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 مقدمة
 

إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، 
مضل له، ومن يضلل فال هادي  ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا، فال

وأشهد أن حممًدا عبده  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لهله، 
 ورسوله.

آل مسلمون﴾ ]اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم ﴿
 [.102عمران: 

جها اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زو ﴿
 واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن وبث منهما رجاال كثريا ونساء

 [.11النساء: رقيبا﴾ ]هللا كان عليكم 

ح لكم أعمالكم اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا. يصل﴿
األحزاب: عظيما﴾ ]ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا ويغفر لكم ذنوبكم 

70 - 71.] 

 بعد:أما 

، وشر ملسو هيلع هللا ىلصفإن أصدق احلديث كتاب هللا، وأحسن اهلدي هدي حممد 
 األمور حمداثهتا، وكل بدعة ضاللة.
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م ويعطي "من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين، وإمنا أان قاس: ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 
م الساعة، أو: حىت أييت أمر األمة مستقيما حىت تقو هللا، ولن يزال أمر هذه 

 .مسلم من حديث معاوية " رواه البخاري، و هللا

 :304 /1عبيد هللا املباركفوي يف "مرعاة املفاتيح" الشيخ قال 

"والفقه يف الدين الذي أريد مبن يعطه اخلري، هو العلم الذي يورث اخلشية 
إليه قوله  ويرتتب عليه اإلنذار، كما يشري يف القلب، ويظهر أثره يف اجلوارح،

. )وإمنا أان [122 التوبة:طائفة﴾ ]فلوال نفر من كل فرقة منهم ﴿تعاىل: 
للعلم )وهللا يعطي( أي الفهم يف العلم، هو من ابب قصر القلب  أيقاسم( 

ما أان إال قاسم ال معٍط، ومن  :إن اعتقد السامع أنه معط ال قاسم، أي
 ،ال شركة يف الوصفني :يقصر اإلفراد إن اعتقد أنه قاسم ومعٍط أيًضا، أ

وملا كان فقه الصحابة متفاوات لتفاوت األفهام أعلم  ،قاسم فقطبل أان  :أي 
اوت ليس مين، وإمنا الذي هو مين بقوله: إمنا أان قاسم، اخل. أن هذا التف

القسمة بينكم، يعين تبليغ الوحي إليكم من غري ختصيص أبحد، والتفاوت 
طي، يعطي الناس على قدر ما هو املع يف أفهامهم من هللا تعاىل، ألنه

املائدة: يشاء﴾ ]ذلك فضل هللا يؤتيه من ﴿به إرادته يف األزل، ألن  تعلقت
، وقد كان بعض الصحابة يسمع [4[، ]اجلمعة: 21[، ]احلديد: 54

أتى  هر اجللي، ويسمع آخر منهم أو ممناحلديث فال يفهم منه إال الظا
 بعدهم فيستنبط منه مسائل كثرية...".
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فلوال نفر ﴿عند قوله تعاىل:  569 /14إبسناده  روى الطربي يف "تفسريه"
إليهم  إذا رجعوامن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم 

عن ابن عباس أنه قال: "كان ينطلق من [ 122 التوبة:حيذرون﴾ ]لعلهم 
فيسألونه عما يريدونه من  ،ملسو هيلع هللا ىلصيأتون النيب صابة، فكل حي من العرب ع

دينهم، ويتفقهون يف دينهم، ويقولون لنيب هللا: ما أتمران أن نفعله، وأخربان ما 
قال: فيأمرهم نيب هللا بطاعة هللا وطاعة ول لعشائران إذا انطلقنا إليهم؟ نق

 رسوله، ويبعثهم إىل قومهم ابلصالة والزكاة..".

الصحيح من السقيم، ز ذه األمة علم اإلسناد فبه يتميّ به هوإن مما خّص هللا 
الرتكيز ة األحكام، رأيت أن يكون وملا كان علم احلديث هو املرجع يف معرف

احلديث جبمع طرقه وألفاظه حىت خنرج ابلقول الصحيح املطابق لفقه  ىعل
 قهاء بسبب عدم مراعاة هذا املعىناحلديث، فإنك جتد أكثر اختالف الف

فيبين على لفظ شاذ أو حديث مروي ابملعىن حكما غري مطابق للحديث 
الصحيح يف نفس املسألة فإذا حتّررت ألفاظ احلديث تبنّي ضعف هذا 

 القول.

 :11-9 /1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف "جمموع الفتاوى" 

وجعله سلما إىل  ملسو هيلع هللا ىلص"علم اإلسناد والرواية مما خص هللا به أمة حممد 
املبتدعون  هلم أيثرون به املنقوالت، وهكذا الدراية، فأهل الكتاب ال إسناد

من هذه األمة أهل الضالالت، وإمنا اإلسناد ملن أعظم هللا عليه املنة، أهل 
اإلسالم والسنة، يفرقون به بني الصحيح والسقيم واملعوج والقومي وغريهم من 
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م منقوالت أيثروهنا بغري إسناد، وعليها من أهل البدع والكفار إمنا عنده
وال احلايل من  دينهم االعتماد، وهم ال يعرفون فيها احلق من الباطل،

العاطل، وأما هذه األمة املرحومة وأصحاب هذه األمة املعصومة، فإن أهل 
الصدق من املني،  هم من أمرهم على يقني، فظهر هلم العلم منهم والدين

عينني، عصمهم هللا أن جيمعوا على خطأ يف دين  كما يظهر الصبح لذي
إىل هللا والرسول هم إذا تنازعوا يف شيء أن يردوه هللا معقول أو منقول، وأمر 

اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر ﴿كما قال تعاىل: 
هلل واليوم منون ابإن كنتم تؤ يف شيء فردوه إىل هللا والرسول  منكم فإن تنازعتم

، فإذا اجتمع أهل الفقه [59]النساء: ﴾ وأحسن أتويال اآلخر ذلك خري
تصحيح  حقا، وإذا اجتمع أهل احلديث على على القول حبكم مل يكن إال

حديث مل يكن إال صدقا، ولكل من الطائفتني من االستدالل على مطلوهبم 
 عاىل يلهمهما األمر حفي، وهللا تابجللي واخلفي ما يعرف به من هو هبذ

الشرعية، وكما عرف  القضية، كما دلت على ذلك الدالئلالصواب يف هذه 
 لوهبم اإلميان، وأيدهم بروح منه،فإن هللا كتب يف ق ،ذلك ابلتجربة الوجودية

ال جتد ﴿ملا صدقوا يف مواالة هللا ورسوله، ومعاداة من عدل عنه، قال تعاىل: 
آابءهم  ون من حاد هللا ورسوله ولو كانواقوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يواد

لوهبم اإلميان وأيدهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف ق
 .[22]اجملادلة:  ﴾ بروح منه
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أعظم الناس قياما هبذه األصول، ال أتخذ  ملسو هيلع هللا ىلصعن الرسول ر وأهل العلم املأثو 
بل يتكلم  العظائم،وال يصدهم عن سبيل هللا أحدهم يف هللا لومة الئم، 

أحدهم ابحلق الذي عليه، ويتكلم يف أحب الناس إليه، عمال بقوله تعاىل: 
 أنفسكم أو على قوامني ابلقسط شهداء هلل ولواي أيها الذين آمنوا كونوا ﴿

فقريا فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن  الوالدين واألقربني إن يكن غنيا أو
]النساء:  ﴾فإن هللا كان مبا تعملون خبريا تعرضوا تعدلوا وإن تلووا أو

 ا كونوا قوامني هلل شهداء ابلقسطاي أيها الذين آمنو ﴿وقوله تعاىل  [،135
هو أقرب للتقوى واتقوا هللا إن  تعدلوا اعدلوا وال جيرمنكم شنآن قوم على أال

والتضعيف  ، وهلم من التعديل والتجريح،[8]املائدة: ﴾ هللا خبري مبا تعملون
كان من أسباب حفظ والتصحيح من السعي املشكور والعمل املربور ما  

عن إحداث املفرتين، وهم يف ذلك على درجات، منهم  الدين، وصيانته
املقتصر على جمرد النقل والرواية، ومنهم أهل املعرفة ابحلديث والدراية، 

 فيه واملعرفة مبعانيه. ل الفقهومنهم أه

األمة أن يبلغ عنه من شهد ملن غاب، ودعا للمبلغني  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر النيب 
آية، وحدثوا  بلغوا عين ولو" احلديث الصحيح: ابلدعاء املستجاب، فقال يف

، "عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
الغائب فرب مبلغ  أال ليبلغ الشاهد" حجة الوداع: وقال أيضا يف خطبته يف

ر هللا امرأ مسع منا حديثا فبلغه إىل من مل نضّ "، وقال أيضا: "ى من سامعأوع
من هو أفقه منه، فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل يسمعه، فرب حامل 
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ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم: إخالص العمل هلل ومناصحة والة األمر، 
اء منه ملن دعويف هذا  ،"دعوهتم حتيط من ورائهمولزوم مجاعة املسلمني، فإن 

بلغ حديثه وإن مل يكن فقيها ودعاء ملن بلغه وإن كان املستمع أفقه من 
بن عيينة: ال جتد  لغون من النضرة، وهلذا قال سفياناملبلغ، ملا أعطي املب

يقال: نضر  ملسو هيلع هللا ىلصأحدا من أهل احلديث إال ويف وجهه نضرة، لدعوة النيب 
القدمي واحلديث يعظمون نقلة  لفتح أفصح. ومل يزل أهل العلم يفونضر، وا

احلديث حىت قال الشافعي رضي هللا عنه: إذا رأيت رجال من أهل احلديث 
وإمنا قال الشافعي هذا، ألهنم يف  ملسو هيلع هللا ىلصال من أصحاب النيب فكأين رأيت رج

أهل  :يضا، وقال الشافعي أملسو هيلع هللا ىلصمقام الصحابة من تبليغ حديث النيب 
 ظوا لنا".حف الفضل، ألهنم احلديث حفظوا فلهم علينا

 

 وقال ابن القيم يف مقدمة "هتذيب السنن":

تسابقون يف ميدانه إىل أفضل ، وجرى امل"إن أوىل ما صرفت إليه العناية
العلم املوروث عن خامت  :غاية، وتنافس فيه املتنافسون، ومشر إليه العاملون

 ح له يف، وال فالاملرسلني، ورسول رب العاملني، الذي ال جناة ألحد إال به
صرف عنه  دراية إال ابلتعلق بسببه، الذي من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن

، وآخية اإلميان نه قطب السعادة الذي مدارها عليهأل ،فقد خسر وحرم 
طلب اهلدى ، و إىل هللا وإىل رضوانه بونه حمال ، فالوصولمرجعه إليه الذي

اليت جعلها ، وكيف يوصل إىل هللا من غري الطريق من غريه هو عني الضالل
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، هو سبحانه موصلة إليه، ودالة ملن سلك فيها عليه، بعث رسوله هبا مناداي
ك يف غريها ، فالباب عن السالوأقامه على أعالمها داعيا، وإليها هاداي

وهو عن طريق هداه وسعادته مصدود، بل كلما ازداد كدحا  ،مسدود
الصراط املستقيم،  ذلك أبنه صد عن ازداد من هللا طردا وإبعادا،واجتهادا: 

وأعرض عن املنهج القومي، ووقف مع آراء الرجال، ورضي لنفسه بكثرة القيل 
  على أمثاله منيكون عياال وقنع أن، والقال، وأخلد إىل أرض التقليد

وال  ،العبيد، مل يسلك من سبل العلم مناهجها، ومل يرتق يف درجاته معارجها
، قلبه يتقلب بني رايضه وحدائقهت ، وال ابأتلقت يف خلده أنوار بوارقه

، وورد مشراب آجنا طاملا من ثدي من مل تطهر ابلعصمة لبانهلكنه ارتضع 
ل إىل من حلل ، تضج منه الفروج والدما واألموارد ولسانهكدره قلب الوا

 ق، فحتعج منه احلقوق إىل منزل الشرائع واألحكام، و احلالل وحرم احلرام
، أن يرغب على من كان يف سعادة نفسه ساعيا، وكان قلبه حيا واعيا

، وأن نصرة من ال ميلك له ضرا وال نفعابنفسه عن أن جيعل كده وسعيه يف 
الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم ال ينزهلا يف منازل 

ويوم ﴿ن حيسنون صنعا، فإن هلل يوما خيسر فيه املبطلون ويربح فيه احملقو 
 ﴾ مع الرسول سبيال يعض الظامل على يديه يقول اي ليتين اختذت 

يوم ندعو كل أانس إبمامهم فمن أويت كتابه بيمينه  ﴿ [،27]الفرقان:
[، فما ظن من 71]االسراء: ﴾قرأون كتاهبم وال يظلمون فتيال فأولئك ي

وآرائها وجعل خواطر الرجال  ،، ونبذ سنته وراء ظهرهسول إمامهاختذ غري الر 
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، وعند الوزن ماذا فسيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع ،بني عينيه وأمامه
 أحضر من اجلواهر أو خرثى املتاع".

 وقال يف "إعالم املوقعني": 

على نوعني: نوع بواسطة، ونوع بغري واسطة،  ملسو هيلع هللا ىلص"وملا كان التلقي عنه 
ن حازوا قصبات السباق، وكان التلقي بال واسطة حظ أصحابه الذي

على األمد فال طمع ألحد من األمة بعدهم يف اللحاق، ولكن واستولوا 
املربز من اتبع صراطهم املستقيم، واقتفى منهاجهم القومي واملتخلف من عدل 

يف بيداء  ذات الشمال، فذلك املنقطع التائهعن طريقهم ذات اليمني و 
ا إليها؟ وأي خطة رشد مل املهالك والضالل، فأي خصلة خري مل يسبقو 

يستولوا عليها؟ اتهلل لقد وردوا رأس املاء من عني احلياة عذاب صافيا زالال، 
بعدهم مقاال، فتحوا القلوب بعدهلم حد وأيدوا قواعد اإلسالم فلم يدعوا أل

ابلقرآن واإلميان، والقرى ابجلهاد ابلسيف والسنان، وألقوا إىل التابعني ما 
عن  ملسو هيلع هللا ىلصصافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم بوة خالصا تلقوه من مشكاة الن

جربيل عن رب العاملني سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد 
وفرضه عليكم، عهدان إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته 

إبحسان على منهاجهم القومي، واقتفوا على آاثرهم فجرى التابعون هلم 
وهدوا إىل ﴿قيم، مث سلك اتبعو التابعني هذا املسلك الرشيد، صراطهم املست

، وكانوا ابلنسبة [24]احلج: ﴾ دوا إىل صراط احلميدالطيب من القول وه
ِلنَي )﴿إىل من قبلهم كما قال أصدق القائلني:  َوَّ ( َوقَِليٌل ِمَن 13ثُ لٌَّة ِمَن األأ
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ِخرِينَ  الرابع املفضل يف  األئمة من القرن [ مث جاءت14]الواقعة: ﴾ اآلأ
"الصحيح" من حديث أيب سعيد وابن  إحدى الروايتني، كما ثبت يف

مسعود وأيب هريرة وعائشة وعمران بن حصني، فسلكوا على آاثرهم 
ا، وكان دين هللا سبحانه اقتصاصا، واقتبسوا هذا األمر عن مشكاهتم اقتباس

صدورهم، وأعظم يف نفوسهم، من أن يقدموا عليه رأاي أو معقوال أو أجل يف 
تقليدا أو قياسا، فطار هلم الثناء احلسن يف العاملني، وجعل هللا سبحانه هلم 

الرعيل األول من أتباعهم، على آاثرهم لسان صدق يف اآلخرين، مث سار 
جال، ودرج على منهاجهم املوفقون من أشياعهم، زاهدين يف التعصب للر 

ارت ركائبه، واقفني مع احلجة واالستدالل، يسريون مع احلق أين س
حيث استقلت مضاربه، إذا بدا هلم الدليل أبخذته ويستقلون مع الصواب 

طاروا إليه زرافات ووحداان، وإذا دعاهم الرسول إىل أمر انتدبوا إليه وال 
من سهم أجل يف صدورهم وأعظم يف نفو  يسألونه عما قال برهاان، ونصوصه

 أن يقدموا عليها قول أحد من الناس، أو يعارضوها برأي أو قياس...".
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وجوب العمل بالحديث الصحيح ولو مع ظن االتفاق 

 على خالفه أو عدم العلم بمن عمل به
 

 وال بنفسه، حجة الصحيح احلديث أن مجيًعا املسلمني عند به املسلَّم من
 على فالواجب األمثال، له يضرب وال األحوال، من حال أبي خمالفته جتوز

 على اإلنكار أشد ينكر أن وعليه، به والتصديق ،له والتسليم االنقياد املسلم
 َأطَاعَ  فَ َقدأ  الرَُّسولَ  ُيِطعِ  َمنأ ﴿ تعاىل: هللا قال السبيل، هذا غري يسلك من

  .[80: النساء.﴾ ]اَّللََّ.

ِمُنونَ  اَل  َوَربِّكَ  َفاَل ﴿: وقال سبحانه نَ ُهمأ  َشَجرَ  ِفيَما حُيَكُِّموكَ  َحىتَّ  يُ ؤأ  اَل  مُثَّ  بَ ي أ
ُدوا ِليًما﴾ ] َوُيَسلُِّموا َقَضيأتَ  ممَّا َحَرًجا أَن أُفِسِهمأ  يف  جيَِ   .[65: النساءَتسأ

ِمنٍ  َكانَ   َوَما﴿: جّل وعال وقال ِمَنةٍ  َواَل  ِلُمؤأ ًرا َوَرُسولُهُ  اَّللَُّ  َقَضى ِإَذا ُمؤأ  َأنأ  أَمأ
رَيَةُ  هَلُمُ  َيُكونَ  رِِهمأ  ِمنأ  اخلِأ صِ  َوَمنأ  أَمأ ﴾ ُمِبيًنا َضاَلاًل  َضلَّ  فَ َقدأ  َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ  يَ عأ

 .[36: األحزاب]

تَ ُهوا﴾  َعنأهُ  هَنَاُكمأ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آاَتُكمُ  َوَما﴿: سبحانه وقال  َفان أ
 .[7: احلشر]

َذرِ ﴿: تعاىل وقال رِهِ  َعنأ  خُيَالُِفونَ  الَِّذينَ  فَ لأَيحأ َنةٌ  ُتِصيبَ ُهمأ  َأن أَمأ  ُيِصيبَ ُهمأ  أَوأ  ِفت أ
 [.63 :النورأَلِيٌم﴾ ] َعَذابٌ 

 

 ":املوقعني إعالم" يف القيم ابن قال
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 عماًل، الصحيح: احلديث على يقدم تعاىل هللا رمحه أمحد اإلمام يكن ومل" 
 يسميه الذي ابملخالف علمه عدم وال صاحب وال قول ،وال قياسا وال رأاي،

 أمحد وقد كّذب احلديث الصحيح، ويقدمونه على ،إمجاعا الناس من كثري
 ".الثابت احلديث على تقدميه يسغ ومل هذا اإلمجاع، ادعى من

 :(603)ص  "املرسلة الصواعق" خمتصر يف كما  وقال

 العمل عن يتوقفوا مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن السنة هلم صحت إذا السنة أهل إن"
 ذلك على الشافعي وقد نص خالفها، أو وافقها من إىل نظر غري من هبا،

 من أعرف حىت ابحلديث أعمل ال يقول من على وعاب كتبه،  من كثري  يف
 يقبلها أن الصحيحة السنة بلغته من على الواجب بل إليه، به ذهب قال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من يسمعوهنا حني الصحابة يعاملها كان  مبا وأن يعاملها
 ".ملسو هيلع هللا ىلص منه مسعها من منزلة فينزل نفسه

 : الطحاوية شارح وقال

 ابلقبول خربه وتلقي ألمره، واالنقياد ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول التسليم كمال  فالواجب"
 أو شبهة حنمله أو معقواًل، نسميه ابطل خبيال نعارضه أن دون والتصديق

 ابلتحكيم ملسو هيلع هللا ىلص فنوحده أذهاهنم، وزابلة الرجال، آراء عليه نقدم أو شكاً،
 ابلعبادة وتعاىل سبحانه املرأِسل نوحد كما  واإلذعان واالنقياد والتسليم

 ".والتوكل واإلانبة والذل واخلضوع
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 اي: رجل له فقال حبديث ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن حدث أنه ذئب أيب ابن وعن
 منه وانل كثريا  صياحا عليه وصاح صدره فضرب هبذا؟ أأتخذ احلارث أاب

ُثك: وقال  وذلك به آخذ نعم !به؟ أتخذ: وتقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن أحدِّ
، فرضٌ   الناس منحممدا  اختار وتعاىل تبارك هللا إن مسعه، من وعلى عليَّ

 أن اخللق فعلى لسانه، على له اختار ما هلم واختار ،يديه وعلى به، فهداهم
 حىت سكت وما :قال ذلك، من ملسلم خمرج ال داخرين أو طائعني يتبعوه

 .يسكت أن متىن

 خبرب وحدث ،النيسابوري املقرئ نصر بن ألمحد :قلت: قال خزمية ابن وعن
 زانراً؟ وسطي على أترى": فقال به؟ أأتخذ: ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن

 عن اخلرب صح فإذا ذا؟ هو أصحيح وقل به؟ أأتخذ ملسو هيلع هللا ىلص النيب خبرب تقل ال 
 ".أبيتُ  أم شئتُ  به قلتُ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 .175 /2 "الكالم ذم"

 
 

 عملي في الكتاب
 

 

أبحاديث األحكام من حيث الرواية مث يذكر تفسري  ينتهذا يعإن كتابنا 
 من األحاديث الصحيحة حتت كل ابب الغريب، والفوائد مما ثبت

ابحلديث  االحتجاجهو ن الواجب الذي تضمنه هذا الكتاب ابختصار، وإ
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فقط وترك كل ما هو ضعيف، وال خيفى على كل  ملسو هيلع هللا ىلصالثابت عن النيب 
ة مملوءة ابألحاديث الواهي كتب الفقهكثريًا من  مشتغل يف علوم الشريعة، أن  

والضعيف والشاذ، فكانت هذا ضرورة تدفع كل  ،ومما ال أصل له ،املنكرة
طالب للحق ابلبحث والتنقيب واستخراج اخلالص الصايف اخلايل من كل 

قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا ﴿على بينة من ربه  ليكون كل مؤمن كدر
يوسف: ] ﴾حان هللا وما أان من املشركنيعلى بصرية أان ومن اتبعين وسب

أذكر ما جاء كعنوان رئيسي، مث   اببكل ، وإين أذكر احلديث حتت  [108
خواننا وهللَا تعاىل أسأل أن ينفع إ ،جاء يف البابمن األحاديث حتته مما 

يوم ﴿ومغارهبا هبذا الكتاب وأن يدخر يل أجره األرض املسلمني يف مشارق 
، وأن يفرج عنا ما أمهنا ﴾إال من أتى هللا بقلب سليم ال ينفع مال وال بنون

 جواد كرمي وهو حسيب ونعم الوكيل.وأغمنا إنه 

 

 كتبه أحوج الناس لعفو رب ه

 أبو س   امي العب     دان

 الت  م      ام    ن  ح س 

خلمس وعشرين خلون من صفر سنة مثان وثالثني وأربعمائة وألف من هجرة 
 ملسو هيلع هللا ىلصسيد ولد آدم 
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 كتاب الطهارة
 

 ابب املياه
 

 ما جاء من أحاديث في هذا الباب:
 

 

 .األول: "إن املاء طهور ال ينجسه شيء"

 

  .ميتته""هو الطهور ماؤه، احلالل حر: ، قال يف ماء البملسو هيلع هللا ىلصالثاين: عن النيب 

 

 .الثالث: "إذا كان املاء قلتني مل ينجس"

 

 .الرابع: "ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري، مث يغتسل فيه"

 

 .اخلامس: "ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب"

 

 .السادس: "إن املاء ال جينب"
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 .وميمونة يغتسالن من إانء واحد"ملسو هيلع هللا ىلص السابع: "كان النيب 

 

 .من: "أيت بصيب فبال على ثوبه، فدعا مباء فأتبعه إايه، ومل يغسله"الثا

 

ملسو هيلع هللا ىلص التاسع: "جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد، فزجره الناس، فنهاهم النيب 
 بذنوب من ماء فأهريق عليه".ملسو هيلع هللا ىلص فلما قضى بوله أمر النيب 

 

العاشر: "طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات 
 أوالهن ابلرتاب".

 

احلادي عشر: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فال يغمس يده يف اإلانء حىت 
 يغسلها ثالاث، فإنه ال يدري أين ابتت يده".
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 الماء طهور ال ينجسه شيء
 

 

 .( "الماء طهور ال ينجسه شيء"1)

 

(، 326(، والنسائي )66(، والرتمذي )66أخرجه أبو داود ) -صحيح 
 ، 84 /19، ومن طريقه املزي يف "هتذيب الكمال" 31 /3وأمحد 

، وابن اجلارود 160 /14و  142-141 /1وابن أيب شيبة يف "املصنف" 
من  257و  4 /1 ، والبيهقي30-29 /1، والدارقطين (47يف "املنتقى" )

(، ومن طريقه 67، وأبو داود )86 /3طريق حممد بن كعب، وأمحد 
من طريق حممد بن إسحاق، حدثين  36 /1، والدارقطين 257 /1البيهقي 

 37 /1، و الدارقطين 86 /3سليط بن أيوب بن احلكم األنصاري، وأمحد 
 بن أيب سلمة، ثالثتهم )حممد بن كعب، وسليط بن من طريق عبد هللا

، وعبد هللا بن أيب سلمة( عن عبيد هللا بن عبد الرمحن بن رافع بن أيوب
قيل: اي رسول هللا، أنتوضأ من بئر  خديج، عن أيب سعيد اخلدري، قال:

 بضاعة، وهي بئر يطرح فيها حلوم الكالب، واحليض، والننت؟ فقال: فذكره.

من  11 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" (2313وأخرجه الطيالسي )
بن سلمة، عن حممد طريق احلجاج بن منهال، كالمها حدثنا محاد بن 

 أيب سعيد حنوه.إسحاق، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن 
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وابن اسحاق مدلس، ومل يصرح ابلتحديث، وبينه وبني عبيد هللا بن عبد هللا 
 36 /1، والدارقطين 86 /3واسطة، فقد صرّح ابلتحديث عند أمحد 

 فقال: حدثين سليط بن أيوب بن احلكم األنصاري، عن عبيد هللا بن
 عبد الرمحن ابن رافع األنصاري به. 

 من طريق ابن أيب ذئب، عمن ال يتهم، عن  258 /1وأخرجه البيهقي 
 عبد هللا بن عبد الرمحن العدوي به.

( عن معمر، عن ابن أيب ذئب، عن رجل، عن 255وأخرجه عبد الرزاق )
 أيب سعيد.

 وقال الرتمذي:

 ."هذا حديث حسن"

 وقال املزي:

"وقال أبو احلسن امليموين، عن أمحد بن حنبل: حديث بئر بضاعة 
 .صحيح"

إسناده ضعيف، عبيد هللا بن عبد الرمحن بن رافع األنصاري العدوي قلت: 
وقيل: عبيد هللا بن عبد هللا بن رافع وقيل: عبد هللا بن عبد هللا بن رافع، 

 وقيل: إهنما اثنان.

 : 389 /5قال البخاري يف "التاريخ الكبري" 
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ن بن عبد الرمحن بن رافع. وقال حممد ببكري: عبد هللا "وقال يونس بن 
 سلمة: عبد الرمحن بن رافع".

 :42 /9قال احلافظ عالء الدين مغلطاي يف "اإلكمال" 

 كتاب "الثقات": عبيد هللا بن "ويف قول املزي: قال ابن حبان يف   
الرمحن بن رافع بن خديج، روى عن جابر، روى عنه هشام بن عروة.  عبد

وقال يف موضع آخر: عبيد هللا بن عبد هللا بن رافع بن خديج كنيته أبو 
 الفضل مات سنة إحدى عشرة ومائة. 

روى عن أبيه، روى عنه سليط نظر، يبني لك سياق كالم ابن حبان، قال: 
يج يروي عن أبيه وأيب رافع، ويف نسخة عبيد هللا بن عبد هللا بن رافع بن خد

بدل أيب رافع أبو سعيد روى عنه سليط بن أيوب كنيته أبو الفضل، مث قال: 
عبيد هللا بن عبد الرمحن بن رافع بن خديج روى عن جابر بن عبد هللا روى 

عنه هشام بن عروة، مث قال: عبيد هللا بن رافع بن خديج يروي عن أبيه، 
ة، كنيته أبو الفضل، ويف كتاب ابن القطان: فيه مخسة روى عنه أهل املدين

أقوال، وكيفما كان فهو من ال تعرف له حال وال عني، ويف قول املزي إثر 
 حديثه عن أيب سعيد يف بئر بضاعة: قال امليموين عن أمحد: حديث

" بئر بضاعة " صحيح. مومها أن تصحيحه إايه من هذه الطريق وليس  
قاله يف حديث بضاعة مطلقا، والذي يشبه أنه يريد  كذلك، ألن أمحد إمنا

حديث سهل بن سعد ال هذا، وذلك أن ابن القطان ملا رد حديث أيب 
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يعين حديث سهل  -سعيد ملا قدمناه، قال: حلديث بئر بضاعة طرق هذا 
 خريها وأحسنها إسنادا". -

 وله طرق أخرى عن أيب سعيد:

-186 /8"هتذيب الكمال" ، ومن طريقه املزي يف 15 /3أخرجه أمحد 
 258-257 /1(، والبيهقي 1304(، وأبو يعلى )327، والنسائي )187

من طريق مطرف بن طريف، عن خالد بن أيب نوف، عن سليط بن أيوب، 
وهو يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه قال: انتهيت إىل النيب 

قى فيها ما يلقى من بئر بضاعة، فقلت: اي رسول هللا توضأ منها، وهي يل
 ."إن املاء ال ينجسه شيء" من الننت، فقال:

من طريق مطرف، عن خالد  12 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 بن أيب نوف، عن ابن أيب سعيد اخلدري به، هكذا ليس يف إسناده سليط!ا

وخالد بن أيب نوف: جمهول، وقد تقّدم أن سليطا يرويه عن عبيد هللا بن 
 ن بن رافع.عبد الرمح

حدثنا قيس بن  258 /1، ومن طريقه البيهقي (2269وأخرجه الطيالسي )
بن سفيان، من طريق شريك، كالمها عن طريف  258 /1الربيع، والبيهقي 

 عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، قال: 
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فأتينا على غدير فيه جيفة فتوضأ بعض القوم ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول هللا "
يف أخرايت الناس ملسو هيلع هللا ىلص النيب  فجاء ،ملسو هيلع هللا ىلصلنيب وأمسك بعض القوم حىت جييء ا

 توضئوا واشربوا فإن املاء ال ينجسه شيء".فقال: 

 وقال البيهقي:

" قال أبو جعفر الدوالين: طريف هو أبو سفيان، قال البيهقي: وليس هو 
ابلقوي إال أين أخرجته شاهدا ملا تقدم وقد قيل: عن شريك هبذا اإلسناد، 

أو أيب سعيد ابلشك وأبو سعيد كأنه  عن جابر وقيل: عنه، عن جابر
 أصح".

من طريق شريك بن عبد هللا  12 /1أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 النخعي، عن طريف البصري، عن أيب نضرة، عن جابر، أو أيب سعيد.

( من طريق شريك على اجلزم به من حديث 520وأخرجه ابن ماجه )
 جابر.

صعب املدين أمحد بن أىب بكر، ( حدثنا أبو م519وأخرجه ابن ماجه )
من  258 /1(، والبيهقي 2647والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )

طريق إمساعيل بن أيب أويس، كالمها عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن 
 :طاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدريأبيه، عن ع

سئل عن احلياض اليت بني مكة واملدينة، يردها السباع ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب "



24 
 

هلا ما محلت يف بطوهنا، ولنا  والكالب واحلمر، وعن الطهارة منها؟ فقال:
 ما غرب طهور".

وإسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقد اضطرب يف 
 إسناده:

 36 /1(، والدارقطين 2647)فأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 
م، عن أبيه، عن من طريق ابن وهب، حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسل

 عطاء، عن أيب هريرة، فجعله من مسند أيب هريرة! 

 

وله شواهد من حديث سهل بن سعد، وعائشة، وابن عباس، وأيب أمامة، 
 وثوابن:

 

 أما حديث سهل بن سعد:

حدثنا إبراهيم بن محزة، وعلي بن حبر،  (55فأخرجه األثرم يف "سننه" )
من طريق أصبغ بن الفرج، ثالثتهم عن  12 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

عن أمه قالت: دخلنا على  ،حدثنا حممد بن أيب حيىي ،حامت بن إمساعيل
 سهل بن سعد الساعدي يف نسوة فقال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا وقد وهللا سقيت رسول ،لو أين أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك"
 ."بيدي منها
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من طريق فضيل بن سليمان، عن حممد بن أيب  38 /1أخرجه والدارقطين و 
 حيىي األسلمي به.

من طريق  259 /1( حدثنا إسحاق، والبيهقي 7519وأخرجه أبو يعلى )
ثنا حدعلي بن حبر بن بري القطان وحده، كالمها عن حامت بن إمساعيل، 

دخلت على سهل بن سعد الساعدي يف حممد بن أيب حيىي، عن أبيه، قال: 
 فذكره. ... نسوة

 وقال البيهقي:

 ."وهذا إسناد حسن موصول"

 فتعقبه ابن الرتكماين يف "اجلوهر النقي" بقوله:

"هكذا ذكره أيضا عن حممد، عن أمه: أبو احلسن الدارقطين، ومل نعرف  
وقد ذكر الطرباين يف "معجمه  حال أمه وال امسها بعد الكشف التام...

الكبري" هذا احلديث يف ترمجة أىب حيىي، عن سهل، فذكر بسنده عن حممد 
بن أىب حيىي، عن أبيه، عن سهل احلديث. فظهر أن يف سنده اضطرااب ومع ا

 هذا كيف يكون إسناده حسنا".

فال أدري أتصّحف يف "السنن الكربى" )أبيه( عن أمه؟!، فقد رواه األثرم 
عن أمه، وهي نفسها  ،عن حممد بن أيب حيي ،عن حامت ،لي بن حبرعن ع

 طريق البيهقي.
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 وله طريق أخرى عن سهل:

ثنا عباس بن حدحدثنا محام قال:  155 /1خرجه ابن حزم يف "احمللى" أ
ثنا حدثنا حممد بن وضاح، حدثنا حممد بن عبد امللك بن أمين، حدأصبغ، 

ثنا عبد العزيز بن أيب حد -وهو ثقة  -أبو علي عبد الصمد بن أيب سكينة 
قالوا اي رسول  أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال:حازم أبو متام، عن 

هللا: إان نتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس واحلائض واجليف، فقال 
 : ملسو هيلع هللا ىلصول هللا رس

 "املاء ال ينجسه شيء".

 قال احلافظ يف "التلخيص": 

ابن حزم أنه مشهور قال ابن عبد الرب، وغري "ابن أيب سكينة الذي زعم 
 واحد، إنه جمهول ومل جند عنه راواي إال حممد بن وضاح".

حممد  حدثنامن طريق علي بن أمحد اجلرجاين،  32 /1وأخرجه الدارقطين 
فضيل بن سليمان النمريي، عن أيب حازم، عن  حدثنابن موسى احلرشي، ا

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص سهل بن سعد، عن النيب 

 .ال ينجسه شيء" "املاء

 علي بن أمحد اجلرجاين: قال الذهيب: وّهاه احلاكم، وقال يف

 : 112 /3"امليزان"  
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 "تركه احلاكم بن البيع".

 

 وأما حديث عائشة:

(، عن احلماين، 4765(، وأبو يعلى )49فأخرجه النسائي يف "الكربى" )
أيب ( من طريق 2093كشف، والطرباين يف "األوسط" )  -( 249والبزار )

أمحد الزبريي كالمها عن شريك، عن املقدام بن شريح، عن أبيه، عن 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عائشة، عن النيب 

  ".املاء ال ينجسه شيء" 

 وقال البزار:

 ."ال نعلم رواه إال شريك"

 وقال الطرباين:

 ."هذا احلديث عن املقدام إال شريك "مل يرو

 :214 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

 .يعلى والطرباين يف األوسط، ورجاله ثقات" "رواه البزار وأبو

قلت: إسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وليس هو ابن عبد هللا بن أىب 
منر، ألن احلماين من تالميذ القاضي، ومل يُذكر يف تالميذ شريك بن عبد هللا 

 بن أىب منر. ا
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، قال: حدثنا يزيد بن املقدام 143 /1وأخرجه موقوًفا عليها ابن أيب شيبة 
 عن أبيه املقدام، عن جده، عن عائشة، قالت: 

 "إنه ليس يكون على املاء جنابة".

 طريق آخر موقوفا عليها:

، ومن طريقه أبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" 172 /6أخرجه أمحد 
(، والطحاوي يف 1383يف "مسنده" ) بن راهويه (، وإسحاق1515)

طريق شعبة، وابن خزمية من  187 /1، والبيهقي 26 /1" عاينامل"شرح 
( من طريق عبد الوارث بن سعيد، كالمها عن 1192(، وابن حبان )251)

يزيد الرشك، عن معاذة، قالت: سألت عائشة، عن الغسل من اجلنابة؟ 
من ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: "إن املاء ال جينبه شيء، قد كنت أغتسل أان ورسول هللا 

 ".إانء واحد، يبدأ فيغسل يديه

 

 عباس:وأما حديث ابن 

و  284و  235 /1(، وأمحد 371(، وابن ماجه )325فأخرجه النسائي )
( 2017يف "مسنده" ) بن راهويه (، واسحاق396، وعبد الرزاق )308

(، وابن خزمية 49( و )48، وابن اجلارود )(735(، والدارمي )2018و)
 (، واحلاكم1242(، وابن حبان )11714) /11(، والطرباين 109)
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عن سفيان، وابن أيب  333 /1عبد الرب يف "التمهيد"  ، وابن159 /1 
، ومن طريقه ابن 160 /14و  142 /1و   33 /1شيبة يف "املصنف" 

(، 2411(، وأبو يعلى )65(، والرتمذي )68(، وأَبو داود )370ماجه )
(، والطرباين 1269( و )1261( و )1248( و )1241وابن حبان )

عن َأيب األحوص، والطرباين  267و  189 /1(، والبيهقي 11716) /11
كشف، وابن   -(250( من طريق محاد بن سلمة، والبزار )11715) /11

 79-78 /3، والبيهقي يف "اخلالفيات" 159 /1(، واحلاكم 91خزمية )
من طريق يزيد بن عطاء، مخسُتهم  (734من طريق شعبة، والدارمي )

بن عطاء( عن  )سفيان، وأبو األحوص، ومحاد بن سلمة، وشعبة، ويزيد
 مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس: 

يستحم ملسو هيلع هللا ىلص استحمت من جنابة، فجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة من نساء النيب "
إن املاء ال ملسو هيلع هللا ىلص: اغتسلت منه، فقال رسول هللا  من فضلها، فقالت: إين

 ينجسه شيء" واللفظ ألمحد.

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن صحيح"

 وقال البزار:
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عن شعبة إال حممد بن بكر، وأرسله غريه، ورواه مجاعة، عن "ال نعلم أسنده 
مساك، فاقتصران على شعبة والثوري، وال نعلمه يروى عن ابن عباس إال من 

 هذا الوجه".

 وقال احلاكم:

"قد احتج البخاري أبحاديث عكرمة، واحتج مسلم أبحاديث مساك بن 
 ظ له علة"حرب، وهذا حديث صحيح يف الطهارة، ومل خيرجاه، وال حيف

قلت: مساك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة، وضعفه ابن حزم يف 
بقوله: "مساك بن حرب يقبل التلقني، شهد عليه بذلك  206 /1"احمللى" 

 شعبة، وغريه، وهذه جرحة ظاهرة".

بقوله: "قد رواه عنه شعبة وهو ال حيمل  240 /1ورده احلافظ يف "الفتح" 
 .عن مشاخيه إال صحيح حديثهم"

 : 333-332 /1لكن قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" 
جل أصحاب شعبة يروونه عنه عن مساك عن عكرمة مرسال، ووصله عنه "

حممد بن بكر وقد وصله مجاعة عن مساك منهم الثوري وحسبك ابلثوري 
حفظا وإتقاان... وكل من أرسل هذا احلديث فالثوري أحفظ منه والقول فيه 

 ه".قول الثوري ومن اتبع
 من طريق شريك، عن مساك به. 337 /1وأخرجه أمحد 
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وشريك القاضي: صدوق خيطئ كثريا، وقد اضطرب يف إسناده فجعله من 
 مسند ميمونة:

 (، 150( و )149، وأبو عبيد يف "الطهور" )330 /6أخرجه أمحد 
( و 1034( و )1032(، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" )7098وأبو يعلى )

 /23(، والطرباين 2353القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )(، وأبو 1035)
، وابن 52 /1(، والدارقطين 37( و )36( و )34) /24( و1030)

( من 259(، والبغوي يف "شرح السنة" )58شاهني يف "انسخ احلديث" )
طرق عن شريك، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، زوج 

 ، قالت:ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
، فاغتسلت من جفنة، ففضلت فضلة، فجاء ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أجنبت أان ورسول

 ليغتسل منها، فقلت: إين قد اغتسلت منها، قال:ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 "إن املاء ليس عليه جنابة، أو ال ينجسه شيء، فاغتسل منه". 

شريك،  حدثنا( أخربان حيىي بن آدم، 2016وأخرجه اسحاق يف "مسنده" )
 بن عباس، عن ميمونة به.عن ا عن مساك، عن عكرمة، عن ميمونة، أو

 البن أيب حامت: 544 /1وقال أبو زرعة كما يف "علل احلديث" 
 ، بال ميمونة".ملسو هيلع هللا ىلص"الصحيح، عن ابن عباس، عن النيب  

 

 وأما حديث أيب أمامة:
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 259 /1(، والبيهقي 7503) /8(، والطرباين 521فأخرجه ابن ماجه )
من طريق حممد بن يوسف  31 /1حممد، والدارقطين  من طريق مروان بن

الغضيضي، كالمها عن رشدين، قال: أخربان معاوية بن صاحل، عن راشد بن 
 ملسو هيلع هللا ىلص:سعد، عن َأيب أُمامة الباهلي، قال: قال رسول هللا 

 ."املاء ال ينجسه شيء، إال ما غلب على رحيه، وطعمه، ولونه"

 وقال الدارقطين:

وليس ابلقوي، والصواب "مل يرفعه غري رشدين بن سعد عن معاوية بن صاحل 
 .يف قول راشد"

األحوص  حدثنامن طريق أيب أسامة،  32 /1يعين ما أخرجه يف "سننه" 
 بن حكيم، عن أيب عون، وراشد بن سعد قاال: ا

 ".غري رحيه أو طعمه املاء ال ينجسه شيء إال ما"

 ورشدين ضعيف جدا، ومل يتفرد برفعه:

ثنا حدبن بقية بن الوليد،  من طريق عطية 260-259 /1أخرجه البيهقي 
، ملسو هيلع هللا ىلصأيب، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن أيب أمامة، عن النيب 

 قال: 

 ."إن املاء طاهر إال أن تغري رحيه أو طعمه أو لونه بنجاسة حتدث فيها"
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وإسناده ضعيف، عطية بن بقية: خُيطئ ويُغرب، يُعترب حديثه إذا روى عن 
 .527 /8قاله ابن حبان يف "الثقات" أبيه غري األشياء املَدلسة 

من  260 /1، والبيهقي 287-286 /3وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
طريق حفص بن عمر األبلي، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن أيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص:أمامة، قال: قال رسول هللا 

 ." املاء ال ينجس إال ما غري رحيه أو طعمه"

 وقال ابن عدي:

 .يوصله عن ثور إال حفص بن عمر" "وهذا احلديث ليس

 قلت: وحفص بن عمر: قال فيه أبو حامت: كان شيخا كذااب.

 كان يكذب.  :وقال الساجي

 وقال أبو أمحد احلاكم: ذاهب احلديث.

( عن إبراهيم بن حممد، والطحاوي يف 264وأخرجه مرساًل عبد الرزاق )
 من طريق عيسى بن يونس،  49 /1، والدارقطين 16 /1"شرح املعاين" 

بن اعيل املؤدب، وأيب معاوية حممد من طريق أيب إمس 30 /1والدارقطين 
خازم، أربعتهم عن األحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال 

 ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول هللا

 ".غلب على لونه أو طعمه أو رحيهاملاء ال ينجسه شيء، إال ما "
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 وقال الدارقطين:

 ."مرسل ووقفه أبو أسامة على راشد"

 :274 /12وقال يف "العلل" 

 "وال يثبت احلديث". 

 البنه. 548 /1ورّجح أبو حامت املرسل كما يف "العلل" 

 وأما حديث ثوابن:

نا حدثمن طريق أيب شرحبيل عيسى بن خالد،  30 /1فأخرجه الدارقطين 
معاوية بن صاحل، عن  حدثنارشدين بن سعد،  حدثنامروان بن حممد، 

 ملسو هيلع هللا ىلص:راشد بن سعد، عن ثوابن، قال: قال رسول هللا 

 ".إال ما غلب على رحيه أو على طعمهاملاء طهور " 

وإسناده ضعيف جدا، فيه رشدين بن سعد، وقد تقّدمت روايته من مسند 
  أمامة.أيب

 :110 /1وقال النووي يف "اجملموع" 
"واتفقوا على ضعفه ونقل اإلمام الشافعي رمحه هللا تضعيفه عن أهل العلم  

ابحلديث وبنّي البيهقي ضعفه وهذا الضعف يف آخره وهو االستثناء: وأما 
 قوله املاء طهور ال ينجسه شيء فصحيح ...".
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 غريب الحديث
 

 أي: ما مات منها.)يطرح فيها حلوم الكالب( 
 

كسدرة وسدر، وهي   - بكسر فسكون-)احلَيض( بكسر ففتح مجع حيأَضة 
اخلرقة اليت تستعملها املرأة يف وقت احليض لالستثفار هبا، وهو سد حمل 

 خروج الدم، أو ملسح الدم هبا.
 

( بنون مفتوحة، فتاء مثناة ساكنة، وتكسر، أو بفتحتني وهو الشيء  )النَّنتأ
 حة كريهة، واملراد ها هنا الشيء النجس كالعذرة واجليفة.الذي له رائ

 
)َطهور( بفتح الطاء أي: مطهر من األحداث والنجاسات، واملاء الطهور يف 

 الفقه: هو الذي يُرفع به احلدث، ويُزيل النجس، ألن "فعواًل" من أبنية
 املبالغة فكأنه تناهى يف الطهارة. 

 
قال ابن األثري: "احملفوظ ضم الباء، )بئر بضاعة( بكسر الباء وضمها، 

 وحكى بعضهم ابلصاد املهملة".
وقال املنذري: "بئر بضاعة دار لبين ساعدة ابملدينة، وبئرها معلوم، وهبا مال 

 من أموال أهل املدينة".
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قال أبو داود: ومسعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قيم بئر بضاعة عن  
ء إىل العانة، قلت: فإذا نقص، قال: عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها املا

 دون العورة، قال أبو داود: 
"وقدرت أان بئر بضاعة بردائي مددته عليها، مث ذرعته فإذا عرضها ستة 

أذرع، وسألت الذي فتح يل ابب البستان فأدخلين إليه، هل غري بناؤها عما 
 كانت عليه؟ قال: ال، ورأيت فيها ماء متغري اللون".

 

 لحديثيُستفاد من ا
 

:  سؤال أهل العلم عما يستشكله اإلنسان. أوًلا
 

أن ما تكسحه السيول من أقذار الطرق واألفنية فتلقيه يف اآلابر ال  اثنياا:
 يؤثر فيها ما مل يتغرّي لوهنا أو طعمها أو رحيها بنجاسة تظهر فيها.

 

ًما عاما يف كل ماء فجعله قاعدة )إن املاء أعطى حكملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  اثلثاا:
إن ملسو هيلع هللا ىلص ( فاجلواب جاء عاما يف كل ماء فلم يقل النيب طهور ال ينجسه شيء

بئر بضاعة أو إن هذه البئر املسؤول عنها حكم ماءها كذا وكذا، وقد نُقل 
اإلمجاع على أن املاء قليال كان أو كثريا فتغري طعمه أو لونه أو رحيه بنجاسة 
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بطهورية املاء ملسو هيلع هللا ىلص لنيب وقعت فيه أن ذلك املاء جنس هبذا اإلمجاع، وقد علل ا
 وهذه علة مطردة يف كل ماء قل أو كثر. 

 
 جناسة حلوم الكالب واحليض والنَّنت وأنه معلوم لديهم بال إشكال. رابعاا:

 
ا: قوله )أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها حلوم الكالب،  خامسا

 واحليض، والننت؟(
 : 37 /1قال اخلطايب يف "معامل السنن"  

توهم كثري من الناس إذا مسع هذا احلديث أن هذا كان منهم عادة "قد ي
وأهنم كانوا أيتون هذا الفعل قصدا وتعمدا وهذا ما ال جيوز أن يظن بذمي 

بل بوثين فضال عن مسلم، ومل يزل من عادة الناس قدميا وحديثا مسلمهم 
 وكافرهم تنزيه املياه وصوهنا عن النجاسات فكيف يظن أبهل ذلك الزمان

 وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل مجاعة املسلمني؟!
واملاء يف بالدهم أعز واحلاجة إليه أمس أن يكون هذا صنيعهم ابملاء  

من تغوط يف موارد املاء ومشارِِعه ملسو هيلع هللا ىلص وامتهاهنم له، وقد لعن رسول هللا 
فكيف من اختذ عيون املاء ومنابعه رصدا ألجناس ومطرحا لألقذار، هذا ما 

حباهلم، وإمنا كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها يف َحدور من ال يليق 
األرض وأن السيول كانت تكسح هذه األقذار من الطرق واألفنية وحتملها 

فتلقيها فيها وكان املاء لكثرته ال يؤثر فيه وقوع هذه األشياء وال يغريه فسألوا 
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ة فكان من عن شأهنا ليعلموا حكمها يف الطهارة والنجاسملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 جوابه هلم أن املاء ال ينجسه شيء".

 

 

 ٭ ٭ ٭  
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 طهارة البحر وحل ميتته

 

، قال يف ماء البحر: "هو الطهور ماؤه، احلالل ملسو هيلع هللا ىلص( عن النيب 2)
 ميتته".

 

( و 59(، والنسائي )69(، والرتمذي )83أخرجه أَبو داود ) -صحيح 
( 386(، وابن ماجه )4843( و )58(، ويف "الكربى" )332( و )332)

، وأبو عبيد يف "الطهور" 393و  361و  237 /2(، وأمحد 3246و )
، وابن (2011( و )729، والدارمي )131 /1(، وابن أيب شيبة 231)

، 47 /1(، والدارقطين 5258( و )1243(، وابن حبان )111خزمية )
، ويف "السنن الصغري" 252 /9و  3 /1، والبيهقي 140 /1 واحلاكم

و  147 /7(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 467(، ويف "املعرفة" )192)
من طرق عن مالك  481 /10واملزي يف "هتذيب الكمال"  131 /9

ن سعيد بن سلمة ( ( عن صفوان بن سليم، ع12)وهو عنده يف "املوطأ" )
 من آل ابن األزرق، عن املغرية بن أيب بردة، عن أيب هريرة به.

، فقال: إان نركب البحر، وحنمل معنا ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية: سأل رجل رسول هللا 
القليل من املاء، فإن توضأان به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: فقال 

 ملسو هيلع هللا ىلص: النيب 
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 "هو الطهور ماؤه، احلل ميتته".

 رتمذي:وقال ال

 ."هذا حديث حسن صحيح"

 قلت: وصححه مجع من األئمة، وقال احلاكم:

عبد الرمحن بن  :"وقد اتبع مالك بن أنس على روايته، عن صفوان بن سليم
 .إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم املزين"

من طريقيهما، وكذا البيهقي يف "املعرفة"  141-140 /1مث أخرجه 
 .(473( و )472)

 -من طريق أيب أويس، حدثنا صفوان بن سليم  392 /2وأخرجه أمحد 
عن سعيد بن سلمة بن األزرق  -موىل محيد بن عبد الرمحن بن عوف 

عن  -أحد بين عبد الدار بن قصي  -املخزومي، عن أيب بردة بن عبد هللا 
، أنه جاءه انس صيادون يف البحر، فقالوا: اي رسول ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة، عن النيب 

ث، وإان نتزود ماء يسريا، إن شربنا منه مل يكن فيه ما هللا، إان أهل أرما
نتوضأ به، وإن توضأان منه مل يكن فيه ما نشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ 

 ملسو هيلع هللا ىلص: فقال النيب 

 ".عم، فهو الطهور ماؤه، احلل ميتته" ن

 :61 /8قال احلافظ يف "أطراف املسند" 
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املغرية بن عبد هللا بن أيب "وأبو بردة هو املغرية بن أيب بردة، وهو أبو بردة 
بردة، نسب يف رواية مالك إىل جده ومسي ونسب يف رواية أيب أويس إىل 

 أبيه وكين".

 وله شاهد من حديث جابر:

(، ومن طريقه ابن ماجه 4082، ويف "العلل" )373 /3أخرجه أمحد 
(، وأبو احلسن بن سلمة يف "زوائده على ابن ماجه" حتت احلديث 388)
(، وابن 112(، وابن خزمية )879ن اجلارود يف "املنتقى" )(، واب388)

  254-253 /1، والبيهقي 43 /1(، والدارقطين 1244)حبان 
 ، واخلطيب يف "اتريخ بغداد"229 /9، وأبو نعيم يف "احللية" 252 /9و 

(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 812، ويف "املتفق واملفرتق" )399 /14 
سم بن أيب الزاند، أخربين إسحاق بن حازم، عن حدثنا أبو القا 193 /34

عن جابر بن عبد هللا، عن النيب  -يعين عبيد هللا بن مقسم  -أيب مقسم 
 قال يف البحر:ملسو هيلع هللا ىلص 

 "هو الطهور ماؤه احلل ميتته". 

 وإسناده حسن، وله طريق أخرى عن جابر:

عن  143 /1، واحلاكم 42 /1(، والدارقطين 1759) /2أخرجه الطرباين 
ثنا املعاىف حدثنا احلسن بن بشر، حدد بن علي بن شعيب السمسار، حمم

 بن عمران، عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر به.ا
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 : 11 /1وقال احلافظ يف "التلخيص" 

 .ليس فيه إال ما خيشى من التدليس""وإسناده حسن 
 وهو كما قال رمحه هللا تعاىل. 

 

 غريب الحديث

 

)الَطهور ماؤه( بفتح الطاء، أي: البالغ يف الطهارة، ومنه قوله تعاىل: 
 [، أي: طاهرا يف ذاته 48الفرقان: طهورا﴾ ]وأنزلنا من السماء ماء ﴿

 مطهرا لغريه.
 

 )احلل( بكسر احلاء، أي: احلالل.
 

)َميتته( بفتح امليم قال اخلطايب: "وعوام الرواة يكسروهنا وإمنا هو ابلفتح يريد 
 وان البحر إذا مات فيه".حي

 واملِيتة: بكسر امليم: املوت نفسه.
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 يستفاد من الحديث

 

: من التطهر مباء البحر ملا رأوا ملسو هيلع هللا ىلص ارتياب بعض صحابة رسول هللا  أوًلا
واستفتوه عن جواز ملسو هيلع هللا ىلص تغريه يف اللون وملوحة الطعم حىت سألوا رسول هللا 

 التطهر مباؤه.
 

أنه جيب على كل أحد أن يسأل أهل العلم عما ال يعلمه أو يرتدد  اثنياا:
 فيه.

 
فيه أن العامل واملفيت إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن ابلسائل حاجة  اثلثاا: 

 إىل معرفة ما وراءه من األمور اليت يتضمنها مسألته أو تتصل مبسألته 
ه ومل يكن ذلك كان مستحبا له تعليمه إايه والزايدة يف اجلواب عن مسألت

ماء   من الكالم، أال تراهم سألوه عنعدواان يف القول وال تكلفا ملا ال يَعين
حسب، فأجاهبم عن مائه وعن طعامه لعلمه أبنه قد يعوزهم الزاد يف فالبحر 

احلاجة منهم انتظمهما  االبحر كما يعوزهم املاء العذب، فلما مجعتهم
 اجلواب منه هلم.

 
حال السائل وأنه جيهل أن البحر طهور، وهو ملسو هيلع هللا ىلص ملا رأى النيب  رابعاا:

ن يكون حاُل السائل عدم علمه حبل  مستفيض عند اخلاصة والعامة، َفََلِ
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ميتة البحر أكثر مما جهله من طهارة ماؤه، فلما رأى السائل جاهال أبظهر 
هذا  األمرين غري مستبني للحكم فيه علم أن أخفامها أوالمها ابلبيان، ونظري

قوله للرجل الذي أساء الصالة حبضرته فقال له صل فإنك مل تصل فأعادها 
ثالاث كل ذلك أيمره إبعادة الصالة إىل أن سأله الرجل أن يعلمه الصالة 

ألن الصالة  -وهللا أعلم  -فابتدأ فعلمه الطهارة مث علمه الصالة وذلك 
اس يف سرت وخفاء شيء ظاهر تشتهره األبصار، والطهارة أمر يستخلي به الن

جاهال ابلصالة محل أمره على اجلهل أبمر الطهارة فعلمه ملسو هيلع هللا ىلص فلما رآه 
 إايها.

 
ا: فيه أن ما ال يعيش إال يف البحر فميتته طاهرة حيل أكلها، فقد  خامسا

احلل على مجيع ميتة البحر ومل يستثن منها شيئا، فلما ُعفي ملسو هيلع هللا ىلص أطلق النيب 
ي عن مراعاة صورها، وإن كان على عن الذكاة فيما خيرج من البحر، ُعف

غري صورة السمك ككلب وخنزير، وكذلك صورة الدابة اليت يقال هلا: العنرب 
خارجة عن عادات السمك ومل حيرم أكلها، وأيضا فإن اسم سبع وكلب 

وخنزير ال يتناول حيوان املاء، ألنك تقول خنزير املاء وكلب املاء ابإلضافة، 
يتناول إال ما كان يف الرب خاصة، وكذلك البحري واخلنزير احملرم مطلق ال 

ِر َوطَعاُمُه َمَتاًعا ﴿داخل يف صيد البحر، قال هللا تعاىل  ُأِحلَّ َلُكمأ َصيأُد الأَبحأ
ملسو هيلع هللا ىلص [، فلم خيصص شيئا منه، ويستثىن الضفدع لنهيه 96]املائدة:  ﴾ َلُكمأ 

الضفدع ([، قال اخلطايب: 3871عن قتلها ]رواه أبو داود إبسناد صحيح )
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حمرم األكل وأنه غري داخل فيما أبيح من دواب املاء، فكل منهي عن قتله 
من احليوان، فإمنا هو ألحد أمرين: إما حلرمته يف نفسه كاآلدمي، وإما 

 لتحرمي حلمه كالصرد واهلدهد وحنومها.
وإذا كان الضفدع ليس مبحرتم كاآلدمي كان النهي فيه منصرفا إىل الوجه 

 عن ذبح احليوان إال ملأكلة.ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  اآلخر، وقد هنى

ويستثىن أيضا التمساح ألنه يعيش يف الرب والبحر وهو ذو انب فإذا كان 
 الغالب عليه أنه بري فال جيوز أكله، فاحلكم للغالب من حاله، وهللا أعلم.

 

 

 

 ٭ ٭ ٭  
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 إذا بلغ الماء مقدار قلتين لم يحمل الخبث

 

 .قلتني مل ينجس"( "إذا كان املاء 3)
، ويف 262 /1(، ومن طريقه البيهقي 65أخرجه أبو داود ) -صحيح 

(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 949، ويف "اخلالفيات" )89 /2"املعرفة" 
عن أيب سلمة موسى بن  262 /1، والبيهقي 21 /1لدارقطين ، وا16 /1

هللا بن عن عبيد  261 /1، والبيهقي 21 /1، والدارقطين [1]إمساعيل 
، وابن املنذر يف 21 /1(، والدارقطىن 46د )، وابن اجلارو [1] حممد العيشي

، والشافعي يف [2]من طرق عن عفان بن مسلم  270 /1"األوسط" 
 ،للبيهقي 88 /2القدمي: أخربان الثقة، من أصحابنا كما يف "املعرفة" 

لعالء من طريق يعقوب بن إسحاق، وبشر بن السري، وا 21 /1والدارقطىن 
بن عبد اجلبار املكي، كلهم عن محاد بن سلمة، عن عاصم بن املنذر بن ا

الزبري قال: كنا يف بستان لنا أو بستان لعبيد هللا بن عبد هللا بن عمر، 

                                                           

( عن 518وأخرجه أبو احلسن بن سلمة يف زايداته على ابن ماجه حتت احلديث ) - 1
ذَكي لكنه أحال على  بُ وأ عبيد هللا بن حممد العيشي، وعن أيب سلمة موسى بن إمساعيل الت َّ

 رواية الشك يف الثنتني أو الثالث!
 
اث فإنه ال إذا كان املاء قلتني أو ثالعن عفان به بلفظ: " 107 /2أمحد  وأخرجه - 2

 ينجس".
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فحضرت الصالة، صالة الظهر، فقام إىل بري البستان فتوضأ منه وفيه جلد 
: أخربين أيب أّن هللابعري ميت فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ فقال عبيد 

 قال: فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 وقال البيهقي يف "املعرفة":

 ." وهذا إسناد صحيح موصول"

قلت: لكن وقع اختالف يف لفظه على محاد بن سلمة فجاء على الشك يف 
 عدد القالل، ويف رفعه ووقفه:

( من طريق زيد بن احلباب، وأمحد 166فأخرجه أبو عبيد يف "الطهور" )
 -732 /2اآلاثر"  (، والطربي يف "هتذيب518بن ماجه )، وا23 /2

( عن وكيع، وعبد بن محيد 8، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )مسند ابن عباس
املنتخب، وأبو احلسن بن سلمة يف زايداته على ابن ماجه حتت -818

والدارقطين  ليد هشام بن عبد امللك الطيالسي،( عن أيب الو 518احلديث )
دري 20 /1 ، 20 /1، والدارقطين أيضا من طريق كامل بن طلحة اجَلحأ

 88 /2، ويف "املعرفة" 262 /1، ومن طريقه البيهقي 134 /1واحلاكم 
من طريق إبراهيم بن احلجاج، وهدبة بن خالد، كلهم عن محاد بن سلمة، 

عن أبيه، قال: قال  ،عن عاصم بن املنذر، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر
 ملسو هيلع هللا ىلص: هللا  رسول

 ."إذا كان املاء قلتني أو ثالاث، مل ينجسه شيء"
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 وقال احلاكم:

"وقد رواه عفان بن مسلم، وغريه من احلفاظ، عن محاد بن سلمة ومل يذكروا 
 فيه أو ثالاث".

ورواه يزيد بن هارون الواسطي عن محاد هبذا اإلسناد وأيضا اختلف يف 
 لفظه:

بَّاح   الزعفراين عن يزيد فقال: "قلتني أو ثالاثً"فرواه احلسن بن حممد بن الصَّ

 .(9، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )20 /1أخرجه الدارقطين 

 عن يزيد بن هارون به. ،واتبعه جماهد بن موسى

 .مسند ابن عباس -733 /2أخرجه الطربي يف "هتذيب اآلاثر" 

 ورواه أبو مسعود أمحد بن الفرات الرازي عن يزيد فلم يقل "أو ثالاث"

 .20 /1أخرجه الدارقطين 

 :262 /1وقال البيهقي يف "السنن الكربى" 

 "ورواية اجلماعة الذين مل يشكوا أوىل". 

قلت: الشك ليس من الرواة إمنا هو من محاد بن سلمة فإن بعضهم رواه 
عنه على الوجهني ابلشك وبدونه كما يف رواية عفان، ويزيد بن هارون 

 ابن عمر:وجاء من روايته موقوفا على 
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بن من طريق حيىي بن حسان  16 /1ين" أخرجه الطحاوي يف "شرح املعا
 ثنا محاد بن سلمة به، فلم يرفعه.حدحيان التنيسي البكري، قال: 

 وجاءت رواية عن محاد إبهبام عبيد هللا بن عمر:

" ، ومن طريقه البيهقي يف "السنن الصغري(2066أخرجه الطيالسي )
حدثنا محاد بن سلمة، عن عاصم بن  (948) (، ويف "اخلالفيات"195)

املنذر، قال: كنا مع ابن البن عمر يف البستان، ومَث جلد بعري يف املاء، 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص فتوضأ منه، فقلت: أتفعل هذا ؟!، فقال: حدثين أيب عن النيب 

 ".ن املاء قدر قلتني، مل ينجسه شيءإذا كا"

، فخالف محاَد بن سلمة: واخُتلف فيه أيضا على عاصم بن املنذر بن الزبري
 محاُد بن زيد، وامساعيُل بن علية:

 - 729 /2)، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" 144 /1أخرجه ابن أيب شيبة 
عن ابن علية، عن عاصم بن املنذر، عن رجل، عن ابن ( مسند ابن عباس

 عمر موقوًفا

 :17 /1وقال أبو داود يف "سننه" 

 18 /1وكذا قال الدارقطين يف "السنن" "محاد بن زيد وقفه، عن عاصم"، 

 :436 /12وقال يف "العلل" 
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"وخالفه محاد بن زيد، وإمساعيل ابن علية، روايه عن عاصم بن املنذر، عن 
 ملسو هيلع هللا ىلص".أيب بكر بن عبيد هللا، مرسال، عن النيب 

أن حيىي بن معني "سئل عن محاد بن  240 /4وجاء يف "اتريخ الدوري" 
ر بن الزبري عن أيب بكر بن )كذا( عبيد هللا بن سلمة حديث عاصم بن املنذ

هذا جيد اإلسناد قيل له  :عبد هللا بن عمر هذا خري اإلسناد أو قال حيىي
فإن ابن علية مل يرفعه قال حيىي وإن مل حيفظه ابن علية فاحلديث جيد 

اإلسناد وهو أحسن من حديث الوليد بن كثري يعين حيىي يف قصة املاء ال 
 ينجسه شيء".

مسند ابن عباس( حدثنا ابن  734 /2وأخرجه الطربي يف "هتذيب اآلاثر" )
وكيع، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن محاد بن سلمة، عن رجل، عن سامل 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: حدثين أيب أنه مسع النيب 

 ".اء قلتني أو ثالاث مل ينجسه شيءإذا كان امل"

 وابن وكيع هو سفيان: وحديثه ضعيف.

، والطحاوي يف 262 /1(، ومن طريقه البيهقي 64اود )وأخرجه أبو د
من  261 /1عن موسى بن إمساعيل، والبيهقي  15 /1"شرح املعاين" 

طريق عبيد هللا بن حممد بن عائشة كالمها عن محاد بن سلمة، عن حممد 
ابن إسحاق، عن حممد بن جعفر، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر، عن 

 أبيه مرفوعا.
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كثرية عن ابن اسحاق به، وهي الطريق الثانية عن عبيد هللا بن وله طرق  
 عمر:

سند ابن م -732 /2( والطربي يف "هتذيب اآلاثر" 64أخرجه أبو داود )
، وابن (731، والدارمي )27 - 26 /2، عن يزيد بن زريع، وأمحد عباس

، والطحاوي يف 734 /2(، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" 517ماجه )
 (، واحلاكم2646، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )15 /1ين" "شرح املعا

( عن 945، ويف "اخلالفيات" )88 /2، والبيهقي يف "املعرفة" 133 /1 
(، والطربي يف "هتذيب 517يزيد بن هارون، وابن ماجه حتت احلديث )

 ،12 /2(، وأمحد 67عن عبد هللا بن املبارك، والرتمذي ) 732 /2اآلاثر" 
( عن عبدة بن سليمان، 6، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )15 /1والدارقطين 

، ويف "اخلالفيات" 261 /1، ومن طريقه البيهقي 133 /1واحلاكم 
( حدثنا أبو 5590( من طريق أمحد بن خالد الوهيب، وأبو يعلى )944)

من طريق عباد بن عباد  15 /1خيثمة، والطحاوي يف "شرح املعاين" 
عن سلمة بن الفضل  732 /2اآلاثر"  املهليب، والطربي يف "هتذيب

، وأبو علي الطوسي يف "خمتصر األحكام" 732 /2األبرش، والطربي أيضا 
، 87 /2، ويف "املعرفة" 261 /1، والبيهقي 15 /1(، والدارقطين  56)

عن جرير بن  104 /5(، ويف "التفسري" 282والبغوي يف "شرح السنة" )
من طريق عبد الرمحن بن  18و  15 /1والدارقطين  ،عبد احلميد الرازي
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َحاريب، وسعيد بن زيد بن درهم، والثوري، وزائدة بن قدامة، كلهم 
ُ

حممد امل
 عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبيد هللا بن 

سئل عن ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن عمر، عن عبد هللا بن عمر قال: مسعت النيب 
من الدواب والسباع، فقال رسول هللا املاء، يكون أبرض الفالة وما ينوبه 

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ".ن املاء قدر قلتني مل حيمل اخلبثإذا كا" 

وإسناده حسن، حممد بن إسحاق مدلس، وقد صرّح ابلتحديث عند 
يف رواية حممد بن أيب نعيم، عن سعيد بن زيد بن درهم،  18 /1الدارقطين 

ريب"، وحممد بن أيب نعيم: صدوق لكن طرحه ابن معني كما يف "التق
 وسعيد بن زيد بن درهم ضعفه مجاعة، ووثقه ابن معني، وابن سعد.

 وقال اإلمام أمحد: ليس به أبس. 

وقال على بن املديين: مسعت حيىي بن سعيد يضعف سعيد بن زيد يف 
 احلديث جدا.

 وقال أبو حامت، والنسائي: ليس ابلقوي. 

 وقال الدارقطين: ضعيف.

ظا ممن كان خيطئ يف األخبار ويهم حىت وقال ابن حبان: كان صدوقا حاف 
 ال حيتج به إذا انفرد.
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لطحاوي يف "هتذيب قلت: ومل ينفرد هبذا، فقد اتبعه يزيد بن زريع عند ا
حدثنا محيد بن مسعدة السامي، قال: حدثنا يزيد بن  732 /2اآلاثر" 

زريع، قال: حدثنا حممد بن إسحاق، قال: حدثين حممد بن جعفر بن الزبري 
 به.

 فانتفت شبهة تدليس ابن إسحاق.

حدثنا عبد الرحيم، وأبو  143 /1وأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" 
معاوية، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبد هللا 

 ابن عبد هللا بن عمر به.

وهذا غري مؤثر يف قوة احلديث، ألن عبيد هللا، وعبد هللا كالمها ثقة، واتبع 
 إسحاق: الوليُد بن كثري: ابنَ 

حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثري، عن  144 /1أخرجه ابن أيب شيبة 
عن النيب ، عن ابن عمر، د هللا بن عبد هللاحممد بن جعفر بن الزبري، عن عب

 ، مثله أو حنوه. ملسو هيلع هللا ىلص

 وجاءت رواايت أخرى ال تضر احلديث:

 والدارقطين، 477و 477-476 /8أخرجه ابن حبان يف "الثقات" 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن حممد بن إسحاق، عن  18 /1 

املاء يكون ابلفالة من  اي رسول هللا الزهري، عن سامل، عن أبيه قال: قالوا
 :ملسو هيلع هللا ىلص األرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال



54 
 

 ."إن كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث" 

 وقال ابن حبان:

مد بن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن "وهذا خطأ فاحش إمنا هو حم
  .الزبري، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه"

ابن  حدثنامن طريق حممد بن وهب السلمي،  18 /1وأخرجه الدارقطين 
عياش، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن 

أنه سئل عن القليب يلقى فيه اجليف ويشرب منه ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة، عن النيب 
 الكالب والدواب، فقال: 

 "ما بلغ املاء قلتني فما فوق ذلك مل ينجسه شيء".

 وقال الدارقطين: 

ن عياش هبذا اإلسناد، واحملفوظ "كذا رواه حممد بن وهب، عن إمساعيل ب
عن ابن عياش، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن 

 عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه".

وامساعيل بن عياش ضعيف يف روايته عن غري أهل بلده، وهذه منها، وزاد 
 يف منت احلديث ما ليس فيه.

عن  ،ن طريق املغرية بن سقالبم 81 /8وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
 عن انفع، عن ابن عمر مرفوعا به. ،حممد بن إسحاق
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 وقال ابن عدي:

عن انفع، عن ابن  ،عن ابن إسحاق :ملغرية ترك طريق هذا احلديث وقال" وا
 عمر وكان هذا أسهل عليه، وحممد بن إسحاق يرويه عن عبيد هللا بن 

 عبد هللا بن عمر ".
من طريقه به بلفظ: "إذا كان املاء قلتني من  82 /8مث أخرجه ابن عدي 

 قالل هجر مل ينجسه شيء"

 وقال ابن عدي:

"وقوله يف منت هذا من قالل هجر غري حمفوظ ومل يذكر إال يف هذا احلديث 
 من رواية مغرية هذا عن حممد بن إسحاق".

 واملغرية ضعيف احلديث.

 طريق أخرى عن حممد بن جعفر بن الزبري:

(، وكذا 1409(، وعنه ابن األعرايب يف "املعجم" )63داود )أخرجه أبو 
(، ويف "الكربى" 52حدثنا حممد بن العالء، والنسائي ) 8 /1الدارقطين 

 (، والدارقطين2645(، وعنه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )50)
( أخربان هناد بن السري، واحلسني 321، واجلورقاين يف "األابطيل" )8 /1 
 ، والبيهقي132 /1(، واحلاكم 1408، وابن األعرايب )[3]بن حريث ا

                                                           

بن )وحده( به إال أنه عن عبيد هللا ( عن احلسني بن حريث 328وأخرجه النسائي ) - 3
 عبد هللا بن عمر بدل عبد هللا بن عبد هللا بن عمر.
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( عن 936(، ويف "اخلالفيات" )193، ويف "السنن الصغري" )260 /1 
من طريق  8 /1، والدارقطين 132 /1احلسن بن علي بن عفان، واحلاكم 

املنتخب، ومن طريقه ابن  -(817إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن محيد )
، ومن طريقه 160 /14(، وابن أيب شيبة 7اجلوزي يف "التحقيق" )

من طريق أمحد بن جعفر  8-5 /1، والدارقطين أيضا 8 /1الدارقطين 
بن أيب السفر، وحممد بن بن إبراهيم الدورقي، وأيب عبيدة الوكيعي، ويعقوب 

بن مروان، وابن اجلارود بن سليمان، وهارون بن عبد هللا  عبادة، وحاجب
هللا بن حممد بن شاكر، وحممد بن سليمان  ( عن عبد45يف "املنتقى" )

، وابن مسند ابن عباس -730 /2ب اآلاثر" القرياطي، والطربي يف "هتذي
( عن موسى بن عبد الرمحن الكندي املسروقي، كلهم )حممد بن 92خزمية )

العالء، وهناد بن السري، واحلسني بن حريث، واحلسن بن علي بن عفان، 
محيد، وابن أيب شيبة، وأمحد بن جعفر  واسحاق بن راهويه، وعبد بن

الوكيعي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو عبيدة بن أيب السفر، وحممد بن 
بن عبد هللا بن مروان، وعبد هللا بن عبادة، وحاجب بن سليمان، وهارون 

حممد بن شاكر، وحممد بن سليمان القرياطي، وموسى بن عبد الرمحن 
أسامة، عن الوليد بن كثري، عن حممد بن جعفر الكندي املسروقي( عن أيب 

بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول هللا لزبري، عن عبد هللا بن عبد هللا بن اا
 ملسو هيلع هللا ىلص: عن املاء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال ملسو هيلع هللا ىلص 

 ."ا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبثإذ"
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 وقال احلاكم:

يعا جبميع رواته "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، فقد احتجا مج
ومل خيرجاه، وأظنهما وهللا أعلم مل خيرجاه خلالف فيه على أيب أسامة على 

 .الوليد بن كثري"

 وقال الذهيب يف "تلخيص املستدرك":

 "على شرطهما وتركاه للخالف فيه"

 وقال اجلورقاين:

 ."هذا حديث حسن"

عن حيىي  15 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 732وأخرجه الدارمي )
بن حسان، حدثنا أبو أسامة به لكن عنده عبيد هللا بدل عبد هللا، ويف ا

( من نفس الطريق عن حيىي بن حسان، وفيه 2644"شرح مشكل اآلاثر" )
 )عبد هللا(!

( عن حممد بن عبد هللا بن املبارك املخرمي، وأيب 92وأخرجه ابن خزمية )
 ( حدثنا 26حوثرة بن حممد البصري، ومسويه يف "الفوائد" )ص األزهر 

الوليد بن كثري، عن حممد  حدثناعبد هللا بن حممد، ثالثتهم عن أيب أسامة، 
 بن جعفر بن الزبري، أن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر به.ا

 :85 /2وقال البيهقي يف "املعرفة" 

 يقول: غلط أبو أسامة يف "وكان إسحاق بن إبراهيم احلنظلي، رمحه هللا
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عبد هللا بن عبد هللا، إمنا هو عبيد هللا، واستدل مبا رواه عن عيسى بن  
عن عبيد هللا بن  ،يونس، عن الوليد بن كثري، عن حممد بن جعفر بن الزبري

 ."فذكرهملسو هيلع هللا ىلص بن عمر، قال: سئل النيب  عبد هللا

ثقة، وللوليد بن قلت: أيهما كان فال يقدح يف صحة احلديث، ألن كليهما 
 كثري شيخ آخر يف هذا احلديث:

(، 1409(، وعنه ابن األعرايب يف "املعجم" )63أخرجه أبو داود )
 عن عثمان بن أيب شيبة 261 /1، والبيهقي 17 - 16 /1والدارقطين 

عن  (1409ابن األعرايب يف "املعجم" )(، وعنه 63، وأبو داود )[4]
 ، والبيهقي يف133 /1م واحلاك، 11 /1بن علي، والدارقطين احلسن 

 (، من طريق حممد بن عثمان بن كرامة، والدارقطين938"اخلالفيات" )
( 938، ويف "اخلالفيات" )260 /1، والبيهقي 133 /1، واحلاكم 9 /1 

من طريق  11و  10 /1من طريق عبد هللا بن الزبري احلميدي، والدارقطين 
يعيش بن اجلهم، وأيب مسعود أمحد بن الفرات، حممد بن حسان األزرق، و 

وعلي بن شعيب، وعلي بن حممد بن أيب اخلصيب، وحممد بن الفضيل 
عن أمحد بن عبد احلميد  261 /1، والبيهقي 11 /1البلخي، والدارقطين 

                                                           

ثنا حدمن طريق إمساعيل بن قتيبة،  261 /1، وعنه البيهقي 132 /1وأخرجه احلاكم  - 4
عن حممد بن جعفر بن الزبري  ،ثنا الوليد بن كثريحد ،أسامةثنا أبو حدعثمان بن أيب شيبة، 

 به.
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وابن األعرايب يف "املعجم" (، 44، وابن اجلارود يف "املنتقى" )[5]احلارثي 
( عن 44بن سعيد القطان، وابن اجلارود أيضا ) عن أيب حيىي حممد( 65)

حممد بن عثمان الوراق، وحجاج بن محزة الوازي، والطربي يف "هتذيب 
مسند ابن عباس( عن سفيان بن وكيع، والشافعي يف  731 /2اآلاثر" )

،  133 /1، واحلاكم 10 /1، ومن طريقه الدارقطين 21 /1" سندامل"
( أخربان الثقة، وابن 940يف "اخلالفيات" )، و 84 /2والبيهقي يف "املعرفة" 

، كلهم )عثمان بن أيب [6]( من طريق أيب بكر بن أيب شيبة 1253حبان )
شيبة، واحلسن بن علي، وحممد بن عثمان بن كرامة، واحلميدي، وحممد بن 

حسان األزرق، و يعيش بن اجلهم، وأبو مسعود أمحد بن الفرات، وعلي بن 
ميد احلارثي، وعلي بن حممد بن أيب اخلصيب، شعيب، وأمحد بن عبد احل

وحممد بن الفضيل البلخي، وأبو حيىي حممد بن سعيد القطان، وحممد بن 
عثمان الوراق، وحجاج بن محزة الوازي، وسفيان بن وكيع، والثقة( عن أيب 

أسامة، حدثنا الوليد بن كثري، عن حممد بن عباد بن جعفر، عن عبد هللا بن 

                                                           

(، ويف 193، ويف "السنن الصغري" )85 /2، ويف "املعرفة" 261 /1وأخرجه البيهقي  - 5
 ثنا أمحد بن حد ،( من طريق أيب العباس حممد بن يعقوب األصم935"اخلالفيات" )

 جعفر بن الزبري به. عن حممد بن ،عن الوليد بن كثري ،ثنا أبو أسامةحد ،عبد احلميد احلارثي
 

(، 1249، ومن طريقه ابن حبان )144 /1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"  - 6
عن  ،بن كثريحدثنا الوليد  ،حدثنا أبو أسامة 261 /1، وعنه البيهقي 132 /1واحلاكم 

 حممد بن جعفر بن الزبري به.
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، عن املاء وما ينوبه ملسو هيلع هللا ىلص، عن أبيه، قال: سئل رسول هللا عبد هللا بن عمر
 من الدواب والسباع، فقال:

 "إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث". 
 وقال احلاكم:

"هذا خالف ال يوهن هذا احلديث، فقد احتج الشيخان مجيعا ابلوليد بن 
سامة كثري وحممد بن عباد بن جعفر، وإمنا قرنه )يعين حممد بن عباد( أبو أ

إىل حممد بن جعفر، مث حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك، والدليل 
 عليه".

، ويف "اخلالفيات" 86 /2، ويف "املعرفة" 261 /1مث أخرجه، وعنه البيهقي 
 (، من طريق علي بن عبد هللا بن مبشر الواسطي، والدارقطين942)
بن  عن أمحد بن حممد بن سعدان الصيدالين، كالمها عن شعيب 14 /1 

أيوب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثري، عن حممد بن جعفر بن 
الزبري، وحممد بن عباد بن جعفر، عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر، عن 

عن املاء وما ينوبه من الدواب والسباع، ملسو هيلع هللا ىلص أبيه، قال: سئل رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص:فقال النيب 

 "إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث". 
بن يب أسامة عن حممد بن عباد رواية أ 17 /1أبو داود يف "سننه" وصوب 

 جعفر.
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الرواية عن حممد بن جعفر  546 /1ورّجح أبو حامت الرازي كما يف "العلل" 
 بن الزبري.ا

 :106 /1وقال ابن منده كما يف "نصب الراية"  

"وهو الصواب، ألن عيسى بن يونس، رواه عن الوليد بن كثري، عن حممد 
جعفر بن الزبري، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه، أن النيب ابن 

 سئل، فذكره".ملسو هيلع هللا ىلص 

 وقال الدارقطين:

، وعبد هللا بن الزبري احلميدي ، وحممد بن حسان "اتفق عثمان بن أيب شيبة
بن علي بن مد بن عثمان بن كرامة، واحلسني األزرق، ويعيش بن اجلهم، وحم

حلميد احلارثي، وأمحد بن زكراي بن سفيان الواسطي، األسود، وأمحد بن عبد ا
وعلي بن شعيب، وعلي بن حممد بن أيب اخلصيب، وأبو مسعود، وحممد بن 

الفضيل البلخي فرووه عن أيب أسامة، عن الوليد بن كثري، عن حممد بن 
، عن الوليد بن كثري، عن واتبعهم الشافعي، عن الثقة عنده عباد بن جعفر،

بن جعفر، وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: ومن ذكران معه حممد بن عباد 
يف أول الكتاب عن أيب أسامة، عن الوليد بن كثري، عن حممد بن جعفر بن 

الزبري، فلما اختلف على أيب أسامة يف إسناده أحببنا أن نعلم من أتى 
عن أيب أسامة،  ذلك فوجدان شعيب بن أيوب قد رواهابلصواب فنظران يف 

فر بن الزبري مث يد بن كثري على الوجهني مجيعا، عن حممد بن جععن الول
بن عباد بن جعفر فصح القوالن مجيعا عن أيب أسامة، أتبعه، عن حممد 
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وصح أن الوليد بن كثري رواه عن حممد بن جعفر بن الزبري، وعن حممد بن 
عباد بن جعفر مجيعا عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه فكان أبو 

سامة مرة حيدث به عن الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر بن الزبري ومرة أ
 وهللا أعلم".  ،بن كثري عن حممد بن عباد بن جعفرحيدث به عن الوليد 

 وقال احلاكم:

"وقد صح وثبت هبذه الرواية صحة احلديث وظهر أن أاب أسامة ساق 
وب الصريفيين احلديث، عن الوليد بن كثري عنهما مجيعا، فإن شعيب بن أي

 ثقة مأمون".

قلت: شعيب بن أيوب الصريفيين: صدوق يدلس، وقد صرّح ابلتحديث، 
 وممن رواه عن أيب أسامة على الوجهني: عثمان بن أيب شيبة، وأمحد بن 

 عبد احلميد احلارثي، وأبو بكر بن أيب شيبة.
 طريق أخرى عن ابن عمر:

، ويف "اخلالفيات" 262 /1، ومن طريقه البيهقي 22 /1أخرجه الدارقطين 
عبد هللا بن احلسني بن  حدثنا( حدثنا حممد بن إمساعيل الفارسي، 951)

حممد بن كثري املصيصي، عن زائدة، عن ليث، عن جماهد،  حدثناجابر، 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر، عن النيب 

  ".ا كان املاء قلتني فال ينجسه شيءإذ" 

 وقال الدارقطين:
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"رفعه هذا الشيخ عن حممد بن كثري، عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو، عن 
 زائدة موقوفا وهو الصواب".

عن احلسني بن  262 /1مث أخرجه الدارقطين، ومن طريقه البيهقي  
 حدثنامعاوية بن عمرو،  حدثناجعفر بن حممد الصائغ،  حدثناإمساعيل، 

 اهد، عن ابن عمر، مثله موقوفا.زائدة، عن ليث، عن جم

 طريق أخرى عن ليث:

حدثنا علي بن عبد العزيز،  261 /1أخرجه ابن املنذر يف "األوسط" 
ثنا أبو نعيم، عن عبد السالم، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عمر حد

 موقوفا.

وليث هو ابن أيب سليم: صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك كما يف 
الفه أبو اسحاق السبيعي، ويونس فروايه عن جماهد من "التقريب"، وخ

 قوله:

، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" 144 /1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" 
مسند ابن عباس(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت"  728 /2)
من طريق أيب إسحاق السبيعي،  264 /1(، ومن طريقه البيهقي 2110)

 عن جماهد قال:

 .كان املاء قلتني مل ينجسه شيء"  ا"إذ 
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ثنا هشيم، ومروان بن حد( 168وأخرجه القاسم بن سالم يف "الطهور" )
 معاوية الفزاري، عن يونس بن أيب إسحاق، قال: مسعت جماهدا، يقول: 

 ."اء قلتني أو ثالاث مل ينجسه شيءإذا بلغ امل"

حدثنا ابن محيد، قال: حدثنا أبو متيلة، قال:  729 /2وأخرجه الطربي 
 حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن جماهد، قال: 

 ."ينجسه شيءإذا كان املاء قلتني مل "

 

 

 غريب الحديث

 

)قلتني( تثنية قلة، بضم القاف وتشديد الالم. قال ابن األثري يف "غريب 
 ظيم. واجلمع: قالل.: "القلة: احلب: الع104 /4احلديث" 

وهي معروفة ابحلجاز، ومنه احلديث يف صفة سدرة املنتهى "نبقها مثل قالل 
هجر" وهجر: قرية قريبة من املدينة، وليست هجر البحرين، وكانت تعمل 

هبا القالل، أتخذ الواحدة منها مزادة من املاء، مسيت قلة ألهنا تقل: أي 
 ترفع وحتمل".

هجر ال يصح كما تقّدم معنا يف ختريج احلديث  قلت: تقييد القالل بقالل
 ألن يف إسناده املغرية بن سقالب: وهو ضعيف احلديث.
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 يستفاد من الحديث

 

: التمثيل للناس وخماطبتهم مبا هو معروف عندهم ومبا يفهمونه، فالظاهر  أوًلا
 من احلديث أن القالل املذكورة معلومة عندهم مشهورة، وكم تسع من املاء.

 : 348 /1افظ يف "الفتح" قال احل

"قال أبو عبيد القاسم بن سالم: املراد القلة الكبرية إذ لو أراد الصغرية مل 
حيتج لذكر العدد فإن الصغريتني قدر واحدة كبرية ويرجع يف الكبرية إىل 

العرف عند أهل احلجاز والظاهر أن الشارع عليه السالم ترك حتديدمها على 
ط أبنه ما خاطب الصحابة إال مبا يفهمون فانتفى سبيل التوسعة والعلم حمي

 اإلمجال".

حديث القلتني يدل مبفهومه على جناسة ما دون القلتني، وحديث:  اثنياا:
"املاء طهور ال ينجسه شيء" يدل بعمومه على عدم التنجيس، واملنطوق 
 يقدم على املفهوم، وقد نُقل اإلمجاع على أن املاء قليال كان أو كثريا فتغري

 طعمه أو لونه أو رحيه بنجاسة وقعت فيه أن ذلك املاء جنس هبذا اإلمجاع.
 :270 /1قال ابن املنذر يف "األوسط" 

أييت على ما دون القلتني، وعلى ما  "نجسه شيءاملاء ال ي"ملسو هيلع هللا ىلص: "قول النيب 
القلتني ينفي النجاسة عنهما، وإثبات الطهارة ملسو هيلع هللا ىلص فوقهما، وخصوصية النيب 

وما فوق القلتني داخل يف قوله:  هلما زايدة زادها، القلتني، وما دون القلتني،
 حافظوا على﴿قال: ونظري ذلك قوله تعاىل  "املاء ال ينجسه شيء"
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والصلوات داخلة  ،فأمر ابحملافظة على الصلوات [238]البقرة: ﴾ الصلوات
[ مث خص الوسطى 238]البقرة:  ﴾حافظوا على الصلوات﴿يف مجلة قوله 

[ فلم 238]البقرة: ﴾ والصالة الوسطى﴿ابألمر ابحملافظة عليها، فقال: 
تكن خصوصية الوسطى ابألمر ابحملافظة عليها خمرجا سائر الصلوات من 

ملسو هيلع هللا ىلص: لى الصلوات، وكذلك قول النيب ه ابحملافظة عاألمر العام الذي أمر في
حافظوا على ﴿وقع على مجيع املياه، كما كان قوله  "املاء ال ينجسه شيء"

مث قال: إذا كان املاء  ،[ واقعا على مجيع الصلوات238]البقرة:  ﴾الصلوات
قلتني مل حيمل جنسا، فكانت هذه املقالة زايدة زادها القلتني من غري أن 

خمرجا ملا دوهنا مع أن حديث القلتني يدفعه عبد هللا بن املبارك،  يكون ذلك
ويقول: ليس ابلقوي، ولو ثبت حديث القلتني لوجب أن يكون على قول 

من يقول بعموم األخبار على كل قلة صغرت أو كربت، فأما حتديد من 
حدد القلتني خبمس قرب، أو أبربع قرب وشيء، أو بكبار القرب أو 

ست قرب، أو قول من قاهلا: أهنا احلباب، أو أهنا اجلرة، أو  أبوساطها، أو
ما يقله املرء من األرض، فتلك حتديدات، واستحساانت من قائلها، ال 

 يرجع القائل منهم يف ذلك إىل حجة من كتاب أو سنة وال إمجاع".

قلت: وحديث )ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم..( ليس فيه دليل على 
ا بيل فيه، بل هنى عن البول فيه كما هنى عن التغوط يف جناسة املاء إذ

األماكن على ظهر الطريق والظل واملواضع اليت أيوي هلا الناس، ألن الناس 
بيل فيه، فالنهي للتنزيه عن هذا الشرب والوضوء من املاء الذي  يستقذرون
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أو قد يكون هذا الفعل يفضي إىل جناسة املاء فيكون النهي سًدا  ،الفعل
ذه الذريعة، ومل أيت النهي لبيان جناسة املاء، بل جاء نص على أن املاء ال هل

 ينجسه شيء، وأنه ال جينب.

وهكذا أيضا يُقال يف حديث غسل اليدين قبل غمسهما يف املاء، والنهي 
عن اغتسال الرجل بفضل املرأة، واملرأة بفضل الرجل، وهني اجلنب االغتسال 

يء من هذه األحاديث أن املاء ينجس مبجرد يف املاء الدائم، فليس يف ش
 مالقاهتا، وهللا أعلم.

 

 

 

 ٭ ٭ ٭  
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 النهي عن البول في الماء الذي ال يجري

 

( "ًل يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ًل جيري، مث يغتسل 4)
 فيه".

 ، وهبذا اللفظ هو من طريق األعرج عنه:هذا احلديث له طرق عن أيب هريرة

من طريق شعيب، والنسائي  238 /1(، والبيهقي 239البخاري )أخرجه 
( من 66من طريق ابن عجالن، وابن خزمية ) 238 /1(، والبيهقي 398)

طريق سفيان بن عيينة، ثالثتهم )شعيب بن أيب محزة، وحممد بن عجالن، 
وسفيان بن عيينة( عن أيب الزاند عبد هللا بن ذكوان، أن عبد الرمحن بن 

يقول: فذكره، ملسو هيلع هللا ىلص ج، حدثه أنه مسع أاب هريرة، أنه مسع رسول هللا هرمز األعر 
 واللفظ للبخاري، ويف رواية النسائي، والبيهقي:

 دائم، مث يغتسل فيه من اجلنابة".، هنى أن يبال يف املاء الملسو هيلع هللا ىلص"أن رسول هللا 

 وهم ابن عجالن يف زايدة: اجلنابة

 وقال البيهقي:

حني" من هذا احلديث، مث يغتسل "هذا اللفظ هو الذي أخرج يف "الصحي
 منه إال أنه مل خيرج فيه )للجنابة(".

قلت: لعّلها وهم من ابن عجالن فإنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة، 
 وله وهم آخر فيه، فقد جعله عن أبيه، عن أيب هريرة:
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(، 285، والبغوي )238 /1(، ومن طريقه البيهقي 70أخرجه أبو داود )
عن حيىي بن سعيد  1257، وابن حبان (8366لبزار )، وا433 /2محد وأ

( 344، وعنه ابن ماجه )141 /1القطان، وابن أيب شيبة يف "املصنف" 
و خالد خمتصًرا عن أيب خالد األمحر، كالمها )حيىي بن سعيد القطان، وأب

 األمحر( عن ابن عجالن به.

 الثاين من طريق مهام بن منبه:

، وابن اجلارود يف 316 /2(، وأمحد 68(، والرتمذي )282أخرجه مسلم )
(، والبغوي يف "شرح 782(، وأبو عوانة يف "املستخرج" )54"املنتقى" )

عن عبد الرزاق )وهو عنده يف  239و 234 /1(، والبيهقي 284السنة" )
( من طريق عبد هللا بن املبارك، 397( (، والنسائي )299"املصنف" )

ال: مسعت أاب هريرة يقول: قال رسول كالمها عن معمر، عن مهام بن منبه ق
 ملسو هيلع هللا ىلص: هللا 

 "ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري، مث يتوضأ منه" واللفظ 
 لعبد الرزاق، والرتمذي، وابن اجلارود.

 .دائم الذي ال جيري مث تغتسل منه"ولفظ مسلم، وأمحد "ال تبل يف املاء ال
 وبنحوه أبو عوانة، والبيهقي، والبغوي.

 ورواية النسائي "ال يبولن الرجل يف املاء الدائم، مث يغتسل منه أو يتوضأ".

 وقال الرتمذي:



70 
 

 ."حديث حسن صحيح"

 الثالث من طريق حممد بن سريين:

، والدارمي  362 /2(، وأمحد 69(، وأبو داود )282أخرجه مسلم )
من  14 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 6076(، وأبو يعلى )730)

(، 300، وعبد الرزاق يف "املصنف" )265 /2هشام، وأمحد طريق 
(، ويف 57( عن أيوب، والنسائي )66(، وابن خزمية )1000واحلميدي )

( من طريق 1251وابن حبان ) 492و  259 /2(، وأمحد 55"الكربى )
(من طريق حيىي بن عتيق، 57(، ويف "الكربى" )58عوف، والنسائي )

( من 3069، والطرباين يف "األوسط" )14 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 
طريق ابن عون، مخسُتهم )هشام بن حسان، وأيوب السختياين، وعوف 

األعرايب، وحيىي بن عتيق، وعبد هللا بن عون( عن ابن سريين، عن أيب هريرة، 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب 

 ه" واللفظ ملسلم."ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل من

 

 طريق خالس بن عمرو:الرابع من 

(، ويف "الكربى" 57عن عبد الواحد، والنسائي ) 259 /2أخرجه أمحد 
 104 /10( من طريق عيسى بن يونس، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 56)

بن يونس، والنضر بن ضر، ثالثتهم )عبد الواحد، وعيسى من طريق الن



71 
 

مشيل( عن عوف بن أيب مجيلة، عن خالس بن عمرو، عن أيب هريرة، قال: 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

 ".م يف املاء الدائم، مث يتوضأ منهال يبولن أحدك"

وخالس مل يسمع من أيب هريرة، روى عن أىب هريرة صحيفة، وعن أيب داود 
 قال: مسعت أمحد يقول مل يسمع من أيب هريرة شيئا.

عيد: كان يف "أطراف عوف" خالس وحممد عن أيب هريرة وقال حيىي بن س 
حديث إن موسى عليه السالم كان حييا فقالت "بنو إسرائيل هو آدر" 

 فسألت عوفا فرتك حممدا وقال خالس مرسل. 

حدثنا روح، قال:  529و  492 /2وأخرجه مقروان اببن سريين أمحد 
، قال: قال حدثنا عوف، عن حممد بن ِسريين، وخالس، عن أيب هريرة

 ملسو هيلع هللا ىلص:رسول هللا 

 "ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم، مث يتوضأ منه".

 

 اخلامس من طريق عطاء بن ميناء:

، 14 /1(، والطحاوي 1256(، وعنه ابن حبان )94أخرجه ابن خزمية )
من طريق أنس بن عياض، عن احلارث بن عبد الرمحن  239 /1والبيهقي 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة، أن رسول هللا بن أىب ذابب، عن عطاء بن ميناء، ا
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 ."ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم، مث يتوضأ منه أو يشرب" 

 واحلارث بن أيب ذابب: صدوق يهم.  

 

 السادس من طريق أيب عثمان التبان:

(، واحلميدي 220(، ويف "الكربى" )399( و )221أخرجه النسائي )
(، 1810، ومن طريقه البيهقي يف "املعرفة" )20 /1(، والشافعي 999)

 256 /1(، والبيهقي 1254(، وابن حبان )66وابن خزمية حتت احلديث )
، من طريق سفيان بن عيينة، 73 /34، واملزي يف "هتذيب الكمال" 238و

من طريق سفيان الثوري،  14 /1، والطحاوي 464و 394 /2وأمحد 
من طريق عبد الرمحن بن أيب الزاند، ثالثُتهم )ابن عيينة،  14 /1والطحاوي 

والثوري، وابن أيب الزاند( عن أيب الزاند، عن موسى بن أيب عثمان، عن 
 ملسو هيلع هللا ىلص: أبيه، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

 لذي ال جيري مث يغتسل منه"."ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ا

وموسى بن أىب عثمان: عمران التبان املدين، وقيل الكويف، قال احلافظ يف 
 : 360 /10"هتذيب التهذيب" 

فّرق ابن أىب حامت بني موسى بن أىب عثمان التبان، روى عن أبيه وعنه أبو "
يرة، الزاند، وبني موسى بن أىب عثمان الكويف، روى عن أىب حيىي، عن أىب هر 

 وعن النخعي، وسعيد، وعنه شعبة، والثوري وغريمها. 
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 ومل يذكر يف التبان شيئا، وقال يف اآلخر عن أبيه: شيخ".

، وابن أيب حامت يف 290 /7والتبان ذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 
، ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال، ومل يرو عنه غري 153 /8"اجلرح والتعديل" 

 فهو جمهول العني.أيب الزاند 

( عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن موسى بن أيب 302وأخرجه عبد الرزاق )
 مرساًل.ملسو هيلع هللا ىلص عثمان، عن أبيه، أن رسول هللا 

 

 السابع من طريق محيد بن عبد الرمحن احلمريي:

من طريق أيب هشام  (9514ن، والبزار )حدثنا عفا 346 /2أخرجه أمحد 
عوانة، عن داود بن عبد هللا األودي، عن  املغرية بن سلمة، كالمها عن أيب

 ملسو هيلع هللا ىلص:محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

"ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم، مث يغتسل منه" واللفظ ألمحد، وعند البزار 
 )يتوضأ( بدل )يغتسل(.

 

 الثامن من طريق أيب مرمي األنصاري:

( عن زيد 9399، والبزار )141 /1أيب شيبة ، وابن 288 /2أخرجه أمحد 
حدثنا محاد بن خالد، والطرباين يف "مسند  532 /2بن احلباب، وأمحد ا
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( من طريق أسد بن موسى، ثالثتهم )زيد بن احلباب، 1907الشاميني" )
ومحاد بن خالد، وأسد بن موسى( عن معاوية بن صاحل، قال: مسعت أاب 

 مرمي األنصاري، عن أيب هريرة: 

 هنى أن يبال يف املاء الراكد، مث يتوضأ منه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 

 وله شاهد من حديث جابر:

(، وابن ماجه 32(، ويف "الكربى" )35(، والنسائي )281أخرجه مسلم )
(، وابن حبان 574، وأبو عوانة يف "املستخرج" )350 /3(، وأمحد 343)
بن سعد، عن أيب الزبري،  من طرق عن الليث 97 /1(، والبيهقي 1250)

 :عن جابر
 ."أنه هنى أن يبال يف املاء الراكدملسو هيلع هللا ىلص عن رسول هللا "

حدثنا علي بن هاشم، عن  141 /1وأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" 
 ابن أيب ليلى، عن أيب الزبري به.

حدثنا حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا أبو الزبري،  341 /3وأخرجه أمحد 
 عن جابر، قال: 

 أن يبال يف املاء الراكد".ملسو هيلع هللا ىلص "زجر رسول هللا 
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 نكارة النهي عن البول في الماء الجاري

 

( حدثنا أمحد، عن املتوكل بن حممد 1749وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
احلارث بن عطية، عن األوزاعي، عن أيب الزبري، عن  حدثنابن سورة قال: ا

 جابر قال: 

 اء اجلاري".أن يبال يف اململسو هيلع هللا ىلص "هنى رسول هللا 

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال احلارث".

يف "الضعفاء" كما يف "هتذيب التهذيب" وقال: قال  واحلارث ذكره الساجي
أمحد بن حنبل: جلست إليه فلم أكتب عنه، وقال: عنده عن األوزاعي 

 مسائل".

 وقال ابن حبان: 

 "رمبا أخطأ". 

 ووثقه ابن معني، والدارقطين. 

ابن واملتوكل بن حممد بن سورة، أو أيب سورة مل أجد له ترمجة، وقد ذكر 
 بنفس هذا االسم، ويروي عن األوزاعي، رجال 198 /9حبان يف "الثقات" 

 مث قال:



76 
 

 "وليس هذا مبتوكل بن أيب سورة صاحب احلارث بن عطية". 

كرة، فلعلها من شيخ الطرباين أمحد وهذه اللفظة )اجلاري( بدل )الراكد( من
 /3 "ي، فقد ضعفه اخلليلي يف "اإلرشادابن حممد بن أيب موسى األنطاك

، وحفظه أمحد بن عبيد هللا أبو الطيب الدارمي األنطاكي، فرواه عن 407
املتوكل بن أيب سورة، حدثنا احلارث بن عطية، عن األوزاعي، عن أيب الزبري، 

 عن جابر قال: 

 أن يبال يف املاء الراكد".ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا "هنى رسو 

أخربان حممد  416-415 /5أخرجه اخلطيب البغدادي يف "اتريخ بغداد" 
ابن أمحد بن رزق، أخربان عثمان بن أمحد الدقاق، حدثنا أبو الطيب 

 األنطاكي به.

 

 غريب الحديث

 

: 225 /1)الدائم( قال أبو عبيد القاسم بن سالم يف "غريب احلديث" 
"قال األصمعي: وبعضه عن أيب عبيدة: الدائم هو الساكن وقد دام املاء 

يدوم وأدمته أان إدامة إذا سكنته وكل شيء سكنته فقد أدمته، وقال 
 الشاعر: 

ثَ ُؤها عنا إذا محيها غال  جتيش علينا قدرهم فندميها ... ونفأ
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أي  -ونفثؤها: نكسرها ابملاء وغريه وهذا مثل ضربه  .قوله: ندميها: نسكنها
إان نطفئ شرهم عنا ويقال للطائر إذا صف جناحيه يف اهلواء وسكنهما فلم 
حيركهما كطريان احلدأ والرخم: قد دوم الطائر تدوميا وهو من هذا أيضا ألنه 

 إمنا مسي بذلك لسكونه وتركه اخلفقان جبناحيه". 

 

 يستفاد من الحديث

 

: )الذي ال جيري( على سبيل ملسو هيلع هللا ىلص زايدة البيان وااليضاح، فإن قوله  أوًلا
 زايدة البيان واإليضاح للدائم.

 
 النهي عن الفساد العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم. اثنياا:

 
النهي عن البول يف املاء الساكن ولو كان املاء كثريًا فوق القلتني، ألن  اثلثاا:

 النهي عام.
 

عن الغسل يف املاء الساكن بعد البول فيه ملا يفضي ملسو هيلع هللا ىلص هنى النيب  رابعاا:
"ال يبولن أحدكم يف ملسو هيلع هللا ىلص إليه من إصابة البول للمغتِسل، ونظريه قوله 

مستحمه مث يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه" وذلك ملا يفضي إليه من تطاير 
 رشاش املاء الذي يصيب البول فيقع يف الوسواس. 
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التنزه عن البول يف املاء الذي ال جيري خشية أن يفسده، ألن  ا:خامسا 
املسلمني حيتاجونه لالغتسال، والوضوء، والشرب، فرمبا تغري املاء الساكن 

 ابلبول فيه، فيصرّيه مستخبثا فيبطل نفعه.
 

ا:  فيه دليل على أن حكم املاء اجلاري خبالف الساكن.   سادسا
 
 
 

 ٭ ٭ ٭  
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 انغماس الجنب في الماء الدائمالنهي عن 

 

 ( "ًل يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب".5)
بو الطاهر، ومسلم حدثنا هارون بن سعيد األيلي، وأ (283أخرجه مسلم )

( قاال: حدثنا أمحد بن عيسى، والنسائي 605(، وابن ماجه )283)
ماجه ( عن سليمان بن داود، واحلارث بن مسكني، وابن 331( و )220)
( 56( عن حرملة بن حيىي، وابن اجلارود )1252(، وابن حبان )605)

(، 93(، وابن خزمية )779أخربان حبر بن نصر، وأبو عوانة يف "املستخرج" )
(، 69قرآن" )، ويف "أحكام ال14 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

من  237 /1عن يونس بن عبد األعلى، والبيهقي  78 /1والدارقطين 
مد بن عبد هللا بن عبد احلكم، تسعتهم )هارون بن سعيد، وأَبو طريق حم

الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح، وأمحد بن عيسى، وحرملة بن حيىي، 
وسليمان بن داود، واحلارث بن مسكني، ويونس بن عبد األعلى، وحبر بن 

نصر، وحممد بن عبد هللا بن عبد احلكم( عن عبد هللا بن وهب، عن عمرو 
ارث، عن بكري بن عبد هللا بن األشج، أن أاب السائب موىل هشام بن احلا
 ملسو هيلع هللا ىلص:بن زهرة حدثه، أنه مسع أاب هريرة يقول: قال رسول هللا ا

"ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب"، فقال: كيف يفعل اي أاب 
 هريرة؟ قال: يتناوله تناوال.

 وقال الدارقطين:
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 "إسناد صحيح"

 بن مضر، وموسى بن أعني:واتبع ابَن وهب: بكر 

ثنا عبد هللا بن صاحل، حد( 165أخرجه القاسم بن سالم يف "الطهور" )
( من طريقني عن 780عن بكر بن مضر، وأبو عوانة يف "املستخرج" )

موسى بن أعني، كالمها )بكر بن مضر، وموسى بن أعني( عن عمرو بن 
 احلارث به.

 قال ابن عبد اهلادي يف "احملرر": 

 لسائب ال يعرف امسه"."وأبو ا

 : 104 /12قال احلافظ يف "هتذيب التهذيب"  

"قال ابن عبد الرب: أمجعوا على أنه ثقة مقبول النقل، وقد روى عن سعد 
 ابن أىب وقاص أيضا. 

ن امسه ووقع يف "نوادر األصول" يف األصل الثامن والستني: أنه جهين، وأ
 عبد هللا بن السائب".

 

 غريب الحديث

 

 :225 /1)الدائم( قال أبو عبيد القاسم بن سالم يف "غريب احلديث" 
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"قال األصمعي: وبعضه عن أيب عبيدة: الدائم هو الساكن وقد دام املاء 
يدوم وأدمته أان إدامة إذا سكنته وكل شيء سكنته فقد أدمته، وقال 

 الشاعر: 

ثَ ُؤها عنا إذا محيها غال  جتيش علينا قدرهم فندميها ... ونفأ

أي  -قوله: ندميها: نسكنها ونفثؤها: نكسرها ابملاء وغريه وهذا مثل ضربه 
 إان نطفئ شرهم عنا ويقال للطائر إذا صف جناحيه يف اهلواء وسكنهما 

فلم حيركهما كطريان احلدأ والرخم: قد دوم الطائر تدوميا وهو من هذا أيضا 
 ألنه إمنا مسي بذلك لسكونه وتركه اخلفقان جبناحيه". 

نب( هو الذي جيب عليه الغسل ابجلماع وخروج املين، ويقع على )ج
الواحد، واالثنني، واجلميع، واملؤنث، بلفظ واحد، وقد جيمع على أجناب 

وجنبني، وأجنب جينب إجنااب، واجلنابة االسم، وهي يف األصل: البعد، 
 ومسي اإلنسان جنبا ألنه هني أن يقرب مواضع الصالة ما مل يتطهر. 

 

 من الحديث يستفاد

 

:  غتسال يف املاء الساكن للجنابة.فيه دليل على املنع من اال أوًلا
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على اجلنب أن يتناول املاء تناواًل، وهذا يبنّي معىن النهي، وأن معناه  اثنياا:
النهي عن االنغماس فيه ملن أصابته اجلنابة، ويوضح ذلك قول أيب هريرة 

خذه اغرتافاً، ويغتسل خارًجا فإنه يدل رضي هللا عنه: )يتناوله تناواًل( أي: أي
على أن النهي إمنا هو عن االنغماس ال عن االستعمال، وإال ملا كان بني 

 االنغماس والتناول فرق.
 

علة النهي عن االغتسال فيه ليست كونه يصري مستعماًل بل مصريه  اثلثاا:
 مستخبثًا بتوارد االستعمال، فيبطل نفعه.

 
ن اغتسال اجلنب يف املاء الساكن غري متعلق بطهارة عملسو هيلع هللا ىلص هني النيب  رابعاا:

املاء أو جناسته بعد االغتسال فيه، وإن مدار تنجيس املاء على تغري أحد 
أوصافه بنجاسة تؤثّر فيه، قّل املاء أو كثر، وقد تقّدم معنا حديث "إن املاء 

طهور ال ينجسه شيء" فال خنرج عن هذه القاعدة الواضحة إال بدليل أقوى 
بنفي اجلنابة عن املاء كما سيأيت يف ملسو هيلع هللا ىلص نها، أو يساويها، بل جاء قوله م

 احلديث التايل.
 
 
 

 ٭ ٭ ٭  
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 ما جاء في جواز االغتسال بفضل المرأة

 

 ( "إن املاء ًل جينب".6)
 

 235 /1(، وأمحد 371(، وابن ماجه )325أخرجه النسائي ) -صحيح 
( 2017(، واسحاق يف "مسنده" )396، وعبد الرزاق )308و  284و 
(، وابن خزمية 49( و )48، وابن اجلارود )(735(، والدارمي )2018و)

 (، واحلاكم1242(، وابن حبان )11714) /11(، والطرباين 109)
عن سفيان، وابن أيب  333 /1، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 159 /1 

، ومن طريقه ابن 160 /14و  142 /1و   33 /1شيبة يف "املصنف" 
(، 2411(، وأبو يعلى )65(، والرتمذي )68(، وأَبو داود )370ماجه )

(، والطرباين 1269( و )1261( و )1248( و )1241وابن حبان )
عن َأيب األحوص، والطرباين  267و  189 /1قي (، والبيه11716) /11
كشف، وابن   -(250( من طريق محاد بن سلمة، والبزار )11715) /11

 79-78 /3، والبيهقي يف "اخلالفيات" 159 /1(، واحلاكم 91خزمية )
، من طريق يزيد بن عطاء، مخسُتهم (734من طريق شعبة، والدارمي )

، وشعبة، ويزيد بن عطاء( عن )سفيان، وأبو األحوص، ومحاد بن سلمة
 مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: 
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ليتوضأ منها أو ملسو هيلع هللا ىلص يف جفنة، فجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص "اغتسل بعض أزواج النيب 
 يغتسل، فقالت: له اي رسول هللا، إين كنت جنبا؟ 

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا 

 وقال الرتمذي:

 ."هذا حديث حسن صحيح"

 وقال البزار:

أسنده عن شعبة إال حممد بن بكر، وأرسله غريه، ورواه مجاعة، عن "ال نعلم 
مساك، فاقتصران على شعبة والثوري، وال نعلمه يروى عن ابن عباس إال من 

 هذا الوجه".

 وقال احلاكم:

"قد احتج البخاري أبحاديث عكرمة، واحتج مسلم أبحاديث مساك بن 
 ال حيفظ له علة".حرب، وهذا حديث صحيح يف الطهارة، ومل خيرجاه، و 

قلت: مساك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة، وضعفه ابن حزم يف 
بقوله: "مساك بن حرب يقبل التلقني، شهد عليه بذلك  206 /1"احمللى" 

 شعبة وغريه، وهذه جرحة ظاهرة".

بقوله: "قد رواه عنه شعبة وهو ال حيمل  240 /1ورده احلافظ يف "الفتح " 
 حديثهم".عن مشاخيه إال صحيح 
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: "جل أصحاب 333-332 /1لكن قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" 
شعبة يروونه عنه عن مساك عن عكرمة مرسال، ووصله عنه حممد بن بكر 

وقد وصله مجاعة عن مساك منهم الثوري وحسبك ابلثوري حفظا وإتقاان... 
ن وكل من أرسل هذا احلديث فالثوري أحفظ منه والقول فيه قول الثوري وم

 اتبعه".

 من طريق شريك، عن مساك به. 337 /1وأخرجه أمحد 

وشريك القاضي: صدوق خيطئ كثريا، وقد اضطرب يف إسناده فجعله من 
 مسند ميمونة:

(، وأبو 150( و )149، وأبو عبيد يف "الطهور" )330 /6أخرجه أمحد 
( و 1034( و )1032(، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" )7098يعلى )

 /23(، والطرباين 2353بو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )(، وأ1035)
، وابن 52 /1(، والدارقطين 37( و )36( و )34) /24( و1030)

( من 259(، والبغوي يف "شرح السنة" )58شاهني يف "انسخ احلديث" )
طرق عن شريك، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، زوج 

 ، قالت:ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

، فاغتسلت من جفنة، ففضلت فضلة، فجاء ملسو هيلع هللا ىلصورسول هللا "أجنبت، أان 
ليغتسل منها، فقلت: إين قد اغتسلت منها، قال: إن املاء ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 ."بة، أو ال ينجسه شيء، فاغتسل منهليس عليه جنا



86 
 

شريك،  حدثنا( أخربان حيىي بن آدم، 2016وأخرجه اسحاق يف "مسنده" )
 ن ابن عباس، عن ميمونة به.عن مساك، عن عكرمة، عن ميمونة، أو ع

البن أيب حامت: "الصحيح،  544 /1وقال أبو زرعة كما يف "علل احلديث" 
 ، بال ميمونة".ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس، عن النيب 

 

 غريب الحديث

 

)ال جينب( معناه ال ينجس وحقيقته أنه ال يصري مبثل هذا الفعل إىل حال 
قيل للغريب جنب أي جيتنب فال يستعمل، وأصل اجلنابة البعد، ولذلك 

بعيد ومسي اجملامع ما مل يغتسل جنبا جملانبته الصالة، كما مسي الغريب جنبا 
 لبعده عن أهله ووطنه.

 

 يستفاد من الحديث

 

 

:  فيه دليل على جواز أن يتوضأ الرجل بفضل غسل املرأة من اجلنابة. أوًلا
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أن املاء إذا اغتسل فيه اجملنب مل ينجس، وهذا يشمل املرأة والرجل  اثنياا:
 على السواء.

 
 فيه أنه ال يظهر يف املاء أثر اجلنابة حبيث ال حيل استعماله. اثلثاا:

 
مسح رأسه من فضل ملسو هيلع هللا ىلص طهورية املاء املستعمل، وقد صح عن النيب  رابعاا:

 [.( إبسناد حسن130ماء كان يف يده ]رواه أبو داود )
 

 ٭ ٭ ٭  
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 اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد

 

 

 وميمونة يغتسالن من إانء واحد".ملسو هيلع هللا ىلص ( "كان النيب 7)
 

عن أيب نعيم، عن ابن عيينة،  188 /1(، والبيهقي 253أخرجه البخاري )
 عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس به.

 وله طريقان آخران عن عمرو:

، 188 /1، ومن طريقه البيهقي 366 /1(، وأمحد 323أخرجه مسلم )
 /23(، والطرباين 108(، وابن خزمية )1037وعبد الرزاق يف "املصنف" )

( من 808من طريق ابن جريج، وأبو عوانة ) 81 /1(، والدارقطين 1033)
بن دينار، مها )ابن جريج، وحجاج( عن عمرو كال  [7]طريق حجاج )!( 

قال: أكرب علمي، والذي خيطر على ابيل أن أاب الشعثاء أخربين أن ابن 
 عباس أخربه: 

 كان يغتسل بفضل ميمونة".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

                                                           

فذكر حمقق هذا  77 /3السالمية ملستخرج أيب عوانة مث وقفت على طبعة اجلامعة ا - 7
  اجلزء أنه سقط من اإلسناد )ابن جريج(، فجزاهم هللا خريًا. 
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 وقال الدارقطين:

 ."إسناد صحيح"

 وسيأيت إن شاء هللا تعاىل التنبيه على رواية حجاج!

ن أيب شيبة ) وهو ( حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر ب322وأخرجه مسلم )
(، 62(، والرتمذي )377(، وعنه ابن ماجه )35 /1عنده يف "املصنف" 

ترتيب السندي،  -39 /1، والشافعي 329 /6حدثنا ابن أيب عمر، وأمحد 
 وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" (،810ومن طريقه أبو عوانة )

ن (، وأخرجه يعقوب بن سفيا426) /23(، ومن طريقه الطرباين 1032)
( من طريق احلميدي 810، وأبو عوانة )698 /2يف "املعرفة والتاريخ" 
( ومن طريق 426) /23( ( وعنه الطرباين 311)وهو يف "مسنده" )

( من 233(، ويف "الكربى" )236القعنيب، وسعيد بن منصور، والنسائي )
( عن أيب خيثمة زهري بن حرب، 7080طريق حيىي بن موسى، وأبو يعلى )

( عن حممد بن إمساعيل األمحسي، وعبد الرمحن بن بشر، 809ة )وأبو عوان
من طريق إبراهيم بن بشار، كلهم  25 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

)قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأمحد، والشافعي، وعبد الرزاق، 
واحلميدي، وحيىي بن موسى، وزهري بن حرب، وحممد بن إمساعيل 

بن منصور، وابن أيب الرمحن بن بشر، والقعنيب، وسعيد األمحسي، وعبد 
 عمر، وإبراهيم بن بشار( عن ابن عيينة، عن عمرو به.

 لكن جعله من مسند ميمونة. 
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 وقال الرتمذي:

 ."حديث حسن صحيح"

 قال البخاري يف "صحيحه":

"كان ابن عيينة، يقول أخريا عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى 
 .أبو نعيم"

 يعين ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكني عن ابن عيينة من مسند ابن عباس. 

 :366 /1قال احلافظ يف "الفتح" 
"وإمنا رجح البخاري رواية أيب نعيم جراي على قاعدة احملدثني ألن من مجلة 

 .املرجحات عندهم قدم السماع ألنه مظنة قوة حفظ الشيخ"
اتبع ابن عيينة على روايته القدمية عن قلت: ومما يزيد هذا الرتجيح قوة أنه 

عمرو بن دينار: ابن جريج، وحجاج لكن مل أجد فيمن يروي عن عمرو 
أحدا هبذا االسم، والراوي عن حجاج عند أيب عوانة هو عبد هللا بن حممد 

بن متيم أبو محيد املصيصي، وهذا يروي عن حجاج بن حممد املصيصي، ا
املتابعة الدارقطين جريج، ومل يذكر هذه  يروي عن ابنوحجاج املصيصي إمنا 

 .[8]فاهلل أعلم حبقيقتها  259 /15يف "العلل" 

 وقال احلافظ:

                                                           

 ينظر احلاشية السابقة. - 8
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"ولرواية اآلخرين جهة أخرى من وجوه الرتجيح وهي كوهنم أكثر عددا  
ومالزمة لسفيان ورجحها اإلمساعيلي من جهة أخرى من حيث املعىن وهو 

يف حالة اغتساله مع ميمونة فيدل ملسو هيلع هللا ىلص كون ابن عباس ال يطلع على النيب 
 على أنه أخذه عنها...".

 

 ئ:وله شواهد من حديث عائشة، وأم سلمة، وأم هان

 أما حديث عائشة، فله عنها طرق:

 األول، طريق عروة بن الزبري:

، 193 /1( من طريق ابن أيب ذئب، والبيهقي 250أخرجه البخاري )
( من طريق مالك 1201(، وابن حبان )238(، وأَبو داود )319ومسلم )

(، ويف "الكربى" 231( (، والنسائي )68)وهو عنده يف "املوطأ" )
عن  199و 173و 127 /6(، وأمحد 1027ق )(، وعبد الرزا230)

( عن معمر وحده، وأخرجه مسلم 847معمر، وابن جريج، وأبو عوانة )
ترتيب  -38 /1(، والشافعي 159، واحلميدي )37 /6(، وأمحد 319)

(، وأبو 376، وعنه ابن ماجه )65 /1و 35 /1السندي، وابن أيب شيبة 
(، 845(، وأبو عوانة )57(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )4546يعلى )

(، والنسائي 319عن سفيان بن عيينة، ومسلم ) 187 /1والبيهقي 
(، والطحاوي يف "شرح 376(، وابن ماجه )73(، ويف "الكربى" )72)
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(، 1108(، وابن حبان )847( و )846، وأبو عوانة )24 /1املعاين" 
( 777( و )776من طريق الليث بن سعد، والدارمي ) 193 /1والبيهقي 

( و 376من طريق األوزاعي، وجعفر بن برقان، والطرباين يف "األوسط" )
( من طريق أيوب بن موسى، وإسحاق بن راشد، ويف "مسند 1178)

 ( و2875(، ومتام يف "الفوائد" )2876( و )2875الشاميني" )
من طريق عبد الرمحن بن منر اليحصيب، كلهم )ابن أيب ذئب، ( 2876)

مر، وابن جريج، وابن عيينة، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، ومع
 واألوزاعي، وجعفر بن برقان، وأيوب بن موسى، وإسحاق بن راشد، 

وعبد الرمحن بن منر اليحصيب( عن الزهري، عن عروة بن الزبري، عن عائشة 
 قالت: 

 .من إانء واحد، من قدح يقال له الَفَرُق"ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان والنيب 
 واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم وغريه:

 كان يغتسل من إانء هو الفرق، من اجلنابة".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

من إانء واحد، كالان من ملسو هيلع هللا ىلص ويف لفظ: "كنت أغتسل أان ورسول هللا 
 اجلنابة".

 وله طرق أخرى عن عروة:

 (، والبيهقي 411( و )232) (، والنسائي273ري )أخرجه البخا -1
 ( من طريق 5956عبد هللا بن املبارك، والبخاري ) من طريق 175/  1
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 /1، والطحاوي يف "شرح معاين اآلاثر" 130 /6عبد هللا بن داود، وأمحد 
(، ويف 411( و )232، والنسائي )38/  1من طريق مهام، والشافعي  26

، وابن حبان 24 /1(، والطحاوي يف "شرح معاين اآلاثر" 231"الكربى" )
( من طريق مالك، وعبد الرزاق 1474يف "املعرفة" )(، والبيهقي 1194)
( و 559من طريق ابن جريج، واسحاق ) 188 /1(، والبيهقي 1043)
 /6( عن حيىي بن حممد بن قيس املدين، وعبدة بن سليمان، وأمحد 892)

( من طريق 239( وابن خزمية )7339عن حيىي القطان، والبخاري ) 193
( من طريق 25، ويف "الشمائل" )(1755هشام بن حسان، والرتمذي )

( من طريق عمر بن علي، 4429عبد الرمحن بن أيب الزاند، وأبو يعلى )
من طريق عبيد هللا  193/  1( ، والبيهقي 210وابن املنذر يف "األوسط" )

( و 1248، والطرباين يف "األوسط" )94 /18بن موسى،  والبزار ا
من طريق أابن،  188/  1قي ( من طريق عبيد هللا بن عمر، والبيه4551)

، و إسحاق 230 /6من طريق جرير بن حازم، وأمحد  193 /6وأمحد 
( من طريق أيب معاوية حممد بن خازم الضرير، 4895(، وأبو يعلى )584)

حدثنا ابن منري، كلهم )ابن املبارك، وعبد هللا بن داود،  231 /6وأمحد 
يس املدين، وعبدة بن ومهام، ومالك، وابن جريج، وحيىي بن حممد بن ق

لزاند، سليمان، وحيىي القطان، وهشام بن حسان، وعبد الرمحن بن أيب ا
 بن موسى، وعبيد هللا بن عمر، وأابن،وعمر بن علي، وعبيد هللا 
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وأبو معاوية، وجرير بن حازم، وابن منري( عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن  
 عائشة، حدثته: 

من إانء واحد، يغرف قبلها، وتغرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا "أهنا كانت تغتسل هي ورسول 
 قبله".

 وزاد ابن أيب الزاند: "وكان له شعر فوق اجلمة ودون الوفرة".

 وقال الرتمذي:

"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غري وجه  
، (من إانء واحدملسو هيلع هللا ىلص كنت أغتسل أان ورسول هللا )عن عائشة أهنا قالت: 

 ا احلرف: وكان له شعر فوق اجلمة ودون الوفرة، ومل يذكروا فيه هذ
وعبد الرمحن بن أيب الزاند ثقة، كان مالك بن أنس يوثقه، وأيمر ابلكتابة 

 عنه".
 

( حدثنا أبو معاوية، وإسحاق 584، واسحاق )230 /6أخرجه أمحد  -2
( عن جرير بن عبد احلميد، كالمها عن األعمش، عن متيم بن 1731)

 ن عائشة قالت: سلمة، عن عروة، ع

من إانء واحد" واللفظ ألمحد، ولفظ ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا 
 اسحاق:

 اإلانء الواحد نغتسل منه وإان جلنبان".ملسو هيلع هللا ىلص "لقد رأيتين أانزع رسول هللا 
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 وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

، 24 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 263أخرجه البخاري ) -3
من طريق شعبة، عن أيب بكر بن حفص، عن  188-187 /1والبيهقي 

 عروة، عن عائشة، قالت: 

 من إانء واحد من جنابة".ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان والنيب 

 الثاين، طريق األسود:

(، ويف 235(، والنسائي )77(، وأبو داود )299أخرجه البخاري )
، 35 /1، وابن أيب شيبة 191و 189 /6(، وأمحد 229"الكربى" )

( من طريق سفيان، عن منصور، عن 892، وأبو عوانة )(1524واسحاق )
 إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، قالت: 

 من إانء واحد كالان جنب". ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان والنيب 

( من طريق عبيدة بن محيد، عن منصور، 413( و )234وأخرجه النسائي )
 عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

 اإلانء أغتسل أان وهو منه".ملسو هيلع هللا ىلص يتين أانزع رسول هللا "لقد رأ

 

 الثالث، طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن:
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( من طريق بكري بن عبد هللا بن األشج، وأمحد 43-321أخرجه مسلم )
من طريق عمر بن أيب سلمة، والطرباين يف "األوسط"  64و 30 /6

 /6( من طريق حممد بن عبد الرمحن، موىل آل طلحة، وأمحد 1267)
 من طريق حممد بن عمرو بن علقمة، أربعتهم، عن أيب سلمة بن  171

 ت عائشة:عبد الرمحن، قال: قال
 من إانء واحد وحنن جنبان".ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا 

 

 الرابع، طريق حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر:

(، 1202(، وابن حبان )852(، وأبو عوانة )44-321أخرجه مسلم )
من طريق عراك بن مالك، عن حفصة بنت عبد الرمحن  195/ 1والبيهقي 

 أن عائشة أخربهتا:  -ر بن الزبري وكانت حتت املنذ -بن أيب بكر ا

يف إانء واحد، يسع ثالثة أمداد أو قريبا ملسو هيلع هللا ىلص "أهنا كانت تغتسل هي والنيب 
 من ذلك".

 

 اخلامس، طريق القاسم بن حممد:

من  26 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 45-321أخرجه مسلم )
 (، والطيالسي250ة )، وابن خزمي172 /6طريق أفلح بن محيد، وأمحد 

(، وابن 232(، ويف "الكربى" )412( و )233، والنسائي )(1519)
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، والبيهقي 263 /7(، وابن عدي يف "الكامل" 1264( و )1262حبان )
(، والطيالسي 961اق )من طريق عبد الرمحن بن القاسم، واسح 188 /1

( من 1482، من طريق عباد بن منصور، والبيهقي يف "املعرفة" )(1524)
 النضر، أربعتهم عن القاسم بن حممد، عن عائشة، قالت: طريق سامل أيب 

من إانء واحد، ختتلف أيدينا فيه من ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا 
 اجلنابة" واللفظ ملسلم.

 

 السادس، طريق معاذة:

(، ويف "الكربى" 414( و )239(، والنسائي )46-321أخرجه مسلم )
، 265و 235و 171و 161و 118و 103 /6(، وأمحد 236)

ترتيب السندي، واحلميدي  - 39 /1(، والشافعي 1381واسحاق )
(، والطحاوي يف "شرح 5747(، وأبو يعلى )236(، وابن خزمية )168)

(، 1195(، وابن حبان )634( و )633، وأبو عوانة )24 /1املعاين" 
(، والبغوي يف "شرح السنة" 1480، ويف "املعرفة" )188 /1والبيهقي 

 ن عاصم األحول، عن معاذة، عن عائشة، قالت:( من طرق ع254)

من إانء بيين وبينه واحد، فيبادرين حىت ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا  
 أقول: دع يل، دع يل. قالت: ومها جنبان".

 وله طرق أخرى عن معاذة:
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(، والطحاوي يف "شرح 1382، وإسحاق )91 /6أخرجه أمحد  -أ 
ن فضالة، قال: حدثتين أمي، عن معاذة من طريق املبارك ب 26 /1املعاين" 

 العدوية، عن عائشة، أهنا أخربهتا، قالت:

من إانء واحد، وأان أقول له: أبق يل، أبق ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا 
 يل".

 

( من طريق سعيد بن أيب 1380، واسحاق )171 /6أخرجه أمحد  -ب 
 الت:عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة، أهنا ق

 من إانء واحد".ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا 

( من طريق محاد بن سلمة، 4483، وأبو يعلى )123 /6وأخرجه أمحد 
 قال: حدثنا قتادة، وعاصم األحول، عن معاذة، عن عائشة، أهنا قالت:

 من إانء واحد، يبادرين مبادرة".ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا 

 

(، 251(، وابن خزمية )1383سحاق )، وإ172 /6أخرجه أمحد  -ج  
( و 1514(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )1192وعنه ابن حبان )

من  187 /1، والبيهقي 26 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 1515)
طريق يزيد الرشك، عن معاذة، قالت: سألت عائشة، عن الغسل من 

 اجلنابة؟ فقالت: 
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من إانء واحد، ملسو هيلع هللا ىلص كنت أغتسل أان ورسول هللا "إن املاء ال جينبه شيء، قد  
 يبدأ فيغسل يديه" واللفظ ألمحد.

ولفظ اسحاق: "إن املاء ال ينجسه شيء ولكن يبدأ الرجل فيغسل يديه 
 نغتسل من إانء واحد".ملسو هيلع هللا ىلص ثالاث لقد رأيتين ورسول هللا 

 

 السابع، طريق عطاء:

( عن 4457)، وأبو يعلى 36 /1، وابن أيب شيبة 170 /6أخرجه أمحد 
هشيم، قال: أخربان عبد امللك بن أيب سليمان، عن عطاء بن أيب رابح، عن 

 عائشة، قالت:

 من إانء واحد".ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا  

( من طريق زائدة، عن عبد امللك بن أيب 1193وأخرجه ابن حبان )
 سليمان به.

 وله طرق أخرى عن عطاء:

، واخلطيب يف "اتريخ 188 /1، والبيهقي 168 /6أخرجه أمحد  -1
( ( 1028عن عبد الرزاق )وهو عنده يف "املصنف" ) 309 /1بغداد" 

أخربان ابن جريج، قال: أخربين عطاء، عن عائشة، أهنا أخربت عن النيب 
 وعنها: ملسو هيلع هللا ىلص 
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 "أهنما شرعا مجيعا ومها جنب يف إانء واحد".

 -دل على أن وهذا اسناد رجاله رجال الشيخني، روى األثرم عن أمحد ما ي
كان يدلس فقال يف قصة طويلة ورواية عطاء عن عائشة ال حيتج   -عطاء 

، وقد 203 /7هبا اال أن يقول مسعت. قاله احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 
( برواية عطاء عن عائشة، لكن جاء تصرحيه 3206احتج البخاري )

 (. 14-899ابلسماع فيها عند مسلم )

 

ثنا يزيد بن سنان البصري، قال: ثنا أبو حد 25 /1أخرجه الطحاوي  -2
ثنا رابح بن أيب معروف، عن عطاء، عن عائشة حدعامر العقدي، قال: 

 حنوه.

 وإسناده جيد.

  

( من طريق عباد بن منصور، عن عطاء، عن 1202أخرجه اسحاق ) -3
 عائشة، قالت: 

 ي".من اإلانء الواحد غري أنه كان يبدأ قبلملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا 

وعباد بن منصور: ذكره أمحد والبخاري والنسائي والساجي وغريهم 
 ابلتدليس عن الضعفاء.
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من طريق بقية، حدثنا عتبة  260 /4أخرجه ابن عدي يف "الكامل"  -4
 بن أيب حكيم، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة قالت:ا

 أقساط". من إانء واحد قدر الفرق ستةملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا 

يعين عتبة بن أيب حكيم  -وإسناده ضعيف، قال ابن حبان: "يعترب حديثه 
 من غري رواية بقية عنه". -

 

 الثامن، طريق عمرة بنت عبد الرمحن: 

، 115 /1(، والدارقطين 356(، وعبد الرزاق )368أخرجه ابن ماجه )
( 2651، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )19 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

 ( من طريق حارثة بن أيب الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: 2652و )

من إانء واحد قد أصابت منه اهلرة قبل ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أتوضأ أان ورسول هللا 
 ذلك".

 وحارثة: ضعيف.

 

 التاسع، طريق صفية بنت شيبة:
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( من طريق فضيل بن عياض، والطحاوي يف "شرح 238أخرجه ابن خزمية )
من طريق وهيب بن خالد، كالمها عن منصور بن  24 /1معاين اآلاثر" 

 عبد الرمحن احلجيب، حدثتين أمي، عن عائشة قالت: 

 الطس الواحد نغتسل منه". ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أانزع رسول هللا 

 وإسناده على شرط الشيخني.

 

 عبيد بن عمري:العاشر، طريق 

 (، وأمحد604(، وابن ماجه )416(، والنسائي )331أخرجه مسلم )
(، وابن 1773( و )1182، وإسحاق )73 /1، وابن أيب شيبة 43 /6 

(، والطرباين يف "األوسط" 915( و )914(، وأبو عوانة )247خزمية )
من طريق أيب الزبري، عن عبيد بن  196و 181 /1(، والبيهقي 5333)

قال: بلغ عائشة، أن عبد هللا بن عمرو أيمر النساء إذا اغتسلن أن عمري، 
فقالت: اي عجبا البن عمرو هذا أيمر النساء إذا اغتسلن  ،ينقضن رؤوسهن

ل أان أن ينقضن رؤوسهن، أفال أيمرهن أن حيلقن رؤوسهن، "لقد كنت أغتس
وال أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث  ،من إانء واحدملسو هيلع هللا ىلص ورسول هللا 

 فراغات".إ
 وعند ابن خزمية "اي عجباه! البن عمرو هذا، لقد كلفهن تعبا".
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 احلادي عشر، طريق عكرمة:

(، 4872(، وأبو يعلى )1203، وإسحاق )255 /6أخرجه أمحد 
من طريق أابن بن صمعة، حدثنا  25 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

 عكرمة، قال: حدثتين عائشة: 

 يف إانء واحد".ملسو هيلع هللا ىلص  "أهنا كانت تغتسل مع النيب

من طريق  309 /3(، وابن عدي يف "الكامل" 383وأخرجه ابن ماجه )
حبيب بن أيب حبيب، عن عمرو بن هرم، عن عكرمة، عن عائشة، عن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: النيب 

 "أهنما كاان يتوضآن مجيعا للصالة".

وحبيب بن أيب اثبت: صدوق خيطئ، واملعروف من حديث عكرمة أهنما 
 اجلنابة.يغتسالن يعين من 

 

 وأما حديث أم سلمة:

(، وابن 324( و )296(، ومسلم )1929( و )322فأخرجه البخاري )
، وابن أيب شيبة 318و  310و  300و 291 /6(، وأمحد 380ماجه )

(، والطحاوي يف "شرح 1085(، والدارمي )1838، وإسحاق )35 /1
لى (، وأبو يع898( و )814( و )813، وأبو عوانة )25 /1املعاين" 

(، ويف "األوسط" 914( و )810( و )807) /23(، والطرباين 6991)
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(، 106(، واحملاملي يف "أماليه" )2826(، ويف "مسند الشاميني" )1695)
 189 /1ي (، والبيهق56وابن شاهني يف "انسخ احلديث ومنسوخه" )

 حيىي بن أيب كثري، حدثنا أبو سلمة بن مطوال وخمتصرا من طريق 
 ن زينب بنت أم سلمة، حدثته أن أم سلمة، قالت:عبد الرمحن، أ

يف اخلميلة إذ حضت فانسللت، ملسو هيلع هللا ىلص "بينا أان مضطجعة مع رسول هللا 
، "أنفست؟"  قلت: نعمملسو هيلع هللا ىلص: فأخذت ثياب حيضيت، فقال يل رسول هللا 

ن يغتسالملسو هيلع هللا ىلص وكانت هي ورسول هللا ، فدعاين فاضطجعت معه يف اخلميلة
 يقبلها وهو صائم".ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  وكان، من اإلانء الواحد من اجلنابة

 وله طرق أخرى عن أم سلمة:

من  25 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 237أخرجه النسائي ) -1
طريق عبد هللا بن املبارك، عن سعيد بن يزيد قال: مسعت عبد الرمحن بن 

هرمز األعرج يقول: حدثين انعم موىل أم سلمة رضي هللا عنها، عن أم 
 سلمة:

من مركن واحد، نفيض على أيدينا حىت ملسو هيلع هللا ىلص غتسل أان ورسول هللا "كنت أ
 ننقيها، مث نفيض علينا املاء".

 وإسناده صحيح.
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( 4038(، ويف "األوسط" )963( و )638) /23أخرجه الطرباين  -2
ثنا سعيد بن زيد، عن علي بن احلكم حدمن طريق حممد بن أابن الواسطي، 

 البناين، قال: حدثين سليمان موىل ألم سلمة، عن أم سلمة، قالت: 

فيبدأ فيه، إانء واحد قدر نصف الفرق، ملسو هيلع هللا ىلص "كان يوضع لرسول هللا 
 ".فيغتسل أان وهو مجيعا

وإسناده ضعيف، سليمان موىل أم سلمة، أو أبو سليمان، أو أبو السائب،  
أجده، وذكر ابن القطان الفاسي يف "بيان الوهم واإليهام" أو السائب: مل 

 أاب سليمان موىل أم سلمة وقال: "ال يعرف حاله".  499 /2

 .57 /7ونقله عنه احلافظ يف "لسان امليزان" 

 

( من طريق أيب معشر، عن املقربي، عن أم 965) /23أخرجه الطرباين  -3
 سلمة، قالت:

من إانء واحد كالان جنب حىت ختتلف ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أغتسل أان ورسول هللا  
 يدي ويده".

وإسناده ضعيف، أبو معشر هو جنيح بن عبد الرمحن السندي: ضعيف أسن 
 واختلط كما يف "التقريب".
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ثنا حد( حدثنا عالن بن عبد الصمد، 1004) /23أخرجه الطرباين  -4
بن ابن كرامة، ثنا عبيد هللا بن موسى، عن خالد بن إلياس، عن عبد هللا 

 رافع، عن أم سلمة، قالت:

 "كنت أغتسل أان ورسول هللا من إانء واحد".

 وإسناده ضعيف جًدا، خالد بن إلياس، ويقال: إايس: مرتوك.

 

 وأما حديث أم هانئ:

(، 378(، وابن ماجه )237(، ويف "الكربى" )240فأخرجه النسائي )
(، 1245(، وابن حبان )1051) /24، والطرباين 342 /6وأمحد 

من طريق إبراهيم بن انفع،  200 /1، وابن حزم يف "احمللى" 7 /1والبيهقي 
 عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أم هانئ، قالت:

اغتسل هو وميمونة من إانء واحد يف قصعة فيها أثر ملسو هيلع هللا ىلص "إن رسول هللا 
 العجني".

 هذا احلديث صحيح، وإسناده ضعيف، قال البخاري:

م هانئ" نقله عنه الرتمذي يف "سننه" حتت "ال أعرف جملاهد مساعا من أ 
 ( مث قال "هذا حديث حسن". 1781احلديث )
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( قول البخاري ومل 273ونقل احلافظ العالئي يف "جامع التحصيل" )ص 
 :390 /5يتعقبه بشيء، وقال أبو العال املباركفوي يف "حتفة األحوذي" 

مام البخاري "فإن قلت كيف حسن الرتمذي احلديث مع أنه قد نقل عن اإل
 أنه قال ال أعرف جملاهد مساعا من أم هانئ؟!

قلت لعله حسنه على مذهب مجهور احملدثني فإهنم قالوا إن عنعنة غري 
 املدلس حممولة على السماع إذا كان اللقاء ممكنا وإن مل يعرف السماع

 وهللا تعاىل أعلم". 

، فإنه ولد قلت: وجماهد سامل من وصمة التدليس، ولقاؤه ألم هانئ ممكن
سنة إحدى وعشرين يف خالفة عمر رضي هللا عنه، ومات سنة ثالث 

ومائة، أو أربع ومائة، وأم هانئ عاشت بعد علي رضي هللا عنه دهرا طويال، 
واستشهد علي رضي هللا عنه يف رمضان سنة أربعني، فعنعنته حممولة على 

ن أيب ضعف إسناد هذا احلديث هو أن عبد هللا ب سبب االتصال، لكن
جنيح مدلس ومل يصرّح ابلتحديث، وقد تقدم معنا قبل قليل صحة قصة 

من ملسو هيلع هللا ىلص وميمونة رضي هللا عنها من إانء واحد، وأما اغتساله ملسو هيلع هللا ىلص اغتساله 
 قصعة فيها أثر العجني فجاء من حديث أم هانئ من طرق أخرى:

هي يف "أخبار مكة" (، والفاك237، وابن خزمية )341 /6أخرجه أمحد 
 من طريق معمر، عن ابن طاووس، عن املطلب بن  تصرا( خم2107)

 عبد هللا بن حنطب، عن أم هانئ قالت: 
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يوم الفتح أبعلى مكة فأتيته، فجاء أبو ذر بقصعة فيها ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
ماء قلت: إين ألرى فيها أثر العجني قالت: فسرته أبو ذر فاغتسل، مث سرت 

مثاين ركعات، وذلك يف  ملسو هيلع هللا ىلصأاب ذر فاغتسل، مث صلى النيب ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
 الضحى".

وإسناده ضعيف، املطلب بن عبد هللا بن حنطب: كثري التدليس ومل يلق أم  
 هانئ.

( من طريق موسى بن 1044) /24(، والطرباين 415وأخرجه النسائي )
 أم هانئ: أيب سليمان، عن عطاء قال: حدثتين أعني، عن عبد امللك بن

مكة وهو يغتسل قد سرتته بثوب دونه يوم فتح ملسو هيلع هللا ىلص "أهنا دخلت على النيب 
يف قصعة فيها أثر العجني، قالت: فصلى الضحى، فما أدري كم صلى حني 

 قضى غسله؟".

وهذا إسناد منقطع، فإن عطاء مل يسمع من أم هانئ، وأما التصريح 
ابلسماع فهو من أوهام عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي، فإنه صدوق له 

 ن أعني، فقد رواه عن العرزمي: جرير بن أوهام أو هو من موسى ب
(، وإسحاق بن يوسف األزرق عند 1043) /24عبد احلميد عند الطرباين 

كالمها عن عبد امللك بن أيب سليمان   45 /13يف "اتريخ بغداد"  اخلطيب
 العرزمي، فلم يذكرا هذا السماع من روايته.

وفيه وهم آخر وهو قوله )قالت: فصلى الضحى، فما أدري كم صلى حني 
(، 1176( و )1103( و )357قضى غسله؟!( احلديث رواه البخاري )
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( وفيه: "فلما فرغ من غسله، قام فصلى مثاين ركعات ملتحفا 336ومسلم )
 يف ثوب واحد"، وقد رواه عن عطاء: ابن جريج فلم يذكر هذا السماع:

عن ابن بكر، وعبد الرزاق )وهو يف "املصنف"  341 /6أخرجه أمحد 
(، وكذا ابن حزم يف 1042) /24( (، ومن طريقه الطرباين 4857)

كالمها )عبد الرزاق، وابن بكر( حدثنا ابن جريج، قال:   200 /1"احمللى" 
 أخربين عطاء، عن أم هانئ بنت أيب طالب، قالت:

له، فوجدته قد اغتسل مباء يوم الفتح وهو يف قبة ملسو هيلع هللا ىلص "دخلت إىل النيب  
 كان يف صحفة، إين ألرى فيها أثر العجني، فوجدته يصلي ضحى". 

( من طريق حجاج 4246(، ويف "األوسط" )986) /24وأخرجه الطرباين 
أبو بكر اهلذيل، عن عطاء بن أيب رابح، عن ابن  حدثنابن نصري قال: ا

 عباس قال: 

حىت حدثتين  ﴾لعشي واإلشراقاب﴿"كنت أمر هبذه اآلية فما أدري ما هي: 
دخل عليها، فدعا بوضوء يف ملسو هيلع هللا ىلص أم هانئ بنت أيب طالب، أن رسول هللا 

جفنة، كأين أنظر إىل أثر العجني فيها، فتوضأ، مث قام فصلى الضحى، مث 
 قال: "اي أم هانئ هي صالة اإلشراق".

 وقال الطرباين:

اهلذيل، تفرد به:  "مل يرو هذا احلديث عن عطاء، عن ابن عباس إال أبو بكر
 حجاج بن نصري".
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قلت: وإسناده ضعيف جدا، أبو بكر اهلذيل: مرتوك، وحجاج بن نصري: 
 ضعيف.

( من طريقني 1047( و )1046) /24، والطرباين 424 /6وأخرجه أمحد 
عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم، قال: حدثين يوسف بن ماهك، أنه دخل 

يوم الفتح، ملسو هيلع هللا ىلص عن مدخل رسول هللا على أم هانئ بنت أيب طالب، فسأهلا 
 فقالت: 

"دخل الضحى فسكبنا له ماء يف صحفة لنا، إين ألرى فيها وضر العجني 
مث ركع يف  - ؟!قال يوسف: ال أدري أي ذلك أخربتين: أتوضأ أم اغتسل -

 هذا املسجد ملسجد يف بيتها أربع ركعات".

أتوضأ أم اغتسل وهذا إسناد حسن، لكن قوله )ال أدري أي ذلك أخربتين: 
 مث ركع يف هذا املسجد ملسجد يف بيتها أربع ركعات( فشاذ. -
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 يستفاد من الحديث

 

:  جواز تعّري الزوجني يرى كل منهما اآلخر. أوًلا
 

 جواز اغتسال الزوجني يف مستحم واحد، ومن نفس اإلانء. اثنياا:
 

فيه أن املاء قليل، وهذا يُؤخذ من قول عائشة رضي هللا عنها "دع يل،  اثلثاا:
 دع يل".

 
جواز التطهر ابملاء الذي خيالطه شيء ال خيرجه عن امسه، وهذا يُؤخذ  رابعاا:

"دخل الضحى فسكبنا له ماء يف صحفة لنا، إين هانئ من حديث أم 
 ألرى فيها وضر العجني".

 
 

 ٭ ٭ ٭  
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 ير الماء للنجاساتما جاء في تطه 

 

يؤتى ابلصبيان فيدعو هلم، فأيت بصيب فبال ملسو هيلع هللا ىلص ( "كان النيب 8)
 على ثوبه، فدعا مباء فأتبعه إايه، ومل يغسله".

(، 288(، ويف "الكربى" )303(، والنسائي )222أخرجه البخاري )
من طريق مالك  414 /2، والبيهقي 93 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

( من طريق عبد هللا بن 6355( (، والبخاري )109) وهو يف "املوطأ" )
( عن عيسى بن 102-286(، وعنه مسلم )585املبارك، وإسحاق )

( عن جرير، وابن ماجه 586(، وإسحاق )102-286يونس، ومسلم )
(، وابن أيب شيبة يف "املصنف" 585، واسحاق )210 /6(، وأمحد 523)

 52 /6( عن وكيع، وقرن أمحد 516، وأبو عوانة )172 /14و  120 /1
 /18(، والبزار 6002( و )5468به حيىي بن سعيد القطان، والبخاري )

عيد القطان )وحده(، ومسلم ( من طريق حيىي بن س515، وأبو عوانة )97
من  414 /2(، والبيهقي 2821(، ومن طريقه البغوي )286-101)

( من طريق 140(، وابن اجلارود )164طريق عبد هللا بن منري، واحلميدي )
( و 517( من طريق شريك، وأبو عوانة )4623ابن عيينة، وأبو يعلى )

 92 /1اين" ( من طريق حماضر، ووهيب، والطحاوي يف "شرح املع518)
من طريق عبدة، وعبد الرزاق  93 /1من طريق زائدة، والطحاوي أيضا 
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( عن سفيان 1372(، وابن حبان )164، واحلميدي ) [9]( 1489)
بن خنيس، كلهم حدثنا عبد القدوس بن بكر  212 /6الثوري، وأمحد 

)مالك، وابن املبارك، وعيسى بن يونس، وجرير بن عبد احلميد، ووكيع، 
القطان، وابن منري، وابن عيينة، وشريك، وحماضر، ووهيب، وزائدة، وحيىي 

وعبدة، والثوري، وعبد القدوس بن بكر بن خنيس( عن هشام بن عروة، 
 عن أبيه، عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: فذكره.

(، واسحاق 102-286(، ويف رواية ملسلم )6355واللفظ للبخاري )
 (: "بصيب يرضع".586)

 (، والطحاوي يف "شرح املعاين"587، وإسحاق )46 /6د وأخرجه أمح
عن أيب معاوية حممد بن خازم، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،  93 /1 

 عن عائشة قالت: 
، فبال عليه، يؤتى ابلصبيان فيدعو هلم، وإنه أيت بصيبملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 

 "صبوا عليه املاء صبا". ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول هللا 

ظ شاذ، فقد رواه ستة عشر راواًي عن هشام من فعله واحلديث هبذا اللف
، وفيهم جبال احلفظ: مالك، وحيىي القطان، والسفياانن، وزائدة، ملسو هيلع هللا ىلص

ووكيع، وابن منري، وابن املبارك، وغريهم، وقد تفّرد هبذا اللفظ أبو معاوية 
الضرير الكويف، وهو ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد يهم يف 

                                                           

 لكن ليس يف إسناد عبد الرزاق )عن أبيه( فقد يكون سقط من إسناده وهللا أعلم. - 9
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عبد هللا بن االمام أمحد بن حنبل مسعت أىب يقول: أبو حديث غريه، قال 
 معاوية الضرير يف غري حديث األعمش مضطرب ال حيفظها حفظا جيدا.

 وقال ابن خراش: صدوق، وهو يف األعمش ثقة، ويف غريه فيه اضطراب. 

وقال أبو داود: قلت ألمحد: كيف حديث أىب معاوية عن هشام بن عروة؟ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصربة يرفع منها أحاديث إىل النيب قال: فيها أحاديث مضط

 وله طريق أخرى عنها:

من طريق احلجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن  233 /1أخرجه الدارقطين 
 عائشة، قالت:

فأخذته أخذا عنيفا، فقال: "إنه مل أيكل ملسو هيلع هللا ىلص "ابل ابن الزبري على النيب 
 الطعام وال يضر بوله".

اخلطأ والتدليس كما يف وإسناده ضعيف، احلجاج بن أرطأة: صدوق كثري 
 "التقريب".

كان يدلس فقال يف قصة   -عطاء  -وروى األثرم عن أمحد ما يدل على أن 
طويلة ورواية عطاء عن عائشة ال حيتج هبا إال أن يقول مسعت. قاله احلافظ 

( برواية 3206، وقد احتج البخاري )203 /7يف "هتذيب التهذيب" 
-899لسماع فيها عند مسلم )عطاء عن عائشة، لكن جاء تصرحيه اب

14 .) 
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 وجاء من حديث أم قيس بنت حمصن األسدية:

(، وأبو داود 223(، ومن طريقه البخاري )110أخرجه مالك يف "املوطأ" )
(، 768(، والدارمي )287(، ويف "الكربى" )302(، والنسائي )374)

 /25(، والطرباين 697(، وابن املنذر يف "األوسط" )520وأبو عوانة )
(، والبغوي يف "شرح 4972، ويف "املعرفة" )414/ 2(، والبيهقي 437)

عبد هللا بن عتبة، عن أم ( عن ابن شهاب، عن عبيد هللا بن 293السنة" )
 قيس بنت حمصن: 

، فأجلسه ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول هللا  ام"أهنا أتت اببن هلا صغري، مل أيكل الطع
 نضحه ومل يغسله".يف حجره، فبال على ثوبه، فدعا مباء، فملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 

 وله طرق أخرى عن الزهري:

(، وعنه أمحد 20168( و )1485أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ) -1
(، وابن 435) /25(، والطرباين 521، وأبو عوانة حتت احلديث )356 /6

( حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد هللا بن 701املنذر يف "األوسط" )
 بنت حمصن األسدية، أخت عكاشة، قالت:  عبد هللا بن عتبة، عن أم قيس

"جئت اببن يل قد أعلقت عنه، أخاف أن يكون به العذرة، فقال النيب 
يعين  -عالم تدغرن أوالدكن هبذه العالئق؟ عليكن هبذا العود اهلندي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ملسو هيلع هللا ىلص فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات اجلنب، مث أخذ النيب  -الكست 
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، فدعا مباء فنضحه، ومل يكن الصيب صبيها، فوضعه يف حجره، فبال عليه
 بلغ أن أيكل الطعام". 

قال الزهري: فمضت السنة أبن يرش بول الصيب، ويغسل بول اجلارية. قال 
 الزهري: فيستسعط للعذرة، ويلد لذات اجلنب.

( عن ابن جريج، وابن عيينة، عن الزهري 1486أخرجه عبد الرزاق ) -2
 به.

طريق عبد الرزاق، عن معمر، وابن ( من 435) /25وأخرجه الطرباين 
 جريج، وابن عيينة به.

 

( 287(، ومسلم )5713( و )5693( و )5692أخرجه البخاري ) -3
(، والنسائي يف 71(، والرتمذي )3877(، وأبو داود )86-2214و )

، 355 /6(، وأمحد 3462( و )524(، وابن ماجه )7539"الكربى" )
(، وعبد الرزاق 347( و )346(، واحلميدي )2175وإسحاق )

، وابن أيب 171 /14و  366 /7و  120 /1(، وابن أيب شيبة 1486)
(، وابن اجلارود يف 3256( و )3253عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

(، وابن خزمية 8012(، وابن املنذر يف "األوسط" )139"املنتقى" )
و  92 /1(، والطحاوي يف "شرح معاين اآلاثر" 519(، وأبو عوانة )285)

(، 1373(، وابن حبان )658، وأبو نعيم يف "املستخرج" )324 /4
 /9و  465 /7و  414/ 2(، والبيهقي 436( و )435) /25والطرباين 
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(، 4970(، ويف "املعرفة" )2878( و )190، ويف "السنن الصغري" )346
( عن سفيان بن عيينة، عن 3238( و )294والبغوي يف "شرح السنة" )

 هللا بن عبد هللا، عن أم قيس بنت حمصن، قالت:  الزهري، عن عبيد

ل الطعام، فبال، فدعا مباء مل أيكملسو هيلع هللا ىلص " دخلت اببن يل على رسول هللا 
ودخلت اببن يل قد أعلقت عنه، وقال مرة: عليه، من العذرة، فقال: ، فرشه

عالم تدغرن أوالدكن هبذا العالق؟ عليكم هبذا القسط، وقال مرة سفيان: 
فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات اجلنب، يسعط من العذرة، العود اهلندي، 

 ويلد من ذات اجلنب" واللفظ ألمحد.

(، والنسائي يف "الكربى" 2214( و )104-287أخرجه مسلم ) -4
 /6(، وأمحد 3468( و )3462(، وابن ماجه حتت احلديث )7543)

(، 3255( و )3254، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين"  )356
(، وابن املنذر يف 520( ، وأبو عوانة )286(، وابن خزمية )741دارمي )وال

، وأبو نعيم 1/92(، والطحاوي يف "شرح معاين اآلاثر" 697"األوسط" )
(، 438) /5(، والطرباين 6070(، وابن حبان )659يف "املستخرج" )

أن ابن  ،مطوال وخمتصرا من طريق يونس بن يزيد 414 /2والبيهقي 
شهاب، أخربه قال: أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، أن أم 

وكانت من املهاجرات األول الاليت ابيعن رسول هللا  -قيس بنت حمصن 
قال: أخربتين  -وهي أخت عكاشة بن حمصن أحد بين أسد بن خزمية ملسو هيلع هللا ىلص 

ل: عبيد هللا اببن هلا مل يبلغ أن أيكل الطعام قاملسو هيلع هللا ىلص أهنا أتت رسول هللا 
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مباء ملسو هيلع هللا ىلص ، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأن ابنها ذاك ابل يف حجر رسول هللا أخربتين 
 فنضحه على ثوبه ومل يغسله غسال".

 (.104-287واللفظ ملسلم )

 /25(، والطرباين 520(، وأبو عوانة )13-287أخرجه مسلم ) -5
(، وأبو نعيم يف "املستخرج" 697(، وابن املنذر يف "األوسط" )439)
 من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن  414/ 2(، والبيهقي 657)

 بن عبد هللا، عن أم قيس بنت حمصن:عبيد هللا 
طعام فوضعته يف حجره فبال، اببن هلا مل أيكل الملسو هيلع هللا ىلص "أهنا أتت رسول هللا 

 فلم يزد على أن نضح ابملاء".قال: 

 

، 92 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 520أخرجه أبو عوانة ) -6
(، وابن 1374(، وابن حبان )286(، وابن خزمية )438) /25والطرباين 

من طريق عمرو بن  414/ 2(، والبيهقي 697املنذر يف "األوسط" )
احلارث بن يعقوب، عن ابن شهاب، عن عبيد هللا بن عبد هللا، أن أم قيس 

وكانت من املهاجرات  -بنت حمصن األسدية، أخت عكاشة بن حمصن 
 قالت:  -ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا اليت ابيعهن ر 
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ملسو هيلع هللا ىلص اببن يل مل أيكل الطعام، فأخذه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "جئت رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ، فأخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفأجلسه يف حجره، فبال على ثوب رسول هللا 

 ماء فنضحه ومل يغسله".

(، وابن املنذر يف 438) /25الطرباين و (، 3468أخرجه ابن ماجه ) -7
 عن الزهري به.( من طريق ابن مسعان، 697"األوسط" )

جده كثريا، جممع وابن مسعان: هو عبد هللا بن زايد بن مسعان ينسب إىل 
 على ضعفه وتركه.

( من طريق سليمان بن كثري، عن الزهري، 440) /25أخرجه الطرباين  -8
 عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن أم قيس بنت حمصن: 

ن العذرة، فقال ت عليه ماببن هلا صغري قد علقملسو هيلع هللا ىلص "أهنا أتت رسول هللا 
ن أوالدكن هبذه العالئق عليكن هبذا العود اهلندي ر غتد عالمَ ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

يعين القسط، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات اجلنب. قال عبيد هللا: 
اء، مبملسو هيلع هللا ىلص ، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوأخربتين أم قيس أن ابنها ابل يف حجر النيب 

 فصبه على بوله، ومل يغسله".

ثنا عمرو بن حد( حدثنا بكر بن سهل، 441) /25أخرجه الطرباين  -9
 ثنا اهلقل بن زايد، عن األوزاعي، عن الزهري، عن حدهاشم البريويت، 

 بن عبد هللا بن عتبة، عن أم قيس بنت حمصن، قالت: عبيد هللا 
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ومعي ابن يل مل يطعم الطعام، فجعله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دخلنا على رسول هللا "
 ره، فبال على ثوبه، فأمر مباء، فنضح عليه ومل يغسله".يف حجملسو هيلع هللا ىلص 

وإسناده ضعيف، فيه بكر بن سهل الدمياطي، وله طريق أخرى عن 
 األوزاعي:

( من طريق أيب أيوب سليمان 190أخرجه أبو القاسم احلنائي يف "فوائده" )
ثنا الوليد بن مسلم حدثنا يزيد بن عبد هللا بن زريق قال: حدبن حذمل قال: ا

 حدثين عبيد هللا بن :قال ،حدثين الزهري :قال ،ثنا ابن عمروحدقال: 
عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أم قيس ابنة حمصن أخت عكاشة بن  

 حمصن قالت: 
يف ملسو هيلع هللا ىلص اببن يل مل أيكل الطعام فجعله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أتيت رسول هللا 

 حجره فبال فدعا مباء فنضح عليه ومل يغسله".

 وقال:

 صحيح""هذا حديث 

قلت: وهو كما قال، وهذا إسناد حسن، يزيد بن عبد هللا بن رزيق روى عنه 
َعلَّى بن يزيد القاضي، وسليمان بن أيوب 

ُ
إبراهيم بن ُدَحيأم، وأمحد بن امل

حذمل، وأبو بكر بن أيب داود، وعبد هللا بن عتاب بن أمحد بن كثري، وروى 
، 276-275 /9الثقات" النَّسائّي عن رجٍل عنه، وذكره ابن حبان يف "
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، وأما قول احلافظ يف "التقريب" وذكره ابن ماكوال يف ابب رزيق بتقدمي الراء
 نه مقبول، ففيه نظر ملا تقدم، واتبعه موسى بن عامر بن عمارة.إ

وأبو أيوب سليمان بن حذمل األسدي: قال النسائي: صدوق، والوليد بن 
 مسلم صرّح ابلتحديث فزالت شبهة تدليسه.

من طريق أيب  -رجه أبو طاهر السلفي يف "املشيخة البغدادية" خمطوط وأخ
 الوليد بن مسلم به. حدثناعامر موسى بن عامر بن عمارة بن خزمي املزي، 

( حدثنا أمحد 2237(، ويف "األوسط" )443) /25أخرجه الطرباين  -10
حدثين أيب، ابن إبراهيم بن خمشي الفرغاين، ثنا عبيد هللا بن سعيد بن عفري، 

حدثين جدي، خال املغرية بن احلسني بن راشد اهلامشي، حدثين حيىي بن 
عبد هللا بن سامل بن عبد هللا بن عمر، حدثين حممد بن مسلم بن شهاب، 

 عن عبيد هللا بن عبد هللا، أن أم قيس بنت حمصن، قالت:

ى اببن يل مل أيكل الطعام، فجعله يف حجره فبال علملسو هيلع هللا ىلص "أتيت رسول هللا  
 ، فدعا مباء، فنضحه على ثوبه ومل يغسله".ملسو هيلع هللا ىلصثوب رسول هللا 

وإسناده ضعيف، عبيد هللا بن سعيد بن كثري بن عفري: قال ابن عدي يف 
 بعد إيراده حديثني منكرين يف ترمجة أبيه:  -472 /4"الكامل" 

ن عفري عن كل من يروي َّللَّ ألين رأيت َسِعيد ب"ولعل البالء من ُعَبيد ا
 ".اصاحل امستقيم ،ثقة هروى عن عنهم إذا

 :67 /2وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 
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"يروي عن أبيه عن الثقات األشياء املقلوابت، ال يشبه حديثه حديث  
بن إسحاق األصبهاين ابلكرج قال حدثنا الثقات...مث قال: أخربان احلسني 

 عبيد هللا بن سعيد بن كثري ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد".
 وشيخ الطرباين: جمهول.

( من طريق 9212(، ويف "األوسط" )444) /25أخرجه الطرباين  -11
أيب قرة، قال: ذكر زمعة بن صاحل، عن يعقوب بن عطاء، عن الزهري، عن 

عبيد هللا بن عبد هللا، عن أم قيس بنت حمصن وكانت من املهاجرات األول 
 صن:وهي أخت عكاشة بنت حمملسو هيلع هللا ىلص الاليت ابيعن رسول هللا 

اببن هلا مل يبلغ أن أيكل الطعام، فبال يف حجر ملسو هيلع هللا ىلص " أهنا أتت رسول هللا 
 مباء، فنضحه على بوله ومل يغسله".ملسو هيلع هللا ىلص ، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

وإسناده ضعيف، زمعة بن صاحل، ويعقوب بن عطاء بن أىب رابح كالمها 
 حدثنا زمعة، عن الزهري، عن  (1741ه الطيالسي )ضعيف، وأخرج

 هللا بن عبد هللا، عن أم قيس، أهنا أخربته:عبيد 
، ومل يبلغ أن أيكل الطعام، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"أن صبيا ابل يف حجر النيب 

 .مباء فنضحه عليه، ومل يغسله غسال"ملسو هيلع هللا ىلص 

فمضت السنة أن ينضح بول من مل أيكل من الطعام من  :قال الزهري 
 .الصبيانسل بول من أكل الطعام من الصبيان، ومضت السنة أن يغ
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وجاء من حديث ابن عباس إبسنادين ضعيفني جدا، يف األول منهما حممد 
ابن عمر الواقدي وهو مرتوك، ويف الثاين إبراهيم بن أيب حيىي وهو متهم 

 ابلكذب:
 .236 /1أخرجه الدارقطين 

 وجاء من حديث أيب ليلى األنصاري:
، والطرباين ( عن األسود بن عامر1643، والدارمي )348 /4أخرجه أمحد 

حدثنا  348 /4( من طريق عمرو بن خالد احلراين، وأمحد 6423) /7
حسن بن موسى، ثالثتهم عن زهري، عن عبد هللا بن عيسى، عن عيسى، 

 عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أيب ليلى:
، قال: فبال، ملسو هيلع هللا ىلص"أن احلسن أو احلسني رضي هللا عنهما كاان يف حجر النيب 

بوله، وال دعوا ابين حىت يقضي فوثبت إليه فقال:  بوله أساريع، فرأيت
 ."مث أتبعه املاء .تفزعوه حىت يقضي بوله

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخني سوى عيسى بن عبد الرمحن بن أىب ليلى  
وهو ثقة، وسقط يف املوضع األول من مسند اإلمام أمحد )عبد الرمحن بن 

  .أيب ليلى(

ثنا حدق حيىي بن صاحل الوحاظي، قال: من طري 94 /1وأخرجه الطحاوي 
زهري بن معاوية، عن عبد هللا بن عيسى، عن جده عبد الرمحن بن أيب ليلى، 

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبيه، قال: كنت جالسا عند رسول هللا 

 فلم يذكر )عيسى بن عبد الرمحن(.
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 :402 /2رب" رب اخلَ وقال احلافظ يف "موافقة اخلُ 

وأبو ليلى املذكور وهو والد عبد الرمحن  "أخرجه الطرباين بسند حسن...
 التابعي املشهور".

(، وابن 6424) /7، ومن طريقه الطرباين 348 - 347 /4وأخرجه أمحد 
، ومن طريقه ابن أيب عاصم يف 172 /14و 121-120 /1أيب شيبة 

عن  93 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 2151"اآلحاد واملثاين" )
من طريق عمران بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب  151 /1وكيع، والدواليب 

من طريق ابن شهاب، ثالثتهم  93 /1ليلى، والطحاوي يف "شرح املعاين" 
عن ابن أيب ليلى، عن أخيه عيسى بن عبد الرمحن، عن أبيه عبد الرمحن بن 

 أيب ليلى، عن جده قال:

فجاء احلسن بن علي حيبو حىت صعد على صدره، ملسو هيلع هللا ىلص "كنا عند النيب  
ابين ابين، قال: مث دعا ملسو هيلع هللا ىلص: فبال عليه، قال: فابتدرانه لنأخذه، فقال النيب 

 مباء فصبه عليه".

وهذا إسناد ضعيف، ابن أيب ليلى هو حممد بن عبد الرمحن: صدوق سيء 
 احلفظ جدا كما يف "التقريب"، وسقط )جده( من إسناد الدواليب.
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 ما جاء في التفريق بين بول الذكر واألنثى

 

 من حديث أيب السمح: وجاء

(، وابن 289(، ويف "الكربى" )304(، والنسائي )376أخرجه أبو داود )
، 41 /9(، والبخاري يف "الكىن" املطبوع يف آخر "التاريخ" 526ماجه )

(، والدواليب يف 2637( و )469وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
(، واحلاكم 958) /22(، والطرباين 283(، وابن خزمية )226"الكىن" )

، 235 /1، والدارقطين 62 /9وصححه، وأبو نعيم يف "احللية"  166 /1
، واملزي يف 101-100 /1، وابن حزم يف "احمللى" 415 /2والبيهقي 

من طريق عبد الرمحن بن مهدي،  384-383 /33"هتذيب الكمال" 
ين أبو قال: حدثنا حيىي بن الوليد، قال: حدثين حمل بن خليفة الطائي، حدث

، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: "ولين ملسو هيلع هللا ىلصالسمح قال: كنت أخدم النيب 
قفاك"، فأوليه قفاي فأسرته به، فأيت حبسن، أو حسني رضي هللا عنهما 

 فبال على صدره فجئت أغسله فقال: 

 يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغالم" واللفظ أليب داود."

 ن الوليد، أبو الزعراء: قال النسائي:وهذا احلديث إسناده جيد، حيىي ب

 "ليس به أبس". 

 ، وابقي رجاله ثقات.609 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
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وله شواهد من حديث علي، وأم الفضل، وأم كرز، وأم سلمة، وأنس، 
 وزينب بنت جحش، وامرأة من أهل البيت:

 

 أما حديث علي:

(، 38(، ويف "العلل الكبري" )610(، والرتمذي )378فأخرجه أبو داود )
 ، 137و 97 /1(، وأمحد 296ومن طريقه البغوي يف "شرح السنة" )

(، والبزار 307، وأبو يعلى )137 /1وعبد هللا يف "زوائده" على "املسند" 
(، وعنه 284، وابن خزمية )92 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 717)

، 166-165 /1، واحلاكم 234 /1(، والدارقطين 1375حبان ) ابن
من طرق عن معاذ بن هشام، حدثنا أيب، عن قتادة،  415 /2والبيهقي 

عن أيب حرب بن أيب األسود، عن أيب األسود الديلي، عن علي بن أيب 
 قال يف بول الغالم الرضيع: ملسو هيلع هللا ىلص طالب، أن رسول هللا 

 رية"."ينضح بول الغالم، ويغسل بول اجلا

 قال قتادة: وهذا ما مل يطعما، فإذا طعما غسال مجيعا.  

 وقال الرتمذي:

"هذا حديث حسن، رفع هشام الدستوائي هذا احلديث، عن قتادة، وأوقفه 
 سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة ومل يرفعه" وكذا قال الدارقطين.

 وقال البزار:
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معاذ، عن هشام، عن "وإمنا أسنده معاذ بن هشام عن أبيه، وقد رواه غري 
 قتادة، عن أيب حرب، عن أبيه، عن علي موقوفا".

قلت: وليس األمر كما قال البزار، فلم يتفّرد معاذ بن هشام برفعه، فقد 
 اتبعه عبد الصمد بن عبد الوارث:

 /1، وعبد هللا يف "زوائده" على "املسند" 137و 76 /1أخرجه أمحد 
بن عبد الوارث، حدثنا  عن عبد الصمد 234 /1، والدارقطين 137

هشام، عن قتادة، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن أبيه، عن علي 
 مرفوًعا.

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح فإن أاب األسود الديلي مساعه من علي وهو على 
 شرطهما صحيح، ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

ن رجال األسود مل خيرج له البخاري شيئا، وهو م قلت: أبو حرب بن أيب
مسلم، وابقي رجاله رجال الشيخني، وقتادة بن دعامة مدلس ومل أجد 

 تصرحيه ابلتحديث.

بن من طريق حيىي  415 /2قه البيهقي (، ومن طري377وأخرجه أبو داود )
سعيد القطان، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب حرب بن أيب األسود، 

 عن أبيه عن علي موقوفا.
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حدثنا عبدة بن سليمان،  121 /1شيبة يف "املصنف" وأخرجه ابن أيب 
( عن عثمان بن مطر، كالمها عن سعيد بن أيب 1488وعبد الرزاق )

عروبة، عن قتادة، عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي، عن علي بن أيب 
 طالب موقوفا، وليس فيه أبو األسود!

 (:42وقال الرتمذي يف "العلل الكبري" )ص 

عن هذا احلديث فقال: شعبة ال يرفعه،  -يعين البخاري  -" سألت حممدا 
وهشام الدستوائي حافظ، ورواه حيىي القطان، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة 

 فلم يرفعه".

 /4قلت: مل أجد رواية شعبة املشار إليها، ومل يذكرها الدارقطين يف "العلل" 
مذي عن ما ذكره الرت  415 /2، وحكى البيهقي يف "السنن الكربى" 185

 البخاري فلم يذكر رواية شعبة!

من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن  415 /2وأخرجه البيهقي 
 . مرسال ملسو هيلع هللا ىلصاألسود، عن أبيه، عن رسول هللا قتادة، عن ابن أيب 

 

 وأما حديث أم الفضل:

و  121 /1(، وابن أيب شيبة 522(، وابن ماجه )375فأخرجه أبو داود )
(، والطحاوي 282(، وابن خزمية )2274ق )، وإسحا171-172 /14

، 166 /1، واحلاكم (40) /25، والطرباين 92 /1عاين" يف "شرح امل
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(، واملزي يف "هتذيب 295، والبغوي يف "شرح السنة" )414 /2والبيهقي 
، وابن سعد يف 339 /6عن أيب األحوص، وأمحد  331 /23الكمال" 

(، وابن أيب الدنيا يف 7074، وأبو يعلى )279 /8"الطبقات الكربى" 
( عن إسرائيل، 4981(، والبيهقي يف "املعرفة" )669"النفقة على العيال" )

(، 673، وابن أيب الدنيا يف "النفقة على العيال" )340 /6وأمحد 
(، وأبو نعيم يف 2541) /3، والطرباين 94 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

ثتهم )أبو األحوص، من طريق شريك، ثال 46 /1"أخبار أصبهان" 
وإسرائيل، وشريك( عن مساك بن حرب، عن قابوس بن أيب املخارق، عن أم 

 الفضل، قالت: 

قالت: فجزعت من ملسو هيلع هللا ىلص. "رأيت كأن يف بييت عضوا من أعضاء رسول هللا 
خريا رأيت، تلد فاطمة  فذكرت ذلك له، فقال:ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا ذلك، فأتيت ر 

ِطيُتُه، فأرضعته قال .تكُفلينه بلنب ابنك قثمغالما، ف ت: فولَدتأ حسنا، فَُأعأ
، فأجلسته يف حجرهملسو هيلع هللا ىلص حىت حترك، أو فطمته، مث جئت به إىل رسول هللا 

، أو: أصلحك هللا، ارفقي اببين، رمحك هللافبال، فضربت بني كتفيه، فقال: 
واب غريه حىت قالت: قلت: اي رسول هللا، اخلع إزارك، والبس ث .أوجعت ابين

ا يغسل بول اجلارية، وينضح بول الغالم" واللفظ ألمحد، إمنأغسله، قال: 
 واخُتلف فيه على مساك:
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أخربان عبد هللا بن بكر  278 /8أخرجه ابن سعد يف "الطبقات الكربى" 
بن حبيب السهمي، حدثنا حامت بن أيب صغرية، عن مساك بن حرب: أن ا

 أم الفضل.. فذكره مرسال.

( عن الثوري، عن مساك بن 1487)وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص حرب، عن قابوس بن املخارق، يرفعه إىل النيب 

 "يغسل بول اجلارية، وينضح بول الصيب". 

 قال سفيان: "وحنن نقول: ما مل يطعم الطعام". 

إسرائيل، عن مساك بن  حدثنا( أخربان وكيع، 2273وأخرجه إسحاق )
 .بن علي ... مرسالحرب، عن قابوس بن املخارق: "أن احلسني 

 46 /1(، وعنه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 2526) /3وأخرجه الطرباين 
 /25من طريق عثمان بن سعيد املري، ثنا علي بن صاحل، والطرباين أيضا 

( من طريق عبد امللك بن احلسني أيب مالك األشجعي، كالمها عن 41)
بيه، قال: جاءت أم مساك بن حرب، عن قابوس بن املخارق الشيباين، عن أ

 الفضل... فذكره.

 ويف رواية عبد امللك بن احلسني: عن أم الفضل، قالت...فذكره.

وإسناد الطرباين الثاين ضعيف جدا، فيه عبد امللك بن احلسني: وهو مرتوك، 
وإسناده األول جيد، عثمان بن سعيد املري: حسن احلديث فقد روى عنه 

لكن احلديث حمفوظ ليس فيه  450 /8مجع، وذكره ابن حبان يف الثقات 
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)عن أبيه(، وأنه من رواية قابوس عن أم الفضل فقد أخرجه ابن ماجه 
( 39) /25(، والطرباين 116(، والدواليب يف "الذرية الطاهرة" )3923)

من طريق معاوية بن هشام قال: حدثنا علي بن صاحل، عن مساك، عن 
 قابوس، قال: قالت أم الفضل: فذكره.

 يف رواية الطرباين )علي بن صاحل( إىل )حسن بن صاحل(.وحتّرف 

وتقدم معنا رواية أيب األحوص، وإسرائيل، وشريك، عن مساك عن قابوس، 
 وهي متابعات اتمة لعلي بن صاحل.

 :393 /5يف "العلل"  وقال الدارقطين

 "والصواب: قول من قال: عن مساك، عن قابوس، عن أم الفضل".

 فضل: وله طرق أخرى عن أم ال

حدثنا عفان، حدثنا وهيب، قال: حدثنا  339 /6أخرجه أمحد  -1
 أيوب، عن صاحل أيب اخلليل، عن عبد هللا بن احلارث، عن أم الفضل به.

 وهذا إسناد رجاله رجال الشيخني.

 

حدثنا عفان، وهبز، قاال: حدثنا محاد بن  399 /6أخرجه أمحد  -2
 بابة أم الفضل:سلمة، قال: أخربان عطاء اخلراساين، عن ل
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، ملسو هيلع هللا ىلص"أهنا كانت ترضع احلسن، أو احلسني، قالت: فجاء رسول هللا 
فاضطجع يف مكان مرشوش، فوضعه على بطنه، فبال على بطنه، فرأيت 

ملسو هيلع هللا ىلص: البول يسيل على بطنه، فقمت إىل قربة ألصبها عليه، فقال رسول هللا 
غسل" وقال "اي أم الفضل، إن بول الغالم يصب عليه املاء، وبول اجلارية ي

هبز: "غسال" حدثنا عفان، قال: حدثنا محاد، قال محيد: كان عطاء، يرويه 
 عن أيب عياض، عن لبابة".

وإسناده ضعيف، عطاء بن أىب مسلم اخلراساين: صدوق، يهم كثريا ويرسل 
ويدلس كما يف "التقريب" وأيضا إسناده منقطع فإن عطاء مل يسمع من أم 

 عن محيد أن عطاء كان يرويه بواسطة! الفضل، وقد ذكر اإلمام أمحد

( من طريقني عن 1975(، ويف "الدعاء" )42) /25أخرجه الطرباين  -3
وزاعي، عن أيب عمار، عن أم ثنا األحدحممد بن مصعب القرقساين، 

 :الفضل
، فقالت: اي رسول هللا إين رأيت يف املنام حلما منكرا، ملسو هيلع هللا ىلصأهنا أتت النيب  "

فقال: وما هو؟ قالت: أصلحك هللا إنه شديد، قال فما هو؟ قالت: رأيت 
كأن بضعة من جسدك قطعت، مث وضعت يف حجري، فقال رسول هللا 

خريا رأيت، تلد فاطمة إن شاء هللا غالما يكون يف حجرك فولدت ملسو هيلع هللا ىلص: 
، فوضعته فبال ملسو هيلع هللا ىلصحسنا فكان يف حجرها، فدخلت به على النيب فاطمة 

دعي ابين، فإن ابين ليس بنجس، مث دعا مباء فقال: عليه فذهبت أتناوله 
 فصبه عليه".
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 /6، وعنه البيهقي يف "دالئل النبوة" 177-176 /3وأخرجه احلاكم 
و أخربان أبو عبد هللا حممد بن علي اجلوهري ببغداد، حدثنا أب 468-469

األحوص حممد بن اهليثم القاضي، حدثنا حممد بن مصعب، حدثنا 
 :بد هللا، عن أم الفضل بنت احلارثاألوزاعي، عن أيب عمار شداد بن ع

فقالت: اي رسول هللا ، إين رأيت حلما ملسو هيلع هللا ىلص أهنا دخلت على رسول هللا "
منكرا الليلة، قال: ما هو ؟ قالت: إنه شديد، قال: ما هو ؟ قالت: رأيت 

ملسو هيلع هللا ىلص: قطعة من جسدك قطعت ووضعت يف حجري، فقال رسول هللا كأن 
رأيت خريا، تلد فاطمة إن شاء هللا غالما، فيكون يف حجرك فولدت فاطمة 

، فدخلت يوما إىل رسول ملسو هيلع هللا ىلصاحلسني فكان يف حجري كما قال رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص فوضعته يف حجره، مث حانت مين التفاتة، فإذا عينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

لدموع، قالت: فقلت: اي نيب هللا، أبيب أنت وأمي ما لك ؟ هتريقان من ا
ن أميت ستقتل ابين هذا قال: أاتين جربيل عليه الصالة والسالم، فأخربين أ

 فقال: نعم، وأاتين برتبة من تربته محراء". ؟فقلت: هذا

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه" فتعقبه احلافظ 
له: "بل منقطع ضعيف، فإن شدادا مل يدرك أم الفضل، وحممد الذهيب بقو 

 ابن مصعب: ضعيف".
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من طريق أيب اليمان احلكم بن انفع البهراين،  180 /3أخرجه احلاكم  -4
عن إمساعيل بن عياش، حدثنا عطاء بن عجالن، عن عكرمة، عن ابن 

 عباس، عن أم الفضل رضي هللا عنها قالت: 

وأان أرضع احلسني بن علي بلنب ابن كان يقال له ملسو هيلع هللا ىلص دخل علّي رسوُل هللا "
ت فناولته إايه، فبال عليه، قالت: فأهويملسو هيلع هللا ىلص قثم، قالت: فتناوله رسول هللا 

 .". قالت: فرشه ابملاءال تزرمي ابينملسو هيلع هللا ىلص: بيدي إليه، فقال رسول هللا 

 قال ابن عباس: بول الغالم الذي مل أيكل يرش، وبول اجلارية يغسل".

جدا، عطاء بن عجالن احلنفي، أبو حممد البصري العطار، وإسناده ضعيف 
 وقيل: امسه ميمون: مرتوك.

 

 وأما حديث أم كرز:

( حدثنا حممد بن بشار، حدثنا أبو بكر احلنفي، 527فأخرجه ابن ماجه )
ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أم كرز، أن رسول هللا 

  .يغسل" قال: "بول الغالم ينضح، وبول اجلارية

( 408) /25ومن طريقه الطرباين  464و 440و 422 /6وأخرجه أمحد 
 وليس من قوله.ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا أبو بكر احلنفي به، لكن من فعله 

 وقال البوصريي يف "الزوائد": 
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 "يف إسناده انقطاع، فإن عمرو بن شعيب مل يسمع من أم كرز".

بن موسى ( من طريق عبد هللا 824وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 التيمي، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

 فنضحه، وأيت جبارية، فبالت عليه أيت بصيب، فبال عليه،ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا "أن رسو  
 فغسله".

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إال أسامة بن 
 زيد، تفرد به: عبد هللا بن موسى".

عبد هللا بن موسى: صدوق كثري اخلطأ كما يف "التقريب" وقد خالف هنا و 
الثقة أاب بكر احلنفي وامسه عبد الكبري بن عبد اجمليد بن عبيد هللا البصري، 

 وهو أحد رجال الشيخني. 

 

 وأما حديث أم سلمة:

( حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي 6197فأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
كتاب جدي خبطه: عن هشيم، عن يونس، عن احلسن، قال: وجدت يف  

، ملسو هيلع هللا ىلصعن أمه، عن أم سلمة، أن احلسن أو احلسني ابل على بطن النيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص: فذهبوا ليأخذوه، فقال النيب 
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فرتكوه حىت قضى بوله، فدعا مباء، فصبه  . تزرموا ابين، أو: ال تستعجلوه"ال
 ."عليه

 وقال الطرباين:

 إال هشيم، تفرد به حممد بن ماهان"."مل يرو هذا احلديث عن يونس 

 :285 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

  ."وإسناده حسن إن شاء هللا ألّن يف طريقه وجادة" 

قلت: حممد بن حنيفة بن حممد بن ماهان، أبو حنيفة القصيب الواسطي، 
 ذكره الدارقطين وقال:

 . 295 /2"ليس ابلقوي" كما يف "اتريخ بغداد  

 مدلسان وقد عنعناه.وهشيم واحلسن 

( من طريق مبارك بن فضالة، عن احلسن، عن أم 6923وأخرجه أبو يعلى )
 ملسو هيلع هللا ىلص: قالت: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص سلمة زوج النيب 

"بول الغالم يصب عليه املاء صبا ما مل يطعم، وبول اجلارية يغسل غسال 
 طعمت أو مل تطعم".

كان مبارك ومبارك بن فضالة يدلس، وقال أبو طالب عن أمحد بن حنبل:  
 ابن فضالة يرفع حديثا كثريا.

 وقد جاء من رواية املبارك بن فضالة موقوفا عليها:
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( عن مبارك، عن 3190أخرجه أبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )
 احلسن، عن أمه، عن أم سلمة قالت: 

"بول الغالم يصب عليه املاء صبا ما مل يطعم، وبول اجلارية يغسل طعمت 
 أم مل تطعم".

( من طريق إمساعيل بن عياش، حدثنا إمساعيل 6921وأخرجه أبو يعلى )
ملسو هيلع هللا ىلص: ابن مسلم، عن احلسن، عن أمه، عن أم سلمة، قالت: قال رسول هللا 

 "يصب على بول الغالم املاء، ويغسل بول اجلارية".

وإمساعيل بن مسلم املكي: ضعيف، وإمساعيل بن عياش روايته عن غري أهل 
 ها.بلده ضعيفة، وهذه من

 وأخرجه موقوفا عليها:

من طريق الفضل بن دهلم، عن احلسن، عن أمه،  121 /1ابن أيب شيبة 
 عن أم سلمة قالت: 

 "يغسل بول اجلارية، وينضح بول الغالم".

 والفضل بن دهلم: لني.

من طريق يونس،  416 /2(، ومن طريقه البيهقي 379وأخرجه أبو داود )
 عن احلسن، عن أمه:
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م سلمة تصب املاء على بول الغالم ما مل يطعم، فإذا طعم "أهنا أبصرت أ
 غسلته، وكانت تغسل بول اجلارية".

 :416-415 /2ورجاله ثقات، وقال البيهقي يف "السنن الكربى" 

 وله طريق أخرى عن أم سلمة:

من طريق الفضيل بن سليمان النمريي،  416-415 /2أخرجه البيهقي 
هللا بن حزم، عن معاذة بنت حبيش، عن  ثنا كثري بن قاروند، أنبأ عبدحد

 :ملسو هيلع هللا ىلصأم سلمة زوج النيب 
كان جالسا ويف حجره حسن وحسني أو أحدمها فبال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا "

بول ملسو هيلع هللا ىلص: ، قالت: فقمت فقلت: أغسل الثوب؟ فقال رسول هللا الصيب
 الغالم ينضح وبول اجلارية يغسل".

بنت حنش، ابلنون وإسناده ضعيف، معاذة بنت حبيش، ويقال فيها معاذة 
البن ماكوال، مل أجد هلا ترمجة، وكذا  337 /2كما يف "رفع االرتياب" 

 الراوي عنها، وكثري بن قاروند قال ابن القطان يف "بيان الوهم واإليهام"
 : "ال تعرف حاله".41 /5 
 وفضيل بن سليمان النمريي: صدوق له خطأ كثري كما يف "التقريب".  

 وقال البيهقي:

 احلديث صحيح، عن أم سلمة من فعلها"."وهذا 
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 وأما حديث أنس:

( من طريق إسحاق بن إبراهيم بن صاحل 2627) /3فأخرجه الطرباين 
 قال:  ثنا انفع أبو هرمز، عن أنس بن مالك حداألسدي، 

راقد يف بعض بيوته على قفاه، إذ جاء احلسن يدرج ملسو هيلع هللا ىلص بينا رسول هللا "
عنه، ل على صدره، فجئت أميطه ، مث ابملسو هيلع هللا ىلصحىت قعد على صدر النيب 

وحيك اي أنس دع ابين ومثرة فؤادي، فإن من فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فاستنبه رسول هللا 
مباء ملسو هيلع هللا ىلص مث دعا رسول هللا  .آذاين، ومن آذاين فقد آذى هللا آذى هذا فقد

 يصب على بول الغالم، ويغسل بول اجلارية".فصبه على البول صبا، فقال: 

 :284 /1قال اهليثمي يف "اجملمع" و 

 "وفيه انفع أبو هرمز، وقد أمجعوا على ضعفه". 

 

 وأما حديث زينب بنت جحش:

( عن حسني بن مهران الكويف، 1491فأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
 /24، ومن طريقه الطرباين 87 /2وابن أيب شيبة كما يف "املطالب العالية" 

 )وعند ( عن عبد هللا بن إدريس، كالمها عن ليث، عن حدمر 147)
عبد الرزاق حدوب، وعند ابن أيب شيبة حدير( موىل لبين عبس، عن موىل 

زينب بنت جحش يقال له: أبو القاسم، عن زينب بنت جحش، قالت: 
انئما يف بييت فجاء حسني بن علي يدرج فخشيت أن ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا "
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فوضع ملسو هيلع هللا ىلص يوقظه فعللته بشيء قالت: مث غفلت عنه فقعد على بطن النيب 
قالت: ففزعت لذلك فقال فبال فيها ملسو هيلع هللا ىلص ذكره يف سرة رسول هللا طرف 

ينضح بول الغالم، ويغسل بول  قال: مث ،فصبه عليه .هايت ماءملسو هيلع هللا ىلص: النيب 
 اجلارية".

( حدثنا ابن إدريس، عن 153وأخرجه أبو سعيد األشج كما يف "حديثه" )
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص ليث، عن حرمي موىل لزينب، عن زينب، عن رسول هللا 

 "يغسل بول اجلارية وينضح على بول الغالم". 

 وجاء إبسناد آخر ليس فيه الواسطة فيما بني ليث وموىل زينب:

( من طريق عبد السالم بن حرب، عن ليث، 141) /24أخرجه الطرباين 
 عن أيب القاسم موىل زينب، عن زينب بنت جحش به، وفيه:

وسجد وضعه، وإذا  "قالت: توضأ مث قام يصلي، واحتضنه، فكان إذا ركع
قام محله، فلما جلس جعل يدعو ويرفع يديه ويقول: فلما قضى الصالة 

إن ليوم شيئا ما رأيتك تصنعه، قال: قلت: اي رسول هللا لقد رأيتك تصنع ا
 قلت: فأرين إذا فأاتين تربة محراء". .ربيل أاتين وأخربين أن ابين يقتلج

، ومن طريقه ابن 88-87 /2 وأخرجه أبو يعلى كما يف "املطالب العالية"
من طريق عبد الرحيم بن  196-195 /14عساكر يف "اتريخ دمشق" 

سليمان، عن ليث، عن حدير )ويف "اتريخ دمشق" جرير( بن احلسن 
 العبسي، عن موىل لزينب، أو عن بعض أهله، عن زينب به.
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ومهما يكن من اختالف يف اسم حدمر، أو وجوده يف االسناد من عدمه 
 هول، وكذا موىل زينب، وليث هو ابن أيب سليم وهو ضعيف.فإنه جم

 

 وأما حديث امرأة من أهل البيت:

( حدثنا ابن علية، 13فأخرجه أمحد بن منيع كما يف "املطالب العالية" )
ثنا عمارة بن أيب حفصة، عن أيب جملز، عن حسن بن علي، أو أن حد

 حسني بن علي، حدثتنا امرأة من أهلي، قالت: 

 مستلقيا على ظهره، يالعب صبيا على صدره، إذ ابل،ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  بينا"
فنضح  .إيتوين بكوز من ماءدعيه، ملسو هيلع هللا ىلص: فقامت لتأخذه، وتضربه، فقال 

هكذا يصنع  ملسو هيلع هللا ىلص:تفايض املاء على البول، فقال  املاء على البول حىت
 ابلبول، ينضح من الذكر، ويغسل من األنثى".

الشيخني سوى عمارة بن أىب حفصة فمن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
 رجال البخاري وحده.

 

 غريب الحديث

 

)فنضحه( أي: رش املاء على موضع البول من الثوب، ففي رواية الرتمذي 
وابن ماجه وابن حبان "فرشه عليه" وكذا وقع يف لفظ ملسلم والرواايت يفسر 
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و"املصباح"، بعضها بعضاً، ويؤيده ما يف "الصحاح"، و"القاموس"، 
و"الكشاف"، و"النهاية": أن النضح الرش، وقد يذكر النضح، والرش، ويراد 
هبما الغسل، لكن إذا مل يكن هناك مانع مينع من إرادة الرش بل يكون دليل 
يدل على إرادة الغسل كما ال خيفى على من له وقوف على موارد استعمال 

لى أن املراد ابلنضح والرش هذين اللفظني، وليس فيما حنن فيه قرينة تدل ع
 الغسل، بل ههنا دليل صريح يدل على عدم إرادة الغسل، وهو قوله:

)ومل يغسله( ويف رواية ملسلم: ومل يزد على أن نضح ابملاء، فقوله: مل يغسله،  
دليل واضح على أنه مل يرد ابلنضح الغسل، ورد صريح على من أتول من 

لتفرقة بني بول الصيب الرضيع وبول اجلارية احلنفية واملالكية القائلني بعدم ا
النضح ابلغسل، فإنه لو كان املراد ابلنضح الغسل لكان املعىن فغسله ومل 

لعبيد هللا  197 /2يغسله وهو كما ترى... من "مرعاة املفاتيح" 
 املباركفوري. 

 

 يستفاد من الحديث

 

، وليس ذلك من : االكتفاء ابلنضح يف بول الصيب الذي مل أيكل الطعامأوًلا 
أجل أن بول الغالم ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع يف 

 إزالته. 
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 يغسل بول اجلارية وإن مل تطعم. اثنياا:

 

التفرقة بني بول الصيب والصبية، وهذا من حماسن الشريعة ومتام  اثلثاا:
حكمتها ومصلحتها، قال ابن القيم: "الفرق بني الصيب والصبية من ثالثة 

 أوجه:

كثرة محل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه :أحدها
 غسله.

أن بوله ال ينزل يف مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وههنا فيشق  :والثاين
 غسل ما أصابه كله خبالف بول األنثى.

أن بول األنثى أخبث وأننت من بول الذكر وسببه حرارة الذكر  :الثالث
نثى فاحلرارة ختفف من ننت البول وتذيب منها ما حيصل من ورطوبة األ

 رطوبة وهذه معان مؤثرة حيسن اعتبارها يف الفرق".

 

 

 ٭ ٭ ٭  
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 ما جاء في األرض يصيبها البول كيف يتم تطهيرها؟

 

( "جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد، فزجره الناس، فنهاهم 9)
من ماء فأهريق  بذنوبملسو هيلع هللا ىلص فلما قضى بوله أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 عليه".

( من طريق سليمان بن بالل، والبخاري إبثر 221أخرجه البخاري )
( من طريق ابن 53(، ويف "الكربى" )55(، والنسائي )220احلديث )

( من 3652، وأبو يعلى )114 /3(، وأمحد 99-284املبارك، ومسلم )
 (، والطحاوي يف "شرح99-284طريق حيىي بن سعيد القطان، ومسلم )

(، ويف 54من طريق عبد العزيز بن حممد املدين، والنسائي ) 13 /1املعاين" 
 167 /3( من طريق عبيدة بن محيد بن صهيب، وأمحد 52"الكربى" )

بن حممد، ( عن إبراهيم 1660يف "املصنف" ) حدثنا ابن منري، وعبد الرزاق
ط" (، وابن املنذر يف "األوس3654، وأبو يعلى )193 /1وابن أيب شيبة 

(، وأبو عوانة 73(، واخلرائطي يف "مكارم األخالق" )742( و )186)
( عن يزيد بن هارون، والدارمي 627(، وابن بشران يف "األمايل" )565)
 /2(، والبيهقي 745( و )185(، وابن املنذر يف "األوسط" )740)

( عن جعفر بن عون، والطرباين يف 176، ويف "السنن الصغري" )427
( 6201( من طريق القاسم بن معن، والبزار )5809وسط" )"املعجم األ

من طريق يعلى بن عبيد، كلهم )سليمان بن بالل، وابن املبارك، وحيىي بن 
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بن محيد بن صهيب، العزيز بن حممد املدين، وعبيدة  سعيد القطان، وعبد
وابن منري، وابراهيم بن حممد، ويزيد بن هارون، وجعفر بن عون، والقاسم بن 

ويعلى بن عبيد( عن حييي بن سعيد األنصاري، قال: مسعت أنس بن  معن،
 مالك قال: فذكره.
( من طريق سعيد بن عبد الرمحن املخزومي، وأمحد 148وأخرجه الرتمذي )

ترتيب السندي، ومن طريقه أبو  -25 /1، والشافعي 110-111 /3
 (، واحلميدي5059، ويف "املعرفة" )427 /2(، والبيهقي 566عوانة )

(، أربعتهم )سعيد بن عبد الرمحن املخزومي، وأمحد بن حنبل، 1230)
والشافعي، واحلميدي( عن سفيان بن عيينة، حدثين حيىي بن سعيد، عن 

 أنس بن مالك يقول:

وقال: صبوا عليه  ،"ابل أعرايب يف املسجد فعجل الناس عليه فنهاهم عنه
 دلوا من ماء".

 وقال الرتمذي:

 ."هذا حديث حسن صحيح"

 /1، و"نصب الراية" 334 /1وأخرجه الدارقطين كما يف "العلل املتناهية" 
عن عبد اجلبار بن العالء، عن ابن عيينة، عن  59 /1، و"التلخيص" 212

 :حيىي بن سعيد، عن أنس
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انه، مث صبوا عليه احفروا مكل يف املسجد، فقال عليه السالم: أن أعرابيا اب"
 .ذنواب من ماء"

  قال الدارقطين: 

"وهم عبد اجلبار على ابن عيينة، ألن أصحاب ابن عيينة احلفاظ رووه عنه 
بن إمنا روى ابن عيينة هذا عن عمرو عن حيىي بن سعيد بدون احلفر، و 

 قال: "احفروا مكانه" مرسال".ملسو هيلع هللا ىلص دينار عن طاووس أن النيب 

 والرواية املرسلة اليت ذكرها الدارقطين:

(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 1659أخرجها عبد الرزاق يف "املصنف" )
من طريق إبراهيم بن بشار، كالمها )عبد الرزاق، وإبراهيم بن بشار(  13 /1

 عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال:

احفروا مكانه، ملسو هيلع هللا ىلص: " ابل أعرايب يف املسجد فأرادوا أن يضربوه، فقال النيب 
 يسروا وال تعسروا".واطرحوا عليه دلوا من ماء، علموا و 

 وجاء من مرسل عبد هللا بن معقل بن مقرن:

 /1(، ومن طريقه الدارقطين 11(، ويف "املراسيل" )381أخرجه أبو داود )
( من طريق 59، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )428 /2، والبيهقي 240

 جرير بن حازم، عن عبد امللك بن عمري، عن عبد هللا بن معقل قال: 

ملسو هيلع هللا ىلص: يب إىل زاوية من زوااي املسجد فاكتشف فبال فيها فقال النيب "قام أعرا 
 خذوا ما ابل عليه من الرتاب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء".
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 وقال أبو داود يف "سننه":

 ".ملسو هيلع هللا ىلص سل، ابن معقل مل يدرك النيب "هو مر 

 وقال يف "املراسيل":

 "روي متصال، وال يصح".

 وقال الدارقطين: 

 عقل اتبعي، وهو مرسل"." عبد هللا بن م

 وقال ابن اجلوزي:

 "وقال أمحد بن حنبل: هذا حديث منكر".

 

 وله طريقان آخران عن أنس:

، وابن 191 /3(، وأمحد 285(، ومسلم )219أخرجه البخاري ) -1
(، 174( و )152ملسو هيلع هللا ىلص" )(، وأبو الشيخ يف "أخالق النيب 293خزمية )

(، 5004، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )13 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 
(، والطرباين 568( و )567(، وأبو عوانة )744وابن املنذر يف "األوسط" )

 /2(، والبيهقي 1401(، وابن حبان )4947ألوسط" )يف "املعجم ا
( من طريق 500، والبغوي )103 /10و  428،  413، 412-413

 إسحاق بن عبد هللا بن أىب طلحة، حدثين أنس بن مالك، قال: 
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إذ جاء أعرايب فقام يبول يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصبينما حنن يف املسجد مع رسول هللا "
ملسو هيلع هللا ىلص: ال رسول هللا قال: قمه مه، ملسو هيلع هللا ىلص: املسجد، فقال أصحاب رسول هللا 

إن دعاه فقال له: ملسو هيلع هللا ىلص  إن رسول هللا فرتكوه حىت ابل، مث .ال تزرموه دعوه
 هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول، وال القذر إمنا هي لذكر هللا

قال: فأمر ملسو هيلع هللا ىلص أو كما قال رسول هللا  .عز وجل، والصالة وقراءة القرآن
 عليه" واللفظ ملسلم.رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه 

(، 528(، وابن ماجه )284(، ومسلم )6025أخرجه البخاري ) -2
 ، 226 /3(، وأمحد 51"الكربى" ) (، ويف329( و )53والنسائي )

(، وابن خزمية 3467املنتخب، وأبو يعلى ) -( 1381وعبد بن محيد )
من  428-427 /2(، والبيهقي 571( و )570(، وأبو عوانة )296)

 ت، عن أنس بن مالك: طريق اثب
مث  .ال تزرموهملسو هيلع هللا ىلص: فقاموا إليه، فقال رسول هللا "أن أعرابيا ابل يف املسجد، 

 دعا بدلو من ماء فصب عليه".
 

 وله شواهد من حديث أيب هريرة، وواثلة، وابن مسعود، وابن عباس:

 

 أما حديث أيب هريرة:
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ويف (، 330( و )56(، والنسائي )6128( و )220فأخرجه البخاري )
(، وابن 8053( و )8051، والبزار )282 /2(، وأمحد 54"الكربى" )

(، والطرباين يف "مسند 1400( و )1399(، وابن حبان )297خزمية )
، وابن عبد الرب يف 428 /2(، والبيهقي 3119( و )1755الشاميني" )

من طرق عن  247 /4، وابن حزم يف "احمللى" 331-330 /1"التمهيد" 
أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، أن أاب الزهري، قال: 

 هريرة، قال:

دعوه ملسو هيلع هللا ىلص: ناوله الناس، فقال هلم النيب "قام أعرايب فبال يف املسجد، فت
وهريقوا على بوله سجال من ماء، أو ذنواب من ماء، فإمنا بعثتم ميسرين، ومل 

 تبعثوا معسرين".

 الزهري، عن عبيد هللا مرسال!( عن معمر، عن 1658وأخرجه عبد الرزاق )

 وله طريقان آخران عن أيب هريرة:

(، ويف 1217(، والنسائي )147(، والرتمذي )380أخرجه أبو داود ) -1
(، 967، واحلميدي )239 /2(، وأمحد 1141( و )560"الكربى" )

، وأبو يعلى 69 /1برتتيب السندي، ويف "األم"  -25 /1والشافعي 
، ويف 428 /2(، والبيهقي 141يف "املنتقى" )(، وابن اجلارود 5876)

( عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، 291(، والبغوي )5055"املعرفة" )
 عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة قال: 
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دخل أعرايب املسجد، فصلى ركعتني، مث قال: اللهم ارمحين وحممدا، وال "
مث مل  .جرت واسعاحتلقد ، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصدا، فالتفت إليه النيب ترحم معنا أح

إمنا ملسو هيلع هللا ىلص: اس إليه، فقال هلم رسول هللا يلبث أن ابل يف املسجد، فأسرع الن
بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلوا من ماء، أو سجال من 

 ماء".

 وله طريق أخرى عن الزهري:

سفيان بن حسني )ويف املطبوع  ( من طريق298أخرجه خمتصرا ابن خزمية )
 عن الزهري به. حصني(،

وقال الشيخ األعظمي يف تعليقه على ابن خزمية: "يف األصل: سفيان بن 
 حسني، والتصحيح مما ورد يف بداية اإلسناد".

أنه  89 /4قلت: سفيان بن حصني ذكر البخاري يف "التاريخ الكبري" 
يروي عن الزهري، لكن مل يذكر فيمن يروي عنه إبراهيم بن صدقة، وإمنا 

صدقة عن سفيان بن حسني، فما جاء يف األصل هو الصحيح،  يروي ابنُ 
 وسفيان بن حسني: ثقة يف غري الزهري ابتفاقهم كما يف "التقريب". 

 

، وعنه ابن ماجه 193 /1، وابن أيب شيبة 503 /2أخرجه أمحد  -2
( و 985(، وابن حبان )74(، واخلرائطي يف "مكارم األخالق" )529)
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عمرو، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب ( من طريق حممد بن 1402)
 هريرة:

جالس، فقال: اللهم اغفر يل وحملمد ملسو هيلع هللا ىلص " دخل أعرايب املسجد ورسول هللا 
، وقال: لقد احتظرت واسعا. ملسو هيلع هللا ىلصوال تغفر ألحد معنا. فضحك رسول هللا 

، ملسو هيلع هللا ىلص، فقام إليه رسول هللا مث وىل حىت إذا كان يف انحية املسجد فشج يبول
مث دعا  .ه ال يبال فيه هذا البيت لذكر هللا والصالة، وإنإمنا بينفقال: 

يب بعد أن فقه: فقام النيب بسجل من ماء، فأفرغه عليه، قال: يقول األعرا
 أبيب هو وأمي، فلم يسب، ومل يؤنب، ومل يضرب". واللفظ ألمحد. إيلملسو هيلع هللا ىلص 

(، وابن 882( من طريق شعيب، وأبو داود )6010وأخرجه البخاري )
(، والطرباين يف "مسند الشاميني" 987(، وابن حبان )864)خزمية 

 /2( من طريق يونس، وأمحد 192(، وابن منده يف "التوحيد" )3035)
( و 559(، ويف "الكربى" )1216من طريق معمر، والنسائي ) 283

 ( من طريق الزبيدي أربعتهم عن الزهري، عن أيب سلمة به.1140)
 خمتصرا بقصة الدعاء.

( من طريق حممد بن أيب 713و بكر الشافعي يف "الغيالنيات" )وأخرجه أب
 حفصة، عن الزهري به بنحو رواية حممد بن عمرو.

( من طريق حممد بن أيب حفصة، عن الزهري، عن 7679وأخرجه البزار )
 سعيد، وأيب سلمة، عن أيب هريرة قال: 
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محين ر جالس فصلى ركعتني، مث قال: املسو هيلع هللا ىلص "دخل أعرايب املسجد ورسول هللا 
لقد حتجرت واسعا، مث ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا  ،وحممدا، وال ترحم معنا أحدا

مل يلبث أن ابل يف انحية املسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم، وقال: إمنا بعثتم 
ميسرين ومل تبعثوا معسرين صبوا دلوا من ماء، أو ذنواب من ماء، يعين: يف 

 املوضع".

 حلُ بن أيب األخضر:واتبع ابَن أيب حفصة عن الزهري: صا

من طريق عبد الغفار بن عبيد هللا،  294 /7أخرجه الدارقطين يف "العلل" 
 حدثنا صاحل بن أيب األخضر، عن الزهري، عن سعيد، وأيب سلمة به.

وعبد الغّفار بن ُعَبيد هللا الُقرشي، قال الذهيب: ما رأيت أحًدا ضّعفه إال 
 البخارّي فقال: ليس بقائم احلديث.

 أيب األخضر وإن كان ضعيفا فإنه يعترب به. وابن

حدثنا حممد بن جعفر،  85 /1وأخرجه أبو نعيم يف "اتريخ أصبهان" 
راهيم بن أيب اخلصيب، ودلين ثنا أمحد بن إبحدثنا أمحد بن احلسني، حد

ثنا حد -صاحل بن مهران -إمساعيل بن عبد هللا، ثنا أبو سفيان  عليه
فيان الثوري، عن حممد بن عمرو، عن أيب النعمان بن عبد السالم، عن س

 سلمة، عن أيب هريرة: 
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أن أعرابيا ابل يف املسجد، فقاموا يضربوه، قال: فجعل ينهاهم، فقال "
لقد ملسو هيلع هللا ىلص: تغفر معنا أحدا، فقال النيب  األعرايب: اللهم اغفر يل وحملمد، وال

 فلما سلم قال: أبيب أنت وأمي". .احتظرت واسعا

أيب اخلصيب الشيباين ذكره أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" أمحد بن إبراهيم بن 
 ومل يزد فيه على قوله: ،85 /1

 "يروي عن حممد بن املغرية، وأيب سفيان". 

وأمحد بن احلسني: هو أمحد بن احلسني أبو جعفر األنصاري األصبهاين 
 الكلنكي، قال السمعاين:

 "كتب احلديث الكثري، وكان حسن املعرفة". 

جعفر بن يوسف بن زايد بن مهران، أبو بكر املؤدب: قال أبو وحممد بن 
 :293 /2نعيم يف "أخبار أصبهان" 

 "كثري احلديث كان يسمع إىل أن تويف رمحه هللا".  

 وابقي رجال اإلسناد كلهم معروفون. 

 

 وأما حديث واثلة:
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 /22( من طريق حممد بن عبد هللا، والطرباين 530فأخرجه ابن ماجه )
طريق علي بن غراب، كالمها عن عبيد هللا بن أيب محيد اهلذيل،  ( من192)

 أخربان أبو املليح اهلذيل، عن واثلة بن األسقع، قال:

شرك يف رمحتك ، فقال: اللهم ارمحين وحممدا، وال تملسو هيلع هللا ىلصجاء أعرايب إىل النيب "
قال: فشج يبول،  إايان أحدا، فقال: لقد حظرت واسعا، وحيك! أو ويلك!

مث دعا بسجل . دعوهملسو هيلع هللا ىلص: مه، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لنيب افقال أصحاب 
 من ماء فصب عليه".

 هللا بن أىب محيد اهلذيل: مرتوك.وإسناده ضعيف جدا، عبيد 
 

 وأما حديث عبد هللا بن مسعود:
، ومن طريقه ابن اجلوزي 239 /1(، والدارقطىن 3626فأخرجه أبو يعلى )

عن أيب هشام الرفاعي حممد بن يزيد، والطحاوي يف  78 /1يف "التحقيق" 
من طريق حيىي بن عبد احلميد احلماين، كالمها )أبو  14 /1"شرح املعاين" 

اش، هشام الرفاعي، وحيىي بن عبد احلميد احلماين( عن أيب بكر بن عي
ثنا مسعان بن مالك املالكي، عن أيب وائل شقيق بن سلمة، عن عبد هللا حد

 بن مسعود، قال:ا

مبكانه فاحتفر وصب عليه دلو ملسو هيلع هللا ىلص "جاء أعرايب فبال يف املسجد فأمر النيب 
من ماء، قال األعرايب: اي رسول هللا، املرء حيب القوم وملا يعمل بعملهم؟، 

 أحب".املرء مع من ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا 
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 وقال الدارقطين:

 "مسعان جمهول". 

 وقال ابن اجلوزي:

 "قال أبو زرعة هذا احلديث منكر ومسعان ليس ابلقوي. 

قلت: وأبو هشام الرفاعي ضعيف، قال البخاري: رأيتهم جممعني على 
 ضعفه. وقال عبد الرمحن بن أيب حامت: ال أصل هلذا احلديث".

قلت: وكالم ابن اجلوزي له وجه، فال تنفع أاب هشام الرفاعي متابعة احلماين 
له ألنه متهم بسرقة احلديث فليس ببعيد أن يكون سرقه من حديث أيب 

هشام الرفاعي فرواه مباشرة من حديث أيب بكر بن عياش، ال سيما وقد 
ة، وأهنا أن أاب هشام تفّرد هبذه الزايد 80 /5ذكر الدارقطين يف "العلل" 

( عن 1753ليست مبحفوظة عن أيب بكر بن عياش، وقد أخرجه البزار )
أمحد بن يونس، قال:  حدثنايوسف بن موسى بن راشد بن بالل القطان: 

أبو بكر بن عياش، عن مسعان املالكي، عن أيب وائل، عن عبد هللا  حدثنا
 قال: 

ساعة؟ قال: ما فقال: اي حممد مىت الشيخ كبري ملسو هيلع هللا ىلص جاء أعرايب إىل النيب "
فقال: ال، والذي بعثك ابحلق ما أعددت هلا من كبري صالة  أعددت هلا؟

قال:  .إال إين أحب هللا ورسوله، قال: فأنت مع من أحببت وال صيام
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ن دعوه فعسى أن يكو ملسو هيلع هللا ىلص:  فوثب الشيخ فبال يف املسجد، فقال رسول هللا
 ."من أهل اجلنة وصب على بوله ماء

 يونس: ثقة حافظ، ومل يذكر هذه الزايدة.وأمحد بن عبد هللا بن 

 

 وأما حديث ابن عباس:

(، ومن طريقه الضياء يف "األحاديث املختارة" 2557فأخرجه أبو يعلى )
حدثنا زهري، حدثنا إمساعيل بن أيب أويس، حدثين أيب،  308-309 /11

 عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: 

ابل أعرايب فبايعه يف املسجد، مث انصرف فقام ففحج، مث ملسو هيلع هللا ىلص " أتى النيب 
مث قال: ألست  .ال تقطعوا على الرجل بولهملسو هيلع هللا ىلص: فهم الناس به فقال النيب 

قال: والذي  مبسلم؟ قال: بلى، قال: ما محلك على أن بلت يف مسجدان؟
ملسو هيلع هللا ىلص  بعثك ابحلق ما ظننته إال صعيدا من الصعدات، فبلت فيه، فأمر النيب

 بذنوب من ماء فصب على بوله".

(، ومن طريقه الضياء يف "األحاديث 11552) /11وأخرجه الطرباين 
ثنا إمساعيل حدحدثنا العباس بن الفضل األسفاطي،  309 /11املختارة" 

 بن أيب أويس به.ا
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 غريب الحديث

 

)أعرايب( منسوب إىل األعراب، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إىل 
دون الواحد فقيل، ألنه جرى جمرى القبيلة، كأمنار، أو ألنه لو نسب اجلمع 

إىل الواحد، وهو )عرب( لقيل: عريب، فيشتبه املعىن، فإن )العريب( كل من 
سواء كان ساكنا ابلبادية أو ابلقرى  -عليه السالم  -هو من ولد إمساعيل 

 وهذا غري املعىن األول.
 

 سجد.)طائفة املسجد( أي: قطعة من أرض امل
 

 )ال تزرموه( أي: ال تقطعوا عليه بوله.
 

)أهريقوا( أي صبوا، وأصله أريقوا، أمًرا من أراق يُريق إذا صب، فاهلاء زائدة، 
 ويروى: )هريقوا( فتكون اهلاء بدال من اهلمزة.

 
 )سجال( بفتح السني املهملة وسكون اجليم، الدلو الضخمة اململوءة.

 
املعجمة: الدلو الكبرية، إذا كانت مألى، أو قريبا )ذنواب( الذنوب: بفتح 

 من ذلك، وال تسمى ذنواب إال إذا كان فيها ماء.
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 ستفاد من الحديثي

 

: أن االحرتاز من النجاسة كان متقررا يف نفوس الصحابة رضي هللا  أوًلا
فيه داللة على قبل استئذانه، و ملسو هيلع هللا ىلص عنهم وهلذا ابدروا إىل اإلنكار حبضرته 

 آلدمي.جناسة بول ا
 

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. اثنياا:
 

 وحسن خلقه.ملسو هيلع هللا ىلص فيه رأفة النيب  اثلثاا:
 

فيه املبادرة إىل إزالة املفاسد عند زوال املانع ألمرهم عند فراغه بصب  رابعاا:
 املاء.

 
ا: تعيني املاء إلزالة النجاسة ألن اجلفاف ابلريح أو الشمس لو كان  خامسا

 كليف بطلب الدلو.يكفي ملا حصل الت
 

ا: دفع أعظم املفسدتني ابحتمال أيسرمها وحتصيل أعظم املصلحتني  سادسا
برتك أيسرمها، ألنه لو قطع عليه بوله ألضر به، وكان حيصل من تقوميه من 
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حمله مع ما قد حصل من تنجيس املسجد تنجيس بدنه، وثيابه، ومواضع 
 من املسجد غري الذي قد وقع فيه البول أوال.

 
فيه أن غسالة النجاسة الواقعة على األرض طاهرة، ألن املاء  ابعاا:س

املصبوب ال بد أن يتدافع عند وقوعه على األرض ويصل إىل حمل مل يصبه 
 طاهرة لكان الصب انشرا للنجاسة، البول مما جياوره، فلوال أن الغسالة

 وذلك خالف مقصود التطهري.
 

 فيه أن األرض تطهر بصب املاء عليها وال يشرتط حفرها. اثمناا:
 

فيه الرفق ابجلاهل وتعليمه ما يلزمه من غري تعنيف إذا مل يكن ذلك  اتسعاا:
 منه عنادا.

 
 فيه تعظيم املسجد وتنزيهه عن األقذار. عاشراا:

 

، فلما ملسو هيلع هللا ىلصسرعة امتثال الصحابة رضي هللا عنهم ألمر النيب  احلادي عشر:
وا وانتَهوأا، واستمر األعرايب على حاله.  هناهم عن زجره، انكفُّ
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أن اإلبعاد عند قضاء احلاجة إمنا هو ملن يريد الغائط ال البول،  الثاين عشر:
 وجعل رجال عند عقبه يسرته.ملسو هيلع هللا ىلص ابل وقد 

 

 ٭ ٭ ٭  
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 اإلناء الذي يلغ فيه الكلبكيفية غسل 

 

"طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع  (10)
 مرات أوًلهن ابلرتاب".

 

 /1، ومن طريقه البيهقي 427 /2(، وأمحد 91-279أخرجه مسلم )
(، وابن 95، وابن خزمية )203 /14و  173 /1، وابن أيب شيبة 240

، والقاسم بن 508 /2وأمحد (، عن إمساعيل ابن علية، 1297حبان )
( 539(، وأبو عوانة )71( عن يزيد، وأبو داود )202سالم يف "الطهور" )

( 540( من طريق إبراهيم بن صدقة، و )539من طريق زائدة، وأبو عوانة )
(، ومن طريقه أمحد 330من طريق عبد هللا بن بكر السهمي، وعبد الرزاق )

بيهقي يف "السنن الصغري" (، وأخرجه ال539، وأبو عوانة )265 /2
( 67( من طريق سعيد بن عامر، وابن شاذان يف "الفوائد املنتقاة" )171)

م )إمساعيل ابن علية، ويزيد بن همن طريق حممد بن مروان العقيلي، مثانيتُ 
هارون، وزائدة بن قدامة، وابراهيم بن صدقة البصري، وعبد هللا بن بكر 

امر، وحممد بن مروان العقيلي( عن السهمي، وعبد الرزاق، وسعيد بن ع
ملسو هيلع هللا ىلص: هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

 فذكره. 
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( حدثنا 2650وأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" حتت احلديث )
بكار قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال: حدثنا هشام، عن حممد، 

 عن أيب هريرة موقوفا.

 اوي:وقال الطح

" حممد بن سريين قد كان يفعل هذا يف حديث أيب هريرة يوقفها عليه، فإذا 
 ؟ رفعها".ملسو هيلع هللا ىلصسئل عنها: هل هي عن النيب 

( من طريق عبد هللا بن حممد 171وقد أخرجه البيهقي يف "السنن الصغري" )
 هشام بن حسان به مرفوًعا. حدثنابن أىب األسود، عن سعيد بن عامر: ا

 ريين:وله طرق عن ابن س

( 541، وأبو عوانة )265 /2(، وعنه أمحد 331أخرجه عبد الرزاق ) -1
من طريق سعيد بن أىب عروبة، والطحاوي يف  489 /2عن معمر، وأمحد 

من طريق املعتمر بن سليمان، ثالثُتهم عن أيوب،  21 /1"شرح املعاين" 
 مثله.ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب 

 ( حدثنا سفيان، عن أيوب السختياين به، وزاد:998وأخرجه احلميدي )

 "أوالهن، أو أحدهن ابلرتاب". 

 /1، والبيهقي 158 /9(، وأبو نعيم يف "احللية" 542وأخرجه أبو عوانة )
( من طريق الشافعي )وهو 289(، والبغوي )1735، ويف "املعرفة" )241
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عن أيوب بن ( أخربان ابن عيينة، 19 /1، ويف "األم" 23 /1يف "مسنده" 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أيب متيمة، عن ابن سريين، عن أيب هريرة: أن النيب 

"إ ذا ولغ الكلب من إانء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن أو أخراهن 
 ابلرتاب".

ثنا حدمن طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري،  248 /1وأخرجه البيهقي 
 أيوب به. 

رح هذا الشك، وسيأيت إن ورواية "أوالهن" أقوى عن ابن سريين، فوجب ط
 شاء هللا متام طرقه عنه، وزاد البيهقي: "والسنور مرة".

(، 2650(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )91وأخرجه الرتمذي )
عن َسّوار بن عبد هللا  111-110 /52وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 

مد بن العنربي، قال: حدثنا املعتمر بن سليمان، قال: مسعت أيوب، عن حم
 أنه قال:ملسو هيلع هللا ىلص سريين، عن أيب هريرة، عن النيب 

"يغسل اإلانء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: أوالهن أو أخراهن ابلرتاب،  
 وإذا ولغت فيه اهلرة غسل مرة".

 وقال الرتمذي:

"هذا حديث حسن صحيح... وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن أيب 
 حنو هذا، ومل يذكر فيه: ملسو هيلع هللا ىلص هريرة، عن النيب 

 "إذا ولغت فيه اهلرة غسل مرة".
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 وقال البغوي:

وإذا ""وروى معتمر بن سليمان، عن أيوب، حديث أيب هريرة، وزاد فيه: 
اهلرة، وعامة أهل العلم ، وأكثر الرواة مل يذكروا فيه "ولغت اهلرة غسل مرة

 على طهارة سؤر اهلرة، حلديث أيب قتادة".

قلت: املعتمر بن سليمان: وثقه األئمة، وقال ابن خراش: صدوق خيطئ من 
 حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة.

وعن حيىي بن سعيد القطان قال: إذا حدثكم املعتمر بشيء فاعرضوه، فإنه 
 سيء احلفظ.

( 72ّوار بن عبد هللا العنربي فقد أخرجه أبو داود )وقد يكون اخلطأ من سَ 
عن مسدد، عن معتمر به، موقوفا على أيب هريرة، واتبعه على هذا الوجه 

(، 230(، وابن املنذر يف "األوسط" )72محاد بن زيد عند أيب داود )
 (204وإمساعيل ابن علية عند القاسم بن سالم يف "الطهور" )

أنه مرفوع ولكن أيوب كان رمبا أمسك عن  وقال أبو عبيد: "والثابت 
 الرفع".

يعين ابملرفوع ولوغ الكلب، وأما يف اهلرّة فموقوف كما سيأيت بيانه إن شاء 
 هللا تعاىل.

عن معمر،  111 /1(، ومن طريقه الدارقطين 344وأخرجه عبد الرزاق )
 عن أيوب، عن ابن سريين، عن أيب هريرة يف اهلر يلغ يف اإلانء قال: 



165 
 

 ."اغسله مرة وأهرقه"

 

( عن أيب بكرة 1366، ومتام يف "الفوائد" )21 /1أخرجه الطحاوي  -2
بكار بن قتيبة، عن أيب عاصم النبيل الضحاك بن خملد، عن قرة، قال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص:ثنا حممد بن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب حد

 "طهور اإلانء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات، أوالهن ابلرتاب".

 هذا إسناد صحيح ورجاله رجال الشيخني سوى بكار بن قتيبة وهو ثقة.و 

من طريق أمحد بن يوسف السلمي، وإبراهيم  113 /1وأخرجه الدارقطين 
من طريق  248-247 /1، وعنه البيهقي 161 /1ابن هانئ، واحلاكم 

أمحد بن حممد الربقي، وحممد بن أيوب، وأيب خليفة الفضل بن احلباب، 
قرة، عن حممد بن سريين، عن أيب  حدثنامسلم بن إبراهيم،  مخسُتهم عن

 هريرة يف اهلر يلغ يف اإلانء قال: 

 . "اغسله مرة أو مرتني"

 وقال الدارقطين:

 "وكذلك رواه أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة موقوفا".

 247 /1، والبيهقي 160 /1، وعنه احلاكم 112 /1وأخرجه الدارقطين 
محاد بن احلسن، وبكار بن قتيبة، قاال:  حدثناابوري، أبو بكر النيس حدثنا
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حممد بن سريين، عن أيب  حدثناقرة بن خالد،  حدثناأبو عاصم،  حدثنا
 ملسو هيلع هللا ىلص: هريرة، قال: قال رسول هللا 

"طهور اإلانء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات، األوىل ابلرتاب واهلر  
 مرة أو مرتني" قرة يشك.

 ( من طريق بكار بن قتيبة )وحده( به.1367"الفوائد" )وأخرجه متام يف 

 وقال الدارقطين:

: كذا رواه أبو عاصم مرفوعا، ورواه غريه -شيخ الدارقطين  -"قال أبو بكر 
 عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعا وولوغ اهلر موقوفا".

حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ببخارى،  160 /1وأخرجه احلاكم 
بو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية إمالء من كتابه سنة ست ثنا أحد

ثنا حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قاضي الفسطاط، حدوتسعني ومائتني، 
أبو عاصم الضحاك بن خملد، عن قرة بن خالد، عن حممد بن سريين، عن 

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة، عن النيب 

مرات، األوىل "لطهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع 
 ابلرتاب، واهلرة مثل ذلك".

 وقال احلاكم:
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"هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني فإن أاب بكرة ثقة مأمون، 
ومن توهم أن أاب بكرة ينفرد به، عن أيب عاصم، وإمنا تفرد به أبو عاصم وهو 

 حجة" وأقره الذهيب!

الكتب الستة فضال قلت: بكار بن قتيبة من الثقات، لكنه ليس له رواية يف 
عن أن يكون على شرط الشيخني، ولقد تفّرد بكار بن قتيبة هبذا "واهلرة 

، والبيهقي 160 /1مثل ذلك" يعين حكمها حكم الكلب، ورواه احلاكم 
مقروان به محاد بن احلسن بن عنبسة، ولفظه "واهلرة مرة أو  247 /1

 مرتني".

( عن بكار 2649" )، ويف "شرح مشكل اآلاثر19 /1وأخرجه الطحاوي 
 ابن قتيبة، بلفظ "طهور اإلانء إذا ولغ فيه اهلر أن يغسل مرة أو مرتني".

 وقال البيهقي:

، عن أيب عاصم ورواه حممد بن إسحاق [10]"ومبعناه رواه علي بن مسلم 
ابن خزمية، عن بكار بن قتيبة، عن أيب عاصم واهلرة مثل ذلك، وأبو عاصم 

أخطأ يف إدراج قول أيب هريرة يف اهلرة يف  الضحاك بن خملد ثقة إال أنه
احلديث املرفوع يف الكلب وقد رواه علي بن نصر اجلهضمي، عن قرة فبينه 

 بياان شافيا".

                                                           

 .160 /1أخرجه احلاكم  - 10
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 :69 /2وقال يف "املعرفة" 

"وأما حديث حممد بن سريين، عن أيب هريرة: "إذا ولغ اهلر غسل مرة" فقد 
وغ الكلب وومهوا فيه، يف ولملسو هيلع هللا ىلص أدرجه بعض الرواة يف حديثه، عن النيب 

الصحيح أنه يف ولوغ الكلب مرفوع، ويف ولوغ اهلر موقوف، ميزه علي بن 
نصر اجلهضمي، عن قرة بن خالد، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، ووافقه 

 عليه مجاعة من الثقات".

، ويف "شرح 20 /1اتبع قرة على وقفه: هشام بن حسان عند الطحاوي 
، وأيوب عند أيب داود 111 /1والدارقطين ، 70 /7مشكل اآلاثر" 

(، 344(، وعبد الرزاق )204" )(، والقاسم بن سالم يف "الطهور72)
، وهو الصحيح، قال الدارقطين يف "العلل" 111 /1طريقه الدارقطين  ومن

 :-بعد أن ذكر االختالف يف رفعه ووقفه  - 117 /8

 خاصة"."والصحيح قول من وقفه على أيب هريرة يف اهلر 

(، وأّم الفضل بييب اهلرمثية يف 1326أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -3
إبراهيم بن صدقة، عن  حدثنا( من طريق حممد بن بشار قال: 15"جزئها" )

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص يونس بن عبيد، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب 

والهن "طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أ
 ابلرتاب".

 وقال الطرباين:
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 ."مل يرو هذا احلديث عن يونس إال إبراهيم، تفرد به بندار"

( حدثنا حممد بن بشار بندار به. وفيه "أوهلن أو 9897وأخرجه البزار )
 آخرهن ابلرتاب".

 

، ويف "السنن الصغري" 240 /1، والبيهقي 105 /1أخرجه الدارقطين  -4
خمطوط، ومتام يف "الفوائد" -يف "الفوائد" (، وأبو بكر الزبريي 171)
ثنا األوزاعي، عن ابن سريين، عن حد( من طريق بشر بن بكر، 1427)

 ملسو هيلع هللا ىلص: أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

"طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أوالهن 
 ابلرتاب".

 وقال الدارقطين:

، ومل يسمع منه"، وسقط كالم "األوزاعي دخل على ابن سريين يف مرضه
 الدارقطين من طبعة الرسالة!، ونقلته من طبعة دار ابن حزم.

 

( من طريق سامل اخلياط قال: 946أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -5
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص مسعت حممد بن سريين، يقول: قال أبو هريرة عن رسول هللا 



170 
 

رات أوهلا "طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع م 
 ابلرتاب".

 وسامل اخلياط: ُضعِّف كما يف "الكاشف" للحافظ الذهيب.

 

حدثنا حاجب بن أركني،  293 /3أخرجه ابن عدي يف "الكامل"  -6
حدثنا عباد بن الوليد الغريي، حدثنا حفص بن واقد العالف، عن ابن 

 ملسو هيلع هللا ىلص:عون، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

 الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات"."إذا ولغ 

(، واخلطيب يف 140وأخرجه ابن شاهني يف "انسخ احلديث ومنسوخه" )
من طريق حممد بن خملد بن حفص، وحيىي بن  110 /11"اتريخ بغداد" 

حممد بن صاعد قاال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا حفص بن 
 ملسو هيلع هللا ىلص: هريرة قال: قال رسول هللا عن أيب ،عن حممد ،واقد، حدثنا ابن عون

"طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، سبع مرات أوالهن ابلرتاب، واهلر 
 مرة".

وقال ابن عدي يف ترمجة حفص بن واقد بعد أن ذكر له أحاديث استنكرها 
ومنها هذا احلديث: "وهذه األحاديث أنكر ما رأيت حلفص بن 

 ري حفص بن واقد".واقد...وحديث ابن عون ال يرويه عنه غ
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( حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا عمران بن 9994أخرجه البزار ) -7
ملسو هيلع هللا ىلص خالد، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب 

 قال: 

 "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات".

عي: وإسناده ضعيف، عمران بن خالد بن طليق بن عمران بن حصني اخلزا
 قال أبو حامت: ضعيف.

 وقال ابن حبان: ال جيوز االحتجاج به.

 : وقال أمحد: مرتوك احلديث.171 /6ويف "لسان امليزان" 

 

من طريق عيسى،  174-173 /8أخرجه ابن عدي يف "الكامل"  -8
حدثنا حاضر، حدثنا أبو عبيدة، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة أن 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

"إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن ابلرتاب، وإذا 
وقع الذابب يف مرقة أحدكم فليغمسه فيه فإن يف أحد جناحيه داء ويف 

 اآلخر شفاء". 

 :437 /3أبو عبيدة هو جماعة بن الزبري: قال الذهيب يف "امليزان" 

 "قال أمحد: مل يكن به أبس يف نفسه.
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 وضعفه الدارقطين.

 وقال ابن عدي: هو ممن حيتمل ويكتب حديثه.

 قلت: روى عنه شعبة، وعبد الصمد التنوري، وعبد هللا بن رشيد.

 وقال شعبة: كان صواما قواما".

 219 /8وحاضر هو ابن املطهر السوسي ذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 وقال: يروي عنه حيىي بن غيالن البغدادي.

 أجد له ترمجة. وعيسى هو ابن غيالن السوسي: مل

 

( حدثنا أمحد: 181أخرجه أبو طاهر املخلص يف "املخلصيات" ) -9
حدثنا عمر: حدثنا أبو زيد النحوي: حدثنا عوف، عن حممد بن سريين، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

"طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أوهلن 
 ابلرتاب".

 ، عوف هو األعرايب: ثقة.وهذا إسناد جيد

وأبو زيد النحوي هو سعيد بن أوس بن اثبت: صدوق له أوهام كما يف 
 "التقريب".

 وعمر هو ابن شبة: وثقه الدارقطين وغريه.
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 وأمحد هو ابن عبد هللا بن سيف بن سعيد: قال الدارقطين: كان ثقة.

 

عن  من طريق سعيد بن بشري، عن قتادة، 106 /1أخرجه الدارقطين  -10
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص ابن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب 

 "إذا ولغ الكلب يف اإلانء فاغسلوه سبع مرات، األوىل ابلرتاب".

 وقال الدارقطين:

 "هذا صحيح" 

 يعين صحيح لغريه، فإن ابن بشري: ضعيف.

( 9950(، والبزار )68(، ويف "السنن الكربى" )339وأخرجه النسائي )
ة، عن قتادة، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، من طريق سعيد بن أيب عروب

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب 

 "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن ابلرتاب". 

من طريق عبد الوهاب بن  21 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
عطاء اخلفاف قال: سئل سعيد عن الكلب يلغ يف اإلانء، فأخربان عن 

، وفيه "أوالها، أو ملسو هيلع هللا ىلصسريين، عن أيب هريرة، عن النيب قتادة، عن ابن 
 السابعة ابلرتاب" شك سعيد.
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، والبيهقي 106 /1(، والدارقطين 9951(، والبزار )73وأخرجه أبو داود )
 من طريق أابن بن يزيد، حدثنا قتادة به. وفيه "السابعة ابلرتاب". 241 /1

، 500-499 /2(، وابن عدي يف "الكامل" 9952وأخرجه البزار )
 من طريق احلكم بن عبد امللك، عن قتادة به. 106 /1والدارقطين 

 واحلكم بن عبد امللك: ضعيف.

( من طريق خليد بن دعلج، عن قتادة به. ومل يذكر 9954وأخرجه البزار )
 لفظه.

 وخليد: ضعيف.

 وقال أبو داود:

به، وأبو "وأما أبو صاحل، وأبو رزين، واألعرج، واثبت األحنف، ومهام بن من
 السدي عبد الرمحن رووه عن أيب هريرة، ومل يذكروا الرتاب".

قلت: وسيأيت من حديث عبد هللا بن مغفل وفيه ذكر الترتيب، على أن ابن 
سريين مل ينفرد هبا فقد اتبعه: أبو رافع نفيع الصائغ املدين، وسيأيت الكالم 

 عليه يف الطريق التاسع.

 :276-275 /1وقال احلافظ يف "الفتح" 

"اختلف الرواة عن ابن سريين يف حمل غسلة الترتيب فلمسلم وغريه من 
طريق هشام بن حسان عنه "أوالهن" وهي رواية األكثر عن ابن سريين وكذا 
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يف رواية أيب رافع املذكورة واختلف عن قتادة عن ابن سريين فقال سعيد بن 
 قتادة "السابعة" بشري عنه "أوالهن" أيضا أخرجه الدارقطين، وقال أابن عن

أخرجه أبو داود، وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سريين "اوالهن 
أو إحداهن" ويف رواية السدي عن البزار "إحداهن" وكذا يف رواية هشام ابن 

عروة عن أيب الزاند عنه فطريق اجلمع بني هذه الرواايت أن يقال "إحداهن" 
إن كانت يف نفس اخلرب فهي  مبهمة و"أوالهن" و"السابعة" معينة و"أو"

للتخيري فمقتضى محل املطلق على املقيد أن حيمل على أحدمها ألن فيه 
زايدة على الرواية املعينة ...وإن كانت "أو" شكا من الراوي فرواية من عني 

ومل يشك أوىل من رواية من أهبم أو شك فيبقى النظر يف الرتجيح بني رواية 
ورواية "أوالهن" أرجح من حيث األكثرية "أوالهن" ورواية "السابعة" 

 واألحفظية". 

 

 وله طرق عن أيب هريرة:

 الطريق األول، يرويه عبد الرمحن بن هرمز األعرج عنه:

(، ومسلم 172(، ومن طريقه البخاري )35أخرجه مالك يف "املوطأ" )
، 460 /2(،  وأمحد 364(، وابن ماجه )63(، والنسائي )279-90)

ترتيب السندي، والقاسم بن سالم يف "الطهور" - 23 /1والشافعي 
، ويف 240 /1(، والبيهقي 536(، وأبو عوانة )50(، وابن اجلارود )201)
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(، وأخرجه 288(، والبغوي )886، ويف "اخلالفيات" )(1723"املعرفة" )
(، 997ترتيب سنجر، واحلميدي ) - 150 /1، والشافعي 245 /2أمحد 

(، 96(، وابن خزمية )537(، وأبو عوانة )52وابن اجلارود يف "املنتقى" )
( عن سفيان بن عيينة، كالمها 1807( و )1722والبيهقي يف "املعرفة" )

يب الزاند، عن عبد الرمحن األعرج، عن أيب هريرة أن )مالك، وسفيان( عن أ
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

واللفظ ملالك، ولفظ  ""إذا شرب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات
 سفيان: "إذا ولغ".

 وقال أبو عوانة:

 إال سفيان فإنه قال: إذا ولغ". -"إذا شرب" -" قال أصحاب أيب الزاند 

أن أاب بكر  132 /1يف "نصب الراية" قلت: كذا قال أبو عوانة، وجاء 
اإلمساعيلي قال يف "صحيحه" ما معناه: أن مالكا قد انفرد عن الكل هبذه 

اللفظة، وكذلك قال احلافظ أبو عبد هللا بن منده: قال: فرواه هشام بن 
عروة، وموسى بن عقبة، وابن عيينة، وشعيب بن أيب محزة، وغريهم عن أيب 

غ الكلب"، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة، وغريه عن الزاند، وقالوا: "إذا ول
عبد الرمحن األعرج، ورواه عبيد بن حسني، واثبت األعرج، وعبد الرمحن بن 

أيب عمرة، وأبو يونس سليم بن جبري، وحممد بن سريين، وأبو صاحل، وأبو 
 زرين، كلهم عن أيب هريرة، واتفقوا على قوله: إذا ولغ".
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 ":وقال البيهقي يف "املعرفة

 "إن مالكا جعل مكان ولغ: شرب".

 :205 /1وقال ابن عبد الرب يف "االستذكار" 

"وسائر رواة هذا احلديث عن أيب الزاند وغريه على كثرة طرقه عن أيب هريرة 
 ".لم أحدا يقول "إذا شرب" غري مالككلهم يقول "إذا ولغ" ال أع  -

بن بكري،  ( من طريق يونس1294(، وابن حبان )8887وأخرجه البزار )
(، ومن طريقه 464، وابن املقرئ يف "املعجم" )108 /1والدارقطين 

، وأبو احلسن اخلَِلعي يف "الفوائد 351 /4اخلطيب يف "اتريخ بغداد" 
خمطوط، من طريق إمساعيل بن عياش، كالمها عن هشام بن  -املنتقاة"

ال: "إذا قملسو هيلع هللا ىلص عروة، عن أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة أن رسول هللا 
 ولغ الكلب يف إانء أحدكم فاغسلوه سبع مرات".

 وقال البزار:

"وهذا احلديث ال نعلم رواه عن هشام بن عروة، عن أيب الزاند، عن األعرج، 
 عن أيب هريرة إال يونس بن بكري!".

قلت: وليس كما قال البزار رمحه هللا، فقد اتبعه ابن عياش، ومل يتفّرد اإلمام 
، فقد اتبعه شعيب بن أيب محزة، وعبد الرمحن بن أىب مالك هبذا اللفظ

 الزاند:

 أما متابعة شعيب:
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( من طريق أيب اليمان، 3331فأخرجها الطرباين يف "مسند الشاميني" )
أخربان شعيب بن أيب محزة، ثنا أبو الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة، قال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

 فليغسله سبع مرات"."إذا شرب الكلب من إانء أحدكم 

 وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري.

 وأما متابعة عبد الرمحن بن أىب الزاند:

من طريق  256 /1(، والبيهقي 227فأخرجها ابن املنذر يف "األوسط" )
ابن وهب، أخربين مالك، وعبد الرمحن بن أيب الزاند، عن أيب الزاند، عن 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص األعرج، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 

 " إذا شرب الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات". 

 : -فيما حكاه الساجي  -وعبد الرمحن بن أيب الزاند، قال ابن معني  
 عبد الرمحن بن أىب الزاند، عن أبيه، عن األعرج، عن أىب هريرة، حجة. 

أنه وقد وقعت هذه اللفظة عن أيب الزاند  132 /1وجاء يف "نصب الراية" 
 رواية مالك، ذكرها احلافظ أبو حممد عبد هللا بن حممد بن جعفر بن من غري

حيان املعروف أبيب الشيخ يف اجلزء الثالث من العوايل فرواه عن أيب يعلى 
عن سعيد بن عبد اجلبار عن املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزاند عن األعرج 

وقعت يف عن أيب هريرة مرفوعا: "إذا شرب الكلب...احلديث، وكذلك 
 كتاب احلافظ أيب بكر اجلوزقي من رواية ورقاء عن أيب الزاند".
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 :عنه الطريق الثاين، يرويه ذكون أبو صاحل السمان
حدثنا حممد بن جعفر،  480 /2، وأمحد (2539أخرجه الطيالسي )

 من طريق 267 /18، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 21 /1والطحاوي 
( من طريق عفان، 342ملقرئ يف "املعجم" )عبد الوهاب بن عطاء، وابن ا 

أربعتهم )الطيالسي، وحممد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عطاء، وعفان( عن 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص شعبة، قال: حدثنا األعمش، عن ذكوان، عن أيب هريرة، عن النيب 

 ."إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات"

 ث، عن األعمش به.من طريق حفص بن غيا 21 /1وأخرجه الطحاوي 

 واتبع األعمش: سهيل بن أيب صاحل:

( من طريق سليمان بن بالل، عن سهيل، عن أبيه، 546أخرجه أبو عوانة )
 عن أيب هريرة مرفوًعا به.

من طريق يعقوب بن الوليد، عن  492 /1وأخرجه اإلمساعيلي يف "املعجم" 
 مالك عن سهيل به موقوفا.

وإسناده اتلف، يعقوب بن الوليد بن عبد هللا بن أىب هالل: كذبه اإلمام 
 أمحد وغريه. 

 

 :عنه الطريق الثالث، يرويه أبو رزين مسعود بن مالك



180 
 

(، وابن أيب 363(، وابن ماجه )9712أخرجه النسائي يف "الكربى" ) 
(، والطرباين يف 257( و )256، وإسحاق )203 /14و 173 /1شيبة 

من طريق األعمش،  267-266 /18(، وابن عبد الرب 942) "الصغري"
 عن أيب رزين، قال: 

"رأيت أاب هريرة يضرب بيده على جبهته يقول: اي أهل العراق تزعمون أين 
يقول: إذا ولغ ملسو هيلع هللا ىلص أشهد مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكذب على رسول هللا 

يف الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبعا، وإذا انقطع شسع أحدكم فال ميش 
 األخرى حىت يصلحها" واللفظ للنسائي.

(، ويف "الكربى" 335( و )66(، والنسائي )89-279وأخرجه مسلم )
   ط-( 98(، وابن خزمية )538( ، وأبو عوانة )51(، وابن اجلارود )65)

، 239 /1، والبيهقي 104 /1(، والدارقطين 1296، وعنه ابن حبان )3
-279لي بن مسهر، ومسلم )( من طريق ع173ويف "السنن الصغري" )

عن أيب معاوية،  254-253 /2( من طريق إمساعيل بن زكراي، وأمحد 89
( من طريق عبد الرمحن بن محيد الرؤاسي، 256والطرباين يف "الصغري" )

( من طريق 114، وابن شاذان يف "الفوائد املنتقاة" )64-1/63والدارقطين 
ن أيب صاحل ذكوان السمان، عبد الواحد بن زايد، مخسُتهم عن األعمش، ع

ملسو هيلع هللا ىلص وأيب رزين مسعود بن مالك، عن أيب هريرة، قال: مسعت رسول هللا 
 يقول: 
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"إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم، فليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع 
 أحدكم، فال ميش يف نعله األخرى، حىت يصلحها". 

وزاد علي بن مسهر: "فلريقه" بعد قوله "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم"، 
 وعند ابن خزمية، وابن حبان، وابن اجلارود، وأيب عوانة، والدارقطين 

 "فليهرقه".
 وقال الطرباين:

" مل يروه عن األعمش جمموعا عن أيب صاحل وأيب رزين إال عبد الرمحن بن 
 محيد!".

اتبع عبَد الرمحن بن محيد: علي بن مسهر، كذا قال رمحه هللا، وقد 
 وإمساعيل بن زكراي، وأبو معاوية، وعبد الواحد بن زايد.

 وقال النسائي: 

 "ال أعلم أحدا اتبع علي بن مسهر على قوله: فلريقه".

وقال ابن منده: "تفرد بذكر اإلراقة فيه علي بن مسهر وال يعرف عن النيب 
 روايته".بوجه من الوجوه إال من ملسو هيلع هللا ىلص 

 : "إهنا غري حمفوظة".275 /1وقال محزة الكناين كما يف "الفتح" 

 :273 /18وقال ابن عبد الرب يف "التمهيد" 
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مش "أما هذا اللفظ يف حديث األعمش "فليهرقه" فلم يذكره أصحاب األع
 ."الثقات احلفاظ مثل شعبة وغريه

صره فكان وعلي بن مسهر: ثقة، لكن قال اإلمام أمحد: "كان قد ذهب ب
 حيدثهم من حفظه".

 وخّلص احلافظ ترمجته بقوله "ثقة له غرائب بعد أن أضر".

 :755 /2وقال ابن رجب يف "شرح علل الرتمذي" 

"وعلي بن مسهر له مفاريد، ومنها يف حديث "إذا شرب الكلب يف إانء  
 أحدكم فلريقه" وقد خرجه مسلم.

ل له: رواه علي بن مسهر، فقي وذكر األثرم أيضا عن أمحد أنه أنكر حديثا
فقال: إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد، فإن كان روى 

 هذا غريه، وإال فليس بشيء يعتمد".

 قلت: وإراقة ما ولغ فيه الكلب جاء موقوفا على أيب هريرة: 

( 906( و )905، والبيهقي يف "اخلالفيات" )105 /1أخرجه الدارقطين 
يف  -زيد، عن أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة  من طريقني عن محاد بن

 قال: "يهراق ويغسل سبع مرات".  -الكلب يلغ يف اإلانء 

 وقال الدارقطين:

 ."صحيح موقوف"
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 قلت: وجاء األمر ابإلراقة من رواية عطاء:

حدثنا أمحد بن احلسن الكرخي  242 /3أخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
 ، حدثنا إسحاق األزرق، حدثنا من كتابه، حدثنا احلسني الكرابيسي

عبد امللك، عن عطاء، عن الزهري!! )كذا يف املطبوع، والصواب: عن أيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص:هريرة(، قال: قال رسول هللا 

 "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليهرقه، وليغسله ثالث مرات".

 وقال ابن عدي:

يف متنه  ، وعلى ما ذكرملسو هيلع هللا ىلص"وهذا ال يرويه غري الكرابيسي مرفوعا إىل النيب 
 من اإلهراق والغسل ثالث مرات".

 :275 /1وقال احلافظ يف "الفتح" 

 " يف رفعه نظر والصحيح أنه موقوف".

 عبد من طريق 23 /1قلت: أخرج املوقوف الطحاوي يف "شرح املعاين" 
من طريق إسحاق األزرق، وأسباط  109 /1السالم بن حرب، والدارقطين 

 لك، عن عطاء، عن أيب هريرة، قال: بن حممد، ثالثُتهم عن عبد املا

 "إذا ولغ الكلب يف اإلانء فاهرقه مث اغسله ثالث مرات". 

 وقال الدارقطين:
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"هذا موقوف، ومل يروه هكذا غري عبد امللك، عن عطاء"، مث أخرجه 
 من طريق ابن فضيل، عن عبد امللك، عن عطاء، 110 /1الدارقطين 

يف اإلانء أهراقه وغسله ثالث  عن أيب هريرة "أنه كان إذا ولغ الكلب
 مرات".

 :58 /2وقال البيهقي يف "املعرفة" 

"وعبد امللك ال يقبل منه ما خيالف فيه الثقات، وقد رواه حممد بن فضيل، 
 عن عبد امللك مضافا إىل فعل أيب هريرة دون قوله".

قلت: وعبد امللك بن أىب سليمان العرزمي: صدوق له أوهام كما يف 
والصحيح من املوقوف على أيب هريرة يف الغسل سبع مرات كما "التقريب"، 

 تقدم.

 :277 /1وقال احلافظ يف " الفتح " 

"ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه 
 خمالفتها من حيث اإلسناد ومن حيث النظر أما النظر فظاهر وأما اإلسناد

بن زيد عن أيوب عن ابن سريين عنه، وهذا فاملوافقة وردت من رواية محاد  
من أصح األسانيد وأما املخالفة فمن رواية عبد امللك بن أيب سليمان عن 

 عطاء عنه وهو دون األول يف القوة بكثري".
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 الطريق الرابع، يرويه مهام بن منبه عنه:

(، 92-279، ومسلم )314 /2(، وعنه أمحد 329أخرجه عبد الرزاق )
(، وابن حبان 229(، وابن املنذر يف "األوسط" )543وأبو عوانة )

عن معمر، عن مهام بن منبه قال: مسعت أاب  240 /1(، والبيهقي 1295)
 ملسو هيلع هللا ىلص: هريرة يقول: قال رسول هللا 

 "طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات".

 

 الطريق اخلامس، يرويه عبد الرمحن بن أيب عمرة عنه:
قني عن فليح بن سليمان، عن من طري 482و 360 /2 أخرجه أمحد 

، ملسو هيلع هللا ىلصبن علي، عن عبد الرمحن بن أيب عمرة، عن أيب هريرة، عن النيب هالل 
قال: "إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله 

سبع مرات، وال مينع فضل ماء ليمنع به الكأل، ومن حق اإلبل أن حتلب 
 وردها". على املاء يوم

 

 الطريق السادس، يرويه عبيد بن حنني:

بن احدثنا سليمان، أخربان إمساعيل، أخربين عتبة  398 /2أخرجه أمحد  
مسلم، موىل بين تيم، عن عبيد بن حنني، موىل بين زريق، عن أيب هريرة 

 ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول هللا 
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 "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات". 

 يح، إمساعيل هو ابن جعفر بن أىب كثري الزرقي.وإسناده صح

 وسليمان هو ابن داود بن داود اهلامشي.

 

 الطريق السابع والثامن، اثبت بن عياض، وأبو سلمة بن عبد الرمحن:

 (، 67( و )66(، ويف "الكربى" )65( و )64أخرجه النسائي )
عن ابن جريج قال: أخربين  271 /2(، وعنه أمحد 335الرزاق ) وعبد

زايد، أن اثبت بن عياض، موىل عبد الرمحن بن زيد حدثه أنه، مسع أاب هريرة 
 ملسو هيلع هللا ىلص: يقول: قال رسول هللا 

 "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات". 

رمحن، عن قال زايد: وأخربين هالل بن أسامة أنه مسع أاب سلمة بن عبد ال
 مثله.ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة، عن النيب 

 وإسناده على شرط الشيخني.

 

 الطريق التاسع، أبو رافع نفيع الصائغ املدين:
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(، 69(، ويف "الكربى" )338(، وعنه النسائي )39أخرجه إسحاق ) 
من طريق قتادة، عن خالس، عن  241 /1، والبيهقي 106 /1والدارقطين 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أيب رافع، عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا 

 "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فاغسلوه سبع مرات إحداهن ابلرتاب".

 وقال الدارقطين:

 "هذا صحيح".

 

 عبد الرمحن بن أيب كرمية السدي:، الطريق العاشر
(، وأبو بكر املروزي يف زوائده على كتاب 109أخرجه املطرز يف "الفوائد" ) 

( عن 48(، واملخلص يف "املخلصيات" )203"الطهور" للقاسم بن سالم )
من طريق حممد  356 /8حممد بن سليمان لوين، وابن عدي يف "الكامل" 

بن بكار، كالمها عن الوليد بن أيب ثور، عن السدي، عن أبيه، عن أيب ا
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص هريرة، عن النيب 

 "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات".

 وقال ابن عدي:

 "وهذا عن السدي ال يرويه غري الوليد". 

 والوليد بن عبد هللا بن أىب ثور، وقد ينسب إىل جده: ضعيف.
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بن أيب كرمية والد إمساعيل السدي: جمهول، مل يرو عنه غري وعبد الرمحن 
 ابنه. 

 

 الطريق احلادي عشر، احلارث بن عبد الرمحن عن عمه:

( حدثنا حممد بن عباد املكي، حدثنا حامت، عن 6678أخرجه أبو يعلى ) 
 ملسو هيلع هللا ىلص: احلارث، عن عمه، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

 ب أن يغسله سبع مرات". "طهور إانء أحدكم إذا ولغ الكل

احلارث بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن سعد بن أيب ذابب: صدوق، احتج 
 به مسلم.

 قال أبو حامت: يروى عنه الدراوردي أحاديث منكرة، ليس ابلقوي.

 وأشار إىل كالم أيب حامت الدارقطين بقوله: ليس ابلقوي عندهم. 

 عنه مالك بن أنس. وقال الساجي: حدث عنه أهل املدينة ومل حيدث

 وقال حيىي بن معني: مشهور.

 وقال أمحد بن صاحل: مدين ثقة.

 وقال أبو زرعة: ليس به أبس.

 وقال ابن حبان: كان من املتقنني.
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 وقال ابن حزم: ضعيف.

 وقال الذهيب يف "امليزان": ثقة.

 فإذا أعملنا فيه كالم أيب حامت فإنه يكون مقّيدا فيما رواه عنه الدراوردي.

أما عدم رواية اإلمام مالك عنه فال تعد جرحا، فإنه مل حيدث عن سعد بن و 
 إبراهيم، وهو ثقة جليل متفق عليه.

: "روى عن أبيه وعن عمه 148 /2قال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 
 يقال امسه احلارث أيضا...

 وقال: وعمه املذكور ذكره ابن منده يف "الصحابة"، ومساه عياضا".

 ابن إمساعيل: وهو صدوق أيضا.وحامت هو 

 الطريق الثاين عشر، يرويه عطاء بن يسار عنه:
بن ( من طريق إمساعيل 4911( و )3719أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) 

عياش، عن إبراهيم بن حممد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة، عن النيب 

فال يغمس فيه شيئا حىت يغسله سبع "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم،  
 مرات".

 وقال الطرباين:
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"مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال إبراهيم بن حممد، تفرد به: 
 إمساعيل بن عياش"

 وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن حممد: مرتوك.

 الطريق الثالث عشر، احلسن البصري:
بن ايزيد  حدثناوري، حدثنا أبو بكر النيساب 105 /1أخرجه الدراقطين 

سعيد، عن قتادة، عن  حدثناخالد بن حيىي اهلاليل،  حدثنابن يزيد، سنان 
ملسو هيلع هللا ىلص احلسن، عن أيب هريرة. ويونس، عن احلسن، عن أيب هريرة، عن النيب 

 قال: 

"طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرات األوىل 
 ابلرتاب".

( حدثنا موسى بن زكراي، 98الطاهر" )وأخرجه الدارقطين يف "حديث أيب 
 قال: حدثنا احلسن بن علي الواسطي، قال: حدثنا خالد، عن يونس به.

 سعيد هو ابن أيب عروبة.

 ."!وسنده ال أبس به: "281 /1قال الغماري يف "اهلداية" 

قلت: خالد بن حيىي قال فيه ابن عدي: أرجو أنه ال أبس به ألين مل أر يف 
 .حديثه شيئا منكرا

 للعراقي. 131 /2وقال الذهيب: صويلح ال أبس به. كما يف "طرح التثريب" 
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وخالفه سعيد بن أيب عروبة، وأابن العطار، واحلكم بن عبد امللك، وغريهم، 
 فرووه عن قتادة، عن ابن سريين، عن أيب هريرة.

 (10وانظر ما تقدم من ختريج هذا احلديث طريق ابن سريين )

صدقة، عن يونس بن عبيد، عن حممد بن سريين، عن أيب ورواه إبراهيم بن 
 هريرة.

 (3وانظر ما تقدم من ختريج هذا احلديث طريق ابن سريين )

وأيضا إسناده منقطع، قال النسائي وغريه: "احلسن مل يسمع من أيب هريرة 
 شيئا".

 هو أيضا مدلس ومل يصرح ابلتحديث.و 

وابن عباس، وابن  وله شواهد من حديث عبد هللا بن مغفل، وعلي،
 عمر:

 أما حديث عبد هللا بن مغفل:

(، 70(، ويف "الكربى" )336( و )67(، والنسائي )280فأخرجه مسلم )
(، وأمحد 280( من طريق خالد بن احلارث، و مسلم )1298وابن حبان )

(، والبغوي يف "شرح 545(، وعنه أبو عوانة )74، وعنه أبو داود )86 /4
، والبيهقي 193 /1(، وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" 2781السنة" )

( من طريق 93-280( و )1573، عن حيىي بن سعيد، ومسلم )251 /1
، ومن 56 /5(، وأمحد 3201(، وابن ماجه )280معاذ العنربي، ومسلم )
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( عن حممد بن جعفر، والنسائي 55طريقه ابن اجلوزي يف "التحقيق" )
( 737عن هبز، والدارمي ) 107 /1، والدارقطين 56 /5(، وأمحد 337)

(، والطحاوي يف 5317(، وأبو عوانة )53رود )(، وابن اجلا2006و )
عن وهب بن   10 /6و  241 /1، والبيهقي 23 /1"شرح املعاين" 

، وعنه ابن ماجه 204 /14و  405 /5و  174 /1جرير، وابن أيب شيبة 
(، واجلوزقاين يف "االابطيل" 5316(، وأبو عوانة )3200( و )365)
(، وابن 886(، والروايين )3201( عن شبابة بن سوار، وابن ماجه )357)

من طريق عثمان بن عمر بن فارس، وأبو  227 /14و  404 /8عبد الرب 
( من طريق أيب النضر هاشم بن القاسم بن مسلم، 5316( و )544عوانة )

( من طريق النضر بن مشيل، والطحاوي يف "شرح 5316وأبو عوانة )
( من طريق 4670، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )56 /4و  23 /1املعاين" 

سعيد بن عامر، كُلهم )خالد بن احلارث، وحيىي بن سعيد، ومعاذ العنربي، 
وحممد بن جعفر، وهبز، ووهب بن جرير، وشبابة بن سوار، وعثمان بن 

والنضر بن مشيل، وسعيد بن عامر( مطواًل  ،عمر بن فارس، وأبو النضر
، عن ابن وخمتصًرا عن شعبة، عن أيب التياح، مسع مطرف بن عبد هللا

 املغفل، قال: 

بقتل الكالب، مث قال: ما ابهلم وابل الكالب؟ مث ملسو هيلع هللا ىلص "أمر رسول هللا 
إذا ولغ الكلب يف اإلانء كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: رخص يف  

 فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة يف الرتاب".
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 وقال مسلم:

والصيد والزرع، "يف رواية حيىي بن سعيد، من الزايدة: ورخص يف كلب الغنم 
 وليس ذكر الزرع يف الرواية غري حيىي".

 وقال النسائي:

 " خالفه أبو هريرة فقال: إحداهن ابلرتاب".

 وقال الدارقطين:

 "صحيح".

 وكذا قال اجلوزقاين.

 وقال ابن منده:

 "إسناده جممع على صحته".

 :58 /2وقال البيهقي يف "املعرفة" 

"حيتمل أن يكون التعفري يف الرتاب يف إحدى الغسالت السبع، عده اثمنة، 
 وإذ صران إىل الرتجيح بزايدة احلفظ، فقد قال: الشافعي رمحه هللا: 

 أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره".

 وقال ابن اجلوزي:

 "انفرد إبخراجه البخاري".
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 البخاري.هللا تعاىل، فلم خيرجه  قلت: هذا وهم منه رمحه

 وأما حديث علي:

، ويف 107 /1(، والدارقطين 7899فأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
، ومن طريقه البيهقي يف "اخلالفيات" 830 /2"املؤتلف واملختلف" 

من طريق اخلضر بن أصرم،  (56، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )(893)
اجلارود، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن هبرية، عن علي، قال:  حدثنا

 ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول هللا 

"إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن ابلبطحاء" 
 واللفظ للدارقطين، والطرباين أبمت منه. 

 وقال الطرباين:

إال "مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال اجلارود، وال يروى عن علي 
 هبذا اإلسناد".

 وقال الدارقطين:

 "اجلارود هو ابن أيب يزيد مرتوك".

 :84 /1وقال ابن عبد اهلادي يف "التنقيح" 

 "اخلضر بن أصرم: ليس هو ابملشهور، ومل يذكره ابن حبان يف كتابه.
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واجلارود: هو ابن يزيد أبو علي العامري النيسابوري، كذبه أبو أسامة، وأبو 
 وقال البخاري: منكر احلديث. وقال أبو داود:حامت الرازي، 

 غري ثقة. 

 وقال النسائي، والدارقطين: مرتوك.

 وهبرية: قال فيه أبو حامت الرازي: شبيه ابجملهولني.

 وقال ابن خراش: ضعيف". 

 وأما حديث ابن عباس:

( من طريق سعيد بن أيب مرمي، والبزار 11566) /11فأخرجه الطرباين 
من طريق أيب القاسم  381 /1عدي يف "الكامل"  كشف، وابن-( 278)

بن أيب الزاند، كالمها عن إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، عن داود بن ا
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول هللا 

 "إذا ولغ الكلب يف إانء غسل سبع مرات".

دارقطين وغريه: وإسناده ضعيف، إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة: قال ال
 مرتوك.

وداود بن احلصني: ثقة إال يف عكرمة، قال علي بن املديين: ما روى عن  
 عكرمة، فمنكر احلديث.

 وأما حديث ابن عمر:
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(، والطرباين 2230(، وابن األعرايب يف "املعجم" )366فأخرجه ابن ماجه )
، ( من طريق سعيد بن أيب مرمي، أخربان عبد هللا ابن عمر13357) /12

 ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا  ،عن انفع

 "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات".

بن العمري، واتبعه أخوه عبيد هللا  وإسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عمر
 عمر:

، واخلطيب يف "اتريخ 1420 /3أخرجه الدارقطين يف "املؤتلف واملختلف" 
من طريق أمحد بن  325 /2 "أخبار قزوين" ، والرافعي يف255 /4بغداد" 

حممد بن ساكن، حدثنا نصر بن علي، عن عبد األعلى بن عبد األعلى، 
 عن عبيد هللا، عن انفع به.

 وزاد اخلطيب: "أوالهن ابلرتاب"، والرافعي "أوالهن أو أخراهن ابلرتاب".

وإسناد رجاله رجال الشيخني غري أمحد بن حممد بن ساكن وهو ثقة، 
وحتّرف يف "اتريخ بغداد" )ساكن( إىل )شاكر(، ويف "أخبار قزوين" )أمحد 

بن نصر بن علي(، و )أمحد بن( مقحمة، والصواب )نصر بن علي( وهو 
 اجلهضمي يروي عن عبد األعلى، وعنه أمحد بن حممد بن ساكن.

 وله طريق أخرى عن ابن عمر:
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عبد العزيز،  من طريق سويد بن 492 /4أخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
حدثنا شعبة، عن يزيد بن مخري، عن مطرف بن الشخري، عن عبد هللا بن 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عمر، عن النيب 

 "إذا ولغ الكلب يف اإلانء فاغسلوه سبعا ولوثوه الثامنة ابلرتاب".

 وقال ابن عدي:

"أخطأ سويد على شعبة يف إسناد هذا احلديث يف موضعني أو تعمد إذ هو 
قال عن يزيد بن مخري وقال عن عبد هللا بن عمر يف حال الضعف حيث 

وإمنا هو عن يزيد بن محيد أبو التياح البصري ويزيد بن مخري شامي وإمنا هو 
 عن عبد هللا بن مغفل ال عن ابن عمر".

حدثنا محاد بن خالد، عن العمري، عن  173 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
 انفع، عن ابن عمر موقوفا.

الضعيف، فإن محاد بن خالد وهو  -املكرب -هللا والعمري هنا هو عبد 
 اخلياط يروي عنه.

 

 غريب الحديث
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)إذا ولغ الكلب( ولغ يلغ، إذا تناول املاء بطرف لسانه، وهو أن يدخل 
لسانه يف املاء وغريه من كل مائع، فيحركه ولو مل يشرب، فالشرب أخص 

 من الولوغ.

، وقال املطرزي: فإن كان قال ابن مكي: فإن كان غري مائع يقال: لعقه 
 فارغا يقال: حلسه.

 
 )وعفروه( أي: اإلانء، وهو أمر من التعفري، وهو التمريغ يف الرتاب.

 

)الثامنة ابلرتاب( أي: اغسلوه سبعا واحدة منهن ابلرتاب مع املاء، فكأن 
 .الرتاب قائم مقام غسلة فسميت اثمنة هلذا. قاله النووي يف "شرح مسلم"

  

 لحديثيستفاد من ا

 

:  وجوب غسل اإلانء سبعا من ولوغ الكلب فيه، األوىل منهن ابلرتاب. أوًلا

 

ال يقوم مقام الرتاب أي شيء من املنظفات ألن الشارع نّص على  اثنياا:
 الرتاب.
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فيه دليل على أنه عام يف مجيع الكالب ال يستثىن منه كلب الصيد،  اثلثاا:
 وال كلب الغنم وال كلب الزرع.

 

األمر بغسل اإلانء سبًعا األوىل منهن ابلرتاب ألجل قذارة يف الكلب  رابعاا:
فإنه ينظف نفسه بلسانه، فإذا حرك لسانه يف اإلانء الذي فيه الشراب 

علقت منه بويضات يف اإلانء، جاء يف حاشية "إحكام األحكام" شرح 
 :27 /1"عمدة األحكام" البن دقيق العيد 

لبويضات بكثرة يف الروث، فيلصق كثري منها "إذا راث الكلب خرجت ا 
ابلشعر الذي ابلقرب من دبره، فإذا أراد الكلب أن ينظف نفسه بلسانه 

كما هي عادته تلوث لسانه وفمه هبا، وانتشرت يف بقية شعره بواسطة 
لسانه أو غريه، فإذا ولغ الكلب يف إانء، أو شرب ماء، أو قبله إنسان كما 

ن قلد األفرنج يف العادات القبيحة، علقت بعض يفعل األفرنج أو بعض م
هذه البويضات بتلك األشياء، وسهل وصوهلا إىل فمه أثناء أكله أو شربه 

فتصل إىل معدته وخترج منها األجنة، فشقت جدار املعدة، وتصل إىل أوعية 
الدم، فتحدث أمراضاً كثرية يف املخ، والقلب، والرئة، إىل غري ذلك. وكل 

الكلب املصاب هبذه  طباء أورواب يف بالدهم. وملا كان متييزذلك مشاهد أل
ألنه حيتاج إىل زمن وحبث دقيق ابآللة اليت ال يعرف  الدودة عسريا جدا

، وغسله سبع ناس كان اعتبار الشارع إايه جنسااستعماهلا إال قليل من ال
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مرات إنقاء لَلانء حبيث ال يعلق فيها شيء مما ذكران هو عني احلكمة 
 صواب، وهللا أعلم".وال

قلت: عندي أن هذا الكالم صحيح فيما ولغ فيه الكلب كما هو نص 
عن ملسو هيلع هللا ىلص احلديث، فقد جاء يف حديث عدي بن حامت أنه سأل رسول هللا 

صيد الكلب، فقال: "ما أمسك عليك ومل أيكل منه فكله" متفق عليه، ويف 
أخرى هلما: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم هللا فكل، فإن أكل منه فال 

إمنا أمسك على نفسه"، فالولوغ هو حتريك اللسان يف املائع من  أتكل، فإنه
شراب وحنوه، وهذا غري موجود يف الصيد، وهذا احلديث يفيد طهارة سؤر 

بغسل ملسو هيلع هللا ىلص الكلب لَلذن يف األكل من موضع َمَعّض الكلب، ومل أيمر النيب 
هذا املوضع، فلو كان واجبا لبينه ألنه وقت احلاجة إىل البيان، ومذهب 

مام مالك، وداود أن الكلب وسؤره طاهر، وأن العلة يف األمر بغسل اإل
اإلانء من شربه فيه شيء آخر غري النجاسة، وأن األمر بغسل اإلانء الذي 

ولغ فيه الكلب سبًعا إمنا هو أمر تعبدي مل َنطِّلع على حكمته، وسر 
 مشروعيته، ومل تظهر لنا العلة فيه. 

 

 ٭ ٭ ٭
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ثًا عند االستيقاظ من النوم قبل استحباب غسل اليد ثال

 إدخالها في اإلناء
 

( "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فال يغمس يده يف اإلانء 11)
 حىت يغسلها ثالاث، فإنه ًل يدري أين ابتت يده".

 

(، وأبو 145زمية )خ(، وابن 9438(، والبزار )87-278)أخرجه مسلم 
املفضل، وابن حبان من طريق بشر بن  46 /1(، والبيهقي 728عوانة )

َلفي يف "الطيورايت" )1064) ( من طريق عبد هللا 646(، وأبو طاهر السِّ
ابن املبارك، كالمها عن خالد احلذاء، عن عبد هللا بن شقيق، عن أيب هريرة، 

 قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب 

، ومن طريقه القطيعي يف "جزء األلف دينار" 455 /2وأخرجه أمحد 
، وابن حبان 46 /1(، ومن طريقه البيهقي 100(، وابن خزمية )168)
( 39، وابن شاهني يف "جزء من حديثه" )73 /1(، والدارقطين 1065)

(، ومن طريقه ابن 1099عن حممد بن جعفر، وابن املقرئ يف "املعجم" )
 بنمن طريق عبد الصمد  523 /43مشق" عساكر يف "اتريخ د

اء، عن عبد هللا بن شقيق، عبد الوارث، كالمها عن شعبة، عن خالد احلذ 
 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
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"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فال يغمس يده يف إانئه حىت يغسلها ثالاث،  
 فإنه ال يدري أين ابتت يده منه".

 وقال ابن خزمية:

 "خرب غريب".

 وقال الدارقطين يف "السنن":

 "."اتبعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة

 :286 /8وقال يف "العلل" 

 ال يذكرها" أي لفظة "منه". -يعين شعبة  -"وغريه 

 وللحديث طرق أخرى عن أيب هريرة:

 

رزين مسعود بن مالك، وهو  وصاحل السمان، وأب وذكوان أبيرويه عنه 
 الطريق الثاين عنه:

(، ومن طريقه 103( حدثنا أبو كريب، وأبو داود )278أخرجه مسلم )
 من طريق أمحد بن  45 /1حدثنا مسدد، والبيهقي  45 /1البيهقي 

عبد اجلبار العطاردي، ثالثُتهم )أبو كريب حممد بن العالء، ومسدد، وأمحد 
بن عبد اجلبار العطاردي( عن أيب معاوية، عن األعمش، عن أيب رزين، وأيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص: احل، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا ص
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"إذا قام أحدكم من الليل، فال يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالث 
 مرات، فإنه ال يدري أين ابتت يده".

( من 732، وأبو عوانة )471و 253 /2(، وأمحد 278وأخرجه مسلم )
شهاب من طريق أيب  22 /1طريق وكيع، والطحاوي يف "شرح املعاين" 

 احلناط، كالمها عن األعمش به.

 ويف رواية أيب شهاب احلناط: "مرتني أو ثالاث".

( حدثنا علي بن حرب، كالمها 730، وأبو عوانة )253 /2وأخرجه أمحد 
)أمحد، وعلي بن حرب( عن أيب معاوية، عن األعمش، عن أيب صاحل 

 )وحده( به. 

 "جزء من حديثه" (، ومن طريقه أبو الشيخ يف2540وأخرجه الطيالسي )
، وعنه أبو نعيم 489 /3انتقاء ابن مردويه، ويف "طبقات احملدثني"  -( 1)

(، 104حدثنا شعبة، وأبو داود ) 233-232 /2يف "أخبار أصبهان" 
، 253 /2من طريق عيسى بن يونس، وأمحد  45 /1ومن طريقه البيهقي 

" )ص من طريق زائدة، والسهمي يف "اتريخ جرجان 22 /1والطحاوي 
( من طريق شجاع بن الوليد، أربعتهم عن األعمش، عن أيب صاحل 138

 )وحده( به.

قال شعبة يف حديثه: "حىت يصب عليها صبة أو صبتني"، وقال عيسى بن 
 يونس، وزائدة: "مرتني أو ثالاث".
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 واتبع األعمش، سهيل بن أىب صاحل:

 /1ر أصبهان" (، وأبو نعيم يف "أخبا594أخرجه ابن املقرئ يف "املعجم" )
من طريق إبراهيم بن طهمان، عن هشام، عن سهيل، عن أبيه، عن  147

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أىب هريرة عن رسول هللا 

"إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده يف اإلانء حىت يغسل كفه 
 ثالث مرات فإنه ال يدري أين ابتت يده".

من  46-45 /1عن أيب معاوية، والبيهقي  98 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
 طريق وكيع، كالمها عن األعمش، عن أيب رزين )وحده( به.

 

 :عنه سلمة بن عبد الرمحن وأب يرويه الطريق الثالث،

 /1، والشافعي 241 /2(، وأمحد 1(، والنسائي )278أخرجه مسلم )
(، وابن اجلارود 766(، والدارمي )951ترتيب السندي، واحلميدي )-29

(، وابن 726(، وأبو عوانة )99وابن خزمية )(، 5961(، وأبو يعلى )9)
(، 208(، والبغوي )54، ويف "املعرفة" )45 /1(، والبيهقي 1062حبان )

، من طريق سفيان بن عيينة، 194-193 /17واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 
( من طريق األوزاعي، والنسائي 393(، وابن ماجه )24والرتمذي )

، ثالثُتهم عن الزهري، عن أيب من طريق معمر 259 /2(، وأمحد 161)
 ملسو هيلع هللا ىلص:سلمة، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
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"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فال يغمس يده يف وضوئه حىت يغسلها  
 ثالاث، فإن أحدكم ال يدري أين ابتت يده".

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

 وله طريق أخرى عن أيب سلمة:

، والطحاوي يف 98 /1ن أيب شيبة ، واب382و 348 /2أخرجه أمحد 
(، واهلروي يف "ذم الكالم" 5973، وأبو يعلى )22 /1"شرح املعاين" 

( من طريق حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال: قال 298)
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

"إذا قام أحدكم من نومه، فليفرغ على يديه من إانئه، فإنه ال يدري أين 
 األشجعي: كيف إذا جئنا مهراسكم هذا؟ قال:  ابتت يده". فقال قني

 "أعوذ ابهلل من شرك اي قني".

وأقحمت الواو فيما بني حممد بن عمرو، وأيب سلمة يف املطبوع من "شرح 
 املعاين".

ويف "مسند اإلمام أمحد" )قيس( وهو حتريف، والصواب: قني األشجعي: 
عيم يف "معرفة وهو اتبعي من أصحاب عبد اَّللَّ بن مسعود، ذكر أبو ن

قصته هذه مع أيب هريرة، وكذا ابن منده يف "معرفة  2363 /4الصحابة" 
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، 679 /4، وابن نقطة يف "إكمال اإلكمال" 301 /2أحوال الرجال" 
 .292 /5، واحلافظ يف "اإلصابة" 232 /5وايقوت يف "معجم البدان" 

ن يقول (: "كره أبو هريرة أ171قال املعلمي يف "األنوار الكاشفة" )ص 
مثاًل: إن املهراس ليس إبانء، والعادة أن يكون ماء اإلانء قلياًل، وماء 

املهراس كثريًا، أو يقول: أرأيت لو كانت يدك ملطخة ابلقذر؟ أو يقول: إن 
وجدت ماء غريه أو وجدت ما تغرف به فذاك وإال رجوت أن تعذر، أو 

ويدع ذلك ملن هو كان يتورع تشقيق املسائل،   حنو ذلك، ألن أاب هريرة 
يلتزم يف الوضوء أن ملسو هيلع هللا ىلص أجرأ وأشد غوًصا على املعاين فيه، وقد كان النيب 

يغسل يديه ثالاًث قبل إدخاهلما اإلانء، ثبت ذلك من حديث عثمان، وعبد 
 هللا بن زيد، وال خيفى ما يف ذلك من رعاية النظافة والصحة".

 

 :عنه سعيد بن املسيبيرويه الطريق الرابع، 

، والطحاوي يف "شرح 284و 265 /2(، وأمحد 278مسلم )أخرجه 
عن عبد الرزاق،  244 /1(، والبيهقي 731، وأبو عوانة )22 /1املعاين" 

عن معمر، عن الزهري، عن ابن املسيب، أن أاب هريرة قال: قال رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص: 

حىت  -أو قال: يف وضوئه  -"إذا استيقظ أحدكم فال يدخل يده يف إانئه 
 ثالث مرات، فإنه ال يدري أين ابتت يده".يغسلها 
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( من طريق الوليد بن مسلم، 393(، وابن ماجه )24وأخرجه الرتمذي )
من طريق عبد القدوس بن احلجاج، كالمها عن  244 /1والبيهقي 

األوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، وأيب سلمة بن عبد الرمحن 
 ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا أهنما حداثه: أن أاب هريرة كان يقول: 

"إذا استيقظ أحدكم من الليل فال يدخل يده يف اإلانء حىت يفرغ عليها  
 مرتني أو ثالاث، فإن أحدكم ال يدري فيم ابتت يده".

من طريق عبد الرمحن بن خالد بن مسافر، قال:  22 /1وأخرجه الطحاوي 
 حدثين ابن شهاب، عن سعيد، وأيب سلمة به.  

 وقال الرتمذي:

 حسن صحيح"."حديث 

( من طريق إمساعيل بن عبد هللا، والطحاوي يف 441وأخرجه النسائي )
من طريق بشر بن بكر، والفراييب، كالمها  22و 22-12 /1"شرح املعاين" 

 عن األوزاعي، عن الزهري، عن ابن املسيب )وحده( به.

 

 :عنه عبد الرمحن بن هرمز األعرجيرويه الطريق اخلامس، 

، والشافعي 465 /2( وعنده زايدة يف أوله، وأمحد 162أخرجه البخاري )
، وابن حبان 371 /1، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" 29 /1

(، 207(، والبغوي )152، ويف "املعرفة" )45 /1(، والبيهقي 1063)
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عن مالك بن أنس  401-400 /1وابن حجر يف "موافقة اخُلرب اخَلرَب" 
، 118 /1( ، والبيهقي 88-278لم )(، ومس21 /1)وهو يف "املوطأ" 

من طريق املغرية بن عبد الرمحن  400 /1وابن حجر يف "موافقة اخُلرب اخَلرَب" 
، 143 /1، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" 29 /1احلزامي، والشافعي 

(، والبيهقي يف "املعرفة" 727(، ومن طريقهما أبو عوانة )952واحلميدي )
ثالثُتهم عن أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة  عن ابن عيينة، (152)

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا 

"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه، فإن 
 أحدكم ال يدري أين ابتت يده".

 أخربان ايقوت بن  127 /2وأخرجه ابن النجار يف "ذيل اتريخ بغداد" 
حدثنا حممد بن انصر احلافظ من لفظه قال: عبد هللا الرومي احلمامي قال: 

أنبأان أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف قراءة عليه، حدثنا 
أنبأان أيب، أنبأان أبو العباس أمحد بن  ،أبو الوليد عتبة بن عبد امللك العثماين

لزاند عن أيب ا ،عن مالك بن أنس ،حيىي اللبناين بتنيس، أنبأان حيىي بن بكري
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة أن رسول هللا  ،عن األعرج

"إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يدخل يده يف إانئه حىت يغسلها ثالاث فإن 
 أحدكم ال يدري أين ابتت يده".

حيىي بن بكري: ثقة يف الليث وتكلموا يف مساعه من مالك كما يف 
 "التقريب".
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ن وذكره ابن حبان يف " الثقات "، قال الذهيب يف "السري: "احتج به الشيخا
 وأما أبو حامت فقال: ال حيتج به. قال: وكان يفهم هذا الشأن. 

 وقال النسائي: ضعيف". 

 واللبناين تصحيف، والصواب: املليايّن، ومل أجد له ترمجة!

 وعبد امللك بن عاصم بن الوليد األموي: مل أجده.

ون: كان وأبو الوليد عتبة بن عبد امللك العثماين:  قال أبو الفضل بن َخريأ
 83 /30رجاًل صاحلًا، قد كتبُت عنه كما يف "اتريخ اإلسالم" 

واملبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف املعروف اببن الطيوري البغدادي: 
 /8كان مكثرا من احلديث ثقة صاحلا عابدا كما يف "الكامل يف التاريخ" 

 البن األثري. 548

انصر السالمي: حافظ بغداد يف زمانه، قال تلميذه أبو واحلافظ حممد بن 
نَّة، ال  الفرج ابن اجلوزي: كان حافظًا، ضابطًا، ثقة، متقًنا، من أهل السُّ

 َمغأمَز فيه.

ين الرُّومّي احلموي البَ غأدادّي: صاحب  وايقوت بن عبد هللا شهاب الدِّ
 حسن الفهم، كتاب "معجم البلدان" مؤرخ ثقة، قال ابن النجار: كان ذكياً 

 ورحل يف طلب النسب إىل بالد الشام ومصر والبحرين وخراسان.

وحتديد عدد الغسالت عن اإلمام مالك منكر، قال ابن عبد الرب يف 
 :227 /18"التمهيد" 
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" مل ختتلف الرواية عن مالك يف حديث أيب الزاند هذا يف قوله فليغسل يده 
 لغسالت".قبل أن يدخلها بغري توقيت وال حتديد يف ا

( حدثنا مسعدة بن سعد، وابن 9130وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
كة، حدثنا أمحد بن زيد بن هارون القزاز مب 303 /5عدي يف "الكامل" 

حدثنا حممد بن إمساعيل، ثالثتهم عن  300 /2" والعقيلي يف "الضعفاء
بن هشام  ثنا عبد هللا بن حممد بن حيىي بن عروة، عنحدإبراهيم بن املنذر، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: عروة، عن أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

"إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يدخل يده يف اإلانء حىت يغسلها، فإنه 
 ال يدري أين ابتت، ويسمي قبل أن يدخلها".

 وقال الطرباين:

بن حيىي بن "مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال عبد هللا بن حممد 
عروة، تفرد به إبراهيم بن املنذر، وال قال أحد ممن روى هذا احلديث عن أيب 

 الزاند: "ويسمي قبل أن يدخلها"، إال هشام بن عروة".

 وقال ابن عدي:

"وهذا غريب اإلسناد واملنت فمن قبل اإلسناد من حديث هشام بن عروة، 
غري عبد هللا بن حممد بن عن أيب الزاند ال أعلم يرويه عن هشام بن عروة 

بة املنت "ويسمى قبل أين يدخلها" وهذه اللفظة غريب يف هذا احيىي، وغر 
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احلديث"، مث ساق أحاديث من رواية عبد هللا بن حممد بن حيىي، وقال: 
 عامتها مما ال يتابعه عليه الثقات".

 وقال العقيلي:

ام بن عروة، غري حديث عن هش -يعين عبد هللا بن حممد بن حيىي  -"وله 
ال يتابع عليه، مناكري، وهذا احلديث من حديث أيب هريرة صحيح اإلسناد 

 من غري وجه، وليس فيه يسمي قبل أن يدخلهما".

قلت: عبد هللا بن حممد بن حيىي بن عروة بن الزبري املدين: مرتوك احلديث 
 قاله أبو حامت.

 ث.وقال الدارقطين: كثري اخلطأ على هشام، وهو ضعيف احلدي

 وقال ابن حبان: يروي املوضوعات عن الثقات.

 

 عبد الرمحن بن يعقوب اجلهين املدين، موىل احلرقةيرويه الطريق السادس، 
 :عنه

من  118 /1(، والبيهقي 735(، وأبو عوانة )88-278أخرجه مسلم )
طريق العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
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م أحدكم من النوم إىل الوضوء فليفرغ على يديه من املاء، فإنه ال "إذا قا
 يدري أين ابتت يده". 

 

 :عنه مرمي األنصاري وأبيرويه الطريق السابع، 

، وابن حبان 46 /1(، ومن طريقه البيهقي 105أخرجه أبو داود )
من طريق معاوية بن صاحل، عن أيب مرمي،  74 /1(، والدارقطين 1061)

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص أاب هريرة، يقول: مسعت رسول هللا  قال: مسعت

"إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يدخل يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالث 
 مرات فإن أحدكم ال يدري أين ابتت أو أين كانت تطوف يده".

 

 :عنه مهام بن املنبهيرويه الطريق الثامن، 

 (،733، وأبو عوانة )316 /2(، وأمحد 88-278أخرجه مسلم )
( عن عبد الرزاق، عن 22، ويف "السنن الصغري" )234 /1والبيهقي 

عن أيب هريرة قال:  ( (69ن منبه ) وهو يف "صحيفته" )معمر، عن مهام ب
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فال يضع يده يف الوضوء حىت يغسلها، إنه ال 
 يدري أحدكم أين ابتت يده".
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 :عنه جابر بن عبد هللايه يرو الطريق التاسع،  

من  47 /1(، والبيهقي 729(، وأبو عوانة )88-278أخرجه مسلم )
طريق معقل بن عبيد هللا، عن أيب الزبري، عن جابر، عن أيب هريرة، أنه أخربه 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب 

"إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثالث مرات قبل أن يدخل يده يف 
 ابتت يده". إانئه، فإنه ال يدري فيم

( عن موسى بن داود، قال: 5863، وأبو يعلى )403 /2وأخرجه أمحد 
أخربان ابن هليعة، عن أيب الزبري، قال: أخربين جابر، أن أاب هريرة، أخربه أن 

 قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 وإسناده ضعيف من أجل ابن هليعة.

، واخلطيب يف "اتريخ 73 /1(، والدارقطين 395وأخرجه ابن ماجه )
من طريق زايد بن عبد هللا البكائي، عن عبد امللك بن  449 /10غداد" ب

 ملسو هيلع هللا ىلص:أيب سليمان، عن أيب الزبري، عن جابر، قال: قال رسول هللا 

"إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ، فال يدخل يده يف وضوئه حىت 
 يغسلها، فإنه ال يدري أين ابتت يده، وال على ما وضعها". 

 ين:وقال الدارقط

 "إسناد حسن!".
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 قلت: إسناده ضعيف، عبد امللك بن أيب سليمان: صدوق له أوهام.

وزايد بن عبد هللا البكائي: يف حديثه لني، وما أدري العهدة على أيهما يف 
 جعله من مسند جابر!

 وهذه الزايدة "وال على ما وضعها" منكرة.

عبيد هللا من طريق سليمان بن  92 /8وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
الرقي، حدثنا مصعب بن إبراهيم، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن 

"إذا قام ملسو هيلع هللا ىلص: عطاء بن أيب رابح، عن جابر بن عبد هللا، قال: قال النيب 
أحدكم من منامه فال يغمس يده يف وضوئه حىت يغسلها فإنه ال يدري أين 

 ابتت يده".

 وقال ابن عدي:

ن حديث ابن أيب عروبة، وقتادة، وال يرويه عن "وهذا هبذا اإلسناد ابطل م
 ابن أيب عروبة غري مصعب بن إبراهيم هذا".

 قلت: مصعب بن إبراهيم القيسي: قال العقيلي: يف حديثه نظر.

وقال ابن عدي: منكر احلديث. وقال أيضا: وهو جمهول وأحاديثه عن 
 الثقات ليست ابحملفوظة.

 

 :عنه د الرمحن بن زيداثبت موىل عبيرويه الطريق العاشر، 
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( من 734، وأبو عوانة )271 /2(، وأمحد 88-278أخرجه مسلم )
طريق ابن جريج قال: أخربين زايد، أن اثبتا موىل عبد الرمحن بن زيد ابن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: اخلطاب أخربه، أنه مسع أاب هريرة يقول: قال رسول هللا 

يف اإلانء  "إذا كان أحدكم انئما مث استيقظ فأراد الوضوء، فال يضع يده
 حىت يصب على يده، فإنه ال يدري أين ابتت يده".

 

 الطريق احلادي عشر، حممد بن سريين:

( من طريق عبد األعلى بن 10013(، والبزار )88-278أخرجه مسلم )
 /14و 98 /1، وابن أيب شيبة حدثنا يزيد 507 /2عبد األعلى، وأمحد 

( من 67حدثنا أبو خالد األمحر، وابن شاذان يف "الفوائد املنتقاة" ) 202
 طريق حممد بن مروان العقيلي، أربعتهم عن هشام بن حسان، عن حممد، 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة، عن النيب 
"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فال يغمس يده يف طهوره حىت يفرغ عليها 

 ".فيغسلها، فإنه ال يدري أين ابتت يده

 وله طريقان آخران عن ابن سريين:

َلفي يف "املشيخة البغدادية" 395 /2أخرجه أمحد  -1  -، وأبو طاهر السِّ
، وابن عساكر يف "اتريخ 90 /17خمطوط، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 

 عن هوذة، حدثنا عوف، عن حممد بن سريين به. 257 /60دمشق" 
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 وإسناده حسن.

( حدثنا أمحد قال: حدثنا عمرو 945سط" )أخرجه الطرباين يف "األو  -2
قال: حدثنا زهري بن حممد، عن سامل اخلياط قال: مسعت حممد بن سريين، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: يقول: قال أبو هريرة: قال رسول هللا 

"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فال يغمسن يده يف طهوره حىت يفرغ عليها 
 ثالث مرات، فإنه ال يدري أين ابتت يده".

لتحديد يف الغسل عن ابن سريين منكر، سامل بن عبد هللا قلت: ذكر ا
 اخلياط: قال ابن معني: ال يسوى فلسا.

 وقال النسائي: ليس بثقة. 

 وقال أبو حامت: ليس بقوي، يكتب حديثه وال حيتج به.  

وقال ابن حبان: يقلب األخبار، ويزيد فيها ما ليس منها وجيعل رواايت 
 يسمع احلسن من أيب هريرة شيئا، ال حيل احلسن عن أيب هريرة مساعا ومل

 االحتجاج به.

 وقال الدارقطين: لني احلديث.

 قال حيىي بن آدم، عن سفيان: حدثنا سامل املكي وكان مرضيا. 

 ووثقه اإلمام أمحد، وقال ابن عدي: ما أرى بعامة ما يرويه أبسا.

 وذكره ابن خلفون، وابن شاهني يف "الثقات".
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 :190 /5الدين مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" وقال احلافظ عالء 

"وقول املزي: قال ابن حبان يف "الثقات": سامل املكي موىل عكاشة روى 
عن عطاء، وابن أيب مليكة، روى عنه أبو عاصم. مومها أنه اخلياط، ليس 

جبيد، ملا أسلفناه من تضعيف ابن حبان له وال يلتئم أن ابن حبان يوثق 
أنه ملا ذكره يف الضعفاء مل يعرفه  -ذا التضعيف، وأيضاشخصا مث يضعفه هب

ابملكي إمنا قال: بصري حدث ابلشام فلو كان واحدا ملا فرق بني النسبتني، 
 فينظر".

 اخلالصة: أن ساملا اخلياط: لنّي احلديث.

وزهري بن حممد: رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة، وهذه منها، فإن عمرا 
 نيسي الدمشقي.هو ابن أىب سلمة الت

وشيخ الطرباين هو أمحد بن مسعود املقدسي اخلياط، قال الذهيب يف 
 الرسالة: احملدث اإلمام.-244 /13"السري" 

 

 الطريق الثاين عشر، موسى بن يسار:

عن  -يعين ابن إسحاق  -حدثنا يزيد، حدثنا حممد  500 /2أخرجه أمحد 
ه، قالوا: قال رسول هللا موسى بن يسار، عن أيب هريرة، وعن الزهري، وغري 

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
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"إذا استيقظ أحدكم فال يضعن يده يف الغسل حىت يغسلها، فإنه ال يدري 
 أين ابتت يده".

وهذا يرويه حممد بن اسحاق عن عمه موسى بن يسار إبسناد متصل، 
والثاين عن الزهري، وغريه مرسل، فإن قوله )قالوا( يرجع إىل صحايب 

 احلديث، وَمن ذُكر بعده.

 

 طريق الثالث عشر، نعيم بن عبد هللا اجملمر:ال

حدثنا احلسني بن عبد هللا  474 /3أخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
يد الضرير، عن عثمان بن القطان، حدثنا أيوب الوزان، حدثنا أبو اجلن

 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص نعيم بن عبد هللا، عن أيب هريرة، أنه مسع النيب  مقسم، عن

 يغمس يده يف اإلانء حىت يغسل كفيه "إذا استيقظ أحدكم من منامه فال
 ثالاث فإنه ال يدري أين ابتت يده".

 وإسناده ضعيف جدا، عثمان بن مقسم الربي: مرتوك.

 وخالد بن احلسني الضرير أبو اجلنيد: قال ابن معني: ليس بثقة.

 الطريق الرابع عشر، احلسن البصري:

املعلى بن الفضل ترمجة أيب احلسن  106 /8أخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص قال: حدثنا الربيع بن صبيح، عن احلسن، عن أيب هريرة عن النيب 
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"إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها مث 
 ليتوضأ فإن غمس يده يف اإلانء من قبل أن يغسلها فليهريق ذلك املاء".

 وقال ابن عدي:

 ذلك املاء" منكر ال حيفظ"."وقوله يف هذا املنت "فليهريق  

قلت: والربيع بن صبيح: قال فيه ابن حبان: "كان من عباد أهل البصرة 
وزهادهم، وكان يشبه بيته ابلليل ببيت النحل من كثرة التهجد، إال أن 
احلديث مل يكن من صناعته، فكان يهم فيما يروى كثريا، حىت وقع يف 

  االحتجاج به إذا انفرد".حديثه املناكري من حيث ال يشعر، ال يعجبين

هذا ملّخص ما قيل فيه، وقال ابن عدي يف معلى بن الفضل: يف بعض ما 
 يرويه نكرة.

 واحلسن مل يسمع من أيب هريرة رضي هللا عنه.

( عن موسى بن 99حديث أيب الطاهر الذهلي" )وأخرجه الدارقطين يف "
خالد، عن زكراي، قال: حدثنا احلسن بن علي الواسطي، قال: حدثنا 

يونس، عن احلسن، عن أيب هريرة، قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فال 
 يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالث مرات".

 وإسناده ضعيف جدا، موسى بن زكراي هو التسرتي، قال الدارقطين: مرتوك.
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 وله شواهد من حديث علي، وابن عمر، وعائشة: 

 

 أما حديث علي:

، والقاسم بن 135 /1(، وأمحد 91(، والنسائي )112) فأخرجه أبو داود
(، والدارمي 347( و )335( و )290( و )75سالم يف "الطهور" )

(، 147(، وابن خزمية )286(، وأبو يعلى )791(، والبزار )701)
(، 352، وابن املنذر يف "األوسط" )35 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

، 186و  155/ 1ارقطين والد(، 1079( و )1056وابن حبان )
مطوال وخمتصرا من طرق عن  74و 59و 58و 48و 47 /1والبيهقي 

 زائدة بن قدامة، عن خالد بن علقمة، حدثنا عبد خري قال:

"جلس علي بعدما صلى الفجر يف الرحبة، مث قال لغالمه: ائتين بطهور،  
إليه قال عبد خري: وحنن جلوس ننظر  -فأاته الغالم إبانء فيه ماء وطست 

"فأخذ بيمينه اإلانء فأكفأه على يده اليسرى، مث غسل كفيه، مث أخذ  -
 -بيده اليمىن اإلانء، فأفرغ على يده اليسرى مث غسل كفيه، فعله ثالث مرار

قال عبد خري: كل ذلك ال يدخل يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالث مرات 
ده اليسرى مث أدخل يده اليمىن يف اإلانء فمضمض، واستنشق ونثر بي -

فعل ذلك ثالث مرات، مث أدخل يده اليمىن يف اإلانء، فغسل وجهه ثالث 
مرات، مث غسل يده اليمىن ثالث مرات إىل املرفق، مث غسل يده اليسرى 
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ثالث مرات إىل املرفق، مث أدخل يده اليمىن يف اإلانء حىت غمرها املاء، مث 
مث مسح رأسه بيديه رفعها مبا محلت من املاء، مث مسحها بيده اليسرى، 

كلتيهما مرة، مث صب بيده اليمىن ثالث مرات على قدمه اليمىن، مث غسلها 
بيده اليسرى، مث صب بيده اليمىن على قدمه اليسرى، مث غسلها بيده 

 اليسرى ثالث مرات، مث أدخل يده اليمىن فغرف بكفه فشرب "، مث قال:
، فهذا ملسو هيلع هللا ىلصر نيب هللا ، فمن أحب أن ينظر إىل طهو ملسو هيلع هللا ىلصهذا طهور نيب هللا " 

 ه:طهوره" والسياق ألمحد، وإسناده صحيح، وله طرق أخرى عن

(، 464( و )463، والبزار )83 /1(، وأمحد 117أخرجه أبو داود )-1
(، 153، وابن خزمية )35و 34و 32 /1(، والطحاوي 600وأبو يعلى )

من طرق عن حممد بن  74و 54-53 /1(، والبيهقي 1080وابن حبان )
حدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد هللا اخلوالين،  إسحاق،

عن ابن عباس قال: دخل علّي علُي بن أيب طالب وقد أهراق املاء، فدعا 
بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء حىت وضعناه بني يديه، فقال: اي ابن عباس، أال 

ء ؟ قلت: بلى، قال: فأصغى اإلانملسو هيلع هللا ىلصأريك كيف كان يتوضأ رسول هللا 
على يده فغسلها، مث أدخل يده اليمىن فأفرغ هبا على األخرى، مث غسل 

كفيه، مث متضمض واستنثر، مث أدخل يديه يف اإلانء مجيعا، فأخذ هبا حفنة 
من ماء، فضرب هبا على وجهه، مث ألقم إهباميه ما أقبل من أذنيه، مث الثانية، 

ء فصبها على انصيته، مث الثالثة مثل ذلك، مث أخذ بكفه اليمىن قبضة من ما
فرتكها تسنت على وجهه، مث غسل ذراعيه إىل املرفقني ثالاث ثالاث، مث مسح 
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رأسه وظهور أذنيه، مث أدخل يديه مجيعا فأخذ حفنة من ماء فضرب هبا 
على رجله وفيها النعل ففتلها هبا، مث األخرى مثل ذلك، قال: قلت: ويف 

يف النعلني؟ قال: ويف النعلني، قال: النعلني؟ قال: ويف النعلني، قال: قلت: و 
 قلت: ويف النعلني؟ قال: ويف النعلني".

 وإسناده حسن.

( من طريق حجاج بن حممد، والبخاري يف 95أخرجه النسائي ) -2
( خمتصرا من طريق أيب عاصم 510، والبزار )242 /4"التاريخ الكبري" 

لي أخربه قال: النبيل، كالمها عن ابن جريج، حدثين شيبة، أن حممد بن ع
أخربين أيب علي، أن احلسني بن علي قال: دعاين أيب علي بوضوء، فقربته 

له، فبدأ فغسل كفيه ثالث مرات قبل أن يدخلهما يف وضوئه، مث مضمض 
ثالاث، واستنثر ثالاث، مث غسل وجهه ثالث مرات، مث غسل يده اليمىن إىل 

واحدة، مث غسل  املرفق ثالاث، مث اليسرى كذلك، مث مسح برأسه مسحة
رجله اليمىن إىل الكعبني ثالاث، مث اليسرى كذلك، مث قام قائما، فقال: 

 ل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائماانولين. فناولته اإلانء الذي فيه فض
يصنع مثل ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال: "ال تعجب، فإين رأيت أابك  فعجبت فلما رآين

 قائما". ما رأيتين صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه

 وإسناده صحيح، شيبة هو ابن نصاح املخزومي.

( عن ابن جريج قال: أخربين من أصدق أن 123وأخرجه عبد الرزاق )
 حممد بن علي بن حسني: فذكره.
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، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 273 /4وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
مد ( من طريق عبد هللا بن وهب قال: أخربين ابن جريج، عن حم2103)

 بن علي بن احلسني به خمتصرا.ا

 ي لكنه مدلس، وقد عنعنه!وابن جريج له رواية عن حممد بن عل

( حدثنا أبو 396، وعنه ابن ماجه )100 /1أخرجه ابن أيب شيبة  -3
 بكر ابن عياش، عن أيب إسحاق، عن احلارث، قال:

رأيت "دعا علي مباء، فغسل يديه قبل أن يدخلهما اإلانء، مث قال: هكذا 
 صنع".ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

وإسناده ضعيف لضعف احلارث: وهو ابن عبد هللا األعور، وأبو إسحاق 
 هو عمرو بن عبد هللا السبيعي.

( عن ابن جريج قال: أخربين عبد الكرمي، عن 122وأخرجه عبد الرزاق )
 اخلاريف به مطوال.

 واخلاريف هو احلارث بن عبد هللا األعور.

 املخارق البصري: ضعيف. وعبد الكرمي هو ابن أىب

 

 وأما حديث ابن عمر:
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(، 146( خمتصًرا عن حرملة بن حيىي، وابن خزمية )394فأخرجه ابن ماجه )
عن أمحد بن عبد الرمحن  46 /1، ومن طريقه البيهقي 74 /1والدارقطين 

بن عمرو أيب من طريق أمحد  481 /4 "الكامل" بن وهب، وابن عدي يفا
الطاهر بن السرح، ثالثُتهم عن عبد هللا بن وهب، أخربين ابن هليعة، وجابر 

بن شهاب، عن سامل، عن بن إمساعيل احلضرمي، عن عقيل بن خالد، عن اا
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا  أبيه، قال:

"إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يدخل يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالث 
ري أين ابتت يده أو أين طافت يده". فقال له رجل: مرات، فإنه ال يد

ملسو هيلع هللا ىلص أرأيت إن كان حوضا، فحصبه ابن عمر، وقال: أخربك عن رسول هللا 
 وتقول: أرأيت إن كان حوضا".

 وقال ابن خزمية:

"ابن هليعة ليس ممن أخرج حديثه يف هذا الكتاب إذا تفرد برواية، وإمنا 
 عه يف اإلسناد".أخرجت هذا اخلرب، ألن جابر بن إمساعيل م

قلت: الراجح أن حديث ابن هليعة حسن ممن روى عنه قبل احرتاق كتبه، 
 ومنهم ابن وهب.

(: مسعت أمحد 66قال الفضل بن زايد كما يف "املختلطني" للعالئي )ص 
 ابن حنبل وسئل عن ابن هليعة فقال: من كتب عنه قدميا فسماعه صحيح.
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نثور" كما يف "إكمال هتذيب وذكر أبو الفضل ابن طاهر يف كتاب "امل
: "قال عبد الغين: إذا روى العبادلة ابن وهب وابن 144 /8الكمال" 

 املبارك واملقرئ عن ابن هليعة فهو سند صحيح".

 . 377 /5وذكر الساجي وغريه مثله كما يف "هتذيب التهذيب" 

للسهيلي: "وكان مالك بن أنس حيسن فيه  286 /2ويف "الروض األنف" 
يقال إنه الذي روي عنه حديث بيع العرابن يف "املوطأ" مالك عن القول، و 

الثقة عنده عن عمرو بن شعيب، فيقال إن الثقة هاهنا ابن هليعة، ويقال: 
 إن ابن وهب حدث به عن ابن هليعة".

 ، وقال:176 /24وبنحوه ذكره ابن عبد الرب يف "التمهيد"  

احرتقت كتبه فكان إذا حدث بعد "وابن هليعة أحد العلماء إال أنه يقال إنه 
ذلك من حفظه غلط وما رواه عنه ابن املبارك وابن وهب فهو عند بعضهم 

صحيح، منهم من يضعف حديثه كله وكان عنده علم واسع وكان كثري 
 احلديث إال أن حاله عندهم ما وصفنا".

 :174 /1وقال الذهيب يف "تذكرة احلفاظ" 

وأبو عبد الرمحن املقرئ، وطائفة، قبل  "حدث عنه ابن املبارك، وابن وهب،
أن يكثر الوهم يف حديثه وقبل احرتاق كتبه فحديث هؤالء عنه أقوى 

 وبعضهم يصححه وال يرتقي إىل هذا...".

 :126 /7وقال يف "السري" 
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 "وما رواه عنه ابن وهب واملقرئ والقدماء فهو أجود".

 وقال يف "ديوان الضعفاء"

هب واملقري عنه أحسن وأجود، وبعض األئمة "حديث ابن املبارك وابن و 
 صحح رواية هؤالء عنه واحتج هبا".

 وقال احلافظ يف "التقريب:

"صدوق، خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك، وابن وهب عنه أعدل 
 من غريمها".

 وقال الدارقطين:

 "إسناد حسن".

اليدين ملن وجاء يف طبعة من سنن الدارقطين كتاب الطهارة، ابب: غسل 
( "فإنه ال يدري أين ابتت يده منه" لفظة 3استيقظ من نومه، حديث رقم )

)منه( غري موجودة يف املطبوع من سنن الدارقطين طبعة الرسالة، وقد أخرجه 
البيهقي من طريق الدارقطين فلم يذكرها، وليست هي يف صحيح ابن خزمية، 

 فثبت يقينا أهنا مقحمة فيها وهللا أعلم.

من طريق أصبغ بن الفرج،  22 /1ه الطحاوي يف "شرح املعاين" وأخرج
، عن ابن شهاب، ثنا ابن وهب، عن جابر بن إمساعيل، عن عقيلحدقال: 

 :عن سامل، عن أبيه
 كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثالاث".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب  
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 وإسناده ضعيف لتفّرد جابر بن إمساعيل احلضرمي وهو جمهول، وقد اتبعه
 وهو حسن وهللا أعلم.ملسو هيلع هللا ىلص ابن هليعة من قوله 

 /4(، وابن عدي يف "الكامل" 15وأخرجه الرتمذي يف "العلل الكبري" )
عن سفيان بن وكيع، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن  481

 سامل، عن أبيه به.

 وقال الرتمذي:

إمنا عن هذا احلديث فقال: وهم فيه،  -يعين البخاري  -"سألت حممدا 
روى ابن وهب هذا عن جابر بن إمساعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن 

 ملسو هيلع هللا ىلص".سامل، عن أبيه، عن النيب 

 وقال ابن عدي:

"وهذا قد زل فيه سفيان بن وكيع أو لقن أو تعمد حيث، قال: حدثنا ابن 
وهب، عن يونس، عن الزهري وكان هذا الطريق أسهل عليه وإمنا يرويه ابن 

يعة، وجابر بن إمساعيل احلضرمي، عن عقيل، عن وهب هذا، عن ابن هل
 الزهري".

من طريق احلسن بن أيب احلسن  182 /3وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
البغدادي من كتابه، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سامل، عن أبيه 

 حنوه.

 وقال ابن عدي:
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حمفوظ، وإمنا  "وهذا احلديث، عن ابن عيينة، عن الزهري هبذا اإلسناد غري
يروي هذا احلديث ابن وهب، عن ابن هليعة وجابر بن إمساعيل احلضرمي 

 عن عقيل، عن الزهري".                                                  

وقال: "احلسن بن أيب احلسن املؤذن بغدادي: منكر احلديث عن الثقات 
 ويقلب األسانيد".

 

 وأما حديث عائشة:

حدثنا ابن أيب ذئب، حدثين من مسع أاب ( 1590فأخرجه الطيالسي )
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص سلمة، حيدث عن عائشة، أن رسول هللا 

"من استيقظ من منامه فال يغمس يده يف طهوره حىت يفرغ على يده ثالث 
إذا استيقظ يفعل ذلك حىت يفرغ على ملسو هيلع هللا ىلص غرفات"، ومل يكن رسول هللا 

 يده ثالاث".

 :637-636 /1"العلل"  قال ابن أيب حامت يف

 بن ابن أيب ذئب، عمن مسع أاب سلمة  "سئل أبو زرعة عن حديث رواه
 : ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب عبد الرمحن، حيدث عن عائشة، 

"إذا استيقظ أحدكم من النوم، فليغرف على يده ثالث غرفات قبل أن 
 يدخلها يف وضوئه، فإنه ال يدري حيث ابتت يده".
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هذا ... ملسو هيلع هللا ىلص ن أيب هريرة، عن النيب  سلمة، عورواه الزهري، عن أيب
 احلديث؟

 فقال أبو زرعة: هذا عندي وهم، يعين: حديث ابن أيب ذئب".
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 يستفاد من الحديث

 

أن األمر بغسل اليد عقب القيام من النوم، قد يكون خلوف جناسة  األول:
على اليد، مثل مرورها على موضع االستجمار مع العرق، كما قال 

الشافعي، وأمحد وغريمها، وقد يكون تعبداًي كما قال مالك، قال اخلطايب: 
"األمر فيه أمر استحباب ال أمر إجياب، وذلك ألنه قد علقه ابلشك، 

ملضمن ابلشك ال يكون واجبا، وأصل املاء الطهارة وكذلك بدن واألمر ا
 االنسان، وإذا ثبتت الطهارة يقينا مل تزل أبمر مشكوك فيه".

 
 العمل ابالحتياط يف العبادة. الثاين:

 
 الكناية عما يستحيا منه إذا حصل اإلفهام هبا. الثالث:

 
يد فيه ملن أراد دخال الأن القليل من املاء ال يصري مستعمال إب الرابع:

 الوضوء.
 

اختلفوا يف أن علة األمر التنجيس أو التعبد، فمنهم من قال، وهو  اخلامس:
قول اجلمهور: إن ذلك الحتمال النجاسة ومقتضاه إحلاق من يشك يف 

ذلك، ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن من درى أين ابتت يده، كمن لف 
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 كراهة، وإن كان غسلها عليها خرقة مثال، فاستيقظ وهو على حاهلا فال
مستحبا كما يف املستيقظ، ومنهم من قال، ومنهم مالك: أبن ذلك للتعبد، 

 فال فرق بني الشاك واملتيقن.
 

فإذا غمس يده يف اإلانء قبل الغسل فال يفسد املاء، والقرينة  السادس:
 الصارفة التقييد ابلثالث يف غري النجاسة العينية، فإنه يدل على ندبية 

الغسل، فلو كانت علته النظافة ما احتيج إىل التكرير إذ ذلك حيصل يف مرة 
واحدة، ويُقال أيضا أن اليقني ال يزول ابلشك، فطهورية املاء اثبتة بيقني، 

والغمس ال يقتضي إبطال طهوريته، ألنه إن كان لوهم النجاسة، فالوهم ال 
 يزول به يقني الطهورية.

  
ى إانًء.احلديُث يقتضي تع السابع:  ليَق احُلكِم مبا ُيسمَّ

 
 هذا آخر ابب املياه، ويليه: ابب النجاسات.

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ابب: النجاسات
 

احلديث األول: "إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر، فإن رأى يف نعليه 
 قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما".

 
 بقربين يعذابن..." احلديث.ملسو هيلع هللا ىلص احلديث الثاين: "مر النيب 

 
 احلديث الثالث: "إن هللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر، فإهنا رجس".

 
 احلديث الرابع: "ألقى الروثة، وقال: "هذه ركس".

 
 احلديث اخلامس: " إذا طهرت فاغسلي ثوبك، مث صلي فيه".

 
 عن املذي، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص احلديث السادس: ُسئل النيب 
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تصيب البدن أو المالبس من حين وجوب إزالة النجاسة 

 العلم بها

 

( "إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر، فإن رأى يف نعليه 12)
 قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما".

 

و  402 /2(، ومن طريقه البيهقي 650أخرجه أبو داود ) -صحيح 
، والطيالسي 92و  20 /3(، وأمحد 4889، ويف "املعرفة" )431

، وإبراهيم احلريب يف "غريب 418و  417 /2(، وابن أيب شيبة 2268)
املنتخب، والدارمي -( 880، وعبد بن محيد )1052 /3احلديث" 

( و 732ذر يف "األوسط" )(، وابن املن1194(، وأبو يعلى )1378)
، 511 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 1017(، وابن خزمية )2398)

و  403 /2، وعنه البيهقي 260 /1(، واحلاكم 2185وابن حبان )
، 313 /2(، واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" 4890، ويف "املعرفة" )431

نعامة  ( من طرق عن محاد بن سلمة، قال: حدثنا أبو299والبغوي )
 السعدي، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال:

يصلي أبصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، ملسو هيلع هللا ىلص " بينما رسول هللا 
صالته، قال: ملسو هيلع هللا ىلص فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهلم، فلما قضى رسول هللا 
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ينا نعالنا، ، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألق"ما محلكم على إلقاء نعالكم"
أو قال:  -أاتين فأخربين أن فيهما قذرا ملسو هيلع هللا ىلص إن جربيل ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا 

 وقال: فذكره. -أذى 

 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم، أبو نضرة هو املنذر بن مالك بن 
 سلم حديث أيب نعامة عنه، وال محاد عن أيبقطعة العبدي لكن مل خيرّج م

 نعامة. 

 واتبع محادا، احلجاج بن حجاج الباهلي:

 307-306 /1(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 786أخرجه ابن خزمية )
 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن احلجاج، عن أيب نعامة به.

جل، ( عن معمر بن راشد، عن أيوب، عن ر 1516وأخرجه عبد الرزاق )
 حدثه، عن أيب سعيد اخلدري به.

من طريق أيب الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي،  403 /2وأخرجه البيهقي 
 يالعباس بن عثمان بن شافع الشافع حدثنا أمحد بن حممد بن عبد هللا بن

بن راشد  د بن عبد الرمحن العطار، عن معمرمبكة، حدثنا عمي، حدثنا داو 
 سعيد اخلدري به. عن أيوب عن أىب نضرة عن أىب
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قلت: رجاله ثقات، أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن العباس بن 
 عثمان بن شافع: ثقة، وعمه هو إبراهيم بن حممد الشافعي. 

 وقال البيهقي:

 "غري حمفوظ".

 وجاء من مسند أيب هريرة، وابن مسعود، وأنس:

 حديث أيب هريرة:

 بن أيوب املصري، عن عباد كشف، من طريق حيىي  -( 604أخرجه البزار )
 بن كثري، عن أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة:ا

صلى ابلناس فخلع نعليه، فلما حس به الناس خلعوا ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
نعاهلم، فلما فرغ من صالته أقبل على الناس، فقال: إن امللك أاتين فأخربين 

رأى فيهما أن بنعلي أذى، فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعليه، فإن 
 شيئا، فليمسحهما مث ليصل فيهما".

 وإسناده ضعيف جدا، عباد بن كثري: مرتوك.

 وحديث ابن مسعود:

(، والطحاوي يف 9972) /10كشف، والطرباين   -( 606أخرجه البزار )
بن من طريق أيب غسان مالك  140 /1م ، واحلاك511 /1"شرح املعاين" 
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ثنا أبو محزة، عن إبراهيم، عن حد، ثنا زهري بن معاويةحدإمساعيل النهدي، 
 علقمة، عن عبد هللا قال: 

نعليه وهو يصلي، فخلع من خلفه نعاهلم، فقال: ما محلكم ملسو هيلع هللا ىلص "خلع النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جربيل 

 ."أخربين أن يف إحدامها قذرا، فخلعتهما لذلك، فال ختلعوا نعالكم

ف، أبو محزة هو ميمون األعور القصاب الكويف، مشهور وإسناده ضعي
 بكنيته: ضعيف احلديث.

 وحديث أنس:

، وعنه البيهقي 139 /1(، واحلاكم 4293أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
عبد هللا بن  حدثنامن طريق إبراهيم بن احلجاج السامي قال:  404 /2

 مثامة، عن أنس بن مالك قال:  حدثنااملثىن قال: 

نعليه يف الصالة إال مرة، فخلع القوم نعاهلم، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل خيلع النيب "
مل خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا فقال: إن جربيل عليه ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ."السالم أخربين أن هبما قذرا

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبد هللا بن املثىن ومل 
 هده احلديث املشهور عن ميمون األعور" وأقره الذهيب.خيرجاه، وشا

 قال احلافظ:
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"عبد هللا بن املثىن بن عبد هللا بن أنس بن مالك األنصاري وثقه العجلي  
والرتمذي، واختلف فيه قول الدارقطين، وقال ابن معني وأبو زرعة، وأبو 

 حامت: صاحل. 

 وقال النسائي: ليس ابلقوي.

 وقال الساجي: فيه ضعف ومل يكن من أهل احلديث وروى مناكري. 

 وقال العقيلي: ال يتابع على أكثر حديثه.  

قال احلافظ: مل أر البخاري احتج به إال يف روايته عن عمه مثامة فعنده عنه 
 أحاديث".

 قلت: وإبراهيم بن احلجاج السامي مل يرو له البخاري شيئا وهو ثقة.

  

 حديث عائشة، وأيب هريرة: وله شاهدان من

 

 أما حديث أيب هريرة:

( من طريق َأيب املغرية، 300(، ومن طريقه البغوي )385فأخرجه أَبو داود )
والوليد بن مزيد، وعمر بن عبد الواحد، عن األوزاعي، املعىن، قال: أنبئت 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن سعيدا املقربي حدث، عن أبيه، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 

 طئ أحدكم بنعله األذى، فإن الرتاب له طهور"."إذا و 
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من طريق الوليد بن مزيد  430 /2، والبيهقي 166 /1وأخرجه احلاكم 
)وحده( وإسناده ضعيف إذ مل يذكر األوزاعي من أنبأه، وجاء يف طريق 

 أخرى ضعيفة أن الذي أنبأ األوزاعي هو حممد بن عجالن: 

، والبزار 93 /1حزم يف "احمللى" (، ومن طريقه ابن 386أخرجه أَبو داود )
(، وابن 292، وابن خزمية )257 /2" يف "الضعفاء (، والعقيلي8435)

من طريق  430 /2، وعنه البيهقي 166 /1(، واحلاكم 1404ِحبان )
حممد بن كثري الصنعاين، عن األوزاعي، عن حممد بن عجالن، عن سعيد 

 بن أيب سعيد املقربي به.ا

 وقال البزار:

احلديث قد رواه غري األوزاعي، عن ابن عجالن، عن املقربي، عن "وهذا 
 رجل، فاحلديث ال يثبت".

 وقال العقيلي:

 "وال يصح ابن عجالن فيه".

 وأما احلاكم فقال:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن حممد بن كثري الصنعاين هذا 
 صدوق وقد حفظ يف إسناده ذكر ابن عجالن ومل خيرجاه".

ناده ضعيف، فإن حممد بن كثري بن أىب عطاء الصنعاين مث قلت: بل إس
 : 501 /7املصيصي: صدوق كثري اخلطأ، وقال ابن عدي يف "الكامل" 
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" وحممد بن كثري له رواايت عن معمر واألوزاعي خاصة أحاديث عداد مما 
 ال يتابعه أحد عليه"، ومل خيرج له مسلم شيئا.

حممد بن احلسن بن خليل، قال: ( قال: أخربان 1403وأخرجه ابن حبان )
حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم، قال: حدثين الوليد، عن األوزاعي، عن سعيد 

 بن أيب سعيد املقربي به.ا

 ليس فيه حممد بن عجالن!

وشيخ ابن حبان هو حممد بن احلسن بن اخلليل أبو عبد هللا النسوي: بعد 
ومل  299 /52 د ابن عساكر فقط يف "اتريخ دمشق"البحث وجدته عن

يذكر شيئا من حاله ال جبرح أو تعديل فهو اآلن يف حّيز اجلهالة، وابقي 
 رجاله ثقات. 

 

 وأما حديث عائشة:

من طريق حممد  430 /2(، ومن طريقه البيهقي 387فأخرجه أبو داود )
بن ابن محزة، عن األوزاعي، عن حممد يعين ابن عائذ، حدثين حيىي يعين 

سعيد بن أيب سعيد، عن القعقاع بن حكيم، عن  الوليد، أخربين أيضا
 مبعىن حديث أيب هريرة الذي سلف قبل قليل.ملسو هيلع هللا ىلص عائشة، عن رسول هللا 



240 
 

( عن عبد هللا بن زايد بن مسعان، وابن املنذر يف 104وأخرجه عبد الرزاق )
( من طريق موسى بن عقبة، كالمها عن القعقاع بن 735"األوسط" )

 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا  حكيم، عن عائشة، قالت: قال

"إذا وطئ أحدكم بنعليه يف األذى فإن الرتاب هلما طهور" واللفظ البن 
 املنذر.

 :143 /1وقال البيهقي يف "اخلالفيات" 

 "القعقاع مل يسمع من عائشة". 

، 257-256 /2" (، والعقيلي يف "الضعفاء4869وأخرجه أبو يعلى )
(، وأبو 2759"األوسط" )، والطرباين يف 203 /5وابن عدي يف "الكامل" 

من طريق يزيد بن زريع، عن روح بن  157 /2نعيم يف "أخبار أصبهان" 
القاسم، عن عبد هللا بن زايد بن مسعان، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، 

 عن القعقاع بن حكيم، عن أبيه، عن عائشة به.

" وإسناده ضعيف جدا، فإن ابن مسعان مرتوك، وذكر الدارقطين يف "العلل
طريقه هذه بعد أن ذكر االختالف على األوزاعي يف حديث أيب  160 /8

 هريرة الذي سلف قبل قليل، وقال: 

 "وهو أشبهها ابلصواب، وإن كان ابن مسعان مرتوكا".
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 تنبيه:

حذف حمقق مسند أيب يعلى )عن أبيه( فيما بني عائشة والقعقاع مع أنه 
 ن أبيه، عن عائشة(!".قال: "يف األصلني )عن القعقاع بن حكيم، ع

( عن ابن عيينة، عن ابن عجالن، 106وأخرجه موقوفا عليها عبد الرزاق )
عن سعيد املقربي: أن امرأة سألت عائشة عن املرأة جتر ذيلها إذا خرجت 

إىل املسجد، فتصيب املكان الذي ليس بطاهر، قالت: فإهنا متر على املكان 
 الطاهر فيطهره.

 

 غريب الحديث

 

 ا( بفتحتني، أي: جناسة.)َقَذرً 

 

 يستفاد من الحديث

 

: أن من صلى ويف ثوبه جناسة مل يعلم هبا فإن صالته جمزية وال إعادة  أوًلا
 عليه.

يف أفعاله واجب كهو يف أقواله، وهو ملسو هيلع هللا ىلص فيه أن االتساء برسول هللا  اثنياا:
 خلع نعليه خلعوا نعاهلم.ملسو هيلع هللا ىلص أهنم ملا رأوا رسول هللا 
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من األدب أن املصلي إذا صلى وحده فخلع نعله وضعها عن يساره  اثلثاا:
وأما إذا كان مع غريه يف الصف وكان عن ميينه وعن يساره أانس فإنه 

 يضعها بني رجليه.
 

 أن يسري العمل ال يقطع الصالة. رابعاا:
 

ا:  أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر واألذى. خامسا
 

ا: أن املصلي إذا دخل يف الصالة وهو ملتبس بنجاسة غري عامل هبا،  سادسا
أو انسيا هلا، مث عرف هبا يف أثناء صالته أنه جيب عليه إزالتها، مث يستمر يف 

 صالته، ويبين على ما صلى.
 

 فيه داللة على شرعية الصالة يف النعال، ودخول املسجد منتعاًل. سابعاا:
 

 شياء القذرة. صيانة املسجد عن األ اثمناا:

 

 ٭ ٭ ٭
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 نجاسة البول ووجوب التنزه عنه، والتوقي منه

 

بقربين يعذابن، فقال: إهنما ليعذابن، وما ملسو هيلع هللا ىلص ( "مر النيب 13)
يعذابن يف كبري، أما أحدمها فكان ًل يسترت من البول، وأما اآلخر 

فكان ميشي ابلنميمة، مث أخذ جريدة رطبة، فشقها بنصفني، مث 
واحدة، فقالوا: اي رسول هللا، مل صنعت هذا؟ غرز يف كل قرب 

 ."فقال: لعله أن خيفف عنهما ما مل ييبسا
 

( حدثنا حيىي، 183(، ومن طريقه البغوي )1361أخرجه البخاري )
( أخربان هناد بن السري، وابن 2207(، ويف "الكربى" )2069والنسائي )

(، 228، واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" )377-376 /2أيب شيبة 
(، ويف "إثبات عذاب القرب" 49، ويف "السنن الصغري" )412 /2والبيهقي 

 -( عن أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" 118)
( عن أيب كريب، وأبو 674(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )898مسند عمر )

( من 851نعيم أيضا من طريق أمحد بن منيع، واآلجري يف "الشريعة" )
طريق احلسني بن احلسن املروزي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وزايد بن 

( من طريق أيب موسى، والسمرقندي 675أيوب، وأبو نعيم يف "املستخرج" )
( من طريق إبراهيم بن يوسف، كُلهم )حيىي، 215يف "تنبيه الغافلني" )
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حلسني بن وهناد، وابن أيب شيبة، وأمحد بن عبد اجلبار، وأبو كريب، وا
احلسن املروزي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وزايد بن أيوب، وأمحد بن 

بن يوسف بن ميمون( عن أيب موسى حممد بن املثىن، وإبراهيم  منيع، وأبو
معاوية حممد بن خازم، عن األعمش، عن جماهد، عن طاووس، عن ابن 

 عباس رضي هللا عنهما: فذكره.

بة والبغوي، ويف لفظ النسائي )ال يستربئ واللفظ للبخاري، وابن أيب شي 
من بوله(، والطربي، واخلرائطي )ال يستربئ من البول(، واآلجري )ال يستنزه 

من بوله(، والسمرقندي، والبيهقي )ال يستنزه من البول(، وللسمرقندي 
 بقربين جديدين(.ملسو هيلع هللا ىلص وحده )مر النيب 

 بن عبد احلميد: واتبع أاب معاوية: وكيع، وعبد الواحد بن زايد، وجرير

 أما متابعة وكيع، فجاءت مقرونة به، وغري مقرونة، فأما املقرونة:

، ومن 225 /1( حدثنا حممد بن املثىن، وأمحد 218فأخرجها البخاري )
 /3و  122 /1(، وابن أيب شيبة 674طريقه أبو نعيم يف "املستخرج" )

ن طريق ( م851(، واآلجري يف "الشريعة" )347، وعنه ابن ماجه )375
( حدثنا علي بن حرب،  495يوسف بن موسى القطان، وأبو عوانة )

مخسُتهم )حممد بن املثىن، وأمحد، وابن أيب شيبة، ويوسف بن موسى، وعلي 
بن حرب( عن أيب معاوية حممد بن خازم، ووكيع بن اجلراح، قاال: حدثنا ا

األعمش ، عن جماهد ، قال مسعت جماهدا، حيدث عن طاووس، عن ابن 
 عباس قال: 
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إهنما ليعذابن، وما يعذابن يف كبري، أما أحدمها بقربين، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص "مر النيب 
مث أخذ جريدة  .، وأما اآلخر فكان ميشي ابلنميمةفكان ال يسترت من البول

 رسول هللا، مل فعلت رطبة، فشقها نصفني، فغرز يف كل قرب واحدة، قالوا: اي
 لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا". هذا؟ قال: 

 /1واللفظ للبخاري وأيب عوانة، ويف لفظ آخر للبخاري، وابن أيب شيبة 
)ال  375 /3)ال يسترت من بوله(، ويف لفظ البن أيب شيبة أيضا  122

يستربئ من بوله(، ولفظ أمحد، وابن ماجه، واآلجري )ال يستنزه من بوله(، 
 ين جديدين(.بقرب ملسو هيلع هللا ىلص والبن ماجه )مر رسول هللا 

 وأما اليت غري مقرونة به:

( حدثنا أبو 111-292( حدثنا حيىي، ومسلم )6052فأخرجها البخاري )
سعيد األشج، وإسحاق بن إبراهيم، ومن طريق إسحاق )وحده( أبو نعيم 

(، والطربي يف 70( ، ومسلم أيضا، والرتمذي )674يف "املستخرج" )
( عن أيب كريب حممد بن العالء، وأبو 899مسند عمر ) -"هتذيب اآلاثر" 

(، 70( حدثنا زهري بن حرب، وأبو داود أيضا، والرتمذي )20داود )
(، وعنه الطحاوي يف 11549( و )27(، ويف "الكربى" )31والنسائي )

( عن هناد بن السري ) وهو عنده يف 5190"شرح مشكل اآلاثر" )
 /3( (، والرتمذي أيضا عن قتيبة، وابن أيب شيبة 575( و )360"الزهد" )

(، 674(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )850)، ومن طريقه اآلجري 377
( حدثنا احلسن 130(، وابن اجلارود )206وكذا أبو الشيخ يف "التوبيخ" )
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( حدثنا يوسف بن موسى، وأبو عوانة 56بن حممد الزعفراين، وابن خزمية )ا
(، 1071( حدثنا عبد الرمحن بن بشر، وابن منده يف "اإلميان" )495)

(، 10588(، ويف "الشعب" )4956ملعرفة" )، ويف "ا104 /1والبيهقي 
بن عبد هللا العبسي، ( من طريق إبراهيم 117ب القرب" )ويف "إثبات عذا

، وابن املنذر يف 149 /3ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 
( من طريق ابن منري، كلُّهم )حيىي، وأبو سعيد األشج، 688"األوسط" )

وزهري بن حرب، وهناد، وقتيبة، وابن أيب  وإسحاق بن إبراهيم، وأبو كريب،
شيبة، واحلسن بن حممد الزعفراين، ويوسف بن موسى، وعبد الرمحن بن 
بشر، وإبراهيم بن عبد هللا العبسي، وابن منري( عن وكيع ) وهو عنده يف 

( ( عن األعمش، قال: مسعت جماهدا، حيدث، عن 444"الزهد" )
 قال:  طاووس، عن ابن عباس رضي هللا عنهما،

إهنما ليعذابن، وما يعذابن يف كبري،  على قربين، فقال:ملسو هيلع هللا ىلص ر رسول هللا م"
مث دعا  .، وأما هذا: فكان ميشي ابلنميمةأما هذا: فكان ال يسترت من بوله

بعسيب رطب فشقه ابثنني، فغرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، مث 
 ."قال: لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا

(، وابن خزمية، 575ومسلم، والرتمذي، ووكيع، وهناد ) واللفظ للبخاري،
وأيب داود، ويف رواية أيب داود عن زهري بن حرب )ال يستنزه من البول(، 
ولفظ النسائي، واآلجري، والبيهقي )ال يستنزه من بوله(، ولفظ هناد يف 
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( )ال يستربئ من البول(، ولفظ ابن اجلارود، وابن املنذر، 360"الزهد" )
 وي )ال يستربئ من بوله(، ولفظ أيب الشيخ )ال يتوقى من بوله(.والطحا

 

 وأما متابعة عبد الواحد بن زايد:

(، والبيهقي 496(، وأبو عوانة )739(، والدارمي )292فأخرجها مسلم )
(، واجلورقاين يف "األابطيل" 119، ويف "إثبات عذاب القرب" )412 /2

ذا اإلسناد غري أنه قال: ( من طريق عبد الواحد، عن األعمش هب347)
"، لفظ أيب عوانة )ال -أو من البول  -"وكان اآلخر ال يستنزه عن البول 

-620يسترت من البول( ومن طريق عبد الواحد أخرجه عبد بن محيد )
املنتخب( حدثين فهد بن عوف، ولفظه )ال يتقي البول(، وإسناده ضعيف 

 جدا، فهد بن عوف: مرتوك، تركه مسلم، والفالس.

 وقال ابن املديين: كذاب. 

 وقال أبو زرعة: اهتم بسرقة حديثني.

 وقال الدارقطين: ضعيف.

 البن أيب حامت. 571-570 /3ويُنظر "اجلرح والتعديل" 

 

 وأما متابعة جرير بن عبد احلميد:
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(، واآلجري يف "الشريعة" 3128(، وابن حبان )1378فأخرجها البخاري )
ميد، عن األعمش، عن جماهد، عن ( من طريق جرير بن عبد احل851)

على قربين فقال: ملسو هيلع هللا ىلص طاووس، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، مر النيب 
مث قال: بلى أما أحدمها فكان يسعى  .إهنما ليعذابن وما يعذابن من كبري"

قال: مث أخذ عودا رطبا،  .ابلنميمة، وأما أحدمها فكان ال يسترت من بوله
فكسره ابثنتني، مث غرز كل واحد منهما على قرب، مث قال: لعله خيفف 

 ."عنهما ما مل ييبسا

 واللفظ للبخاري، ولفظ ابن حبان، واآلجري )ال يستنزه من بوله(. 

 وقال النسائي:

 "خالفه منصور، رواه عن جماهد، عن ابن عباس ومل يذكر طاووسا".

 وقال الرتمذي:

حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا احلديث، عن جماهد، عن ابن "
عباس، ومل يذكر فيه عن طاووس، ورواية األعمش أصح، ومسعت أاب بكر 

األعمش "حممد بن أابن البلخي مستملي وكيع، يقول: مسعت وكيعا، يقول: 
 أحفظ إلسناد إبراهيم من منصور".

 (:42وقال يف "العلل الكبري" )ص 

عن حديث جماهد، عن طاووس، عن  -يعين البخاري  - " سألت حممدا
 على قربين، فقال: األعمش يقول: عن جماهد،ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس مر رسول هللا 
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عن طاووس، عن ابن عباس، ومنصور يقول: عن جماهد، عن ابن عباس  
 وال يذكر فيه: عن طاووس، قلت: أيهما أصح؟ قال: حديث األعمش".

 وقال ابن حبان:

عباس   جماهد عن ابن عباس ومسعه عن طاووس عن ابن"مسع هذا اخلرب
 فالطريقان مجيعا حمفوظان".

 قلت: أما طريق جماهد عن ابن عباس بال واسطة:

(، ويف 2068(، والنسائي )21(، وأبو داود )216فأخرجه البخاري )
(، 901مسند عمر ) -(، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" 2206"الكربى" )

( من طريق جرير بن عبد 848جرين يف "الشريعة" )(، واآل55وابن خزمية )
 225 /1( من طريق عبيدة بن محيد، وأمحد 6055احلميد، والبخاري )

( من طريق 213من طريق شيبان، واخلرائطي يف "مساوئ األخالق" )
 إبراهيم بن طهمان، أربعُتهم عن منصور، عن جماهد، عن ابن عباس، قال: 

املدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانني حبائط من حيطان ملسو هيلع هللا ىلص "مر النيب 
مث قال:  .يعذابن، وما يعذابن يف كبريملسو هيلع هللا ىلص: يعذابن يف قبورمها، فقال النيب 

بلى، كان أحدمها ال يسترت من بوله، وكان اآلخر ميشي ابلنميمة. مث دعا 
جبريدة، فكسرها كسرتني، فوضع على كل قرب منهما كسرة، فقيل له: اي 

إىل "أو:  "قال: لعله أن خيفف عنهما ما مل تيبسا رسول هللا، مل فعلت هذا؟
 ."أن ييبسا
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واللفظ للبخاري، وأيب داود، وابن خزمية، ولفظ النسائي )ال يستربئ من  
بوله(، ولفظ اآلجري )ال يستنزه من بوله(، ولفظ اخلرائطي )إهنما ليعذابن 

من  يف يسري، مرة أو مرتني، وما هو بيسري، أما أحدمها فكان ال يستربئ
 البول، وأما اآلخر ففي النميمة(.

 ( من طريق زايد بن عبد هللا البكائي،849وأخرجه اآلجري يف "الشريعة" )
 عن منصور واألعمش، عن جماهد به.

( حدثنا شعبة، عن األعمش، عن جماهد، عن 2768وأخرجه الطيالسي )
 أتى على قربين فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس، أن رسول هللا 

غري كبري، أما أحدمها فكان أيكل حلوم الناس، وأما اآلخر  إهنما ليعذابن يف"
مث دعا جبريدة، فشقها نصفني، فوضع نصفها على  .فكان صاحب منيمة

هذا القرب، ونصفها على هذا القرب وقال: عسى أن خيفف عنهما ما دامتا 
 ."رطبتني

وهذا اللفظ غري حمفوظ، أعين )أما أحدمها فكان أيكل حلوم الناس(، وقد 
(، وابن حبان 900مسند عمر ) -خرجه الطربي يف "هتذيب اآلاثر" أ

( من طريق حممد بن إبراهيم بن أىب عدي، عن شعبة هبذا اإلسناد، 3129)
 ولفظه "إن هذين يعذابن يف غري كبري، وبلى، يف منيمة والبول..." احلديث.
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( من طريق سهيل بن أيب صاحل، عن حبيب بن 214وأخرجه اخلرائطي )
 الكويف، عن جماهد، عن ابن عباس، قال:  حسان

بعض حوائط األنصار ابلغابة، وإذا بقربين، فقال ملسو هيلع هللا ىلص دخلت مع رسول هللا "
سبحان هللا، سبحان هللا، إن صاحيب هذين القربين ليعذابن ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

يف غري كبري، أما أحدمها فكان ميشي ابلنميمة، وأما اآلخر فكان ال يستنقي 
جريدة رطبة فكسرها، فجعل عند رأس كل واحد منهما وأخذ  .من البول

 ."نصفا، وقال: لعله أن يرفه عنهما ما دامت رطبة

وإسناده ضعيف جدا، حبيب بن حسان الكويف هو ابن أيب االشرس: قال 
 أمحد والنسائي: مرتوك.

 وقال ابن معني: ليس بثقة.

 : منكر احلديث.313 /2وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 

 ال أبو داود: ليس حديثه بشيء.وق

 وقال أبو أمحد احلاكم: ذاهب احلديث.

 وقال ابن حبان: منكر احلديث جدا.

 

 وله طريق أخرى عن طاووس:
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( حدثنا ابن وكيع، 902أخرجه الطربي يف "هتذيب اآلاثر" مسند عمر )
حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، قال: 

 بذلك عبد هللا بن عباس، قال: حدثين أعلمهم 

على قربين، فقال: إهنما ليعذابن، وما يعذابن يف كبري، أما ملسو هيلع هللا ىلص مر النيب "
مث دعا  .هذا فكان ال يسترت من بوله، وأما هذا فكان ميشي ابلنميمة

بعسيب رطب فشقه ابثنتني، مث غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، 
 ."يبسامث قال: لعله أن خيفف عنهما ما مل ي

وإسناده ضعيف، ابن وكيع هو سفيان وهو ضعيف، وابقي رجاله رجال 
 الشيخني، أيوب هو السختياين، وعبد الوهاب هو ابن عبد اجمليد الثقفي.

 

وله شاهد من حديث أيب بكرة، وجابر، وأيب أمامة، وأيب هريرة، ويعلى 
 ابن سيابة، وأنس:

 

 أما حديث أيب بكرة:

حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم، والبخاري يف  36-35 /5فأخرجه أمحد 
 "(، والعقيلي يف "الضعفاء3636، والبزار )127 /2"التاريخ الكبري" 

، وإبراهيم احلريب يف "غريب 236 /2، وابن عدي يف "الكامل" 154 /1 
بن أيب عن عبد هللا  236 /2يف "الكامل" ، وابن عدي 610 /2احلديث" 
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(، والبيهقي يف "إثبات 3747"املعجم األوسط" )بكر العتكي، والطرباين يف 
بن شيبان، براهيم، ثالثتهم عن األسود ( عن مسلم بن إ125عذاب القرب" )

حدثنا حبر بن مرار، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، قال: حدثنا أبو بكرة، 
 قال: 

وهو آخذ بيدي، ورجل عن يساره، فإذا حنن ملسو هيلع هللا ىلص "بينا أان أماشي رسول هللا 
إهنما ليعذابن، وما يعذابن يف كبري، ملسو هيلع هللا ىلص: مامنا، فقال رسول هللا ربين أبق

وبلى، فأيكم أيتيين جبريدة؟ فاستبقنا، فسبقته، فأتيته جبريدة، فكسرها 
إنه يهون طعة، وعلى ذا القرب قطعة، وقال: نصفني، فألقى على ذا القرب ق

 عليهما ما كانتا رطبتني، وما يعذابن إال يف البول، والغيبة".

 ل الطرباين:وقا

"ال يروى هذا احلديث عن أيب بكرة، إال من حديث األسود بن شيبان، ومل 
جيوده عن األسود بن شيبان، إال مسلم بن إبراهيم، ورواه أبو داود الطيالسي 

بن مرار، ( ( عن األسود بن شيبان، عن حبر هجر-908) يف "مسنده" )
 عن أيب بكرة".

الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر"  ومن طريق أيب داود الطيالسي أخرجه
(، واتبع الطيالسي: 124(، والبيهقي يف "إثبات عذاب القرب" )5191)

 وكيع:

، وعنه ابن ماجه 386/ 3و 122 /1، وابن أيب شيبة 39 /5أخرجه أمحد 
(، وأما قول الطرباين مل جيوده إال مسلم بن ابراهيم عن شيبان! فليس 349)
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و سعيد عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبيد كما قال فقد اتبعه أربعة: أب
البصري موىل بين هاشم، وعبد هللا بن أيب بكر العتكي، وقد تقدما يف 

البن أيب حامت،  575 /3التخريج، وسليمان بن حرب كما يف "العلل" 
 .156 /7وعبد الصمد كما يف "العلل" للدارقطين 

 وقال العقيلي:

ن حبر بن مرار هذا، وقد صح "وليس مبحفوظ من حديث أيب بكرة إال ع
 من غري هذا الوجه".

قلت: وهو صدوق اختلط آبخرة، وقد اضطرب يف إسناده فمرة يوصله، 
 الرواية املوصولة. 156 /7ومرة يرسله، وصّوب الدارقطين يف "العلل" 

 إهنا: "أصح". 575-574 /3وقال أبو حامت كما يف "العلل" البنه  

 

 وأما حديث جابر:

(، وابن أيب الدنيا يف "الصمت" 735اري يف "األدب املفرد" )فأخرجه البخ
(، ومن طريقه املزي يف 2050(، وأبو يعلى )38(، ويف "ذم الغيبة" )176)

 من طريق النضر، قال: حدثنا أبو العوام  130 /18"هتذيب الكمال" 
 عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال: حدثنا أبو الزبري حممد، عن جابر بن 

  قال: عبد هللا
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، فأتى على قربين يعذب صاحبامها، فقال: إهنما ال ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع رسول هللا "
يعذابن يف كبري، وبلى، أما أحدمها فكان يغتاب الناس، وأما اآلخر فكان ال 

فدعا جبريدة رطبة، أو جبريدتني، فكسرمها، مث أمر بكل  .يتأذى من البول
إنه سيهون من عذاهبما أما ملسو هيلع هللا ىلص: رست على قرب، فقال رسول هللا كسرة فغ

 ما كانتا رطبتني، أو: مل تيبسا".
 وقال املزي:

"هكذا رواه النضر بن مشيل، وخالفه حيىي بن كثري، فرواه عن عبد العزيز، 
 عن عطاء، عن جابر". 

( حدثنا اجلراح بن خملد، حدثنا حيىي بن كثري بن 2055أخرجه أبو يعلى )
ع الباهلي، عن عطاء بن أيب رابح، درهم العنربي، حدثنا عبد العزيز بن ربي

 عن جابر به.

 وله طريقان آخران عن أيب الزبري غري صاحلني لالعتبار:

 األول:

( حدثنا قاسم بن أيب شيبة، حدثنا أبو داود 2066أخرجه أبو يعلى )
 الطيالسي، عن أيب العوام، عن أيب الزبري، عن جابر حنوه.

 /2اخلليلي يف "اإلرشاد"  إسناده ضعيف جدا، قاسم بن أيب شيبة: قال
 : ضعفوه وتركوا حديثه.575

 والثاين: 
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( من طريق عمرو بن خالد احلراين 4628أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 ابن هليعة، عن أسامة بن زيد، عن أيب الزبري، عن جابر قال: حدثناقال: 

على قبور نساء من بين النجار هلكوا يف اجلاهلية، ملسو هيلع هللا ىلص مر نيب هللا " 
 ."عهم يعذبون يف القبور يف النميمةفسم

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال ابن هليعة".

وابن هليعة سيء احلفظ، ويف متنه نكارة، فقد رواه ابن جريج، أخربين أبو 
 الزبري، أنه مسع جابر بن عبد هللا، يقول:

جال من بين النجار يوما خنال لبين النجار، فسمع أصوات ر ملسو هيلع هللا ىلص "دخل النيب 
فزعا، فأمر أصحابه أن ملسو هيلع هللا ىلص ماتوا يف اجلاهلية يعذبون يف قبورهم، فخرج النيب 

 يتعوذوا من عذاب القرب".

 ( حدثنا 1432، وعنه عبد هللا يف "السنة" )295 /3أخرجه أمحد 
 ( ( عن ابن جريج به.6742عبد الرزاق ) وهو يف "املصنف" )

(، والبيهقي يف 13داود يف "البعث" ) (، وابن أيب2149وأخرجه أبو يعلى )
كشف، -( 871( من طريق سفيان، والبزار )204"إثبات عذاب القرب" )

 من طريق موسى بن عقبة، كالمها عن أيب الزبري به.

وخالف أاب الزبري: أبو سفيان طلحة بن انفع فجعله من مسند أم مبشر 
 األنصارية امرأة زيد بن حارثة: 



257 
 

، 194-193 /10و 374 /3ابن أيب شيبة ، و 362 /6أخرجه أمحد 
(، وابن أيب 349(، وهناد يف "الزهد" )268) /25ومن طريقه الطرباين 
(، واآلجري يف "الشريعة" 3125(، وابن حبان )875عاصم يف "السنة" )

عن ( عن أيب معاوية، 95ذاب القرب" )(، والبيهقي يف "إثبات ع856)
 مبشر قالت: األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر، عن أم

وأان يف حائط من حائط بين النجار فيه قبور ملسو هيلع هللا ىلص "دخل علي رسول هللا  
موتى قد ماتوا يف اجلاهلية قالت: فخرج وهو يقول: استعيذوا ابهلل من 

قالت: فقلت: اي رسول هللا، وإهنم ليعذبون يف قبورهم؟ قال:  .عذاب القرب
 ."نعم عذااب تسمعه البهائم

 : 418 /15لل" وقال الدارقطين يف "الع

 "وقول أيب الزبري فيه أشبه ابلصواب".

ثنا موسى بن شبيب، حد( 250وأخرجه حبشل يف "اتريخ واسط" )ص 
عن األعمش،  ،ثنا أبو إسرائيلحدثنا عبد هللا بن موسى، قال: حدقال: 

 عن أيب سفيان، عن جابر، قال: 

ة رطبة حائطا ألم ميسرة، فإذا بقربين، فدعا جبريدملسو هيلع هللا ىلص "دخل رسول هللا 
اآلخر، مث أحد القربين واألخرى على القرب  فشقها مث وضع واحدة على

قال: ترفه عنهما حىت جتفا. قيل: اي رسول هللا، يف أي شيء يعذابن؟ قال: 
 ."أما أحدمها فكان ميشي ابلنميمة، وأما اآلخر فكان ال يتنزه من البول
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عمش، و)أبو وإسناده ضعيف، موسى بن شبيب: مل أجده، وفيه عنعنة األ
اسرائيل( لعل الصواب: إسرائيل، و)عبد هللا( صوابه: عبيد هللا، ومتنه منكر، 

فهو معروف ليس فيه ذكر أسباب العذاب، واحلائط ألم مبشر األنصارية، 
( يف حديث طويل من 3012وليس ألم ميسرة، وأصله يف صحيح مسلم )

ن عبادة بن طريق حامت بن إمساعيل، عن يعقوب بن جماهد أيب حزرة، ع
الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أان وأيب نطلب العلم ... إىل أن 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص قال: حىت أتينا جابر بن عبد هللا، مث ذكر أن النيب 

اي جابر هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم، اي رسول هللا قال: فانطلق إىل " 
إذا قمت الشجرتني فاقطع من كل واحدة منهما غصنا، فأقبل هبما، حىت 

مقامي فأرسل غصنا عن ميينك وغصنا عن يسارك، قال جابر: فقمت 
فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، فانذلق يل، فأتيت الشجرتني فقطعت من 

، ملسو هيلع هللا ىلصكل واحدة منهما غصنا، مث أقبلت أجرمها حىت قمت مقام رسول هللا 
أرسلت غصنا عن مييين وغصنا عن يساري، مث حلقته، فقلت: قد فعلت، اي 

ل هللا فعم ذاك؟ قال: إين مررت بقربين يعذابن، فأحببت، بشفاعيت، أن رسو 
 ."يرفه عنهما، ما دام الغصنان رطبني

 (.6524وأخرجه ابن حبان )

 

 وأما حديث أيب أمامة:
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 /8، والطرباين 266 /5، وأمحد ا( خمتصرً 245فأخرجه ابن ماجه )
بن ريق معان ( خمتصرا من ط298بري" )(، والبيهقي يف "الزهد الك7869)

رفاعة، حدثين علي بن يزيد قال: مسعت القاسم أاب عبد الرمحن حيدث عن 
 أيب أمامة قال:

يف يوم شديد احلر حنو بقيع الغرقد قال: فكان الناس ميشون ملسو هيلع هللا ىلص مر النيب " 
خلفه، قال: فلما مسع صوت النعال وقر ذلك يف نفسه فجلس حىت قدمهم 

، فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقربين قد أمامه لئال يقع يف نفسه شيء من الكرب
 قالوا: ؟فقال: من دفنتم هاهنا اليومملسو هيلع هللا ىلص دفنوا فيهما رجلني قال: فوقف النيب 

وا: قال .ليعذابن اآلن ويفتنان يف قربيهماإهنما اي نيب هللا، فالن وفالن، قال: 
ر ، وأما اآلخأما أحدمها فكان ال يتنزه من البولاي رسول هللا فيم ذاك؟ قال: 

وأخذ جريدة رطبة فشقها، مث جعلها على القربين،  .فكان ميشي ابلنميمة
، وحىت قالوا: اي نيب هللا .ا: اي نيب هللا، ومل فعلت؟ قال: ليخفف عنهماقالو 

ولوال متريج قلوبكم أو قال:  .مىت مها يعذابن؟ قال: غيب ال يعلمه إال هللا
 تزيدكم يف احلديث لسمعتم ما أمسع".

 ضعيف، علي بن يزيد وهو األهلاين: ضعيف.وإسناده 

 /8ومعان بن رفاعة السالمي: لنّي احلديث، وقال ابن عدي يف "الكامل" 
 : عامة ما يرويه، اَل يُ َتاَبُع َعليه.38

 وقال البوصريي يف "الزوائد": 
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 "قال ابن معني علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة هي ضعفاء كلها".

 تنبيه: 

 لزهد الكبري" معان إىل معاذ!حتّرف يف "ا

 

 وأما حديث أيب هريرة:

( من طريق حممد بن وهب بن أيب كرمية، قال: 824فأخرجه ابن حبان )
حدثنا حممد بن سلمة، عن أيب عبد الرحيم، قال: حدثين زيد بن أيب أنيسة، 

 عن املنهال بن عمرو، عن عبد هللا بن احلارث، عن أيب هريرة، قال: 

، فمرران على قربين، فقام، فقمنا معه، فجعل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا "كنا منشي مع 
لونه يتغري حىت رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك اي نيب هللا؟، قال: ما تسمعون 

ما أمسع؟ قلنا: وما ذاك اي نيب هللا؟، قال: هذان رجالن يعذابن يف قبورمها 
حدمها ال قلنا: مم ذلك اي نيب هللا؟، قال: كان أ .عذااب شديدا يف ذنب هني

 .يستنزه من البول، وكان اآلخر يؤذي الناس بلسانه، وميشي بينهم ابلنميمة
فدعا جبريدتني من جرائد النخل، فجعل يف كل قرب واحدة، قلنا: وهل 

 ."ينفعهما ذلك اي رسول هللا؟، قال: نعم، خيفف عنهما ما داما رطبتني

 راين: ثقة.وإسناده حسن، أبو عبد الرحيم هو خالد بن أيب يزيد احل

 واملنهال بن عمرو، وحممد بن وهب بن أيب كرمية كالمها صدوق. 
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 وله طريقان آخران عن أيب هريرة:

 األول:

(، 207، وإسحاق )376 /3، وابن أيب شيبة 441 /2أخرجه أمحد 
( عن حممد بن عبيد، والطربي يف 123والبيهقي يف "إثبات عذاب القرب" )

( من طريق الوليد بن القاسم، كالمها 903مسند عمر ) -"هتذيب اآلاثر" 
 عن يزيد بن كيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال: 

فجعل إحدامها عند  .على قرب، فقال: ائتوين جبريدتنيملسو هيلع هللا ىلص مر رسول هللا "
لن يزال اي نيب هللا، أينفعه ذلك؟ قال:  رأسه، واألخرى عند رجليه، فقيل:

 فيهما ندو".خيفف عنه بعض عذاب القرب ما كان 

وإسناده حسن، أبو حازم هو سلمان األشجعي، ويزيد بن كيسان هو 
 (.6351اليشكري حسن احلديث كما قال الذهيب يف "الكاشف" )

 والثاين:

، والبيهقي يف 119 /4أخرجه أبو أمحد احلاكم يف "األسامي والكىن" 
ز ( من طريق عمرو بن احلارث، عن عبد العزي122"إثبات عذاب القرب" )

 ملسو هيلع هللا ىلص: بن صاحل، أن أاب اخلنساء حدثه، عن أيب هريرة عن رسول هللا ا

"أنه مر بقربين فأخذ سعفة أو جريدة فشقها فجعل إحدامها على أحد 
القربين، والشقة األخرى على القرب اآلخر. قال ابن وهب: أرى سئل عن 
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رجل كان ال يتقي من البول وامرأة كانت متشي ملسو هيلع هللا ىلص: فعلته، فقال رسول هللا 
 ."ني الناس ابلنميمة فانتظر هبما العذاب إىل يوم القيامةب

 وإسناده ضعيف، أبو اخلنساء جمهول.

وعبد العزيز بن صاحل: عداده يف أهل مصر، روى عنه ابن هليعة، وعمرو بن 
احلارث، وسعيد بن أيب هالل، وحيىي بن أيوب، وذكره البخاري يف "التاريخ 

، ومل يذكرا 385 /5"اجلرح والتعديل" ، وابن أيب حامت يف 17 /6الكبري" 
 112 /7فيه جرًحا وال تعدياًل، ووثقه ابن حبان 

وقال األزدي: "ضعيف جمهول" نقله عنه ابن اجلوزي يف "الضعفاء 
 .230 /2، والعيين يف "مغاين األخيار" 109 /2واملرتوكني" 

 (:3735وقال الذهيب يف "املغين" )

 .629 /2ة: جمهول" وكذا يف "امليزان" "عبد العزيز بن صاحل عن ابن هليع

 : "الصواب يروي عنه ابن هليعة".31 /4وقال احلافظ يف "اللسان" 

 

 وأما حديث يعلى ابن سيابة: 

، وعنه ابن أيب عاصم يف 376 /3، وابن أيب شيبة 172 /4فأخرجه أمحد 
املنتخب، والطرباين  -( 404، وعبد بن محيد )242 /3"اآلحاد واملثاين" 

( من طريق محاد بن 126(، والبيهقي يف "عذاب القرب" )705) /22
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سلمة، عن عاصم بن هبدلة، عن حبيب بن أيب جبرية، عن يعلى ابن سيابة، 
 ملسو هيلع هللا ىلص:أن النيب 

"مر بقرب فقال: إن صاحب هذا القرب يعذب يف غري كبري مث دعا جبريدة، 
 فوضعها على قربه، فقال: لعله أن خيفف عنه ما دامت رطبة".

 وأخرجه أمحد، والطرباين مطوال، وعند الطرباين: 

 ."مث أتى على قربين يعذب صاحبامها، فقال: إهنما ليعذابن أبمر غري كبري
وأخذ جبريدتني رطبتني فوضعهما على قربمها مث قال: عسى أن خيفف عنهما 

 ."ما كانتا رطبتني

 وقال البيهقي:

عن حممد بن أيب جبرية،  "هكذا رواه محاد وقال: أابن بن يزيد، عن عاصم،
 عن يعلى".

 وحبيب أو حممد بن أيب جبرية: جمهول. 

 

 وأما حديث أنس:

(، وقّوام السنة يف "الرتغيب" 1054فأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 ( عن أمحد بن عبد الرمحن احلراين أيب الفوارس، عن أيب جعفر 2233)
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دعلج، عن قتادة، عن خليد بن  حدثناعبد هللا بن حممد النفيلي قال: 
 ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  أنس:

 مر برجل يعذب يف قربه من النميمة، ومر برجل يعذب يف قربه من البول"."

إبسناده، والبيهقي يف "الشعب"  486 /3وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
 ( من طريق الفضل بن حممد البيهقي، وزادا اثلثًا:10589)

 "ورجل يعذب يف قربه من الغيبة".  

( من طريق عثمان بن 128وأخرجه البيهقي يف "إثبات عذاب القرب" )
 خرزاذ، عن أيب معاوية به مقتصًرا على الشطر األول منه.

 وإسناده ضعيف، من أجل خليد بن دعلج، وله طريقان آخران عن أنس:

 األول:

(، والبيهقي يف "إثبات عذاب القرب" 7680أخرجه الطرباين يف "األوسط )
 عيسى بن طهمان،  حدثنايق عبيد بن عبد الرمحن البزار، ( من طر 127)

 عن أنس بن مالك قال:

بقربين لبين النجار، يعذابن ابلنميمة والبول، فأخذ سعفة، ملسو هيلع هللا ىلص "مر النيب 
فشقها، فوضع على هذا القرب شقا، وعلى هذا القرب شقا، وقال: ال يزال 

 ."خيفف عنهما ما دامتا رطبتني

 :208 /1ع"وقال اهليثمي يف "اجملم 
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 "رواه أمحد والطرباين يف األوسط، وفيه عبيد بن عبد الرمحن، وهو ضعيف".

 : 20 /3وقال الذهيب يف "امليزان" 

"عبيد بن عبد الرمحن، فيه جهالة، روى عنه أبو أسامة الكليب خربا 
 موضوعا".

 واتبعه: عبيد بن الصباح:

أيب العباس ( من طريق 127أخرجه البيهقي يف "إثبات عذاب القرب" )
ثنا حدثنا عبيد بن الصباح، حدأبو أمامة )كذا!( الكليب،  حدثنااألصم، 

 عيسى بن طهمان به.

 وعبيد بن الصباح: ضعفه أبو حامت، وقال العقيلي: ال يُتابع.

 .429 /8وقال البزار: ليس به أبس، وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

فتحرفت السني إىل امليم،  وأبو أمامة الكليب: حتريف، والصواب: أبو أسامة
 وهو عبد هللا بن أسامة الكليب يروي عنه أبو العباس األصم وغريه وهو ثقة.

 والثاين:

( أخربتنا احلرة زينب بنت عبد الرمحن 2218أخرجه الضياء يف "املختارة" )
بن احلسن بن أمحد بنيسابور، أن أاب احلسن علي بن جامع بن علي ا

ه أبنا أبو سهل عبد امللك بن عبد هللا بن حممد القاضي، أخربهم قراءة علي
ثنا األستاذ أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش حدبن أمحد الدشيت، ا
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ثنا حممد بن يزيد، حدالزايدي، أبنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان، 
ثنا سفيان بن حسني، عن شيبة بن حدثنا عمر بن عبد هللا بن رزين، حد

 قال:مساور، عن أنس بن مالك 

بقرب فنفرت بغلته الشهباء فأخذ القوم فقال خلوا عنها ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا ر "مر 
 فإن صاحب القرب يعذب فإنه ال يستنزه من البول".

وحممد بن يزيد مل يتبنّي يل َمن هو إال أن يكون حتّرف حيىي إىل يزيد، وهو 
 حممد بن حيىي الذهلي، فعنه يروي حممد بن احلسني القطان وهللا أعلم.

 

 وأما حديث أيب برزة:

، ومن طريقه ابن عساكر يف 195 /1فأخرجه اخلطيب يف "اتريخ بغداد" 
 492 /2، وكذا ابن حجر يف "تغليق التعليق" 100 /62"اتريخ دمشق" 

بن بن رميح النسوي قال: مسعت أمحد  من طريق أيب سعيد أمحد بن حممد
ار يقول: حدثنا حممد بن عمر بن بسطام املروزي يقول: مسعت أمحد بن سي

نبأان  قال: ،صاحل سليمان بن صاحل الليثيحدثين أبو  ،الشاه بن عمار
النضر بن املنذر بن ثعلبة العبدي، عن محاد بن سلمة، عن قتادة: أن أاب 

 برزة األسلمي، كان حيدث:

مر على قرب وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها يف ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 فكان أبو برزة يوصي:  .عنه ما دامت رطبةعسى أن يرفه القرب وقال: 
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 إذا مت فضعوا يف قربي معي جريدتني.

قال: فمات يف مفازة بني كرمان وقومس، فقالوا: كان يوصينا أن نضع يف 
 قربه جريدتني وهذا موضع ال نصيبهما فيه.

فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل سجستان فأصابوا معهم 
 دتني فوضعومها معه يف قربه".سعفا، فأخذوا منه جري

 وإسناده ضعيف، وفيه علل:

األوىل: االنقطاع، فإن قتادة مل يسمع من أيب برزة، قال اإلمام أمحد: ما 
إال من أنس بن مالك قيل ملسو هيلع هللا ىلص أعلم قتادة مسع من أحد من أصحاب النيب 

 له: فابن سرجس؟! فكأنه مل يره مساعا...وصحح أبو زرعة مساعه من 
سرجس وزاد ابن املديين أاب الطفيل. وانظر "جامع التحصيل" عبد هللا بن 

 ( للعالئي.255)ص: 
 ( البنه: 175وقال أبو حامت كما يف "املراسيل" )ص 

 إال أنسا وعبد هللا بن سرجس".ملسو هيلع هللا ىلص "ومل يلق قتادة من أصحاب النيب 

الشاه بن عمار: مل أجد هلما الثانية، والثالثة: النضر بن املنذر بن ثعلبة، و 
 . ةرمجت

الرابعة: أبو سعيد أمحد بن حممد بن رميح النسوي: قال الذهيب يف "امليزان" 
1/ 135: 

 "قال احلاكم: ثقة مأمون.
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 وقال ابن أيب الفوارس: ثقة.

 وقال اخلطيب: الصحيح أنه ثقة، ثبت.

 وضعفه أبو نعيم وأبو زرعة الكشي، وقد حدث عنه الدارقطين".

وضّعف الدارقطين حديثا هو أحد رجاله، وقال يف حديث آخر من طريقه:  
 رجاله كلهم معروفون ابلثقة!

 

 

 غريب الحديث

 

)وما يعذابن يف كبري( معناه أهنما مل يعذاب يف أمر كان يكرب عليهما، أو 
 يشق فعله لو أرادا أن يفعاله، وهو التنزه من البول، وترك النميمة.

 نة، بعدها زاي مث هاء، من التنزه وهو البعد. )يستنزه( بنون ساك

)ال يسترت( من االستتار، أي: ال جيعل بينه وبني بوله سرتة، حتفظه من 
 رشاشه فهي مبعىن )ال يستنزه(. 

قال ابن بطال: "معناه ال يسترت جسده وال ثوبه من مماسة البول وملا عذب  
على استخفافه بغسله وابلتحرز عنه دل على أن من ترك البول يف خمرجه ومل 

 يغسلها أنه حقيق ابلعذاب".
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 )ال يستربئ( معناه ال يتجنب ويتحرز من بوله.

ترت"، و"يستنزه" وذكر النووي أن هذه اللفظة رويت على ثالثة أوجه: "يس
 و"يستربئ" مث قال: "كلها صحيحة، ومعناها ال يتجنبه، ويتحرز منه".

 
 

 يستفاد من الحديث

 

: يف ثبوت ملسو هيلع هللا ىلص أن عذاب القرب حق، وقد تواترت األخبار عن رسول هللا  أوًلا
عذاب القرب ونعيمه ملن كان لذلك أهال، وسؤال امللكني، فيجب اعتقاد 

 بوت ذلك واإلميان به.ث

 .قبورجواز املشي بني ال ا:اثنيا 
 

فيه دليل على عظم أمر النميمة، وأهنا سبب من أسباب عذاب القب ر،  اثلثاا:
والنميمة: هي نقل الكالم بني الناس، لقصد اإلفساد، وإيقاع العداوة 

( من حديث ابن مسعود مرفوًعا: "أال 2606والبغضاء بينهم، روى مسلم )
ه؟ هي النميمة الأَقاَلُة بني الناس"، العضه والعضي هة: البهتان، أنبئكم ما الَعضأ

والكذب الذي ال حقيقة له. و)القالة( كثرة القول، وإيقاع اخلصومة بني 
 الناس.
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(: "ذكر ابن عبد الرب 292قال عبد الرمحن بن حسن يف "فتح اجمليد" )ص 
عن حيىي ابن أيب كثري قال: "يفسد النمام والكذاب يف ساعة ما ال يفسد 

املسائل: ومن السحر السعي  الساحر يف سنة". وقال أبو اخلطاب يف عيون
ابلنميمة واإلفساد بني الناس. قال يف الفروع: ووجهه أنه يقصد األذى 

بكالمه وعمله على وجه املكر واحليلة، أشبه السحر، وهذا يعرف ابلعرف 
والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بني 

ال: الساحر إمنا يكفر لوصف السحر وهو املتماثلني أو املتقاربني. لكن يق
أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر. وإمنا يؤثر عمله ما يؤثره 

 فيعطى حكمه إال فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة".

 

 جناسة بول الناس، ووجوب التنزه عنه، والتوقي منه. رابعاا:

 

 

ا:  ن.  ابملقبوَريملسو هيلع هللا ىلص فيه رمحته ولطفه وإحسانه  خامسا

 

ا: ، قال اخلطايب يف "معامل ملسو هيلع هللا ىلصوضع اجلريد على القرب من خصوصياته  سادسا
 :20-19 /1السنن" 
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"وأما قوله )لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا( فإنه من انحية التربك أبثر النيب 
جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا ملسو هيلع هللا ىلص ودعائه ابلتخفيف عنهما، وكأنه ملسو هيلع هللا ىلص 

لعذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن يف ملا وقعت به املسألة من ختفيف ا
اجلريد الرطب معىن ليس يف اليابس، والعامة يف كثري من البلدان تفرش 

اخلوص يف قبور مواتهم، وأراهم ذهبوا إىل هذا، وليس ملا تعاطوه من ذلك 
 وجه، وهللا أعلم"

: "وصدق 103 /1وقال أمحد شاكر يف تعليقه على "سنن الرتمذي" 
داد العامة إصرارا على هذا العمل الذي ال أصل له، وغلوا اخلطايب، وقد از 

فيه، وخصوصا يف بالد مصر تقليدا للنصارى، حىت صاروا يضعون الزهور 
على القبور، ويتهادوهنا بينهم، فيضعها الناس على قبور أقارهبم ومعارفهم 

حتية هلم، وجماملة لألحياء، وحىت صارت عادة شبيهة ابلرمسية يف اجملامالت 
الدولية، فتجد الكرباء من املسلمني إذا نزلوا بلدة من بالد أورواب ذهبوا إىل 

قبور عظمائها، أو إىل قرب من يسمونه ب  "اجلندي اجملهول" ووضعوا عليها 
الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية اليت ال نداوة فيها، تقليدا لَلفرنج، 

اء أشباه العامة، بل تراهم واتباعا لسنن من قبلهم، وال ينكر عليهم العلم
أنفسهم يصنعون ذلك يف قبور مواتهم، ولقد علمت أن أكثر األوقاف اليت 

تسمى أوقافا خريية موقوف ريعها على اخلوص والرحيان الذي يوضع على 
القبور، وكل هذه بدع ومنكرات ال أصل هلا يف الدين، ال مستند هلا من 
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ينكروها، وأن يبطلوا هذه الكتاب والسنة، وجيب على أهل العلم أن 
 العادات ما استطاعوا".

(: "ويؤيد كون وضع 202-201وقال األلباين: يف "أحكام اجلنائز" )ص 
 وأن التخفيف مل يكن من أجل نداوة شقها أمور:ملسو هيلع هللا ىلص اجلريد خاصا به 

ملسو هيلع هللا ىلص: حديث جابر رضي هللا عنه، الطويل يف "صحيح مسلم" وفيه قال  -أ 
 فأحببت بشفاعيت أن يرد عنهما ما دام"إين مررت بقربين يعذابن، 

 الغصنان رطبني". 

، ودعائه، ال ملسو هيلع هللا ىلصفهذا صريح يف أن رفع العذاب إمنا هو بسبب شفاعته 
بسبب النداوة، وسواء كانت قصة جابر هذه هي عني قصة ابن عباس 

املتقدمة كما رجحه العيين وغريه، أو غريها كما رجحه احلافظ يف "الفتح"، 
األول فظاهر، وأما على االحتمال اآلخر فألن النظر  أما على االحتمال

الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة يف القصتني للتشابه املوجود بينهما، 
وألن كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن امليت مما ال يعرف شرعا وال 

عقال، ولو كان األمر كذلك لكان أخف الناس عذااب إمنا هم الكفار الذين 
يف مقابر أشبه ما تكون ابجلنان لكثرة ما يزرع فيها من النبااتت،  يدفنون

واألشجار اليت تظل خمضرة صيفا وشتاء! يضاف إىل ما سبق أن بعض 
العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب أتثري النداوة يف التخفيف كوهنا تسبح 

 هللا تعاىل، فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحه! فإن هذا التعليل
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وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال ﴿خمالف لعموم قوله تبارك وتعاىل: 
 .﴾تفقهون تسبيحهم

يف حديث ابن عباس نفسه ما يشري إىل أن السر ليس يف النداوة، أو  -ب 
ابألحرى ليست هي السبب يف ختفيف العذاب، وذلك قوله: "مث دعا 

ه سبب لذهاب بعسيب فشقه اثنني" يعين طوال، فإن من املعلوم أن شق
النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو مل يشق، 

بدون شق، ولوضع على كل قرب عسيبا أو ملسو هيلع هللا ىلص فلو كانت هي العلة ألبقاه 
نصفه على األقل، فإذ مل يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، 

ستجابة وتعني على أهنا عالمة على مدة التخفيف الذي أذن هللا به ا
كما هو مصرح به يف حديث جابر، وبذلك يتفق احلديثان ملسو هيلع هللا ىلص لشفاعة نبيه 

يف تعيني السبب، وإن احتمل اختالفهما يف الواقعة وتعددها، فتأمل هذا 
فإنه شيء انقدح يف النفس، ومل أجد من نص عليه أو أشار إليه من 

وأستغفره العلماء، فإن كان صوااب فمن هللا تعاىل، وإن كان خطأ فهو مين، 
 من كل ما ال يرضيه.

لو كانت النداوة مقصودة ابلذات، لفهم ذلك السلف الصاحل ولعلموا  -ج  
مبقتضاه، ولوضعوا اجلريد واآلس وحنو ذلك على القبور عند زايرهتا، ولو 

فعلوا الشتهر ذلك عنهم، مث نقله الثقات إلينا، ألنه من اليت تلفت النظر، 
مل ينقل دل على أنه مل يقع، وأن التقرب به إىل  وتستدعى الدواعي نقله، فإذ

هللا بدعة، فثبت املراد، وإذا تبني هذا، سهل حينئذ فهم بطالن ذلك القياس 
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: "فإذا [11]اهلزيل الذي نقله السيوطي يف "شرح الصدور" عمن مل يسمه 
خفف عنهما بتسبيح اجلريدة، فكيف بقراءة املؤمن القرآن؟! قال: وهذا 

يف غرس األشجار عند القبور". قلت: فيقال له: أثبت العرش احلديث أصل 
مث انقش، وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟! ولو كان هذا القياس صحيحا 

لبادر إليه السلف، ألهنم أحرص على اخلري منا، فدل ما تقدم على أن وضع 
، وأن السر يف ختفيف العذاب عن القربين مل ملسو هيلع هللا ىلصاجلريد على القرب خاص به 

ودعائه هلما، وهذا مما ال ملسو هيلع هللا ىلص  نداوة العسيب بل يف شفاعة النيب يكن يف
إىل الرفيق األعلى، وال لغريه من بعده ملسو هيلع هللا ىلص ميكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله 

، ألن االطالع على عذاب القرب من خصوصياته عليه الصالة ملسو هيلع هللا ىلص
 والسالم".

 

 

 ٭ ٭ ٭   

  

                                                           

 .107-106 /1قد يكون أخذه من ابن دقيق العيد يف شرحه "عمدة األحكام"  - 11
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 نجاسة لحوم الحمر األهلية 

 

 

 ."ينهيانكم عن حلوم احلمر، فإهنا رجس إن هللا ورسوله"( 14)
 

( عن علي بن عبد هللا، وعبد هللا بن 3647( و )2991أخرجه البخاري )
( من 34-1940( عن صدقة بن الفضل، ومسلم )4198حممد، و )

( عن 64(، ويف "الكربى" )4340( و )69طريق ابن أيب عمر، والنسائي )
ومن طريقه أبو عوانة ، 111 /3حممد بن عبد هللا بن يزيد، وأمحد 

(، ومن طريقه أبو عوانة 1234( و )1232(، واحلميدي )7683)
من طريق الشافعي،  205 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 7684)

مثانيُتهم )علي بن املديين، وعبد هللا بن حممد، وصدقة بن الفضل، وابن أيب 
افعي( عن ابن عمر، وحممد بن عبد هللا بن يزيد، وأمحد، واحلميدي، والش

عيينة، حدثنا أيوب، عن حممد بن سريين، عن أنس بن مالك رضي هللا 
عنه، قال: "صبحنا خيرب بكرة، فخرج أهلها ابملساحي، فلما بصروا ابلنيب 

هللا أكرب، خربت ملسو هيلع هللا ىلص: " قالوا: حممد وهللا، حممد واخلميس، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
[ 177]الصافات: ﴾ نفساء صباح املنذري﴿خيرب، إان إذا نزلنا بساحة قوم 

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: " فأصبنا من حلوم احلمر، فنادى منادي النيب 
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( عن علي، وعبد هللا بن حممد، والنسائي 2991ويف رواية البخاري )
 يديه وقال: ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عيينة "فرفع النيب  111 /3(، وأمحد 4340)

 "هللا أكرب خربت خيرب...".

رير بن حازم، وعبد الوهاب واتبع ابن عيينة: معمر، ومحاد بن زيد، وج
 الثقفي:

( عن 5274، وابن حبان )164 /3(، وأمحد 3196أخرجه ابن ماجه )
( ( أخربان معمر، وأبو يعلى 8719عبد الرزاق )وهو يف "املصنف" )

من طريق محاد بن زيد،  205 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 2828)
حازم، وعنه أبو نعيم يف ( من طريق جرير بن 117والطرباين يف "األوسط" )

، ثالثتهم عن أيوب، عن ابن سريين، عن أنس بن مالك: 328 /8"احللية" 
اندى أن هللا، ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر، ملسو هيلع هللا ىلص أن منادي رسول هللا "

 ."-يعين احلمر األهلية  -فإهنا رجس 

 وأما متابعة عبد الوهاب الثقفي:

بد هللا بن عبد الوهاب، ( عن ع5528( و )4199فأخرجها البخاري )
( 6711(، والبزار )602وحممد بن سالم، والشافعي يف "السنن املأثورة" )

من طريق حيىي بن حبيب بن  331 /9حدثنا حممد بن املثىن، والبيهقي 
( من طريق إسحاق بن راهويه، ستُتهم عن 19292عريب، ويف "املعرفة" )

أنس ابن مالك رضي هللا  عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن حممد، عن
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جاءه جاء، فقال: أكلت احلمر، مث جاءه جاء، ملسو هيلع هللا ىلص عنه، أن رسول هللا 
فقال: أكلت احلمر، مث جاءه جاء، فقال: أفنيت احلمر، فأمر مناداي فنادى 

 "إن هللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية، فإهنا رجس"يف الناس: 
 فأكفئت القدور، وإهنا لتفور ابللحم".

 واتبع أيوب: هشام بن حسان، وعبد هللا بن عون:

 أما املتابعة األوىل:

(، 1991، والدارمي )115 /3(، وأمحد 35-1940مسلم ) افأخرجه
(، والطحاوي يف 2828، وأبو يعلى )466 /14و 73 /8وابن أيب شيبة 
(، وعنه أبو نعيم يف 117، والطرباين يف "األوسط" )205 /1"شرح املعاين" 

( من 7687( و )7686( و )7685، وأبو عوانة )328 /8"احللية" 
 ابن سريين، عن أنس قال: طرق عن هشام بن حسان، عن 

، يوم خيرب، فقيل: أكلت احلمر، فسكت، مث أيت بعد، ملسو هيلع هللا ىلصأيت رسول هللا "
إن هللا عز وجل ورسوله، "فقيل له: أفنيت احلمر، فأمر أاب طلحة أن ينادي: 

 ."ينهيانكم عن حلوم احلمر، فإهنا رجس، فأكفئت القدور

 وأما املتابعة األخرى:

(، وعنه أبو نعيم يف 6457( و )117سط" )فأخرجها الطرباين يف "األو 
جرير بن حازم،  حدثنامن طريق عبد هللا بن وهب قال:  328 /8"احللية" 

 عن عبد هللا بن عون، عن حممد بن سريين به.
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 وقال الطرباين:

 "مل يروه عن ابن عون إال جرير، تفرد به: ابن وهب".

 

ط، واملقدام وله شواهد من حديث علي، وابن عمر، وجابر، وأيب سلي
بن معدي كرب، واحلكم بن عمرو الغفاري، وابن عمرو، وأيب سعيد ا

اخلدري، وسلمة بن األكوع، وسلمة بن احملبق، وابن أيب أوىف، والرباء 
ابن عازب، وأيب ثعلبة اخلشين، ومسرة بن جندب، وابن عباس، والعرابض 

ي هللا بن سارية، وخالد بن الوليد، وأيب هريرة، وزاهر األسلمي رضا
 عنهم:

 

 أما حديث علي:

( 1121(، والرتمذي )30-1407(، ومسلم )5115فأخرجه البخاري )
 /1(، وأمحد 4827(، ويف "الكربى" )4334(، والنسائي )1794و )

(، ومن طريقه البيهقي يف 604، والشافعي يف "السنن املأثورة" )79
(، وسعيد بن 37، واحلميدي )(113(، والطيالسي )14089ة" )"املعرف

(، 2197، والدارمي )261 /8و 292 /4(، وابن أيب شيبة 848منصور )
(، وابن 435(، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )576وأبو يعلى )

(، 4071( و )4070(، وأبو عوانة )1343األعرايب يف "املعجم" )
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غري" ، ويف "السنن الص202و  201 /7، والبيهقي 382 /4والدارقطين 
( عن ابن عيينة، أنه مسع الزهري، يقول: أخربين احلسن بن حممد 2490)

بن علي، وأخوه عبد هللا بن حممد، عن أبيهما، أن عليا رضي هللا عنه، قال ا
 البن عباس: 

 ."هنى عن املتعة، وعن حلوم احلمر األهلية، زمن خيربملسو هيلع هللا ىلص إن النيب "

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

 لزهري:وله طرق عن ا

(، والرتمذي 1407(، ومسلم )5523( و )4216أخرجه البخاري )
(، ويف "الكربى" 4335( و )3367( و )3366(، والنسائي )1794)
(، والدارمي 1961(، وابن ماجه )5524( و )5523( و )4828)
(، ومن طريقه البيهقي يف 598(، والشافعي يف "السنن املأثورة" )1990)

( خمتصرا، وابن شاهني 643(، والبزار )19278( و )14090"املعرفة" )
( و 4074( و )4073(، وأبو عوانة )433يف "انسخ احلديث" )

(، وابن األعرايب يف 4078( و )4077( و )4076( و )4075)
، وابن 204 /4و  24 /3(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 150"املعجم" )

من طريق  201 /7(، والبيهقي 4145( و )4143( و )4140حبان )
(، عن ابن شهاب، عن عبد هللا،  542 /2مالك ) وهو يف "املوطأ" 
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واحلسن، ابين حممد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أيب طالب رضي هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص: عنه، أن رسول هللا 

 ."عن املتعة عام خيرب، وعن حلوم احلمر اإلنسيةملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "

(، ويف 3365ئي )(، والنسا31-1407(، ومسلم )6961والبخاري )
( 1405(، وابن األعرايب يف "املعجم" )641(، والبزار )5522"الكربى" )

(، والطرباين يف 4081( و )4080( و )4079(، وأبو عوانة )1428و )
، من طريق عبيد هللا بن عمر، 201 /7(، والبيهقي 2244"األوسط" )

(، 4828(، ويف "الكربى" )4335(، والنسائي )32-1407ومسلم )
من طريق يونس،  204 /4(، والطحاوي 7645( و )4073أبو عوانة )و 

( و 8720، و عبد الرزاق" )142 /1(، وأمحد 1407ومسلم )
، وأبو (113عن معمر، والطيالسي ) (4072(، وأبو عوانة )14032)

(، 4335(، من طريق عبد العزيز بن أيب سلمة، والنسائي )4083عوانة )
(، والطحاوي 7645( و )4073عوانة )وأبو ، (4828ويف "الكربى" )

(، ومن طريقه 849من طريق أسامة بن زيد، وسعيد بن منصور ) 204 /4
، والقاسم بن سالم يف "الناسخ 25 /3الطحاوي يف "شرح املعاين" 

(، ويف "الصغري" 3447(، والطرباين يف "األوسط" )125واملنسوخ" )
حيىي بن سعيد من طريق  177 /3(، وأبو نعيم يف "احللية" 368)

 األنصاري، كلهم عن الزهري به.
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ولفظ سعيد بن منصور، والقاسم بن سالم: "هنى عنها وعن حلوم احلمر 
 األهلية يوم خيرب".

 وقال أبو عبيد القاسم بن سالم:

"فكان بعض الناس يطعن يف هذا يقول: كيف ينهى عن املتعة يوم خيرب، 
وإمنا وجهه عندان أن عليا إمنا كانت رخصتها يف عمرته وهي بعد خيرب؟ 
هنى عن املتعة، فهذا  وسلم رضي هللا عنه أراد أن رسول هللا صلى هللا عليه

كالم مكتفيا مبا فيه، مث قال: وهنى عن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب. ووجه 
قوله: يوم خيرب إمنا هو على هنيه عن حلوم احلمر خاصة يوم خيرب، فأما هنيه 

 ثالاث مبكة بعد ذلك". ذلك يف عمرته اليت أقام فيها بعدعن املتعة، فكان 

( من طريق إمساعيل بن أمية، عن الزهري، عن عبد هللا 642وأخرجه البزار )
 بن حممد، عن أبيه، عن جده به.ا

 وقال الرتمذي:

 "حديث صحيح".

أبو سعد، عن  حدثنا( من طريق يعلى بن عبيد، قال: 658وأخرجه البزار )
بن احلنفية، عن أبيه، قال: سألت عليا عن املتعة، قال:  عبد هللا بن حممد

 "أن املتعة حرام". ملسو هيلع هللا ىلص: أو منادي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اندى رسول هللا 

 وقال البزار:
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"وهذا احلديث قد رواه أبو سعد، وعطاء اخلراساين، عن عبد هللا بن حممد 
 ابن احلنفية، عن أبيه، عن علي".

 :261 /1وقال الدارقطين يف "األفراد" 

"ورواه يعلى بن عبيد، عن أيب سعد، عن عبد هللا بن حممد وتفرد به يعلى 
 عنه.

وقال احلسن بن صاحل عن أيب سعد عن رجل صدق مل يسمه، عن ابن 
 احلنفية عن أبيه".

 وأبو سعد هو سعيد بن املرزابن: ضعيف مدلس.

 وجاء من حديث عبد هللا بن حممد )وحده(:

طريق عبد هللا بن جعفر، قال: ثنا عبيد هللا  ( من4082أخرجه أبو عوانة )
ابن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد هللا بن حممد بن 

 . "عن نكاح املتعةملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "علي، عن أبيه، عن علي 

وإسحاق بن راشد: ثقة يف حديثه عن الزهري بعض الوهم كما يف 
 "التقريب".

( من طريق محاد بن زيد، 6األكابر عن مالك" )وأخرجه العطار يف "ما رواه 
 عن حيىي بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن الزهري به.
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من طريق محاد بن زيد،  103 /1وأخرجه عبد هللا يف زايداته على املسند 
 حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبد هللا بن حممد بن علي، عن علي به.

 وإسناده منقطع.

 مد )وحده(:وجاء من حديث احلسن بن حم

(، والطرباين يف 2387( و )151أخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )
خمطوط، من طريق عبثر، -(، وأبو الفوارس يف "حديثه" 5504"األوسط" )

عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن حممد بن مسلم، عن احلسن بن 
ئه إن إنك امرؤ ات"حممد، عن أبيه قال: تكلم علي وابن عباس فيها فقال: 

 ."هنى يوم خيرب عن متعة النساء، وعن حلوم احلمر األهليةملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 ولفظ الطرباين "هنى عن متعة النساء يف حجة الوداع".

من طريق حيىي بن سعيد  223 /1وأخرجه اخلليلي يف "االرشاد" 
األنصاري، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن احلسن بن حممد بن 

 احلنفية به خمتصًرا. 

 ل الطرباين:وقا

"مل يرو هذا احلديث عن سفيان الثوري إال عبثر بن القاسم، تفرد به سعيد 
 ابن عمرو".

 وله طريق أخرى عن حممد بن علي:



284 
 

من طريق حيىي بن عبد احلميد قال:  352 /2" ضعفاءأخرجه العقيلي يف "ال
بن احلنفية، بن ايمني، عن أيب جعفر، عن حممد حدثنا أيب، عن عبد الرمحن 

 ".السالم عن متعة النساء، يوم خيربن علي قال: هنى النيب عليه ع

 وإسناده ضعيف، فيه عبد الرمحن بن ايمني، قال أبو زرعة: ليس ابلقوي.

 وقال البخاري: منكر احلديث. 

 وقال العقيلي:

"وهذا يروى عن الزهري، عن عبد هللا، واحلسني، ابين حممد ابن احلنفية، عن 
 النيب عليه السالم، ذاك اإلسناد وهو أجود من هذا".أبيهما، عن علي، عن 

 

 وأما حديث ابن عمر:

-561(، ومسلم )5521( و )4218( و )4215فأخرجه البخاري )
(، وأبو يعلى 4830، والنسائي يف "الكربى" )102 /2(، وأمحد 24

(، 7659(، وأبو عوانة )883(، وابن اجلارود )5526( و )5465)
من طرق عن  186 /5طيب يف "اتريخ بغداد" ، واخل329 /9والبيهقي 

 عبيد هللا بن عمر، عن انفع، وسامل، عن ابن عمر:

 هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية".ملسو هيلع هللا ىلص " أن رسول هللا 
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(، 4829(، ويف "الكربى" )4336( والنسائي )5522وأخرجه البخاري )
 /10، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 204 /4، والطحاوي 21 /2وأمحد 

بن ( من طريق عبد هللا 4217لبخاري )عن حيىي بن سعيد القطان، وا126
 /8(، وابن أيب شيبة 4829(، ويف "الكربى" )4336املبارك، والنسائي )

عن حممد بن بشر، ثالثتهم عن عبيد هللا، عن انفع )وحده( به، وزادوا  73
 )يوم خيرب(.

حدثنا عبيد هللا، ( من طريق حممد بن عبيد قال: 4337وأخرجه النسائي )
 مثله، ومل يقل "خيرب".ملسو هيلع هللا ىلص عن انفع، عن ابن عمر، أن النيب 

عن ابن  204 /4، والطحاوي يف "شرح املعاين" 143 /2وأخرجه أمحد 
 منري، حدثنا عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر، قال:

 يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية".ملسو هيلع هللا ىلص "هنى رسول هللا  

 وله طرق أخرى عن انفع:

( و 7656( و )7655(، وأبو عوانة )25-561جه مسلم )أخر 
، والعقيلي يف "الضعفاء" 206 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 7657)

(، وابن حبان 25-561من طريق ابن جريج، ومسلم ) 245 /4
 ( من طريق مالك بن أنس، كالمها عن انفع، عن ابن عمر، قال: 5275)

ألهلي يوم خيرب، وكان الناس احتاجوا عن أكل احلمار املسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "
 ."إليها
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 ( من طريق 2750(، ويف "األوسط" )13421) /12وأخرجه الطرباين 
 عبد هللا بن عون، عن انفع إبسناده حنوه.

 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 699وأخرجه أبو يوسف يف "اآلاثر" )
حلديث" (، وابن شاهني يف "انسخ ا21، والغطريفي يف "جزءه" )204

 ( عن أيب حنيفة، عن انفع، عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: 446)

عام غزوة خيرب عن حلوم احلمر األهلية، وعن متعة ملسو هيلع هللا ىلص "هنى رسول هللا 
 النساء، وما كنا مسافحني".

 ومن طريق سامل )وحده(:

( من طريق إسحاق بن 448أخرجه ابن شاهني يف "انسخ احلديث" )
 عبد هللا بن عمر، عن أيب بكر بن حممد بن الطباع، عن القاسم بن 

 عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، عن سامل، عن أبيه، قال: 
 ."عن متعة النساء، وعن حلوم احلمر اإلنسيةملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "

بن عمر: مرتوك رماه أمحد وإسناده ضعيف جًدا، القاسم بن عبد هللا 
 ابلكذب.

 

 وأما حديث جابر:

-1941(، ومسلم )5524( و )5520( و )4219فأخرجه البخاري )
( 4820(، ويف "الكربى" )4327(، والنسائي )3788(، وأبو داود )36
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(، وأبو يعلى 1993، والدارمي )385و 361 /3(، وأمحد 6607و )
( و 7637(، وأبو عوانة )885(، وابن اجلارود )2155( و )1998)
، ويف "شرح مشكل 204 /4ين" (، والطحاوي يف "شرح املعا7638)

 327-326 /9(، والبيهقي 5273(، وابن حبان )3060اآلاثر" )
( من طرق عن محاد 2810(، والبغوي )19252، ويف "املعرفة" )329و

بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن حممد بن علي، عن جابر بن عبد هللا ا
 رضي هللا عنهما، قال: 

 ."م احلمر األهلية، ورخص يف اخليليوم خيرب عن حلو ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "

( 4821(، ويف "الكربى" )4328(، والنسائي )1793وأخرجه الرتمذي )
(، ومن طريقه الطحاوي 598(، والشافعي يف "السنن املأثورة" )6608و )

(، واحلميدي 8734(، وعبد الرزاق )3053يف "شرح مشكل اآلاثر" )
(، 1806لطيالسي )، وا179 /14و  67 /8(، وابن أيب شيبة 1291)

 /5(، والدارقطين 5268(، وابن حبان )1975( و )1832وأبو يعلى )
(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 19250، والبيهقي يف "املعرفة" )521
( 4822(، ويف "الكربى" )4329( عن سفيان بن عيينة، والنسائي )161

 ( من طريق احلسني بن161(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 6609و )
حممد بن  ( من طريق3058شرح مشكل اآلاثر" )واقد، والطحاوي يف "

(من طريق عوف األعرايب، 1674مسلم الطائفي، والطرباين يف "األوسط" )
من طريق سالم بن كركرة، واملغرية بن مسلم، والبيهقي  522 /5والدارقطين 
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( من طريق مالك، سبعُتهم عن عمرو بن دينار، عن 19250يف "املعرفة" )
 جابر قال: 

 ."حلوم اخليل، وهناان عن حلوم احلمرملسو هيلع هللا ىلص أطعمنا رسول هللا "

 وقال الرتمذي:

"هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غري واحد عن عمرو بن دينار 
عن جابر، ورواه محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن حممد بن علي، عن 

يقول:  -يعين البخاري  -جابر، ورواية ابن عيينة أصح ومسعت حممدا 
 سفيان بن عيينة أحفظ من محاد بن زيد".

 وقال النسائي:

 " ما أعلم أن أحدا وافق محاد بن زيد على حممد بن علي".

 وقال ابن حبان:

"يشبه أن يكون عمرو بن دينار، مل يسمع هذا اخلرب عن جابر، ألن محاد 
ابن زيد، رواه عن عمرو، عن حممد بن علي، عن جابر، وحيتمل أن يكون 

 عمرو مسع جابرا ومسع حممد بن علي، عن جابر".

 وقال البيهقي يف "املعرفة":

"هذا احلديث مل يسمعه عمرو من جابر، إمنا مسعه من حممد بن علي بن 
 حسني، عن جابر".
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 قلت: محاد بن زيد: ثقة ثبت، قال الذهيب: كان حيفظ حديثه كاملاء. 

زيد أثبت من عبد  قال إسحاق بن منصور، عن حيىي بن معني: محاد بن
 الوارث، وابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وابن عيينة.

قال سفيان بن عيينة: "وكل شيء  338 /2قال احلميدي يف "مسنده"  
مسعته من عمرو بن دينار، قال لنا فيه مسعت جابرا إال هذين احلديثني، يعين 

 م ال".حلوم اخليل واملخابرة، فال أدري بينه وبني جابر فيهما أحد أ

وإن البخاري يصحح رواية محاد بن زيد إذ أخرجها يف "صحيحه"، 
وأخرجها أيضا مسلٌم كما تقدم فهي مما اتفق عليه الشيخان، بل هو مصري 

منهما إىل ترجيحها على الرواية اخلالية من حممد بن علي، وعمرو بن دينار، 
طرق  يرويه مرة بواسطة حممد بن علي، ومرة بال واسطة وجاء يف بعض

(، والطحاوي 8734احلديث تصرحيه ابلسماع من جابر عند عبد الرزاق )
(، وقال االمام مسلم يف 3058( و )3053يف "شرح مشكل اآلاثر" )

 "مقدمة صحيحه": 
"وإن كان قد عرف يف اجلملة أن كل واحد منهم قد مسع من صاحبه مساعا 

فيسمع من غريه كثريا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل يف بعض الرواية، 
عنه بعض أحاديثه، مث يرسله عنه أحياان، وال يسمي من مسع منه، وينشط 

أحياان فيسمي الذي محل عنه احلديث ويرتك اإلرسال، وما قلنا من هذا 
موجود يف احلديث مستفيض، من فعل ثقات احملدثني وأئمة أهل العلم" مث 

ألئمة الذين نقلوا ذكر حديث عمرو بن دينار، وقال: "بّينا من قبل عن ا
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األخبار أهنم كانت هلم اترات يرسلون فيها احلديث إرساال، وال يذكرون من 
 مسعوه منه، واترات ينشطون فيها، فيسندون اخلرب على هيئة ما مسعوا".

 وقد اتبع محادا: ابن جريج ولكنه أهبمه: 

( من طريق حجاج بن حممد، والطحاوي يف "شرح 3808أخرجه أبو داود )
( من طريق حممد بن بكر الربساين، كالمها عن ابن 3059اآلاثر" ) مشكل

 جريج قال: أخربين عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن عبد هللا به.

 وله طرق أخرى عن جابر:

(، ويف "الكربى" 4343ئي )(، والنسا194137أخرجه مسلم ) -1
، وعبد الرزاق 322 /3(، وأمحد 3191وابن ماجه ) (،4836)
، والطحاوي يف "شرح 179 /14و 67 /8(، وابن أيب شيبة 8737)

(، والطرباين يف 3063، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )204 /4املعاين" 
 /9(، والبيهقي 7634( و )7633(، وأبو عوانة )3215"األوسط" )

( من طريق 5270( و )5269من طريق ابن جريج، وابن حبان ) 322
( و 4822ويف "الكربى" ) (،4329أيوب السختياين، والنسائي )

( من طريق احلسني بن واقد، 161(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 6609)
 مسع جابر بنثالثتهم، ويزيد بعضهم على بعض عن أيب الزبري، أنه: 

 هللا، يقول:  عبد 
عن احلمار األهلي" ملسو هيلع هللا ىلص "أكلنا زمن خيرب اخليل، ومحر الوحش، وهناان النيب 

 والسياق ملسلم. 
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، وأبو يعلى 362و 356 /3(، وأمحد 3789أبو داود )وأخرجه 
 /4(، واحلاكم 5272(، وابن حبان )884(، وابن اجلارود )1787)

من طرق عن محاد بن  327 /9، والبيهقي 521 /5، والدارقطين 235
 سلمة، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد هللا، قال: 

عن البغال، ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  فنهاان"ذحبنا يوم خيرب اخليل، والبغال، واحلمري، 
 ."واحلمري، ومل ينهنا عن اخليل

 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

( من طريق داود بن الزبرقان، 304وأخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )
 حدثنا حممد بن جحادة، عن أيب الزبري، عن جابر قال:

 ."كنا نتزود حلوم اخليل" 

 وإسناده ضعيف جدا، داود بن الزبرقان: مرتوك.

 

( و 4822(، ويف "الكربى" )4330( و )4329أخرجه النسائي ) -2
 (، 1783(، والطيالسي )3197(، وابن ماجه )6609( و )4823)

، ويف "شرح 204 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 8733وعبد الرزاق )
 520و 519 /5قطين (، والدار 3062( و )3061مشكل اآلاثر" )

، 327 /9، والبيهقي 533 /2، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 521و
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( من طريق عطاء، عن 161(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 811والبغوي )
 جابر قال: 

 ."يوم خيرب، حلوم اخليل، وهناان عن حلوم احلمرملسو هيلع هللا ىلص أطعمنا رسول هللا "

 ."ال"قلت: فالبغال، قال:  "كنا أنكل حلوم اخليل"ويف لفظ آخر: 

 وزاد أبو نعيم: "وهنى أن توطأ النساء احلباىل من السيب".

 

، والرتمذي 467 /14، وابن أيب شيبة 323 /3أخرجه أمحد  -3
( عن أيب النضر 909( خمتصًرا، وكذا ابن املنذر يف "األوسط" )1478)

كثري، عن هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب  
 أيب سلمة، عن جابر بن عبد هللا، قال: 

"ملا كان يوم خيرب أصاب الناس جماعة، وأخذوا احلمر اإلنسية، فذحبوها 
، قال جابر: فأمران رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصومألوا منها القدور، فبلغ ذلك نيب هللا 

فكفأان القدور، وقال: إن هللا سيأتيكم برزق هو أحل من ذا وأطيب، ملسو هيلع هللا ىلص 
يومئذ حلوم احلمر ملسو هيلع هللا ىلص ر يومئذ وهي تغلي، فحرم رسول هللا فكفأان القدو 

اإلنسية وحلوم البغال، وكل ذي انب من السباع، وكل ذي خملب من الطري، 
 ."وحرم اجملثمة، واخللسة، والنهبة

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن غريب".
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(، والطرباين يف 3064وأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )
ن طريق عاصم بن علي قال: حدثنا عكرمة بن ( م3692"األوسط" )

 عمار، عن حيىي بن أيب كثري به.

وزاد فيه حترمي "حلوم اخليل"، وهذا خطأ، وقد يكون من عكرمة بن عمار 
فإنه مضطرب احلديث عن حيىي بن أيب كثري خصوًصا، وقد يكون من 

اسم عاصم بن علي فإنه صدوق رمبا وهم، وقد رواه الثقة الثبت هاشم بن الق
فلم يذكر هذه الزايدة، واحلديث حمفوظ عن جابر حبل حلوم اخليل وهللا 

 أعلم. 

 

 وأما حديث أيب سليط:

، وعنه ابن 467 /14و  72 /8، وابن أيب شيبة 419 /3فأخرجه أمحد 
(، وابن سعد يف "الطبقات الكربى" 1968أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

، وأبو 419 /3، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" 113 /2
 /2، وابن هشام يف "السرية" 123 /1القاسم البغوي يف "معجم الصحابة" 

 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 219، والدواليب يف "الكىن" )331
و  348 /1(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 578) /1، والطرباين 204

( و 1481( و )1480( و )1479، والضياء يف "املختارة" )2918 /5
(، وابن األثري يف "أسد 1960(، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )1482)

عن حممد بن إسحاق، حدثين عبد هللا بن  155 /5و  151 /6الغابة" 
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، عن أبيه أيب سليط ، لفزاري، عن عبد هللا بن أيب سليطعمرو بن ضمرة ا
 وكان بدراي ، قال:

عن حلوم احلمر، وحنن خبيرب، فكفأانها، وإان ملسو هيلع هللا ىلص "أاتان هني رسول هللا  
 جلياع".

 :293 /5وقال البوصريي يف "إحتاف اخلرية" 

صحيح، وحممد بن إسحاق وإن رواه ابلعنعنة؟ فقد رواه أمحد  "هذا إسناد
 ابن حنبل من طريقه وصرح فيه ابلتحديث فأمنا ما كنا خنشاه من عنعنته"!

 :660 /4وقال ابن عبد اهلادي يف "التنقيح" 

 "فيه من جتهل حاله".

 قلت: عبد هللا بن أيب سليط: جمهول.

بن ضمرة الفزاري: قال احلسيين يف وكذا عبد هللا ويقال ُعبيد هللا بن عمرو 
 (: "جمهول".469"االكمال" )

 

 وأما حديث املقدام بن معدي كرب:

، وابن زجنويه يف 131-130 /4(، وأمحد 4604فأخرجه أبو داود )
(، ويف "مسند 670( و )668) /20(، والطرباين 620"األموال" )

واخلطيب يف ، 549 /6(، والبيهقي يف "دالئل النبوة" 1061الشاميني" )
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، 150-149 /1، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 89 /1"الفقيه واملتفقه" 
، 209 /4املعاين" من طرق عن حريز بن عثمان، والطحاوي يف "شرح 

، والبيهقي 287 /4، والدارقطين (667) /20(، والطرباين 12وابن حبان )
بن رؤبة، من طريق مروان  89 /1، واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" 332 /9

( من طريق عمر بن رؤبة، ثالثتهم مطوال وخمتصرا عن 669) /20والطرباين 
قدام بن معدي كرب الكندي، عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي، عن امل

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا قال: 

" أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه، أال إين أوتيت القرآن ومثله معه، أال 
ريكته يقول: عليكم ابلقرآن، فما وجدمت فيه يوشك رجل ينثين شبعاان على أ

من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه من حرام فحرموه، أال ال حيل لكم حلم 
احلمار األهلي، وال كل ذي انب من السباع، أال وال لقطة من مال معاهد 

إال أن يستغين عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروهم، فإن مل 
 قبوهم مبثل قراهم".يقروهم، فلهم أن يع

 وإسناده صحيح، وله طريق أخرى عن املقدام:

من طريق أيب عبد الرمحن الكندي، قال: مسعت  132 /4أخرجه أمحد 
 املقدام بن معدي كرب، قال: 

عن حلوم احلمر اإلنسية، وعن كل ذي انب من ملسو هيلع هللا ىلص "هنى رسول هللا 
 السباع". 
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 وأما حديث احلكم بن عمرو الغفاري:

، ومن طريقه املزي يف "هتذيب 213 /4(، وأمحد 5529فأخرجه البخاري )
(، ومن طريقه 600، والشافعي يف "السنن املأثورة" )128 /7الكمال" 

، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 205 /4الطحاوي يف "شرح املعاين" 
( ، واحلاكم 3164(، ومن طريقه الطرباين )859(، واحلميدي )3485)

( 3808عن سفيان بن عيينة، وأبو داود ) 330 /9 ، والبيهقي317 /2
من طريق ابن جريج، كالمها عن عمرو بن دينار، قال: قلت جلابر بن زيد: 

هنى عن حلوم احلمر األهلية، قال: قد كان يقول ملسو هيلع هللا ىلص "إهنم يزعمون أن النيب 
ولكن أىب ذلك البحر ملسو هيلع هللا ىلص ذلك احلكم بن عمرو الغفاري عندان عن النيب 

 ﴾ قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه﴿ابن عباس وقرأ 
 اآلية".

 

 وأما حديث ابن عمرو:

(، 4521(، ويف "الكربى" )4447(، والنسائي )3811فأخرجه أبو داود )
، 333 /9، والبيهقي 103 /2(، واحلاكم 2809والطرباين يف "األوسط" )

اووس، عن ( من طريق وهيب، حدثنا عبد هللا بن ط19300ويف "املعرفة" )
 عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: 
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عن حلوم احلمر األهلية، وعن اجلاللة، وعن ركوهبا ملسو هيلع هللا ىلص "هنى رسول هللا 
 وأكل حلومها".

 وإسناده حسن.

 

 وأما حديث أيب سعيد اخلدري:

(، وابن األعرايب يف 1183، وأبو يعلى )97و 82 /3فأخرجه أمحد 
نس بن أيب إسحاق، عن جرب بن ( من طريق يو 528( و )517"املعجم" )

 نوف أيب الوداك، عن أيب سعيد قال: 

ما "ملسو هيلع هللا ىلص: "أصبنا محرا يوم خيرب، فكانت القدور تغلي هبا، فقال رسول هللا 
فقلنا: ال، بل أهلية،  "وحشية أو أهلية؟"فقلنا: محرا أصبناها، فقال:  "هذه؟

 ، قال فكفأانها"."فاكفئوها"قال: 

 د:وله طريق أخرى عن أيب سعي

بغية الباحث، من طريق محاد  -( 541، واحلارث )65 /3أخرجه أمحد 
 أنه:ملسو هيلع هللا ىلص ابن زيد، ثنا بشر بن حرب قال: مسعت أاب سعيد، يذكر عن النيب 

" ملا كان يوم خيرب وقع الناس يف حلوم احلمر، ونصبت قدري فيمن نصب، 
اكم أهن"قال: فقيل: اي رسول هللا، فذكروا له احلمر فأمر مناداي فنادى: 

 ".كفئت القدور، فأكفأت قدريفأ "عنها، أهناكم عنها
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 وإسناده فيه ضعف، بشر بن حرب: هو أبو عمرو األزدي: يف حديثه لني.

 

 وأما حديث سلمة بن األكوع:

( و 6148( و )5497) ( و4196( و )2477فأخرجه البخاري )
(، وأمحد 3195(، وابن ماجه )33و 123-1802(، ومسلم )6331)

، ويف "شرح مشكل 206 /4، والطحاوي يف "شرح املعاين" 50و 48 /4
(، وأبو 223(، ويف "األوسط" )6301) /7(، والطرباين 6399اآلاثر" )

، ويف "دالئل 330 /9(، والبيهقي 5276(، وابن حبان )7675عوانة )
مطوال وخمتصرا  21-19 /14، والبغوي يف "شرح السنة" 200 /4بوة" الن

من طرق عن يزيد بن أيب عبيد موىل سلمة بن األكوع، عن سلمة بن 
 األكوع قال: 

نرياان توقد فقال: عالم توقد هذه ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  "ملا قدمنا خيرب رأى
أهريقوا ما : على حلوم احلمر األهلية، قال: كسروا القدور، و قالوا النريان؟

، أهنريق ما فيها قال: فقام رجل من القوم فقال: اي رسول هللا .فيها
 أو ذاك".ونغسلها؟ قال: 

 

 وأما حديث سلمة بن احملبق:
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، والبخاري يف "التاريخ 476 /3(، وأمحد 1404فأخرجه الطيالسي )
بغية الباحث، والدواليب يف "الكىن"  -( 540، واحلارث )132 /8الكبري" 

، 207 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 6346) /7والطرباين  (،401)
من طريق حيىي بن أيب كثري، عن  278 /1وابن قانع يف "معجم الصحابة" 

، عن سنان بن سلمة، عن أبيه:  حَنَّاِز بأِن ُجَديٍّ

مر يوم خيرب بقدور فيها حلم محر الناس، فأمر هبا ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا  
 فأكفئت".

حناز بن جدي احلنفي: مل يرو عنه غري حيىي بن أيب كثري وإسناده ضعيف، 
 فهو جمهول العني.

 

 وأما حديث عبد هللا بن أيب أوىف:

(، 27و  26-1937(، ومسلم )4220( و )3155فأخرجه البخاري )
(، 3192(، وابن ماجه )4832(، ويف "الكربى" )4339والنسائي )

(، 605املأثورة" ) ، والشافعي يف "السنن381و  357و  355 /4وأمحد 
(، 854(، والطيالسي )8721، وعبد الرزاق )263 /8وابن أيب شيبة 

، والبزار 205 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 733واحلميدي )
(، وأبو 722(، ويف "الصغري" )4883(، والطرباين يف "األوسط" )3324)

(، وأبو بكر الشافعي 7664( و )7663( و )7662( و )7660عوانة )
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، واخلطيب يف "اتريخ 331و  330 /9(، والبيهقي 365يف "الغيالنيات" )
من طريق سليمان الشيباين، قال: مسعت ابن أيب أوىف  72 /12بغداد" 

 رضي هللا عنهما:

"أصابتنا جماعة يوم خيرب فإن القدور لتغلي، قال: وبعضها نضجت، فجاء 
قال ابن أيب  "وأهرقوهاال أتكلوا من حلوم احلمر شيئا، "ملسو هيلع هللا ىلص: منادي النيب 

أوىف: " فتحدثنا أنه إمنا هنى عنها ألهنا مل ختمس، وقال بعضهم: هنى عنها 
 البتة ألهنا كانت أتكل العذرة".

من طريق إبراهيم اهلجري،  205 /4وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 عن ابن أيب أوىف به.

 من طريقه مطوال. 383 /4وأخرجه أمحد 

 اهلجري: ضعيف.وإبراهيم 

 ( مقروان به الشيباين.8722وأخرجه عبد الرزاق )

من طريق سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن  329 /9وأخرجه البيهقي 
 عدي بن اثبت عن ابن أىب أوىف.

 وجاء مقروان اببن أيب أوىف: الرباء:

( و 4224( )4223( و )4222( و )4221أخرجه البخاري )
 354و 291 /4(، وأمحد 28-1938(، ومسلم )5526( )5525)

( و 7666( و )7665(، وأبو عوانة )767، والطيالسي )356و
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من طريق  205 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 7677( و )7667)
شعبة، قال: أخربين عدي بن اثبت، عن الرباء، وعبد هللا بن أيب أوىف رضي 

فنادى منادي فأصابوا محرا، فطبخوها ملسو هيلع هللا ىلص هللا عنهم، أهنم كانوا مع النيب 
 ."أكفئوا القدور"ملسو هيلع هللا ىلص: النيب 

ثنا شعبة، عن عدي بن حدمن طريق عفان،  329 /9وأخرجه البيهقي 
 اثبت، وأيب إسحاق، عن الرباء، وابن أيب أوىف به.

 

 )وحده(: وأما حديث الرباء

(، 741، والطيالسي )291 /4(، وأمحد 29-1938فأخرجه مسلم )
( 7668(، وأبو عوانة )1728يعلى )(، وأبو 327والروايين يف "مسنده" )

(، والطحاوي يف "شرح 7679( و )7678( و )7671( و )7670و )
من طريق شعبة، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت"  205 /4املعاين" 

من طريق أيب األحوص،  73 /8( من طريق زهري، وابن أيب شيبة 2512)
من طريق شريك، ( 1698من طريق إسرائيل، وأبو يعلى ) 301 /4وأمحد 

مخسُتهم عن أيب إسحاق، قال: مسعت الرباء يقول: أصاب الناس محرا يوم 
أكفئوا "مناداي فنادى أن ملسو هيلع هللا ىلص خيرب يعين احلمر األهلية فأمر رسول هللا 

 ."القدور

 وله طرق أخرى عن الرباء:
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( و 7672( و )7661(، وأبو عوانة )30-1938أخرجه مسلم ) -1
 يد، قال: مسعت الرباء، يقول: ( من طريق اثبت بن عب7674)

 "هنينا عن حلوم احلمر األهلية"

( من طريق احلجاج بن 322وأخرجه أبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" )
 أرطأة، عن أيب إسحاق، واثبت بن عبيد، عن الرباء بن عازب به.

 

(، 7669، وأبو عوانة )291 /4(، وأمحد 4225أخرجه البخاري ) -2
من طريق شعبة، عن عدي بن  329 /9والبيهقي  (،5277وابن حبان )

، يف سفر، فأصابوا محرا، ملسو هيلع هللا ىلصاثبت، عن الرباء بن عازب، أهنم كانوا مع النيب 
 ."أكفئوا القدور"ملسو هيلع هللا ىلص: فذكوها، فقال النيب 

 

(، والنسائي 31-1938(، ومسلم )4226أخرجه البخاري ) -3
 /4(، وأمحد 3194(، وابن ماجه )4831(، ويف "الكربى" )4338)

(، والطرباين يف "األوسط" 8724، وعبد الرزاق يف "املصنف" )297
( 7681(، وأبو عوانة )670(، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )7829)

من طريق عاصم األحول، عن الشعيب،  330 /9(، والبيهقي 7682و )
 عن الرباء بن عازب، قال:
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ة ونضيجة، مث مل أن نلقي حلوم احلمر األهلية، نيئملسو هيلع هللا ىلص أمران رسول هللا " 
 ."أيمران أبكله

 

 وأما حديث أيب ثعلبة اخلشين: 

، 195 /4(، وأمحد 23-1936(، ومسلم )5527فأخرجه البخاري )
( و 563( و )562( و )558( و )556) /22ومن طريقه الطرباين 

( من طريق صاحل بن كيسان، 7644( و )7599(، وأبو عوانة )564)
(، وأبو عوانة 564( و )562) /22، والطرباين 193 /4وأمحد 

 /22، من طريق عقيل بن خالد، والطرباين 331 /9(، والبيهقي 7601)
( من طريق صاحل بن أيب األخضر، والنسائي 7605(، وأبو عوانة )560)
(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" 4835(، ويف "الكربى" )4342)

، والطرباين 206 /4 (، والطحاوي يف "شرح املعاين"2630حتت احلديث )
( من طريق حممد بن الوليد الزبيدي، 7606(، وأبو عوانة )559) /22

( من طريق حممد بن أيب عتيق، وموسى بن عقبة، 7604وأبو عوانة )
 /22( من طريق قرة بن عبد الرمحن، والطرباين 562) /22والطرباين 

 بن كيسان، ( من طريق عبد الرمحن بن يزيد بن متيم، مثانيُتهم )صاحل554)
وعقيل بن خالد، وصاحل بن أيب األخضر، والزبيدي، وحممد بن أيب عتيق، 

وموسى بن عقبة، وقرة بن عبد الرمحن، وعبد الرمحن بن يزيد بن متيم( عن 
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ملسو هيلع هللا ىلص ابن شهاب، عن أيب إدريس، عن أيب ثعلبة اخلشين، صاحب رسول هللا 
 أنه قال: 

 م كل ذي انب من السباع".حلوم احلمر األهلية، وحلملسو هيلع هللا ىلص "حرم رسول هللا 

 وزاد صاحل بن أيب األخضر: "وأن توطأ احلباىل". 

وابن أيب األخضر: ضعيف، وهذه الزايدة إمنا تروى من حديث مكحول، 
 عن أيب إدريس وسيأيت، وابلشطر األخري منه فقط:

(، ومسلم 5530(، وعنه البخاري )13أخرجه مالك يف "املوطأ" )
(، 1980(، والدارمي )1477، والرتمذي )(3802(، وأبو داود )1932)

(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 7598( و )7597وأبو عوانة )
 /9(، والبيهقي 5279(، وابن حبان )549) /22(، والطرباين 3481)

( عن ابن شهاب، عن 2793(، والبغوي )19199، ويف "املعرفة" )314
 ملسو هيلع هللا ىلص:سول هللا أيب إدريس اخلوالين، عن أيب ثعلبة اخلشين أن ر 

 "هنى عن أكل كل ذي انب من السباع". 

(، 1477(، والرتمذي )12-1932(، ومسلم )5780وأخرجه البخاري )
(، 3232(، وابن ماجه )4818(، ويف "الكربى" )4325والنسائي )

، وعنه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد 398 /5، وابن أيب شيبة 194 /4وأمحد 
(، وأبو القاسم 889(، وابن اجلارود )899(، واحلميدي )2630واملثاين" )

(، 908(، وابن املنذر يف "األوسط" )2882جلعدايت" )البغوي يف "ا
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، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 190 /4والطحاوي يف "شرح املعاين" 
( و 7591( ، وأبو عوانة )557) /22(، والطرباين 3486( و )3480)
 /9، والبيهقي 28 /9(، وأبو نعيم يف "احللية" 7593( و )7592)

فيان بن عيينة، عن الزهري عن س (19198، ويف "املعرفة" )314-315
 به.

أي ليس له  -وقال الزهري: ومل أمسع هذا احلديث حىت أتيت الشام  
 قال أبو عوانة: وهو من أنبل حديث. -ابملدينة أصل 

 /22(، والطرباين 2881وأخرجه أبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )
، 160 /1(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 7606(، وأبو عوانة )552)

من طريق عبد العزيز بن أيب سلمة  128 /5وأبو نعيم يف "احللية" 
(، وأبو عوانة 553) /22(، والطرباين 1932املاجشون، ومسلم )

( من 7606( من طريق يوسف بن يعقوب املاجشون، وأبو عوانة )7606)
(، وأبو 565) /22(، والطرباين 1932طريق حممد بن اسحاق، ومسلم )

من طريق ابن أيب ذئب،  314 /9(، والبيهقي 7598)( و 7597عوانة )
، وعبد الرزاق يف "املصنف" 194 /4(، وأمحد 14-1932ومسلم )

(، 7598(، وأبو عوانة )8(، ويف "األمايل يف آاثر الصحابة" )8704)
( من طريق معمر، 548) /22(، والطرباين 910وابن املنذر يف "األوسط" )

( و 7595(، وأبو عوانة )561) /22، والطرباين 194 /4وأمحد 
(، ومسلم 5781( من طريق ابن جريج، والبخاري )7597( و )7596)
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(، والبيهقي 7597(، وأبو عوانة )550) /22(، والطرباين 1932-13)
(، 7597(، وأبو عوانة )14-1932من طريق يونس، ومسلم ) 314 /9

( من 7603من طريق عمرو بن احلارث، وأبو عوانة ) 314 /9والبيهقي 
(، ويف "األوسط" 566) /22طريق سعيد بن عبد العزيز، والطرباين 

( من طريق 555) /22( من طريق يعقوب بن عطاء، والطرباين 9207)
 عبد الرمحن بن إسحاق، عن الزهري به.

(، 551) /22(، والطرباين 7606(، وأبو عوانة )1981وأخرجه الدارمي )
 /9(، والبيهقي 489األمايل" )(، وابن بشران يف "8576ويف "األوسط" )

عن الزهري،  -عبد هللا بن عبد هللا بن أويس  -من طريق أيب أويس  334
 عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب ثعلبة اخلشين قال: 

عن اخلطفة، واجملثمة، والنهبة، وعن أكل كل ذي انب ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "
 ."من السباع

 :وله طريقان آخران عن أيب إدريس اخلوالين

(، 141، والدواليب يف "الكىن" )195-194 /4أخرجه أمحد  -1
(، ويف "مسند الشاميني" 67(، ويف "األوسط" )583) /22والطرباين 

( من طريق عبد هللا بن العالء، عن بسر 224(، ومتام يف "الفوائد" )781)
بن عبيد هللا، عن أيب إدريس، عن أيب ثعلبة، مثل حديث مسلم بن مشكم ا

 ثعلبة، وسيأيت لفظه.عن أيب 
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( من 3511(، ويف "مسند الشاميني" )569) /22أخرجه الطرباين  -2
طريق أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب 

هنى عام خيرب، عن حلوم احلمر اإلنسية، "ملسو هيلع هللا ىلص ثعلبة اخلشين: أن رسول هللا 
 ."ب من السباعوأن توطأ حبلى من السيب حىت تضع، وعن كل ذي ان

: " قوله: حلوم احلمر األهلية، 402 /4قال أبو حامت كما يف "العلل" البنه 
 مل يروه غري الزبيدي"!

: يرويه صاحل بن كيسان، 317-316 /6وقال الدارُقطين يف "العلل" 
ري.  والزبيدي، عن الزُّهأ

بن ورواه عقيل بن خالد، وعبد العزيز املاجشون، وابن أيب ذئب، ومعمر، وا
 عيينة، ويوسف بن يعقوب املاجشون، ويعقوب بن عطاء، وسعيد بن 

 :يب إدريس اخلوالين، عن أيب ثعلبةعبد العزيز، عن الزُّهري، عن أ
 ".هليةهنى عن كل ذي انب من السباع دون حلوم احلمر األملسو هيلع هللا ىلص أن النيب "

ري.  ومها صحيحان، عن الزُّهأ
ري، عن أيب إدريس، ورواه أَبو أويس، وامسه عبد هللا بن عبد هللا ، عن الزُّهأ

 عن أيب ثعلبة، وزاد فيه: وهنى عن اخلطفة، والنهبة، واجملثمة.
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ري، عن أيب إدريس، عن أيب ثعلبة،  ورواه صاحل بن أيب األخضر، عن الزُّهأ
ري. والقول قول  وزاد فيه: وهنى أن توطأ احلباىل، وليس هو مبحفوظ عن الزُّهأ

 الزبيدي، ومن اتبعه.

دث به ُأسامة بن زيد، يروى هذا، عن مكحول، عن أيب إدريس، حوإمنا 
 عن مكحول".

 وله طرق أخرى عن أيب ثعلبة:

، 194 /4(، وأمحد 6613(، ويف "الكربى" )4341أخرجه النسائي ) -1
(، ويف "مسند الشاميني" 3512(، ويف "األوسط" )577) /22والطرباين 

ري بن سعد، عن خالد بن مطوال وخمتصرا من طريق بقية، عن جب (1154)
معدان، عن جبري بن نفري، عن أيب ثعلبة، أنه حدثهم، أهنم غزوا مع رسول 

إىل خيرب والناس جياع، فوجدوا فيه محرا من محر اإلنس، فذبح ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
، فأمر عبد الرمحن بن عوف، ملسو هيلع هللا ىلصالناس منها، فحدث بذلك رسول هللا 

ل، ملن شهد أين رسول هللا أال إن حلوم احلمر اإلنس ال حت"فأذن يف الناس: 
 . "ملسو هيلع هللا ىلص

 وبقية بن الوليد: مدلس وعنعنه، وله طريق أخرى عن جبري بن نفري:

( من طريق 1613(، ويف "مسند الشاميني " )574) /22أخرجه الطرباين 
إمساعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك، عن لقمان بن عامر، عن جبري بن 

 : فذكره.نفري احلضرمي، أن أاب ثعلبة اخلشين حدثهم
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 وإسناده حسن يف املتابعات.

( بني خالد بن معدان 577تنبيه: جاء يف املطبوع من "املعجم الكبري" )
وجبري: )عبد الرمحن بن جبري( وقد رواه الطرباين بنفس اإلسناد يف "مسند 

( من طريق أخرى عن بقية 3512(، ويف "األوسط" )3512الشاميني" )
 فيه عبد الرمحن بن جبري.محد ليس بنفس رواية النسائي وأ

( 1560( حدثنا محاد بن زيد، والرتمذي )1109أخرجه الطيالسي ) -2
، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" 194-193 /4(، وأمحد 1796و )

( من طريق شعبة، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" 1194( و )1193)
 /4(، وعنه أمحد 8503( من طريق ابن علية، وعبد الرزاق )1195)

( من طريق 604) /22من طريق معمر، والطرباين مطوال  193-194
سعيد بن أيب عروبة، مخسُتهم عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب ثعلبة، 

عن كل ذي انب من السباع، وأكل احلمر ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "قال: 
 ."اإلنسية"أو قال:  "األهلية

 وقال الرتمذي:

 أمساء، عن أيب ثعلبة"."وأبو قالبة مل يسمع من أيب ثعلبة، إمنا رواه عن أيب 

 

(، 141( و )140، والدواليب يف "الكىن" )194 /4أخرجه أمحد  -3
، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 207 /4والطحاوي يف "شرح املعاين" 
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(، ويف "مسند 67(، ويف "األوسط" )582) /22(، والطرباين 3484)
هللا  ( من طريق عبد223( و )222(، ومتام يف "الفوائد" )781الشاميني" )

بن العالء، قال حدثين مسلم بن مشكم، قال: مسعت أاب ثعلبة اخلشين، ا
قال: قلت: اي رسول هللا أخربين مبا حيل يل مما حيرم علي، قال: فصعد يف 

ويبتة خري، النظر، وصوب، مث قال: " نويبتة "، قال: قلت: اي رسول هللا، ن
مار األهلي، وال كل بل نويبتة خري، ال أتكل حلم احلأم نويبتة شر؟ قال: "

 ذي انب من السباع".

 وإسناده صحيح.
 

 وأما حديث مسرة بن جندب: 
( حدثنا خالد بن يوسف بن خالد، قال: حدثنا 4677فأخرجه البزار )

خبيب بن سليمان، عن أبيه أيب، قال: حدثنا جعفر بن سعد، قال: حدثنا 
 بن مسرة، عن مسرة بن جندب:سليمان 

هناان عن احلمار األهلي وأمران إبلقاء ما معنا منه ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا  
 فألقيناه".

 :49 /5وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

 "رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السميت، وهو ضعيف".



311 
 

قلت: مع أن هذه العبارة فيها تساهل من اهليثمي كما ال خيفى ألن يوسف 
لذهيب، وابنه ضعيف، واحلديث جاء من ابن خالد السميت: هالك كما قال ا

( حدثنا موسى بن هارون، 7073) /7غري طريقه فقد أخرجه الطرباين 
ثنا حممد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن حدثنا مروان بن جعفر، حد

 ثنا جعفر بن سعد بن مسرة به.حدمسرة، 
ف فالعلة احلقيقية هي جهالة سليمان بن مسرة، وخبيب بن سليمان، وضع 

جعفر بن سعد بن مسرة، وحممد بن إبراهيم بن ُخبيب: ال يعترب مبا انفرد به 
 ومل يتابعه عليه ممن يعترب به.  من اإلسناد،

 
 وأما حديث ابن عباس: 

، 204 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 2414فأخرجه أبو يعلى )
من طريق عبد الرمحن بن  125 /9(، والبيهقي 11146) /11والطرباين 

احلارث املخزومي، عن عبد هللا بن أيب جنيح، عن جماهد، عن ابن عباس: 
، وعن بيع "زرع غريك""هنى أن يوقع على احلباىل حىت يضعن محلهن وقال: 

املغامن قبل أن تقسم وعن أكل احلمر اإلنسية وعن كل ذي انب من 
 السباع".

 وإسناده ضعيف، وفيه علتان:

 عنعنه.األوىل: ابن أيب جنيح مدلس وقد 
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الثانية: عبد الرمحن بن احلارث املخزومي: لنّي احلديث، ضعفه أمحد، وابن 
 املديين، وقال النسائي: ليس ابلقوي. 

 وقال ابن معني: صاحل.

 وقال أبو حامت: شيخ. ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان.

 لكنه مل يتفّرد به، فقد اتبعه عمرو بن شعيب:

(، والطرباين يف 6196الكربى" )(، ويف "4645أخرجه النسائي )
 137و 56-55 /2، واحلاكم 34 /4(، والدارقطين 6981"األوسط" )

 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حيىي بن سعيد، عن عمرو بن شعيب،
 عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن ابن عباس قال:  
ن يوم خيرب عن بيع املغامن حىت تقسم، وعن احلباىل أملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "

، وعن حلوم "أتسقي زرع غريك"يوطأن حىت يضعن ما يف بطوهنن، وقال: 
 احلمر األهلية، وعن حلم كل ذي انب من السباع".

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن شعيب إال حيىي بن سعيد، وال عن حيىي 
 إال إبراهيم بن طهمان، تفرد به: حفص بن عبد هللا"!

الطرباين رمحه هللا، فلم يتفّرد به حفص بن عبد هللا فقد قلت: وليس كما قال 
 .56-55 /2اتبعه أزهر بن سلمان الكاتب عند احلاكم 

 وقال احلاكم:



313 
 

 "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

 قلت: لكن تبقى الريبة من عنعنة ابن أيب جنيح، وقد توبع عليه:

 125 /9، وعنه البيهقي 137 /2(، واحلاكم 732أخرجه ابن اجلارود )
ثنا شيبان، عن األعمش، عن حدمن طريق عبيد هللا بن موسى، قال: 

 :جماهد، عن ابن عباس، رضي هللا عنهما

هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر، وعن كل ذي انب من ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  "
 ."السباع وأن توطأ السبااي حىت يضعن

 ل احلاكم:وقا

 " صحيح على شرط الشيخني" وأقره الذهيب.

قلت: رجاله رجال الشيخني، وليس يف البخاري شيبان، عن األعمش، إمنا 
 روى لكل واحد منهما على حدٍة.

 ( من طريق شريك، عن األعمش به.11067) /11وأخرجه الطرباين 
 

 س:وله طرق أخرى عن ابن عبا

 حدثنا( حدثنا إبراهيم قال: 2344أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -1
 حدثنايوسف بن أسباط قال:  حدثنابن العباس بن السندي قال: حممد 

سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن احلويرث، عن ابن عباس 
 ."بلحوم اخليل، وهناان عن حلوم احلمرملسو هيلع هللا ىلص أمران رسول هللا "قال: 
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 ذا احلديث عن سفيان إال يوسف"."مل يرو ه

 قلت: وإسناده ضعيف، يوسف بن أسباط: وثَّقه حيىي بن معني.

 وَقاَل أَبو حامت: ال حيتج به.

 وقال الأبخارِّي: َكاَن قد َدَفَن ُكُتبه، فكان ال جييء حديثُه كما ينبغي.

 وحممد بن العباس بن السندي: مل أجد له ترمجة.

د بن عرق احلمصي، أورده الذهيب يف وشيخ الطرباين هو إبراهيم  بن حممَّ
 ، وقال: 63 /1"امليزان" 

 ."غري معتمد"
 مث ذكر له حديثًا أخطأ فيه. 

 
(، 5760(، ويف "األوسط" )12820) /12أخرجه الطرباين  -2

عن حممد بن عبد هللا بن سليمان احلضرمي  523-522 /5والدارقطين 
عمر بن عبيد الطنافسي،  حدثناحممد بن عبيد احملاريب قال:  حدثناقال: 

 عن مساك بن حرب، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:

 ."، عن حلوم احلمر، وأمر بلحوم اخليل أن تؤكلملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا " 

 وقال الطرباين:

بن إال مساك، وال عن مساك إال عمر  "مل يرو هذا احلديث عن جابر بن زيد
 رد به حممد بن عبيد".عبيد، تف
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وإسناده حسن، وقال أبو الطيب العظيم آابدي يف "التعليق املغين على 
 الدارقطين": 

 "حممد بن عبد هللا بن سليمان: هو اخلُراساين ضعيف"!

وليس كما قال رمحه هللا تعاىل فقد جاء عند الطرباين أنه احلضرمي، وهو 
 ُمطني احلافظ الثقة. 

 
(، وأبو عوانة 32-1939(، ومسلم )4227أخرجه البخاري ) -3

( من طريق عمر 19289، ويف "املعرفة" )330 /9(، والبيهقي 7673)
ابن حفص بن غياث، حدثنا أيب، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، 

 قال: 
من أجل أنه كان محولة الناس، فكره ملسو هيلع هللا ىلص ال أدري إمنا هنى عنه رسول هللا "

 ."تهم، أو حرمه يف يوم خيرب حلوم احلمر األهليةأن تذهب محول

 

 وأما حديث العرابض بن سارية:

، والدواليب يف 127 /4(، وأمحد 1564( و )1474فأخرجه الرتمذي )
(، ويف 651( و )650( و )648) /18(، والطرباين 917"الكىن" )

(، 41، وابن بشران يف "األمايل" )135 /2(، واحلاكم 2422"األوسط" )
اتما وخمتصرا عن أيب عاصم  338 /35واملزي يف "هتذيب الكمال" 
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ا وهب بن خالد احلمصي، حدثتين أم حبيبة بنت الضحاك بن خملد، حدثن
 العرابض، قالت: حدثين أيب: 

حرم يوم خيرب كل ذي خملب من الطري، وحلوم احلمر ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 األهلية، واخلليسة، واجملثمة، وأن توطأ السبااي حىت يضعن ما يف بطوهنن".

 وقال الرتمذي:

 العرابض: جمهولة."حديث غريب" يعين: ضعيف، فإن أم حبيبة بنت 

 وقال احلاكم:

 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" وأقره الذهيب!"

 وله طريق أخرى عن العرابض:

(، واملروزي يف "السنة" 1336أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
(، ويف "مسند 7226(، ويف "األوسط" )645) /18(، والطرباين 405)

بن شعبة، قال: أنبا أرطاة بن املنذر،  ( من طريق أشعث695الشاميني" )
قال: مسعت حكيم بن عمري، يذكر عن العرابض بن سارية، قال: نزل النيب 

 "اركب فرسا فناداي عبد الرمحن "خيرب ومعه من معه من أصحابه فقال: ملسو هيلع هللا ىلص 
إن اجلنة ال حتل إال ملؤمن، وأن اجتمعوا إىل الصالة"، فاجتمعوا فصلى النيب 

أحيسب امرؤ قد شبع حىت بطن، وهو متكئ على أريكته "مث قام فقال: ملسو هيلع هللا ىلص 
أن هللا مل حيرم شيئا إال ما يف هذا القرآن، أال وإين وهللا لقد حدثت، 

وأمرت، ووعظت أبشياء إهنا ملثل القرآن أو أكثر، وإنه ال حيل لكم من 
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السباع كل ذي انب، وال احلمر األهلية، وإن هللا مل حيل لكم أن تدخلوا 
اهدين إال إبذن، وال أكل أمواهلم، وال ضرب نسائهم إذا أعطوكم بيوت املع

 ."الذي عليهم إال ما طابوا به نفسا

مطوال، وليس  204 /9(، ومن طريقه البيهقي 3050وأخرجه أبو داود )
فيه موضع الشاهد، وإسناده ضعيف، أشعث بن شعبة: قال فيه أبو زرعة: 

 لني.
 

 وأما حديث خالد بن الوليد:
،  وابن أيب عاصم يف "اآلحاد 89 /4(، وأمحد 3806أبو داود )فأخرجه 

بن ( من طريق سليمان 618األموال " )(، وابن زجنويه يف "703واملثاين" )
 /4من طريق ثور بن يزيد، والطرباين  518 /5سلمة، والدارقطين  سليم أيب

( من طريق سعيد بن غزوان، ثالثُتهم مطوال وخمتصرا عن صاحل بن 3828)
 حيىي بن املقدام، عن جده املقدام بن معدي كرب، قال: 

غزوان مع خالد بن الوليد، الصائفة، فقرم أصحابنا إىل اللحم، فسألوين، "
ت: مكانكم حىت آيت خالدا، رمكة يل، فدفعتها إليهم، فحبلوها، مث قل

غزوة خيرب، ملسو هيلع هللا ىلص فأسأله، قال: فأتيته فسألته، فقال: غزوان مع رسول هللا 
 يدخل فأسرع الناس يف حظائر يهود، فأمرين أن أاندي: الصالة جامعة، وال

أيها الناس إنكم قد أسرعتم يف حظائر يهود، أال ال اجلنة إال مسلم، مث قال: 
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قها، وحرام عليكم حلوم احلمر األهلية، وخيلها، حتل أموال املعاهدين إال حب
 وبغاهلا، وكل ذي انب من السبع، وكل ذي خملب من الطري".

 وإسناده ضعيف، صاحل بن حيىي بن املقدام، قال البخاري: فيه نظر. 

 وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"، وقال: خيطئ.

 وذكره العقيلي، وابن اجلارود يف مجلة الضعفاء.

 وسى بن هارون احلمال: ال يعرف صاحل وأبوه إال جبده. وقال م

وقال ابن حزم: هو وأبوه جمهوالن، ويف حديثه يف حترمي حلوم اخليل دليل 
الضعف ألن خالد بن الوليد مل يسلم بال خالف إال بعد خيرب، وقال هذا 

 يف هذا احلديث، وذلك يوم خيرب.

 فيه: وعلى ضعف إسناده ونكارة يف متنه وقع االضطراب

(، ويف 4332( و )4331(، والنسائي )3790أخرجه أبو داود )
(، 3198(، وابن ماجه )6606( و )4825( و )4824"الكربى" )

، ويعقوب بن 293 /4،  والبخاري يف "التاريخ الكبري" 89 /4وأمحد 
، 328 /9، ومن طريقه البيهقي 312 /1سفيان يف "املعرفة والتاريخ " 

 /2" (، والعقيلي يف "الضعفاء704حاد واملثاين" )وابن أيب عاصم يف "اآل
، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 210 /4، والطحاوي يف "شرح املعاين" 206

(، ويف "مسند الشاميني" 3829( و )3826) /4(، والطرباين 3066)
و  517 /5، والدارقطين 932 /2(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 483)
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 297 /3(، واحلاكم 3827) /4الطرباين من طريق ثور بن يزيد، و  518
من طريق سليمان بن سليم، كالمها عن صاحل بن حيىي بن املقدام، عن أبيه، 

 عن جده، عن خالد بن الوليد قال:

 عن أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري".ملسو هيلع هللا ىلص "هنى رسول هللا  

، فأتت اليهود ملسو هيلع هللا ىلص( "غزوت مع رسول هللا 3827) /4ولفظ الطرباين 
، فشكوا إليه أن الناس أسرعوا يف حظائرهم، فبعثين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

، فناديت يف الناس إن الصالة جامعة، وال يدخل اجلنة إال مسلم، فلما ملسو هيلع هللا ىلص
تم ما ابل اليهود شكوا أنكم أسرع"فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اجتمع الناس قام رسول هللا 

يف حظائرهم؟ أال ال حيل أموال املعاهدين بغري حقها، وحرام عليكم محر 
 ."األهلية، وخيلها، وكل ذي انب من السبع، وكل ذي خملب من الطري

فزاد يف إسناده والد صاحل وهو حيىي بن املقدام بن معدي كرب، وهو جمهول 
 كما تقدم.

 وقال الدارقطين:

 "هذا حديث ضعيف".

 وقال البيهقي:

 هذا إسناد مضطرب، ومع اضطرابه خمالف حلديث الثقات"."

نا ثور حدثمن طريق عمر بن هارون البلخي،  519 /5وأخرجه الدارقطين 
 بن يزيد، عن حيىي بن املقدام، عن أبيه، عن خالد بن الوليد قال: ا
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 عن أكل احلمار اإلنسي وعن خيلها وبغاهلا".ملسو هيلع هللا ىلص "هنى رسول هللا 

 وقال الدارقطين:

يذكر يف إسناده صاحلا وهذا إسناد مضطرب. وقال الواقدي: ال يصح "مل 
 هذا ألن خالدا أسلم بعد فتح خيرب".

 قلت: وعمر بن هارون البلخي: مرتوك.

 وله طريق أخرى عن خالد بن الوليد:

( حدثنا حممد بن سليمان 669أخرجه ابن شاهني يف "الناسخ واملنسوخ" )
ويد الرملي، قال: حدثنا ابن أيب الباغندي، قال: حدثنا إسحاق بن س

أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان التيمي، عن ثور بن يزيد، عن ابن 
أيب غزوان احلمصي، عن حيىي بن جرير، عن خالد بن الوليد بن املغرية، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 

 ."أهناكم عن أكل خيلها ومحريها وبغاهلا"

 غزوان: مل أجد هلما ترمجة، وإسناده ضعيف، حيىي بن جرير، وابن أيب
 وإمساعيل بن عبد هللا بن أيب أويس: صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه.

 

 وأما حديث أيب هريرة:
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،  396 /5، وابن أيب شيبة 366 /2(، وأمحد 1795فأخرجه الرتمذي )
 /1، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 331 /9، والبيهقي 75 /8و  398
، والطحاوي 418 /2(، وأمحد 1479من طريق زائدة، والرتمذي ) 141

( من طريق 906، وابن املنذر يف "األوسط" )205 /4يف "شرح املعاين" 
و  190 /4حممد الدراوردي، والطحاوي يف "شرح املعاين" عبد العزيز بن 

( من طريق عبد العزيز بن مسلم 3483، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )205
( من طريق خالد بن عبد هللا 6116( و )5952القسملي، وأبو يعلى )

الواسطي، وعبد الوهاب بن عبد اجمليد، مخسُتهم )زائدة بن قدامة، 
 بن مسلم، وخالد بن عبد هللا الواسطي،  والدراوردي، وعبد العزيز

وعبد الوهاب بن عبد اجمليد( اتما وخمتصرا عن حممد بن عمرو، عن أيب 
 سلمة، عن أيب هريرة: 

، حرم يوم خيرب كل ذي انب من السباع، واجملثمة، ملسو هيلع هللا ىلص"أن رسول هللا 
 واحلمار اإلنسي".

، وهو وهذا اسناد حسن، حممد بن عمرو بن علقمة الليثي: خمتلف فيه
 حسن احلديث.

 وقال الرتمذي: 

"هذا حديث حسن صحيح وروى عبد العزيز بن حممد، وغريه، عن حممد 
عن كل ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمرو هذا احلديث. وإمنا ذكروا حرفا واحدا، هنى رسول هللا 

 ذي انب من السباع".
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 205 /4قلت: رواه الدراوردي كما عند الطحاوي يف "شرح املعاين" 
(، 15-1933حلوم احلمر اإلنسية، وأخرجه مسلم ) ابلنهي يوم خيرب عن

(، 4817(، ويف "الكربى" )4324(، والنسائي )3233وابن ماجه )
(، ومن طريقه 562، ويف "الرسالة" )172 /2، والشافعي 236 /2وأمحد 

(، وابن 3482(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )7602أبو عوانة )
، 315 /9(، والبيهقي 5278ان )(، وابن حب911املنذر يف "األوسط" )

يف  عنده ( عن مالك )وهو2794(، والبغوي )19202ويف "املعرفة" )
( ( عن إمساعيل بن أيب حكيم، عن عبيدة بن سفيان 18"املوطأ" )

 احلضرمي، عن أيب هريرة: 

 ."أكل كل ذي انب من السباع حرام"قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا 

ثنا حدمد بن أمحد بن ابلويه، حدثنا أبو بكر حم 35 /2وأخرجه احلاكم 
ثنا محاد بن سلمة، حدثنا عبد الصمد بن النعمان، حدبن غالب، حممد 

 عن أيوب، عن عكرمة، عن أيب هريرة، قال:

 ."عن اجملثمة واجلاللةملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا " 

 وهذا إسناد جيد، عبد الصمد بن النعمان البزاز: وثقه ابن معني، وغريه.

 ابلقوي. وكذا قال النسائي.وقال الدارقطين: ليس 
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ثنا حد( من طرق عن أيب زرعة بن عمرو، 1076وأخرجه متام يف "الفوائد" )
ثنا املعاىَف بن عمران، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب حداحلسن بن بشر، 

 كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة:

هنى عن كل ذي انب من السباع، وعن محار البيت، ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا " 
 وقال:  "اجملثمة، وعن اخللسة والنهبة وعن

 ."من أكل من هذه الشجرة فال يقربن مسجدان"
 وإسناده ضعيف، احلسن بن بشر البجلي: متكلم فيه.

 

 وأما حديث زاهر األسلمي:  

(، ومن 8725(، وعبد الرزاق يف "املصنف" )4173فأخرجه البخاري )
(، 5311) /5اين ، والطرب 238 /1طريقه ابن قانع يف "معجم الصحابة" 

، وابن أيب شيبة يف "املسند" 1229 /3وعنه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 
( عن إسرائيل، عن جمزأة بن زاهر األسلمي، عن أبيه، وكان ممن شهد 643)

 الشجرة، قال:

، إن ملسو هيلع هللا ىلص"إين ألوقد حتت القدر بلحوم احلمر، إذ اندى منادي رسول هللا  
 ."احلمر ينهاكم عن حلوم"ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 
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 غريب الحديث

 

 )األهلية( نسبت إىل األهل لكوهنا مستأنسة مع الناس. 
 

ٌس( بكسر الراء، وسكون اجليم أي: أن حلمها جنس حرام أكله.  )رِجأ
 

 يستفاد من الحديث

 

:  حترمي أكل حلوم احلمر األهلية. أوًلا
 

القدور إبكفائها من  ملسو هيلع هللا ىلصجناسة حلوم احلمر األهلية، فقد أمر النيب  اثنياا:
 وغسلها وهذا حكم املتنجس.

 
أن كل شيء تنجس مبالقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة إلطالق  اثلثاا:

 األمر ابلغسل فإنه يصدق ابالمتثال ابملرة واألصل أن ال زايدة عليها.
 

 فيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة. رابعاا:
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ا: أن األصل يف األشياء اإلابحة لكون الصحابة أقدموا على ذحبها  خامسا
وطبخها كسائر احليوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال 

 عما يشكل.
 

ا: أنه ينبغي ألمري اجليش تفقد أحوال رعيته ومن رآه فعل ما ال يسوغ  سادسا
ه أبن أيمر مناداي يف الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأن خياطبهم وإما بغري 

 فينادي لئال يغرت به من رآه فيظنه جائزا.
 

 أن الذكاة ال تطهر ما ال حيل أكله. سابعاا:
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسرعة امتثال الصحابة ألمر النيب  اثمناا:
 

اتسًعا: حكم النجاسة مقيد بلحوم احلمر األهلية، وال يتعداه لغريه، فلم 
عنه، إمنا هناهم عن حلومها، ريقها وعرقها وشعرها، ومل ينه  ملسو هيلع هللا ىلصيتوق النيب 

 فمن أين يلزم أن تكون جنسة يف حياهتا؟!
 

 

 ٭ ٭ ٭
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 نجاسة الروث
  

 ( "ألقى الروثة، وقال: "هذه ركس".15)
 

(، والبيهقي 43(، ويف "الكربى" )42(، والنسائي )156أخرجه البخاري )
(، وأبو يعلى 314عن أيب نعيم الفضل بن دكني، وابن ماجه ) 108 /1

من طريق حيىي بن سعيد  122 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 5127)
حدثنا حيىي بن آدم، وابن أيب شيبة يف "املسند"  418 /1القطان، وأمحد 

من طريق  108 /1(، والبيهقي 296(، وابن املنذر يف "األوسط" )424)
( من طريق الطيالسي، 1646، والبزار )427 /1أمحد بن يونس، وأمحد 

( من 9953) /10( من طريق معاذ بن معاذ، والطرباين 1646والبزار )
طريق أمحد بن عبد امللك بن واقد احلراين، وعمرو بن خالد احلراين، وعمرو 

زوق، عشرهُتم )أبو نعيم، وحيىي بن سعيد القطان، وحيىي بن آدم، وابن بن مر ا
 سي، ومعاذ بن معاذ، وأمحد بن أيب شيبة، وأمحد بن يونس، والطيال

امللك بن واقد احلراين، وعمرو بن خالد احلراين، وعمرو بن مرزوق( عن  عبد
 ليس أبو عبيدة -زهري بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق السبيعي، قال: 

عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، أنه مسع عبد هللا بن  -ذكره، ولكن 
 مسعود، يقول:
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الغائط، وأمرين أن آتيه بثالثة أحجار، فوجدت حجرين، ومل ملسو هيلع هللا ىلص "أتى النيب 
، فأخذ احلجرين، وألقى ملسو هيلع هللا ىلصأجد الثالث، فأخذت روثة، فأتيت هبن النيب 

 الروثة، وقال: "هذه ركس".

 ويف رواية ابن ماجه، وأيب يعلى "هي رجس". 

 وقال البيهقي:

"وهذا حديث قد اختلف فيه على أىب إسحاق السبيعي فرواه زهري بن 
 معاوية هكذا واعتمده البخاري ووضعه يف اجلامع.

ائتىن "إسحاق عن علقمة عن عبد هللا وزاد يف آخره:  ورواه معمر عن أيب
 ."حبجر

 ة عن أىب إسحاق عن عبد الرمحن بن زيد عن ورواه زكراي بن أىب زائد
 عبد هللا.

 ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق عن أىب عبيدة عن عبد هللا.

سرائيل قال أبو عيسى الرتمذي: حديث إسرائيل عندي أثبت وأصح ألن إ
إسحاق من هؤالء، واتبعه على ذلك قيس بن الربيع.       أثبت يف أيب

إسحاق آبخرة،  بذلك ألن مساعه من أيبإسحاق ليس  قال: وزهري يف أيب
 وأبو إسحاق يف آخر أمره كان قد ساء حفظه".

( من طريق احلسن بن 5336(، وأبو يعلى )285وأخرجه الطيالسي )
موسى، كالمها )الطيالسي، واحلسن بن موسى األشيب( عن زهري، عن أيب 
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عن إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة حدثين ولكنه عبد الرمحن بن األسود، 
 عبد هللا، قال: فذكره.

 ويف رواية أيب يعلى أراه عن عبد هللا!

فلم يذكرا األسود، وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي املسند عن 
 الطيالسي: "أظن غري أيب داود يقول: عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه".

ن قلت: أثبته كل من: أيب نعيم، وحيىي بن سعيد القطان، وحيىي بن آدم، واب
أيب شيبة، وأمحد بن يونس، ومعاذ بن معاذ، وأمحد بن عبد امللك بن واقد 

احلراين، وعمرو بن خالد احلراين، وعمرو بن مرزوق، وكذلك الطيالسي 
( فهذه الرواية ال 1646، والبزار )427 /1نفسه أثبته، أخرجه عنه أمحد 

 شك أهنا خطأ.

ل بن صدقة، ويوسف حفيد واتبع زهريا: شريٌك، وزكراي بن أىب زائدة، ومفض
 أيب إسحاق السبيعي:

 متابعة شريك:

ثنا شريك، عن حد( من طريق حيىي احلماين، 9954) /10أخرجها الطرباين 
 أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه به.

 وشريك هو النخعي القاضي: صدوق خيطئ كثريا.

 ومتابعة زكراي:
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من  36 /5(، والدارقطين يف "العلل" 9955) /10أخرجها الطرباين أيضا 
 طريق حيىي بن زكراي بن أيب زائدة، عن أبيه، عن أيب إسحاق، عن 

 عبد الرمحن بن األسود به.
من طرق  35 /5(، والدارقطين يف "العلل" 9956) /10وأخرجه الطرباين 

بن يزيد د، عن األسود عبد الرمحن بن يزي عن زكراي، عن أيب إسحاق، عن
 به.

 ومتابعة صدقة بن املفضل:

من طريق حيىي بن آدم، حدثين أبو  28 /5أخرجها الدارقطين يف "العلل" 
 محاد احلنفي، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن األسود به.

وإسناده ضعيف، أبو محاد احلنفي امسه صدقة بن املفضل: قال ابن معني: 
 ليس بشيء.

 ائي: مرتوك.وقال النَّسَ 

وقال ابن َعِدي: ما أرى حبديثه أبسا وكان أمحد بن حممد بن سعيد يثين 
 عليه ثناء اتما.

 وقال األهوازي: كان عطاء بن مسلم يوثقه.

 ومتابعة يوسف بن إسحاق بن أىب إسحاق السبيعي:

( عن إبراهيم بن 156علقها البخاري بصيغة اجلزم بعد احلديث رقم )
 أيب إسحاق، حدثين عبد الرمحن.يوسف، عن أبيه، عن 
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 :258 /1وقال احلافظ يف "الفتح" 

"أراد البخاري هبذا التعليق الرد على من زعم أن أاب إسحاق دلس هذا  
مل يسمع يف  :اخلرب كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوين حيث قال

ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرمحن ومل  :قال .التدليس أبخفى من هذا
 ه يل".يقل ذكر 

 (:349وقال يف مقدمة "الفتح" )ص 
"فانتفت ريبة التدليس عن أيب إسحاق يف هذا احلديث وبني حفيده عنه  

أنه صرح عن عبد الرمحن ابلتحديث ويتأيد ذلك أبن اإلمساعيلي ملا أخرج 
على الصحيح من طريق حيىي بن سعيد  "مستخرجه"هذا احلديث يف 

عن زهري استدل بذلك على أن هذا مما مل يدلس فيه أبو إسحاق  ،القطان
قال: ألن حيىي بن سعيد ال يرضى أن أيخذ عن زهري ما ليس بسماع 

 وكأنه عرف هذا ابالستقراء من حال حيىي وهللا أعلم". ،لشيخه
 وجاءت متابعات أليب إسحاق على روايته عن عبد الرمحن بن األسود:

عن عبد هللا بن سعيد األشج، عن زايد بن  (1611أخرجه البزار ) -1
احلسن بن الفرات القزاز، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرمحن بن األسود، 

 عن أبيه به.

( عن عبد هللا بن سعيد 9960) /10(، والطرباين 70وأخرجه ابن خزمية )
 األشج، عن زايد به. لكن بدل األسود: علقمة!
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 محار". ولفظه عندمها "فأتيته حبجرين وروثة

وإسنادمها هو نفس إسناد البزار، لكن هذا اللفظ يعود لرواية األسود، ألن 
يف رواية علقمة زايدة وهي "ائتين حبجر"، وعبد الرمحن بن األسود إمنا يروي 

هذا احلديث عن أبيه، ومهما يكن فإن زايدا ال حيتج به، قال أبو حامت: 
 منكر احلديث.

  حيتج به، وأبوه وجده ثقتان.وقال الدارقطىن: ال أبس به، وال

، وأبو يعلى 155 /1، وابن أيب شيبة 456 /1أخرجه أمحد  -2
(، وابن 9959( و )9958) /10(، والطرباين 1645(، والبزار )4978)

، 20 /5، والدارقطين يف "العلل" 369-368 /2عدي يف "الكامل" 
ن بن من طرق عن الليث بن أيب سليم، عن عبد الرمح 108 /1والبيهقي 

 األسود، عن أبيه به.

 وفيه: "وال تقربين عظما وال رجيعا".

 وقال البيهقي:

"وهذه الرواية إن صحت تقوى رواية أىب إسحاق عن عبد الرمحن بن 
 األسود، إال أن ليث بن أىب سليم ضعيف".

 (:349قال احلافظ يف مقدمة "الفتح" )ص 

هد، فيعرف أن له "وليث وإن كان ضعيف احلفظ، فإنه يعترب به، ويستش 
 من رواية عبد الرمحن بن األسود عن أبيه أصال".
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حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد،  20 /5أخرجه الدارقطين يف "العلل"  -3
حدثنا يعقوب بن يوسف بن زايد، حدثنا أبو جنادة، عن حممد بن خالد 

 الضيب، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن عبد هللا، قال: 

ذ احلجرين، وألقى الروثة، فأتيته حبجرين وروثة، فأخملسو هيلع هللا ىلص ل هللا تربز رسو "
 هذه ركس".وقال: 

إسناده ضعيف جدا، أبو جنادة: هو حصني بن خمارق بن عبد الرمحن بن 
 ورقاء، قال الدارقطين: يضع احلديث. 

 ويف "املعجم الصغري" للطرباين أنه ثقة.

 وقال ابن حبان: ال جيوز االحتجاج به.

 /1وسف بن زايد: هو الضيب، قال الزيلعي يف "نصب الراية" ويعقوب بن ي
 يف حديث فيه يعقوب:  349

"يعقوب بن يوسف الضيب ليس مبشهور، وقد فتشت عليه يف عدة كتب من 
اجلرح والتعديل، فلم أر له ذكرا أصال، وحيتمل أن يكون هذا احلديث مما 

 عملته يداه".
امسه يعقوب بن يوسف غري رجاًل  353 /1وذكر احلافظ يف "اللسان" 

 منسوب، من نفس الطبقة، ونقل عن الدارقطين أنه ضعفه.
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من طريقه حدثنا أبو جنادة، عن  36 /5وأخرج الدارقطين يف "العلل" 
مالك بن مغول، ويوسف بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن األسود، 

 عن عبد هللا به.

 وهذا يدل على ضعفه.

حدثنا أبو سهل بن زايد، حدثنا  21 /5أخرجه الدارقطين يف "العلل"  -4
احلسن بن العباس الرازي املقري نبيل، حدثنا ابن محيد، حدثنا حكام، عن 
عنبسة، عن جابر، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، 

 قال: 

د فيها روثة فوج فناولته .الغائط، فقال: انولين ثالثة أحجارملسو هيلع هللا ىلص أتى النيب "
 هي ركس".فألقاها، وقال: 

وإسناده ضعيف جدا، جابر هو اجلعفي: كان يؤمن ابلرجعة، وكذبه زائدة 
 وابن معني ومجاعة، وقال أبو حنيفة: "مل أر أكذب منه".

 وقال الذهيب: وثقه شعبة فشذ.

يعي، عن أيب عبيدة، عن ابن رواية إسرائيل، عن أيب إسحاق السب]
 [مسعود

، ومن 388 /1(، وأمحد 11(، ويف "العلل الكبري" )17أخرجها الرتمذي )
 154 /1، وابن أيب شيبة 121-120 /1طريقه ابن اجلوزي يف "التحقيق" 

عن وكيع، والشاشي يف  33 /5، والدارقطين يف "العلل" 223 /14و 
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بن من طريق عبيد هللا  33 /5العلل" (، والدارقطين يف "921"املسند" )
 /1( من طريق عبد هللا بن رجاء، وأمحد 9952) /10والطرباين  موسى،

من طريق  33 /5حدثنا حسني بن حممد، والدارقطين يف "العلل"  465
( 16عيسى بن جعفر، وأيب أمحد الزبريي، والطوسي يف "خمتصر األحكام" )

من طريق حيىي بن آدم، سبعُتهم عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب 
 د هللا، قال:عبيدة، عن عب

قال: فأتيته  .حلاجته، فقال يل: التمس يل ثالثة أحجارملسو هيلع هللا ىلص "خرج النيب 
 إهنا ركس".ذ احلجرين، وألقى الروثة، وقال: حبجرين وروثة، قال: فأخ

 من طريق أمحد بن عمرو بن  38 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
الثوري، عن عبد اخلالق، حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا أبو أمحد، عن سفيان 

 أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عبد هللا به.
وأبو أمحد هو حممد بن عبد هللا بن الزبري: ثقة ثبت، إال أنه قد خيطئ يف 

 حديث الثوري كما يف "التقريب".

من طريق الصباح بن حمارب، عن أيب  38 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
 د هللا به.سنان، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عب

 وقال الرتمذي:

"وهكذا روى قيس بن الربيع هذا احلديث، عن أيب إسحاق، عن أيب 
عبيدة، عن عبد هللا حنو حديث إسرائيل، وروى معمر، وعمار بن رزيق، 
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عن أيب إسحاق، عن علقمة، عن عبد هللا، وروى زهري، عن أيب إسحاق، 
عن عبد هللا، وروى  عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه األسود بن يزيد،

زكراي بن أيب زائدة، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن األسود 
بن بشار، ذا حديث فيه اضطراب، حدثنا حممد بن يزيد، عن عبد هللا، وها

قال: حدثنا حممد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: 
 هللا شيئا؟ قال: ال.  سألت أاب عبيدة بن عبد هللا، هل تذكر من عبد

: أي الرواايت يف هذا عن -يعين الدارمي  -سألت عبد هللا بن عبد الرمحن 
 -يعين البخاري  -أيب إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء، وسألت حممدا 

عن هذا، فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهري، عن أيب إسحاق، 
، أشبه، ووضعه يف كتاب عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن عبد هللا

اجلامع، وأصح شيء يف هذا عندي حديث إسرائيل، وقيس، عن أيب 
إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عبد هللا، ألن إسرائيل أثبت وأحفظ حلديث 

أيب إسحاق من هؤالء، واتبعه على ذلك قيس بن الربيع، ومسعت أاب موسى 
ول: ما فاتين الذي حممد بن املثىن، يقول: مسعت عبد الرمحن بن مهدي، يق

فاتين من حديث سفيان الثوري، عن أيب إسحاق، إال ملا اتكلت به على 
 إسرائيل، ألنه كان أييت به أمت.

وزهري يف أيب إسحاق ليس بذاك ألن مساعه منه أبخرة، ومسعت أمحد بن 
احلسن، يقول: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: إذا مسعت احلديث عن زائدة، 

أن ال تسمعه من غريمها إال حديث أيب إسحاق، وأبو وزهري، فال تبايل 
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إسحاق امسه عمرو بن عبد هللا السبيعي اهلمداين، وأبو عبيدة بن عبد هللا 
ُُه". َرُف امسأ  ابن مسعود، مل يسمع من أبيه وال يُ عأ

: 25-24 /18قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف "جمموع الفتاوى" 
غريه فيه، كما قد ينازعونه يف بعض ما "وبعض ما يصححه الرتمذي ينازعه 

يضّعفه وحيّسنه، فقد يضّعف حديثاً ويصححه البخاري، كحديث ابن 
استنفض هبن قال: فأتيته حبجرين  أبغين أحجاراملسو هيلع هللا ىلص: د ملا قال النيب مسعو 

وروثة. قال: فأخذ احلجرين، وترك الروثة، وقال: إهنا رجس. فإن هذا قد 
عي، فجعل الرتمذي هذا االختالف علة، اختلف فيه على أيب إسحاق السبي

ورجح روايته له عن أيب عبيدة عن أبيه وهو مل يسمع من أبيه، وأما البخاري 
فصححه من طريق أخرى، ألن أاب إسحاق كان احلديث يكون عنده عن 

مجاعة يرويه عن هذا اترة وعن هذا اترة، كما كان الزهري يروي احلديث 
ة عن أيب سلمة، واترة جيمعهما، فمن ال اترة عن سعيد بن املسيب، واتر 

يعرفه فيحدث به اترة عن هذا، واترة عن هذا، يظن بعض الناس أن ذلك 
 غلط، وكالمها صحيح، وهذا ابب يطول وصفه".

 (:349وقال احلافظ يف مقدمة "الفتح" )ص 

" ظاهر سياق زهري يشعر أبن أاب إسحاق كان يرويه أوال عن أيب عبيدة، 
رجع عن ذلك، وصريه عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه. عن أبيه، مث 

فهذا صريح يف أن أاب إسحاق كان مستحضًرا للسندين مجيًعا عند إرادة 
 التحديث، مث اختار طريق عبد الرمحن، واضرب عن طريق أيب عبيدة...".
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 : 257 /1وقال يف "الفتح" 

رواية عن عبد الرمحن "وإمنا عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أيب عبيدة إىل ال
مع أن رواية أيب عبيدة أعلى له، لكون أيب عبيدة مل يسمع من أبيه على 

الصحيح، فتكون منقطعة خبالف رواية عبد الرمحن، فإهنا موصولة... فمراد 
أيب إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أرويه اآلن عن أيب 

 عبيدة وإمنا أرويه عن عبد الرمحن".

 (:349يف "املقدمة" )ص وقال 

"...رواييت إسرائيل وزهري ال تعارض بينهما إال أن رواية زهري أرجح ألهنا  
اقتضت رفع االضطراب عن رواية إسرائيل ومل تقتض ذلك رواية إسرائيل 

فرتجحت رواية زهري، وأما متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل فإن شريكا 
من قيس على أن الذي حررانه ال يرد شيئا  القاضي اتبع زهريًا، وشريك أوثق

من الطريقني إال أنه يوضح قوة طريق زهري واتصاهلا ومتكنها من الصحة وبعد 
 البخاري وثقوب ذهنه وهللا أعلم".إعالهلا وبه يظهر نفوذ رأي 

 

 ]رواية أيب إسحاق السبيعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود[

(، وابن املنذر يف "األوسط " 1606، والبزار )450 /1أخرجها أمحد 
 /5، ويف "العلل" 85 /1(، والدارقطين 9951) /10(، والطرباين 312)
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من طريق معمر، عن أيب إسحاق، عن علقمة بن  103 /1، والبيهقي 30
 قيس، عن ابن مسعود: 

ذهب حلاجته، فأمر ابن مسعود أن أيتيه بثالثة أحجار، ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب "
 ."إهنا ركس، ائتين حبجر"فجاءه حبجرين وبروثة، فألقى الروثة، وقال: 

من طريق أيب شيبة إبراهيم  31 /5، ويف "العلل" 85 /1وأخرجه الدراقطين 
من طريق  32و 31و 30و 29 /5بن عثمان، والدارقطين يف "العلل" ا

عمار بن رزيق، وورقاء بن عمر، وسليمان بن قرم، وحممد بن جابر، وإبراهيم 
بن ميمون الصائغ، وعبد الكبري بن دينار، وصباح املزين، وروح بن مسافر، ا

 وشعبة، وشريك، كلهم مجيعا عن أيب إسحاق، عن علقمة به.

 منقطع، فإن أاب إسحاق مل يسمع من علقمة بن قيس.وإسناده 

قال ابن معني: أبو إسحاق مل يسمع من علقمة شيئا. كما يف "التاريخ" 
 .223 /46(، و"اتريخ دمشق" 2106رواية الدوري )

( البن أيب 145وقاله أيضا أبو حامت، وأبو زرعة كما يف "املراسيل" )ص 
 حامت.

 .312 /5وكذا الدارقطين يف "العلل" 

 /5، والدارقطين يف "العلل" 122 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
من طريق يزيد بن عطاء، عن أيب إسحاق، عن علقمة، واألسود،  29و 28

 قاال: قال ابن مسعود، فذكره، وليس فيه الزايدة.
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 وإسناده ضعيف، يزيد بن عطاء اليشكري: لنّي احلديث.

 

 عبد الرمحن بن يزيد، عن ابن مسعود[]رواية أيب إسحاق السبيعي، عن 

من طريق حممد بن عبد هللا بن الزبري،  34 /5أخرجها الدارقطين يف "العلل" 
حدثنا سفيان، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن 

 عبد هللا، قال: 

إهنا ذ احلجرين، وألقى الروثة، وقال: حجرين وروثة، فأخملسو هيلع هللا ىلص انولت النيب "
 ركس".

 وأبو أمحد الزبريي ثقة ثبت، إال أنه قد خيطئ يف حديث الثوري.

من طريقني عن ابن عيينة، عن أيب  34 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
 إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد به.

من طريق حممد بن عثمان، حدثنا  34 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
الفضل بن موسى، عن زكراي، عن أيب  أبو عمار احلسني بن حريث، حدثنا

 إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد به.

من طريق زكراي بن أيب زائدة، عن أيب  35 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
 إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن عبد هللا به.

 وعبد الرمحن بن يزيد النخعي أخو األسود بن يزيد.
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من طرق عن زكراي بن أيب  36و 35 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
زائدة، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد النخعي، عن األسود بن 

 يزيد النخعي، أن عبد هللا بن مسعود به.

 فعاد احلديث من حديث األسود!

 

 ]رواية أيب إسحاق، عن هبرية بن يرمي، عن ابن مسعود[

( حدثنا حممد 5637(، ويف "األوسط" )9957) /10أخرجها الطرباين 
حدثنا علي بن  214 /2" ضرمي، والعقيلي يف "الضعفاءابن عبد هللا احل

احلسني بن اجلنيد الرازي، كالمها عن سهل بن زجنلة الرازي قال: حدثنا 
الصباح بن حمارب، عن أيب سنان، عن أيب إسحاق، عن هبرية بن يرمي، عن 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا، أن النيب 

 ."قال: ألق الروثة، فإهنا ركس ،فتوضأ، ومل ميس ماء .ارائتين بثالثة أحج"

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق، عن هبرية بن يرمي إال أبو سنان، تفرد 
 به الصباح بن حمارب ".

 وأبو سنان هو سعيد بن سنان الشيباين األصغر: صدوق له أوهام.
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 مالك، عن ابن مسعود[ ]رواية أيب إسحاق، عن أيب األحوص عوف بن

من طريق علي بن حرب، حدثنا  37 /5أخرجها الدارقطين يف "العلل" 
هارون بن عمران، حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه، عن أيب 

 األحوص، عن عبد هللا به.

 .ويونس بن أيب إسحاق: صدوق يهم قليال كما يف "التقريب"

، واخلطيب يف "اتريخ 38 /5، ويف "العلل" 132 /1وأخرجه الدارقطين 
مطوال، من طريق حممد بن عيسى بن حيان، حدثنا  203 /3بغداد" 

احلسن بن قتيبة، حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن أيب 
 عبيدة، وأيب األحوص، عن ابن مسعود به.

 وقال الدارقطين:

بة، " تفرد به احلسن بن قتيبة، عن يونس، عن أيب إسحاق، واحلسن بن قتي
 وحممد بن عيسى ضعيفان".

 قلت: احلسن بن قتيبة: قال الذهيب: هالك.

 وحممد بن عيسى بن حيان، قال الدارقطين واحلاكم: مرتوك.

 وقال اخلطيب: مسعت من حيكي أنه كان مغفال مل يكن يدري ما احلديث.

 /9وقال الربقاين: ثقة، وقال مرة: ال أبس به. وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
143! 
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اخلالصة: أن أحسن األسانيد ما اختاره االمام البخاري، وهذا ما قاله 
 (.230الدارقطين بعد أن سرد عشرة أقاويل يف "اإللزامات والتتبع" )ص 

 

 

 غريب الحديث

 

)ركس( بكسر الراء وإسكان الكاف، هو شبيه املعىن ابلرجيع يقال: ركست 
، ويف 259 /2"النهاية" الشيء، وأركسته إذا رددته ورجعته. كذا يف 

(، و"أساس 128، و"خمتار الصحاح" )ص 220 /2"القاموس احمليط" 
الركس ابلكسر: الرجس. والرجس هو النجس والقذر  380 /1البالغة" 

 فعلى هذا "ركس" ابلكاف واجليم، أي: جنس.

ويدل عليه  -ابجليم-"قيل هي لغة يف رجس  258 /1قال احلافظ "الفتح" 
، وابن خزمية، فإهنا عندمها ابجليم إىل أن قال: وأغرب رواية ابن ماجه

النسائي فقال عقب هذا احلديث: الركس: طعام اجلن. وهذا إن ثبت يف 
 اللغة فهو مريح من اإلشكال".

عن أيب إسحاق  33 /5قلت: وهذا املعىن ذكره الدارقطين يف "العلل" 
 السبيعي أنه كان إذا سئل عن الركس، قال: طعام اجلن.
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: ")إنه ركس( يريد أنه رجيع قد 306 /2ل اخلطايب يف "غريب احلديث" قا
 رد من الطهارة إىل النجاسة".

واألوىل أن يقال رد من حالة الطعام إىل حالة الروث. قاله احلافظ يف 
 .258 /1"الفتح" 

 

 يستفاد من الحديث

 

:  منع االستجمار ابلروثة. أوًلا

 

 جناسة الروث. اثنياا:

 

مسح اخلارج ابألحجار أو ما يقوم مقامها مما حيصل به إنقاء  جواز اثلثاا:
 احملل.

: "فلو ذهب معه خبرقة وتنظف 159 /1قال ابن القيم يف "إعالم املوقعني" 
أكثر من األحجار أو قطن أو صوف أو خز وحنو ذلك جاز، وليس 

للشارع غرض يف غري التنظيف واإلزالة، فما كان أبلغ يف ذلك كان مثل 
 األحجار يف اجلواز بل أوىل".
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ال جيوز االقتصار على أقل من ثالثة أحجار، لقول ابن مسعود رضي  رابعاا:
هللا عنه " فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار"، وقد دّل أيضا على اشرتاط أال تقّل 

(، وأصحاب السنن: 262عن ثالثة أحجار حديث سلمان عند مسلم )
، فإن مل حيصل اإلنقاء "الثة أحجارال يستنجي أحدان أبقل من ثن وأ"

ابلثالث، جازت الزايدة لكن بشرط أن تكون وتًرا، كما دّل عليه حديث 
(: "ومن استجمر فليوتر"، 237(، ومسلم )161أيب هريرة عند البخاري )

 ولفظ مسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا".
ومن فعل فقد  وال يصّح االستدالل هبذا احلديث " ومن استجمر فليوتر،

(، 35أحسن، ومن ال فال حرج" ألنه حديث ضعيف، أخرجه أبو داود )
 وغريُه.

 

ا:  جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه يف حاجته. خامسا

 

ا:  جواز خدمة الصاحلني وأهل الفضل. سادسا

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 نجاسة الدم

 

إذا طهرت فاغسلي ثوبك، مث صلي فيه، قالت: أرأيت إن ( "16)
 ".يكفيك املاء وًل يضرك أثره ال:خيرج الدم من الثوب؟ قمل 

 

عن قتيبة بن سعيد،  380 /2(، وأمحد 365أخرجه أبو داود ) -حسن 
 /6(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 710وابن املنذر يف "األوسط" )

 /2من طريق عبد هللا بن وهب، والبيهقي  408 /2، والبيهقي 3314
صاحل، ثالثتهم عن ابن هليعة، حدثين يزيد بن من طريق عثمان بن  408

 :أيب حبيب، أن عيسى بن طلحة، حدثهم، عن أيب هريرة

فقالت: ليس يل إال ثوب واحد ملسو هيلع هللا ىلص أن خولة بنت يسار أتت رسول هللا  "
 وأان أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال: فذكره.

 وقال البيهقي:

 " تفرد به ابن هليعة".
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قلت: وقد اضطرب فيه ابن هليعة على ثالثة أوجه، هذا وجه، واآلخر: 
حدثنا موسى بن داود الضيب، حدثنا ابن هليعة، عن  364 /2أخرجه أمحد 

 ، عن أيب هريرة: [12]عبيد هللا بن أيب جعفر، عن موسى بن طلحة 

، فقالت: اي رسول هللا، ليس يل إال ملسو هيلع هللا ىلص" أن خولة بنت يسار أتت النيب 
د، وأان أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، مث ثوب واح
قالت: اي رسول هللا، إن مل خيرج أثره، قال: يكفيك املاء، وال  .صلي فيه

 يضرك أثره".

وقد تقّدم عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب، عن عيسى بن طلحة، رواه 
بن أيب  عنه ثالثة من أصحابه فيهم من القدماء ابن وهب، عنه عن يزيد

حبيب، وقد رواه عنه ابن وهب إبسقاط يزيد بن أيب حبيب من إسناده وهو 
 الوجه الثالث:

                                                           

يف أكثر النسخ عيسى بن طلحة، وقد ذكره احلافظ يف "أطراف املسند" يف ترمجة  -12
، وابن كثري يف "جامع املسانيد"، وابن رجب يف 63 /8موسى بن طلحة بن عبيد هللا التيمي 

، وطبعة 1840 /4ى الصواب يف طبعة املكنز للمسند ، وجاء عل86 /2"فتح الباري" 
 .371 /14الرسالة 
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أخربان يونس  -[13]أخرجه القصار يف "حديثه عن ابن أيب حامت" خمطوط 
عن عيسى بن  ،ثنا ابن هليعةحد ،أخربان ابن وهب ،ابن عبد األعلى قراءة

 طلحة عن أيب هريرة به.

ٌط   594 /1من املطبوعة، فإن الشيخ األلباين يف "الصحيحة" ولعّل هذا َسقأ
عزى هذا احلديث للقصار، ومل يذكر هذا السقط، فإذا ثبت ذلك، فيكون 

 احلديث حسًنا، ألنه من رواية ابن وهب عنه.

وقد صرّح ابن هليعة ابلتحديث عند البيهقي، وقد رواه أبو نعيم يف "معرفة 
طاهر أمحد بن عمرو بن عبد هللا بن من طريق أيب ال 3314 /6الصحابة" 

 408 /2(، والبيهقي 710عمرو بن السرح، وابن املنذر يف "األوسط" )
من طريق حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم، والبيهقي أيضا من طريق حبر 

ابن نصر، ثالثتهم عن ابن وهب، عن ابن هليعة، حدثين يزيد بن أيب 
 به. حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة

بن أيب حبيب على د أن تكون العهدة يف إسقاط يزيد فهذا جيعلين أستبع 
ابن هليعة، فإن اتفاق ثالثة عن ابن وهب يف إثباته مع متابعة قتيبة بن 

سعيد، وعثمان بن صاحل البن وهب على إثباته جتعلين أجزم أنه سقط من 
                                                           

جاء يف كتاب طُبع ابسم "فوائد الفوائد" البن خزمية، أُقحم فيه حديث القصار عن  -13
ابن أيب حامت، فجاء بنفس االسناد واللفظ، واملستغرب هو أنه ال تُعرف البن خزمية رواية عن 

له جزء يرويه عن ابن أيب حامت!، وابن خزمية متقدم على  ابن أيب حامت فضال عن أن يكون
ابن أيب حامت، مث إن ابن خزمية ال يروي عن ابن هليعة إال مقروان بغريه كما هو معروف عنه يف 

 "صحيحه"، فما الذي جعله يروي عنه يف كتاب وضع فيه فوائد الفوائد؟!
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رواية ابن وهب الناسخ، وأما الوجه الثاين فال يضّر احلديث إذ هو ليس من 
 عنه، واملعّول عليه هذه الرواية وهللا املوفق.

 وجاء من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن عنها:

من طريق  408 /2، والبيهقي 121 /8أخرجه ابن منده كما يف "اإلصابة" 
( من طريق عثمان بن أيب شيبة، 615) /24مهدي بن حفص، والطرباين 

 بن  ،عن أيب سلمة ،الوازع بن انفعكالمها عن علي بن اثبت، عن 
الرمحن، عن خولة بنت منار )كذا عند البيهقي، ويف اإلصابة" بنت ميان  عبد

اي رسول هللا إين أحيض الطرباين بنت حكيم( قالت: قلت:  أو يسار، ويف
، قلت: اي "اغسليه وصلي فيه"وليس يل إال ثوب واحد، فيصيبه الدم، قال: 

 ."ال يضر"ال: رسول هللا يبقى أثره، ق
 وقال البيهقي:

"قال أبو بكر قال إبراهيم احلريب: الوازع بن انفع غريه أوثق منه، ومل يسمع 
 خبولة بنت منار أو يسار إال يف هذين احلديثني".

 : مرتوك.قلت: إسناده ضعيف جدا، الوازع بن انفع

ويف الباب عن عائشة، وأمساء، وأم قيس بنت حمصن، وسهل بن سعد 
 :الساعدي

 

 أما حديث عائشة:
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(، 1008(، والدارمي )630(، وابن ماجه )308فأخرجه البخاري )
من طريق عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة،  406 /2والبيهقي 

 قالت:

كانت إحداان حتيض، مث تقرتص الدم من ثوهبا عند طهرها، فتغسله "
 ."وتنضح على سائره، مث تصلي فيه

( و 372( و )284(، والنسائي )2166( و )269وأخرجه أبو داود )
، والدارمي 44 /6(، وأمحد 851( و )273(، ويف "الكربى" )773)
( خمتصرا، 4802(، والدواليب يف "الكىن" )4802(، وأبو يعلى )1013)

عن حيىي بن سعيد القطان، عن جابر بن صبح، مسعت  313 /1والبيهقي 
 عت عائشة تقول: خالسا اهلجري قال: مس

نبيت يف الشعار الواحد، وأان حائض طامث، ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أان ورسول هللا 
 -فإن أصابه مين شيء غسل مكانه ومل يعده، مث صلى فيه، وإن أصاب 

 منه شيء غسل مكانه ومل يعده، مث صلى فيه". -تعين: ثوبه 

 وإسناده حسن.

ال: حدثنا حيي حدثنا حسن قال: حدثنا ابن هليعة ق 66 /6وأخرجه أمحد 
 ملسو هيلع هللا ىلص ابن عبد هللا، أن أاب عبد الرمحن احلبلي، حدثه، عن عائشة، زوج النيب 
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يصلي، فأشارت إىل رسول ملسو هيلع هللا ىلص أهنا طرقتها احليضة من الليل، ورسول هللا "
وهو يف الصالة، اغسليه، ملسو هيلع هللا ىلص بثوب وفيه دم، فأشار إليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 الثوب، فصلى فيه".ذلك ملسو هيلع هللا ىلص فغسلت موضع الدم، مث أخذ رسول هللا 

 وهذا إسناد ضعيف، من أجل ابن هليعة.

 405 /2و 13 /1(، والبيهقي 358(، وأبو داود )312وأخرج البخاري )
( من طريق عطاء، كالمها عن 364من طريق جماهد، وأبو داود أيضا )

 عائشة قالت:

دم قالت  "ما كان إلحداان إال ثوب واحد حتيض فيه، فإذا أصابه شيء من 
 ها فقصعته بظفرها".بريق

(، والنسائي 125(، والرتمذي )333(، ومسلم )228وأخرج البخاري )
(، 20(، والنسوي يف "األربعني" )563(، وإسحاق )359( و )212)

من طريق أيب معاوية حممد بن  344 /1، والبيهقي 382 /1والدارقطين 
 /24(، ومن طريقه الطرباين 193(، واحلميدي )320خازم، والبخاري )

من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري  327 /1(، والبيهقي 889)
(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" 282(، وأبو داود )331)
من طريق زهري بن  324 /1(، والبيهقي 894) /24(، والطرباين 2676)

( من طريق 36"مسند عائشة" )(، وابن أيب داود يف 333معاوية، ومسلم )
( من طريق عبد هللا بن منري، ومسلم 333يد، ومسلم )بن عبد احلمجرير 

من طريق عبد العزيز بن حممد الدراوردي،  230 /1(، والبيهقي 333)
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(، وابن 359( و )212(، والنسائي )125(، والرتمذي )333ومسلم )
، وإسحاق 125 /1، وابن أيب شيبة 194 /6(، وأمحد 621ماجه )

 (، 36داود يف "مسند عائشة" )(، وابن أيب 927(، وأبو عوانة )563)
عن وكيع، ومسلم  324 /1(، والبيهقي 20والنسوي يف "األربعني" )

(، وابن ماجه 217(، ويف "الكربى" )364( و )217(، والنسائي )333)
(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 4486(، وأبو يعلى )621)
من طريق  343و  116 /1(، والبيهقي 892) /24(، والطرباين 2733)

(، وإسحاق 359( و )212(، والنسائي )125)محاد بن زيد، والرتمذي 
( من طريق عبدة بن سليمان، 20(، والنسوي يف "األربعني" )563)

(، وابن 928( من طريق عبد هللا بن املبارك، وأبو عوانة )365والنسائي )
، ويف "شرح مشكل 102 /1(، والطحاوي 807املنذر يف "األوسط" )

(، وابن 928ث، وأبو عوانة )( من طريق عمرو بن احلار 2735اآلاثر" )
، ويف "شرح مشكل 102 /1(، والطحاوي 807املنذر يف "األوسط" )

(، والطرباين 928( من طريق الليث بن سعد، وأبو عوانة )2735اآلاثر" )
( من طريق أيوب، والبخاري 4281(، ويف "األوسط" )899) /24

 /1عي  (، والشاف366( و )218(، والنسائي )283(، وأبو داود )306)
(، 138، ويف "السنن املأثورة" )60 /1ترتيب السندي، ويف "األم"  -46

 /1(، والطحاوي 928(، وأبو عوانة )807وابن املنذر يف "األوسط" )
(، 1350(، وابن حبان )2735، ويف "شرح مشكل اآلاثر")102
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 324و  320 /1، والبيهقي 381 /1(، والدارقطين 890) /24والطرباين 
( من طريق مالك ) وهو 324(، والبغوي )2162"املعرفة" ) ، ويف329و 

(، وأبو يوسف أيضا 195( (، وأبو يوسف يف "اآلاثر" )104يف "املوطأ" )
(، 2731(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )197يف "اآلاثر" )

( عن 325(، والرامهرمزي يف "احملدث الفاصل" )ص 895) /24والطرباين 
( عن معمر، 565(، وعنه إسحاق )1165زاق )أيب حنيفة، وعبد الر 

 عن حيىي بن سعيد القطان،  382 /1، والدارقطين 194 /6وأمحد 
( من طريق ابن 888) /24(، ومن طريقه الطرباين 1166وعبد الرزاق )

من طريق أيب  325-324 /1، والبيهقي 382 /1جريج، والدارقطين 
احلسن الطوسي يف (، وأبو 565أسامة محاد بن أسامة، واسحاق )

( من طريق سفيان الثوري، والنسائي 888) /24(، والطرباين 7"األربعني" )
خالد بن احلارث،  ( من طريق218(، ويف "الكربى" )367( و )219)

(، 927(، وأبو عوانة )112، وابن اجلارود يف "املنتقى" )(774والدارمي )
لطرباين عن جعفر بن عون، وا 325-324و  324-323 /1والبيهقي 

(، 805( من طريق زائدة بن قدامة، وابن املنذر يف "األوسط" )893) /24
،  325-324 /1، والبيهقي 3414 /6وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 

من طريق حممد بن عبد هللا  105-104 /22وابن عبد الرب يف "التمهيد" 
(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 779بن كناسة، والدارمي )ا

(، وابن املنذر يف 928( من طريق محاد بن سلمة، وأبو عوانة )2734)
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، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 102 /1(، والطحاوي 807"األوسط" )
( 896) /24( من طريق سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، والطرباين 2735)

( من طريق أيب مسلمة بن قعنب، وعبد العزيز بن أيب حازم، وابن 898و )
طريق أيب محزة حممد بن ميمون السكري، وابن عبد الرب  ( من1354حبان )

من طريق حيىي بن هاشم، والطرباين يف "مسند  95 /16يف "التمهيد" 
  /1( من طريق عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن، والبيهقي 96الشاميني" )

من طريق حماضر بن املورع، وابن أيب داود يف  402 /2و  229-230
طريق حممد بن فضيل، كلهم ) أبو معاوية، وابن  ( من36"مسند عائشة" )

عيينة، وزهري، وجرير، وابن منري، والدراوردي، ووكيع، ومحاد بن زيد، وعبدة 
بن سليمان، وابن املبارك، وعمرو بن احلارث، والليث، وأيوب، ومالك، ا

وأبو يوسف، وأبو حنيفة، ومعمر، وحيىي بن سعيد القطان، وابن جريج، 
الثوري، وخالد بن احلارث، وجعفر بن عون، وزائدة، وحممد وأبو أسامة، و 

أبو مسلمة ، وسعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، بن كناسة، ومحاد بن سلمةا
 بن قعنب، وعبد العزيز بن أيب حازم، وأبو محزة، وحيىي بن هاشم، ا

وعبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن، وحماضر بن املورع، وحممد بن فضيل( عن 
 ة، عن أبيه، عن عائشة قالت:هشام بن عرو 

فقالت: اي رسول هللا، إين ملسو هيلع هللا ىلص "جاءت فاطمة بنت أيب حبيش، إىل النيب 
ال، إمنا ذلك عرق وليس "امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال: 
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ابحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
 وصلي".

ميمون السكري، ومحاد بن سلمة، وأبو وزاد محاد بن زيد، وحممد بن 
حنيفة، وحيىي بن هاشم وهذا األخري متهم ابلكذب: "وتوضئي" بعد قوله: 

 "اغسلي عنك الدم".

( وغريه: وقال أيب: "مث توضئي 228ويف رواية أيب معاوية عند البخاري )
 لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت".

عن  ،عن هشام بن عروة ،( من طريق أيب عوانة1355وأخرجه ابن حبان ) 
عن املستحاضة فقال: "تدع ملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول هللا  :أبيه، عن عائشة قالت

 الصالة أايمها مث تغتسل غسال واحدا مث تتوضأ عند كل صالة".

 وقال عبد الرزاق:

 وتفسريه إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط".""قال سفيان: 

 وقال أمحد:

ل واحد، تغتسل وتوضأ عند كل صالة؟ قال: " قال حيىي: قلت هلشام أغس
 نعم".

 وقال مسلم:

 ويف حديث محاد بن زيد زايدة حرف تركنا ذكره"."



355 
 

 وقال النسائي: 

غري محاد بن زيد، وقد روى  "وتوضئي""ال أعلم أحدا ذكر يف هذا احلديث 
 غري واحد عن هشام ومل يذكر فيه وتوضئي".

 وقال الرتمذي:

توضئي لكل صالة حىت جييء ذلك "" قال أبو معاوية يف حديثه: وقال: 
، ويف الباب عن أم سلمة، حديث عائشة حديث حسن صحيح، "الوقت

، والتابعني، وبه ملسو هيلع هللا ىلصوهو قول غري واحد من أهل العلم من أصحاب النيب 
يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن املبارك، والشافعي: أن املستحاضة إذا 

 م أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صالة".جاوزت أاي

( حدثنا احلسن بن العباس الرازي، ثنا ربيح 897) /24وأخرجه الطرباين 
ثنا احلجاج بن حدثنا عبد هللا، عن ابن مغراء، حد)كذا( أبو غسان الرازي، 

 أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:

إين أستحاض وأرى  فقالت:ملسو هيلع هللا ىلص "أن فاطمة بنت أيب حبيش، أتت النيب  
الدم، فأمرها أن تقعد أايم أقرائها، فإذا كان عند طهرها اغتسلت، مث 

 إمنا هو عرق منك"."توضأت لكل صالة، وقال: 

ربيح: تصحيف، والصواب: زُنَيج وهو أبو غسان حممد بن عمرو الرازي، 
البن  188 /4لقبه زنيج، وهو ثقة، وانظر "اإلكمال يف رفع االرتياب" 

 .ماكوال
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( من طريق احلجاج بن أرطأة 2477وأخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )
اجلسي أايم أقرائك، فإذا مضني فاغتسلي، مث ليكن ذلك الغسل "إبسناده 

 ."إمنا ذاك عرق وليس دما -وقال  -إىل قرئك من الشهر اآلخر 

 واحلجاج بن أرطأة: ضعيف.

أبو يوسف  حدثنار، من طريق عمار بن مط 391 /1وأخرجه الدارقطين 
يعقوب بن إبراهيم، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن قمري امرأة 

 مسروق، عن عائشة:

فقالت: اي رسول هللا إين ملسو هيلع هللا ىلص "أن فاطمة بنت أيب حبيش أتت رسول هللا 
إمنا ذاك عرق فانظري أايم إقرائك فإذا ملسو هيلع هللا ىلص: امرأة أستحاض، فقال هلا النيب 

 مث توضئي لكل صالة". جاوزت فاغتسلي واستنقي،

 وقال الدارقطين:

" تفرد به عمار بن مطر وهو ضعيف، عن أيب يوسف، والذي عند الناس 
املستحاضة تدع الصالة أايم أقرائها، مث "عن إمساعيل هبذا اإلسناد موقوفا: 

 تغتسل وتتوضأ لكل صالة".

 137و 42 /6(، وأمحد 624(، وابن ماجه )298وأخرجه أبو داود )
(، وأبو يعلى 564، وإسحاق )125 /1، وابن أيب شيبة 262و 204و
(، 2731، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )102 /1(، والطحاوي 4799)

( و 1084(، وابن األعرايب يف "املعجم" )813وابن املنذر يف "األوسط" )
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، 395و 394و 393و 392 /1ارقطين (، والد1357( و )1356)
( من طريق األعمش، عن حبيب 2225، ويف "املعرفة" )344 /1والبيهقي 

 بن أيب اثبت، عن عروة، عن عائشة قالت:ا

، فقالت: اي رسول هللا، إين ملسو هيلع هللا ىلص"جاءت فاطمة ابنة أيب حبيش إىل النيب  
يس امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال: ال، إمنا ذلك عرق ول

ابحليضة، اجتنيب الصالة أايم حيضتك، مث اغتسلي وتوضئي لكل صالة، مث 
 صلي وإن قطر الدم على احلصري".

 وقال الدارقطين:

"اتبعه وكيع، واحلريب، وقرة بن عيسى، وحممد بن ربيعة، وسعيد بن حممد 
الوراق، وابن منري عن األعمش فرفعوه. ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، 

 حممد وهم أثبات". وأسباط بن

وقال: "قال حيىي: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس هبذا زعم أن حبيب 
 بن أيب اثبت مل يسمع من عروة بن الزبري شيئا".ا

وهو يف  -قال: مسعت أاب داود السجستاين  وقال: "حدثنا حممد بن خملد،
يقول: ومما يدل على ضعف حديث  -( 300السنن حتت احلديث )

ش هذا أن حفص بن غياث وقفه عن األعمش وأنكر أن يكون األعم
مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صالة، ودل على ضعف 
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حديث حبيب، عن عروة أيضا أن الزهري رواه عن عروة، عن عائشة، وقال 
 فيه: فكانت تغتسل لكل صالة، هذا كله قول أيب داود".

يق حفص بن غياث، وأيب أسامة، عن من طر  396 /1مث أخرجه الدارقطين 
 األعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة موقوفا.

وقال الدارقطين: " اتبعهما أسباط بن حممد"، وذكر أن حيىي بن معني قال: 
 عن عروة، حديثني وليس مها بشيء"."حّدث حبيب بن أيب اثبت، 

(، وعنه 216(، ويف "الكربى" )363( و )216وأخرجه النسائي )
(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد 2729حاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )الط

، واخلطيب 383 /1(، والدارقطين 1348(، وابن حبان )3484واملثاين" )
عن حممد بن املثىن، قال: حدثنا ابن  41 /2يف "اجلامع ألخالق الراوي" 

أيب عدي من حفظه، قال: حدثنا حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، 
 شة:عن عائ

إن دم ملسو هيلع هللا ىلص: "أن فاطمة بنت أيب حبيش، كانت تستحاض فقال رسول هللا 
احليضة دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر 

 فتوضئي وصلي فإمنا هو عرق".

 وقال النسائي:

"قد روى هذا احلديث غري واحد مل يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أيب 
 عدي".
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(، وابن 362( و )215(، والنسائي )304( و )286وأخرجه أبو داود )
، واحلاكم 383 /1(، والدارقطين 3483أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

(، ويف "اخلالفيات" 2169، ويف "املعرفة" )325 /1، والبيهقي 174 /1
، 106-105 /22و  64 /16(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 1009)

(، وابن اجلوزي يف "التحقيق" 2284غيب" )وأبو القاسم األصبهاين يف "الرت 
خلف بن من طريق  384 /1ثىن، والدارقطين عن حممد بن امل 255 /1

من طريق  164-163 /2، وابن حزم يف "احمللى" 325 /1سامل، والبيهقي 
أمحد بن حنبل، ثالثُتهم عن ابن أيب عدي، عن حممد بن عمرو، حدثين ابن 

طمة بنت أيب حبيش به، ليس فيه شهاب، عن عروة بن الزبري، عن فا
 عائشة!

 وقال أبو داود: 

" قال ابن املثىن، وحدثنا به ابن أيب عدي حفظا، فقال: عن عروة، عن 
 عائشة، أن فاطمة".

 وقال ابن أيب عاصم:

ثنا به ابن أيب عدي هكذا من كتابه" حد: -ابن املثىن  -"قال أبو موسى  
 يعين ليس فيه عائشة.

 البنه: 576 /1كما يف "العلل" وقال أبو حامت  

 " مل يتابع حممد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر".
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 :142 /14وقال الدارقطين يف "العلل" 

"وأما الزهري، فتفرد هبذا احلديث عنه حممد بن عمرو بن علقمة، رواه عن 
الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض، فقال رسول هللا 

احليضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، وإذا إن دم ملسو هيلع هللا ىلص: 
 كان األمحر فتوضئي وصلي، فإمنا هو عرق.

 كذلك رواه ابن أيب عدي من حفظه.

وحدث به من كتابه: عن حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن 
فاطمة بنت أيب حبيش، ومل يذكر: عائشة، وساق الكالم كما ذكره من 

 حفظه".

 بيهقي:وقال ال

مسعت أيب يقول: كان ابن أيب عدي  -ابن أمحد بن حنبل -" قال عبد هللا 
 حدثنا به عن عائشة مث تركه".

 :457 /2وقال ابن القطان الفاسي يف "الوهم واإليهام" 

منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه حممد بن  -فيما أرى  -" وهو 
 عمرو، عن الزهري، عن عروة.

عمرو: حممد بن أيب عدي مرتني: أحدمها من كتابه، فرواه عن حممد بن 
فجعله عن حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة أهنا كانت 

 تستحاض.
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مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه  فهو على هذا منقطع، ألنه قد حدث به
عن عائشة " فيما بني عروة وفاطمة، فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان "

أعين أن حيدث به من حفظه مرسال، ومن كتابه متصال،  أبعد من الريبة،
 فأما هكذا فهو موضع نظر".

 

 وأما حديث أمساء:

، والشافعي (361( ، وأبو داود )291(، ومسلم )307فأخرجه البخاري )
،  وابن 58و 5 /1ترتيب السندي، ويف "األم"  -24 /1يف "املسند" 

(، وابن املنذر يف "األوسط" 535( و )534( ، وأبو عوانة )275خزمية )
، ويف "السنن الصغري" 13 /1( ، والبيهقي 286) /24(، والطرباين 704)
رق ( من ط290(، والبغوي )4925( و )1757( ، ويف "املعرفة" )175)

( برواية أيب مصعب الزهري( عن 166عن  مالك )وهو يف "املوطأ"  )
هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء بنت أيب بكر الصديق 

 أهنا قالت: 

فقالت: اي رسول هللا، أرأيت إحداان إذا أصاب ملسو هيلع هللا ىلص سألت امرأة رسول هللا "
ا أصاب ثوب إذملسو هيلع هللا ىلص: ضة كيف تصنع؟ فقال رسول هللا ثوهبا الدم من احلي

 ."إحداكن الدم من احليضة فلتقرصه، مث لتنضحه مباء، مث لتصلي فيه
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( برواية حيىي الليثي، ومن رواية القعنيب 103وأخرجه مالك يف "املوطأ" )
( عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت 93حتت احلديث رقم )

 املنذر به.

 : 330 /1وقال ابن عبد الرب يف "االستذكار" 

له فيه عن أبيه غلط ألن أصحاب هشام بن عروة كلهم يقول فيه عن "قو 
فاطمة بنت املنذر وهي امرأته ومل يرو عنها أبوه شيئا وإمنا هشام يروي عنها 

 هذا احلديث وغريه".

 وله طرق عن هشام بن عروة:

، 353و  346 /6(، وأمحد 291(، ومسلم )227أخرجه البخاري )
من طريق  406 /2(، والبيهقي 275زمية )(، وابن خ290) /24والطرباين 

( من طريق ابن منري، 533(، وأبو عوانة )291حيىي بن سعيد، ومسلم )
(، 704(، وابن املنذر يف "األوسط" )534(، وأبو عوانة )291ومسلم )

بن عبد هللا ( من طريق حيىي 175سنن الصغري" )، ويف "ال13 /1والبيهقي 
(، 534(، وأبو عوانة )289) /24ين (، والطربا291بن سامل، ومسلم )ا

 /1(، والبيهقي 1397(، وابن حبان )704وابن املنذر يف "األوسط" )
( من طريق عمرو بن احلارث، ومسلم 175، ويف "السنن الصغري" )13

 402 /2(، والبيهقي 275(، وابن خزمية )297) /24(، والطرباين 291)
( من طريق 275ة )، وابن خزمي346و  345 /6من طريق وكيع، وأمحد 

( من 295) /24(، والطرباين 362أيب معاوية حممد بن خازم، وأبو داود )
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(، 394( و )293(، والنسائي )362طريق عيسى بن يونس، وأبو داود )
( من 275(، وابن خزمية )287) /24(، والطرباين 281ويف "الكربى" )

والطرباين (، 1743(، والطيالسي )362طريق محاد بن زيد، وأبو داود )
( من طريق محاد بن سلمة بن دينار، 1398(، وابن حبان )288) /24

(، واسحاق 1016، والدارمي )22 /1(،  والشافعي 138والرتمذي )
 /24(، والطرباين 120(، وابن اجلارود )322(، واحلميدي )2219)
 13 /1(، والبيهقي  1396(، وابن حبان )275(، وابن خزمية )294)

( من طريق سفيان بن 4923( و )1147"املعرفة" )، ويف 406 /2و
 /1( أخربان عبدة بن سليمان، وابن أيب شيبة 2220عيينة، وإسحاق )

( 275( حدثنا أبو خالد األمحر، وابن خزمية )629، وعنه ابن ماجه )94
من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة بن زيد القرشي، وعبد الرزاق 

( 291) /24ن طريق معمر، والطرباين ( م285) /24(، والطرباين 1223)
( من طريق مفضل بن فضالة، 297( و )296(  و )293( و )292و )

وأيب أويس، وحممد بن فضيل، وروح بن القاسم، وعبد العزيز بن أيب حازم، 
كلهم مجيعا عن هشام بن عروة قال: حدثتين فاطمة، عن أمساء قالت: 

يصيب ثوهبا من دم احليضة، ، فقالت: إحداان ملسو هيلع هللا ىلصجاءت امرأة إىل النيب "
 ."كيف تصنع به، قال: حتته، مث تقرصه ابملاء، مث تنضحه، مث تصلي فيه

 وقال الرتمذي:

 "حسن صحيح".
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 وله طريق أخرى عن فاطمة بنت املنذر:

( و 772(، والدارمي )2244(، وإسحاق )360أخرجه أبو داود )
 /2يهقي (، والب350) /24(، والطرباين 276(، وابن خزمية )1018)

من طريق حممد بن إسحاق، حدثتين فاطمة بنت املنذر عن أمساء  406
 بنت أيب بكر قالت: 

إذا طهرت من حميضها كيف عن ثوهبا ملسو هيلع هللا ىلص مسعت امرأة تسأل رسول هللا "
إن رأيت فيه دما فحكيه مث أقرصيه مباء مث انضحي يف سائره تصنع به؟ قال: 

 فصلي فيه".

 وإسناده حسن.

 

 يس بنت حمصن:وأما حديث أم ق

(، ويف "الكربى" 395( و )292( ، والنسائي  )363فأخرجه أبو داود )
، والبخاري يف "التاريخ 355 /6، وأمحد (628(، وابن ماجه )282)

(، وابن املنذر يف 1864، والدواليب يف "الكىن " )44 /7الكبري" 
(، والبيهقي 1395(، وابن حبان )277(، وابن خزمية )705"األوسط" )

(، ومن طريقه الطرباين 1226عن حيىي بن سعيد، وعبد الرزاق ) 407 /2
ه ابن ماجه ، وأخرج531 /19(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 447) /25

بن مهدي، ( عن عبد الرمحن 1019، والدارمي )356 /6(، وأمحد 628)
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بن مهدي( عن قطان، وعبد الرزاق، وعبد الرمحن ثالثُتهم )حيىي بن سعيد ال
الثوري، قال: حدثين اثبت أبو املقدام اثبت بن هرمز، قال: حدثين  سفيان

 عدي بن دينار، قال: مسعت أم قيس بنت حمصن، قالت: 

حكيه بضلع، عن الثوب يصيبه دم احليض؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسألت رسول هللا "
 واغسليه مباء، وسدر".

من طريق إمساعيل  123 /7وإسناده صحيح، وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 
ثنا سفيان الثوري، عن اثبت بن عبيد، عن عدي بن دينار حدبن منصور، ا

 به.

وهذا إسناد منكر، إمساعيل بن منصور: مل أجد له ترمجة، واملعروف عن 
 اثبت بن هرمز، هكذا رواه الثقات عن الثوري.

 واتبع الثوريَّ إسرائيُل:

( من طريق إسرائيل، عن اثبت 2177، وإسحاق )356 /6أخرجه أمحد 
أيب املقدام، عن عدي بن دينار، عن أم قيس بنت حمصن، قالت: سألت 

 عن دم احليض يصيب الثوب، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 ".لو بضلعحكيه و "

من طريق حجاج عن اثبت، عن عدي بن  95 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
 دينار مرسال.

 واحلجاج هو ابن أرطأة: ضعيف. 
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 وأما حديث سهل بن سعد:

 ( و3037( و )2911( و )2903( و )243البخاري )فأخرجه 
و  102و 101-1790، ومسلم )(5722( و )5248( و )4075)

و  330 /5(، وأمحد 3464(، وابن ماجه )2085(، والرتمذي )103
(، واحلميدي 2848( و )2847، وسعيد بن منصور يف "سننه" )334

 "املسند" املنتخب، وابن أيب شيبة يف -( 453(، وعبد بن محيد )958)
(، وأبو عوانة 7536( و )7535(، وأبو يعلى )119( و )103)
 /1(، والطحاوي 6579( و )6578(، وابن حبان )6860-6865)

(، وابن املنذر يف 4914، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )502و 501-502
(، والبيهقي يف 5916( و )5897) /6(، والطرباين 711"األوسط" )

من طرق عن أيب حازم، أنه  261-260و 260-259 /3"دالئل النبوة" 
يوم أحد، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص مسع سهل بن سعد، وهو يسأل عن جرح رسول هللا 

، وكسرت رابعيته، وهشمت البيضة على رأسه، ملسو هيلع هللا ىلصجرح وجه رسول هللا "
تغسل الدم، وكان علي بن أيب طالب ملسو هيلع هللا ىلص فكانت فاطمة بنت رسول هللا 

ء ال يزيد الدم إال كثرة، يسكب عليها ابجملن، فلما رأت فاطمة أن املا
أخذت قطعة حصري فأحرقته حىت صار رمادا، مث ألصقته ابجلرح، 

 والسياق ملسلم. "فاستمسك الدم
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يوم أحد أحرقت قطعة من ملسو هيلع هللا ىلص ويف لفظ: "رأيت فاطمة بنت رسول هللا 
الذي بوجهه، قال، وأيت ملسو هيلع هللا ىلص حصري، مث أخذت جتعله على جرح رسول هللا 

 الدم".برتس فيه ماء فغسلت عنه 

 وله طريق أخرى عن سهل:

 /6(، والطرباين 1087(، والروايين يف "مسنده" )3465أخرجه ابن ماجه )
( من طريق عبد املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، 5711)

 عن أبيه، عن جده حنوه.

 وإسناده ضعيف لضعف عبد املهيمن بن عباس.

 

 يستفاد من الحديث

 

:  ابملاء.وجوب غسل النجاسة  أوًلا
 

أن غسل النجاسة ابخلل أو غريه من املائعات ال جيزئ ألنه ترك  اثنياا:
 للمأمور به.

 
أن الدم جنس وهو إبمجاع املسلمني، نقل اإلمجاع على جناسته كل  اثلثاا:

 من:
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اإلمام أمحد بن حنبل فقد ُسئل كما يف "شرح العمدة" لشيخ اإلسالم،  -1
: القيح 273 /1هفان" البن القيم (، و"إغاثة الل105كتاب الطهارة )

والدم عندك سواء؟ فقال: "ال، الدم مل خيتلف الناس فيه والقيح قد اختلف 
 الناس فيه".

قال: "غسل دم احليض من  230 /22ابن عبد الرب يف "التمهيد"  -2
الثوب إذا أصابه واخلرب أبنه جيب غسله لنجاسته وحكم كل دم كدم احليض 

اوز عنه لشرط هللا عز وجل يف جناسة الدم أن يكون إال أن قليل الدم متج
مسفوحا فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة وهذا إمجاع من املسلمني أن 

الدم املسفوح رجس جنس إال أن املسفوح وإن كان أصله اجلاري يف اللغة 
فإن املعىن فيه يف الشريعة الكثري إذ القليل ال يكون جاراي مسفوحا فإذا 

اجلاري نقطة يف ثوب أو بدن مل يكن حكمها حكم سقطت من الدم 
 املسفوح الكثري وكان حكمها حكم القليل".

واتفقوا على أن الكثري ( قال: "19 ابن حزم يف "مراتب اإلمجاع" )ص -3
 من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما ال يسيل دمه جنس".

ملذي "اتفقوا على جناسة ا قال: 90 /2البغوي يف "شرح السنة"  -4
والودي كالدم، وجيب غسله عند عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إىل أنه 

 جيزئه النضح يف املذي".
قال: "اتفق العلماء على أن  79 /1ابن العريب يف "أحكام القرآن"  -5

 الدم حرام جنس".
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قال: " اتفق العلماء على أن الدم حرام  221 /2القرطيب يف "تفسريه"  -6
نتفع به. قال ابن خويز منداد: وأما الدم فمحرم ما مل جنس، ال يؤكل وال ي

تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى. والذي تعم به البلوى هو الدم يف 
 ".ويسريه يف البدن والثوب يصلى فيهاللحم وعروقه، 

الدم جنس وهو إبمجاع قال: " 200 /3ووي يف "شرح مسلم" الن -7
 املسلمني".

: "والدالئل على جناسة الدم متظاهرة وال 557 /2ب" وقال يف "شرح املهذ
أعلم فيه خالفا عن أحد من املسلمني إال ما حكاه صاحب احلاوي عن 

بعض املتكلمني أنه قال هو طاهر ولكن املتكلمني ال يعتد هبم يف اإلمجاع 
 واخلالف...".

جناسة الدم، وهو قال: " 435و  431 /4 "التوضيح" ابن امللقن يف -8
 إمجاع".

 قال: "والدم جنس اتفاقا". 352 /1احلافظ ابن حجر يف "الفتح"  -9
 

 أن إزالة النجاسة ال يشرتط فيها العدد بل يكفي فيها اإلنقاء. رابعاا:
 

ا: وجوب غسل قليله وكثريه. وقال ابن بطال: "إنه حممول عند  خامسا
العلماء على الدم الكثري، ألن هللا تعاىل شرط يف جناسته أن يكون مسفوًحا، 
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وعين به الكثري اجلاري، وعند أهل الكوفة أن القليل منه ويف سائر 
 النجاسات دون الدرهم".

 
ا:  بعد غسل النجاسة العينية ال يضر أثرها. سادسا

 
 

 

 ٭ ٭ ٭
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 نجاسة المذي

 

 عن املذي، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص ( ُسئل النيب 17)

( وغريه: "يغسل أنثييه 765ويف رواية صحيحة عند أيب عوانة )
 وذكره ويتوضأ وضوءه للصالة".

 

(، 18و  17-303(، ومسلم )178( و )132أخرجه البخاري )
و  82 /1(، وأمحد 5857( و )148(، ويف "الكربى" )157والنسائي )

 /1(، وابن أيب شيبة 604، وعبد الرزاق حتت احلديث )140و  124
(، وعبد هللا 651(، والبزار )458(، وأبو يعلى )106، والطيالسي )90

، ويف 46 /1والطحاوي  ،80 /1املسند" يف "زوائده" على "بن أمحد ا
( و 692(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )2698"شرح مشكل اآلاثر" )

(، والبيهقي 8(، وأبو الطاهر بن فيل يف "جزءه" )19(، وابن خزمية )693)
 319 /54(، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 159، والبغوي )115 /1

منذرا الثوري، حيدث من طرق عن األعمش، قال: مسعت  299 /60و 
 بن احلنفية، عن علي بن أيب طالب، قال: اعن حممد 

فسأله، ملسو هيلع هللا ىلص كنت رجال مذاء فأمرت املقداد بن األسود أن يسأل النيب "
 ."فقال: فيه الوضوء
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 وزاد مسلم، وغريه: "يغسل ذكره ويتوضأ".

، ويف 115 /1(، والبيهقي 1010وأخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )
عن  389 /5(، واخلطيب يف "األمساء املبهمة" 25"السنن الصغري" )

 إبراهيم العبسي، حدثنا وكيع، عن األعمش به. 

 واللفظ للبيهقي واخلطيب.

 ولفظ ابن األعرايب: "يغسل ذكره وأنثييه".

 حممد بن إبراهيم الكويف: صدوق.وإبراهيم هو ابن عبد هللا بن 

( من طريق احلجاج بن أرطأة، عن 652، والبزار )103 /1وأخرجه أمحد 
 املنذر به، بلفظ األعمش.

 واحلجاج: ضعيف.

( من طريق عبد األعلى الثعليب، عن حممد ابن احلنفية 650وأخرجه البزار )
 به.

 وعبد األعلى بن عامر الثعليب: ضعيف.

( من طريق هشام بن أيب يعلى، عن ابن احلنفية 659) وأخرجه البزار أيضا
 به.

 وهشام بن أيب يعلى: شيخ للثوري ال يعرف.

 وله طرق عن علي رضي هللا عنه:
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، وعبد هللا بن أمحد يف (438(، والنسائي )19-303أخرجه مسلم ) -1
(، وأبو نعيم يف 452، والبزار )104 /1 على "املسند" "زوائده"

( من طرق عن ابن وهب، أخربين 22وابن خزمية ) (،694"املستخرج" )
خمرمة بن بكري، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، قال: قال 

 علي بن أيب طالب:

فسأله عن املذي خيرج من ملسو هيلع هللا ىلص أرسلنا املقداد بن األسود إىل رسول هللا "
 ."توضأ وانضح فرجكملسو هيلع هللا ىلص: اإلنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول هللا 

 ائي:وقال النس

 "خمرمة مل يسمع من أبيه شيئا".

 وقال االمام أمحد: مل يسمع من أبيه شيئا إمنا يروى من كتاب أبيه.

 وقال ابن معني: حديثه عن أبيه كتاب، ومل يسمعه منه. 

وذكره احلافظ يف املرتبة األوىل من املدلسني، وهم َمن مل يوصف ابلتدليس اال 
من أبيه قليال، وقيل مل يسمع منه شيئا  اندرا، وقال: "قال ابن املديين: مسع

 وحدث عنه ابلكثري. وقال أبو داود: ومل يسمع منه اال حديث الوتر.

ووصفه زكراي الساجي ابلتدليس وقال مالك: حلف يل خمرمة أنه مسع من  
 :قال ؟أبيه. وقال موسى بن سلمة: قلت ملخرمة بن بكري مسعت من أبيك

 مل أدرك أيب وهذه كتبه".
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(، وابن ماجه 440( و )156(، والنسائي )207وأخرجه أبو داود )
ترتيب  - 36 /1(، والشافعي 600، وعبد الرزاق )4 /6(، وأمحد 505)

(، 21(، وابن خزمية )596) /20(، والطرباين 5السندي، وابن اجلارود )
، ويف "املعرفة" 115 /1(، والبيهقي 1106( و )1101وابن حبان )

من طريق  514 /2ال يف "غوامض األمساء املبهمة" (، وابن بشكو 882)
ن بن يسار، ( ( عن أيب النضر، عن سليما53مالك ) وهو يف "املوطأ" )

أمره أن يسأل رسول هللا  عن علي بن أيب طالب  عن املقداد بن األسود
فإن عندي ابنته وأان  -عن الرجل إذا دان من املرأة فخرج منه املذي ملسو هيلع هللا ىلص 

إذا وجد "عن ذلك ، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فسأل رسول هللا  -أستحيي أن أسأله 
 ."أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصالة

وهذا إسناد رجاله ثقات، أبو النضر هو سامل بن أىب أمية، وعتبة بن عبد هللا 
 هو اليحمدي األزدي، وهو منقطع فإن سليمان بن يسار مل يسمع املقداد.

(، واحملاملي يف 451، والبزار )110 /1(، وأمحد 436وأخرجه النسائي )
 /1(، والطحاوي 23، وابن خزمية )418 /3(، والشاشي 142"أماليه" )

(، وأبو احلسني الصيداوي يف 2697، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )46
عن  44 /5(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 337"معجم شيوخه" )ص 

 اثبت، عن عبيدة بن محيد، حدثين سليمان األعمش، عن حبيب بن أيب
سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: قال علي: كنت رجال مذاء، فأمرت 

 عنه، فقال: "فيه الوضوء".ملسو هيلع هللا ىلص رجال فسأل النيب 
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 وهذا إسناد رجاله ثقات غري عبيدة بن محيد: وهو صدوق، وحبيب بن أيب
 اثبت مدلس ومل يصرّح ابلتحديث.

 /1وأمحد  (،158(، ومن طريقه البغوي )269أخرجه البخاري ) -2
، 46 /1، والطحاوي 92 /1(، وابن أيب شيبة 137، والطيالسي )125

(، والرامهرمزي يف 1104(، وابن حبان )2699ويف "شرح مشكل اآلاثر" )
، واخلطيب يف 410و  356 /1(، والبيهقي 234"احملدث الفاصل" )ص 

( عن زائدة، واإلمساعيلي يف 158، والبغوي )388 /5"األمساء املبهمة" 
من طريق الثوري، كالمها  300 /8(، وأبو نعيم يف "احللية" 357"املعجم" )

، قال: كنت عن أيب حصني، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن علي 
، ملكان ابنته، فسأل فقال: ملسو هيلع هللا ىلصرجال مذاء فأمرت رجال أن يسأل النيب 

 واللفظ للبخاري. "توضأ واغسل ذكرك"

 ."ا رأيته فتوضأ واغسلهإذ"ولفظ الطيالسي، وأمحد، والطحاوي 

(، وعبد هللا بن أمحد يف 146(، ويف "الكربى" )152وأخرجه النسائي )
(، 18(، وابن خزمية )6، وابن اجلارود )129 /1"زوائده" على "املسند" 

من طرق عن أيب بكر بن  116 /1واخلطيب يف "اجلامع ألخالق الراوي" 
ال علي: كنت رجال عياش، عن أيب حصني، عن أيب عبد الرمحن قال: ق

فاستحييت أن أسأله، فقلت لرجل  -حتيت ملسو هيلع هللا ىلص وكانت ابنة النيب  -مذاء، 
 ."فيه الوضوء"جالس إىل جنيب: سله. فسأله فقال: 

 



376 
 

من  299 /2(، واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" 209أخرجه أبو داود ) -3
( من طريق جرير، 147، ويف "الكربى" )(153طريق زهري، والنسائي )

( 602، عن وكيع، وحيىي بن سعيد، وعبد الرزاق )126و  124 /1وأمحد 
من طريق محاد،  425 /3( عن معمر، وابن جريج، والشاشي 603و )

( من طريق أيب معشر، مثانيُتهم عن 1438وابن األعرايب يف "املعجم" )
ت للمقداد: سل رسول هللا هشام بن عروة، عن عروة، أن عليا قال: قل

، فإين لوال أن حتيت ابنته لسألته عن ذلك، إذا ما اقرتب الرجل من امرأته ملسو هيلع هللا ىلص
إذا "ملسو هيلع هللا ىلص: فأمذى، ومل ميلك ذلك ومل ميسها فسأل املقداد، فقال رسول هللا 

 ."ما أمذى أحدكم ومل ميسها فليغسل ذكره وأنثييه

 ."للصالةليتوضأ إذا أراد أن يصلي كوضوئه "وكان عروة يقول: 

( 236وعروة بن الزبري، عن علي مرسل كما يف "جامع التحصيل" )ص 
 للعالئي.

(، واخلطيب يف 564) /20، والطرباين 2 /6و  79 /4وأخرجه أمحد 
عن هشام بن  ،من طريق حممد بن إسحاق 389 /5"األمساء املبهمة" 

 عن املقداد بن األسود قال: قال يل علي: سل رسول هللا ،عن أبيه ،عروة
 عن الرجل يالعب أهله فيخرج منه املذي من غري ماء احلياة فقال: ملسو هيلع هللا ىلص 

 "."يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصالة
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فجعله ابن اسحاق من مسند املقداد، وذكر بدل "أنثييه" "فرجه"!، وهو 
 س ومل يذكر مساعه.مدل

، 320 /4(، وأمحد 149(، ويف "الكربى" )154أخرجه النسائي ) -4
، وأبو يعلى 34 /1" طريقه العقيلي يف "الضعفاء، ومن (39واحلميدي )

(، 2703، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )47 /1(، والطحاوي 456)
، 203 /21(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 1413والبيهقي يف "املعرفة" )

، واخلطيب يف "األمساء 515-514 /2وابن بشكوال يف "غوامض األمساء" 
عن  102-101 /14يف "هتذيب الكمال" ، واملزي 389 /5املبهمة" 

سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أخربين عطاء بن أيب رابح مسعت 
عائش بن أنس يقول: مسعت علي بن أيب طالب على منرب الكوفة يقول: 

وكانت ابنته ملسو هيلع هللا ىلص فأردت أن أسأل رسول هللا  ،كنت أجد من املذي شدة"
إمنا يكفي منه "فسأله فقال:  عندي فاستحييت أن أسأله، فأمرت عمارا

 ."الوضوء

وإسناده ضعيف، من أجل عائش بن أنس فإنه جمهول، وذكر عمار يف متنه 
 منكر.

( عن معمر، 562) /20(، ومن طريقه الطرباين 601وأخرجه عبد الرزاق )
عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس قال: قال علي 

، عن الرجل يالعب امرأته ويكلمها ملسو هيلع هللا ىلصسل يل رسول هللا "للمقداد: 
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فيمذي، لوال أين أستحيي وأن ابنته حتيت لسألته، فسأل املقداد، فقال رسول 
 ."ليغسل ذكره، وليتوضأ، مث لينضح يف فرجهملسو هيلع هللا ىلص: هللا 

بن سنان من طريق حممد بن يزيد  34 /1يف "الضعفاء"  وأخرجه العقيلي
عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن عمار قال: حدثنا معقل، عن عمرو، 

 بن ايسر قال: أرسلين علي فذكره.ا

 وإسناده ضعيف، حممد بن يزيد هو ابن أىب فروة الرهاوي: ليس ابلقوي.

 وله طريق أخرى عن عطاء:

 /21(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 597، وعبد الرزاق )5 /6أخرجه أمحد 
عن ابن جريح، حدثنا  390 /5، واخلطيب يف "األمساء املبهمة" 204

علي وعمار واملقداد  عطاء، عن عائش بن أنس البكري، قال: تذاكر
املذي، فقال علي: إين رجل مذاء وإين أستحي أن أسأله من أجل ابنته 

حتيت، فقال ألحدمها لعمار أو للمقداد، قال عطاء مساه يل عائش فنسيته، 
 سل رسول هللا فسألته فقال: 

ذكره ويتوضأ، ل ذاك منه" قلت: ما ذاك منه؟ قال: "" ذاك املذي، ليغس
 "، أومثل وضوئه للصالة، وينضح يف فرجهفيحسن وضوءه، أو يتوضأ 

 "."فرجه 
( من طريق خملد بن يزيد، عن ابن جريج، عن 435وأخرجه النسائي )

عطاء، عن ابن عباس قال: تذاكر علي واملقداد وعمار فقال: علي: إين 
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ملكان ابنته مين، فيسأله ملسو هيلع هللا ىلص ي أن أسأل رسول هللا امرؤ مذاء وإين أستح
ذاك "ملسو هيلع هللا ىلص: فقال النيب  -فذكر يل أن أحدمها، ونسيته، سأله  -أحدكما 

أو  "املذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، وليتوضأ وضوءه للصالة
 ."كوضوء الصالة"

 وخملد بن يزيد: صدوق له أوهام.

)السفر الثالث(،  113 /1الكبري" أخرجه ابن أيب خيثمة يف "التاريخ  -5
عن محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي،  167 /1(، والبيهقي 362وأبو يعلى )

حدثنا حسن بن صاحل، عن بيان، عن حصني بن صفوان، عن علي، قال: 
إمنا الغسل "املاء قد آذاين قال: ملسو هيلع هللا ىلص كنت غالما مذاء، فلما رأى رسول هللا 

 ."من املاء الدافق

 ثمة:وقال ابن أيب خي

"كذا قال: عن حصني بن صفوان، وخالفه الركني بن الربيع بن عميلة 
 فقال: عن حصني بن قبيصة الفزاري". ،الفزاري

(، ويف "الكربى" 194( و )193(، والنسائي )206أخرجه أبو داود ) 
، والطيالسي 145و  125و  109 /1(، وأمحد 198( و )197)
(، وابن أيب 803( و )802، والبزار )92 /1(، وابن أيب شيبة 138)

(، 20)السفر الثالث(، وابن خزمية ) 114 /1خيثمة يف "التاريخ الكبري" 
، ويف "شرح مشكل 46 /1(، والطحاوي 1107( و )1102وابن حبان )
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، والضياء يف "املختارة" 169و  167 /1(، والبيهقي 2702اآلاثر" )
لركني بن من طريق ا 5 /42(، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 432)

الربيع، عن حصني بن قبيصة، عن علي بن أيب طالب، قال: كنت رجال 
مذاء فجعلت أغتسل يف الشتاء حىت تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك 

ال تفعل، إذا رأيت املذي فاغسل ، أو ذكر له، قال: فقال: "ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ل
 ".للصالة، فإذا فضخت املاء فاغتسل ذكرك، وتوضأ وضوءك

 :18 /5ل ابن القطان يف "الوهم واإليهام" وإسناده صحيح. وقا

"حصني بن قبيصة، كويف يروي عن علي، وابن مسعود، روى عنه الركني بن 
 الربيع، والقاسم بن عبد الرمحن، وال تعرف حاله".

، وروى عنه 177 /6قلت: ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من الكوفيني 
 حبان. أيضا عبد امللك بن عمري، ووثقه العجلي وابن

 وقال مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال":

"ذكره ابن خلفون يف "الثقات" قال: وقيل: األسدي. ويف "املعجم األوسط" 
 قدامة، وأبو حصني عثمان بن عاصم للطرباين: روى عنه زائدة بن

 األسدي". 

( من طريق إمساعيل بن عمرو، 7453وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 حصني بن عبد الرمحن، عن حصني بن قبيصة به.حدثنا زائدة، عن 

 وإسناده ضعيف، إمساعيل بن عمرو هو ابن جنيح البجلي: ضعيف.
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 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن حصني بن عبد الرمحن إال زائدة، تفرد به: إمساعيل 
بن عمرو، ورواه غري إمساعيل، عن زائدة، عن أيب حصني، عن حصني بن ا

 قبيصة".

 

 109و 87 /1(، وأمحد 504(، وابن ماجه )114أخرجه الرتمذي ) -6
(، وأبو يعلى 630، والبزار )90 /1، وابن أيب شيبة 121و 111و
، 46 /1(، والطحاوي 213(، واحملاملي يف "أماليه" )457( و )314)

(، 6009(، والطرباين يف "األوسط" )2700ويف "شرح مشكل اآلاثر" )
، واخلطيب يف "موضح اجلمع 207 /21د" وابن عبد الرب يف "التمهي

بن أيب زيد بن أيب زايد، عن عبد الرمحن من طرق عن ي 175 /2والتفريق" 
من املذي "عن املذي، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ليلى، عن علي، قال: سألت النيب 

 ."الوضوء، ومن املين الغسل

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح "

 قلت: يزيد بن أيب زايد: ضعيف.

 



382 
 

، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 46 /1، والطحاوي 108 /1أخرجه أمحد  -7
( من طرق عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن 2701)

 علي، قال: 

، ملسو هيلع هللا ىلصكنت رجال مذاء، فإذا أمذيت اغتسلت، فأمرت املقداد فسأل النيب "
 ."فضحك وقال: فيه الوضوء

النسائي: ليس به أبس،  وإسناده ضعيف، هانئ بن هانئ: جمهول، قال
، وقال ابن سعد يف "الطبقات 509 /5وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 : كان يتشيع، وكان منكر احلديث.223 /6الكربى" 

 وقال ابن املديين: جمهول.

وقال حرملة عن الشافعي: هانئ بن هانئ ال يعرف، وأهل العلم ابحلديث  
 ال ينسبون حديثه جلهالة حاله.

 فظ يف "التقريب": مستور.وقال احلا 

 

عن أيب أمحد الزبريي، حدثنا رزام بن سعيد،  107 /1أخرجه أمحد  -8
عن جواب التيمي، عن يزيد بن شريك يعين التيمي، عن علي، قال: كنت 

 فقال:ملسو هيلع هللا ىلص رجال مذاء فسألت النيب 

 "إذا خذفت فاغتسل من اجلنابة، وإذا مل تكن خاذفا فال تغتسل". 
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، وعنه السهمي يف "اتريخ 439 /2"الكامل"  وأخرجه ابن عدي يف
(، والرامهرمزي 728(، وأبو نعيم يف "الطب النبوي" )174جرجان" )ص 

( من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، عن 510يف "احملدث الفاصل" )ص 
رزام بن سعيد الضيب، قال سألت جواب التيمي عن املذي قال سألت عنه 

يك فأحنى احلديث إىل علي أحنى علي إىل أاب إبراهيم التيمي يزيد بن شر 
وقد شحبت فقال: "اي علي لقد شحبت"؟ فقال: شحبت من ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

االغتسال ابملاء وأان رجل مذاء قال: "ال تغتسل منه إال من اخلذف فإن 
 رأيت منه شيئا فال تعد أن تغسل ذكرك وال تغتسل إال من اخلذف".

مي، قال احلافظ يف "التقريب": وإسناده حسن، رجاله ثقات غري جواب التي
 صدوق رمي ابإلرجاء.

 

بن ا حممد بن معمر، قال: حدثنا روح ( حدثن552أخرجه البزار ) -9
: كنت رجال عبادة، قال: حدثنا أشعث، عن احلسن، قال: قال علي 

 ."فيه الوضوء"عن ذلك، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص مذاء، فسألت النيب 

منصور، عن احلسن، عن  حدثنا هشيم، عن 90 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
عن ذلك، ملسو هيلع هللا ىلص علي، قال: "كنت أجد مذاي فأمرت املقداد أن يسأل النيب 

ألن ابنته عندي فاستحييت أن أسأله، فسأله، فقال: إن كل فحل ميذي 
 فإذا كان املين ففيه الغسل، وإذا كان املذي ففيه الوضوء".
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 وإسناده منقطع، احلسن مل يسمع من علي رضي هللا عنه.

 

( عن حممد بن معمر، قال: حدثنا روح، قال: 553أخرجه البزار ) -10
حدثنا أشعث، عن حممد، عن عبيدة، عن علي بنحو حديث أشعث عن 

 احلسن. 

 وقال البزار:

 "وهذا احلديث ال نعلم رواه عن أشعث، إال روح بن عبادة".

 وله طريق أخرى عن حممد بن سريين:

( من طريقني عن سليمان بن حيان، عن هشام بن 765أخرجه أبو عوانة )
حسان، عن حممد بن سريين، عن عبيدة السلماين، عن علي بن أيب طالب 

، فأرسلت املقداد ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل النيب 
يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ "ملسو هيلع هللا ىلص: عن ذلك، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص فسأل النيب 

 ."ةوضوءه للصال

وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخني سوى سليمان بن 
 حيان وهو من رجال مسلم وحده.
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( عن الثوري، عن األعمش، عن إبراهيم، 604أخرجه عبد الرزاق ) -11
، فأمرت ملسو هيلع هللا ىلصأن عليا قال: كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل رسول هللا 

 ."فيه الوضوء"رجال فسأله فقال: 

 وهذا مرسل.

 

حدثنا حممد بن بشر، قال: حدثنا  92 /1أخرجه ابن أيب شيبة   -12
 إمساعيل بن أيب خالد، عن احلارث بن شبيل، قال: قال علي: 

كنت رجال مذاء فكنت إذا رأيت شيئا من ذلك اغتسلت، فبلغ ذلك "
 ."فأمرين أن أتوضأملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 واحلارث بن شبيل عن علي مرسل، مل يدركه.

 

( من طريق جابر، عن حممد 562ص يف "املخلصيات" )أخرجه املخل -13
 مسعت عليا يقول:بن علي، عن كعب بن ربيعة قال:ا

كنت رجال مذاء، وكانت حتيت بنت رسول هللا، فاستحييت أن أسأله، "
تغسل ذكرك، وتتوضأ وضوءك "فأمرت املقداد بن األسود فسأله، فقال: 

 ."للصالة وتصلي

 اجلعفي، وكعب بن ربيعة مل أجد له ترمجة.وإسناده ضعيف، جابر هو 



386 
 

 -رواية ابنه عبد الرمحن  -أخرجه ابن منده يف "جملس من أماليه"  -14
ثنا حممد بن إبراهيم حدأخربان حممد بن أيوب بن حبيب الرقي،  -خمطوط 

ثنا حممد بن يوسف الفراييب حدثنا سفيان، عن حدابن كثري الصوري، 
 بن أيب طالب رضي هللا عنه قال:  يعلعن منصور، عن أيب وائل، 

فأمرت املقداد ملسو هيلع هللا ىلص كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل رسول هللا "
 "فقال فيه الوضوء". ملسو هيلع هللا ىلص فسألت النيب 

 قال حممد هكذا حدثناه يف كتابه فقال عن أيب وائل.

وإسناده ضعيف، حممد بن إبراهيم بن كثري الصوري: ذكره الذهيب يف 
 ه خربا ابطال.وذكر ل 449 /3زان" "املي

وجاء من حديث رافع بن خديج، وعبد هللا بن سعد األنصاري، وسهل 
 بن حنيف، وأيب سعيد اخلدري، ومعقل بن يسار، وأيب بن كعب:ا

 

 أما حديث رافع بن خديج:

(، وأبو يعلى يف "املعجم" 150(، ويف "الكربى" )155فأخرجه النسائي )
، والطحاوي يف "شرح 33 /1(، والعقيلي يف "الضعفاء الكبري" 115)

 /4(، والطرباين 2696، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )45 /1املعاين" 
(، 1105(، وابن حبان )8534( و )717(، ويف "األوسط" )4440)

من طريق أمية بن بسطام، قال:  390 /5ء املبهمة" واخلطيب يف "األمسا
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حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن ابن أيب جنيح، عن 
عطاء، عن إايس بن خليفة، عن رافع بن خديج: أن عليا، أمر عمارا أن 

 ."يغسل مذاكريه ويتوضأ"، عن املذي، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصيسأل رسول هللا 

 وقال الطرباين:

 ذا احلديث عن روح إال يزيد، تفرد به أمية"."مل يرو ه

وقال العقيلي يف  وإسناده ضعيف، إايس بن خليفة مل يرو عنه غري عطاء،
 :33 /1" "الضعفاء

 "جمهول يف الرواية، يف حديثه وهم".

 :282 /1وقال الذهيب يف "امليزان" 

 "ال يكاد يعرف".

إبراهيم بن انفع ثنا حد( من طريق الواقدي، 4441) /4وأخرجه الطرباين 
املكي، عن ابن أيب جنيح، عن عطاء، عن إايس بن خليفة، عن رافع بن 

 عن املذي: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص خديج، قال: سئل رسول هللا 

 والواقدي: مرتوك.

 

 وأما حديث عبد هللا بن سعد األنصاري:
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(، ومن طريقه اخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع 211فأخرجه أبو داود )
إبراهيم بن موسى، والبخاري يف "التاريخ الكبري"  عن 111 /1والتفريق" 

(، وابن خزمية 7عن أيب نعيم، وابن اجلارود يف "املنتقى" ) 29 /5
خمتصرا عن حبر بن  339 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 1202)

من طريق وهب  94 /2نصر، وابن قانع يف "معجم الصحابة" خمتصرا أيضا 
ر، مخسُتهم عن عبد هللا بن وهب، حدثنا معاوية بن بيان، وإبراهيم بن املنذا
بن صاحل، عن العالء بن احلارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد هللا ا
عما يوجب الغسل، وعن ملسو هيلع هللا ىلص بن سعد األنصاري، قال: سألت رسول هللا ا

ذاك املذي، وكل فحل ميذي، فتغسل من ذلك "املاء يكون بعد املاء، فقال: 
 واللفظ أليب داود. "ضوءك للصالةفرجك وأنثييك، وتوضأ و 

وإسناده جيد، وفيه اختصار إذ مل يُذكر فيه اجلواب عما يوجب الغسل!، 
 وسيأيت أبمت منه يف الطريقني اآلَخرين عن معاوية بن صاحل:

( 651(، وابن ماجه )298(، ويف "الشمائل" )133أخرجه الرتمذي ) -1
(، وابن أيب 1073، والدارمي )293 /5و  342 /4(، وأمحد 1378و )

(، وابن قانع يف 1202(، وابن خزمية )865عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
، ويف "معرفة 51 /9، وأبو نعيم يف "احللية" 94 /2"معجم الصحابة" 

 /1، واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 1670 /3الصحابة" 
صاحل، عن  مطوال وخمتصرا عن عبد الرمحن بن مهدي، عن معاوية بن 111

العالء بن احلارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد هللا بن سعد، أنه 
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عما يوجب الغسل، وعن املاء يكون بعد املاء، وعن ملسو هيلع هللا ىلص سأل رسول هللا 
 الصالة يف بييت، وعن الصالة يف املسجد، وعن مؤاكلة احلائض، فقال: 

فذكر الغسل، "إن هللا ال يستحيي من احلق، وأما أان فإذا فعلت كذا وكذا" 
قال: "أتوضأ وضوئي للصالة أغسل فرجي"، مث ذكر الغسل، "وأما املاء 

يكون بعد املاء فذلك املذي، وكل فحل ميذي، فأغسل من ذلك فرجي 
وأتوضأ، وأما الصالة يف املسجد والصالة يف بييت، فقد ترى ما أقرب بييت 

سجد إال أن من املسجد، وألن أصلي يف بييت أحب إيل من أن أصلي يف امل
 تكون صالة مكتوبة، وأما مؤاكلة احلائض فواكلها".

 والسياق لَلمام أمحد.

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن غريب".

حدثنا جعفر بن حممد بن عمرو،  51 /9وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 
ثنا عبد الرمحن بن حدثنا حيىي احلماين، حدثنا أبو حصني الوادعي، حد

 كرزمة، عن معاوية بن صاحل به خمتصرا.ثنا مقرن بن  حدمهدي، 

 وشيخ أيب نعيم جعفر بن حممد بن عمرو األمحسي مل أجد له ترمجة.

من طريق أيب صاحل عبد هللا بن صاحل،  411 /1أخرجه البيهقي  -2
حدثىن معاوية بن صاحل، عن العالء بن احلارث، عن حرام بن حكيم، عن 

عما يوجب الغسل، وعن ملسو هيلع هللا ىلص  عمه عبد هللا بن سعد قال: سألت رسول هللا
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املاء يكون بعد املاء، وعن الصالة يف بييت، وعن الصالة يف املسجد، وعن 
 ملسو هيلع هللا ىلص:مؤاكلة احلائض، فقال رسول هللا 

فأما أان فإذا كان مىن "وعائشة إىل جنبه:  "إن هللا ال يستحىي من احلق"
ي، وطء جئت فتوضأت، مث اغتسلت، وأما املاء يكون بعد املاء، فذلك املذ

وكل فحل ميذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك 
للصالة، وأما الصالة يف املسجد والصالة يف بييت، فقد ترى ما أقرب بييت 

من املسجد، فألن أصلى يف بييت أحب إىل من أن أصلى يف املسجد، إال 
 ."أن تكون صالة مكتوبة، وأما مؤاكلة احلائض فواكلها

 عالء بن احلارث:وله طريق أخرى عن ال

، 312 /1(، والبيهقي 1075(، والدارمي )212أخرجه أبو داود )
بن من طريق اهليثم  112 /1التفريق" واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع و 

 حدثنا العالء بن احلارث، عن حرام بن حكيم به.  ،محيد

 

 وأما حديث سهل بن حنيف:

(، وأمحد 506اجه )(، وابن م115(، والرتمذي )210فأخرجه أبو داود )
و  91 /1املنتخب، وابن أيب شيبة  -( 468، وعبد بن محيد )485 /3

(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" 723، والدارمي )265 /14
(، ويف 5595( و )5594( و )5593) /6(، والطرباين 1913)
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، والطوسي يف 47 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 4196"األوسط" )
(، 1103(، وابن حبان )291(، وابن خزمية )100األحكام" )"خمتصر 

رب ، وابن عبد ال107-106 /1، وابن حزم يف "احمللى" 410 /2والبيهقي 
 547 /10واملزي يف "هتذيب الكمال" ، 208و  207 /21يف "التمهيد" 

من طرق عن حممد بن إسحاق، قال: حدثين سعيد بن عبيد بن السباق، 
 حنيف، قال: عن أبيه، عن سهل بن 

كنت ألقى من املذي شدة، وكنت أكثر من االغتسال، فسألت رسول هللا   "
هللا،  قلت: اي رسول .عن ذلك، فقال: إمنا جيزيك من ذلك الوضوءملسو هيلع هللا ىلص 

قال: يكفيك أبن أتخذ كفا من ماء، فتنضح فكيف مبا يصيب ثويب منه؟ 
 ."هبا من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه

 وقال الرتمذي:

 صحيح"."حديث حسن 

 وقال البيهقي:

" واملراد ابلنضح املذكور يف هذا اخلرب غسله، وهللا أعلم، واثبت عن رسول 
 أنه أمر بغسله من البدن".ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 وقال ابن عبد الرب:

 "النضح عين به ههنا الغسل".
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 وأما حديث أيب سعيد اخلدري:

 /7(، وابن عدي يف "الكامل" 7870فأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
ثنا أبو هارون العبدي، عن أيب سعيد حدمن طريق حممد بن اثبت،  313

وكره أن يسأله عن املذي، ملسو هيلع هللا ىلص ىل رسول هللا اخلدري قال: بعث علي رجال إ
يف يكون هو الذي يسأله ملكان فاطمة، فقال: اي رسول هللا الرجل يرى املرأة 

الطريق فيمذي، أعليه الغسل؟ فقال: تلك يلقاها فحولة الرجال، جيزئك من 
 ."ذلك الوضوء

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن أيب هارون إال حممد بن اثبت، وال يروى عن أيب 
 سعيد إال هبذا اإلسناد".

وإسناده ضعيف جدا، أبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين: مرتوك 
 كذبه.ومنهم من  

وقال ابن حبان: كان يروى عن أىب سعيد ما ليس من حديثه، ال حيل كتب 
 حديثه إال على جهة التعجب. 

 وذكر ابن عدي هذا احلديث يف ترمجة حممد بن اثبت، وقال: 

"وحملمد بن اثبت غري ما ذكرت وليس ابلكثري وعامة أحاديثه، ال يتابع 
 عليه".
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 وأما حديث معقل بن يسار:

ثنا أبو حد( حدثنا أبو زرعة الدمشقي، 509) /20لطرباين فأخرجه ا
ثنا إمساعيل بن عياش، عن عطاء بن عجالن، عن معاوية بن حداليمان، 

قرة، عن معقل بن يسار: أن عثمان بن عفان، كان يلقى من املذي شدة، 
ذاك املذي، وكل فحل ميذي، "ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلصفسدد رجال إىل النيب 

 ."ضأ وصلتغسله ابملاء وتو 

وإسناده ضعيف جدا، عطاء بن عجالن: مرتوك، بل أطلق عليه ابن معني 
 والفالس وغريمها الكذب كما يف "التقريب".

 

 وأما حديث أيب بن كعب:
( حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة )وهو عنده يف 507فأخرجه ابن ماجه )

مطوال، ومن طريقه الطرباين يف  117 /5(، وأمحد 90 /1"املصنف" 
(، واملزي 1206(، والضياء يف "األحاديث املختارة" )3784"األوسط" )

( 1431، وأخرجه الشاشي )226-225 /33يف "هتذيب الكمال" 
( من 1207والضياء يف "األحاديث املختارة" )حدثنا العباس الدوري، 

طريق أيب مهام الوليد بن شجاع، أربعُتهم )ابن أيب شيبة، وأمحد بن حنبل، 
والعباس الدوري، والوليد بن شجاع( عن حممد بن بشر، قال: حدثنا 

مسعر، عن مصعب بن شيبة، عن أيب حبيب بن يعلى بن منية، عن ابن 



394 
 

إين "معه عمر، فخرج عليهما، فقال: عباس: أنه أتى أيب بن كعب، و 
فقال: عمر: أوجيزئ ذلك؟ قال:  "وجدت مذاي، فغسلت ذكري، وتوضأت

 ."نعم"؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: أمسعته من رسول هللا  "نعم"
 وإسناده ضعيف، مصعب بن شيبة العبدري: فيه ضعف.

 وأبو حبيب بن يعلى بن منية: جمهول.

 

 غريب الحديث
 

يعين كثري املذي، ويف املذي لغات أفصحها  )مذاء( ممدود، صيغة مبالغة
بفتح امليم وسكون الذال املعجمة وختفيف الياء مث بكسر الذال وتشديد 

الياء وهو ماء أبيض رقيق لزج خيرج عند املالعبة أو تذكر اجلماع أو إرادته 
 وقد ال حيس خبروجه.

 ويكون ذلك للرجل واملرأة وهو يف النساء أكثر منه يف الرجال.
 

 يستفاد من الحديث

 

:  أن املذي جنس. أوًلا
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وجوب غسل املواضع اليت يصيبها املذي، ويف قول لَلمام أمحد أن  اثنياا:
جناسته خمففة، جيزئ نضحه ابملاء، كبول الغالم الذي مل أيكل الطعام، 

 لعموم البلوى به، ومشقة االحرتاز منه.
، يغسل خمرجه من الذكر وقال ابن حزم يف "احمللى": "واملذي تطهريه ابملاء

 وينضح ابملاء ما مس منه الثوب. قال مالك: يغسل الذكر كله".
( وغريه: "يغسل أنثييه وذكره 765ويؤيده رواية صحيحة عند أيب عوانة )

 ويتوضأ وضوءه للصالة".
: "أمر بغسل األنثيني استظهارا 74-73 /1وقال اخلطايب يف "معامل السنن" 

ذي رمبا انتشر فأصاب األنثيني ويقال إن املاء البارد إذا بزايدة التطهري ألن امل
 أصاب األنثيني رد املذي وكسر من غربه فلذلك أمره بغسلهما".

 
 أن الُغسل ال جيب خبروج املذي. اثلثاا:

 
 أن األمر ابلوضوء من املذي كاألمر ابلوضوء من البول. رابعاا:

 
ا:  قبول خرب الواحد. خامسا

 
ا:  نابة يف االستفتاء.جواز االست سادسا
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 جواز دعوى الوكيل حبضرة موكله. سابعاا:
 

 وتوقريه.ملسو هيلع هللا ىلص فيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النيب  اثمناا:
 

 فيه استعمال األدب يف ترك املواجهة مبا يستحىي منه ُعرًفا. اتسعاا:
 

ن املعاشرة مع األصهار. عاشراا:  ُحسأ
 

 ترُك ذكر ما يتعلق جبماع املرأة وحنوه حبضرة أقارهبا. احلادي عشر:
 
 

 آخر ما جاء يف ابب النجاسات، ويليه ابب: آداب قضاء احلاجة
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ابب آداب قضاء احلاجة
 

 "كان إذا أراد الرباز انطلق حىت ال يراه أحد". :احلديث األول
 

"إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة، وال تستدبروها ولكن  :احلديث الثاين
 شرقوا أو غربوا".

 
اللهم إين أعوذ بك "إذا دخل اخلالء قال:  ملسو هيلع هللا ىلص"كان النيب  :احلديث الثالث

ََباِئِث". ُبأِث َواخلأ  من اخلأ
  

"إن هذه احلشوش حمتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم  :احلديث الرابع
ََباِئِث". ُبأِث َواخلأ  إين أعوذ بك من اخلأ

 
"اتقوا اللعانني"، قالوا: وما الالعنان اي رسول هللا؟، قال: احلديث اخلامس: 

 "الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم".
 

اإلانء، وإذا أتى اخلالء "إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف احلديث السادس: 
 فال ميس ذكره بيمينه، وال يتمسح بيمينه".

 



398 
 

سباطة قوم فبال قائما، مث دعا مباء فجئته  ملسو هيلع هللا ىلص أتى النيب"احلديث السابع: 
 ".مباء فتوضأ

 
الغائط، وأمرين  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن مسعود قال: "أتى النيب احلديث الثامن: 

 ... احلديث".أن آتيه بثالثة أحجار
 

يدخل اخلالء فأمحل أان، وغالم  ملسو هيلع هللا ىلص"كان رسول هللا : تاسعال احلديث
 حنوي، إداوة من ماء، وعنزة فيستنجي ابملاء".

 
 ".يبول، فسلم، فلم يرد عليه ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال مّر ورسول هللا احلديث العاشر: "

 
َراَنَك" ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب احلديث احلادي عشر:    .إذا خرج من اخلالء يقول: "ُغفأ
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 األعين عند قضاء الحاجةالتباعد عن 

 

 ( "كان إذا أراد الرباز انطلق حىت ًل يراه أحد".18)
 

( من 185(، ومن طريقه البغوي )2أخرجه أبو داود ) -صحيح لغريه 
، وعنه ابن 490 /11و 106 /1طريق عيسى بن يونس، وابن أيب شيبة 

(، 17املنتخب، والدارمي ) -( 1053(، وعبد بن محيد )335ماجه )
مطوال عن عبيد هللا بن  494 /15وإسحاق كما يف "املطالب العالية" 

 /1بد احلميد احلماين، والبيهقي من طريق ع 140 /1موسى، واحلاكم 
من طريق يونس بن بكري، أربعُتهم عن  18 /6، ويف "دالئل النبوة" 93

ملسو هيلع هللا ىلص: إمساعيل بن عبد امللك، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد هللا: أن النيب 
 فذكره.

وهذا إسناد ضعيف، إمساعيل بن عبد امللك: صدوق كثري الوهم كما يف 
 "التقريب".

 حممد بن مسلم املكي: مدلس وقد عنعنه.وأبو الزبري 

(، قال: سران مع رسول هللا 3012ويف حديث جابر الطويل عند مسلم )
يقضي حاجته، فاتبعته ملسو هيلع هللا ىلص حىت نزلنا واداي أفيح، فذهب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

، فلم ير شيئا يسترت به، فإذا شجراتن ملسو هيلع هللا ىلصإبداوة من ماء، فنظر رسول هللا 
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إىل إحدامها، فأخذ بغصن من ملسو هيلع هللا ىلص بشاطئ الوادي، فانطلق رسول هللا 
أغصاهنا، فقال: "انقادي على إبذن هللا"، فانقادت معه كالبعري املخشوش 

الذي يصانع قائده، حىت أتى الشجرة األخرى، فأخذ بغصن من أغصاهنا، 
فقال: "انقادي علي إبذن هللا"، فانقادت معه كذلك، حىت إذا كان 

التئما علّي إبذن "فقال:  -مجعهما يعين  -ابملنصف مما بينهما، ألم بينهما 
 فالتأمتا...". "هللا

قراد،  غرية بن شعبة، وعبد الرمحن بن أيبوله شواهد، من حديث امل
 وبالل بن احلارث املزين، وأنس، ويعلى بن مرة، وابن عباس، وأيب هريرة:

 

 أما حديث املغرية:

الكربى" (، ويف "17(، والنسائي )20(، والرتمذي )1فأخرجه أبو داود )
(، وابن 660، والدارمي )248 /4(، وأمحد 331(، وابن ماجه )16)

( و 149(، وابن املنذر يف "األوسط" )50(، وابن خزمية )27اجلارود )
، وعنه 140 /1(، واحلاكم 1065( و )1063) /20(، والطرباين 250)

( من طريق حممد بن عمرو، عن أيب 184، والبغوي )93 /1البيهقي 
 ملغرية بن شعبة:سلمة، عن ا

 ."كان إذا ذهب املذهب أبعدملسو هيلع هللا ىلص أن النيب "

 وقال الرتمذي:
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 "حديث حسن صحيح".

 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

 وقال البغوي:

 أي: أمعن يف الذهاب، قال  "أبعد""هذا حديث حسن صحيح، قوله: 
 اخلالء، واملذهب، واملرفق، واملرحاض.أبو عبيد: يقال ملوضع الغائط: 

قلت: إسناده حسن، حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: الراجح 
 أنه حسن احلديث، وأخرج مسلم حديثه يف املتابعات.

 وله طريقان آخران عن املغرية:

(، وابن 661املنتخب، والدارمي ) -( 395أخرجه عبد بن محيد ) -1
(، والطرباين يف "املعجم 251" )عسنن واالمجا نذر يف "األوسط يف الامل

عمرو بن وهب الثقفي،  سريين، عن( من طريق حممد بن 7716األوسط" )
 عن املغرية، قال:

 ."إذا تربز تباعدملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا " 

 وإسناده صحيح.
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( حدثنا حممد 6292(، ويف "األوسط" )1072) /20أخرجه الطرباين  -2
ثنا أبو حبر حدد بن حيان البصري، ثنا موسى بن حممحدبن علي، ا

 البكراوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن املغرية بن شعبة: 

 ."كان إذا أراد احلاجة أبعدملسو هيلع هللا ىلص أن النيب "

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال أبو حبر، تفرد به موسى بن 
 حممد بن حيان".

 .قلت: أبو حبر البكراوي: ضعيف احلديث

وموسى بن حممد بن حيان: قال ابن أيب حامت: ترك أبو زرعة حديَثُه، ومل 
 يقرأه علينا، وكان أخرجه قدميًا يف فوائده".

 وقال:  161 /9وذكره ابن ِحبَّان يف "الثقات" 

ا خالف".  "ُرمبَّ

 : 42-41 /13وقال اخلطيب البغدادي يف "اتريخ بغداد"  

"روى عنه حممد بن إسحاق الصاغاين، وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار 
 الصويف، وعبد هللا بن أمحد بن إبراهيم املارستاين أحاديث مستقيمة". 

( "مث خرجت 77-274(، ومسلم )363ويف حديث املغرية عند البخاري )
 حىت توارى عين، فقضى حاجته".ملسو هيلع هللا ىلص معه، فانطلق رسول هللا 
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 رمحن بن أىب قراد:وأما حديث عبد ال

( ، 334( ، وابن ماجه )17(، ويف "الكربى" )16فأخرجه النسائي )
 /4، وعبد هللا يف "زوائده" على "املسند" 237 /4و  443 /3وأمحد 

، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" 106 /1، وابن أيب شيبة 224
حابة" (، وابن قانع يف "معجم الص51(، وابن خزمية )2723( و )2722)

(، وأبو طاهر املخلص 4638، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" )146 /2
(، 896) "مشيخته"(، ومن طريقه ابن البخاري يف 149يف "املخلصيات" )

عن حيىي بن سعيد القطان،  353 /17وكذا املزي يف "هتذيب الكمال" 
عن أيب جعفر اخلطمي عمري بن يزيد، عن عمارة بن خزمية، واحلارث بن 

 ضيل، عن عبد الرمحن بن أيب قراد، قال:ف

 فذهب حلاجته فأبعد".ملسو هيلع هللا ىلص "حججت مع النيب  

 وإسناده صحيح.

 

 وأما حديث بالل بن احلارث املزين:

(، وابن 1143( و )1142) /1(، والطرباين 336فأخرجه ابن ماجه )
(، وأبو 542، وأبو نعيم يف "دالئل النبوة" )196 /7عدي يف "الكامل" 

(، واملزي يف "هتذيب 82-81 يف "نزهة احلفاظ" )ص موسى املديين
من طريق عبد هللا بن كثري بن جعفر، حدثنا كثري بن  463 /15الكمال" 
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عبد هللا بن عمرو بن عوف املزين، عن أبيه، عن جده، عن بالل بن 
 احلارث:

 كان إذا أراد احلاجة أبعد".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 املزين: قال ابن معني: ليس بشيء. وإسناده ضعيف جدا، كثري بن عبد هللا

وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أمحد على 
 حديثه.

 وقال الدارقطين وغريه: مرتوك.

 وقال أبو حامت: ليس ابملتني.

 وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال مطرف بن عبد هللا املدين: رأيته، وكان كثري اخلصومة، مل يكن أحد من 
 أيخذ عنه. أصحابنا

قال له ابن عمران القاضي: اي كثري، أنت رجل بطال ختاصم فيما ال تعرف، 
وتدعي ما ليس لك، وما لك بينة، فال تقربين إال أن تراين تفرغت ألهل 

 البطالة.

 وقال ابن حبان: له عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة.

ه، وأما الرتمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بني املسلمني" وصحح
 فلهذا ال يعتمد العلماء على تصحيح الرتمذي.
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 وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ال يتابع عليه.

 

 وأما حديث أنس:

، وأبو 72-71 /7(، وابن عدي يف "الكامل" 332فأخرجه ابن ماجه )
(، ويف 6356(، والطرباين يف "األوسط" )3658( و )3657يعلى )

، 335 /45"اتريخ دمشق"  (، وابن عساكر يف2313"مسند الشاميني" )
من طريق عمر بن عبيد الطنافسي،  495 /21واملزي يف "هتذيب الكمال" 

 عن عمر بن املثىن األشجعي، عن عطاء اخلراساين، عن أنس، قال:

يف سفر فتنحى حلاجته، مث جاء فدعا بوضوء، ملسو هيلع هللا ىلص "كنت مع النيب  
 فتوضأ".

 وقال الطرباين:

اخلراساين إال عمر بن املثىن، تفرد به عمر بن "مل يرو هذا احلديث عن عطاء 
 عبيد الطنافسي".

 قلت: وإسناده ضعيف، وفيه علتان:

 األوىل: اإلنقطاع، عطاء اخلراساين مل يسمع من أنس.

 :190 /3" : قال العقيلي يف "الضعفاءوالثانية: عمر بن املثىن

 "عمر بن املثىن عن قتادة، روى عنه، بقية، حديثه غري حمفوظ". 
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 بعد أن ذكر كالم العقيلي:  494/  7وقال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 

 "كذا ذكره، وحيتمل أن يكون هو املذكور هنا". 

أن يكون هو األشجعي الذي أخرج له  220 /3وجّوز الذهيب يف "امليزان" 
 ابن ماجه مث قال: ال، بل هذا آخر مقل.

 وقال: ضعفه األزدي.

ضعفاء"، فحكم على شيخ بقية ابجلهالة، وعلى وفّرق بينهما يف "ديوان ال
 األشجعي ابلضعف.

 : ال أعرفه. 172 /15وقال الدارقطين يف "العلل"  

 وقال احلافظ يف "التقريب ": مستور.

 وله طريق أخرى عن أنس:

( حدثنا السري بن عاصم، حدثنا عبد السالم بن 7550أخرجه البزار )
 حرب، حدثنا األعمش، عن أنس:

 كان إذا أراد حاجة أبعد".ملسو هيلع هللا ىلص  "أن النيب

 وهذا إسناد ضعيف جدا، وفيه علتان:

األوىل: األعمش مل يسمع من أنس، والواسطة بينهما يف هذا احلديث هو 
 104-103 /1غياث بن إبراهيم، قال اخلالل كما يف "هتذيب السنن" 

حدثنا مهنا قال: سألت أمحد: مل كرهت مراسيل األعمش؟ قال: كان ال 
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ن حدث، قلت: كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي يبايل عم
وإمساعيل بن مسلم؟ قال: نعم، كان حيدث عن غياث بن إبراهيم عن أنس 

كان إذا أراد احلاجة أبعد " سألته عن غياث بن إبراهيم؟ ملسو هيلع هللا ىلص " أن النيب 
 فقال: كان كذواب".

الثانية: السري بن عاصم: وهاه ابن عدي، وقال: يسرق احلديث. وكذبه 
 بن خراش. ا

 وقال األزدي: مرتوك احلديث.

( حدثنا السري، عن عاصم، 238وجاء يف املطبوع من "كشف االستار" )
وهو خطأ، فالسري هو ابن عاصم شيخ البزار، ويروي عن عبد السالم بن 

 621 /2، و"تلخيص املتشابه" 191 /9حرب كما يف "اتريخ بغداد" 
 كالمها للخطيب البغدادي.

 

 يعلى بن مرة:وأما حديث 

( حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب، حدثنا حيىي 333فأخرجه ابن ماجه )
 ابن سليم، عن ابن ُخثيم، عن يونس بن خباب، عن يعلى بن مرة:

 كان إذا ذهب إىل الغائط أبعد".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وقال البوصريي يف "الزوائد":
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كر "هذا إسناد ضعيف لضعف يونس بن خباب، قال فيه البخاري: من
 احلديث. 

 وقال اجلوزجاين: كذاب مفرتي. 

 وقال ابن معني: كان رجل سوء كان يشتم عثمان.

 وقال العقيلي: كان يغلو يف الرفض". 

قلت: ويونس بن خباب عن يعلى بن مرة مرسل لكن قال احلافظ يف 
"النكت الظراف": "سقط منه رجالن، وقد رأيته يف نسخة صحيحة وبني 

 املنهال وابن يعلى".يونس وبني يعلى: 

من طريق داود بن عبد احلميد، عن  18 /2وجاء يف "العلل" البن أيب حامت 
، ملسو هيلع هللا ىلصيونس بن خباب، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: خرج رسول هللا 

فأمعن يف السري، فلم ير شيئا يسرته، فدعا عبد هللا فقال: انطلق إىل تينك 
أيمركما أن ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول هللا فقل هلما: إ -يعين: النخلتني  -األشاءتني 

تنقلعا أبصولكما وعروقكما حىت تسرتاه، فأاتمها، فقال هلما، ففعلتا، فقضى 
احلاجة، مث رجع، فقال لعبد هللا: انطلق إليهما فقل هلما: إن ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 أيمركما أن ترجعا إىل مكانكما، ففعال؟".ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

اد، إمنا روى يونس بن وقال أبو حامت: "هذا حديث منكر هبذا اإلسن
خباب، واختلف عليه فروى املسعودي، عن يونس بن خباب، عن ابن 

 ملسو هيلع هللا ىلص.يعلى بن مرة، عن أبيه، عن النيب 
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وروى عبد هللا بن عثمان، عن يونس بن خباب، عن يعلى بن مرة، عن 
 ملسو هيلع هللا ىلص.النيب 

ومنهم من يروي عن يونس بن خباب، عن املنهال بن عمرو، عن ابن 
 ملسو هيلع هللا ىلص".النيب  يعلى، عن أبيه، عن

 

 وأما حديث ابن عباس:

(، وعنه أبو نعيم يف "دالئل النبوة" 9304فأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
ثنا آدم، حدثنا حبان بن علي، حدثنا حد( حدثنا هاشم بن مرثد، 150)

 سعد بن طريف اإلسكاف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: 

فانطلق ذات يوم حلاجته،  إذا أراد احلاجة أبعد املشي،ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
مث توضأ، ولبس أحد خفيه، فجاء طائر أخضر فأخذ اخلف اآلخر، فارتفع 

هذه كرامة، ملسو هيلع هللا ىلص: به مث ألقاه، فخرج منه أسود سابح، فقال رسول هللا 
اللهم إين أعوذ بك من شر من ميشي ملسو هيلع هللا ىلص: مث قال رسول هللا  .أكرمين هللا هبا

 ."ن شر من ميشي على أربععلى بطنه، ومن شر من ميشي على رجلني، وم

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال سعد بن طريف، تفرد به حبان بن 
 علي، وال يروى عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد".

 :203 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 
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 "وفيه سعد بن طريف، واهتم ابلوضع".

طريق حممد بن الصلت، ( من 363وأخرجه البيهقي يف "الدعوات الكبري" )
 حدثنا حبان، حدثنا أبو سعد البقال، عن عكرمة به.

 وقد يكون هذا االضطراب من حبان بن علي العنزي فإنه ضعيف.

 

 وأما حديث أيب هريرة:

(، ومن طريقه اخلطيب يف 797فأخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )
مية احلراين، من طريق عمرو بن هشام أيب أ 613 /2"تلخيص املتشابه" 

حدثنا عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي، عن عبد هللا بن العالء بن زبر، عن 
يونس بن ميسرة، عن عبد امللك بن مروان، أنه قال وهو على املنرب: مسعت 

 أاب هريرة، يقول: 

 ."إذا أراد احلاجة أبعدملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا "

ابن معني، وابن وإسناده ضعيف، عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي: وثقه 
 شاهني، وقال أبو حامت: صدوق.

 وقال ابن أىب عاصم: صدوق اللسان. 

 وقال البخاري، وأبو أمحد احلاكم: يروي عن قوم ضعفاء. 
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وقال ابن عدي: مسعت أاب عروبة ينسبه إىل الصدق، وقال: ال أبس به، 
 متعبد، وحيدث عن قوم جمهولني ابملناكري.

 وقال الساجي: عنده مناكري. 

 وقال عبد هللا بن أمحد، عن أبيه: ال أجيزه. 

 وقال األزدي: مرتوك. 

 وقال ابن منري: كذاب. 

وقال ابن حبان: يروي عن أقوام ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات حىت إذا 
مسعها املستمع مل يشك يف وضعها فلما كثر ذلك يف أخباره ألزقت به تلك 

جيوز عندي االحتجاج بروايته  املوضوعات ومحل عليه الناس يف اجلرح فال
كلها على حالة من األحوال ملا غلب عليها من املناكري عن املشاهري 

 واملوضوعات عن الثقات".
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 االستتار عند قضاء الحاجة

 

يف سفر فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتني ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع النيب "
فانضمت إحدامها إىل األخرى فقضى حاجته مث أمرمها فرجعت كل 

 ."واحدة إىل موضعها

 

، والطرباين 221 /3، وابن قانع يف "معجم الصحابة 172 /4أخرجه أمحد 
عن  272 /1(، واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 705) /22

محاد بن سلمة، عن عاصم بن هبدلة، عن حبيب بن أيب جبرية، عن يعلى 
 بن سيابة قال: فذكره.ا

رية: جمهول قاله احلسيين يف "اإلكمال" وإسناده ضعيف، حبيب بن أيب جب
 .422 /1(، وينظر "تعجيل املنفعة" 80)ص 

(، قال: سران مع رسول 3012ويشهد له حديث جابر الطويل عند مسلم )
يقضي حاجته، فاتبعته ملسو هيلع هللا ىلص حىت نزلنا واداي أفيح، فذهب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

فإذا شجراتن  ، فلم ير شيئا يسترت به،ملسو هيلع هللا ىلصإبداوة من ماء، فنظر رسول هللا 
من  إىل إحدامها، فأخذ بغصنملسو هيلع هللا ىلص بشاطئ الوادي، فانطلق رسول هللا 

إبذن هللا"، فانقادت معه كالبعري املخشوش  يّ أغصاهنا، فقال: "انقادي عل
ذ بغصن من أغصاهنا، الذي يصانع قائده، حىت أتى الشجرة األخرى، فأخ
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إبذن هللا"، فانقادت معه كذلك، حىت إذا كان  يّ عل يفقال: "انقاد
التئما علّي إبذن "فقال:  -يعين مجعهما  -ابملنصف مما بينهما، ألم بينهما 

 فالتأمتا...". "هللا

 وأيضا حديث عبد هللا بن جعفر:

(، عن شيبان بن فروخ، وعبد هللا بن 2429( و )342أخرجه مسلم )
( من طريق عارم أيب النعمان، 340حممد بن أمساء الضبعي، وابن ماجه )

( و 663وابن سعد يف "الطبقات الكربى" عن عفان بن مسلم، والدارمي )
( من طريق 254( عن حجاج بن منهال، وابن املنذر يف "األوسط" )755)

( من 1411(، وعنه ابن حبان )53العالء بن عبد اجلبار، وابن خزمية )
ميمون، عن حممد بن عبد هللا طريق يزيد بن هارون، سبعُتهم عن مهدي بن 

بن علي، عن عبد هللا ب، عن احلسن بن سعد، موىل احلسن بن أيب يعقو ا
 بن جعفر، قال: ا

حديثا ال أحدث به أحدا  ذات يوم خلفه. فأسر إيلملسو هيلع هللا ىلص أردفين رسول هللا "
حلاجته، هدف أو حائش ملسو هيلع هللا ىلص وكان أحب ما استرت به رسول هللا ، من الناس

 ."خنل

، وابن 204 /1( عن موسى بن إمساعيل، وأمحد 2549وأخرجه أبو داود )
عن  27-26 /6سعد يف "الطبقات الكربى"، والبيهقي يف "دالئل النبوة" 

عن أسود بن عامر، وابن أيب  492 /11يزيد بن هارون، وابن أيب شيبة 
 /13(، والطرباين 6787(، وأبو يعلى )437عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )



414 
 

(، ويف 15631، ويف "املعرفة" )13 /8و  94 /1(، والبيهقي 193)
عن عبد هللا بن حممد بن أمساء، وأبو يعلى  27-26 /6"دالئل النبوة"  

( من 193) /13(، والطرباين 497( عن شيبان، وأبو عوانة )6788)
( من طريق حبان، والطحاوي يف "شرح 497طريق عارم، وأبو عوانة )

( من طريق أسد ابن موسى، والطرباين 3383( و )5842مشكل اآلاثر" )
بن ميمون سى بن إمساعيل، تسعُتهم عن مهدي ( من طريق مو 193) /13

عن عبد هللا بن  ،عن احلسن بن سعد ،عن حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب
 قال:  ،جعفر

ذات يوم خلفه فأسر إيل حديثا ال أحدثه أحدا من ملسو هيلع هللا ىلص أردفين النيب "
أن يسترت به لقضاء حاجته هدف أو ملسو هيلع هللا ىلص ا يعجب النيب الناس، وكان مم

حائش خنل، فدخل يوما حائش خنل األنصار فرأى فيه بعريا ، فلما رآه 
سراته وذفراه فسكن فقال: ملسو هيلع هللا ىلص البعري خر وذرفت عيناه، قال: فمسح النيب 

ملن هذا البعري؟، أو من رب هذا البعري؟ قال: فقال األنصاري: أان اي رسول 
 ."أنك جتيعه وتدئبه أحسن إليه فقد شكا إيلّ ، فقال: هللا

على الشيخني، وعنه البيهقي يف "السنن  100-99 /2واستدركه احلاكم 
بن من طريق عبيد هللا  27-26 /6وة" (، ويف "دالئل النب2918الصغري" )

 موسى، عن مهدي بن ميمون به، وفاته أنه يف "صحيح مسلم". 

( عن وهب بن جرير، حدثنا 1412)، وابن حبان 205 /1وأخرجه أمحد 
 أيب، قال: مسعت حممد بن أيب يعقوب به.
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 وأيضا حديث: 

"ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل، وال املرأة إىل عورة املرأة، وال يفضي الرجل  
 أة إىل املرأة يف الثوب الواحد".إىل الرجل يف ثوب واحد، وال تفضي املر 

(، 2793(، والرتمذي )4018(، وأبو داود  )338أخرجه مسلم )
(، وأمحد 661(، وابن ماجه )9185(، ويف "الكربى" )9229والنسائي )

(، وابن 1136، وأبو يعلى )397 /4و  106 /1، وابن أيب شيبة 63 /3
(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 807(، وأبو عوانة )72خزمية )

 (، واخلرائطي يف "مساوئ األخالق"5574(، وابن حبان )3257)
(، واآلجري يف 3680(، ويف "األوسط" )5438) /6(، والطرباين 772)

(، ويف 13494، ويف "املعرفة" )98 /7(، والبيهقي 18"ذم اللواط" )
(، والبغوي يف 577(، ويف " اآلداب" )7366( و )5073"الشعب" )

 فذكره.: ملسو هيلع هللا ىلص( من حديث أيب سعيد اخلدري أن النيب 2250"شرح السنة" )

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن غريب".

، وابن 36 /3(، وأمحد 37(، والنسائي يف "الكربى" )15وأخرج أبو داود )
 /9(، وأبو نعيم يف "احللية" 290(، وابن املنذر يف "األوسط" )71خزمية )

( من طرق عن 190، والبغوي يف "شرح السنة" )99 /1، والبيهقي 46
د هللا بن رجاء، ( من طريق عب342عبد الرمحن بن مهدي، وابن ماجه )



416 
 

من طريق عمر بن  345 /2واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 
يونس اليمامي، ثالثُتهم عن عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن 

هالل بن عياض، قال: حدثين أبو سعيد اخلدري، قال: مسعت رسول هللا 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص

ا يتحداثن، فإن هللا ميقت " ال خيرج الرجالن يضرابن الغائط كاشفان عورهتم
 على ذلك".

 وهذا احلديث ضعيف، هكذا جاء يف رواية عبد الرمحن بن مهدي،
وعبد هللا بن رجاء، وعمر بن يونس اليمامي )هالل بن عياض(، وجاء يف  

رواية الثوري، وسلم بن إبراهيم الوراق، وإمساعيل بن سنان )عياض بن 
 (، وابن ماجه36كربى" )هالل( أخرجه من حديثهم النسائي يف "ال

(، 342من طريق سفيان الثوري، وابن ماجه ) 157 /1(، واحلاكم 342)
، وعنه البيهقي يف "السنن الصغري" 157 /1(، واحلاكم 71وابن خزمية )

( من طريق 1422( من طريق سلم بن إبراهيم الوراق، وابن حبان )67)
ىي، عن عياض، إمساعيل بن سنان، ثالثُتهم عن عكرمة بن عمار، عن حي

املتغوطني أن يتحداث، فإن هللا  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا "عن أيب سعيد، قال: 
هذا لفظ الثوري، ولفظ سلم بن إبراهيم الوراق، وإمساعيل  "ميقت على ذلك

 بن سنان حنو لفظ حديث عبد الرمحن بن مهدي.
 وقال ابن خزمية:
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"وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هالل روى عنه حيىي بن أيب 
كثري غري حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حني قال عن هالل 

 بن عياض".ا

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح من حديث حيىي بن أيب كثري، عن عياض بن هالل 
ثري فيه، فقال األنصاري، وإمنا أمهاله خلالف بني أصحاب حيىي بن أيب ك

بعضهم: هالل بن عياض، وقد حكم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل يف 
"التاريخ" أنه عياض بن هالل األنصاري، مسع أاب سعيد، مسع منه حيىي بن 

أيب كثري، قاله هشام ومعمر وعلي بن املبارك وحرب بن شداد، عن حيىي بن 
ن هارون، يقول: ومسعت علي بن محشاذ، يقول: مسعت موسى ب أيب كثري،

وقد  عن هالل بن عياض. حيىي،عن  مرة:فقال  مرتني،رواه األوزاعي 
حدثناه حممد بن الصباح، حدثنا الوليد، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب 

وقد كان عبد الرمحن بن مهدي حيدث به  مرسال. ملسو هيلع هللا ىلصكثري، عن رسول هللا 
 .  شك فيه، فقال: أو هالل بن عياضعياض بن هالل مث

عن عبد الرمحن بن مهدي علي بن املديين، وعبيد هللا بن عمر  رواه
 القواريري، وحممد بن املثىن، فاتفقوا على عياض بن هالل وهو الصواب.

: قد حكم به إمامان من أئمتنا مثل البخاري، وموسى بن هارون قال احلاكم
ابلصحة لقول من أقام هذا اإلسناد، عن عياض بن هالل األنصاري، وذكر 

خاري فيه شواهد فصح به احلديث، وقد خرج مسلم معىن هذا احلديث الب
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عن أيب كريب، وأيب بكر بن أيب شيبة، عن زيد بن احلباب، عن الضحاك 
عن  بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد، عن أبيه،ا

املرأة : ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل، وال تنظر املرأة إىل عورة قالملسو هيلع هللا ىلص النيب 
 احلديث". -

أنه عياض  345 /2وصحح اخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 
بن هالل، وعلى أي حال فإنه جمهول، مل يرو عنه غري حيىي بن أيب كثري، ا

 وال يعرف جبرح وال تعديل.

وعكرمة بن عمار، عن حييي بن أىب كثري: مضطرب احلديث هبذا حكم 
طرابه فيه ما أخرجه النسائي يف "السنن أئمة احلديث، ومما يدل على اض

( من طريقه عن حيىي بن 1264(، والطرباين يف "األوسط" )35الكربى" )
 أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة مرفوعا به.

 :207 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

 "رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله موثقون!".

 وقال املنذري يف "خمتصر السنن": 

وعكرمة: هو أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، وقد احتج به "
مسلم يف "صحيحه "، وضعف بعض احلفاظ حديث عكرمة هذا عن حيىي 

بن أيب كثري، وقد أخرج مسلم حديثه عن حيىي بن أيب كثري، واستشهد ا
 البخاري حبديثه عن حيىي بن أيب كثري!".
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أبن هذا اجلواب ال  41 /1 داود" فتعقبه العاّلمة األلباين يف "صحيح أيب
طائل حتته، ألنه إذا ثبت أبنه مضطرب احلديث عن ابن أيب كثري بشهادة 

ألسباب كثرية، منها: أنه حيتمل  أولئك األئمة، فما ينفعه احتجاج مسلم به،
 أنه مل يثبت ذلك عند مسلم، فاحتج به. 

ى أن املنذري رمحه وأما بعد ثبوته فال جيوز االحتجاج به، كما ال خيفى، عل
هللا قد انشغل ذهنه ابلتعقب، فذهل بذلك عن علة أخرى يف احلديث، 

أال وهو "الرتغيب"،  ،رقادحة يف االحتجاج به، تنبه هو هلا يف كتاب آخ
 :- بعد أن عزاه أليب داود وابن ماجه وابن خزمية يف "صحيحه" -فقال فيه 

عن أيب  -بن هالل أو عياض  -"رووه كلهم من رواية هالل بن عياض 
سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب "السنن "، وال أعرفه جبرح وال بعدالة، 

 وهو يف عداد اجملهولني".

ال يعرف، ما علمت روى عنه سوى حيىي وكذلك قال الذهيب يف "امليزان": "
 بن أيب كثري". ا

 ".احلافظ يف "التقريب": إنه "جمهولوقال 

عياض بن هالل أو هالل بن عياض،  قلت: علة هذا احلديث هي جهالة
 فقد اتبع عكرمة بن عمار: حيىي بن سعيد:

من طريق عبد امللك بن  122 /12أخرجه اخلطيب يف "اتريخ بغداد" 
الصباح، حدثنا األوزاعي، عن حيىي، وعكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب 
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إذا "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكثري، عن هالل بن عياض، عن أيب سعيد اخلدري عن النيب 
تغوط الرجالن فليتوار أحدمها عن صاحبه، وال يتحداثن على طوفهما، فإن 

 ."هللا ميقت عليه

 ويف إسناد اخلطيب َمن ال تُعرف حاله.

 وجاء من حديث أيب خالد اجلهين، وجابر:

 أما حديث أيب خالد اجلهين:

( حدثنا إبراهيم بن هانئ أبو 168فأخرجه الدواليب يف "الكىن واألمساء" )
النيسابوري ببغداد قال: حدثنا حممد بن يزيد بن سنان قال: أخربان إسحاق 

أخربين خالد أنه مسع أابه يقول: إن النيب  يزيد، عن حيىي بن أيب كثري قال:
قال: "إذا خرج أحدكم يتغوط أو يبول فال يستقبل القبلة وال يستدبرها،  ملسو هيلع هللا ىلص

يعا فليتفرقا، وال يستقبل الريح، وليتمسح ثالث مرات، وإذا خرج الرجالن مج
وال جيلس أحدمها قريبا من صاحبه، وال يتحداثن، فإن هللا ميقت على 

 ذلك".

وإسناده ضعيف جدا، حممد بن يزيد بن سنان: ليس ابلقوي كما يف 
 "التقريب".

ويزيد هذا إن كان ابن عياض بن جعدبة فهو مرتوك، وإن كان يزيد بن 
لقال حممد بن يزيد أخربين سنان الرهاوي فهو ضعيف، لكن لو كان الثاين 

 أيب!
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والذي جيعلين أقول إنه ابن عياض ما رواه أبو طاهر املخلص يف "األجزاء 
( من طريق أنس بن عياض، حدثنا يزيد، عن األعرج، 975املخلصيات" )

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  عن أيب هريرة قال:

ل الريح، "إذا خرج أحدكم إىل الغائط أو البول فال يستقبل القبلة وال يستقب 
وإذا خرج اثنان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وال جيلسان يتحداثن، 

 فإن هللا عز وجل ميقت من فعل ذلك".

وأنس بن عياض: ثقة، فرواه عن يزيد بن عياض بن جعدبة، وجعله من 
 مسند أيب هريرة.

( خمتصًرا يف املسح ثالث مرات فقط من 6624) /7لكن أخرجه الطرباين 
ثنا أيب، عن حيىي بن أيب كثري، حدمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، طريق حم

 عن ابن خالد، عن أبيه!

 وأما حديث جابر:

: حدثنا 260 /5فقال أبو علي بن السكن كما يف "بيان الوهم واإليهام" 
حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا احلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراين، 

عن حيىي بن أيب كثري، عن حممد  األوزاعي،ثنا مسكني بن بكري، عن حد
 : ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد الرمحن، عن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا ا

ى كل واحد منهما عن صاحبه، وال يتحداثن عل  "إذا تغوط الرجالن فليتوار
 ".طوقهما، فإن هللا ميقت على ذلك
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 وصححه ابن القطان الفاسي وقال:

ومسكني  جابر... ثقة، وقد صح مساعه منن بن ثوابن "حممد بن عبد الرمح
 ، أبو عبد الرمحن احلذاء، ال أبس به، قاله ابن معني.بن بكريا

وهذا اللفظ هو منه مؤنس، بني ذلك بنفسه، وأخرب أنه إذ قال يف رجل: ال 
 أبس به، فهو عنده ثقة.

 وكذا أيضا قال فيه أبو حامت.

ال أبس به وسائر من واحلسن بن أمحد بن أيب شعيب: أبو مسلم، صدوق 
 يف اإلسناد ال يسأل عنه".

كري: فيه كالم، قال قلت: يف تصحيحه هلذا اإلسناد نظر، ألن مسكني بن ب
 حديثه خطأ. اإلمام أمحد: ال أبس به، ولكن يف

 اخلطأ.و وقال أبو أمحد احلاكم: كان كثري الوهم 

 وقال ابن معني وأبو حامت: ال أبس به.

 ألئمة أبنه مرسل:وهذا احلديث حكم عليه ا

 : 297 /11يف "العلل"  قال الدارقطين

 "وقال غري مسكني: عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري مرسال".
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من طريق أابن العطار،  477 /3أخرجه أبو داود كما يف "حتفة األشراف"  
من طريق الوليد بن مسلم،  100 /1، وعنه البيهقي 158 /1واحلاكم 

 مرسال. ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول هللا عن حيىي بن أىب كثريعن األوزاعي، كالمها 

 وقال أبو داود: "هذا مل يسنده إال عكرمة، وهو مرسل عندهم".

أمحد بن علي البصري،  وكالم أيب داود على هذا احلديث يف رواية أيب عمرو
 بن األعرايب، عن أيب داود ومل يذكره أبو القاسم.وأيب سعيد 

 ( البنه: "الصحيح هذا" يعين مرسال.88)وقال أبو حامت كما يف "العلل" 

 

 غريب الحديث

 

)الرَباز( ابلباء املفتوحة هو الفضاء من األرض اليت من خرج إليها فقد برز 
أي: ظهر وكنوا به عن حاجة اإلنسان كما كنوا ابخلالء عنه، يقال تربز 

 اخلال.الرجل إذا تغوط وهو أن خيرج إىل الرباز كما يقال ختلى إذا صار إىل 

 وقالوا: بفتح الباء الفضاء، وبكسرها نفس اخلارج.

 قال أبو عبيد: يقال ملوضع الغائط: اخلالء، واملذهب، واملرفق، واملرحاض.
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)هدف( كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغريه. ويسمى ما رفع 
 للنضال هدفا.

 
)حائش خنل(: ما اجتمع منها والتف. قال أبو عبيد: احلائش: مجاعة 

 النخل.
 

)وديتني( بفتح الواو وكسر املهملة وتشديد الياء التحتية تثنية ودية صغار  
 النخل.

 
قوله )وال يفضي الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد( قال ابن امللك يف "شرح 

 :546 /3املصابيح" 
" أي: ال تصل بشرة أحدمها إىل بشرة اآلخر )يف ثوب واحد( أي: يف 

ِجع، فإنه إذ ذاك  َضأ
ال يؤمن َهيجان شهوهتما، فيخاف من ظهور فاحشة امل

)وال تفضي املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد( خوًفا من الفتنة مبسح  بينهما
 فرج أحدمها إىل األخرى".
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 ديثاحيستفاد من األ

 

: فيه دليل على مشروعية التباعد عند احلاجة عن حضور الناس إذا كان  أوًلا
 يف مراح من األرض.

 

يدخل يف معناه االستتار ابألبنية، وضرب احلجب، وإرخاء السرت  اثنياا:
وأعماق اآلابر واحلفائر وحنو ذلك من األمور الساترة للعورات، وكل ما سرت 

 العورة عن الناس.

 

 التعفف عما يفحش ذكره، صيانة لأللسنة عما تصان عنه األبصار. اثلثاا:

 

للعورات، وكذلك صيانة عورته عن إجياب صيانة البصر عن النظر  رابعاا:
 .أبصار الناس

 

ا  فيه حترمي نظر الرجل إىل عورة الرجل، واملرأة إىل عورة املرأة، وهذا ال :خامسا
خالف فيه، وكذلك نظر الرجل إىل عورة املرأة، واملرأة إىل عورة الرجل حرام 

  .ابإلمجاع
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ا بنظر الرجل إىل عورة الرجل على نظره إىل عورة املرأة وذلك ملسو هيلع هللا ىلص نبه  :سادسا
 .ابلتحرمي أوىل

 

 ٭ ٭ ٭
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النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء 

 الحاجة

 

إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة، وًل تستدبروها ولكن "( 19)
مراحيض فقدمنا الشام فوجدان "قال أبو أيوب:  "شرقوا أو غربوا

 ."بنيت قبل القبلة فننحرف، ونستغفر هللا تعاىل
 

(، 9(، وأبو داود )264(، ومسلم )394( و )144أخرجه البخاري )
(، 21( و )20(، ويف "الكربى" )22( و )21(، والنسائي )8والرتمذي )

، واحلميدي 421و  417و  416 /5(، وأمحد 318وابن ماجه )
(، وابن أيب شيبة 111ن املأثورة" )، ويف "السن28 /1(، والشافعي 382)

 /2(، وابراهيم احلريب يف "غريب احلديث" 665، والدارمي )150 /1
(، 259( ، وابن املنذر يف "األوسط" )508-505، وأبو عوانة )638

(، وابن حبان  57(، وابن خزمية )1113، والشاشي )232 /4والطحاوي 
-3945) ( و3943-3935) /4(، والطرباين 1417( و )1416)

(، وابن 7613( و )4874( و )1343(، ويف "األوسط" )3948
(، وابن شاهني 597(، وابن املقرئ يف "املعجم" )58األعرايب يف "املعجم" )

، وأبو 98 /6(، والدارقطين يف "العلل" 77يف "انسخ احلديث ومنسوخه" )
، ويف "املعرفة" 91 /1، والبيهقي 168 /1نعيم يف "أخبار أصبهان" 



428 
 

 /1(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 82(، واخلليلي يف "اإلرشاد" )800)
 /1، وابن حزم يف "احمللى 539 /1، واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" 304
(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 174، والبغوي يف "شرح السنة" )194

( من طرق عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب أيوب 24
 قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب األنصاري: 

 وزاد بعضهم: "وال بول".

 وقال الرتمذي:

 "حديث أيب أيوب أحسن شيء يف هذا الباب وأصح".

 وله طرق أخرى عن أيب أيوب:
 
،  ومالك يف 419و  415و  414 /5(، وأمحد 20أخرجه النسائي ) -1

 (، وابن أيب شيبة112، والشافعي يف "السنن املأثورة" )193 /1"املوطأ" 
(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 260، وابن املنذر يف "األوسط" )150 /1
( و 3931) /4( ، والطرباين 1151( و )1150، والشاشي )232 /4

( من طرق عن 805(، والبيهقي يف "املعرفة" )3933( و )3932)
إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن رافع بن إسحاق، موىل أيب أيوب 

ىل أيب طلحة أنه مسع أاب أيوب األنصاري، صاحب رسول وكان يقال له: مو 
وهو يقول وهو مبصر: وهللا ما أدري كيف أصنع هبذه الكراييس وقد ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
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إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فال يستقبل القبلة "ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 
 ."وال يستدبرها بفرجه

( من طريقني عن 3934) /4(، والطرباين 1154وأخرجه الشاشي )
األوزاعي، حدثين إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، قال: حدثين رجل 

يقول: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منا، قال: مسعت أاب أيوب الذي نزل عليه النيب 
 ."إذا ابل أحدكم أو تغوط فال يستقبل القبلة، وال يستدبرها بوجهه"ملسو هيلع هللا ىلص: 

 : 116 /6دارقطين يف "العلل" وقال ال

 "والقول قول مالك ومن اتبعه".

 

(، وابن عدي يف 3921) /4(، والطرباين 1123أخرجه الشاشي ) -2
من طريق إبراهيم بن سعد،  232 /4، والطحاوي 401 /1"الكامل" 

حدثنا الزهري، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جارية، عن أيب أيوب، قال: قال 
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

. قال: فلما قدمنا الشام "ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وال تستدبروها"
 وجدان مرافق بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر هللا".

 وقال ابن عدي:
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"هكذا يروي إبراهيم بن سعد هذا احلديث، عن الزهري، عن عبد الرمحن 
رووه ، عن أيب أيوب، وأصحاب الزهري خالفوه ف[14]ابن يزيد بن جارية 

 عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب أيوب".

( البنه: " أتى هذا آببدة، وهو خطأ، 66وقال أبو حامت كما يف "العلل" )
 ملسو هيلع هللا ىلص".الصحيح: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب أيوب، عن النيب 

 :8 /5وقال الدارقطين كما يف "أطراف الغرائب واألفراد" 

 الزهري"."تفرد به إبراهيم عن 

 

( حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، 3975) /4أخرجه الطرباين  -3
حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي، حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن 

ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول هللا الزهري، عن أيب األحوص، عن أيب أيوب 
 ."إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة"

الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب أيوب،  واحملفوظ، عن معمر: عن
هكذا رواه عنه عبد الرزاق، وإمساعيل ابن علية، وحممد بن جعفر، ووهيب 

بن خالد، وروح بن القاسم، وقد تفرد هبذا يزيد بن زريع عن معمر، وقد ا
تكون العهدة على معمر نفسه فإن أاب حامت قال: "ما حدث معمر ابلبصرة 

 ويزيد بن زريع بصري.فيه أغاليط". 
                                                           

 يف املطبوع حارثة، وهو خطأ بنّي. - 14
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: "ومع كون معمر ثقة، ثبتا، 12 /7وقال الذهيب يف "سري أعالم النبالء" 
فله أوهام، ال سيما ملا قدم البصرة لزايرة أمه، فإنه مل يكن معه كتبه، فحدث 

من حفظه، فوقع للبصريني عنه أغاليط، وحديث هشام، وعبد الرزاق عنه 
 أصح ألهنم أخذوا عنه من كتبه".

: حدثنا حممد بن جعفر، قال: 416 /5وجاء يف "املسند" لَلمام أمحد 
 أملى علّي معمر بن راشد، أخربان الزهري، عن عطاء بن يزيد به.

 

(، وابن 552(، ويف "املعجم الصغري")3917) /4أخرجه الطرباين  -4
، واخلطيب يف "اتريخ 97 /1، والدارقطين 388 /4عدي يف "الكامل" 

ن طريق حممد بن عبد الرحيم أيب حيىي صاعقة، حدثنا أبو م166 /3بغداد" 
بن ورقاء، عن سعد بن سعيد، عن عمر  املنذر إمساعيل بن عمر، حدثنا

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا  اثبت، عن أيب أيوب األنصاري 

 . "ال تستقبلوا القبلة بغائط وال ببول، شرقوا أو غربوا"

 وقال الطرباين:

 رقاء، وال عنه إال أبو املنذر تفرد به حممد بن "مل يروه عن سعد إال و 
 عبد الرحيم".

وإسناده ضعيف، سعد بن سعيد هو األنصاري أخو حيىي بن سعيد 
 اري، قال احلافظ يف "التقريب": األنص
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 صدوق سيء احلفظ"."

 

وجاء من حديث عبد هللا بن احلارث، وأيب هريرة، ومعقل بن أيب معقل 
ل بن حنيف، ورجل من األنصار، وأيب األسدي، وسهل بن سعد، وسه

 سعيد اخلدري، وسلمان، وعائشة، وأيب خالد اجلهين:

 

 أما حديث عبد هللا بن احلارث:

 /1، وابن أيب شيبة 191، 190 /4( ، وأمحد 317فأخرجه ابن ماجه )
(، والطحاوي يف "شرح 332، وابن عبد احلكم يف "فتوح مصر" )ص 151

، وعبد 190 /4من طرق عن الليث بن سعد، وأمحد  232 /4املعاين " 
من  232 /4املنتخب، والطحاوي يف "شرح املعاين"  -( 487بن محيد )

من  232 /4بن جعفر، والطحاوي يف "شرح املعاين"  طريق عبد احلميد
طريق عمرو بن احلارث، وابن هليعة، أربعُتهم )الليث بن سعد، وعبد احلميد 

بن جعفر، وعمرو بن احلارث، وابن هليعة( عن يزيد بن أيب حبيب، أنه مسع ا
ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن احلارث بن جزء الزبيدي، يقول: أان أول من مسع النيب 

 وأان أول من حدث الناس بذلك. "يبولن أحدكم مستقبل القبلة ال"يقول: 

 وقال البوصريي يف "زوائد ابن ماجه": 
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"إسناده صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان واحلاكم وأبو ذر اهلروي 
 وغريهم، وال أعرف له علة".

 وقال ابن عبد احلكم:

عبد هللا بن "وقد أدخل ابن هليعة يف هذا احلديث بني ابن أىب حبيب وبني 
 احلارث، جبلة بن انفع".

من طريق ابن أيب مرمي، قال:  233 /4أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
حدثنا ابن هليعة، قال: أخربين يزيد بن أيب حبيب، عن جبلة بن انفع قال: 

 مسعت عبد هللا بن احلارث الزبيدي: فذكر حنو املرفوع منه.

ومما يدل على اضطرابه يف هذا  وابن هليعة: سيء احلفظ، اضطرب فيه،
: حدثنا ابن حدثنا حيىي بن إسحاق، قال 191 /4احلديث ما أخرجه أمحد 

هليعة، عن عبيد هللا بن املغرية، قال: أخربين عبد هللا بن احلارث بن جزء 
 الزبيدي، قال: 

يبول مستقبل القبلة، وأان أول من حدث الناس ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 
 بذلك".

 ع عليه!تابيف اإلسناد واملنت ال يُ تلّون وهذا 

( عن عبد هللا 322وأخرجه ابن عبد احلكم يف "فتوح مصر واملغرب" )ص 
بن عبد احلكم، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أىب حبيب، عن سهل ا

 ابن ثعلبة، عن عبد هللا بن احلارث بن جزء.



434 
 

ن احلكم: فزاد عبد هللا بن احلكم يف إسناده سهل بن ثعلبة: وعبد هللا ب
 صدوق، أنكر عليه ابن معني شيئا كما يف "التقريب".

من طريق عبد هللا بن صاحل،  233 /4وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 بن ثعلبة، عن عبد هللا بن احلارثقال: حدثين الليث، قال: حدثين سهل 

 بن جزء الزبيدي.ا

 فأسقط عبد هللا بن صاحل من إسناده يزيد بن أىب حبيب!

عبد هللا بن صاحل كاتب الليث: صدوق كثري الغلط، ثبت يف كتابه، و 
 وكانت فيه غفلة.

 وله طريق أخرى عن عبد هللا بن احلارث:

( من 332، وابن عبد احلكم يف "فتوح مصر" )ص 190 /4أخرجه أمحد 
، ويعقوب بن 111 /7طريق ابن هليعة، والبخاري يف "التاريخ الكبري" 

(، وابن عساكر 1419، وابن حبان )496 /2تاريخ" سفيان يف "املعرفة وال
من طريق غوث بن سليمان بن  95-94و  94 /48يف "اتريخ دمشق" 

يف  [15](، واخلطيب 332زايد، وابن عبد احلكم  يف "فتوح مصر" )ص 
من طريق عرايب بن معاوية، ثالثُتهم عن سليمان  415 /4"اتريخ بغداد" 

ن احلارث بن جزء الزبيدي، قال: كان بن زايد احلضرمي، عن عبد هللا با

                                                           

ويف املطبوع ) ابن أيب معاوية اخلضرمي( وهو خطأ، والصواب: عرايب بن معاوية  - 15
 .احلضرمي
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يرسل إيل فأمسك عليه املصحف وهو يقرأ، وكان أعمى، فعرض له حقن 
 قال: مسعت رسول هللا من بول، فدعى جارية له فجعل بيننا وبينه ثواب، مث

ال يتغوط أحدكم لبوله وال لغريه مستقبل القبلة، وال مستدبرها، يقول: "ملسو هيلع هللا ىلص 
 شرقوا أو غربوا".

 صحيح.وإسناده 

 

 وأما حديث أيب هريرة:

(، ومن طريقه أبو موسى املديين يف "اللطائف" 265فأخرجه مسلم )
 /1(، وابن اجلوزي يف "التحقيق" 35(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 550)

( عن أمحد بن احلسن بن خراش، 510، وعلقه أبو عوانة )114-115
 453 /21(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 337والبيهقي يف "اخلالفيات" )

د بن يوسف السلمي، كالمها )أمحد بن احلسن بن خراش، من طريق أمح
وأمحد بن يوسف السلمي( عن عمر بن عبد الوهاب الرايحي، حدثنا يزيد 

بن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أيب صاحل، عن أيب ا
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص هريرة، عن رسول هللا 

 ."برهاإذا جلس أحدكم على حاجته، فال يستقبل القبلة، وال يستد" 

 وقال أبو موسى املديين:
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"هذا حديث صحيح مشهور اثبت من حديث ابن عجالن رواه عنه 
الناس، وذكر بعض احلفاظ أن عمر بن عبد الوهاب أخطأ على يزيد فيه، 

ألنه حديث يعرف اببن عجالن، عن القعقاع، وليس لسهيل يف هذا 
، عن روح، ، عن يزيد بن زريع[16]اإلسناد أصل، ورواه أمية بن بسطام 

 عن ابن عجالن، عن القعقاع، وهو األصح".

بن عمار الشهيد يف "علل األحاديث يف صحيح مسلم" وقال أبو الفضل 
 (:59)ص 

"وهذا حديث أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب الرايحي عن يزيد بن زريع 
ألنه حديث يعرف مبحمد بن عجالن عن القعقاع، وليس لسهيل يف هذا 

 اإلسناد أصل".

 (:17ل الدارقطين يف "اإللزامات والتتبع" )وقا

"وهذا غري حمفوظ عن سهيل وإمنا هو حديث ابن عجالن حدث به الناس 
 عنه، منهم روح بن القاسم، كذلك قال أمية عن يزيد".

 :441 /9وقال املزي يف "حتفة األشراف" 

"كذا قال الرايحي، عن يزيد بن زريع، وهو معدود من أوهامه، وخالفه أمية 
بن بسطام، وهو أحد األثبات يف يزيد بن زريع فقال: عن يزيد بن زريع، ا

                                                           

حدثنا أمية بن  ،لك بن حممد الرقاشيمن طريق عبد امل 102 /1أخرجه البيهقي  - 16
 عن حممد بن عجالن... ،حدثنا روح بن القاسم ،حدثنا يزيد بن زريع، بسطام
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عن روح بن القاسم، عن حممد بن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، وهو 
حمفوظ من رواية ابن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، رواه عنه مجاعة مجة 

 منهم عبد هللا بن املبارك، وسفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان،
 وعبد هللا بن رجاء املكي، واملغرية بن عبد الرمحن املخزومي". 

 
 ختريج الطريق احملفوظ:

، واحلميدي 28 /1، والشافعي 247 /2(، وأمحد 313أخرجه ابن ماجه )
، 102 /1، والبيهقي 123 /1(، والطحاوي 511(، وأبو عوانة )1018)

( من 173ي )(، والبغو 846(، ويف "املعرفة" )50ويف "السنن الصغري" )
( من طريق ابن 674(، والدارمي )8طريق سفيان بن عيينة، وأبو داود )

وعبد هللا بن  من طريق املغرية بن عبد الرمحن، (312املبارك، وابن ماجه )
( من طريق 1431، وابن حبان )123و 121 /1رجاء املكي، والطحاوي 

بن حبان (، وا80، وابن خزمية )250 /2(، وأمحد 40وهيب، والنسائي )
، 112 /1(، والبيهقي 81(، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )1440)

(، وابن 509(، عن حيىي بن سعيد القطان، وأبو عوانة )848ويف "املعرفة" )
و  123،  121  /1(، والطحاوي 317( و )295املنذر يف "األوسط" )

( من طريق 510من طريق صفوان بن عيسى، وأبو عوانة ) 233 /4
من طريق أيب غسان، حممد بن  233 /4و  121 /1والطحاوي الليث، 

من طريق عبد الرمحن بن عبد هللا بن دينار، و  91 /1مطرف، والبيهقي 
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من طريق روح بن القاسم، كلهم أحد عشر راواي )سفيان بن  102 /1
عيينة، وعبد هللا بن املبارك، واملغرية بن عبد الرمحن، وعبد هللا بن رجاء 

ب، وحيىي بن سعيد القطان، وصفوان بن عيسى، والليث، املكي، ووهي
وحممد بن مطرف، وعبد الرمحن بن عبد هللا بن دينار، وروح بن القاسم( 

عن حممد بن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل، عن أيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص:هريرة، قال: قال رسول هللا 

 ء ، فالاخلال، أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم إمنا أان لكم مثل الوالد" 
، نجي بيمينه، وكان أيمر بثالثة أحجار، وال يستتستقبلوها وال تستدبروها

 ."وينهى عن الروث والرمة

 وله طريقان آخران عن أيب هريرة:

ثنا حدحدثنا روح، قال:  233 /4أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين"  -1
، عن ثنا ابن هليعة، عن أيب األسودحدسعيد بن كثري بن عفري، قال: 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص األعرج، عن أيب هريرة، عن رسول هللا 

إذا خرج أحدكم لغائط أو بول، فال يستقبل القبلة، وال يستدبرها، وال " 
 ."يستقبل الريح

 وإسناده ضعيف، ابن هليعة: سيء احلفظ.

( حدثنا أمحد، حدثنا أمحد بن 1321األوسط" )أخرجه الطرباين يف " -2
بن طهمان، هيم م بن يزيد اجلرمي، عن إبراحرب املوصلي قال: حدثنا القاس
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عن حسني املعلم، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال: 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

من مل يستقبل القبلة، ومل يستدبرها يف الغائط كتب له حسنة، وحمي عنه "
 ."سيئة

 وقال الطرباين:

ن حسني إال إبراهيم، وال "مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال حسني، وال ع
 عن إبراهيم إال القاسم، تفرد به: أمحد بن حرب".

 :206 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

"رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح، إال شيخ الطرباين وشيخ 
 شيخه، ومها ثقتان".

 قلت: شيخ الطرباين هو أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد هللا بن صدقة: ثقة
 (.38ثقة كما قال الدارقطين يف "سؤاالت احلاكم" له )

 وأمحد بن حرب الطائي املوصلي: صدوق. وابقي رجاله ثقات.

 

 وأما حديث معقل بن أيب معقل األسدي:

، والبخاري يف "التاريخ الكبري" 210 /4(، وأمحد 10فأخرجه أبو داود )
 /3صحابة" ، وابن قانع يف "معجم ال151 /1، وابن أيب شيبة 392 /7
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، وابن 91 /1، والبيهقي 2513 /5، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 77
من طريق وهيب، وابن أيب شيبة  305-304 /1عبد الرب يف "التمهيد" 

(، والبخاري يف 319(، وعنه ابن ماجه )772، ويف "مسنده" )150 /1
(، 1057، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )392 /7"التاريخ الكبري" 

، 406 /6من طريق سليمان بن بالل، وأمحد  233 /4والطحاوي 
 [17] (549) /20، والطرباين 392 /7والبخاري يف "التاريخ الكبري" 

، والطرباين 233 /4، والطحاوي 210 /4من طريق ابن جريج، وأمحد 
من طريق داود  77 /3(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 550) /20

من  77 /3، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 233 /4العطار، والطحاوي 
( 1058طريق عبد العزيز بن املختار، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

، وأبو نعيم يف "معرفة 77 /3(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 2173و )
 /2، وعنه اخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 2513 /5الصحابة" 

( من طريق عبد العزيز بن حممد، 36يف "االعتبار" )ص  ، واحلازمي475
بن بالل، وعبد امللك بن وهيب بن خالد بن عجالن، وسليمان ستُتهم )

عبد العزيز بن جريج، و داود بن عبد الرمحن العطار، وعبد العزيز بن املختار 
األنصاري، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي( عن عمرو بن حيىي، عن أيب 

 ىل ثعلبة، عن معقل بن أيب معقل األسدي:زيد، مو 

                                                           

الكبري" )أخربين حيىي بن عمرو، عن أيب عمار  وجاء يف املطبوع من "املعجم - 17
 األنصاري( وهو تصحيف.
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 ".أن نستقبل القبلتني ببول أو غائطهنى ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا  

(، والطحاوي، وابن قانع، وأيب 2173( و )1058ولفظ ابن أيب عاصم )
 نعيم: "هنى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول".

 ضعيف جلهالة أيب زيد موىل ثعلبة.وإسناده 

 

 سعد:وأما حديث سهل بن 

حاق، والعقيلي يف ( حدثنا ابن اس1092فأخرجه الروايين يف "مسنده" )
( من 5735) /6حدثنا حممد بن إمساعيل، والطرباين  103 /3" "الضعفاء

طريق حفص بن عمرو الرابيل، ثالثُتهم عن حممد بن عمر الواقدي قال: 
حدثنا عبد احلكيم بن عبد هللا بن أيب فروة، عن عباس بن سهل بن سعد، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبيه قال: قال رسول هللا 

 ."ة وال يستدبرهاإذا ذهب أحدكم إىل اخلالء فال يستقبل القبل"

 وإسناده ضعيف جدا، الواقدي: مرتوك.

 

 وأما حديث سهل بن حنيف: 

(، والبخاري يف "التاريخ 15920، وعبد الرزاق )487 /3فأخرجه أمحد 
(، والفاكهي يف "أخبار مكة" 672، والدارمي )211 /1الكبري" 



442 
 

عن ابن جريج، قال: أخربين عبد الكرمي بن  412 /3(، واحلاكم 1802)
أيب املخارق، أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخربه، أن حممد بن قيس 

ملسو هيلع هللا ىلص موىل سهل بن حنيف أخربه، أن سهل بن حنيف أخربه، أن رسول هللا 
 قال له:

، أرسلين يقرأ السالم ملسو هيلع هللا ىلص" أنت رسويل إىل أهل مكة، قل: إن رسول هللا  
ال تستقبلوا القبلة، عليكم، وأيمركم بثالث: ال حتلفوا بغري هللا، وإذا ختليتم ف

 وال تستدبروها، وال تستنجوا بعظم وال ببعرة".

 وهذا إسناد ضعيف، وفيه ثالث علل:

 /1األوىل: حممد بن قيس: جمهول احلال، ذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 
ومل يذكرا فيه جرًحا  63-62 /8، وابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 211

 : 455 /7ظ يف "اللسان" وال تعديال، وقال احلاف
بن حلافظ: وروى عنه أيًضا أبو أمية "ال يعرف، قاله علي بن املديين. قال ا

 أيب املخارق، وذََكره ابن ِحبَّان يف "الثقات".
 /8الثانية: الوليد بن مالك: جمهول، ذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 

يذكرا فيه جرحا وال ومل  17 /9، وابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 152
 !552 /7تعديال، وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

الثالثة: عبد الكرمي بن أىب املخارق: ضعيف.                              
وله شاهد من حديث ابن عباس:                                         

لعثماين، ( حدثنا عمرو بن حممد ا1803أخرجه الفاكهي يف "أخبار مكة" )
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ثنا ابن أيب أويس، قال: حدثين أيب، عن حممد بن املنكدر، عن حدقال: 
 عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، قال: 

بعث عليا وأاب أسيد الساعدي رضي هللا عنهما إىل أهل ملسو هيلع هللا ىلص إن النيب "
                         مكة، فقال: أقرئهم مين السالم، مث ذكر حنو حديث ابن جريج.                           

وإسناد ضعيف، قال ابن معني: ابن أىب أويس، وأبوه يسرقان احلديث.                
 /6وعمرو بن حممد العثماين: قال ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

: كتبت عنه وهو صدوق.                                             263
 : ضعيف.227 /6يف "اللسان"  وقال مسلمة بن قاسم كما

 

 وأما حديث رجل من األنصار:

رواية أيب مصعب الزهري، وعنه  - 197 /1فأخرجه مالك يف "املوطأ" 
(، والطحاوي 1152(، والشاشي )113) 18الشافعي يف "السنن املأثورة" 

(، ويف "اخلالفيات" 807( و )806، والبيهقي يف "املعرفة" )232 /4
، وعنه ابن 126 /16(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 341( و )340)

، 430 /5، وأخرجه أمحد 680 /2بشكوال يف "غوامض األمساء املبهمة" 
 /6يم يف "معرفة الصحابة" (، وأبو نع719وابن أيب شيبة يف "املسند" )

                                                           

 وأُقِحم في إسناده )عبد هللا بن عمر( فيما بين نافع، والرجل األنصاري! -18
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من طريق أيوب، كالمها )مالك، وأيوب( عن انفع، عن رجل من  3076
 األنصار، عن أبيه: 

واللفظ ملالك،  "ى أن تستقبل القبلة لغائط أو بولهنملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا "
 ."هنى أن تستقبل واحدة من القبلتني بغائط أو بول"ولفظ أيوب 

حيىي الليثي )عن أبيه(، وقال ابن عبد الرب  برواية 193 /1وليس يف "املوطأ" 
 :125 /16يف "التمهيد" 

"وأما سائر رواة املوطأ عن مالك فإهنم يقولون فيه عن مالك عن انفع عن 
إال أنه اختلف عن ابن بكري ملسو هيلع هللا ىلص رجل من األنصار عن أبيه مسع رسول هللا 

وت وروي عنه كما ر  ،يف ذلك فروي عنه كرواية حيىي ليس فيها عن أبيه
وهو الصواب  ،اجلماعة عن مالك عن انفع عن رجل من األنصار عن أبيه

 إن شاء هللا".

، وابن أيب عاصم 329 /1وأخرجه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 
(، وابن السكن يف "مصنفه" كما يف "غوامض 2011يف "اآلحاد واملثاين" )

، وابن عدي يف (1) /17، والطرباين 681-680 /2األمساء املبهمة" 
( من طريق ابن أيب 342، والبيهقي يف "اخلالفيات" )274 /5"الكامل" 

ين فديك، حدثين عبد هللا بن انفع، عن أبيه أن عبد هللا بن عمرو العجال
 :حدث عبد هللا بن عمر، عن أبيه

 ."هنى أن يستقبل شيء من القبلتني يف الغائط والبولملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا "
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 وقال ابن السكن:

غري هذا احلديث وهو مما ينفرد به عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يرو عمرو هذا عن النيب  "
 بن انفع".ا

 وعبد هللا بن انفع: ضعيف، وقد اضطرب يف إسناد هذا احلديث:

، وعنه ابن عدي يف 169 /2فأخرجه أبو يعلى كما يف "املطالب العالية" 
و ( 1377، والضياء يف "األحاديث املختارة" )274 /5"الكامل" 

( من طريق عبد الكبري بن عبد اجمليد، وأيب بكر احلنفي، كالمها 1378)
 عن أسامة بن زيد:  ،عن عبد هللا بن انفع، عن أبيه

 هنى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

واحلديث معروف أنه من رواية انفع عن رجل من األنصار عن أبيه وهللا 
 املوفق.

 

 سعيد اخلدري:وأما حديث أيب 

( من طريق مروان بن حممد، حدثنا ابن هليعة، عن 320فأخرجه ابن ماجه )
 أيب الزبري، عن جابر بن عبد هللا، قال: حدثين أبو سعيد اخلدري:

 أنه هنى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول".ملسو هيلع هللا ىلص "أنه يشهد على رسول هللا 
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، وأبو عن موسى بن داود، وحسن بن موسى 15و 12 /3وأخرجه أمحد 
( من طريق عبد الرمحن 321احلسن بن سلمة يف "زايداته" على ابن ماجه )

بن إبراهيم أيب حيىي البصري، ثالثُتهم عن ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن ا
 جابر أنه مسع أاب سعيد اخلدري يقول:

 هناين أن أشرب قائما، وأن أبول مستقبل القبلة".ملسو هيلع هللا ىلص "إن رسول هللا  

 احلفظ.وابن هليعة: سيء 

 

 وأما حديث سلمان:

(، 41(، والنسائي )16(، والرتمذي )7(، وأبو داود )262فأخرجه مسلم )
و  438و  437 /5(، وأمحد 316(، وابن ماجه )40ويف "الكربى" )

 /14و 156-155،  154، 152،  150 /1، وابن أيب شيبة 439
(، والطوسي يف "خمتصر 29(، وابن اجلارود )2502، والبزار )223

( و 6079) /6(، والطرباين 81( و )74(، وابن خزمية )15األحكام" )
( و 311(، وابن املنذر يف "األوسط" )6082( و )6081( و )6080)
 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 581( و )579(، وأبو عوانة )316)

(، والدارقطين 606، وأبو نعيم يف "املستخرج" )233 /4و 123،  121
(، ويف 870، ويف "املعرفة" )102و  91 /1والبيهقي  الرسالة،-83 /1

، واخلطيب 96 /1(، وابن حزم يف "احمللى" 357( و )335"اخلالفيات" )
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(، 328(، وابن عساكر يف "املعجم" )109-108"األمساء املبهمة" )ص 
( من طرق عن األعمش، عن إبراهيم، عن 36واحلازمي يف "االعتبار" )ص 

كل ملسو هيلع هللا ىلص ن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم عبد الرمحن بن يزيد، ع
لقد هناان أن نستقبل القبلة لغائط، أو "شيء حىت اخلراءة قال: فقال: أجل 

بول، أو أن نستنجي ابليمني، أو أن نستنجي أبقل من ثالثة أحجار، أو أن 
 ."نستنجي برجيع أو بعظم

 وقال الرتمذي: 

 "حديث حسن صحيح".

 ور:وجاء مقروان ابألعمش منص

 /5(، وأمحد 316(، وابن ماجه )49(، والنسائي )262أخرجه مسلم )
، وابن 84 /1(، والدارقطين 607) ، وأبو نعيم يف "املستخرج"437-438

عن عبد الرمحن بن مهدي،  112 /1، والبيهقي 96 /1حزم يف "احمللى" 
حدثنا سفيان الثوري، عن األعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن 

 بن يزيد، عن سلمان، قال: ا

يعلمكم اخلراءة، فقال:  قال لنا املشركون إين أرى صاحبكم يعلمكم حىت"
إنه هناان أن يستنجي أحدان بيمينه، أو يستقبل القبلة، وهنى عن ، أجل

 ."ال يستنجي أحدكم بدون ثالثة أحجار"وقال:  "الروث والعظام

 وقال الدارقطين:
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 "إسناد صحيح".

 منصور بن املعتمر )وحده(:وجاء من طريق 

 /4من طريق زائدة، والطحاوي يف "شرح املعاين "  437 /5أخرجه أمحد 
من طريق عبيدة بن محيد النحوي، كالمها عن منصور، عن إبراهيم،  232

قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد الرمحن بن يزيد، حدثنا رجل من أصحاب النيب 
ه ليعلمكم إذا أتى رجل: إين ألرى صاحبكم يعلمكم كيف تصنعون، حىت إن

أحدكم الغائط قال: قلت: نعم، أجل، ولو سخرت إنه ليعلمنا كيف أييت 
أحدان الغائط؟ وإنه "ينهاان أن يستقبل أحدان القبلة وأن يستدبرها، وأن 

يستنجي أحدان بيمينه، وأن يتمسح أحدان برجيع، وال عظم، وأن يستنجي 
 أبقل من ثالثة أحجار".

(، ومن 689ثنا حممد بن جعفر، والطيالسي )حد 438 /5وأخرجه أمحد 
( كالمها )حممد بن جعفر، 108طريقه اخلطيب يف "األمساء املبهمة" )ص 

 والطيالسي( عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد:

علمكم هذا كل ملسو هيلع هللا ىلص: "أن رجال من املشركني قال لرجل من أصحاب النيب 
 شيء .... فذكر احلديث.

( من طريق آدم بن أىب 376ه أبو موسى املديين يف "اللطائف" )وأخرج
إايس، ومسلم بن إبراهيم، كالمها عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن 

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: عبد الرمحن بن يزيد، عن رجل من أصحاب النيب 
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هو سلمان كما تقّدم يف حديث ملسو هيلع هللا ىلص والرجل الذي من أصحاب النيب 
 لتصريح ابمسه عن منصور )وحده(:األعمش ومنصور نفسه، وجاء ا

( من طريق حممد بن يوسف الفراييب، عن سفيان 580أخرجه أبو عوانة )
الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن سلمان 

 الفارسي به. 

 وجاء على غري اجلادة من حديث عبد هللا بن مسعود:

نا حصني بن منري، قال: ( من طريق مسدد، قال: حدث1492أخرجه البزار )
حدثنا سفيان بن حسني، عن احلكم، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال 

رجل من املشركني لعبد هللا: إين ألحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء، 
حىت علمكم كيف أتتون اخلالء؟، قال: إن كنت مستهزائ، فقد علمنا أن ال 

ي أبمياننا، وال نستنجي نستقبل القبلة بفروجنا، وأحسبه، قال: وال نستنج
 ابلرجيع، وال نستنجي ابلعظم، وال نستنجي بدون ثالثة أحجار".

 وقال البزار:

"وهذا احلديث ال نعلم رواه عن احلكم إال سفيان بن حسني، وال نعلم رواه 
عن حصني بن منري إال مسدد وإمنا يعرف هذا احلديث من حديث 

يد، عن سلمان، ورواه منصور، األعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يز 
 ملسو هيلع هللا ىلص".عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن بعض أصحاب النيب 
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 وأما حديث عائشة:

، واحلسن 89 /1، والدارقطين 164 /8فأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
بن من طريق أيب عتبة أمحد  111 /1ي (، والبيهق87اخلالل يف "أماليه" )

مبشر بن عبيد، حدثين احلجاج بن أرطاة، عن الفرج، حدثنا بقية، حدثين 
 رضي هللا عنها، قالت:  شةهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائ

فسأله عن التغوط، فأمره ملسو هيلع هللا ىلص "مر سراقة بن مالك املدجلي على رسول هللا 
أن يتنكب القبلة، وال يستقبلها وال يستدبرها، وال يستقبل الريح وأن "

يع، أو ثالثة أعواد، أو ثالث حثيات يستنجي بثالثة أحجار ليس فيها رج
 . "من تراب

 وقال الدارقطين:

"مل يروه غري مبشر بن عبيد، وهو مرتوك احلديث" وزاد ابن اجلوزي عنه يف 
 : "يضع األحاديث ويكذب".33 /3"الضعفاء واملرتوكني" 

وجاء من حديث سراقة بلفظ مغاير هلذا، ذكره ابن أيب حامت يف "العلل" 
 بن اثبت فرخويه، عن"سألت أيب عن حديث رواه أمحد ه: ( بقول75)
عبد الرزاق، عن معمر، عن مساك بن الفضل، عن أيب رشدين اجلندي، عن  

 ملسو هيلع هللا ىلص: سراقة بن مالك، عن النيب 
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"إذا أتى أحدكم الغائط، فال يستقبل القبلة، واتقوا جمالس اللعن: الظل، 
على سوقكم، وأعدوا واملاء، وقارعة الطريق، واستمخروا الريح، واستشبوا 

 ، وأسنده عبد الرزاق أبخرة". )كذا(النبل". قال أيب: إمنا يروونه موقوف 
 

 وأما حديث أيب خالد اجلهين:

( حدثنا إبراهيم بن هانئ أبو 168فأخرجه الدواليب يف "الكىن واألمساء" )
إسحاق النيسابوري ببغداد قال: حدثنا حممد بن يزيد بن سنان قال: أخربان 

أخربين خالد أنه مسع أابه يقول: إن النيب يزيد، عن حيىي بن أيب كثري قال: 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص 

إذا خرج أحدكم يتغوط أو يبول فال يستقبل القبلة وال يستدبرها، وال " 
يستقبل الريح، وليتمسح ثالث مرات، وإذا خرج الرجالن مجيعا فليتفرقا، وال 

 ."إن هللا ميقت على ذلكجيلس أحدمها قريبا من صاحبه، وال يتحداثن، ف

وإسناده ضعيف جدا، حممد بن يزيد بن سنان: ليس ابلقوي كما يف 
 "التقريب".

ويزيد هذا إن كان ابن عياض بن جعدبة فهو مرتوك، وإن كان يزيد بن 
سنان الرهاوي فهو ضعيف، لكن لو كان الثاين لقال حممد بن يزيد أخربين 

 أيب!
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ما رواه أبو طاهر املخلص يف "األجزاء والذي جيعلين أقول إنه ابن عياض 
( من طريق أنس بن عياض، حدثنا يزيد، عن األعرج، 975املخلصيات" )

 عن أيب هريرة قال:

إذا خرج أحدكم إىل الغائط أو البول فال يستقبل القبلة "ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 
وال يستقبل الريح، وإذا خرج اثنان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وال 

 ."لسان يتحداثن، فإن هللا عز وجل ميقت من فعل ذلكجي

وأنس بن عياض: ثقة، فرواه عن يزيد بن عياض بن جعدبة، وجعله من 
 مسند أيب هريرة.

من فقط ( خمتصًرا يف املسح ثالث مرات 6624) /7أخرجه الطرباين لكن 
حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي، ثنا أيب، عن حيىي بن أيب كثري، عن طريق 

 !ابن خالد، عن أبيه

 

 غريب الحديث

 

)الغائط( أصل الغائط املطمئن من األرض مث صار عبارة عن اخلارج املعروف 
 من دبر اآلدمي.
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 -)مراحيض( بفتح امليم وابحلاء املهملة والضاد املعجمة: مجع مرحاض 
 وهو البيت املتخذ لقضاء حاجة اإلنسان، أي: التغوط. -بكسر امليم 

 
)شرقوا أو غربوا( أي: توجهوا عند قضاء احلاجة إىل جهة الشرق أو  

الغرب. قال يف "شرح السنة": هذا خطاب ألهل املدينة وملن كانت قبلته 
على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته جهة الغرب أو الشرق، فإنه 

 ينحرف إىل اجلنوب أو الشمال.
بلة مشرق األرض كلها : "ق55-54 /2قال ابن بطال يف "شرح البخاري" 

إال ما قابل مشرق مكة من البالد اليت تكون حتت اخلط املار عليها من 
املشرق إىل املغرب، فحكم مشرق األرض كلها كحكم مشرق أهل املدينة 

والشام يف األمر ابالحنراف عند الغائط، ألهنم إذا شرقوا أو غربوا مل يستقبلوا 
ابلتشريق والتغريب واستعمال هذا  القبلة ومل يستدبروها، وهؤالء أمروا

 احلديث.
وأما ما قابل مشرق مكة من البالد اليت تكون حتت اخلط املار عليها من  

مشرقها إىل مغرهبا، فال جيوز هلم استعمال هذا احلديث، وال يصح هلم أن 
يشرقوا وال أن يغربوا، ألهنم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوا، 

ن كان موازاي ملغرب مكة إن غرب استدبر القبلة وإن شرق وكذلك م
 استقبلها، وإمنا ينحرف إىل اجلنوب أو الشمال فهذا هو تغريبه وتشريقه".

 



454 
 

 يستفاد من الحديث

 

:  النهي عن استقبال، واستدابر جهة الكعبة عند قضاء احلاجة. أوًلا
 

 احرتام وتعظيم القبلة. اثنياا:
 

اخلطاب ألهل املدينة ومن قبلته يف تلك اجلهة، واملقصود اإلرشاد إىل  اثلثاا:
جهة أخرى ال يكون فيها استقبال القبلة وال استدابرها، وهذا خمتلف 

حبسب البالد، فللكل أن أيخذوا هبذا احلديث ابلنظر إىل املقصود ال ابلنظر 
 إىل املفهوم.

 
ر عند قضاء احلاجة مطلقاً فيه دليل على منع االستقبال واالستداب رابعاا:

 من غري فرق بني الصحراء والبنيان.
 :352-351 /2قال ابن القيم يف "اهلدي" 

إما معلول السند وإما ضعيف  -يعين أحاديث النهي  -" واملعارض هلا 
الداللة فال يرد صريح هنيه املستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة، 

ن أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: أن أانسا يكرهو ملسو هيلع هللا ىلص ذكر لرسول هللا "
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وقال هو [ 19]"أوقد فعلوها حولوا مقعديت قبل القبلة" رواه اإلمام أمحد 
أحسن ما روي يف الرخصة، وإن كان مرسال، ولكن هذا احلديث قد طعن 

فيه البخاري وغريه من أئمة احلديث، ومل يثبتوه، وال يقتضي كالم اإلمام 
ال الرتمذي يف كتاب "العلل الكبري" له: سألت أاب أمحد تثبيته وال حتسينه، ق

عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فقال: هذا حديث فيه 
 اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قوهلا انتهى.

                                                           

 /1، وابن أيب شيبة 137 /6(، وأمحد 324إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه ) - 19
( من طريق خالد بن أيب الصلت، عن عراك، عن 1095( و )1094، وإسحاق )151

 عائشة به.
 خالد بن أيب الصلت: لني احلديث، وقال البخاري: خالد بن أىب الصلت عن عراك مرسل.

عراك مسعت عائشة، وقال: عراك من أين مسع من وأنكر اإلمام أمحد قول من قال: عن 
 عائشة! 

 وقال أبو طالب، عن أمحد: إمنا هو عراك عن عروة عن عائشة، ومل يسمع عراك منها. 
عن هذا -يعين البخاري  -(: سألت حممدا 24وقال الرتمذى يف "العلل الكبري" )ص 

 احلديث، فقال: فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قوهلا. 
بو حامت حنو قول البخاري، وأن الصواب: عراك عن عروة عن عائشة قوهلا، وأن من وذكر أ

 قال فيه: عن عراك مسعت عائشة مرفوعا، وهم فيه سندا ومتنا.
قلت: وقع فيه اضطراب كثري، فروي إبسناد ليس فيه خالد بن أيب الصلت. ومرة: بقصة 

يز قال: ما استقبلت القبلة عمر بن عبد العزيز. ومرة: عن رجل، عن عمر بن عبد العز 
 بفرجي كذا وكذا، فحدث عراك بن مالك، عن عائشة.

ومرة: عن رجل، عن عراك. ومرة: عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبري، عن عائشة أن 
 به. ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ذكر عند رسول هللا 
 ومرة: موقوفا على عائشة.
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قلت: وله علة أخرى، وهي انقطاعه بني عراك وعائشة، فإنه مل يسمع منها، 
خالد احلذاء عن رجل عن عائشة، وله وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن 

 علة أخرى، وهي ضعف خالد بن أيب الصلت.
أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "ومن ذلك حديث جابر: 

، وهذا احلديث استغربه الرتمذي بعد [20] "قبل أن يقبض بعام يستقبلها
 يعين البخاري -حتسينه، وقال الرتمذي يف كتاب " العلل ": سألت حممدا 

عن هذا احلديث فقال: هذا حديث صحيح، رواه غري واحد عن ابن  -
إسحاق، فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق، مل يدل على 

                                                           

( 5"العلل الكبري" )(، ويف 9(، والرتمذي )13إسناده حسن، أخرجه أبو داود ) - 20
(، 58)(، وابن خزمية 31، وابن اجلارود )360 /3محد ( وأ325وحسنه، وابن ماجه )

، وابن 154 /1، واحلاكم 93 /1(، والدارقطين 1420، وابن حبان )234 /4والطحاوي 
من طريق حممد بن إسحاق،  92 /1(، والبيهقي 82شاهني يف "انسخ احلديث ومنسوخه" )

 احل، عن جماهد بن جرب، عن جابر به. وقال الدارقطين: "كلهم ثقات".حدثين أابن بن ص
 وقال احلاكم: "صحيح على شرط مسلم" وأقره الذهيب!

قلت: إسناده حسن، حممد بن إسحاق أخرج له مسلم يف املتابعات، وهو مدلس، وصرّح 
اكم، ابلتحديث عند أمحد، وابن اجلارود، وابن حبان، والدارقطين، وابن شاهني، واحل

 والبيهقي.
وهذا احلديث ال يعارض أحاديث النهي، ألهنا واقعة عني حمتملة، فقد يكون هذا الفعل 

 لعذر من ضيق مكان أوحنوه، أو لبيان أن النهي للكراهة وليس على التحرمي.
من مل "( 1321ند الطرباين يف "األوسط" )فقد جاء من حديث أيب هريرة إبسناد حسن ع

 ."غائط كتب له حسنة، وحمي عنه سيئةيستدبرها يف ال يستقبل القبلة، ومل
وهذا احلديث قد يكون قرينة صارفة للنهي إىل الكراهة، فبمفهوم املخالفة أن من استقبل 

 القبلة أو استدبرها عند قضاء احلاجة حُيرم هذا األجر وال أيمث. وهللا أعلم.
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صحته يف نفسه، وإن كان مراده صحته يف نفسه، فهي واقعة عني، حكمها 
يقضي حاجته مستدبر ملسو هيلع هللا ىلص حكم حديث ابن عمر ملا رأى "رسول هللا 

وهذا حيتمل وجوها ستة: نسخ ملكان أو غريه، وأن يكون بياان،  الكعبة"،
ألن النهي ليس على التحرمي وال سبيل إىل اجلزم بواحد من هذه الوجوه على 

التعيني، وإن كان حديث جابر ال حيتمل الوجه الثاين منها، فال سبيل إىل 
 ترك أحاديث النهي الصحيحة الصرحية املستفيضة هبذا احملتمل.

ابن عمر: إمنا هني عن ذلك يف الصحراء، فهم منه الختصاص النهي  وقول
هبا، وليس حبكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أيب أيوب للعموم، مع 
سالمة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم املفرقني بني الفضاء 

 والبنيان، فإنه يقال هلم ما حد احلاجز الذي جيوز ذلك معه يف البنيان؟ وال
سبيل إىل ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان جموزا لذلك، لزمهم 

جوازه يف الفضاء الذي حيول بني البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظريه يف 
البنيان، وأيضا فإن النهي تكرمي جلهة القبلة، وذلك ال خيتلف بفضاء وال 

بني البائل بنيان، وليس خمتصا بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة حائل 
وبني البيت، مبثل ما حتول جدران البنيان وأعظم، وأما جهة القبلة فال حائل 

 بني البائل وبينها، وعلى اجلهة وقع النهي ال على البيت نفسه فتأمله".
 

ا: محل الناس على عدم العلم ابلنهي، فإن أاب أيوب كان ينحرف عن  خامسا
احيض على هذه الصفة املمنوعة، أو جهة القبلة ويسأل هللا املغفرة لباين املر 
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كان هذا منه إنكاًرا على ابنيها، فإن كثريًا من الناس إذا رأى منكًرا قال: 
 أستغفر هللا وإن مل يكن صادًرا منه.

 :99 /1وقال ابن دقيق العيد يف "شرح عمدة األحكام" 
"واألقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك ألنه استقبل واستدبر بسبب 

 ، فيتذكر فينحرف، ويستغفر هللا.ه ملقتضى البناء غلطا أو سهواموافقت
فإن قلت: فالغالط والساهي مل يفعال إمثا، فال حاجة به إىل االستغفار،  

قلت: أهل الورع واملناصب العلية يف التقوى قد يفعلون مثل هذا، بناء على 
 نسبتهم التقصري إىل أنفسهم يف عدم التحفظ ابتداء. وهللا أعلم".

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ما يقول إذا أراد الدخول إلى الخالء

 

، واآلخر من أمره، أما ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف هذا الباب حديثان، األول من فعله 
 الذي من فعله فهو:

اللهم إين أعوذ بك "إذا دخل اخلالء قال: ملسو هيلع هللا ىلص ( "كان النيب 20)
ََباِئِث".  ُبخِث َواخلخ  من اخلخ

 

(، 5(، والرتمذي )5) (، وأبو داود6322( و )142أخرجه البخاري )
 (1426اسم البغوي يف "اجلعدايت" )، وأبو الق282 /3وأمحد 

(، وابن السين يف "عمل 6409(، والبزار )3914(، وأبو يعلى )3318و)
(، 28(، وابن اجلارود )359(، والطرباين يف "الدعاء" )17اليوم والليلة" )

سنن الصغري" (، والبيهقي يف "ال1407(، وابن حبان )576وأبو عوانة )
( عن 504(، ويف "األنوار" )186(، والبغوي يف "شرح السنة" )70)

 /10و  1 /1، وابن أيب شيبة 99 /3(، وأمحد 375شعبة، ومسلم )
(، وأبو القاسم البغوي يف 3914( و )3902، وأبو يعلى )452

(، وابن السين يف "عمل 3318( و )2467( و )1427"اجلعدايت" )
( 1407(، وابن حبان )359(، والطرباين يف "الدعاء" )17اليوم والليلة" )

سعيد بن زيد، ( من طريق 692 "األدب املفرد" )عن هشيم، والبخاري يف
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(، وأبو القاسم البغوي يف 6(، والرتمذي )4(، وأبو داود )375ومسلم )
(، وابن 3940(، وأبو يعلى )669(، والدارمي )1427"اجلعدايت" )

(، وأبو عوانة 359(، والطرباين يف "الدعاء" )258املنذر يف "األوسط" )
(، والرافعي يف 55، ويف "الدعوات الكبري" )95 /1(، والبيهقي 577)

(، وأمحد 375من طريق محاد بن زيد، ومسلم ) 223 /3"أخبار قزوين" 
(، 19(، ويف "الكربى" )19(، والنسائي )298، وابن ماجه )101 /3

( عن 6382(، والبزار )1427ت" )وأبو القاسم البغوي يف "اجلعداي
( 7617(، والنسائي يف "السنن الكربى" )4إمساعيل ابن علية، وأبو داود )

(، والطرباين يف "الدعاء" 74(، ويف "عمل اليوم والليلة" )9819و )
 من طريق  95 /1(، والبيهقي 176(، وابن منده يف "التوحيد" )359)

(، وأبو 1427ي يف "اجلعدايت" )عبد الوارث بن سعيد، وأبو القاسم البغو 
( من طريق زكراي بن حيىي بن عمارة، وأبو القاسم البغوي يف 3931يعلى )

( من طريق محاد بن واقد، وأبو القاسم البغوي يف 1427"اجلعدايت" )
(، وأبو 17(، وابن السين يف "عمل اليوم والليلة" )3318"اجلعدايت" )

(، وابن حبان 359"الدعاء" )(، والطرباين يف 3915( و )3914يعلى )
( من طريق 359( عن محاد بن سلمة، والطرباين يف "الدعاء" )1407)

معمر، عشرهُتم )شعبة، وهشيم، وسعيد بن عبد العزيز، ومحاد بن زيد، 
بن علية، وعبد الوارث بن سعيد، وزكراي بن حيىي بن عمارة، اوإمساعيل 
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د العزيز بن صهيب، عن ومحاد بن واقد، ومحاد بن سلمة، ومعمر( عن عب
 أنس قال: فذكره.

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

 وله طرق أخرى عن أنس:

، ومن طريقه الطرباين يف 453 /10و 1 /1أخرجه ابن أيب شيبة  -1
(، وسعيد بن منصور كما يف "تعليقة على العلل البن أيب 358"الدعاء" )

هشيم، عن أيب  عن 321 /8(، وابن عدي يف "الكامل" 167حامت" )
 معشر هو جنيح، عن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أنس:

كان إذا دخل الكنيف قال: "بسم هللا اللهم إين أعوذ بك ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب  
 من اخلبث واخلبائث".

 وإسناده ضعيف، جنيح هو ابن عبد الرمحن السندي: ضعيف.

( 357) (، والطرباين يف "الدعاء"167وأخرجه ابن أيب حامت يف "العلل" )
من ثالثة طرق عن حممد بن بكار، واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع 

من طريق اهليثم بن مجيل، كالمها عن أيب معشر، عن  17 /2والتفريق" 
 حفص بن عمر بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك به.

( حدثنا أبو زرعة، عن حممد بن 167وأخرجه ابن أيب حامت يف "العلل" )
 ن عبد هللا بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أنس به.بكار، عن أيب معشر، ع
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 وقال أبو زرعة: 

"هكذا أماله علينا من حفظه، وقيل يل: يف كتابه: عن أيب معشر، عن 
وهو ملسو هيلع هللا ىلص حفص بن عمر بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أنس، عن النيب 

 الصحيح".

( عن 18(، وابن السين يف "عمل اليوم والليلة" )6702أخرجه البزار ) -2
( من طريق يوسف 365علي بن سعيد بن مسروق، والطرباين يف "الدعاء" )

بن عدي، كالمها عن عبد الرحيم بن سليمان، عن إمساعيل بن مسلم، عن ا
كان إذا دخل ملسو هيلع هللا ىلص احلسن، عن أنس بن مالك، رضي هللا عنه أن النيب 

 ء قال:اخلال

 ."اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم" 
 واللفظ البن السين والطرباين.

ولفظ البزار: "إذا دخل أحدكم اخلالء فليقل: اللهم إين أعوذ بك من اخلبث 
 واخلبائث".

عن عبد الرمحن بن البخرتي  112 /12وأخرجه الطربي يف "التفسري" 
الطائي قال، حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب، والطرباين يف "األوسط 

ثنا عبد الرحيم، حد( حدثنا املقدام، حدثنا يوسف بن عدي 8825)
كالمها )عبد الرمحن بن حممد احملاريب، وعبد الرحيم بن سليمان( عن 

 بن مسلم، عن احلسن، وقتادة، عن أنس قال:  إمساعيل
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بسم هللا، اللهم إين أعوذ بك "إذا دخل الغائط قال: ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا 
 ."من الرجس والنجس، اخلبيث املخبث، الشيطان الرجيم

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن احلسن، وقتادة إال إمساعيل بن مسلم، تفرد به: 
 !".عبد الرحيم بن سليمان

قلت: وليس كما قال رمحه هللا تعاىل، فقد اتبعه: عبد الرمحن بن حممد 
احملاريب، ومهما يكن فإن إسناده ضعيٌف، إمساعيل بن مسلم املكي: 

 ضعيف، وقد اضطرب فيه فرواه عن احلسن مرسال.

 ( عنه به.37أخرجه ابن فضيل الضيب يف "الدعاء" ) 

طريق هشام بن حسان، عن احلسن ( من 2وأخرجه أبو داود يف "املراسيل" )
 مرسال.

( حدثنا حممد بن احلسن بن 888أخرجه الطرباين يف "الصغري" ) -3
كيسان املصيصي، حدثنا إبراهيم بن محيد الطويل، حدثنا صاحل بن أيب 

 األخضر، عن الزهري، عن أنس بن مالك: 

اللهم إين أعوذ بك من اخلبث "كان إذا دخل اخلالء قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب 
 ."واخلبائث

 وقال الطرباين:
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"مل يروه عن الزهري إال صاحل، وال عنه إال إبراهيم، تفرد به حممد بن احلسن 
 بن كيسان".ا

وإسناده ضعيف، صاحل بن أىب األخضر: ضعيف، وإبراهيم بن محيد 
 68 /8الطويل: وثقه أبو حامت، والعجلي، وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 ."خيطئ"وقال: 

اين حممد بن احلسن بن كيسان املصيصي: بصري صاحل. قاله وشيخ الطرب 
 352 /14الدارقطين يف "العلل" 

(، وعنه ابن مردويه "فيما انتقاه من 6702وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 ملسو هيلع هللا ىلص!( بنفس هذا اإلسناد لكن من أمره 88حديثه ألهل البصرة" )
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 فهو:ملسو هيلع هللا ىلص وأما الذي من أمره 

احلشوش حمتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: ( "إن هذه 21)
ََباِئِث". ُبخِث َواخلخ  اللهم إين أعوذ بك من اخلخ

 

(، 9820( ، والنسائي يف "الكربى" )296أخرجه ابن ماجه ) -صحيح 
، والرتمذي يف "العلل 369 /4(، وأمحد 75ويف "عمل اليوم والليلة" )

(، واخلطيب يف 69(، وابن خزمية )4312(، والبزار )22الكبري" )ص 
عن حجاج،  369 /4عن حممد بن جعفر، وأمحد  43 /5"اتريخ بغداد" 

(، ويف "عمل اليوم 9820نسائي يف "الكربى" )( ، وال296وابن ماجه )
(، 22، والرتمذي يف "العلل الكبري" )ص 373 /4(، وأمحد 75والليلة" )

( عن عبد الرمحن بن مهدي، والدينوري يف "اجملالسة" 69وابن خزمية )
(، ومن طريقه ابن 714( من طريق يزيد بن هارون، والطيالسي )3488)

 /5( ، والطرباين 6، وأخرجه أبو داود )96 /1( ، والبيهقي 69خزمية )
عن عمرو بن  187 /1( ، واحلاكم 361( ، ويف "الدعاء" )5099)

( من طريق النضر بن مشيل، وابن خزمية 7219، وأبو يعلى )[21]مرزوق 
( 69( من طريق خالد بن احلارث، وابن خزمية )1408(، وابن حبان )69)

                                                           

ولفظ الطرباين عنه يف "املعجم الكبري"، واحلاكم " أعوذ ابهلل من الرجس النجس  - 21
الشيطان الرجيم"، على أنه أخرجه الطرباين يف "الدعاء" بنفس الطريق بلفظ: "أعوذ ابهلل من 

 اخلبث واخلبائث" وهو الصحيح.
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جعفر، وحجاج، وعبد الرمحن من طريق ابن أيب عدي، تسعُتهم )حممد بن 
بن مهدي، ويزيد بن هارون، والطيالسي، وعمرو بن مرزوق، والنضر بن ا

مشيل، وخالد بن احلارث، وابن أيب عدي( عن شعبة، عن قتادة، عن النضر 
 قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص بن أنس، عن زيد بن أرقم، أن رسول هللا 

شري، عن ( من طريق سعيد بن ب780وأخرجه ابن بشران يف "أماليه" )
 قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم به.

( أخربان حممد بن إسحاق بن سعيد السعدي، 1406وأخرجه ابن حبان )
قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن 

 قتادة، عن القاسم الشيباين به.

شعبة  قلت: قد يكون "شعبة" تصّحف عن "سعيد" فاحلديث حديثه، فإن
إمنا رواه عن قتادة، عن النضر بن أنس، هكذا رواه عنه حممد بن جعفر، 

بن زيد بن هارون، والطيالسي، وعمرو وحجاج، وعبد الرمحن بن مهدي، وي
مرزوق، والنضر بن مشيل، وخالد بن احلارث، وابن أيب عدي، وأما الذي 

هكذا رواه عنه يرويه من طريق القاسم الشيباين إمنا هو سعيد بن أيب عروبة، 
 بن حممد، وعبدة بن سليمان،  عبد الوهاب بن عطاء، وأسباط

األعلى، وحممد بن بكر الربساين، ويزيد بن زريع، وعلي بن عاصم،  وعبد
، والعقيلي يف 240 /1وقد روى ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

ابن  -عن علي  154 /7، وابن عدي يف "الكامل" 477 /3" "الضعفاء
قال: مسعت حيىي، وقيل، له: حتفظ حديث قتادة: إن هذه  -ديين امل
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احلشوش حمتضرة؟ قال: ال، فقلت له: إمنا كان شعبة حيدثه عن قتادة، عن 
النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وكان ابن أيب عروبة حيدثه عن قتادة، عن 

ه القاسم بن عوف الشيباين، عن زيد بن أرقم، فقال حيىي: شعبة لو علم أن
 عن القاسم بن عوف مل حيمله، قلت: مل؟ قال: إنه تركه وقد رآه".

 وقد اخُتلف فيه على قتادة:

، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 187 /1، واحلاكم 373 /4فأخرجه أمحد  -
من طريق  373 /4من طريق عبد الوهاب بن عطاء، وأمحد  303 /13

(، وابن 515)، ويف "مسنده" 452 /10و 1 /1أسباط، وابن أيب شيبة 
(، ويف "عمل 9823(، والنسائي يف "الكربى" )296ماجه حتت احلديث )

( من طريق عبدة بن سليمان، 5115) /5(، والطرباين 78اليوم والليلة" )
( من طريق عبد األعلى بن عبد األعلى، 296وابن ماجه حتت احلديث )

 ( من طريق حممد بن بكر الربساين، والنسائي يف7218وأبو يعلى )
 /5(، والطرباين 77(، ويف "عمل اليوم والليلة" )9822"الكربى" )

من  187 /1(، واحلاكم 4313(، والبزار )363(، ويف "الدعاء" )5115)
من طريق علي  303 /13طريق يزيد بن زريع، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 

بن عاصم، سبعُتهم )عبد الوهاب بن عطاء، وأسباط بن حممد، وعبدة بن ا
ان، وعبد األعلى، وحممد بن بكر، ويزيد بن زريع، وعلي بن عاصم( سليم

بن أرقم دة، عن القاسم الشيباين، عن زيد عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتا
 به.
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 واتبع سعيدا: سعيد بُن بشري:

(، ويف 2694(، ويف "مسند الشاميني" )5114) /5أخرجه الطرباين 
قتادة، عن القاسم بن  ( من طريق سعيد بن بشري، عن364"الدعاء" )

 عوف الشيباين، عن زيد بن أرقم به.

بن علية فرواه عن سعيد بن أيب عروبة، عن اوخالف هؤالء مجيًعا: إمساعيُل 
 قتادة، عن النضر بن أنس بدل القاسم الشيباين!

(، 76(، ويف "عمل اليوم والليلة" )9821أخرجه النسائي يف "الكربى" )
(، واحملاملي يف "أماليه" 362"الدعاء" )(، ويف 5100) /5والطرباين 

 (.404(، ومن طريقه قاضي املارستان يف "املشيخة" )222)

 وجه آخر عن سعيد بن أيب عروبة:

، وابن عدي يف 155 - 154 /1أخرجه ابن حبان يف "اجملروحني" 
عن أمحد بن العباس اهلامشي، حدثنا حيىي بن حبيب بن  336 /1"الكامل" 

بن عبادة، عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، عن سعيد  عريب، حدثنا روح
"إن هذه احلشوش ملسو هيلع هللا ىلص: بن جبري، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا ا

 حمتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل: أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث".

وإسناده ضعيف، أمحد بن العباس، قال فيه ابن حبان: " ال حيل االحتجاج 
 به حبال".
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ن عدي: "حّدث عن حيىي بن حبيب بن عريب أبحاديث إبسناد وقال اب
 واحد، منكر بذلك اإلسناد".

" (، والعقيلي يف "الضعفاء20وأخرجه ابن السين يف "عمل اليوم والليلة" ) -
( من 356(، ويف "الدعاء" )2803، والطرباين يف "األوسط" )370 /3

ي بن أيب عمارة طرق عن قطن بن نسري أيب عباد الذارع قال: حدثنا عد
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا 

إن هذه احلشوش حمتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل: بسم هللا، اللهم إين "
 . "أعوذ بك من اخلبث واخلبائث، ومن الشيطان الرجيم

 وليس عند ابن السين "ومن الشيطان الرجيم". 

 وقال الطرباين:

 هذا احلديث عن قتادة، عن أنس إال عدي، تفرد به قطن"."مل يرو 

قلت: وفيه ضعف، قال ابن عدي: يسرق احلديث ويوصله، وكان أبو حامت 
 .903 /5، و"اتريخ اإلسالم" 391 /3حيمل عليه كما يف "امليزان" 

: "سئل أبو زرعة عنه 138 /7وقال ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 
ث عن جعفر بن سليمان عن  ذكر أنه روى أحاديفرأيته حيمل عليه، مث

 نس مما أنكر عليه".أاثبت عن 

 وعدي بن أيب عمارة البصري الذراع: قال العقيلي: يف حديثه اضطراب.
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 :422 /5وقال احلافظ يف "اللسان" 
"ومن أغالطه أنه روى عن قتادة، َعن أَنس يف القول عند دخول اخلالء.  

وإمنا رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم وقيل: عن النضر بن 
 أنس، َعن أبيه. واألول أصح".

( حدثنا حممد بن رافع، 29وأخرجه أبو العباس السراج يف "مسنده" ) -
( حدثنا إسحاق 355 "الدعاء" )وحممد بن سهل بن عسكر، والطرباين يف

ابن إبراهيم الدبري، ثالثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن 
النضر بن أنس، عن أنس بن مالك )وعند السراج: وعبد العزيز موىل أنس 

 عن أنس( به.

 ( عن الدبري، عن359وهذا شاذ، فقد أخرجه الطرباين يف "الدعاء" )
 عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك.عبد الرزاق، عن معمر، عن  
 واتبع عبد الرزاق عليه: ابُن املبارك: 

 (، وهذا هو احملفوظ هبذا اإلسناد عن أنس.28أخرجه السراج )

: 221 /12ومعمر على جاللته، وإتقانه فقد قال الدارقطين يف "العلل" 
 "معمر سيء احلفظ حلديث قتادة واألعمش".

السفر الثالث، ومن  - 327 /1لتاريخ الكبري" وقال ابن أيب خيثمة يف "ا
: "مسعت حيىي بن 399-398 /59طريقه ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 

 معني يقول: قال معمر: جلست إىل قتادة وأان صغري فلم أحفظ أسانيده".
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هذا ما وقفت عليه من االختالف على قتادة يف هذا احلديث، فهل اي ترى 
 اايت متساوية متعادلة ال ميكن الرتجيح بينهايصّح أن يُقال إن هذه الرو 

 ؟!ومن مَثّ حُيكم عليه أبنه مضطرب

فاجلواب: أما رواية معمر، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس بن 
 /1مالك، فقد حكم عليها اإلمام أمحد أبهنا وهم كما يف "السنن الكربى" 

بن صهيب، عن أنس  للبيهقي، واحملفوظ عن معمر، عن عبد العزيز بن 96
 مالك.

وأما رواية عدي بن أيب عمارة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فرواية 
ضعيفة ال يصّح معارضتها لألحاديث الصحيحة مع ما جاء فيها من نكارة 

 يف املنت!

فلم يبق إال رواية شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، 
دة، عن القاسم الشيباين، عن زيد بن ورواية سعيد بن أيب عروبة، عن قتا

عن قتادة، وقد قال اإلمام  سعيد بن بشريالروايتني  اى كلتأرقم، واتبعهما عل
( للرتمذي: "لعل قتادة مسع منهما 22البخاري كما يف "العلل الكبري" )ص 

مجيعا عن زيد بن أرقم" أي: من القاسم الشيباين، والنضر بن أنس، كليهما 
 وهللا أعلم. عن زيد بن أرقم 
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 غريب الحديث

 

 )اخلالء( بفتح اخلاء واملد، موضع قضاء احلاجة.
 

 )اخلُبأث( بضم اخلاء، وسكون الباء، الشر كله. وقيل: الكفر.
 

 )اخلبائث( ذكران الشياطني، وإانثهم.
: "اخلُُبث بضم الباء مجاعة اخلبيث، 10 /1قال اخلطايب يف "معامل السنن"  

ة يريد ذكران الشياطني وإانثهم، وعامة أصحاب واخلبائث مجع اخلبيث
احلديث يقولون اخلُبأث ساكنة الباء وهو غلط والصواب اخلُبث مضمومة 

الباء، وقال ابن األعرايب أصل اخلبث يف كالم العرب املكروه فإن كان من 
الكالم فهو الشتم وإن كان من املِلل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو 

 ان من الشراب فهو الضار".احلرام، وإن ك
بقوله: " وال أدري من أين  271 /3ورده ابن اجلوزي يف "كشف املشكل" 

له هذا التحكم وهو يروي أن ابن األعرايب كان يقول: أصل اخلبث يف كالم 
العرب املكروه، فإن كان من الكالم فهو الشتم، وإن كان من امللل فهو 

، وإن كان من الشراب فهو الضار. الكفر، وإن كان من الطعام فهو احلرام
فإن صح التعوذ من املكروه فما وجه اإلنكار؟ بل ما عليه اجلماعة أوىل، 

ألنه حيصل فائدتني: التعوذ من املكروه فيدخل يف ذلك كل شر، والتعوذ من 
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الشياطني وهو اسم يعم ذكورها وإانثها، كذلك قال أبو عبيد: اخلبائث: 
 لَلانث دون الذكور".الشياطني، ومل جيعله امسا 

: "اإلسكان جائز على سبيل 71 /4وقال النووي يف "شرح مسلم" 
التخفيف، كما يقال: ُكُتٌب َوُرُسٌل َوُعُنٌق َوأُُذٌن، ونظائره، فكل هذا وما 

أشبهه جائز تسكينه بال خالف عند أهل العربية، وهو ابب معروف من 
راد اإلنكار على من يقول أبواب التصريف ال ميكن إنكاره، ولعل اخلطايب أ

أصله اإلسكان، فإن كان أراد هذا فعبارته مومهة، وقد صرح مجاعة من أهل 
املعرفة أبن الباء هنا ساكنة، منهم اإلمام أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة 

 فيه...".
 

)احلشوش( بضم املهملة واملعجمة مجيعا، وهي الكنف، واحدها حش، 
النخل الكثيفة، كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل  مثلثة احلاء، وأصله مجاعة

 اختاذ الكنف يف البيوت.
 

 )حمتضرة( بفتح الضاد، أي: حتضرها الشياطني.
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 يستفاد من الحديث

 

: مشروعية هذا الذكر عند إرادة اخلالء ليأمن العبد من الشر كله، أوًلا 
 وخصوصا الشياطني وشرورهم.

 
يستعيذ ابهلل تعاىل من ذكران الشياطني وإانثهم، ومن الشر ملسو هيلع هللا ىلص كان   اثنياا:

كله، وكان جيهر هبذا الذكر إظهارا للعبودية فال يدع ذكر هللا تعاىل، 
 واالستعانة به على أية حال.

 
 جيهر ابالستعاذة للتعليم.ملسو هيلع هللا ىلص : كان اثلثاا

 
 والصحراء.هذا األدب جممع على استحبابه وال فرق فيه بني البنيان  رابعاا:

 
ا: خص اخلالء هبذا الذكر ألن الشياطني حتضر األخلية، ألنه يهجر  خامسا

 فيها ذكر هللا عز وجل، فيقدم االستعاذة عند إرادة اخلالء حتصنا منهم.
 

ا:  الكناية، عن موضع احلدث. سادسا
 

 ٭ ٭ ٭
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 النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم
 

عنان اي رسول هللا؟، قال: قالوا: وما الال .( "اتقوا اللعانني22)
 الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم". 

 

، وأبو يعلى 372 /2( ، وأمحد 25(، وأبو داود )269أخرجه مسلم )
-185 /1(، واحلاكم 1415(، وابن حبان )67(، وابن خزمية )6483)

لسنن ، ويف "ا97 /1(، والبيهقي 620، وأبو نعيم يف "املستخرج" )186
(، وابن عساكر يف 191(، والبغوي )830(، ويف "املعرفة" )58الصغري" )

من طريق إمساعيل بن جعفر، وابن اجلارود  164 /55"اتريخ دمشق" 
من طريق سليمان  186-185 /1(، واحلاكم 486(، وأبو عوانة )33)

( من طريق 266(، وابن املنذر يف "األوسط" )487بن بالل، وأبو عوانة )ا
بن جعفر، ثالثُتهم عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب  حممد

 قال: فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصهريرة، أن النيب 

 واللفظ ملسلم.

 وجاء من حديث أيب هريرة إبسناد ضعيف:

(، واحلاكم 811(، ويف "الصغري" )5426أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
من طريق كامل بن طلحة،  98 /1، وعنه البيهقي 186 /1وصححه 
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حدثنا حممد بن عمرو األنصاري، حدثنا حممد بن سريين، قال: قال رجل 
فقال: مسعت  ،أليب هريرة: قد أفتيتنا يف كل شيء، يوشك أن تفتينا يف اخلرء

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول 

من سل سخيمته على طريق من طرق املسلمني فعليه لعنة هللا واملالئكة "
 والناس أمجعني".

 وقال الطرباين:

 "مل يروه عن حممد بن سريين إال حممد بن عمرو".

 وحممد بن عمرو هو الواقفي: ضعيف.

من طريق سالم بن سليمان،  310 /4وأخرج ابن عدي يف "الكامل" 
عن سعيد املقربي، عن  ،لطويل، عن أيب عمرو أظنه بن العالءحدثنا سالم ا

 ملسو هيلع هللا ىلص:أيب هريرة أن النيب 

أن أييت  :قال ؟!"هنى أن يتغوط الرجل يف القرع من األرض قيل وما القرع
أحدكم األرض قد كان فيها النبات كأمنا قمت قمامته فذلك مساكن 

 إخوانكم من اجلن".

ك احلديث، وسالم بن سليمان: وإسناده ضعيف جدا، سالم الطويل: مرتو 
 ضعيف.
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 وجاء من حديث معاذ بن جبل، وابن عباس، وجابر، وابن عمر: 

 

 أما حديث معاذ:

(، 247) /20(، والطرباين 328(، وابن ماجه )26فأخرجه أبو داود )
، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 97 /1، والبيهقي 167 /1واحلاكم 

من  355-354 /33يف "هتذيب الكمال"  ، واملزي424-425 /58
طريق حيوة بن شريح، أن أاب سعيد احلمريي حدثه، عن معاذ بن جبل، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 

 "اتقوا املالعن الثالثة: الرباز يف املوارد، وقارعة الطريق، والظل".

 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه" وأقره الذهيب!

 ه ضعيف، وفيه علتان:قلت: إسناد

 األوىل: االنقطاع فإن َأاب سعيد احلمريي مل يدرك معاذا.

 : 41 /3الثانية: قال ابن القطان الفاسي يف "بيان الوهم واإليهام" 

بن أيب هذا اإلسناد، ومل يزد أبو حممد  "أبو سعيد هذا ال يعرف من غري
ه أيضا بذلك من حامت يف ذكره إايه على ما أخذ من هذا اإلسناد، وقد ذكر 
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بن عبد الرب يف "الكىن اجملردة"، فهو جمهول، فاعلم غري مزيد، أبو عمر 
 ذلك".

 :530 /4" نيزااملوقال الذهيب يف "

 "ال يدري من هو". 

 

 وأما حديث ابن عباس:

من طريق عبد هللا، قال: أخربان ابن هليعة، قال:  299 /1فأخرجه أمحد 
مسع ابن عباس يقول: مسعت رسول هللا  حدثين ابن هبرية، قال: أخربين من

 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص 

اتقوا املالعن الثالث، قيل: وما املالعن اي رسول هللا؟ قال: أن يقعد "
 ."أحدكم يف ظل يستظل فيه، أو يف طريق، أو يف نقع ماء

 إسناده ضعيف، فيه َمن مل يسم.

 

 وأما حديث جابر:

(، 10725" )(، والنسائي يف "السنن الكربى3772فأخرجه ابن ماجه )
، 396 /10و 30 /9و 401 /2، وابن أيب شيبة 381و 305 /3وأمحد 

(، وابن 2549وابن خزمية ) (،2219(، وأبو يعلى )117ويف "األدب" )
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( 78(، وابن األعرايب يف "املعجم" )532السين يف "عمل اليوم والليلة" )
 مطوال وخمتصرا من طريق هشام بن حسان، عن احلسن، عن جابر بن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: عبد هللا، قال: قال رسول هللا 
إذا سرمت يف اخلصب، فأمكنوا الركاب أسناهنا، وال جتاوزوا املنازل، وإذا سرمت "

يف اجلدب، فاستجدوا، وعليكم ابلدجل، فإن األرض تطوى ابلليل، وإذا 
تغولت لكم الغيالن، فبادروا ابألذان، وإايكم والصالة على جواد الطريق، 

 ."هنا مأوى احليات، والسباع، وقضاء احلاجة، فإهنا املالعنوالنزول عليها، فإ

 وقال ابن خزمية:

يعين  -كان علي بن عبد هللا "يقول:  -الذهلي  -"مسعت حممد بن حيىي 
 ."ينكر أن يكون احلسن مسع من جابر -ابن املديين 

 وجاءت رواية إبسناد ضعيف فيها تصريح احلسن البصري ابلسماع: 

( من طريق عمرو بن أيب 2548(، وابن خزمية )329) أخرجها ابن ماجه
سلمة، عن زهري، قال: قال: سامل، مسعت احلسن، يقول: حدثنا جابر بن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: عبد هللا، قال: قال رسول هللا 

إايكم والتعريس على جواد الطريق، والصالة عليها، فإهنا مأوى احليات "
 ."والسباع، وقضاء احلاجة عليها، فإهنا من املالعن
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وهذا إسناد ضعيف، وتصريح احلسن ابلسماع خطأ، سامل اخلياط: ُضعف، 
وزهري بن حممد: رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة فضعف بسببها، وهذه 

 منها فإن عمرا بن أيب سلمة: شامي، وهو أيضا صدوق له أوهام.

 

 وأما حديث ابن عمر:

 /12( حدثنا حممد بن حيىي، والطرباين 330فأخرجه ابن ماجه )
عن أيب الزنباع روح بن  :خمطوط-يف "الفوائد املنتقاة" (، واخلِلعي 13120)

الفرج، كالمها عن عمرو بن خالد احلراين قال: حدثنا ابن هليعة، عن قرة بن 
 :عبد الرمحن، عن ابن شهاب، عن سامل، عن أبيه

ن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب اخلالء عليها، أو هنى أ ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب "
 ."يبال فيها

وهذا إسناد ضعيف، ابن هليعة، سيء احلفظ، واتبعه رشدين بن سعد، وفيه 
 أيضا قرة بن عبد الرمحن صدوق له مناكري، واتبعه عقيل بن خالد:

أخربان احلسن بن سفيان، حدثنا  70 /7أخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
سفيان، حدثنا يونس بن عبد الرحيم الرملي، حدثين رشدين بن  يعقوب بن

 سعد، قال: حدثين قرة وعقيل، عن الزهري به.

وإسناده ضعيف، يونس بن عبد الرحيم الرملي، قال حيىي بن معني: ال 
 أعرفه، وقدم علينا رجل فزعم أن أهل بلده يسيئون الثناء عليه. 
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 ال: ، وق290 /9وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 "رمبا أخطأ".

 فقال: 142 /13وُسئل الدارقطين عن هذا احلديث كما يف "العلل" 

 "يرويه الزهري، واختلف عنه:

 فرواه قرة، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه.

 حدث به عنه ابن هليعة.

 وقال رشدين: عن قرة، وعقيل، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه أيضا.

 مرسال، وهو أشبه ابلصواب".وغريمها يرويه عن الزهري 

وجاء عن ابن عمر إبسناد ضعيف جدا النهي عن التخلي حتت شجرة 
 مثمرة أو ضفة هنر جار:

، 458 /3" (، والعقيلي يف "الضعفاء2392أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
من طريق  93 /4، وأبو نعيم يف "احللية" 135 /7وابن عدي يف "الكامل" 

 ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال:فرات بن السائب، عن 

أن يتخلى الرجل حتت شجرة مثمرة، وهنى أن يتخلى ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا " 
 ."على ضفة هنر جار

 :204 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 
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"رواه الطرباين يف "األوسط"، ويف "الكبري" الشطر األخري، وفيه فرات بن 
 السائب، وهو مرتوك احلديث".

 ن عمرو النهي عن التخلي حتت شجرة مثمرة:وجاء من حديث اب

من طريق فهر بن بشر، حدثنا عمر  19 /6أخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
 بن موسى، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:ا

 أن يتخلى حتت شجرة مثمرة".ملسو هيلع هللا ىلص " هنى رسول هللا 

 وإسناده اتلف، فيه عمر بن موسى بن وجيه: متهم ابلوضع.

 بشر: جمهول.وفهر بن 

 

 غريب الحديث

 

)اللعانني( قال اخلطايب: املراد ابللعانني األمرين اجلالبني للعن احلاملني الناس 
عليه والداعيني إليه وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعين عادة الناس لعنه 

 فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما.
 

 موضع مير به الناس.)الذي يتخلى يف طريق الناس( معناه يتغوط يف 
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)يف ظلهم( قال اخلطايب وغريه من العلماء: املراد ابلظل هنا مستظل الناس 
الذي اختذوه مقيال ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظل حيرم القعود 

 حتته.
 

 يستفاد من الحديث

 

: يف طريق الناس أوظلهم، وكذلك مشمسهم يف فيه حترمي قضاء احلاجة  أوًلا
 نتنه واستقذاره.و الشتاء ملا فيه من أذيتهم بتنجيس من مير به 

 
يلحق ابلتخلي وضع القذر، والوسخ وكل ما فيه مضرة، ملا يف اجلميع  اثنياا:

 من التعدي واإليذاء.
 

ذم فيه اإلرشاد إىل اجتناب كل ما فيه أذية للعباد، ويكون سبًبا ل اثلثاا:
 فاعله.

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 النهي عن االستنجاء باليمين

 

( "إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلانء، وإذا أتى اخلالء 23)
 فال ميس ذكره بيمينه، وًل يتمسح بيمينه".

 

(، 1889(، والرتمذي )64-267(، ومسلم )153أخرجه البخاري )
 296 /5(، وأمحد 41( و )29(، ويف "الكربى" )47( و )25والنسائي )

(، 625( و )621والطيالسي ) ،218-217 /8، وابن أيب شيبة 310و
(، وابن 589( و )588(، وأبو عوانة )78(، وابن خزمية )673والدارمي )

، 112 /1(، والبيهقي 5328(، وابن حبان )12)األعرايب يف "معجمه" 
، ي( اتًما وخمتصًرا من طرق عن هشام الدستوائ3034( و )181والبغوي )

عن حيىي بن أيب كثري، عن عبد هللا بن أيب قتادة، عن أيب قتادة قال: قال 
 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

 واللفظ للبخاري.

ريق جرير بن ( من ط5228(، وابن حبان )8206وأخرجه أبو عوانة )
 حازم، عن هشام الدستوائي به، بلفظ:

، هنى أن يعطي الرجل بشماله شيئا، أو أيخذ بشماله، ملسو هيلع هللا ىلص"أن رسول هللا 
 وهنى أن يتنفس الرجل يف إانئه، إذا شرب".
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 وقال الرتمذي:

 " حديث حسن صحيح".

 وله طرق عن حيىي بن أيب كثري:

، والدارمي 300 /5(، وأمحد 310(، وابن ماجه )154أخرجه البخاري )
(، وابن املنذر يف "األوسط" 8204( و )590(، وأبو عوانة )2122)
، 112 /1(، والبيهقي 1434(، وابن حبان )79(، وابن خزمية )289)

( من طريق األوزاعي، 584(، ومتام يف "الفوائد" )441ويف "اآلداب" )
، وأبو 295 /5(، وأمحد 48(، والنسائي )121و 65-267ومسلم )

(، وأمحد 5630( من طريق أيوب، والبخاري )8205( و )591عوانة )
(، وأبو 432(، واحلميدي )15من طريق شيبان، والرتمذي ) 309 /5

 (، وابن خزمية 324(، وابن املنذر يف األوسط" )593( و )592عوانة )

( من طريق 844 "املعرفة" )(، ويف5601(، والبيهقي يف "الشعب" )68)
( (، والنسائي يف 19584معمر بن راشد ) وهو عنده يف "اجلامع" )

من طريق حجاج بن  311 /5و  383 /4(، وأمحد 6856"الكربى" )
من طريق حرب بن شداد، والنسائي  309 /5أىب عثمان الصواف، وأمحد 

عبد امللك ( من طريق أيب إمساعيل إبراهيم بن 28(، ويف "الكربى" )24)
( من طريق علي بن املبارك، والطرباين يف "مسند 594القناد، وأبو عوانة )

( من طريق معاوية بن سالم، تسعُتهم )األوزاعي، 2856الشاميني" )
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وأيوب، وشيبان، ومعمر، وحجاج، وحرب، وأبو إمساعيل، وعلي بن املبارك، 
 به.ومعاوية بن سالم( اتًما وخمتصًرا عن حيىي بن أيب كثري 

( من طريق مهام، عن حيىي بن أيب كثري به، 63-267وأخرجه مسلم )
 بلفظ:

"ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وال يتمسح من اخلالء بيمينه، 
 وال يتنفس يف اإلانء".

(، وابن شاهني يف "انسخ احلديث 341وأخرجه احملاملي يف "األمايل" )
(، 1113يف "العلل املتناهية" ) (، ومن طريقه ابن اجلوزي575ومنسوخه" )

 /4، ويف "خمتصر املستدرك" 124 /4واحلاكم كما يف "إحتاف املهرة" 
من طريق عبيد هللا بن موسى، عن أابن العطار، عن حيىي بن أيب  139

كثري، عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن عبد هللا بن أيب قتادة، 
 كان يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن أبيه: أن رسول هللا 

إذا ابل أحدكم فال ميس ذكره بيمينه، وإذا تغوط فال ميس ذكره بيمينه، "
 ."وإذا شرب أحدكم فال يشرب بنفس واحدة

إذا شرب أحدكم فليشرب "واللفظ للمحاملي، ولفظ احلاكم وابن شاهني 
 ."بنفس واحد
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( عن مسلم بن إبراهيم، 31وهذا االسناد شاذ، فقد أخرجه أبو داود )
كالمها عن أابن العطار، عن حيىي بن أيب كثري، عن   وموسى بن إمساعيل،

 عبد هللا بن أيب قتادة، عن أبيه، قال:

إذا ابل أحدكم فال ميس ذكره بيمينه، وإذا أتى اخلالء "ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا  
 ."فال يتمسح بيمينه، وإذا شرب فال يشرب نفسا واحدا

فلم يذكر "إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة"، وهو احملفوظ عن حيىي بن 
أيب كثري فقد رواه عنه كل من: األوزاعي، وأيوب، وشيبان، ومعمر، 

وحجاج، وحرب، وإبراهيم بن عبد امللك القناد، وعلي بن املبارك، ومعاوية 
بن أيب  ، فلم يذكروا إسحاق بن عبد هللايبن سالم، ومهام، وهشام الدستوائا

العراقي يف "ختريج اإلحياء"  لفظ شّذ فيه أابن، وأّوله احلافظطلحة، وهذا ال
 ( بقوله:858)ص 

 "ولعل أتويله على ترك التنفس يف اإلانء". 

 :وأما ابن اجلوزي فقال
وكان حيىي بن سعيد ال يروي عن ملسو هيلع هللا ىلص "هذا حديث ال يصح عن رسول هللا  

قلب فيكون وال يشرب فرووه أابن بن يزيد، وأخاف أن يكون اللفظ ان
 كان يتنفس يف اإلانء ثالاث".ملسو هيلع هللا ىلص فليشرب ويف "الصحيحني" أن رسول هللا 

، وقد تقّدم وجاء عن النهي عن االستطابة ابليمني من حديث أيب هريرة 
 .استدابرها عند قضاء احلاجة النهي عن إستقبال القبلة أوخترجيه عند 
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 يستفاد من الحديث

 

 

:  النهي عن التنّفس يف اإلانء. أوًلا
 

 النهي عن االستنجاء ابليمني. اثنياا:
 

 النهي عن مس الذكر ابليمني حال البول. اثلثاا:
 

 إكرام اليمني. رابعاا:
 
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 جواز البول قائما

 

فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائما،  ملسو هيلع هللا ىلص( "كنت مع النيب 24)
فدنوت حىت قمت عند عقبيه، فتوضأ  "ادنه"فتنحيت فقال: 

 فمسح على خفيه".
 

(، ويف 28( و )26(، والنسائي )23(، وأبو داود )224أخرجه البخاري )
(، وأبو القاسم البغوي يف 406(، والطيالسي )24( و )23"الكربى" )

، وابن حبان 267 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 733"اجلعدايت" )
(، وأبو نعيم يف "احللية" 73"انسخ احلديث" ) (، وابن شاهني يف1424)

عن  382 /7، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 270 /1، والبيهقي 111 /4
 274 /1(، والبيهقي 1428(، وابن حبان )73-273شعبة، ومسلم )

(، وأبو عوانة 751من طريق أيب خيثمة زهري بن معاوية، وعبد الرزاق )
(، وأبو نعيم يف "احللية" 865نيات" )(، وأبو بكر الشافعي يف "الغيال502)

(، والبزار 23( عن الثوري، وأبو داود )193، والبغوي )111 /4
(، والطحاوي يف "شرح 499(، وأبو عوانة )61(، وابن خزمية )2863)

( من طريق أيب عوانة الوضاح بن 1425، وابن حبان )267 /4املعاين" 
، واحلميدي 382 /5(، وأمحد 544عبد هللا اليشكري، وابن ماجه )

، وابن 267 /4(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 500(، وأبو عوانة )447)
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(، 13عن ابن عيينة، والرتمذي ) 389 /54يف "اتريخ دمشق"  عساكر
(، وابن خزمية 544( و )305، وابن ماجه )122 /1وابن أيب شيبة 

ه ابن ، وعن175 /1 ( عن وكيع، وابن أيب شيبة 499(، وأبو عوانة )61)
(، وأبو 544عن هشيم، وابن ماجه  ) 382 /5(، وأمحد 305ماجه )

(، وابن مردويه يف "اإلنتقاء من حديث الطرباين" 625نعيم يف "املستخرج" )
( من طريق ابن أيب 196(، والصيداوي يف "معجم شيوخه" )ص 118)

( 1427من طريق حممد بن طلحة، وابن حبان ) 274 /1زائدة، والبيهقي 
( من 501(، وأبو عوانة )544يق عبد الواحد بن زايد، وابن ماجه )من طر 

( عن حيىي بن 2864، والبزار  )402 /5طريق شجاع بن الوليد، وأمحد 
( من 1359(، وابن األعرايب يف "املعجم" )499سعيد القطان، وأبو عوانة )

(، وابن األعرايب يف 305وابن ماجه ) ي،طريق حيىي بن عيسى الرمل
(، ويف "الكربى" 18( من طريق شريك، والنسائي )2161"املعجم" )

(، 153(، وابن قتيبة يف "خمتلف احلديث" )ص 36(، وابن اجلارود )18)
 /1، والرافعي يف "أخبار قزوين" 145 /11وابن عبد الرب يف "التمهيد" 

(، وابن منده يف "الفوائد" 2865من طريق عيسى بن يونس، والبزار ) 435
( من طريق أيب 503( من طريق عبد هللا بن إدريس، وأبو عوانة )31)

(، وابن املنذر يف "األوسط" 668معاوية حممد بن خازم، والدارمي )
(، 1717(، وابن األعرايب يف "املعجم" )437( و )282( و )252)

جعفر بن عون،  ( عن927، وابن عساكر يف "املعجم" )100 /1والبيهقي 
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( من طريق القاسم بن 910وأبو طاهر املخلص يف "األجزاء املخلصيات" )
معن، كُلهم )شعبة، وزهري بن معاوية، والثوري، وأبو عوانة، وابن عيينة، 

ووكيع، وهشيم، وابن أيب زائدة، وحممد بن طلحة، وعبد الواحد بن زايد، 
بن عيسى، وشريك، وشجاع بن الوليد، وحيي بن سعيد القطان، وحيىي 

وعيسى بن يونس، وعبد هللا بن إدريس، وأبو معاوية، وجعفر بن عون، 
 عن شقيق، عن حذيفة، قال: فذكره. والقاسم بن معن( عن األعمش،

 واللفظ ملسلم، ومل يذكر البخاري مسح اخلأُف.

ختريج وانتقاء الدارقطين من طريق  -( 163وأخرجه املزكي يف "املزكيات" )
الرازي، عن األعمش به، وزاد فيه املسح على العمامة، وهي زايدة أيب جعفر 

 عيسى بن ماهان وهو ضعيف.و منكرة، أبو جعفر الرازي ه

 وله طرق أخرى عن شقيق:

، 382 /5(، وأمحد 74-273(، ومسلم )225أخرجه البخاري ) -1
(، وأبو نعيم يف "املستخرج" 1429(، وابن حبان )52وابن خزمية )

من طريق جرير بن عبد احلميد، والبخاري  100 /1يهقي (، والب626)
(، 23(، ويف "الكربى" )28( و )27(، والنسائي )2471( و )226)

، وأبو عوانة 122 /1(، وابن أيب شيبة 407، والطيالسي )402 /5وأمحد 
 /11، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 316 /8(، وأبو نعيم يف "احللية" 498)

، وأبو نعيم يف 267 /4وي يف "شرح املعاين" عن شعبة، والطحا  311
من طريق سفيان الثوري، ثالثُتهم عن منصور، عن أيب  111 /4"احللية" 
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وائل، قال: كان أبو موسى، يشدد يف البول، ويبول يف قارورة ويقول: إن 
بين إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه ابملقاريض، فقال 

فلقد رأيتين أان  يشدد هذا التشديد، حذيفة: لوددت أن صاحبكم ال
نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط، فقام كما يقوم ملسو هيلع هللا ىلص ورسول هللا 

أحدكم، فبال، فانتبذت منه، فأشار إيل فجئت، فقمت عند عقبه حىت 
 فرغ".

 وقال النسائي:

 "ومل يذكر منصور املسح".

"احللية" (، وأبو نعيم يف 58وأخرجه أبو احلسني البزاز يف "حديث شعبة" )
من طريق املنسجر بن  335 /2، ويف "أخبار أصبهان" 315-316 /8

ر، وسيار، أخربين منصو  ثنا شعبة،حدثنا عبد الكرمي بن روح، حدالصلت، 
 :عن أيب وائل، عن حذيفة

 ."أتى سباطة قوم فبال مث توضأ ومسح على خفيه ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا "

 وقال أبو نعيم: 

 تفرد به عبد الكرمي"."غريب من حديث شعبة عن سيار 

وعبد الكرمي بن روح: ضعيف، ومل يتفّرد به، فقد اتبعه النضر بن مشيل لكن 
 عن شعبة ليس فيه سيار:
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أخربان أبو املعايل حممد  128 /18أخرجه ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 
بن إمساعيل بن حممد بن احلسني، أخربان أمحد بن احلسن بن حممد ا

ن بن أمحد بن حممد املخلدي، أخربان أبو العباس األزهري، أخربان احلس
السراج، حدثنا رجاء بن أيب رجاء املروزي احلافظ، حدثنا النضر بن مشيل، 

 حدثنا شعبة، عن منصور، عن أيب وائل، عن حذيفة: 

 أتى سباطة قوم فبال قائما مث توضأ ومسح على خفيه".ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا "

يف القلب من هذه الزايدة شيء إذ وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، لكن 
 نفاها أئمة احلديث عن منصور، وأنه مما تفّرد به األعمش.

( من طريق يزيد بن هارون، وابن األعرايب يف 2890أخرجه البزار ) -2
( من طريق حيىي بن أيب بكري، كالمها عن شريك، عن 2161"املعجم" )

 :عاصم، عن أيب وائل، عن حذيفة 
 سباطة قوم فبال قائما، وتوضأ، ومسح على خفيه". أتى ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب " 

 وقال البزار:

"وهذا احلديث إمنا يرويه أصحاب عاصم، عن عاصم، عن أيب وائل، عن 
 املغرية بن شعبة".

 قلت: شريك هو القاضي وهو ضعيف.
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( حدثنا 752(، و"الصغري" )4961أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -3
نا عمي أمحد حدثبن سليم الفوزي احلمصي قال: [ 22] القاسم بن عفاق

نا عيسى بن يونس، عن زكراي بن أيب زائدة، عن حدثقال:  [23]بن سليم ا
 الشعيب، عن شقيق بن سلمة، عن حذيفة قال: 

، فانتهى إىل سباطة قوم، فبال قائما فدعاين، ملسو هيلع هللا ىلصكنت أمشي مع النيب "
مباء، فتوضأ، ومسح ، مث أيت هفقال: مل تنحيت، فجئت حىت كنت عند عقبي

 على اخلفني".

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال زكراي، وال عن زكراي إال عيسى بن 
 يونس، تفرد به: أمحد بن سليم الفوزي".

 وشيخ الطرباين، وشيخ شيخه: جمهوالن.

( من 1130(، ويف "الصغري" )9374أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -4
( من 139عبد الرمحن بن زبيد، واجلرجاين يف "أماليه" ) طريق أشعث بن

                                                           

 رفع يف املطبوع من املعجمني )عفاف( والصواب: عفاق كما يف " اإلكمال يف - 22
 للسمعاين. 260 /10البن ماكوال، و"األنساب"  68 /7االرتياب" 

 
يف املطبوع من "املعجم األوسط": أمحد بن مسلم، والصواب: أمحد بن سليم كما يف  - 23

 البن ماكوال، و"األنساب" 68 /7(، و" اإلكمال يف رفع االرتياب" 752"املعجم الصغري" )
 للسمعاين. 260 /10



495 
 

كالمها عن عبيدة بن معتب الضيب، حدثين   طريق عبد الرمحن بن سليمان،
على سباطة قوم، مث توضأ ملسو هيلع هللا ىلص ابل رسول هللا "شقيق، عن حذيفة قال: 

 ."ومسح على خفيه

 وقال الطرباين:

ن، تفرد به أمحد بن "مل يرو هذا احلديث عن عبيدة إال أشعث بن عبد الرمح
 منيع!".

وليس كما قال رمحه هللا تعاىل فقد اتبع أشعث، عبد الرمحن بن سليمان 
كما يف "التقريب"، ومهما يكن فإن إسناده   خيطئالعنسي وهو صدوق 

 ضعيف، من أجل عبيدة بن معتب الضيب.

 وله طرق أخرى عن حذيفة:

عن  122 /8الكبري" ، والبخاري يف "التاريخ 394 /5أخرجه أمحد  -1
أيب نعيم الفضل بن دكني، حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، 

 عن هنيك بن عبد هللا السلويل، حدثنا حذيفة قال:

 أتى سباطة قوم فبال قائما".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا  

وهذا إسناد رجاله ثقات غري هنيك بن عبد هللا السلويل، فلم يروى عنه غري 
، وابن أيب 122 /8يعي، وذكره البخاري "التاريخ الكبري" أيب إسحاق السب

جرحا وال تعديال، ووثقه ، ومل يذكرا فيه 497 /8حامت يف "اجلرح والتعديل" 
 ، وقال: 480 /5 ابن حبان
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 "روى عنه يونس بن أيب إسحاق السبيعي!".

ثنا حد( حدثنا حممد بن عمرو، 6406أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -2
نا حممد بن احلارث املؤذن، حدثنا حيىي بن راشد، عن حممد بن أيب، حدث

عجالن، عن نعيم بن أيب هند، عن خيثمة بن عبد الرمحن، عن حذيفة بن 
 اليمان:

 ."ابل على سباطة قوم، مث توضأ ومسح على خفيهملسو هيلع هللا ىلص أن النيب " 

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث، عن حممد بن عجالن إال حيىي بن راشد، تفرد به حممد 
 بن احلارث".ا

 وحيىي بن راشد هو املازين، أبو سعيد البصري: وهو ضعيف.

حدثنا أبو بكر أمحد بن  270 /2أخرجه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان"  -3
إبراهيم بن  حممد بن إبراهيم القطان، حدثنا حممد بن حممد بن يونس، حدثنا

فهد، حدثنا عبد هللا بن رجاء، حدثنا سليمان بن عمرو، عن حالم العبسي 
 ، عن مسعود بن خراش، عن حذيفة قال: [24]

على سباطة ابملدينة، فقال: "أمعك ماء؟"، قلت: نعم ملسو هيلع هللا ىلص "أتى رسول هللا 
 فتوضأ ومسح على خفيه مث دخل فصلى".

                                                           

 من "أخبار أصبهان" القيسي. يف املطبوع - 24
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يتبنّي يل َمنأ هو ابلتحديد، وهذا إسناد اتلف، سليمان بن عمرو: مل 
 وأخشى أن يكون هو النخعي املتهم ابلوضع.

: "كان ابن صاعد 435 /1وابراهيم بن فهد: قال ابن عدي يف "الكامل" 
إذا حدثنا عنه يقول: إبراهيم بن حكيم، ينسبه إىل جده لضعفه... وسائر 

 أحاديث إبراهيم بن فهد مناكري، َوهو مظلم األمر".

 : 158 /3يخ يف "طبقات احملدثني أبصبهان" وقال أبو الش

 "كان مشاخينا يضعفوه، قال: الربذعي ما رأيت أكذب منه".

 وجاء من حديث املغرية بن شعبة:

من  101 /1(، والبيهقي 969) /20(، والطرباين 306أخرجه ابن ماجه )
 طريق شعبة، عن عاصم، عن أيب وائل، عن املغرية بن شعبة:

 ى سباطة قوم، فبال قائما".أتملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

( من طريقني عن 1120(، ويف "األوسط" )967) /20وأخرجه الطرباين 
عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن عاصم بن هبدلة، عن شقيق 

 بن سلمة، عن املغرية بن شعبة قال:ا

إىل سباطة قوم، فبال، فجئته مباء، فصببته عليه، فتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص قام رسول هللا " 
 ."ومسح برأسه، ومسح على خفيه، مث قام فصلى
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قال شعبة: قال عاصم يومئذ، وهذا األعمش، يرويه عن أيب وائل، عن 
، فحدثنيه عن أيب وائل، عن حذيفة، وما حفظه، فسألت عنه منصورا

 :حذيفة

 ."أتى سباطة قوم، فبال قائماملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا " 

 وقال البيهقي:

واألعمش عن أىب وائل عن حذيفة، كذا قاله " والصحيح ما روى منصور 
 أبو عيسى الرتمذى ومجاعة من احلفاظ".

املنتخب: حدثين أمحد بن يونس، والبزار  -( 399وأخرجه عبد بن محيد )
( عن 1285لصيات" )(، وأبو طاهر املخلص يف "األجزاء املخ2891)

ائل، كالمها عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم، عن أيب و   ،فضالة بن الفض
 عن املغرية بن شعبة قال: 

 أتى سباطة قوم فبال قائما، مث توضأ ومسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 

ثنا أبو بكر حد( من طريق سعيد بن سليمان، 966) /20وأخرجه الطرباين 
، عن عاصم بن هبدلة، ومحاد بن أيب سليمان، عن أيب [25]بن عياش ا

 وائل، عن املغرية به.

                                                           

 يف املطبوع من "املعجم الكبري" أبو بكر بن أيب شيبة! - 25
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( أن أاب بكر بن عياش، رواه عن 9مت يف "العلل" )وذكر ابن أيب حا
 ملسو هيلع هللا ىلص.األعمش وعاصم، عن أيب وائل، عن املغرية بن شعبة، عن النيب 

وهذا اضطراب من أيب بكر بن عياش فقد ساء حفظه ملا كرب، وقال أبو 
"وهم يف هذا احلديث أبو بكر بن عياش... وقال أبو زرعة: أخطأ  حامت:

الصحيح من حديث األعمش عن أيب وائل، أبو بكر بن عياش يف هذا، 
 عن حذيفة".

وعاصم بن هبدلة: صدوق له أوهام كما يف "التقريب"، واتبعه محاد بن أيب 
 سليمان:

املنتخب، وابن عدي يف  -( 396، وعبد بن محيد )246 /4أخرجه أمحد 
(، وابن شاهني 966) /20(، والطرباين 63، وابن خزمية )7 /3"الكامل" 

( من طريق محاد بن سلمة، عن محاد 72حلديث ومنسوخه" )يف "انسخ ا
 بن أيب سليمان، وعاصم بن هبدلة، عن أيب وائل، عن املغرية بن شعبة: ا

 أتى على سباطة بين فالن، ففرج رجليه وابل قائما". ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 : 95/ 7وقال الدارقطين يف "العلل" 

سليمان، عن أيب وائل، عن "يرويه عاصم بن أيب النجود، ومحاد بن أيب 
 املغرية بن شعبة، وومها فيه على أيب وائل.

، وهو ملسو هيلع هللا ىلصورواه األعمش ومنصور، عن أيب وائل، عن حذيفة، عن النيب 
 الصواب".
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كالم الرتمذي يف ترجيح رواية األعمش   329 /1ونقل احلافظ يف "الفتح" 
 ومنصور مث قال:

ون محاد بن أيب سليمان "وإن جنح ابن خزمية إىل تصحيح الروايتني لك 
وافق عاصما على قوله عن املغرية فجاز أن يكون أبو وائل مسعه منهما 

فيصح القوالن معا، لكن من حيث الرتجيح رواية األعمش ومنصور 
 التفاقهما أصح من رواية عاصم ومحاد لكوهنما يف حفظهما مقال".

 

 غريب الحديث

 

الدور فناء  لكناسة تكون يفاملزبلة وا يملة: ه)سباطة( بضم السني امله
 الغالب سهلة ال يرتد فيها البول على البائل. مرفقا ألهلها وتكون يف

 
 )عقبيه( تثنية عقب، وهو مؤخر القدم.

 
 يستفاد من الحديث

 

:  جواز البول قائًما إذا أمن الرشاش. أوًلا
 

 أنه ال أبس أن يبول قائما بقرب الناس، والدار. اثنياا:
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البول من قيام أفضل إذا مل ميكنه التباعد عمن يسمعه، ألنه أحصن  اثلثاا:
 األغلب. يفللدبر من الصوت الذي حيدثه البائل جالسا 

 

 جاء حديث صحيح في ظاهره يضاد حديث الباب

 

، وابن 213و 192و 136 /6وأمحد أخرجه أصحاب السنن إال أاب داود، 
(، وأبو عوانة 4790)(، وأبو يعلى 1570، وإسحاق )123 /1أيب شيبة 

من حديث  101 /1، والبيهقي 185و 181/  1(، واحلاكم 504)
يبول  كانملسو هيلع هللا ىلص النيب عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: "من حدثكم أن 

 ".قائًما فال تصدقوه، ما كان يبول إال قاعدا

يف بيته، ملسو هيلع هللا ىلص فهذا حممول على مستند علمها رضي هللا عنها فيما يفعله النيب 
ي ومل يثبت أ، يه، وقد حفظه حذيفة بيته فهي ال تطلع عل وأما يف غري

 حديث يف النهي عن البول قائما.

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 االستِجمار

 

الغائط، وأمرين  ملسو هيلع هللا ىلص( عن عبد هللا بن مسعود قال: "أتى النيب 25)
 ر، فوجدت حجرين، ومل أجد الثالث،أن آتيه بثالثة أحجا

ذ احلجرين، وألقى الروثة، ، فأخملسو هيلع هللا ىلصفأخذت روثة، فأتيت هبن النيب 
 هذه ركس".وقال: 

 ويف رواية ابن ماجه، وأيب يعلى "هي رجس". 
 

(، والبيهقي 43(، ويف "الكربى" )42(، والنسائي )156أخرجه البخاري )
(، وأبو يعلى 314عن أيب نعيم الفضل بن دكني، وابن ماجه ) 108 /1

من طريق حيىي بن سعيد  122 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 5127)
حدثنا حيىي بن آدم، وابن أيب شيبة يف "املسند"  4188 /1القطان، وأمحد 

من طريق  108 /1(، والبيهقي 296(، وابن املنذر يف "األوسط" )424)
( من طريق الطيالسي، 1646، والبزار )427 /1أمحد بن يونس، وأمحد 

( من 9953) /10( من طريق معاذ بن معاذ، والطرباين 1646والبزار )
طريق أمحد بن عبد امللك بن واقد احلراين، وعمرو بن خالد احلراين، وعمرو 

زوق، عشرهُتم )أبو نعيم، وحيىي بن سعيد القطان، وحيىي بن آدم، وابن بن مر 
 أيب شيبة، وأمحد بن يونس، والطيالسي، ومعاذ بن معاذ، وأمحد بن 
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عبد امللك بن واقد احلراين، وعمرو بن خالد احلراين، وعمرو بن مرزوق( عن 
 ليس أبو عبيدة -زهري بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق السبيعي، قال: 

عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، أنه مسع عبد هللا بن  -ذكره، ولكن 
 مسعود، يقول: فذكره.

 وقال البيهقي:

"وهذا حديث قد اختلف فيه على أىب إسحاق السبيعي فرواه زهري بن  
 معاوية هكذا واعتمده البخاري ووضعه يف اجلامع.

 آخره: "ائتىن ورواه معمر عن أىب إسحاق عن علقمة عن عبد هللا وزاد يف
 حبجر".

 ورواه زكراي بن أىب زائدة عن أىب إسحاق عن عبد الرمحن بن زيد عن
 عبد هللا. 

 ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق عن أىب عبيدة عن عبد هللا.

قال أبو عيسى الرتمذي: حديث إسرائيل عندي أثبت وأصح ألن إسرائيل  
قال: …س بن الربيع.أثبت يف أىب إسحاق من هؤالء، واتبعه على ذلك قي

وزهري يف أيب إسحاق ليس بذلك ألن مساعه من أىب إسحاق آبخرة، وأبو 
 إسحاق يف آخر أمره كان قد ساء حفظه".

( من طريق احلسن بن 53366(، وأبو يعلى )285وأخرجه الطيالسي )
موسى، كالمها )الطيالسي، واحلسن بن موسى األشيب( عن زهري، عن أيب 
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و عبيدة حدثين ولكنه عبد الرمحن بن األسود، عن إسحاق، قال: ليس أب
 عبد هللا، قال: فذكره.

 ويف رواية أيب يعلى أراه عن عبد هللا!

فلم يذكرا األسود، وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي املسند عن  
 الطيالسي: "أظن غري أيب داود يقول: عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه".

قلت: أثبته كل من: أيب نعيم، وحيىي بن سعيد القطان، وحيىي بن آدم، وابن  
بن واقد اذ بن معاذ، وأمحد بن عبد امللك أيب شيبة، وأمحد بن يونس، ومع

احلراين، وعمرو بن خالد احلراين، وعمرو بن مرزوق، وكذلك الطيالسي 
لرواية ال ( فهذه ا1646، والبزار )427 /1نفسه أثبته، أخرجه عنه أمحد 

 شك أهنا خطأ.

واتبع زهريا: شريٌك، وزكراي بن أىب زائدة، ومفضل بن صدقة، ويوسف حفيد 
 أيب إسحاق السبيعي:

 متابعة شريك:

ثنا شريك، حد( من طريق حيىي احلماين، 99544) /10أخرجها الطرباين 
 عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه به.

 ي: صدوق خيطئ كثريا.وشريك هو النخعي القاض

 ومتابعة زكراي:
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 366 /5(، والدارقطين يف "العلل" 9955) /10أخرجها الطرباين أيضا 
 من طريق حيىي بن زكراي بن أيب زائدة، عن أبيه، عن أيب إسحاق، عن 

 عبد الرمحن بن األسود به.
من طرق  355 /5(، والدارقطين يف "العلل" 9956) /10وأخرجه الطرباين 

بن يزيد األسود  ، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عنعن زكراي
 به.

 ومتابعة صدقة بن املفضل:

من طريق حيىي بن آدم، حدثين أبو  288 /5أخرجها الدارقطين يف "العلل" 
 محاد احلنفي، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن األسود به.

: قال ابن معني: وإسناده ضعيف، أبو محاد احلنفي امسه صدقة بن املفضل
 ليس بشيء.

 ائي: مرتوك.وقال النس

وقال ابن َعِدي: ما أرى حبديثه أبسا وكان أمحد بن حممد بن سعيد يثين 
 عليه ثناء اتما.

 وقال األهوازي: كان عطاء بن مسلم يوثقه.

 ومتابعة يوسف بن إسحاق بن أىب إسحاق السبيعي:

( عن إبراهيم بن 1566)علقها البخاري بصيغة اجلزم بعد احلديث رقم 
 يوسف، عن أبيه، عن أيب إسحاق، حدثين عبد الرمحن.
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 :2588 /1وقال احلافظ يف "الفتح" 

"أراد البخاري هبذا التعليق الرد على من زعم أن أاب إسحاق دلس هذا اخلرب 
حيث قال مل يسمع يف التدليس كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوين 

يدة ذكره ولكن عبد الرمحن ومل يقل ذكره من هذا قال ليس أبو عب ىأبخف
 يل".

 (:3499وقال يف مقدمة "الفتح" )ص 

"فانتفت ريبة التدليس عن أيب إسحاق يف هذا احلديث وبني حفيده عنه  
أنه صرح عن عبد الرمحن ابلتحديث ويتأيد ذلك أبن اإلمساعيلي ملا أخرج 

يد القطان هذا احلديث يف مستخرجه على الصحيح من طريق حيىي بن سع
عن زهري استدل بذلك على أن هذا مما مل يدلس فيه أبو إسحاق قال: ألن 

حيىي بن سعيد ال يرضى أن أيخذ عن زهري ما ليس بسماع لشيخه وكأنه 
 عرف هذا ابالستقراء من حال حيىي وهللا أعلم".

 وجاءت متابعات أليب إسحاق على روايته عن عبد الرمحن بن األسود:

( عن عبد هللا بن سعيد األشج، عن زايد بن 16111ار )أخرجه البز  - 1
احلسن بن الفرات القزاز، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرمحن بن األسود، 

 عن أبيه به.

( عن عبد هللا بن سعيد 99600) /10(، والطرباين 70وأخرجه ابن خزمية )
 األشج، عن زايد به. لكن بدل األسود: علقمة!
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 جرين وروثة محار".ولفظه عندمها "فأتيته حب

وإسنادمها هو نفس إسناد البزار، لكن هذا اللفظ يعود لرواية األسود، ألن  
يف رواية علقمة زايدة وهي "ائتين حبجر"، وعبد الرمحن بن األسود إمنا يروي 

هذا احلديث عن أبيه، ومهما يكن فإن زايدا ال حيتج به، قال أبو حامت: 
 منكر احلديث.

 ال أبس به، وال حيتج به، وأبوه وجده ثقتان.وقال الدارقطىن: 

، وأبو يعلى 155 /1، وابن أيب شيبة 456 /1أخرجه أمحد  -2
(، وابن 9959( و )9958) /10(، والطرباين 1645(، والبزار )4978)

، 20 /5، والدارقطين يف "العلل" 369 - 368 /2عدي يف "الكامل" 
يم، عن عبد الرمحن بن من طرق عن الليث بن أيب سل 108 /1والبيهقي 

 األسود، عن أبيه به.

 وفيه: "وال تقربين عظما وال رجيعا".

 وقال البيهقي:

"وهذه الرواية إن صحت تقوى رواية أىب إسحاق عن عبد الرمحن بن  
 األسود، إال أن ليث بن أىب سليم ضعيف".

(: "وليث وإن كان ضعيف 3499قال احلافظ يف مقدمة "الفتح" )ص 
بن د الرمحن يعترب به، ويستشهد، فيعرف أن له من رواية عب احلفظ، فإنه

 األسود عن أبيه أصال".
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حدثنا أمحد بن حممد بن  200 /5أخرجه الدارقطين يف "العلل"  - 3
سعيد، حدثنا يعقوب بن يوسف بن زايد، حدثنا أبو جنادة، عن حممد بن 

، قال: تربز خالد الضيب، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن عبد هللا
فأتيته حبجرين وروثة، فأخذ احلجرين، وألقى الروثة، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 "هذه ركس".

بن هو حصني بن خمارق بن عبد الرمحن إسناده ضعيف جدا، أبو جنادة:  
 ورقاء، قال الدارقطين: يضع احلديث. ويف "املعجم الصغري" للطرباين أنه ثقة.

 االحتجاج به.وقال ابن حبان: ال جيوز 

 /1ويعقوب بن يوسف بن زايد: هو الضيب، قال الزيلعي يف "نصب الراية" 
يف حديث فيه يعقوب: "يعقوب بن يوسف الضيب ليس مبشهور،  3499

وقد فتشت عليه يف عدة كتب من اجلرح والتعديل، فلم أر له ذكرا أصال، 
 وحيتمل أن يكون هذا احلديث مما عملته يداه".

رجاًل امسه يعقوب بن يوسف غري  3533 /1 "اللسان" وذكر احلافظ يف
 منسوب، من نفس الطبقة، ونقل عن الدارقطين أنه ضعفه.

من طريقه حدثنا أبو جنادة، عن  366 /5وأخرج الدارقطين يف "العلل" 
مالك بن مغول، ويوسف بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن األسود، 

 عن عبد هللا به.

 وهذا يدل على ضعفه.
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حدثنا أبو سهل بن زايد، حدثنا  21 /5أخرجه الدارقطين يف "العلل"  -4
احلسن بن العباس الرازي املقري نبيل، حدثنا ابن محيد، حدثنا حكام، عن 
عنبسة، عن جابر، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، 

وجد فيها الغائط، فقال: "انولين ثالثة أحجار" فناولته ف ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتى النيب 
 روثة فألقاها، وقال: "هي ركس".

وإسناده ضعيف جدا، جابر هو اجلعفي: كان يؤمن ابلرجعة، وكذبه زائدة  
 وابن معني ومجاعة، وقال أبو حنيفة: "مل أر أكذب منه".

 وقال الذهيب: وثقه شعبة فشذ. 

 

 ]رواية إسرائيل، عن أيب إسحاق السبيعي، عن أيب عبيدة، عن ابن مسعود[

، 3888 /1(، وأمحد 11(، ويف "العلل الكبري" )17ها الرتمذي )أخرج
، وابن أيب شيبة 121 - 120 /1ومن طريقه ابن اجلوزي يف "التحقيق" 

عن وكيع،  33 /5، والدارقطين يف "العلل" 223 /14و  154 /1
من طريق  33 /5(، والدارقطين يف "العلل" 921والشاشي يف "املسند" )

( من طريق عبد هللا بن رجاء، 9952) /10والطرباين  عبيد هللا ابن موسى،
 33 /5حدثنا حسني بن حممد، والدارقطين يف "العلل"  465 /1وأمحد 

من طريق عيسى بن جعفر، وأيب أمحد الزبريي، والطوسي يف "خمتصر 



510 
 

( من طريق حيىي بن آدم، سبعُتهم عن إسرائيل، عن أيب 16األحكام" )
 د هللا، قال: إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عب

حلاجته، فقال يل: "التمس يل ثالثة أحجار"، قال: فأتيته  ملسو هيلع هللا ىلص"خرج النيب 
 حبجرين وروثة، قال: فأخذ احلجرين، وألقى الروثة، وقال: "إهنا ركس".

 من طريق أمحد بن عمرو بن  388 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
فيان الثوري، عن عبد اخلالق، حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا أبو أمحد، عن س

 أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عبد هللا به.
وأبو أمحد هو حممد بن عبد هللا بن الزبري: ثقة ثبت، إال أنه قد خيطئ يف  

 حديث الثوري كما يف "التقريب".

من طريق الصباح بن حمارب، عن  388 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
 ، عن عبد هللا به.أيب سنان، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة

 وقال الرتمذي:

"وهكذا روى قيس بن الربيع هذا احلديث، عن أيب إسحاق، عن أيب  
عبيدة، عن عبد هللا حنو حديث إسرائيل، وروى معمر، وعمار بن رزيق، 

عن أيب إسحاق، عن علقمة، عن عبد هللا، وروى زهري، عن أيب إسحاق، 
بن يزيد، عن عبد هللا، وروى عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه األسود 

زكراي بن أيب زائدة، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن األسود 
بن بشار، ذا حديث فيه اضطراب، حدثنا حممد بن يزيد، عن عبد هللا، وها
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قال: حدثنا حممد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: 
 تذكر من عبد هللا شيئا؟ قال: ال.سألت أاب عبيدة بن عبد هللا، هل 

: أي الرواايت يف هذا -يعين الدارمي  -سألت عبد هللا بن عبد الرمحن  
يعين  -عن أيب إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء، وسألت حممدا 

عن هذا، فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهري، عن أيب  -البخاري 
عن عبد هللا، أشبه، ووضعه  إسحاق، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه،

يف كتاب اجلامع، وأصح شيء يف هذا عندي حديث إسرائيل، وقيس، عن 
أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عبد هللا، ألن إسرائيل أثبت وأحفظ 

حلديث أيب إسحاق من هؤالء، واتبعه على ذلك قيس بن الربيع، ومسعت 
بن مهدي، يقول: ما أاب موسى حممد بن املثىن، يقول: مسعت عبد الرمحن 

فاتين الذي فاتين من حديث سفيان الثوري، عن أيب إسحاق، إال ملا 
 اتكلت به على إسرائيل، ألنه كان أييت به أمت.

بن ن مساعه منه أبخرة، ومسعت أمحد وزهري يف أيب إسحاق ليس بذاك أل 
احلسن، يقول: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: إذا مسعت احلديث عن زائدة، 

وزهري، فال تبايل أن ال تسمعه من غريمها إال حديث أيب إسحاق، وأبو 
إسحاق امسه عمرو بن عبد هللا السبيعي اهلمداين، وأبو عبيدة بن عبد هللا 

ُُه". َرُف امسأ  ابن مسعود، مل يسمع من أبيه وال يُ عأ

: 255 - 24 /18قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف "جمموع الفتاوى" 
صححه الرتمذي ينازعه غريه فيه، كما قد ينازعونه يف بعض ما "وبعض ما ي
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ويصححه البخاري، كحديث ابن  ضّعفه وحيّسنه، فقد يضّعف حديثاي
استنفض هبن قال: فأتيته حبجرين  أبغين أحجارا: ملسو هيلع هللا ىلصمسعود ملا قال النيب 

وروثة. قال: فأخذ احلجرين، وترك الروثة، وقال: إهنا رجس. فإن هذا قد 
على أيب إسحاق السبيعي، فجعل الرتمذي هذا االختالف علة، اختلف فيه 

ورجح روايته له عن أيب عبيدة عن أبيه وهو مل يسمع من أبيه، وأما البخاري 
فصححه من طريق أخرى، ألن أاب إسحاق كان احلديث يكون عنده عن 

لزهري يروي احلديث مجاعة يرويه عن هذا اترة وعن هذا اترة، كما كان ا
بن املسيب، واترة عن أيب سلمة، واترة جيمعهما، فمن ال عيد اترة عن س

يعرفه فيحدث به اترة عن هذا، واترة عن هذا، يظن بعض الناس أن ذلك 
 غلط، وكالمها صحيح، وهذا ابب يطول وصفه".

 (:349وقال احلافظ يف مقدمة "الفتح" )ص 

عبيدة، " ظاهر سياق زهري يشعر أبن أاب إسحاق كان يرويه أوال عن أيب  
عن أبيه، مث رجع عن ذلك، وصريه عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه. 

فهذا صريح يف أن أاب إسحاق كان مستحضًرا للسندين مجيًعا عند إرادة 
 "...ن، واضرب عن طريق أيب عبيدةالتحديث، مث اختار طريق عبد الرمح

 : 2577 /1وقال يف "الفتح" 
عن أيب عبيدة إىل الرواية عن عبد الرمحن "وإمنا عدل أبو إسحاق عن الرواية 

مع أن رواية أيب عبيدة أعلى له، لكون أيب عبيدة مل يسمع من أبيه على 
الصحيح، فتكون منقطعة خبالف رواية عبد الرمحن، فإهنا موصولة ... فمراد 
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أيب إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أرويه اآلن عن أيب 
 ن عبد الرمحن".عبيدة وإمنا أرويه ع

(: " ... رواييت إسرائيل وزهري ال تعارض 3499وقال يف "املقدمة" )ص 
بينهما إال أن رواية زهري أرجح ألهنا اقتضت رفع االضطراب عن رواية 

إسرائيل ومل تقتض ذلك رواية إسرائيل فرتجحت رواية زهري، وأما متابعة قيس 
اتبع زهريًا، وشريك أوثق من بن الربيع لرواية إسرائيل فإن شريكا القاضي ا

قيس على أن الذي حررانه ال يرد شيئا من الطريقني إال أنه يوضح قوة طريق 
زهري واتصاهلا ومتكنها من الصحة وبعد إعالهلا وبه يظهر نفوذ رأي البخاري 

 وثقوب ذهنه وهللا أعلم".

 

 ]رواية أيب إسحاق السبيعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود[

(، وابن املنذر يف "األوسط " 1606، والبزار )450 /1محد أخرجها أ
الرسالة، ويف  - 85 /1(، والدارقطين 9951) /100(، والطرباين 312)

من طريق معمر، عن أيب إسحاق،  103 /1، والبيهقي 30 /5"العلل" 
ذهب حلاجته، فأمر ابن  ملسو هيلع هللا ىلصعن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود: أن النيب 

ثة أحجار، فجاءه حبجرين وبروثة، فألقى الروثة، وقال: مسعود أن أيتيه بثال
 "إهنا ركس، ائتين حبجر".

من طريق أيب شيبة  311 /5، ويف "العلل" 85 /1وأخرجه الدراقطين 
 من 32و 31و 30و 29 /5إبراهيم بن عثمان، والدارقطين يف "العلل" 
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جابر، بن بن عمر، وسليمان بن قرم، وحممد  طريق عمار بن رزيق، وورقاء
وإبراهيم بن ميمون الصائغ، وعبد الكبري بن دينار، وصباح املزين، وروح بن 

 مسافر، وشعبة، وشريك، كلهم مجيعا عن أيب إسحاق، عن علقمة به.

 وإسناده منقطع، فإن أاب إسحاق مل يسمع من علقمة بن قيس.

قال ابن معني: أبو إسحاق مل يسمع من علقمة شيئا. كما يف "التاريخ" 
 .223 /46(، و"اتريخ دمشق" 21066ية الدوري )روا

( البن أيب 145وقاله أيضا أبو حامت، وأبو زرعة كما يف "املراسيل" )ص 
 حامت.

 312 /5وكذا الدارقطين يف "العلل" 

 /5، والدارقطين يف "العلل" 122 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
عن علقمة، من طريق يزيد بن عطاء، عن أيب إسحاق،  299و 28

 واألسود، قاال: قال ابن مسعود، فذكره.

 وليس فيه الزايدة.

 إسناده ضعيف، يزيد بن عطاء اليشكري: لنّي احلديث. 

 

 ]رواية أيب إسحاق السبيعي، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن ابن مسعود[
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من طريق حممد بن عبد هللا بن  344 /5أخرجها الدارقطين يف "العلل" 
بن ل، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن فيان، عن إسرائيالزبري، حدثنا س

حجرين وروثة، فأخذ احلجرين،  ملسو هيلع هللا ىلصيزيد، عن عبد هللا، قال: انولت النيب 
 وألقى الروثة، وقال: "إهنا ركس".

 وأبو أمحد الزبريي ثقة ثبت، إال أنه قد خيطئ يف حديث الثوري.

عيينة، عن أيب  من طريقني عن ابن 344 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
 إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد به.

من طريق حممد بن عثمان، حدثنا  344 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
أبو عمار احلسني بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، عن زكراي، عن أيب 

 إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد به.

بن أيب زائدة، عن  من طريق زكراي 355 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
 أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن عبد هللا به.

 وعبد الرمحن بن يزيد النخعي أخو األسود بن يزيد.

طرق عن زكراي بن أيب  من 366و 35 /5وأخرجه الدارقطين يف "العلل" 
زائدة، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد النخعي، عن األسود بن 

 عبد هللا بن مسعود به. يزيد النخعي، أن

 فعاد احلديث من حديث األسود! 
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 ]رواية أيب إسحاق، عن هبرية بن يرمي، عن ابن مسعود[

( حدثنا حممد 56377(، ويف "األوسط" )9957) /10أخرجها الطرباين 
حدثنا علي  214 /2ابن عبد هللا احلضرمي، والعقيلي يف "الضعفاء الكبري" 

بن احلسني بن اجلنيد الرازي، كالمها عن سهل بن زجنلة الرازي قال: حدثنا ا
الصباح بن حمارب، عن أيب سنان، عن أيب إسحاق، عن هبرية بن يرمي، عن 

قال: "ائتين بثالثة أحجار" فتوضأ، ومل ميس ماء.  ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا، أن النيب 
 قال: "ألق الروثة، فإهنا ركس".

 وقال الطرباين:

ا احلديث عن أيب إسحاق، عن هبرية بن يرمي إال أبو سنان، تفرد "مل يرو هذ
 به الصباح بن حمارب ".

 وأبو سنان هو سعيد بن سنان الشيباين األصغر: صدوق له أوهام. 

 

 ]رواية أيب إسحاق، عن أيب األحوص عوف بن مالك، عن ابن مسعود[

دثنا من طريق علي بن حرب، ح 377 /5أخرجها الدارقطين يف "العلل" 
هارون بن عمران، حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه، عن أيب 

 األحوص، عن عبد هللا به.

 ويونس بن أيب إسحاق: صدوق يهم قليال كما يف "التقريب"
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، واخلطيب يف "اتريخ 38 /5، ويف "العلل" 132 /1أخرجه الدارقطين و 
 مطوال، من طريق حممد بن عيسى بن حيان، حدثنا 203 /3بغداد" 

احلسن بن قتيبة، حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن أيب 
 عبيدة، وأيب األحوص، عن ابن مسعود به.

 وقال الدارقطين:

" تفرد به احلسن بن قتيبة، عن يونس، عن أيب إسحاق، واحلسن بن قتيبة،  
 وحممد بن عيسى ضعيفان".

 قلت: احلسن بن قتيبة: قال الذهيب: هالك.

 سى بن حيان، قال الدارقطين واحلاكم: مرتوك.وحممد بن عي

 وقال اخلطيب: مسعت من حيكي أنه كان مغفال مل يكن يدري ما احلديث.

 /9وقال الربقاين: ثقة، وقال مرة: ال أبس به. وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
143! 

اخلالصة: أن أحسن األسانيد ما اختاره االمام البخاري، وهذا ما قاله  
 (.230بعد أن سرد عشرة أقاويل يف "اإللزامات والتتبع" )ص  الدارقطين

 

 ويف الباب عن أيب هريرة، وسلمان:
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 أما حديث أيب هريرة:

، 28 /1، والشافعي 247 /2(، وأمحد 313أخرجه ابن ماجه )ف
، والبيهقي 123 /1(، والطحاوي 511(، وأبو عوانة )1018واحلميدي )

(، والبغوي 846(، ويف "املعرفة" )50، ويف "السنن الصغري" )102 /1
( من 674(، والدارمي )8( من طريق سفيان بن عيينة، وأبو داود )173)

 ( من طريق املغرية بن عبد الرمحن، 312وابن ماجه )طريق ابن املبارك، 
، وابن حبان 123و  121 /1وعبد هللا بن رجاء املكي، والطحاوي 

، وابن خزمية 250 /2(، وأمحد 40( من طريق وهيب، والنسائي )1431)
(، 81(، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )1440(، وابن حبان )80)

(، عن حيىي بن سعيد القطان، وأبو 848)، ويف "املعرفة" 112 /1والبيهقي 
(، والطحاوي 317( و )295(، وابن املنذر يف "األوسط" )509عوانة )

من طريق صفوان بن عيسى، وأبو عوانة  233 /4و  123، 121 /1
من طريق أيب  233 /4و  121 /1( من طريق الليث، والطحاوي 510)

 الرمحن بن  من طريق عبد 91 /1غسان، حممد بن مطرف، والبيهقي 
من طريق روح بن القاسم، كلهم أحد عشر  102 /1عبد هللا بن دينار، و 

 راواي )سفيان بن عيينة، وعبد هللا بن املبارك، واملغرية بن عبد الرمحن،
وعبد هللا بن رجاء املكي، ووهيب، وحيىي بن سعيد القطان، وصفوان بن  

د هللا بن دينار، عيسى، والليث، وحممد بن مطرف، وعبد الرمحن بن عب
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وروح بن القاسم( عن حممد بن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، عن أيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  صاحل،

" إمنا أان لكم مثل الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم اخلالء، فال تستقبلوها 
عن  يستنجي بيمينه، وكان أيمر بثالثة أحجار، وينهى وال تستدبروها، وال

 الروث والرمة".

 

 وأما حديث سلمان:

(، 41(، والنسائي )16(، والرتمذي )7(، وأبو داود )262فأخرجه مسلم )
و  438و  437 /5(، وأمحد 316(، وابن ماجه )40ويف "الكربى" )

 /14و  156 - 155، 154، 152، 150 /1، وابن أيب شيبة 439
سي يف "خمتصر (، والطو 29(، وابن اجلارود )2502، والبزار )223

( و 6079) /6(، والطرباين 81( و )74(، وابن خزمية )15األحكام" )
( و 311(، وابن املنذر يف "األوسط" )6082( و )6081( و )6080)
 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 581( و )579(، وأبو عوانة )316)

(، والدارقطين 606، وأبو نعيم يف "املستخرج" )233 /4و  123، 121
(، ويف 870، ويف "املعرفة" )102و  91 /1الرسالة، والبيهقي  - 83 /1

، واخلطيب 96 /1(، وابن حزم يف "احمللى" 357( و )335"اخلالفيات" )
(، 328(، وابن عساكر يف "املعجم" )109 - 108"األمساء املبهمة" )ص 



520 
 

( من طرق عن األعمش، عن إبراهيم، عن 36واحلازمي يف "االعتبار" )ص 
 الرمحن بن يزيد، عن سلمان، قال:عبد 

 كل شيء حىت اخلراءة قال: فقال: أجل  ملسو هيلع هللا ىلصقيل له: قد علمكم نبيكم  

"لقد هناان أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي ابليمني، أو أن 
 نستنجي أبقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".

  وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

 مقروان ابألعمش منصور: وجاء

 /5(، وأمحد 316(، وابن ماجه )49(، والنسائي )262أخرجه مسلم )
 - 84 /1(، والدارقطين 607، وأبو نعيم يف "املستخرج" )438 - 437

عن عبد الرمحن  112 /1، والبيهقي 96 /1الرسالة، وابن حزم يف "احمللى" 
ومنصور، عن إبراهيم، عن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، عن األعمش، ا

عبد الرمحن بن يزيد، عن سلمان، قال: قال لنا املشركون إين أرى صاحبكم 
يعلمكم حىت يعلمكم اخلراءة، فقال: أجل "إنه هناان أن يستنجي أحدان 

بيمينه، أو يستقبل القبلة، وهنى عن الروث والعظام" وقال: "ال يستنجي 
 أحدكم بدون ثالثة أحجار".

 طين:وقال الدارق

 "إسناد صحيح".
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 وجاء من طريق منصور بن املعتمر )وحده(:

 /4من طريق زائدة، والطحاوي يف "شرح املعاين "  437 /5أخرجه أمحد 
من طريق عبيدة بن محيد النحوي، كالمها عن منصور، عن إبراهيم،  232

قال: قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد الرمحن بن يزيد، حدثنا رجل من أصحاب النيب 
صاحبكم يعلمكم كيف تصنعون، حىت إنه ليعلمكم إذا أتى رجل: إين ألرى 

أحدكم الغائط قال: قلت: نعم، أجل، ولو سخرت إنه ليعلمنا كيف أييت 
أحدان الغائط؟ وإنه "ينهاان أن يستقبل أحدان القبلة وأن يستدبرها، وأن 

يستنجي أحدان بيمينه، وأن يتمسح أحدان برجيع، وال عظم، وأن يستنجي 
 ثة أحجار".أبقل من ثال

(، ومن 689حدثنا حممد بن جعفر، والطيالسي ) 438 /5وأخرجه أمحد 
( كالمها )حممد بن جعفر، 108طريقه اخلطيب يف "األمساء املبهمة" )ص 

 والطيالسي( عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد:

ا كل علمكم هذ: ملسو هيلع هللا ىلص"أن رجال من املشركني قال لرجل من أصحاب النيب 
 شيء .... فذكر احلديث.

( من طريق آدم بن أىب 376وأخرجه أبو موسى املديين يف "اللطائف" )
إايس، ومسلم بن إبراهيم، كالمها عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن 

 فذكره.: ملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن بن يزيد، عن رجل من أصحاب النيب 
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حديث  هو سلمان كما تقّدم يفملسو هيلع هللا ىلص والرجل الذي من أصحاب النيب 
 األعمش ومنصور نفسه، وجاء التصريح ابمسه عن منصور )وحده(:

( من طريق حممد بن يوسف الفراييب، عن سفيان 580أخرجه أبو عوانة )
الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن سلمان 

 الفارسي به.

 وجاء على غري اجلادة من حديث عبد هللا بن مسعود:

( من طريق مسدد، قال: حدثنا حصني بن منري، قال: 1492ر )أخرجه البزا
حدثنا سفيان بن حسني، عن احلكم، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال 

رجل من املشركني لعبد هللا: إين ألحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء، 
حىت علمكم كيف أتتون اخلالء؟، قال: إن كنت مستهزائ، فقد علمنا أن ال 

بفروجنا، وأحسبه، قال: وال نستنجي أبمياننا، وال نستنجي نستقبل القبلة 
 ابلرجيع، وال نستنجي ابلعظم، وال نستنجي بدون ثالثة أحجار".

 وقال البزار:

"وهذا احلديث ال نعلم رواه عن احلكم إال سفيان بن حسني، وال نعلم رواه 
 د وإمنا يعرف هذا احلديث من حديثعن حصني بن منري إال مسد

عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن سلمان، ورواه منصور، األعمش، 
 عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن بعض أصحاب

 ملسو هيلع هللا ىلص".النيب  
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 غريب الحديث

 

)ركس( بكسر الراء وإسكان الكاف، هو شبيه املعىن ابلرجيع يقال: ركست 
 ، ويف259 /2الشيء، وأركسته إذا رددته ورجعته. كذا يف "النهاية" 

(، و"أساس 128، و"خمتار الصحاح" )ص 220 /2"القاموس احمليط" 
الركس ابلكسر: الرجس. والرجس هو النجس والقذر  3800 /1البالغة" 

 فعلى هذا "ركس" ابلكاف واجليم، أي: جنس.

ويدل  -ابجليم-"قيل هي لغة يف رجس  2588 /1قال احلافظ "الفتح" 
عندمها ابجليم إىل أن قال: وأغرب  عليه رواية ابن ماجه، وابن خزمية، فإهنا

طعام اجلن. وهذا إن ثبت يف  النسائي فقال عقب هذا احلديث: الركس:
 اللغة فهو مريح من اإلشكال".

عن أيب إسحاق  333 /5قلت: وهذا املعىن ذكره الدارقطين يف "العلل" 
 السبيعي أنه كان إذا سئل عن الركس، قال: طعام اجلن.

: " )إنه ركس( يريد أنه رجيع 3066 /2احلديث"  قال اخلطايب يف "غريب
 قد رد من الطهارة إىل النجاسة".

واألوىل أن يقال رد من حالة الطعام إىل حالة الروث. قاله احلافظ يف 
 .2588 /1"الفتح" 
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 يستفاد من الحديث

 

:  منع االستجمار ابلروثة. أوًلا
 

 جناسة الروث. اثنياا:
 

حجار أو ما يقوم مقامها مما حيصل به إنقاء جواز مسح اخلارج ابأل اثلثاا:
 احملل.

: "فلو ذهب معه خبرقة 1599 /1قال ابن القيم يف "إعالم املوقعني" 
وتنظف أكثر من األحجار أو قطن أو صوف أو خز وحنو ذلك جاز، 

وليس للشارع غرض يف غري التنظيف واإلزالة، فما كان أبلغ يف ذلك كان 
 أوىل". مثل األحجار يف اجلواز بل

 
ال جيوز االقتصار على أقل من ثالثة أحجار، لقول ابن مسعود رضي  رابعاا:

هللا عنه " فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار"، وقد دّل أيضا على اشرتاط أال تقّل 
(، وأصحاب السنن: 262عن ثالثة أحجار حديث سلمان عند مسلم )

 حديث أيب هريرة،وكذا "وأن ال يستنجي أحدان أبقل من ثالثة أحجار"، 
فإن مل حيصل اإلنقاء ابلثالث، جازت الزايدة لكن بشرط أن تكون وتًرا، 

(: 237(، ومسلم )161كما دّل عليه حديث أيب هريرة عند البخاري )
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"ومن استجمر فليوتر"، ولفظ مسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر 
تر، ومن وال يصّح االستدالل هبذا احلديث " ومن استجمر فليو …وترا".

فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج" ألنه حديث ضعيف، أخرجه أبو داود 
 (، وغريُه.35)

 
ا:  جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه يف حاجته. خامسا

 
ا:  جواز خدمة الصاحلني وأهل الفضل. سادسا

 
 
 
 

 

 ٭ ٭ ٭
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 االستنجاء بالماء

 

وغالم حنوي، يدخل اخلالء فأمحل أان، ملسو هيلع هللا ىلص ( "كان رسول هللا 26)
 إداوة من ماء، وعنزة فيستنجي ابملاء".

 

(، ومسلم 500) ( و152( و )151( و )150ه البخاري )أخرج
و  171 /3(، وأمحد 47(، ويف "الكربى" )45(، والنسائي )271-70)

، 152 /1(، وابن أيب شيبة 2248، والطيالسي )284و  259و  203
غوي يف "اجلعدايت" (، وأبو القاسم الب676( و )675والدارمي )

(، والبزار 41(، وابن اجلارود )3662( و )3659(، وأبو يعلى )1269)
، (1442(، وابن حبان )87( و )86و )( 85(، وابن خزمية )7371)

(، والبيهقي 622(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )493( و )492وأبو عوانة )
من طرق ( 195، والبغوي )97-96 /1، وابن حزم يف "احمللى" 105 /1

 عن شعبة، عن عطاء بن أيب ميمونة، أنه مسع أنس بن مالك، يقول: فذكره.

 وله طريقان آخران عن عطاء بن أيب ميمونة:

، 122 /3(، وأمحد 71-271(، ومسلم )217أخرجه البخاري ) -1
(، وأبو نعيم يف 494(، وأبو عوانة )84(، وابن خزمية )3663وأبو يعلى )
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عن عطاء بن أيب ميمونة،  ق روح بن القاسم،( من طري623"املستخرج" )
 عن أنس بن مالك قال: 

 إذا تربز حلاجته، أتيته مباء، فيغسل به".ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 

(، 491(، وأبو عوانة )43(، وأبو داود )69-270أخرجه مسلم ) -2
( من 621(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )320وابن املنذر يف "األوسط" )

 عن أنس بن مالك: ، عن عطاء بن أيب ميمونة،طريق خالد احلذاء

دخل حائطا وتبعه غالم معه ميضأة، هو أصغران، ملسو هيلع هللا ىلص " أن رسول هللا 
حاجته، فخرج علينا وقد ملسو هيلع هللا ىلص فوضعها عند سدرة، فقضى رسول هللا 

 استنجى ابملاء".

 عومي بن ساعدة:و ويف الباب عن عائشة، 

 

 أما حديث عائشة:

(، وابن حبان 46(، ويف "الكربى" )46والنسائي ) (،19فأخرجه الرتمذي )
من طريق أيب عوانة الوضاح بن عبد هللا،  106/  1والبيهقي  (،1443)

(، وابن املنذر 4859، وأبو يعلى )171و 130و 120و 95 /6وأمحد 
من طريق مهام بن حيىي، وأمحد  106 /1(، والبيهقي 319يف "األوسط" )

، وأبو 152 /1وابن أيب شيبة  (،1379، وإسحاق )236و 171 /6
من طريق سعيد بن أيب عروبة،  106-105/  1(، والبيهقي 4514يعلى )
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من طريق أابن العطار، أربعُتهم، عن قتادة، عن معاذة  114 /6وأمحد 
 العدوية، عن عائشة، قالت: 

"مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر اخلالء والبول، فإان نستحيي أن ننهاهم عن 
 كان يفعله".ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا ذلك، وإن 

 وقال الرتمذي: 

 "هذا حديث حسن صحيح".

من معاذة كما يف  -يعين قتادة  -قال حيىي بن سعيد: مل يصح مساعه 
  .356/  8"هتذيب التهذيب" 

قال قتادة: حدثتين معاذة العدوية به،  130 /6قلت: يف رواية اإلمام أمحد 
وروايته عنها يف "الصحيحني" وهللا فثبت مساعه منها وانتفت شبهة تدليسه، 

 أعلم.

( حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم أبو 4853وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
عبيد العسكري قال: حدثنا حوثرة بن أشرس املنقري قال: حدثنا إبراهيم بن 

 مرثد العدوي، عن إسحاق بن سويد العدوي، عن معاذة العدوية به.

م بن مرثد العدوي، مل أجده، ولعّل مرثد وهذا إسناد ضعيف، إبراهي
 /1تصحيف، والصواب: يزيد، فقد ذكره اخلطيب يف "املتفق واملفرتق" 

 وقال: 39 /1، وابن الفراء يف "التجريد" 204
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"حدث عن إسحاق بن سويد العدوي، روى عنه حوثرة بن أشرس 
 البصري".

 وشيخ الطرباين: جمهول.

العطار، عن قتادة، ويزيد الرشك،  من طريق أابن 113 /6وأخرجه أمحد 
 عن معاذة به.

 وجاء عن يزيد الرشك )وحده(:

(، والطرباين يف "مسند الشاميني" 2069أخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )
 ( من طريق ابن شوذب عنه به.1283)

عن ابن علية، عن يزيد الرشك، عن  154/  1وأخرجه ابن أيب شيبة 
 معاذة، عن عائشة موقوفا.

 :106/  1قال البيهقي و 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص العدوية فلم يسنده إىل فعل النيب "ورواه أبو قالبة وغريه عن معاذة
 وقتادة حافظ".

 (: 115وقال اإلمام أمحد كما يف مسائل حرب الكرماين )ص 

حديٌث. قيل: حديث عائشة؟ ملسو هيلع هللا ىلص "ومل يصح يف االسِتنجاء ابملاء عن النيب 
 يصح، ألن غري قتادة مل يرفعه".قال: هو حديث معاذة، عن عائشة، وال 

 ( البن أيب حامت: 91وقال أبو زرعة كما يف "العلل" ) 
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 "حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ".

حدثنا عبد هللا بن ( حدثنا مقدام، 8948وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
بن املغرية، حدثنا هشام بن حسان، عن عائشة  [26] ثنا عمرحديوسف، 

 بنت عرار، عن معاذة، عن عائشة، قالت: 

مرن أزواجكن بغسل أثر الغائط والبول، فإين أستحيي أن آمرهم بذلك، إن "
 ."كان يفعله ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 وقال الطرباين:  

 "مل يرو هذا احلديث عن عائشة بنت عرار إال هشام بن حسان".

عائشة بنت عرار: قال الطرباين يف "املعجم الصغري" حتت  وإسناده ضعيف،
 (: "إحدى عابدات البصرة".134احلديث )

حبشل إبسناده يف "اتريخ بن محضة، وأخرج اوروى عنها أيضا معان  
عن احلسن البصري أن عائشة بنت عرار العدوية  (97-96 واسط" )ص

 النساء لصافحناِك.هنى عن مصافحة ملسو هيلع هللا ىلص أتته فقال: لوال أن رسول هللا 

 (.3110وعمر بن املغرية: ليس ابملتقن قاله الذهيب يف "الديوان" )

 : ضعيف.الطرباين: مقدام بن داود الرعيين وشيخ

                                                           

القاهرة: )عبد هللا بن املغرية(  -ويف املطبوع من "املعجم األوسط" طبعة دار احلرمني  - 26
 وهو خطأ، وما أكثر األخطاء يف هذه الطبعة.
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 وله طرق أخرى عن عائشة:

( من طريق أيوب بن عتبة، عن 5435أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -1
 حيىي بن أيب كثري، عن أيب سليمان، عن عائشة كانت تقول: 

كان ملسو هيلع هللا ىلص مروا أزواجكن فليغسلوا عنهم أثر البول والغائط، فإن رسول هللا "
 ."أيمر بفعله

 وقال الطرباين:

 وب بن عتبة"."مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال أي

 وأيوب بن عتبة: ضعيف.

من  106/  1 (، والبيهقي1726، وإسحاق )93 /6 أخرجه أمحد -2
 طريق األوزاعي قال: حدثين شداد أبو عمار، عن عائشة:

أهنا ملا قدمت البصرة قالت: "مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر اخلالء فإن 
 ب الباسور.كان يفعله". كانت تستحثهم، وقال: إنه يذهملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

وعند اإلمام أمحد: "عائشة تقوله، أو أبو عمار" يعين مجلة "إنه يذهب 
 الباسور".

 وقال البيهقي:

: هذا مرسل، أبو عمار شداد ال أراه أدرك مام أمحد رمحه هللا" قال اإل
 عائشة".
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عن هشيم، قال: أخربان منصور، عن  152/  1أخرجه ابن أيب شيبة  -3
 وقوفا.ابن سريين، عن عائشة م

رواية ابن حمرز  -جال" وإسناده منقطع، قال ابن معني كما يف "معرفة الر  
 ابن سريين مل يسمع من عائشة شيئا قط وال رآها".: "127 /1

( البنه: "ابن سريين مل يسمع 188وقال أبو حامت كما يف "املراسيل" )ص  
 من عائشة شيئا".

 

 وأما حديث عومي بن ساعدة:

 /17(، والطرباين 17231 "التفسري" )، والطربي يف422 /3فأخرجه أمحد 
(، وابن خزمية 828(، ويف "الصغري" )5885(، ويف "األوسط" )348)
 /4وصححه، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة"  155 /1(، واحلاكم 83)

من طرق عن أيب أويس، حدثنا شرحبيل بن سعد، عن عومي بن  2117
 يف مسجد قباء فقال: أاتهمملسو هيلع هللا ىلص نيب ساعدة األنصاري، أنه حدثه: أن ال

 ن عليكم الثناء يف الطهور يف قصةإن هللا تبارك وتعاىل قد أحس" 
قالوا: وهللا اي رسول هللا، ما  فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ مسجدكم، 

فكانوا يغسلون أدابرهم من  نعلم شيئا إال أنه كان لنا جريان من اليهود،
 الغائط فغسلنا كما غسلوا".

 وقال الطرباين:
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"ال يروى هذا احلديث عن عومي بن ساعدة إال هبذا اإلسناد، تفرد به أبو 
 أويس".

 : 212 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

"رواه أمحد والطرباين يف الثالثة، وفيه شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك وابن 
 معني وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان".

س بن مالك بن أىب عامر د هللا بن أويقلت: وأبو أويس هو عبد هللا بن عب
 صدوق يهم كما يف "التقريب".األصبحي: 

 :322 /4وقال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 

"ويف مساعه من عومي بن ساعدة نظر، ألن عوميا مات يف حياة رسول هللا 
 ".ويقال: يف خالفة عمر ، ملسو هيلع هللا ىلص

 وله شواهد يتقوى هبا سوى ما كان منها شديد الضعف:

: من طريق ضرار بن 1883 /6جه ابن أيب حامت يف "التفسري" أخر  -1
ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن واصل بن السائب الرقاشي، عن حدصرد، 

قيل: اي رسول هللا من الذين  أيب سورة، عن عمه أيب أيوب األنصاري قال:
]التوبة: ﴾ فيه رجال حيبون أن يتطهروا وهللا حيب املطهرين﴿ذكر هللا فيهم: 

 ."كانوا يستنجون ابملاء"قال:  [؟108

 ، حدثنا من طريق أيب بكر بن أيب شيبة 188 /1وأخرجه احلاكم 
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عبد الرحيم بن سليمان، عن واصل بن السائب الرقاشي، عن عطاء بن أيب 
 رابح، وابن )كذا!( سورة، عن عمه أيب أيوب به.

 وإسناده ضعيف، واصل بن السائب الرقاشي: ضعيف.

( من طريق سلمة بن الفضل، واحلاكم 11065) /11أخرجه الطرباين  -2
(، ويف 54، ويف "السنن الصغري" )105 /1، وعنه البيهقي 187 /1

( من طريق أمحد بن خالد الوهيب، كالمها عن حممد بن 872"املعرفة" )
إسحاق، عن األعمش، عن جماهد، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: 

[ بعث النيب 108]التوبة:  ﴾فيه رجال حيبون أن يتطهروا﴿ة ملا نزلت اآلي
عومي بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثىن هللا عز وجل  إىلملسو هيلع هللا ىلص 

عليكم؟ فقالوا: اي رسول هللا ما خرج منا رجل وال امرأة من الغائط إال غسل 
 ."هو هذا: ملسو هيلع هللا ىلص" فقال النيب  -أو قال: مقعدته  -فرجه 

 وقال احلاكم:

 حديث صحيح على شرط مسلم" وأقره الذهيب!"هذا 

 : 212 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

 حسن، إال أن ابن إسحاق مدلس، وقد"رواه الطرباين يف "الكبري"، وإسناده 
 عنعنه".

قلت: وليس هو على شرط مسلم، فلم حيتج اإلمام مسلم اببن إسحاق إمنا 
 أخرج له يف املتابعات.
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، والطربي يف "تفسريه" 153 /1بن أيب شيبة ، وا6 /6أخرجه أمحد  -3
وأبو نعيم يف "معرفة ، 48 /1(، وعمر بن شبة يف "اتريخ املدينة" 17229)

، ويعقوب بن سفيان يف [27]عن حيىي بن آدم  176 /1الصحابة" 
( من طريق عبد هللا 17240، والطربي )308-307 /1"املعرفة والتاريخ" 

حدثنا حممد بن يوسف،  18 /1ريخ الكبري" والبخاري يف "التا بن املبارك،ا
من طريق حممد سابق، وابن  :هجر – 689 /11والطربي يف "تفسريه" 

 من طريق عنبسة بن عبد الواحد، 22 /3قانع يف "معجم الصحابة" 
: مسعت سيارا أاب احلكم، غري مرة حيدث مخسُتهم عن مالك بن مغول، قال

 بن سالم، قال:عن شهر بن حوشب، عن حممد بن عبد هللا 

: إن هللا عز وجل قد أثىن علينا، يعين قباء، قالملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم رسول هللا "
فيه رجال حيبون أن ﴿: كم يف الطهور خريا، أفال ختربوين؟ قال: يعين قولهعلي

                                                           

ويف "تفسري الطربي" حيىي بن رافع، وقال حممود شاكر يف تعليقه على "التفسري":  - 27
"هكذا جاء يف املوضعني يف مطبوعة الطربي وخمطوطته، وال أدري كيف وقع هذا، فليس يف 

من الرواة من أعرفه يقال له " حيىي بن رافع"، وأما "حيىي بن رافع الثقفي"، فهذا  هذه الطبقة
(، ولكنه ملا وقع هكذا يف املوضعني 5777عثمان وأاب هريرة، ومضى برقم ) قدمي جدا مسع

 أثبته على حاله.
أما الذي ال أكاد أشك فيه، فالصواب أنه "حيىي بن آدم"، كما جاء يف "مسند أمحد"، وكما 

ذكره احلافظ ابن حجر يف "تعجيل املنفعة"، و"اإلصابة"، وذكر أيضا رواية أيب هشام الرفاعي 
 ىي بن آدم، كما سرتى بعد، من طريق البغوي".حي عن

ولكن مل يذكر احملقق مستنده يف هذا  690 /11وجاء على الصواب يف طبعة دار هجر 
 التصحيح!
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: اي رسول هللا إان جنده مكتواب قال: فقالوا﴾ املطهرينيتطهروا وهللا حيب 
 ".علينا يف التوراة: االستنجاء ابملاء

 وقال أبو نعيم:

وخالفهم سلمة بن رجاء، عن مالك، فقال: عن حممد بن عبد هللا بن "
 سالم، عن أبيه".

من  177 /1(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 381) /13أخرجه الطرباين 
طريقني عن سلمة بن رجاء، عن مالك بن مغول، قال: حدثنا سيار أبو 

بد هللا بن سالم، قال: قال احلكم، عن شهر بن حوشب، عن حممد بن ع
 فذكره.: ملسو هيلع هللا ىلصأيب: قدم علينا رسول هللا 

( 17230وجاءت هذه الزايدة يف االسناد عن حيىي بن آدم عند الطربي )
 حدثنا أبو هشام الرفاعي عنه، وفيه: )قال حيىي: وال أعلمه إال عن أبيه(.

 :20 /6وقال احلافظ يف "اإلصابة" 
"وأخرجه البغوي، عن أيب هشام الرفاعّي، عن حيىي بن آدم، عن مالك بن  

 مغول، كذلك، لكن قال فيه: ال أعلمه إاّل عن أبيه.
 قال أبو هشام: وكتبته من أصل كتاب حيىي بن آدم: ليس فيه عن أبيه".

( من طريق حيىي بن أيب أنيسة، وأبو نعيم يف 382) /13وأخرجه الطرباين 
من طريق زيد بن أيب أنيسة، كالمها عن سيار  177 /1بة" "معرفة الصحا
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أيب احلكم، عن شهر بن حوشب، عن حممد بن عبد هللا بن سالم، عن أبيه 
 به.

( من طريق زهري بن عباد، حدثنا 9363وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
سالم الطويل، عن زيد العمي، عن أيب عثمان األنصاري، عن ابن عمر، 

بن سالم، أنه قال: اي رسول هللا إان كنا قبلك أهل كتاب، وإان  عن عبد هللا
إن هللا قد رضي عنكم، وأثىن ": ملسو هيلع هللا ىلصنؤمر بغسل الغائط والبول، فقال النيب 

 ."عليكم، وأحبكم، فال تدعوه

 وقال الطرباين:

"ال يروى هذا احلديث عن ابن عمر، عن عبد هللا بن سالم إال هبذا 
 باد".اإلسناد، تفرد به زهري بن ع

 وإسناده ضعيف جدا، سالم الطويل: مرتوك، وشيخه ضعيف.

 ( من طريق3007" )(، ويف "املعجم األوسط7555) /8وأخرجه الطرباين 
 ، قال: حيىي بن العالء، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أيب أمامة 

ما هذا الطهور الذي خصصتم به يف هذه ألهل قباء: ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول هللا
]التوبة: ﴾  حيب املطهرينرجال حيبون أن يتطهروا، وهللافيه ﴿اآلية: 

قالوا: اي رسول هللا، ما منا أحد خيرج من الغائط إال غسل  ؟ [108
 مقعدته".

 وإسناده اتلف، فيه حيىي بن العالء البجلي: رمي ابلوضع. 
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 : 18 /1بخاري يف "التاريخ الكبري" وقال اإلمام ال

شهر عن رجل من األنصار من أهل "وقال إسحاق عن جرير عن ليث عن 
 قباء ملا نزلت، هبذا...".

عن شهر بن حوشب، عن ( من طريق قتادة، 17225وأخرجه الطربي )
 مرسال. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 :20 /6وقال احلافظ يف "اإلصابة"  

 قال ابن منده: رواه داود بن أيب هند، عن شهر مرسال"." 

 نه كثري األوهام.وهذا اضطراب يوهن احلديث وهو من شهر بن حوشب فإ

(، وأبو 357(، وابن ماجه )3100(، والرتمذي )44أخرجه أبو داود ) -4
عن أيب كريب حممد بن العالء، أخربان  105 /1(، والبيهقي 44يعلى )

معاوية بن هشام، عن يونس بن احلارث، عن إبراهيم بن أيب ميمونة، عن 
 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصأيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب 

]التوبة: ﴾ حيبون أن يتطهروافيه رجال ﴿اآلية يف أهل قباء:  زلت هذه" 
 ."، قال: كانوا يستنجون ابملاء، فنزلت فيهم هذه اآلية[108

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث غريب من هذا الوجه".
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يونس بن احلارث ضعيف، وشيخه إبراهيم بن أيب ميمونة جمهول، قال 
 :69 /1الذهيب يف "امليزان" 

 "ما روى عنه سوى يونس بن احلارث الطائفي". 

 

 غريب الحديث

 

 )غالم( هو املميز حىت يبلغ. 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلص)حنوي( أي: مقارب يل يف السن، أو يف خدمة النيب 
 

)عنزة( بفتح العني والزاي، عصا طويلة يف أسفلها زج، ويقال: رمح قصري. 
ج إىل نصبها ألنه كان إذا توضأ صلى فيحتا ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا كان يستصحبها النيب 

 بني يديه لتكون سرتة.
 

 )إداوة( بكسر اهلمزة، إانء صغري من جلد.  
 

)فيستنجي ابملاء( االستنجاء: إزالة النجو، وهو األذى الباقي يف فم املخرج، 
وأكثر ما يستعمل يف املاء، وقد يستعمل يف األحجار، وأصله من النجو: 

 وهو القشر واإلزالة. 



540 
 

ما ارتفع من األرض الستتارهم به. وقيل: الرتفاعهم وقيل: من النجوة، وهو 
 .126 /4وجتافيهم عن األرض عند ذلك. قاله يف "مطالع األنوار" 

 
 

 يستفاد من الحديث

 

: االستنجاء ابملاء واستحبابه ورجحانه على االقتصار على احلجر، ألن  أوًلا
 االستنجاء ابملاء يزيل العني واألثر معا، فهو أبلغ يف النظافة.

 
 جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه يف حاجته. اثنياا:

 
 جواز استخدام الصغري. اثلثاا:

 
 جواز االستعانة يف أسباب الوضوء. :رابعاا

 
اخام  جواز خدمة الصاحلني وأهل الفضل. :سا

 
ا:ساد على الصالة إىل سرتة، فقد كان إذا خرج إىل ملسو هيلع هللا ىلص حرص النيب  سا

خارج العمران أيمر ابلعنزة فتوضع بني يديه فيصلي إليها، روى الشيخان من 
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إذا خرج يوم العيد، أمر ابحلربة فتوضع  ملسو هيلع هللا ىلص"كان النيب  حديث ابن عمر:
بني يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك يف السفر، فمن مث 

 اختذها األمراء".
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ترك رد السالم أثناء قضاء الحاجة 

 

يبول، فسلم، فلم يرد  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال مّر ورسول هللا "عن ابن عمر: 
 ."عليه

 

(، 2720( و )90(، والرتمذي )16وأبو داود )(، 370أخرجه مسلم )
، وابن 435 /8(، وابن أيب شيبة 353(، وابن ماجه )37والنسائي )

(، والبزار 73وابن خزمية ) (،18(، والسراج يف "مسنده" )38اجلارود )
من طرق عن  99 /1والبيهقي  ،(573( و )572وأَبو عوانة ) (،5985)

 سفيان الثوري، عن الضحاك بن عثمان، عن انفع، عن ابن عمر به.

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

 وزاد أبو عوانة "فلم يرد عليه حىت فرغ".

وهذه الزايدة تؤيد ما ذهب إليه الرتمذي بقوله "إمنا يكره هذا عندان إذا كان 
 على الغائط والبول".

 

 ث املهاجر بن قنفذ:وأما حدي
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وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حىت توضأ، مث اعتذر  ملسو هيلع هللا ىلص"أنه أتى النيب 
إليه فقال " إين كرهت أن أذكر هللا عز وجل إال على طهر أو قال: على 

 طهارة".

 فهذا احلديث وقع اختالف يف لفظه، وإسناده، ودونك بيانه:

( و 673حاد واملثاين" )(، وابن أيب عاصم يف "اآل17أخرجه أبو داود )
(، وابن 206(، وابن خزمية )161(، وأبو الشيخ يف "أخالق النيب" )674)

(، ويف 312، والبغوي )[28] 167 /1(، واحلاكم 806( و )803حبان )
من  579-578 /28(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 202"األنوار" )

(، 34لكربى" )(، ويف "ا38طريق عبد األعلى بن عبد األعلى، والنسائي )
من طريق معاذ بن معاذ،  504 /4ومن طريقه ابن األثري يف "أسد الغابة" 

، 80 /5(، وأمحد 350وابن سعد يف "الطبقات الكربى"، وابن ماجه )
عن  578 /28(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 20والسراج يف "مسنده" )

اجه" حتت روح بن عبادة، وأبو احلسن بن سلمة يف "زايداته" على "ابن م
 /20( من طريق حممد بن عبد هللا بن األنصاري، والطرباين 350احلديث )

من  345 /4من طريق يزيد بن زريع، وأمحد  479 /3(، واحلاكم 781)
 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 80 /5طريق حممد بن جعفر، وأمحد 

عن عبد الوهاب بن عطاء، وأبو نعيم يف  90 /1، والبيهقي 85و  27
من طريق حممد بن سواء، والضياء يف "املنتقى  2576 /5معرفة الصحابة" "

                                                           

 وحتّرف يف املطبوع من مستدرك احلاكم سعيد إىل شعبة!- 28
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من طريق مكي بن إبراهيم، تسعُتهم  -خمطوط  -من مسموعات مرو" 
)عبد األعلى، ومعاذ بن معاذ، وروح بن عبادة، و حممد بن عبد هللا بن 

املثىن، ويزيد بن زريع، وحممد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عطاء، وحممد بن 
سواء، ومكي بن إبراهيم( عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن احلسن، 

عن حضني بن املنذر أيب ساسان الرقاشي، عن املهاجر بن قنفذ بن عمري 
 بن جدعان، قال: فذكره.ا

 وهو يتوضأ"، بدل لفظ "وهو يبول". ملسو هيلع هللا ىلص: "أنه أتى النيب ويف لفظ

عطاء، وعبد األعلى، أما بلفظ )وهو يتوضأ( فمن رواية عبد الوهاب بن 
يزيد حممد بن عبد هللا بن األنصاري، و وحممد بن جعفر، وروح بن عبادة، و 

 بن زريع، وحممد بن سواء.ا

فمن رواية معاذ بن معاذ، وعبد األعلى، ومكي بن وأما بلفظ )وهو يبول( 
إبراهيم، واألصح من هذين اللفظني "وهو يتوضأ"، ألن سعيدا اختلط، فأما 

منه قبل االختالط فهم عبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن  من ثبت مساعه
زريع، وعبد األعلى بن عبد األعلى السامي، وقد روى عنه البخاري من 

رواية حممد بن عبد هللا األنصاري، ومسلم من رواية حممد بن جعفر عنه، 
سواء عنه، وهؤالء كلهم رووه واتفقا على رواية روح بن عبادة، وحممد بن 

 يتوضأ" إال عبد األعلى فإنه رواه على الوجهني!  "وهو بلفظ



545 
 

ن حدثنا علي بن محشاذ العدل، حدثنا حممد ب 167 /1وأخرجه احلاكم 
، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن احلسن، عن غالب، حدثنا عبد هللا بن خريان

 حضني بن املنذر، عن املهاجر بن قنفذ:

ليه حىت توضأ، مث اعتذر م عليه فلم يرد عوهو يبول فسل ملسو هيلع هللا ىلص" أنه أتى النيب 
 على طهارة". قال:أو  -: إين كرهت أن أذكر هللا إال على طهر إليه وقال

 وإسناده ضعيف، عبد هللا بن خريان: قال العقيلي: ال يتابع على حديثه. 

 وحممد بن غالب متتام: صاحب أوهام.

(، 2641(، والدارمي )674وأخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
(، 19(، والسراج يف "مسنده" )293( و )19ابن املنذر يف "األوسط" )و 

من  2577 /5(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 780) /20والطرباين 
طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن احلسن، عن حضني بن 

 املنذر أيب ساسان، عن املهاجر بن قنفذ:

رد عليه حىت توضأ" فلم يذكر وهو يبول فلم ي ملسو هيلع هللا ىلص"أنه سلم على النيب  
 هشام الدستوائي كراهية الذكر على غري طهارة.

: "مهاجر بن قنفذ... 259 /8وقال ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 
 روى عنه احلسن، مرسل".

 وقتادة مدلس وقد عنعنه، وقد خولف يف إسناده:
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يف  من طريق جرير بن حازم، وابن سعد 434 /8فأخرجه ابن أيب شيبة 
(، 186، وابن أيب شيبة يف "املسند" )80 /5"الطبقات الكربى"، وأمحد 

 /1والطحاوي يف "شرح املعاين"  ،59 /3وابن قانع يف "معجم الصحابة" 
، واخلرائطي يف [29] ( من طريق محيد الطويل779) /20 ، والطرباين85

(، 1757(، وابن األعرايب يف "املعجم")808"مساوئ األخالق" )
( من طريق يونس بن عبيد، وابن 69والدارقطين يف "حديث أيب الطاهر" )

( من طريق زايد األعلم، أربعتهم عن احلسن، 1757) األعرايب يف "املعجم"
 عن املهاجر بن قنفذ:

كان يبول، أو قد ابل، فسلمت عليه، فلم يرد علي حىت  ملسو هيلع هللا ىلص"أن النيب 
 توضأ، مث رد علي".

من طريق أيب عبيدة جماعة،  59 /3لصحابة" وأخرجه ابن قانع يف "معجم ا
واحلسن بن دينار، عن احلسن، عن مهاجر بن قنفذ قال: سلمت على 

فلم يرد علي فقمت مهموما فدعا بوضوء فتوضأ ورد علي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 ."إين كرهت أن أذكر هللا وأان على غري وضوء"وقال: 

ق عبد هللا بن من طري 2577 /5وأخرجه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 
 املختار، عن احلسن، عن املهاجر، قال: 

                                                           

 ويف املطبوع من "شرح معاين اآلاثر" )محيدة( وهو خطأ. - 29
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فخفت أن يكون ذلك على  ، فسلمت عليه، فلم يرد علي،ملسو هيلع هللا ىلص"أتيت النيب 
 املوجدة، فذكر حنوه".

فهؤالء سبعة من أصحاب احلسن البصري، مل يذكروا عنه: حضينا بن 
 املنذر، واحلسن البصري مدلس وقد عنعنه.

 : 208 - 206 /1وقال احلافظ يف "نتائج األفكار" 

"رواه محاد بن سلمة عن محيد الطويل عن املهاجر بدون ذكر أيب ساسان. 
عن  وهكذا رواه زايد األعلم ويونس بن عبيد وعبد هللا بن املختار كلهم

احلسن، وليست هذه العلة بقادحة، فإن قتادة أحفظهم، وقد جوده وصوب 
وغريه، لكن يف السند علة أخرى، وهي أن سعيًدا وشيخه  روايته ابن السكن

وقد عنعنوه، ومل أره يف شيء من  وشيخ شيخه وصفوا ابلتدليس يف اإلسناد
 يث، وقد اجنرب رواية سعيد بروايةالطرق تصرحًيا من واحد منهم ابلتحد

هشام...وعذر من صّحح احلديث كثرة شواهده، وإال فغاية إسناده أن 
 يكون حسًنا".

قلت: ال تنجرب رواية سعيد برواية هشام، ألهنا خالية من زايدة كراهية ذكر 
هللا على غري طهارة، فإن رواية هشام الدستوائي موافقٌة حلديث ابن عمر، 

رد السالم وهو  ملسو هيلع هللا ىلصمنه امتناع النيب  فاحلق أنه حديث معلول، والصحيح
 يبول كما يف حديث ابن عمر.
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دة الناجي، عن احلسن، عن الرباء بن عازب، وقال أبو نعيم: "ورواه أبو عبي
 مضطرب احلفظ". ،فخالف أصحاب احلسن، وأبو عبيدة ضعيف

أن حديث املهاجر بن قنفذ يعارض  6 /1وذكر الزيلعي يف "نصب الراية" 
رواه البخاري، ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس، قال: بت ليلة  ما

عرض الوسادة واضطجع فاضطجعت يف  ملسو هيلع هللا ىلصعند خاليت ميمونة زوج النيب 
أو قبله، أو  -يف طوهلا، فنام عليه السالم حىت انتصف الليل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

بيده، مث قرأ العشر  استيقظ فجعل ميسح النوم عن وجهه -بعده بقليل 
اخلواتيم من سورة آل عمران مث قام إىل شن معلقة، فتوضأ منه، فأحسن 

ى جواز ذكر اسم هللا، وضوءه، مث قام فصلى... احلديث. فهذا يدل عل
 وقراءة القرآن مع احلدث".

، ديث "تنام عيناي وال ينام قليب"!وحاول بعضهم دفع هذا التعارض حب
وهذا ليس له شأن يف هذه املسألة، ألن هذا جاء بياان للغالب من حاله 

فاتته صالة الفجر تبنّي أن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  ، وإن ليلة التعريس اليت فيهاملسو هيلع هللا ىلص
على  ملسو هيلع هللا ىلصمومه، فالذي يعنينا هنا هو هل كان النيب احلديث ليس على ع

قام إىل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا يوّضحه حديث ابن عباس ففيه أن النيب  حدث أم ال؟!
 توضأ وهو على طهارة؟! ملسو هيلع هللا ىلصشن معلقة، فتوضأ منه. فهل اي ترى أن النيب 

هذا بعيد جدا، وعن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان رسول 
 يذكر هللا عز وجل على كل أحيانه". ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
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يف ابب:  407 /1(، والبخاري معلقا بصيغة اجلزم 373أخرجه مسلم )
 (،18الطواف ابلبيت، وأبو داود ) تقضي احلائض املناسك كلها إال

. 278و 153و 70 /6 (، وأمحد302(، وابن ماجه )3384والرتمذي )
ؤخذ من حديث أيب نعم األكمل واألحسن ذكر هللا على طهارة، وهذه يُ 

من حنو بئر مجل، فلقيه رجل فسلم  ملسو هيلع هللا ىلصاجلهيم األنصاري، قال "أقبل النيب 
حىت أقبل على اجلدار، فمسح بوجهه ويديه، مث  ملسو هيلع هللا ىلصعليه فلم يرد عليه النيب 

 رد عليه السالم".

(، 329( معلقا، وأبو داود )369(، ومسلم )337أخرجه البخاري ) 
، وابن أيب 169 /4(، وأمحد 303(، ويف "الكربى" )311والنسائي )

، وأبو 85 /1(، والطحاوي 2175( و )768عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
(، وابن حبان 274(، وابن خزمية )127(، وابن اجلارود )888عوانة )

 . 205 /1(، والبيهقي 805)
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 يستفاد من الحديث

 

: فيه داللة على أن السالم الذي حييي به الناس بعضهم بعضا اسم من  أوًلا
 أمساء هللا عز وجل.

 
 كراهية السالم على املشتغل بقضاء حاجة البول والغائط.  اثنياا:

 
 ترك رد السالم أثناء قضاء احلاجة، وفيه أن املسلم يف هذا احلال ال اثلثاا:

 يستحق جوااب.
 

 األذكار أثناء قضاء احلاجة.ترك الكالم بشيء من  رابعاا:
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 الدعاء عند الخروج من الخالء

 

َراَنَك". ملسو هيلع هللا ىلص( كان النيب 28)  إذا خرج من اخلالء يقول: "ُغفخ
 

(، والنسائي يف 7(، والرتمذي )30أخرجه أبو داود ) -إسناده حسن 
(، 300(، وابن ماجه )79(، ويف "عمل اليوم والليلة" )9824"الكربى" )

(، ويف "التاريخ 693، والبخاري يف "األدب املفرد" )155 /6وأمحد 
(، 680، والدارمي )453 /10و  2 /1، وابن أىب شيبة 386 /8الكبري" 

 بو احلسن بن سلمة يف "زوائده" على "ابن ماجه"(، وأ42وابن اجلارود )
(، وابن السين 7(،  والطوسي يف "خمتصر األحكام" )300حتت احلديث )

(، 1444(، وابن حبان )90(، وابن خزمية )23يف "عمل اليوم والليلة" )
(، وابن 369(، والطرباين يف "الدعاء" )325وابن املنذر يف "األوسط" )

والدارقطين يف  (،30(، والسراج يف "مسنده" )1684)األعرايب يف "املعجم" 
(، واحلاكم 18األطراف، وابن املقرئ يف "األربعني" ) -( 6339"األفراد" )

(، ويف "الدعوات 73، ويف "السنن الصغري" )97 /1، والبيهقي 158 /1
(، 505(، ويف "األنوار" )188(، والبغوي يف "شرح السنة" )56الكبري" )

(، والضياء يف "املنتقى من 540"العلل املتناهية" ) وابن اجلوزي يف
، 414 /32(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 391مسموعات مرو" )

 /1، واحلافظ يف "نتائج األفكار" 111 /2والذهيب يف "تذكرة احلفاظ" 
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من طرق عن إسرائيل، عن يوسف بن أيب بردة، عن أبيه، قال:  214
 حدثتين عائشة: فذكره.

َراَنَك".ملسو هيلع هللا ىلص ن النيب ويف لفظ: أ  كان إذا خرج من الغائط قال: "ُغفأ

 وقال الرتمذي: 

" هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث إسرائيل، عن يوسف 
بن أيب بردة، وأبو بردة بن أيب موسى، امسه عامر بن عبد هللا بن قيس ا

 األشعري، وال يعرف يف هذا الباب إال حديث عائشة".

 ( البنه:93يف "العلل" ) وقال أبو حامت كما

يعين: يف ابب الدعاء عند اخلروج من  -"أصح حديث يف هذا الباب 
 : حديث عائشة".-اخلالء 

 وقال الدارقطين:

 "تفرد به يوسف عن أبيه عنها، وتفرد به عنه إسرائيل".

 وقال احلاكم: 

"هذا حديث صحيح، فإن يوسف بن أىب بردة من ثقات آل أيب موسى، 
 أحدا يطعن فيه، وقد ذكر مساع أبيه من عائشة رضي هللا عنها".ومل جند 

 وقال الذهيب يف "التلخيص": 

 "صحيح، ويوسف ثقة".
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 .75 /2وصححه النووي يف "شرح املهذب" 

 : 214 /1وقال احلافظ يف "نتائج األفكار" 

 "هذا حديث حسن صحيح".

بن  قلت: هذا احلديث إسناده حسن كما قال الرتمذي، من أجل يوسف
عنه غري إسرائيل بن يونس، وسعيد بن مسروق الثوري، و أيب بردة، فلم ير 

، وابن أيب حامت يف "اجلرح 386 /8وذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 
 ، ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعديال، ووثقه العجلي كما يف226 /9والتعديل" 

 /7الثقات" ( للهيثمي، وابن حبان يف "1874"ترتيب ثقات العجلي" )
، وصّحح حديثه ابن خزمية، وابن 158 /1، واحلاكم يف "املستدرك" 638

 (:6427لذهيب يف "الكاشف" )حبان، وقال ا

 ."ثقة" 

 (: 7857وأما احلافظ فقال يف ترمجته من "التقريب" ) 

 .214 /1مع أنه صّحح حديثه يف "نتائج األفكار"  "!"مقبول

 :78 /1"شرح ابن ماجه"  وقال احلافظ عالء الدين مغلطاي يف

"وذكر بعض احلفاظ أن مجهور الرواايت على لفظ "اخلالء" بدال من 
"الغائط"، ولفظ "الغائط" تفرد هبا هاشم بن القاسم عن إسرائيل، وحديث 

ابن ماجه املذكور يقضي على قوله، ألن حيىي قال ذلك عنه مبا ينفي التفرد، 
 وهللا أعلم".
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أيب بكري، وهاشم بن القاسم: أمحد بن خالد قلت: وُيضاف إىل حيىي بن 
(، وعبيد هللا بن موسى 56الوهيب كما عند البيهقي يف "الدعوات الكبري" )

بن  (، وطلق73، والبيهقي يف "السنن الصغري" )158 /1كما عند احلاكم 
 .97 /1غنام كما عند البيهقي 

 

 غريب الحديث

 

املكان الذي خيتلي فيه  )اخلالء( املكان اخلايل، وهو هاهنا كناية عن
 اإلنسان لقضاء حاجته.

 
َراَنَك( الغفران مصدر، وهو منصوب إبضمار أطلب، ويف ختصيصه  )ُغفأ

 بذلك قوالن:
أحدمها: التوبة من تقصريه يف شكر النعمة اليت أنعم هبا عليه من إطعامه 

 وهضمه وتسهيل خمرجه فلجأ إىل االستغفار من التقصري.
من تركه ذكر هللا تعاىل مدة لبثه على اخلالء، فإنه كان  والثاين: أنه استغفر

ال يرتك ذكر هللا بلسانه أو قلبه إال عند قضاء احلاجة، فكأنه رأى ذلك 
 تقصريا فتداركه ابالستغفار.

 البن األثري. 373 /3"النهاية يف غريب احلديث واألثر" 
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 يستفاد من الحديث

 

: من اخلالء سواء كان بصحراء أو مشروعية هذا الدعاء عند اخلروج  أوًلا
 بنيان.

 
االستغفار من ترك ذكر هللا تعاىل مدة املكث يف اخلالء، ويقرب منه  اثنياا:

ما قيل: أنه لشكر النعمة اليت أنعم عليه هبا إذ أطعمه وهضمه فحق على 
أن يؤدي شكر النعمة يف إعاذته وإجابة  من خرج ساملا مما استعاذه منه

 يؤدي شكر تلك النعم. أالسؤاله وأن يستغفر هللا تعاىل خوفا 
 
 

 .آخر ما جاء يف آداب قضاء احلاجة

 ويليه ابب: الوضوء.

 

 ٭ ٭ ٭
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 ابب: الوضوء 
 

َبُل َصاَلٌة ِبَغريأِ طُهوٍر، َواَل َصَدَقٌة ِمنأ ُغُلولٍ احلديث األول: "  ".اَل تُ قأ
 

 احلديث الثاين: يف استحباب التسمية على الوضوء.
 

 "لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل وضوء".احلديث الثالث: 
 

إهنا ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره احلديث الرابع: 
 ...".هللا

 
 ."إذا توضأ أحدكم فليستنشق مبنخريه من املاء مث لينتثر"احلديث اخلامس: 

 
دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثالث مرات، مث احلديث السادس: "

 ...احلديث".مضمض واستنثر
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 الطهارة شرط للصالة

 

َبُل َصاَلٌة ِبَغريخِ طُهوٍر، َوًَل َصَدَقٌة ِمنخ ُغُلوٍل".29)  ( "ًَل تُ قخ
 

، و 20 - 19 /2(، وأمحد 272(، وابن ماجه )224أخرجه مسلم )
(، وأبو 8(، وابن خزمية )65وابن اجلارود )(، 1986، والطيالسي )51

(، وأبو نعيم يف "احللية" 333(، وابن األعرايب يف "املعجم" )635عوانة )
(، والبيهقي يف 129، واحلاكم يف "معرفة علوم احلديث" )ص 176 /7

(، 256-255(، والسهمي يف "اتريخ جرجان" )ص 2454"الشعب" )
، واخلطيب يف "الفقيه 279 - 278 /19وابن عبد الرب يف "التمهيد" 

، وأبو 39 /2(، وأمحد 224ومسلم ) من طريق شعبة، 314 /1واملتفقه" 
، والطحاوي يف "شرح 5-4 /1(، وابن أيب شيبة 54عبيد يف "الطهور" )

(، وابن األعرايب يف "املعجم" 636(، وأبو عوانة )3299مشكل اآلاثر" )
(، ويف "املعرفة" 19" )، ويف "السنن الصغري42 /1(، والبيهقي 382)
(، وابن 1(، والرتمذي )224( من طريق زائدة بن قدامة، ومسلم )4177)

 ، وأبو يعلى5-4 /1وابن أيب شيبة  ،57 /2(، وأمحد 272ماجه )
(، وابن عساكر يف "املعجم" 296(، ويف "املعجم" )5616( و )5614)
، 73 /2 (، وأمحد1(، والرتمذي )224( من طريق إسرائيل، ومسلم )59)

(، وأبو يعلى 55وأبو بكر املروزي يف زايداته على "الطهور" أليب عبيد )
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(، وأبو 3366(، وابن حبان )2(، وابن املنذر يف "األوسط" )5750)
(، 22(، وأبو أمحد احلاكم يف "شعار أصحاب احلديث" )636عوانة )

 ، وابن عساكر يف "املعجم"191 /4(، والبيهقي 13266) /12والطرباين 
من طريق إبراهيم بن  255 /2( من طرق عن أيب عوانة، والبيهقي 59)

مخسُتهم )شعبة، وزائدة بن قدامة، وإسرائيل، وأبو عوانة الوضاح  طهمان،
بن عبد هللا اليشكري، وإبراهيم بن طهمان( عن مساك بن حرب، عن ا

مصعب بن سعد قال:  دخل عبد هللا بن عمر على ابن عامر يعوده وهو 
 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أال تدعو هللا يل اي ابن عمر؟ قال: إين مسعت رسول هللا مريض ف

، وكنت على "ال تقبل صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول"يقول: 
 البصرة.

ويف رواية: فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت فقال: أما إين لست 
 يقول: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص أبغّشهم لك، ولكين مسعت رسول هللا 

 :603 /2شف املشكل" ل ابن اجلوزي يف "كقا

" ... وأصل الغلول أخذ شيء من املغنم يف خفية، خيان فيه من له فيه 
حق، وملا كان الوايل قد يستأثر بشيء خاف أن يكون فعل ذلك، فخوفه 

 احلال، فكأنه يقول له: إن كنت ظلمت فما ينفعك دعائي".

 :104 /3وقال النووي يف "شرح مسلم" 

"الظاهر أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة، وحتريضه على  
اإلقالع عن املخالفات ومل يرد القطع حقيقة أبن الدعاء للفساق ال ينفع 
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والسلف واخللف يدعون للكفار وأصحاب املعاصي ملسو هيلع هللا ىلص فلم يزل النيب 
 ابهلداية والتوبة وهللا أعلم".

مري اهلذيل، وأيب سعيد اخلدري، وجاء من حديث أيب هريرة، وأسامة بن ع
وأنس بن مالك، وابن مسعود، والزبري بن العوام، وأيب بكر الصديق، 

 :رضي هللا عنهم وعمران بن حصني، وطلحة بن عبيد هللا

 

 أما حديث أيب هريرة:

( من طريق عبد العزيز بن أيب 640(، وأبو عوانة )10أخرجه ابن خزمية )
(، وابن املنذر يف "األوسط" 640وانة )ع(، وأبو 8118حازم، والبزار )

( من طريق 258 - 257(، والسهمي يف "اتريخ جرجان" )ص 1)
بن رابح، عن  [30]سليمان بن بالل، كالمها عن كثري بن زيد، عن الوليد 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة، أن نيب هللا 

 ."ال يقبل هللا صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول"

 وقال البزار: 

احلديث ال نعلمه يروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، وقد رواه عن "وهذا 
 كثري غري سليمان".

                                                           

وحتّرف يف "اتريخ جرجان" إىل )الربيع( وبسبب هذا التحريف قال العاّلمة املعلمي  - 30
 رمحه هللا تعاىل: مل أجده.
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 وهذا إسناد حسن، كثري بن زيد: قال أبو زرعة: صدوق فيه لني. 

 وقال حممد بن عبد هللا بن عمار املوصلي: ثقة.

 ليس به أبس.  وقال أمحد، وابن معني:

 حديثه. وقال أبو حامت: صاحل، ليس ابلقوي، يكتب

 ووثقه ابن حبان، وضعفه النسائي، وابن معني يف رواية. 

 فحديثه حسن إن شاء هللا تعاىل، وله طرق عن أيب هريرة:

( والعقيلي 343( وابن املنذر يف "األوسط" )642أخرجه أبو عوانة ) -1
من طريق أيب حذيفة موسى بن مسعود الّنهدي،  378 /3" يف "الضعفاء
يف  املقرئ، وابن 115 /7عدي يف "الكامل"  ( وابن9وابن خزمية )
( من طريق غسان بن عبيد املوصلي، كالمها عن عكرمة بن 23"األربعني" )

قال: قال  عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة 
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

 ."ال يقبل هللا صالة إال بطهور، وال صدقة من غلول"

 وقال العقيلي:

 عكرمة عليه". "وال يتابع

وعكرمة بن عمار: صدوق يغلط، ويف روايته عن حيىي بن أىب كثري 
 اضطراب، ومل يكن له كتاب كما يف "التقريب".
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من طريق عبد العزيز بن عبد هللا  511 /6وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
 القرشي، حدثنا عون بن حيان، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة به.

ذكر عدة رواايت يف ترمجة عبد العزيز بن عبد هللا وقال ابن عدي بعد أن 
 القرشي:

 " وعبد العزيز بن عبد هللا هذا عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات".

من طريق  251 /9(، وأبو نعيم يف "احللية" 641أخرجه أبو عوانة ) -2
يعلى بن عبيد، عن حيىي بن عبيد هللا، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: قال 

 ملسو هيلع هللا ىلص: ل هللا رسو 

 ."ال تقبل صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول"

 وإسناده ضعيف جدا، حيىي بن عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب: مرتوك.

( حدثنا أبو يوسف اجليزي، حدثنا عبد هللا 6230أخرجه أبو يعلى ) -3
حدثنا عباد بن كثري، عن أيب أمية عبد الكرمي قال:  -العدين  -بن الوليد ا

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص حدث احلسن بن أيب احلسن، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 

 ."ال يقبل هللا صالة إال بطهور، وال صدقة من غلول"

 وإسناده ضعيف جدا، وفيه علل:

 األوىل: االنقطاع، احلسن مل يسمع من أيب هريرة.

  املخارق: ضعيف. الثانية: عبد الكرمي بن أيب
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 الثالثة: عباد بن كثري: مرتوك، وقال اإلمام أمحد: روى أحاديث كذب. 
 
ثنا حد( حدثنا الربيت القاضي أبو العباس قال: 643أخرجه أبو عوانة ) -4

ثنا هقل، عن هشام بن حسان، عن حممد بن حداحلكم بن موسى قال: 
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص سريين، عن أيب هريرة قال: مسعت النيب 

 ."ال يقبل هللا صالة إال بوضوء، وال صدقة من غلول"

 وهذا إسناد حسن، احلكم بن موسى صدوق، وابقي رجاله كلهم ثقات.

حدثنا أمحد بن حممد بن حرب،  332 /1وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
سريين،  ن زايد، عن األوزاعي، عن حممد بنحدثنا الرتمجاين، حدثنا هقل ب

 عن أيب هريرة به.

 .وقال: "ابطل هبذا اإلسناد"
وذكر ابن عدي هذا احلديث يف ترمجة أمحد بن حممد بن حرب، وقال:  

 "يتعمد الكذب، ويلقن فيتلقن".

( عن هشام بن حسان، عن 9499وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
 مرسال.ملسو هيلع هللا ىلص: احلسن قال: قال رسول هللا 

 43 /8و 510 /3(، وابن عدي يف "الكامل" 274وأخرجه ابن ماجه )
من طريق اخلليل بن زكراي، حدثنا هشام بن حسان، عن احلسن، عن أيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص: بكرة، قال: قال رسول هللا 
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 "ال يقبل هللا صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول".

 واخلليل بن زكراي: مرتوك احلديث.

، والشجري 42 /8و 548 /7و 510 /3وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
من طريق حممد بن عبد العزيز بن املبارك  310 /2ميسية" يف "األمايل اخل

القيسي قال: حدثنا املنهال بن حبر قال: حدثنا هشام بن حسان، عن 
 احلسن، عن أيب بكرة به، وزاد: "وال عمال يف رايٍء".

 وقال ابن عدي:

"وهذا هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عبد العزيز الدينوري، عن املنهال بن 
شام، وهو ابطل هبذا اإلسناد، وقد رواه اخلليل بن زكراي عن حبر، عن ه

 من اخلليل بن زكراي". ل خريهشام بن حسان هبذا اإلسناد، واملنها

وقال اخلليلي يف ترمجة حممد بن عبد العزيز بن املبارك الدينوري من 
 : 626 /2"اإلرشاد" 

 "ضعفوه جدا فسقط".

 

 وأما حديث أسامة بن عمري اهلذيل:

(، 2315(، ويف "الكربى" )2524( ، والنسائي )59فأخرجه أبو داود )
(، وأبو 1416، والطيالسي )75و  74 /5(، وأمحد 271وابن ماجه )
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(، 686، والدارمي )5 /1(، وابن أيب شيبة 56عبيد يف "الطهور" )
(، وأبو 2329، والبزار )304 /1ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 

( ، والطحاوي 961، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )(638عوانة )
(، 381، وابن األعرايب يف "املعجم" )(3300)يف "شرح مشكل اآلاثر" 

 /7( ، وأبو نعيم يف "احللية" 505) /1(، والطرباين 1705وابن حبان )
، 278 /19 ، وابن عبد الرب يف "التمهيد"230و 42 /1، والبيهقي 176

، والبغوي يف "شرح السنة" 2063 /3فق واملفرتق" واخلطيب يف "املت
( من طرق عن شعبة، والنسائي 1403(، والضياء يف "املختارة" )157)
(، 16(، والنسوي يف "األربعني" )172( و )79(، ويف "الكربى" )139)

 /19 ، وابن عبد الرب يف "التمهيد"(506) /1(، والطرباين 2328بزار )وال
( و 1400( و )1399( و )1398) تارة"، والضياء يف "املخ278

( من طريق أيب عوانة، وابن أيب شيبة يف "املسند" 1402( و )1401)
من طريق سعيد بن أيب عروبة،  176 /7(، وأبو نعيم يف "احللية" 900)

ثالثُتهم )شعبة، وأبو عوانة الوضاح بن عبد هللا اليشكري، وسعيد بن أيب 
ملسو هيلع هللا ىلص املليح، حيدث عن أبيه، أنه مسع النيب عروبة( عن قتادة، قال: مسعت أاب 

 يقول: 

 "إن هللا ال يقبل صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول".

 وله طريق أخرى عن أيب املليح:



565 
 

(، واخلطيب يف "اتيل تلخيص 100أخرجه الطرباين يف "املعجم الصغري" )
حدثنا ( من طريق عبد امللك بن حممد بن عبد هللا الرقاشي، 125املتشابه" )

 عمر بن حبيب القاضي، عن خالد احلذاء، عن أيب املليح به.

 وقال الطرباين:

" مل يروه عن خالد احلذاء إال عمر بن حبيب تفرد به عبد امللك بن حممد 
 واسم أيب املليح: عامر". ،الرقاشي أبو قالبة

 وعمر بن حبيب هو العدوي البصري: ضعيف.

ين كما د هللا الرقاشي: قال الدارقطوأبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عب
 :(150"سؤاالت احلاكم" له )

" قيل لنا إنه كان جماب الدعوة، صدوق كثري اخلطأ يف األسانيد واملتون ال  
حيتج مبا انفرد به، بلغين عن شيخنا أىب القاسم ابن بنت منيع أنه قال: 

إلسناد عندي عن أىب قالبة عشرة أجزاء ما منها حديث ُمَسلم، إما يف ا
 وإما يف املنت، كان حيدث من حفظه فكثرت األوهام فيه".

 

 وأما حديث أيب سعيد اخلدري:

(، والطرباين يف 644كشف، وأبو عوانة )  -( 251فأخرجه البزار ) 
 (، وأبو3569( و )2105اميني" )(، ويف "مسند الش6897"األوسط" )

عن حممد بن عبيد هللا بن يزيد القردواين  (29الرفاء يف "الفوائد" ) يعل
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ثنا سليمان بن أيب داود، عن مكحول، عن رجاء حدثين أيب، حداحلراين، 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص بن حيوة، عن أيب سعيد اخلدري، أن نيب هللا ا

 ."ال يقبل هللا صدقة من غلول، وال صالة بغري طهور"

 وقال الطرباين:

بن أيب داود، تفرد به: حممد "مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال سليمان 
 بن عبيد هللا بن يزيد، عن أبيه".ا

وإسناده ضعيف جدا، سليمان بن أيب داود احلراين اجلزري: ضعيف جدا، 
 .قال اإلمام أمحد: "ليس بشيء"

 .وقال البخاري: "منكر احلديث" 
 .و زرعة الرازي: "كان لني احلديث"وقال أب 
 وقال أبو حامت: 

 ."ضعيف احلديث جدا" 
 .فاء، وقال األزدى: "منكر احلديث"وذكره الساجي، واألزدي يف الضع 

وقال ابن حبان: "منكر احلديث جدا، يروي عن األثبات ما خيالف حديث 
وافق األثبات من رواية حىت خرج عن حد االحتجاج به إال فيما  ،الثقات

 .ابنه عنه"
 ض املناكري".وقال أبو أمحد احلكم: "يف حديثه بع 

 وعبيد هللا بن يزيد القردواين احلراين: جمهول، قال الذهيب: 
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 ."ما عرفت عنه راواي سوى ولده"
 وقال احلافظ: "جمهول". 

 وحممد بن عبيد هللا بن يزيد القردواين: صدوق فيه لني كما يف "التقريب".

 

 وأما حديث أنس:

، وعنه أبو 4 /1(، وابن أيب شيبة 57فأخرجه أبو عبيد يف "الطهور" ) 
 321 /4(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 639(، وأبو عوانة )4251يعلى )

من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن سعد بن سنان، عن 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أنس، عن النيب 

 "ال تقبل صدقة من غلول، وال صالة بغري طهور".

( من طريق حممد بن 639(، وأبو عوانة )273أخرجه ابن ماجه )و 
 إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن سنان بن سعد به.

وإسناده ضعيف، سعد بن سنان، أو سنان بن سعد: قال اإلمام أمحد: 
"حديثه غري حمفوظ، حديث مضطرب"، وقال أيضا: "مل أكتب حديث 

سعد، وقال بعضهم: سعد بن  ألهنم اضطربوا فيه، فقال بعضهم: سنان بن
 سنان".

 وله طريق أخرى عن أنس:
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أخربان عبد هللا بن جعفر فيما  37 /2أخرجه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 
أذن، حدثنا عامر بن عامر أبو حيىي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا 

 ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا  احلسن بن أىب جعفر، عن اثبت، عن أنس قال:

ن تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم، وال "خري شبابكم م 
 يقبل هللا صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول، ولو يعلم املتخلفون عن

 ألتومها ولو حبوا". هاتني الصالتني

 وإسناده ضعيف، احلسن بن أيب جعفر: قال ابن حبان: 

تعبدين "من خيار عباد هللا اخلشن، ضعفه حيىي، وتركه أمحد، وكان من امل
اجملابني الدعوة، ولكنه ممن غفل عن صناعة احلديث، وحفظه، فإذا حدث 

وقلب األسانيد، وهو ال يعلم، حىت صار ممن ال حيتج به، وإن كان  وهم،
 فاضال".

وعامر بن عامر أبو حيىي: حمدث صاحب غرائب، وقد أخرجه الطرباين يف 
مد بن حيىي ( عن حم7419(، والبيهقي يف "الشعب" )5904"األوسط" )

( من طريق حممد بن علي 232القزاز، وابن شاهني يف "الرتغيب" )
( من طريق علي بن 1255اجلوزجاين، والقضاعي يف "مسند الشهاب" )

 األول منه. ر هم عن مسلم بن إبراهيم به ابلشطعبد العزيز، ثالثتُ 

 

 وأما حديث ابن مسعود:
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( من 10276) /10(، والطرباين 297فأخرجه أبو يعلى يف "املعجم" )
من طريق  66 /2طريق زكراي بن أيب زائدة، وابن عدي يف "الكامل" 

إمساعيل بن مسلم، كالمها عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عبد هللا، 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب 

 ."ال يقبل هللا صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول"

إسناد منقطع، فإن أاب عبيدة مل يسمع من أبيه شيئا، وزكراي بن أيب وهذا 
 زائدة: ثقة وكان يدلس، ومساعه من أىب إسحاق أبخرة.

 وإمساعيل بن مسلم املكي: ضعيف.

من طريق األعمش، والدارقطين يف "العلل"  5 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
أيب عبيدة،  ( من طريق سفيان الثوري، كالمها عن أيب إسحاق، عن888)

 قال: قال عبد هللا موقوفا.

 وقال الدارقطين: "وهو الصواب".

 وله طريق أخرى عن ابن مسعود:

ثنا حد( من طريق عباد بن أمحد العرزمي، 10205) /10أخرجه الطرباين 
عمي، عن أبيه، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب السفر، عن األسود، 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد هللا قال: مسعت النيب 

 ."ال يقبل هللا صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول، وابدأ مبن تعول"
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وإسناده ضعيف جدا، عباد بن أمحد العرزمي: قال الدارقطين كما يف 
 (: "مرتوك".48"سؤاالت الربقاين" له )ص: 

وعم عباد بن أمحد العرزمي هو حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا 
بن أيب سليمان العرزمي: قال الدارقطين: "مرتوك احلديث هو وأبوه وجده" ا

 627 /3كما يف "امليزان" 

 

 وأما حديث الزبري بن العوام:

الواسطي  ( حدثنا حممد بن حنيفة6155فأخرجه الطرباين يف "األوسط" ) 
 ل: حدثنا أبو قتادة احلراين قال:قال: حدثنا وهب بن حفص احلراين قا

عن أبيه، عن الزبري بن العوام  حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن عروة،
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 

 ."ال يقبل هللا صالة إال بطهور، وال صدقة من غلول"

 وقال الطرباين:

إال أبو قتادة احلراين، وال يروى عن الزبري "مل يرو هذا احلديث عن ابن سعد 
 إال هبذا اإلسناد".

 وإسناده اتلف ممن دون الليث بن سعد، أبو قتادة احلراين: مرتوك احلديث.

 ووهب بن حفص احلراين: كذبه احلافظ أبو عروبة، وقال الدارقطين:
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 "كان يضع احلديث". 

 ي. وحممد بن حنيفة الواسطي: قال الدارقطين: ليس ابلقو 

 

 وأما حديث أيب بكر الصديق:

مرا، والعقيلي يف حدثنا أمحد بن اهليثم بسر  (645فأخرجه أبو عوانة )
حدثنا إبراهيم بن حممد، كالمها عن عبد هللا بن عمرو  284 /2" "الضعفاء

ثنا زهري بن معاوية، عن جابر، عن الشعيب، عن مسروق، حدالواقعي قال: 
عن عائشة قالت: مسعت أاب بكر الصديق رضي هللا عنه يقول: قال رسول 

 ملسو هيلع هللا ىلص: هللا 

 "ال يقبل هللا صدقة من غلول، وال صالة بغري طهور".

 وزاد أبو عوانة: "وابدأ مبن تعول".

 املديىن:وإسناده اتلف، عبد هللا بن عمرو الواقعي: قال علي بن 

 .بن حسان الواقعي كان يضع احلديث""عبد هللا بن عمرو  
 وكذبه الدارقطين. 

 وجابر هو اجلعفي: قال الذهيب: 

 .ه احلفاظ، من أكرب علماء الشيعة""وثقه شعبة فشذ، وترك
 وقال احلافظ: "ضعيف رافضي". 
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يف وأخرجه حممد بن أيب احلسني بن عبد امللك البزار يف "فوائده" كما 
من طريق وهب بن حفص احلراين، حدثنا  للرافعي 453 /2"أخبار قزوين" 

 حممد بن القاسم األسدي، حدثنا زهري بن معاوية، عن جابر به.

 وإسناده اتلف، حممد بن القاسم األسدي: كذبوه كما يف "التقريب".

 ووهب بن حفص احلراين: كذبه احلافظ أبو عروبة، وقال الدارقطين:

 ث"."كان يضع احلدي 

عباد بن أمحد العرزمي: ( من طريق 238لدي يف "فوائده" )وأخرجه اخل
حدثين عمي، عن أبيه، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة 

 قالت: حدثين أبو بكر مرفوعا مطوال.

وإسناده ضعيف جدا، عباد بن أمحد العرزمي: قال الدارقطين كما يف 
 (: "مرتوك".48"سؤاالت الربقاين" له )ص: 

وعم عباد بن أمحد العرزمي هو حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا 
بن أيب سليمان العرزمي: قال الدارقطين: "مرتوك احلديث هو وأبوه وجده" ا

 .627 /3كما يف "امليزان" 

(، والدارقطين 85)وأخرجه أبو أمحد احلاكم يف "شعار أصحاب احلديث" 
ابر اجلعفي، عن الشعيب، قال: من طريق عمرو بن مشر، عن ج 170 /2

 مسعت مسروق بن األجدع، عن عائشة، قالت:

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص مسعت رسول هللا  
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 ."ال يقبل هللا صالة بغري طهور وابلصالة علي"

 وقال الدارقطين:

 "عمرو بن مشر، وجابر ضعيفان".

 

 وأما حديث عمران بن حصني:

 /7(، وأبو نعيم يف "احللية" 509) /18فأخرجه الطرباين يف "الكبري"  
ثنا شعبة، عن قتادة، عن أيب حدمن طرق عن زيد بن احلباب،  176

 ملسو هيلع هللا ىلص: السوار العدوي، عن عمران بن حصني قال: قال رسول هللا 

 ."ال يقبل هللا صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول"

حديث الثوري،  يف خيطئ: صدوق سن، زيد بن احلبابوهذا إسناد ح
وابقي رجاله رجال الشيخني، وأما تدليس قتادة فمأمون منه يف هذا اإلسناد 

 ألنه من رواية شعبة عنه، وكان ال يسمع منه إال ما مسعه.

 

 وأما حديث طلحة بن عبيد هللا:

يف  (، والعقيلي87فأخرجه الباغندي يف "مسند عمر بن عبد العزيز" )
( من طرق عن يونس بن 529، والبزّاز يف "فوائده" )297 /2" "الضعفاء

الكويف أبو حممد، حدثنا عبد هللا بن  موسى كدمي: حدثنا احلسن بن محاد
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حممد العدوي قال: مسعت عمر بن عبد العزيز يقول على املنرب: حدثين 
عبادة بن عبادة بن عبد هللا، عن طلحة بن عبيد هللا قال: مسعت رسول هللا 

 لى منربه: يقول عملسو هيلع هللا ىلص 

 ."ال تقبل صالة عبد بغري طهور، وال صدقة من غلول"

للعقيلي طبعة دار التأصيل: "ال تُقبل صالة إمام  401 /2ويف "الضعفاء" 
 غلول". ة منحيكم بغري ما أنزل هللا، وال تُقبل صالة بغري طهور، وال صدق

 وقال العقيلي:

وأول متنه غري حمفوظ،  "إسناده غري حمفوظ، وعامة من يرويه جمهول ابلنقل،
 وآخره معروف من حديث الناس بغري هذا اإلسناد".

 وإسناده اتلف، عبد هللا بن حممد العدوي: مرتوك، رماه وكيع ابلوضع. 

ويونس بن موسى كدمي: هو والد حممد الكدميي املتهم ابلكذب، مل أجد له 
 ترمجة.

من طريق  89 /4وعبادة بن عبادة بن عبد هللا: مل أجده، وعند احلاكم 
: مسعت عمر نا عبد هللا بن حممد العدوي، قالاحلسن بن محاد الكويف، حدث

بن عبادة، عن  : حدثين عبادة بن عبد هللاعلى املنرب يقولبن عبد العزيز، ا
 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص مسعت رسول هللا  قال:،  طلحة بن عبيد هللا

وذكر ابقي  "أال أيها الناس ال يقبل هللا صالة إمام حكم بغري ما أنزل هللا.. 
 احلديث".
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وجاء يف الباب من حديث أيب هريرة، وسهل بن سعد، وأيب سعيد 
 اخلدري، وأيب سربة اجلهين، وعلي بن أيب طالب:

 أما حديث أيب هريرة:

عن ِإسحاق بن ِإبراهيم  117 /1(، والبيهقي 135فأخرجه البخاري )
(، 225( حدثين ِإسحاق بن نصر، ومسلم )6954احلنظلي، والبخاري )

، وعنه أبو 318و 308 /2 وأمحدعن حُممد بن رافع،  229 /1والبيهقي 
(، 66( حدثنا حممود بن غيالن، وابن اجلارود )76(، والرتمذي )60داود )

( عن أمحد بن 156، والبغوي )160 /1(، والبيهقي 637ة )وأبو عوان
( حدثنا حممد بن علي 3يوسف السلمي، وابن املنذر يف "األوسط" )

( حدثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم، وعمي 11النجار، وابن خزمية )
إمساعيل بن خزمية، تسعُتهم )إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن نصر، وحممد 

ن حنبل، وحممود بن غيالن، وأمحد بن يوسف، وحممد بن بن رافع، وأمحد با
 اعيل بن خزمية( عن وإمس ر، وعبد الرمحن بن بشر بن احلكم،علي النجا

منبه  ( عن معمر، عن مهام بن (530عبد الرزاق )وهو عنده يف "املصنف )
أنه مسع أاب هريرة يقول: قال رسول هللا  ( (108) وهو يف "صحيفته" )

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
 هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ"."ال يقبل 

ومتامه عند بعضهم: "قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما احلدث اي 
 أاب هريرة؟ قال: فساء أو ضراط".
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 وقال الرتمذي: 

 "."حديث حسن صحيح

 طرق أخرى عن أيب هريرة:

 /2، وأمحد 41 /1(، ومن طريقه البيهقي 101أخرجه أبو داود ) -1
(، والطرباين يف "األوسط" 17ذي يف "العلل الكبري" )، والرتم418

 /1، واحلاكم 134 /1(، والدارقطين 379(، ويف "الدعاء" )8080)
(، 209(، والبغوي )114، ويف "اخلالفيات" )43 /1، والبيهقي 146

 /11(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 120وابن اجلوزي يف "التحقيق" )
نا حممد بن موسى، عن يعقوب بن عن قتيبة بن سعيد، حدث 332-333

ال صالة ملن ال "ملسو هيلع هللا ىلص: سلمة، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 
 ."وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا تعاىل عليه

 وقال الرتمذي: 

عن هذا احلديث، فقال: حممد بن موسى  -يعين البخاري  -"سألت حممدا 
ديث، ويعقوب بن سلمة: مدين ال يعرف املخزومي: ال أبس به، مقارب احل

 له مساع من أبيه،

 وال يعرف ألبيه مساع من أيب هريرة.  
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قال الرتمذي: مسعت إسحاق بن منصور يقول: مسعت أمحد بن حنبل 
له  -يعين يف التسمية على الوضوء  -يقول: ال أعلم يف هذا الباب حديثا 

 إسناد جيد".

 خاري.للب 77 /4ويُنظر "التاريخ الكبري" 

 وقال احلافظ يف ترمجة يعقوب بن سلمة من "التقريب ": "جمهول احلال".

: 162 / 4ووالده سلمة: "لني احلديث"، وقال يف "هتذيب التهذيب" 
 هذا اخلرب". "وسلمة هذا ال يعرف إال يف

، 134 /1(، والدارقطين 6409(، وأبو يعلى )399وأخرجه ابن ماجه )
أيب فديك قال: حدثنا حممد بن موسى بن من طريق ابن  146 /1واحلاكم 

 أيب عبد هللا به.

 وقال احلاكم: 

"هذا حديث صحيح اإلسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أيب سلمة 
 املاجشون!". 

قلت: إسناده ضعيف، وقد اختلط على احلاكم يعقوب بن سلمة الليثي، 
ال، والثاين بيعقوب بن أيب سلمة املاجشون، ومها خمتلفان، فاألول جمهول احل

 صدوق من رجال مسلم. 

(، 1132، واآلجري يف "الشريعة" )119 /1أخرجه الدارقطين  -2
( من طريق حممود بن 121، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )44 /1والبيهقي 
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حممد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، 
 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

وما آمن يب من مل  ،وما صلى من مل يتوضأ ،"ما توضأ من مل يذكر اسم هللا
 وما أحبين من مل حيب األنصار". ،حيبين

 وإسناده ضعيف، حممود بن حممد الظفري، قال الدارقطين: مل يكن ابلقوي.

وذكر البيهقي أن ابن َمِعني قال عن أيوب بن النجار: مل يسمع من حيىي بن 
 ثا واحدا "احتج آدم وموسى".أيب كثري إال حدي

حدثنا حممد بن علي بن  26 /1أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين"  -3
ثنا وهيب، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدداود البغدادي، قال: 

ثنا عبد الرمحن بن حرملة، أنه مسع أاب ثفال املري يقول: مسعت رابح بن حد
عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب يقول: حدثتين جديت أهنا مسعت أاب 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هريرة يقول: مسعت رسول هللا 

 ."وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه ،ال صالة ملن ال وضوء له"

 بد الرمحن: قال احلافظ: "مقبول".وهذا إسناد ضعيف، رابح بن ع

 وأبو ثفال املري، قال البخاري: "يف حديثه نظر". 

 وقد اخُتلف يف حديثه هذا:
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( من طريقني عن عبد العزيز بن حممد 378فأخرجه الطرباين يف "الدعاء" )
الدراوردي، عن أيب ثفال املري، قال: مسعت رابح بن عبد الرمحن بن 

 بد الرمحن بن ثوابن، عن أيب هريرة به.حويطب، حيدث عن حممد بن ع

حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن( بدل )جدة رابح بن عبد فصار يف إسناده )
 الرمحن(.

حدثنا فهد، قال: حدثنا حممد  26 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 بن سعيد، قال: أخربان الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أيب ثفال املري به.ا

 إسناده ابن حرملة بني الدراوردي، وأيب ثفال.فدخل يف 

، وأبو نعيم يف 98 /2وذكر أبو الشيخ يف "طبقات احملدثني أبصبهان" 
ثنا حدقال:  ،رواية حممد بن عامر بن إبراهيم 306 /1"أخبار أصبهان" 

عن احلسن بن  ،ثنا أبو أمية خالد بن قرة بن خالد السدوسيحدقال:  ،أيب
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا  ،عن أيب هريرة ،أيب ثفالعن  ،أيب جعفر اجلفري

وال يؤمن  عليه،وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا  ،ال صالة ملن ال وضوء له"
 ."وال يؤمن يب عبد ال حيب األنصار يب،ابهلل عبد ال يؤمن 

 واحلسن بن أيب جعفر اجلفري: ضعيف احلديث مع عبادته وفضله.

 تُعرف حاله.وخالد بن قرة بن خالد: ال 

، وأبو 382 /6و  381 /5و  70 /4(، وأمحد 25وأخرجه الرتمذي )
، ويف "املسند" 5و  3 /1(، وابن أيب شيبة 52عبيد يف "الطهور" )
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، وابن املقرئ يف "األربعني" 177 /1(، والعقيلي يف "الضعفاء" 630)
(، 377( و )376( و )375( و )374(، والطرباين يف "الدعاء" )20)

(، 96(، وابن شاهني يف "الرتغيب" )24سي يف "خمتصر األحكام" )والطو 
، وابن عساكر يف 43 /1، والبيهقي 124و 123و  121 /1والدارقطين 

(، والضياء يف 119، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )26 /18"اتريخ دمشق" 
( من طرق عن عبد الرمحن بن حرملة، 401"املنتقى من مسموعات مرو" )

(، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على 398(، وابن ماجه )26والرتمذي )
، والطرباين 46 /9، ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال" 70 /4"املسند" 

(، وابن عساكر يف 94(، وابن شاهني يف "الرتغيب" )373يف "الدعاء" )
( من طريق 118، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )26 /18"اتريخ دمشق" 
كالمها عن أيب ثفال املري، عن رابح بن عبد الرمحن بن أيب   يزيد بن عياض،

، ملسو هيلع هللا ىلصسفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: مسعت رسول هللا 
 يقول: 

"ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر هللا تعاىل، وال يؤمن ابهلل 
 من مل يؤمن يب، وال يؤمن يب من ال حيب األنصار".

 يد بن زيد!فصار من مسند سع

(: قال أيب: والصحيح عبد الرمحن 2589وقال ابن أيب حامت يف "العلل" )
بن حرملة، عن أيب ثفال املري، عن رابح بن عبد الرمحن بن حويطب، عن ا

 ملسو هيلع هللا ىلص".جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النيب 
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 (.678وصّحح هذا الوجه الدارقطين يف "العلل" )

(: مسعت أيب وأاب زرعة وذكرت هلما 129وقال ابن أيب حامت يف "العلل" )
الصحيح،  حرملة... فقاال: "ليس عندان بذاكحديثا رواه عبد الرمحن بن 

 أبو ثفال جمهول، ورابح جمهول".

(، ومن طريقه الضياء يف "املختارة" 228وأخرجه الشاشي يف "مسنده" )
 ناحدثنا وهيب، حدثنا عفان، حدث( حدثنا حممد بن علي الوراق، 1104)

 عبد الرمحن بن حرملة، أنه مسع أاب غالب، حيدث يقول مسعت رابح بن 
عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب، يقول: حدثتين جديت، أهنا مسعت 

 أابها: فذكره.
 وقال الضياء:

 "كذا ذكره واملعروف أبو ثفال املري بدل أيب غالب".

حرملة،  معشر، عن عبد الرمحن بنمن طريق أيب  382 /6وأخرجه أمحد 
عن أيب ثفال املري، عن رابح بن عبد الرمحن بن حويطب، عن جدته 

 يقول: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص قالت: مسعت رسول هللا 

كما يف   بد الرمحن: ضعيف أسن واختلطجنيح بن عوأبو معشر هو 
 "التقريب".

، وابن شاهني يف "الرتغيب" 27 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
من طريق سليمان بن بالل، والدارقطين يف "العلل"  60 /4(، واحلاكم 95)
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من طريق أيب حرملة عبد الرمحن بن حرملة، كالمها عن  435-436 /4
أيب ثفال املري قال: مسعت رابح بن عبد الرمحن بن حويطب يقول: حدثتين 

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: ديت أهنا مسعت رسول هللا ج

ومل يُذكر أبوها يف اإلسناد، وحتّرف اسم أيب ثفال يف املطبوع من "املستدرك" 
 إىل أيب بقال.

 ( من طريق أيب سلمة موسى بن657) وأخرجه الدواليب يف "الكىن"
إمساعيل قال: حدثنا محاد بن سلمة قال: أنبأ صدقة، عن أيب ثفال، عن أيب 

 يطب:بكر بن حو 

قال: مل يؤمن من مل يؤمن يب، وال صالة إال بوضوء، وال وضوء  ملسو هيلع هللا ىلص"أن النيب 
 ملن مل يسم".

(، وابن 62(، والعدين يف "اإلميان" )1195وأخرجه اخلالل يف "السنة" )
 /18(، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 1079بطة يف "اإلابنة الكربى" )

 من طريق وكيع، حدثنا محاد به، بلفظ:  27

 "ال إميان ملن ال صالة له، وال صالة ملن ال وضوء له".

 واقتصر اخلالل، وابن بطة على الشطر األول منه.

 وهذا مرسل، وقال ابن عساكر:

 "هذا حديث غريب من هذا الوجه وصدقة هذا مل ينسب".
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 وأما حديث سهل بن سعد:

ك (، وابن السما1098(، والروايين يف "مسنده" )400فأخرجه ابن ماجه )
 /1، واحلاكم 171-170 /2خمطوط، والدارقطين  -يف "الفوائد املنتقاة" 

من طريق عبد املهيمن بن عباس بن سهل  379 /2، وعنه البيهقي 269
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النيب ا

"ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه، وال صالة 
 يصلي على النيب، وال صالة ملن مل حيب األنصار".ملن ال 

( من طريق عبد املهيمن به، بلفظ: "ال وضوء 5698) /6وعند الطرباين 
 ملسو هيلع هللا ىلص".ملن مل يصل على النيب 

 وإسناده ضعيف جدا، قال الدارقطين:

 "عبد املهيمن ليس ابلقوي".

 وقال البيهقي:

 "وعبد املهيمن ضعيف ال حيتج برواايته".

 : واه.وقال الذهيب

قلت: قد أمجع احلفاظ على ضعف عبد املهيمن، فهو شبه املرتوك، ومل يتفّرد 
 به، فقد اتبعه: أخوه أيّب:
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( من طريق ُأيبَِّ بن 382(، ويف "الدعاء" )5699) /6أخرجه الطرباين 
عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، رضي هللا عنه أن رسول هللا 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

ء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه، وال صالة ال صالة ملن ال وضو "
 ."ملن ال يصلي على نيب هللا عليه السالم، وال صالة ملن ال حيب األنصار

: ضعيف، وقد : منكر احلديث، قال حيىي بن معنيوأيّب: ضعفوه، قال أمحد
 (.229احتج البخاري به قاله الذهيب يف "الكاشف" )

: "والذي يف كتاب 187-186 /1ذيب" قال احلافظ يف "هتذيب الته
 حممد بن عمرو الدواليب: قال البخاري: ليس ابلقوي. 

موضع  يفا روى له البخاري وكأن املزي غفل عن ذاك حالة النقل، وإمن
 ملسو هيلع هللا ىلص". ذكر خيل النيب واحد يف

 

 وأما حديث أيب سعيد اخلدري:

، ويف "الدعوات الكبري" 43 /1، وعنه البيهقي 147 /1فأخرجه احلاكم 
( حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا احلسن بن علي بن 57)

عفان، حدثنا زيد بن احلباب، حدثنا كثري بن زيد، عن ربيح بن عبد الرمحن 
 ملسو هيلع هللا ىلص: : قال رسول هللا يد اخلدري، عن أبيه، عن جده، قالبن أيب سعا

 الة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه"."ال ص
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قلت: وهذا إسناد ضعيف، ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد، قال 
 البخاري: منكر احلديث.

(، ونقل عن املروذي أنه قال: 552وذكره ابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" )
 رب بصحيح"."مل يصححه أمحد، وقال: ربيح ليس ابملعروف، وليس اخل

ورواه عن زيد بن احلباب: أبو كريب حممد بن العالء، وأمحد بن حنبل، وأبو 
عبيد القاسم بن سالم، وأبو بكر بن أيب شيبة، فلم يذكروا هذه الزايدة، 

(، وابن السين يف "عمل اليوم 1060(، وأبو يعلى )397أخرجه ابن ماجه )
، وأبو عبيد يف "الطهور" 41 /3( عن حممد بن العالء، وأمحد 26والليلة" )

(، 380، ومن طريقه الطرباين يف "الدعاء" )2 /1(، وابن أيب شيبة 53)
أربعُتهم )حممد بن العالء، وأمحد، وأبو عبيد، وابن أيب شيبة( عن زيد بن 

احلباب، عن كثري بن زيد، عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري، 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن أبيه، عن جده، عن النيب 

 ."ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه" 

ورواه عن كثري بن زيد: أبو أمحد الزبريي، وعبد امللك بن عمرو، فلم يذكرا 
 /1، وابن أيب شيبة 41 /3(، وأمحد 397هذه الزايدة، أخرجه ابن ماجه )

( عن أيب أمحد 1221(، وأبو يعلى )18، والرتمذي يف "العلل الكبري" )2
والدارمي املنتخب،  -( 910(، وعبد بن محيد )397الزبريي، وابن ماجه )

من طريق عبد امللك بن عمرو، كالمها عن  120 /1(، والدارقطين 691)
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كثري بن زيد، عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص سعيد، أن النيب 

 ."ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه" 

 

 وأما حديث أيب سربة اجلهين:

( مطوال عن 1725( و )873ملثاين" )فأخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد وا
(، والطرباين 215الصلت بن مسعود اجلحدري، والدواليب يف "الكىن" )

(، وعنه أبو 381(، ويف "الدعاء" )1115(، ويف "األوسط" )755) /22
، وابن منده يف "معرفة الصحابة" )ص 2914 /5نعيم يف "معرفة الصحابة" 

 /22فر النفيلي، والطرباين ( من طريق عبد هللا بن حممد أيب جع890
، وقاضي املارستان 2914 /5(، وعنه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 755)

من  155 /16(، وابن النجار يف "ذيل اتريخ بغداد" 611يف "مشيخته" )
بن عبد هللا بن  [31]عن حيىي عيب بن سلمة األنصاري، ثالثُتهم طريق ش

بن سربة موىل قريش، عن  [32]يزيد بن عبد هللا بن أنيس، حدثنا عيسى 
 قام فحمد هللا عز وجل مث قال: ملسو هيلع هللا ىلص أبيه، عن جده، أن رسول هللا 

                                                           

القاهرة )عيسى( وهو انتقال  -ويف املطبوع من "املعجم األوسط" طبعة دار احلرمني  - 31
 نظر.

 
 حتّرف يف "املعجم الكبري" إىل )عبد هللا(. - 32
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ال صالة إال بوضوء، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه، وال يؤمن ابهلل "
 ."من مل يؤمن يب، ومل يؤمن يب من مل يعرف حق األنصار

ربة مل أجد هلما وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن سربة، وأبوه سربة بن أيب س
ترمجة، وقال أبو القاسم البغوي يف كتاب "الصحابة" كما يف "نتائج 

 : "عيسى منكر احلديث".234 /1األفكار" 

 

 وأما حديث علي بن أيب طالب:

من طريق احلسن بن حممد بن  424 /6فأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
جده عن  أيب عاصم، حدثنا عيسى بن عبد هللا، عن أبيه، عن أبيه، عن

 ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول هللا علي 

 "ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه".

 وقال ابن عدي عن أحاديث عيسى بن عبد هللا بن حممد:
"ليست مبستقيمة"، وإسناده ضعيف جدا، عيسى بن عبد هللا بن حممد بن  

ويقال له: ، مرتوك احلديثلب: قال الدارقطين: عمر بن علي بن أيب طا
 مبارك.

 وقال ابن حبان: يروي عن آابئه أشياء موضوعة.

 ال شيء. ،ال يكتب حديثه ،وقال أبو نعيم: روى عن آابئه أحاديث مناكري

 واحلسن بن حُممد بن أيب عاصم: مل أهتد إليه.
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 مرفوعا: وجاء عن علي 

 التسليم"."مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها 

(، 275(، وابن ماجه )3(، والرتمذي )618( و )61أخرجه أبو داود )
(، والشافعي 1، والفضل بن دكني يف "الصالة" )129و  123 /1وأمحد 

 /1(، وابن أيب شيبة 687(، والدارمي )2539، وعبد الرزاق )70 /1
" (، وابن فيل يف "جزءه633(، والبزار )37، وأبو عبيد يف "الطهور" )229

مسند  -( 438(، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" )616(، وأبو يعلى )5)
(، 45طلحة بن عبيد هللا، وأبو أمحد احلاكم يف "شعار أصحاب احلديث" )

، والطوسي 209-208 /5، وابن عدي يف "الكامل" 273 /1والطحاوي 
(، والدارقطين 380(، وابن األعرايب يف "املعجم" )3يف "خمتصر األحكام" )

، ويف "أخبار أصبهان" 372 /8، وأبو نعيم يف "احللية" 216و  179 /2
، ويف "السنن 379و 254 -253و 173و 15 /2، والبيهقي 271 /1

، واخلطيب يف 185 /9(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 462الصغري" )
(، وابن اجلوزي يف 558، والبغوي )195-194 /10"اتريخ بغداد" 

( من طرق عن 719( و )718اء يف "املختارة" )(، والضي416"التحقيق" )
سفيان الثوري، عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن حممد ابن احلنفية، عن 

 أبيه به.

 وقال الرتمذي:
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"هذا احلديث أصح شيء يف هذا الباب وأحسن، وعبد هللا بن حممد بن 
عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ومسعت 

كان أمحد بن حنبل، وإسحاق   يقول: -يعين البخاري  -بن إمساعيل  حممد
بن إبراهيم، واحلميدي، حيتجون حبديث عبد هللا بن حممد بن عقيل، قال ا

 حممد: وهو مقارب احلديث، ويف الباب عن جابر، وأيب سعيد".

 وقال البغوي:

 "هذا حديث حسن".

د بن عقيل: لنّي قلت: احلديث حسن ابملتابعات فإن عبد هللا بن حمم
 احلديث، ضعفه مجٌع من احلّفاظ. 

من طريق احلسني بن عيسى بن  124 /7وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 
ختة، ميسرة، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا سفيان، عن ثوير بن أيب فا

 ملسو هيلع هللا ىلص:رسول هللا عن أبيه، عن علي، قال: قال 

 ."لها التسليموحتلي ،وحترميها التكبري ،مفتاح الصالة الطهور" 

 وقال أبو نعيم:

إن  -"تفرد به سلمة عن الثوري، وقيل: إن الثوري روى عن اثبت البناين 
 وروى عن ثور بن عمرو اهلمداين الكويف، ومل يسنده فيما أعلم". -صح 

 ضعيف رمى ابلرفض كما يف "التقريب".وثوير بن فاختة: 
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 أما حديث جابر الذي ذكره الرتمذي يف الباب:

 /2، والعقيلي يف "الضعفاء" 340 /3(، وأمحد 4فأخرجه الرتمذي )
(، والبيهقي 596(، ويف "الصغري" )4364، والطرباين يف "األوسط" )136

( من طريق حسني بن حممد املروذي، وحممد بن نصر 2455يف "الشعب" )
( من طريق حيىي بن حسان، وابن عدي يف 175يف "تعظيم قدر الصالة" )

ثالثُتهم عن سليمان  من طريق عبد الصمد بن النعمان،241 /4"الكامل" 
قال  قال:بن قرم، عن أيب حيىي القتات، عن جماهد، عن جابر بن عبد هللا ا

  ملسو هيلع هللا ىلص:رسول هللا 

 "مفتاح اجلنة الصالة، ومفتاح الصالة الطهور". 

 وقال ابن عدي:

 " وال أعلم يرويه، عن أيب حيىي غري سليمان بن قرم".

 ين:وقال الطربا

"مل يروه عن أيب حيىي القتات وامسه زاذان إال سليمان بن قرم تفرد به 
 احلسني".

 /2(، ومن طريقه أبو الشيخ يف "الطبقات" 1899وأخرجه الطيالسي )
، والبيهقي يف 176 /1، وعنه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 280

 /1(، واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 2456"الشعب" )
 حدثنا سليمان بن معاذ الضيب، عن أيب حيىي القتات به. 350-351
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وهذا إسناد ضعيف، أبو حيىي القتات: لنّي احلديث، وسليمان بن قرم هو 
نفسه سليمان بن معاذ الضيب: وهو سيء احلفظ، قال ابن أيب حامت يف 

 :136 /4"اجلرح والتعديل" 

ن مساك، وأيب "سليمان بن قرم الضيب وهو ابن قرم بن معاذ، روى ع
إسحاق، واألعمش، وواقد موىل زيد بن خليدة، وسنان أيب حبيب، روى 

عنه الثوري، وأبو األحوص، وحيىي بن آدم، وأبو اجلواب، وسلمة بن 
الفضل، وأبو داود الطيالسي، ونسبه أبو داود إىل جده كي ال يفطن له، 

 مسعت أيب يقول ذلك".

وأيب زرعة، ونقل اخلطيب يف مث نقل تضعيفه عن ابن معني وأيب حامت 
هذا الكالم مث قال: "قوله إن أاب دود نسبه إىل جده  350 /1"املوضح" 

لئال يفطن له بعيد ألن يعقوب بن إسحاق احلضرمي قد حدث عن 
سليمان بن معاذ، أفرتى يعقوب أيضا قصد أال يفطن له أنه سليمان بن 

يف أمر هذين الرجلني  قرم؟! هذا بعيد يف نفسي وهللا أعلم، وموضع الشبهة
أهنما يف طبقة واحدة وأهنما ضبيان على أن سليمان بن معاذ قد نسب يف 

بن إسحاق احلضرمي عنه إىل بين تيم أو متيم فأما نسبه إىل ارواية يعقوب 
 بين ضبة فقد ذكر عن أيب داود يف عدة أحاديث". 

 : 214/  4وقال احلافظ يف هتذيب التهذيب 

وممن فّرق بينهما ابن حبان تبعا للبخاري، مث ابن القطان، وذكر عبد الغين 
 بن سعيد يف "إيضاح اإلشكال" أن من فرق بينهما فقد أخطأ. ا
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 وكذا قال الدارقطين، وأبو القاسم الطرباين. 

 الرفض، ويقلب األخبار مع ذلك.  يفوقال ابن حبان: كان رافضيا غاليا 

  داود.وقال يف "الثقات": سليمان بن معاذ يروي عن مساك، وعنه أبو 

قوله  يفوجزم ابن عقدة أبنه سليمان بن قرم، وأن أاب داود الطيالسي أخطأ 
 سليمان بن معاذ". 

 
 وأما حديث أيب سعيد اخلدري:

(، وأبو يوسف يف "اآلاثر" 276(، وابن ماجه )238فأخرجه الرتمذي )
، 229 /1(، وابن أيب شيبة 4بن احلسن يف "اآلاثر" )(، وحممد 2( و )1)

( و 439، والطربي يف "هتذيب اآلاثر" )229 /2والعقيلي يف "الضعفاء" 
(، 1125( و )1077اجلزء املفقود، وأبو يعلى ) -( 441( و )440)

(، 1632) ، والطرباين يف "األوسط"261 /3وابن عدي يف "الكامل" 
 130، وأبو نعيم يف "مسند أيب حنيفة" )ص 190و  178 /2والدارقطين 

 380و 85 /2(، والبيهقي 1473(، وابن بشران يف "األمايل" )130و 
من طرق عن أيب سفيان طريف بن شهاب السعدي، عن أيب نضرة، عن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: أيب سعيد اخلدري، قال: قال النيب 

ة ملن مل مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم، وال صال"
 واللفظ للرتمذي. "يقرأ ابحلمد، وسورة يف فريضة أو غريها
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 وإسناده ضعيف من أجل أيب سفيان السعدي طريف بن شهاب. 

 ( من طريق سليمان بن 1360وأخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )
ثنا إمساعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد هللا، عن أيب حدعبد الرمحن، 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص أيب سعيد اخلدري، قال: مسعت رسول هللا نضرة، عن 
ويف كل ركعتني  ،والتسليم حتليلها ،والتكبري حترميها ،الطهور مفتاح الصالة"

ويف كل ركعتني تشهد  ،وال تصلى صالة إال أبم القرآن ومعها غريها ،سالم
 ."وتسليم

 مل يرو عنه غريعبد العزيز بن عبيد هللا: ضعيف و وهذا إسناد ضعيف، 
 إمساعيل بن عياش.

 /2، والبيهقي 132 /1(، واحلاكم 2390وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
من طريق أيب عمر الضرير قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: أخربان  379

سعيد بن مسروق الثوري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول 
 ."وحتليلها التسليم ،تكبريلصالة الوضوء، وحترميها المفتاح ا"قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال حسان، تفرد به أبو عمر".

 وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم" وأقره الذهيب!

قلت: مل يتفّرد به أبو عمر، فقد اتبعه األزرق بن علي، وحفص بن عمر 
اإلمام مسلم أليب نضرة شيئا، وامسه  احلوضي، وحبان بن هالل، ومل خيرّج
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املنذر بن مالك، وال أليب عمر الضرير، وهذا احلديث مما اخُتلف فيه على 
حسان بن إبراهيم، فقد ُروي عنه، عن أيب سفيان السعدي كما تقّدم، وقال 

بعد أن رواه من طريق األزرق بن  - 381 /1ابن حبان يف "اجملروحني" 
 :-، عن سعيد بن مسروق به علي، عن حسان بن إبراهيم

"وهذا وهم فاحش، ما روى هذا اخلرب عن أيب نضرة إال أبو سفيان 
السعدي، فتوهم حسان ملا رأى أاب سفيان أنه والد الثوري، فحدث عن 

إال طريقان أبو سفيان عن  سعيد بن مسروق ومل يضبطه، وليس هلذا اخلرب
ة عن علي، وابن عقيل أيب نضرة عن أيب سعيد، وابن عقيل عن ابن احلنفي

 قد تربأان من عهدته فيما بعد".

طريق أيب عمر  من 261و 260 /3وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
احلوضي، وحبان بن هالل، كالمها عن حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن 

  قال:ملسو هيلع هللا ىلص مسروق، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، عن النيب 

 "مفتاح الصالة الوضوء، والتكبري حترميها، والتسليم حتليلها". 

وقال: "وهذا الوهم من حسان بن إبراهيم، فكأن حسان حدث مرتني، مرة 
على الصواب فقال: عن أيب سفيان ومرة، قال: حدثنا سعيد بن مسروق 

 كما رواه احلوضي، وقد رواه حبان بن هالل أيضا".

 ، وعبد هللا بن زيد:وجاء أيضا من حديث ابن عباس

 أما حديث ابن عباس:



595 
 

( من طريق 9267(، ويف "األوسط" )11369) /11فأخرجه الطرباين 
، حدثنا انفع -اللخمي  -سليمان بن عبد الرمحن، حدثنا سعدان بن حيىي 

قال: ملسو هيلع هللا ىلص موىل يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول هللا 
 ."بري، وحتليلها التسليممفتاح الصالة الطهور، وحترميها التك"

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال انفع، وال عن انفع إال سعدان بن حيىي، 
 تفرد به سليمان بن عبد الرمحن، وال يروى عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد".

وإسناده ضعيف جدا، انفع موىل يوسف السلمي، قال أبو حامت: مرتوك 
 أمحد، وغريه.احلديث. وضعفه 

من طريق ابن كريب، عن أبيه، عن ابن  229 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
 عباس موقوفا.

 وإسناده ضعيف، من أجل ابن كريب.

 

 وأما حديث عبد هللا بن زيد:

والطرباين  (،423وابن البخرتي يف "حديثه" ) (،1011فأخرجه الروايين )
حممد بن عمر  من طريق 180 /2(، والدارقطين 7175يف "األوسط" )

 نا يعقوب بن حممد بن أيب صعصعة، عن أيوب بن حدثالواقدي، 
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قال  ،عبد الرمحن بن أيب صعصعة، عن عباد بن متيم، عن عبد هللا بن زيد
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

 ."مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم"

 وقال الطرباين:

زيد إال هبذا اإلسناد، تفرد به:  "ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن
 الواقدي".

 والواقدي: مرتوك.

 

 

 غريب الحديث

 

: " قبول هللا للعمل 12 /1)ال تقبل( قال ابن العريب يف "عارضة األحوذي" 
 هو رضاه به وثوابه عليه".

: " قد استدل 12 /1وقال ابن دقيق العيد يف "شرح عمدة األحكام" 
لقبول على انتفاء الصحة، كما فعلوا يف قوله مجاعة من املتقدمني ابنتفاء ا

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
، أي من بلغت سن احمليض، "ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار"

واملقصود هبذا احلديث االستدالل على اشرتاط الطهارة يف صحة الصالة، 
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وال يتم ذلك إال أبن يكون انتفاء القبول دليال على انتفاء الصحة، وقد ورد 
القبول مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق ال تقبل له صالة، يف مواضع انتفاء 

 وكما ورد فيمن أتى عرافا، ويف شارب اخلمر.
فإن أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فال بد من تفسري 

معىن القبول، وقد فسر أبنه ترتب الغرض املطلوب من الشيء على الشيء، 
إذا رتب على عذره الغرض املطلوب منه، وهو يقال: قبل فالن عذر فالن، 

حمو اجلناية والذنب، فإذا ثبت ذلك فيقال، مثال يف هذا املكان: الغرض من 
الصالة وقوعها جمزية مبطابقتها لألمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول 
 على ما ذكر من التفسري وثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول انتفت الصحة.

هة بعض املتأخرين: إن القبول كون العبادة صحيحة حبيث ورمبا قيل من ج
 ، واملعنيان إذارجات، واإلجزاء كوهنا مطابقة لألميرتتب عليها الثواب والدر 

، مل يلزم من نفي األخص نفي األعم، رتغايرا وكان أحدمها أخص من اآلخ
والقبول على هذا التفسري أخص من الصحة فإن كل مقبول صحيح، وليس 

كل صحيح مقبوال، وهذا أن يقع يف تلك األحاديث اليت نفى فيها القبول 
مع بقاء الصحة، فإنه يضر يف االستدالل بنفي القبول على نفي الصحة 

 نفى عنها القبول مع بقاء الصحة إىل حينئذ، وحيتاج يف تلك األحاديث اليت
أتويل أو ختريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة 

أن ال  -إذا كانت مقصودة بذلك  -مثااب عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك 
يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن 
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لألمر، كانت سببا للثواب والدرجات واإلجزاء،  ةالعبادة إذا أيت هبا مطابق
 والظواهر يف ذلك ال حتصى". 

 
 

: "الطهور ابلضم: التطهر، 147 /3)طهور( قال ابن األثري يف "النهاية" 
وابلفتح املاء الذي يتطهر به، كالوضوء والوضوء، والسحور والسحور. وقال 

فعلى هذا جيوز أن  سيبويه: الطهور ابلفتح يقع على املاء واملصدر معا،
 يكون احلديث بفتح الطاء وضمها، واملراد هبما التطهر".

واملاء الطهور ابلفتح هو الذي يرفع احلدث ويزيل النجس ألن فعواًل من  
 أبنية املبالغة فكأنه تناهى يف الطهارة، وهو بعمومه يتناول الرتاب واملاء.

 
 

خيان فيه من له فيه حق، )ُغُلول( الُغُلول أخذ شيء من املغنم يف خفية، 
ًة، وقال صاحب "مطالع األنوار"  : "الأُغُلوِل 148 /5وهو يف املغنِم خاصَّ

هو اخليانة، وكل خيانة غلول، لكنه صار يف عرف الشرع خليانة املغامن 
 خاصة، يقال: غل وأغل".

: "قال أبو عبيد: الُغلوُل يف املغنِم 1784 /5قال اجلوهري يف "الصحاح" 
ًة، وال نراه من اخليانة وال من احلقد. وممَّا يبنيِّ ذلك أنَّه يقال من  خاصَّ

ومن الُغلوِل َغلَّ يَ ُغلُّ  اخليانة أَغلَّ يُِغلُّ، ومن احلقد َغلَّ يَِغلُّ ابلكسر،
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ابلضم. وَغلَّ البعري أيضاً: إذا مل يقض رِيَّه. وأَغلَّ الرجُل: خان. قال النمر: 
 .زاَء ُمِغلٍّ ابألمانة كاذِب..."وفٍل ... ججزى هللا عنا محَزَة ابنَة ن

 
 

 يستفاد من الحديث
 

 

:  أنه ال جتزئ صالة إال بطهارة، وهو إمجاع. أوًلا
 

أن الصلوات كلها مفتقرة إىل الطهارة وتدخل فيها صالة اجلنازة  اثنياا:
 والعيدين وغريمها من النوافل كلها.

 
: "وفيه دليل أن الطواف ال 171 /2قال اخلطايب يف "معامل السنن"  :اثلثاا

مساه صالة فقال: "الطواف صالة إالّ أنه ملسو هيلع هللا ىلص جيزي بغري طهور ألن النيب 
 أبيح فيه الكالم".

 
"إن هللا طيب ال ملسو هيلع هللا ىلص: الصدقة ال تُقبل من مال حرام، وفيه أيضا قوله  رابعاا:

 (.1015يقبل إال طيبا" رواه مسلم )
طايب: "ويف قوله: )وال صدقة من غلول( بيان أن من سرق مااًل أو قال اخل

خانه مث تصدق به مل جيز، وإن كان نواه عن صاحبه، وفيه مستدل ملن 
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ذهب إىل أنه إن تصدق به على صاحب املال مل تسقط عنه تبعته، وإن 
كان طعاما فأطعمه إايه مل يربأ منه ما مل يعلمه بذلك، وإطعام الطعام ألهل 

 حلاجة صدقة ولغريهم معروف، وليس من أداء للحقوق ورد الظالمات".ا
 
 
 
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 استحباب التسمية على الوضوء 

 

إمنا قلت ابستحباب التسمية على الوضوء، ألنه مل يثبت حديث يف 
اشرتاطها كما سيأيت يف ختريج األحاديث اليت جاءت هبا، ونستطيع أخذ 

"أما إن أحدكم إذا أتى أهله، وقال: بسم ملسو هيلع هللا ىلص: حكم االستحباب من قوله 
هللا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا مل يضره 

الشيطان" متفق عليه من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما، وقد بّوب 
عليه اإلمام البخاري: )ابب: التسمية على كل حال وعند الوقاع(، قال 

 :266 /2ي" العيين يف "عمدة القار 

"مطابقة احلديث ألحد شقي الرتمجة الذي هو اخلاص، وهو قوله عند الوقاع 
وليس فيه ما يطابق الشق اآلخر الذي هو العام، وهو قوله على كل حال، 

ولكن ملا كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر هللا تعاىل ومع ذلك تسن 
ك أورده البخاري يف التسمية فيه، ففي سائر األحوال ابلطريق األوىل، فلذل

هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء، فإن قلت كان 
املناسب أن يذكر حديث "ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه" قلت: هذا 

واستدركوا  احلديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه، وقد طعن فيه احلفاظ
به، وقال اإلمام أمحد ال على احلاكم تصحيحه أبنه انقلب عليه إسناده واشت

 أعلم يف التسمية حديثا اثبتا ...".
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ط التسمية على الوضوء فأحسنها حديث أيب سعيد اوأما ما جاء ابشرت 
 اخلدري، وهو:

 

 ( "ًل وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه".30)
 

(، وابن 1060(، وأبو يعلى )397أخرجه ابن ماجه ) -إسناده ضعيف 
، 41 /3( عن حممد بن العالء، وأمحد 26السين يف "عمل اليوم والليلة" )

، ومن طريقه الطرباين 2 /1(، وابن أيب شيبة 53وأبو عبيد يف "الطهور" )
(، أربعُتهم )حممد بن العالء، وأمحد، وأبو عبيد، وابن 380يف "الدعاء" )

عن زيد بن احلباب، عن كثري بن زيد، عن ربيح بن عبد الرمحن  أيب شيبة(
 قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص بن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه، عن جده، عن النيب ا

، ويف "الدعوات الكبري" 43 /1، وعنه البيهقي 147 /1وأخرجه احلاكم 
( حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا احلسن بن علي بن 57)

بن احلباب، حدثنا كثري بن زيد، عن ربيح بن عبد الرمحن عفان، حدثنا زيد 
 ملسو هيلع هللا ىلص: بن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول هللا ا

 "ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه".

 واتبع كثرياً عليه: أبو أمحد الزبريي، وعبد امللك بن عمرو:
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، 2 /1، وابن أيب شيبة 41 /3(، وأمحد 397أخرجه ابن ماجه ) 
( عن أيب أمحد 1221(، وأبو يعلى )18والرتمذي يف "العلل الكبري" )

املنتخب، والدارمي  -( 910(، وعبد بن محيد )397الزبريي، وابن ماجه )
من طريق عبد امللك بن عمرو، كالمها عن  120 /1(، والدارقطين 691)

، عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب كثري بن زيد
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص سعيد، أن النيب 

 ."ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه"

وهذا احلديث إسناده ضعيف، ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد، قال 
 البخاري: منكر احلديث.

أنه قال:  (، ونقل عن املروذي552وذكره ابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" )
 "مل يصححه أمحد، وقال: ربيح ليس ابملعروف، وليس اخلرب بصحيح".

وجاء من حديث علي بن أيب طالب، وأيب سربة اجلهين، وسهل بن سعد، 
 وعائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وأيب هريرة:

 

 أما حديث علي بن أيب طالب:

من طريق احلسن بن حممد بن  424 /6فأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
أيب عاصم، حدثنا عيسى بن عبد هللا، عن أبيه، عن أبيه، عن جده عن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول هللا علي 



604 
 

 "ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه".

 حممد: وقال ابن عدي عن أحاديث عيسى بن عبد هللا بن 

 .مبستقيمة" "ليست
وإسناده ضعيف جدا، عيسى بن عبد هللا بن حممد بن عمر بن علي بن  

  .أيب طالب: قال الدارقطين: مرتوك احلديث

 ويقال له: مبارك.

 وقال ابن حبان: يروي عن آابئه أشياء موضوعة.

 وقال أبو نعيم: روى عن آابئه أحاديث مناكري، ال يكتب حديثه، ال شيء.

 واحلسن بن حُممد بن أيب عاصم: مل أهتد إليه.

ثنا حدبغية الباحث: حدثنا عبد الرحيم بن واقد،  -( 78وأخرج احلارث )
ثنا السري بن خالد بن شداد، عن جعفر بن حممد، عن حدمحاد بن عمرو، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: أبيه، عن جده، عن علي أنه قال: قال يل رسول هللا 

للهم إين أسألك متام الوضوء، ومتام "اي علي إذا توضأت فقل: بسم هللا، ا
 الصالة، ومتام رضوانك، ومتام مغفرتك، فهذا زكاة الوضوء... ".

(، وإسناده اتلف مبرة، السري 469واحلديث عنده مطوال يف الوصااي برقم )
اَل يعرف، ونقل عن األزدي أنه قال:  بن خالد بن شداد: قال الذهيب الا

 حُيأَتجُّ به.
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 النصييب: قال اجلوزجاين: كان يكذب. ومحاد بن عمرو هو

 وقال البخاري: يكىن أاب إمساعيل، منكر احلديث.

 وقال النسائي: مرتوك احلديث.

 وقال ابن حبان: كان يضع احلديث وضعا.

 :86 /11وعبد الرحيم بن واقد: قال اخلطيب يف "اتريخ بغداد" 

 "يف حديثه غرائب ومناكري ألهنا عن الضعفاء واجملاهيل". 
 

 وأما حديث أيب سربة اجلهين:
( مطوال عن 1725( و )873فأخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

(، والطرباين 215الصلت بن مسعود اجلحدري، والدواليب يف "الكىن" )
(، وعنه أبو 381(، ويف "الدعاء" )1115(، ويف "األوسط" )755) /22

ه يف "معرفة الصحابة" )ص ، وابن مند2914 /5نعيم يف "معرفة الصحابة" 
 /22أيب جعفر النفيلي، والطرباين ( من طريق عبد هللا بن حممد 890

، وقاضي املارستان 2914 /5(، وعنه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 755)
من  155 /16(، وابن النجار يف "ذيل اتريخ بغداد" 611يف "مشيخته" )

بن عبد هللا بن  [33]ىي طريق شعيب بن سلمة األنصاري، ثالثُتهم عن حي
                                                           

القاهرة )عيسى( وهو انتقال  -ويف املطبوع من "املعجم األوسط" طبعة دار احلرمني  - 33
 نظر.
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ربة موىل قريش، عن بن س [34]يزيد بن عبد هللا بن أنيس، حدثنا عيسى 
 :أبيه، عن جده

ال صالة إال بوضوء، "قام فحمد هللا عز وجل مث قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  "
وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه، وال يؤمن ابهلل من مل يؤمن يب، ومل يؤمن 

 ."األنصار يب من مل يعرف حق

وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن سربة، وأبوه سربة بن أيب سربة مل أجد هلما 
ترمجة، وقال أبو القاسم البغوي يف كتاب "الصحابة" كما يف "نتائج 

 : "عيسى منكر احلديث".234 /1األفكار" 
 

 وأما حديث سهل بن سعد:
السماك (، وابن 1098(، والروايين يف "مسنده" )400فأخرجه ابن ماجه )
 /1، واحلاكم 171-170 /2خمطوط، والدارقطين  -يف "الفوائد املنتقاة" 

من طريق عبد املهيمن بن عباس بن سهل  379 /2، وعنه البيهقي 269
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النيب ا

"ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه، وال صالة 
 ال يصلي على النيب، وال صالة ملن مل حيب األنصار". ملن

                                                           

 حتّرف يف "املعجم الكبري" إىل )عبد هللا(. - 34
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( من طريق عبد املهيمن به، بلفظ: "ال وضوء 5698) /6وعند الطرباين 
 ملسو هيلع هللا ىلص".ملن مل يصل على النيب 

 وإسناده ضعيف جدا، قال الدارقطين:

 "عبد املهيمن ليس ابلقوي".

 وقال البيهقي:

 "وعبد املهيمن ضعيف ال حيتج برواايته".

 ذهيب: واه.وقال ال

قلت: قد أمجع احلفاظ على ضعف عبد املهيمن، فهو شبه املرتوك، ومل يتفّرد 
 به، فقد اتبعه: أخوه أيّب:

( من طريق ُأيبَِّ بن 382(، ويف "الدعاء" )5699) /6أخرجه الطرباين 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا أن  :ده بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جعباس 

ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه، وال صالة ال صالة ملن ال وضوء له، و "
 ."ملن ال يصلي على نيب هللا عليه السالم، وال صالة ملن ال حيب األنصار

: ضعيف، وقد : منكر احلديث، قال حيىي بن معنيوأيّب: ضعفوه، قال أمحد
 (.229احتج البخاري به قاله الذهيب يف "الكاشف" )

 :187-186 /1قال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 

 "والذي يف كتاب حممد بن عمرو الدواليب: قال البخاري: ليس ابلقوي.  
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موضع  ا روى له البخاري يفوكأن املزي غفل عن ذاك حالة النقل، وإمن
 ملسو هيلع هللا ىلص". ذكر خيل النيب واحد يف

 
 وأما حديث عائشة:

( و 999(، وإسحاق بن راهويه )1062( و )874فأخرجه ابن ماجه )
، والطرباين يف "الدعاء" 3 /1(، وابن أيب شيبة 1013( و )1008)
عن أيب  264و  244 /1( عن عبدة بن سليمان، وابن أيب شيبة 383)

كشف من طريق سفيان الثوري، وأبو يعلى   -( 261خالد األمحر، والبزار )
، 471 /2(، وابن عدي يف "الكامل" 4864و )( 4796( و )4687)

( 180(، وأبو الفضل الزهري يف "حديثه" )384والطرباين يف "الدعاء" )
من طريق جعفر  411 /1من طريق حيىي بن زكراي بن أيب زائدة، والدارقطين 

بن زايد األمحر، وأيب بدر شجاع بن الوليد، ستُتهم )عبدة بن سليمان، وأبو ا
لثوري، وابن أيب زائدة، وجعفر بن زايد األمحر، وأبو بدر خالد األمحر، وا

شجاع بن الوليد( مطوال وخمتصرا عن حارثة بن أيب الرجال، عن عمرة، 
 ؟ قالت: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: سألت عائشة، كيف كانت صالة رسول هللا 

إذا توضأ فوضع يديه يف اإلانء مسى هللا، ويسبغ الوضوء، مث ملسو هيلع هللا ىلص "كان النيب 
، فيكرب ويرفع يديه حذاء منكبيه، مث يركع فيضع يديه يقوم مستقبل القبلة

على ركبتيه، وجيايف بعضديه، مث يرفع رأسه فيقيم صلبه، ويقوم قياما هو 
أطول من قيامكم قليال، مث يسجد فيضع يديه جتاه القبلة، وجيايف بعضديه 
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وينصب  ما استطاع فيما رأيت، مث يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى،
 ويكره أن يسقط على شقه األيسر" والسياق البن ماجه.اليمىن، 

 وقال البزار:

 "حارثة لني احلديث".

 وقال ابن عدي:

" وبلغين عن أمحد بن حنبل رمحه هللا أنه نظر يف جامع إسحاق بن راهويه 
فإذا أول حديث قد أخرج يف جامعه هذا احلديث فأنكره جدا وقال: أول 

 حديث يف اجلامع يكون عن حارثة".

: األئمة، قال اإلمام أمحد بن حنبلقلت: حارثة بن أيب الرجال: ضعفه 
 ء. يضعيف، ليس بش

 وقال حيىي بن معني: ضعيف. 

 وقال أبو زرعة: واهي احلديث، ضعيف. 

وقال أبو حامت: ضعيف احلديث، منكر احلديث مثل عبد هللا بن سعيد 
 املقربي. 

 : منكر احلديث. يوقال البخار 

 مرتوك احلديث. وقال النسائي: 

 موضع آخر: ليس بثقة، وال يكتب حديثه.  وقال يف
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 وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر.

 : 166/  2وقال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 

ابب من يرغب عن الرواية عنهم ...وقال  "وذكره يعقوب بن سفيان يف
 احلاكم: كان مالك ال يرضى حارثة. 

 تج أهل احلديث حبديثه. وقال ابن خزمية: حارثة ليس حي

 . ءيوقال اآلجري، عن أيب داود: ليس بش

 قال عبد العزيز بن حممد: ضرب عندان حدودا. 

 : قد تكلم فيه من قبل حفظه. -ملا خرج حديثه  - يوقال الرتمذ

 . ه، وفحش خطؤه، تركه أمحد وحيىيوقال ابن حبان: كان ممن كثر ومه

 وقال على بن اجلنيد: مرتوك احلديث". 
 

 وأما حديث ابن مسعود:
(، ومن طريقه الشجري 483فأخرجه أبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" )

، وابن 124 /1(، والدارقطين 195ترتيب ) -يف "األمايل اخلميسية" 
ي يف و ا، وابن مُجيع الصيد44 /1(، والبيهقي 100شاهني يف "الرتغيب" )

، 239 /1(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 291خه" )ص "معجم شيو 
 251 /1(، واحلافظ يف "نتائج األفكار" 1676وقوام السنة يف "الرتغيب" )
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اتًما وخمتصًرا من طريق حيىي بن هاشم الغساين، حدثنا األعمش، عن شقيق 
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص بن سلمة، عن عبد هللا، قال: مسعت رسول هللا ا

"إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم هللا عليه، فإنه يطهر جسده كله، فإن مل 
يذكر أحدكم اسم هللا على طهوره مل يطهر إال ما مر عليه املاء، فإذا فرغ 

أحدكم من طهوره فليشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا عبده ورسوله، مث 
 ليصل علّي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرمحة". 

 :لدارقطينوقال ا

 . [35] "حيىي بن هاشم ضعيف"

 وقال البيهقي:

"وهذا ضعيف ال أعلمه رواه عن األعمش، غري حيىي بن هاشم، وحيىي بن 
 هاشم مرتوك احلديث".

 (:5691وقال العاّلمة األلباين يف "الضعيفة" )

 "موضوع هبذا التمام". 

ورّد احلافظ دعوى تفّرد حيىي بن هاشم بقوله: "اتبعه حممد بن جابر اليمامي 
عن األعمش، أخرجه أبو الشيخ يف كتاب "الثواب" من طريقه مقتصًرا على 

                                                           

 وهذا سقط من طبعة الرسالة، وأثبته من طبعة دار ابن حزم. - 35
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 -يعين: "وليصل علّي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرمحة  -أواخره 
  أعلم".وفيه املقصود وحممد بن جابر أصلح حاال من حيىي بن هاشم، وهللا

 
 وأما حديث ابن عمر:

(، والبيهقي 99، وابن شاهني يف "الرتغيب" )125 /1فأخرجه الدارقطين 
من طريق هشام بن هبرام، حدثنا عبد هللا بن حكيم، عن عاصم بن  44 /1

 ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول هللا عن ابن عمر حممد، عن انفع،

ه، ومن توضأ ومل "من توضأ فذكر اسم هللا على وضوئه كان طهورا جلسد
 يذكر اسم هللا على وضوئه كان طهورا ألعضائه".

وإسناده اتلف، عبد هللا بن حكيم أبو بكر الداهري: قال أمحد: ليس 
 .ءبشي

 وكذا قال ابن املديين وغريه.

 مرة: ليس بثقة وكذا قال النسائي. -وقال ابن معني 

 وقال اجلوزجاين: كذاب.

 وقال ابن عدي: منكر احلديث.

أبو بكر هذا حيدث أبحاديث ال أصل هلا، وحييل على وقال العقيلي: 
 الثقات.

 وقال الدارقطين: مرتوك احلديث.
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 وقال الذهيب: وبعض الناس قد مشاه وقواه، فلم يلتفت إليه.

 

 وأما حديث أيب هريرة فرُيوى عنه من مخسة طرق:

 /2محد ، وأ41 /1(، ومن طريقه البيهقي 101أخرجه أبو داود ) -األول 
(، والطرباين يف "األوسط" 17، والرتمذي يف "العلل الكبري" )418

 /1، واحلاكم 134 /1والدارقطين  (،379(، ويف "الدعاء" )8080)
(، 209(، والبغوي )114، ويف "اخلالفيات" )43 /1، والبيهقي 146

 /11(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 120وابن اجلوزي يف "التحقيق" )
عن قتيبة بن سعيد، حدثنا حممد بن موسى، عن يعقوب بن  332-333

 ملسو هيلع هللا ىلص: سلمة، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

 ."ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا تعاىل عليه"

 وقال الرتمذي: 

عن هذا احلديث، فقال: حممد بن موسى  -يعين البخاري  -"سألت حممدا 
املخزومي: ال أبس به، مقارب احلديث، ويعقوب بن سلمة: مدين ال يعرف 

  هريرة. له مساع من أبيه، وال يعرف ألبيه مساع من أيب

قال الرتمذي: مسعت إسحاق بن منصور يقول: مسعت أمحد بن حنبل 
له  -يعين يف التسمية على الوضوء  -يقول: ال أعلم يف هذا الباب حديثا 

 إسناد جيد".
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 للبخاري. 77 /4ويُنظر "التاريخ الكبري" 

 وقال احلافظ يف ترمجة يعقوب بن سلمة من "التقريب ": 

 "جمهول احلال".

 . احلديث"ووالده سلمة: "لني
 : 162/  4وقال يف "هتذيب التهذيب"  

 "وسلمة هذا ال يعرف إال يف هذا اخلرب".

، 134 /1(، والدارقطين 6409(، وأبو يعلى )399وأخرجه ابن ماجه )
من طريق ابن أيب فديك قال: حدثنا حممد بن موسى بن  146 /1واحلاكم 

 أيب عبد هللا به.

 وقال احلاكم: 

"هذا حديث صحيح اإلسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أيب سلمة 
 املاجشون!". 

قلت: إسناده ضعيف، وقد اختلط على احلاكم يعقوب بن سلمة الليثي، 
بيعقوب بن أيب سلمة املاجشون، ومها خمتلفان، فاألول جمهول احلال، والثاين 

 صدوق من رجال مسلم. 

(، 1132اآلجري يف "الشريعة" )، و 119 /1أخرجه الدارقطين  - الثاين
( من طريق حممود بن 121، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )44 /1والبيهقي 
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حممد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، 
 ملسو هيلع هللا ىلص:عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

من مل "ما توضأ من مل يذكر اسم هللا، وما صلى من مل يتوضأ، وما آمن يب  
 حيبين، وما أحبين من مل حيب األنصار".

 وإسناده ضعيف، حممود بن حممد الظفري، قال الدارقطين: مل يكن ابلقوي.

وذكر البيهقي أن ابن َمِعني قال عن أيوب بن النجار: مل يسمع من حيىي بن 
 أيب كثري إال حديثا واحدا "احتج آدم وموسى".

حدثنا حممد بن علي  26 /1ين" أخرجه الطحاوي يف "شرح املعا الثالث:
ثنا وهيب، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدبن داود البغدادي، قال: ا

ثنا عبد الرمحن بن حرملة، أنه مسع أاب ثفال املري يقول: مسعت رابح بن حد
عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب يقول: حدثتين جديت أهنا مسعت أاب 

 يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة يقول: مسعت رسول هللا 

 ."ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه"

 وهذا إسناد ضعيف، رابح بن عبد الرمحن: قال احلافظ:

 "مقبول". 

 قال البخاري: :وأبو ثفال املري

 "يف حديثه نظر".  
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 وقد اخُتلف يف حديثه هذا:

العزيز بن حممد ( من طريقني عن عبد 378فأخرجه الطرباين يف "الدعاء" )
الدراوردي، عن أيب ثفال املري، قال: مسعت رابح بن عبد الرمحن بن 

 حويطب، حيدث عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن، عن أيب هريرة به.

 فصار يف إسناده )حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن( بدل )جدة رابح بن
 عبد الرمحن(. 

حدثنا فهد، قال: حدثنا حممد  26 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 بن سعيد، قال: أخربان الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أيب ثفال املري به.ا

 فدخل يف إسناده ابن حرملة بني الدراوردي، وأيب ثفال.

، وأبو نعيم يف 98 /2وذكر أبو الشيخ يف "طبقات احملدثني أبصبهان" 
ثنا حدقال:  رواية حممد بن عامر بن إبراهيم، 306 /1صبهان" "أخبار أ

ثنا أبو أمية خالد بن قرة بن خالد السدوسي، عن احلسن بن حد، قال: أيب
 ملسو هيلع هللا ىلص: أيب جعفر اجلفري، عن أيب ثفال، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

وال يؤمن  ،وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه ، والن ال وضوء لهال صالة مل"
 ."، وال يؤمن يب عبد ال حيب األنصارابهلل عبد ال يؤمن يب

 واحلسن بن أيب جعفر اجلفري: ضعيف احلديث مع عبادته وفضله.

 وخالد بن قرة بن خالد: ال تُعرف حاله.
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، وأبو 382 /6و  381 /5و  70 /4(، وأمحد 25وأخرجه الرتمذي )
، ويف "املسند" 5و  3 /1(، وابن أيب شيبة 52عبيد يف "الطهور" )

، وابن املقرئ يف "األربعني" 177 /1(، والعقيلي يف "الضعفاء" 630)
(، 377( و )376( و )375( و )374(، والطرباين يف "الدعاء" )20)

(، 96(، وابن شاهني يف "الرتغيب" )24والطوسي يف "خمتصر األحكام" )
ساكر يف ، وابن ع43 /1، والبيهقي 124و 123و  121 /1والدارقطين 

(، والضياء يف 119، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )26 /18"اتريخ دمشق" 
( من طرق عن عبد الرمحن بن حرملة، 401"املنتقى من مسموعات مرو" )

بن أمحد يف "زوائده" على ا(، وعبد هللا 398(، وابن ماجه )26والرتمذي )
والطرباين  ،46 /9، ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال" 70 /4"املسند" 

(، وابن عساكر يف 94(، وابن شاهني يف "الرتغيب" )373يف "الدعاء" )
( من طريق 118، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )26 /18"اتريخ دمشق" 

يزيد بن عياض، كالمها عن أيب ثفال املري، عن رابح بن عبد الرمحن بن أيب 
، ملسو هيلع هللا ىلص سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: مسعت رسول هللا

 يقول: 

"ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر هللا تعاىل، وال يؤمن ابهلل 
 من مل يؤمن يب، وال يؤمن يب من ال حيب األنصار".

(: 2589فصار من مسند سعيد بن زيد، وقال ابن أيب حامت يف "العلل" )
ابح قال أيب: والصحيح عبد الرمحن بن حرملة، عن أيب ثفال املري، عن ر 
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بن عبد الرمحن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النيب ا
 ملسو هيلع هللا ىلص".

 (.678وصّحح هذا الوجه الدارقطين يف "العلل" )

 (: 129وقال ابن أيب حامت يف "العلل" )

عبد الرمحن بن حرملة...  مسعت أيب وأاب زرعة وذكرت هلما حديثا رواه"
 ثفال جمهول، ورابح جمهول".ليس عندان بذاك الصحيح، أبو فقاال: 

(، ومن طريقه الضياء يف "املختارة" 228وأخرجه الشاشي يف "مسنده" )
نا حدثنا وهيب، حدثنا عفان، حدث( حدثنا حممد بن علي الوراق، 1104)

 عبد الرمحن بن حرملة، أنه مسع أاب غالب، حيدث يقول مسعت رابح بن 
دثتين جديت، أهنا مسعت عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب، يقول: ح

 أابها: فذكره.
 وقال الضياء:

 "كذا ذكره واملعروف أبو ثفال املري بدل أيب غالب".

حرملة،  معشر، عن عبد الرمحن بنمن طريق أيب  382 /6وأخرجه أمحد 
عن أيب ثفال املري، عن رابح بن عبد الرمحن بن حويطب، عن جدته 

 يقول: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص قالت: مسعت رسول هللا 

كما يف   بن عبد الرمحن: ضعيف أسن واختلط بو معشر هو جنيحوأ
 "التقريب".
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، وابن شاهني يف "الرتغيب" 27 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
" من طريق سليمان بن بالل، والدارقطين يف "العلل 60 /4(، واحلاكم 95)

عبد الرمحن بن حرملة، كالمها عن من طريق أيب حرملة  435-436 /4
 ثفال املري قال: مسعت رابح بن عبد الرمحن بن حويطب يقول: حدثتين أيب

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: جديت أهنا مسعت رسول هللا 

ومل يُذكر أبوها يف اإلسناد، وحتّرف اسم أيب ثفال يف املطبوع من "املستدرك" 
 إىل أيب بقال.

من طريق أيب سلمة موسى بن ( 657كىن" )وأخرجه الدواليب يف "ال
حدثنا محاد بن سلمة قال: أنبأ صدقة، عن أيب ثفال، عن أيب  إمساعيل قال:

 بكر بن حويطب:

قال: مل يؤمن من مل يؤمن يب، وال صالة إال بوضوء، وال وضوء ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 
 ملن مل يسم".

(، وابن 62(، والعدين يف "اإلميان" )1195وأخرجه اخلالل يف "السنة" )
 /18اكر يف "اتريخ دمشق" (، وابن عس1079بطة يف "اإلابنة الكربى" )

 من طريق وكيع، حدثنا محاد به، بلفظ:  27

 "ال إميان ملن ال صالة له، وال صالة ملن ال وضوء له".

 واقتصر اخلالل، وابن بطة على الشطر األول منه.

 وهذا مرسل، وقال ابن عساكر:
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 "هذا حديث غريب من هذا الوجه وصدقة هذا مل ينسب".

، وابن 44 /1، ومن طريقه البيهقي 124 /1الرابع: أخرجه الدارقطين 
( حدثنا حممد بن خملد، حدثنا أبو بكر حممد 122اجلوزي يف "التحقيق" )

بن عبد هللا الزهريي، حدثنا مرداس بن حممد بن عبد هللا بن أيب بردة، ا
 حدثنا حممد بن أابن، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن جماهد، عن 

 ملسو هيلع هللا ىلص:  هريرة، قال: قال رسول هللا أيب 
، ومن توضأ ومل يذكر اسم هللا مل وضأ وذكر اسم هللا تطهر جسده كلهمن ت"

 ."يتطهر إال موضع الوضوء

 وقال البيهقي: 

 " ضعيف".

 :227 /3وقال ابن القطان الفاسي يف "بيان الوهم واإليهام" 

افظ، وهو "يغلب على الظن أن حممد بن أابن اجلعفي، جد مشكدانة احل
وأيوب بن ، يف املرجئة، فرتك ألجل ذلك حديثهكويف ضعيف، كان رأسا 

بذلك البخاري ووراء هذا أن يف  مرجئ، ذكره عائذ أيضا كذلك، كويف
يعرف البتة، وهو راويه عن حممد بن أابن، وهو مرداس بن  إسناده من ال

 حممد بن عبد هللا بن أيب بردة فاعلم ذلك".
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ثقة يف احلديث، ورمي ابإلرجاء وهذا ال يؤثر على  قلت: أيوب بن عائذ:
قبول حديثه كما هو معروف، لكن حممد بن أابن اجلعفي الكويف: ضعفه 

 أبو داود، َوابن َمِعني.

 َوقال الُبخاري: ليس ابلقوي، وقيل: كان مرجئا. 

 وقال النسائي: حممد بن أابن بن صاحل كويف ليس بثقة.

 وقال ابن حبان: ضعيف.

 أمحد: أما إنه مل يكن ممن يكذب.وقال 

 وقال ابن َأيب حامت: سألت أيب عنه فقال: ليس هو بقوي يف احلديث يكتب
 ، اَببَة محاد بن شعيب.حديثه على اجملاز، َوال حيتج به

 وقال صاحب "التعليق املغين على الدارقطين":

"حممد بن أابن هو الواسطي حمدث شهري، روى عن مهدي بن ميمون  
والطبقة، فيه مقال، قال األزدي: ليس بذاك، وقال ابن حبان يف  وهشيم

 رمبا أخطأ". "الثقات"

 : 88 /4وأما مرداس بن حممد بن عبد هللا، فقد قال الذهيب يف "امليزان" 

 "ال أعرفه، وخربه منكر يف التسمية على الوضوء".
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: -بعد أن ذكره بكنيته  - 507 /4وقال يف موضع آخر من "امليزان" 
يقال امسه مرداس بن حممد بن احلارث بن عبد هللا بن أيب بردة بن أيب "

 موسى عبد هللا بن قيس األشعري.

 وقيل امسه حممد.

 وقيل عبد هللا.

 ضعفه الدارقطين".

 :737 /5وقال يف "اتريخ اإلسالم" 

" أبو بالل األشعري: قال أبو حامت الرّازّي: سألته عن امسه فقال: هو 
 كنييت.

 بُ رأَدة َأيب د اَّللَّ بنبمسه ِمرأداس بن حممد بن احلارث بن عأمحد: ا وقال أبو
 أيب موسى األشعرّي، ويقال: حممد بن حممد. بن

 قلت: وقيل: امسه عبد هللا، ومل يصح.

 يّن".شيوخ الكوفة، لّينه الدارقط وهو من كبار

متعقبا ابن القطان يف قوله " ال يعرف  -14 /6 "وقال احلافظ يف "اللسان
: "هو مشهور بكنيته أبو بالل من أهل الكوفة يروي عن قيس بن -البتة" 

يغرب  "الثقات"الربيع والكوفيني روى عنه أهل العراق قال ابن حبان يف 
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فإنه  ،يف ذلك البتة َوِهموقول القطان ال يعرف  ،ولينه احلاكم أيضا .ويتفرد
 معروف".

 :226 /1قال يف "نتائج األفكار" و 

"هذا حديث غريب، تفرد به مرداس، وهو من ولد أيب موسى األشعري، 
 ضعفه مجاعة وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: يغرب، وينفرد".

(، وابن اجلوزي يف 196أخرجه الطرباين يف "املعجم الصغري" )اخلامس: 
عن إبراهيم بن  ( من طريق عمرو بن أيب سلمة،1680"املوضوعات" )

 حممد البصري، عن علي بن اثبت، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، قال:
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

"اي أاب هريرة إذا توضأت فقل: بسم هللا واحلمد هلل، فإن حفظتك ال 
 تسرتيح، تكتب لك احلسنات حىت حتدث من ذلك الوضوء".

 وقال الطرباين: 

أخي عزرة بن اثبت، إال إبراهيم بن "مل يروه عن علي بن اثبت أخو ابن  
 حممد، تفرد به عمرو بن أيب سلمة".

 : 424 /1وقال ابن عدي يف "الكامل" 

"إبراهيم بن حممد بن اثبت األنصاري مدين روى عنه عمرو بن أيب سلمة 
 وغريه مناكري". 
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 : 228 /1وقال احلافظ يف "نتائج األفكار" 

يعين  - يل الصحيح، وأخوه علا"عزرة بفتح املهملة وسكون الزاي من رج
 جمهول، والراوي عنه ضعيف". -ابن اثبت 

 :98 /1وقال يف "اللسان" 

 "منكر". 

( أنبأان حممد بن أيب طاهر، 1680وأخرجه ابن اجلوزي يف "املوضوعات" )
أنبأان أبو احلسني بن املهتدي، حدثنا أبو القاسم عبيد هللا بن عمرو بن 

أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق، حدثنا أبو بكر حممد بن املنتاب، حدثنا 
حممد بن السري الصرييف، حدثنا إمساعيل بن عيسى العطار، حدثنا محاد بن 

يف نسخة: مسلمة  -عمرو، عن الفضيل بن غالب، عن مسلمة بن عمرو 
 عن مكحول الشامي عن أيب هريرة: فذكره مطوال. -عن عمر بن سليمان 

 وقال ابن اجلوزي:

ديث ليس له أصل، ويف إسناده مجاعة جماهيل ال يعرفون أصال، وال "هذا ح
نشك أنه من وضع بعض القصاص أو اجلهال، وقد خلط الذي وضعه يف 

اإلسناد، ومن املعروفني يف إسناده محاد بن عمرو، قال حيىي: كان يكذب 
، ال ت: كان يضع احلديث وضعا على الثقاويضع احلديث، وقال ابن حبان

 ديثه إال على وجه التعجب".حيل كتب ح
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وقال احلافظ ابن عبد اهلادي يف "تعليقة على العلل البن أيب حامت" )ص: 
144): 

"قد روي يف اشرتاط التسمية على الوضوء أحاديث كثرية غري هذا، كحديث 
أيب سعيد وأيب هريرة وغريمها، وال خيلو كل واحد منها من مقال، لكن 

وع طرقه حسن أو صحيح، قال اإلمام األظهر أن احلديث يف ذلك مبجم
 ."ال وضوء ملن مل يسم"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر بن أيب شيبة: ثبت لنا أن النيب 

وقد اختار اشرتاط التسمية على الوضوء من أصحابنا أبو بكر اخلالل، 
وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقال، والقاضي أبو يعلى، 

وابن اجلوزي، وأبو الربكات صاحب ، "النهاية"وابن عقيل، وصاحب 
 وغريهم، وهذا القول هو الصحيح إن شاء هللا". "احملرر"

 :128 /1وقال احلافظ يف "التلخيص" 

 "والظاهر أن جمموع األحاديث حيدث منها قوة، تدل على أن له أصال".

وقال: "واستدل النسائي، وابن خزمية، والبيهقي يف استحباب التسمية 
طلب بعض أصحاب "اثبت وقتادة، عن أنس قال:  حبديث معمر، عن

وضوءا فلم جيدوا، فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
، وال وأصله يف الصحيحني بدون هذه اللفظة "اإلانء، فقال: توضئوا بسم هللا

وقد أخرج أمحد مثله من حديث نبيح العنزي، ، داللة فيها صرحية ملقصودهم
 عن جابر...".
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 ت: أما حديث أنس:قل

، وأبو يعلي 165 /3(، وأمحد 84(، ويف "الكربى" )78النسائي ) فأخرجه
(، 144) (، وابن خزمية27اليوم والليلة" )(، وابن السين يف "عمل 3036)

، وابن منده يف "التوحيد" 71 /1(، والدارقطين 6544وابن حبان )
( من طريق معمر 89، ويف "السنن الصغري" )43 /1(، والبيهقي 174)

( ( عن اثبت، وقتادة، عن أنس قال: 20535عنده يف "اجلامع " ) )وهو
هل مع "ملسو هيلع هللا ىلص: وضوءا، فقال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "طلب بعض أصحاب النيب 

، فرأيت املاء "توضئوا بسم هللا"فوضع يده يف املاء ويقول:  "؟أحد منكم ماء
خيرج من بني أصابعه حىت توضئوا من عند آخرهم قال اثبت: قلت ألنس: 

 كم تراهم؟ قال: حنوا من سبعني".

 وقال البيهقي:

 "وهذا احلديث أصح ما روي يف التسمية".

مقرون، وليس وقد جاء من طريق اثبت وحده، ومن طريق قتادة وحده غري 
فيه موضع الشاهد، لكن جاء من حديث جابر قد ُيستشهد به للزايدة 

 الواردة يف حديث أنس، وسنأيت عليه إن شاء هللا تعاىل:

 أما طريق اثبت )وحده(:

، 169و 147 /3(، وأمحد 2279(، ومسلم )200فأخرجه البخاري )
نتخب، امل -( 1365، وعبد بن محيد )178 /1وابن سعد يف "الطبقات" 
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(، وابن خزمية 3329(، وأبو يعلى )22والفراييب يف "دالئل النبوة" )
 /4، ويف "دالئل النبوة" 30 /1(، والبيهقي 6546(، وابن حبان )124)

( من طرق عن محاد بن زيد، عن 274-273، ويف "االعتقاد" )ص122
 اثبت، عن أنس:

يء من ماء، دعا إبانء من ماء، فأيت بقدح رحراح، فيه شملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب  
فجعلت أنظر إىل املاء ينبع من بني أصابعه، "قال أنس:  "فوضع أصابعه فيه

 قال أنس: فحزرت من توضأ، ما بني السبعني إىل الثمانني".

 وله طريقان آخران عن اثبت:

 /1، وابن سعد يف "الطبقات" 249-248و 175 /3أخرجه أمحد  -1
 قال:  من طريق محاد بن سلمة، عن اثبت، عن أنس 178

، فقام جريان املسجد إىل منازهلم يتوضئون، وبقي يف "حضرت الصالة
فدعا رسول هللا  الثمانني،املسجد انس من املهاجرين ما بني السبعني إىل 

فأيت مبخضب من حجارة فيه ماء، فوضع أصابع يده اليمىن يف  مباء،ملسو هيلع هللا ىلص 
، حي على ويقول: توضئوا ،جعل يصب عليهم وهم يتوضئوناملخضب، ف

 ، وبقي فيه حنو مما كان فيه".الوضوء، حىت توضئوا مجيعا

، 178-177 /1، وابن سعد يف "الطبقات" 139 /3أخرجه أمحد  -2
(، 23" )النبوةاملنتخب، والفراييب يف "دالئل  -( 1284بن محيد )اوعبد 

( من طريق سليمان بن املغرية، 6543(، وابن حبان )3327وأبو يعلى )
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نس: اي أاب محزة حدثنا من هذه األعاجيب شيئا عن اثبت قال: قلت أل
 شهدته ال حتدثه عن غريك، قال:

صالة الظهر يوما، مث انطلق حىت قعد على املقاعد، ملسو هيلع هللا ىلص "صلى رسول هللا  
اليت كان أيتيه عليها جربيل، فجاء بالل فناداه ابلعصر، فقام كل من كان له 

رجال من ابملدينة أهل يقضي احلاجة، ويصيب من الوضوء، وبقي 
بقدح أروح فيه ماء، ملسو هيلع هللا ىلص املهاجرين، ليس هلم أهايل ابملدينة، فأيت رسول هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص كفه يف اإلانء، فما وسع اإلانء كف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فوضع رسول هللا 
كلها، فقال هبؤالء األربع يف اإلانء: مث قال: "ادنوا فتوضئوا" ويده يف اإلانء 

ل: قلت: اي أاب محزة كم تراهم فتوضئوا حىت ما بقي منهم أحد إال توضأ، قا
 قال: "بني السبعني والثمانني".

 وأما طريق قتادة )وحده(:

 170 /3(، وأمحد 7-2279(، ومسلم )3572فأخرجه البخاري )
(، 1058(، واآلجري يف "الشريعة" )3193، وأبو يعلى )215و

 /4(، والبيهقي يف "الدالئل" 1480" )االعتقادوالاللكائي يف "شرح 
( من طرق عن سعيد بن أيب عروبة، ومسلم 3714البغوي )، و 125

الفراييب يف ، و 289 /2( من طريق هشام الدستوائي، وأمحد 2279-6)
طبعة  -( 10067وأبو عوانة ) (،2895، وأبو يعلى )(21"دالئل النبوة" )

(، 317، وأبو نعيم يف "الدالئل " )(6547معة اإلسالمية، وابن حبان )اجلا
 (، من طريق شعبة، أربعُتهم3172بن حيىي، وأبو يعلى )من طريق مهام 
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، ومهام، وشعبة( عن قتادة، عن أنس ي)ابن أيب عروبة، وهشام الدستوائ
 رضي هللا عنه، قال:

إبانء، وهو ابلزوراء، فوضع يده يف اإلانء، فجعل املاء ينبع ملسو هيلع هللا ىلص "أيت النيب  
كنتم؟ قال: من بني أصابعه، فتوضأ القوم، قال قتادة: قلت ألنس: كم  

 ثالث مائة، أو زهاء ثالث مائة".

 وله طرق أخرى عن أنس:

(، 5-2279(، ومسلم )3573( و )169أخرجه البخاري ) -1
 /2، والشافعي 132 /3(، وأمحد 76(، والنسائي )3631والرتمذي )

( 10063(، وأبو عوانة )20( و )19، والفراييب يف "دالئل النبوة" )186
، ويف 193 /1(، والبيهقي 6539وابن حبان ) مية،طبعة اجلامعة اإلسال -

من طريق مالك بن أنس  121 /4(، ويف "دالئل النبوة" 1502"املعرفة" )
( ( عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن 32عنده يف "املوطأ" ) )وهو

 أنس بن مالك، أنه قال: 

لم ، وحانت صالة العصر، فالتمس الناس الوضوء، فملسو هيلع هللا ىلص"رأيت رسول هللا 
يف ذلك اإلانء ملسو هيلع هللا ىلص بوضوء، فوضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جيدوه، فأيت رسول هللا 

فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه، ئوا منه، قال: يده، وأمر الناس أن يتوض
 فتوضأ الناس حىت توضئوا من عند آخرهم".



630 
 

، 475 /11(، وابن أيب شيبة 3575( و )195أخرجه البخاري ) -2
(، والطرباين يف "األوسط" 644( و )328وابن املنذر يف "األوسط" )

 /4، ويف "دالئل النبوة" 30 /1(، والبيهقي 6545(، وابن حبان )4987)
 من طريق محيد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:  123

فأيت  ،وبقي انس ،الة فقام من كان قريبا من املسجد، فتوضأ"حضرت الص
املخضب فصغر فوضع كفه يف  ،مبخضب من حجارة فيه ماء ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

: كم قلنا ،فضم أصابعه، فتوضأ القوم مجيعا ،أن يبسط كفه فيه ،املخضب
 : مثانني رجال".كانوا؟ قال

، وابن سعد يف "الطبقات" 216 /3(، وأمحد 3574أخرجه البخاري ) -3
( 2759، وأبو يعلى )(41الفراييب يف "دالئل النبوة" )، و 178-179 /1

مسعت احلسن، قال: حدثنا أنس بن من طرق عن حزم بن مهران، قال: 
 مالك رضي هللا عنه، قال: 

يف بعض خمارجه، ومعه انس من أصحابه، فانطلقوا ملسو هيلع هللا ىلص "خرج النيب 
يسريون، فحضرت الصالة، فلم جيدوا ماء يتوضئون، فانطلق رجل من 

فتوضأ، مث مد أصابعه ملسو هيلع هللا ىلص القوم، فجاء بقدح من ماء يسري، فأخذه النيب 
فتوضأ القوم حىت بلغوا فيما  "قوموا فتوضئوا"ال: األربع على القدح مث ق

 يريدون من الوضوء، وكانوا سبعني أو حنوه".

( من طريق 474(، ويف "الصغري" )3626وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 حمبوب بن احلسن قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن احلسن به.
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بن املبارك، قال:  من طريق عبد الرمحن 124 /4والبيهقي يف "دالئل النبوة" 
 حدثنا جرير، قال: مسعت احلسن به.

 وقال البيهقي:

 "رواه البخاري يف الصحيح، عن عبد الرمحن بن املبارك".

قلت: رواه البخاري عن عبد الرمحن بن مبارك، حدثنا حزم، قال: مسعت 
 احلسن به، فقد يكون تصّحف حزم يف "الدالئل" إىل جرير، وهللا أعلم.

 

 جابر:وأما حديث 

اي جابر "(، وغريه يف حديثه الطويل، وفيه: " فقال: 3013فأخرجه مسلم )
فقلت: اي جفنة الركب فأتيت هبا حتمل، فوضعتها بني يديه،  "اند جبفنة

بيده يف اجلفنة هكذا، فبسطها وفرق بني أصابعه، مث  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا 
 "سم هللاخذ اي جابر فصب علي، وقل اب"وضعها يف قعر اجلفنة، وقال: 

فصببت عليه وقلت: ابسم هللا، فرأيت املاء يتفور من بني أصابع رسول هللا 
اي جابر اند من كان له "، مث فارت اجلفنة ودارت حىت امتألت، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص

قال فأتى الناس فاستقوا حىت رووا، قال: فقلت: هل بقي أحد  "حاجة مباء
 يده من اجلفنة وهي مألى".ملسو هيلع هللا ىلص له حاجة؟ فرفع رسول هللا 
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"بسم هللا"، ملسو هيلع هللا ىلص: مث قال رسول هللا  (26، والدارمي )292 /3وعند أمحد  
 مث قال: "أسبغوا الوضوء".

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 استحباب السواك مع الوضوء، والصالة

 

 "لوًل أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل وضوء". (31)
 

(، 63(، وابن اجلارود )3031أخرجه النسائي يف "الكربى" ) -صحيح 
(، 2108، وابن األعرايب يف "املعجم" )43 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

(، ويف "خطأ من أخطأ على الشافعي" )ص 2514والبيهقي يف "الشعب" )
من طريق  197 /7(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 114و  113و  111

، والبيهقي يف "من أخطأ على الشافعي" 460 /2بشر بن عمر، وأمحد 
، وابن عبد الرب 35 /1( عن عبد الرمحن بن مهدي، والبيهقي 114)ص 

 من طريق إمساعيل بن أيب أويس، ومطرف بن  196 /7يف "التمهيد" 
( من طريق عمرو بن 2108يف "املعجم" ) عبد هللا اليساري، وابن األعرايب

 ق، مخسُتهم عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محيد بن و مرز 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  عبد الرمحن، عن أيب هريرة 

 ."لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل وضوء"

 وقال البيهقي:

"املوطأ" موقوفا،  " هذا حديث رواه مالك خارج "املوطأ" مرفوعا، ورواه يف
 واحلديث يف األصل مرفوع يف غري هذا املوضع".
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(، وابن خزمية 153، واجلوهري يف "مسند املوطأ" )517 /2وأخرجه أمحد 
(، ويف "من أخطأ على 45، ويف "املعرفة" )35 /1 ي(، والبيهق140)

 عن روح بن عبادة، قال: حدثنا مالك به. (114و 111الشافعي" )ص 

 ي: "عند كل وضوء".ولفظ اجلوهر  

من  43 /1( من طريق روح بن عبادة، والطحاوي 8070وأخرجه البزار )
 115طريق ابن وهب، والبيهقي يف "من أخطأ على الشافعي" )ص 

وأيب قرة موسى بن طارق، وحيىي  ( من طريق إمساعيل بن أيب أويس،116و
، وعبيد بن حيان، ستُتهم عن مالك إبسناده، لكن يبن صاحل الوحاظا

 ابلسواك مع كل صالة. 

( من طريق 116وأخرجه البيهقي يف "خطأ من أخطأ على الشافعي" )ص 
عبد هللا بن انفع، عن مالك إبسناده، بلفظ "لوال أن أشق على املؤمنني أو 

 على الناس ألمرهتم ابلسواك".

سواك الرطب واليابس للصائم( بلفظ: وعلقه البخاري جمزوما به حتت )ابب 
 "عند كل وضوء".

 وأما املوقوف على أيب هريرة:

( من طريق مالك عن 3033( و )3032فأخرجه النسائي يف "الكربى" )
 ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة أنه كان يقول: 

 ."لوال أن يشق، على أمته ألمرهم ابلسواك مع كل صالة أو كل وضوء"
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، ولفظه "لوال أن يشق على أمته ألمرهم 66 /1عند مالك يف "املوطأ"  وهو
(، والبيهقي يف 454ابلسواك، مع كل وضوء"، وبرواية أيب مصعب الزهري )

(، بلفظ: "لوال أن يشق على أمته، 117"من أخطأ على الشافعي" )ص 
 ألمرهم ابلسواك".

لفظه "لوال أن أشق على ، و 196 /7ومن طريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد" 
 أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة".

 وأسند البيهقي عن الشافعي أنه قال:

"الناس إذا شكوا يف احلديث ارتفعوا، وكان مالك إذا شك يف احلديث  
 اخنفض".

 ( عن معمر، عن الزهري، عن رجل، عن19605وأخرجه عبد الرزاق )
 أيب هريرة موقوفا. 

 
 أيب هريرة:وله طرق أخرى عن 

( عن ابن عيينة، عن أيب الزاند، عن 2107أخرجه عبد الرزاق ) -1
 ملسو هيلع هللا ىلص: األعرج، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

 ."لوال أن أشق على املؤمنني ألمرهتم ابلسواك لكل وضوء، وبتأخري العشاء"

( عن ابن 1036ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن املنذر يف "األوسط" ) 
 ملسو هيلع هللا ىلص: أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  عيينة، عن
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 ."لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بتأخري العشاء والسواك لكل صالة"

رواية الليثي، ومن طريقه متام يف  -( 114وأخرجه مالك يف "املوطأ" )
اند، ( مقروان به عبد الرمحن بن أيب الزاند، كالمها عن أيب الز 907"الفوائد" )

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن األعرج، عن أيب هريرة أن رسول هللا 

 ."لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك" 

(، وابن حبان 6(، ويف "الكربى" )7ومن طريق مالك أخرجه النسائي )
 ( ابلسواك عند كل صالة.1068)

من طريق ورقاء، عن أيب الزاند، عن األعرج، عن  531 /2وأخرجه أمحد 
 ملسو هيلع هللا ىلص:: قال رسول هللا أيب هريرة، قال

 "لوال أن أشق على أميت، ألمرهتم ابلسواك". 

(، ويف "الكربى" 534(، والنسائي )46(، وأبو داود )570وأخرجه مسلم )
(، وأبو 683(، والدارمي )995، واحلميدي )245 /2(، وأمحد 3034)

 ، والبيهقي44 /1 (، والطحاوي139(، وابن خزمية )6270يعلى )
( عن 570(، ويف "املعرفة" )74"السنن الصغري" )، ويف 37و 35 /1 

سفيان بن عيينة، عن أيب الزاند به، ابلسواك عند صالة، وزادوا مجيعا سوى 
الدارمي، والطحاوي "ألمرهتم بتأخري العشاء"، وهبذه الزايدة فقط هو عند 

 (.690ابن ماجه )
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( من طريق 2515(، والبيهقي يف "الشعب" )7240وأخرجه البخاري )
: أن رسول هللا عفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن األعرج، مسعت أاب هريرة ج

 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلص

 ."لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك" 

( من طريق سعيد 2516، والبيهقي يف "الشعب" )399 /2وأخرجه أمحد 
بن أيب هالل، عن عبد الرمحن األعرج إبسناده، بلفظ "لوال أن أشق على ا

 لسواك مع الوضوء". أميت ألمرهتم اب

 

عن  -كويف ثقة   -حدثنا أبو عبيدة احلداد  259 /2أخرجه أمحد  -2
 ملسو هيلع هللا ىلص: حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

أو مع كل وضوء  -"لوال أن أشق على أميت، ألمرهتم عند كل صالة بوضوء 
 وألخرت عشاء اآلخرة إىل ثلث الليل". -بسواك 

( من طريق إمساعيل بن جعفر، 3030رجه النسائي يف "الكربى" )وأخ
من طريق أنس بن عياض، وأبو الفضل الزهري يف  44 /1والطحاوي 

( من 662ام يف "الفوائد" )ومت ( من طريق عمر بن طلحة،649"حديثه" )
(، وأمحد 13(، ويف "العلل الكبري" )22شجاع بن الوليد، والرتمذي )طريق 

من طريق زائدة،  399 /2عن عبدة بن سليمان، وأمحد  399و  287 /2
عن  37 /1، والبيهقي 386 /8، وأبو نعيم يف "احللية" 429 /2وأمحد 
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( من طريق 7424حيىي بن سعيد القطان، والطرباين يف "األوسط" )
"لوال أن أشق ن عمرو، هبذا اإلسناد، بلفظ عن حممد ب إسرائيل، مثانيتهم

 ابلسواك عند كل صالة".على أميت، ألمرهتم 
 
(، 1531(، وابن حبان )6617، وأبو يعلى )250 /2أخرجه أمحد  -3

( عن حيىي القطان، والنسائي يف "الكربى" 38والدارقطين يف "النزول" )
 بن [36] هللا( من طريق عبد 483(، ويف "عمل اليوم والليلة" )3021)

رمحن العطار، ( من طريق داود بن عبد ال1540املبارك، وابن حبان )
 /1( من طريق خالد بن احلارث، والبيهقي 3025والنسائي يف "الكربى" )

من طريق  246 /2من طريق محاد بن مسعدة، والعقيلي يف "الضعفاء"  36
( من 303، وأبو الفضل الزهري يف "حديثه" )[37]هشام بن حسان 

                                                           

 سعيد عن ،هللا عبيد بن هللا عبد( 483" )والليلة اليوم عمل" من املطبوع ويف - 36
 .املقربي سعيد عن هللا، عبيد عن هللا، عبد: والصواب خطأ، وهو املقربي،

 
 بن هللا عبد طريق من 246 /2" الضعفاء" يف والعقيلي ،43 /1 الطحاوي وأخرجه - 37

 .به مرفوعا عمر ابن عن انفع، عن هللا، عبيد عن حسان، بن هشام عن الطفاوي، خلف
 . غريب حديث هذا: الطحاوي وقال
 .العقيلي قاله ونكارة وهم حديثه يف: الطفاوي خلف بن هللا عبد: قلت

 أيب أرطاة طريق من 143 /2" الكامل" يف عدي وابن ،(13389) /12 الطرباين وأخرجه
 .به انفع عن عمر، بن هللا عبيد حدثنا حامت،

 = :عدي ابن وقال
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( و 39) طريق عبد األعلى بن عبد األعلى السامي، والدارقطين يف "النزول"
( من طريق إسحاق األزرق، وروح بن القاسم، والدارقطين يف "النزول" 43)

من طريق املعتمر بن  349 /9(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 42)ص 
أابن بن يزيد العطار،  من طريق 354 /10سليمان، والدارقطين يف "العلل" 

طار، وخالد بن كلهم )حيىي القطان، وابن املبارك، وداود بن عبد الرمحن الع
احلارث، ومحاد بن مسعدة، وهشام بن حسان، وعبد األعلى، وإسحاق 

واملعتمر بن سليمان، وأابن بن يزيد العطار( عن  األزرق، وروح بن القاسم،
املقربي، عن أيب هريرة، قال:  بن عمر، حدثين سعيد بن أيب سعيد عبيد هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 
هتم ابلسواك مع الوضوء، وألخرت العشاء إىل "لوال أن أشق على أميت، ألمر 

 ثلث الليل، أو شطر الليل".

وليس عند النسائي، واخلطيب "وألخرت العشاء إىل ثلث الليل، أو شطر 
الليل" وعند اخلطيب: السواك عند كل صالة، وزاد الدارقطين، وأبو الفضل 

 الزهري:

                                                           

 عن املقربي، سعيد عن هللا، عبيد يرويه إمنا خطأ عمر ابن عن انفع، عن هللا، عبيد عن" =
عمر.  ابن عن انفع، عن هللا، عبيد عن حسان، بن هشام عن روى قد أنه على هريرة، أيب

 عمر، ابن عن انفع، عن هللا عبيد: قال إذا عليه أسهل كان  الطريق وهذا أيضا، خطأ وهذا
 عن املقربي، سعيد عن هللا عبيد يقول أن من كثرية  أحاديث اإلسناد وهبذا واضح طريق ألنه

 ".وغلط خطأ بعضها يف ذكرته ما غري كثرية  أحاديث هريرة، وألرطاة أيب
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 ،إىل مساء الدنيا "فإن هللا تعاىل إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل ينزل
ويقول: هل من داع أستجيب له، هل من مستغفر أغفر له، هل من اتئب 

 أتوب عليه، حىت يطلع الفجر".

 وقال الدارقطين:

 "ورواه بقية، عن عبيد هللا، عن املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة".

(، 484(، ويف "عمل اليوم والليلة" )3026أخرجه النسائي يف "الكربى" )
( من طريق بقية، عن 5467والدارقطين كما يف "أطراف الغرائب واألفراد" )

 عبيد هللا، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة به.

 وقال النسائي: "هذا خطأ".

 وقال الدارقطين:

 "تفرد به بقية عن عبيد هللا عن املقربي عن أبيه".

اهد بن موسى، قال: ( أخربان جم3022وأخرجه النسائي يف "الكربى" )
 حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبيد هللا به، خمتصًرا، ابلسواك عند كل صالة.

، من 330و 168 /1(، وابن أيب شيبة 691( )287وأخرجه ابن ماجه )
( من 1231طريق أيب أسامة، وعبد هللا بن منري، وابن املبارك يف "الزهد" )

(، والسراج يف "حديثه" 3023والنسائي يف "الكربى" ) طريق احلسني،
( من طريق 3024( من طريق هشام بن حسان، والنسائي أيضا )2004)
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من طريق محاد بن سلمة، ستُتهم عن  44 /1خالد بن احلارث، والطحاوي 
 عبيد هللا بن عمر به، ابلسواك عند صالة.

ني عن محاد بن من طريق 36 /1، وعنه البيهقي 146 /1وأخرجه احلاكم 
عن أىب  يعن سعيد بن أىب سعيد املقرب  ،سراجزيد حدثنا عبد الرمحن ال

 ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا  :هريرة قال

لفرضت عليهم السواك مع الوضوء وألخرت صالة  أميت لوال أن أشق على"
 ."العشاء إىل نصف الليل

 وقال احلاكم:

، وليس له "ومل خيرجا لفظ الفرض فيه، وهو صحيح على شرطهما مجيعا
 علة" وأقره الذهيب.

 قلت: مل خيرّج البخاري لعبد الرمحن السراج شيئا.

(، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" 6576يعلى )وأخرجه أبو 
من طريق حممد بن إسحاق، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي به،  80 /2

 ابلسواك عند كل صالة.

 ء، ووقت النزول.واقتصر أبو يعلى على أتخري العشا

( حدثنا أبو معشر، عن سعيد، عن أيب هريرة، 2448)وأخرجه الطيالسي 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 
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لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلوضوء عند كل صالة، ومع كل وضوء "
 ."سواك، وألخرت العشاء إىل نصف الليل

معشر، ( من طريق الليث، عن أيب 3027وأخرجه النسائي يف "الكربى" )
عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة به، ليس فيه "وألخرت العشاء 

 إىل نصف الليل".

واحملفوظ بدون ذكر أيب سعيد املقربي، وأبو معشر هو جنيح بن عبد الرمحن: 
 ضعيف.

( عن عبد هللا بن عمر، عن سعيد بن أيب 2106وأخرجه عبد الرزاق )
 ملسو هيلع هللا ىلص: سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

"لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع الوضوء، ولوال أن أشق على 
أو  -أميت ألخرت صالة العشاء إىل ثلث الليل أو إىل نصف الليل، فإن هللا 

تبارك وتعاىل ينزل إىل مساء الدنيا، فيقول: من يسألين؟  -ا قال: إن ربن
 ؟ فأغفر له، من يدعوين؟ فأستجيب له".ن يستغفرينفأعطيه، م

 وفيه اختالف على سعيد املقربي:

(، ويف "عمل اليوم 10246( و )3028أخرجه النسائي يف "الكربى" )
( من 78)ص  (، وأبو سعيد الدارمي يف "الرد على اجلهمية"485والليلة" )

 307 /1، وابن خزمية يف "التوحيد" 509 /2طريق حممد بن سلمة، وأمحد 
(، وأبو سعيد 1484، والدارمي )120 /1عن ابن أيب عدي، وأمحد 
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والدارقطين  ،43 /1(، والطحاوي 78جلهمية" )ص الدارمي يف "الرد على ا
(، 31(، وأبو أمحد احلاكم يف "الفوائد" )127و  126يف "النزول" )ص

من طريق إبراهيم بن سعد، والدارقطين يف "النزول" )ص  36 /1والبيهقي 
 136-135 /20، واملزي يف "هتذيب الكمال" 36 /1(، والبيهقي 126

( من 127من طريق أمحد بن خالد الوهيب، والدارقطين يف "النزول" )ص 
طريق مسدد، مخسُتهم اتما وخمتصرا عن حممد بن إسحاق، عن سعيد بن 

، عن أيب هريرة، قال: قال [38]عيد املقربي، عن عطاء موىل أم صبية أيب س
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

" لوال أن أشق على أميت، ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة، وألخرت صالة 
العشاء اآلخرة إىل ثلث الليل األول، فإنه إذا مضى ثلث الليل األول، هبط 

ال داع جياب؟ أال سائل إىل السماء الدنيا إىل طلوع الفجر، يقول قائل: أ
 يعطيه؟ أال مذنب يستغفر فيغفر له؟ " والسياق ألمحد.

 وقال الدارقطين:  

"ورواه حممد بن أيب بكر بن عدي، عن حممد بن إسحاق، عن سعيد 
املقربي فقال: عن عطاء موىل أم صفية، عن أيب هريرة، وصحف يف ذلك، 

 والصواب موىل أم صبية".

                                                           

 والصواب خطأ، وهو حبيبة، أم موىل( 485" )والليلة اليوم عمل" من املطبوع ويف - 38
 .صبية أم موىل



644 
 

اء املدين موىل أم صبية، واحلديث حمفوظ عن وإسناده ضعيف جلهالة عط 
سعيد املقربي من روايته عن أيب هريرة بال واسطة، وقد رواه ابن إسحاق 

(، وعبد هللا بن أمحد يف 6576كما عند أيب يعلى )  نفسه على هذا الوجه
 .80 /2"زوائده" على "املسند" 

دي، قال: ( من طريق أيب عامر العق3018وأخرجه النسائي يف "الكربى" )
حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن مهران، عن سعيد املقربي، أنه مسع أاب سعيد 

 ملسو هيلع هللا ىلص: اخلدري، يقول: قال رسول هللا 

 ."لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك"

 ( من طريق مروان الفزاري، عن حممد بن 3019وأخرجه النسائي )
 لفرضت السواك".عبد الرمحن إبسناده، بلفظ "لوال أن يثقل على أميت 

 ( البنه:29وقال أبو حامت كما يف "العلل" )

 ملسو هيلع هللا ىلص"."هذا خطأ، رواه الثقات عن املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب 

 

وجاء من حديث علي بن أيب طالب، وعائشة، وابن عمر رضي هللا 
 عنهم:

 

 أما حديث علي:



645 
 

(، والطحاوي 478(، والبزار )1485، والدارمي )120 /1فأخرجه أمحد 
(، والدارقطين يف "النزول" 1238خمتصرا، والطرباين يف "األوسط" ) 43 /1

من  خمتصرا 485 /3(، والاللكائي يف "شرح أصول االعتقاد" 89)ص 
طريق إبراهيم بن سعد، عن حممد بن إسحاق قال: حدثين عمي عبد الرمحن 

بن يسار، عن عبيد هللا بن أيب رافع، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول ا
 ملسو هيلع هللا ىلص: هللا 

 واللفظ للطرباين.  "لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل وضوء"

 ولفظ أمحد والدارمي والبزار والدارقطين متقارب، وهذا سياق البزار:

"لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة، وألخرت العشاء 
هبط هللا تبارك  اآلخرة إىل ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل األول

وتعاىل إىل مساء الدنيا، فلم يزل هنالك حىت يطلع الفجر، يقول: أال سائل 
 فيعطى، أال داع جياب، أال مستشفع فيشفع، أال اتئب مستغفر فيغفر له".

 وقال البزار:

من وجوه ال نعلمه يروى عن علي، ملسو هيلع هللا ىلص "وهذا احلديث قد روي عن النيب 
 ا اإلسناد".إال من هذا الوجه هبذملسو هيلع هللا ىلص عن النيب 

 وقال الطرباين:

"ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حممد بن 
 إسحاق".
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(، واخلطيب يف 89(، والدارقطين يف "النزول" )ص 477وأخرجه البزار )
(، 6576) ، وأبو يعلى[39]من طريق سعيد بن بزيع  9 /5"اتريخ بغداد" 

، والاللكائي يف "شرح 80 /1" "املسند وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على
من طريق يونس بن بكري، وابن بطة يف "اإلابنة  485 /3أصول االعتقاد" 

( من طريق إبراهيم بن املختار، ثالثُتهم اتما وخمتصرا عن ابن 170الكربى" )
إسحاق قال: حدثين عمي عبد الرمحن بن يسار، عن عبيد هللا بن أيب رافع، 

 ب به.عن علي بن أيب طال

ويف رواية عبد هللا بن أمحد )عن عبيد هللا بن أيب رافع، عن أبيه، عن علي(، 
وإسناده حسن، عبيد هللا بن أيب رافع كاتب على بن أيب طالب، وهو يروي 

 عن علي مباشرة، ويروي عن أبيه عن علي.

 

 وأما حديث عائشة:

( من طريق إمساعيل بن عبد هللا، حدثنا سليمان 1069فأخرجه ابن حبان )
بن بالل، عن ابن عجالن، عن املقربي، عن أيب سلمة، عن عائشة أن ا

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

                                                           

 أيب بن سعيد: بريوت - العلمية الكتب دار طبعة -" بغداد اتريخ" من املطبوع ويف - 39
" البزار مسند"و حامت، أيب البن 8 /4" والتعديل اجلرح" من والتصويب حتريف، وهو بزيع،

بَ َغا البن 464 /4" الستة الكتب يف يقع مل ممن الثقات"، و(477)  .ُقطأُلوأ
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 "لوال أن أشق على أميت ألمرهتم مع الوضوء ابلسواك عند كل صالة".

الزهري،  كشف، من طريق معاوية بن حيىي، عن  -( 493وأخرجه البزار )
 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصعن عروة، عن عائشة، عن النيب 

 "لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة". 

 وقال البزار:

" رواه احلفاظ، عن الزهري بسنده إىل أيب هريرة، وال نعلم أحدا اتبع معاوية 
 على هذه الرواية، ومعاوية لني احلديث".

 
 وأما حديث ابن عمر:

(، وابن عدي 8448(، ويف "األوسط" )13592) /12فأخرجه الطرباين 
نا عطاء بن أيب حدثمن طريق سعيد بن راشد قال:  430 /4يف "الكامل" 

 ملسو هيلع هللا ىلص: رابح، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 

" لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوء. قال وكان رسول 
 استاك" واللفظ البن عدي، ولفظ الطرباين: ال يقوم من الليل إالملسو هيلع هللا ىلص: هللا 

 "لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال سعيد بن راشد".
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 قلت: سعيد بن راشد هو املازين السماك: قال البخاري: منكر احلديث.

 وقال ابن معني: ليس بشيء.

 رتوك.وقال النسائي: م

 

 فضل السواك مما جاء فيشيء 
 

يف فضل السواك  مما جاءهذا ما جاء يف السواك عند الوضوء، وسأذكر شيئا 
، وأما ما جاء يف السواك عند عند الوضوءيف عمومها اليت يدخل السواك و 

الصالة، ففيه حديث زيد بن خالد اجلهين، وأنس، ورجل من أصحاب النيب 
وجابر، وعبد هللا بن الزبري، وعبد هللا بن عباس ، وأم حبيبة، والعباس، ملسو هيلع هللا ىلص

 رضي هللا عنهم أمجعني:

 

 أما حديث زيد بن خالد اجلهين:

، واخلطيب يف "الفقيه 37 /1(، ومن طريقه البيهقي 47فأخرجه أبو داود )
( من طريق 23من طريق عيسى بن يونس، والرتمذي ) 219 /1واملتفقه" 

( من طريق حممد بن سلمة، 3029" )عبدة، والنسائي يف "السنن الكربى
 /5، ومن طريقه الطرباين 168 /1، وابن أيب شيبة 114 /4وأمحد 

 /4( عن يعلى بن عبيد، وأمحد 198(، والبغوي يف "شرح السنة" )5224)
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(، 3767، والبزار )116 /4من طريق حممد بن عبيد، وأمحد  114
حدثنا  193 /5( من طريق حممد بن فضيل، وأمحد 5224) /5والطرباين 

( ومن طريقه أبو نعيم يف "معرفة 5223) /5علي بن اثبت، والطرباين 
( من 455، والسهمي يف "اتريخ جرجان" )ص 1191 /3الصحابة" 

من طريق إبراهيم بن سعد،  43 /1طريق أمحد بن خالد الوهيب، والطحاوي 
من طريق اخلليل بن موسى، كلهم عن حممد بن  1191 /3وأبو نعيم 

ق، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن إسحا
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص زيد بن خالد اجلهين، قال: مسعت رسول هللا 

، قال أبو سلمة: "لوال أن أشق على أميت، ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة"
فرأيت زيدا جيلس يف املسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن 

 م إىل الصالة استاك.الكاتب، فكلما قا

 وزاد أمحد، والرتمذي:

"وألخرت صالة العشاء إىل ثلث الليل"، وهذه الزايدة عند أيب نعيم، وزاد 
أيضا من طريق اخلليل بن موسى: " فإذا ذهب ثلث الليل هبط هللا إىل مساء 

الدنيا حىت يطلع الفجر فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل 
 فر فيغفر له؟".فيعطى؟ هل من مستغ

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".
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 (:14وقال يف "العلل الكبري" )

عن هذا احلديث: أيهما أصح؟ فقال:  -يعين: البخاري  -"سألت حممدا 
 حديث زيد بن خالد أصح.

قال الرتمذي: وحديث أيب سلمة عن أيب هريرة عندي هو صحيح أيضا،  
عن  ،ويف حديث أيب سلمة ،ألن هذا احلديث معروف من حديث أيب هريرة

 وكالمها عندي صحيح". ،زيد بن خالد زايدة ما ليس يف حديث أيب هريرة

قلت: يعين الرتمذي ابلزايدة اليت ليست يف حديث أيب هريرة، قصة استياك 
 د بن خالد اجلهين، وله طريق أخرى عن أيب سلمة:زي

يعين ابن  -حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب  116 /4أخرجه أمحد 
 عن حيىي، حدثنا أبو سلمة به. -شداد 

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخني، حيىي هو ابن أيب كثري اليمامي، وعبد 
 الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنربي.

 
 وأما حديث أنس:

من طريق العالء بن أيب  148 /2فأخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان 
 ملسو هيلع هللا ىلص:العالء، حدثين مرداس، عن أنس، قال: قال رسول هللا 
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قلحا لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند  عليّ  ما لكم تدخلون" 
كل صالة، ال بد للناس من العريف والعريف يف النار يؤتى ابجللواز يوم 

 ."القيامة فيقال له ضع سوطك وادخل النار

خمتصرا،  343 /1وأخرجه أبو الشيخ يف "طبقات احملدثني أبصبهان" 
جاء يف ترمجة العالء بن وإسناده ضعيف، جلهالة العالء وجده، وإن كل ما 

 أيب العالء: أنه قيم اجلامع، قاله أبو الشيخ. 

 وقال أبو نعيم: 

 " املؤذن روى عن جده، مرداس، حدث عنه، عقيل بن حيىي، ومسويه".

ومرداس: وصفه أبو الشيخ، وأبو نعيم أبنه قيم اجلامع، وقال العاّلمة األلباين 
و"اللسان"  - 88 /4 -يزان" : "لعله الذي يف "امل234 /4يف "الضعيفة" 

 : "مرداس بن أدية أبو بالل، اتبعي يعد من كبار اخلوارج".- 25 /8 -
 

 ملسو هيلع هللا ىلص:وأما حديث رجل من أصحاب النيب 
حدثنا حيىي بن سعيد، وابن أيب شيبة يف "املصنف"  410 /5فأخرجه أمحد 

من  43 /1والطحاوي يف "شرح املعاين"  ،حدثنا عبيدة بن محيد 170 /1
 طريق أيب عوانة، ثالثُتهم عن األعمش، حدثين عبد هللا بن يسار، عن

ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن بن أيب ليلى، عن رجل من أصحاب النيب  
 قال: 
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"لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة" واللفظ ألمحد، 
 ة:والطحاوي، ولفظ ابن أيب شيب

"لوال أن أشق على أميت لفرضت على أميت السواك كما فرضت عليهم 
 الطهور".

 وإسناده صحيح.
 

 وأما حديث أم حبيبة:
مطبوع يف آخر  -19 /9، والبخاري يف "الكىن" 325 /6فأخرجه أمحد 

السفر الثالث،  - 212 /2التاريخ، وابن أيب خيثمة يف "التاريخ الكبري" 
(، ومن 118(، واحملاملي يف "أماليه" )7143( و )7127وأبو يعلى )

(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 1566طريقه قوام السنة يف "الرتغيب" )
من طريق إبراهيم بن سعد، عن حممد بن إسحاق قال:  185-186 /33

حدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن سامل بن عبد هللا بن عمر، 
أم حبيبة، أهنا حدثته، قالت: مسعت عن أيب اجلراح، موىل أم حبيبة، عن 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 يتوضؤون". مرهتم ابلسواك عند كل صالة، كما"لوال أن أشق على أميت أل

 :97 /2وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

 "رواه أمحد وأبو يعلى، ورجاله ثقات".
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قلت: أبو اجلراح موىل أم حبيبة: روى عنه سامل بن عبد هللا بن عمر، وعبد 
( للهيثمي: 213الواحد بن عمري، وقال العجلي كما يف "ترتيب الثقات" )

 "مدين اتبعي ثقة".

 ، وقال: 561 /5وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات 

 "روى عنه سامل وانفع ومن قال اجلراح فقد وهم".

إبسناده، لكن من رواية أم حبيبة عن زينب بنت  428 /6وأخرجه أمحد 
 جحش.

 
 س:وأما حديث العبا

(، وأبو القاسم البغوي يف 6710(، وأبو يعلى )1303فأخرجه البزار )
من طريق منصور بن  146 /1، واحلاكم 382 /1"معجم الصحابة" 

، عن جعفر بن متام، عن أبيه، عن [40]املعتمر، عن أيب علي الصيقل 
 العباس قال: 

 يّ ومل يستاكوا، فقال: تدخلون عل ملسو هيلع هللا ىلص"كانوا يدخلون على رسول هللا 
قلحا؟!، استاكوا فلوال أن أشق على أميت لفرضت عليهم السواك عند كل 

 صالة، كما فرضت عليهم الوضوء".

                                                           

 (.الصيقل علي أبو) احلاكم مستدرك من وسقط - 40
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يذكر السواك حىت خشينا ملسو هيلع هللا ىلص ما زال النيب "وزاد أبو يعلى: "وقالت عائشة: 
 أن ينزل فيه قرآن".

 وقال البزار:

سناد، إال عن العباس، عنه هبذا اإلملسو هيلع هللا ىلص "وال نعلم يروى هذا اللفظ عن النيب 
 وقد روى متام بن العباس، عن أبيه حديثا آخر".

قلت: أبو علي الزراد الصيقل، قال ابن السكن وغريه: جمهول، وقد وقع 
 اضطراب شديد يف إسناده:

 : قال الرَبأقاينُّ 

"ذكر للدارقطين، وأان أمسع، حديث السواك الذي رواه أبو علي الصيقل، 
  احلديث اضطراب فيه منه".فقال: أبو علي ال أبس به، مث قال يف

، ومن طريقه اخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع 214 /1فقد أخرجه أمحد 
، من طريق 253 /1، وابن األثري يف "أسد الغابة" 284 /2والتفريق" 

، 381 /1سفيان الثوري، وأبو القاسم البغوي يف "معجم الصحابة" 
 /1الصحابة"  (، وابن قانع يف "معجم1303( و )1302) /2والطرباين 

من طريق منصور بن  460 /1، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 113
املعتمر، كالمها عن أيب علي الزراد، قال: حدثين جعفر بن متام بن عباس، 

 ملسو هيلع هللا ىلص:عن أبيه، قال: قال رسول هللا 
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قلحا استاكوا، فلوال أن أشق على أميت، ألمرهتم  ي"ما لكم تدخلون عل
 (، ولفظ أمحد:1302واللفظ للطرباين )ابلسواك، عند كل طهور" 

فقال: ما يل أراكم أتتوين قلحا، استاكوا، لوال أن  -أو أيت  -ملسو هيلع هللا ىلص "أتوا النيب 
 أشق على أميت، لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء".

 : 126 /9قال احلافظ يف "اللسان" 

 "وكأن منصورا سقط من "املسند" فإن احلديث مشهور عن منصور".

وسيأيت أن البخاري حكى رواية الثوري عن منصور، ومل يذكر رواية الثوري 
ها عن أيب علي الصيقل عند ذكر اخلالف عليه يف هذا احلديث، مع أنه أثبت

 املطبوع يف آخر "التاريخ الكبري".   52 /9يف "الكىن" 

ثنا قبيصة حد( حدثنا حفص بن عمر الرقي، 1301) /2وأخرجه الطرباين 
، ثنا سفيان، عن أيب علي الصيقل، عن جعفر بياع األمناط، عن بن عقبةا

جعفر بن متيم بن العباس أو ابن متام بن العباس، عن أبيه، قال: قال رسول 
 فذكر حنوه.ملسو هيلع هللا ىلص: هللا 

من طريق سفيان، واخلطيب يف "موضح أوهام  36 /1 وأخرجه البيهقي
عن أيب علي  ، كالمهامن طريق قيس بن الربيع 284 /2ق" اجلمع والتفري

 الصيقل، عن ابن متام، عن ابن عباس.
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، ويف "اجلامع 284 /2وأخرجه اخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق"  
من طريق قيس بن الربيع، عن عيسى الزراد، عن  373 /1ألخالق الراوي" 

 متام بن معبد، عن ابن عباس.

 عيسى الزراد: قال اخلطيب: "هو أبو علي الصيقل".

 254 /1، ومن طريقه ابن األثري يف "أسد الغابة" 442 /3وأخرجه أمحد 
حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن أيب علي الصيقل، عن 

 فقال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص بن متام أو متام بن قثم، عن أبيه، قال: أتينا النيب اقثم 

يه، من طريق أيب علي، عن جعفر بن متام، عن أب 36 /1وأخرجه البيهقي 
 عن ابن عباس.

: "قال يل حممد بن حمبوب 157 /2وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 
 ،عن جعفر بن متام ،عن أيب علي ،حدثنا عمر بن عبد الرمحن: عن منصور

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب  ،عن ابن عباس ،عن أبيه

 ".تدخلون علي قلحا استاكوا!"
عن  ،عن متام بن عباس ،عن أيب علي الصيقل ،وقال الثوري: عن منصور 

 .ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس عن النيب 
عن  ،عن جعفر بن متام بن عباس ،عن أيب علي ،عن منصوروقال جرير:  

 حنوه". -ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 وقال اخلطيب البغدادي:
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"وليس شيء من هذه األقاويل اثبتا وأقرهبا من الصحة حديث سفيان 
للعباس ابٌن الثوري وحديث أيب النضر عن قيس بن الربيع، فإنه قد كان 

شيئا، كان له يوم قبض رسول ملسو هيلع هللا ىلص يُقال له متاٌم، إال أنه مل يسمع من النيب 
 ستة أشهر".ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 

 وأما حديث جابر:

، 500 /5(، وابن عدي يف "الكامل" 70فأخرجه أبو حامت يف "العلل" )
 161 /3(، واحلافظ يف "تغليق التعليق" 511وابن شاهني يف "الرتغيب" )

بن حممد الفروي، حدثنا عبد الرمحن بن أيب املوال، عن  من طريق إسحاق
قال: ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد هللا، أن رسول هللا 

 ."لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة"

 وحّسن احلافظ إسناده!

 وقال أبو حامت:

أيب املوايل، عن "ليس مبحفوظ، حدثنا به حرملة، عن ابن وهب، عن ابن 
 ، مرسل".ملسو هيلع هللا ىلصابن عقيل، عن النيب 

 قال: "واملرسل أشبه".

قلت: ألن الفروي: ضعيف، وخالف من هو أوثق منه وهو حرملة بن حيىي 
 فإنه صدوق حسن احلديث.
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من طريق عبد الوهاب بن  369 /2وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
، عن أيب الضحاك، حدثنا ابن عياش عن جعفر بن احلارث، عن منصور

 قال مسعته يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب  عتيق، عن جابر بن عبد هللا

 "لوال أن أشق على أميت جلعلت السواك عليهم عزمية".

وإسناده اتلف مبرة، عبد الوهاب بن الضحاك: مرتوك كذبه أبو حامت، وقال 
 أبو داود: كان يضع احلديث، قد رأيته.

 وجعفر بن احلارث: ضعيف.

(، وأبو القاسم البغوي 165، ويف "املسند" )169 /1ة وأخرجه ابن أيب شيب
( من طريق حرام بن عثمان، عن عبد الرمحن بن 51يف "مسند أسامة" )

إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من  -يعين جابرا  -جابر، قال: كان يسنت 
الليل، وإذا خرج إىل الصبح. قال عبد الرمحن: فقلت له: لقد كلفتنا من هذا 

 وى عليه.األمر ما ال نق

ملسو هيلع هللا ىلص كان يسنت هكذا، قال: ومسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: أخربين أسامة أن النيب  
 يقول: 

 ."لوال أن أشق على أميت جلعلت السواك عزمية"

وإسناده ضعيف جدا، يف إسناده حرام بن عثمان: قال مالك وحيىي: ليس 
 بثقة.

 وقال أمحد: ترك الناس حديثه.
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 .حرامٌ وقال الشافعي وغريه: الرواية عن حرام 

 وقال ابن حبان: كان غاليا يف التشيع يقلب األسانيد، ويرفع املراسيل.

وقال إبراهيم بن يزيد احلافظ: سألت حيىي بن معني عن حرام؟ فقال: 
 .احلديث عن حرام حرامٌ 

 وكذا قال اجلوزجاين.

 قال ابن املديين: مسعت حيىي بن سعيد يقول: قلت حلرام بن عثمان: 
جابر، وحممد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ فقال: إن عبد الرمحن بن 

 شئت جعلتهم عشرة".
 

 وأما حديث عبد هللا بن الزبري:

(، من 325) /13، ومن طريقه الطرباين 169 /1فأخرجه ابن أيب شيبة 
عن  226 /2طريق سليمان بن قرم، ومسدد كما يف "املطالب العالية" 

 ن رجل من أهل احلجاز، عنحممد بن جابر، كالمها عن أيب حبيب، ع
 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا بن الزبري، عن النيب  
 "لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة". 

 وإسناده ضعيف، من أجل الرجل الذي مل يسم.
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( عن خالد بن 326) /13كشف، والطرباين   -( 492وأخرجه البزار )
بيب، عن رجل، عن ابن يوسف السميت، حدثنا أبو عوانة، عن سنان أيب ح

 الزبري:

 كان أيمر ابلسواك".ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  

 وقال البزار:

 "ال نعلمه يروى عن ابن الزبري إال من هذا الوجه". 

 وخالد بن يوسف السميت: ضعيف.
 

 وأما حديث ابن عباس:
(، 4938، والبزار )625 /3فأخرجه إسحاق بن راهويه كما يف "املطالب" 

(، وأبو بكر الشافعي يف 11133( و )11125) /11والطرباين 
 /2(، وأبو الشيخ يف "طبقات احملدثني أبصبهان" 458"الغيالنيات" )

من طريق مسلم املالئي،  295 /1، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 240
ملسو هيلع هللا ىلص: عن جماهد، عن ابن عباس، رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا 

 كل صالة"."لوال أن تضعفوا ألمرتكم ابلسواك عند  

 وإسناده ضعيف من أجل مسلم املالئي األعور.

 



661 
 

وجاءت أحاديث كثرية يف فضل السواك، منها ما جاء من حديث عائشة، 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب 

 "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".

، واحلميدي 30 /1، والشافعي 238و 62و 47 /6أخرجه أمحد 
بن املنذر يف (، وا4598(، وأبو يعلى )1116(، وإسحاق )162)

 ،34 /1، والبيهقي 159 /7(، وأبو نعيم يف "احللية" 338"األوسط" )
(، ويف "الشعب" 582، ويف "املعرفة" )(77ويف "السنن الصغري" )

( من طرق عن 200( و )199(، والبغوي يف "شرح السنة" )1939)
حممد بن إسحاق، قال: حدثين عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب 

 عن عائشة به. بكر،

وهذا إسناد حسن، وعلقه البخاري يف "صحيحه" كتاب الصيام: ابب 
 (.1934سواك الرطب واليابس للصائم، بصيغة اجلزم، قبل احلديث )

 وعبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن: املعروف اببن أىب عتيق، صدوق. 

(، وأبو يعلى 109وأخرجه املروزي يف "مسند أيب بكر الصديق" )
( من طريق حممد بن عبد هللا بن 276(، والطرباين يف "األوسط" )4916)

 حممد، عن أبيه عبد هللا بن حممد به.
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، وابن حبان 124 /6(، وأمحد 4(، ويف "الكربى" )5وأخرجه النسائي )
من طرق عن يزيد بن زريع، عن عبد الرمحن  34 /1(، والبيهقي 1067)

 بن أيب عتيق، عن أبيه، عن عائشة به.ا

من طريق عباد بن عبد هللا العدين،  94 /7وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 
حدثنا يزيد بن أيب حكيم العدين، حدثنا سفيان الثوري، عن حممد بن 

 إسحاق، عن رجل، عن القاسم بن حممد، عن عائشة به.

 وقال أبو نعيم:

 ورواه املؤمل بن إمساعيل وكناه". ،ومل يسم الرجل ،" كذا رواه يزيد

من طريق مؤمل بن إمساعيل، عن سفيان  94 /7عين ما أخرجه هو ي
الثوري، وشعبة، عن حممد بن إسحاق، عن أيب عتيق التيمي، عن القاسم 

 بن حممد، عن عائشة.ا

من طريق سليمان بن بالل، عن عبد الرمحن بن  34 /1وأخرجه البيهقي 
 أيب عتيق، عن القاسم بن حممد، عن عائشة به.

، 169 /1(، وابن أيب شيبة 936، وإسحاق )146 /6وأخرجه أمحد 
من طريق إبراهيم بن  382 /1(، وابن عدي يف "الكامل" 684والدارمي )

إمساعيل بن أيب حبيبة األشهلي، عن داود بن احلصني، عن القاسم بن 
 حممد، عن عائشة. 
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( 108، واملروزي يف " مسند أيب بكر الصديق" )10و 3 /1وأخرجه أمحد 
(، وأبو يعلى 668وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ) (،110و )

، 50 /3(، وعنه ابن عدي يف "الكامل" 4915( و )110( و )109)
( 509(، وابن شاهني يف "الرتغيب" )5وأبو العباس السراج يف "البيتوتة" )

من طريق محاد بن سلمة، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن أيب بكر الصديق 
 به. 

 اد بن سلمة من مسند أيب بكر!فجعله مح

( من طريق محاد 53وأخرجه أبو عمرو السمرقندي يف "الفوائد املنتقاة" )
 بن سلمة، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه وقال مرة عن جده، عن أيب بكر به.ا

 وقال أبو يعلى:

 "سألت عبد األعلى عن حديث أيب بكر الصديق فقال: هذا خطأ".

( البن أيب حامت: "هذا خطأ، 6 كما يف "العلل" )وقال أبو زرعة، وأبو حامت 
إمنا هو ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن عائشة، قال أبو زرعة: أخطأ فيه محاد، 

 اخلطأ من محاد أو ابن أيب عتيق". وقال أيب:

 وقال ابن عدي:

"ويقال: إن هذا احلديث أخطأ فيه محاد بن سلمة حيث قال، عن ابن أيب 
 بكر الصديق، وإمنا رواه غريه، عن ابن أيب عتيق، عتيق، عن أبيه، عن أيب

 عن أبيه عن عائشة".
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( فقال: "يرويه محاد 69وسئل الدارقطين عن هذا احلديث كما يف "العلل" )
بن سلمة، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن أيب بكر، وخالفه مجاعة من ا

عائشة، عن عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن  أهل احلجاز وغريهم، فرووه
 ، وهو الصواب".ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

: "وشذ محاد بن سلمة فرواه عن 166 /3وقال احلافظ يف "تغليق التعليق" 
 ابن أيب عتيق عن أبيه عن أيب بكر الصديق وهو خطأ".

ثنا حد( من طريق حممد بن عبيد الغساين، 130وأخرجه متام يف "الفوائد" )
 بكر الصديق به.محاد بن سلمة، عن ابن عون، عن أبيه، عن أيب 

وهذا إسناد ضعيف، حممد بن عبيد الغساين: مل أجده، وليس هو حممد بن 
عبيد بن أوس الغساين كاتب معاوية، فهذا أعلى طبقة منه، واحلديث 

معروف عن محاد بن سلمة، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، وقد يكون 
عن أبيه، تصّحف ابن أيب عتيق إىل ابن عون فهو يشبه رمسه، وأيضا يرويه 

 وهللا أعلم.

 وله طريقان آخران عن عائشة:

، 105 /2(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 135أخرجه ابن خزمية ) -1
من طريق ابن جريج، عن عثمان بن أيب سليمان، عن  34 /1والبيهقي 

 عبيد بن عمري، عن عائشة مرفوعا به.

 صحة إسناده.وهذا إسناد رجاله ثقات، ولوال عنعنة ابن جريج حلكمنا ب
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، وابن عساكر يف "اتريخ 484 /1أخرجه ابن عدي يف "الكامل"  -2
من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا إمساعيل  323 /37دمشق" 

 بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا به.ا

وإسناده اتلف مبرة، عبد الوهاب بن الضحاك: مرتوك، كذبه أبو حامت، وقال 
 داود: كان يضع احلديث، قد رأيته. أبو 

 ابن عمر، وأيب أمامة، وابن عباس:وله شواهد من حديث 

 أما حديث ابن عمر:

 ، حدثنا ابن هليعة، عن حدثنا قتيبة بن سعيد 108 /2أمحد فأخرجه 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا بن أيب جعفر، عن انفع، عن ابن عمر، أن النيب  عبيد

 ومرضاة للرب"."عليكم ابلسواك، فإنه مطيبة للفم، 

 اده ضعيف، ابن هليعة: سيء احلفظ.وإسن

 وأما حديث أيب أمامة:
( من طريق عثمان بن 7876) /8(، والطرباين 289فأخرجه ابن ماجه )
 ( و1220، والروايين يف "مسنده" )263 /5أيب العاتكة، وأمحد 

( من طريق عبيد هللا بن 7847و ) (7846) /8(، والطرباين 1221)
( من طريق أيب عبد الرحيم 74عروبة احلراين يف "جزءه" )ص: زحر، وأبو 

خالد بن أىب يزيد، ثالثُتهم اتما وخمتصرا عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص أيب أمامة، أن رسول هللا 
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"تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وما جاءين جربيل إال  
علّي وعلى أميت، ولوال أين  أوصاين ابلسواك، حىت لقد خشيت أن يفرض

أخاف أن أشق على أميت لفرضته هلم، وإين ألستاك حىت لقد خشيت أن 
 أحفي مقادم فمي".

وإسناده ضعيف من أجل علي بن يزيد األهلاين، واتبعه حيىي بن احلارث 
 الذماري لكن الطريق إليه ضعيفة:

ا واثلة ( حدثن888(، ويف "مسند الشاميني" )7744) /8أخرجه الطرباين 
ثنا بقية، عن إسحاق حدثنا كثري بن عبيد احلذاء، حدبن احلسني العرقي، ا
بن مالك احلضرمي، عن حيىي بن احلارث، عن القاسم، عن أيب أمامة، أن ا

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 ."السواك مطيبة للفم، مرضاة للرب تعاىل"

 وإسناده ضعيف، إسحاق بن مالك احلضرمي: قال األزدي: ضعيف.

 طرباين جمهول احلال.وشيخ ال

 وأما حديث ابن عباس:
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( 12215) /11، والطرباين 396 /8فأخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" 
بن عبد هللا الدارمي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن  [41]من طريق حباب 

حنني، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أنه مسع النيب 
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص 

 ."الفم، ويرضي الربالسواك يطيب "

 وهذا إسناد مسلسل ابجملاهيل.

( من طريق احلارث بن مسلم، عن 7496وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
حبر السقاء، عن جويرب، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، أن رسول 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 ."السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وجمالة للبصر" 

 وقال الطرباين:

 ذا احلديث عن حبر السقاء إال احلارث بن مسلم"."مل يرو ه

 : 223 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

 "فيه حبر بن كنيز السقاء وقد أمجعوا على ضعفه".

                                                           

 أيب ابن أثبته والذي حباب، عن حمّرف وهو محران،" الكبري التاريخ" من املطبوع ويف - 41
 التصويب فلعلّ  ،"عمران بن حممد(: "141 ص" )اترخيه يف البخاري خطأ بيان" يف حامت

 !تصّرف النساخ من
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 قلت: وجويرب بن سعيد: ضعيف جدا.

واحلارث بن مسلم الرازي: قال أبو زرعة: صدوق ال أبس به كان رجاًل 
 صاحلا.

 وقال السليماين: فيه نظر.

يف رواية له من طريقه عن حبر السقاء  207 /4الرافعي يف "التدوين" وذكر 
 أنه احلارث بن مسلم الروذي، وهذا األخري، وثقه أبو حامت.

ريقه البيهقي يف ، ومن ط507 /3وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الغزي، حدثنا حممد بن أيب ( 2521"الشعب" )

السري، حدثنا بقية، عن اخلليل بن مرة، عن عطاء بن أيب رابح، عن ابن 
 ملسو هيلع هللا ىلص: عباس، قال: قال رسول هللا 

"عليكم ابلسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب، مفرحة للمالئكة، يزيد يف 
ر، ويشد اللثة، احلسنات، وهو من السنة، وجيلو البصر، ويذهب احلف

 ويذهب البلغم، ويطيب الفم".

وإسناده ضعيف، اخلليل بن مرة: ضعيف، وبقية بن الوليد: مدلس، وحممد 
 بن أيب السري العسقالين: صدوق عارف له أوهام كثرية كما يف "التقريب".ا

وإسحاق بن إبراهيم الغزي: ضعفه الدارقطين، وأوَرَد له يف "الغرائب" حديثًا 
 .28 /2غري حمفوظ. كما يف "اللسان" وقال: هذا 

 : "الغزي صدوق".314 /4وقال الذهيب يف "امليزان" 
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 وجاء موقوفا على ابن عباس إبسناد ضعيف:

حدثنا حممد بن  ،حدثنا عثمان بن أمحد الدقاق 92 /1أخرجه الدارقطين 
حدثنا معلى بن  ،حدثنا موسى بن داود ،أمحد بن الوليد بن برد األنطاكي

 قال:  ،عن ابن عباس ،عن عكرمة ،عن أيوب ،ميمون

ومفرحة  ،ومسخطة للشيطان ،"يف السواك عشر خصال: مرضاة للرب تعاىل
ويقلل  ،ويطيب الفم ،وجيلو البصر ،ومذهب ابحلفر ،جيد للثة ،للمالئكة

 ويزيد يف احلسنات". ،وهو من السنة ،البلغم

 وقال الدارقطين: "معلى بن ميمون ضعيف مرتوك".

 من هذا جاء مرفوًعا من حديث أنس: وبنحوٍ 

( حدثنا جعفر بن 47أخرجه عبد اجلبار الداراين يف "اتريخ داراي" )ص 
حممد بن هشام، حدثنا أمحد بن إبراهيم بن عبد هللا القرشي، حدثنا سليمان 

بن عبد الرمحن، حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي، ا
 ملسو هيلع هللا ىلص: ، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول هللا حدثين أبو حممد احلكمي

"عليكم ابلسواك، فنعم الشيء السواك، يذهب ابحلفر، وينزع البلغم، وجيلو 
البصر، ويشد اللثة، ويذهب ابلبخر، ويصلح املعدة، ويزيد يف درجات 

 اجلنة، وحتمده املالئكة، ويرضي الرب، ويسخط الشيطان".

حممد احلكمي فلم أجد له ترمجة، وذكره وهذا إسناد رجاله ثقات، غري أيب 
، واملزي يف "هتذيب الكمال" 330 /29ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 
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فيمن روى عنهم عبد هللا بن عبد الرمحن بن يزيد، وذكر الرشيد  222 /15
(: "أبو حممد احلكمي 1579العطار يف "جمرد أمساء الرواة عن مالك" )

ة عن مالك، مث ترجم له فقال: ذكره ابن مدين، ذكره القاضي عياض يف الروا
 شعبان يف مجلة رواة مالك".

 

 غريب الحديث

 

 ل، وعلى العود الذي ُيَستاك به. السواك: بكسر السني ُيطَلق على الفع

 

 يستفاد من الحديث

 

:  فيه دليل على أن السواك سنة من سنن الوضوء. أوًلا
 

د  استحباب اثنياا: السواك عند كل وضوء، وصالة، ويف كلِّ وقت، ويتأكَّ
 عند تغري الفم سواء فيه تغري الرائحة أو تغري اللون كصفرة األسنان.

 
أن السواك ليس بواجب، ألنه لو كان واجبا ألمرهم به شق عليهم أو  اثلثاا:

 مل يشق.
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ى : "فيه دليل عل200-199 /7قال ابن عبد الرب يف "التمهيد"  رابعاا:
فضل التيسري يف أمور الداينة وأن ما يشق منها مكروه، قال هللا عز وجل: 

مل ملسو هيلع هللا ىلص ، أال ترى "أن رسول هللا ﴾يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴿
خيري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان أبعد الناس 

 . -متفق عليه من حديث عائشة  -منه" 
 

 من الرفق أبمته.ملسو هيلع هللا ىلص فيه ما كان عليه النيب  ا:خامسا 
 

ا: استدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال  سادسا
 لعموم قوله "كل صالة".

 
لعائشة: ملسو هيلع هللا ىلص أيضا يف قوله  استعماهلالفظ )لو(، وقد جاء  استعمال سابعاا:

"لوال حداثة عهد قومك ابلكفر لنقضت الكعبة، وجلعلتها على أساس 
وقوله "لو كنت رامجا أحدا بغري بينة لرمجتها" متفق عليه  إبراهيم" متفق عليه،

عن هذه اللفظة يف قوله: "وإن ملسو هيلع هللا ىلص من حديث ابن عباس، وقد هنى النيب 
وكذا، ولكن قل قدر هللا  ،أصابك شيء، فال تقل لو أين فعلت كان كذا

 (.2664وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان" رواه مسلم )
 :216 /16قال النووي يف "شرح مسلم" 
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"قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي إمنا هو ملن قاله معتقدا 
ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك مل تصبه قطعا، فأما من رد ذلك إىل مشيئة 

شاء هللا فليس من هذا، واستدل بقول أيب  هللا تعاىل أبنه لن يصيبه إال ما
 عنه يف الغار لو أن أحدهم رفع رأسه لرآان. قال بكر الصديق رضي هللا

القاضي: وهذا ال حجة فيه ألنه إمنا أخرب عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد 
قدر بعد وقوعه، قال: وكذا مجيع ما ذكره البخاري يف )ابب ما جيوز من 

اللو( كحديث "لوال حداثن عهد قومك ابلكفر ألمتمت البيت على قواعد 
كنت رامجا بغري بينة لرمجت هذه". "ولوال أن أشق على أميت   إبراهيم". "ولو

ألمرهتم ابلسواك". وشبه ذلك، فكله مستقبل ال اعرتاض فيه على قدر، فال 
كراهة فيه، ألنه إمنا أخرب عن اعتقاده فيما كان يفعل لوال املانع وعما هو يف 

معىن  قدرته، فأما ما ذهب فليس يف قدرته. قال القاضي: فالذي عندي يف
ملسو هيلع هللا ىلص احلديث أن النهي على ظاهره وعمومه، لكنه هني تنزيه ويدل عليه قوله 

القدر  "فإن لو تفتح عمل الشيطان"، أي: يلقي يف القلب معارضة
 ويوسوس به الشيطان هذا كالم القاضي.

"لو استقبلت ملسو هيلع هللا ىلص قال النووي: وقد جاء من استعمال )لو( يف املاضي قوله 
اهلدي" وغري ذلك، فالظاهر أن النهي إمنا من أمري ما استدبرت ما سقت 

هو عن إطالق ذلك فيما ال فائدة فيه، فيكون هني تنزيه ال حترمي، فأما من 
هو متعذر عليه من ذلك  فات من طاعة هللا تعاىل أو ما قاله أتسفا على ما
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حيمل أكثر االستعمال املوجود يف األحاديث  وعليهوحنو هذا فال أبس به، 
 وهللا أعلم".

 
 
 
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 فروض الوضوء

 

غسل الوجه واليدين إىل املرفقني، ومسح الرأس، وغسل الرجلني إىل 
 الكعبني

 

( "إهنا ًل تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره هللا 32)
عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني، وميسح برأسه ورجليه 

 إىل الكعبني".
 

" الكربى السنن" ويف ،(1136) النسائي أخرجه -إسناده صحيح 
  طريق من 179-177 /2" األحكام خمتصر" يف والطوسي ،(726)

 خلف القراءة" يف والبخاري ،(460) ماجه وابن، املقرئ يزيد بن هللا عبد
 يف والطحاوي ،(77) ،320-319 /3" الكبري التاريخ" ويف ،"اإلمام

 وأخرجه منهال، بن احلجاج عن ابختصار ثالثتهم ،35 /1" عاينامل شرح"
 وابن ،(10" )األربعني" يف الطوسي أسلم بن حممد احلسن أبو بتمامه عنه

 األمساء غوامض" يف بشكوال طريقه ابن ومن ،(194" )املنتقى" يف اجلارود
، 241 /1 واحلاكم ،(4525) /5 والطرباين ،583-582 /2" املبهمة

 /3" واآلاثر السنن معرفة" ويف، 345 ، 102 /2 و 44 /1 البيهقي وعنه
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 يف البغدادي واخلطيب ،257-256 /3" احمللى" يف حزم وابن ،21
 هللا عبد) ثالثتهم هدبة، ( حدثنا3726) والبزار ،(566" )واملفرتق املتفق"

 حدثنا: قال حيىي، بن مهام عن( وهدبة منهال، بن وحجاج املقرئ، يزيد بنا
 بن مالك بن خالد بن حيىي بن علي أن طلحة، أيب بن هللا عبد بن إسحاق

 : قال رافع بن رفاعة عمه عن أبيه، عن حدثه، مالك بن رافع
 

 فصلى، القبلة فأتى رجل دخل إذ حوله، وحنن جالس ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بينما"
 له فقال القوم، وعلى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول على فسلم جاء صالته قضى فلما

 فجعل فصلى فذهب تصل. مل فإنك فصل اذهب وعليك،: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
 صالته قضى فلما منها، يعيب ما يدري وال صالته، يرمق ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له فقال القوم، وعلى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول على فسلم جاء
: الرجل فقال ثالاث، أو مرتني فأعادها تصل. مل فإنك فصل اذهب وعليك،

 صالة تتم مل إهنا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال صاليت؟ من عبت ما هللا، رسول اي
 إىل ويديه وجهه فيغسل وجل، عز هللا أمره كما  الوضوء يسبغ حىت أحدكم

 وحيمده وجل عز هللا يكرب مث الكعبني، إىل ورجليه برأسه وميسح املرفقني،
: ويكربه قال وميجده، هللا، وحيمد: يقول ومسعته: مهام قال - وميجده

 وأذن هللا علمه مما القرآن من تيسر ما ويقرأ :قال -يقول  مسعته قد فكالمها
 ملن هللا مسع: يقول مث وتسرتخي، مفاصله تطمئن حىت ويركع يكرب مث فيه، له

 وجهه، ميكن حىت ويسجد يكرب مث صلبه، يقيم حىت قائما يستوي مث محده،
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 حىت فريفع ويكرب وتسرتخي، مفاصله، تطمئن حىت جبهته: يقول مسعته وقد
 وجهه ميكن حىت فيسجد يكرب مث صلبه، ويقيم مقعدته على قاعدا يستوي

 ".صالته تتم مل هكذا يفعل مل فإذا ويسرتخي،

 الوليد أيب طريق من (4525) /5 والطرباين(، 858) داود أبو وأخرجه
 به. حيىي بن مهام عن ،منهال بن واحلجاج ،الطيالسي

 ميّيز مل لكن داود أيب عند وبلفظه منهال، بن احلجاج لفظ الطرباين وساق
 .لفظيهما بني

 أيب طريق من الطرباين عن (5998" )الصحابة معرفة" يف نعيم أبو وأخرجه
 .خمتصًرا وحده الطيالسي الوليد

 : فزاد الطيالسي لفظ وساق، طريقهما من 166 /1 الدارقطين وأخرجه

 ".القرآن أم يقرأ مث"

 ".فرغ حىت ركعات أربع هكذا الصالة فوصف: "أيضا وفيه

" الغافلني تنبيه" يف السمرقندي الليث وأبو ،(1329) الدارمي وأخرجه
 به. مهام حدثنا الطيالسي، الوليد أيب عن (366)

 مل ألنه احلديث، هذا يف احملفوظ توافق وروايتهما الزايدة، هذه يذكرا فلم
  بن هشام سوى" القرآن أم" مهام عن احلديث هذا روى ممن أحد يذكر

 !هذه الدارقطين رواية يف الطيالسي امللك عبد
 البزار: وقال
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  رافع، بن رفاعة إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن رواه أحدا نعلم ال احلديث وهذا"

 ".حسن وإسناده هريرة، أيب حديث من أمت رفاعة وحديث ،هريرة وأبو

 :الطوسي وقال

 ايسر بن وعمار هريرة أيب عن الباب ويف"

 حسن حديث رفاعة حديث

 ".وجه غري من رفاعة عن احلديث هذا روي وقد

  احلاكم: وقال

 إسناده حيىي بن مهام أقام أن بعد الشيخني شرط على صحيح حديث هذا"
 هبذا خيرجاه ومل مهام، قول فالقول قوله أفسد من وكل ثقة، حافظ فإنه

 أيب عن املقربي، سعيد عن عمر، بن هللا عبيد على فيه اتفقا إمنا السياقة،
 عن" الكبري التاريخ" يف احلديث هذا إمساعيل بن حممد روى وقد هريرة

 وأقره" سلمة بن محاد يقمه مل: قال مث حبفظه، له وحكم منهال بن حجاج
 .الذهيب

 هلما يرو مل وأابه خالد بن حيي بن علي فإن البخاري على شرط هو: قلت
 شيًئا. مسلم

 :طلحة أيب بن هللا عبد بن إسحاقَ  سلمة: بن محادُ  وخالف
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 يف بشران وابن إمساعيل، بن موسى حدثنا( 857) داود أبو أخرجه
 من( 4526) /5 والطرباين احلجاج، بن إبراهيم عن( 460" )األمايل"

 احلجاج، بن وابراهيم إمساعيل، بن )موسى ثالثتهم بن منهال، حجاج طريق
 أيب بن هللا عبد بن إسحاق عن سلمة، بن محاد عن( منهال بن واحلجاج

 :عمه عن خالد، بنا حيىي بن علي عن طلحة،

 مث فأعاد، يعيد أن ملسو هيلع هللا ىلص النيب فأمره قاعد، ملسو هيلع هللا ىلص والنيب فصلى دخل رجال أن" 
 هللا رسول اي ألوت ما وهللا: الرجل فقال ثالاث، أو مرتني فأعاد، يعيد أن أمره
 صالة تتم ال إنه: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال صاليت، أمت أن ثالاث أو يومني بعد

 عز هللا وحيمد يكرب، مث مواضعه الوضوء فيسبغ يتوضأ حىت الناس من ألحد
 ويركع أكرب، هللا: يقول مث القرآن، من تيسر ما يقرأ مث عليه، ويثين وجل،

 مث قائما، يستوي حىت محده، ملن هللا مسع: يقول مث مفاصله، تطمئن حىت
 :يقول مث ساجدا، يطمئن حىت يسجد مث أكرب، هللا: يقول

 حىت ويسجد أكرب، هللا: يقول مث قاعدا، يستوي حىت رأسه ويرفع أكرب، هللا
 تتم مل ذلك يفعل مل فإذا رأسه، ويرفع أكرب، هللا: يقول مث مفاصله، تطمئن
 ." صالته

 :فيه اضطرب وقد أبيه، عن محاد يقل ومل 

خالد،  بن ُهدبة عن( 1977" )واملثاين اآلحاد" يف عاصم أيب ابن فأخرجه
خالد  بن حيىي بن علي عن هللا، عبد بن إسحاق عن سلمة، بن محاد حدثنا

 .الشك على... رجال أن: عمه عن أبيه، عن - أراه هللا رمحه القاضي قال-
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 سلمة، بن محاد حدثنا مسلم، بن عفان طريق من 242 /1 احلاكم وأخرجه
 عن خالد، بن حيىي بن علي عن طلحة، أيب بن هللا عبد بن إسحاق عن

 .عمه يذكر فلم. .. رجال أن أبيه،

 : هذا محاد إسناد عن 320 /3" الكبري التاريخ" يف البخاري قال

 ".يقمه مل"

 : (222)" العلل" يف حامت أيب ابن وقال

 أيب بن هللا عبد بن إسحاق عن سلمة، بن محاد حديث عن زرعة أبو ُسئل"
 وهم: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عمه، عن خالد، بن حيىي بن علي عن طلحة،

 خالد، بن حيىي بن علي عن إسحاق، عن مهام، حديث واحلديث محاد،
 ".ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عمه، عن أبيه، عن

 :احلاكم وقال

 هذا إمساعيل بن حممد روى وقد...  مهام قول فالقول قوله أفسد من وكل"
 مث حبفظه، له وحكم منهال بن حجاج عن" الكبري التاريخ" يف احلديث

 ".سلمة بن محاد يقمه مل :قال

 بن وحممد قيس، بن داود: طلحة أيب بن هللا عبد بن اسحاق واتبع
 :حيىي بن علي بن وحيىي إسحاق، بن وحممد عجالن،

 
 :قيس بن داود متابعة أما
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 الطرباين طريقه ومن ،(3739) يف "املصنف" الرزاق عبد فأخرجها
 بن خالد بن حيىي بن علي حدثين: قال قيس بن داود أخربان( 4520) /5 

 :قال - بدراي وكان - عمه عن أيب، حدثين :قال الزرقي مالك بن رافع

 فصلى رجل دخل إذ املسجد، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع جلوس حنن "بينا 
: قال مث السالم عليه فرد عليه، فسلم جاء مث يرمقه، ملسو هيلع هللا ىلص والنيب ركعتني،

 عليه فرد عليه، فسلم جاء مث فصلى، فرجع: قال تصل. مل فإنك فصل ارجع
 فرد عليه، فسلم جاء مث فرجع تصل. مل فإنك فصل ارجع: قال مث السالم،

 أو الثالثة القول عليه فأعاد تصل. مل فإنك فصل ارجع: قال مث السالم، عليه
 أنت أبيب هللا، رسول أي: فقال األول، قوله مثل يقول ملسو هيلع هللا ىلص والنيب الرابعة،

 وعلمين، فأرين وحرصت اجتهدت لقد الكتاب عليك أنزل والذي وأمي،
 اقرأ، مث فكرب، القبلة استقبل مث وضوءك، فأحسن تصلي أن أردت إذا: فقال

 تطمئن حىت اسجد مث قائما، تعتدل حىت ارفع مث راكعا، تطمئن حىت اركع مث
 مث ساجدا، تطمئن حىت اسجد مث جالسا، تطمئن حىت ارفع مث ساجدا،

 من نقصته هذا من نقصت وما أمتمت فقد هذا، على أمتمت فإذا ارفع،
 نفسك".

  املبارك، بن هللا وعبد نعيم، وأبو وهب، بن هللا عبدُ : الرزاق عبدَ  واتبع
 :احلارث بن هللا وعبد

 : وهب ابن متابعة أما
 والبيهقي ،242 /1 احلاكم طريقه ومن ،(467) و( 383" )املوطأ" ففي
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 أخربك: وهب ابن على قُرئ (6" )اإلمام خلف القراءة" ويف ،374 /2 
 .به قيس بن داود

 العمري، عمر بن هللا عبد رواية على( 383" )املوطأ" يف اإلحالة وجاءت
 : وفيها هريرة، أيب عن املقربي، سعيد عن

 ".القرآن من معك مبا قرأت مث القرآن، أبم قرأت قائما استويت فإذا" 
 :البيهقي وقال

 داود عن وهب، ابن غري ورواه مضى، ما على الرواية هبذه وهب ابن أحال"
 ابن عن األعلى، عبد بن يونس القراءة، ورواه تعيني يثبت فلم قيس بنا

 ".القرآن أم قراءة فيه وذكر احلديث فساق قيس، بن داود عن وهب،
 : بقوله" النقي اجلوهر" يف الرتكماين ابن فتعقبه

 ؟!"وهب ابن هو احمليل أن له أين من أدري فال"
 ومن تقّدم، كما  الرزاق عبد: قيس بن داود عن رواه احلديث هذا ألن

 واحلديث القراءة، تعيني عنهم أيت فلم رواايهتم -إن شاء هللا  – سأذكر
 .بدوهنا خالد بن حيىي بن علي عن حمفوظ

 :دكني بن الفضل نعيم أيب متابعة وأما
 /3" الكبري التاريخ" ويف ،(75" )اإلمام خلف القراءة" يف البخاري فعند

 حيىي بن علي عن قيس، بن داود حدثنا: قال نعيم، أبو حدثنا 320-321
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع كان  أنه له بدري، عم عن أيب، حدثين: قال خالد، بنا
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 مث فكرب، القبلة استقبل مث الوضوء، فأحسن فتوضأ تصلي أن أردت "إذا 
 حىت اسجد مث قائما، تعتدل حىت ارفع مث راكعا، تطمئن حىت اركع مث اقرأ،

 حىت اسجد مث اثبت، مث جالسا، تطمئن حىت ارفع مث ساجدا، تطمئن
 أمتمت، فقد هذا على صالتك أمتمت إن فإنك ارفع؛ مث ساجدا، تطمئن

 .صالته" من ينقص فإمنا هذا من انتقص ومن

 :املبارك بن هللا عبد متابعة وأما
 القراءة" يف والبخاري ،(1238" )الكربى ويف ،(1314) النسائي فأخرجها

 املبارك، عن بن هللا عبد طريق من ،242 /1 واحلاكم ،(76" )اإلمام خلف
 مالك بن رافع بن خالد بن حيىي بن علي حدثين: قال قيس، بن داود

 :قال بدري، له عم عن أيب، حدثين: قال األنصاري،

 ركعتني، فصلى رجل فدخل املسجد، يف جالسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع "كنت
 عليه فرد صالته، يف يرمقه ملسو هيلع هللا ىلص النيب كان  وقد ملسو هيلع هللا ىلص النيب على فسلم جاء مث

 فسلم جاء مث فصلى، فرجع تصل. مل فإنك فصل ارجع: له قال مث السالم،
 حىت تصل. مل فإنك فصل ارجع: قال مث السالم، عليه فرد ملسو هيلع هللا ىلص النيب على
 جهدت لقد الكتاب عليك أنزل والذي: فقال الرابعة، أو الثالثة عند كان

 وضوءك، فأحسن فتوضأ تصلي أن أردت إذا: قال وعلمين، فأرين وحرصت
 حىت ارفع مث راكعا، تطمئن حىت اركع مث اقرأ، مث فكرب، القبلة استقبل مث

 مث قاعدا، تطمئن حىت ارفع مث ساجدا، تطمئن حىت اسجد مث قائما، تعتدل



683 
 

 فقد هذا على صالتك أمتمت فإذا ارفع، مث ساجدا، تطمئن حىت اسجد
 .صالتك" من تنتقصه فإمنا هذا من انتقصت وما متت،

 :احلارث بن هللا عبد متابعة وأما
 بن هللا عبد طريق من (4" )اإلمام خلف القراءة" يف البيهقي فأخرجها

 بن علي عن ،الفراء قيس بن داود ثناحد ،املخزومي امللك عبد بن احلارث
 هللا رسول أن األنصاري رافع بن رفاعة أبيه عم عن، أبيه عن خالد بن حيىي

 : لرجل: قال ملسو هيلع هللا ىلص
 مث، منك شيء كل  يطمئن حىت اركع مث اقرأ، مث فكرب، الصالة إىل قمت "إذا

 حىت ارفع مث، منك شيء كل  يطمئن حىت اسجد مث، تعتدل حىت ارفع
 فإذا، تعتدل حىت ارفع مث، منك شيء كل  يطمئن حىت اسجد مث، تعتدل

 من تنقصه شيء هو فإمنا نقصت، وما متت فقد هذا على صالتك متت
 .صالتك"

 
 :سليمان بن إسحاقمتابعة  وأما

 سليمان بن إسحاق طريق من 67 /3"  األوسط"  يف املنذر ابن فأخرجها
 عن الزرقي، خالد بن حيىي بن علي عن قيس، بن داود ثناحد: قال الرازي،

 : بدر أهل من له عم عن أبيه،
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 وذكر ركعتني، فصلى رجل جاءه إذ ملسو هيلع هللا ىلص النيب عند قاعدا كان  أنه" 
 استقبل مث الوضوء، فأحسن صالة أردت إذا: ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال: قال احلديث،

 "فكرب القبلة
 

 :طلحة أيب بن هللا عبد بن إلسحاق عجالن ابن متابعة وأما

 يف والنسوي ،(644" )الكربى" ويف ،(1053) النسائي ف أخرجها 
-372 /2 والبيهقي ،(20) "األربعني" يف واآلجري ،(21" )األربعني"

 بن بكر طريق ، من182 /9" التمهيد" يف الرب عبد وابن ،373و 373
 وأبو ،(74" )اإلمام خلف القراءة" يف والبخاري ،340 /4 وأمحد مضر،

 حبان وابن ،(4523) /5 ، والطرباين(3726) والبزار ،(6623) يعلى
 "التمهيد" يف الرب عبد وابن ،78 /9" احللية" يف نعيم وأبو ،(1787)
 خلف القراءة" يف والبخاري سعيد، بن حيىي عن طرق من 183 /9 

 /1" املصنف" يف شيبة أيب األشج، وابن بكري طريق من( 75" )اإلمام
 /5 والطرباين ،(1976" )واملثاين اآلحاد" يف عاصم أيب وابن ،287

 321 /3" الكبري التاريخ" يف والبخاري األمحر، خالد أيب عن( 4524)
" الكربى" ويف ،(1313) والنسائي ،إدريس ابن عن( 68" )القراءة" ويف

 ،(69" )القراءة" يف والبخاري ،(21" )األربعني" يف والنسوي ،(1237)
 الليث طريق من( 2862" )الشعب" يف والبيهقي ،(4522) /5 والطرباين

 بن حامت طريق من (67" )اإلمام خلف القراءة" يف والبخاري سعد، بنا
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 حيوة، طريق من( 2245" )اآلاثر مشكل شرح" يف والطحاوي إمساعيل،
(، 68، ويف "القراءة خلف اإلمام" )320 /3والبخاري يف "التاريخ الكبري" 

 بن بكر) مثانيتهم بالل، بن[ 42] سليمان طريق من( 4521) /5 والطرباين
ادريس،  وابن األمحر، خالد وأبو األشج، وبكري سعيد، بن وحيىي مضر،

 حيىي بن علي عن عجالن، ابن عن( إمساعيل بن وحامت ،وحيوة والليث،
 : قال بدراي، وكان رافع، بن رفاعة عمه عن أبيه، عن الزرقي،

 وال يرمقه ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول فصلى املسجد رجل دخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع كنا"
 مث السالم، عليه فرد عليه، فسلمملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول فأتى انصرف، مث يشعر،

: قال الثالثة يف أو الثانية يف أدري ال: قال تصل. مل فإنك فصل ارجع: قال
 أردت إذا: قال وأرين، فعلمين جهدت لقد الكتاب عليك أنزل والذي

 مث اقرأ، مث كرب،  مث القبلة، فاستقبل قم مث الوضوء، فأحسن فتوضأ الصالة
 تطمئن حىت اسجد مث قائما، تعتدل حىت مث ارفع راكعا، تطمئن حىت اركع

 ساجدا، تطمئن حىت اسجد مث قاعدا، تطمئن حىت رأسك ارفع مث ساجدا،
 تنقصه فإمنا ذلك من انتقصت صالتك وما قضيت فقد ذلك صنعت فإذا

 ".صالتك من

 الشافعي طريق من (4768" )واآلاثر السنن معرفة" يف البيهقي وأخرجه
 بن حيىي بن علي عن عجالن، بن حممد أخربين: قال حممد بن إبراهيم أخربان

 .به رافع بن رفاعة عن ،خالد بن حيىي أبيه عن خالد،
                                                           

 ( للبخاري )سليمان( إىل )سلمان(.68حتّرف يف جزء "القراءة خلف اإلمام" ) – 42
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 : فيه اضطرب ولكنه اجلماعة، حممد بن ابراهيم هنا فوافق

: السندي ترتيب -( 254) و( 208" )مسنده" يف الشافعي فأخرجه
 بن حيي بن علي عن عجالن، بن حممد أخربين قال حممد، بن إبراهيم أخربان

 ...رافع بن رفاعة عن خاّلد،

 بن حيي بنعلي  عن حممد، بن إبراهيم أخربان( 207) الشافعي وأخرجه
 : يقولملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ  رسول مسع أنه مالك بن رَِفاعة جده عن أبيه، عن َخاّلٍد،

  احلديث.. أفليَتوض الصالةِ  إىل َأَحدُكم َقامَ  إذا"

 :البيهقي وقال

 إمنا عجالن، ابن فإن أيضا، احلديث هذا إسناد حممد بن إبراهيم يقم مل" 
عمه  عن رافع، بن خالد بن حيىي أبيه عن خالد، بن حيىي بن علي عن رواه

 بن حممد عن وغريه سعد، بن الليث عنه رواه هكذا رافع، بنا رفاعة
 قيس، بن وداود طلحة، أيب بن هللا عبد بن إسحاق رواه وكذلك عجالن،

 أبيه، عن رافع، بن خالد بن حيىي بن علي عن يسار، بن إسحاق بن وحممد
 حسني عن احلديث هذا الشافعي كتب  وقد رافع، بن رفاعة عمه عن

 خالد، بن حيىي بن علي عن عجالن، ابن عن سعيد، بن حيىي عن األلثغ،
 ".ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عمه، عن أبيه، عن

 .مرتوك احلديث ،فيه اضطرابه على حيي أيب بن حممد بن وابراهيم: قلت
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 حدثنا( 6075) و( 1594" )اآلاثر مشكل شرح" يف الطحاوي وأخرجه
 أخربان: قال، اجلبار عبد بن النضر األسود أبو حدثنا: قال، يزيد بن يوسف

 بن حيىي بن علي عن أخربه عمن، عجالن بن حممد عن، والليث، هليعة ابن
 ...رافع بن رفاعة، عمه عن، أبيه عن، خالد

: يقوال فلم سعد بن الليث عن ،صاحل بن هللا وعبد سعيد، بن قتيبة رواه وقد
  األشج، وبكري سعيد، بن وحيىي مضر، بن بكر رواه وقد أخربه، منع

 ابن عن ، كلهمإمساعيل بن وحامت ،وحيوة ادريس، وابن األمحر، خالد وأبو
 .يذكروه فلم عجالن

 
 :إسحاق بن حممد متابعة وأما

 وابن ،134-133 /2 البيهقي طريقه ومن ،(860) داود أبو فأخرجها
 /5 والطرباين اليشكري، هشام بن مؤمل عن( 638) و( 597) خزمية

 /1 واحلاكم شيبة، أيب بن وعثمان حنبل، بن أمحد طريق من (4528)
 حنبل بن أمحد طريق من( 3372" )املعرفة" يف البيهقي طريقه ومن ،243

" املعرفة" يف البيهقي طريقه ومن ،195 /7" األم" يف والشافعي وحده،
 وعثمان حنبل، بن وأمحد اليشكري، هشام بنا مؤمل) أربعتهم ،(3371)

 حممد عن علية، ابن هو إبراهيم بن إمساعيل عن( شيبة، والشافعي أيب بنا
 عمه عن أبيه، عن رافع، بن خالد بن حيىي بن علي حدثين إسحاق، بنا

 :قال رافع، بن رفاعة
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 رسول فرغ أن بعد األنصار من رجل أقبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند حنن "بينما 
 ارجع السالم، وعليك :فقال عليه فسلم أقبل مث فصلى، الصالة من ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 أنت إذا: قال يل فبني جهدت قد هللا، رسول اي: قال تصل. مل فإنك فصل
 أنت إذا مث القرآن، من عليك تيسر ما اقرأ مث هللا، فكرب صالتك يف قمت

 رفعت إذا مث منك، عظم كل  يطمئن حىت ركبتيك على يديك فاثبت ركعت
 فاطمئن حىت سجدت إذا مث منك، عظم كل  يرجع حىت فاعتدل رأسك
 إىل عظم كل  يرجع حىت فأثبت رأسك رفعت إذا مث منك، عظم كل  يعتدل

 وافرتش فاطمئن صالتك وسط يف جلست فإذا ذلك مثل مث موضعه،
 .من صالتك" تفرغ حىت ذلك فمثل قمت إذا مث تشهد، مث اليسرى فخذك

 من رجل) بدل( رجال أن) والشافعي اليشكري، هشام بن مؤمل رواية ويف
 !(.األنصار

 

 :الزرقي رافع بن خالد بن حييي بن علي بن حيىي متابعة وأما
 طريقه ومن اخلتلي، موسى بن عباد حدثنا( 861) داود أبو فأخرجها

 خزمية وابن ،(1643" )الكربى" ويف ،(667) والنسائي ،380 /2 البيهقي
 /1 واحلاكم ،(2714" )الصحابة معرفة" يف نعيم أبو طريقه ومن ،(545)

( 4767" )واآلاثر السنن معرفة" ويف ،380 /2 البيهقي طريقه ومن ،243
 عمر أيب طريق من( 30" )األربعني" يف املقرئ وابن حجر، بن علي عن

 معرفة" يف نعيم أبو طريقه ومن ،(1469) والطيالسي املقرئ، الدوري
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 وأخرجه ،(183" )اإلمام خلف القراءة" يف والبيهقي ،(2714" )الصحابة
 طريقه ومن ،243 /1 واحلاكم ،321 /3" الكبري التاريخ" يف البخاري

 قتيبة، عن( 4767" )واآلاثر السنن معرفة" ويف ،380 /2 البيهقي
" اآلاثر مشكل شرح" ويف ،232 /1" املعاين شرح" يف والطحاوي

 يف والطحاوي معبد، بن علي طريق من( 6073) و( 2244) و( 1593)
 بن وعلي موسى، بن عباد) سبعُتهم ،(6074" )اآلاثر مشكل شرح"

 معبد، بن وعلي والطيالسي، وقتيبة، املقرئ، الدوري عمر وأبو حجر،
 حييي بن علي بن حيىي حدثنا جعفر، بن إمساعيل عن( إبراهيم بن وحجاج

 : رافع بن رفاعة عن جده، عن أبيه، عن الزرقي، رافع بن خالد بنا
 وحنن: رفاعة قال يوما، املسجد يف جالس هو بينا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن"

 على فسلم انصرف مث صالته، فأخف فصلى كالبدوي  رجل جاء إذ عنده،
 فصلى. فرجع تصل مل فإنك فصل فارجع وعليك: ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 ذلك ففعل تصل. مل فإنك فصل فارجع وعليك: فقال عليه فسلم جاء مث
: ملسو هيلع هللا ىلص النيب فيقول ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب على فيسلم ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أييت كل  ثالاث أو مرتني

 من يكون أن عليهم ذلك وكرب الناس، فعاث تصل. مل فإنك فارجع وعليك
 أان فإمنا علمين أو فأرين: ذلك آخر يف الرجل فقال يصل، مل صالته أخف

 أمرك كما  فتوضأ الصالة إىل قمت إذا: للرجل فقال وأخطئ أصيب، بشر
 هللا، فامحد وإال به، فاقرأ قرآن معك كان  فإن كرب  مث ،فأقم تشهد مث هللا،
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 اسجد مث قائما، اعتدل مث راكعا، فاطمئن اركع مث ،[43]وهلله  وكربه
 متت فقد ذلك فإذا فعلت قم مث جالسا، فاطمئن اجلس مث ساجدا، فاعتدل

 كلها".  تذهب ومل صالتك من انتقص شيئا منها انتقصت وإن صالتك،

                                                           

وهلله(، له شاهد من  وكربه هللا، فامحد وإال به، فاقرأ قرآن معك كان  قوله )فإن - 43
علمين، ال أستطيع أن : ملسو هيلع هللا ىلصللنيب  الذي جاء فقالالرجل  حديث يف ابن أيب أوىفحديث 

واحلمد هلل، وال إله إال  آخذ شيئا من القرآن، فعلمين ما جيزئين منه؟ فقال: " قل: سبحان هللا
 هللا، وهللا أكرب، وال حول وال قوة إال ابهلل " 

 /1(، واحلاكم 924) النسائيو ، (832) أبو داود، و 382، 356، 353 /4أمحد رواه 
 ، وقال: 241

 "على شرط البخاري". 
. قاله ابن عبد اهلادي، وقد توبع صاحل احلديثوهو إبراهيم السكسكي: قلت: يف إسناده 

الفضل بن موفق قال: حدثنا مالك بن مغول ( من طريق 1810عليه: أخرجه ابن حبان )
فقال: اي رسول هللا إين ملسو هيلع هللا ىلص أيب أوىف قال: جاء رجل إىل النيب بن اعن  عن طلحة بن مصرف

ال أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمين ما جيزئين من القرآن قال: "قل: سبحان هللا واحلمد هلل وال 
إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل". قال: هذا هلل فما يل؟ قال: "قل: رب اغفر 

 ."لقد مأل يديه خريا"ملسو هيلع هللا ىلص: عافين وارزقين" فقال رسول هللا يل وارمحين واهدين و 
قال أبو حامت: كان شيخا صاحلا، ضعيف احلديث، وكان قرابة البن والفضل بن موفق: 

 .عيينة
ثنا سفيان الثوري، عن حدخالد بن نزار، من طريق  113 /7وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 

 :إمساعيل بن أيب خالد، عن ابن أيب أوىف
أاته رجل فقال: اي رسول هللا، إين ال أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمين ما ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب " 

جيزيين، قال: "قل: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، وال حول وال قوة إال 
= لهم قل ال"ابهلل العلي العظيم"، فقبض على ميينه فقال: هذا هلل، فما يل اي رسول هللا؟ قال: 
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( 553" )السنة شرح" يف البغوي طريقه ومن ،(302) الرتمذي وأخرجه
 حيىي، بن علي بن حيىي عن جعفر، بن إمساعيل عن حجر، بن علي حدثنا

 .به رافع بن رفاعة عن جده، عن
 طريقه ومن ،243 /1 احلاكم أخرجه وقد ،(أبيه عن) إسناده من فسقط

 الرتمذي طريق من (4767" )واآلاثر السنن معرفة" ويف ،380 /2 البيهقي
 حدثنا: قاال السعدي، حجر بن وعلي الثقفي، سعيد بن قتيبة حدثنا

 الزرقي، رافع بن خالد بن حيىي بن علي بن حيىي عن جعفر، بنا إمساعيل
 رافع: بن رفاعة جده، عن عن أبيه، عن

 معه وحنن: رفاعة قال يوما املسجد يف جالس هو بينما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن "
 .بطوله ذكر احلديث مث فصلى... كالبدوي  رجل جاء إذ

 ":املعرفة" يف البيهقي وقال

 ."اإلسناد هبذا الصحيح هو هذا"

 : الرتمذي وقال

                                                           

أما هذا ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: وقبض على األخرى، فقال النيب  "اغفر يل وارمحين وتب علي وارزقين= 
 ."فقد مأل يديه من اخلري

 ".يغرب وخيطئ" وخالد بن نزار: قال فيه ابن حبان":
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 ."حسن حديث رافع بن رفاعة حديث"

 حيىي، بن علي بن حيىي جلهالة ضعيف إسناده فإن لغريه، حسن يعين: قلت
 الذهيب وجهله حبان، ابن غري يوثقه ومل جعفر بن إمساعيل غري عنه يرو فلم

 :30 /5" واإليهام الوهم يف "بيان القطان ابن وقال ،399 /4 "امليزان" يف

 ".حال له تعرف ال" 

 .هبا لتفّرده" فأقم تشهد، مث" الزايدة هذه فيه تصحّ  وال

 املصري، بن رشدين حممد بن أمحد حدثنا( 4527) /5 الطرباين وأخرجه
 أيب بن سعيد عن احلارث، بن عمرو عن جده، عن أبيه، عن أيب، حدثين

 رافع، بن رفاعة عن جده، عن أبيه، عن حيىي، بن علي بن حيىي هالل، عن
 : فقال املسجد يف يصلي رجال رأى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن

 إذا: فقال علمين، هللا رسول اي: قال مث ثالاث، أو مرتني قاهلا ،فصل ارجع"
 كان  فإن فكرب، القبلة فاستقبل قم مث هللا، أمرك كما  فتوضأ الصالة إىل قمت
 ركبتيك، من كفيك  فأمكن اركع مث وكربه، هللا فسبح وإال فاقرأ، قرآن معك

 اصنع األرض، مث من جبهتك فأمكن اسجد مث صلبك، يعتدل حىت ارفع مث
 فقد ذلك من نقصت وما صالتك، متت فقد ذلك صنعت فإذا ذلك

 ."صالتك من نقصت

 .ابلوضع متهم: املصري رشدين بن حممد بن وأمحد
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 القراءة" ويف ،374 /2 البيهقي طريقه ومن ،(859) داود أبو وأخرجه 
 /5 هللا الواسطي، والطرباين عبد بن خالد طريق ( من7" )اإلمام خلف

 ،340 /4 وأمحد لفظه، يسق ومل الثقفي، الوهاب عبد طريق من( 4529)
 /1 شيبة أيب هارون، وابن بن يزيد عن( 554" )السنة شرح" يف والبغوي

-583 /2" املبهمة األمساء غوامض" يف بشكوال ابن طريقه ومن ،244
" الصحابة معجم" يف البغوي القاسم وأبو العوام، بن عباد عن 584

 هللا عبد بن خالد) مخسُتهم لفظه، يسق ومل عباد، بن عباد عن( 678)
 العوام، وعباد بن وعباد هارون، بن ويزيد الثقفي، الوهاب وعبد الواسطي،

 خالد بن حيىي بن علي عن علقمة، بن عمرو بن حممد عن( عباد بنا
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب من وكان الزرقي، رافع بن رفاعة عن الزرقي،

 انصرف مث منه، قريبا فصلى املسجد، يف جالس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول رجل جاء" 
 مل فإنك صالتك، أعد: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال عليه فسلم ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل انصرف مث صلى، مما كنحو  فصلى فرجع: قال تصل.
 كيف  علمين هللا، رسول اي: فقال تصل. مل فإنك صالتك، أعد: له فقال

 شئت، مبا اقرأ مث القرآن، أبم اقرأ مث فكرب، القبلة استقبلت إذا: قال أصنع،
 لركوعك، ومكن ظهرك وامدد ركبتيك، على راحتيك فاجعل ركعت، فإذا
 وإذا مفاصلها، إىل العظام ترجع حىت صلبك فأقم رأسك رفعت فإذا

 فخذك على فاجلس رأسك، رفعت فإذا لسجودك، سجدت فمكن
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 أبو واختصره ألمحد، واللفظ" وسجدة ركعة كل  يف ذلك اصنع مث اليسرى،
 .داود

 : شيبة أيب ابن ولفظ

 منه فصلى - جالس قال أظنه - ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول املسجد دخل خالدا أن"
 صالتك أعد :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له فقال فسلم عليه ملسو هيلع هللا ىلص النيب أتى مث قريبا

 عليه فسلم ملسو هيلع هللا ىلص النيب أتى مث صلى مما حنوا يصلي فرجع :قال .تصل مل فإنك
 اي فقال فرجع :قال .تصل مل فإنك صالتك أعد: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له فقال

 فإذا ،شئت مبا اقرأ مث ،فكرب القبلة لتاستقب إذا :فقال ،فعلمين هللا رسول
 رفعت فإذا ،لركوعك وكرب ركبتيك على راحتيك فاجعل تركع أن أردت

 فمكن سجدت فإذا ،مفاصلها إىل العظام ترجع حىت صلبك فأقم رأسك
 كل  يف ذلك وافعل ،اليسرى فخذك على فاجلس جلست فإذا ،سجودك

 ".وسجدة ركعة

 خالد بن حيىي: ورفاعة حيىي، بن علي بني فإنه النقطاعه ضعيف وإسناده
 .رافع بنا

 يزيد حدثنا القطان، سنان بن أمحد طريق من( 1787) حبان ابن وأخرجه 
 عن -أبيه  عن أحسبه -حيىي بن علي عن ،عمرو بن حممد أنبا هارون، بنا

 الشك. على هكذا رفاعة،
 أمحد بن عيسى طريق من( 554) والبغوي ،340 /4 أمحد ورواه 

 هارون بن يزيد عن( أمحد بن وعيسى أمحد، اإلمام) كالمها  العسقالين،
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 هللا عبد بن خالد: هارون بن يزيد واتبع ألبيه، ذكر غري من اجلزم على
 فلم عباد، بن وعباد العوام، بن وعباد الثقفي، الوهاب وعبد الواسطي،

 .يذكروه

 :  منر أيب بن شريك: عليه عمرو بن حممد واتبع

" اآلاثر مشكل شرح" ويف ،232 /1" املعاين شرح" يف الطحاوي أخرجه
 الوحاظي، صاحل بن حيىي حدثنا: قال داود، أيب بن إبراهيم حدثنا( 2243)

 علي عن منر، أيب بن شريك حدثين: قال بالل، بن سليمان حدثين: قال
 :رافع بن رفاعة عمه عن حيىي، بنا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول فصلى، رجل فدخل املسجد، يف جالسا كان ملسو هيلع هللا ىلص النيب "أن
 وعليك،: ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب على فسلم انصرف، مث إليه، ينظر

 يف الرجل له فقال ثالاث، أو مرتني ذلك ففعل. تصل مل فإنك فصل فارجع
. أجل: له فقال وأخطئ، أصيب بشر أان وعلمين، فإمنا فأرين: ذلك آخر

 مث صالته، يف يفعله مما علمه ما علمه مث ،...صالتك من قمت إذا: له قال
 فإمنا ذلك من انتقص وما صالتك، متت فقد ذلك فعلت فإذا: له قال

 ."صالتك من ينقص

 (.أبيه عن) منر أيب بن شريك يقل ومل 

 ،حيىي بن علي عن عون، بن هللا عبد عن القاضي، هللا عبد بن شريك ورواه
 رفاعة. عن رفاعة، بن خالد عن
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 .احلفظ سيئ: القاضي وشريك ،(4530) /5 الطرباين أخرجه

 بن هللا عبد طريق من: خمطوط -"األمايل" يف البهلول بن بكر أبو وأخرجه
 حيىي بن علي عن الرمحن األنصاري، عبد بن هللا عبد ثناحد مسعان، بن زايد

 عن رافع، بن رفاعة عمه عن أبيه، عن الزرقي، مث األنصاري خالد بنا
 ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول

، صالتك عدا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال خفيفة، صالة يصلي رجال رأى أنه"
 حذو يديك كرب، وارفع: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال، الصالة عائد الرجل فقام

 واركع كرب،  مث وسورة، القرآن أبم اقرأ: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال، ففعل، منكبيك
 ولك ربنا محده ملن هللا مسع :قل مث رأسك ارفع: قال مث، ففعل، مستقيما

 فإذا واسجد كرب  مث موضعه، إىل عظم كل  ترجع حىت تسجد وال احلمد،
 هللا رسول قال مث، ففعل ،قاعدا تستوي أن قبل واهنض فكرب، رأسك رفعت

 اقعد مث األوىل، الركعة هذه يف فعلت كما  الثانية الركعة هذه يف افعل: ملسو هيلع هللا ىلص
 فيها وافعل القرآن، أبم الباقيتني الركعتني يف فاقرأ واهنض، كرب،  مث فتشهد،
 خري، من استطعت مبا وادع فتشهد، اقعد، مث األولتني، الركعتني يف كفعلك

 ".هكذا فصل صليت إذا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال مث، سلم مث

 ضعفه على جممع: املدين مسعان بن زايد بن هللا عبد اتلف، إسناد وهذا
 .وتركه
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 - مسعان ابن وذكر - صاحل بن أمحد عن 465 /9" بغداد اتريخ" ويف
 قال الرمحن، عبد بن هللا عبد حدثين: يقول هللا، أمساء يغري كان: "فقال
 ".كذب  هو وهذا: أمحد

 كما  حامت أبو ورّجحها اتبعه، ومن طلحة أيب بن إسحاق حديث والصحيح
 (.221البنه )" العلل" يف
 

 يب هريرة:أوجاء من حديث 
 خزمية وابن ،(303) والرتمذي ،(6252) و( 757) البخاري أخرجه

 ،180-179 /2" األحكام خمتصر" يف والطوسي ،(590) و( 461)
 والبخاري بشار، بن حممد عن 320 /3" املعرفة" ويف ،371 /2 والبيهقي

 وأبو ،(2246" )اآلاثر مشكل شرح" ويف ،232 /1 والطحاوي ،(793)
 ،122 /2 ، والبيهقي382 /8" احللية" ويف ،(881" )املستخرج"يف  نعيم
 عن( 1920" )الرتهيب" يف السنة وقوام ،256 /3" احمللى" يف حزم وابن

 ويف ،(884) والنسائي ،(856) داود وأبو ،(45-397) ومسلم مسدد،
 يف والبيهقي ،(1609" )املستخرج" يف عوانة وأبو ،(960" )الكربى"
 بن حممد عن 183 /9" التمهيد" يف الرب عبد وابن ،320 /3" املعرفة"

 النرسي، الوليد بن العباس عن( 6577) يعلى وأبو ،437 /2 وأمحد املثىن،
 البحر - 8419) والبزار القواريري، هللا عبيد حدثنا( 6622) يعلى وأبو 

 خزمية وابن علي، بن عمرو عن 361 /10" العلل" يف والدارقطين ،(الزخار



698 
 

 أيضا خزمية وابن حكيم، بن وحيىي عبدة، بن أمحد عن( 590) و( 461)
 بن الرمحن عبد عن 361 /10" العلل" يف والدارقطين ،(590) و( 461)

 يف والدارقطين ،(1609" )املستخرج" يف عوانة وأبو احلكم، بن بشر
 من 382 /8" احللية" يف نعيم وأبو شبة، بن عمر عن 361 /10" العلل"

  حدثنا( 2525)يف "حديثه"  والسراج املديين، هللا عبد بن علي طريق
 الباهلي، خالد بن طريق حممد من 55 /2 والبيهقي هاشم، بن هللا عبد
 القراءة" ويف ،371و  62 / 2 والبيهقي ،(881" )املستخرج" يف نعيم وأبو

" العلل" يف والدارقطين بكر، أيب بن حممد طريق من( 3" )اإلمام خلف
 حنبل، بن أمحد) كلهم  الرابيل، عمرو بنا حفص من طريق 361 /10

 النرسي، الوليد بن والعباس املثىن، بن وحممد ومسدد، بشار، بن وحممد
 عبدة، بن وأمحد شبة، بن وعمر علي، بن القواريري، وعمرو هللا وعبيد

 الباهلي، خالد بن وحممد احلكم، بن بشر بن الرمحن وعبد حكيم، بن وحيىي
 بن وحفص هاشم، بن هللا وعبد املديين، بن وعلي بكر، أيب بن وحممد

 العمري، عمر بن هللا عبيد عن القطان، سعيد بن حيىي عن الرابيل( عمرو
 :هريرة أيب أبيه، عن عن املقربي، سعيد عن

 النيب على فسلم فصلى، رجل، فدخل املسجد، دخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول "أن 
 مث صلى، كما  يصلي تصل. فرجع مل فإنك فصل، ارجع: وقال فرد ،ملسو هيلع هللا ىلص

: فقال ثالاث، تصل. مل فإنك فصل، ارجع: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب على فسلم جاء،
 الصالة إىل قمت إذا: فقال فعلمين، غريه، أحسن ما ابحلق بعثك والذي
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 ارفع مث راكعا، تطمئن حىت اركع مث القرآن، من معك تيسر ما اقرأ مث فكرب،
 تطمئن حىت ارفع مث ساجدا، تطمئن حىت اسجد مث قائما، تعدل حىت

 كلها".  صالتك يف ذلك وافعل جالسا،

 : الرتمذي وقال

 هللا عبيد عن احلديث، هذا منري ابن روى وقد صحيح، حسن حديث هذا"
 أيب أبيه، عن عن فيه يذكر ومل هريرة، أيب عن املقربي، سعيد عن عمر، بنا

 املقربي، وسعيد أصح، عمر، بن هللا عبيد عن سعيد، بن حيىي ورواية هريرة،
 ".هريرة أيب عن أبيه، عن وروى هريرة، أيب من مسع قد

سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، وحمفوظ  من حديثاحلديث حمفوظ قلت: 
 .أيضا عن سعيد املقربي عن أيب هريرة 

 :النسائي قال

 واحلديث هريرة، أيب عن سعيد، عن: فقيل احلديث، هذا يف حيىي خولف"
 ."صحيح

 :خزمية ابن وقال

 أبيه عن سعيد، عن عمر، بن هللا عبيد عن اخلرب هذا روى مما أحد يقل مل" 
 ."هريرة أيب عن سعيد، عن: قالوا إمنا سعيد، بن حيىي غري

 :نعيم أبو وقال
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 وأبو ورواه الدراوردي، ،سعيد بن حيىي حديث من عليه متفق صحيح"
 ."أبيه دون من ،هريرة أيب عن ،املقربي عن ،هللا عبيد عن آخرين يف أسامة

 :سعيد والد إبسقاط القطان سعيد بن حيىي عن رواية وجاءت

 معشر، أيب بن حممد بن احلسني أخربان( 1890) حبان ابن أخرجه
 صاعد، ابن) كالمها  صاعد، ابن حدثنا 361 /10" العلل" يف والدارقطين

 سعيد بن حيىي عن بشار، بن حممد عن( معشر أيب بن بن حممد واحلسني
 عن سعيد، أيب بن سعيد حدثين قال عمر، بن هللا عبيد حدثنا: قال القطان

 .به هريرة أيب

 تقدم، كما  مجعٌ  عنه رواه فقد سعيد، والد إبثبات القطان حيىي عن واحملفوظ
" صحيحه" يف البخاري عنه رواه فقد ،بشار بن حممد عن أيضا احملفوظ وهو

 ،(590) و( 461) خزمية وابن ،(303) ، والرتمذي(6252) و( 757)
 ويف ،371 /2 والبيهقي ،180-179 /2" األحكام خمتصر" يف والطوسي

 . أعلم وهللا ،320 /3" املعرفة"

بدون ذكر أيب سعيد  عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة وجاءت طرق 
 :املقربي

 ومسلم ،(115" )اإلمام خلف القراءة" ويف ،(6251) البخاري أخرجه
 يف نعيم وأبو ،(454) خزمية وابن ،(1060) ماجه وابن ،(397-46)
 ،(349" )الصغري السنن" ويف ،15 /2 والبيهقي ،(881" )املستخرج"
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 ،حدثنا عبيد هللا يعىن ابن عمر منري، بن هللا عبد طريق من( 552) والبغوي
 :  هريرة أيب عن املقربي، سعيد أيب بن سعيد عن

 فصلى املسجد، انحية يف جالس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول املسجد، دخل رجال "أن
 فصل ارجع السالم، وعليك: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له فقال عليه، فسلم جاء مث

 فارجع السالم، وعليك: فقال فسلم، جاء مث فصلى فرجع تصل. مل فإنك
 رسول اي علمين: بعدها اليت يف أو الثانية، يف تصل. فقال مل فإنك فصل،

مث  فكرب، القبلة استقبل مث الوضوء، فأسبغ الصالة إىل قمت إذا: فقال هللا،
 حىت ارفع مث راكعا، تطمئن حىت اركع مث القرآن، من معك مبا تيسر اقرأ

جالسا،  تطمئن حىت ارفع مث ساجدا، تطمئن حىت اسجد مث قائما، تستوي
 ذلك افعل مث جالسا، تطمئن حىت ارفع مث ساجدا، تطمئن حىت اسجد مث

                 .للبخاري والسياق كلها"  صالتك يف

 ومسلم ،(114" )اإلمام خلف القراءة" ويف ،(6667) البخاري وأخرجه
يف  والسراج ،287 /1 شيبة أيب وابن ،(2692) والرتمذي ،(397-46)

 321 /3" املعرفة" ويف ،372 و 126 /2 والبيهقي ،(2526)"حديثه" 
 به. عمر بن هللا عبيد عن ،أسامة بن محاد أسامة أيب عن

 : األخري السجود بعد قال وفيه

 ."كلها  صالتك يف ذلك افعل مث قائما، تستوي حىت ارفع مث"
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 تيسر ما واقرأ كرب،": قوله على" اإلمام خلف القراءة" يف البخاري واقتصر
 ."اركع مث القرآن، من معك

 أسامة(. بن محادوسقط من "سنن الرتمذي" )

 :الرتمذي وقال

 ."!أصح سعيد بن حيىي وحديث"

 طريق من( 1610" )املستخرج" يف عوانة وأبو ،(454) خزمية ابن وأخرجه
  طريق من (302" )حديثه" يف الزهري الفضل وأبو يونس، بن عيسى

 حدثين عمر، بن هللا عبيد عن كالمها  السامي، األعلى عبد بن األعلى عبد
 . هريرة أيب عن املقربي، سعيد

 : 361-360 /10" العلل" يف الدارقطين قالو 

  سليمان، بن الرحيم وعبد أسامة، وأبو منري، وابن يونس، بن عيسى رواه"
 بن وحممد الثقفي، الوهاب وعبد ضمرة، وأبو األعلى، عبد بن األعلى وعبد

 عن سعيد، عن هللا، عبيد عن األموي، سعيد بن وحيىي سليمان، بن فليح
 أيب عن سعيد، عن هللا، عبيد أخو عمر بن هللا عبد رواه هريرة، وكذلك أيب

 ".احملفوظ وهو هريرة،
 : 277 /2" الفتح" يف احلافظ وقال

 هذا يف كلهم  هللا عبيد أصحاب القطان حيىي خالف: الدارقطين قال"
 حافظ. وحيىي أبيه عن يقولوا مل فإهنم اإلسناد
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 مل :البزار وقال الوجهني، على به حدث هللا عبيد يكون أن فيشبه: قال 
 .حيىي رواية الرتمذي ورجح عليه، حيىي يتابع

 من فللزايدة حيىي رواية أما مرجح، وجه الروايتني من لكل: احلافظ قال 
 ابلتدليس وقد يوصف مل سعيدا وألن فللكثرة األخرى الرواية وأما احلافظ،

 ". الطريقني الشيخان أخرج مَثَّ  ومن هريرة، أيب من مساعه ثبت

 ،(1609" )املستخرج" يف عوانة أبو طريقه ومن( 856) داود أبو وأخرجه
 أصحاب شعار" يف احلاكم أمحد وأبو القعنيب، ثناحد 372 /2 والبيهقي

 عن عياض، بن أنس عن كالمها  خشرم، بن علي طريق من( 46" )احلديث
 به. هريرة أيب عن املقربي سعيد أيب بن سعيد عن عمر، بن هللا عبيد

 : آخره يف وزاد 

 من انقصته فإمنا هذا من انتقصت وإن صالتك متت فقد هذا فعلت فإذا" 
 ."الوضوء فأسبغ الصالة إىل قمت إذا: "فيه وقال"  صالتك

 وجاء من حديث عبد هللا العمري، عن سعيد املقربي:

 ابن طريق من( 5" )اإلمام خلف القراءة" ويف ،373 /2 البيهقي أخرجه
 وابن ،(( 384" )اجلامع" ويف ،(382" )املوطأ" يف عنده وهو ) وهب

 عن كالمها:  طارق بن موسى قرة أيب طريق من( 29" )األربعني" يف املقرئ
 هريرة: أيب عن املقربي، سعيد عن عمر، بن هللا عبد



704 
 

 فرغ فلما املسجد، يف وهو ،يوما يصلي رجال رأى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول "أن 
 .السالم وعليكم: فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول على فسلم جاء الرجل

 .تصل مل فإنك فصل ارجع: قال

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب على فسلم جاء، مث فصلى، فرجع

 .قال ما مثل له فقال

 ترى، ما غري أحسن ما هللا، رسول اي: قال مث ،ثالاث أو مرتني، فصلى فرجع
 ؟أصلي كيف  فعلمين

 قائما استويت فإذا كرب،  مث الوضوء، فأسبغ الصالة إىل قمت إذا :له فقال
 تطمئن حىت ركعت، مث القرآن، من معك مبا قرأت مث القرآن، أبم قرأت
 مث محده، ملن هللا مسع: وتقول ،قائما تعتدل حىت رأسك ترفع مث ،راكعا

 تفعل مث ،قاعدا تطمئن حىت رأسك ترفع مث ،ساجدا تطمئن حىت تسجد
 وهب. البن والسياق" كلها  صالتك يف ذلك مثل

 .العمري عمر بن هللا عبد وإسناده ضعيف من أجل

 

 غريب الحديث

 

 )يسبغ الوضوء( إسباغ الوضوء: إمتامه، يقال: ثوب سابغ، ودرع سابغ.
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 الحديثيستفاد من 

 

:  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. أوًلا
 

 الرفق يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. اثنياا:
 

 وجوب اإلعادة على من أخل بشيء من واجبات الصالة. اثلثاا:
 

 من حسن اخللق، ولطف املعاشرة.ملسو هيلع هللا ىلص ما كان عليه النيب  رابعاا:
 

ا:  أتخري البيان يف اجمللس للمصلحة. خامسا
 

ا: طلب املتعلم من العامل أن يعلمه ما جيهله من أمر دينه، قال هللا  سادسا
 .﴾فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴿تعاىل: 

 
َسلَّم عليه،  سابعاا:

ُ
مشروعية تكرار السالم ورده إذا حدث انفصال عن امل

 وإن مل خيرج من املوضع الذي كان فيه.
 

 وس أصحابه حوله.جلوس اإلمام يف املسجد، وجل اثمناا:
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إمتام الوضوء، وإكماله على كل عضو، أبن يعم مجيع األعضاء ابملاء  اتسعاا:
"إهنا مل تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء ملسو هيلع هللا ىلص حبيث جيري عليها، لقوله 

 كما أمره هللا عز وجل".
 

فرائض الوضوء: غسل األعضاء الثالثة مرة مرة، ومسح الرأس على  عاشراا:
يف حديث الباب، وهي ابلرتتيب، ملسو هيلع هللا ىلص ن، وما أرشد به النيب ما نطق به القرآ

 غسل الوجه. فأوهلا:
 

أن من فروض الوضوء غسل اليدين إىل املرفقني، وهو الفرض  احلادي عشر:
 الثاين.

 
أن من فروض الوضوء مسح الرأس، وهو الفرض الثالث، وهو  الثاين عشر:

بني املغسوالت إشارة العضو الوحيد الذي فرض هللا تعاىل مسحه، وإدخاله 
 أن الرتتيب مقصود بني هذه األعضاء األربعة.

 
أن من فروض الوضوء غسل الرجلني إىل الكعبني، وهو  الثالث عشر:
 الفرض الرابع.
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عدم وجوب اإلقامة، لضعف زايدة "مث تشهد، فأقم" فقد تفّرد  الرابع عشر:
مساعيل بن جعفر هبا حيىي بن علي بن حيىي، وهو جمهول فلم يرو عنه غري إ

 .حبان، وجهله الذهيب يف "امليزان"ومل يوثقه غري ابن 
 : "ال تعرف له حال".30 /5وقال ابن القطان يف "بيان الوهم واإليهام" 

 
 .اإلحرام للصالة ابلتكبري مس عشر:اخلا

 
"وحيمده وميجده"، ويف ملسو هيلع هللا ىلص وجوب دعاء االستفتاح لقوله  السادس عشر:

 لفظ "وحيمده وميجده ويكربه".
 

"ويقرأ ما تيسر من ملسو هيلع هللا ىلص وجوب القراءة يف كل الركعات لقوله  السابع عشر:
القرآن مما علمه هللا وأذن له فيه"، وسيأيت معنا إن شاء هللا تعاىل وجوب 

م واملنفرد يف الصالة اجلهرية والسرية قراءة الفاحتة وحتمّيتها على اإلمام واملأمو 
 وأن له الكّفة الراجحة.

 
 وجوب التكبري للركوع. الثامن عشر:

 
 يركع حىت تطمئن مفاصله وتسرتخي. التاسع عشر:
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 وجوب قول: مسع هللا ملن محده عند االعتدال من الركوع. العشرون:
 

يستوي قائما من الركوع حىت يقيم صلبه، فيعود كل  احلادي والعشرون:
 فقار مكانه.

 
 التكبري للسجود. الثاين والعشرون:

 
يسجد حىت ميكن وجهه، وجبهته، حىت تطمئن  الثالث والعشرون:

 مفاصله، وتسرتخي.
 

 التكبري للرفع من السجود. الرابع والعشرون:
 

الرفع من السجود حىت يستوي قاعدا على مقعدته  اخلامس والعشرون:
 ويقيم صلبه.

 
التكبري للسجدة الثانية، فيسجد حىت ميكن وجهه  السادس والعشرون:

 ويسرتخي ويقيم صلبه.
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يفعل املصلي كل ما تقدم يف الركعات كلها من قراءة  السابع والعشرون:
الثانية حىت تتم قرآن، وركوع واعتدال وسجود والقعود له مث يسجد السجدة 

بعد ما بنّي له ما جيب عليه يف كل ركعة من  للرجلملسو هيلع هللا ىلص صالته، لقوله 
 صالته: "وافعل ذلك يف صالتك كلها" أي: فيما بقي منها من ركعات.

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 سنن الوضوء 

 

 الستنشاق واملضمضة، ومسح األذننيالسواك، وغسل الكفني، وا

 

(، وأما 31أما ما جاء يف السواك، فقد تقّدم خترجيه عند احلديث رقم )
غسل الكفني ومسح األذنني واملضمضة، فسيأيت ختريج ما جاء فيها عند 

، ويف املضمضة حديث لقيط بن صربة عند أيب داود ملسو هيلع هللا ىلصصفة وضوء النيب 
"إذا توضأت فمضمض"، وسيأيت  52 /1(، ومن طريقه البيهقي 144)

 ملسو هيلع هللا ىلص:ففيه قوله  االستنشاققه بعد هذا احلديث، وأما طر  استيفاء

 

 ( "إذا توضأ أحدكم فليستنشق مبنخريه من املاء مث لينتثر".33)
 

(، وابن 672، وأبو عوانة )316 /2(، وأمحد 21-237أخرجه مسلم )
من طريق معمر، عن مهام  49 /1(، والبيهقي 355املنذر يف "األوسط" )

قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن  ( (81يف "صحيفته" ) بن منبه ) وهوا
 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول هللا  -فذكر أحاديث منها  -ملسو هيلع هللا ىلص حممد رسول هللا 

 وله طرق أخرى عن أيب هريرة:
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(، 95(، ويف "الكربى" )88(، والنسائي )22-237أخرجه مسلم ) - 1
( و 325، وإسحاق )277و  236 /2(، وأمحد 409وابن ماجه )

، 27 /1(، وابن أيب شيبة 286(، وأبو عبيد يف "الطهور" )326)
(، وأبو عوانة 75، وابن خزمية )120 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

 /1(، والبيهقي 75(، والغطريفي يف "جزء من حديثه" )675( و )673)
( من طريق مالك 211(، والبغوي )614( و )613، ويف "املعرفة" )103

(، 325، وإسحاق )308 /2(، وأمحد 19 /1وطأ" ) وهو عنده يف "امل
يف  (، والطحاوي703( من طريق معمر، والدارمي )675وأبو عوانة )

( 676من طريق حممد بن إسحاق، وأبو عوانة ) 120 /1 "شرح املعاين"
(، ويف 2238من طريق صاحل بن كيسان، والطرباين يف "األوسط" )

مخسُتهم )مالك، ومعمر،  ر،( من طريق عبيد هللا بن عم127"الصغري" )
وابن إسحاق، وصاحل بن كيسان، وعبيد هللا بن عمر( عن ابن شهاب، عن 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أيب إدريس اخلوالين، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 

 ."فليوتر ومن استجمر ،من توضأ فليستنثر"

(، والبيهقي 75، وابن خزمية )401 /2(، وأمحد 161وأخرجه البخاري )
( 673، وأبو عوانة )518 /2ق عبد هللا بن املبارك، وأمحد من طري 51 /1

عن عثمان بن عمر بن فارس، وإسحاق  (75(، وابن خزمية )674و )
( من 4970( أخربان عبد هللا بن احلارث، والطرباين يف "األوسط" )527)

 ( حدثنا يونس بن عبد األعلى،75طريق يزيد بن يونس، وابن خزمية )
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ُتهم )عبد هللا بن املبارك، وعثمان بن عمر بن فارس، أخربان ابن وهب، مخس
وعبد هللا بن احلارث، ويزيد بن يونس، وابن وهب( عن يونس بن يزيد، عن 

 ابن شهاب، أخربين أبو إدريس اخلوالين، أنه مسع أاب هريرة به.

من طريق حسان بن إبراهيم،  51 /1(، والبيهقي 237وأخرجه مسلم )
( من طريق حرملة بن حيىي، 1438حبان ) (، وابن237ومسلم أيضا )

( من طريق وهب هللا بن راشد، وشبيب 676أخربان ابن وهب، وأبو عوانة )
بن سعيد، أربعُتهم )حسان بن إبراهيم، وابن وهب، ووهب هللا بن راشد، ا

وشبيب بن سعيد( عن يونس، عن ابن شهاب، أخربين أبو إدريس اخلوالين، 
 عيد اخلدري به.أاب هريرة، وأاب س أنه مسع

(، 86(، والنسائي )140(، وأبو داود )162أخرجه البخاري ) - 2 
(، وابن اجلارود يف 353، وابن املنذر يف "األوسط" )278 /2وأمحد 

(، والطحاوي يف 671(، وأبو عوانة )75(، وابن خزمية )39"املنتقى" )
 ن(، والغطريفي يف "جزء م1439، وابن حبان )120 /1"شرح املعاين" 

( 210(، والبغوي )612، ويف "املعرفة" )49 /1(، والبيهقي 74حديثه" )
(، 20-237(، ومسلم )19 /1من طريق مالك )وهو عنده يف "املوطأ" 

، واحلميدي 242 /2(، وأمحد 98(، ويف "الكربى" )86والنسائي )
(، والبيهقي 76(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )6255(، وأبو يعلى )987)

( من طريق سفيان بن عيينة، كالمها )مالك، وابن عيينة( 862رفة" )يف "املع
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة أن رسول هللا 
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"إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه، مث لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه، فإن 

 يدري أين ابتت يده" والسياق للبخاري.أحدكم ال 

 /1، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "التحقيق" 208 /1أخرجه الدارقطين  -3
(، ومن طريقه ابن عساكر 94، والصيداوي يف "معجم شيوخه" )ص 145

، والذهيب يف "تذكرة 52 /1، والبيهقي 212 /52يف "اتريخ دمشق" 
 208 /1الدارقطين أيضا من طريق هدبة بن خالد، و  114 /3احلفاظ" 

من طريق داود بن احملرب، كالمها عن محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب 
 عمار، عن أيب هريرة قال:

 ابملضمضة واالستنشاق".ملسو هيلع هللا ىلص "أمران رسول هللا  

 وقال الدارقطين:

 -يعين: هدبة بن خالد، وداود بن احملرب  -"مل يسنده عن محاد غري هذين 
 ، وال يذكر أاب هريرة".ملسو هيلع هللا ىلصعمار، عن النيب وغريمها يرويه عنه، عن 

 :116 /1قال الغماري يف "اهلداية" 

"لكن هدبة ثقة من رجال الصحيح، فقوله مقدم السيما مع موافقة داود 
الذي خرج متابعة احلارث بن أيب أسامة، والدارقطين من طريقه عنه، مث إن 

وقد يكون  الدارقطين مل يذكر سند الذين أرسلوه، فقد يكونون ضعفاء،



714 
 

الذي أرسله واحًدا فقط، ويكون مع ذلك ضعيًفا أيًضا، ال يعلل احلديث 
 مبثل هذا مع صحة سنده، وإن احلكم ملن وصل ال ملن أرسل".

قلت: داود بن احملرب: مرتوك فال قيمة ملتابعته، وهدبة نفسه، رواه مرة 
 (:1605مرسال، ومرة مسندا، قال الدارقطين يف "العلل" )

 ة يف موضع آخر ليس فيه أبو هريرة"."قال هدب

 وقال البيهقي:

 فأرسله، مل يقل فيه: عن أيب هريرة". -يعين: هدبة  -"رواه مرة أخرى 

 وقال ابن اجلوزي:

"إن هدبة ثقة ُأخرج عنه يف "الصحيحني" فإذا رفعه كان رفعه زايدة على 
حفظ قول من وقفه، والزايدة من الثقة مقبولة، ومن وقفه مل حيفظ ما 

 الرافع".

 بقوله: 189-188 /1فتعقبه احلافظ ابن عبد اهلادي يف "التنقيح" 

"إذا روى بعض الثقات حديثا فأرسله، ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف 
 أهل احلديث يف ذلك:

فحكى اخلطيب أن أكثر أصحاب احلديث يرون: أن احلكم يف هذا 
 للمرسل.

 وعن بعضهم: أن احلكم لألكثر.
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 : أن احلكم لألحفظ.وعن بعضهم

وصحح اخلطيب أن احلكم ملن أسنده إذا كان عدال ضابطا، وسواء كان 
 .له واحدا أو مجاعةاملخالف 

والصحيح أن ذلك خيتلف: فتارة يكون احلكم للمرسل، واترة يكون 
 للمسند، واترة لألحفظ.

ورواية من أرسل هذا احلديث أشبه ابلصواب، وقد صحح الدارقطين وغريه 
 ه، وهللا أعلم". إرسال

 : "وروى مرسال وهو أقوى".19 /1وقال احلافظ يف "الدراية" 

( حدثنا إبراهيم بن سليمان 18وأخرجه يعقوب بن سفيان يف "مشيخته" )
احلالل، قال: حدثنا محاد بن سلمة قال أخربان عمار بن أيب عمار، عن ابن 

 عباس، قال: 

 أمر ابملضمضة واالستنشاق".ملسو هيلع هللا ىلص "إن رسول هللا 

 قال البيهقي:

 غري حمفوظ". -يعين: حديث أيب هريرة، وابن عباس  -"وكالمها 

، وسيأيت خترجيه إن شاء هللا ملسو هيلع هللا ىلصوُروي من حديث أيب هريرة، لكن من فعله 
 تعاىل عند صفة الوضوء.
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وله شواهد من حديث لقيط بن صربة، وسلمة بن قيس، وعبد هللا بن 
، ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة وضوء النيب  عباس، وجاء أيضا يف حديث عثمان بن عفان

 ، بن شعبة وعبد هللا بن زيد بن عاصم، واملغرية وعلي بن أيب طالب،
وأيب هريرة، وأنس بن مالك، وأيب مالك األشعري، وعائشة، وأيب بكرة، 

بن معدي كرب، والربيع بنت  ووائل بن حجر، وأيب جبري الكندي، واملقدام
عازب، وسيأيت إن شاء هللا ختريج بن عفراء، وابن عباس، والرباء بن امعوذ 

 حديثهم عند هذا الباب:
 

 أما حديث لقيط بن صربة:

(، 788(، والرتمذي )3973( و )2366( و )142فأخرجه أبو داود )
( و 407(، وابن ماجه )116(، ويف "الكربى )114( و )87والنسائي )

 ترتيب السندي، وابن أيب شيبة - 32 /1(، والشافعي يف "مسنده" 448)
(، 284، وأبو عبيد يف "الطهور" )368 /8و  101 /3و  27و  11 /1

، وابن اجلارود يف "املنتقى" 310 /1وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" 
مسند عمر، وابن املنذر  - 410 /1والطربي يف "هتذيب اآلاثر"  (،80)

( و 5363(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )405يف "األوسط" )
(، وابن 168( و )150(، وابن خزمية )480) /19والطرباين (، 5427)

 /4و  148 /1(، واحلاكم 4510( و )1087( و )1054حبان )
(، ويف 107، ويف "السنن الصغري" )303 /7و  76 /1، والبيهقي 110
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( مطوال وخمتصرا من 213(، والبغوي يف "شرح السنة" )657"املعرفة" )
إمساعيل بن كثري، قال: مسعت عاصم  طرق عن حيىي بن سليم قال: حدثين

 بن لقيط بن صربة، عن أبيه، قال: قلت اي رسول هللا، أخربين عن الوضوء؟ا

قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع، وابلغ يف االستنشاق، إال أن  
 تكون صائما".

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن صحيح".

 وقال احلاكم:

 خيرجاه"."هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 

قلت: احلديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حيىي بن سليم هو الطائفي 
القرشي: صدوق سيء احلفظ كما يف "التقريب"، قال أبو حامت: ال حيتج 

، ومل أيخذ عنه رمنكر احلديث عن عبيد هللا بن عم به، وقال النسائي:
 اإلمام أمحد ومل حيمده، ولنّي أمره. 

 وقال الدواليب: ليس ابلقوي. 

أحاديث رواها عبيد هللا  احلديث، وأخطأ يف وقال الساجي: صدوق يهم يف
 بن عمر، مل حيمده أمحد.ا

 وقال احلاكم أبو أمحد: ليس ابحلافظ عندهم. 
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 وقال الدارقطين: سيء احلفظ. 

 . خيطئ وقال:كتاب "الثقات"   وذكره ابن حبان يف

 ووثقه ابن سعد، والعجلي.

 واتبعه: سفيان الثوري، وعبد امللك بن جريج، وقرة بن خالد، وداود بن 
 عبد الرمحن العطار، ومسعر بن كدام، واحلسن بن أيب جعفر:

 :تابعة األوىلامل

( 116( و )99(، ويف "السنن الكربى" )114( و )87أخرجها النسائي ) 
(، 79)، وعبد الرزاق يف "املصنف" 33و 33-32 /4(، وأمحد 3035و )

(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 482) ( و481) /19والطرباين 
، والرامهرمزي يف 9 /3و 8 /1(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 5425)

 ، وأبو نعيم يف148-147 /1(، واحلاكم 579"احملدث الفاصل" )ص 
من طريق سفيان الثوري،  261 /4و 50 /1، والبيهقي 111 /7"احللية" 

اشم، عن عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه قال: قلت: اي رسول عن أيب ه
 هللا، أخربين عن الوضوء؟ قال: 

 "أسبغ الوضوء، وابلغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما".

 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح" وأقره الذهيب.

 ( من طريق الثوري خمتصرا بتخليل األصابع، وقال:38وأخرجه الرتمذي )
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 حسن صحيح"."هذا حديث 

 وأبو هاشم كنية إمساعيل بن كثري.

 :والثانية

، والبيهقي 148 /1، واحلاكم 211 /4(، وأمحد 143أخرجها أبو داود ) 
عن حيىي بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثين إمساعيل بن  51-52 /1

 كثري، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه مطوال، وفيه: 

ستنشقت فأبلغ، إال أن تكون "أسبغ الوضوء، وخلل األصابع، وإذا ا
 صائما".

من طريق أيب عاصم  52 /1(، ومن طريقه البيهقي 144وأخرجه أبو داود )
ن عاصم بن ع الضحاك بن خملد، عن ابن جريج، حدثين إمساعيل بن كثري،

 وفيه:  ،لقيط بن صربة، عن أبيه

 "إذا توضأت فمضمض".

(، والطحاوي يف 356)(، وابن املنذر يف "األوسط" 705وأخرجه الدارمي )
( عن أيب عاصم، عن ابن جريج 5426( و )5362"شرح مشكل اآلاثر" )

 إبسناده خمتصًرا ابلتخليل وإسباغ الوضوء.

 /19(، والطرباين 357، وابن املنذر يف "األوسط" )33 /4وأخرجه أمحد 
 عن عبد الرزاق 2419 /5(، وعنه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 479)
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( ( أخربان ابن جريج قال: حدثنا إمساعيل 80) وهو عنده يف "املصنف" ) 
بن كثري أبو هاشم املكي، عن عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه، أو جده ا

فلم جنده ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول هللا  قال: انطلقت أان وأصحاب يل حىت انتهينا
ع يتقلملسو هيلع هللا ىلص فأطعمتنا عائشة مترا وعصدت لنا عصيدة، إذ جاء النيب قال: 
قلنا: نعم، فبينا حنن على ذلك دفع الراعي  "هل أطعمتيهم من شيء؟"قال: 

فاذبح "قال: نعم. قال:  "هل ولدت؟"الغنم يف املراح على يده سخلة قال: 
أان  -ومل يقل: اَل حَتأَسنَبَّ  - "اَل حَتأِسنَبَّ "، فقال: "هلم شاة، مث أقبل علينا

نريد أن تزيد عليها إذا ولد الراعي ذحبنا الشاة من أجلكم، لنا غنم مائة ال 
لنا هبمة أمرانه فذبح شاة قال: قلت: اي رسول هللا أخربين عن الوضوء قال: 

إذا توضأت فأسبغ، وخلل بني األصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إال أن تكون "
قال: قلت: اي رسول هللا إن يل امرأة فذكر من طول لساهنا وبذائها،  "صائما

ال: قلت: اي رسول هللا، إهنا ذات صحبة وولد قال: ق "طلقها"فقال: 
أمسكها وأمرها فإن يكن فيها خري فستفعل وال تضرب ظعينتك ضربك "

 ."أمتك

 ومل يذكر الطرباين الشك فيه!

 من طريق حجاج 51 /1، والبيهقي 232 /2و 148 /1وأخرجه احلاكم 
إمساعيل بن كثري، عن عاصم بن  بن حممد، عن ابن جريج، قال حدثينا

وصاحب له يطلبان رسول هللا  ،لقيط بن صربة، عن أبيه: أنه أتى عائشة هو
فلم جيداه، فأطعمتهما عائشة مترا وعصيدا، فلم يلبثا أن جاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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فقلت: نعم اي رسول هللا،  "؟هل أطعمكما أحد" فقال: ،يتقلع يتكفأملسو هيلع هللا ىلص 
أسبغ الوضوء وخلل "عن الصالة فقال: مث قلت: اي رسول هللا أخربان 

 ."األصابع، وإذا استنشقت فبالغ إال أن تكون صائما

 

 والثالثة: 

( من طريق علي 7446(، ويف "األوسط" )483) /19أخرجها الطرباين 
بن حسان العطار البصري، حدثنا حيىي بن سعيد القطان، حدثنا قرة بن ا

يط بن صربة، عن أبيه، وافد خالد، عن إمساعيل بن كثري، عن عاصم بن لق
فلم جيداه ملسو هيلع هللا ىلص بين املنتفق: أنه أتى عائشة هو وصاحب له يطلبان النيب 

ينقلع يتكفأ، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفأطعمتهما عائشة عصيدة، فلم يلبث أن جاء النيب 
"أطعمتهما؟"، قلنا: نعم، قلت: اي رسول هللا الصالة؟، قال: "أسبغ 

 اق إال أن تكون صائما".الوضوء، وخلل األصابع، وابلغ يف االستنش

ومل أجد لعلي بن حسان العطار ذكًرا يف شيء من كتب الرتاجم، وهو يروي 
 عن حيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي.

ويروي عنه حممد بن صاحل النرسي، وحممد بن أابن األصبهاين، وعبد هللا  
 بن حممد بن سوار، وحممد بن إسحاق بن خزمية.ا

 : 179 /5وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

 "مل أعرفه".
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 .168 /5ومل يعرفه أيضا األلباين يف "اإلرواء" 

 والرابعة:

من طريق  148 /1أخرجها ابن سعد يف "الطبقات الكربى"، واحلاكم  
حممد بن علي بن برديه املكي، كالمها )ابن سعد، وحممد بن علي( عن 

الرمحن العطار، عن إمساعيل بن سعيد بن منصور، حدثنا داود بن عبد 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا  بن لقيط بن صربة، عن أبيه، قال: كثري، عن عاصم

"إذا استنشقت فبالغ، إال أن تكون صائما، وال تضرب ظعينتك كما تضرب 
 أمتك".

وإسناده صحيح، حممد بن علي بن برديه املكي: حتريف، والصواب: حممد 
كي الصائغ: ثقة، حّدث ابلسنن عن سعيد بن علي بن زيد أبو عبد هللا امل

 بن منصور.ا

 واخلامسة: 

من طريق وكيع، عن مسعر، عن أيب  229 /7أخرجها أبو نعيم يف "احللية" 
هاشم إمساعيل بن كثري، عن عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه، أن رسول 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 "إذا استنشقت فبالغ إال أن تكون صائما".

 وقال أبو نعيم:



723 
 

 رد به وكيع، عن مسعر"."تف

 والسادسة: 

حدثنا احلسن بن أيب جعفر، عن إمساعيل بن ( 1438أخرجها الطيالسي )
كثري املكي، عن عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه، قال: قدمت على 

وافد قومي فسألته عن الوضوء فقال: "إذا توضأت فخلل ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
ًما، وال تضرب ظعينتك كما األصابع وابلغ يف االستنشاق ما مل تكن صائ

 تضرب أمتك".

 وإسناده ضعيف من أجل احلسن بن أيب جعفر.

 

 وأما حديث سلمة بن قيس:

(، واخلطيب يف 287، وأبو عبيد يف "الطهور" )313 /4فأخرجه أمحد 
عن عبد الرمحن بن مهدي، وأبو عبيد  784 /2"الفصل للوصل املدرج " 

ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" ( عن يزيد بن هارون، 287أيضا )
 /7، والطرباين 276 /1، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 334 /1

عن أيب نعيم الفضل بن  224 /18(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 6307)
( من طريق عبد هللا بن الوليد 354دكني، وابن املنذر يف "األوسط" )

مد بن كثري العبدي، والطرباين ( من طريق حم1436العدين، وابن حبان )
ستُتهم )عبد الرمحن بن مهدي،  ( من طريق الوليد بن مسلم،6314) /7
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ويزيد بن هارون، وأبو نعيم، وعبد هللا بن الوليد العدين، وحممد بن كثري 
العبدي، والوليد بن مسلم( عن سفيان الثوري، عن منصور، عن هالل بن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: سول هللا يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال ر 

 "إذا توضأت فأنثر، وإذا استجمرت فأوتر". 

 وهذا إسناد صحيح.

(، ومن طريقه اخلطيب يف 6306) /7، والطرباين 340 /4وأخرجه أمحد 
عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، والثوري،  784 /2"الفصل للوصل املدرج " 

 عن منصور به.

 /4(، وأمحد 45" )(، ويف "الكربى43(، والنسائي )27وأخرجه الرتمذي )
عن جرير  310 /11، ومن طريقه املزي يف "هتذيب الكمال" 313-314

 بن عبد احلميد، عن منصور به.ا

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

(، وعنه ابن ماجه 710، ويف "املسند" )26 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
( حدثنا أبو 1303(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )406)

 األحوص، عن منصور به.

( من طريق أيب األحوص، وجرير، عن منصور 6315) /7وأخرجه الطرباين 
 به. 
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 /11، ومن طريقه املزي يف "هتذيب الكمال" 339 /4وأخرجه أمحد 
 /1(، ومن طريقه ابن قانع يف "معجم الصحابة" 879، واحلميدي )310
 /7والطرباين  ،134 /3، وأبو القاسم البغوي يف "معجم الصحابة" 276

 (، واخلطيب يف864(، والبيهقي يف "معرفة السنن واآلاثر" )6313)
والطيالسي  عن سفيان بن عيينة، 785 /2"الفصل للوصل املدرج " 

 /1(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 6308) /7(، والطرباين 1370)
-786و  783-782 /2، واخلطيب يف "الفصل للوصل املدرج " 275
من طريق شعبة، وابن  350 /41يف "اتريخ دمشق"  عساكر ، وابن787

( من طريق 6309) /7، والطرباين 276 /1قانع يف "معجم الصحابة" 
 /7، والطرباين 134 /3زائدة، وأبو القاسم البغوي يف "معجم الصحابة" 

، ويف "الفصل للوصل 301 /1(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 6311)
من طريق  52 /2ضح أوهام اجلمع والتفريق" ، ويف "مو 785 /2املدرج " 

(، وابن ماجه 44(، ويف "السنن الكربى" )89أيب عوانة، والنسائي )
 /7، والطرباين 134 /3(، وأبو القاسم البغوي يف "معجم الصحابة" 406)
من طريق محاد  785 /2(، واخلطيب يف "الفصل للوصل املدرج " 6312)

، ويف "الفصل للوصل املدرج 301 /1اد" بن زيد، واخلطيب يف "اتريخ بغدا
من طريق  52 /2، ويف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 784-785 /2" 

)سفيان بن عيينة، وشعبة، وزائدة، وأبو عوانة،  موسى بن مطري، ستُتهم
 ومحاد بن زيد، وموسى بن مطري( عن منصور به.
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، ويف 301 /1(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 6310) /7وأخرجه الطرباين 
، ويف "موضح أوهام اجلمع 785-784 /2"الفصل للوصل املدرج " 

 من طريق قيس بن الربيع، عن منصور إبسناده، ولفظه: 52 /2والتفريق" 

 "إذا استنشقت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر". 

وقيس بن الربيع: صدوق تغري ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه 
 "التقريب"، واحلديث حمفوظ بلفظ: "إذا توضأت فانتثر".  فحدث به كما يف

 

 وأما حديث ابن عباس:

( من 408( حدثنا إبراهيم بن موسى، وابن ماجه )141فأخرجه أبو داود )
حدثنا وكيع، ثالثُتهم )إبراهيم  27 /1طريق علي بن حممد، وابن أيب شيبة 

ثنا ابن أيب بن موسى، وعلي بن حممد، وابن أيب شيبة( عن وكيع، حدا
ذئب، عن قارظ، عن أيب غطفان، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 

 "استنثروا مرتني ابلغتني أو ثالاث".: ملسو هيلع هللا ىلص

( حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، 10784) /10وأخرجه الطرباين 
حدثين أيب، ثنا وكيع، عن ابن أيب ذئب، عن قارظ بن شيبة، عن أيب 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص نيب غطفان، عن ابن عباس، أن ال

 "استنشقوا مرتني، واألذانن من الرأس".
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فزاد فيه "األذانن من الرأس"، وهي زايدة شاذة، فقد رواه عن وكيع ثالثة من 
أصحابه فلم يذكروا هذه الزايدة، ورواه عن ابن أيب ذئب: عبد هللا بن 

املبارك، وإسحاق بن سليمان الرازي، والطيالسي، وإسحاق بن عيسى بن 
بن أيب هند، وآدم بن أىب إايس، وأسد بن موسى، وخالد بن بنت داود 

خملد، وحممد بن إمساعيل بن أيب فديك، وقد أخرجه اإلمام أمحد نفسه يف 
"مسنده" عن ثالثة من كبار شيوخه وهم حيىي بن سعيد القطان، وأبو النضر 

هاشم بن القاسم الليثي، ويزيد بن هارون، كلهم أحد عشر نفًسا، مل يذكروا 
أن  استحالةأتتبع طرق هذا احلديث وألفاظه  ذا احلرف، والذي جعلينه

يفوت هذا اإلسناد الصحيح حّفاظ احلديث، وقد أطبقوا كلهم على ضعف 
 طرق حديث األذانن من الرأس، ودونك التفصيل: 

 /18(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 97أخرجه النسائي يف "الكربى" )
، وعنه 27 /1ن املبارك، وابن أيب شيبة من طريق عبد هللا ب 223-224

و  315و  228 /1( حدثنا إسحاق الرازي، وأمحد 408ابن ماجه )
(، ومن 2848عن حيىي، وهاشم بن القاسم، ويزيد، والطيالسي ) 352

، وابن املنذر 105 /2، واحلافظ يف "تغليق التعليق" 49 /1طريقه البيهقي 
يسى، والبخاري يف "التاريخ ( من طريق إسحاق بن ع359يف "األوسط" )

 247 - 246 /43، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 201 /7الكبري" 
( من طريق أسد بن 77عن آدم بن أىب إايس، وابن اجلارود يف "املنتقى" )

من طريق خالد بن خملد، واملزي يف "هتذيب  148 /1موسى، واحلاكم 
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د هللا بن املبارك، من طريق ابن أيب فديك، كلهم )عب 333 /23الكمال"  
وإسحاق بن سليمان الرازي، وحيىي بن سعيد القطان، وهاشم بن القاسم 

الليثي، ويزيد بن هارون، والطيالسي، وإسحاق بن عيسى بن بنت داود بن 
أيب هند، وآدم بن أىب إايس، وأسد بن موسى، وخالد بن خملد، وحممد بن 

بن شيبة، عن أيب  إمساعيل بن أيب فديك( عن ابن أيب ذئب، عن قارظ
غطفان املري، قال: دخلت على ابن عباس، فوجدته يتوضأ، فمضمض 

 ملسو هيلع هللا ىلص: واستنثر، مث قال: قال رسول هللا 

 "انتثروا ثنتني ابلغتني، أو ثالاث".

 :ولفظ الطيالسي، والبيهقي

 "إذا مضمض أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتني ابلغتني أو ثالاث". 

 ، وليس من أمره.ملسو هيلع هللا ىلصمن فعله  ويف رواية ابن املنذر، جعله

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، قارظ بن شيبة روى له أبو داود 
والنسائي وابن ماجه، وقال النسائي: ليس به أبس، وهذا يقوله النسائي 

، 344 /7فيمن يكون عنده ثقة، وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات" 
فمن رجال مسلم، وهو  وابقي رجاله رجال الشيخني غري أيب غطفان املري،

 ابن طريف أو يقال ابن مالك املري، احلجازي املدين، قيل: امسه سعد: ثقة.

وابن أيب ذئب: هو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب 
 القرشي: ثقة فقيه فاضل.
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 يستفاد من الحديث

 

: الرجل الذي ملسو هيلع هللا ىلص أن االستنشاق من سنن الوضوء، فلم أيمر به النيب  أوًلا
كان ال حيسن أن يصلي إمنا قال له: "إهنا ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ 

الوضوء كما أمره هللا عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني، وميسح 
برأسه ورجليه إىل الكعبني"، حديث صحيح، وقد تقدم خترجيه عند فروض 

ه وقد ذُِكر يف اآلية واحلديث، ا ى الوجأ لوضوء، فإن قيل: إنه داِخٌل يف مسمَّ
ا داِخل األنف فال  فُيجاب أبنَّ الوجه يف اللغة ما حتصل به املواجهة، أمَّ

حتصل به املواجهة املقتضية للوجوب، فهو عضو ابِطٌن ال جيب غسله قياًسا 
ي، والطربي اإلمجاع على على العني وابطن اللحية، وقد نقل اإلمام الشافع

واملضمضة متعمًدا أو انسًيا فال إعادة  االستنشاقأن املتوضىء إذا ترك 
 :39 /1عليه، قال اإلمام الشافعي يف "األم" 

"ومل أعلم املضمضة واالستنشاق على املتوضئ فرضا، ومل أعلم اختالفا يف أن 
 املتوضئ لو تركهما عامدا أو انسيا وصلى مل يعد".

 :45 /10طربي يف "تفسريه" وقال ال

يوجب على اترك ملسو هيلع هللا ىلص "مل أيت خرب عن واحد من أصحاب رسول هللا 
إيصال املاء يف وضوئه إىل أصول شعر حليته وعارضيه، واترك املضمضة 

واالستنشاق إعادة صالته إذا صلى بطهره ذلك، ففي ذلك أوضح الدليل 
ارا منهم ألفضل على صحة ما قلنا من أن فعلهم ما فعلوا من ذلك كان إيث
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الفعلني من الرتك والغسل، فإن ظن ظان أن يف األخبار اليت رويت عن 
أنه قال "إذا توضأ أحدكم فليستنثر"، دليال على وجوب ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

ِة  االستنثار، فإن يف  َاِع احلأُجَّ على أن ذلك غري فرض واجب، جيب على ِإمجأ
ا يغين عن إكثار القول من تركه إعادة الصالة اليت صالها قبل غسله، م

 فيه".
 

"من توضأ فليستنثر"، وهو أبلغ من ملسو هيلع هللا ىلص جاء األمر ابالستنثار يف قوله  اثنياا:
 : 343 /6، قال احلافظ يف "الفتح" ابالستنشاقاألمر 

"االستنثار يقع على االستنشاق بغري عكس، فقد يستنشق وال يستنثر، 
االستنشاق جذب املاء  واالستنثار من متام فائدة االستنشاق، ألن حقيقة

واملقصود من  بريح األنف إىل أقصاه، واالستنثار إخراج ذلك املاء،
واالستنثار خيرج ذلك الوسخ مع املاء فهو  ،االستنشاق تنظيف داخل األنف

 من متام االستنشاق".
 

للقيط بن صربة "أسبغ الوضوء وخلل األصابع، ملسو هيلع هللا ىلص يستفاد من قوله  اثلثاا:
ء، وختليل إال أن تكون صائما" استحباب إسباغ الوضو وإذا استنشقت فبالغ 

وهو الدواء  -االستنشاق إال للصائم، وأن السعوط  األصابع، واملبالغة يف
 استحبابيبطل الصوم، ويستفاد منه أيضا  -الذي يصب يف األنف 
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إن شاء هللا  "إذا توضأت فمضمض"، وسيأيتملسو هيلع هللا ىلص املضمضة، ففيه قوله 
 مزيد بيان هلذا الباب.ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل يف صفة وضوء النيب 

 

ملسو هيلع هللا ىلص املبالغة يف االستنثار مرتني أو ثالاث، ويستفاد من قوله  استحباب رابعاا:
 "استنثروا مرتني ابلغتني أو ثالاث".

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 صفة الوضوء

 

( "إن عثمان بن عفان رضي هللا عنه دعا بوضوء فتوضأ 34)
وجهه  فغسل كفيه ثالث مرات، مث مضمض واستنثر، مث غسل

ثالث مرات، مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات، مث غسل 
يده اليسرى مثل ذلك، مث مسح رأسه، مث غسل رجله اليمىن إىل 

، مث قال: "الكعبني ثالث مرات، مث غسل اليسرى مثل ذلك
توضأ حنو وضوئي هذا، مث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا "

قام فركع ركعتني ًل حيدث من توضأ حنو وضوئي هذا مث "ملسو هيلع هللا ىلص: 
 فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه".

 

، وأبو 59 /1(، وأمحد 4-226(، ومسلم )159أخرجه البخاري ) -1
( من 696، ويف "املعرفة" )53 /1(، والبيهقي 2107( و )653عوانة )

(، وابن املنذر 116(، والنسائي )3-226طريق إبراهيم بن سعد، ومسلم )
، وابن خزمية 35 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 373يف "األوسط" )

(، والطرباين يف 652(، وأبو عوانة )1058(، وابن حبان )158( و )3)
، 141 /1(، والدارقطين 755(، ويف "الصغري" )4972"األوسط" )

(، ويف "املعرفة" 91، ويف "السنن الصغري" )68و  49 /1والبيهقي 
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(، 106(، وأبو داود )1934والبخاري )( من طريق يونس بن يزيد، 697)
، وعبد الرزاق 59 /1وأمحد  (،103(، ويف "الكربى" )84والنسائي )

 (، وابن اجلارود يف 430( و )429(، والبزار )693(، والدارمي )139)
، 58 - 57و  56/  1(، والبيهقي 654(، وأبو عوانة )67" املنتقى " )

، 60 /1معمر، وأمحد  ( عن221(، والبغوي )2464ويف "الشعب" )
(، والبيهقي يف 419(، وابن املنذر يف "األوسط" )140وعبد الرزاق )

(، ويف "الكربى" 85( عن ابن جريج، والنسائي )695( و )694"املعرفة" )
(، والطرباين يف "مسند 1060(، وابن حبان )655(، وأبو عوانة )91)

( من 656عوانة )( من طريق شعيب بن أيب محزة، وأبو 3071الشاميني" )
)إبراهيم  من طريق عقيل، سبعُتهم 48 /1طريق جعفر بن برقان، والبيهقي 

بن سعد، ويونس، ومعمر، وابن جريج، وشعيب، وجعفر بن برقان، ا
وعقيل( عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي، أخربه أن محران، موىل 

 عثمان، أخربه أن عثمان بن عفان فذكره.
 ران:وله طرق أخرى عن مح

/  1حدثنا حممد بن جعفر، وابن أيب شيبة  59-58 /1أخرجه أمحد  -أ 
( من طريق حممد بن أيب عدي، 420حدثنا حممد بن بشر، والبزار ) 8

(، وأبو 419، والبزار )74 /1" وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند
من طريق يزيد بن زريع، أربعُتهم عن سعيد بن  297 /2نعيم يف "احللية" 

أيب عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن محران بن أابن: عن عثمان 
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بن عفان: أنه دعا مباء فتوضأ ومضمض واستنشق، مث غسل وجهه ثالاث، ا
ر قدميه، مث ضحك، فقال وذراعيه ثالاث ثالاث، ومسح برأسه، وظه

ألصحابه: أال تسألوين عما أضحكين؟ فقالوا: مم ضحكت اي أمري 
دعا مباء قريبا من هذه البقعة، فتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص املؤمنني؟ قال: رأيت رسول هللا 

ما  كما توضأت، مث ضحك، فقال: " أال تسألوين ما أضحكين؟ " فقالوا:
ضوء فغسل وجهه، إن العبد إذا دعا بو أضحكك اي رسول هللا؟ فقال: "

حط هللا عنه كل خطيئة أصاهبا بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن 
 ".ن كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلكمسح برأسه كا

وإسناده ضعيف، قتادة مل يسمع من مسلم بن يسار قاله حيىي القطان وأبو 
 حامت.

ران ( من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن مح421وأخرجه البزار )
 بن أابن به.ا

 فلم يذكر هشاٌم: مسلَم بَن يسار. 

 (: "والقول قول سعيد بن أيب عروبة".262وقال الدارقطين يف "العلل" )

(، ويف "مسند الشاميني" 6783وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
من طريق مروان بن حممد  297 /2(، وعنه أبو نعيم يف "احللية" 2692)

ن بشري، عن قتادة، عن أيب قالبة، عن مسلم بن الطاطري، حدثنا سعيد ب
 يسار، عن محران، عن عثمان: 
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أنه توضأ فمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه إىل املرفقني ثالاث ثالاث، "
ال: أال تسألوين مل تبسمت؟ قال: ومسح برأسه وغسل رجليه، مث تبسم فق

 عنه فسألناه مل تبسمت؟ فقال: إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه حط هللا
خطااي وجهه، فإذا غسل ذراعيه حط هللا خطااي ذراعيه، فإذا مسح رأسه 

 حط هللا خطااي رأسه، فإذا غسل رجليه حط هللا خطااي رجليه".

 وقال الطرباين:

"مل يدخل يف هذا احلديث بني قتادة وبني مسلم بن يسار، أاب قالبة إال 
 سعيد بن بشري، تفرد به: مروان بن حممد الطاطري".

 وسعيد بن بشري: ضعيف.

(، وأبو 433، والبزار )66 /1(، وأمحد 33-245أخرجه مسلم ) -ب 
( من 693(، ويف "املعرفة" )2475(، والبيهقي يف "الشعب" )615عوانة )

(، وأبو حممد الفاكهي يف 616وأبو عوانة ) طريق عبد الواحد بن زايد،
( من طريق مروان بن معاوية، كالمها عن عثمان بن حكيم، 88"فوائده" )

 حدثنا حممد بن املنكدر، عن محران، عن عثمان بن عفان، قال: 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

"من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاايه من جسده، حىت خترج من 
 حتت أظفاره".
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حدثنا عبدة بن سليمان، عن عثمان بن  7/  1ن أيب شيبة وأخرجه اب
 حكيم، عن حممد بن املنكدر، عن محران، عن عثمان موقوفا.

 وقال البزار:

" وال نعلم روى عثمان بن حكيم، عن حممد بن املنكدر، عن محران، عن 
عثمان إال هذا احلديث، وأسنده عن عثمان بن حكيم إال عبد الواحد بن 

 زايد".

 قد أسنده مروان بن معاوية أيضا.قلت: 

( حدثنا حممد بن املثىن، قال: حدثنا أبو عامر، قال: 434وأخرجه البزار )
 ر، عن محران:حدثنا أيوب بن سيار، عن ابن املنكد

بفخارة ماء يف موضع اجلنائز فمضمض واستنشق ثالاث،  أن عثمان، دعا"
سه وأذنيه ظاهرمها وغسل وجهه ثالاث، وغسل يديه ثالاث ثالاث، ومسح برأ

فعل ملسو هيلع هللا ىلص وابطنهما مرة واحدة، وغسل رجليه ثالاث، مث قال: رأيت نبيكم 
 هذا".

 وقال البزار:

 "وال نعلم روى ابن املنكدر، عن محران، عن عثمان إال هذين احلديثني".

 وإسناده ضعيف، أيوب بن سيار الزهري املدين: ضعفوه.
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وزهري بن حرب يف  (،6-227(، ومسلم )160أخرجه البخاري ) -ج  
( من 700(، والبيهقي يف "املعرفة" )611(، وأبو عوانة )122"العلم" )

طريق صاحل بن كيسان، قال: ابن شهاب، ولكن عروة، حيدث عن محران، 
فلما توضأ عثمان قال: أال أحدثكم حديثا لوال آية ما حدثتكموه مسعت 

الصالة، إال غفر له ال يتوضأ رجل حيسن وضوءه، ويصلي "يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
إن الذين يكتمون ما ﴿قال عروة: "اآلية  "ما بينه وبني الصالة حىت يصليها

 [".159]البقرة: ﴾ أنزلنا من البينات

( أخربان أبو علي أمحد بن الفضل 520وأخرجه ابن بشران يف "األمايل" )
 ثنا أيوب بنحدبن إمساعيل الرتمذي، بن العباس بن خزمية، ثنا حممد ا

ان، حدثين أبو بكر بن أيب أويس، عن سليمان بن بالل، عن حممد سليم
 بن أيب عياش، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب إبسناده بنحوه.ا

(، 173(، ويف "الكربى" )146(، والنسائي )5-227وأخرجه مسلم )
 (، 76، والطيالسي )30/  1، ومالك يف " املوطأ " 57 /1وأمحد 

 ، 388/  2(، وابن أيب شيبة 35) (، واحلميدي141وعبد الرزاق )
( و 609( و )608املنتخب، وأبو عوانة ) -( 60وعبد بن محيد )

(، وابن األعرايب يف "املعجم" 1041(، وابن حبان )2(، وابن خزمية )610)
، ويف 62 /1(، والبيهقي 30(، وابن شاهني يف "الرتغيب" )1461)

( و 733و ) (686(، ويف "املعرفة" )2474( و )2473"الشعب" )
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( من طرق عن هشام بن عروة، 153(، والبغوي يف "شرح السنة" )734)
 عن أبيه به.

(، والنسائي 436، والبزار )64 /1، وأمحد (6433ري )أخرجه البخا -د 
(، 2505(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )175يف "الكربى" )

عن حيىي ن، ( من طريق شيبان بن عبد الرمح2466والبيهقي يف "الشعب" )
 بن أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم القرشي، قال: أخربين معاذ بن ا

عبد الرمحن، أن محران بن أابن، أخربه قال: أتيت عثمان بن عفان، بطهور 
ملسو هيلع هللا ىلص وهو جالس على املقاعد، فتوضأ فأحسن الوضوء، مث قال: رأيت النيب 

مثل هذا  من توضأ"توضأ وهو يف هذا اجمللس، فأحسن الوضوء مث قال: 
 "الوضوء، مث أتى املسجد فركع ركعتني، مث جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه

 ."ال تغرتوا"ملسو هيلع هللا ىلص: قال: وقال النيب 
من طريق ابن إسحاق، حدثين  143 /1، والدارقطين 68 /1وأخرجه أمحد 

حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن معاذ بن عبد الرمحن التيمي، عن 
 عثمان بن عفان، قال:  محران بن أابن، موىل

"رأيت عثمان بن عفان، دعا بوضوء وهو على ابب املسجد، فغسل يديه 
مث مضمض واستنشق واستنثر، مث غسل وجهه ثالث مرات، مث غسل يديه 

إىل املرفقني ثالث مرات، مث مسح برأسه وأمر بيديه على ظاهر أذنيه، مث مر 
ث مرات، مث قام فركع هبما على حليته، مث غسل رجليه إىل الكعبني ثال

توضأ، مث ركعت ملسو هيلع هللا ىلص ، مث قال: توضأت لكم كما رأيت رسول هللا "ركعتني
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حني فرغ من ملسو هيلع هللا ىلص ركعتني كما رأيته ركع، قال: مث قال: قال رسول هللا 
من توضأ كما توضأت، مث ركع ركعتني ال حيدث فيهما نفسه، غفر "ركعتيه: 

 ."له ما كان بينهما وبني صالته ابألمس

 حسن.وإسناده 

(، 931(، ويف "الكربى" )856(، والنسائي )13-232وأخرجه مسلم )
(، وأبو عوانة 1922(، وابن املنذر )437، والبزار )71و 67 /1وأمحد 

، ويف "الشعب" 82 /1(، والبيهقي 1489(، وابن خزمية )1528)
( من طريق عبد هللا بن أيب سلمة وانفع بن جبري بن مطعم، عن 2471)

لرمحن التيمي، عن محران موىل عثمان بن عفان، عن عثمان معاذ بن عبد ا
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص بن عفان قال: مسعت رسول هللا ا

"من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء، مث مشى إىل الصالة املكتوبة، فصالها 
 مع الناس أو مع اجلماعة أو يف املسجد غفر هللا له ذنوبه".

(، وابن 175ى" )(، والنسائي يف "الكرب 285أخرجه ابن ماجه ) -ه  
حدثنا أبو املغرية،  66 /1( من طريق الوليد بن مسلم، وأمحد 360حبان )

( من طريق حيىي بن عبد هللا 2506والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )
( من طريق عمرو بن أيب 2467بن الضحاك، والبيهقي يف "الشعب" )ا

 سلمة، أربعُتهم عن األوزاعي قال: 
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حدثنا حيىي بن أيب كثري قال: حدثين حممد بن إبراهيم قال: حدثين شقيق 
بن سلمة قال: حدثين محران، موىل عثمان بن عفان، قال: رأيت عثمان ا
بن عفان قاعدا يف املقاعد، فدعا بوضوء فتوضأ، مث قال: رأيت رسول هللا ا

 يف مقعدي هذا، توضأ مثل وضوئي هذا، مث قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

 "ضوئي هذا مث قام فركع ركعتني غفر له ما تقدم من ذنبهمن توضأ مثل و "
 ".وال تغرتوا" ملسو هيلع هللا ىلص:وقال: رسول هللا 

وخالف أاب املغرية عبد القدوس بن احلجاج، والوليَد بن مسلم، وحيىي بن 
عبد هللا بن الضحاك، وابَن أيب سلمة: عبُد احلميد بن حبيب بن أيب 

العشرين، فجعل شيخ حممد بن إبراهيم التيمي عيسى بن طلحة بدل شقيق 
 بن سلمة:ا

ل: حدثنا ( حدثنا هشام بن عمار قا285أخرجه ابن ماجه حتت احلديث )
عبد احلميد بن حبيب قال: حدثنا األوزاعي قال: حدثين حيىي قال: حدثين 

 حممد بن إبراهيم قال: حدثين عيسى بن طلحة قال: حدثين محران به.

 وعبد احلميد بن حبيب: صدوق رمبا أخطأ.

 وقال الطحاوي:

يعين: عن حيىي بن أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم  -" وكان ما روى شيبان 
هذا احلديث عليه أشبه  -لقرشي، عن معاذ بن عبد الرمحن، عن محران ا
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عندان مما رواه األوزاعي عليه، ألن األوزاعي ذكر يف إسناده شقيق بن سلمة، 
 وشقيق ال نعلمه ممن حدث عنه حممد بن إبراهيم وال ممن لقيه".

 واتبع حيىي بن كثري: ابن إسحاق:

من طريق حممد بن  143 /1 مطوال، والدارقطين 68 /1أمحد  أخرجه
إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن معاذ بن عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد 

، أنه مسع ران موىل عثمان بن عفان أنه حدثههللا بن معمر التيمي، عن مح
، وغسل ملسو هيلع هللا ىلصعثمان بن عفان قال: "هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول هللا 

ضدين، مث مسح برأسه، مث أمر وجهه ويديه إىل املرفقني حىت مس أطراف الع
 ، مث غسل رجليه".وحليته يديه على أذنيه

: "إسناد حسن" وهو كما قال فقد صرّح 292 /1وقال احلافظ يف "الفتح" 
 ابن إسحاق ابلتحديث عند أمحد.

 

(، والبيهقي يف "الشعب" 432(، والبزار )229أخرجه مسلم ) -و 
( من طريق أيب 602و عوانة )( من طريق عبد العزيز الدراوردي، وأب2468)

غسان حممد بن مطرف، كالمها عن زيد بن أسلم، عن محران موىل عثمان، 
قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ، مث قال: إن انسا يتحدثون عن 

توضأ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث ال أدري ما هي؟ إال أين رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 مثل وضوئي هذا، مث قال:
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فر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صالته ومشيه إىل من توضأ هكذا غ" 
 ."املسجد انفلة

 وزاد أبو عوانة:

" قال محران: رأيت عثمان بن عفان غسل وجهه ثالاث ويديه ثالاث ومسح 
 برأسه وأذنيه وغسل رجليه ثالاث ثالاث".

 
(، 459(، وابن ماجه )145، والنسائي )(11-231أخرجه مسلم ) -ز

 -( 58(، وعبد بن محيد )75، والطيالسي )69و  66و  57 /1وأمحد 
(، 486(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )416املنتخب، والبزار )

 (،1043(، وابن حبان )667( و )614( و )612وأبو عوانة )
(، والبيهقي يف "الشعب" 87والصيداوي يف "معجم شيوخه" )ص 

ومسلم  شعبة، ( من طرق عن154(، والبغوي يف "شرح السنة" )2469)
(، 613(، وأبو عوانة )417، والبزار )7/  1(، وابن أيب شيبة 231-10)

 ، والبيهقي يف "الشعب"233 /7و  65 /5وأبو نعيم يف "احللية" 
 ن جامع بن شداد، قال:( من طريق مسعر، كالمها ع2559( و )2470)

 ملسو هيلع هللا ىلص: بن أابن حيدث عن عثمان قال: قال رسول هللا  [44] مسعت محران

                                                           

إىل حسان! وفيه أيضا: )عن أيب شجرة جامع بن  65 /5تصّحف محران يف "احللية"  - 44
 شداد(، والصواب: أبو صخرة.
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"من أمت الوضوء كما أمره هللا عز وجل، فالصلوات املكتوابت كفارات ملا 
 بينهن".

 
املنتخب، والبزار  -( 59، وعبد بن محيد )61 /1أخرجه أمحد  -ح  

من طريق عوف األعرايب،  73 /1(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 435)
ن عفان، با"كنا عند عثمان  عن معبد اجلهين، عن محران بن أابن، قال:

فدعا مباء فتوضأ، فلما فرغ من وضوئه تبسم، فقال: هل تدرون مما 
كما توضأت، مث تبسم، مث ملسو هيلع هللا ىلص ضحكت؟ قال: فقال: توضأ رسول هللا 

قال: "هل تدرون مم ضحكت؟ " قال: قلنا: هللا ورسوله أعلم. قال: "إن 
العبد إذا توضأ فأمت وضوءه، مث دخل يف صالته فأمت صالته، خرج من 

 كما خرج من بطن أمه من الذنوب".  صالته
 وإسناده حسن.

 
، 158/  1(، والدارقطين 418(، والبزار )107أخرجه أبو داود ) -ط 

من طريق عبد الرمحن بن وردان، قال: حدثين أبو سلمة  62 /1والبيهقي 
 بن عبد الرمحن، قال: حدثين محران، قال: ا

الاث، وغسل ذراعيه "رأيت عثمان توضأ فغسل يديه ثالاث، وغسل وجهه ث
ملسو هيلع هللا ىلص ثالاث، ومسح رأسه ثالاث، وغسل رجليه ثالاث، مث قال: رأيت رسول هللا 

 ."من توضأ دون هذا كفاه"توضأ هكذا، وقال: 
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 وقال البزار:

 "وال نعلم روى أبو سلمة، عن محران إال هذا احلديث".

( من طريق أيب عوانة، عن 428، والبزار )67 /1أخرجه أمحد  -ي 
 املسيب، عن موسى بن طلحة، عن محران، قال:عاصم، عن 

"كان عثمان يغتسل كل يوم مرة منذ أسلم، فوضعت وضوءا له ذات يوم 
للصالة، فلما توضأ، قال: إين أردت أن أحدثكم حبديث مسعته من رسول 

، مث قال: بدا يل أن ال أحدثكموه. فقال احلكم بن أيب العاص: اي ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
ا فنأخذ به، أو شرا فنتقيه. قال: فقال: فإين أمري املؤمنني، إن كان خري 

"من توضأ هذا هذا الوضوء، مث قال: ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا حمدثكم به: توضأ ر 
الوضوء، فأحسن الوضوء، مث قام إىل الصالة، فأمت ركوعها وسجودها، 

 كفرت عنه ما بينها وبني الصالة األخرى، ما مل يصب مقتلة" يعين: كبرية.

هو ابن رافع األسدي، وعاصم هو ابن أيب  وهذا إسناد حسن، املسيب
 النجود، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد هللا اليشكري.

 وقال البزار:

ن هبدلة، فلم يوصله "وهذا احلديث حدث به محاد بن سلمة، عن عاصم ب
 عوانة".و كما وصله أب

( عن محاد بن سلمة، عن عاصم، عن موسى بن 77أخرجه الطيالسي )
 بن أابن، عن عثمان بن عفان به، فلم يذكر: املسيب.طلحة، عن محران 
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 (:262وقال الدارقطين يف "العلل" )

 "وقول أيب عوانة أشبه ابلصواب".

 ( من طريق 2465(، والبيهقي يف "الشعب" )427وأخرجه البزار )
عبد امللك بن عمري، عن موسى بن طلحة، عن محران، قال: نودي يوما 

ملسو هيلع هللا ىلص: ل عثمان رضي هللا عنه: مسعت رسول هللا ابلصالة وأان مع عثمان، فقا
 فذكر حنوه.

 وقال البزار:

"وال نعلم روى عبد امللك، عن موسى بن طلحة، عن محران، عن عثمان إال 
هذا احلديث، وقد روى عاصم بن هبدلة، عن املسيب بن رافع، عن موسى 

 شبيها هبذا الكالم".ملسو هيلع هللا ىلص بن طلحة، عن محران، عن عثمان، عن النيب ا
 

أخربان عبيد هللا بن موسى، ملنتخب: ا -( 61أخرجه عبد بن محيد ) -ك 
عن إسرائيل، عن عثمان بن موهب، قال: قال محران بن أابن: كنت مع 

فجاءه بالل ملسو هيلع هللا ىلص عثمان إذ أاته مؤذنه يؤذنه ابلصالة، فقال: كنا عند النيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص: يؤذنه ابلصالة، مث قال نيب هللا 

 ".بدا يل أن أسكتأحدثكم أمرا، مث لقد أردت أن "

فقلنا: اي رسول هللا، حدثنا فإن يك خريا سارعنا فيه، وإن يك غري ذلك  
 ننتهي عنه، فقال: 
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ما من رجل مسلم يتوضأ كما أمره هللا، مث يصلي كما أمره هللا يتم الركوع "
 ."والسجود إال كفرت ما قبلها من الذنب

 وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخني.
 

( حدثنا حممد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم 422البزار ) أخرجه -ل 
نا إسحاق بن حازم، قال: حدثنا خالد بن خملد، قال: حدثالتسرتي، قال: 

مسعت حممد بن كعب، قال: حدثين محران، قال: دعا عثمان بوضوء، وهو 
يريد اخلروج إىل الصالة يف ليلة ابردة فجئته مباء فغسل وجهه ويديه، فقلت: 

د أسبغت الوضوء، والليلة شديدة الربد فقال: مسعت رسول هللا حسبك ق
 يقول: ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ."ال يسبغ عبد الوضوء إال غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر" 

 وقال البزار:

 "وال نعلم أسند حممد بن كعب، عن محران إال هذا احلديث".

 وخولف إسحاق بن حازم يف إسناده:

 (:262)قال الدارقطين يف "العلل" 
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 عب، قال: حدثين عبد هللا بن دارة"خالفه أبو معشر، رواه عن حممد بن ك
 ، عن محران".[45]

(، ومن طريقه 904(، ويف "الزهد" )37أخرجه ابن املبارك يف "مسنده" )
، والصيداوي يف "معجم شيوخه" 1635 /3أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 

طريق أيب معشر، حدثنا ( من 2472(، والبيهقي يف "الشعب" )185)ص 
  حممد بن كعب القرظي، عن عبد هللا بن دارة، عن محران.

( لكن عنده عبد هللا بن 100وهو عند املروزي يف "تعظيم قدر الصالة" )
جارية بدل عبد هللا بن دارة، ومهما يكن فإن أاب معشر املدين هو جنيح بن 

 عبد الرمحن وهو ضعيف.
 أبو نعيم يف "معرفة الصحابة"  ، ومن طريقه61 /1وأخرجه أمحد 

                                                           

ويف املطبوع من "علل الدارقطين" )وارة( والصواب دارة كما يف "مسند ابن املبارك"  - 45
(، 185(، ومعجم شيوخ ابن مجيع الصيداوي )ص 904(، ويف "الزهد" له أيضا )37)

 /5، و"اإلصابة" 1635 /3(، و"معرفة الصحابة" أليب نعيم 2472و"الشعب" للبيهقي )
، و"السنن الكربى" للبيهقي 159/  1ن الدارقطين ، وسن61 /1، ومسند اإلمام أمحد 67

، ومع أنه جاء يف األصل على الصواب، لكن مل يرتضيه احملقق! فقال: "يف 63 - 62/  1
عبد هللا دارة، عن عبد هللا بن أيب مرمي، عن زيد، وهو  -إشارة منه إىل خمطوط العلل -س 

 ترمجته!". خطأ، والصواب: عبد هللا بن وارة موىل عثمان، ومل أجد
قلت: مل خيتلفوا يف أنه ابن دارة، لكن مساه بعضهم زيدا، وقد روى عنه حممد بن عبد هللا بن 

( للمروزي، ففيه جارية بدل 100أيب مرمي، ووقع حتريف أيضا يف "تعظيم قدر الصالة" )
 دارة، وهللا أعلم.



748 
 

عن صفوان  63 - 62/  1، والبيهقي 159/  1، والدارقطين 1635 /3
بن عيسى، عن حممد بن عبد هللا بن أيب مرمي، قال: دخلت على ابن دارة ا

موىل عثمان، قال: فسمعين أمضمض، قال: فقال: اي حممد. قال: قلت: 
؟ قال: "رأيت عثمان وهو ملسو هيلع هللا ىلصلبيك. قال: أال أخربك عن وضوء رسول هللا 

ابملقاعد دعا بوضوء، فمضمض ثالاث، واستنشق ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، 
وذراعيه ثالاث ثالاث، ومسح برأسه ثالاث، وغسل قدميه، مث قال: من أحب 

 ملسو هيلع هللا ىلص".، فهذا وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأن ينظر إىل وضوء رسول هللا 

 67 /5ييز الصحابة" وعبد هللا بن دارة: ذكره احلافظ يف "اإلصابة يف مت
 ملسو هيلع هللا ىلص.بقوله: "ذكره ابن منده، وقال: أدرك النيب 

أخرجه الّدارقطيّن، ومل قال احلافظ: وله حديث عن عثمان يف صفة الوضوء، 
 روى عنه حممد بن كعب، وغريه، ومساه بعضهم زيدا". ،ّم فيهيسَ 

 
نا عبد هللا بن حدث( حدثنا حممد بن مرزوق، قال: 441أخرجه البزار ) -م 

نا عبد العزيز املاجشون، عن عبد الكرمي، عن محران، قال: حدثرجاء، قال: 
توضأ عثمان فغسل وجهه ثالاث، ويديه ثالاث، ومسح برأسه، وغسل رجليه 

، مث أتى بعرق ملسو هيلع هللا ىلصثالاث ثالاث، مث قال: " توضأت كما توضأ رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص ".فانتشله، وقال: أكلت كما أكل رسول هللا 

 وإسناده ضعيف من أجل عبد الكرمي وهو ابن أىب املخارق. 
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( حدثنا أمحد بن رشدين قال: 302أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -ن 
نا سفيان بن عيينة، عن حممد بن حدثنا حامد بن حيىي البلخي قال: حدث

عجالن، عن القعقاع بن حكيم، عن محران بن أابن، عن عثمان بن عفان، 
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  ثالاث، مث قال: مسعت رسول هللا أنه توضأ ثالاث

 "من توضأ مثل وضوئي هذا، خرجت خطاايه من وجهه ويديه ورجليه".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن ابن عجالن إال سفيان، تفرد به: حامد بن حيىي".

 وإسناده ضعيف جدا، شيخ الطرباين: متهم ابلكذب.
 

( من طريق أمحد بن حممد بن 5659ط" )أخرجه الطرباين يف "األوس -س 
سعيد التبعي قال: حدثنا القاسم بن احلكم العرين قال: حدثنا إمساعيل بن 

إبراهيم بن مهاجر قال: مسعت أيب حيدث، عن محران، أو أابن بن عثمان، 
قال: دعا عثمان بن عفان بوضوء، فتوضأ للصالة، مث قال: مسعت رسول 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
ن الوضوء، وصلى فأحسن الصالة، غفر له ما تقدم من من توضأ فأحس"

 ."ذنبه

 وقال الطرباين:
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"مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن مهاجر إال ابنه، تفرد به القاسم بن 
 احلكم".

، وابنه: ن مهاجر بن جابر: صدوق لني احلفظوإسناده ضعيف، إبراهيم ب
 ضعيف، والقاسم بن احلكم العرين: صدوق فيه لني.

 

( حدثنا حيىي بن حممد بن 31أخرجه ابن شاهني يف "الرتغيب" ) -ع 
صاعد، أخربان عبد هللا بن الوضاح، أخربان عبد هللا بن إدريس، عن شعبة، 

 بردة يف عن موسى بن أيب عثمان، قال: مسعت محران بن أابن، حيدث أاب
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنه عن رسول هللا  مسجد البصرة، عن عثمان

ا أمره هللا عز وجل، فالصلوات املكتوابت كفارات ملا "من توضأ كم 
 بينهن".

 وهذا إسناد حسن، وأما قول احلافظ يف ترمجة موسى بن أيب عثمان، 
وعبد هللا بن الوضاح أهنما مقبوالن فليس جبيد، فإهنما صدوقان فقد روى 

 عن كٍل منهما مجٌع، ووثقهما ابن حبان.
 

( من طريق خمرمة 1237انة )(، وأبو عو 12-232أخرجه مسلم ) -ف 
بن بكري، عن أبيه، عن محران موىل عثمان، قال: "توضأ عثمان بن عفان، ا
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توضأ فأحسن الوضوء مث ملسو هيلع هللا ىلص يوما وضوءا حسنا مث قال: رأيت رسول هللا 
 قال: 

من توضأ هكذا، مث خرج إىل املسجد ال ينهزه إال الصالة، غفر له ما خال "
 من ذنبه".

 
من طريق كثري بن زيد،  36 /1يف "شرح املعاين" أخرجه الطحاوي  -ص 

قال: حدثنا املطلب بن عبد هللا بن حنطب املخزومي، عن محران بن أابن: 
"أن عثمان توضأ فغسل رجليه ثالاث ثالاث وقال: لو قلت إن هذا وضوء 

 صدقت".ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
وإسناده ضعيف، كثري بن زيد األسلمي: صدوق خيطئ، واملطلب بن 

 دوق كثري التدليس واإلرسال.حنطب: ص
 
طريق عبيد هللا  من 35و 29 /1أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين"  - 2

( من طريق أيب عامر عبد امللك بن 349بن عبد اجمليد احلنفي، والبزار )ا
من طريق سليمان بن بالل،  63 /1، والبيهقي 157 /1عمرو، والدارقطين 

ية بن عبد هللا، عن عبد هللا بن ثالثُتهم عن إسحاق بن حيىي، عن معاو 
 :جعفر، عن عثمان بن عفان

ومضمض  ،واستنثر ثالاث ،ثالاث كل واحدة منهما أنه توضأ فغسل يديه "
وغسل وجهه ثالاث، وغسل ذراعيه كل واحدة منهما ثالاث ثالاث،  ،ثالاث
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ومسح برأسه ثالاث، وغسل رجليه ثالاث ثالاث كل واحدة منهما، مث قال: 
 يتوضأ هكذا".ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا رأيت رسو 

 وقال الدارقطين:

 "إسحاق بن حيىي ضعيف".

(، وأبو 515(، ويف "الصغري" )8499وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
( من طريق أيب مصعب أمحد بن أيب بكر 631الفضل الزهري يف "حديثه" )

املخزومي، عن طلحة موىل آل سراقة  الزهري قال: حدثنا عطاف بن خالد
يتوضأ، فمضمض، واستنشق  معاوية بن عبد هللا بن جعفر رأيتقال: 

وغسل وجهه ثالاث، وغسل يديه ثالثة، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثالاث، 
مث قال: هكذا رأيت عبد هللا بن جعفر، يتوضأ، وقال عبد هللا بن جعفر: 

عفان، يتوضأ، وقال عثمان: هكذا رأيت رسول هللا  هكذا رأيت عثمان بن
 يتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص 

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن عبد هللا بن جعفر إال طلحة موىل آل 
 سراقة، تفرد به: عطاف بن خالد".

ال فيمن ومل أجد ذكرا لطلحة موىل آل سراقة يف شيء من كتب الرتاجم إ
هللا املخزومي كما يف "هتذيب الكمال"  بدروى عنهم عطاف بن خالد بن ع
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يف "هتذيب الكمال" روى عن معاوية بن عبد هللا كما ، وفيمن 139 /20
 .197 /28أيضا 

، وعبد هللا بن أمحد يف 11/  1، وابن أيب شيبة 60 /1أخرجه أمحد  - 3
، من طريق اجلريري، عن عروة بن قبيصة، 74 /1"زوائده" على "املسند" 

 عن رجل من األنصار، عن أبيه: أن عثمان قال:

؟ قالوا: بلى، فدعا مباء، ملسو هيلع هللا ىلصء رسول هللا "أال أريكم كيف كان وضو  
فتمضمض ثالاث، واستنثر ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، وذراعيه ثالاث ثالاث، 

ومسح برأسه، وغسل قدميه، مث قال: واعلموا أن األذنني من الرأس، مث 
 ملسو هيلع هللا ىلص".قال: قد حتريت لكم وضوء رسول هللا 

 ي، وأبيه.وإسناده ضعيف، جلهالة عروة بن قبيصة، والرجل األنصار 

 

 /3، ومن طريقه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 61 /1أخرجه أمحد  - 4
عن صفوان بن  63 - 62/  1، والبيهقي 159/  1، والدارقطين 1635

عيسى، عن حممد بن عبد هللا بن أيب مرمي، قال: دخلت على ابن دارة موىل 
عثمان، قال: فسمعين أمضمض، قال: فقال: اي حممد. قال: قلت: لبيك. 

؟ قال: "رأيت عثمان وهو ابملقاعد ملسو هيلع هللا ىلصأال أخربك عن وضوء رسول هللا قال: 
دعا بوضوء، فمضمض ثالاث، واستنشق ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، وذراعيه 
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ثالاث ثالاث، ومسح برأسه ثالاث، وغسل قدميه، مث قال: من أحب أن ينظر 
 ملسو هيلع هللا ىلص".، فهذا وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصإىل وضوء رسول هللا 

 67 /5ذكره احلافظ يف "اإلصابة يف متييز الصحابة" وعبد هللا بن دارة: 
 ملسو هيلع هللا ىلص.بقوله: "ذكره ابن منده، وقال: أدرك النيب 

أخرجه الّدارقطيّن، ومل قال احلافظ: وله حديث عن عثمان يف صفة الوضوء، 
 روى عنه حممد بن كعب، وغريه، ومساه بعضهم زيدا". ،يسّم فيه

(، ومن طريقه 904"الزهد" )(، ويف 37وأخرجه ابن املبارك يف "مسنده" )
، والصيداوي يف "معجم شيوخه" 1635 /3أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 

( من طريق أيب معشر، حدثنا 2472(، والبيهقي يف "الشعب" )185)ص 
حممد بن كعب القرظي، عن عبد هللا بن دارة، عن محران، أنه قال: مررت 

سبغ الوضوء مث قال: لو مل على عثمان بفخارة فيها ماء، فدعا به فتوضأ فأ
إال مرة أو مرتني، أو ثالاث ما حدثتكموه، مسعت النيب  ملسو هيلع هللا ىلصأمسع من النيب 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص 

ما من عبد توضأ فأسبغ وضوءه، مث قام إىل الصالة إال غفر له ما بينه وبني "
 ."الصالة األخرى

( لكن عنده عبد هللا بن 100وهو عند املروزي يف "تعظيم قدر الصالة" )
جارية بدل عبد هللا بن دارة، وهو حتريف، ومهما يكن فإن أاب معشر املدين 

 هو جنيح بن عبد الرمحن وهو ضعيف.
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من طريق األشجعي وعبد هللا بن الوليد، كالمها  67 /1أخرجه أمحد  - 5
 عن سفيان، عن سامل أيب النضر، عن بسر بن سعيد، قال: 

واستنشق، مث غسل وجهه "أتى عثمان املقاعد، فدعا بوضوء فتمضمض، 
ثالاث، ويديه ثالاث ثالاث، مث مسح برأسه ورجليه ثالاث ثالاث، مث قال: رأيت 

هكذا يتوضأ، اي هؤالء أكذاك؟ قالوا: نعم. لنفر من ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 عنده".ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول هللا 

 من طريق األشجعي )وحده(. 147 /1وأخرجه الدارقطين 

 وخالفهما وكيع:

 ، والدارقطين9 /1 ، وابن أيب شيبة57 /1(، وأمحد 230أخرجه مسلم )
عن وكيع، حدثنا سفيان، عن أيب النضر،  78/  1، والبيهقي 148/  1 

 عن أيب أنس، أن عثمان: فذكره.
بغية الباحث: حدثنا يونس بن حممد، وأبو يعلى  -( 74وأخرجه احلارث )

يزيد بن  ( حدثنا غسان بن الربيع، كالمها عن الليث بن سعد، عن633)
 ،والزبري ،وء وعنده طلحةأيب حبيب، عن أيب النضر، أن عثمان، دعا بوض

وسعد، مث توضأ وهم ينظرون فغسل وجهه ثالث مرات، مث أفرغ  ،عليو 
على ميينه ثالث مرات، مث أفرغ على يساره ثالث مرات، مث مسح برأسه، مث 

ليسرى مث رش على رجله اليمىن، مث غسلها ثالث مرات مث رش على رجله ا
غسلها ثالث مرات، مث قال للذين حضروا: أنشدكم هللا، أتعلمون أن رسول 
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كان يتوضأ كما توضأت اآلن؟ قالوا: نعم، وذلك لشيء بلغه عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
 وضوء رجال".

وهذا إسناد منقطع، أبو النضر مل يسمع من عثمان شيئا، وبينهما يف هذا 
 احلديث أبو أنس.

 
(، 11272ابن أيب حامت يف "التفسري" )، و 71 /1أخرجه أمحد  - 6

( من 2560(، والبيهقي يف "الشعب" )18662والطربي يف "التفسري" )
( من طريق سعيد بن أىب أيوب، كالمها عن أيب 405طريق حيوة، والبزار )

 عقيل زهرة بن معبد القرشي، أنه مسع احلارث موىل عثمان يقول:
ذن، فدعا مباء يف إانء، أظنه "جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه املؤ 

يتوضأ وضوئي هذا، ملسو هيلع هللا ىلص سيكون فيه مد، فتوضأ، مث قال: رأيت رسول هللا 
مث قال: ومن توضأ وضوئي هذا، مث قام فصلى صالة الظهر، غفر له ما كان 

بينها وبني الصبح، مث صلى العصر غفر له ما بينها وبني صالة الظهر، مث 
صالة العصر، مث صلى العشاء غفر له ما صلى املغرب غفر له ما بينها وبني 

بينها وبني صالة املغرب، مث لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، مث إن قام فتوضأ 
وصلى الصبح غفر له ما بينها وبني صالة العشاء، وهن احلسنات يذهنب 

 السيئات.

قالوا: هذه احلسنات، فما الباقيات اي عثمان؟ قال: هن: ال إله إال هللا،  
 ، واحلمد هلل، وهللا أكرب، وال حول وال قوة إال ابهلل".وسبحان هللا
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 وقال البزار:

 "وهذا احلديث ال نعلمه يروى بلفظه عن عثمان إال من هذا الوجه".

قلت: وإسناده رجاله ثقات سوى احلارث موىل عثمان ُيكىن أبيب صاحل، 
يل: السفر الثالث البن أيب خيثمة، وق -208 /2كما يف "التاريخ الكبري" 

 .88 /9إن امسه تركان كما يف "الكىن" للبخاري املطبوع يف آخر "التاريخ" 

(: "روى عنه زهرة بن معبد، 1974وقال العجلي كما يف "ترتيب الثقات" )
 :136 /4وأهل مصر، ثقة"، وقال ابن حبان يف "الثقات" 

"احلارث بن عبد موىل عثمان بن عفان روى عنه أبو عقيل زهرة بن معبد 
 الوضوء مات يف والية معاوية". حديث

 :408 /1وقال احلافظ يف "تعجيل املنفعة" 

"ومل يذكره البخاري وال ابن أيب حامت فيمن امسه احلارث وامنا مساه البخاري 
تركان وذكر روايته عن عثمان ورواية أيب عقيل بن معبد عنه وتبعه أبو أمحد 

 احلاكم".

فيمن امسه  95 /3والتعديل" قلت: قد ذكره ابن أيب حامت يف "اجلرح 
 احلارث الذين ال ينسبون بقوله:

 "احلارث أبو صاحل موىل عثمان بن عفان روى عن عثمان بن عفان 
 روى عنه أبو عقيل زهرة بن معبد مسعت أيب يقول ذلك".
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(: "مقبول" يعين حيث يتابع وإال فلني 8174وقال يف "التقريب" )
 احلديث.

 
 ، 391 /1، والبخاري يف "التاريخ الكبري" (228أخرجه مسلم ) - 7

(، 1312(، وأبو عوانة )411املنتخب، والبزار ) -( 57وعبد بن محيد )
، ويف "السنن 187 /10و 290 /2(، والبيهقي 1044وابن حبان )

(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 2844(، ويف "الشعب" )845الصغري" )
سحاق بن سعيد بن عمرو بن عن أيب الوليد الطيالسي، حدثنا إ 39 /22

سعيد بن العاص، قال: حدثين أيب، عن أبيه، قال: كنت عند عثمان، فدعا 
 ، يقول: ملسو هيلع هللا ىلصبطهور، فقال: مسعت رسول هللا 

"ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل تؤت كبرية، وذلك الدهر 

 ه".كل

 وقال البزار:

 "وال نعلم روى عمرو بن سعيد، عن عثمان إال هذا احلديث".

وإسناده صحيح، جد إسحاق هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد مشس األموي أبو أمية األشدق أحد األشراف قيل: له رؤية، يروي عن 

ق وسعيد، تغلب على دمش ،وموسى ،أبيه وعمرو وعثمان، وعنه بنوه أمية
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سنة تسع وستني مث الطفه عبد امللك مث قتله غدرا سنة تسع وستني أو 
 سبعني، قيل: ذحبه بيده.

 
حدثنا حممد بن  64 /1(، ومن طريقه البيهقي 108أخرجه أبو داود ) - 8

داود اإلسكندراين، حدثنا زايد بن يونس، حدثين سعيد بن زايد املؤذن، عن 
الوضوء،  ابن أيب مليكة، عن لعثمان بن عبد الرمحن التيمي، قال: سئ

فقال: "رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء، فدعا مباء، فأيت مبيضأة 
فأصغاها على يده اليمىن، مث أدخلها يف املاء فتمضمض ثالاث، واستنثر 

ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، مث غسل يده اليمىن ثالاث، وغسل يده اليسرى 
بطوهنما  برأسه وأذنيه، فغسلأخذ ماء فمسح ثالاث، مث أدخل يده ف

وظهورمها مرة واحدة، مث غسل رجليه، مث قال: أين السائلون عن الوضوء؟ 
 يتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص هكذا رأيت رسول هللا 

 -وإسناده ضعيف، ابن أيب مليكة هو عبد هللا بن عبيد هللا، قال أبو زرعة 
 : هو مرسل.-يف حديثه عن عمر وعثمان رضي هللا عنهما

جمهول احلال، مل يرو عنه سوى زايد بن يونس وسعيد بن زايد: 
مل أجد من وثّقه سوى ابن حبان، و دراين، وخالد بن خملد القطواين، اإلسكن

، وهلذا قال احلافظ يف "التقريب": 262 /8فقد ذكره يف كتاب "الثقات" 
 يعين حيث يتابع وإال فلني احلديث. "مقبول"
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من طريق  47 /1هقي (، ومن طريقه البي109أخرجه أبو داود ) - 9
من طريق حممد بن بكر  146 /1(، والدارقطين 443عيسى، والبزار )

( من 3932( و )3931الربساين، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )
طريق حيىي القطان ومكي بن إبراهيم، أربعُتهم عن عبيد هللا بن أيب زايد 

ىل ابن عباس، القداح، عن عبد هللا بن عبيد بن عمري، عن أيب علقمة مو 
قال: "رأيت عثمان بن عفان رضي هللا عنه توضأ وعنده انس من أصحاب 

ووجهه ثالاث، ومسح برأسه،  ، فغسل كفيه ويديه ثالاث،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
يتوضأ هذا ملسو هيلع هللا ىلص وغسل رجليه حىت أنقامها، مث قال: رأيت رسول هللا 

 الوضوء".

 وي.وإسناده ضعيف، عبيد هللا بن أيب زايد القداح: ليس ابلق

السبيعي: أحد األعالم يف احلفظ وعيسى هو ابن يونس بن أيب إسحاق 
 العبادة.و 

 
حممد بن حامت،  [46] ( من طريق ِحّبَّ 378رجه البزار )أخ - 10

( من طريق أيب حصني الرازي، كالمها عن 3836والطرباين يف "األوسط" )
حيىي بن اليمان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن 

 توضأ ثالاث ثالاث".ملسو هيلع هللا ىلص عثمان: "أن النيب 

                                                           

من مسند البزار  حيب، بكسر احلاء وابء معجمة بواحدة مكسورة أيًضا، ويف املطبوع - 46
 )حيي( بيائني وهو خطأ.
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 وقال البزار:

 "وهذا احلديث مل نسمعه إال من اجلراح، عن حيب، وكان من خيار الناس".

 ال الطرباين:وق

"مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال معمر، وال عن معمر إال حيىي بن ميان، 
 تفرد به: أبو حصني الرازي".

قلت: وليس كما قال الطرباين، فقد اتبع أاب حصني: حممد بن حامت، 
 واحلديث إسناده ضعيف، حيىي بن اليمان: صدوق عابد خيطئ كثريًا.

(، ومن طريقه اخلطيب يف "اتريخ 651"الصغري" )وأخرجه الطرباين يف 
حدثنا عبد هللا بن يوسف بن اخلتلي البغدادي، حدثنا  195 /10بغداد" 

يزيد بن أيب مالك، عن أبيه، عن  عمر بن سعيد الدمشقي، حدثنا خالد بن
 عثمان رضي هللا عنه: سعيد بن املسيب، عن 

 توضأ ثالاث ثالاث".ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب "

 :وقال الطرباين

 "مل يروه عن يزيد إال ابنه خالد".

وإسناده ضعيف، خالد بن يزيد بن أيب مالك: ضعيف مع كونه كان فقيها، 
 وقد اهتمه ابن معني كما يف "التقريب".

 وعمر بن سعيد الدمشقي: قال أبو حامت: كتبت حديثه وطرحته.
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 وقال أمحد بن حنبل: أخرج إلينا كتاب سعيد بن بشري، فإذا أحاديث سعيد
 بن أيب عروبة.ا

 وقال مسلم: ضعيف احلديث. 

 وقال النسائي: ليس بثقة.

 وشيخ الطرباين: جمهول احلال.
 

( من طريق حممد بن 87أخرجه أبو يعلى كما يف "املطالب العالية" ) - 11
من طريق صاحل بن عبد اجلبار، كالمها عن  160 /1احلارث، والدارقطين 

 ابن البيلماين، عن أبيه، عن عثمان بن عفان: 
"أنه توضأ ابملقاعد، واملقاعد ابملدينة حيث يصلى على اجلنائز عند 

املسجد، فغسل كفيه ثالاث ثالاث، واستنثر ثالاث، ومضمض ثالاث، وغسل 
ه ثالاث، وغسل قدميه وجهه ثالاث، ويديه إىل املرفقني ثالاث، ومسح برأس

ثالاث، وسلم عليه رجل وهو يتوضأ فلم يرد عليه حىت فرغ، فلما فرغ كلمه 
ملسو هيلع هللا ىلص معتذرا إليه، وقال: مل مينعين أن أرد عليك إال أنين مسعت رسول هللا 

 يقول: 

"من توضأ هكذا ومل يتكلم مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
 فر له ما بني الوضوئني".له وأن حممدا عبده ورسوله غ

 ، وأبوه: ضعيفان.اينوهذا إسناد ضعيف، حممد بن عبد الرمحن بن البيلم 
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 ضعفوه، وتركه أبو زرعة.وحممد بن احلارث: 

 :101 /4وقال العقيلي يف "الضعفاء" 

 "وصاحل بن عبد اجلبار هذا حيدث عن ابن البيلماين نسخة فيها مناكري". 

احلضرمي، ر من طريق صاحل بن عبد اجلبا 161 /1قطين مث أخرجه الدار 
وعبد احلميد بن صبيح، كالمها عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين، عن 

 أبيه، عن ابن عمر مرفوعا به.

 فجعله من مسند ابن عمر، وعبد احلميد بن صبيح: مل أجده.
 

من طريق عمر بن عبد الرمحن بن سعيد  161 /1أخرجه الدارقطين  - 12
املخزومي، حدثين جدي، أن عثمان بن عفان خرج يف نفر من أصحابه 

حىت جلس على املقاعد فدعا بوضوء فغسل يديه ثالاث، ومتضمض ثالاث، 
واستنشق ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، وذراعيه ثالاث، ومسح برأسه مرة 

توضأ، ملسو هيلع هللا ىلص واحدة، وغسل رجليه ثالاث، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص".ولكن أحببت أن أريكم كيف توضأ النيب  كنت على وضوء

وإسناده ضعيف، عمر: وقيل: عمرو بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد 
: 172 /4بن يربوع القرشي املخزومي: قال الذهيب يف "اتريخ اإلسالم" ا

 "روى عنه: زيد بن احلباب، والواقدي، صويلح!".

 :228 /10وقال احلافظ مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" 
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"وذكره ابن حبان وابن أيب حامت وأبو داود فيمن امسه عمر، فليت شعري،  
 إذا كان هؤالء قد ذكروه يف ابب عمر فمن الذي ذكره يف ابب عمرو؟! 

أبو داود الذي خرج حديثه ذكره يف ابب عمر، وكذلك البخاري، فلم يبق 
  أعلم".إال نسخة مصحفة ال يرجع إليها وال يعتمد عليها، وهللا تعاىل

(: "مقبول" وهذا إشارة منه إىل جهالة 5076وقال احلافظ يف "التقريب" )
 حاله.

 
من طريق حيىي بن  158 /1(، والدارقطين 110أخرجه أبو داود ) - 13

( 393كالمها خمتصرا، والبزار )  9/  1، وابن أيب شيبة 57 /1آدم، وأمحد 
، 148 /1حلاكم (، ومن طريقه ا125( و )34عن وكيع، وعبد الرزاق )

 /1والدارقطين  املنتخب، -( 62، وعبد بن محيد )54 /1وعنه البيهقي 
(، 152(، وابن خزمية )72من طريق عبد هللا بن منري، وابن اجلارود ) 148

(، 72من طريق عبد الرمحن بن مهدي، وابن اجلارود ) 150 /1والدارقطين 
سان مالك بن من طريق أيب غ 63 /1، والبيهقي 150 /1والدارقطين 

( من طريق خلف بن 167( و )151إمساعيل النهدي، وابن خزمية )
من طريق عبيد هللا بن  148 /1الوليد، وأيب عامر العقدي، واحلاكم 

من  32 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 54 /1موسى، وعنه البيهقي 
من طريق مصعب بن املقدام، كلهم )حيىي  148 /1طريق أسد، والدارقطين 

بن آدم ، ووكيع، وعبد الرزاق، وعبد هللا بن منري، وعبد الرمحن بن مهدي، ا
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وأبو غسان مالك بن إمساعيل النهدي، وخلف بن الوليد، وأبو عامر 
العقدي، وعبيد هللا بن موسى، وأسد بن موسى، ومصعب بن املقدام( عن 

 إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة قال: 
 أ فغسل كفيه ثالاث ثالاث، ومضمض،فان توض"رأيت عثمان بن ع

: وذراعيه -قال: وحسبته قال  -واستنشق، واستنثر، وغسل وجهه ثالاث 
وغسل قدميه ثالاث  ثالاث ثالاث، مث مسح برأسه، وأذنيه ظاهرمها وابطنهما،

جهه قبل أن يغسل قدميه، ثالاث، وخلل أصابعه، وخلل حليته حني غسل و 
 والسياق ".يفعل كالذي رأيتموين فعلت ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا"مث قال: 

 لعبد الرزاق. 
 وقال البزار:

 "وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن عثمان إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد".

(، واحلاكم، والدارقطين: 151ويف رواية البزار، وعبد بن محيد، وابن خزمية )
 .واالستنشاقتقدمي غسل الوجه على املضمضة 

 الدارقطين:وقال 

قال موسى بن هارون: ويف هذا احلديث موضع فيه عندان وهم، ألن فيه "
االبتداء بغسل الوجه قبل املضمضة واالستنشاق، وقد رواه عبد الرمحن بن 

مهدي، عن إسرائيل هبذا اإلسناد، فبدأ فيه ابملضمضة واالستنشاق قبل 
يل فبدأ فيه غسل الوجه واتبعه أبو غسان مالك بن إمساعيل، عن إسرائ

 ابملضمضة واالستنشاق قبل الوجه وهو الصواب".
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 وقال احلاكم:

"وقد اتفق الشيخان على إخراج طرق حلديث عثمان يف دبر وضوئه، ومل 
يذكرا يف رواايهتما ختليل اللحية ثالاث، وهذا إسناد صحيح، قد احتجا جبميع 

وجه من رواته غري عامر بن شقيق، وال أعلم يف عامر بن شقيق طعنا ب
 الوجوه".

 قلت: عامر بن شقيق: لني احلديث كما يف "التقريب".

وقال اخلالل يف كتاب "العلل" كما يف "تعليقة على العلل البن أيب حامت" 
 (: 47)ص: 

يعين: السجستاين قال: قلت ألمحد بن حنبل: ختليل  -"أخربان أبو داود 
يثبت منها حديث، اللحية؟ قال: ختليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس 

 وأحسن شيء فيه حديث شقيق، عن عثمان. 

 -يعين: يف التخليل  -وقال ابن أيب خيثمة: سألت حيىي عن حديث عامر 
 فقال: ضعيف".

 (: 101وقال ابن أيب حامت يف "العلل" )

 يف ختليل اللحية حديث".ملسو هيلع هللا ىلص "مسعت أيب يقول: ال يثبت عن النيب 

 لتخليل:وله طريق أخرى عن شقيق ليس فيها ا
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( أخربان ابن ثوابن، عن 3406أخرجه أبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )
عبدة بن أيب لبابة قال: مسعت شقيق بن سلمة قال: شهدت عثمان توضأ 

االستنشاق، مث قال: هكذا توضأ  ثالاث، وذكر أنه أفرد املضمضة منثالاث 
 ملسو هيلع هللا ىلص".النيب 

حدثنا  29 /1املعاين" ومن طريق ابن اجلعد: أخرجه الطحاوي يف "شرح 
( حدثنا موسى بن 161ابن أيب داود، والطرباين يف "مسند الشاميني" )

هارون، كالمها عن علي بن اجلعد، أخربان ابن ثوابن، عن عبدة بن أيب 
، وقاال: هكذا يت عليا وعثمان توضآ ثالاث ثالاثلبابة، عن شقيق، قال: "رأ

 ملسو هيلع هللا ىلص".كان يتوضأ رسول هللا 

( ابلوضوء ثالاث فقط، ليس فيه 81وابن: الطيالسي )وأخرجه عن ابن ث
 علي.

ورمى ابلقدر  خيطئبن اثبت بن ثوابن: صدوق  وابن ثوابن هو عبد الرمحن
 تغري أبخرة كما يف "التقريب"، وجاءت عنه رواايت قُرن فيها بعثمان علي:و 

( من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، وأبو عبيد 413أخرجه ابن ماجه )
( حدثنا عاصم بن علي، وأبو احلسن بن سلمة يف 81هور" )يف "الط

( من طريق أيب نعيم، والبزار 413) "زايداته" على "ابن ماجه" حتت احلديث
 29 /1( من طريق موسى بن داود، والطحاوي يف "شرح املعاين" 394)

من طريق اهليثم بن مجيل، مخسُتهم عن ابن ثوابن، عن عبدة بن أيب لبابة، 
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ن سلمة قال: "رأيت عثمان وعليا يتوضآن ثالاث ثالاث، عن شقيق ب
 ملسو هيلع هللا ىلص".ويقوالن: هكذا كان وضوء رسول هللا 

أيضا من حديث علي بن أيب طالب، وعبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجاء وصف وضوءه 
بن زيد، واملغرية، وأيب هريرة، وأنس، وأيب مالك األشعري، وعائشة، ا

واملقدام بن معدي وأيب بكرة، ووائل بن حجر، وأيب جبري الكندي، 
كرب، والربيع بنت معوذ ابن عفراء، وابن عباس، والرباء بن عازب، 

 وابن عمرو، وأيب رافع رضي هللا عنهم:

 

 أما حديث علي بن أيب طالب:

(، 94(، ويف "الكربى" )91(، والنسائي )112فأخرجه أبو داود )
 74و  58و  48 /1الرسالة، والبيهقي  -186و  155 /1والدارقطين 

(، وابن حبان 701من طريق احلسني بن علي اجلعفي، والدارمي )
عن أيب الوليد الطيالسي، وابن املنذر  59و  47 /1(، والبيهقي 1056)

من طريق  186و  155 /1(، والدارقطين 389( و )378يف "األوسط" )
من طريق حجاج، والوليد،  186و  155 /1حيىي بن أيب بكري، والدارقطين 

من طريق الفراييب، وابن حبان  35 /1"شرح املعاين"  والطحاوي يف
، وأبو عبيد يف 135 /1( من طريق عبد هللا بن املبارك، وأمحد 1079)

(، ومن طريقه 347( و )335( و )290( و )127( و )75"الطهور" )
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(، والبزار 68(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )360ابن املنذر يف "األوسط" )
و  155  /1(، والدارقطين 147(، وابن خزمية )286)(، وأبو يعلى 791)

عن عبد الرمحن بن مهدي، مثانيُتهم )احلسني بن علي اجلعفي، وأبو  186
الوليد الطيالسي، وحيىي بن أيب بكري، وحجاج، والوليد، وحممد بن يوسف 

الفراييب، وابن املبارك، وعبد الرمحن بن مهدي( مطوال وخمتصرا عن زائدة بن 
 ن خالد بن علقمة، حدثنا عبد خري قال: قدامة، ع

، ررحبة، مث قال لغالمه: ائتين بطهو علي بعد ما صلى الفجر يف ال "جلس
قال عبد خري: وحنن جلوس ننظر إليه  -فأاته الغالم إبانء فيه ماء وطست 

، مث أخذ بيده ، مث غسل كفيهنه اإلانء فأكفأه على يده اليسرىفأخذ بيمي -
 -، فعله ثالث مرار  فأفرغ على يده اليسرى مث غسل كفيه،  اإلانءاليمىن

: كل ذلك ال يدخل يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالث مرات قال عبد خري
، واستنشق ونثر بيده اليسرى يف اإلانء فمضمضمث أدخل يده اليمىن  -

يف اإلانء ، فغسل وجهه ثالث ، مث أدخل يده اليمىن لك ثالث مراتفعل ذ
اليسرى  ، مث غسل يدهيده اليمىن ثالث مرات إىل املرفق، مث غسل مرات

ثالث مرات إىل املرفق ، مث أدخل يده اليمىن يف اإلانء حىت غمرها املاء، مث 
، مث مسح رأسه بيديه رفعها مبا محلت من املاء، مث مسحها بيده اليسرى

ه اليمىن ، مث اليمىن ثالث مرات على قدم ، مث صب بيدهكلتيهما مرة
، مث صب بيده اليمىن على قدمه اليسرى ، مث غسلها بيده اليسرىغسلها 

ه اليمىن فغرف بكفه فشرب، مث بيده اليسرى ثالث مرات، مث أدخل يد
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، ملسو هيلع هللا ىلص، فمن أحب أن ينظر إىل طهور نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هذا طهور نيب هللا قال
 فهذا طهوره".

 وعند الطحاوي شك، فقال: عن علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة!

 واتبع زائدة بن قدامة، أبو عوانة، وشريك، وشعبة:

 متابعة أيب عوانة:

( عن 222، والبغوي )68و 50 /1(، والبيهقي 111أخرجها أبو داود )
( عن قتيبة 222(، والبغوي )77(، ويف "الكربى" )92مسدد، والنسائي )

 ( عن حممد بن 792حدثنا عفان، والبزار ) 154 /1بن سعيد، وأمحد ا
 141 /1لك القرشي، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" عبد امل

( من طريق عبد الواحد بن غياث، ستُتهم 222حدثنا أبو حبر، والبغوي )
 عن خالد بن علقمة، عن عبد خري، قال:  عن أيب عوانة،

وقد "أتينا علي بن أيب طالب وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع 
فأيت إبانء فيه ماء وطست فأفرغ من اإلانء على علمنا، "صلى؟ ما يريد إال لي

يده فغسلها ثالاث، مث مضمض، واستنشق ثالاث من الكف الذي أيخذ به 
املاء، مث غسل وجهه ثالاث، وغسل يده اليمىن ثالاث، ويده الشمال ثالاث، 

ومسح رأسه مرة واحدة، مث غسل رجله اليمىن ثالاث، ورجله الشمال ثالاث، 
 فهو هذا".ملسو هيلع هللا ىلص من سره أن يعلم وضوء رسول هللا  مث قال:

 :135 /8وقال املزي يف "هتذيب الكمال" 
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 "رواه أبو داود، عن مسدد، وعمرو بن عون، عن أيب عوانة.

يف حديث مسدد، عن خالد بن علقمة، ويف حديث عمرو بن عون، عن 
 مالك بن عرفطة".

رفطة ليست يف قلت: رواية عمرو بن عون، عن أيب عوانة، عن مالك بن ع
املطبوع من سنن أيب داود، وهي يف رواية أيب احلسن بن العبد من سنن أيب 

 ، وقال املزي:417 /7داود كما يف "األطراف" 

" قال أبو داود: مالك بن عرفطة إمنا هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة، 
 ا: حدثنا مالك بن عرفطة، عن عبد خري،قال أبو داود: قال أبو عوانة يوم

 فقال له عمرو األغضف: رمحك هللا اي أاب عوانة! 

هذا خالد بن علقمة ولكن شعبة خمطئ فيه، فقال أبو عوانة: هو يف كتايب 
 خالد بن علقمة ولكن قال يل شعبة: هو مالك بن عرفطة.

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مالك بن  
ه قدمي. قال أبو داود: حدثنا أبو كامل، قال: عرفطة، قال أبو داود: ومساع

ومساعه متأخر، كان بعد ذلك رجع  حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة،
 إىل الصواب". 

 وأما متابعة شريك:

، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على 38و 8 /1فأخرجها ابن أيب شيبة 
عن  135 /8، واملزي يف "هتذيب الكمال" 141و 125 /1"املسند" 
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شريك، عن خالد بن علقمة، عن عبد خري، عن علي، قال: صلينا الغداة 
فأتيناه فجلسنا إليه فدعا بركوة فيها ماء وطست قال: فأفرغ من الركوة على 

يده اليمىن فغسل يده ثالاث، ومتضمض واستنشق ثالاث بكف كف، مث غسل 
ثالاث، مث وضع يده يف الركوة فمسح هبا رأسه  وجهه ثالاث وذراعيه ثالاث

بكفيه مجيعا مرة واحدة، مث غسل رجليه ثالاث ثالاث، مث قال: هذا وضوء 
 فاعلموه".ملسو هيلع هللا ىلص نبيكم 

 وأما متابعة شعبة:

( 83(، ويف "الكربى" )94( و )93(، والنسائي )113فأخرجها أبو داود )
(، 793ار )(، والبز 535(، وأبو يعلى )164( و )163( و )100و )

من  50 /1(، والبيهقي 4، والطوسي يف "األربعني")35 /1والطحاوي 
 طريق شعبة، حدثين مالك بن ُعرأُفَطَة، قال: مسعت عبد خري يقول: 

"رأيت عليا أتى بكرسي فقعد عليه يف الرحبة، مث أتى بتور من ماء فأكفاه 
املضمضة  على كفه فغسل كفيه ثالاث، مث متضمض واستنشق ثالاث، مجع بني

واالستنشاق بكف واحد، مث غسل وجهه ثالاث وذراعيه ثالاث، مث مسح رأسه 
ووصف شعبة بكفيه، من مقدم رأسه إىل مؤخره، قال شعبة: فال  -بيده، 

مث غسل رجليه ثالاث ثالاث، مث قال: هذا وضوء رسول  -أدري أردمها أم ال؟ 
ا وضوء رسول هللا ، فهذملسو هيلع هللا ىلص، فمن سره أن ينظر إىل وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص".

 وقال البزار:
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"وحديث أيب عوانة قريب اللفظ من حديث شعبة، إمنا خيتلفان يف اسم 
 خالد بن علقمة، ومالك بن عرفطة".

 وقال النسائي: 

 "هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة".

 : 163 /3وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 

 ُعرُفَطة، وهو وهٌم". ن"قال ُشعبة: مالك ب

: "إمنا هو خالد بأن 152 /27وقال أَبو داود كما يف "هتذيب الكمال" 
 علقمة أخطأ فيه شعبة".

 وقال الرتمذي:

"وروى شعبة هذا احلديث، عن خالد بن علقمة، فأخطأ يف امسه، واسم 
أبيه، فقال: مالك بن عرفطة، وروي عن أيب عوانة، عن خالد بن علقمة، 

، عن علي، وروي عنه، عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة، عن عبد خري
 والصحيح خالد بن علقمة".

 :108 /3وقال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 

"وقال البخاري وأمحد وأبو حامت وابن حبان يف "الثقات" ومجاعة: وهم شعبة 
 تسميته حيث قال: مالك بن عرفطة.  يف
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قول: خالد بن علقمة مثل وعاب بعضهم على أيب عوانة كونه كان ي
اجلماعة، مث رجع عن ذلك حني قيل له إن شعبة يقول: مالك بن عرفطة، 

 واتبعه، وقال: شعبة أعلم مين. 

ك اثنيا إىل ما كان يقول أوال، وحكاية أيب داود تدل على أنه رجع عن ذل
 هو الصواب. و 

ملرادي، أخرجه قرأت خبط مغلطاي: وكذا تبع شعبة حسن بن عقبة او 
 ". لدارمي يف "مسندها

كذا قال فوهم، وإمنا رواه حسن بن عقبة عند الدارمي عن عبد خري نفسه 
 من دون واسطة".

( من طريق حسن بن 702قلت: وهو كما قال احلافظ، أخرجه الدارمي )
 عقبة املرادي أخربين عبد خري به.

 /1(، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" 49وأخرجه الرتمذي )
( من طريق أيب إسحاق، عن عبد 947(، والبزار )500، وأبو يعلى )127

 خري به.

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

(، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على 161وأخرجه النسائي يف "الكربى" )
 110 /1من طريق مسهر، وأمحد  124-123و  113 /1"املسند" 
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ك بن سلع، عن عبد خري، قال: صلينا حدثنا مروان، كالمها عن عبد املل
مع علي الفجر، فلما سلم قام وقمنا معه، فجاء ميشي حىت انتهى إىل 

الرحبة، فجلس وأسند ظهره إىل احلائط فرفع رأسه، فقال: اي قنرب ائتين 
ابلركوة، والطست فجاء قنرب، فقال له: ضع فوضع الطست، مث قال له: 

، مث قال له: ضع فوضع الركوة " صب فصب عليه فغسل كفيه ثالاث ثالاث
فأدخل يده اليمىن فأخذ ملء كفه ماء فمضمض ثالاث واستنشق ثالاث، مث 

أدخل كفه فغسل وجهه ثالاث، مث أدخل كفه اليمىن فغسل ذراعه األمين 
ثالاث، مث أدخلها فغسل ذراعه األيسر ثالاث، مث أدخل كفه اليمىن فبسط 

سحها على كفه اليسرى كمسحك أصابعه يف املاء بسطا، مث رفعها فم
بيديك ابلدهن، مث مسح هبما رأسه وأذنيه، وغسل رجليه ثالاث، مث أدخل 

اليمىن فأخذ مألها ماء فشرهبا، مث التفت إلينا، فقال: هذا وضوء  كفه
 أحببت أن أريكموه".ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

، ومن طريقه القطيعي يف "جزء األلف دينار" 120 /1وأخرجه أمحد 
(، والبيهقي 200عن ابن األشجعي، وابن خزمية ) 75 /1والبيهقي (، 63)

من طريق إبراهيم بن أيب الليث، عن عبيد هللا بن عبيد الرمحن  75 /1
 : األشجعي، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خري، عن علي

"أنه دعا بكوز من ماء مث قال: أين هؤالء الذين يزعمون أهنم يكرهون 
خذه فشرب وهو قائم مث توضأ وضوءا خفيفا ومسح الشرب قائما قال: فأ

 للطاهر ما مل حيدث".ملسو هيلع هللا ىلص على نعليه مث قال: هكذا وضوء رسول هللا 
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 337 /1وابراهيم بن أيب الليث: مرتوك احلديث، ويُنظر "لسان امليزان" 

وابن األشجعي هو أبو عبيدة بن عبيد هللا بن عبيد الرمحن: مقبول كما يف 
يظهر أنه حسن احلديث، فقد روى عنه: أمحد بن "التقريب"، والذي 

د بن النحاس الرملي، وعيسى بن يونس  حنبل، وأبو ُعَمري ِعيَسى بأن حُمَمَّ
ن إسحاق املروذي، وذكره ابن حبان يف ري حممد بالطرسوسي، وأبو زه

، ومساه: عباد بن عبيد هللا بن عبد الرمحن األشجعي، 434 /8"الثقات" 
فة يروي عن أبيه ووكيع، روى عنه إبراهيم بن عرعرة، "من أهل الكو  وقال:

 وعيسى بن حممد املروزي".

من  35 /1حدثنا إسحاق بن يوسف، والطحاوي  116 /1وأخرجه أمحد 
طريق حممد بن األصبهاين، كالمها عن شريك، عن السدي، عن عبد خري، 

قال: رأيت عليا دعا مباء ليتوضأ، فتمسح به متسحا، ومسح على ظهر 
ميه، مث قال: هذا وضوء من مل حيدث، مث قال: لوال أين رأيت رسول هللا قد

مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطوهنما أحق، مث شرب فضل وضوئه ملسو هيلع هللا ىلص 
وهو قائم، مث قال: أين الذين يزعمون أنه ال ينبغي ألحد أن يشرب 

 قائما؟".

 واملسح على ظهر القدمني منكر، ولعله من شريك وهو النخعي فإنه سيء
 احلفظ.

 وله طرق أخرى عن علي:
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(، ويف 96(، والنسائي )48(، والرتمذي )116أخرجه أبو داود )  - 1
، 8 /1(، وابن أيب شيبة 456( و )436(، وابن ماجه )102"الكربى" )

، وأبو يعلى 157و  127 /1وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" 
 /1، والبيهقي 35 /1 (، والطحاوي795( و )736(، والبزار )499)

من طريق أيب األحوص،  270 /33، واملزي يف "هتذيب الكمال" 75
، وعبد 149-148و  142و  125و  120 /1(، وأمحد 44والرتمذي )

، 157 /1(، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" 120الرزاق )
ان ( من طريق سفي735( و )734(، والبزار )571( و )283وأبو يعلى )

(، وعبد هللا بن أمحد يف 121، وعبد الرزاق )127 /1الثوري، وأمحد 
من  35 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 157 /1"زوائده" على "املسند" 

( من طريق زكراي بن أىب زائدة، 162طريق إسرائيل، والنسائي يف "الكربى" )
" على ( من طريق شعبة، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده136والنسائي )

من طريق زيد بن أيب أنيسة، ستُتهم )أبو األحوص،  158 /1"املسند" 
والثوري، وإسرائيل، وزكراي بن أىب زائدة، وشعبة، وزيد بن أيب أنيسة( عن أيب 

 إسحاق السبيعي، عن أيب حية، قال: 

"رأيت عليا رضي هللا عنه توضأ فغسل كفيه حىت أنقامها، مث مضمض ثالاث، 
وغسل وجهه ثالاث، وغسل ذراعيه ثالاث، مث مسح برأسه، مث واستنشق ثالاث، 

غسل قدميه إىل الكعبني، مث قام فأخذ فضل طهوره فشرب، وهو قائم، مث 
 ملسو هيلع هللا ىلص".قال: أحببت أن أريكم كيف طهور النيب 
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وإسناده حسن يف املتابعات، أبو حية هو ابن قيس الوادعي اخلاريف: قال 
 يف، تفرد عنه أبو إسحاق بوضوء علر : ال يع519 /4الذهيب يف "امليزان" 

 "فمسح رأسه ثالاث وغسل رجليه إىل الكعبني ثالاث ثالاث".

 رواه عنه زهري، وأبو االحوص.

 قال أمحد: أبو حية شيخ.

 وقال ابن املديين، وأبو الوليد الفرضي: جمهول.

 وقال أبو زرعة: ال يسمى.

 وصحح خربه ابن السكن وغريه".

حدثين  160 /1د يف "زوائده" على "املسند" وأخرجه عبد هللا بن أمح
سفيان بن وكيع بن اجلراح، حدثنا أيب، عن أبيه، عن أيب إسحاق، عن أيب 

 حية الوادعي، وعمرو ذي مر قال: 

قال:  -"أبصران عليا رضي هللا عنه توضأ، فغسل يديه ومضمض واستنشق 
وجهه  وغسل -وأان أشك يف املضمضة واالستنشاق ثالاث، ذكرها أم ال 

قال  -ثالاث، ويديه ثالاث، كل واحدة منهما ثالاث، ومسح برأسه وأذنيه 
مث قام فشرب فضل وضوئه: مث  -أحدمها: مث أخذ غرفة فمسح هبا رأسه 

 يتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص قال: " هكذا كان النيب 

 وإسناده ضعيف، من أجل سفيان بن وكيع.
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أخربان عبيد هللا بن  243 /6وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات الكربى" 
موسى، قال: أخربان حسن بن صاحل، عن أيب إسحاق، عن عمرو ذي مر 

 قال: 

 "رأيت عليا توضأ مث أخذ كفا من ماء فصبه على رأسه مث دلكه".

: "روى 329 /6وعمرو ذو مر: جمهول، قال البخاري يف "التاريخ الكبري" 
 بو إسحاق اهلمداين وحده، ال يعرف".عنه أَ 

: "وهو يف مجلة مشايخ أيب إسحاق 243 /6وقال ابن عدي يف "الكامل" 
اجملهولني الذين ال حيدث عنهم غري أيب إسحاق فإن أليب إسحاق غري شيخ 

 حيدث عنه ال يعرف".
 
، 144 /1(، وأمحد 3718(، وأبو داود )5615أخرجه البخاري ) - 2

، وابن خزمية 273 /4(، والطحاوي 780والبزار ) (،309وأبو يعلى )
(، 5616من طريق مسعر، والبخاري ) 282 /4(، والبيهقي 16)

(، 144( و )141(، والطيالسي )132(، ويف "الكربى" )130والنسائي )
(،  وأبو القاسم البغوي يف 782، والبزار )153و  139و  123 /1وأمحد 

، 273 /4و  34 /1املعاين"  (، والطحاوي يف "شرح459"اجلعدايت" )
، 75 /1(، والبيهقي 16(، وابن خزمية )11326والطربي يف "تفسريه" )

( عن شعبة، وعبد هللا بن أمحد يف 3047والبغوي يف "شرح السنة" )
(، وعنه ابن حبان 368، وأبو يعلى )159 /1"زايداته" على "املسند" 



780 
 

والرتمذي يف  ( من طريق منصور،202( و )16(، وابن خزمية )1057)
، وعبد هللا بن أمحد يف "زايداته" على 78 /1(، وأمحد 210"الشمائل" )

( من طريق األعمش، أربعُتهم اتما 781، والبزار )159 /1"املسند" 
 عن النزال بن سربة قال:  وخمتصرا عن عبد امللك بن ميسرة،

عد "صليت مع علي الظهر، مث انطلق إىل جملس كان جيلسه يف املدينة، فق
وقعدان حوله حىت حضرت العصر، فأيت إبانء فيه ماء، فأخذ منه كفا 
فتمضمض، مث استنشق ومسح وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح 

برجليه، مث قام فشرب فضل إانئه، مث قال: إين حدثت أن رجاال يكرهون أن 
فعل ذلك، وهذا وضوء ملسو هيلع هللا ىلص يشرب أحدهم وهو قائم، وإين رأيت رسول هللا 

 ث".من مل حيد

 

(، والنسائي يف "مسند علي" كما يف "هتذيب 114أخرجه أبو داود ) - 3
من طريق أيب نعيم  75-74و 58 /1، والبيهقي 131 /9الكمال" 

املزي يف "هتذيب الكمال"  ، ومن طريقه110 /1الفضل بن دكني، وأمحد 
( من طريق 561حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، والبزار ) 131-132 /9

عبد هللا بن رجاء العدين، ثالثتهم عن ربيعة بن عتبة، عن املنهال بن عمرو، 
، ملسو هيلع هللا ىلصعن زر بن حبيش، قال: سئل علي رضي هللا عنه عن وضوء رسول هللا 

، فقال: أين السائل عن وضوء رسول هللا فأهراق املاء يف الرحبة، مث دعا مباء
، فغسل يديه ثالاث، ووجهه ثالاث، وغسل ذراعيه ثالاث، مث مسح برأسه ملسو هيلع هللا ىلص
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حىت كاد أن يقطر، مث غسل رجليه ثالاث، مث قال: هكذا كان يتوضأ رسول 
 ملسو هيلع هللا ىلص".هللا 

  وقال البزار:

وال نعلم روى املنهال، عن زر، عن علي رضي هللا عنه حديثا مسندا إال "
 هذا احلديث".

 وإسناده حسن، ربيعة بن عتبة، ويقال: ابن عبيد، الكناين الكويف: صدوق.

 واملنهال بن عمرو األسدي: صدوق.

 

( من طريق حجاج بن 101(، ويف "الكربى" )95أخرجه النسائي ) - 4
( خمتصرا من 510، والبزار )242 /4حممد، والبخاري يف "التاريخ الكبري" 

يل، كالمها عن ابن جريج، حدثين شيبة، أن حممد بن طريق أيب عاصم النب
دعاين أيب "علي أخربه قال: أخربين أيب علي، أن احلسني بن علي قال: 

علي بوضوء، فقربته له، فبدأ فغسل كفيه ثالث مرات قبل أن يدخلهما يف 
وضوئه، مث مضمض ثالاث، واستنثر ثالاث، مث غسل وجهه ثالث مرات، مث 

 املرفق ثالاث، مث اليسرى كذلك، مث مسح برأسه مسحة غسل يده اليمىن إىل
واحدة، مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالاث، مث اليسرى كذلك، مث قام 

قائما، فقال: انولين. فناولته اإلانء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل 
وضوئه قائما "، فعجبت فلما رآين قال: "ال تعجب، فإين رأيت أابك النيب 
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نع مثل ما رأيتين صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه يصملسو هيلع هللا ىلص 
 قائما".

 وإسناده صحيح، شيبة هو ابن نصاح املخزومي.

( عن ابن جريج قال: أخربين من أصدق أن 123وأخرجه عبد الرزاق )
 حممد بن علي بن حسني: فذكره.

، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 273 /4وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
( من طريق عبد هللا بن وهب قال: أخربين ابن جريج، عن حممد 2103)

 بن علي بن احلسني به خمتصرا.ا

 وابن جريج له رواية عن حممد بن علي لكنه مدلس، وقد عنعنه!

 

من طريق  54، 53 /1(، ومن طريقه البيهقي 117أخرجه أبو داود ) -5
( من طريق عبد الرمحن بن حممد احملاريب، 463حممد بن سلمة، والبزار )

(، وابن خزمية 600(، وأبو يعلى )464، والبزار )83-82 /1وأمحد 
عن إمساعيل بن  74 /1(، والبيهقي 1080(، وعنه ابن حبان )153)

طريق عبدة  من 35و 34و 32 /1حاوي يف "شرح املعاين" إبراهيم، والط
بن سليمان، أربعُتهم )حممد بن سلمة، وعبد الرمحن بن حممد احملاريب، وابن ا

علية، وعبدة بن سليمان( عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن طلحة بن 
 يزيد بن ركانة، عن عبيد هللا اخلوالين، عن ابن عباس، قال:
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 طالب، وقد أهراق املاء فدعا بوضوء، فأتيناه بتور "دخل علّي علُي بن أيب
فيه ماء، حىت وضعناه بني يديه، فقال: اي ابن عباس، أال أريك كيف كان 

؟ قلت: بلى، قال: فأصغى اإلانء على يده فغسلها، مث ملسو هيلع هللا ىلصيتوضأ رسول هللا 
أدخل يده اليمىن فأفرغ هبا على األخرى، مث غسل كفيه، مث متضمض 

هبا  ل يديه يف اإلانء مجيعا، فأخذ هبما حفنة من ماء فضربواستنثر، مث أدخ
على وجهه، مث ألقم إهباميه ما أقبل من أذنيه، مث الثانية، مث الثالثة مثل ذلك، 

مث أخذ بكفه اليمىن قبضة من ماء، فصبها على انصيته فرتكها تسنت على 
هور أذنيه، وجهه، مث غسل ذراعيه إىل املرفقني ثالاث ثالاث، مث مسح رأسه وظ

مث أدخل يديه مجيعا فأخذ حفنة من ماء فضرب هبا على رجله، وفيها النعل 
ففتلها هبا، مث األخرى مثل ذلك قال: قلت: ويف النعلني؟ قال: ويف النعلني، 

قال: قلت: ويف النعلني؟ قال: ويف النعلني، قال: قلت: ويف النعلني؟ قال: 
 ويف النعلني" والسياق أليب داود.

 بو داود:وقال أ

"وحديث ابن جريج، عن شيبة، يشبه حديث علي، ألنه قال فيه حجاج  
بن حممد بن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه، عن ابن ا

 جريج، ومسح برأسه ثالاث".

 وقال البزار:

إال هبذا اإلسناد، ملسو هيلع هللا ىلص "وهذا احلديث هبذه األلفاظ ال نعلمه يروى عن النيب 
 الين ال نعلم أن أحدا يروي عنه غري حممد بن طلحة".وعبيد هللا اخلو 
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بن إسحاق ابلتحديث عند أمحد، وأيب يعلى، اوإسناده حسن، وقد صرّح 
 وابن خزمية، وابن حبان، والبيهقي.

 

حدثنا أبو  102 /1أخرجه عبد هللا بن أمحد يف "زوائده" يف "املسند"  -6
حدثنا مالك  -نييت وقال يل: هو امسي وك -عبيدة بن فضيل بن عياض، 

حدثنا فرات بن أحنف، حدثنا أيب، عن  -يعين ابن اخلمس  -بن سعري ا
 ربعي بن حراش:

"أن علي بن أيب طالب، قام خطيبا يف الرحبة، فحمد هللا وأثىن عليه، مث  
 بكوز من ماء فتمضمض منه، ومتسح، قال: ما شاء هللا أن يقول مث دعا

وشرب فضل كوزه وهو قائم، مث قال: بلغين أن الرجل منكم يكره، أن 
فعل ملسو هيلع هللا ىلص يشرب وهو قائم، وهذا وضوء من مل حيدث ورأيت رسول هللا 

 هكذا".

وهذا إسناد حسن، األحنف أبو حبر اهلاليل: قال احلسيين يف "اإلكمال"  
بعي (: "كويف أدرك اجلاهلية، وروى عن عبد هللا بن بشر اهلاليل ور 15)ص 

بن حراش عن علي، وعنه ابنه فرات وشعبة واملسعودي، قال: ابن معني ا
 ثقة".

 .56 /4وذكره ابن حبان يف "الثقات"  

 وابنه فرات بن أحنف: ضعفه أبو داود، والنسائي.
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 وقال ابن حبان: ال حتل الرواية عنه وال االحتجاج به.

 ووثقه ابن معني، والعجلي، وابن شاهني.

 حامت: "سألت أيب عنه فقال هو كويف صاحل احلديث".وقال ابن أيب 

 وأبو عبيدة بن الفضيل بن عياض: قال ابن اجلوزي: ضعيف.

 :549 /4قال الذهيب يف "امليزان" 

 "وثقه الدارقطين فال يلتفت إىل كالم ابن اجلوزي". 

 :119 /9وقال احلافظ يف "اللسان" 

يف "صحيحه" وكذلك  "وذََكره ابن ِحبَّان يف "الثقات" وأخرج حديثه
 احلاكم، ومل يذكره أحد ممن صنف يف الضعفاء.

قاين ملا ر أت خبطه يف كتاب "األابطيل" للجو مث رأيت سلف ابن اجلوزي فقر 
ك بن سعري عن ثور بن يزيد ذكر حديثا من طريق أيب عبيدة هذا عن مال

ن أيب بن كعب قال: ن بن أيب مسلم عن عطية بن قيس، عنا عبد الرمححدث
 مت رجال سورة من القرآن ... احلديث.عل

 وقال بعده: هذا حديث ابطل وعبد الرمحن وأبو عبيدة ضعيفان كذا قال!".
 
( عن الثوري، وابن أيب شيبة 784أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ) - 7
 /1(، والبيهقي 276عن ابن إدريس، وابن املنذر يف "األوسط" ) 190 /1
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ُتهم اتما وخمتصرا عن األعمش عن أىب ظبيان من طريق ابن منري، ثالث 288
 قال: 

، فأتى بكوز من ماء طالب ابلرحبة ابل قائما حىت أرغى"رأيت على بن أىب 
، ومسح برأسه مث استنشق ومتضمض وغسل وجهه وذراعيهفغسل يديه و 

، مث اء ينحدر على حليتهحىت رأيت امل أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه
 ، مث تقدم فأم الناس".أقيمت الصالة فخلع نعليهعليه مث مسح على ن

: إذا رأيت أاب ظبيان ري قال األعمش فحدثت إبراهيم قالقال ابن من 
: هذا أبو ظبيان فأاته الكناسة فقلت أخربىن، فرأيت أاب ظبيان قائما يفف

 فسأله عن احلديث.

حدثنا ابن إدريس، عن األعمش وحصني،  123 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
 أيب ظبيان قال: "رأيت عليا ابل قائما". عن

 /1من طريق شعبة، والبيهقي  97 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 من طريق سفيان، كالمها عن سلمة بن كهيل، عن أيب ظبيان: 287

"أنه رأى عليا ابل قائما، مث دعا مباء فتوضأ، ومسح على نعليه، مث دخل 
 املسجد، فخلع نعليه مث صلى".

( عن معمر، عن يزيد بن أيب زايد، 783أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )و 
 عن أيب ظبيان اجلنيب قال: 
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"رأيت عليا ابل قائما حىت أرغى، مث توضأ ومسح على نعليه، مث دخل 
 املسجد فخلع نعليه فجعلهما يف كمه، مث صلى".

قال معمر: ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثين عن عطاء بن  
 ، صنع كما صنع علي فعلت.ملسو هيلع هللا ىلصسار، عن ابن عباس أن النيب ي

 

املنتخب: عن حممد  -( 95، وعبد بن محيد )158 /1أخرجه أمحد  - 8
بن عبيد، حدثنا خمتار، عن أيب مطر، قال: "بينا حنن جلوس مع أمري ا

املؤمنني علي يف املسجد، على ابب الرحبة، جاء رجل فقال: أرين وضوء 
ند الزوال، فدعا قنربا فقال: ائتين بكوز من ماء فغسل وهو عملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

كفيه ووجهه ثالاث، ومتضمض ثالاث، فأدخل بعض أصابعه يف فيه، واستنشق 
ثالاث، وغسل ذراعيه ثالاث، ومسح رأسه واحدة فقال: داخلهما من الوجه 

وخارجهما من الرأس، ورجليه إىل الكعبني ثالاث، وحليته هتطل على صدره، 
؟  ملسو هيلع هللا ىلصسوة بعد الوضوء، مث قال: أين السائل عن وضوء رسول هللا مث حسا ح

 ملسو هيلع هللا ىلص".كذا كان وضوء نيب هللا 

 وإسناده ضعيف، أبو مطر امسه عمرو بن عبد هللا اجلهين، ال يعرف حاله.

وخمتار هو ابن انفع التيمي: ضعيف، وقد شذ العجلي فوثقه، وهذا فيه رد 
 رعة: واهي احلديث. على َمن يدفع التساهل عن العجلي، قال أبو ز 

 وقال البخاري، والنسائي، وأبو حامت، والساجي: منكر احلديث. 
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 وقال النسائي يف موضع آخر: ليس بثقة. 

 وقال احلاكم أبو أمحد: ليس ابلقوي عندهم.

عن املشاهري حىت يسبق إىل القلب أنه  ال ابن حبان: كان أييت ابملناكريوق
 كان املتعمد لذلك. 

 : 107 /11وقال احلافظ مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" 

"وذكره أبو العرب وأبو بشر الدواليب والعقيلي والبلخي ويعقوب بن سفيان 
 وابن اجلارود، واملنتجايل يف مجلة الضعفاء.

 وقال ابن عبد الرب يف "االستغناء" ضعيف احلديث".

 

 حدثنال: ( من طريق علي بن عاصم، قا809أخرجه البزار ) -9
 :أبو حيان، عن أبيه، عن علي 
 ، توضأ ثالاث ثالاث ".ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب "

 وقال البزار:

"وهذا احلديث ال نعلم رواه عن أيب حيان، عن أبيه، عن علي، إال علي بن 
 عاصم".

 وعلي بن عاصم: ضعفوه قاله الذهيب.
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 ( حدثنا زايد بن أيوب الطوسي، حدثنا 115أخرجه أبو داود ) - 10
هللا بن موسى، حدثنا فطر، عن أيب فروة، عن عبد الرمحن بن أيب عبيد 

 ليلى، قال: 
"رأيت عليا رضي هللا عنه توضأ فغسل وجهه ثالاث، وغسل ذراعيه ثالاث، 

 ملسو هيلع هللا ىلص".ومسح برأسه واحدة، مث قال: هكذا توضأ رسول هللا 

وإسناده حسن، أبو فروة هو مسلم بن سامل النهدي، وفطر هو ابن خليفة 
 وكالمها صدوق. القرشي

 
( حدثنا أبو 396، وعنه ابن ماجه )100 /1أخرجه ابن أيب شيبة  - 11

 بكر ابن عياش، عن أيب إسحاق، عن احلارث، قال:
ء، مث قال: هكذا رأيت "دعا علي مباء، فغسل يديه قبل أن يدخلهما اإلان

 صنع". ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

وأبو إسحاق  وإسناده ضعيف لضعف احلارث: وهو ابن عبد هللا األعور،
 هو عمرو بن عبد هللا السبيعي.

( عن ابن جريج قال: أخربين عبد الكرمي، عن 122وأخرجه عبد الرزاق )
 اخلاريف به مطوال.

 واخلاريف هو احلارث بن عبد هللا األعور.

 وعبد الكرمي هو ابن أىب املخارق البصري: ضعيف.
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 وأما حديث عبد هللا بن زيد بن عاصم:

(، 119(، وأبو داود )18-235(، ومسلم )191)فأخرجه البخاري 
، 42، و 40-39 /4(، وأمحد 405(، وابن ماجه )28والرتمذي )

(، 1091"مسنده" ) (، والشاشي يف662(، وأبو عوانة )694والدارمي )
، والبغوي 50 /1، والبيهقي 110 /2وابن قانع يف "معجم الصحابة" 

عن عمرو بن حيىي، عن  ( من طرق عن خالد بن عبد هللا الواسطي،224)
لنا  أبيه، عن عبد هللا بن زيد بن عاصم، وكانت له صحبة، فقيل له: توضأ

، قال: "فدعا إبانء فأكفأ منه على يديه ثالاث ملسو هيلع هللا ىلصوضوء رسول هللا 
فغسلهما، مث أدخل يده واستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، 

ه فاستخرجها ففعل ذلك ثالاث، واستخرجها مث غسل وجهه، مث أدخل يد
فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، مث أدخل يده فاستخرجها فمسح 

برأسه فأقبل بيديه وأدبر، مث غسل رجليه إىل الكعبني، مث قال: هكذا كان 
 ملسو هيلع هللا ىلص". وضوء رسول هللا 

 على الشيخني فوهم، فقد أخرجاه أبمت منه. 182 /1واستدركه احلاكم 

 وقال الرتمذي:

زيد حسن غريب وقد روى مالك، وابن عيينة، وغري  "حديث عبد هللا بن
ملسو هيلع هللا ىلص واحد هذا احلديث، عن عمرو بن حيىي، ومل يذكروا هذا احلرف أن النيب 

مضمض واستنشق من كف واحد، وإمنا ذكره خالد بن عبد هللا، وخالد ثقة 
حافظ عند أهل احلديث، وقال بعض أهل العلم: املضمضة واالستنشاق من 
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بعضهم: يفرقهما أحب إلينا، وقال الشافعي: إن  كف واحد جيزئ، وقال
 مجعهما يف كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا".

 يث له طرق أخرى عن عمرو بن حيىي:وهذا احلد

(، 118(، وأبو داود )235(، ومسلم )185أخرجه البخاري ) -أ 
 (، وابن104(، ويف "الكربى" )98( و )97(، والنسائي )32والرتمذي )

( و 5املصنف" )، وعبد الرزاق يف "39و  38 /4(، وأمحد 434ماجه )
، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" 28 /1 ، والشافعي[47]( 138)
"مسنده" (، والروايين يف 333(، وأبو عبيد يف "الطهور" )350)
( 155( و )157(، وابن خزمية )73"املنتقى" ) (، وابن اجلارود يف1006)

(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 678( و )658عوانة ) (، وأبو173)و 
(، 1084وابن حبان ) (،1087، والشاشي يف "مسنده" )36 /1

( عن مالك )وهو 223(، والبغوي )656، ويف "املعرفة" )59 /1والبيهقي 
 ،أن رجال( عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه، 18 /1عنده يف "املوطأ" 

جد عمرو بن حيىي أتستطيع أن تريين، كيف كان  قال لعبد هللا بن زيد، وهو
يتوضأ؟ فقال عبد هللا بن زيد: نعم، فدعا مباء، فأفرغ على  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

يديه فغسل مرتني، مث مضمض واستنثر ثالاث، مث غسل وجهه ثالاث، مث 
غسل يديه مرتني مرتني إىل املرفقني، مث مسح رأسه بيديه، فأقبل هبما وأدبر، 

                                                           

سقط من املطبوع من "مصنف عبد الرزاق" يف هذا املوضع والد عمرو بن حيىي  - 47
 املازين.
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سه حىت ذهب هبما إىل قفاه، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه، بدأ مبقدم رأ
 مث غسل رجليه".

(، 382(، وابن املنذر يف "األوسط" )73وأخرجه ابن اجلارود يف "املنتقى" )
من طرق عن ابن  30 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 659وأبو عوانة )

وهب، قال: أخربين حيىي بن عبد هللا بن سامل، ومالك بن أنس، عن عمرو 
زين، عن رسول بن حيىي املازين، عن أبيه، عن عبد هللا بن زيد بن عاصم املاا

"أنه أفرغ على يديه من اإلانء فغسلهما ومتضمض واستنثر ثالاث ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
ثالاث وأنه أخذ بيديه ماء فبدأ مبقدم رأسه مث ذهب بيديه إىل مؤخر الرأس مث 

 ردمها إىل مقدمه".

 وعند ابن املنذر "أنه أخذ بيده ماء جديدا فبدأ مبقدم رأسه...".

 يف ذلك وأعمه يف مسح الرأس.قال مالك: هذا أحسن ما مسعت 
 

(، وأبو عوانة 235(، ومسلم )192( و )186أخرجه البخاري ) -ب 
، ويف 80و  50 /1(، والبيهقي 1077(، وابن حبان )679( و )663)

( من طريق 1687( و )1686(، ويف "املعرفة" )93"السنن الصغري" )
حسن، وهيب، عن عمرو بن حيىي، عن أبيه، قال: شهدت عمرو بن أيب 

فدعا بتور من ماء فتوضأ هلم،  ملسو هيلع هللا ىلصسأل عبد هللا بن زيد عن وضوء النيب 
فكفأ على يديه فغسلهما ثالاث، مث أدخل يده يف اإلانء فمضمض واستنشق 

واستنثر ثالاث، بثالث غرفات من ماء، مث أدخل يده يف اإلانء، فغسل وجهه 
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رتني مرتني، مث ثالاث، مث أدخل يده يف اإلانء، فغسل يديه إىل املرفقني م
أدخل يده يف اإلانء فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر هبما، مث أدخل يده يف 

 اإلانء فغسل رجليه".
 قال البخاري: وحدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة.

 
( من 660(، وأبو عوانة )235(، ومسلم )199أخرجه البخاري ) -ج  

عمرو بن حيىي، عن أبيه، قال: كان  طريق سليمان بن بالل، قال: حدثين
 ملسو هيلع هللا ىلصعمي يكثر من الوضوء، قال لعبد هللا بن زيد: أخربين كيف رأيت النيب 

، "فدعا بتور من ماء، فكفأ على يديه، فغسلهما ثالث مرار، مث يتوضأ؟ 
أدخل يده يف التور، فمضمض واستنثر ثالث مرات من غرفة واحدة، مث 

مث غسل يديه إىل  ثالث مرات،أدخل يده فاغرتف هبا، فغسل وجهه 
املرفقني مرتني مرتني، مث أخذ بيده ماء فمسح رأسه، فأدبر به وأقبل، مث 

 يتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص غسل رجليه" فقال: هكذا رأيت النيب 
 

( حدثنا خارجة بن مصعب، عن عمرو بن 1198أخرجه الطيالسي ) -د 
توضأ لكم حيىي األنصاري، عن أبيه، قال: قال لنا عبد هللا بن زيد: أال أ

فتمضمض واستنشق بغرفة واحدة ثالاث مث  ؟ قلنا: بلىملسو هيلع هللا ىلصوضوء رسول هللا 
غسل وجهه ثالاث مث غسل ذراعيه مرتني مرتني مث مسح رأسه فأقبل بيده 
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 مث قال: هكذا كان وضوء رسول هللاوأدبر هبا وغسل رجليه ثالاث ثالاث، 
 ملسو هيلع هللا ىلص".

 .واه خارجة بن مصعب:إسناده ضعيف جًدا، و 
 

(، 471(، وابن ماجه )100(، وأبو داود )197ه البخاري )أخرج -ه  
( و 92، وأبو عبيد يف "الطهور" )37 /1، وابن أيب شيبة 40 /4وأمحد 

(، وابن 1093(، وابن حبان )695(، والدارمي )339( و )126)
(، والبيهقي 5934(، والطرباين يف "األوسط" )870األعرايب يف "املعجم" )

زيز بن أيب سلمة، قال: حدثنا عمرو بن حيىي، من طريق عبد الع 30 /1
 عن أبيه، عن عبد هللا بن زيد قال: 

، فأخرجنا له ماء يف تور من صفر فتوضأ، فغسل وجهه ملسو هيلع هللا ىلص"أتى رسول هللا 
 ثالاث، ويديه مرتني مرتني، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه".

 على الشيخني، وأقره الذهيب! 168 /1واستدركه احلاكم 
 

من طريق حممد بن فليح بن سليمان، عن  140 /1أخرجه الدارقطين  -و 
، أن عمرو بن أيب عن أبيه ،ىي بن عمارة بن أيب حسن املازينعمرو بن حي

حسن املازين، أتى إىل عبد هللا بن زيد وهو ابن عاصم املازين صاحب رسول 
، يتوضأ؟ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: هل تستطيع أن تريين كيف كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ليمىن فغسل يده اليمىن قال: نعم، فدعا له بتور ماء، فأكفأ التور على يده ا
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، مث أدخل رات، يكفيء التور على يديه مث يغسل يديه ثالث مثالث مرات
، مث استنثر ثالث فغرف غرفة من ماء ومضمض واستنشق يديه يف التور

 املرفق ، مث غرفات مث غسل وجهه ثالث مرات ، مث غسل كل يد مرتني إىل
 أخذ من املاء فمسح برأسه أقبل هبما وأدبر ، مث غسل رجليه إىل الكعبني".

 

( من طريق عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن 694أخرجه الدارمي ) -ز 
 عمرو بن حيىي به.

 
 -140 /1، ومن طريقه الدارقطين 8 /1أخرجه ابن أيب شيبة  -ح  

(، ومن طريقه 171( و )86(، ويف "الكربى" )99الرسالة، والنسائي )
من طريق حممد  63 /1عن حممد بن منصور، والبيهقي  140 /1الدارقطين 

عن  مد بن منصور، وحممد بن محاد(بن محاد، ثالثتهم )ابن أيب شيبة، وحما
 ن عيينة، عن عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن عبد هللا بن زيد:سفيان ب

توضأ، فغسل وجهه ثالاث ويديه مرتني، ومسح برأسه مرتني ملسو هيلع هللا ىلص أن النّب " 
 وغسل رجليه مرتني".

 وقال البيهقي: 

 "وقد خالفه مالك ووهيب وسليمان بن بالل وخالد الواسطي وغريهم فرووه
 أنه قال أقبل وأدبر".مسح الرأس مرة إال  عن عمرو بن حيىي يف
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(، وابن 421( حدثنا ابن أيب عمر، واحلميدي )47وأخرجه الرتمذي )
( عن سعيد بن عبد الرمحن املخزومي، وعبد اجلبار 172( و )156خزمية )

 وحممد بن أيب عمر العدين، وسعيد بن  بن العالء، أربعتهم )احلميدي،ا
سفيان بن عيينة، عن  عبد الرمحن املخزومي، وعبد اجلبار بن العالء( عن

عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين، عن أبيه، عن عبد هللا بن زيد 
فغسل وجهه ثالاث، وغسل يديه مرتني مرتني، ملسو هيلع هللا ىلص قال: " توضأ رسول هللا 

 ومسح برأسه، وغسل رجليه".
 فلم يذكروا عنه عدد مسح الرأس.

 وقال الرتمذي:

توضأ ملسو هيلع هللا ىلص غري حديث أن النيب "هذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر يف 
بعض وضوئه مرة، وبعضه ثالاث، وقد رخص بعض أهل العلم يف ذلك، مل 

 يروا أبسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثالاث، وبعضه مرتني أو مرة".

 /1( حدثنا ابن املقرئ، والدارقطين 70وأخرجه ابن اجلارود يف "املنتقى" )
ن منصور، ثالثتهم عن طريق عباس بن يزيد، وسعيد ب من 140و 139

 فلم يذكروا فيه مسح الرأس. سفيان بن عيينة به،

( 229، ومن طريقه القطيعي يف "جزء األلف دينار" )40 /4وأخرجه أمحد 
حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين 

 ".توضأ ملسو هيلع هللا ىلصاألنصاري، عن أبيه، عن عبد هللا بن زيد: "أن النيب 
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منذ أربع وسبعني  -سفيان: حدثنا حيىي بن سعيد، عن عمرو بن حيىي  قال 
سنة، وسألته بعد ذلك بقليل، وكان حيىي أكرب منه، قال سفيان: مسعت منه 

 ".ووجهه ثالاث، ومسح برأسه مرتني" فغسل يديه مرتني،  -ثالثة أحاديث 

يه قال عبد هللا قال أيب: "مسعته من سفيان ثالث مرات يقول: غسل رجل
 مرتني، وقال مرة: "مسح برأسه مرة" وقال مرتني: "مسح برأسه مرتني".

قلت: واحملفوظ يف مسح الرأس مرة واحدة، وجاء عنه عند النسائي، 
والدارقطين، يف بعض الرواايت أنه من مسند عبد هللا بن زيد بن عبد ربه 

 الذي أري النداء، وقال الدارقطين:

عبد هللا بن زيد بن عاصم املازين، وليس هو "كذا قال ابن عيينة، وإمنا هو 
 الذي أري النداء".

 :116-115 /20وقال ابن عبد الرب يف "التمهيد" 

 "ورواه ابن عيينة عن عمرو بن حيىي فأخطأ فيه يف موضعني:

أحدمها: أنه قال فيه عن عبد هللا بن زيد بن عبد ربه وهذا خطأ وإمنا هو  
بنامها يف كتاب الصحابة وأوضحنا أمرمها عبد هللا بن زيد بن عاصم وقد نس

وأما عبد هللا بن زيد بن عبد ربه فهو الذي أري األذان يف النوم وليس هو 
الذي يروي عنه حيىي بن عمارة هذا احلديث يف الوضوء وغريه وعبد هللا بن 

 من ملسو هيلع هللا ىلصزيد بن عاصم هو عم عباد بن متيم وهو أكثر رواية عن النيب 
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بد ربه وقد كان أمحد بن زهري يزعم أن إمساعيل بن عبد هللا بن زيد بن ع 
إسحاق وهم فيهما فجعلهما واحدا فيما حكى قاسم بن أصبغ عنه والغلط 
ال يسلم منه أحد إذا كان ابن عيينة مع جاللته يغلط يف ذلك فإمساعيل بن 

 إسحاق أين يقع من ابن عيينة إال أن املتأخرين أوسع علما وأقل عذرا.

لثاين: الذي وهم ابن عيينة فيه يف هذا احلديث فإنه ذكر فيه أما املوضع ا 
وأظنه وهللا أعلم  -مسح الرأس مرتني ومل يذكر فيه أحد مرتني غري ابن عيينة 

وما ذكرانه عن بيديه فأقبل هبما وأدبر، أتول احلديث قوله فمسح رأسه  -
كلهم   ابن عيينة فمن رواية مسدد وحممد بن منصور وأيب بكر بن أيب شيبة

ذكر فيه عن ابن عيينة ما حكينا عنه وأما احلميدي فإنه ميز ذلك فلم 
أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه فذكر فيه عن ابن عيينة ومسح  ،يذكره

رأسه وغسل رجليه فلم يصف املسح وال قال مرتني وقال يف اإلسناد عن 
 فتخلص".بن عاصم وال ابن عبد ربه عبد هللا بن زيد مل يزد مل يقل ا

 ريقان آخران عن عبد هللا بن زيد:ط

 /4(، وأمحد 35(، والرتمذي )120(، وأبو داود )236أخرجه مسلم ) -1
 (، وابن خزمية680(، وأبو عوانة )709، والدارمي )41و 40و 39

، 110 /2(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 1085(، وابن حبان )154)
( من طريق واسع بن حبان، أنه 1688)، ويف "املعرفة" 236 /1والبيهقي 

  :مسع عبد هللا بن زيد بن عاصم املازين، يذكر أنه
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توضأ فمضمض مث استنثر مث غسل وجهه ثالاث، ويده ملسو هيلع هللا ىلص "رأى رسول هللا 
اليمىن ثالاث واألخرى ثالاث، ومسح برأسه مباء غري فضل يده، وغسل رجليه 

 حىت أنقامها".

 وقال الرتمذي:  

 حيح"."هذا حديث حسن ص

، وأقره الذهيب، وعنه 151 /1وأخرجه احلاكم مستدرًكا به على الشيخني 
( من طريق عبد العزيز بن عمران 134( و )132البيهقي يف "اخلالفيات" )

بن مقالص، وحرملة بن حيىي، كالمها عن ابن وهب، أخربين عمرو بن ا
ري، احلارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد هللا بن زيد األنصا

 قال: 

، يتوضأ فأخذ ماء الذنيه خالف املاء الذي مسح به ملسو هيلع هللا ىلص"رأيت رسول هللا 
 رأسه".

( من طريق اهليثم بن 133، ويف "اخلالفيات" )65 /1وأخرجه البيهقي 
 خارجة، عن ابن وهب به.

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني إذا سلم من ابن أيب عبيد هللا 
 ا جبميع رواته".هذا فقد احتجا مجيع

 وقال البيهقي يف "اخلالفيات":
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"املستدرك"،  " ذكر احلاكم أبو عبد هللا رمحه هللا هذا احلديث يف كتابه
وأشار إىل تفرد ابن أيب عبيد هللا بذلك، مث استشهد حبديث احلسن بن 

سفيان هذا، ورواه يف "السادس عشر من األمايل القدمية" من حديث اهليثم 
كما ذكران، فثبت بذلك صحة طريقه إىل عبد هللا بن وهب بن خارجة  ا

 املصري".

قلت: هذا احلديث عند مسلم أبمت منه لكن ليس عنده هذا احلرف، فقد 
تركه لعلة فيه، فقد رواه مسلم عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد 

األيلي، وأيب الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح، والرتمذي عن علي بن 
و عوانة عن حجاج بن إبراهيم األزرق، وابن أخي ابن وهب، خشرم، وأب

حدثنا سريج بن النعمان، سبعُتهم عن ابن وهب إبسناده،  41 /4وأمحد 
 فقالوا: 

"ومسح برأسه مباء غري فضل يده"، وهو احملفوظ عن عبد هللا بن زيد يف هذا 
 احلديث.

 (1085اجلادة، أخرجه ابن حبان ) وقد جاء عن حرملة بن حيىي على
أخربان ابن سلم، قال: حدثنا حرملة بن حيىي، قال: حدثنا ابن وهب 

 إبسناده، وفيه "ومسح برأسه مباء غري فضل يده".

 :65 /1وقال ابن الرتكماين يف "اجلوهر النقي" 
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" ذكر صاحب "اإلمام" انه رآه يف رواية ابن املقرئ عن حرملة عن ابن 
 ضل يديه مل يذكر االذنني".وهب هبذا االسناد وفيه ومسح مباء غري ف

 قبله". يوقال البيهقي: "وهذا أصح من الذ

بعد أن حكم بشذوذ رواية  - 424 /2وقال العاّلمة األلباين يف "الضعيفة" 
 :-أخذ ماء جديد لألذنني 

"ويؤيد ذلك أن عبد هللا بن هليعة قد رواه عن حبان بن واسع مثل رواية 
(، وابن هليعة 42 - 39/  4محد )( وأ180/  1الستة، أخرجه الدارمي )

وإن كان ضعيفا، فإن رواية العبادلة الثالثة عنه صحيحة، كما نص على 
ذلك غري واحد من األئمة، وهذا مما رواه عنه عبد هللا بن املبارك عند اإلمام 

أمحد يف رواية، وهو أحد العبادلة الثالثة، فهو شاهد قوي لرواية اجلماعة 
 ثة".يؤكد شذوذ رواية الثال

 
، وابن حبان 39 /4(، وعنه أمحد 1195أخرجه الطيالسي ) - 2

(، وابن 1009( من طريق حيىي بن سعيد، والروايين يف "مسنده" )1082)
، 162-161و 144 /1(، واحلاكم 1083(، وابن حبان )118خزمية )

من  196 /1من طريق ابن أيب زائدة، والبيهقي أيضا  196 /1والبيهقي 
مخسُتهم  32 /1األمحر، والطحاوي يف "شرح املعاين"  طريق أيب خالد

)الطيالسي، وحيىي بن سعيد، وابن أيب زائدة، وأبو خالد األمحر، ومعاذ بن 
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معاذ( عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن زيد األنصاري، قال: مسعت عباد 
 بن متيم، حيدث عن عبد هللا بن زيد، قال: ا

 توضأ فدلك ذراعيه".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 

 يف رواية ابن أيب زائدة " أيت بثلثي مد ماء فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه".و 

 ويف رواية أيب خالد األمحر " توضأ بنحو من ثلثى املد".

أيت بوضوء، فدلك أذنيه حني ملسو هيلع هللا ىلص ولفظ الطحاوي "رأيت رسول هللا 
 مسحهما".

 وقال احلاكم:

 " صحيح على شرط الشيخني".

وقال يف موضع آخر: "حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج حببيب 
 بن زيد، ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.ا

 قلت: مل خيرج الشيخان حلبيب بن زيد شيئا.

(، 74، والنسائي )196 /1(، ومن طريقه البيهقي 94وأخرجه أبو داود )
 ( عن حممد بن بشار، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا76ويف "الكربى" )

بن متيم، عن جديت وهي أم  شعبة، عن حبيب األنصاري قال مسعت عباد
 توضأ فأيت إبانء فيه ماء قدر ثلثي املد".ملسو هيلع هللا ىلص عمارة: "أن النيب 
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وقال النسائي: "قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه، وجعل يدلكهما، 
 وميسح أذنيه ابطنهما وال أحفظ أنه مسح ظاهرمها".

 وقال البيهقي:

 إسناده". يفمد بن جعفر غندر عن شعبة وخالفه غريه "هكذا رواه حم 

 : "قال أبو زرعة الرازي: الصحيح عندي حديث غندر".وقال

(، وابن 2192، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )40 /4وأخرجه أمحد 
( عن عبد هللا بن يزيد أيب 9332(، والطرباين يف "األوسط " )201خزمية )

ل: حدثنا سعيد بن أيب أيوب، قال: حدثين أبو عبد الرمحن املقرئ، قا
 األسود، عن عباد بن متيم املازين، عن أبيه أنه قال: 

 ".يتوضأ وميسح ابملاء على رجليهملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول هللا"

 وقال الطرباين:

"ال يروى هذا احلديث عن متيم املازين إال هبذا اإلسناد، تفرد به سعيد بن 
 أيب أيوب".

( بنفس الطريق اليت يف "املعجم 1286) /2وأخرجه الطرباين يف "الكبري" 
األوسط" لكن زاد يف متنه "ومسح ابملاء على حليته ورجليه"، والراوي عن 

أيب عبد الرمحن املقرئ: شيخ الطرباين وامسه هارون بن ملول، وقد وقع 
بن جامع  مصّغًرا يف معجم ابن شاهني، فإنه قال: حدثنا أمحد بن إبراهيم
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العسكري، حدثنا هارون بن عيسى بن ُمليَّل. وعيسى هو ملُّول، كان 
 .1317 /4افظ يف "تبصري املنتبه" قاله احل يلّقب به.

 (:413قال اخلطيب يف "غنية امللتمس" )ص:  

"هارون بن عيسى بن حيىي، أبو حممد التجييب، املصري، كان أبوه يعرف 
 ، وأيب عبد الرمحن املقرئ، مبلول، حدث عن: حفص بن عمر العدين

 وعبد هللا بن عبد احلكم، وغريهم.
 روى عنه: ابنه علي، وأبو القاسم الطرباين، وكافة املصريني".

 :397 /12وقال ابن اجلوزي يف "املنتظم" 

 "كان من عقالء الناس ثقة يف احلديث". 

من طريق عمرو بن خالد،  35 /1الطحاوي يف "شرح املعاين" وأخرجه 
 ( من طريق120ن شاهني يف "انسخ احلديث ومنسوخه" )ص واب

عبد الغفار بن داود، كالمها عن ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عباد بن  
 متيم، عن عمه:

 توضأ ومسح القدمني، وأن عروة كان يفعل ذلك".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وابن هليعة: سيء احلفظ.

(، والدارقطين 170، وابن خزمية )41 /4(، وأمحد 158وأخرجه البخاري )
من طريق فليح، عن عبد هللا بن أيب بكر بن  79 /1، والبيهقي 162 /1
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عن عبد هللا بن زيد األنصاري  حممد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن متيم،
 توضأ مرتني مرتني".ملسو هيلع هللا ىلص مث املازين: "أن النيب 

بن أىب املغرية: ضعفه ابن معني، وابن املديين، وفليح هو ابن سليمان 
 والنسائي، وقال أبو حامت: ليس ابلقوي.

 وقال احلاكم أبو أمحد: ليس ابملتني عندهم.

 وقال الدارقطين: خيتلفون فيه، وليس به أبس.

 وقال الساجي: هو من أهل الصدق، ويهم.

 وذكره ابن حبان يف "الثقات".

 تفاق الشيخني عليه يقوي أمره.وقال احلاكم أبو عبد هللا: ا

 وقال الرملي، عن أىب داود: ليس بشيء.

 وخّلص احلافظ ما قيل فيه بقوله: "صدوق كثري اخلطأ".

وهذا احلديث صحيح فإن له شاهًدا من حديث أيب هريرة، عند أيب داود 
، وابن حبان 364و 288 /2( وحسنه، وأمحد 43(، والرتمذي )136)
 ، وصححاه، وهللا أعلم.150 /1اكم (، واحل1094)

 
 وأما حديث املغرية بن شعبة:
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(، ومسلم 5798( و )2918( و )388)( و 363فأخرجه البخاري )
(، وابن 9585(، ويف "الكربى" )123(، والنسائي )78و 77 - 274)

 /1(، وابن أيب شيبة 750، وعبد الرزاق )250 /4(، وأمحد 389ماجه )
(، 946) /20(، والطرباين 703( و )488، وأبو عوانة )106-107

 من طريق مسروق، قال: حدثين املغرية بن شعبة، قال: 412 /2والبيهقي 

حلاجته، مث أقبل، فتلقيته مباء، فتوضأ، وعليه جبة شامية، ملسو هيلع هللا ىلص "انطلق النيب 
فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب خيرج يديه من كميه، فكاان 

  .فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه" ضيقني، فأخرج يديه من حتت اجلبة

 خترجيها إن شاء هللا عند املسح على اخلفني.ه طرق عن املغرية، سيأيت ول
 

 وأما حديث أيب هريرة:
، ويف 77 /1(، والبيهقي 664(، وأبو عوانة )34-246فأخرجه مسلم )

( من طرق عن خالد بن خملد، 739(، ويف "املعرفة" )98"السنن الصغري" )
 ان بن بالل، حدثين عمارة بن غزية األنصاري، عن نعيم بنعن سليم

 عبد هللا اجملمر، قال:  
"رأيت أاب هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، مث غسل يده اليمىن 

حىت أشرع يف العضد، مث يده اليسرى حىت أشرع يف العضد، مث مسح رأسه، 
اليسرى حىت مث غسل رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق، مث غسل رجله 

 يتوضأ. ملسو هيلع هللا ىلص أشرع يف الساق، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 
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أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من إسباغ "ملسو هيلع هللا ىلص: وقال: قال رسول هللا 
 الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله".

 وله طرق أخرى عن نعيم اجملمر:

وأبو عبيد يف عن أيب العالء احلسن بن سوار،  400 /2أخرجه أمحد  -أ 
( حدثنا عبد هللا بن صاحل، كالمها عن الليث، عن خالد بن 26"الطهور" )

يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن نعيم اجملمر، أنه قال: رقيت مع أيب هريرة 
على ظهر املسجد، وعليه سراويل من حتت قميصه، فنزع سراويله، مث توضأ 

ليه، فرفع يف ساقيه، مث ، ورجوغسل وجهه ويديه، ورفع يف عضديه الوضوء
 :يقول ملسو هيلع هللا ىلص: إين مسعت رسول هللا قال

 ، فمن استطاع قيامة غرا حمجلني من آاثر الوضوء"إن أميت أيتون يوم ال 
 منكم أن يطيل غرته فليفعل".

( 218(، ومن طريقه البغوي يف "شرح السنة" )136وأخرجه البخاري )
عبد هللا بن عبد احلكم، ( من طريق 603حدثنا حيىي بن بكري، وأبو عوانة )

 وشعيب بن الليث، ثالثُتهم عن الليث به خمتصًرا.

( من طريق أمحد بن 2487، ويف "الشعب" )57 /1وأخرجه البيهقي 
 إبراهيم بن ملحان، حدثنا ابن بكري به مطواًل.

، (1049(، وابن حبان )603و عوانة )(، وأب35-246وأخرجه مسلم )
 بن احلارث، عن سعيد بن أيب هالل به. من طريق عمرو  57 /1والبيهقي 
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من طريق فليح بن سليمان، عن نعيم  523و 334 /2أخرجه أمحد  -ب 
بن عبد هللا اجملمر: أنه رقي إىل أيب هريرة على ظهر املسجد وهو يتوضأ، ا

يقول: "إن ملسو هيلع هللا ىلص فرفع يف عضديه، مث أقبل علي، فقال: إين مسعت رسول هللا 
جلون من آاثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن أميت يوم القيامة هم الغر احمل

 يطيل غرته، فليفعل".

فقال نعيم: ال أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول  
 ، أو من قول أيب هريرة.ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 : 90 /1قال احلافظ زكي الدين املنذري يف "الرتغيب والرتهيب" 

هو مدرج من كالم أيب هريرة موقوف  "قيل إن قوله من استطاع إىل آخره إمنا
 عليه ذكره غري واحد من احلفاظ وهللا أعلم".

 :236 /1وقال احلافظ يف "الفتح" 

"ومل أر هذه اجلملة يف رواية أحد ممن روى هذا احلديث من الصحابة وهم 
 غري رواية نعيم هذه وهللا أعلم".عشرة وال ممن رواه عن أيب هريرة 

(، وابن شاهني يف "الرتغيب" 9214أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -ج  
أن  ( من طريق ابن احلويرث، عن نعيم بن اجملمر، عن أيب هريرة، 27)

 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 ."أميت الغر احملجلون يوم القيامة، فمن استطاع أن حيسن غرته فليفعل" 
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معاوية، أبو احلويرث وإسناده ضعيف، ابن احلويرث هو عبد الرمحن بن 
 املدين: ضعيف.

 واتبع نعيما عليه كعب املدين:

(، واملروزي يف "زايداته" على 6410، وأبو يعلى )362 /2أخرجه أمحد 
( من طريق ليث، عن 480(، وابن األعرايب يف "املعجم" )29"الطهور" )

 ، يقول: ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  كعب، عن أيب هريرة، قال:

ن يوم القيامة من آاثر الطهور، فمن استطاع منكم أن "إنكم الغر احملجلو 
 يطيل غرته فليفعل".

 وإسناده ضعيف، كعب: جمهول.

 وليث هو ابن أيب سليم: ضعيف، وقد اضطرب يف إسناده:

( من طريق املطلب بن زايد، عن 1975أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 ليث بن أيب سليم، عن طاووس، عن أيب هريرة به.

( من طريق ايسني، عن الزهري، عن 26بن شاهني يف "الرتغيب" )وأخرجه ا
 أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال: 

إن "يتوضأ ويبلغ بعض العضدين، وبعض الساقني، ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 
أميت يبعثون غرا حمجلني من آاثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 

 ."فليفعل
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و خلف: قال ابن َمِعني: ن معاذ الزايت أَبة، ايسني هو ابوإسناده اتلف مبر 
 ليس حديثه بشيء.

 خاري: منكر احلديث.َوقال الب

 وقال النََّسائي، َوابن اجلنيد: مرتوك.

وقال أبو داود: كان يذهب إىل اإلرجاء وهو مرتوك احلديث ضعيف وهو 
 ببيع الزيت أعلم منه ابلعلم.

 حمفوظة.وقال ابن َعِدي: وكل رواايته، أو عامتها غري 

 وقال ابن حبان: يروي املوضوعات.

 وقال أبو زرعة: ضعيف.

 وقال احلاكم والنقاش: روى املناكري.

 وقال اخلليلي: ضعيف جدا.

 وقال أبو أمحد احلاكم: ليس ابلقوي عندهم.

 وذكره العقيلي والدواليب، َوابن اجلارود، َوابن شاهني يف الضعفاء.

 طريق آخر عن أيب هريرة:

من  310 /3حدثنا عفان، والعقيلي يف "الضعفاء"  347 /2 أخرجه أمحد
، 36 /1طريق حممد بن سنان العوقي، والطحاوي يف "شرح املعاين" 
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من طريق أيب عمر احلوضي، ثالثُتهم عن  (5912والطرباين يف "األوسط" )
 مهام بن حيىي، حدثنا عامر األحول، عن عطاء، عن أيب هريرة:

واستنشق ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، ، توضأ فمضمض ملسو هيلع هللا ىلص"أن النيب 
 وذراعيه ثالاث ثالاث، ومسح برأسه، ووضأ قدميه". 

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن عطاء، عن أيب هريرة إال عامر األحول، تفرد به 
 مهام".

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى عامر األحول وهو صدوق، وقد أخطأ عامر 
ولنذكر ما قال األئمة يف عامر، قال ابن  األحول يف إسناد هذا احلديث،

 معني: ليس به أبس.

 وقال أبو حامت: ثقة، ال أبس به.

 وقال ابن عدي: ال أرى برواايته أبسا.

وقال الساجي: حيتمل لصدقه، وهو صدوق. ووثقه ابن حبان، وقال يف 
 (: 244"مشاهري علماء األمصار" )ص: 

 "من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم".

بن خزمية حديثه يف "صحيحه"، وكذلك أبو عوانة اإلسفراييين، وخرّج ا
 واحلاكم.
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 وقال أمحد والنسائي: ليس ابلقوي.

وقال اآلجري: سئل أبو داود عن عامر األحول فقال: "مسعت أمحد بن 
حنبل يضعفه، روى حديث عثمان فقال: عن أيب هريرة يف الوضوء، وإمنا 

 .هو حديث عطاء عن عثمان رضي هللا عنه"

: "قال مهام: عن عامر، عن 456 /6وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 
 ثالاث.ملسو هيلع هللا ىلص عطاء، عن أيب هريرة، رضي هللا عنه: توضأ النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص.وقال حجاج: عن عطاء، عن عثمان، عن النيب 

وقال بعضهم: عن حجاج، عن عطاء، عن محران، عن عثمان، رضي هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص.عنه، عن النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص".عثمان، عن النيب وهو املشهور، عن 

من طريق مهام حدثنا ابن جريج،  347 /2وأخرجه من مسند عثمان: أمحد 
 مبثله.ملسو هيلع هللا ىلص عن عطاء، عن عثمان، عن النيب 

وهذا إسناد منقطع عطاء مل يسمع من عثمان، وقد أخرجه عبد الرزاق يف 
( عن ابن جريج قال: أخربين عطاء أنه بلغه، عن عثمان 124"املصنف" )

بن عفان: "أنه مضمض ثالاث، واستنثر ثالاث، مث أفرغ على وجهه ثالاث، ا
هكذا توضأ النيب "وعلى يديه ثالاث، مث غسل رجليه ثالاث ثالاث، مث قال: 

 ."ملسو هيلع هللا ىلص

 ومل أستيقنها، عن عثمان مل أزد عليه، ومل أنقص"."قال:  
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( حدثنا عباد بن 435، وعنه ابن ماجه )15 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
حدثنا أبو معاوية، وعبد هللا بن أمحد يف  9 /1ام، وابن أيب شيبة العو 

من طريق محاد بن زيد، ثالثُتهم عن  72و 66 /1"زايداته" على "املسند" 
احلجاج، عن عطاء: "أن عثمان توضأ ثالاث ثالاث، ومسح برأسه مسحة، 

 توضأ".ملسو هيلع هللا ىلص وغسل رجليه غسال، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 

عيف، احلجاج هو ابن أرطأة: صدوق كثري اخلطأ والتدليس، وهذا إسناد ض
 أحد الفقهاء. كما يف "التقريب".

 طريق آخر عن أيب هريرة:

( و 293( و )277( و )118( و )87أخرجه أبو عبيد يف "الطهور" )
عن عمر بن يونس  220 /4(، والبخاري يف "التاريخ الكبري" 340)

 الطفيل موىل بين قيس بن ثعلبة، اليمامي، عن جهضم بن عبد هللا بن أيب
قال: حدثين شعيب بن عبد الرمحن، عن أبيه، أنه سأل أاب هريرة عن 

الوضوء، قال: فغضب، فتنحيت عنه، فجلست، فبينما أان جالس إذ أيت 
فأفرغ  أبو هريرة إبانء إىل الصغر ما هو، فقال أبو هريرة: ادن مين، فدنوت ،

مرات، واستنشق ثالث مرات،  ، ومضمض ثالثعلى يديه ثالث مرات
وغسل وجهه ثالاث، وغسل يديه إىل املرفقني ثالاث، مث وضع يده يف اإلانء 

فأخذ بكفه اليمىن فصب على اليسرى، فمسح برأسه وأذنيه ، فكأين به 
يدير أصبعيه يف أذنيه وغسل رجليه إىل الكعبني ثالاث، وقال: هكذا رأيت 

 يصنع".ملسو هيلع هللا ىلص أاب القاسم 
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( حدثنا عمر بن يونس، عن جهضم 348يد يف "الطهور" )وأخرجه أبو عب
 بن عبد هللا بن أيب الطفيل، عن الطفيل بن عبد هللا، عن شعيب بنا

 عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة به. 
فما أدري كيف أقحم )الطفيل بن عبد هللا( بني جهضم بن عبد هللا، 

وقد كرره أبو عبيد القاسم بن  ،بن عبد الرمحن؟!، والطريق واحداوشعيب 
سالم مخس مرات بنفس اإلسناد فلم يذكره، وإن شعيبا مل يرو عنه غري 

، وابن أيب حامت يف 220 /4جهضم فقد ذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 
، ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال، وذكره ابن 349 /4"اجلرح والتعديل" 

مل يذكروا عنه راواي غري جهضم، فهو ، و 439 /6حبان يف كتاب "الثقات" 
جمهول، وعبد الرمحن والد شعيب: ذكره ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

 ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال. 304-305 /5
 

 وأما حديث أنس:
(، ومن طريقه الضياء يف "املختارة" 2905فأخرجه الطرباين يف "األوسط" )

ا إبراهيم بن احلجاج السامي قال: ( حدثنا إبراهيم قال: حدثن2117)
يت أنس حدثنا بكار بن سقري قال: حدثين راشد أبو حممد احلماين قال: رأ

كيف كان؟ ملسو هيلع هللا ىلص أخربين عن وضوء رسول هللا  بن مالك، ابلزاوية، فقلت:ا
فإنه بلغين أنك كنت توضئه قال: نعم، فدعا بوضوء، فأيت بطست وبقدح 

ني يديه، فأكفأ على يديه من حنت، يقول: كما حنت يف أرضه فوضع ب



815 
 

املاء، فأنعم غسل كفيه، مث مضمض ثالاث، واستنشق ثالاث، وغسل وجهه 
ثالاث، مث أخرج يده اليمىن فغسلها ثالاث، مث غسل اليسرى ثالاث، مث مسح 

برأسه مرة واحدة غري أنه أمرها على أذنيه، فمسح عليهما، مث أدخل كفيه 
 . فذكر احلديث".املاء.مجيعا يف 

 وهذا إسناد حسن، راشد أبو حممد احلماين: قال أبو حامت: 

 ."صاحل احلديث"

 .ليس به أبس" وقال البزار: "بصري 

 وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف "الثقات"، وقال ابن حبان: 

 ."رمبا أخطأ" 
 وقال احلاكم يف "معرفة علوم احلديث":  

 "عزيز احلديث".

ديين، والقواريري، وعبد الرمحن بن املبارك، بكار بن ُسقري: روى عنه ابن املو 
 ونعيم بن محاد، وقال البخاري: 

 .بن املبارك خريًا" "أثىن عليه عبد الرمحن
 وقال الدوري، عن ابن معني: 
 .صاحل احلديث" "بصري، 

 وذكرُه ابن ِحبَّان يف "الثقات"، وقال:
 "وكان من الُعبَّاد". 
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 قليال كما يف "التقريب". إبراهيم بن احلجاج السامي: ثقة يهمو 

 وشيخ الطرباين هو إبراهيم بن هاشم البغوي: ثقة.  

 طريق آخر عن أنس:

، 510 /2كشف، والدواليب يف "األمساء والكىن"   -( 270أخرجه البزار )
( من 1867( و )1866، والضياء يف "املختارة")188 /1والدارقطين 

 القرشي أبو خالد طرق عن معلى بن أسد قال: حدثنا أيوب بن عبد هللا
قال: رأيت احلسن بن أيب احلسن قد توضأ وصلى الظهر وخرج، فاستقبله 

قوم من أهل خراسان فقالوا له: اشتبه علينا الوضوء، فنحب أن ترشدان 
فقال: قد توضأت للظهر ولكين سأعيد وضوئي، فنزل عن دابته فدعا جارية 

القلة فجيء بكوز ماء، فصب  له يقال هلا مليحة فقال: اي جارية ائتينا بتلك
يف تور له، فغسل يديه ثالاث، ومتضمض ثالث مرات، واستنشق ثالث 

مرات، مث غسل وجهه ثالث مرات، وغسل ذراعيه إىل املرفقني ثالث 
مرات، ومسح برأسه واحدة، ومسح أذنيه وخلل حليته، وغسل رجليه إىل 

 ملسو هيلع هللا ىلص.ول هللا الكعبني، مث قال: أخربين أنس بن مالك أن هذا وضوء رس

 وقال البزار:

 " ال نعلم رواه هكذا إال أيوب، وهو بصري، ال نعلم حدث عنه إال معلى".

قلت: وليس كما قال البزار فقد قال ابن منده يف "فتح الباب يف الكىن 
 (: "روى عنه: يعلى بن عبيد، وكناه".2489واأللقاب" )
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 ت عنه.، وسك251 /2وذكره ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

 طريق آخر عن أنس:

(، ويف "مسند 76(، ويف "الصغري" )1571أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
(، وابن حبان يف 1047(، وابن املقرئ يف "املعجم" )9الشاميني" )

(، وأبو نعيم 2402، وابن املخلص يف "املخلصيات" )258 /8"الثقات" 
من طرق  6 /35 ، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق"245 /5يف "احللية" 

عن الزبري بن حممد القرشي الرهاوي قال: حدثنا قتادة بن الفضيل بن قتادة 
احلرشي قال: حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة قال: سألت أنس بن مالك: كيف 

ملسو هيلع هللا ىلص تتوضأ؟ فقال: تسألين كيف أتوضأ، وال تسألين كيف رأيت رسول هللا 
 يتوضأ؟ 

 ".رأيته يتوضأ ثالاث ثالاث"

 وزاد ابن املقرئ وأبو نعيم وابن عساكر:  

 "وقال: هبذا أمرين ريب عز وجل".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال قتادة، تفرد به: الزبري".

د بن ِعيَسى  قلت: وإسناده حسن، الزبري بن حممد الرََّهاوي: روى عنه َأمحأ
رأِغياين، وحممد بن علي بن وِصِلي، وحممد بن املسيب األبن السكني املا

حبيب الطرائفي، وأبو حممد عبد الرمحن بن موسى بن جرير املعدل، وعلي 



818 
 

 ، وقال:258-257 /8بن سعيد الرازي، وذكره ابن حبان يف "الثقات" ا
"يروي عن قتادة بن الفضيل عن إبراهيم بن أيب عبلة روى عنه أهل الشام 

 والغرابء".

احلرشي، قال احلافظ يف ترمجته من "التقريب": وقتادة بن الفضيل بن قتادة 
 "مقبول" وهذا غري مقبول، فقد روى عنه مجع، وقال أبو حامت: شيخ. 

(، ويف "الثقات" 296وذكره ابن حبان يف "مشاهري علماء األمصار" )ص 
 ، وقال: 341 /7

"كنيته أبو محيد يروي عن إبراهيم بن أيب عبلة، روى عنه علي بن حبر بن 
وأهل حران مات سنة مائتني وكان خيضب رأسه وحليته وقد قيل:  الربي،

 قتادة بن الفضل بن عبد هللا". 

 (، وقال:1146وذكره ابن شاهني يف " اتريخ أمساء الثقات" )

 "وكان ثقة". 

 طريق آخر عن أنس:

( حدثنا 322(، ويف "الصغري" )3362أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
مي بن فروخ بن ديزج بن بالل بن سعد جعفر بن محيد بن عبد الكر 

األنصاري الدمشقي قال: حدثين جدي ألمي عمر بن أابن بن مفضل 
أراين أنس بن مالك، الوضوء، أخذ ركوة فوضعها عن يساره،  املدين قال:

وصب على يده اليمىن فغسلهما ثالاث، مث أدار الركوة على يده اليمىن فتوضأ 
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وأخذ ماء جديدا لسماخه فمسح مساخه،  ثالاث ثالاث، ومسح برأسه ثالاث،
فقلت له: قد مسحت أذنك، فقال: اي غالم، إهنن من الرأس، ليس هن من 

الوجه، مث قال: اي غالم، هل رأيت وفهمت أم أعيد عليك؟ فقلت: قد 
 يتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص كفاين، وقد فهمت قال: فهكذا رأيت رسول هللا 

 وقال الطرباين:

 هذا احلديث". "مل يرو عمر بن أابن عن أنس غري

 :181 /3قال الذهيب يف "امليزان" 

"عمر بن أابن، عن أنس يف الوضوء: ال يعرف، وعنه شيخ الطرباين، جعفر 
 بن محيد، فمن جعفر؟!". ا

 
 وأما حديث أيب مالك األشعري:

 /3(، والطرباين 2499، وعبد الرزاق )342و 341 /5فأخرجه أمحد 
شهر  قتادة عن( من طريق 3414( و )3413( و )3412( و )3411)

بن حوشب، عن عبد الرمحن بن غنم، أن أاب مالك األشعري قال لقومه: ا
معوا قال: هل فيكم ، فلما اجتملسو هيلع هللا ىلص"اجتمعوا أصلي بكم صالة رسول هللا 

قالوا: ال إال ابن أخت لنا قال: فإن ابن أخت القوم منهم،  أحد من غريكم؟
فدعا جبفنة فيها ماء، فغسل يديه، ومضمض، واستنشق، وغسل وجهه 

مث صلى هبم الظهر  ثالاث، وذراعيه ثالاث ثالاث، ومسح برأسه، وغسل قدميه،
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يكرب فيهما اثنتا وعشرين تكبرية، يكرب إذا سجد، وإذا رفع رأسه من 
 رأ يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب، ويسمع من يليه".السجود، وق

(، وأبو عروبة يف 417وإسناده ضعيف من أجل شهر، وأخرجه ابن ماجه )
( من طريق ليث بن أيب سليم، عن شهر بن 55"جزء من حديثه" )

 حوشب، عن أيب مالك األشعري قال: 

 سليم من ليث بن أيب يتوضأ ثالاث ثالاث"، فأسقط ملسو هيلع هللا ىلص"كان رسول هللا 
 إسناده عبد الرمحن بن غنم، فإنه سيء احلفظ، واتبع قتادَة عليه: 

وداود بن أيب هند، وبديل بن ميسرة، على أنه  عبُد احلميد بن هبرام الفزاري،
يف بعض الطرق مل يذكره بديل بن ميسرة أيضا، واتبع ليثا: أبو معاوية 

 ه وهللا أعلم.من شهر بن حوشب نفس االضطرابشيبان، فقد يكون هذا 
 

 وأما حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها:

(، وعنه الدواليب يف "الكىن 105(، ويف "الكربى" )100فأخرجه النسائي )
من طريق جعيد بن عبد الرمحن قال: أخربين عبد امللك  820 /2واألمساء" 

بن مروان بن احلارث بن أيب ذابب قال: أخربين أبو عبد هللا سامل سبالن ا
قال: وكانت عائشة تستعجب أبمانته، وتستأجره فأرتين كيف كان رسول 

يتوضأ: "فتمضمضت واستنثرت ثالاث، وغسلت وجهها ثالاث، مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
 غسلت يدها اليمىن ثالاث واليسرى ثالاث، ووضعت يدها يف مقدم رأسها، مث
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مسحت رأسها مسحة واحدة إىل مؤخره، مث أمرت يدها أبذنيها، مث مرت 
  .على اخلدين"

قال سامل: كنت آتيها مكاتبا ما ختتفي مين، فتجلس بني يدي وتتحدث 
معي حىت جئتها ذات يوم فقلت: ادعي يل ابلربكة اي أم املؤمنني. قالت: 

 وما ذاك؟ قلت: أعتقين هللا. 

 خت احلجاب دوين، فلم أرها بعد ذلك اليوم". قالت: ابرك هللا لك، وأر 

عبد امللك بن مروان بن أيب ذابب، مل يرو عنه غري اجلعيد بن عبد الرمحن، 
 .108-107 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 
 وأما حديث أيب بكرة:

 ( حدثنا حممد بن صاحل بن العوام، قال: حدثنا 3687فأخرجه البزار )
عبد العزيز، قال: حدثين أيب بكار بن عبد العزيز، عبد الرمحن بن بكار بن 

 قال مسعت أيب عبد العزيز بن أيب بكرة، حيدث عن أبيه رضي هللا عنه، قال:
توضأ فغسل يديه ثالاث، ومضمض ثالاث، واستنشق ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 

ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، وغسل ذراعيه إىل املرفقني، ومسح برأسه يقبل 
ه إىل مؤخره، ومن مؤخره إىل مقدمه، مث غسل رجليه ثالاث، بيديه من مقدم

 وخلل بني أصابع رجله، وخلل حليته".
 وقال البزار:
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"وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن أيب بكرة إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد، 
 وبكار بن عبد العزيز ليس به أبس، وعبد الرمحن: صاحل احلديث".

العزيز بن أيب بكرة الثقفي: صدوق يهم كما وإسناده ضعيف، بكار بن عبد 
 يف "التقريب".

: 233 /1وشيخ البزار حممد بن صاحل بن العوام: قال اهليثمي يف "اجملمع" 
 "مل أجد من ترمجه".

 
 وأما حديث وائل بن حجر:

خمتصًرا: عن  346 /7(، وابن عدي يف "الكامل" 4488فأخرجه البزار )
 إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا حممد بن حجر، قال: حدثين سعيد بن 

  عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجرعبد اجلبار بن وائل بن حجر، 
 :قال

نه وأيت إبانء فيه ماء فأكفأه على ميينه ثالاث، مث غمس مييملسو هيلع هللا ىلص شهدت النيب "
يف املاء فغسل هبا يساره ثالاث، مث أدخل ميينه يف املاء فحفن هبا حفنة من 

املاء فمضمض واستنشق ثالاث واستنثر، مث أدخل كفيه يف اإلانء فرفعها إىل 
وجهه فغسل وجهه ثالاث وغسل ابطن أذنيه وأدخل إصبعيه يف داخل أذنيه 

يف املاء فغسل هبا ذراعه  ومسح ظاهر رقبته وابطن حليته ثالاث، مث أدخل ميينه
اليمىن حىت جاوز املرفق ثالاث، مث غسل يساره بيمينه حىت جاوز املرفق ثالاث، 

مث مسح على رأسه ثالاث وظاهر أذنيه ثالاث وظاهر رقبته وأظنه قال وظاهر 
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حليته ثالاث، مث غسل بيمينه قدمه اليمىن ثالاث وفصل بني أصابعه، أو قال: 
ملاء حىت جاز الكعب، مث رفعه يف الساق، مث فعل خلل بني أصابعه ورفع ا

مث وضعها على  ابليسرى مثل ذلك، مث أخذ حفنة من ماء فمل هبا يده،
رأسه حىت احندر املاء من جوانبه، وقال: "هذا متام الوضوء"، ومل أره تنشف 

موضع احملراب  -يعين -بثوب، مث هنض إىل املسجد فدخل يف احملراب 
ن ميينه، وعن يساره، مث رفع يديه حىت حاذات وعفصف الناس خلفه، 

بشحمة أذنيه، مث وضع ميينه على يساره عند صدره، مث افتتح القراءة فجهر 
خلفه، مث قرأ  ابحلمد، مث فرغ من سورة احلمد، مث قال: آمني حىت مسع من

سورة أخرى، مث رفع يديه ابلتكبري حىت حاذات بشحمة أذنيه، مث ركع فجعل 
تيه وفرج بني أصابعه وأمهل يف الركوع حىت اعتدل وصار صلبه يديه على ركب

خبشوع، وقال: مسع ملسو هيلع هللا ىلص لو وضع عليه قدح من املاء ما انكفأ، مث رفع رأسه 
هللا ملن محده، مث رفع يديه حىت حاذات بشحمة أذنيه، مث احنط للسجود 

ابلتكبري فرفع يديه إىل أن حاذات بشحمة أذنيه، مث أثبت جبهته يف األرض 
ىت إين أرى أنفه يف الرمل وقوس بذراعيه ورأسه وبسط فخذه اليسار ح

ونصب اليمني كما أثبت أصابع رجليه ومل ميهل ابلسجود ورفع رأسه فرفع 
يديه ابلتكبري إىل أن حاذات بشحمة أذنيه وجلس جلسة خفيفة فوضع كفه 
اليمني على ركبته وبعض فخذه وحلق أبصبعه، مث احنط ساجدا مبثل ذلك، 

رفع رأسه ابلتكبري بيديه إىل أن حاذات بشحمة أذنيه وإىل أن اعتدل يف  مث
قيامه ورجع كل عظم إىل موضعه، مث صلى أربع ركعات يفعل فيهن ما يفعل 
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يف هذه، مث جلس جلسة يف التشهد مثل ذلك، مث سلم على ميينه حىت يرى 
 وسلم عن يساره حىت يرى بياض خده األمين". بياض خده األيسر

 البزار: وقال

"وهذا احلديث ال نعلمه يروى هبذا اللفظ إال عن وائل بن حجر هبذا 
 اإلسناد".

 وإسناده ضعيف، سعيد بن عبد اجلبار بن وائل بن حجر: ضعيف.

 /1وحممد بن حجر بن عبد اجلبار: قال اإلمام البخاري يف "التاريخ الكبري" 
69: 

 "فيه نظر". 

 : 273 /2ن حبان يف "اجملروحني" وقال اب

يروي عن عمه سعيد بن عبد اجلبار عن أبيه عبد اجلبار عن أبيه وائل بن "
ملسو هيلع هللا ىلص حجر بنسخة منكرة منها أشياء هلا أصول من حديث رسول هللا 

وليست من حديث وائل بن حجر ومنها أشياء من حديث وائل بن حجر 
شياء موضوعة ليس من خمتصرة جاء هبا على التقصي وأفرط فيها ومنها أ

 ال جيوز االحتجاج به".ملسو هيلع هللا ىلص كالم رسول هللا 

 : 511 /3وقال الذهيب يف "امليزان" 

 "له مناكري".
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 وأما حديث أيب جبري الكندي:

، وابن قانع يف "معجم 37 -36 /1فأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
( من طريق ابن وهب، والدواليب 1089، وابن حبان )164 /3الصحابة" 

، وأبو 37 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 66 /1 "الكىن واألمساء" يف
من طريق  47 -46 /1، والبيهقي 2852 /5نعيم يف "معرفة الصحابة" 

الليث بن سعد، كالمها عن معاوية بن صاحل، عن عبد الرمحن بن جبري بن 
 ، فأمر له رسولملسو هيلع هللا ىلصنفري، عن أبيه، أن أاب جبري الكندي قدم على رسول هللا 

بوضوء، وقال: "توضأ اي أاب جبري" فبدأ بفيه، فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
بوضوء، ملسو هيلع هللا ىلص "ال تبدأ بفيك فإن الكافر يبدأ بفيه"، مث دعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

فغسل يديه حىت أنقامها، مث متضمض واستنثر، مث غسل وجهه ثالاث، مث 
رفق ثالاث، مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالاث، مث غسل يده اليسرى إىل امل

 مسح برأسه وغسل رجليه".

 وإسناده حسن، معاوية بن صاحل: صدوق، وابقي رجاله ثقات.
 

 وأما حديث املقدام بن معدي كرب:
(، 654) /20(، والطرباين 121، وعنه أبو داود )132 /4فأخرجه أمحد 

( حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة، 1076ويف "مسند الشاميني" )
( خمتصًرا: حدثنا حممد بن 74وأبو زيد احلوطي، وابن اجلارود يف "املنتقى" )

و زيد حيىي، أربعُتهم )أمحد بن حنبل، وأمحد بن عبد الوهاب بن جندة، وأب
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احلوطي، وحممد بن حيىي( عن أيب املغرية، قال: حدثنا حريز، قال: حدثنا 
عبد الرمحن بن ميسرة احلضرمي، قال: مسعت املقدام بن معدي كرب 

 الكندي، قال: 

بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، ملسو هيلع هللا ىلص "ُأيتَ َرُسوُل هللِا 
تنشق ثالاث، ومسح برأسه وأذنيه مث غسل ذراعيه ثالاث ثالاث، مث مضمض واس

 ظاهرمها وابطنهما، وغسل رجليه ثالاث ثالاث".

 وله طريق أخرى عن حريز بن عثمان:

، 65و 59 /1(، ومن طريقه البيهقي 123( و )122أخرجه أبو داود )
(، 354( و )334(، وأبو عبيد يف "الطهور )457( و )442وابن ماجه )

حتت احلديث رقم  /19، والطرباين 32 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 
( من 1077(، ويف "مسند الشاميني" )656( و )655) /20و( 887)

طرق عن الوليد بن مسلم، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرمحن بن ميسرة 
 احلضرمي، أنه مسع املقدام بن معدي كرب يقول: 

 وضع كفيه على مقدم ،فلما بلغ مسح رأسه ،يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص"رأيت رسول هللا 
، مها حىت بلغ املكان الذي بدأ منه، مث ردمث مر هبما حىت بلغ القفا ،رأسه

 ومسح أذنيه ظاهرمها وابطنهما".

 وزاد الطحاوي "مرة واحدة".

 وزاد أبو داود "وأدخل أصابعه يف صماخ أذنيه".
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حدثنا حريز بن عثمان إبسناده، ولفظه "توضأ، ( 457وعند ابن ماجه )
 ثالاث".فغسل رجليه ثالاث 

وإسناده حسن، عبد الرمحن بن ميسرة احلضرمي: وثقه العجلي، والذهيب، 
 .109 /5وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات" 

 وقال ابن املديين: جمهول مل يرو عنه غري حريز بن عثمان.

قلت: روى عنه أيضا صفوان بن عمرو، وثور بن يزيد، وقال أبو داود: 
 شيوخ حريز كلهم ثقات.

 :240-239 /8افظ مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" وقال احل

"ذكره ابن خلفون يف كتاب "الثقات" وكناه أاب شريح، وقال: روى عنه حريز 
وأبو خالد، وخرج احلاكم حديثه يف "مستدركه"، وقال ابن القطان: جمهول 

احلال، ال يعرف روى عنه سوى حريز، وعاب على عبد احلق سكوته عن 
الرأس"، وقال أبو جعفر الطربي يف كتابه "هتذيب اآلاثر": حديثه يف "مسح 

 إسناده صحيح".
 

 وأما حديث الربيع بنت معوذ:
(، 701(، ومن طريقه البيهقي يف "املعرفة" )126فأخرجه أبو داود )

 ، 152 /1(، واحلاكم 686) /24(، والطرباين 33والرتمذي )
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من طريق بشر بن املفضل، حدثنا عبد هللا بن حممد بن  64 /1والبيهقي 
 عقيل، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، قالت: 

، أيتينا فحدثتنا أنه قال: اسكيب يل وضوءا، فذكرت ملسو هيلع هللا ىلص"كان رسول هللا 
قالت فيه: فغسل كفيه ثالاث، ووضأ وجهه ثالاث، ملسو هيلع هللا ىلص وضوء رسول هللا 

يديه ثالاث ثالاث، ومسح برأسه مرتني مبؤخر ومضمض واستنشق مرة، ووضأ 
رأسه، مث مبقدمه وأبذنيه كلتيهما ظهورمها وبطوهنما، ووضأ رجليه ثالاث 

 ثالاث".

ومن طريق بشر بن املفضل أخرجه حممد بن حيىي املروزي يف "زايداته" على 
 ( أليب عبيد، وفيه "ومتضمض ثالاث واستنشق مرة مرة".116"الطهور" )

 ذي:وقال الرتم

"هذا حديث حسن، وحديث عبد هللا بن زيد أصح من هذا وأجود 
 إسنادا".

 وقال احلاكم:

 "ومل حيتجا اببن عقيل وهو مستقيم احلديث مقدم يف الشرف" وأقره الذهيب.

قلت: لكنه سيء احلفظ وقد اضطرب يف هذا احلديث يف التقدمي والتأخري، 
 وقد روي عنه من طرق كثرية:
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(، 345، واحلميدي )358 /6(، وأمحد 127ود )أخرجه أبو دا -أ 
(، 348، وابن املنذر يف "األوسط" )299 /2والعقيلي يف "الضعفاء" 

اتما  72 /1، والبيهقي 168 /1(، والدارقطين 677) /24والطرباين 
وخمتصرا عن سفيان بن عيينة، قال: حدثين عبد هللا بن حممد بن عقيل بن 

حسني إىل الربيع بنت معوذ ابن عفراء ، أيب طالب، قال: أرسلين علي بن 
، فأخرجت له، يعين إانء يكون مدا، أو ملسو هيلع هللا ىلصفسألتها عن وضوء رسول هللا 

قالت: كنت أخرج  -قال سفيان: كأنه يذهب إىل اهلامشي  -حنو مد وربع 
إليه املاء يف هذا، فيصب على يديه ثالاث، وقال مرة: يغسل يديه قبل أن 

، وميضمض ثالاث، ويستنشق ثالاث، ويغسل يدخلهما، ويغسل وجهه ثالاث
يده اليمىن ثالاث، واليسرى ثالاث، وميسح برأسه   وقال مرة : مرتني   مقبال 

قد جاءين ابن عم لك، فسألين وهو ابن  ،ومدبرا، مث يغسل رجليه ثالاث
عباس، فأخربته، فقال يل: ما أجد يف كتاب هللا إال مسحتني وغسلتني" 

 والسياق ألمحد.

 

 /6(، وأمحد 438( و )418، وابن ماجه )(130أخرجه أبو داود ) -ب 
 20و 16و 9 /1(، وابن أيب شيبة 2263، وإسحاق )359و  358

 /24(، والطرباين 381( و )200، وابن املنذر يف "األوسط" )21و
(، 2389(، ويف "األوسط" )681( و )680( و)679( و )678)

( 1689، ويف "املعرفة" )237و  65 /1، والبيهقي 150 /1والدارقطين 
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، ري، عن عبد هللا بن حممد بن عقيلاتما وخمتصرا من طريق سفيان الثو 
أيتينا ملسو هيلع هللا ىلص : حدثتين الربيع بنت معوذ ابن عفراء، قالت : كان رسول هللا قال

ه ثالاث ، ومضمض فيكثر، فأاتان فوضعنا له امليضأة ، فتوضأ ، فغسل كفي
، ومسح رأسه مبا بقي ثالاث، وذراعيه ثالاثواستنشق مرة مرة، وغسل وجهه 

من وضوئه يف يديه مرتني، بدأ مبؤخره، مث رد يده إىل انصيته، وغسل رجليه 
 ثالاث، ومسح أذنيه مقدمهما ومؤخرمها".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال عبد هللا بن داود!".

 أيت التصريح أبنه الثوري قلت: اتبعه وكيع بن اجلراح لكن يف كل الطرق مل
 وهللا أعلم.

 

، 359 /6(، وأمحد 441(، وابن ماجه )131داود ) أخرجه أبو -ج  
من طريق احلسن بن صاحل، عن  65 /1(، والبيهقي 675) /24والطرباين 

بن عفراء األنصارية، اعبد هللا بن حممد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ 
له طهورا فمضمض، واستنشق،  ، فسكبتملسو هيلع هللا ىلصقالت: "أاتان رسول هللا 

وغسل وجهه ثالاث ثالاث، وذراعيه ثالاث ثالاث، ومسح رأسه مرتني بدأ مبؤخره 
قبل مقدمه، ومسح مؤخر أذنيه، وأدخل أصبعيه يف جحر أذنيه، وغسل 

 رجليه ثالاث ثالاث".
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 /24، والطرباين 20 /1(، وابن أيب شيبة 458أخرجه ابن ماجه ) -د 
( من طريق روح بن القاسم، عن عبد هللا 2388" )(، ويف "األوسط676)

 بن حممد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، قالت: ا

أيتينا، فنأتيه مبيضأة لنا فيها ماء، أيخذ مبد املدينة مدا ملسو هيلع هللا ىلص كان النيب "
ونصفا أو ثلثا، فأصب عليه، فيغسل يديه ثالاث، وميضمض ويستنشق، 

الاث ثالاث، وميسح برأسه واحدة، وميسح أبذنيه ويغسل وجهه ثالاث، وذراعيه ث
 ."ظاهرمها، وابطنهما، ويطهر قدميه

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن روح إال يزيد!".

 زيد بن زريع فقد اتبعه ابن علية.قلت: مل يتفّرد به ي

(، وعنه 119( و )65( و )35( و )11عبد الرزاق يف "املصنف" ) -ه  
 /24(، والطرباين 391 "األوسط" )وابن املنذر يف(، 2264إسحاق )

( عن معمر، عن عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب قال: 673)
دخلت على الربيع بنت عفراء، فقالت: من أنت؟ قال: قلت: أان عبد هللا 

بن حممد بن عقيل بن أيب طالب قالت: فمن أمك؟ قلت: ريطة بنت علي ا
قالت: مرحبا بك اي ابن أخيت قلت:  -أيب طالب أو فالنة بنت علي بن  -

 ملسو هيلع هللا ىلص؟ قالت: "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصجئتك أسألك عن وضوء رسول هللا 
وهو  -أو يف مثل هذا اإلانء  -ويزوران، وكان يتوضأ يف هذا اإلانء  يصلنا
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حنو من مد قالت: فكان يغسل يديه، وميضمض، ويستنثر، مث غسل وجهه 
اث، مث مسح برأسه مرتني، ومسح أبذنيه ثالاث، مث غسل يديه ثالاث ثال

. مث قالت: أما ابن عباس قد دخل "ظاهرمها وابطنهما، وغسل قدميه ثالاث
علي فسألين، عن هذا احلديث فأخربته، فقال: أيىب الناس إال الغسل، وجند 

 يف كتاب هللا املسح على القدمني.
 

 /6د (، وأمح34(، والرتمذي )129( و )128أخرجه أبو داود ) -و 
( و 337( و )332( و )330، وأبو عبيد يف "الطهور" )360و  359

 ، وابن املنذر يف "األوسط"33 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 350)
(، ويف "األوسط" 690( و )689( و )688) /24(، والطرباين 383)
و  60-59 /1(، والبيهقي 1167(، ويف "الصغري" )6100( و )384)

( من طرق عن حممد بن عجالن، 225شرح السنة" )، والبغوي يف "60
بن عفراء، قالت: اعن عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ 

ماء ، فغسل وجهه ويديه ، مث أخذ من املاء بيده، ملسو هيلع هللا ىلص "صببت لرسول هللا 
فأفرغه على يده األخرى، فمسح بيديه مقدم رأسه ومؤخره وصدغيه، مث 

توضأ عندها فمسح رأسه كله ملسو هيلع هللا ىلص " أن رسول هللا مسح أذنيه"، ويف لفظ : 
 من قرن الشعر كل انحية ملنصب الشعر ال حيرك الشعر عن أمكنته".

 وقال الرتمذي:

 ."حديث حسن صحيح"
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 ،عن ابن عقيل من طريق مسلم بن خالد، 188 /1أخرجه الدارقطين  -ز
 ، قالت: حدثتين الربيع بنت معوذ

مث أدخل  وصدغيه،توضأ فمسح مقدم رأسه ومؤخره ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 
 ."إصبعيه السبابتني فمسح أذنيه ظاهرمها وابطنهما

 ومسلم بن خالد هو الزجني: صدوق كثري األوهام.
 

( من طريق زهري بن حممد، عن عبد هللا 684) /24أخرجه الطرباين  -ح  
 بن عفراء، تقول: امعوذ بن حممد بن عقيل، قال: مسعت الربيع بنت ا

أيتينا وكنت أسكب له وضوءا فيتوضأ عندان يف ميضأة ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
لنا قدر مد ونصف، ومد وثلث، وكنت أسكب على كفيه ثالث مرات، مث 

ويستنشق، ويغسل وجهه ثالاث، ويديه ثالاث، وميسح  أضعها له فيتمضمض،
 رأسه وأذنيه، مث يغسل رجليه ثالاث ثالاث".

 
( من طريق فليح بن سليمان، عن عبد 685) /24أخرجه الطرباين  -ط 

فر بن عفراء يف ناهللا بن حممد بن عقيل، قال: دخلنا على الربيع بنت معوذ 
يف ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: "نعم توضأ رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصفسألتها عن وضوء، رسول هللا 

أرى  حنو هذا اإلانء، وهي تشري بيدها إىل ركوة أتخذ مدا وثلثا ابألول فيما
فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه ويديه ثالاث، مث مسح مقدم رأسه 

 ومؤخره، ومسح أذنيه مع مؤخر رأسه، وغسل رجليه".
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(، 334(، وابن املنذر يف "األوسط" )690أخرجه الدارمي ) -ي 
( من طريق 687) /24، والطرباين 36 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

ن حممد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ عبيد هللا بن عمرو، عن عبد هللا ب
 بن عفراء قالت: ا

أيتينا فآخذ ميضأة لنا قدر مد ونصف، أو مد وثلث  ملسو هيلع هللا ىلص"كان رسول هللا 
فأسكب عليه من املاء فيغسل يديه ثالاث، ويتمضمض، ويستنشق، ويغسل 

 وجهه ثالاث، وميسح برأسه مرتني، مث يغسل رجليه ثالاث ثالاث".
 

(، وأبو القاسم البغوي يف 440( و )390)أخرجه ابن ماجه  -ك 
( أليب 331(، واملروزي يف "زايداته" على "الطهور" )2416"اجلعدايت" )

( و 682) /24والطرباين  ،33 /1عبيد، والطحاوي يف "شرح املعاين" 
من طريق شريك بن عبد هللا، عن عبد هللا بن  237 /1(، والبيهقي 683)

ائتين "فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب  قالت: أاتانعوذ، حممد بن عقيل، عن الربيع بنت م
اسكيب "فأتيناه مبيضأة لنا تسع مدا وثلثا، أو مدا ونصفا، وقال:  "بوضوء

فغسل يديه ثالاث، واستنشق ثالاث، ومضمض ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، 
قال علي بن  ".سه وأقبل به وأدبروغسل ذراعيه ثالاث ثالاث، مث مسح برأ

مقبال ومدبرا أربع مرات، ومسح أبذنيه ظهورها  اجلعد: ووصف شريك بيديه
وبطوهنا، وغسل رجليه ثالاث ثالاث" واللفظ للجعد، وزاد ابن ماجه "وأخذ 

 ماء جديدا فمسح به رأسه".
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وقد تقّدم يف طريق الثوري "ومسح رأسه مبا بقي من وضوئه"، ولفظ أيب 
، فقد ( أصرح من هذا "مسح برأسه من فضل ماء كان يف يده"130داود )

وقد اتبع شريكا، قيس بن الربيع،  يكون اخلطأ من شريك فإنه سيء احلفظ،
(، وقيس بن الربيع: 693) /24(، والطرباين 1729أخرجه الطيالسي )

 ضعيف.
 

أخرجه الطرباين يف "األوسط" من طريق عمرو بن أيب سلمة قال:  -ل 
 بن حممد حدثنا صدقة بن عبد هللا، عن سعيد بن أيب عروبة، عن عبد هللا

 :حدثته معوذ بن عفراء،اأن الربيع بنت  بن عقيل،ا
قدر مد وثلث، أو مد دخل عليها، فأتته بقدح يسع ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا "

فصببت على يده ثالاث، مث أخذ اإلانء مين، فوضعه، وربع لوضوئه 
فتمضمض واستنشق، وغسل وجهه ثالاث ثالاث، وغسل يديه ثالاث ثالاث، 

 ."ظاهرمها وابطنهما، مث غسل رجليه وأذنيه ومسح برأسه مرتني،

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال صدقة، تفرد به عمرو".

 وصدقة: ضعيف.

( 8841(، ويف "األوسط" )692( و )691) /24أخرجه الطرباين  -م 
من طريق إسحاق بن حازم الزايت، عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن 

دخل عليها، فدعا بوضوء، ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا "بن عفراء، ا الربيع بنت معوذ
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، فتوضأ، فغسل ملسو هيلع هللا ىلصفأيت إبانء يسع مدا وثلثا أو مدا ونصفا، مبد النيب 
وجهه، وغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح صدغيه، ومسح مقدم رأسه، 

 ."ومسح مؤخر رأسه حىت بلغ وسطه يف كل مسحه، وغسل رجليه

 وقال الطرباين:

 يث عن إسحاق بن حازم إال خالد بن نزار"."مل يرو هذا احلد
 

جنادة  من طريق أيب 353 /2أخرجه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان"  -ن 
خمارق، حدثنا حممد بن زيد بن علي، عن عبد هللا بن حممد بن  حصني بن

 بن عفراء:اعقيل، عن الربيع بنت معوذ 
 توضأ ثالاث ثالاث، ومسح رأسه مرتني".ملسو هيلع هللا ىلص "أهنا رأت النيب  

وإسناده اتلف مبرة، أبو جنادة حصني بن خمارق: قال الدارقطين: يضع 
 بان قال: ال جيوز االحتجاج به.احلديث، ونقل ابن اجلوزي أن ابن ح

 واتبع عبَد هللا بن حممد بن عقيل: النعماُن بن سامل لكن الطريق إليه ضعيفة:

(، والطرباين يف "األوسط" 74أخرجها حبشل يف "اتريخ واسط" )ص
( من طريق ليث بن أيب سليم، عن النعمان بن سامل، عن الربيع 7309)

 بنت معوذ، قالت: 

أيتينا ويغشاان، فإذا حضرت الصالة وضعنا له إانء، حزرانه ملسو هيلع هللا ىلص "كان النيب 
أيخذ مدا أو مدا ونصفا فيغسل كفيه ثالاث، ويتمضمض ثالاث، ويستنشق 
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اث، وميسح رأسه مرة، ثالاث، ويغسل وجهه ثالاث، مث يغسل يديه ثالاث ثال
ويغسل أذنيه ظاهرمها وابطنهما وغضوهنما، ويغسل رجليه ثالاث ثالاث، وخيلل 

 بني أصابعه".

 وليث بن أيب سليم: ضعيف.
 

 وأما حديث ابن عباس:
، وأبو عبيد يف "الطهور" 369 /1( خمتصًرا، وأمحد 133فأخرجه أبو داود )

 /1هارون، وأمحد ( عن يزيد بن 352( و )336( و )292( و )83)
حدثنا روح، كالمها عن عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد  370

 املخزومي، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: 

، فقام ملسو هيلع هللا ىلص"بت عند خاليت ميمونة، فوجدت ليلتها تلك من رسول هللا 
فقلت: وما  من الليل إىل قربة على شجب فيها ماء،ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

فمضمض ثالاث، واستنشق ثالاث، وغسل وجهه  :الشجب؟ قال الشيباين
قال  - مث غسل قدميه ثالاث، وذراعيه ثالاث ثالاث، ومسح برأسه وأذنيه مرة،

 ".- حسبته قال: ثالاث ثالاثيزيد: 

ن ب( من طريق أيب بكر احلنفي، عن عباد 12504) /12وأخرجه الطرباين 
 منصور إبسناده خمتصًرا.

وإسناده ضعيف، عباد بن منصور: سيء احلفظ، وهذا احلديث أصله يف 
"الصحيحني" من طرق عن ابن عباس ليس فيه وصف الوضوء، بل جاء 
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(، 1343( و )406) إبسناد صحيح عند النسائي يف "السنن الكربى"
 أنه مل حيفظ وضوءه ساعتئذ. 341 /1وأمحد 

 طريق آخر:

يق سويد بن عبد العزيز، حدثين ( من طر 11091) /11أخرجه الطرباين 
احلجاج بن دينار، عن منصور بن املعتمر، عن جماهد، عن ابن عباس، أن 

فقال: اي رسول هللا، كيف الوضوء؟ فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أعرابيا أتى النيب 
بوضوء فغسل يده اليمىن ثالاث، مث أدخل يده يف اإلانء، مث مضمض ملسو هيلع هللا ىلص 

وظاهر أذنيه مع رأسه، مث غسل رجليه واستنشق ثالاث ثالاث، مث مسح برأسه 
 ثالاث، مث قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم".

 وإسناده ضعيف من أجل سويد بن عبد العزيز.

وسيأيت معنا أن ابن عباس توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، 
فمضمض هبا واستنشق، مث أخذ غرفة من ماء، فجعل هبا هكذا، أضافها 

فغسل هبا يده  يده األخرى، فغسل هبما وجهه، مث أخذ غرفة من ماء،إىل 
اليمىن، مث أخذ غرفة من ماء، فغسل هبا يده اليسرى، مث مسح برأسه، مث 

أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله اليمىن حىت غسلها، مث أخذ غرفة 
ملسو هيلع هللا ىلص مث قال: هكذا رأيت رسول هللا  أخرى، فغسل هبا رجله، يعين اليسرى،

 "، وسيأيت خترجيه عند الوضوء مرة مرة.يتوضأ
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 وأما حديث الرباء بن عازب:

، 225 /9، ومن طريقه أبو نعيم يف "احللية" 288 /4فأخرجه أمحد 
( و 392(، وابن املنذر يف "األوسط" )333والروايين يف "مسنده" )

بن علية، حدثنا سعيد اجلريري، عن أيب عائذ سيف ا( عن إمساعيل 393)
بعمان،  ثىن عليه خريا، عن يزيد بن الرباء بن عازب، وكان أمرياالسعدي، وأ

قال أيب: اجتمعوا فألريكم كيف كان رسول هللا  وكان كخري األمراء، قال:
، فإين ال أدري ما قدر صحبيت إايكم، ؟، وكيف كان يصلي؟يتوضأملسو هيلع هللا ىلص 

قال: فجمع بنيه وأهله، ودعا بوضوء، فمضمض، واستنثر، وغسل وجهه 
وغسل اليد اليمىن ثالاث، وغسل يده هذه ثالاث، يعين اليسرى، مث ثالاث، 

مسح رأسه وأذنيه: ظاهرمها وابطنهما، وغسل هذه الرجل، يعين اليمىن، 
ثالاث، وغسل هذه الرجل ثالاث، يعين اليسرى، قال: هكذا ما ألوت أن 

يتوضأ، مث دخل بيته، فصلى صالة ال ندري ملسو هيلع هللا ىلص أريكم كيف كان رسول هللا 
فأحسب أين  ،رابلصالة، فأقيمت، فصلى بنا الظه ، مث خرج فأمرما هي

مسعت منه آايت من يس، مث صلى العصر، مث صلى بنا املغرب، مث صلى بنا 
يتوضأ، وكيف كان ملسو هيلع هللا ىلص العشاء. وقال: ما ألوت أن أريكم كيف رسول هللا 

 يصلي".

 من طريق عبد الوارث، عن 170 /4وأخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" 
 اجلريري، عن أيب عائذ إبسناده خمتصرا.

 يزيد بن الرباء بن عازب: صدوق.
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عدّي: قال البخاري: مساه ابن علية عن اجلريري وأثىن  وَسيف أَبو عائذ السَّ
 عليه خريًا.

 :424 /6وقال ابن حبان يف كتاب "الثقات" 

د "سيف أبو عائذ األزدي يروي عن يزيد بن الرباء عن الرباء روى عنه سعي 
 بن إايس اجلريري".ا

( 85وأخرجه حممد بن حيىي املروزي يف "زايداته" على "الطهور" أليب عبيد )
حدثنا خلف بن هشام، حدثنا سعيد بن راشد املازين، عن أيب مسعود 

 اجلريري، عن الرباء بن عازب بنحوه.

وهذا مع إعضاله، إسناده ضعيف جدا، سعيد بن راشد املازين: قال 
 احلديث. البخاري: منكر

 وقال ابن معني: ليس بشيء.

 وضعفه أبو حامت، وقال النسائي والدارقطين: مرتوك.

وأسقط من إسناد احلديث اثنني على التوايل فيما بني اجلريري والرباء ومها: 
 أبو عائذ، ويزيد بن الرباء.

 

 وأما حديث ابن عمرو:



841 
 

، والبغوي يف "شرح 79 /1(، ومن طريقه البيهقي 135فأخرجه أبو داود )
طريق أيب  من 36و 33 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 229السنة" )

( حدثنا احلكم بن بشر بن سلمان، 90وأبو عبيد يف "الطهور" ) عوانة،
كالمها عن موسى بن أيب عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 

اي رسول هللا كيف الطهور؟ فدعا مباء  ، فقال:ملسو هيلع هللا ىلصجال أتى النيب جده، أن ر 
يف إانء فغسل كفيه ثالاث، مث غسل وجهه ثالاث، مث غسل ذراعيه ثالاث، مث 

مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتني يف أذنيه، ومسح إبهباميه على ظاهر 
هكذا " أذنيه، وابلسباحتني ابطن أذنيه، مث غسل رجليه ثالاث ثالاث، مث قال:

 "وأساءأو ظلم  -الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم 
 والسياق أليب داود.

 وقال البيهقي:

 "قوله )نقص( حيتمل أن يريد به نقصان العضو".

وإسناده حسن، وهذه اللفظة مل يذكرها ثالثة ممن رواه عن موسى بن أيب 
 سفيان:عائشة وهم سفيان الثوري، وإسرائيل، وهرمي بن 

 أما رواية الثوري:

(، وابن ماجه 90( و )89(، ويف "الكربى" )140فأخرجها النسائي )
 /1(، والبيهقي 329، وابن املنذر يف "األوسط" )180 /2(، وأمحد 422)

(، وابن خزمية 75وابن اجلارود يف "املنتقى" ) من طريق يعلى بن عبيد، 79
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( من طريق عبيد هللا بن عبد الرمحن األشجعي، كالمها عن سفيان 174)
الثوري، عن موسى بن أيب عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 

فسأله عن الوضوء، فأراه ثالاث ثالاث، مث ملسو هيلع هللا ىلص جده، قال جاء أعرايب إىل النيب 
 ."هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء، أو تعدى، أو ظلم"قال: 

حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري،  9-8 /1أخرجه ابن أيب شيبة و 
 إبسناده، وفيه هذه اللفظة!

 :1197 /6قال األلباين يف "الصحيحة" 

وهو  -"وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن له علة، وهي عنعنة أيب أسامة 
فإنه مع ثقته قال احلافظ فيه: "رمبا دلس، وكان أبخرة  -محاد بن أسامة 

 من كتب غريه". حيدث

 وأما رواية إسرائيل، وهرمي بن سفيان:

( من طريق إسرائيل، وهرمي بن 79فأخرجها ابن األعرايب يف "املعجم" )
سفيان، عن موسى بن أيب عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 

 جده:

توضأ فغسل يديه ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، وغسل ذراعيه ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 
هذا الوضوء فمن زاد وغسل رجليه ثالاث ثالاث مث قال: سه، ثالاث، ومسح برأ

 ."وأساءفقد أساء وظلم، أو ظلم 
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( من طريق جابر بن احلر، عن 7830وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 موسى بن أيب عائشة إبسناده خمتصًرا.

( من طريق بقية بن الوليد، 1111وأخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )
 صاحل، عن عمرو بن شعيب به.عن حبيب بن 

 
 حديث أيب رافع:
توضأ، فغسل وجهه ثالاث، وغسل يديه ثالاث، ومسح ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 

برأسه وأذنيه، وغسل رجليه ثالاث، ورأيته مرة أخرى توضأ مرة مرة"، فسيأيت 
 خترجيه إن شاء هللا تعاىل عند الوضوء مرة مرة. 

 

 وجاء من حديث ابن أيب أوىف:

( من طريق زيد بن احلباب قال: 4133أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
حدثين حسني بن عبد هللا قال: حدثين عبد الرمحن بن عباد بن حيىي بن 
خالد الزرقي قال: دخلنا على عبد هللا بن أنيس، فقال: أال أريكم كيف 

، وكيف صلى؟ قلنا: بلى، فغسل يديه ثالاث ثالاث، ملسو هيلع هللا ىلصتوضأ رسول هللا 
ض واستنشق ثالاث، وغسل وجهه وذراعيه إىل املرفقني ثالاث ثالاث، ومضم

ومسح برأسه مقبال ومدبرا، وأمس أذنيه، وغسل رجليه ثالاث ثالاث، مث أخذ 
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يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص ثواب، فاشتمل به، وصلى، وقال: هكذا رأيت حيب رسول هللا 
 ويصلي".

 وقال الطرباين:

 اد، تفرد به: زيد بن احلباب"."ال يروى عن عبد هللا بن أنيس إال هبذا اإلسن

وإسناده اتلف مبرة، عبد الرمحن بن عباد بن حيىي بن خالد: خطأ، 
والصواب: عبد الرمحن بن حيىي بن عباد بن خالد، قال الذهيب يف "امليزان" 

2/ 597: 

"عبد الرمحن بن حيىي بن خالد الزرقي، عن عبد هللا بن أنيس: ال يصح 
عفاء، فقال: مسع عبد هللا بن أنيس يقول: حديثه، ذكره البخاري يف الض

 ثالاث ثالاث.ملسو هيلع هللا ىلص توضأ النيب 

 رواه حسني بن عبد هللا بن ضمرية عنه".

واحلسني بن عبد هللا بن ضمرية: كذبه مالك، وقال أبو حامت: مرتوك 
 احلديث كذاب.

 وقال أمحد: ال يساوي شيئا.

 وقال ابن معني: ليس بثقة وال مأمون.

 احلديث ضعيف. وقال البخاري: منكر

 ليس بشيء يضرب على حديثه. وقال أبو زرعة:
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 يستفاد من الحديث

 

:  أن غسل الكفني من سنن الوضوء، وغسلهما قبل إدخاهلما يف اإلانء. أوًلا
 

 أن املضمضة من سنن الوضوء. اثنياا:
 

سنة الوضوء، وأن أقّلها ركعتان بعد كل وضوء، ففي حديث عثمان  اثلثاا:
توضأ حنو ملسو هيلع هللا ىلص ، قال رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن أراهم صفة وضوء النيب 

"من توضأ حنو وضوئي هذا مث قام ملسو هيلع هللا ىلص: وضوئي هذا، مث قال رسول هللا 
فركع ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"، وروى 

 : ث أيب هريرة الشيخان من حدي
قال لبالل عند صالة الفجر: "اي بالل حدثين أبرجى عمل ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب 

عملته يف اإلسالم، فإين مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة" قال: ما 
عملت عمال أرجى عندي أين مل أتطهر طهورا، يف ساعة ليل أو هنار، إال 

 صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي". 
 

أن من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاايه من جسده، حىت  رابعاا:
 خترج من حتت أظفاره.
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ا:  أن مسح الرأس واألذنني ظاهرمها وابطنهما مرة واحدة. خامسا
 

ا: أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء، ويصلي الصالة، يغفر هللا له ما  سادسا
 بينه وبني الصالة حىت يصليها.

 
بغ الوضوء، مث مشى إىل الصالة املكتوبة، أن من توضأ للصالة فأس سابعاا:

 فصالها مع الناس أو مع اجلماعة أو يف املسجد غفر هللا له ذنوبه.
 

أنه ميرر يديه على حليته بعد مسح رأسه وأذنيه، وهذا يُؤخذ من  اثمناا:
، ففيه: "مث مسح برأسه، مث أمر يديه على أذنيه حديث عثمان بن عفان 

 .وحليته، مث غسل رجليه"
 إبسناد حسن. 143 /1، والدارقطين 68 /1أخرجه أمحد 

 
أن من أمت الوضوء كما أمره هللا عز وجل، فالصلوات املكتوابت  اتسعاا:

 كفارات ملا بينهن.
 

أن العبد إذا توضأ فأمت وضوءه، مث قام إىل الصالة، فيحسن  عاشراا:
 خشوعها وركوعها وسجودها، كانت كفارة له ما بينها وبني الصالة

 األخرى، ما مل يصب كبرية.
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 املضمضة واالستنشاق من كف واحدة. احلادي عشر:
 

أنه أيخذ ماءا جديدا لرأسه فيبدأ مبقدم رأسه مث يذهب بيديه  الثاين عشر:
 إىل مؤخر الرأس حىت يبلغ هبما قفاه مث يردمها إىل املكان الذي بدأ منه.

 
غسل اليدين مع املرفقني، ففي حديث أيب هريرة أنه غسل  الثالث عشر:

مث يسرى حىت أشرع يف العضد، ليده اليمىن حىت أشرع يف العضد، مث يده ا
 يتوضأ. ملسو هيلع هللا ىلص قال: هكذا رأيت رسول هللا 

 
غسل الرجلني مع الكعبني، ففي حديث أيب هريرة أنه غسل  الرابع عشر:

رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق، مث غسل رجله اليسرى حىت أشرع يف 
 يتوضأ. ملسو هيلع هللا ىلص الساق، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 

 
أن هذه األمة أيتون يوم القيامة غرا حمجلني من آاثر  اخلامس عشر:

 الوضوء.
 

يف وضوءه على ثالث فقد تعدى وأساء أن الذي يزيد  السادس عشر:
 وظلم.

 ٭ ٭ ٭
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أحاديث األحكام 
 رواية ودراية

 ثايناجلزء ال
 

 أتليف

 أيب سامي العبدان

 حسن التمام
 

 كتاب الطهارة
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 ابب الوضوء
 

 "إذا توضأمت أو لبستم فابدؤوا مبيامنكم".احلديث السابع: 
 

 مرتني".توضأ مرتني ملسو هيلع هللا ىلص "إن النيب احلديث الثامن: 
 

"عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من احلديث التاسع: 
 ...احلديث.ماء، فمضمض هبا واستنشق

 
مرتني، مث مضمض  -يديه  -"عن عبد هللا بن زيد غسل احلديث العاشر: 

 ...احلديث. واستنثر ثالاث
 

، فمسح بناصيته، ومسح على توضأملسو هيلع هللا ىلص "إن النيب احلديث احلادي عشر: 
 ني والعمامة".اخلف

 
سرية فأصاهبم الربد، فلما قدموا ملسو هيلع هللا ىلص "بعث رسول هللا احلديث الثاين عشر: 

 أمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني". ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا 
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ثالثة أايم ولياليهن للمسافر، ملسو هيلع هللا ىلص "جعل رسول هللا احلديث الثالث عشر: 
 .ويوما وليلة للمقيم"

 
 -أو فيسبغ  -أحد يتوضأ فيبلغ  "ما منكم مناحلديث الرابع عشر: 

الوضوء مث يقول: أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبد هللا ورسوله إال 
 فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء".

 
"من توضأ فقال: سبحانك اللهم، وحبمدك أشهد  احلديث اخلامس عشر:

أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب يف رق مث طبع بطابع فلم 
 يكسر إىل يوم القيامة".
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 البداءة باليمين في الوضوء

 

 ( "إذا توضأمت أو لبستم فابدؤوا مبيامنكم".35)
 

، وأبو 354 /2(، وأمحد 402(، وابن ماجه )4141أخرجه أبو داود )
(، وابن 402احلسن بن سلمة يف "زوائده" على "ابن ماجه" حتت احلديث )

(، وابن املنذر يف "األوسط"، والطرباين 1090(، وابن حبان )178خزمية )
(، 16(، وابن السين يف "عمل اليوم والليلة" )1097يف "األوسط" )

ألخالق  (، واخلطيب يف "اجلامع5868، ويف "الشعب" )86 /1والبيهقي 
من طرق عن زهري بن معاوية، حدثنا األعمش، عن أيب  392 /1الراوي" 

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: صاحل، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

(، وابن 9590(، والنسائي يف "السنن الكربى" )1766وأخرجه الرتمذي )
(، والبغوي 828ملسو هيلع هللا ىلص" )(، وأبو الشيخ يف "أخالق النيب 5422حبان )

 عبة، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة: ( من طريق ش3156)

 كان إذا لبس قميصا بدأ مبيامنه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 ويف الباب:

حيب التيمن ما استطاع يف شأنه كله، يف طهوره، وترجله، ملسو هيلع هللا ىلص " كان النيب 
 وتنعله".
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 متفق عليه من حديث عائشة رضي هللا عنها.

قال هلن يف غسل ابنته زينب  ملسو هيلع هللا ىلصوحديث أم عطية رضي هللا عنها: أن النيب 
 رضي هللا عنها: "ابدأن مبيامنها، ومواضع الوضوء منها" متفق عليه.

 

 يستفاد من الحديث

 

:  فيه دليل على البداءة ابمليامن عند الوضوء يف غسل اليدين والرجلني. أوًلا
 

البداءة ابليمني مشروعة يف مجيع األعمال الصاحلة لفضل اليمني حسا  اثنياا:
 يف القوة وشرعا يف الندب يف تقدميها.

 
شرعية البداءة ابليمني قاعدة مستمرة يف كل ما كان من ابب التكرمي  اثلثاا:

والتشريف كغسل أعضاء الطهارة، ولبس الثوب، والسراويل، والنعل، 
واالكتحال، واألخذ واإلعطاء، وتقليم  ودخول املسجد، واألكل والشرب،

األظفار، وترجيل الشعر، والسالم من الصالة، واخلروج من اخلالء، 
حة، واستالم احلجر األسود، وغري ذلك، مما هو يف معناه مما يشرع واملصاف

 فيه التيامن.
 والبداءة ابليسار، يف كل ما هو ضد السابق، فمن ذلك خلع الثوب،

والسراويل، والنعل، واخلروج من املسجد، ودخول اخلالء، واالستنجاء، 
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تقذرات وتعاطي املس ،وتناول أحجار االستجمار، واالمتخاط، واالستنثار
وأشباهها، قال احلليمي: وجه االبتداء ابلشمال عند اخللع أن اللبس كرامة، 

 ألنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمىن أكرم من اليسرى بدئ هبا اللبس،
 وأخرت يف اخللع لتكون الكرامة هلا أدوم، وحظها منها أكثر.

 
على من بدأ نقل ابن املنذر، والنووي اإلمجاع على أنه ال إعادة  رابعاا:

بيساره يف الوضوء قبل ميينه، وأن تقدمي اليمني يف الوضوء سنة من خالفها 
 فاته الفضل ومت وضوءه.

 

 ٭ ٭ ٭
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 الوضوء لكل عضو مرتين مرتين 

 

 توضأ مرتني مرتني". ملسو هيلع هللا ىلص( "إن النيب 36)
(، 227(، ومن طريقه البغوي يف "شرح السنة" )158أخرجه البخاري )

 /1، والبيهقي 162 /1(، والدارقطين 170وابن خزمية )، 41 /4وأمحد 
من طرق عن فليح، عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن  79

 حزم، عن عباد بن متيم، عن عبد هللا بن زيد األنصاري مث املازين: فذكره.

وفليح هو ابن سليمان بن أىب املغرية: ضعفه ابن معني، وابن املديين، 
 ال أبو حامت: ليس ابلقوي.والنسائي، وق

 وقال احلاكم أبو أمحد: ليس ابملتني عندهم.

 وقال الدارقطين: خيتلفون فيه، وليس به أبس.

 وقال الساجي: هو من أهل الصدق، ويهم.

 وذكره ابن حبان يف "الثقات".

 وقال احلاكم أبو عبد هللا: اتفاق الشيخني عليه يقوي أمره.

 ليس بشيء.وقال الرملي، عن أىب داود: 

 وخّلص احلافظ ما قيل فيه بقوله: "صدوق كثري اخلطأ".

 وهذا احلديث صحيح فإن له شاهًدا من حديث أيب هريرة، وأنس:
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 أما حديث أيب هريرة:

، وابن 364و 288 /2(، وأمحد 43(، والرتمذي )136فأخرجه أبو داود )
حبان (، وابن 8849(، والبزار )71، وابن اجلارود )11 /1أيب شيبة 

من  79 /1، والبيهقي 150 /1، واحلاكم 162 /1(، والدارقطين 1094)
طريق ابن ثوابن، حدثنا عبد هللا بن الفضل اهلامشي، عن عبد الرمحن 

 ملسو هيلع هللا ىلص:األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب 

 "أنه توضأ مرتني مرتني". 

 وقال الرتمذي:

هللا بن  "حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث ابن ثوابن، عن عبد
 الفضل، وهو إسناد حسن صحيح".

 وقال احلاكم:

 "صحيح على شرط مسلم".

قلت: ابن ثوابن هو عبد الرمحن العنسي: صدوق خيطئ، ورمي ابلقدر، 
 وتغري أبخرة كما يف "التقريب"، ومل خيرّج له مسلم شيئا.

 وأما حديث أنس:

قاسم بن معروف ( أخربان أبو بكر أمحد بن ال89فأخرجه متام يف "الفوائد" )
 بن حبيب بن أابن بن أيب نصر قراءة عليه يف سنة مخس وأربعني وثالمثائة،ا
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حدثنا أبو العباس حممد بن عبد هللا بن إبراهيم الكناين اليافوين بيافا يف ربيع 
 عبد الرمحناألول سنة ست ومثانني ومائتني، حدثنا أمحد بن أيب 

حدثنا األوزاعي، عن قتادة،  العسقالين، حدثنا حممد بن كثري املصيصي،
 عن أنس، قال: 

 توضأ مرتني مرتني".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 

وإسناده ضعيف، حممد بن كثري املصيصي: صدوق كثري الغلط كما يف 
 "التقريب".

 وأمحد بن أيب عبد الرمحن العسقالين: مل أجده.

 م"وحممد بن عبد هللا بن إبراهيم الكناين: قال الذهيب يف "اتريخ اإلسال

 ."فيه جهالة": 861 /7 

 

 يستفاد من الحديث

 

 جواز االقتصار يف غسل األعضاء املأمور بغسلها مرتني.

 

 ٭ ٭ ٭
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 الوضوء لكل عضو مرة مرة
 

( "عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، 37)
فمضمض هبا واستنشق، مث أخذ غرفة من ماء، فجعل هبا هكذا، 

األخرى، فغسل هبما وجهه، مث أخذ غرفة من ماء، أضافها إىل يده 
اليمىن، مث أخذ غرفة من ماء، فغسل هبا يده  فغسل هبا يده

اليسرى، مث مسح برأسه، مث أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله 
اليمىن حىت غسلها، مث أخذ غرفة أخرى، فغسل هبا رجله، يعين 

 يتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص مث قال: هكذا رأيت رسول هللا  اليسرى،
 

من طريق  53 /1، والبيهقي 268 /1(، وأمحد 140أخرجه البخاري )
(، 42(، والرتمذي )138(، وأبو داود )157سليمان بن بالل، والبخاري )

 /1(، وأمحد 411(، وابن ماجه )85(، ويف "الكربى" )80والنسائي )
ويف "األمايل يف آاثر  (،28، وعبد الرزاق يف "املصنف" )365و  233

(، وعبد بن محيد 103(، وأبو عبيد يف "الطهور" )115الصحابة" )
(، وابن اجلارود يف 711( و )696املنتخب ، والدارمي ) -( 702)

(، وأبو بكر الباغندي يف 406(، وابن املنذر يف "األوسط" )69"املنتقى" )
 /1(، والبيهقي 1095، وابن حبان )29 /1(، والطحاوي 25"األمايل" )
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(،  36رق عن سفيان الثوري، والرتمذي )( من ط226) ي، والبغو 80
(، وابن أيب 439(، وابن ماجه )106(، ويف "الكربى" )102والنسائي )

(، 86، وأبو عبيد يف "الطهور" )38و  21و  17و  10و  9 /1شيبة 
( و 368( و )358(، وابن املنذر يف "األوسط" )2486وأبو يعلى )

( و 1078ن )(، وابن حبا148(، وابن خزمية )400( و )399)
من طريق حممد بن  236و  73و  67و  55 /1(، والبيهقي 1086)

 58 /1(، والبيهقي 10759) /10(، والطرباين 137عجالن، وأبو داود )
(، 101( من طريق هشام بن سعد، والنسائي )679، ويف "املعرفة" )72و 

(، وأبو عبيد يف 403(، وابن ماجه )170( و )93ويف "الكربى" )
(، وأبو يعلى 697(، والدارمي )351( و )294( و )105) "الطهور"

، وابن 35و  32 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 2672( و )2670)
، ويف 72و  50 /1(، والبيهقي 1076(، وابن حبان )171خزمية )

 ،332 /1وأمحد  ( من طريق عبد العزيز الدراوردي،678"املعرفة" )
، ويف "األمايل يف آاثر الصحابة" (127وعبد الرزاق يف "املصنف" ) 
عن داود بن  80 /1(، والبيهقي 69(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )115)

(، ويف "األمايل 126، وعبد الرزاق يف "املصنف" )336 /1وأمحد  قيس،
 /1(، والبيهقي 69(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )115يف آاثر الصحابة" )

( من طريق روح بن 714عجم األوسط" )عن معمر، والطرباين يف "امل 80
القاسم، مثانيُتهم )سليمان بن بالل، وسفيان الثوري، وحممد بن عجالن، 
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وهشام بن سعد، والدراوردي، وداود بن قيس، ومعمر، وروح بن القاسم( 
 .عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس بهاتًما وخمتصًرا عن زيد بن أسلم، 

 واللفظ للبخاري.
أخذ حفنة ماء فرش على قدميه وهو منتعل"، وقد جاء ويف لفظ " مث 

تفسريه عند البخاري وغريه بلفظ "مث أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله 
 اليمىن حىت غسلها".

( من طريق عبد الصمد، 378وأخرجه أبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" )
طريق يزيد بن هارون، كالمها عن ورقاء، عن  من 73و 67 /1والبيهقي 

 زيد بن أسلم به.

( من طريق 9429(، ويف "األوسط" )11394) /11وأخرجه الطرباين 
حجاج بن نصري، حدثنا ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، 

 عن ابن عباس مرفوعا.

وإسناده ضعيف، من أجل حجاج بن نصري: ضعفوه، وشذ ابن حبان فوثقه 
كما يف "الكاشف"، واحلديث حمفوظ من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء 

 بن يسار، عن ابن عباس.ا

( حدثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم 2782وأخرجه الطيالسي )
 إبسناده حنوه.
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وكان يدلس عن وإسناده ضعيف جدا، خارجة بن مصعب: مرتوك 
 الكذابني، ويقال: إن ابن معني كذبه.

( من طريق زمعة بن صاحل، عن زايد 9188وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
بن سعد، عن زيد بن أسلم إبسناده، وفيه "مث مسح على ظهور قدميه فوق ا

 النعل، مث قام فصلى".

 تفّرد به زمعة بن صاحل وهو ضعيف.

 على الشيخني! بقوله: 151-150و 147 /1واستدركه احلاكم 

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه هبذا اللفظ، إمنا اتفقا 
توضأ ملسو هيلع هللا ىلص على حديث زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النيب 

 مرة مرة، وهو جممل، وحديث هشام بن سعد هذا مفسر".

عن  ( بتمامه من طريق سليمان بن بالل،140قلت: قد أخرجه البخاري )
 زيد بن أسلم به، وتعقبه الذهيب بقوله "أخرجا أوله!".

 قلت: مل يروه مسلم مطلقا ال خمتصرا وال اتما.

 وله طريق أخرى عن ابن عباس:

 /2و 372 /1حدثنا الوليد بن مسلم، وأمحد أيضا  219 /1أخرجه أمحد 
( حدثنا 2883( عن روح بن عبادة، والطيالسي )5777، وأبو يعلى )28

 بارك، ثالثُتهم عن األوزاعي، عن املطلب، عن ابن عباس: ابن امل
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 توضأ مرة مرة".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

واملطلب بن عبد هللا بن حنطب: صدوق كثري التدليس واإلرسال كما يف 
 "التقريب"، قال أبو حامت: روايته عن ابن عباس وابن عمر مرسلة. 

 (: 281وقال العالئي يف "جامع التحصيل" )ص: 

البخاري: ال أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة مساعا "قال 
 ملسو هيلع هللا ىلص.إال قوله حدثين من شهد خطبة النيب 

يقول  -يعين الدارمي  -قال الرتمذي: ومسعت عبد هللا بن عبد الرمحن  
 مثله.

قال عبد هللا وأنكر علي بن املديين أن يكون املطلب مسع من أنس بن  
 مالك".

 .وبريدة وجاء من حديث أيب رافع،

 أما حديث أيب رافع:

( من 907(، والطرباين يف "األوسط" )727فأخرجه الروايين يف "مسنده" )
( البن 171طريق سعيد بن سليمان الواسطي، وأبو زرعة كما يف "العلل" )

من  937 /1، والطرباين 44 /1أيب حامت، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 
من طريق القعنيب،  937 /1ين أيضا طريق أيب الوليد الطيالسي، والطربا

ثالثُتهم عن عبد العزيز بن حممد، عن عمرو بن أيب عمرو، عن عبد هللا بن 
 عبيد هللا بن أيب رافع، عن أيب رافع قال: 
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توضأ، فغسل وجهه ثالاث، وغسل يديه ثالاث، ومسح ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 
 مرة مرة". برأسه وأذنيه، وغسل رجليه ثالاث، ورأيته مرة أخرى توضأ

وعند الطرباين يف "املعجم الكبري"، و"العلل" البن أيب حامت )عبيد هللا بن أيب 
 رافع( بدل )عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب رافع(.

 وقال الطرباين:

 "ال يروى هذا احلديث عن أيب رافع إال هبذا اإلسناد، تفرد به الدراوردي".

من طريقني عن سعيد بن  30 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
سليمان الواسطي، قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن عمرو بن أيب 

عن أبيه، عن جده قال:  عمرو، عن عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب رافع،
 ."توضأ ثالاث ثالاث، ورأيته غسل مرة مرةملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا "

عبد العزيز،  ( حدثنا أمحد بن أابن، قال: حدثنا3864وأخرجه البزار )
 :قال: أخربان عمرو بن أيب عمرو، عن ابن أيب رافع، عن أبيه 

 توضأ مرة مرة".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

حدثنا  اخلطايب،من طريق عبد هللا بن عمر  138 /1وأخرجه الدارقطين 
عن عمرو بن أيب عمرو، عن عبيد هللا بن أيب رافع، عن أبيه،  الدراوردي،

 قال: 

 أ ثالاث ثالاث ورأيته يتوضأ مرة مرة".يتوضملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 
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( حدثنا خلف 101وأخرجه املروزي يف "زايداته" على "الطهور" أليب عبيد )
بن هشام، حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن عمرو بن ] أيب عمر )كذا(، ا

 عن عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب رافع، عن أيب [ رافع.

قوفتني بياض يف األصل، واستدركته قال حمقق كتاب "الطهور": ما بني املع
 من "املعجم األوسط!".

قلت: الذي يف "املعجم األوسط" طريق سعيد بن سليمان الواسطي، عن 
الدراوردي، وأما طريق خلف بن هشام، عن الدراوردي، كان ينبغي 

( للدراقطين، ألن اإلسنادين 1173استدراكها من كتاب "العلل" )
 أن خلف بن هشام، يرويه عن الدراوردي، عن متغايران، فقد ذكر الدارقطين

 عمرو بن أيب عمرو، عن يعقوب بن خالد، عن أيب رافع. 

( حدثنا نعيم بن محاد، عن عبد العزيز 98وأخرجه أبو عبيد يف "الطهور" )
قال: قال عبد العزيز،  -بن حممد، عن عمرو بن أيب عمرو، عن رجل ا

عن أبيه، قال: "توضأ  )كذا(،عن عبيد هللا بن أيب انفع  -نسيت امسه 
 مرة مرة، وثالاث ثالاث". ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

وقال أبو عبيد: "ويف غري حديث نعيم، تسمية هذا الرجل أنه عبد هللا بن 
 ملسو هيلع هللا ىلص".عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن جده عن النيب 

 (:37 ال الرتمذي يف "العلل الكبري" )صق
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رافع يف هذا الباب فيه  : وحديث أيب-يعين البخاري  -" قال حممد 
 اضطراب".

وإذا ما أردان الرتجيح بني رواايت الدراوردي اآلنفة الذكر، فإن أقواها ما 
من طريقني عن سعيد بن  30 /1أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 

سليمان الواسطي، قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن عمرو بن أيب 
أيب رافع، عن أبيه، عن جده قال:  عمرو، عن عبد هللا بن عبيد هللا بن

 ."توضأ ثالاث ثالاث، ورأيته غسل مرة مرةملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا "

والسبب يف ترجيح هذا الوجه أنه اتبع عمًرا عليه: يعقوب بن عبد هللا 
 املخزومي:

( من طريق يعقوب بن عبد هللا 721أخرجه الروايين يف "مسنده" )
 ، عن أبيه، عن جده، قال: املخزومي، عن عبيد هللا بن أيب رافع

 يتوضأ ثالاث ثالاث، ورأيته يتوضأ مرة مرة ".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 

 :11 /7وقال الدارقطين يف "العلل" 

"وأشبهها ابلصواب حديث عمرو بن أيب عمرو، عن عبد هللا بن عبيد هللا 
 ، عن أبيه، عن جده".[48] هو عباد

                                                           

ويف املطبوع من "العلل" )عبادل(، وعبادل هو عبيد هللا بن علي بن أىب رافع، وليس  - 48
هو املراد هنا، فعبد هللا بن عبيد هللا، غري عبيد هللا بن علي، وأيضا سباق الكالم يدل على 

  = الشاذكوين، ونعيم بن محاد، عباد، فقد قال الدارقطين: "رواه سعيد بن سليمان، وسليم
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هكذا جاء ابلتصغري عند  قلت: لكن يبقى النظر يف عبيد هللا بن أيب رافع،
الروايين، فكيف يسوغ حينئذ أن يكون عن أبيه، عن جده، واجلادة أن 

والتصويب أنه عبد هللا  يكون عن أبيه، فعبيد هللا يروي عن أيب رافع مباشرة،
ابلتكبري، ونسب إىل جده، وهذا كثري يف الرواة أهنم ينسبون إىل أجدادهم، 

 ريب": وقال احلافظ يف ترمجته من "التق

هالل، وعمرو بن  وهذا غري مقبول، فقد روى عنه: سعيد بن أيب ."مقبول"
أيب عمرو موىل املطلب، وحممد بن عجالن، ومساه: عبادا، وأخوه حممد بن 

، 32/  7عبيد هللا بن أيب رافع، وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات" 
 "إكمال واستشهد به اإلمام مسلم يف "صحيحه"، وقال احلافظ مغلطاي يف

 : 45 /8هتذيب الكمال" 

"وذكره ابن خلفون يف كتاب "الثقات"، وخرّج أبو عوانة حديثه يف 
 صحيحه"، فهو صدوق، وحديثه حسن لذاته وهللا املوفق.

 
 وأما حديث بريدة:

(، 52(، وأبو عروبة يف "جزء من حديثه" )9فأخرجه الروايين يف "مسنده" )
( 1328(، )1327(، ومتام يف "الفوائد" )269وابن املقرئ يف "املعجم" )

                                                           

بن عبيد هللا بن أيب رافع، عن أبيه، ادراوردي، عن عمرو بن أيب عمرو، عن عبد هللا ال عن= 
عن جده"، مث رّجح هذا الوجه، فقال: "وأشبهها ابلصواب حديث عمرو بن أيب عمرو، عن 

 عبد هللا بن عبيد هللا هو عباد، عن أبيه، عن جده".
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من طرق عن علي بن قادم، حدثنا سفيان، عن علقمة، عن ابن بريدة، عن 
 أبيه: 

 مرة مرة". توضأملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

خمتلف فيه، يروي عن الثوري أحاديث غري وإسناده ضعيف، علي بن قادم: 
 حمفوظة، قال أبو حامت: حمله الصدق.

 وقال ابن سعد: منكر احلديث، شديد التشيع. 

 وقال الساجي: صدوق، وفيه ضعف.

 وقال ابن قانع: كويف صاحل.

: "وعلي بن قادم 203 /3وقال ابن القطان الفاسي يف "الوهم واإليهام" 
 ف، قال فيه ابن معني: ضعيف.وإن كان صدوقا فإنه يستضع

 وقال أبو أمحد: نقمت عليه أحاديث رواها عن الثوري غري حمفوظة".

من  271 /1وحديثه هذا منها، ومما يدل على ضعفه ما أخرجه البيهقي 
طريق أمحد بن مهران األصبهاين، عن علي بن قادم، حدثنا سفيان، عن 

عن أبيه قال:  -بريدة وهو سليمان بن  -علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة 
وصلى الصلوات  ،ومسح على اخلفني ،توضأ مرة مرةملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا "

كلها بوضوء واحد، فقال له عمر: صنعت شيئا ما كنت تصنعه. فقال: 
 عمدا فعلته اي عمر".
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 هذا احلديث حمفوظ عن الثوري، ليس فيه "توضأ مرة مرة":

(، 277، ومسلم أيضا )( من طريق عبد هللا بن منري277أخرجه مسلم )
(، ويف "السنن 133(، والنسائي )172، وأبو داود )350 /5وأمحد 

 /1(، والبيهقي 12(، وابن خزمية )1(، وابن اجلارود )133الكربى" )
( عن حيىي بن سعيد القطان، وعبد الرزاق 894، ويف "املعرفة" )271

ر" ، وأبو عبيد يف "الطهو 358 /5(، وأمحد 61(، والرتمذي )158)
( عن عبد الرمحن بن مهدي، 12(، وابن خزمية )1(، وابن اجلارود )40)

( عن وكيع، 648، وأبو عوانة )177 /1، وابن أيب شيبة 351 /5وأمحد 
( 649) ( و646( أخربان عبيد هللا بن موسى، وأبو عوانة )659والدارمي )

فري، من طريق أيب عامر العقدي، والقاسم بن يزيد اجلرمي، وأيب داود احل
من طريق أيب عاصم  41 /1وأيب بكر احلنفي، والطحاوي يف "شرح املعاين" 

( من طريق 1706الضحاك بن خملد، وأيب حذيفة النهدي، وابن حبان )
( من طريق الفراييب، 1708(، وابن حبان )647حيىي بن آدم، وأبو عوانة )

( 4ط" )وابن حبان أيضا من طريق قبيصة بن عقبة، وابن املنذر يف "األوس
من طريق ابن  162 /1من طريق عبد هللا بن الوليد العدين، والبيهقي 

وهب، كلهم عن سفيان، قال: حدثين علقمة بن مرثد، عن سليمان بن 
 :بريدة، عن أبيه



872 
 

صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب "
: عمدا صنعته اي فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا مل تكن تصنعه، قال

 عمر".

 وأما حديث "توضأ مرة مرة":

(، والنسائي 42(، والرتمذي )138(، وأبو داود )157فأخرجه البخاري )
و  233 /1(، وأمحد 411(، وابن ماجه )85(، ويف "الكربى" )80)

(، ويف "األمايل يف آاثر الصحابة" 28، وعبد الرزاق يف "املصنف" )365
 -( 702(، وعبد بن محيد )103طهور" )(، وأبو عبيد يف "ال115)

(، 69(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )711( و )696املنتخب ، والدارمي )
(، 25(، وأبو بكر الباغندي يف "األمايل" )406وابن املنذر يف "األوسط" )

 ي، والبغو 80 /1(، والبيهقي 1095) ، وابن حبان29 /1والطحاوي 
عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن  ( من طرق عن سفيان الثوري،226)

 يسار، عن ابن عباس به.

 فجعلهما علي بن قادم حديثًا واحدا، وساقه من مسند بريدة!

من طريق الفراييب، عن سفيان،  469 /7" وأخرجه ابن عدي يف "الكامل
 عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه:

 توضأ مرة مرة".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وقال ابن عدي:
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 ،هذا يعرف بعلي بن قادم عن الثوري هبذا اإلسناد وقد رواه الفراييب"و 
والفراييب له عن الثوري إفرادات وله حديث كثري عن الثوري وقد قدم 

 الفراييب يف سفيان الثوري على مجاعة مثل عبد الرزاق ونظرائه".

، عن ليث، عن ر( حدثنا ابن محيد، حدثنا جري10وأخرجه الروايين )
 عثمان بن عمري، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: 

 توضأ مرة مرة".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 يفوإسناده ضعيف، عثمان بن عمري: ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو 
 التشيع كما يف "التقريب".

 وليث هو ابن أيب سليم: سيء احلفظ.

 وشيخ الروايين هو حممد بن محيد بن حيان التميمي: ضعيف.
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 يستفاد من الحديث

 

:  جواز الوضوء لكل عضو مرة. أوًلا
 

 الوضوء طاهر مطهر. أن املاء املستعمل يف اثنياا:
 

 اجلمع بني املضمضة واالستنشاق بغرفة واحدة. اثلثاا:
 

 البداءة ابليمني يف الوضوء. رابعاا:
 

ا: أخذ املاء للوجه ابليد الواحدة، مث مجعهما كليهما فيعمم هبما  خامسا
 غسل الوجه كله.

 
ا: الرش يذكر ويراد به الغسل، فإن قوله )أخذ غرفة من ماء فرش  سادسا

على رجله اليمىن حىت غسلها( أراد ابلرش ههنا صب املاء قليال قليال، وهو 
 الغسل بعينه.

يف دم احليض يصيب  -ملسو هيلع هللا ىلص قوله  ومما يدل على أن الرش يراد به الغسل
 "حتيه مث اقرصيه مث رشيه وصلي فيه". -الثوب 

 : 131 /3قال العيين يف "عمدة القاري" 
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"ومعناه: إسالة املاء عليه من غري عرك، ألنه مىت صب املاء عليه قليال قليال 
 حىت تقاطر وسال حصل الغسل، ألن الغسل هو اإلسالة".

 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 األعضاء ثالثًا وبعضها مرتين غسل بعض

 

مرتني، مث مضمض  -يديه  -( "عن عبد هللا بن زيد غسل 38)
واستنثر ثالاث، مث غسل وجهه ثالاث، مث غسل يديه مرتني مرتني إىل 

املرفقني، مث مسح رأسه بيديه، فأقبل هبما وأدبر، بدأ مبقدم رأسه 
دأ منه، مث حىت ذهب هبما إىل قفاه، مث ردمها إىل املكان الذي ب

 غسل رجليه".
 

(، والرتمذي 118(، وأبو داود )235(، ومسلم )185أخرجه البخاري )
(، وابن ماجه 104(، ويف "الكربى" )98( و )97(، والنسائي )32)
( 138( و )5، وعبد الرزاق يف "املصنف" )39و  38 /4(، وأمحد 434)
(، 350) ، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط"28 /1، والشافعي [49]

(، وابن 1006(، والروايين يف "مسنده" )333وأبو عبيد يف "الطهور" )
(، وأبو 173( و )155( و )157(، وابن خزمية )73اجلارود يف "املنتقى" )

، والشاشي 36 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 678( و )658عوانة )
، ويف 59 /1(، والبيهقي 1084وابن حبان ) (،1087يف "مسنده" )

                                                           

ع والد عمرو بن حيىي سقط من املطبوع من "مصنف عبد الرزاق" يف هذا املوض - 49
 املازين.
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 /1( عن مالك )وهو عنده يف "املوطأ" 223(، والبغوي )656"املعرفة" )
( عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه، أن رجال، قال لعبد هللا بن زيد، 18

ملسو هيلع هللا ىلص  طيع أن تريين، كيف كان رسول هللاوهو جد عمرو بن حيىي أتست
... يتوضأ؟ فقال عبد هللا بن زيد: نعم، فدعا مباء، فأفرغ على يديه فغسل 

 فذكره.

( 663(، وأبو عوانة )235(، ومسلم )192( و )186وأخرجه البخاري ) 
، ويف "السنن 80و  50 /1(، والبيهقي 1077(، وابن حبان )679و )

( من طريق وهيب، عن 1687( و )1686(، ويف "املعرفة" )93الصغري" )
عمرو بن حيىي، عن أبيه، قال: شهدت عمرو بن أيب حسن، سأل عبد هللا 

فدعا بتور من ماء فتوضأ هلم، فكفأ على يديه ملسو هيلع هللا ىلص بن زيد عن وضوء النيب ا
فغسلهما ثالاث، مث أدخل يده يف اإلانء فمضمض واستنشق واستنثر ثالاث، 

بثالث غرفات من ماء، مث أدخل يده يف اإلانء، فغسل وجهه ثالاث، مث 
ل يده يف أدخل يده يف اإلانء، فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، مث أدخ

اإلانء فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر هبما، مث أدخل يده يف اإلانء فغسل 
 رجليه".

 قال البخاري: وحدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة.

 وقد تقدم خترجيه مستوىف عند صفة الوضوء.
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 يستفاد من الحديث

 

:  غسل اليدين قبل غمسهما يف اإلانء. أوًلا
 

 مع بني واملضمضة واالستنشاق ثالاث، بثالث غرفات.اجل اثنياا:
 

 غسل الوجه ثالاث. اثلثاا:
 

 غسل اليدين إىل املرفقني مرتني. رابعاا:
 

ا: استيعاب مسح الرأس، يبدأ مبقدم رأسه إىل قفاه مث يرجع هبما من  خامسا
 حيث بدأ.

 
ا:  االقتصار يف مسح الرأس على مرة واحدة. سادسا

 
 غسل الرجلني إىل الكعبني، ومل يذكر عددا يف غسلهما. سابعاا:

 
: "فيه داللة على جواز خمالفة 123 /3قال النووي يف "شرح مسلم"  اثمناا:

األعضاء وغسل بعضها ثالاث وبعضها مرتني وبعضها مرة وهذا جائز 
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والوضوء على هذه الصفة صحيح بال شك ولكن املستحب تطهري األعضاء 
يف ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا كانت خمالفتها من النيب  -كما قدمناه   - كلها ثالاث ثالاث

بعض األوقات بياان  مرة مرة يفملسو هيلع هللا ىلص بعض األوقات بياان للجواز كما توضأ 
ألن البيان واجب عليه ملسو هيلع هللا ىلص للجواز، وكان يف ذلك الوقت أفضل يف حقه 

فإن قيل البيان حيصل ابلقول فاجلواب أنه أوقع ابلفعل يف النفوس وأبعد ملسو هيلع هللا ىلص 
 وهللا أعلم".من التأويل 

 
 جواز االستعانة يف إحضار املاء. اتسعاا:

 
 أن االغرتاف من املاء القليل ال يصرّيه مستعمال. عاشراا:

 
 التعليم ابلفعل. احلادي عشر:

 
 

 ٭ ٭ ٭
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المسح على الخفين، والعمامة أو غيرها مما هو على 

 الرأس

 

توضأ، فمسح بناصيته، ومسح على اخلفني ملسو هيلع هللا ىلص ( "إن النيب 39)
 والعمامة".

 

(، 100(، والرتمذي )150(، وأبو داود )83-274أخرجه مسلم )
، وابن اجلارود 255 /4(، وأمحد 108(، ويف "الكربى" )107والنسائي )

 /20(، والطرباين 713( و )712(، وأبو عوانة )83يف "املنتقى" )
( من طرق عن حيىي 1346، وابن حبان )354 /1(، والدارقطين 886)

 من طريق معتمر بن سليمان، 354 /1لقطان، والدارقطين بن سعيد اا
كالمها عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد هللا املزين، عن احلسن، عن 

 ابن املغرية بن شعبة، عن أبيه به.

 وقال: بكر وقد مسعته من ابن املغرية:

 354 /1(، والدارقطين 888) /20(، والطرباين 82-274أخرجه مسلم )
، ومن طريقه 23 /1ر بن سليمان التيمي، وابن أيب شيبة من طريق معتم

من طرق عن  58 /1(، والبيهقي 711(، وأبو عوانة )887) /20الطرباين 
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يزيد بن هارون، كالمها عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد هللا املزين، عن 
 ابن املغرية، عن أبيه:

 ".مسح على اخلفني، ومقدم رأسه وعلى عمامتهملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

(، وابن ماجه 167( و )108(، ويف "الكربى" )108وأخرجه النسائي )
(، 1347(، وابن حبان )710، وأبو عوانة )248 /4(، وأمحد 1236)

وخمتصرا  مطوال 60و 58 /1(، والبيهقي 632وأبو نعيم يف "املستخرج" )
من طرق عن محيد الطويل، عن بكر بن عبد هللا املزين، عن محزة بن املغرية 

 ن شعبة، عن أبيه قال:با

 "أمعك ماء؟"فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال:  ملسو هيلع هللا ىلص"ختلف رسول هللا 
فأتيته مبطهرة، فغسل يديه وغسل وجهه، مث ذهب حيسر عن ذراعيه، فضاق 

كم اجلبة، فألقاه على منكبيه، فغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة 
 وعلى خفيه".

بن عبد هللا بن بزيع، عن يزيد بن ( عن حممد 81-274وأخرجه مسلم )
 زريع، عن محيد الطويل به.

لكن عنده عروة بن املغرية، بدل محزة بن املغرية، وقال النووي يف "شرح  
 :171 /3مسلم" 

"قال احلافظ أبو علي الغساين: قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا يقول 
ة، وخالفه مسلم يف حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع، عن عروة بن املغري 
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الناس فقالوا فيه محزة بن املغرية بدل عروة، وأما أبو احلسن الدارقطين فنسب 
الوهم فيه إىل حممد بن عبد هللا بن بزيع ال إىل مسلم هذا آخر كالم 

الغساين. قال القاضي عياض: محزة بن املغرية هو الصحيح عندهم يف هذا 
خر، ومحزة وعروة ابنان احلديث وإمنا عروة بن املغرية يف األحاديث األ

للمغرية، واحلديث مروي عنهما مجيعا، لكن رواية بكر بن عبد هللا بن املزين 
إمنا هي عن محزة بن املغرية وعن ابن املغرية غري مسمى، وال يقول بكر 

 عروة، ومن قال عروة عنه فقد وهم".

( 726من طريق سعيد بن أيب عروبة، والطيالسي ) 247 /4وأخرجه أمحد 
ن طريق عاصم األحول، كالها عن بكر بن عبد هللا املزين، عن املغرية بن م

 شعبة، قال:

"أمران ال أسأل عنهما أحدا من الناس: صالة الرجل خلف الرجل من رعيته 
صلى خلف عبد الرمحن بن عوف، واملسح على ملسو هيلع هللا ىلص فقد رأيت رسول هللا 

 ميسح عليهما".ملسو هيلع هللا ىلص اخلفني فقد رأيت رسول هللا 

 قال أبو عوانة: يف مساع بكر من املغرية نظر. وهذا منقطع،

من طريق سليمان التيمي، عن بكر  713 /2وأخرجه اخلليلي يف "اإلرشاد" 
 ملسو هيلع هللا ىلص:بن عبد هللا املزين، عن املغرية بن شعبة أن النيب ا
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"أتى سباطة قوم فبال قائما مث توضأ، ومسح على خفيه"، وهبذا اللفظ 
سيأيت إن شاء هللا من طريق أيب وائل شقيق بن سلمة، عن املغرية بن شعبة، 

 وهو حمفوظ من حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه. 

، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" 42 /1، والشافعي 247 /4وأخرجه أمحد 
( برواية ( 87عنده  يف "املوطأ" )و عن مالك ) وه 247 /4ند" على "املس

أيب مصعب الزهري ( عن ابن شهاب، عن عباد بن زايد وهو من ولد املغرية 
 :ه املغرية بن شعبةبن شعبة، عن أبيا

قال املغرية: فذهبت معه  ،ذهب حلاجته يف غزوة تبوكملسو هيلع هللا ىلص هللا أن رسول "
املاء، فغسل وجهه، مث ذهب خيرج  ، فسكبت عليهملسو هيلع هللا ىلصمباء، فجاء رسول هللا 

يديه من كمي جبته، فلم يستطع من ضيق كمي اجلبة، فأخرجهما من حتت 
فجاء رسول هللا  ،يه، ومسح برأسه، ومسح على اخلفنياجلبة، فغسل يد

، وعبد الرمحن بن عوف يؤمهم، وقد صلى هبم ركعة، فصلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، قال: ملسو هيلع هللا ىلصفلما قضى رسول هللا الركعة، اليت بقيت عليهم، ففزع الناس، ملسو هيلع هللا ىلص 

 أحسنتم".

 :368 /5قال احلافظ يف "أطراف املسند" 

يعين يف قوله  ،:"وأخطأ فيه مالك-هو ابن عبد هللا الزبريي  -عب قال مص 
من ولد املغرية، عن أبيه، والصواب: عباد بن زايد، عن عروة بن املغرية، عن 

 أبيه".

 :121 /11وقال ابن عبد الرب يف "التمهيد" 
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"إسناد ليس ابلقائم ألنه إمنا يرويه ابن شهاب عن عباد بن زايد عن عروة 
ومحزة ابين املغرية بن شعبة عن أبيه املغرية بن شعبة، ورمبا حدث به ابن 

شهاب عن عباد بن زايد عن عروة بن املغرية عن أبيه، وال يذكر محزة بن 
احلديث عن أبيهما املغرية، املغرية، ورمبا مجع محزة وعروة ابين املغرية يف هذا 

ورواية مالك هلذا احلديث عن ابن شهاب عن عباد بن زايد عن املغرية 
 مقطوعة، وعباد بن زايد مل ير املغرية ومل يسمع منه شيئا".

، والنسائي يف "السنن 251 /4(، وأمحد 105-274وأخرجه مسلم )
بن محيد ، وعبد 42 /1(، والشافعي 748(، وعبد الرزاق )166الكربى" )

(، 1977وأبو عوانة ) (،880) /20املنتخب، والطرباين -( 397)
(، وابن عبد الرب يف 236يف "شرح السنة" ) ، والبغوي295 /2والبيهقي 

 /26، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 126-125 /11"التمهيد" 
عن ابن  122-121 /14، واملزي يف "هتذيب الكمال" 229-230

من  122 /11(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 397جريج، وعبد بن محيد )
( من طريق الزبيدي، 1817طريق معمر، والطرباين يف "مسند الشاميني" )

عن ابن شهاب، عن عباد بن زايد، أن عروة بن املغرية بن شعبة،  ثالثُتهم
 أخربه أن املغرية بن شعبة أخربه: 

، ملسو هيلع هللا ىلصفتربز رسول هللا ، غزوة تبوك، قال املغرية: ملسو هيلع هللا ىلصأنه غزا مع رسول هللا "
ملسو هيلع هللا ىلص قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صالة الفجر، فلما رجع رسول هللا 

إيل، أخذت أهريق على يديه من اإلداوة، وغسل يديه ثالث مرار، مث غسل 
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وجهه، مث ذهب خيرج جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، فأدخل يديه يف 
راعيه إىل املرفقني، مث اجلبة، حىت أخرج ذراعيه من أسفل اجلبة، وغسل ذ

مسح على خفيه، مث أقبل. قال املغرية: فأقبلت معه حىت جند الناس قد 
الركعتني، قال عبد  قدموا عبد الرمحن بن عوف يصلي هبم، فأدرك إحدى

الرزاق، وابن بكر: فصلى مع الناس الركعة اآلخرة، فلما سلم عبد الرمحن، 
ملسلمني، فأكثروا التسبيح، فلما ، يتم صالته فأفزع ذلك املسو هيلع هللا ىلصقام رسول هللا 

، صالته أقبل عليهم، مث قال: "أحسنتم، أو: قد ملسو هيلع هللا ىلصقضى رسول هللا 
 أصبتم" يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها" والسياق ملسلم.

 /11 ريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد"، ومن ط249 /4وأخرجه أمحد 
(، 1978(، وأبو عوانة )165، والنسائي يف "الكربى" )[50] 124-125

من طريق  229-228و 228 /26 وابن عساكر يف "اتريخ دمشق"
إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب، حدثين عباد بن زايد، عن 

 عروة بن املغرية، عن أبيه املغرية بن شعبة به.

 /1(، ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 149وأخرجه أبو داود )
، وابن عبد الرب يف 123 /3هقي (، والبي2224، وابن حبان )398

من طريق  30 /26، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 123 /11"التمهيد" 

                                                           

قال: حدثنا سعد بن أيب سفيان  -ويف "التمهيد" جاء اإلسناد هكذا: عباد بن زايد  - 50
عن عروة! وهو حتريف، الصواب حذف )حدثنا(، واملراد أن سعد بن إبراهيم ذكر تتمة  -

 اسم عباد بن زايد.
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يونس بن يزيد، عن ابن شهاب به، مقروان بعروة بن املغرية، محزة بن املغرية 
 يف رواية يعقوب بن سفيان، والبيهقي، وابن عبد الرب.

صاحل، حدثين الليث،  ( من طريق عبد هللا بن881) /20وأخرجه الطرباين 
حدثين يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عباد بن زايد، عن محزة بن 

 املغرية بن شعبة به.

 123 /3( أخربان عبد هللا بن صاحل، والبيهقي 1335وأخرجه الدارمي )
من طريق حيىي بن بكري، كالمها عن الليث بن سعد، حدثين عقيل، عن ابن 

 عن عروة بن املغرية، ومحزة بن املغرية به.شهاب، أخربين عباد بن زايد، 

( من طريق عمرو بن احلارث، أن ابن شهاب، 203وأخرجه ابن خزمية ) 
 أخربه عن عباد بن زايد، عن عروة بن املغرية بن شعبة، أنه مسع أابه يقول: 

حني توضأ يف غزوة تبوك فمسح على ملسو هيلع هللا ىلص "سكبت على رسول هللا 
 اخلفني".

من  231 /26وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" (، 79وأخرجه النسائي )
 طريق مالك، ويونس، وعمرو بن احلارث، عن ابن شهاب به.

 ويف رواية ابن عساكر مقروان ابلثالثة: ابن مسعان.

 وقال النسائي: 

 "مل يذكر مالك عروة بن املغرية".
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 وقال ابن عساكر:

 "ومل يذكر ابن مسعان عبادا".

طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن ( من 2225وأخرجه ابن حبان )
 محزة وعروة ابين املغرية بن شعبة، عن أبيهما املغرية.

 وقال ابن حبان:

"قصر جعفر بن برقان يف سند هذا اخلرب ومل يذكر عباد بن زايد فيه، ألن 
الزهري مسع هذا اخلرب من عباد بن زايد، عن عروة بن املغرية بن شعبة، 

 ة، عن أبيه. قاله أبو حامت".ومسعه عن محزة بن املغري 

 حديث الزهري. قلت: جعفر بن برقان: صدوق يهم يف 

(، والطرباين يف "مسند 1979(، وأبو عوانة )274وأخرجه مسلم )
(، 749( من طريق ابن شهاب، وعبد الرزاق )1817الشاميني" )
(، 110( و )82(، ويف "الكربى" )125(، والنسائي )775واحلميدي )

عن ابن عيينة، كالمها عن إمساعيل بن حممد بن سعد  281 /1والبيهقي 
يقول: حدثين محزة بن املغرية بن شعبة، عن أبيه قال: كنت مع رسول هللا 

يف سفر فقال: ختلف اي مغرية وامضوا أيها الناس قال: مث ذهب فقضى ملسو هيلع هللا ىلص 
حاجته، مث اتبعته إبداوة من ماء، فلما فرغ سكبت عليه منها، فغسل وجهه 

خيرج يديه من جبة عليه رومية، فضاق كما اجلبة فأخرج يديه من  مث ذهب
 حتت اجلبة فغسلهما، مث مسح على خفيه، مث صلى".
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( حدثنا مسعدة بن سعد، حدثنا 9110وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
إبراهيم بن املنذر، حدثنا عبد هللا بن انفع، حدثين أبو معشر، عن عبيد هللا 

 املغرية بن شعبة، عن أبيه، قال:  بن عمر، عن محزة بنا

يف غزوة تبوك، فلما كان ببعض الطريق ذهب حلاجته ملسو هيلع هللا ىلص "خرج النيب 
عين، فاستأخرت ر وتبعته، فلما فرغ قلت: هذا املاء اي رسول هللا، فاستأخ

، فصببت عليه، فغسل وجهه "صب علي"عنه، فاستنجى ابملاء، مث قال: 
 ومسح على اخلفني".ثالاث، ويديه ثالاث، ومسح برأسه، 

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن عبيد هللا بن عمر إال أبو معشر، وال عن أيب معشر 
 إال عبد هللا بن انفع، تفرد به إبراهيم بن املنذر".

 وإسناده ضعيف، أبو معشر: ضعيف أسن واختلط.

 وله طريقان آخران عن عروة بن املغرية بن شعبة:

 /4(، وأمحد 79-274(، ومسلم )5799( و )206أخرجه البخاري ) -أ
(، 713(، والدارمي )758، واحلميدي )42 /1، والشافعي 254و  251

(، وابن املنذر يف "األوسط" 702( و )700( و )699وأبو عوانة )
(، وابن حبان 867( و )864) /20(، والطرباين468( و )467)
و الشيخ يف ، وأب87 /3(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 1326)

، وأبو نعيم يف 364 /1، والدارقطين 223 /2ملسو هيلع هللا ىلص" "أخالق النيب 
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 /1، والبيهقي 2584 /5(، ويف "معرفة الصحابة" 631"املستخرج" )
، والبغوي 423 -422 /12، واخلطيب البغدادي يف "اتريخ بغداد"  281

من طريق زكراي بن أيب  20 /2(، ويف "التفسري" 235يف "شرح السنة" )
، 251 /4وأمحد  (،111(، ويف "الكربى" )82، والنسائي )زائدة

 /20(، والطرباين 5654، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )31 /1والطحاوي 
(، وأبو 776، واحلميدي )42 /1( من طريق ابن عون، والشافعي 870)

و  358 /1(، والدارقطين 867) /20(، والطرباين 702( و )700عوانة )
من طريق حصني  423 -422 /12بغداد" ، واخلطيب يف "اتريخ 364

، 255 /4(، وأمحد 1768(، والرتمذي )151بن عبد الرمحن، وأبو داود )ا
(، 702و ) (700(، وأبو عوانة )776، واحلميدي )42 /1والشافعي 

 (، والرامهرمزي يف "احملدث الفاصل" 867( و )865) /20 والطرباين
 /1، والدارقطين117 /2ملسو هيلع هللا ىلص" (، وأبو الشيخ يف "أخالق النيب 467)ص 

، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 128 /11، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 364
(، وأبو عوانة 80-274من طريق يونس، ومسلم ) 423 -422 /12

( من 5287والطرباين يف "األوسط" ) ( من طريق عمر بن أيب زائدة،701)
(، والطرباين يف 71طريق إمساعيل بن أيب خالد، والرتمذي يف "الشمائل" )

( من طريق أيب إسحاق، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 8933"األوسط" )
من طريق سليم موىل الشعيب، مثانيُتهم )زكراي بن أيب زائدة، وابن  355 /2

عون، وحصني بن عبد الرمحن، و يونس بن أيب إسحاق، وعمر بن أيب 



890 
 

اتما وخمتصرا عن بن أيب خالد، وأبو إسحاق، وسليم( ازائدة، وإمساعيل 
 عامر الشعيب، عن عروة بن املغرية، عن أبيه رضي هللا عنه قال: 

قلت: نعم،  "أمعك ماء؟"ذات ليلة يف سفر، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص "كنت مع النيب 
فنزل عن راحلته، فمشى حىت توارى عين يف سواد الليل، مث جاء، فأفرغت 

ستطع أن وعليه جبة من صوف، فلم ي عليه اإلداوة، فغسل وجهه ويديه،
خيرج ذراعيه منها، حىت أخرجهما من أسفل اجلبة، فغسل ذراعيه، مث مسح 

 "دعهما، فإين أدخلتهما طاهرتني"برأسه، مث أهويت ألنزع خفيه، فقال: 
 فمسح عليهما".

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

(، والطرباين يف "األوسط" 2400وأخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )
 ريق عبد هللا بن رجاء، حدثنا عمر بن أيب زائدة، عن ( من ط3525)

 عبد هللا بن أيب السفر، عن الشعيب، عن عروة بن املغرية به.
وهذا اإلسناد وهم، إمنا يرويه عمر بن أيب زائدة، عن الشعيب بال واسطة، 

ولعل الوهم من عبد هللا بن رجاء، فقد قال ابن معني: ليس من أصحاب 
 احلديث.

 بن علي: صدوق، كثري الغلط والتصحيف ليس حبجة.وقال عمرو 
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أخربان أبو عبد هللا، حدثنا أبو العباس، حدثنا  283 /1وأخرجه البيهقي 
العباس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، عن الشيباين، عن 

 الشعيب، عن املغرية بن شعبة:

غرية بن توضأ ومسح على خفيه، قال: فقال رجل عند اململسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
خفان؟ قال فقال املغرية: ملسو هيلع هللا ىلص شعبة: اي مغرية بن شعبة، ومن أين كان للنيب 

 أهدامها إليه النجاشي".

 وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، الشيباين هو سليمان بن أىب سليمان.

وري.  والعباس هو ابن حممد الدُّ

 وأبو العباس هو حممد بن يعقوب بن يوسف األصم.

افظ حممد بن عبد هللا احلاكم صاحب املستدرك على عبد هللا هو احلو وأب
 الصحيحني.

 وقال البيهقي:

 "والشعيب إمنا روى حديث املسح عن عروة بن املغرية عن أبيه".

من طريق جمالد، عن الشعيب، عن املغرية بن شعبة،  245 /4وأخرجه أمحد 
يف سفر، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ملسو هيلع هللا ىلص قال: وضأت النيب 

اي رسول هللا أال أنزع خفيك؟ قال: "ال، إين  على خفيه، فقلت:ومسح 
 أدخلتهما ومها طاهراتن، مث مل أمش حافيا بعد" مث صلى صالة الصبح".
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( من طريق القاسم 533(، ويف "األوسط" )871) /20وأخرجه الطرباين 
بن الوليد، وجمالد، عن عامر الشعيب، حدثين عروة بن املغرية، عن أبيه، ا

فقام حلاجته وعليه جبة رومية، فتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص "خرجت مع رسول هللا قال: 
 ومسح على خفيه، وقال: "إين لبستهما وأان على طهر أو على طهور".

( من طريق 8524، والطرباين يف "األوسط" )83 /1وأخرجه الطحاوي 
 داود بن يزيد، عن عامر، عن عروة بن املغرية أنه مسع أابه يقول:

، فذهب حلاجته، فأتيته مباء وعليه جبة شامية، ملسو هيلع هللا ىلص"كنا مع رسول هللا  
فتوضأ ومسح على اخلفني، فكانت سنة للمسافر ثالثة أايم ولياليهن، 

 وللمقيم يوم وليلة".

 وقال الطرباين:

"وال قال أحد ممن روى هذا احلديث عن الشعيب: فكانت سنة للمسافر 
 ثالثة أايم ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة إال داود".

 قلت: وداود هو ابن يزيد األودي: ضعيف.

-274(، ومسلم )4421( و )203( و )182أخرجه البخاري ) -ب 
(، 545(، وابن ماجه )121(، ويف "الكربى" )124(، والنسائي )75

(، وابن أيب 2913) ، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت"254 /4وأمحد 
( و 706أبو عوانة )(، و 1555( و )1554عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

( و 877( و )875) /20(، والطرباين 709( و )708( و )707)
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(، 628(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )3106(، ويف "األوسط" )878)
من طريق سعد  129 /11، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 274 /1والبيهقي 

ة بن بن إبراهيم الزهري، عن انفع بن جبري بن مطعم، عن عروة بن املغري ا
لبعض حاجته، فقمت أسكب عليه ملسو هيلع هللا ىلص شعبة، عن أبيه قال: "ذهب النيب 

فغسل وجهه، وذهب يغسل  -ال أعلمه إال قال يف غزوة تبوك  -املاء 
ذراعيه، فضاق عليه كم اجلبة، فأخرجهما من حتت جبته فغسلهما، مث مسح 

 على خفيه".

بن رشدين ( حدثنا أمحد بن حممد بن احلجاج 876) /20وأخرجه الطرباين 
املصري، حدثين أيب، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن احلارث، أن حيىي 

املغرية بن شعبة  بن سعيد حدثه، أن انفع بن جبري حدثه، أن عروة بنا
  حدثه، عن أبيه:

 توضأ ومسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين املصري: متهم ابلكذب.

: قال ابن عدّي: هو، وأبوه، 889 /6يف "اتريخ اإلسالم" وقال الذهيب 
 وجّده، وجّد أبيه، أربعتهم ُضعفاء.

 وله طرق أخرى عن املغرية بن شعبة:

 عمرو بن وهب الثقفي:
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 /11، ومن طريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد" 244 /4أمحد أخرجه  -1
 - 23 /1، وابن أيب شيبة 292 /22، واملزي يف "هتذيب الكمال" 159

( أخربان زايد بن أيوب، 168خمتصًرا، والنسائي يف "السنن الكربى" )
حدثنا مسدد، وابن عبد  [51]( 126والبخاري يف "القراءة خلف اإلمام" )

خمتصرا من طريق زهري، مخسُتهم )أمحد بن  - 131 /1الرب يف "االستذكار" 
حنبل، وابن أيب شيبة، وزايد بن أيوب، ومسدد، وزهري بن حرب( عن ابن 

علية، عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن عمرو بن وهب الثقفي، قال: 
أحد من هذه األمة غري  ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع املغرية بن شعبة، فسئل: هل أم النيب 

يف سفر، فلما كان من ملسو هيلع هللا ىلص أيب بكر رضي هللا عنه؟ فقال: نعم، كنا مع النيب 
السحر، ضرب عنق راحليت، فظننت أن له حاجة، فعدلت معه، فانطلقنا 

حىت برزان عن الناس، فنزل عن راحلته، مث انطلق، فتغيب عين حىت ما أراه، 
مغرية؟ " قلت: ما يل حاجة، فمكث طويال، مث جاء، فقال: "حاجتك اي 

فقال: "هل معك ماء؟" فقلت: نعم، فقمت إىل قربة، أو إىل سطيحة، 
معلقة يف آخرة الرحل، فأتيته مباء، فصببت عليه، فغسل يديه، فأحسن 

غسلهما، قال: وأشك أقال: دلكهما برتاب أم ال، مث غسل وجهه، مث 
فضاقت، فأخرج ذهب حيسر عن يديه، وعليه جبة شامية ضيقة الكمني، 

يديه من حتتها إخراجا، فغسل وجهه ويديه، قال: فيجيء يف احلديث غسل 
الوجه مرتني؟، قال: ال أدري أهكذا كان أم ال؟، مث مسح بناصيته، ومسح 

                                                           

 سقط من مطبوع "القراءة" ابن سريين. - 51
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على العمامة، ومسح على اخلفني، وركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصالة، 
وهم يف الثانية، فذهبت فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف، وقد صلى هبم ركعة 

َنا".  أوذنه، فنهاين، فصلينا الركعة اليت أدركنا، وقضينا الركعة اليت  ُسِبقأ

، ومن 22 /1برتتيب السندي، ويف "األم"  - 32 /1وأخرجه الشافعي 
(، والبغوي يف 618، والبيهقي يف "املعرفة" )353 /1طريقه الدارقطين 

أخربان ربيع  30 /1املعاين" (، والطحاوي يف "شرح 232"شرح السنة" )
املؤذن، كالمها )الشافعي، والربيع بن سليمان املؤذن( عن حيي بن حسان، 

عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سريين، عن عمرو بن وهب الثقفي، 
 بن شعبة: ةعن املغري 

 توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 علية. وقرن الشافعي حبماد بن زيد: ابن

 /1( من طريق عارم أيب النعمان، والبيهقي 1039) /20 وأخرجه الطرباين
من طريق أيب الربيع الزهراين، كالمها عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن  58

عن عمرو بن وهب،  -كناه الطرباين أاب عبد هللا   -ابن سريين، عن رجل 
 عن املغرية به مطوال.

 ذكر الرجل املبهم لكن اخُتلف فيه عليه: واتبع أيوَب: جريُر بُن حازم، يف

حدثنا أسود بن عامر، حدثنا جرير بن حازم، عن  248 /4أخرجه أمحد 
 حممد بن سريين، قال: حدثين رجل، عن عمرو بن وهب به.



896 
 

( عن أيب نعيم 661املنتخب، والدارمي ) -( 395وأخرجه عبد بن محيد )
رو بن وهب، عن الفضل بن دكني، عن جرير، عن ابن سريين، عن عم

 املغرية به. 

 وقد اتبع جريًرا يف عدم ذكر الرجل املبهم مجٌع:

، 377 /6، والبخاري يف "التاريخ الكبري" 248-247 /4أخرجه أمحد 
( ويف "األوسط " 1036( و)1035) /20(، والطرباين1342وابن حبان )

 /20( من طريق هشام، والطرباين369(، ويف "الصغري" )3448)
(، ويف "األوسط " 1035) /20طريق عوف، والطرباين ( من1036)
( من طريق أيوب، وحبيب بن الشهيد، 369(، ويف "الصغري" )3448)

( و 1031) /20(، والطرباين 112(، ويف "الكربى" )109والنسائي )
(، ويف 1030) /20( من طريق يونس بن عبيد، والطرباين أيضاً 1032)

( من طريق 1033تادة، و )( من طريق ق2684"مسند الشاميني" )
 من طريق ابن عون، والطرباين يف "األوسط" 31 /1أشعث، والطحاوي 

( من طريق واصل بن عبد الرمحن أيب حرة، تسعُتهم عن حممد بن 5404)
 سريين، عن عمرو بن وهب، أن املغرية بن شعبة حدثه: 

 مسح على انصيته، وعلى عمامته، وعلى خفيه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 (:1237الدارقطين يف "العلل" )وقال 

 "فالقول قول أيوب، وقتادة ومن اتبعهما".
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(، ويف 1037) /20(، ومن طريقه الطرباين 734وأخرجه الطيالسي )
( حدثنا سعيد بن عبد الرمحن، عن حممد بن سريين، 1389"األوسط" )

 عن عمرو بن وهب الثقفي، عن املغرية بن شعبة، قال:

 على العمامة واخلفني". مسحملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا  

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن عبد الرمحن إال أبو داود".

من طريق  14 /4وأخرجه أبو الشيخ يف "طبقات احملدثني أبصبهان" 
إمساعيل بن يزيد، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سعيد بن عبد الرمحن 

 "واجلوربني". به، وزاد:

وهي زايدة شاذة، فقد رواه أبو داود الطيالسي يف "مسنده"، ورواه عنه: 
عبدة بن عبد هللا الصفار اخلزاعي، وحممد بن عمرو البحراين، ورواه عن 

حممد بن سريين مجٌع فلم يذكروها كما يف التخريج اآلنف الذكر، والذي شّذ 
ختلط عليه فيها هو إمساعيل بن يزيد بن حريث القطان، قال أبو نعيم: ا

 بعض حديثه يف آخر أايمه. 

(، ومن طريقه ابن األعرايب يف "املعجم" 740وأخرجه عبد الرزاق )
 ( عن معمر، عن قتادة، أن املغرية بن شعبة قال: 1454)

ميسح على اخلفني ملسو هيلع هللا ىلص "خصلتان ال أسأل عنهما أحدا، رأيت رسول هللا 
 واخلمار".
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 (: 2642وهذا معضل، قال الدارقطين يف "العلل" )

 "ومعمر سيء احلفظ حلديث قتادة واألعمش".

( حدثنا عبد هللا بن احلسني 2685وأخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )
ثنا سعيد بن بشري، عن حداملصيصي، حدثنا حممد بن بكار بن بالل، 

 :غرية بن شعبةقتادة، عن أنس بن سريين، عن عمرو بن وهب، عن امل

 توضأ ومسح على انصيته وعمامته وخفيه".ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  "

شيخ  علىهبذا العهدة وإسناده ضعيف، سعيد بن بشري: ضعيف، لكن 
االحتجاج به  الطرباين فقد قال ابن حبان: يقلب األخبار ويسرقها، ال جيوز

 إذا انفرد، وله نسخة كلها مقلوبة. 

 :وقد خالفه أبو زرعة الدمشقي

( حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو 1030) /20أخرجه الطرباين 
ثنا حممد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن حدالدمشقي، 

 بن سريين، عن عمرو بن وهب الثقفي به.احممد 

( حدثنا أبو زرعة الدمشقي، 2684وأخرجه أيضا يف "مسند الشاميني" )
حدثنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي، 

 حممد بن سريين، عن عمرو بن وهب به.

 



899 
 

 عبد الرمحن بن أيب نعم:

، والعقيلي يف 253و  246 /4(، وأمحد 156أخرجه أبو داود ) - 2
، 149 /3و  202 /2، وابن عدي يف "الكامل" 152 /1"الضعفاء" 

، وأبو 170 /1(، واحلاكم1002( و )1001( و )1000) /20والطرباين 
، واخلطيب يف 272-271 /1، والبيهقي 335 /7نعيم يف "احللية" 

من طرق عن بكري بن عامر البجلي، عن  45 /2"اجلامع ألخالق الراوي" 
أنه سافر مع رسول هللا " :أيب نعم، حدثين املغرية بن شعبة عبد الرمحن بن

خلع واداي، فقضى حاجته، مث خرج، فأاته، فتوضأ، فملسو هيلع هللا ىلص ، فدخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
خفيه، فتوضأ، فلما فرغ، وجد رحيا بعد ذلك، فعاد فخرج، فتوضأ، ومسح 

على خفيه، فقلت: اي نيب هللا: نسيت، مل ختلع اخلفني، قال: "كال بل أنت 
 نسيت، هبذا أمرين ريب عز وجل". 

 وقال احلاكم: 

يف املسح،  "قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث املغرية بن شعبة 
 "هبذا أمرين ريب" وإسناده صحيح" وأقره الذهيب!ملسو هيلع هللا ىلص: وله ومل خيرجا ق

 قلت: كال، إن إسناده ضعيف، فيه بكري بن عامر البجلي.

 

 مسروق بن األجدع: 
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(، ومسلم 5798( و )2918( و )388( و )363أخرجه البخاري ) - 3
(، وابن 9585(، ويف "الكربى" )123(، والنسائي )78و 77 - 274)

 /1(، وابن أيب شيبة 750، وعبد الرزاق )250 /4(، وأمحد 389ماجه )
 /20(، والطرباين 703( و )488، وأبو عوانة )176و 106-107

وأبو نعيم  ،225و 112 /2ملسو هيلع هللا ىلص " (، وأبو الشيخ يف "أخالق النيب 946)
من طريق مسروق، قال:  412 /2(، والبيهقي 630يف "املستخرج" )

 حدثين املغرية بن شعبة، قال:

حلاجته، مث أقبل، فتلقيته مباء، فتوضأ، وعليه جبة شامية، ملسو هيلع هللا ىلص "انطلق النيب 
فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب خيرج يديه من كميه، فكاان 

 اجلبة فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه". ضيقني، فأخرج يديه من حتت

حدثنا عبد الرزاق ) وهو عنده يف "املصنف"  247 /4وأخرجه أمحد 
األعمش،  ( عن الثوري، عن726( (، وابن األعرايب يف "املعجم" )750)

يف ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب الضحى، عن املغرية بن شعبة قال: كنت مع رسول هللا 
سفر، فقضى احلاجة، مث جئت إبداوة من ماء وعليه جبة شامية فلم يقدر 

 خرج يده من أسفلها، مث توضأ على خفيه".على أن خيرج يده من كميها فأ

 :380 /5قال احلافظ يف "أطراف املسند" 

 والظاهر أن بينهما مسروقا". -يعين: عن املغرية  -"أبو الضحى عنه 
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 عروة بن الزبري:

، 254و 246 /4(، وأمحد 98(، والرتمذي )161أبو داود )أخرجه  – 4
 /20، والطرباين 195 /1 (، والدارقطين85وابن اجلارود يف "املنتقى" )

( من طرق عن عبد الرمحن بن أيب الزاند، عن أيب الزاند، عن عروة بن 882)
 الزبري، قال: قال املغرية بن شعبة: 

 ميسح على اخلفني على ظاهرمها".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 

 وقال الرتمذي:

"حديث املغرية حديث حسن، وهو حديث عبد الرمحن بن أيب الزاند، عن 
عروة، عن املغرية، وال نعلم أحدا يذكر، عن عروة، عن املغرية على أبيه، عن 

 ظاهرمها غريه".

حدثنا ابن أىب  291 /1(، ومن طريقه البيهقي 727وأخرجه الطيالسي )
مسح  ملسو هيلع هللا ىلص الزاند عن أبيه عن عروة بن املغرية عن املغرية بن شعبة: أن النيب

 ظاهر خفيه".

 وقال البيهقي:

رواه  يالسي عن عبد الرمحن بن أىب الزاند، وكذلك"كذا رواه أبو داود الط
الزاند، ورواه سليمان بن داود اهلامشي،  إمساعيل بن موسى عن ابن أيب

وحممد بن الصباح وعلى بن حجر عن ابن أىب الزاند، عن أبيه، عن عروة بن 
 الزبري عن املغرية وهللا أعلم".
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 اهلزيل بن شرحبيل األودي:

(، 559(، وابن ماجه )99(، والرتمذي )159أخرجه أبو داود ) - 5
 188 /1، وابن أيب شيبة 252 /4(، وأمحد 129والنسائي يف "الكربى" )

(، عن وكيع، 996) /20(، والطرباين 198وابن خزمية ) 233 /14و 
والطحاوي  املنتخب من طريق الضحاك بن خملد، -( 398وعبد بن محيد )

، ويف "األوسط" (995) /20، والطرباين 97 /1اين" يف "شرح املع
، 327 /1(، والعقيلي يف "الضعفاء" 198وابن خزمية ) (،2666)

 /20من طريق أيب عاصم، والطرباين 284و  284-283 /1والبيهقي 
( من طريق زيد بن 1338(، وعنه ابن حبان )198(، وابن خزمية )996)

ملبارك، ( من طريق عبد احلميد احلماين، وابن ا996) /20احلباب، والطرباين
ستُتهم عن سفيان، عن أيب قيس األودي، عن اهلزيل بن شرحبيل األودي، 

 عن املغرية بن شعبة: 

 ابل مث توضأ، ومسح على اجلوربني والنعلني".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وهذا شاذ، قال أبو داود:

"كان عبد الرمحن بن مهدي: ال حيدث هبذا احلديث ألن املعروف عن 
 لى اخلفني".مسح عملسو هيلع هللا ىلص املغرية، أن النيب 

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن صحيح".



903 
 

 وقال النسائي:

"ما نعلم أن أحدا اتبع أاب قيس على هذه الرواية والصحيح عن املغرية: أن 
 مسح على اخلفني وهللا أعلم".ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن أيب قيس إال سفيان".

 وقال البيهقي:

مسلم بن احلجاج ضعف هذا اخلرب، وقال أبو قيس  "قال أبو حممد: رأيت
األودي، وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا مع خمالفتهما األجلة الذين رووا 

هذا اخلرب عن املغرية فقالوا: مسح على اخلفني، وقال: ال نرتك ظاهر القرآن 
 مبثل أىب قيس وهزيل. فذكرت 

الرمحن الدغويل فسمعته  هذه احلكاية عن مسلم أليب العباس: حممد بن عبد
يقول: مسعت علي بن خملد بن شيبان يقول: مسعت أاب قدامة السرخسي 

يقول: قال عبد الرمحن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتين حبديث 
أىب قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: احلديث ضعيف أو واه أو 

 كلمة حنوها.
بو سعيد حممد بن موسى قاال: حدثنا أبو وأخربان أبو عبد هللا احلافظ وأ 

 :العباس حممد بن يعقوب قال: مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول
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حدثت أيب هبذا احلديث فقال أيب: ليس يروى هذا إال من حديث أىب 
 قيس، قال أيب: أىب عبد الرمحن بن مهدي أن حيدث به يقول هو منكر.

أخربان حممد  سن بن حممد اإلسفرائينأخربان أبو عبد هللا احلافظ حدثنا احل
 بن أمحد بن الرباء قال: قال علي بن املديين: حديث املغرية بن شعبة يفا

وأهل البصرة، ورواه هزيل  ،وأهل الكوفة، املسح رواه عن املغرية أهل املدينة
 بن شرحبيل عن املغرية إال أنه قال: ومسح على اجلوربني وخالف الناس.ا

بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد، أخربان أبو بكر الشافعي،  أخربان عبد هللا
أخربان جعفر بن حممد بن األزهر، حدثنا املفضل بن غسان قال: سألت أاب 

عن هذا احلديث فقال: الناس كلهم يروونه  -يعين حيىي بن معني  -زكراي 
 على اخلفني غري أىب قيس".

 :137 /3وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 

 "كان حيىي ينكر على أيب قيس حديثني، وذكر هذا منهما". 

وذكر مسلم يف "التمييز" من روى عن املغرية املسح على اخلفني، مث قال  
 (:203)ص 

"كل هؤالء قد اتفقوا على خالف رواية أيب قيس عن هزيل، مث قال:  
واحلمل فيه على أيب قيس أشبه، وبه أوىل منه هبزيل، ألن أاب قيس قد 

 استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غري هذا اخلرب".

 قلت: وخّلص احلافظ ترمجته يف "التقريب" بقوله: "صدوق، رمبا أخطأ".
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 (: 1240"العلل" ) وقال الدارقطين يف

"مل يروه غري أيب قيس، وهو مما يغمز عليه به، ألن احملفوظ عن املغرية املسح 
 على اخلفني".

 (: 2055وقال البيهقي يف "املعرفة" )

"وذاك حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرمحن بن مهدي، وأمحد 
واملعروف  جاج،بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي بن املديين، ومسلم بن احلا

عن املغرية، حديث املسح على اخلفني، ويروى عن مجاعة، من الصحابة 
 أهنم فعلوه، وهللا أعلم".

قلت: وال ينبغي دفع تضعيف هؤالء األئمة بتصحيح الرتمذي وابن حبان 
حادثتان متغايراتن فهذا مما  هنماإبله، ألهنما ممن ُعرفا ابلتساهل، وأما القول 

فهم أعرف الناس هبذا وال خيفى ، به على أئمة هذا الشأنال ينبغي أن يرد 
عليهم مثل هذا، فاحلكم بشذوذه متجه فقد تفّرد به أبو قيس األودي، وقال 

 أحاديثه، وقال عبد هللا بن أمحد: سألت أيب نه خيالف يفإفيه اإلمام أمحد 
 ك يده، وهو خيالف يف أحاديث.عنه، فقال: هو كذا وكذا، وحرّ 

 ال حيتج به. وعنه قال: 

وقال أبو حامت: ليس بقوي، هو قليل احلديث، وليس حبافظ، قيل له: كيف 
 حديثه؟ فقال: صاحل هو لني احلديث.

 ، وقال:327 /2وذكره العقيلي يف "الضعفاء" 
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 "الرواية يف اجلوربني فيها لني". 

 ووثقه ابن معني والعجلي وابن حبان، وقال النسائي: ليس به أبس.

 حلافظ يف ترمجته فقال: وقد توّسط ا

 ."صدوق رمبا خالف"
هذه إشارة منه ملا ذكره األئمة يف أيب قيس من خمالفته يف هذا احلديث، و  

 وقد أُلزم اإلمام مسلم هبذا الكالم التايل:

"من الغريب أن اإلمام مسلما الذي أعل احلديث ابلشذوذ واملخالفة هو 
السفر من طريق اجلماعة عن نفسه ملا أخرج حديث املسح على اخلفني يف 

املغرية أخرجه أيضا من طريق أخرى عنه فزاد فيه املسح على العمامة فعلى 
طريقته يف إعالل حديث هزيل مبخالفته للثقات كان ينبغي أن يعل حديث 

العمامة أيضا بل هو ابإلعالل عنده أوىل ألهنا زايدة يف نفس حديث 
 ث هزيل".اجلماعة أعين يف السفر وليس ذلك عن حدي

قلت: مل يتفّرد اإلمام مسلم إبعالل حديث اهلزيل، فقد أعله أيضا: سفيان 
الثوري، وعبد الرمحن بن مهدي، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي 

وهذا التتابع يف إعالل هذا  بن املديين، وأبو داود، والنسائي، والدارقطين،ا
ه، وأما املسح على احلديث إن دّل فيدّل على صحة مذهبهم يف إعالل

العمامة أو اخلمار، فزايدة من ثقة، ومل يتفّرد هبا فقد رواها اإلمام مسلم يف 
"صحيحه" من طريق سليمان التيمي، عن بكر بن عبد هللا املزين، عن ابن 
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املغرية، وهذا إسناد رجاله ثقات، ومل يتفّرد ابن املغرية هبذه الزايدة فقد اتبعه 
يف  ثقفي عن املغرية إبسناد صحيح، وجاءت أيضاعليها: عمرو بن وهب ال

حديث أيب أمامة الباهلي عن املغرية، لكن الطريق إليه ضعيفة، ومن الرواة 
من يذكر املسح على الرأس، ومنهم من ال يذكره مطلقا، ففي رواية انفع بن 

غسل ملسو هيلع هللا ىلص جبري بن مطعم، عن عروة بن املغرية بن شعبة، عن أبيه "أنه 
ذراعيه، فضاق عليه كم اجلبة، فأخرجهما من حتت  وجهه، وذهب يغسل

ترك مسح ملسو هيلع هللا ىلص نه إ :جبته فغسلهما، مث مسح على خفيه"، فهل يقول أحدٌ 
رأسه، ألنه مل يُذكر يف هذه الرواية؟!، هذا مما ال يقول به أحٌد، فهذا 

احلديث جاء مطواًل، فمنهم من يرويه اتًما، ومنهم من خيتصره مكتفًيا 
ملسو هيلع هللا ىلص فثبوت أنه مسح رأسه يف هذه القصة ال ينايف أنه  مبوضع الشاهد منه،

مسح على العمامة أيضا، فقد جاء يف حديث عمرو بن وهب الثقفي، عن 
ومسح على العمامة، وينظر التخريج هلذا  مسح بناصيته،ملسو هيلع هللا ىلص املغرية أنه 

احلديث ففيه زايدة تفصيل، وهذه الزايدة اثبتة يف "الصحيح" عن اثنني من 
ا: عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، وبالل، مث إنه مل مهملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النيب 

يعّل أحٌد من أئمة احلديث هذه الزايدة حىت يتوقف يف قبوهلا كما هو الشأن 
يف حديث أيب قيس األودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن املغرية، واملسح 

حديث صحيح أذكره يف اببه إن شاء هللا تعاىل،  على اجلوربني سيأيت فيه
يكوانن من جلد وصوف، وسيأيت الكالم على هذا عند غريب  واخلفان

 وهللا املوفق. حديث هذا الباب 
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 :قبيصة بن بُ رأَمة

(، وابن حبان يف 1007) /20، والطرباين 248 /4أخرجه أمحد  - 6
من طريق  197 /4، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 317 /5"الثقات" 

ث عن قبيصة بن بُ رأَمَة، عن املغرية عبيد هللا بن إايد، قال: مسعت إايدا، حيد
 بن شعبة، قال: ا

يف بعض ما كان يسافر، فسران حىت إذا كنا يف ملسو هيلع هللا ىلص "خرجت مع رسول هللا 
وجه السحر، انطلق حىت توارى عين، فضرب اخلالء، مث جاء فدعا بطهور، 

وعليه جبة شامية ضيقة الكمني، فأدخل يده من أسفل اجلبة، مث غسل 
 برأسه، ومسح على اخلفني".وجهه ويديه، ومسح 

 وإسناده صحيح، عبيد هللا بن إايد بن لقيط: ثقة، لينه البزار وحده.

 

 أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري: 

(، ويف 17(، والنسائي )20(، والرتمذي )1أخرجه أبو داود ) - 7
(، 660، والدارمي )248 /4(، وأمحد 331(، وابن ماجه )16"الكربى" )

( و 1064( و )1063( و )1062) /20(، والطرباين 50مية )وابن خز 
 ( اتما184، والبغوي يف "شرح السنة" )140 /1(، واحلاكم 1065)

 وخمتصرا من طرق عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن املغرية بن شعبة:
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كان إذا ذهب املذهب أبعد، قال: فذهب حلاجته وهو يف ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 
 بوضوء، فأتيته بوضوء، فتوضأ ومسح على بعض أسفاره فقال: ائتين

 واللفظ للنسائي. .اخلفني"

 وقال الرتمذي: 

 "هذا حديث حسن صحيح".

 وقال احلاكم: 

 "حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

 قلت: مل حيتج اإلمام مسلم مبحمد بن عمرو، إمنا روى له يف املتابعات.

( من طريق حفص بن سليمان، عن 3619وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 عبد العزيز بن رفيع، عن أيب سلمة، عن املغرية بن شعبة: 

 مسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 وإسناده ضعيف جدا، حفص بن سليمان: مرتوك احلديث مع إمامته يف

 القراءة.
 بن حفص [52]( حدثنا عمر 976) /20 وقد أخرجه الطرباين

ثنا أبو بكر النهشلي، عن عبد العزيز حدثنا عاصم بن علي، حدالسدوسي، 
 بن رفيع، عن علي بن ربيعة، عن املغرية بن شعبة.ا

                                                           

 بكر أَبُو حفص، بن ُعَمر أنه والصواب عمرو،" الكبري املعجم" من املطبوع ويف - 52
 .ثقة: السدوسي
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 ( عن جرير بن 977) /20 ، والطرباين179 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 

 عبد احلميد، عن عبد العزيز بن رفيع به.

 

 وراد كاتب املغرية:

( عن موسى بن مروان الرقي، وحممود بن خالد 165ود )أخرجه أبو دا - 8
( عن أيب الوليد أمحد بن عبد الرمحن الدمشقي، 97الدمشقي، والرتمذي )

، ومن طريقه أبو 251 /4وأمحد  ( عن هشام بن عمار،550وابن ماجه )
، 147 /11، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 176 /5نعيم يف "احللية" 

(، والطرباين يف 84، وابن اجلارود )135 /2اد" واخلطيب يف "اتريخ بغد
 /20( عن عبد هللا بن يوسف، والطرباين 2118"مسند الشاميني" )

 /1( من طريق عبد هللا بن يوسف، واهليثم بن خارجة، والبيهقي 939)
من طريق احلكم بن  148-147 /11، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 290

الرقي، وحممود بن خالد الدمشقي، وأمحد موسى، مثانيُتهم )موسى بن مروان 
بن عبد الرمحن الدمشقي، وهشام بن عمار، وأمحد بن حنبل، وعبد هللا بن ا

يوسف، واهليثم بن خارجة، واحلكم بن موسى( عن الوليد بن مسلم، حدثنا 
 ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب املغرية، عن املغرية: 

 ى اخلفني وأسفلهما".يف غزوة تبوك، مسح أعلملسو هيلع هللا ىلص "وضأت النيب 

 وقال أبو داود: 
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 "وبلغين أنه مل يسمع ثور هذا احلديث من رجاء".

 وقال الرتمذي:

"وهذا حديث معلول، مل يسنده عن ثور بن يزيد غري الوليد بن مسلم، 
 وسألت أاب زرعة، وحممدا عن هذا احلديث، فقاال: 

قال: ُحدثت "ليس بصحيح، ألن ابن املبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء، 
 ، ومل يذكر فيه املغرية".ملسو هيلع هللا ىلصعن كاتب املغرية، مرسل عن النيب 

 (:135وقال أبو حامت كما يف "العلل" البنه )

 "ليس مبحفوظ، وسائر األحاديث عن املغرية أصح".

 : 280 /1وقال احلافظ يف "التلخيص" 

 نه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرمحن بن مهديأ"قال األثرم عن أمحد: 
فقال: عن ابن املبارك، عن ثور ُحدثت عن رجاء، عن كاتب املغرية، ومل 

 يذكر املغرية. 

قال أمحد: وقد كان نعيم بن محاد حدثين به، عن ابن املبارك كما حدثين 
الوليد بن مسلم به، عن ثور، فقلت له: إمنا يقول هذا: الوليد، فأما ابن 

غرية، فقال يل نعيم: هذا املبارك فيقول: ُحدثت عن رجاء، وال يذكر امل
حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إيل كتابه القدمي خبط عتيق، فإذا فيه ملحق 

بني السطرين خبط ليس ابلقدمي: عن املغرية، فأوقفته عليه وأخربته أن هذه 
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زايدة يف اإلسناد ال أصل هلا، فجعل يقول للناس بعد وأان أمسع: اضربوا على 
 هذا احلديث".

 (: 1238قطين يف "العلل" )وقال الدار 

"وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى اخلف وأسفله ال يثبت ألن 
 ابن املبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسال". 

وله علة أخرى، وهي أن الوليد بن مسلم: يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه 
ما التصريح ابلتحديث في فيما بني ثور ورجاء، لكن جاء عند الدارقطين

 بينهما:

حدثنا عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز، حدثنا  359 /1أخرجه يف "سننه" 
داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، حدثنا رجاء بن 

 حيوة، عن كاتب املغرية بن شعبة، عن املغرية به.

 :164 /1وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على "سنن الرتمذي" 

 ثور يف هذه الرواية ابلسماع من رجاء!". "فقد صرّح

قلت: وما ينفع تصرحيه هنا وقد رواه ابلعنعنة مثانية من احلفاظ فيهم إمام 
أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل، مث إنه قد جاءت رواية عن داود بن 

رواها أمحد بن عبيد الصفار يف "مسنده" كما يف  رشيد توافق رواية اجلماعة،
( عن أمحد بن 128" )ري، والبيهقي يف "السنن الصغ418 /1"التلخيص" 

حيىي احللواين، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن 
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فلم يقل  يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب املغرية بن شعبة، عن املغرية.
حدثنا رجاء، وهذا اختالف على داود مينع من القول بصحة وصله، وأما 

كماين فلم يغمض عينيه عن هذا االختالف على داود بن رشيد، ابن الرت 
 بعد أن حكاه: 291 /1فقال يف "اجلوهر النقي" 

"الوليد بن مسلم زاد يف احلديث ذكر املغرية وزايدة الثقة مقبولة واتبعه على  
 ذلك ابن أيب حيىي كذا أخرجه عنه البيهقي يف كتاب املعرفة". 

مقبولة وهو مدلس فما يدرينا حال الذي  أقول: كيف تكون الزايدة منه
سقط من إسناده فجعله موصوال؟!، وال تنفعه متابعة ابن أيب حيىي ألنه 

 جممع على تركه بل قال حيىي بن سعيد القطان: كذاب.

 من طريق بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا 451 /3وأخرجه احلاكم 
 قفي، حدثينعبد هللا بن يوسف التنيسي، حدثنا احلكم بن هشام الث 
عن املغرية بن شعبة،  عبد امللك بن عمري، عن وراد موىل املغرية بن شعبة، 

ليلة، فضرب بيده على عنق راحليت، مث قال: ملسو هيلع هللا ىلص "سران مع رسول هللا قال: 
معك ماء؟ قلت: نعم، هذه سطيحة من ماء معي، قال: فنزل فقضى 

يه ثالاث، احلاجة، مث أاتين فقال: أتريد احلاجة؟ قلت: ال، فغسل يد
ومتضمض ثالاث، واستنشق ثالاث، وغسل وجهه ثالاث، مث أراد أن خيرج 

ذراعيه منها،  ذراعيه، وكانت عليه جبة من صوف ضيقة، فلم يقدر أن خيرج
فأخرج يديه من حتت اجلبة، مث غسل ذراعيه ثالاث ثالاث، مث مسح برأسه 
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الرمحن بن عوف، ومسح على اخلفني، مث سران فلحقنا القوم فصلى هبم عبد 
 فمنعين فصلينا، مث قضينا الثانية".ملسو هيلع هللا ىلص فأردت أن أؤذنه مبكان رسول هللا 

 وقال احلاكم:

 "غريب صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه هبذه السياقة".

قلت: بل إسناده ضعيف، منكر هبذا السياق، بكر بن سهل الدمياطي: 
 .حذفه احلافظ الذهيب من التلخيص ضعفه النسائي، وهذا احلديث

 
 أبو أمامة الباهلي: 

( خمتصرا من طريق 859) /20، والطرباين 254 /4أخرجه أمحد  - 9
معان بن رفاعة، حدثين علي بن يزيد، عن القاسم أيب عبد الرمحن، عن أيب 

 أمامة الباهلي، عن املغرية بن شعبة، قال: 

مباء، فأتيت خباء، فإذا فيه امرأة أعرابية، قال: ملسو هيلع هللا ىلص دعاين رسول هللا "
، وهو يريد ماء يتوضأ، فهل عندك من ماء؟ ملسو هيلع هللا ىلصقلت: إن هذا رسول هللا ف

، فوهللا ما تظل السماء، وال تقل األرض ملسو هيلع هللا ىلصقالت: أبيب وأمي رسول هللا 
روحا أحب إيل من روحه، وال أعز، ولكن هذه القربة مسك ميتة، وال 

، فأخربته، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، فرجعت إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأحب أجنس به رسول هللا 
إليها، فإن كانت دبغتها، فهي طهورها" قال: فرجعت إليها، فذكرت  "ارجع

ذلك هلا، فقالت: أي وهللا، لقد دبغتها، فأتيته مباء منها وعليه يومئذ جبة 
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شامية، وعليه خفان، ومخار، قال: فأدخل يديه من حتت اجلبة، قال: من 
 ضيق كميها، قال: فتوضأ، فمسح على اخلمار، واخلفني".

( من طريق عبيد هللا بن زحر، عن علي بن 858) /20رباين وأخرجه الط
يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة، عن املغرية بن شعبة، قال: "عرض رسول 

شامية،  جبةملسو هيلع هللا ىلص حلاجته، وعرضت معه إبداوة ماء، وعلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
 ، توضأ ومسح على اخلفني".حاجتهملسو هيلع هللا ىلص فلما أن قضى رسول هللا 

األهلاين، ويقال اهلاليل:  ن يزيد بن أيب هاللوإسناده ضعيف، علي ب
 ضعيف.

 
 أبو السائب األنصاري، موىل هشام بن زهرة:

(، وابن املنذر 705( و )704، وأبو عوانة )254 /4أخرجه أمحد  - 10
( 1080( و )1079( و )1078) /20(، والطرباين 331يف "األوسط" )

أاب السائب، موىل هشام من طريق شريك بن عبد هللا بن أيب منر، أنه مسع 
 بن زهرة، يقول: ا

يف سفر، فنزل منزال، فتربز ملسو هيلع هللا ىلص مسعت املغرية بن شعبة، يقول: "خرج النيب 
 ، فتبعته إبداوة، فصببت عليه، فتوضأ ومسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

( من طريق عبيد هللا بن عمر، عن أيب 1081) /20وأخرجه الطرباين 
 السائب به.
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 مة:أبو وائل شقيق بن سل

(، 7(، والرتمذي يف "العلل الكبري" )306أخرجه ابن ماجه ) - 11
من طريق شعبة، والطرباين  101 /1(، والبيهقي 969) /20والطرباين 

( من طريق أيب جناب، كالمها عن 5319(، ويف "األوسط" )968) /20
 عاصم بن أيب النجود، عن أيب وائل، عن املغرية بن شعبة:

 "اي مغرية، معك ماء؟"يف سباطة بين فالن، فقال:  ابلملسو هيلع هللا ىلص " أن رسول هللا 
فقلت: نعم، إداوة من ماء، وعليه جبة شامية ضيقة الكمني، فتوضأ ومسح 

 على قدميه، وعلى خفيه".

( من طريقني عن 1120(، ويف "األوسط" )967) /20وأخرجه الطرباين 
عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن عاصم بن هبدلة، عن شقيق 

 بن سلمة، عن املغرية بن شعبة قال:ا

إىل سباطة قوم، فبال، فجئته مباء، فصببته عليه، فتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص "قام رسول هللا 
 مث قام فصلى".ومسح برأسه، ومسح على خفيه، 

قال شعبة: قال عاصم يومئذ، وهذا األعمش، يرويه عن أيب وائل، عن 
حذيفة، وما حفظه، فسألت عنه منصورا، فحدثنيه عن أيب وائل، عن 

 حذيفة:

 أتى سباطة قوم، فبال قائما".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 وقال الرتمذي:
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مثل رواية  "وروى محاد بن أيب سليمان، عن أيب وائل، عن املغرية بن شعبة
 عاصم، والصحيح ما روى منصور واألعمش".

 وقال البيهقي:

"والصحيح ما روى منصور واألعمش عن أيب وائل عن حذيفة، كذا قاله أبو 
 عيسى الرتمذي ومجاعة من احلفاظ".

املنتخب: حدثين أمحد بن يونس، والبزار  -( 399وأخرجه عبد بن محيد )
( عن 1285زاء املخلصيات" )(، وأبو طاهر املخلص يف "األج2891)

عن عاصم، عن أيب  فضالة بن الفضل: كالمها عن أيب بكر بن عياش،
 وائل، عن املغرية بن شعبة قال: 

 أتى سباطة قوم فبال قائما، مث توضأ ومسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 

( من طريق سعيد بن سليمان، حدثنا أبو بكر 966) /20وأخرجه الطرباين 
ن عاصم بن هبدلة، ومحاد بن أيب سليمان، عن أيب وائل، عن ابن عياش، ع

 املغرية به.

( أن أاب بكر بن عياش، رواه عن 9وذكر ابن أيب حامت يف "العلل" )
 ملسو هيلع هللا ىلص.األعمش وعاصم، عن أيب وائل، عن املغرية بن شعبة، عن النيب 

وهذا اضطراب من أيب بكر بن عياش فقد ساء حفظه ملا كرب، وقال أبو 
 حامت:

 وهم يف هذا احلديث أبو بكر بن عياش ... " 
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وقال أبو زرعة: أخطأ أبو بكر بن عياش يف هذا، الصحيح من حديث 
 األعمش عن أيب وائل، عن حذيفة".

وعاصم بن هبدلة: صدوق له أوهام كما يف "التقريب"، واتبعه محاد بن أيب 
 سليمان:

ن عدي يف املنتخب، واب -( 396، وعبد بن محيد )246 /4أخرجه أمحد 
(، وابن شاهني 966) /20(، والطرباين 63، وابن خزمية )7 /3"الكامل" 

من طريق محاد بن سلمة، عن محاد  (72يف "انسخ احلديث ومنسوخه" )
 بن أيب سليمان، وعاصم بن هبدلة، عن أيب وائل، عن املغرية بن شعبة:ا

 ئما".أتى على سباطة بين فالن، ففرج رجليه وابل قاملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 :95 /7وقال الدارقطين يف "العلل" 

"يرويه عاصم بن أيب النجود، ومحاد بن أيب سليمان، عن أيب وائل، عن 
 املغرية بن شعبة، وومها فيه على أيب وائل.

، وهو ملسو هيلع هللا ىلصورواه األعمش ومنصور، عن أيب وائل، عن حذيفة، عن النيب 
 الصواب".

 /1ونقل احلافظ يف "الفتح" (، 24وقد استوفيت خترجيه عند احلديث رقم )
 كالم الرتمذي يف ترجيح رواية األعمش ومنصور مث قال:  329

"وإن جنح ابن خزمية إىل تصحيح الروايتني لكون محاد بن أيب سليمان  
وافق عاصما على قوله عن املغرية فجاز أن يكون أبو وائل مسعه منهما 
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ش ومنصور فيصح القوالن معا، لكن من حيث الرتجيح رواية األعم
 ومحاد لكوهنما يف حفظهما مقال".، التفاقهما أصح من رواية عاصم

 
 األسود بن يزيد:

( من طريق حممد بن عبيد هللا 1299أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) - 12
بن يزيد احلراين قال: حدثنا أيب، عن عبد هللا بن حدير، عن محاد، عن ا

 قال: إبراهيم، عن األسود بن يزيد، عن املغرية 

سفر، فرأيته قضى حاجته، مث رجع فتوضأ،  يفملسو هيلع هللا ىلص "خرجت مع رسول هللا 
 ومسح على خفيه".

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن محاد، عن إبراهيم، عن األسود إال عبد هللا بن 
 حدير".

أوهام ورمي وإسناده ضعيف، محاد هو ابن أيب سليمان: فقيه صدوق له 
 .ابإلرجاء

 حدير الغنوي، وعبيد هللا بن يزيد احلراين: كالمها جمهول.وعبد هللا بن 

 وحممد بن عبيد هللا بن يزيد: قال احلاكم أبو أمحد: ليس ابملتني عندهم. 
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وقال أبو عروبة: كان من عدول احلكام، ومل يكن يعرف احلديث، وكانت 
البلد كتب عن أبيه وال  عنده كتب ذكر أنه مسعها من أبيه ومل يدرك أحد يف

 حدث عنه. 

 كتاب "الثقات".   وذكره ابن حبان يف
 

 جبري بن حية:
( من طريق 5139(، ويف "األوسط" )1050) /20أخرجه الطرباين  - 13

خالد بن خداش قال: حدثنا عمرو بن الزبري قال: حدثين أيب، عن جبري بن 
 حية، عن املغرية بن شعبة قال: 

 "معك ماء؟"قال: وتنحيت معه، فدنوت منه، فملسو هيلع هللا ىلص "تنحى رسول هللا 
قلت: نعم، فغسل كفيه ووجهه، وذهب يغسل يديه، وعليه جبة فضاقت، 

مث مسح على خفيه، مث جاء يصلي  فأخرج يده من أسفل اجلبة فغسلها،
تنحنحوا، فذهب ملسو هيلع هللا ىلص وعبد الرمحن بن عوف يصلي ابلناس، فلما رأوا النيب 

 يتأخر، فأومأ إليه: امضه".

 وقال الطرباين:

"ال يروى هذا احلديث عن جبري بن حية إال هبذا اإلسناد، تفرد به: عمرو 
 بن الزبري".ا

 وإسناده ضعيف، عمرو بن الزبري الصراف، وأبوه: جمهوالن.



921 
 

 عبد هللا بن بريدة:

( من طريق 8105(، ويف "األوسط" )1006) /20أخرجه الطرباين  - 14
عبد هللا بن بريدة،  خالد، عن [53]بن  الفضل بن موسى، عن عبد املؤمن

 عن املغرية بن شعبة: 

 توضأ ومسح على اخلفني، وصلى فأقامين على ميينه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وقال الطرباين:

"مل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن املغرية: وصلى، فأقامين عن ميينه، 
 إال عبد هللا بن بريدة، تفرد به: عبد املؤمن بن خالد".

ثقات، عبد املؤمن بن خالد: قال أبو حامت: ال أبس  وهذا إسناد رجاله كلهم
 به.

 وقال احلاكم يف "املستدرك": مروزي ثقة، جُيأَمُع حديثه. 

(: سئل حيىي بن معني 280وقال ابن اجلنيد يف "سؤاالته البن معني" )ص 
 عن عبد املؤمن بن خالد الذي حيدث عنه أبو متيلة، فقال: ثقة.

  علماء األمصار": كان متقًنا ثبًتا.وقال ابن ِحبَّان يف "مشاهري

 وذكره ابن خلفون يف "الثقات".

                                                           

  عن: والصواب ،!(خالد عن املؤمن، عبد عن) الكبري" "املعجم من املطبوع ويف - 53
 .خالد بن املؤمن عبد
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 وقال السليماين: فيه نظر.

 .الذهيب: صدوقوقال 

 وقال احلافظ: ال أبس به.

 (:4315وقال الدارقطين كما يف "أطراف الغرائب واألفراد" )
"غريب من حديث عبد هللا عنه، تفرد به عبد املؤمن بن خالد احلنفي عنه، 

ال نعلم أحدا قال فيه أن رسول هللا "صلى وأقامين على يساره" إال يف هذا و 
 احلديث".

 

 سعد بن عبيدة:

( حدثنا يوسف القاضي، حدثنا حممد 997) /20أخرجه الطرباين  - 15
بن كثري، حدثنا سليمان بن كثري، عن حصني، عن سعد بن عبيدة، عن ا

 املغرية بن شعبة، قال: 

بعض مغازيه فنزل حلاجته فأتيته بوضوء، وعليه جبة  يفملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
 ضيقة، فأخرج يده من حتتها فصببت عليه فتوضأ ومسح خفيه".

وهذا إسناد حسن، سليمان بن كثري: ال أبس به يف غري الزهري، وابقي 
 رجاله ثقات.

اآلخر، وسليمان بن كثري ممن  وحصني بن عبد الرمحن: ثقة تغرّي حفظه يف
 مسع منه قدميًا.



923 
 

 فضالة بن عمرو الزهراين:

 704 - 703 /2أخرجه أبو بكر اإلمساعيلي يف "معجم شيوخه"  - 16
( حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن احلسن بن مرداس الواسطي 327)الرتمجة 

 أبو بكر من حفظه إمالء قال: مسعت أمحد بن سنان، يقول: مسعت 
رمحن بن مهدي، يقول: عندي عن املغرية بن شعبة، ثالثة عشر عبد ال

 حديثا يف املسح على اخلفني.
فقال أمحد الدورقي: حدثنا يزيد بن هارون، عن داود بن أيب هند، عن أيب  

 العالية الرايحي، عن فضالة بن عمرو الزهراين، عن املغرية بن شعبة:
 ".توضأ ومسح على اجلوربني والنعلنيملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

شيخ اإلمساعيلي مل أجد له ترمجة، وهذا احلديث أخرجه ابن أيب شيبة كما 
 /20( حدثنا يزيد بن هارون، والطرباين 4315يف "املطالب العالية" )

( من طريق خالد بن عبد هللا الواسطي، ويزيد بن 1029( و )1028)
، ( من طريق هياج بن بسطام215هارون، وأبو علي الرفاء يف "الفوائد" )

ثالثُتهم عن داود بن أيب هند، عن أيب العالية، عن فضالة بن عمرو الزهراين، 
 عن املغرية بن شعبة:

 توضأ ومسح على خفيه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

واحلديث إسناده ضعيف، فضالة بن عمرو الزهراين: وجاء امسه يف "فوائد أيب 
 /7خ الكبري" ( فضالة بن عبيد، وقال البخاري يف "التاري215علي الرَّفَّاء" )

124: 
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"فضالة بن عمري الزهراين قاله ابن أيب عدي عن داود بن أيب هند، وقال: 
 يزيد بن هارون وعبد الوهاب، عن فضالة بن عبيد، عن املغرية بن شعبة".

، لكن وقع عنده 77 /7وبنحوه قال ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 
إمنا رواه عن أيب العالية عنه، وهم، وهو قوله "روى عنه داود بن أيب هند"، 

عنه أبو العالية فهو جمهول العني، وقد خلط البعُض فقالوا:  وقد تفّرد ابلرواية
إن فضالة له صحبة وهو غلط فالذي له صحبة هو فضالة الليثي، وأما 

 الزهراين فتابعي.

، وقال العجلي: "بصري اتبعي ثقة!"، 296 /5وذكره ابن حبان يف الثقات 
ل على تساهلهما، وفيه رد على من يدفع التساهل عن العجلي، وهذا دلي

 لعلي أنشط لنشره، وهللا املوفق. وقد مجعت شيئا من تساهالته يف التوثيق
 

 مكحول الشامي:
( حدثنا 3503( و )1256أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" ) - 17

ن بكر بن سهل، حدثنا عبد هللا بن يوسف، حدثنا حيىي بن محزة، ع
 النعمان بن املنذر، عن مكحول، أن املغرية بن شعبة:

يف سفر فنزل، وأمسك له املغرية راحلته، فربز ملسو هيلع هللا ىلص "كان مع رسول هللا 
فقضى حاجته، فلما رجع لقيته إبداوة فتوضأ ومسح على اخلفني، مث مضى 
فوجد الناس يف الصالة يصلي هبم عبد الرمحن بن عوف، وقد ركع هبم ركعة 

فأشار إليه رسول  ،ملسو هيلع هللا ىلصإىل عبد الرمحن أن يتأخر عن رسول هللا فأومأ الناس 
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هكذا "، مث رجع إىل الناس فقال: ملسو هيلع هللا ىلصأن تثبت، فصلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
 ."فافعلوا، فإنه مل أكن أموت حىت يصلي يب رجل من أميت

وإسناده ضعيف، بكر بن سهل الدمياطي: ضعفه النسائي، ومكحول عن 
 املغرية: مرسل.

(، وأبو نعيم يف "احللية" 3593عند الطرباين يف "الشاميني" ) وجاء موصوال
من طريقني عن قدامة بن موسى، عن ابن رمانة، عن مكحول،  191 /5

 عن عباد بن زايد، عن املغرية بن شعبة، قال: 

 حلاجته، فتوضأ ومسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص "خرج علينا النيب 

العزيز بن يزيد بن رمانة وإسناده ضعيف، ابن رمانة: قال الذهيب: عبد 
 حديثه واٍه.

 
 أبو بردة بن أيب موسى األشعري: 

أخربان على بن حممد املقرئ، أخربان  290 /1أخرجه البيهقي  - 18
احلسن بن حممد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا حممد بن 

أىب بكر، حدثنا عمر بن رديح، حدثنا عطاء بن أىب ميمونة، عن أىب بردة، 
 املغرية بن شعبة قال: عن

ابملسح على اخلفني ثالثة أايم ولياليها  فأمرانملسو هيلع هللا ىلص "غزوان مع رسول هللا  
 للمسافر، ويوما وليلة للمقيم ما مل خيلع أو خيلع". 
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 وقال البيهقي:

 "تفرد به عمر بن رديح وليس ابلقوي".

إسناده ضعيف، عمر بن رديح: قال ابن أيب حامت: سألت أيب عن عمر بن 
؟ فقال: شيخ، قيل له: قال حيىي بن معني: هو صاحل احلديث، فقال: رديح

 بل هو ضعيف احلديث.

 وقال ابن عدي: خيالفه الثقات يف بعض ما يرويه.

 وقال العجلي: بصري ثقة.

 ، وقال: مستقيم احلديث.185 /7وذكره ابن ِحبَّان يف "الثقات" 

ي: ثقة، ويوسف وحممد بن أىب بكر هو بن علي بن عطاء بن مقدم املقدم
بن يعقوب هو القاضي وهو راويته: قال اخلطيب: كان ثقة صاحلا عفيفا ا

 مهيبا سديد األحكام.

ث عصره،  بن إسحاق بنحممد  واحلسن بن األزهر: قال احلاكم: َكاَن حُمَدَّ
 ومن أجود الّناس ُأُصواًل.

 ، أبو احلسن،بن محيد علي بن حممد بن عليوشيخ البيهقي، قال الذهيب: 
 وقيل: أبو حممد، اإلسفراييين املقرئ اجملّود. 

قلت: ومل أجد من عدله سوى هذه الكلمة من الذهيب، وكم من مقرئ جمّود 
 /20وعامل ابلقراءات لكنه ضعيف يف احلديث؟!، مث وجدتُه عند الطرباين 
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، حدثنا إبراهيم بن مهدي [54]( حدثنا احلسن بن علي الفسوي 1005)
 بن رديح به.املصيصي، حدثنا عمر 

إبراهيم بن مهدي املصيصي: صدوق، واحلسن بن علي الفسوي: قال 
 الدارقطين: ال أبس به.

 

 األسود بن هالل:

(، وأبو نعيم يف 971) /20(، والطرباين 76-274أخرجه مسلم ) - 19
 83 /1، والبيهقي 69 /4(، وابن حبان يف "الثقات" 629"املستخرج" )

من طريق أيب األحوص، عن أشعث، عن األسود بن هالل، عن املغرية بن 
 شعبة، قال: 

فصببت ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته، مث جاء ملسو هيلع هللا ىلص "بينا أان مع رسول هللا 
 عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه".

 
 زايد بن عالقة:

( 1018) /20(، والطرباين 59أخرجه الرتمذي يف "العلل الكبري" ) - 20
عن حيىي بن طلحة الريبوعي، حدثنا شريك، عن زايد بن عالقة، عن املغرية 

 بن شعبة:ا

                                                           

 .الفسوي: والصواب ،(النسوي) الكبري" "املعجم من املطبوع ويف - 54
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 توضأ ومسح على خفيه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وقال الرتمذي:

عن هذا احلديث فأنكره ومل يعرفه من  -يعين: البخاري  -"سألت حممدا 
 حديث زايد بن عالقة، عن املغرية بن شعبة".

 شريك هو ابن عبد هللا بن أىب منر: صدوق خيطئ.

 وحيىي بن طلحة الريبوعي: لني احلديث.
 

 ِبشر بن ُقَحيأف:
 /20والطرباين ، 81 /2أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري"  - 21

من طريق أيب معمر،  69 /4( عن مسدد، وابن حبان يف "الثقات" 985)
َوِص، 985) /20والطرباين  ( من طريق حيىي احلماين، ثالثُتهم عن َأيب اأَلحأ

 عن مِسَاك، عن بشر بن قحيف، عن املغرية بن شعبة:

 توضأ ومسح على خفيه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

ريق أسباط بن نصر، وابن شاذان يف ( من ط984) /20وأخرجه الطرباين 
خمطوط: من طريق عمرو بن أيب قيس، كالمها  -"الثاين من أجزاء حديثه" 

 عن مساك بن حرب، عن بشر بن قحيف، عن املغرية بن شعبة، قال: 

راكب من الركب، قال املغرية بن  أان أسري ذات ليلة إذ أان بنعري "بينما
، فحبست حىت حلقين، "هللا أان رسول"شعبة: قلت: من أنت؟ قال: 
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فأتيته مباء "قلت: أيضرك؟ قال:  "عندك ماء؟"فسايرته مث نزل فتربز، قال: 
واللفظ  ."فتوضأ ومسح على خفيه، فما افرتقنا حىت صلينا صالة الفجر

 للطرباين.  

وهذا إسناد حسن يف املتابعات، بشر بن قحيف: تفّرد ابلرواية عنه مساك، 
، وذكره البخاري 156 /6بقة األوىل من أهل الكوفة وذكره ابن سعد يف الط

 /2، وابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 81 /2يف "التاريخ الكبري" 
 !69 /4، ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعدياًل، ووثقه ابن حبان 363-364

ومساك بن حرب: قال ابن عدي: لسماك حديث كثري مستقيم إن شاء هللا، 
 أهل الكوفة، وأحاديثه حسان، وهو صدوق ال أبس به.وهو من كبار اتبعي 

وقال احلافظ: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغري أبخرة 
 فكان رمبا تلقن. 

 

 وجاء من حديث معقل بن يسار:

( من طريق احلسن بن دينار، عن معاوية بن 507) /20أخرجه الطرباين 
 قرة، عن معقل بن يسار، قال: 

إذ دخل املغرية بن شعبة وعليه خفان، فكان أول ملسو هيلع هللا ىلص "كنا عند رسول هللا 
من رأيت عليه اخلفني يف اإلسالم املغرية، فجعل القوم ميسحوهنا ويقولون: 

"إنكم سيكثر لكم من ملسو هيلع هللا ىلص: ما هذا؟ قالوا: هذه اخلفاف، فقال رسول هللا 
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ل: "متسحون اخلفاف" قالوا: اي رسول هللا، فما أتمران ابلوضوء للصالة؟ قا
 أو توضؤوا عليها".

( حدثنا احلسن بن واصل، عن معاوية بن قرة، 958وأخرجه الطيالسي )
عن عبد هللا بن املغفل املزين به، فجعله عن عبد هللا بن مغفل بدل معقل 

بن يسار، وإسناده اتلف مبرة، احلسن بن واصل هو نفسه احلسن بن دينار، ا
ن دينارا كان زوج أمه، فنسب إليه، ينار، ألاسم أبيه واصل، وإمنا قيل: ابن د

 وهو متهم ابلكذب.

 :387 /1وقال البوصريي يف "إحتاف اخلرية" 

 "حديث املغرية يف الكتب الستة بغري هذا اللفظ".

 

 بن أمية بن خويلد الضمري، وبالل،وله شواهد من حديث عمرو 
 يب ذر، وأيب أمامة، وصفوان، وسلمان، وأيب طلحة، وأنس، وأ

 :رضي هللا عنهم أمجعني موسى، وثوابن وأيب
 

 أما حديث عمرو بن أمية:

 179 ،139 /4(، وأمحد 562(، وابن ماجه )205فأخرجه البخاري )
، 179-178و 23 /1(، وابن أيب شيبة 710، والدارمي )288 /5و

(، وابن حبان 181(، وابن خزمية )491وابن املنذر يف "األوسط" )
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 270 /1، والبيهقي 210 /2"معجم الصحابة" (، وابن قانع يف 1343)
من طرق عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن جعفر بن 

 عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: 

 ميسح على عمامته وخفيه".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 

 وقال البخاري:

 ملسو هيلع هللا ىلص"."واتبعه معمر، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن عمرو قال: رأيت النيب 

 

 حديث بالل:وأما 

(، ويف 104(، والنسائي )101(، والرتمذي )275فأخرجه مسلم )
 /14و 177 /1(، وابن أيب شيبة 561(، وابن ماجه )122"الكربى" )

( و 264(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )1358، والبزار )162
( و 180زمية )(، وابن خ489(، وابن املنذر يف "األوسط" )264)
(، والروايين 717( و )716( و )715( و )714)(، وأبو عوانة 183)
( و 953( و )952( و )951( و )950( و )949(، والشاشي )754)
 61 /1( ، والبيهقي 1061) /1(، والطرباين 960( و )955( و )954)

( من طرق عن األعمش، عن احلكم، عن 638، ويف "املعرفة" )271و 
 بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بالل قال: عبد الرمحن 

 ميسح على اخلفني واخلمار".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 
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 وقال البيهقي:

يعين: عن عيسى بن  -الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم  "رواه مسلم يف
وكذلك رواه علي بن مسهر، وأبو معاوية، عن األعمش واتبعهم  -يونس 

وحممد بن فضيل، ، الفزاري على ذلك عبد الواحد بن زايد وأبو إسحاق
 إسناده، وكذلك رواه شعبة يف ورواه الثوري عن األعمش فلم يذكر كعبا يف

آخرين عن احلكم مرسال، ورواه زائدة وعمار بن رزيق عن األعمش فذكرا 
 ومن أقام إسناده ثقات وهللا أعلم". فيه الرباء بدل كعب،

عن األعمش إبسناده، ( من طريق أيب معاوية، 1060) /1وأخرجه الطرباين 
 بلفظ:

 "ميسح على املوقني واخلمار".

 

 وأما حديث سلمان:

(، 691، والطيالسي )440و 439 /5(، وأمحد 563فأخرجه ابن ماجه )
، والرتمذي يف "العلل 163 /14و 178 ،23-22 /1وابن أيب شيبة 

(، 1345( و )1344(، وابن حبان )2505(، والبزار )71الكبري" )
(، وأبو نعيم يف "أخبار 6166( و )6165( و )6164) /6والطرباين 

من  222-221 /67، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 96 /2أصبهان" 
طرق عن داود بن أيب الفرات، حدثنا حممد بن زيد، عن أيب شريح، عن أيب 
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مسلم موىل زيد بن صوحان العبدي، قال: كنت مع سلمان الفارسي، كنت 
 خفيه للوضوء، فقال له سلمان: مع سلمان، فرأى رجال ينزع

ملسو هيلع هللا ىلص "امسح على خفيك، وعلى مخارك، وبناصيتك، فإين رأيت رسول هللا  
 ميسح على اخلفني واخلمار".

(، 1345(، وابن حبان )6166( و )6165ولفظ الرتمذي، والطرباين )
وأيب نعيم: "ميسح على اخلفني والعمامة"، وعلى الشك عند البزار: "ميسح 

 واخلفني".، واخلفني، أو قال اخلمارعلى العمامة، 

 وإسناده ضعيف، أبو شريح وأبو مسلم جمهوالن.

 وحممد بن زيد هو ابن علي الكندي قاضي مرو.

 وقال الرتمذي: 

عن هذا احلديث، قلت: أبو شريح ما  -يعين البخاري  -"سألت حممدا 
د بن امسه؟ قال: ال أدري، ال أعرف امسه، وال أعرف اسم أيب مسلم موىل زي

صوحان، وال أعرف له غري هذا احلديث، ورواه عبد السالم بن حرب، عن 
 سعيد، عن قتادة، وقلبه فقال: عن أيب مسلم عن أيب شريح".

 ( البن أيب حامت، ورواية 157وكذا قال أبو زرعة كما يف "العلل" )
( حدثنا احلسني بن 6167) /6عبد السالم بن حرب عند الطرباين 

حدثنا حيىي احلماين، حدثنا عبد السالم بن حرب، عن إسحاق التسرتي، 
سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب شريح، عن أيب مسلم، عن سلمان 
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به، فجاء على الصواب ال كما حكاه اإلمام البخاري وأبو زرعة!، فهل اي 
ترى هذا تصرف من النساخ أم من حمقق الكتاب؟!، فاهلل أعلم حبقيقة 

 احلال.
من طريق أيب الوليد الطيالسي  1007 /3دواليب يف "الكىن" وأخرجه ال

قال: حدثنا داود بن أيب الفرات، قال: حدثين حممد بن زيد، عن أيب مسلم 
 موىل زيد بن صوحان عن سلمان به.

( من طريق 1344فسقط من إسناده أبو شريح، واحلديث عند ابن حبان )
 ملخطوط، أو غريه.أيب الوليد الطيالسي إبثباته، فلعله سقط من ا

 

 وأما حديث أيب طلحة األنصاري:

( حدثنا حممد بن الفضل بن األسود 1031فأخرجه الطرباين يف "الصغري" )
النضري، حدثنا عمر بن شبة النمريي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا 

 شعبة، عن عمرو بن دينار، عن حيىي بن جعدة، عن عبد الرمحن بن
  عبد القاري، عن أيب طلحة: 

 ، فمسح على اخلفني واخلمار".توضأملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 
 وقال الطرباين:

 "مل يروه عن شعبة إال حرمي تفرد به عمر بن شبة".
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وإسناده ضعيف، شيخ الطرباين: هكذا نسبته يف "املعجم الصغري" النضري، 
 ( البصري، مل أجد له ترمجة.8329) /9ويف "املعجم الكبري" 

 

 وأما حديث أنس: 

( حدثنا احلسن بن يزيد العطار، 1492فأخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )
من طريق علي بن عبد العزيز، كالمها عن  289 /1ابلربض، والبيهقي 

احلسن بن الربيع، حدثنا أبو شهاب احلناط، عن عاصم األحول، عن أنس 
 بن مالك: ا

 كان ميسح على املوقني واخلمار".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

إسناد حسن، أبو شهاب احلناط هو عبد ربه بن انفع الكناين: وهذا 
صدوق، وثقه ابن معني، وابن منري، والبزار، وابن سعد، والعجلي، 

 والدارقطين، وابن حبان، وقال ابن خراش: صدوق.

 .تني. ولّينه النسائيوقال يعقوب بن شيبة: ثقة، ومل يكن ابمل 
يب شهاب احلناط، فقال: ما بن أمحد: سألت أيب عن أاوقال عبد هللا  

حبديثه أبس. فقلت: إن حيىي بن سعيد يقول: ليس ابحلافظ؟ فلم يرض 
 بذاك، ومل يقر به. 

 وابقي رجاله ثقات، وله طريق أخرى عن أنس:
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( من طريق بقية 2166(، والضياء يف "املختارة" )4071أخرجه أبو يعلى )
والطرباين يف "األوسط" (، 1090بن الوليد، وابن األعرايب يف "املعجم" )ا

( من طريق علي بن 2167( و )2165(، والضياء يف "املختارة" )4664)
عياش احلمصي، كالمها عن علي بن الفضيل بن عبد العزيز احلنفي قال: 

 حدثين سليمان التيمي، عن أنس بن مالك قال:

 قبل موته بشهر، فمسح على اخلفني والعمامة".ملسو هيلع هللا ىلص "وضأت رسول هللا 

 اين:وقال الطرب 

 "مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال علي بن الفضيل".

 :255 /1وقال اهليثمي يف "اجملمع" 

"رواه الطرباين يف األوسط، ورواه ابن ماجه خال قوله: قبل موته بشهر، وفيه 
 علي بن الفضيل بن عبد العزيز، ومل أجد من ذكره".

 

 وأما حديث أيب ذر: 

( حدثنا حممد بن علي الصائغ قال: 6220وسط" )فأخرجه الطرباين يف "األ
حدثنا املسيب بن واضح قال: حدثنا خملد بن احلسني، عن هشام بن 

عن أيب ذر قال:  حسان، عن محيد بن هالل، عن عبد هللا بن الصامت،
 ميسح على املوقني واخلمار".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 
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 وقال الطرباين:

إال خملد بن احلسني، تفرد به  "مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان
 املسيب بن واضح".

وإسناده ضعيف، املسيب بن واضح، قال فيه أبو حامت: صدوق خيطئ 
 كثريا، فإذا قيل له مل يقبل.

 وساق ابن عدي له أحاديث تستنكر عليه. 

 وقال الدارقطين: ضعيف.
 

 
 وأما حديث أيب أمامة الباهلي:

( حدثنا أمحد بن 1099"األوسط" )(، ويف 7710) /8فأخرجه الطرباين 
عبد الرمحن بن عقال احلراين، حدثنا أبو جعفر النفيلي، حدثنا عفري بن 

 معدان، عن سليم بن عامر، عن أيب أمامة:

 مسح على اخلفني والعمامة يف غزوة تبوك".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 وقال الطرباين:

 ".ي"مل يرو هذا احلديث عن سليم إال عفري، تفرد به النفيل

 وإسناده ضعيف، عفري بن معدان: ضعيف.
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 وشيخ الطرباين: قال فيه أبو عروبة: مل يكن مبؤمتن على نفسه وال دينه.

( من طريق 7558) /8، والطرباين 203 /4وأخرجه العقيلي يف "الضعفاء" 
حممد بن أيب بكر املقدمي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا 

 : بن حوشب، عن أيب أمامة حدثنا شهرمروان أبو سلمة، 

كان ميسح على اخلفني والعمامة ثالاث يف السفر، ويوما وليلة ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 
 يف احلضر".

 ولفظ العقيلي "ميسح على اخلفني والعمامة". 

 /7وإسناده ضعيف، مروان أبو سلمة: قال البخاري يف "التاريخ الكبري" 
 : "منكر احلديث".373

 اإلرسال واألوهام. وشهر بن حوشب: صدوق كثري
 

 وأما حديث صفوان بن عسال: 
من طريق اخلليل بن زكراي، حدثنا  285 /6فأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 

هشام بن أيب عبد هللا، واحلسن بن أيب جعفر، عن عاصم بن هبدلة، عن زر 
 بن حبيش، عن صفوان بن عسال، قال: ا

ضا، قال: قلت: هل "إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم من الر 
يف سفر فجاء ملسو هيلع هللا ىلص مسعت من هذا األمر شيئا؟ قال: كنا مع رسول هللا 

"هاؤم" قال: أرأيت رجال ملسو هيلع هللا ىلص: أعرايب فناداه: اي حممد، فأجابه رسول هللا 
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"املرء مع من أحب، فما برح ملسو هيلع هللا ىلص: حيب قوما وملا يلحق هبم؟ قال رسول هللا 
لق حىت تطلع الشمس من حىت حدثنا أن ابملغرب اباب مفتوحا للتوبة ال يغ

ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف ﴿حنوه، وذلك يوم 
[، قلت: أال حتدثين عن املسح على اخلفني؟ 158]األنعام: ﴾ إمياهنا خريا

ميسح على املوقني ملسو هيلع هللا ىلص فإنه قد شك يف نفسي قال: رأيت رسول هللا 
 واخلمار".

هم، وهذا احلديث له طرق عن عاصم وإسناده اتلف، اخلليل بن زكراي: مت
بن هبدلة ليس فيه "ميسح على املوقني واخلمار"، وهو معروف بتوقيت ا

 املسح على اخلفني، وسيأيت خترجيه إن شاء هللا تعاىل يف اببه.

 

 وأما حديث أيب موسى األشعري:

من  284 /1، والبيهقي 97 /1(، والطحاوي 560فأخرجه ابن ماجه )
( من طريق بشر بن آدم، كالمها 560طريق معلى بن منصور، وابن ماجه )

عن عيسى بن يونس، عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرمحن 
 بن عرزب، عن أيب موسى األشعري:ا

 ".توضأ ومسح على اجلوربني والنعلنيملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 وقال البيهقي:
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"الضحاك بن عبد الرمحن مل يثبت مساعه من أىب موسى، وعيسى بن سنان 
 ضعيف ال حيتج به".

( من طريق أيب جعفر النفيلي، عن 1108وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 عيسى بن يونس به، وزاد: "والعمامة".

 وقال الطرباين:

 سناد، تفرد به عيسى"."ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإل

من طريق احلجاج بن نصري قال:  383 /3وأخرجه العقيلي يف "الضعفاء" 
حدثنا القاسم بن مطيب العجلي قال: حدثنا عيسى بن سنان، عن 

 الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب، عن أيب موسى:

 توضأ ثالاث ثالاث ومسح على اجلوربني والنعلني".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 "واألسانيد يف اجلوربني والنعلني فيها لني".وقال: 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص:وأما حديث ثوابن موىل رسول هللا 

( من طريق الليث بن سعد، 4173، والبزار )281 /5فأخرجه أمحد 
(، ويف 1409) /2، والطرباين 525 /6والبخاري يف "التاريخ الكبري" 

ن ( من طريق عبد هللا بن معاوية، كالمها ع2060"مسند الشاميني" )
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معاوية بن صاحل، عن عتبة أيب أمية الدمشقي، عن أيب سالم األسود، عن 
 ثوابن أنه قال: 

 توضأ ومسح على اخلفني واخلمار". ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 

وهذا إسناد ضعيف، عتبة أبو أمية الدمشقي مل يرو عنه غري معاوية بن 
 ، وابن أيب حامت يف525 /6صاحل، وذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 

، ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعدياًل، ووثقه ابن 374 /6"اجلرح والتعديل" 
 (: جمهول.1028، وقال احلسيين يف "اإلكمال" )507 /8حبان 

وأبو سالم األسود هو ممطور األسود احلبشي: مل يسمع من ثوابن، قال 
 : 296/  10احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 

 سمع من ثوابن. "قال ابن معني وابن املديين: مل ي

 وقال أمحد: ما أراه مسع منه. 

وقال ابن أىب حامت: مسعت أيب يقول: روى ممطور عن ثوابن وعمر، وابن 
عبسة، والنعمان، وأيب أمامة مرسل، فسألت أيب: هل مسع من ثوابن؟ فقال: 

 ال أدري". 

( حدثنا إبراهيم بن حممد بن 1089وأخرجه الطرباين "مسند الشاميني" )
ثنا إمساعيل بن عياش، حدثين حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، دحعرق، 

 راشد بن داود الصنعاين، عن أيب أمساء الرحيب، عن ثوابن:

 مسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
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 وإسناده اتلف، عبد الوهاب بن الضحاك: متهم ابلكذب. 

 ، وقال:63 /1وشيخ الطرباين أورده الذهيب يف "امليزان" 

 "غري معتمد"، مث ذكر له حديثًا أخطأ فيه. 

وسيأيت معنا أيضا عن ثوابن حديث املسح على العصائب والتساخني يف 
املسح على اجلوربني، و)العصائب( هي العمائم ألن الرأس يعصب هبا 

 و)التساخني( كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وحنومها.

 ل احلافظ يف "التلخيص":واألحاديث يف املسح على اخلفني كثرية، قا

 "قال اإلمام أمحد فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة.

 وقال ابن أيب حامت: فيه عن أحد وأربعني.

املسح على اخلفني ملسو هيلع هللا ىلص وقال ابن عبد الرب يف "االستذكار": روى عن النيب 
 حنو أربعني من الصحابة.

بعون من أصحاب ونقل ابن املنذر عن احلسن البصري قال حدثين س 
 أنه كان ميسح على اخلفني.ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

وذكر أبو القاسم ابن منده أمساء من رواه يف تذكرته فبلغ مثانني صحابيا، 
 وسرد الرتمذي منهم مجاعة، والبيهقي يف سننه مجاعة".
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 غريب الحديث

 

 )الناصية( مقدم الرأس.
 

)اخلفني( مثىن خف، وهو كل ساتٍر حمل فرض الغسل يكون على الرجل 
متكن متابعة املشي عليه، وهو الذي تتعلق به الرخصة، وأشار صاحب 

"العني" إىل أنه مسي خًفا، ألنه يتخففه اإلنسان، واخلف ال يقتصر على ما 
كان من اجللد فقط، فهو أيضا يكون من الصوف، هكذا قال صاحب 

 س بن مالك، فعن األزرق بن قيس قال: أنملسو هيلع هللا ىلص النيب 
"رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ومسح 

على جوربني من صوف فقلت: أمتسح عليهما؟ فقال: إهنما خفان ولكنهما 
 من صوف".

أخربين أمحد بن شعيب، عن  561 /2أخرجه الدواليب يف "الكىن واألمساء" 
بن زايد أبو زايد الطحان قال: حدثنا  عمرو بن علي قال: أخربين سهل

 األزرق بن قيس به.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات سوى سهل بن زايد الطحان: وهو 
صدوق، روى عنه عمرو بن علي الفالس، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وبشر 

بن يوسف، وأمحد بن حنبل، ونعيم بن محاد، وعبيد هللا بن يوسف ا
-102 /4، وذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" اجلبريي، وحفص الرابيل
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، ومل يذكرا فيه جرًحا 197 /4، وابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 103
، وقال اإلمام أمحد كما 291 /8وال تعديال، وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 للدواليب: 560 /2يف "الكىن" 

 "أبو زايد الطحان ال أعلم إال خريا". 

: "سهل بن زايد احلريب بصري 504 /12يف "مسنده"  وقال أبو يعلى
 ثقة".

: "سهل بن زايد وهو رجل بصري 219 /17وقال البزار يف "مسنده" 
 حدث عنه غري واحد من أهل البصرة ليس به أبس".

: "صدوق، قال أبو حامت: 1123 /4وقال الذهيب يف "اتريخ اإلسالم" 
 ".خريا!تكلم فيه، وما رأينا إال 

أيب حامت هذا قالُه يف سهل بن زايد القطان الباهلي الرازي، قلت: قول 
وترمجته أتيت يف "اجلرح والتعديل" حتت ترمجة سهل بن زايد الطحان مباشرة، 

، فهو انتقال نظر 238 /2وهو كذلك أيضا يف ترمجة القطان من "امليزان" 
ضعفوه،  : "ما237 /2من احلافظ الذهيب رمحه هللا تعاىل، وقال يف "امليزان" 

 له ترمجة يف اتريخ اإلسالم".

ن سهل بن زايد : "ويف ثقات ابن حبا118 /3وقال احلافظ يف "اللسان" 
عن داود بن أيب هند وعنه بشر بن يوسف فالظاهر  يمن أهل البصرة يرو 
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أنه هو وقال األزدي: سهل بن زايد الطحان أبو زايد عن سليمان التيمي 
 وطبقته منكر احلديث".

قلت: تفّرد أبو الفتح األزدي هبذا، واألزدي نفسه متكلم فيه، قال الذهيب  
 :5 /1يف "امليزان" 

اجملروحني، مجع  "وأبو الفتح يسرف يف اجلرح، وله مصنف كبري إىل الغاية يف
 التكلم فيهم، وهو املتكلم فأوعى، وجرح خلقا بنفسه مل يسبقه أحد إىل

 .فيه"
 (:3672وقال يف "ديوان الضعفاء" ) 

"، وقال يف ترمجته من "كان صاحب مناكري وغرائب، ضعفه الربقاين 
: "ضعف مجاعة بال دليل، بل قد يكون غريه قد 348 /16"السري" 

بعد نقله تضعيف األزدي  -: 389 /13وثقهم"، وقال يف "السري" أيضا 
: -للحارث بن حممد بن أيب أسامة احلافظ مسند العراق صاحب املسند 

زفة، ليت األزدي َعَرف ضعف نفِسه"، وقال يف "تذكرة احلفاظ" "هذه جما
: "له مصنف كبري يف الضعفاء، وهو قوي النفس يف اجلرح، وّهى 967 /3

 مجاعًة بال مستند طائل". 

 قال الشيخ أمحد شاكر:

"ومل أيِت دليٌل من الشارع يدلُّ على حصر اخلفاف يف اليت تكون من اجللد 
ًة ألَف مرٍّة من أن يقول مثله مؤّلف من فقط، وقول أنس يف هذا  أقوى ُحجَّ
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مؤلّفي اللغة، كاخلليل واألزهري واجلوهري وابن سيده وأضراهبم، ألهنم انقلون 
للُّغة، وأكثر نقلهم يكون من غري إسناد، ومع ذلك حيتج هبم العلماء، فأوىل 

 مث أوىل إذا جاء التفسري اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة، وهو
الصحايب العريب من الصدر األول، إبسناٍد صحيٍح إليه، وقد أشار اإلمام 

ابن القيم إىل مثل هذا املعىن وإن مل يكن صرحًيا متاًما فيما نقلناه عنه آنًفا، 
من قوله: "وإمنا عمدته هؤالء الصحابة وصريح القياس، فإنه ال يظهر بني 

فجعل ابن القيم أن ، حلكم عليه"اجلوربني واخلفني فرٌق مؤثر يصحُّ أن حُياَل ا
اجلوربني مقيسان على اخلفني قياًسا َجِليًّا، من غري فرق مؤثر يصح أن حيال 

احلكم عليه، ولكن املعىن يف حديث أنس أدّق، فليس األمر قياًسا للجوربني 
 على اخلفني، بل هو: 

اظ أن اجلوربني داخالن يف مدلول كلمة اخلفني بداللة الوضع اللغوي لأللف
على املعاين، واخلفان ليس املسح عليهما موضع خالف، فاجلورابن من 

مدلول كلمة اخلفني، فيدخالن فيهما ابلداللة الوضعية اللغوية، وقد ثبت 
من غري وجه عن أنس أنه مسح على اجلوربني، فهو يؤيد رواية الدواليب اليت 

(، واحلمد 85 - 84ص  /2ذكران، وانظر "احملّلى" البن حزم بتحقيقنا )ج 
 هلل رب العاملني".

 
)العمامة( اللباس الذي يالث )يلف( على الرأس تكويرا، وتعمم الرجل: كور 

 العمامة على رأسه، واجلمع عمائم.
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 وللعمامة عدة أشكال منها:

أن يلف الشخص العمامة على رأسه ويسدهلا على ظهره، وتسمى هبذه 
 اهليئة "القعاطة".

 لحي هبا، وتسمى "االعتجار".أن تلف على الرأس دون الت

 أن يرخى طرفاها من انحييت الرأس وتسمى "الزوقلة".

أن تالث على الرأس وال تسدل على الظهر وال ترد حتت احلنك وتسمى 
 "القفداء". 

 

 يستفاد من الحديث

 

:  عن أعني الناس عند قضاء احلاجة. االبتعاد أوًلا
 

جواز االستعانة يف الوضوء، ويُؤخذ من قول املغرية " فأفرغت عليه  اثنياا:
اإلداوة، فغسل وجهه...احلديث"، ويف رواية أخرى "فأتيته مباء، فصببت 

 عليه".
 

 خدمة العامل. اثلثاا:
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استدل به القرطيب على أن الصوف ال ينجس ابملوت، ألن اجلبة  رابعاا:
 فر، ومأكول أهلها امليتات.كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار ك

 
ا : أن االقتصار على غسل أغلب العضو املفروض غسله ال جيزئ، خامسا

مل يكتف بغسل ما أمكن، فأخرج ذراعيه من أسفل اجلبة، ملسو هيلع هللا ىلص ألنه 
 فغسلهما.

 

ا:  ملسو هيلع هللا ىلصعدم جواز االقتصار على مسح الناصية فقط، وقد اكتفى  سادسا
ة معه، وأما حديث أنس بن ابملسح على الناصية هنا ألنه مسح على العمام

يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من حتت ملسو هيلع هللا ىلص مالك "أنه رأى النيب 
العمامة فمسح مقدم رأسه ومل ينقض العمامة" فحديث ضعيف، يف إسناده 

 أبو معقل، وعبد العزيز بن مسلم األنصاري: كالمها جمهول.

 

 مسح مقدم الرأس والتكميل على العمامة. سابعاا:

ميسح على رأسه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: "وكان 187 /1بن القيم يف "اهلدي" قال ا
اترة، وعلى العمامة اترة، وعلى الناصية والعمامة اترة، وأما اقتصاره على 

 الناصية جمردة فلم حيفظ عنه".
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 اثمًنا: قال ابن حزم يف "احمللى":

"وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو مخار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر 
ري ذلك أجزأ املسح عليها، املرأة والرجل سواء يف ذلك، لعلة أو غري أو غ
 علة.

مث استدل أبحاديث املغرية، وعمرو بن أمية الضمري، وبالل، وسلمان، وأيب 
ذر، مث قال: "وهبذا القول يقول مجهور الصحابة والتابعني، كما روينا من 

علية كالمها عن  بناوإمساعيل ، طريق ابن أيب شيبة عن عبد هللا بن منري
حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري مرثد بن عبد هللا 

اليزين عن عبد الرمحن بن عسيلة الصناحبي قال: رأيت أاب بكر الصديق 
 ميسح على اخلمار، يعين يف الوضوء.

وعن عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن 
ل نباتة اجلعفي عمر بن اخلطاب عن املسح على سويد بن غفلة قال: سأ

على العمامة وإن  العمامة؟ فقال له عمر بن اخلطاب: إن شئت فامسح
 شئت فدع.

وعن عبد الرمحن بن مهدي عن أيب جعفر عبد هللا بن عبد هللا الرازي عن 
زيد بن أسلم قال: قال عمر بن اخلطاب: من مل يطهره املسح على العمامة 

 .فال طهره هللا
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وعن محاد بن سلمة عن اثبت البناين وعبيد هللا بن أيب بكر بن أنس كالمها 
عن أنس بن مالك: أنه كان ميسح على اجلوربني واخلفني والعمامة، وهذه 

 أسانيد يف غاية الصحة.

وعن احلسن البصري عن أمه: أن أم سلمة أم املؤمنني كانت متسح على 
رجل: امسح على خفيك وعلى اخلمار وعن سلمان الفارسي: أنه قال ل

 مخارك، وامسح بناصيتك.

وعن أيب موسى األشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته 
وعن أيب أمامة الباهلي أنه كان ميسح على اجلوربني واخلفني والعمامة وعن 

على اخلفني؟ فقال نعم، وعلى  علي بن أيب طالب: أنه سئل عن املسح
 النعلني واخلمار. 

وهو قول سفيان الثوري، رويناه عن عبد الرزاق عنه قال: القلنسوة مبنزلة 
وهو قول األوزاعي وأمحد بن حنبل  -يعين يف جواز املسح عليها  -العمامة 

 وإسحاق بن راهويه وأيب ثور وداود بن علي وغريهم.

فبه أقول. قال ابن حزم: ملسو هيلع هللا ىلص وقال الشافعي: إن صح اخلرب عن رسول هللا 
 قد صح فهو قوله".  -وهلل احلمد  -واخلرب 

 وقال ابن حزم:

"وسواء لبس ما ذكران على طهارة أو غري طهارة، قال أبو ثور: ال ميسح 
على العمامة واخلمار إال من لبسهما على طهارة، قياسا على اخلفني، وقال 
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أصحابنا كما قلنا. قال أبو حممد: القياس ابطل، وليس هنا علة جامعة بني 
على العمامة واخلمار واملسح على اخلفني، وإمنا نص رسول هللا حكم املسح 

 يف اللباس على الطهارة، على اخلفني، ومل ينص ذلك يف العمامة ملسو هيلع هللا ىلص 

وما ﴿[ 44]النحل:  ﴾ لتبني للناس ما نزل إليهم﴿واخلمار، قال هللا تعاىل: 
[ فلو وجب هذا يف العمامة واخلمار لبينه 64]مرمي:  ﴾ كان ربك نسيا

عليه السالم، كما بني ذلك يف اخلفني، ومدعي املساواة يف ذلك بني 
العمامة واخلمار وبني اخلفني، مدع بال دليل، ويكلف الربهان على صحة 

دعواه يف ذلك، فيقال له من أين وجب، إذ نص عليه السالم يف املسح 
هما على طهارة، أن جيب هذا احلكم يف العمامة على اخلفني أنه لبس

واخلمار وال سبيل له إليه أصال أبكثر من قضية من رأيه، وهذا ال معىن له 
 [".111]البقرة:  ﴾ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني﴿قال هللا تعاىل: 

 

 املسح على اخلفني إذا لبسهما على طهارة. اتسعاا:

 

ة يف أول الوقت فإن الصحابة رضي هللا أن األفضل تقدمي الصال عاشراا:
قال ملسو هيلع هللا ىلص ففي احلديث أنه ملسو هيلع هللا ىلص عنهم صلوا يف أول الوقت ومل ينتظروا النيب 

هلم: "أحسنتم، أو: قد أصبتم" يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها"، وحيتمل أنه 
قال هلم ذلك ألهنم مل خيرجوا الصالة عن وقتها، قال القاضي عياض: 
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حيتمل أهنم ابدروا فضل أول الوقت أو ظنوا أنه "وصالهتم قبل أن أيتيهم 
َعرََّس ليله أو أنه أخذ غري طريقهم أو أنه ال أييت إال وقد صلى، وفزعهم 
حني أدركهم ُيصلون يدل على أهنم مل يبادروا لفضل أول الوقت وال أهنم 

أخروا الصالة حىت خافوا خروج الوقت فاألشبه أهنم انتظروه فلما أتخر عن 
 عتاد صلَّوا".وقته امل

 

أن اإلمام إذا أتخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن  احلادي عشر:
يقدموا أحدهم، فيصلي هبم، إذا وثقوا حبسن خلق اإلمام، وأنه ال يتأذى من 

 ذلك، وال يرتتب عليه فتنة.

 

 فيه تقدمي اجلماعة إماما بغري إذن اإلمام. الثاين عشر:

 

 ملسو هيلع هللا ىلص.بريهم، إذ فزعوا حني أحسوا ابلنيب فيه أدب القوم مع ك الثالث عشر:

 

، إذ أشار بعدم أتخري عبد الرمحن بن عوف، ملسو هيلع هللا ىلصتواضعه  الرابع عشر:
 ملسو هيلع هللا ىلص.وصّلى خلف رجل من رعيته، وهو سيد ولد آدم 
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 جواز اقتداء الفاضل ابملفضول. اخلامس عشر:

 

أن من سبقه اإلمام ببعض الصالة أتى مبا أدرك فإذا سلم  السادس عشر:
 ى مبا بقي عليه.اإلمام أت

 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 المسح على العصائب والتساخين

 

سرية فأصاهبم الربد، فلما قدموا على ملسو هيلع هللا ىلص "بعث رسول هللا ( 40)
 أمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني". ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 

، وإبراهيم احلريب يف 281 /5(، وأمحد 146أخرجه أبو داود ) -صحيح 
(، والطرباين يف 642، والروايين )1033 /3و 301 /1"غريب احلديث" 

، والبغوي 62 /1، والبيهقي 169 /1(، واحلاكم 477"الشاميني" )
 ( من طريق ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوابن قال: فذكره.234)

 وقال احلاكم: 

"صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه" وأقره الذهيب يف "التلخيص"، وقال يف 
 :491 /4"السري" 

سناده قوي، وخرجه احلاكم، فقال: على شرط مسلم، فأخطأ، فإن "إ
 الشيخني ما احتجا براشد، وال ثور من شرط مسلم".

قلت: وقيل: إنه منقطع فيما بني راشد بن سعد، وثوابن، قال العالئي يف 
 (:174"جامع التحصيل" )ص 

 "راشد بن سعد احلمصي قال أمحد بن حنبل مل يسمع من ثوابن".



955 
 

 :226/  3افظ يف "هتذيب التهذيب" وقال احل

 قال أبو حامت واحلريب: مل يسمع من ثوابن. 

 وقال اخلالل، عن أمحد: ال ينبغي أن يكون مسع منه".  

بسماعه منه، وهو غري بعيد،  292 /3وجزم البخاري يف "التاريخ الكبري" 
فقد تويف راشد بن سعد سنة ثالث عشرة ومائة، وقيل: مثان ومائة، وشهد 

قرابة تسعني سنة، وتويف ثوابن سنة  فني مع معاوية، وهذا يعين أنه عاشص
أربع ومخسني، فيكون عمر راشد بن سعد يوم وفاة ثوابن قرابة أربع وثالثني 

 سنة.

 

 غريب الحديث

 

)سرية( بفتح السني املهملة وكسر الراء وتشديد املثناة التحتية فعيلة مبعىن 
مثائة وقيل ة من اجليش من مخس إىل ثالفاعلة وجتمع على سرااي، هي طائف

رجل، مُسيت بذلك ألن الغالب  إىل أربعمائة ويقال خري السرااي أربعمائة
 .ابلنهار خوفا من العدوّ  يوختتف ،عليها أن تسري ابلليل

 

)العصائب( قال ابن األثري يف "النهاية": "العصائب: هي العمائم، الن 
 الرأس يعصب هبا.
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يسخن به القدم من خف وجورب وحنومها، وال واحد و)التساخني( كل ما 
 هلا من لفظها".

 

 يستفاد من الحديث

 

: جواز املسح على كل ما يلبس يف الرجلني مما حيل لباسه مما يبلغ فوق  أوًلا
الكعبني سواء كان من جلود، أو كتان، أو صوف، أو قطن، إذا مّت إدخال 

 الرجلني طاهرتني.

 :462 /1"األوسط" قال ابن املنذر يف 

ملسو هيلع هللا ىلص: "روي إابحة املسح على اجلوربني عن تسعة من أصحاب رسول هللا 
علي بن أيب طالب، وعمار بن ايسر، وأيب مسعود األنصاري، وأنس بن 

 .أمامة، وسهل بن سعد"وأيب  مالك، وابن عمر، والرباء بن عازب، وبالل،
ذيب السنن" عن ، وابن القيم يف "هت215 /1 ونقل ابن قدامة يف "املغين"

 ابن املنذر: ابن أيب أوىف بدل أيب أمامة.

وزاد أبو داود: ابن مسعود، وعمرو بن حريث، وعمر بن اخلطاب، وابن 
 عباس.

 : عقبة بن عامر اجلهين.216 /1وزاد ابن اجلوزي يف "التحقيق" 
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وهو قول سعيد بن املسيب، وعطاء، واحلسن، وسعيد بن جبري، والنخعي، 
وري، واحلسن بن صاحل، وابن املبارك وزفر، وأمحد، وإسحاق، واألعمش، والث

 وأيب ثور، وأيب يوسف، وحممد.

رضي هللا عنهما جواز  يوعل ،قال النووي: "وحكى أصحابنا عن عمر
وحكوه عن أيب يوسف، وحممد،  ،وإن كان رقيقا ،املسح على اجلورب

 وإسحاق، وداود".

اخلف ال يقتصر على ما كان من وقد تقّدم معنا يف الباب الذي قبله أن 
وروى ابن  ،اجللد فقط، فهو أيضا يكون من الصوف فارجع إليه تزدد علًما

 .عن عطاء، وانفع، واحلسن 189 /1أيب شيبة 
سعيد بن املسيب، وخالس بن عمرو كما يف "احمللى"، أهنم قالوا: عن و  

 :81-80 /2"اجلورابن مبنزلة اخلفني"، وقال ابن حزم يف "احمللى" 
"واملسح على كل ما لبس يف الرجلني مما حيل لباسه مما يبلغ فوق الكعبني 

سنة، سواء كاان خفني من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربني من 
 كان عليهما جلد أو مل يكن أور  كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شع
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من  أو خفني على خفني أو جوربني على جوربني أو ما كثر [55]جرموقني 
 .[56]هراكس  ذلك أو

وكذلك إن لبست املرأة ما ذكران من احلرير، فكل ما ذكران إذا لبس على 
 وضوء جاز املسح عليه".

 :214 /21كما يف جمموع الفتاوى ابن تيمية  وقال شيخ اإلسالم 

"جيوز املسح على اجلوربني إذا كان ميشي فيهما سواء كانت جملدة أو مل 
مسح على جوربيه ملسو هيلع هللا ىلص ء. ففي السنن: "أن النيب تكن، يف أصح قويل العلما

وهذا احلديث إذا مل يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بني ، ونعليه"
اجلوربني والنعلني إمنا هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن 

مثل هذا الفرق غري مؤثر يف الشريعة فال فرق بني أن يكون جلودا أو قطنا 
ما مل يفرق بني سواد اللباس يف اإلحرام وبياضه وحمظوره أو كتاان أو صوفا ك

فهذا ال أتثري له كما ال أتثري ، ومباحه وغايته أن اجللد أبقى من الصوف
وأيضا فمن  ،بل جيوز املسح على ما يبقى وما ال يبقى، لكون اجللد قواي

املعلوم أن احلاجة إىل املسح على هذا كاحلاجة إىل املسح على هذا سواء 

                                                           

اجلرموق بضم اجليم وامليم فارسي معرب وهو شيء يلبس فوق اخلف لشدة الربد، أو  - 55
 حفظه من الطني وغريه، ويكون من اجللد غالبا، ويقال له املوق أيضا، واجلمع جراميق.

 
هراكس: مجع هركس، وهو حذاء ريفي من اجللد. كذا يف "تكملة املعاجم العربية"  - 56
11/ 12. 
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ع التساوي يف احلكمة واحلاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بني املتماثلني وم
وهذا خالف العدل واالعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما 

أنزل هللا به كتبه وأرسل به رسله ومن فرق بكون هذا ينفذ املاء منه وهذا ال 
قائل: يصل املاء إىل فقد ذكر فرقا طرداي عدمي التأثري، ولو قال  ،ينفذ منه

الصوف أكثر من اجللد فيكون املسح عليه أوىل للصوق الطهور به أكثر: 
كان هذا الوصف أوىل ابالعتبار من ذلك الوصف وأقرب إىل األوصاف 

وخروق الطعن ال  ،املؤثرة وذلك أقرب إىل األوصاف الطردية وكالمها ابطل
جاز املسح عليها على  متنع جواز املسح ولو مل تسرت اجلوارب إال ابلشد

الطويل الذي ال يثبت بنفسه وال يسرت إال ابلشد،  الصحيح وكذلك الزربول
 وهللا أعلم".

 

 املسح على كل ما يعصب على الرأس. اثنياا:

 

 أن املشقة جتلب التيسري. اثلثاا:

 

 رجوع الناس لألكابر يف العلم فيما يشكل عليهم. رابعاا:

 

ا:  أبمته.ملسو هيلع هللا ىلص وشفقته  ،رمحته خامسا



960 
 

ا: الضرورة هلا أحكام خاصة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف  سادسا
 :216-215 /21"اجملموع" 

"ملا ذهبت على الربيد وجد بنا السري وقد انقضت مدة املسح فلم ميكن 
النزع والوضوء إال ابنقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون 

لتوقيت عند احلاجة كما قلنا يف اجلبرية ابلوقوف فغلب على ظين عدم ا
هذا توفيقا  ىونزلت حديث عمر وقوله: لعقبة بن عامر: "أصبت السنة" عل

بني اآلاثر مث رأيته مصرحا به يف مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على 
الربيد كما ذهبت ملا فتحت دمشق ذهب بشريا ابلفتح من يوم اجلمعة إىل 

: منذ كم مل تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم اجلمعة يوم اجلمعة فقال له عمر
 قال: أصبت فحمدت هللا على املوافقة.

وهذا أظنه أحد القولني ألصحابنا وهو: أنه إذا كان يتضرر بنزع اخلف صار 
 مبنزلة اجلبرية".

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 أحاديث املسح على النعلني غري صاحلة لالحتجاج
 

الوهم واإليهام بالتدليل على ما جاء في "المسح  كشف

 على الجوربين والنعلين" للقاسمي محمد جمال 

 

(: "إنه صلوات هللا عليه مسح على اجلوربني 43)ص القامسي قال 
وعلى النعلني كال على انفراده وأيده يف النعلني أحاديث كثرية خمرجة يف 

 دواوين السنة".

 

وسيأيت بيانه يف الرد على ما يستدل به يف قلت: هذا اإلطالق فيه نظر 
جواز املسح على النعلني، كل فقرة على حدة، والذي يهمين من هذا هو 

ملسح على النعلني، لالحتجاج على جواز ا أبحاديث غري صاحلة استدالله
 وأما املسح على اجلوربني فقد تقّدم يف كتابنا هذا ما يدل عليه.

 

روى اإلمام أبو داود يف "سننه" عن أوس  -1(: "43قال )ص  - 1
 توضأ ومسح على نعليه وقدميه.ملسو هيلع هللا ىلص بن أيب أوس الثقفي أن رسول هللا ا



962 
 

وأخرج اإلمام أمحد يف سننه عن أوس بن أيب أوس قال: رأيت أيب  - 2
يوما توضأ فمسح على النعلني فقلت له: أمتسح عليهما؟ فقال: هكذا 

 يفعل.ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا 

توضأ ملسو هيلع هللا ىلص إلمام أمحد أيضا عن أوس قال: رأيت رسول هللا وأخرج ا - 3
 ومسح على نعليه مث قام إىل الصالة.

وأخرج اإلمام ابن جرير الطربي يف "تفسريه" عن أوس أيضا قال:  - 4
أتى سباطة قوم فتوضأ ومسح على قدميه )أي: ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا 

 روايته السالفة(".  على نعليه فيهما ليوافق

 

ألحاديث حديث واحد جعله القامسي عدة أحاديث!، وهذا قلت: هذه ا
احلديث مداره على يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أيب أوس، ووقع 

فيه اضطراب يف إسناده ومتنه، ووالد يعلى بن عطاء العامري جمهول، فهو 
 حديث ضعيف ال جيوز االحتجاج مبثله، ودونك بيان حاله:

حدثنا مسدد،  286 /1طريقه البيهقي (، ومن 160أخرجه أبو داود )
قال  -وعباد بن موسى، قاال: حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه 

 قال: أخربين أوس بن أيب أوس الثقفي: -عباد 
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توضأ، ومسح على نعليه وقدميه"، وقال عباد: "رأيت ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
دد امليضأة ومل يذكر مس -يعين امليضأة  -أتى كظامة قوم ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 مث اتفقا "فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه". والكظامة

، 134 /20، ومن طريقه املزي يف "هتذيب الكمال" 8 /4وأخرجه أمحد 
( حدثنا يعقوب بن إبراهيم، كالمها )أمحد بن 332يف "أماليه" ) يواحملامل

حنبل، ويعقوب بن إبراهيم( عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن 
 أوس بن أوس الثقفي، قال:

 أتى كظامة قوم فتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا  

( من طريق 603) /1(، والطرباين 388وأخرجه أبو عبيد يف "الطهور" )
(، واحلازمي 124ن أيب شيبة، وابن شاهني يف "الناسخ واملنسوخ" )عثمان ب

( من طريق سعيد بن منصور، ثالثُتهم )أبو عبيد، 61يف "االعتبار" )ص 
وعثمان بن أيب شيبة، وسعيد بن منصور( عن هشيم، عن يعلى بن عطاء 

 ،إبسناده ابملسح على القدمني فقط، وصرّح هشيم ابلتحديث يف "الطهور"
 تبار".و"االع

 وقال هشيم: "كان هذا يف مبدأ اإلسالم".

عن شجاع بن خملد  1212 /2وأخرجه احلريب يف "غريب احلديث" 
 الفالس، عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن شداد بن أوس: 

 أتى كظامة قوم فتوضأ منها".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 



964 
 

 أوس!هكذا جاء عند احلريب اسم صحايّب احلديث أوس بن شداد بن 

، 309 /1، ومن طريقه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 8 /4وأخرجه أمحد 
 [57]( 61(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 608( و )607) /1والطرباين 

، عن أبيه، عن أوس بن أوس [58]من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء 
 قال:

 توضأ ومسح على نعليه، وقام إىل الصالة".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا  

اده ضعيف، عطاء العامري والد يعلى جمهول، تفرد ابلرواية عنه ابنه وإسن
 :120 /4يعلى، قال ابن القطان يف "الوهم واإليهام" 

"جمهول احلال ال تعرف له رواية إال هذه، وأخرى عن عبد هللا بن عمرو بن  
 العاص، وال يعرف روى عنه غري ابنه يعلى".

 : 78 /3وقال الذهيب يف "امليزان" 

 . " يعرف إال اببنهال"

                                                           

 "االعتبار" شعبة! سقط من مطبوع - 57

حتّرف يعلى بن عطاء يف "الطبعة امليمنية" للمسند إىل )يعلى بن أمية(، وجاء على  - 58
 /26، و"طبعة الرسالة" 3510 /7، و"طبعة املكنز" 567 /1الصواب يف "أطراف املسند" 

، ومن طريق اإلمام أمحد: أخرجه أبو نعيم يف "معرفة 542 /5، و"طبعة عامل الكتب" 79
 ، عن يعلى بن عطاء، وال يَروي عن أبيه غريُه، فقد تفّرد ابلرواية عنه.309 /1حابة" الص
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( من طريق وكيع، عن شعبة، عن يعلى بن 609) /1وأخرجه الطرباين 
 عطاء، عن ابن أيب أوس، عن جده:

 صلى يف نعليه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

فسقط من إسناده والد يعلى، وزِيد فيه جد ابن أيب أوس، وليس فيه ذكر 
 املسح ال على الرجلني وال على النعلني!

، 42 /1(، والدواليب يف "الكىن" 1209والطيالسي ) ،9 /4وأخرجه أمحد 
 /1(، والطرباين 1339، وابن حبان )96 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

عن  287 /1، والبيهقي 29 /1(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 605)
 محاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي:

 توضأ ومسح على نعليه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا  

 وقال البيهقي:  

 "وهو منقطع".

قلت: يعلى بن عطاء مل يدرك أوس بن أيب أوس، بينهما والده عطاء 
 العامري.

، 190 /1عن الفضل بن دكني، وابن أيب شيبة  10 /4وأخرجه أمحد 
من طريق حممد بن سعيد، ثالثتهم  97 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

عن شريك،  بن سعيد الكويف()الفضل بن دكني، وابن أيب شيبة، وحممد 
عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أيب أوس، قال: كنت مع أيب على ماء من 
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مياه العرب، فتوضأ ومسح على نعليه، فقيل له، فقال: ما أزيدك على ما 
 ."يصنع ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول هللا 

 

، ومن طريقه 234 /14عن وكيع، وابن أيب شيبة  9 /4وأخرجه أمحد 
المها )وكيع، وابن أيب شيبة( عن شريك، عن يعلى ( ك606) /1الطرباين 

 بن عطاء، عن أوس بن أيب أوس، عن أبيه به.ا

 ، 171 /1وأخرجه ابن أيب شيبة يف "مسنده" كما يف "نصب الراية" 
حدثنا شريك، إبسناده  75 /1و" الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية" 

 ابملسح على اخلفني فقط.
 (:62" )ص وقال احلازمي يف "االعتبار

"أما األحاديث الواردة يف غسل الرجلني كثرية جدا مع صحتها، وال 
يعارضها مثل حديث يعلى بن عطاء ملا فيه من التزلزل، ألن بعضهم رواه 

 عن يعلى، عن أوس، ومل يقل عن أبيه.

وقال بعضهم: عن رجل، ومع هذا االضطراب ال ميكن املصري إليه، ولو 
 هشيم". ثبت كان منسوخا، كما قاله
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(: "وأخرج الطرباين عن عباد بن متيم عن 44قال القامسي )ص  - 2
 يتوضأ وميسح على رجليه".ملسو هيلع هللا ىلص أبيه قال: رأيت رسول هللا 

 

قلت: هذا وهللا عجب منه، كيف استجاز لنفسه حذف لفظة من احلديث 
حتيل معناه؟!، واألعجب منه أقره على هذا اخلطأ كٌل من الشيخ أمحد 

!، وإن لفظ 196 /3والعاّلمة األلباين، واإلتيويب يف "ذخريته" شاكر، 
احلديث: "ميسح ابملاء على رجليه"، وهذا لقلة املاء، فمعناه أنه يغسل ابملاء 

"أيت بثلثي مد ماء فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه"،  ملسو هيلع هللا ىلص غسال خفيفا، فإنه
ه وما ذكر ، ملسو هيلع هللا ىلصوهو حديث عبد هللا بن زيد بن عاصم يف صفة وضوء النيب 

، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" 40 /4أخرجه أمحد القامسي 
، 115 /1(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 201(، وابن خزمية )2192)

( عن عبد هللا بن يزيد أيب عبد الرمحن 9332" )سطوالطرباين يف "األو 
 املقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أيب أيوب، قال: حدثين أبو األسود، عن عباد

 بن متيم املازين، عن أبيه أنه قال:ا

 يتوضأ وميسح ابملاء على رجليه".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 

 وقال الطرباين:

"ال يروى هذا احلديث عن متيم املازين إال هبذا اإلسناد، تفرد به سعيد بن 
 أيب أيوب".
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(، وعنه أبو نعيم يف "معرفة 1286) /2وأخرجه الطرباين يف "الكبري" 
لكن زاد يف  بنفس اإلسناد الذي يف "املعجم األوسط" 452 /1الصحابة" 

راوي عن أيب عبد الرمحن املقرئ: ومسح ابملاء على حليته ورجليه"، وال" متنه
شيخ الطرباين وامسه هارون بن ملول، وقد وقع مصّغًرا يف معجم ابن شاهني، 

فإنه قال: حدثنا أمحد بن إبراهيم بن جامع العسكري، حدثنا هارون بن 
 عيسى بن ُمليَّل. 

 /4وعيسى هو ملُّول، كان يلّقب به. قاله احلافظ يف "تبصري املنتبه" 
1317. 

 (:413 قال اخلطيب يف "غنية امللتمس" )ص

"هارون بن عيسى بن حيىي، أبو حممد التجييب، املصري، كان أبوه يعرف 
 مبلول، حدث عن: حفص بن عمر العدين، وأيب عبد الرمحن املقرئ،

 وعبد هللا بن عبد احلكم، وغريهم. 
 روى عنه: ابنه علي، وأبو القاسم الطرباين، وكافة املصريني".

 : 397 /12وقال ابن اجلوزي يف "املنتظم" 

 "كان من عقالء الناس ثقة يف احلديث".

من طريق عمرو بن خالد،  35 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 ( من طريق120سوخه" )ص وابن شاهني يف "انسخ احلديث ومن
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عبد الغفار بن داود، كالمها عن ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عباد بن  
 متيم، عن عمه:

 توضأ ومسح القدمني، وأن عروة كان يفعل ذلك".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وابن هليعة: سيء احلفظ.

( 1082، وابن حبان )39 /4(، وعنه أمحد 1195وأخرجه الطيالسي )
(، وابن خزمية 1009سعيد، والروايين يف "مسنده" )من طريق حيىي بن 

، 162 - 161و 144 /1(، واحلاكم 1083(، وابن حبان )118)
من  196 /1من طريق ابن أيب زائدة، والبيهقي أيضا  196 /1والبيهقي 

 مخسُتهم 32 /1طريق أيب خالد األمحر، والطحاوي يف "شرح املعاين" 
 زائدة، وأبو خالد األمحر، ومعاذ بن )الطيالسي، وحيىي بن سعيد، وابن أيب

معاذ( عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن زيد األنصاري، قال: مسعت عباد 
 بن متيم، حيدث عن عبد هللا بن زيد، قال:ا

 توضأ فدلك ذراعيه".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت النيب 

 ويف رواية ابن أيب زائدة " أيت بثلثي مد ماء فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه".

 املد". يالد األمحر " توضأ بنحو من ثلثويف رواية أيب خ

أيت بوضوء، فدلك أذنيه حني ملسو هيلع هللا ىلص ولفظ الطحاوي "رأيت رسول هللا 
 مسحهما".

 وقال احلاكم:
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 "صحيح على شرط الشيخني".

وقال يف موضع آخر: "حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج حببيب 
 ابن زيد، ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

 حلبيب بن زيد شيئا.قلت: مل خيرج الشيخان 

(، 74، والنسائي )196 /1(، ومن طريقه البيهقي 94وأخرجه أبو داود )
( عن حممد بن بشار، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا 76ويف "الكربى" )

شعبة، عن حبيب األنصاري قال مسعت عباد بن متيم، عن جديت وهي أم 
 عمارة: 

 املد". توضأ فأيت إبانء فيه ماء قدر ثلثيملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وقال النسائي:

"قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه، وجعل يدلكهما، وميسح أذنيه  
 ابطنهما وال أحفظ أنه مسح ظاهرمها".

 وقال البيهقي:

 "هكذا رواه حممد بن جعفر غندر عن شعبة وخالفه غريه يف إسناده".

 وقال: "قال أبو زرعة الرازي: الصحيح عندي حديث غندر".

(، واخلالصة أن معىن قوله 34وقد استوفيت خترجيه عند احلديث رقم )
)ميسح ابملاء على رجليه( أي: يغسل به غسال خفيفا، وقد جاء الوعيد 
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البحث، وأن استيعاب  على ترك إسباغ الوضوء، وسيأيت خترجيه يف آخر هذا
 الرجلني ابلغسل واجب، وقد أيت املسح يف كالم العرب مبعىن الغسل.

 : 50 /1اخلطايب يف "معامل السنن"  قال

"أخربين األزهري حدثنا أبو بكر بن عثمان، عن أيب حازم، عن أيب زيد 
األنصاري قال: املسح يف كالم العرب يكون غسال ويكون مسحا، ومنه 
يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد متسح، ويقال مسح هللا ما بك 

 أي: أذهبه عنك وطهرك من الذنوب".

 

(: "وروى البزار إبسناد صحيح عن ابن عمر 44قال القامسي )ص  -3
أنه كان يتوضأ ونعاله يف رجليه وميسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول 

يفعل )أورده احلافظ ابن حجر يف ختريج أحاديث اهلداية( وقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
السيوطي يف التدريب: صحح أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك 

احب كتاب )الوهم واإليهام( حديث ابن عمر هذا بن القطان صا
 املخرج يف مسند البزار".

 

قلت: جاء التصريح يف رواية الطحاوي أن املسح على ظهور القدمني وليس 
جورابن،  على النعلني، فيفهم من احلديث أن املسح على نعلني حتتهما
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وميسح ودونك بيانه، فحديث ابن عمر "أنه كان يتوضأ ونعاله يف رجليه 
 يفعل".ملسو هيلع هللا ىلص عليهما ويقول: كذلك كان رسول هللا 

( من طريق روح بن عبادة، عن ابن أيب ذئب، عن 5918أخرجه البزار )
 انفع به.

 وقال البزار:

"وهذا احلديث ال نعلم رواه عن انفع إال ابن أيب ذئب، وال نعلم رواه عنه إال 
ن يتوضأ لكل روح، وإمنا كان ميسح عليهما ألنه توضأ من غري حدث، وكا

 صالة من غري حدث فهذا معناه عندان".

ورجاله ثقات، رجال الشيخني، وليس كما قال البزار، فلم يتفّرد به روح، 
 فقد اتبعه حممد بن إمساعيل بن مسلم بن أيب فديك:

طريق أمحد بن  من 97و 35 /1أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 ، عن ابن أيب ذئب، عن انفع: احلسني اللهيب، قال: حدثنا ابن أيب فديك

"أن ابن عمر، كان إذا توضأ ونعاله يف قدميه، مسح على ظهور قدميه 
 يصنع هكذا".ملسو هيلع هللا ىلص بيديه ويقول: كان رسول هللا 

وإسناده ثقات، أمحد بن احلسني اللهيب أبو الفضل املدين القرشي: قال 
 "مغاين احلافظ اجلارودي: "أمحد بن احلسني اللهيب الثقة املأمون" كما يف

 للعيين. 28 /1األخيار" 
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فهذا اختالف يف لفظ احلديث على ابن أيب ذئب، ففي رواية روح بن 
عبادة عنه "كان يتوضأ ونعاله يف رجليه وميسح عليهما"، ويف رواية ابن أيب 

فصرّح هنا أن املسح على ، فديك عنه "مسح على ظهور قدميه بيديه"
فتكون رواية ابن أيب فديك أوضح من ظهور القدمني وليس على النعلني، 

 رواية روح بن عبادة، وأن املسح على نعلني حتتهما جورابن.

 

(: "وروى البيهقي إبسناد جيد عن ابن عمر 45قال القامسي )ص  -4
يلبسها )يعين النعال السبتية( ويتوضأ فيها ملسو هيلع هللا ىلص قال: رأيت رسول هللا 

 ديث اهلداية.وميسح عليها. نقله احلافظ ابن حجر يف ختريج أحا

وروى الشيخان البخاري ومسلم عن عبيد بن جريج عن عبد هللا بن 
اليت ليس فيها  سبتيةال ليلبس النعاملسو هيلع هللا ىلص ال: رأيت رسول هللا عمر أنه ق

 شعر ويتوضأ فيها فأحب أن ألبسها.

ومعىن قوله: يتوضأ فيها أنه ميسح عليها كما أوضحته رواية البزار  
والرواايت يفسر بعضها بعضا، وأما قول البخاري: معناه  ،والبيهقي قبل

غسل الرجلني يف النعلني فرده احلافظ اإلمساعيلي كما نقله العيين وذلك 
 ملخالفته ملا روي عن ابن عمر نفسه".
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قلت: كالم القامسي يوهم أن إسناد البيهقي غري إسناد الشيخني، وأن 
ث واحد، أخرجه ابن خزمية احلديثني متغايران، ويف احلقيقة مها حدي

حدثنا عبد اجلبار بن العالء، حدثنا  287 /1(، ومن طريقه البيهقي 199)
سفيان، حدثنا حممد بن عجالن، عن سعيد، عن عبيد بن جريج قال قيل 

 البن عمر: 

قال: وما هو؟ قال: رأيناك تلبس  ،رأيناك تفعل شيئا مل نر أحدا يفعله غريك
يلبسها ويتوضأ فيها، ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا  إين قال: ،هذه النعال السبتية

 وميسح عليها".

 وقال البيهقي:

"وهذه الزايدة إن كانت حمفوظة فال تنايف غسلهما، فقد يغسلهما يف النعل 
 وميسح عليهما كما مسح بناصيته وعلى عمامته وهللا أعلم".

 قلت: هي زايدة شاذة، وهذا احلديث حمفوظ ليس فيه "وميسح عليها"، فله
طريقان آخران عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجالن، واتبع ابن عجالن يف 

وعبد امللك بن جريج،  عدم ذكرها، عبيد هللا بن عمر، ومالك بن أنس،
وعبد هللا بن عمر، وإمساعيل بن أمية، أما احملفوظ عن ابن عجالن هو ما 

 ( حدثنا حممد99(، والفاكهي يف "أخبار مكة" )666أخرجه احلميدي )
بن أيب عمر، كالمها )احلميدي، وحممد بن أيب عمر( عن سفيان بن عيينة، ا

عن حممد بن عجالن، عن سعيد املقربي إبسناده، بلفظ "وأما النعال 
 يتوضأ فيها ويلبسها".ملسو هيلع هللا ىلص السبتية فإين رأيت رسول هللا 
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( و 166وأما الطرق األخرى عن سعيد املقربي، فقد أخرجه البخاري ) 
(، والرتمذي يف 1772(، وأبو داود )25-1187(، ومسلم )5851)

 /2(، وأمحد 2950( و )2760( و )117(، والنسائي )74"الشمائل" )
(، 787(، عبد الرزاق )503، والشافعي يف "السنن املأثورة" )110و 66

(، والطرباين 3690، وأبو عوانة )184 /2املعاين" والطحاوي يف "شرح 
"أخالق النيب (، وأبو الشيخ يف 3763ابن حبان )و ، (13314) /12

، ويف "املعرفة" 76، 31 /5و 287 /1(، والبيهقي 136)ص ملسو هيلع هللا ىلص" 
من  194 /19(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 1870(، والبغوي )9828)

بن أىب سعيد ا( عن سعيد 333 /1طريق مالك )وهو عنده يف "املوطأ" 
 أنه قال لعبد هللا بن عمر:  ،املقربي، عن عبيد بن جريج

اي أاب عبد الرمحن رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ "
 قال: ما هن؟ فذكرهن وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال السبتية.

ليس  اليتيلبس النعال ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا  قال: أما النعال السبتية فإين
 فيها شعر ويتوضأ فيها فأان أحب أن ألبسها".

( مقروان 13314) /12(، ومن طريقه الطرباين 787وأخرجه عبد الرزاق )
 مبالك: عبد هللا بن عمر، عن سعيد املقربي به.

 /12(، والطرباين 3691، وأبو عوانة )18-17 /2وأخرجه أمحد 
ثين سعيد بن أيب ( من طريق عبيد هللا بن عمر العمري، حد13315)
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سعيد، عن جريج أو ابن جريج، عن ابن عمر، وفيه "أما لبسي هذه النعال 
 كان يلبسها، يتوضأ فيها".ملسو هيلع هللا ىلص السبتية: فإن رسول هللا 

( 117(، ويف "الكربى" )2950( و )2760( و )117وأخرجه النسائي )
( مقروان بعبيد هللا: مالك وابن جريج، به، ليس فيه شك يف اسم 3917و )

 عبيد بن جريج.

( من طريق إمساعيل بن أمية، عن سعيد 13314) /12وأخرجه الطرباين 
 املقربي به.

 وله طرق أخرى عن عبيد بن جريج:

( من طريق زيد بن 465أخرجه أبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" ) - 1
 أسلم، عن عبيد بن جريج به.

 /3 (، واحلريب يف "غريب احلديث"26-1187أخرجه مسلم ) - 2
( من طريق يزيد بن قسيط، عن عبيد بن 3133، وأبو عوانة )1187

 جريج به.

( من طريق عبد هللا بن 6أخرجه الطرسوسي يف "مسند ابن عمر" ) - 3
 سعيد، عن عبيد بن جريج به.

اخلالصة: قد تقّرر أن قوله "ميسح عليها" زايدة شاذة، فلم يبقى إال قوله 
أنه ميسح عليها كما قال القامسي؟!، أم  "يتوضأ فيها"، فهل يُؤخذ من هذا



977 
 

يفسر بعضها بعضا، فقد جاء  أنه كان يغسل رجليه يف النعلني، فاألحاديث
 حديثان يبينان معىن قوله يتوضأ فيها:

 من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: :األول

من طريق  54، 53 /1(، ومن طريقه البيهقي 117أخرجه أبو داود ) 
( من طريق عبد الرمحن بن حممد احملاريب، 463حممد بن سلمة، والبزار )

(، وابن خزمية 600(، وأبو يعلى )464، والبزار )83 - 82 /1وأمحد 
عن إمساعيل ابن  74 /1(، والبيهقي 1080(، وعنه ابن حبان )153)

من طريق عبدة  35و  34و  32 /1طحاوي يف "شرح املعاين" إبراهيم، وال
بن سليمان، أربعُتهم )حممد بن سلمة، وعبد الرمحن بن حممد احملاريب، وابن ا

علية، وعبدة بن سليمان( عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة، عن عبيد هللا اخلوالين، عن ابن عباس قال: "دخل علّي علُي 

بن أيب طالب، وقد أهراق املاء فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء، حىت ا
وضعناه بني يديه، فقال: اي ابن عباس، أال أريك كيف كان يتوضأ رسول 

؟ قلت: بلى، قال: فأصغى اإلانء على يده فغسلها، مث أدخل يده ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 اليمىن فأفرغ هبا على األخرى، مث غسل كفيه، مث متضمض واستنثر، مث

أدخل يديه يف اإلانء مجيعا، فأخذ هبما حفنة من ماء فضرب هبا على 
وجهه، مث ألقم إهباميه ما أقبل من أذنيه، مث الثانية، مث الثالثة مثل ذلك، مث 

أخذ بكفه اليمىن قبضة من ماء، فصبها على انصيته فرتكها تسنت على 
سه وظهور أذنيه، وجهه، مث غسل ذراعيه إىل املرفقني ثالاث ثالاث، مث مسح رأ
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مث أدخل يديه مجيعا فأخذ حفنة من ماء فضرب هبا على رجله، وفيها النعل 
ففتلها هبا، مث األخرى مثل ذلك قال: قلت: ويف النعلني؟ قال: ويف النعلني، 

قال: قلت: ويف النعلني؟ قال: ويف النعلني، قال: قلت: ويف النعلني؟ قال: 
 ويف النعلني" والسياق أليب داود.

إسناده حسن فقد صرّح ابن إسحاق ابلتحديث عند أمحد، وأيب يعلى، و 
 وابن خزمية، وابن حبان، والبيهقي.

قد يُقال إن قوله )أخذ حفنة من ماء فضرب هبا على رجله، وفيها النعل 
ففتلها هبا( هذا هو املسح عليها، فأقول: إن ابن عباس أخذ هذا الوضوء 

يتوضأ على هذه الصفة، وفيه  ملسو هيلع هللا ىلصمن علي بن أيب طالب، ورأى النيب 
توضيح ما قد ُيستشكل من حديث علي، وهو احلديث الثاين، ولو كان 

هذا هو املسح فما معىن قوله "أخذ حفنة من ماء"؟!، فإن الذي يريد املسح 
، وأما حديث ابن ا، فيكفيه ما دوهنمن ماء على قدمه ال حيتاج حفنة

 عباس:

من طريق  53 /1، والبيهقي 268 /1(، وأمحد 140فأخرجه البخاري )
(، 42(، والرتمذي )138(، وأبو داود )157سليمان بن بالل، والبخاري )

 /1(، وأمحد 411(، وابن ماجه )85(، ويف "الكربى" )80والنسائي )
(، ويف "األمايل يف آاثر 28، وعبد الرزاق يف "املصنف" )365و  233

وعبد بن محيد  (،103(، وأبو عبيد يف "الطهور" )115الصحابة" )
(، وابن اجلارود يف 711( و )696املنتخب، والدارمي ) -( 702)
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(، وأبو بكر الباغندي يف 406(، وابن املنذر يف "األوسط" )69"املنتقى" )
 /1(، والبيهقي 1095، وابن حبان )29 /1(، والطحاوي 25"األمايل" )

، (36( من طرق عن سفيان الثوري، والرتمذي )226، والبغوي )80
(، وابن أيب 439(، وابن ماجه )106(، ويف "الكربى" )102والنسائي )

(، 86، وأبو عبيد يف "الطهور" )38و  21و  17و  10و  9 /1شيبة 
( و 368( و )358(، وابن املنذر يف "األوسط" )2486وأبو يعلى )

( و 1078(، وابن حبان )148(، وابن خزمية )400( و )399)
من طريق حممد بن  236و  73و  67و  55 /1(، والبيهقي 1086)

 58 /1(، والبيهقي 10759) /10(، والطرباين 137عجالن، وأبو داود )
(، 101( من طريق هشام بن سعد، والنسائي )679، ويف "املعرفة" )72و 

(، وأبو عبيد يف 403(، وابن ماجه )170( و )93ويف "الكربى" )
(، وأبو يعلى 697(، والدارمي )351( و )294( و )105"الطهور" )

، وابن 35و  32 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 2672( و )2670)
، ويف 72و  50 /1(، والبيهقي 1076(، وابن حبان )171خزمية )

 ، 332 /1( من طريق عبد العزيز الدراوردي، وأمحد 678"املعرفة" )
(، ويف "األمايل يف آاثر الصحابة" 127وعبد الرزاق يف "املصنف" )

عن داود بن  80 /1(، والبيهقي 69(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )115)
(، ويف "األمايل 126، وعبد الرزاق يف "املصنف" )336 /1قيس، وأمحد 

 (، والبيهقي69(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )115يف آاثر الصحابة" )
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( من طريق روح 714عن معمر، والطرباين يف "املعجم األوسط" ) 80 /1 
ن القاسم، مثانيُتهم )سليمان بن بالل، وسفيان الثوري، وحممد بن با

عجالن، وهشام بن سعد، والدراوردي، وداود بن قيس، ومعمر، وروح بن 
عن ابن  القاسم( اتًما وخمتصًرا عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

 عباس:
"أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، فمضمض هبا واستنشق، مث 

غرفة من ماء، فجعل هبا هكذا، أضافها إىل يده األخرى، فغسل هبما أخذ 
فغسل هبا يده اليمىن، مث أخذ غرفة من ماء،  وجهه، مث أخذ غرفة من ماء،

فغسل هبا يده اليسرى، مث مسح برأسه، مث أخذ غرفة من ماء، فرش على 
رجله اليمىن حىت غسلها، مث أخذ غرفة أخرى، فغسل هبا رجله، يعين 

 يتوضأ" واللفظ للبخاري.ملسو هيلع هللا ىلص رى، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا اليس

ويف لفظ " مث أخذ حفنة ماء فرش على قدميه وهو منتعل"، وقد جاء 
تفسريه عند البخاري وغريه بلفظ "مث أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله 

 اليمىن حىت غسلها".

فرش على ( "مث قبض قبضة أخرى من املاء 137ويف رواية عند أيب داود )
رجله اليمىن، وفيها النعل، مث مسحها بيديه يد فوق القدم ويد حتت النعل، 

 مث صنع ابليسرى مثل ذلك".
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(: "وروى الدارمي يف مسنده عن عبد خري 46قال القامسي )ص  - 5
قال: رأيت عليا توضأ ومسح على نعلني فوسع مث قال: لوًل أين رأيت 

لرأيت أن ابطن القدمني أحق  فعل كما رأيتموين فعلتملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 ابملسح من ظاهرمها".

 

( أخربان أبو نعيم، حدثنا يونس، عن أيب 715قلت: أخرجه الدارمي )
 إسحاق، عن عبد خري به.

 وقال الدارمي:

وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل ﴿"هذا احلديث منسوخ بقوله تعاىل 
 ".﴾ الكعبني

قلت: احلديث هبذا اللفظ شاذ، وهو حمفوظ عن عبد خري بغسل الرجلني، 
 قال العاّلمة األلباين: 

( أبو إسحاق وهو السبيعي وهو 181/  1"يف إسناده عند الدارمي )
مدلس مع اختالطه، وقد رواه عن عبد خري معنعنا، وخالفه خالد بن علقمة 

غسل رجله اليمىن ثالاث فرواه عن عبد خري بلفظ " -وهو ثقة  -اهلمداين 
ورجله الشمال ثالاث". أخرجه أبو داود وغريه، إسناده صحيح وصححه ابن 

 موارد( وقد خرجته يف )صحيح أيب داود(". - 150حبان )رقم 
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، 127 /1قلت: وقد أخرجه عبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" 
قال: ذكر ( من طريق أيب األحوص، عن أيب إسحاق، 500وأبو يعلى )

 عبد خري، عن علي، مثل حديث أيب حية، وفيه: 

( وقال: "حديث 49"وغسل قدميه إىل الكعبني"، واختصره الرتمذي )
 (، واتبعه عبد امللك بن سلع:947حسن صحيح"، والبزار )

(، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على 161أخرجه النسائي يف "الكربى" )
 110 /1من طريق مسهر، وأمحد  124 - 123و  113 /1"املسند" 

حدثنا مروان، كالمها عن عبد امللك بن سلع، عن عبد خري، قال: صلينا 
مع علي الفجر، فلما سلم قام وقمنا معه، فجاء ميشي حىت انتهى إىل 

الرحبة، فجلس وأسند ظهره إىل احلائط فرفع رأسه، فقال: اي قنرب ائتين 
ع فوضع الطست، مث قال له: ابلركوة، والطست فجاء قنرب، فقال له: ض

صب فصب عليه فغسل كفيه ثالاث ثالاث، مث قال له: ضع فوضع الركوة " 
فأدخل يده اليمىن فأخذ ملء كفه ماء فمضمض ثالاث واستنشق ثالاث، مث 

أدخل كفه فغسل وجهه ثالاث، مث أدخل كفه اليمىن فغسل ذراعه األمين 
مث أدخل كفه اليمىن فبسط  ثالاث، مث أدخلها فغسل ذراعه األيسر ثالاث،

أصابعه يف املاء بسطا، مث رفعها فمسحها على كفه اليسرى كمسحك 
بيديك ابلدهن، مث مسح هبما رأسه وأذنيه، وغسل رجليه ثالاث، مث أدخل 

كفه اليمىن فأخذ مألها ماء فشرهبا، مث التفت إلينا، فقال: هذا وضوء 
 أحببت أن أريكموه".ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
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(: "وروى ابن خزمية من طريق عبد خري عن 46امسي )ص قال الق - 6
علي رضي هللا عنه أنه دعا بكوز من ماء مث توضأ وضوءا خفيفا ومسح 

للطاهر ما مل حيدث". وتبعه ملسو هيلع هللا ىلص على نعليه، مث قال: هكذا وضوء النيب 
 ابن حبان على ذلك وقال يف حديث أوس املتقدم: هذا كان يف النفل".

 

، ومن طريقه القطيعي يف "جزء األلف دينار" 120 /1قلت: أخرجه أمحد 
(، والبيهقي 200عن ابن األشجعي، وابن خزمية ) 75 /1(، والبيهقي 63)

 عن عبيد هللا بن  امهالكمن طريق إبراهيم بن أيب الليث،   75 /1
 عبيد الرمحن األشجعي، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خري، عن علي:

الء الذين يزعمون أهنم يكرهون " أنه دعا بكوز من ماء مث قال: أين هؤ 
الشرب قائما قال: فأخذه فشرب وهو قائم مث توضأ وضوءا خفيفا ومسح 

 للطاهر ما مل حيدث".ملسو هيلع هللا ىلص على نعليه مث قال: هكذا وضوء رسول هللا 

ابراهيم بن أيب الليث: مرتوك احلديث، ويُنظر "لسان ، نسحهذا إسناد و 
 337 /1امليزان" 

عبيدة بن عبيد هللا بن عبيد الرمحن: مقبول كما يف  وابن األشجعي هو أبو
"التقريب"، والذي يظهر أنه حسن احلديث، فقد روى عنه: أمحد بن 

 حنبل، وأبو ُعَمري عيسى بن حممد بن النحاس الرملي، وعيسى بن يونس
إسحاق املروذي، وذكره ابن حبان يف  حممد بنالطرسوسي، وأبو زهري 
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عباد بن عبيد هللا بن عبد الرمحن األشجعي، ، ومساه: 434 /8"الثقات" 
وقال: "من أهل الكوفة يروي عن أبيه ووكيع، روى عنه إبراهيم بن عرعرة، 

 .وعيسى بن حممد املروزي"

فقد  ،يلع نع تباثو  لو قنم وه املهذه الرواية  ةفلاخم مدعوعلى فرض  
ضه غسل ن مل حيدث، وأما وضوء احملدث ففر مأن هذا وضوء  صرّح 

الرجلني، وأن معىن الوضوء يف حديث علي منصرف إىل املعىن اللغوي ال 
وقد تقّدم معنا أن احملفوظ عن عبد خري بغسل الرجلني، وجاءت  الشرعي،

 لني، وليس على النعلني:على الرج هذه القصة من طريق أخرى ابملسح

 ،144 /1(، وأمحد 3718(، وأبو داود )5615البخاري ) أخرجه
، وابن خزمية 273 /4(، والطحاوي 780(، والبزار )309وأبو يعلى ) 
(، 5616من طريق مسعر، والبخاري ) 282 /4(، والبيهقي 16)

(، 144( و )141(، والطيالسي )132(، ويف "الكربى" )130) والنسائي
 (، وأبو القاسم البغوي يف782)، والبزار 153و 139و 123 /1وأمحد 

، 273 /4و 34 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 459"اجلعدايت" )
، 75 /1(، والبيهقي 16(، وابن خزمية )11326والطربي يف "تفسريه" )

 ( عن شعبة، وعبد هللا بن أمحد يف 3047والبغوي يف "شرح السنة" )
(، وعنه ابن حبان 368، وأبو يعلى )159 /1"زايداته" على "املسند" 

( من طريق منصور، والرتمذي يف 202( و )16(، وابن خزمية )1057)
، وعبد هللا بن أمحد يف "زايداته" على 78 /1(، وأمحد 210"الشمائل" )
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( من طريق األعمش، أربعُتهم اتما 781، والبزار )159 /1"املسند" 
 وخمتصرا عن عبد امللك بن ميسرة، عن النزال بن سربة قال:

"صليت مع علي الظهر، مث انطلق إىل جملس كان جيلسه يف املدينة، فقعد 
وقعدان حوله حىت حضرت العصر، فأيت إبانء فيه ماء، فأخذ منه كفا 
فتمضمض، مث استنشق ومسح وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح 

برجليه، مث قام فشرب فضل إانئه، مث قال: إين حدثت أن رجاال يكرهون أن 
فعل ذلك، وهذا وضوء ملسو هيلع هللا ىلص م وهو قائم، وإين رأيت رسول هللا يشرب أحده

 من مل حيدث".

 وقال الطحاوي:

" وليس يف هذا احلديث عندان دليل أن فرض الرجلني هو املسح، ألن فيه 
أنه قد مسح وجهه، وكان ذلك املسح هو غسال فكذلك حيتمل أن يكون 

حه لرجليه كذلك".  َمسأ

 َهُهَنااملسح أن اوي رمحه هللا تعاىل قلت: وهو كما قال أبو جعفر الطح
مسح وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ومسح  معناه الغسل اخلفيف فإنه 

 برجليه، يعين متسح ابملاء يف كل األعضاء، وبيانه يف الرواية التالية:

"عن ربعي بن حراش: أن علي بن أيب طالب، قام خطيبا يف الرحبة، فحمد 
شاء هللا أن يقول مث دعا بكوز من ماء هللا وأثىن عليه، مث قال: ما 

وشرب فضل كوزه وهو قائم، مث قال: بلغين أن  فتمضمض منه، ومتسح،
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الرجل منكم يكره، أن يشرب وهو قائم، وهذا وضوء من مل حيدث ورأيت 
 فعل هكذا".ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

حدثنا أبو  102 /1أخرجه عبد هللا بن أمحد يف "زوائده" يف "املسند" 
حدثنا مالك  -وقال يل: هو امسي وكنييت  -يل بن عياض، عبيدة بن فض

حدثنا فرات بن أحنف، حدثنا أيب، عن  -يعين ابن اخلمس  -بن سعري ا
 ربعي به.

وهذا إسناد حسن، األحنف أبو حبر اهلاليل: قال احلسيين يف "اإلكمال" 
(: "كويف أدرك اجلاهلية، وروى عن عبد هللا بن بشر اهلاليل وربعي 15)ص 

ة واملسعودي، قال: ابن معني ن حراش عن علي، وعنه ابنه فرات وشعببا
 .ثقة"

 .56 /4وذكره ابن حبان يف "الثقات"  

 وابنه فرات بن أحنف: ضعفه أبو داود، والنسائي.

 وقال ابن حبان: ال حتل الرواية عنه وال االحتجاج به.

 ووثقه ابن معني، والعجلي، وابن شاهني.

 ألت أيب عنه فقال هو كويف صاحل احلديث".وقال ابن أيب حامت: "س

 وأبو عبيدة بن الفضيل بن عياض: قال ابن اجلوزي: ضعيف.

: "وثقه الدارقطين فال يلتفت إىل كالم ابن 549 /4قال الذهيب يف "امليزان" 
 اجلوزي".
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 :119 /9وقال احلافظ يف "اللسان" 

ه" وكذلك "وذََكره ابن ِحبَّان يف "الثقات" وأخرج حديثه يف "صحيح
 احلاكم، ومل يذكره أحد ممن صنف يف الضعفاء. 

قاين ملا ر أت خبطه يف كتاب "األابطيل" للجو مث رأيت سلف ابن اجلوزي فقر 
ذكر حديثا من طريق أيب عبيدة هذا عن مالك بن سعري عن ثور بن يزيد 

ثَنا عبد الرمحن بن أيب مسلم عن عطية بن قيس، َعن أيب بن كعب قال:  َحدَّ
 رجال سورة من القرآن ... احلديث.علمت 

 ".رمحن وأبو عبيدة ضعيفان كذا قال!وقال بعده: هذا حديث ابطل وعبد ال

ملسو هيلع هللا ىلص "هكذا وضوء رسول هللا   علي بعد روايته قول -وقال البيهقي 
 : -للطاهر ما مل حيدث" 

 "يف هذا داللة على أن ما روي عن علي يف املسح على النعلني إمنا هو يف
الوضوء، أو  وضوء متطوع به ال يف وضوء واجب عليه من حدث يوجب

أراد غسل الرجلني يف النعلني، أو أراد املسح على جوربيه ونعليه كما رواه 
 عنه بعض الرواة مقيدا ابجلوربني، وأراد به جوربني منعلني، فثابت عنه 

ركه غسل الرجلني والوعيد على تملسو هيلع هللا ىلص غسل الرجلني، واثبت عن رسول هللا 
 وابهلل التوفيق".

 حباشية عون املعبود: -142 /1وقال ابن القيم يف "هتذيب السنن" 

 "الرجل هلا ثالثة أحوال: 
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 حال تكون يف اخلف فيجزي مسح ساترها. 

وحال تكون حافية فيجب غسلها، فهااتن مرتبتان ومها كشفها وسرتها  
ففي حال كشفها هلا أعلى مراتب الطهارة وهي الغسل التام ويف حال 

 استتارها هلا أدانها وهي املسح على احلائل.

وهلا حالة اثلثة: وهي حاملا تكون يف النعل وهي حالة متوسطة بني كشفها  
ت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش فإنه بني وبني سرتها ابخلف، فأعطي

الغسل واملسح، وحيث أطلق لفظ املسح عليها يف هذه احلال فاملراد به 
الرش ألنه جاء مفسرا يف الرواية األخرى، وهذا مذهب كما ترى لو كان 

 يعلم قائل معني، ولكن حيكى عن طائفة ال أعلم منهم معينا". 

حة، لكن معىن الرش هو الغسل قلت: وهو مذهب قوي وأدلته صحي
( تفّسر معىن الرش، وهذا 140اخلفيف، فقد جاءت رواية عند البخاري )

آخر ما استدل به القامسي على جواز املسح على النعلني، وجاء أثٌر عن 
 :علي 

 /1( عن الثوري، وابن أيب شيبة 784أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
 /1(، والبيهقي 276 "األوسط" )عن ابن إدريس، وابن املنذر يف 190
عن أىب ظبيان  ،من طريق ابن منري، ثالثُتهم اتما وخمتصرا عن األعمش 288

 قال:
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"رأيت على بن أىب طالب ابلرحبة ابل قائما حىت أرغى، فأتى بكوز من ماء 
فغسل يديه واستنشق ومتضمض وغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه مث 

ه حىت رأيت املاء ينحدر على حليته، مث أخذ كفا من ماء فوضعه على رأس
 مسح على نعليه مث أقيمت الصالة فخلع نعليه، مث تقدم فأم الناس".

قال ابن منري: قال األعمش: فحدثت إبراهيم قال: إذا رأيت أاب ظبيان 
فأخربين، فرأيت أاب ظبيان قائما يف الكناسة فقلت: هذا أبو ظبيان فأاته 

 فسأله عن احلديث.

وحصني،  ،حدثنا ابن إدريس، عن األعمش 123 /1بن أيب شيبة وأخرجه ا
 عن أيب ظبيان قال: "رأيت عليا ابل قائما".

 /1من طريق شعبة، والبيهقي  97 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 من طريق سفيان، كالمها عن سلمة بن كهيل، عن أيب ظبيان: 287

ضأ، ومسح على نعليه، مث دخل "أنه رأى عليا ابل قائما، مث دعا مباء فتو 
 املسجد، فخلع نعليه مث صلى".

( عن معمر، عن يزيد بن أيب زايد، 783وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
 عن أيب ظبيان اجلنيب قال:

"رأيت عليا ابل قائما حىت أرغى، مث توضأ ومسح على نعليه، مث دخل 
 املسجد فخلع نعليه فجعلهما يف كمه، مث صلى".
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عمر: ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثين عن عطاء بن قال م
 ، صنع كما صنع علي فعلت.ملسو هيلع هللا ىلصيسار، عن ابن عباس أن النيب 

قلت: ويف قول معمر )ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثين عن 
، صنع كما صنع علي فعلت( ملسو هيلع هللا ىلصعطاء بن يسار، عن ابن عباس أن النيب 

تقّدم معنا يف الفقرة الرابعة حديث زيد يف أثر علي هذا، فقد  حل ملا أشكل
بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، وفيه أنه "أخذ غرفة من ا

ماء، فرش على رجله اليمىن حىت غسلها، مث أخذ غرفة أخرى، فغسل هبا 
يتوضأ" واللفظ ملسو هيلع هللا ىلص رجله، يعين اليسرى، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 

 (.140للبخاري )

معمر، وسليمان بن بالل، وسفيان الثوري،  أسلم رواه ومن طريق زيد بن
وحممد بن عجالن، وهشام بن سعد، والدراوردي، وداود بن قيس، وروح 

 بن القاسم.ا

ويف لفظ " مث أخذ حفنة ماء فرش على قدميه وهو منتعل"، وقد جاء 
تفسريه عند البخاري وغريه بلفظ "مث أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله 

 .غسلها" اليمىن حىت

( "مث قبض قبضة أخرى من املاء فرش على 137ويف رواية عند أيب داود )
رجله اليمىن، وفيها النعل، مث مسحها بيديه يد فوق القدم ويد حتت النعل، 

 .مث صنع ابليسرى مثل ذلك"
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فمعىن مسُح عليٍّ رضي هللا عنه على نعليه، أي: غسل رجليه يف النعلني، 
 /1، ومن طريقه البيهقي 117 /4يف "الكامل" وأما ما أخرجه ابن عدي 

فحديث ضعيف، منكر ابملسح على النعل، يرويه رواد بن اجلراح،  286
عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: "أن 

 توضأ مرة مرة ومسح على نعليه". ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

الثوري مبناكري هذا  وقال البيهقي هكذا رواه رواد بن اجلراح، وهو ينفرد عن
 أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة".

قلت: رواد بن اجلراح: يف حديثه عن الثوري ضعف شديد، واتبعه زيد بن 
، وهو خيطئ يف حديث الثوري، واملتابع له 286 /1احلباب عند البيهقي 

شديد الضعف ال يصلح لالعتبار كما هو معروف يف املصطلح، وراجع 
ريج حديث ابن عباس يف الفقرة الرابعة يتّضح لك نكارة هذه اللفظة مما خت

ال يدع معه جماال للشك، وقد جاء الوعيد على ترك إسباغ الوضوء، فقد 
( من حديث 27-241(، ومسلم )163( و )96( و)60أخرج البخاري )

 عبد هللا بن عمرو أنه قال: 

وقد أرهقتنا الصالة، وحنن  يف سفرة سافرانها فأدركنا،ملسو هيلع هللا ىلص "ختلف عنا النيب 
ويل لألعقاب من "نتوضأ، فجعلنا منسح على أرجلنا، فنادى أبعلى صوته: 

 مرتني أو ثالاث". "النار

من مكة إىل املدينة حىت إذا ملسو هيلع هللا ىلص رجعنا مع رسول هللا ( "26-241وملسلم )
كنا مباء ابلطريق تعجل قوم عند العصر، فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم 
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ويل لألعقاب من النار ملسو هيلع هللا ىلص: م تلوح مل ميسها املاء فقال رسول هللا وأعقاهب
 أسبغوا الوضوء".

قوله )أعقاهبم تلوح( أي: يظهر للناظر فيها بياض مل يصبه املاء مع إصابته 
 سائر القدم، واألعقاب: مجع عقب، بفتح فكسر: مؤخر القدم.

يع أجزاء وقوله )أسبغوا الوضوء( من اإلسباغ، أي: أمتوه، وعمموه جلم
 الوضوء.

ويل لألعقاب "رأى رجال مل يغسل عقبيه فقال: ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة أن النيب 
 ."من النار

 (.28-242أخرجه مسلم )

ون ؤ وقال حممد بن زايد: "كان أبو هريرة رضي هللا عنه مير بنا والناس يتوض
ويل لألعقاب "قال: ملسو هيلع هللا ىلص من املطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أاب القاسم 

 النار".من 

 (.29-242(، ومسلم )165أخرجه البخاري ) 

 

: اسُتدل أيضا حبديثني، األول منهما حديث هزيل بن إمتاًما ملا سبق
، نه منكرشرحبيل عن املغرية، وهو حديث حكم عليه أئمة احلديث أب

 حديث املغرية: والثاين حديث أيب سعيد اخلدري وهو ضعيف، فأما
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(، والنسائي 559(، وابن ماجه )99(، والرتمذي )159فأخرجه أبو داود )
 /14و  188 /1، وابن أيب شيبة 252 /4(، وأمحد 129يف "الكربى" )

 /20(، والطرباين 198(، وابن خزمية )79، ومسلم يف "التمييز" )233
املنتخب من طريق الضحاك  -( 398(، عن وكيع، وعبد بن محيد )996)

(، 995) /20، والطرباين 97 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" بن خملد، ا
 /1(، والعقيلي يف "الضعفاء" 198(، وابن خزمية )2666ويف "األوسط" )

من طريق أيب عاصم،  284و  284 - 283 /1، والبيهقي 327
( من 1338(، وعنه ابن حبان )198(، وابن خزمية )996) /20والطرباين 

( من طريق عبد احلميد 996) /20رباين طريق زيد بن احلباب، والط
احلماين، وابن املبارك، ستُتهم عن سفيان، عن أيب قيس األودي، عن اهلزيل 

 بن شرحبيل األودي، عن املغرية بن شعبة:ا

 ابل مث توضأ، ومسح على اجلوربني والنعلني".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

 وهذا شاذ، قال أبو داود:

هبذا احلديث ألن املعروف عن "كان عبد الرمحن بن مهدي: ال حيدث 
 مسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص املغرية، أن النيب 

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن صحيح".

 وقال النسائي:



994 
 

"ما نعلم أن أحدا اتبع أاب قيس على هذه الرواية والصحيح عن املغرية: أن 
 مسح على اخلفني وهللا أعلم".ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 وقال الطرباين:

 يب قيس إال سفيان"."مل يرو هذا احلديث عن أ

 وقال البيهقي:

"قال أبو حممد: رأيت مسلم بن احلجاج ضعف هذا اخلرب، وقال أبو قيس 
األودي، وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا مع خمالفتهما األجلة الذين رووا 

هذا اخلرب عن املغرية فقالوا: مسح على اخلفني، وقال: ال نرتك ظاهر القرآن 
  مبثل أىب قيس وهزيل.

فذكرت هذه احلكاية عن مسلم أليب العباس: حممد بن عبد الرمحن الدغويل 
فسمعته يقول: مسعت علي بن خملد بن شيبان يقول: مسعت أاب قدامة 

السرخسي يقول: قال عبد الرمحن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو 
حدثتين حبديث أىب قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: احلديث 

 و واه أو كلمة حنوها.ضعيف أ
وأخربان أبو عبد هللا احلافظ وأبو سعيد حممد بن موسى قاال: حدثنا أبو 

العباس حممد بن يعقوب قال: مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول 
حدثت أيب هبذا احلديث فقال أيب: ليس يروى هذا إال من حديث أىب 

 يقول هو منكر. قيس، قال أيب: أىب عبد الرمحن بن مهدي أن حيدث به



995 
 

أخربان حممد  ،أخربان أبو عبد هللا احلافظ حدثنا احلسن بن حممد اإلسفرائين
ابن أمحد بن الرباء قال: قال علي بن املديين: حديث املغرية بن شعبة يف 

املسح رواه عن املغرية أهل املدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل 
 قال: ومسح على اجلوربني وخالف الناس.بن شرحبيل عن املغرية إال أنه ا

أخربان عبد هللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد، أخربان أبو بكر الشافعي، 
أخربان جعفر بن حممد بن األزهر، حدثنا املفضل بن غسان قال: سألت أاب 

عن هذا احلديث فقال: الناس كلهم يروونه  -يعين حيىي بن معني  -زكراي 
 قيس". على اخلفني غري أىب

 :137 /3وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 

 "كان حيىي ينكر على أيب قيس حديثني، وذكر هذا منهما". 

وذكر مسلم يف "التمييز" من روى عن املغرية املسح على اخلفني، مث قال 
(: "كل هؤالء قد اتفقوا على خالف رواية أيب قيس عن هزيل، 203)ص 

يس أشبه، وبه أوىل منه هبزيل، ألن أاب قيس مث قال: واحلمل فيه على أيب ق
 قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غري هذا اخلرب".

 يف "التقريب" بقوله:  قلت: وخّلص احلافظ ترمجته

 "صدوق، رمبا أخطأ".

 (:1240وقال الدارقطين يف "العلل" )
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رية املسح "مل يروه غري أيب قيس، وهو مما يغمز عليه به، ألن احملفوظ عن املغ
 على اخلفني".

 (:2055وقال البيهقي يف "املعرفة" )

"وذاك حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرمحن بن مهدي، وأمحد 
بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي بن املديين، ومسلم بن احلجاج، واملعروف ا

عن املغرية، حديث املسح على اخلفني، ويروى عن مجاعة، من الصحابة 
 فعلوه، وهللا أعلم".أهنم 

قلت: وال ينبغي دفع تضعيف هؤالء األئمة بتصحيح الرتمذي وابن حبان 
هنما حادثتان متغايراتن فهذا مما أبله، ألهنما ممن ُعرفا ابلتساهل، وأما القول 

أعرف الناس هبذا وال خيفى  ال ينبغي أن يرد به على أئمة هذا الشأن، فهم
س األودي، وقال متجه فقد تفّرد به أبو قيعليهم مثل هذا، فاحلكم بشذوذه 

نه خيالف يف أحاديثه، وقال عبد هللا بن أمحد: سألت أيب إ :فيه اإلمام أمحد
 عنه، فقال: هو كذا وكذا، وحّرك يده، وهو خيالف يف أحاديث.

 وعنه قال: ال حيتج به.

وقال أبو حامت: ليس بقوي، هو قليل احلديث، وليس حبافظ، قيل له: كيف 
 ثه؟ فقال: صاحل هو لني احلديث.حدي

 ، وقال:327 /2وذكره العقيلي يف "الضعفاء" 

 "الرواية يف اجلوربني فيها لني". 
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 ووثقه ابن معني والعجلي وابن حبان، وقال النسائي: ليس به أبس.

وقد توّسط احلافظ يف ترمجته فقال: "صدوق رمبا خالف" وهذه إشارة منه ملا 
من خمالفته، وقد أُلزم اإلمام مسلم هبذا الكالم ذكره األئمة يف أيب قيس 

 التايل:

"من الغريب أن اإلمام مسلما الذي أعل احلديث ابلشذوذ واملخالفة هو 
نفسه ملا أخرج حديث املسح على اخلفني يف السفر من طريق اجلماعة عن 

فزاد فيه املسح على العمامة فعلى ، املغرية أخرجه أيضا من طريق أخرى عنه
ه يف إعالل حديث هزيل مبخالفته للثقات كان ينبغي أن يعل حديث طريقت

العمامة أيضا بل هو ابإلعالل عنده أوىل ألهنا زايدة يف نفس حديث 
 اجلماعة أعين يف السفر وليس ذلك عن حديث هزيل".

قلت: مل يتفّرد اإلمام مسلم إبعالل حديث اهلزيل، فقد أعله أيضا: سفيان 
ن مهدي، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي الثوري، وعبد الرمحن ب

بن املديين، وأبو داود، والنسائي، والدارقطين، وهذا التتابع يف إعالل هذا ا
احلديث إن دّل فيدّل على صحة مذهبهم يف إعالله، وأما املسح على 

العمامة أو اخلمار، فزايدة من ثقة، ومل يتفّرد هبا فقد رواها اإلمام مسلم يف 
" من طريق سليمان التيمي، عن بكر بن عبد هللا املزين، عن ابن "صحيحه

املغرية، وهذا إسناد رجاله ثقات، ومل يتفّرد ابن املغرية هبذه الزايدة فقد اتبعه 
عليها: عمرو بن وهب الثقفي عن املغرية إبسناد صحيح، وجاءت أيضا يف 

ة، ومن الرواة حديث أيب أمامة الباهلي عن املغرية، لكن الطريق إليه ضعيف
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من يذكر املسح على الرأس، ومنهم من ال يذكره مطلقا، ففي رواية انفع بن 
غسل ملسو هيلع هللا ىلص جبري بن مطعم، عن عروة بن املغرية بن شعبة، عن أبيه "أنه 

وجهه، وذهب يغسل ذراعيه، فضاق عليه كم اجلبة، فأخرجهما من حتت 
ترك مسح ملسو هيلع هللا ىلص نه إأحٌد  جبته فغسلهما، مث مسح على خفيه"، فهل يقول

رأسه، ألنه مل يُذكر يف هذه الرواية؟!، هذا مما ال يقول به أحٌد، فهذا 
احلديث جاء مطواًل، فمنهم من يرويه اتًما، ومنهم من خيتصره مكتفًيا 

ملسو هيلع هللا ىلص مبوضع الشاهد منه، فثبوت أنه مسح رأسه يف هذه القصة ال ينايف أنه 
الثقفي، عن مسح على العمامة أيضا، فقد جاء يف حديث عمرو بن وهب 

مسح بناصيته، ومسح على العمامة، وينظر خترجينا هلذا ملسو هيلع هللا ىلص املغرية أنه 
( ففيه زايدة تفصيل، وهذه الزايدة اثبتة يف "الصحيح" 39احلديث برقم )

مها: عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، ملسو هيلع هللا ىلص عن اثنني من أصحاب النيب 
حىت يتوقف يف وبالل، مث إنه مل يعّل أحٌد من أئمة احلديث هذه الزايدة 

قبوهلا كما هو الشأن يف حديث أيب قيس األودي، عن هزيل بن شرحبيل، 
عن املغرية، واملسح على اجلوربني سيأيت فيه حديث صحيح أذكره يف اببه 

(، واخلفان يكوانن من جلد وصوف، وتقّدم 40إن شاء هللا تعاىل برقم )
 وفق.(، وهللا امل39الكالم على هذا عند غريب احلديث رقم )

 وقال الشيخ شعيب األرنؤوط يف تعليقه على "سنن ابن ماجه":

بل اتبعه  -وهو عبد الرمحن بن ثروان  -"مل ينفرد به أبو قيس األودي 
 الزهراين، وعمرو بن وهب الثقفي!". -ويقال: عمري  -فضالة بن عمرو 
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قلت: هااتن املتابعتان شبه ال شيء، أو كما يقول إمام السنة أمحد بن 
 ل "ما خلق هللا من ذا شيًئا"، أما متابعة فضالة بن عمرو:حنب

 704 - 703 /2فأخرجها أبو بكر اإلمساعيلي يف "معجم شيوخه" 
( حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن احلسن بن مرداس الواسطي 327)الرتمجة 

 أبو بكر من حفظه إمالء قال: مسعت أمحد بن سنان، يقول: مسعت 
ول: عندي عن املغرية بن شعبة، ثالثة عشر عبد الرمحن بن مهدي، يق

حديثا يف املسح على اخلفني. فقال أمحد الدورقي: حدثنا يزيد بن هارون، 
عن داود بن أيب هند، عن أيب العالية الرايحي، عن فضالة بن عمرو 

 الزهراين، عن املغرية بن شعبة:
 توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 

ي مل أجد له ترمجة، وهذا احلديث أخرجه ابن أيب شيبة كما شيخ اإلمساعيل
 /20( حدثنا يزيد بن هارون، والطرباين 4315يف "املطالب العالية" )

( من طريق خالد بن عبد هللا الواسطي، ويزيد بن 1029( و )1028)
( من طريق هياج بن بسطام، 215هارون، وأبو علي الرفاء يف "الفوائد" )

عن فضالة بن عمرو الزهراين،  د بن أيب هند، عن أيب العالية،ثالثُتهم عن داو 
 املغرية بن شعبة:عن 

 توضأ ومسح على خفيه".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 
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واحلديث إسناده ضعيف، فضالة بن عمرو الزهراين: وجاء امسه يف "فوائد أيب 
 /7( فضالة بن عبيد، وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 215علي الرَّفَّاء" )

124: 

"فضالة بن عمري الزهراين قاله ابن أيب عدي عن داود بن أيب هند، وقال: 
 يزيد بن هارون وعبد الوهاب، عن فضالة بن عبيد، عن املغرية بن شعبة".

، لكن وقع عنده 77 /7وبنحوه قال ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 
العالية عنه، وهم، وهو قوله "روى عنه داود بن أيب هند"، إمنا رواه عن أيب 

وقد تفّرد ابلرواية عنه أبو العالية فهو جمهول العني، وقد خلط البعُض فقالوا: 
إن فضالة له صحبة وهو غلط فالذي له صحبة هو فضالة الليثي، وأما 

 الزهراين فتابعي.

 ، وقال العجلي: 296 /5وذكره ابن حبان يف الثقات 

وفيه رد على من يدفع  "بصري اتبعي ثقة! "، وهذا دليل على تساهلهما،
لعلي أنشط  التساهل عن العجلي، وقد مجعت شيئا من تساهالته يف التوثيق

 لنشره، وهللا املوفق.

 وأما متابعة عمرو بن وهب الثقفي:

فال جيوز نسبة هذه الزايدة يف طريق عمرو بن وهب الثقفي، ألهنا خطأ، 
من طريق  14 /4فقد أخرجه أبو الشيخ يف "طبقات احملدثني أبصبهان" 
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إمساعيل بن يزيد، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سعيد بن عبد الرمحن، 
 عن ابن سريين، عن عمرو بن وهب، عن املغرية بن شعبة، قال: 

 ميسح على العمامة، واجلوربني، واخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 

ة (، ورواه عنه: عبد734وقد رواه أبو داود الطيالسي نفسه يف "مسنده" )
اخلزاعي، وحممد بن عمرو البحراين، ورواه عن حممد بن  ربن عبد هللا الصفاا

سريين مجٌع فلم يذكروها، والذي شّذ فيها هو إمساعيل بن يزيد بن حريث 
القطان، قال أبو نعيم: اختلط عليه بعض حديثه يف آخر أايمه. وهذا بيان 

 هذا امللّخص:

(، 1037) /20طريقه الطرباين (، ومن 734أخرجه أبو داود الطيالسي )
( حدثنا سعيد بن عبد الرمحن، عن حممد بن 1389ويف "األوسط" )

 سريين، عن عمرو بن وهب الثقفي، عن املغرية بن شعبة، قال:

 مسح على العمامة واخلفني". ملسو هيلع هللا ىلص"رأيت رسول هللا 

 الطرباين: وقال

 "مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن عبد الرمحن إال أبو داود".

 سعيد بن عبد الرمحن مجٌع:  واتبع

، 159 /11، ومن طريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد" 244 /4أمحد  أخرجه
خمتصًرا، - 23 /1، وابن أيب شيبة 292 /22واملزي يف "هتذيب الكمال" 

زايد بن أيوب، والبخاري يف  أخربان( 168والنسائي يف "السنن الكربى" )
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حدثنا مسدد، وابن عبد الرب يف  [59]( 126"القراءة خلف اإلمام" )
خمتصرا من طريق زهري، مخسُتهم )أمحد بن حنبل،  - 131 /1"االستذكار" 

بن أيوب، ومسدد، وزهري بن حرب( عن ابن علية،  وزايدوابن أيب شيبة، 
عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن عمرو بن وهب الثقفي، قال: كنا مع 

أيب بكر  أحد من هذه األمة غري ملسو هيلع هللا ىلصاملغرية بن شعبة، فسئل: هل أم النيب 
 يف سفر، فلما كان من السحر، ضرب  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال: نعم، كنا مع النيب

عنق راحليت، فظننت أن له حاجة، فعدلت معه، فانطلقنا حىت برزان عن 
الناس، فنزل عن راحلته، مث انطلق، فتغيب عين حىت ما أراه، فمكث 

لت: ما يل حاجة، فقال: طويال، مث جاء، فقال: "حاجتك اي مغرية؟ " ق
"هل معك ماء؟" فقلت: نعم، فقمت إىل قربة، أو إىل سطيحة، معلقة يف 

فصببت عليه، فغسل يديه، فأحسن غسلهما،  مباء،آخرة الرحل، فأتيته 
قال: وأشك أقال: دلكهما برتاب أم ال، مث غسل وجهه، مث ذهب حيسر 

رج يديه من حتتها عن يديه، وعليه جبة شامية ضيقة الكمني، فضاقت، فأخ
فغسل وجهه ويديه، قال: فيجيء يف احلديث غسل الوجه مرتني؟،  إخراجا،

قال: ال أدري أهكذا كان أم ال؟، مث مسح بناصيته، ومسح على العمامة، 
ومسح على اخلفني، وركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصالة، فتقدمهم عبد 

ثانية، فذهبت أوذنه، يف ال الرمحن بن عوف، وقد صلى هبم ركعة وهمّ 
َنا".  فنهاين، فصلينا الركعة اليت أدركنا، وقضينا الركعة اليت  ُسِبقأ

                                                           

 سقط من مطبوع "القراءة" ابن سريين. - 59
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، ومن 22 /1برتتيب السندي، ويف "األم"  - 32 /1الشافعي  وأخرجه
(، والبغوي يف 618، والبيهقي يف "املعرفة" )353 /1طريقه الدارقطين 

أخربان ربيع  30 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 232"شرح السنة" )
املؤذن، كالمها )الشافعي، والربيع بن سليمان املؤذن( عن حيي بن حسان، 

بن زيد، عن أيوب، عن ابن سريين، عن عمرو بن وهب الثقفي، عن محاد 
 املغرية بن شعبة: عن

 توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه". ملسو هيلع هللا ىلص"أن النيب 

 الشافعي حبماد بن زيد: ابن علية. وقرن

 ( من طريق عارم أيب النعمان، والبيهقي1039) /20الطرباين  وأخرجه
، كالمها عن محاد بن زيد، عن أيوب، من طريق أيب الربيع الزهراين 58 /1 

بن عن عمرو  -عبد هللا  أابكناه الطرباين   -عن ابن سريين، عن رجل 
 وهب، عن املغرية به مطوال.

 أيوَب: جريُر بُن حازم، يف ذكر الرجل املبهم لكن اخُتلف فيه عليه: واتبع

حدثنا أسود بن عامر، حدثنا جرير بن حازم، عن  248 /4أمحد  أخرجه
 مد بن سريين، قال: حدثين رجل، عن عمرو بن وهب به.حم

( عن أيب نعيم 661املنتخب، والدارمي ) -( 395عبد بن محيد ) وأخرجه
الفضل بن دكني، عن جرير، عن ابن سريين، عن عمرو بن وهب، عن 

 املغرية به. 
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 اتبع جريًرا يف عدم ذكر الرجل املبهم مجٌع: وقد

، 377 /6اري يف "التاريخ الكبري" ، والبخ248-247 /4أمحد  أخرجه
( ويف 1036( و)1035) / 20 (، والطرباين1342وابن حبان )
 طريق هشام، والطرباين من( 369(، ويف "الصغري" )3448"األوسط" )

(، ويف "األوسط 1035) /20 ( من طريق عوف، والطرباين1036) /20
شهيد، ( من طريق أيوب، وحبيب بن ال369(، ويف "الصغري" )3448" )

( و 1031) /20(، والطرباين 112"الكربى" ) ويف(، 109والنسائي )
(، ويف 1030) /20( من طريق يونس بن عبيد، والطرباين أيضاً 1032)

طريق  من( 1033( من طريق قتادة، و )2684"مسند الشاميني" )
من طريق ابن عون، والطرباين يف "األوسط"  31 /1أشعث، والطحاوي 

( من طريق واصل بن عبد الرمحن أيب حرة، تسعُتهم عن حممد بن 5404)
 املغرية بن شعبة حدثه:  أنسريين، عن عمرو بن وهب، 

 مسح على انصيته، وعلى عمامته، وعلى خفيه". ملسو هيلع هللا ىلص"أن رسول هللا 

 (:1237لل" )الدارقطين يف "الع وقال

 "فالقول قول أيوب، وقتادة ومن اتبعهما".

(، ومن طريقه ابن األعرايب يف "املعجم" 740عبد الرزاق ) وأخرجه
 ، عن قتادة، أن املغرية بن شعبة قال: ر( عن معم1454)
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ميسح على اخلفني  ملسو هيلع هللا ىلص"خصلتان ال أسأل عنهما أحدا، رأيت رسول هللا 
 واخلمار".

 (: 2642 يف "العلل" )معضل، قال الدارقطين وهذا

 "ومعمر سيء احلفظ حلديث قتادة واألعمش".

( حدثنا عبد هللا بن احلسني 2685الطرباين يف "مسند الشاميني" ) وأخرجه
املصيصي، حدثنا حممد بن بكار بن بالل، حدثنا سعيد بن بشري، عن 

 قتادة، عن أنس بن سريين، عن عمرو بن وهب، عن املغرية بن شعبة:

 توضأ ومسح على انصيته وعمامته وخفيه". ملسو هيلع هللا ىلصل هللا " أن رسو 

ضعيف، سعيد بن بشري: ضعيف، لكن العهدة هبذا على شيخ  وإسناده
الطرباين فقد قال ابن حبان: يقلب األخبار ويسرقها، ال جيوز االحتجاج به 

 إذا انفرد، وله نسخة كلها مقلوبة. 

 خالفه أبو زرعة الدمشقي: وقد

( حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو 1030) /20الطرباين  أخرجه
عيد بن بشري، عن قتادة، عن الدمشقي، حدثنا حممد بن بكار، حدثنا س

 بن سريين، عن عمرو بن وهب الثقفي به.حممد 

( حدثنا أبو زرعة الدمشقي، 2684أيضا يف "مسند الشاميني" ) وأخرجه
يد بن بشري، عن قتادة، عن حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي، حدثنا سع

 حممد بن سريين، عن عمرو بن وهب به.
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 حديث أيب موسى األشعري: وأما

 /1(، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "التحقيق" 560ابن ماجه ) فأخرجه
من طريق عيسى بن  285-284 /1، والبيهقي 97 /1، والطحاوي 216

ان، كالمها طريق الصغدي بن سن من( 9يونس، والباغندي يف "أماليه" )
عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب، عن أيب 

 موسى األشعري:

 توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

 أبو داود بقوله: ضعفه

 "وليس ابملتصل وال ابلقوي".

 : 459 /4أَبو حامت الرازي كما يف "اجلرح والتعديل"  وقال

بن عرزب، ويقال: ابن عرزم، وعرزب أصح، روى "ضحاك بن عبد الرمحن 
 عن أيب موسى األشعري، مرسل".

 البيهقي: وقال

"الضحاك بن عبد الرمحن مل يثبت مساعه من أىب موسى، وعيسى بن سنان 
 ضعيف ال حيتج به".

( من طريق أيب جعفر النفيلي، عن 1108الطرباين يف "األوسط" ) وأخرجه
 مامة".عيسى بن يونس به، وزاد: "والع
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 الطرباين: وقال

 "ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد، تفرد به عيسى".

من طريق احلجاج بن نصري  384-383 /3العقيلي يف "الضعفاء"  وأخرجه
قال: حدثنا القاسم بن مطيب العجلي قال: حدثنا عيسى بن سنان، عن 

 أيب موسى: عنالضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب، 

 ومسح على اجلوربني والنعلني". ،توضأ ثالاث ثالاثملسو هيلع هللا ىلص ن رسول هللا "أ 

 : "واألسانيد يف اجلوربني والنعلني فيها لني".وقال

 

 ٭ ٭ ٭
 

 

 

 

 

 

 



1008 
 

 التوقيت في المسح على الخفين

 

ثالثة أايم ولياليهن للمسافر، ويوما ملسو هيلع هللا ىلص ( "جعل رسول هللا 41)
 وليلة للمقيم".

 

، 146و  134 /1(، وأمحد 128)(، والنسائي 85-276أخرجه مسلم )
(، والدارمي 92ر الصحابة" )(، ويف "األمايل يف آاث789وعبد الرزاق" )

(  و 718، وأبو عوانة )81 /1"شرح املعاين"  ، والطحاوي يف(714)
، والغطريفي 252 /9(، وأبو نعيم يف "احللية" 721( و )720( و )719)

(، ويف 122ن الصغري" )، ويف "السن275 /1(، والبيهقي 3يف "جزءه" )
(، 276( من طريق عمرو بن قيس املالئي، ومسلم )2007"املعرفة" )

، ويف "فضائل 113 /1(، وأمحد 130(، ويف "الكربى" )129والنسائي )
 (، 264، وأبو يعلى )177 /1وابن أيب شيبة  (،1199الصحابة" )
احللية" (، وأبو نعيم يف "194(، وابن خزمية )723( و )722وأبو عوانة )

(، 2005( و )2004، ويف "املعرفة" )275و 272 /1، والبيهقي 83 /6
( من طريق األعمش، ومسلم 238، والبغوي )82 /2وابن حزم يف "احمللى" 

 ( من طريق زيد بن أيب أنيسة، والطحاوي يف276)
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(، وابن 195ن خزمية )واب من طريق زبيد، [60] 81 /1"شرح املعاين"  
 من طريق أيب غنية  236 /3رقطين يف "العلل" ، والدا(1322حبان )

، واخلطيب يف "الفقيه 149و  113و  96 /1عبد امللك بن محيد، وأمحد 
من طريق احلجاج بن أرطأة، والطرباين يف "األوسط"  360 /2واملتفقه" 

( من 935( من طريق القاسم بن الوليد، وابن املقرئ يف "املعجم" )5190)
ودي، مثانيُتهم )عمرو بن قيس املالئي، واألعمش، طريق إدريس بن يزيد األ

واحلجاج بن  بن احلارثة، وعبد امللك بن محيد،وزيد بن أيب أنيسة، وزبيد 
أرطأة، والقاسم بن الوليد، وإدريس األودي( عن احلكم بن عتيبة، عن 

 القاسم بن خميمرة، عن شريح بن هانئ، قال: 
، فقالت: عليك اببن أيب أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني"

 فسألناه فقال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول هللا 

من طريق حممد بن عبد الرمحن بن أىب ليلى، عن  282 /1وأخرجه البيهقي 
احلكم، عن القاسم بن خميمرة، عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسأهلا 

إنه قد كان يسافر مع رسول هللا عن املسح على اخلفني فقالت: ائت عليا، ف
، فأتيته فقلت: إان نكون يف أرض ابردة وثلوج كثرية فما ترى يف اخلفني؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال مسعت رسول هللا 

" للمسافر ثالثة أايم ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، ميسح على خفيه إذا 
 أدخلهما وقدماه طاهراتن".

                                                           

 سقط من إسناده القاسم بن خميمرة فيما بني احلكم بن عتيبة، وشريح بن هانئ! - 60
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 وقال البيهقي:

 بن عبد الرمحن بن أيب ليلى". "تفرد هبذه الزايدة حممد

 قلت: وهو سيء احلفظ جدا.

، ومن طريقه القطيعي يف "جزء 133و 120و 100 /1وأخرجه أمحد 
( عن عبد الرمحن بن عبد هللا أيب 141( و )140( و )65األلف دينار" )

وحممد بن جعفر، وأبو داود  سعيد موىل بين هاشم، وحيىي بن سعيد القطان،
( من طريق 459( و )440ابن املنذر يف "األوسط" )(، و 93الطيالسي )

ويف رواية أيب سعيد:  -أيب عمر احلوضي، مخسُتهم عن شعبة، عن احلكم 
عن القاسم بن خميمرة، حيدث عن شريح بن هانئ،  [61] عن احلكم وغريه

أنه سأل عائشة عن املسح على اخلفني، فقالت: سل عن ذلك عليا، فإنه 
 ، فسأله فقال:ملسو هيلع هللا ىلصكان يغزو مع رسول هللا 

 "للمسافر ثالثة أايم ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". 

 مث تركه".  -يعين شعبة  -وقال حيىي: "وكان يرفعه 

: "كان يرفعه فقال: كان يرى أنه مرفوع ولكنه -بن جعفر  -وقيل حملمد 
 كان يهابه".

(، وابن 5( من طريق حممد بن جعفر، وأبو يعلى )552وأخرجه ابن ماجه )
( 1331(، وابن حبان )724عوانة )و (، وأب435املنذر يف "األوسط" )

                                                           

 ( عن احلكم، وعبدة.65ويف "جزء األلف دينار" ) - 61
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( من 139من طريق حيىي بن سعيد القطان، والقطيعي "جزء األلف دينار" )
 يق أيب الوليد الطيالسي، ثالثُتهم عن شعبة إبسناده مرفوًعا به.طر 

 وتوبع احلكم بن عتيبة عليه:

(، 1148(، وأمحد يف "فضائل الصحابة" )788أخرجه عبد الرزاق ) -أ 
( من طريق يزيد بن أيب زايد، عن القاسم بن خميمرة به 46واحلميدي )

 موقوفا.

ن أرقم، حدثين يزيد بن أيب ( من طريق يونس ب560وأخرجه أبو يعلى )
يف سفر فمسحنا ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص "كنا مع رسول هللا  زايد، إبسناده، أن علًيا قال:

 أايم ولياليهن، وللمقيم يوما".

وإسناده ضعيف، يزيد بن أيب زايد: ضعيف كرب فتغري وصار يتلقن، وكان 
 شيعيا.

شيبة (، وابن أيب 2556أخرجه أبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" ) -ب 
، وابن األعرايب يف "املعجم" 84 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 180 /1

 277 /1(، والبيهقي 612(، وأبو الفضل الزهري يف "حديثه" )2184)
 من طريق أيب إسحاق، عن القاسم بن خميمرة إبسناده موقوفا.

من  237 /3، والدارقطين 81 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 إسحاق، عن القاسم بن خميمرة به مرفوعا.طريق أيب 

 وله طريقان آخران عن شريح:
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عن أسود، وحجاج، واحملاملي يف  110 /6و 118-117 /1أخرجه أمحد 
( عن األسود )وحده(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" 129"األمايل" )

ان حيىي بن آدم، والبيهقي رب ( أخ1583( حدثنا علي، وإسحاق )2282)
من طريق عمرو بن عون، مخسُتهم )حجاج بن حممد املصيصي،  272 /1

واألسود بن عامر، وعلي بن اجلعد، وحيىي بن آدم، وعمرو بن عون( عن 
 شريك، عن املقدام بن شريح، عن أبيه، قال:

"سألت عائشة رضي هللا عنها، فقلت: أخربيين برجل من أصحاب النيب  
ئت عليا فسله، فإنه كان يلزم أسأله عن املسح على اخلفني، فقالت: املسو هيلع هللا ىلص 

ابملسح ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: فأتيت عليا فسألته، فقال: "أمران رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 على خفافنا إذا سافران".

 وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي: سيء احلفظ.

( من طريق سعيد بن مسلمة قال: 1541وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
قدام بن شريح، عن أبيه، عن علي حدثنا عبد امللك بن أيب سليمان، عن امل

ميسح على اخلفني، إذا كان مسافرا ثالثة أايم ملسو هيلع هللا ىلص قال: "كان النيب 
 ولياليهن، وإذا كان مقيما يوما وليلة".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال سعيد".

 وسعيد بن مسلمة: واه.
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ل بن بشري، عن ( من طريق مقات5367وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 شريح بن هانئ إبسناده مرفوًعا.

 وله طريقان آخران عن علي:

 /1حدثنا يزيد، والطحاوي يف "شرح املعاين"  96 /1أخرجه أمحد  - 1
من طريق أيب شهاب احلناط، كالمها عن احلجاج بن أرطاة، عن أيب  83

يف ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيب إسحاق، عن علي بن ربيعة، عن علي بن أيب طالب 
 املسح على اخلفني "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثالثة أايم ولياليهن".

وإسناده ضعيف، احلجاج بن أرطأة: صدوق كثري اخلطأ والتدليس، أحد 
 الفقهاء.

 ( من طريق خالد بن5327أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) - 2
عبد الرمحن املخزومي، عن مسعر، عن أيب حصني، عن أيب ظبيان، عن  

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا علي 
 "املسح للمسافر ثالثة أايم، وللمقيم يوم وليلة".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال خالد بن عبد الرمحن".

 وخالد بن عبد الرمحن املخزومي: مرتوك.

 ( من طريق أيب القاسم يزيد بن حممد بن 78) يف "الفوائد" وأخرجه متام
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يسرة بن صفوان اللخمي، حدثنا أبو عمرو البزاز  عبد الصمد، حدثنا
 حفص بن سليمان، عن أيب حصني به.

 وحفص بن سليمان مرتوك أيضا.

 

وله شواهد من حديث خزمية بن اثبت، وصفوان بن عسال، وعوف بن 
مالك األشجعي، وأيب بكرة، وأيب هريرة، وأيب بن عمارة، وعمر بن 

 اخلطاب، وابن مسعود رضي هللا عنهم:

 

 أما حديث خزمية بن اثبت:

، ويف "املسند" 177 /1، وابن أيب شيبة 214و  213 /5فأخرجه أمحد 
(، والطحاوي يف "شرح 173(، والقطيعي يف "جزء األلف دينار" )17)

( من طرق عن هشام الدستوائي، 3764) /4، والطرباين 81 /1املعاين" 
( من طرق عن 3765) /4، والطرباين 81 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

( 3762) /4(، ومن طريقه الطرباين 791محاد بن سلمة، وعبد الرزاق )
 /4(، والطرباين 155عن الثوري، والقطيعي يف "جزء األلف دينار" )

( 3770( و )3769) /4( من طريق أيب بكر النهشلي، والطرباين 3766)
 ( من طريق غيالن بن3771) /4من طريق عمرو بن صاحل، والطرباين 

 /4( من طريق حممد بن أابن، والطرباين 3772) /4جامع، والطرباين 
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( من طريق 3774) /4( من طريق أيب سلمة الكندي، والطرباين 3773)
( من طريق عمرو بن قيس، وابن األعرايب 3775) /4أيب سنان، والطرباين 

( من طريق رقبة بن مصقلة، 3776) /4(، والطرباين 1503يف "املعجم" )
( 3777) /4( من طريق إبراهيم الصائغ، والطرباين 3776) /4اين والطرب 

(، ويف "الصغري" 3778) /4من طريق احلسن بن صاحل، والطرباين 
، ومتام يف "الفوائد" 918 /2(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 1061)
( من طريق أيب 3779) /4( من طريق مسعر بن كدام، والطرباين 877)

( من طريق عفري بن معدان، كلهم عن 3780) /4لطرباين خالد الداالين، وا
محاد بن أيب سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أيب عبد هللا اجلديل، عن 

 كان يقول: ملسو هيلع هللا ىلص خزمية بن اثبت، أن رسول هللا 

 "املسح للمسافر ثالث ليال، وللمقيم يوم وليلة".

محاد بشرح القاري( عن  -93وأخرجه أبو حنيفة يف "مسنده" )ص 
إبسناده، وزاد: "ال ينزع خفيه إذا لبسهما وهو متوضئ"، ويف رواية: "املسح 

وليلة، إن شاء إذا توضأ قبل  على اخلفني للمسافر ثالثة أايم وللمقيم يوما
 أن يلبسهما".

(، والقطيعي يف "جزء األلف دينار" 76وأخرجه أبو يوسف يف "اآلاثر" )
من طرق عن أيب حنيفة  (3768( و )3767) /4(، والطرباين 86)

 إبسناده، فلم يذكر هذه الزايدة.
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، والطيالسي 215و  213 /5(، وأمحد 157وأخرجه أبو داود )
(، وابن اجلارود يف 178(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )1315)

 /4، والطرباين 81 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 86"املنتقى" )
، واملزي يف 278 /1(، والبيهقي 1154)، ويف "الصغري" [62] (3763)

 من طرق عن شعبة، مقروان حبماد، احلكم. 25 /34"هتذيب الكمال" 

( من طريق سفيان الثوري، 3789) /4، والطرباين 214 /5وأخرجه أمحد 
 عن محاد، مقروان مبنصور.

 وقال الطرباين:

نبل أنه "قال عبد هللا: قال أيب: هذا خطأ. قال الطرباين: أراد أمحد بن ح
خطأ حديث منصور، عن إبراهيم، عن أيب عبد هللا اجلديل، والصواب من 

 حديث منصور حديث عمرو بن ميمون".

(، وأبو الفضل 4924(، ويف "األوسط" )3786) /4وأخرجه الطرباين 
من  274 /2(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 407الزهري يف "حديثه" )

(، ويف "األوسط" 3784) /4طرباين طريق احلارث بن يزيد العكلي، وال
( من طريق علي بن 165(، وأبو حممد الفاكهي يف "الفوائد" )3035)

 ( من طريق شعيب بن احلبحاب، 3785) /4احلكم البناين، والطرباين 

                                                           

 ووقعت نسبة إبراهيم عند الطرباين يف "املعجم الكبري" التيمي!، وهو خطأ. - 62
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( 3788) /4( من طريق يزيد بن الوليد، والطرباين 3787) /4والطرباين 
، 81 /1 "شرح املعاين" من طريق زكراي أيب حيىي البدي، والطحاوي يف

( من طرق عن احلكم بن 3792( و )3791( و )3790) /4والطرباين 
، 82 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 215و  214 /5عتيبة، وأمحد 

(، ويف "األوسط" 3783( و )3782( و )3781) /4والطرباين 
 ( من طريق أيب معشر، سبعُتهم عن إبراهيم النخعي به.8363)

(، ومن طريقه أبو نعيم يف "أخبار 1154طرباين يف "الصغري" )وأخرجه ال
من طريق عبد هللا بن رجاء الغداين، حدثنا شعبة، عن  348 /2أصبهان" 

 احلكم، ومحاد، ومغرية، ومنصور، عن إبراهيم النخعي به.

 (:96وقال الرتمذي حتت احلديث )

ة: مل يسمع "ال يصح، قال علي بن املديين: قال حيىي بن سعيد: قال شعب
إبراهيم النخعي من أيب عبد هللا اجلديل حديث املسح. وقال زائدة: عن 

منصور، كنا يف حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم 
التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أيب عبد هللا اجلديل، عن خزمية بن اثبت، 

 يف املسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب 

 :26 /34داود كما يف "هتذيب الكمال"  وقال أبو

 "مل يسمع إبراهيم النخعي من أيب عبد هللا اجلديل، يعين حديث املسح". 

 (:53وقال الرتمذي يف "العلل الكبري" )ص 
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عن هذا احلديث فقال: ال  -يعين البخاري  -"سألت حممد بن إمساعيل 
يب عبد هللا يصح عندي حديث خزمية بن اثبت يف املسح ألنه ال يعرف أل

اجلديل مساع من خزمية بن اثبت، وكان شعبة يقول: مل يسمع إبراهيم النخعي 
من أيب عبد هللا اجلديل حديث املسح، وحديث عمرو بن ميمون، عن أيب 

عبد هللا اجلديل هو أصح وأحسن، وذكر عن حيىي بن معني أنه قال: 
 حديث صحيح".ملسو هيلع هللا ىلص حديث خزمية عن النيب 

يم بن يزيد التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أيب وجاء من حديث إبراه
 عبد هللا اجلديل، عن خزمية به:

 ( من طرق عن أيب 3755) /4، والطرباين 213 /5أخرجه أمحد 
، وابن حبان 81 /1عبد الصمد العمي، والطحاوي يف "شرح املعاين" 

( من طريق جرير بن عبد احلميد، 3757) /4(، والطرباين 1332)
من طريق زائدة بن  277 /1(، والبيهقي 64"العلل الكبري" )والرتمذي يف 

(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 438، واحلميدي )213 /5قدامة، وأمحد 
(، والبيهقي يف "املعرفة" 3754) /4(، والطرباين 725، وأبو عوانة )81 /1

( من طريق سفيان بن عيينة، أربعتهم عن منصور، عن إبراهيم 2022)
 عمرو بن ميمون، عن أيب عبد هللا اجلديل، عن خزمية بن اثبت:التيمي، عن 

يف املسح على اخلفني ثالثة أايم ولياليهن ملسو هيلع هللا ىلص "رخص لنا رسول هللا 
 للمسافر، ويوم وليلة للمقيم ولو استزدانه لزادان".

 وخالفهم أبو األحوص سالم بن سليم:
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إبراهيم ( من طريقه عن 3756) /4(، والطرباين 1314أخرجه الطيالسي )
التيمي، عن منصور، عن أيب عبد هللا اجلديل به، فلم يذكر فيه عمرو بن 

 ميمون!

 ( البن أيب حامت: 31وقال أبو زرعة الرازي كما يف "العلل" )

"الصحيح من حديث إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أيب عبد 
عن  ، والصحيح من حديث النخعي،ملسو هيلع هللا ىلصهللا اجلديل، عن خزمية عن النيب 

 أيب عبد هللا اجلديل بال عمرو بن ميمون".

(، 790، وعبد الرزاق" )215و  214 /5(، وأمحد 95وأخرجه الرتمذي )
(، وابن أيب شيبة 439(، واحلميدي )93ويف "األمايل يف آاثر الصحابة" )

( و 1330( و )1329(، وابن حبان )20، ويف "املسند" )177 /1
(، 18(، والنسوي يف "األربعني" )5)(، والطوسي يف "األربعني" 1333)

( و 3750( و )3749) /4(، والطرباين 463وابن املنذر يف "األوسط" )
، 277و  276 /1، والبيهقي [63] (3753( و )3752( و )3751)

( من طرق عن سعيد بن مسروق 2026( و )2025ويف "املعرفة" )
 من طريق  277 /1(، والبيهقي 3758) /4الثوري، والطرباين 

 احلسن بن عبيد هللا، كالمها عن إبراهيم التيمي به.

 وزاد بعضهم: "فأمي هللا لو مضى السائل يف مسألته جلعله مخسا".

                                                           

 حتّرف يف "املعجم الكبري" يف هذا املوضع مسروق إىل مرزوق! - 63
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 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن صحيح".

من طريق  48 /2(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 553وأخرجه ابن ماجه )
ة به، فلم سعيد بن مسروق، عن التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزمي

 يذكرا أاب عبد هللا اجلديل!

وشيخ ابن ماجه يف هذا اإلسناد هو علي بن حممد: فال أدري أهو 
الطنافسي أم ابن أىب اخلصيب؟!، فإن كان هذا الثاين فاخلطأ منه ألنه 

 صدوق رمبا أخطأ، وأما األول فثقة. 

أىب وأما إسناد اخلطيب فضعيف جدا، فيه عبد هللا بن حممد بن سعيد بن 
 مرمي: حيدث عن الفراييب وغريه ابلبواطيل، وهذا من روايته عنه.

( حدثنا أمحد قال: حدثنا حممد بن 1432وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
غالب الرافقي قال: حدثنا األحوص بن جواب قال: حدثنا عمار بن رزيق، 

عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون األودي، 
 ن أيب عبد هللا اجلديل، عن خزمية بن اثبت:ع

 كان ميسح على اخلفني واخلمار".ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب  

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن مسروق هبذا اللفظ إال عمار، ورواه 
سفيان الثوري، وأخوه عمر بن سعيد، وأبو عوانة، وأبو األحوص وغريهم، 
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عن أيب عبد هللا اجلديل، عن  ميمون،عن سعيد بن مسروق، عن عمرو بن 
 خزمية بن اثبت: 

وقت يف املسح على اخلفني للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب "
 أايم ولياليهن".

قلت: حممد بن غالب الرافقي مل أجده، وقد يكون هو األنطاكي الرقي: 
 ، وقال:55 /8ذكره ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

 طرافا من حديثه ومل يقض لنا السماع منه".أ "كتبت 

 .139 /9ومل أجد من وثقه غري ابن حبان 

(، وأبو 3759) /4، والطرباين 213 /5(، وأمحد 554وأخرجه ابن ماجه )
عن حممد بن  278 /1، والبيهقي 920 /2نعيم يف "معرفة الصحابة" 

( من طريق املثىن بن معاذ العنربي، كالمها عن 3760) /4جعفر، والطرباين 
شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: مسعت إبراهيم التيمي، حيدث عن احلارث 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب  ن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزمية بن اثبت،با

 ولياليهن للمسافر يف املسح على اخلفني". -أحسبه قال:  -"ثالثة أايم 

احلارث بن سويد مل يذكره إال سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، ومل  
 يذكر أاب عبد هللا اجلديل، وهو اثبت يف كل طرق احلديث!

 قي:وقال البيه
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 .سناده""ورواه الثوري عن سلمة فخالف شعبة يف إ
من طريق الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم  278 /1مث أخرجه  

 التيمي، عن احلارث بن سويد، عن عبد هللا موقوًفا عليه.

 وقال البيهقي:

 "ورواه يزيد بن أىب زايد عن إبراهيم التيمى فخالفهم مجيعا"، مث أخرجه
عن احلارث بن  ي،عن إبراهيم التيم ،ريق يزيد بن أىب زايدمن ط 278 /1 

 سويد عن عمر موقوًفا عليه.
 واعرتض ابن الرتكماين على البيهقي بقوله:

ذكره عن الثوري فتوى  ي"إمنا تعلل رواية برواية إذا ظهر احتاد احلديث والذ
ذكره عن يزيد فتوى لعمر،  يالبن مسعود يف توقيت املسح للمسافر، والذ

ومها موقوفان فكيف يعلل هبما حديث خزمية املرفوع الدال على ترك 
 التوقيت كما زعم".

(، وأبو 3761) /4(، والطرباين 65وأخرجه الرتمذي يف "العلل الكبري" )
، وابن مجيع الصيداوي يف "معجم 919 /2نعيم يف "معرفة الصحابة:" 

اد بن علبة، عن مطرف، عن الشعيب، عن أيب ( من طريق َذوَّ 340شيوخه" )
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا اجلديل، عن خزمية بن اثبت، عن النيب 

 "يف املسح على اخلفني: ثالثة أايم ولياليهن للمسافر، ويوم للمقيم".

 وقال الرتمذي: 
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عن هذا احلديث فقال: إمنا روى هذا  -يعين البخاري  -"سألت حممدا 
عن مطرف، عن الشعيب، وال أرى هذا احلديث  احلديث َذوَّاد بن علبة،

 حمفوظا ومل يعرفه إال من هذا الوجه".

 قلت: وَذوَّاد بن علبة احلارثي: ضعيف عابد. 

 920 /2(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 3713) /4وأخرجه الطرباين 
من طريق بكر بن عبد الرمحن، عن عيسى بن املختار، عن ابن أيب ليلى، 

 بن اثبت به. بري، عن جابر، عن خزميةعن أيب الز 

 وقال أبو نعيم:

 "غريب، تفرد به بكر".

الرمحن بن أيب ليلى( فسقط من إسناده حممد،  قلت: وعند الطرباين )عبد
فإن عيسى بن املختار ال يروي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، إمنا يروي عن 

يلى ال يروي عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، وعبد الرمحن بن أيب ل
أيب الزبري، إمنا الذي يروي عن أيب الزبري هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب 

 ليلى، وهو سيء احلفظ.

 920 /2نعيم يف "معرفة الصحابة"  (، وأبو3747) /4وأخرجه الطرباين 
 من طريق حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن احلكم بن عتيبة، عن 

 عن خزمية به.عبد الرمحن بن أيب ليلى، 
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( من طريق زائدة، عن ابن أيب ليلى، عن 3792) /4وأخرجه الطرباين 
 . عبد هللا، عن خزمية بن اثبت بهاحلكم، عن إبراهيم، عن أيب

 وزاد الطرباين: 

 "إذا أدخلهما وقدماه طاهراتن".

 

 وأما حديث صفوان بن عسال املرادي:

(، ويف "الكربى" 127( و )126(، والنسائي )3535فأخرجه الرتمذي )
، وعبد الرزاق يف "املصنف" 240 /4(، وأمحد 478(، وابن ماجه )144)
(، وزهري بن حرب يف "العلم" 7353) /8(، ومن طريقه الطرباين 795)
(، ونعيم 879، ويف "املسند" )539 /8و  177 /1(، وابن أيب شيبة 5)

(، واملروزي يف "زوائده" 905(، واحلميدي )1850"الفنت" ) بن محاد يفا
(، وابن السين يف "عمل اليوم والليلة" 1096على ابن املبارك يف "الزهد" )

، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 82 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 192)
(، وابن حبان 17(، وابن خزمية )4(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )3440)
(، وأبو نعيم يف 235(، وابن منده يف "التوحيد" )1321( و )1100)

، ويف "السنن الصغري" 276و  118 /1، والبيهقي 308 /7"احللية" 
(، ويف 6674(، ويف "الشعب" )349(، ويف "املدخل إىل السنن" )123)

(، وابن عبد الرب يف "بيان جامع فضل العلم" 1999( و )929"املعرفة" )
(، وحتت احلديث رقم 3536بن عيينة، والرتمذي ) ( عن سفيان159)ص 
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(، والطيالسي 11114(، والنسائي يف "السنن الكربى" )2387)
(، وسعيد بن منصور يف 1264( و )1263( و )1262( و )1261)

، ويف "شرح مشكل 82 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 940"سننه" )
 (، وابن 17مية )(، وابن خز 7360) /8(، والطرباين 3441اآلاثر" )

( عن محاد بن زيد، وابن ماجه 156عبد الرب يف "جامع بيان العلم" )ص 
(، وابن خزمية 793( و )877، وعبد الرزاق )239 /4(، وأمحد 226)
(، وابن األعرايب يف 1325( و )1319( و )85(، وابن حبان )193)

 /8(، والطرباين 34(، وابن املنذر يف "األوسط" )1449"املعجم" )
، والداين يف "السنن الواردة يف الفنت" 362 /1(، والدارقطين 7352)
(، 2387عن معمر، والرتمذي ) 282-181 /1(، والبيهقي 705)

، وعبد الرزاق 239 /4(، وأمحد 144(، ويف "الكربى" )127والنسائي )
(، والطرباين 196(، وابن خزمية )18(، وابن املنذر يف "األوسط" )792)

، 239 /4وأمحد  ( عن الثوري،586متام يف "الفوائد" )(، و 7351) /8
(، والدارمي 1264( و )1263( و )1262( و )1261والطيالسي )

، والطحاوي يف 400 /3(، ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 357)
(، والبيهقي يف "املدخل" 7359) /8، والطرباين 82 /1"شرح املعاين" 

( عن 158و  156جامع بيان العلم" )ص (، وابن عبد الرب يف "350)
( و 1263( و )1262( و )1261محاد بن سلمة، والطيالسي )

(، 159( و )158( عن مهام، والنسائي )7361) /8(، والطرباين 1264)
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( و 1262( و )1261(، والطيالسي )145( و )131ويف "الكربى" )
ائد (، واحلريب يف "الفو 7355) /8(، والطرباين 1264( و )1263)

(، ومتام 7374) /8(، والطرباين 127( عن شعبة، والنسائي )11املنتقاة" )
من طريق مالك بن  183 /4(، وأبو نعيم يف "احللية" 1378يف "الفوائد" )

( من 4070(، وعنه ابن ماجه )882مغول، وابن أيب شيبة يف "املسند" )
عدايت" (، وأبو القاسم البغوي يف "اجل127طريق إسرائيل، والنسائي )

(، 7358) /8(، والطرباين 1320( و )562(، وابن حبان )2587)
عن زهري بن معاوية، ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة  289 /1والبيهقي 

 (، وابن593، وأبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" )400 /3والتاريخ" 
(، واخلطيب يف "الرحلة يف 158عبد الرب يف "جامع بيان العلم" )ص  

(، 96( من طريق أيب جعفر الرازي، والرتمذي )83ديث" )ص طلب احل
(، 7362) /8(، والطرباين 3441والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )

( 127من طريق أيب األحوص، والنسائي ) 183 /4وأبو نعيم يف "احللية" 
 /8، والطرباين 555 /2من طريق أيب بكر بن عياش، والدواليب يف "الكىن" 

، 241 /1(، والدارقطين 1831(، ويف "األوسط" )7367( و )7366)
من طريق مسعر بن كدام، واحملاملي يف "األمايل"  114 /1والبيهقي 

اسم،  وابن األعرايب ( من طريق روح بن الق7376) /8(، والطرباين 216)
من طريق زايد بن خيثمة، وابن األعرايب يف  [64] (1460) يف "املعجم"

                                                           

 وحتّرف زر يف املطبوع من "معجم ابن األعرايب" إىل ذر. -  64
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( 5(، والغطريفي يف "جزءه" )7382) /8اين (، والطرب 1582"املعجم" )
(، ويف "األوسط" 7354) /8من طريق أيب جناب الكليب، والطرباين 

( 3446( من طريق زيد بن أيب أنيسة، والطرباين يف "األوسط" )1124)
( من طريق مفضل 3563من طريق زايد بن الربيع، والطرباين يف "األوسط" )

( من طريق سوار بن مصعب 7654" )بن صاحل، والطرباين يف "األوسطا
( من طريق 9414(، ويف "األوسط" )7373) /8الضرير الكويف، والطرباين 

، والطرباين 11 /2خالد بن كثري اهلمداين، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 
(، وعنه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 250(، ويف "الصغري" )7371) /8
(، وأبو 251والطرباين يف "الصغري" )من طريق مبارك بن فضالة،  198 /1

من طريق النعمان  انتقاء ابن مردويه -( 18حديثه" )الشيخ يف "جزء من 
( من 896(، وابن املقرئ يف "املعجم" )7356) /8والطرباين  بن راشد،ا

 /8( من طريق زائدة، والطرباين 7357) /8طريق شريك، والطرباين 
( من طريق عبد امللك بن الوليد 394(، وابن املقرئ يف "املعجم" )7363)

 /8( من طريق عكرمة، والطرباين 7364) /8بن معدان، والطرباين ا
( من طريق يزيد بن 7368) /8والطرباين  عوانة، ( من طريق أيب7365)

( من طريق عمرو بن قيس 7370( و )7369) /8أيب زايد، والطرباين 
 ( من طريق خالد بن عيسى الصفار،7370) /8املالئي، والطرباين 

 /8( من طريق جعفر بن احلارث، والطرباين 7372) /8والطرباين 
(، 7377) /8الطرباين ( من طريق علي بن صاحل اهلمداين، و 7375)
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 /8من طريق شيبان بن عبد الرمحن، والطرباين  114 /1والبيهقي 
( من طريق صاحل 7379) /8( من طريق سعيد اجلريري، والطرباين 7378)

( من طريق حبيب بن حسان، والطرباين 7380) /8بن صاحل، والطرباين ا
من  (7383) /8( من طريق احلجاج بن أرطأة، والطرباين 7381) /8

( من طريق سلمة بن كهيل، 7386) /8طريق الربيع بن بدر، والطرباين 
 /8والطرباين  ( من طريق صاحل بن موسى الطلحي،7385) /8والطرباين 

( من طرق عن 7388) /8والطرباين  ،( من طريق قيس بن الربيع7387)
( من طريق كثري 1110زايد بن الربيع اليحمدي، وابن املقرئ يف "املعجم" )

من طريق عمران بن مسلم  182 /6وأبو نعيم يف "احللية"  بن حممد،ا
( من طريق زايد بن خيثمة، كلهم مجيًعا 4القصري، والغطريفي يف "جزءه" )

 اتًما وخمتصًرا عن عاصم بن أيب النجود، أنه مسع زر بن حبيش، يقول:
 اء بك؟ فقلت ابتغاء العلم،أتيت صفوان بن عسال املرادي، فقال: ما ج"

، قلت: حك جنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلبفإن املالئكة تضع أقال: 
يف صدري مسح على اخلفني بعد الغائط، والبول، وكنت امرأ من أصحاب 

عت منه يف ذلك شيئا، قال: نعم، ، فأتيتك أسألك هل مسملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
ليهن، كان أيمران إذا كنا سفرا أو مسافرين أن ال ننزع خفافنا ثالثة أايم وليا

قال: قلت له: هل مسعته يذكر  .جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم إال من
اهلوى؟ قال: نعم، بينما حنن معه يف مسرية إذ انداه أعرايب بصوت جهوري، 

فقال: اي حممد، فقلنا: وحيك، اغضض من صوتك، فإنك قد هنيت عن 
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 .هاؤمملسو هيلع هللا ىلص: غضض من صويت، فقال رسول هللا ذلك، فقال: وهللا ال أ
أحب قوما، وملا يلحق هبم؟  أجابه حنوا مما تكلم به، فقال: أرأيت رجالو 

إن من قبل املغرب قال: مث مل يزل حيدثنا حىت قال:  .قال: هو مع من أحب
لبااب مسرية عرضه سبعون، أو أربعون عاما، فتحه هللا عز وجل للتوبة يوم 

 .خلق السموات واألرض، وال يغلقه حىت تطلع الشمس منه"
سياق ألمحد والرتمذي وغريمها، وزاد الطيالسي، وسعيد بن منصور، وال 

 (، والطرباين:882ونعيم بن محاد، وابن أيب شيبة يف "املسند" )
"فإذا طلعت من حنوه مل تنفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل، أو كسبت 

 يوم أييت بعض آايت ربك ال﴿يف إمياهنا خريا"، ويف لفظ: "مث تال هذه اآلية 
 ﴾ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا

 [".158]األنعام: 

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: إسناده حسن، عاصم بن أيب النجود: حسن احلديث، وجاء قوله 
"فإن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلب"، مرفوًعا صرحًيا، 

من طريق معمر، ومحاد بن سلمة، وزايد بن الربيع اليحمدي، وأيب جناب، 
"بلغين  وأيب جعفر الرازي، وخالد بن كثري اهلمداين، ويف رواية محاد بن زيد

أن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى مبا يصنع"، وأخرى مرفوعا 
(، وهو وإن 156صرحيا عند ابن عبد الرب يف "بيان جامع فضل العلم" )ص 
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كان موقوًفا يف أكثر الطرق عن عاصم إال أن له حكم الرفع كما ال خيفى، 
 فهو مما ال يقال ابلرأي.

من طريق اخلليل بن زكراي، عن هشام  285 /6وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 
 بن أيب عبد هللا، واحلسن بن أيب جعفر، كالمها عن عاصم إبسناده، وفيه: ا

 ميسح على املوقني واخلمار".ملسو هيلع هللا ىلص "رأيت رسول هللا 

 وإسناده ضعيف جدا، اخلليل بن زكراي: مرتوك.

 وله طرق أخرى عن زر بن حبيش:

، والقطيعي يف "جزء 304 /4كبري" أخرجه البخاري يف "التاريخ ال -أ 
(، وأبو نعيم يف 285(، وعنه ابن بشران يف "األمايل" )92األلف دينار" )

من طريق سعيد بن  1501 /3، ويف "معرفة الصحابة" 191 /4"احللية" 
أيب أيوب، قال: حدثين عبد الرمحن بن مرزوق، عن زر بن حبيش، عن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: صفوان بن عسال املرادي، مسعت النيب 

"فتح هللا، عز وجل، اباب للتوبة، يف املغرب، عرضه سبعون عاما، ال يغلق 
 حىت تطلع الشمس من حنوه".

 قال البخاري:

 " ال يعرف مساع عبد الرمحن من زر".
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قلت: وعبد الرمحن بن مرزوق الدمشقي: روى عنه سعيد بن أيب أيوب، 
، وابن أيب 304 /4واهليثم بن محيد، وذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 

، ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعديال، وذكره 287 /5حامت يف "اجلرح والتعديل" 
، وقال الذهيب يف "اتريخ اإلسالم" 77 /7ابن حبان يف كتاب "الثقات" 

 : "ال أعلم به أبسا".915 /3

(، 7349) /8(، والطرباين 1402أخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" ) -ب 
، 375 /10و 22 /5(، وعنه أبو نعيم يف "احللية" 198ويف "الصغري" )

، حدثنا احلسن بن [65]من طريق حيىي بن فضيل  101 /1واحلاكم 
صاحل، حدثنا أبو جناب، حدثين طلحة بن مصرف، أن زر بن حبيش: أتى 

صفوان بن عسال، فقال: ما غدا بك إيل الغداة؟ قال: غدا يب التماس 
صنعت أحد إال وضعت له املالئكة  العلم، قال: أما إنه ليس يصنع ما

أجنحتها رضا ابلذي يصنع، قال: فقلت له: إين غدوت أسألك عن املسح 
أمسح على اخلفني اي رسول ملسو هيلع هللا ىلص على اخلفني قال: فإين سألت رسول هللا 

 هللا؟ قال: "نعم للمسافر ثالث ال ينزعها من غائط وال بول ويوم للمقيم".

بن أىب حية: قال النسائي وغريه: ليس وإسناده ضعيف، أبو جناب هو حيىي 
 ابلقوي.

 من طريق معاوية بن صاحل، أخربين  100 /1أخرجه احلاكم  -ج  

                                                           

 حتّرف يف "املعجم الكبري" فضيل إىل قبيصة. - 65
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عبد الوهاب بن خبت، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال املرادي: 
 إال ذلك؟ قال: ما أعملت أنه جاء يسأله عن شيء، قال: ما أعملك إيلّ 

ما من رجل خيرج يف طلب العلم، إال إليك إال لذلك، قال: فأبشر فإنه  
 بسطت له املالئكة أجنحتها رضى مبا يفعل حىت يرجع".

 وقال احلاكم:

 "هذا إسناد صحيح" وأقره الذهيب.

، وابن عبد الرب يف "بيان فضل العلم" )ص 100 /1أخرجه احلاكم  -د 
( من طريق عارم، حدثنا الصعق بن حزن، عن علي بن احلكم، عن 155

 ن عمرو، عن زر بن حبيش، قال:املنهال ب

يقال له صفوان بن عسال وهو يف ملسو هيلع هللا ىلص "جاء رجل من مراد إىل رسول هللا 
ما جاء بك؟ قال: ابتغاء العلم، قال: فإن ملسو هيلع هللا ىلص: املسجد، فقال له رسول هللا 

 وذكر احلديث". -املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى مبا يصنع. 

 وهذا مرسل.

 وقال احلاكم:

و أبو النعمان حممد بن الفضل البصري حافظ ثقة، اعتمده "عارم هذا ه
البخاري يف مجلة من هذا احلديث رواها عنه يف الصحيح، وقد خالفه 

 شيبان بن فروخ يف هذا احلديث، فرواه عن الصعق بن حزن".
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، وأبو نعيم يف "معرفة 101 /1(، واحلاكم 7347) /8أخرجه الطرباين 
ان بن فروخ، حدثنا الصعق بن حزن، من طريق شيب 1501 /3الصحابة" 

حدثنا علي بن احلكم البناين، عن املنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن 
عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، قال حدث صفوان بن عسال املرادي 

، وهو متكئ يف املسجد على برد له فقلت له: اي ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيت رسول هللا 
فقال: مرحبا بطالب العلم، طالب العلم رسول هللا، إين جئت أطلب العلم، 

لتحفه املالئكة وتظله أبجنحتها، مث يركب بعضه بعضا حىت يبلغوا السماء 
الدنيا من حبهم ملا يطلب، فما جئت تطلب؟، قال: قال صفوان: اي رسول 

هللا، ال نزال نسافر بني مكة واملدينة، فأفتنا عن املسح على اخلفني، فقال له 
 ."ثة أايم للمسافر، ويوم وليلة للمقيمثالملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

وهذا إسناد يف ظاهره أنه حسن، الصعق بن حزن، وشيبان بن فروخ: كالمها 
صدوق، وابقي رجاله كلهم ثقات، لكن عارم أثبت من شيبان، وقد قال 

 أبو زرعة الرازي يف شيبان أنه يهم كثريًا.

(، 7348) /8(، والطرباين 14207أخرجه الطربي يف "تفسريه" ) -ه  
من طريق أشعث بن عبد الرمحن بن زبيد  37 /5وأبو نعيم يف "احللية" 

اليامي، حدثين أيب، عن جدي، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال 
 املرادي قال: 

يف سفر إذ جاء رجل، فقال: اي حممد، قالوا: اغضض ملسو هيلع هللا ىلص "بينا رسول هللا 
 يرهم. قال: املرء مع من صوتك قال: اي رسول هللا، الرجل حيب القوم، ومل
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عن املسح على اخلفني، فقال: ثالثة أايم ولياليهن  من أحب، مث سأله
 للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، ال ينزعه من بول وال نوم وال غائط إال من

مث سأله عن التوبة، فقال: للتوبة ابب ابملغرب مسرية سبعني عاما أو  .جنابة
يت بعض آايت ربك طلوع الشمس من أربعني عاما، ال يزال كذلك حىت أي

 مغرهبا".

وإسناده ضعيف، أشعث اليامي: قال أبو زرعة: ليس ابلقوي، وقال 
 النسائي: ليس بثقة وال يكتب حديثه.

وأما عبد الرمحن بن زبيد بن احلارث اليامي فإنه صدوق، روى عنه مجٌع 
اجلرح ، وابن أيب حامت يف "286 /5وذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 

 /7، ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال، ووثقه ابن حبان 235 /5والتعديل" 
 (: 261، وقال يف "مشاهري علماء األمصار" )ص 67

 "من أفاضل أهل الكوفة".

قال: "قال ، و 561 /2(، ويف "امليزان" 3567وذكره الذهيب يف "املغين" )
 .البخاري: منكر احلديث"

 فقال: 102 /5"اللسان" واستدرك عليه احلافظ يف 

"وهذا إمنا قاله البخاري يف حيىي الراوي عنه وأما عبد الرمحن فذكره ابُن  
 ِحبَّان يف الثقات".
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( حدثنا عبيد العجل، حدثنا يوسف بن 7350) /8أخرجه الطرباين  -و 
موسى القطان، حدثنا علي بن عبد هللا العامري الرازي، قال: قرأت على 

املخارق، وقرئ عليه فقلنا: نروي عنك؟ قال: نعم، قال:  عبد الكرمي بن أيب
أخربين حبيب بن أيب اثبت، عن زر بن حبيش األسدي: أنه أتى صفوان 

، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصبن عسال املرادي، وكان ممن يسأل من أصحاب النيب ا
قالوا: خرجنا من يومنا ابتغاء العلم. قال: فإنه من خيرج من بيته  ،حاجتكم؟

ن املالئكة تضع أجنحتها للمتعلم والعامل. وسألته عن املسح، ابتغاء العلم، فإ
، فجعل للمسافر ثالثة أايم ولياليهن، ملسو هيلع هللا ىلصفقال: نعم، سئل رسول هللا 

 وللمقيم يوم وليلة، إال من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".

 وإسناده ضعيف من أجل عبد الكرمي بن أيب املخارق.

(، وأبو نعيم يف "أخبار 7395( و )7394) /8أخرجه الطرباين  -ز 
من طريق إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة، عن عيسى  176 /2أصبهان" 

بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال أن ا
قال: "إن هللا عز وجل فتح اباب من املغرب: مساحته سبعون ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

للتوبة، مل يغلقه حىت تطلع الشمس من مغرهبا، وما غدا رجل يلتمس خريفا 
علما إال أفرشته املالئكة أجنحتها رضى مبا يعمل، قالت العرب عند ذلك: 

اي نيب هللا، أمل يعط هللا عبدا خلة واحدة خري؟ قال: حسن خلق، مث قالوا 
أو مل ينزل له: أنتداوى؟ قال: هل علمتم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، 



1036 
 

داء إال أنزل له دواء إال داء واحدا. فقالوا: اي نيب هللا، فما هو؟ قال: اهلرم، 
 مث قال: للمسافر ثالثة أايم ميسح على خفيه، وللمقيم يوم وليلة".

 وإسناده ضعيف جدا، إسحاق بن عبد هللا بن أىب فروة: مرتوك.

فر أمحد بن حممد ( من طريق أيب جع1203أخرجه متام يف "الفوائد" ) -ح  
بن عمار بن نضر بن ميسرة بن أابن السلمي ابن أخي هشام بن عمار، ا

ثنا أبو سعد حدحدثنا سليمان بن عبد الرمحن، حدثنا سعدان أبو حيىي، 
 موىل حذيفة، عن زر بن حبيش، قال: 

"أتيت صفوان بن عسال، فقلت: حدثين عن املسح على اخلفني، فقال: 
ثة أايم ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم إال من بثالملسو هيلع هللا ىلص أمران رسول هللا 

 جنابة".

إسناده ضعيف، أبو سعد موىل حذيفة هو سعيد بن املرزابن العبسي: 
 ضعيف مدلس.

وابن أخي هشام بن عمار: جمهول احلال، ذكره ابن عساكر يف "اتريخ 
ومل يذكرا فيه  498 /6، والذهيب يف "اتريخ اإلسالم" 422 /5دمشق" 

 حا وال تعديال.جر 

حدثنا حممد بن الفتح احلنبلي،  9 /5أخرجه أبو نعيم يف "احللية"  -ط 
حدثنا احلسن بن إبراهيم بن عبد اجمليد، وحممد بن هارون، قاال: حدثنا علي 

حدثنا هشام بن سليمان  بن داود، حدثنا حممد بن عبد العزيز الرملي،ا
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وقة، عن زر بن حبيش، الكويف، عن عبد األعلى الكويف، عن حممد بن س
قال: أتينا صفوان بن عسال نسأله عن املسح، على اخلفني، فقال: زائرون؟ 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص فقلنا: نعم، قال: مسعت رسول هللا 

ومسعت رسول هللا  .من زار أخاه يف هللا خاض يف رايض اجلنة حىت يرجع"
 حىت تطلع الشمس من يقول: إن ابملغرب اباب مفتوحا للتوبة ال يغلقملسو هيلع هللا ىلص 

مغرهبا. قلنا: لغري هذا جئنا، جئنا نسألك عن املسح على اخلفني، قال: أان 
، أمران أن ال ننزع خفافنا ثالثة أايم ملسو هيلع هللا ىلصيف اجليش الذي بعثه رسول هللا 

 ولياليهن".

 وقال أبو نعيم:

"غريب من حديث حممد بن سوقة وال نعرفه إال من هذا الوجه، وتفرد به 
، وحديث املسح على اخلفني وطلوع من بني أصحاب زر بلفظ الزايدة

الشمس مشهور رواه عاصم، وزبيد، وطلحة، وحبيب، وابن أيب ليلى عن 
 زر".

وإسناده ضعيف، حممد بن عبد العزيز الرملي: قال يعقوب الفسوي: 
 حافظ، ولينه غريه.

 وهشام أو هاشم بن سليمان الكويف: مل أجده.

 وعبد األعلى الكويف: مل يتمّيز يل من هو.

 وله طرق أخرى عن صفوان بن عسال:
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(، وابن 8786(، والنسائي يف "الكربى" )2857أخرجه ابن ماجه ) - 1
(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 2467أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

 118 /1، والرافعي يف "التدوين" 282و  276 /1، والبيهقي 1501 /3
من طرق عن أيب أسامة  33 /19، واملزي يف "هتذيب الكمال" 40 /3و 

، 240 /4من طريق زهري، وأمحد  240 /4محاد بن أسامة، وأمحد 
، 82 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 896 /2والدواليب يف "الكىن" 

(، واخلطيب يف 7397) /8(، والطرباين 311وابن األعرايب يف "املعجم" )
د، ثالثُتهم عن أيب عبد الواحد بن زاي من طرق عن 374 /6"اتريخ بغداد" 

 روق اهلمداين، أن أاب الغريف، حدثهم قال: قال صفوان: 

سريوا ابسم هللا، يف سبيل هللا، تقاتلون يف سرية قال: ملسو هيلع هللا ىلص بعثنا رسول هللا "
أعداء هللا، ال تغلوا، وال تقتلوا وليدا، وللمسافر ثالثة أايم ولياليهن ميسح 

 .يم يوم وليلة"على خفيه، إذا أدخل رجليه على طهور، وللمق

 والسياق ألمحد. 

وهذا حديث صحيح، وإسناده حسن، أبو الغريف هو عبيد هللا بن خليفة 
 الكويف: وهو صدوق، قال عبد الرمحن بن أىب حامت يف "اجلرح والتعديل"

عن أبيه أنه قال: كان على ُشرطة علي بن أيب طالب، وليس  313 /5 
األعور؟ قال: احلارث أشهر، ابملشهور، قلت: هو أحب إليك أو احلارث 

 وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباتة. 
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: كان قليل 255 /6وذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من الكوفيني، وقال 
 احلديث.

، وقال السلمي يف 200 /3ووثقه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 
 . ( عن الدارقطين أنه قال: ثقة280"سؤاالته" )

، وقال احلافظ مغلطاي يف "إكمال هتذيب 69-68 /5ووثقه ابن حبان 
 : قال أمحد بن صاحل: كويف ثقة.16 /9الكمال" 

 وذكره ابن الربقي فيمن احُتِمَلت روايته وقد ُتُكلَِّم فيه.

، 96 /3(، والبخاري يف "التاريخ الكبري" 391أخرجه ابن ماجه ) - 2
( من طريق الوليد بن عقبة القيسي، 2684والطرباين يف "املعجم األوسط" )

 قال: حدثنا حذيفة بن أيب حذيفة األزدي، عن صفوان بن عسال املرادي:

 املاء، يف السفر واحلضر، فمسح على اخلفني".ملسو هيلع هللا ىلص "صببت على النيب 

 وقال البخاري:

 "ومل يذكر حذيفة مساعا من صفوان".

 جمهول. قلت: وحذيفة بن أيب حذيفة، والوليد بن عقبة كالمها

( حدثنا حممد بن املرزابن 7635أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) - 3
 األدمي، حدثنا محزة بن فروخ الرازي، حدثنا عبد احلميد بن عبد الرمحن
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أبو حيىي احلماين، حدان أبو كريان احلسن بن عقبة املرادي، عن عمرو بن  
 مرة، عن صفوان بن عسال املرادي: 

 املسح على اخلفني، ثالثة أايم ولياليهن رخص يفملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 للمسافر، وللمقيم يوما وليلة".

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن مرة إال أبو كريان، تفرد به أبو حيىي 
 احلماين".

وإسناده ضعيف، شيخ الطرباين حممد بن املرزابن األدمي، ومحزة بن فروخ 
 الرازي: مل أجد هلما ترمجة. 

 

 وأما حديث عوف بن مالك األشجعي:

، 546 /14و 176-175 /1، وابن أيب شيبة 27 /6فأخرجه أمحد 
(، وابن عدي يف "الكامل" 599(، والروايين يف "مسنده" )2757والبزار )

 /18، والطرباين 83و 82 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 547 /3
 /1البيهقي ، و 364 /1(، والدارقطين 1145(، ويف "األوسط" )69)

عن هشيم قال: أخربان  169 /17، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 275
داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد هللا احلضرمي، عن أيب إدريس اخلوالين، 

 عن عوف بن مالك األشجعي:
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أمر ابملسح على اخلفني يف غزوة تبوك: ثالثة أايم ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 يلة".للمسافر ولياليهن، وللمقيم يوم ول

 وقال البيهقي: 

عن هذا  -يعين البخاري  -"قال أبو عيسى الرتمذي: سألت حممدا 
 احلديث، فقال: هو حديث حسن".

قلت: وهو كما قال البخاري، فإن رجاله ثقات سوى داود بن عمرو 
األودي وهو حسن احلديث، قال اإلمام أمحد: مقارب احلديث، ما أرى 

 بواسط.حبديثه أبًسا كان شامًيا، وكان 

 وقال عثمان بن سعيد، عن حيىي بن معني: ثقة.

 وقال أبو زرعة: ال أبس به. 

 وقال أبو حامت: شيخ. 

 وقال ابن عدّي: ال أرى برواايته أبًسا.

 وقال الدارقطين: شيخ ألهل الشام، وقدم واسط، حدث عنه غري هشيم.

 ، وحّسن البخاري حديثه.282-281 /6وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

: "وذكره ابن 261 /4وقال احلافظ مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" 
 شاهني يف "مجلة الثقات"، وكذلك ابن خلفون.
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وقال ابن حزم: ضعفه أمحد بن حنبل، وقد ذكر ابلكذب!! وهو قول مل أره 
 لغري ابن حزم".

 
 وأما حديث أيب بكرة:

، 179 /1، وابن أيب شيبة 42 /1(، والشافعي 556فأخرجه ابن ماجه )
(، 87، وابن اجلارود )995 /3(، والدواليب يف "الكىن" 3621والبزار )

(، وابن عدي يف 1328( و )1324(، وابن حبان )192وابن خزمية )
 276 /1، والبيهقي 377و 357 /1، والدارقطين 221 /8"الكامل" 

(، والبغوي يف "شرح السنة" 1997( و )1994ة" )، ويف "املعرف282و
 من طرق عن  582 /28(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 237)

عبد الوهاب الثقفي، حدثنا املهاجر أبو خملد، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، 
 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبيه، عن النيب 

"أنه رخص للمسافر ثالثة أايم ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس 
 خفيه فليمسح عليهما".

وهذا إسناد فيه لني، مهاجر أبو خملد: كان وهيب بن خالد يعيبه، ويقول: 
 ال حيفظ.

وقال أبو حامت: لني احلديث، ليس بذاك، وليس ابملتني، شيخ يكتب 
 حديثه. 

 وقال ابن معني: صاحل.
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 وقال الساجي: هو صدوق معروف، وليس من قال فيه جمهول بشيء.

جرحه على اجلهالة حباله فقد جاء مفسًرا أبنه غري متقن قلت: ليس مدار 
 وال حيفظ.

 (: بصري، ثقة!1644وقال العجلي كما يف "ترتيب الثقات" )

، وابن شاهني يف كتاب 486 /7كتاب "الثقات"   وذكره ابن حبان يف
 (.1452"اتريخ أمساء الثقات" )

من  276 /1، والبيهقي 120 /1وأخرجه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 
 طريق احلسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن احلباب، حدثين 

عبد الوهاب الثقفي، عن خالد احلذاء، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن 
 أبيه به.

 وخالف احلسَن بن علي: ابُن أيب شيبة:

 حدثنا زيد بن احلباب، قال: حدثنا  179 /1أخرجه يف "مصنفه" 
هاجر موىل البكرات، عن عبد الرمحن بن أيب عبد الوهاب، قال: حدثنا امل

 بكرة، عن أبيه به.
 وقال البيهقي:

"وهذا احلديث رواه مجاعة عن عبد الوهاب الثقفي عن املهاجر أيب خملد، 
ورواه زيد بن احلباب عنه عن خالد احلذاء، فإما أن يكون غلطا منه، أو من 
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جهني مجيعا ورواية احلسن بن علي وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الو 
 اجلماعة أوىل أن تكون حمفوظة".

 (:1266وقال الدارقطين يف "العلل" )

 "والصحيح حديث مهاجر".

 

 وأما حديث أيب هريرة:

(، وأبو نعيم 61(، والرتمذي يف "العلل الكبري" )555فأخرجه ابن ماجه )
من طريق زيد بن احلباب قال: حدثنا عمر  164 /1يف "أخبار أصبهان" 

بن عبد هللا بن أيب خثعم اليمامي قال: حدثنا حيىي بن أيب كثري، عن أيب ا
 سلمة، عن أيب هريرة، قال: 

قالوا: اي رسول هللا ما الطهور على اخلفني؟ قال: للمسافر ثالثة أايم "
 ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".

 وقال الرتمذي:

ر بن أيب عن هذا احلديث فقال: عم -يعين البخاري  -"سألت حممدا 
 خثعم منكر احلديث ذاهب، وضعف حديث أيب هريرة يف املسح".
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من طريق أيوب بن عتبة،  109 /1وأخرجه العقيلي يف "الضعفاء الكبري" 
عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص: 

 اليهن"."املسح على اخلفني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة أايم ولي

وقال: "وهذا خطأ يف إسناده ومتنه، رواه األوزاعي، وأابن العطار، وعلي بن 
عن أبيه  ،املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري

 ميسح على اخلفني واخلمار. ومل يذكر التوقيت".ملسو هيلع هللا ىلص أنه رأى رسول هللا 

قال الرتمذي، عن قلت: أيوب بن عتبة اليمامي: ضعفوه لسوء حفظه، 
البخاري: ضعيف جدا، ال أحدث عنه، كان ال يعرف صحيح حديثه من 

 سقيمه.
 

 وأما حديث أيب بن عمارة:
والطرباين  ،79 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 557فأخرجه ابن ماجه )

، وأبو نعيم يف 365 /1(، والدارقطين 3408(، ويف "األوسط" )546) /1
من طريق سعيد  279 - 278 /1، والبيهقي 220 /1"معرفة الصحابة" 

بن عفري، عن حيىي بن أيوب، عن عبد الرمحن بن رزين، عن حممد بن يزيد ا
بن أيب زايد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أيب بن عمارة، ا

قد صلى يف بيته القبلتني كلتيهما، أنه قال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول هللا 
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قال: وثالاث؟  "ويومني"قال: يوما؟ قال  "نعم"قال  أمسح على اخلفني؟ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ."وما بدا لك"حىت بلغ سبعا. قال له: 

 وقال الطرباين:

"رواه مجاعة عن حيىي بن أيوب، فلم يذكروا عبادة بن نسي، ومل يذكره إال 
 سعيد بن عفري".

 وقال الدارقطين:

اختالفا كثريا قد "هذا اإلسناد ال يثبت وقد اختلف فيه على حيىي بن أيوب 
بينته يف موضع آخر، وعبد الرمحن، وحممد بن يزيد، وأيوب بن قطن 

 جمهولون كلهم وهللا أعلم".

 قال أبو داود:

 "وقد اختلف يف إسناده وليس هو ابلقوي".

 :323 /3وقال ابن القطان يف "بيان الوهم واإليهام" 

 بو داود"."االختالف فيه على حيىي بن أيوب، وهو الذي أشار إليه أ

 قلت: أما االختالف يف إسناده:

، وابن قانع يف 279 /1(، ومن طريقه البيهقي 158فأخرجه أبو داود )
من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، وابن أيب شيبة  5 /1"معجم الصحابة" 

(، وابن قانع يف 2145، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )178 /1
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(، وأبو نعيم يف "معرفة 545) /1رباين ، والط5 /1"معجم الصحابة" 
من طريق حيىي بن إسحاق، كالمها عن حيىي بن أيوب،  219 /1الصحابة" 

عن عبد الرمحن بن رزين، عن حممد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أيب 
 بن عمارة.ا

 وقال ابن أيب عاصم:

 "وهذا يقولون عن عبادة بن نسي عن أيب هو ابن عمارة".

، والبيهقي 170 /1، واحلاكم 79 /1ي يف "شرح املعاين" وأخرجه الطحاو 
من طريق سعيد بن أيب مرمي، عن حيىي بن أيوب، عن عبد الرمحن  279 /1

 بن رزين، عن حممد بن يزيد، عن عبادة بن نسي، عن أيب بن عمارة به.ا

 ليس فيه أيوب بن قطن. 

 

 وأما حديث عمر بن اخلطاب:

، واملزي يف "هتذيب 366 /1(، والدارقطين 558فأخرجه ابن ماجه )
من طريق حيوة بن شريح، والطحاوي يف "شرح املعاين"  107 /7الكمال" 

من طريق املفضل بن  181 /1، واحلاكم 360 /1، والدارقطين 80 /1
فضالة، كالمها عن يزيد بن أيب حبيب، عن عبد هللا بن احلكم البلوي، عن 

 ابح اللخمي، عن عقبة بن عامر اجلهين: علي بن ر 
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"أنه قدم على عمر بن اخلطاب، من مصر فقال: منذ كم مل تنزع خفيك؟ 
 قال: من اجلمعة إىل اجلمعة، قال: أصبت السنة".

وعند ابن ماجه، واملزي: احلكم بن عبد هللا البلوي، والصواب: عبد هللا بن 
، وابن أيب حامت يف "اجلرح 74 /5احلكم: ذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 

"عن حيىي بن معني أنه قال: احلكم بن عبد هللا  ، وقال:122 /3والتعديل" 
 البلوي ثقة". 

 .30 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 وقال الدارقطين يف حاشية "السنن": ليس مبشهور.

 َوَقال يف موِضٍع آخر: ليس ابلقوي.

 جرح!ال يعرف بعدالة، وال  قاين يف كتاب األابطيل:ر وقال اجلو 

( 2015املعرفة" )، ويف "280 /1، والبيهقي 360 /1وأخرجه الدارقطين 
، حدثين عمرو بن احلارث، وابن هليعة، والليث بن من طريق ابن وهب

 سعد، عن يزيد بن أيب حبيب به.

وفيه قال عمر: "أصبت"، ومل يقل: "السنة"، وقال الدارقطين يف "العلل"  
 ( "وهو احملفوظ".148)

من  135 /2، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 366 /1وأخرجه الدارقطين 
ثنا أيب، قال: مسعت حيىي بن أيوب، عن يزيد بن حدطريق وهب بن جرير، 
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عن عمر هبذا، وقال:  بن عامر، أيب حبيب، عن علي بن رابح، عن عقبة
 "أصبت السنة".

 وقال الدارقطين: 

 "ومل يذكر بني يزيد، وعلي بن رابح أحدا".

 وقال ابن عساكر:

"هكذا رواه جرير بن حازم عن حيىي، عن يزيد، واتبعه الوليد بن مسلم عن 
ابن هليعة عن يزيد... ويزيد بن أيب حبيب مل يسمعه من علي بن رابح 

بينهما عبد هللا بن احلكم البلوي كذلك رواه عن يزيد عمرو بن احلارث 
 والليث بن سعد ومفضل بن فضالة وحيوة بن شريح وكذلك رواه عبد هللا

بن وهب وحيىي بن حسان عن ابن هليعة، ووافقا اجلماعة عن يزيد وخالفا ا
 مسلم عن ابن هليعة ". الوليد بن

، وابن املنذر يف "األوسط" 80 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 /1، عن سليمان بن شعيب، واحلاكم 361 /1(، والدارقطين 461)

ن نصر بن سابق اخلوالين، من طريق حبر ب 280 /1، وعنه البيهقي 180
عن أبيه عن عقبة بن  علي،كالمها عن بشر بن بكر قال: حدثنا موسى بن 

 عامر قال: 
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"خرجت من الشام إىل املدينة يوم اجلمعة، فدخلت املدينة يوم اجلمعة، 
فدخلت على عمر بن اخلطاب، فقال يل: مىت أوجلت خفيك يف رجليك؟ 

 ؟ قلت: ال، فقال: أصبت السنة".قلت: يوم اجلمعة، قال: فهل نزعتهما

 وقال الدارقطين:

 "صحيح اإلسناد".

 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

 قلت: بشر بن بكر مل خيرّج له مسلم شيئا، وهو من رجال البخاري.

 

 وأما حديث ابن مسعود:

كويف أيب املنذر، قال: ( من طريق يوسف بن عطية ال1578فأخرجه البزار )
 ملسو هيلع هللا ىلص:حدثنا أبو محزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد هللا، عن النيب 

 "يف املسح على اخلفني للمسافر ثالثة أايم، وللمقيم يوم وليلة".

 وهذا إسناد ضعيف جدا، يوسف بن عطية الكويف أبو املنذر: مرتوك. 

 وأبو محزة هو ميمون األعور: ضعيف.
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، وابن عدي يف 145 /2(، والعقيلي يف "الضعفاء" 1592وأخرجه البزار )
طريق عبد الرمحن بن  ( من878، ومتام يف "الفوائد" )264 /4"الكامل" 

 هانئ، عن سليمان بن يسري، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد هللا قال: 

على اخلفني للمسافر ثالثة أايم ولياليهن ملسو هيلع هللا ىلص "كنا منسح مع رسول هللا 
 لة".وللمقيم يوم ولي

من طريق عيسى بن يونس، عن  264 /4وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
 سليمان بن يسري، عن مهام بن احلارث، عن ابن مسعود به.

 وسليمان بن يسري: ضعيف.

( حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: 3869وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
سويد قال: حدثنا  حدثنا عبيد هللا بن هارون الفراييب قال: حدثنا أيوب بن

سفيان الثوري، عن منصور، عن خيثمة، عن أيب عبيدة بن عبد هللا قال: 
 كان عبد هللا بن مسعود، يقول: 

أيمران وحنن معه، أن ال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
 إال من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم".

 وقال الطرباين:

ث عن سفيان إال أيوب بن سويد، تفرد به: عبيد هللا بن "مل يرو هذا احلدي
 هارون الفراييب".

 وإسناده ضعيف، أيوب بن سويد: ضعفه أمحد، ومجاعة.
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 ومل أجد عبيد هللا بن هارون الفراييب!

 وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه.

 والصحيح عن ابن مسعود أنه موقوٌف عليه:

(، 460(، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" )799أخرجه عبد الرزاق )
، والبيهقي 84 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 183 /1وابن أيب شيبة 

عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن احلارث  276 /1
 بن سويد، عن عبد هللا بن مسعود قال: ا

 لمقيم"."ثالثة أايم للمسافر، ويوم ل

 وهذا إسناد صحيح، ورجاله رجال الشيخني.

( حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، 9240) /9وأخرجه الطرباين 
حدثنا سفيان، عن حبيب بن أيب اثبت، عن إبراهيم التيمي، عن احلارث 

 بن سويد، قال: ا

 "جعل عبد هللا املسح ثالثة أايم للمسافر، ويوما للمقيم".

 حدثنا حسني بن نصر، قال: حدثنا  84 /1ه الطحاوي قلت: أخرج
أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن 

 احلارث بن سويد به.
( حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، 9246) /9وأخرجه الطرباين 

 حدثنا محاد، عن سلمة بن كهيل، عن ابن مسعود به.



1053 
 

حدثنا هشيم، قال: أخربان حصني، عن  180 /1شيبة  وأخرجه ابن أيب
 إبراهيم، عن ابن مسعود به.

 وهذا إسناد منقطع.

( حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، 9247) /9وأخرجه الطرباين 
 حدثنا أبو عوانة، عن مغرية، عن إبراهيم، عن ابن مسعود به.

( من طريق 9244) /9(، ومن طريقه الطرباين 801وأخرجه عبد الرزاق )
 عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود به.

( من طريق محاد بن سلمة، عن حجاج، عن 9245) /9وأخرجه الطرباين 
 احلكم بن عتيبة، عن علي بن احلسني، عن ابن مسعود به.

 واحلجاج هو ابن أرطأة.

 /1" (، والبخاري يف "التاريخ الكبري71وأخرجه أبو يوسف يف "اآلاثر" )
 من طريق حممد بن عمرو بن احلارث، عن ابن مسعود به. 190

 

 

 يستفاد من الحديث

 

:  فيه دليل على جواز املسح على اخلفني يف احلضر والسفر. أوًلا
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أن املسح على اخلفني خمتص ابلتطهر من احلدث األصغر، وأما اجلنابة  اثنياا:
 فيجب خلعهما.

 

 فيه دليل على توقيت مدة املسح على اخلفني. اثلثاا:

 

 أن املسح رخصة وهلذا زيد يف مدة املسح للمسافر ملشقة السفر. رابعاا:

 

ا:  توقيت املسح للمسافر ثالثة أايم بلياليهن. خامسا

 

ا:  توقيت املسح للمقيم يوًما وليلة. سادسا

 

لمه عند من يستحب للمحّدث وللمعلم واملفيت إذا طلب منه ما يع سابعاا:
 هو أجل منه أن يرشد إليه وإن مل يعرفه قال اسأل عنه فالان. 
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لعقبة بن عامر "أصبت  الضرورة هلا أحكام خاصة، قال عمر  اثمناا:
السنة" ألنه مل ينزع خفيه من اجلمعة إىل اجلمعة وهي مدة إرساله من الشام 

" الفتاوى موعجم "رمحه هللا تعاىل كما يف بريدا، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
21/ 215-216: 

"ملا ذهبت على الربيد وجد بنا السري وقد انقضت مدة املسح فلم ميكن 
النزع والوضوء إال ابنقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون 

 ،فغلب على ظين عدم التوقيت عند احلاجة كما قلنا يف اجلبرية ،ابلوقوف
ر: "أصبت السنة" على هذا توفيقا ونزلت حديث عمر وقوله: لعقبة بن عام

بني اآلاثر مث رأيته مصرحا به يف مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على 
الربيد كما ذهبت ملا فتحت دمشق ذهب بشريا ابلفتح من يوم اجلمعة إىل 

فقال له عمر: منذ كم مل تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم اجلمعة  ،يوم اجلمعة
 وافقة.قال: أصبت فحمدت هللا على امل

وهذا أظنه أحد القولني ألصحابنا وهو: أنه إذا كان يتضرر بنزع اخلف صار 
 مبنزلة اجلبرية".

 

 ٭ ٭ ٭
 

 



1056 
 

 ما يقول إذا فرغ من الوضوء

 

الوضوء مث  -أو فيسبغ  -( "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ 42)
يقول: أشهد أن ًل إله إًل هللا وأن حممدا عبد هللا ورسوله إًل 

 أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء".فتحت له 
 

( "من توضأ فقال: سبحانك اللهم، وحبمدك أشهد أن ًل إله 43)
إًل أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب يف رق مث طبع بطابع فلم 

 يكسر إىل يوم القيامة".
 

الوضوء  -أو فيسبغ  -( "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ 42احلديث رقم )
أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبد هللا ورسوله إال فتحت له مث يقول: أشهد 

 أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء".

(، 222، وابن خزمية )153 /4(، وأمحد 17-234أخرجه مسلم )
من طريق عبد الرمحن بن مهدي، وأبو داود  280 /2و 78 /1والبيهقي 

( 1050بن حبان )(، وا606(، وأبو عوانة )222(، وابن خزمية )169)
(، وأبو عوانة 177(، ويف "الكربى" )151من طريق ابن وهب، والنسائي )

( من طريق أسد 917) /17( من طريق زيد بن احلباب، والطرباين 605)
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بن موسى، وعبد هللا بن صاحل، مخسُتهم عن معاوية بن صاحل، عن ربيعة ا
 بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن عقبة بن عامر. ا

 ح، وحدثين أبو عثمان، عن جبري بن نفري، عن عقبة بن عامر، قال: 

"كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول هللا 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن "قائما حيدث الناس فأدركت من قوله: ملسو هيلع هللا ىلص 

 وضوءه، مث يقوم فيصلي ركعتني، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال وجبت له
قال فقلت: ما أجود هذه فإذا قائل بني يدي يقول: اليت قبلها أجود  "ةاجلن

 فنظرت فإذا عمر قال: إين قد رأيتك جئت آنفا، قال: فذكره.

 والسياق ملسلم، ومل يذكر الطرباين، والنسائي حديث عمر.

ويف رواية النسائي عن زيد بن احلباب، قال: حدثنا معاوية بن صاحل، حدثنا 
عن أيب إدريس اخلوالين وأيب عثمان، عن جبري بن نفري، عن  ربيعة بن يزيد،

وهذا يوهم أن أاب إدريس يرويه عن  عقبة، فعَطف اخلوالين على أيب عثمان،
 جبري بن نفري، وأن ربيعة يرويه عن أيب عثمان!

( عن بشر بن آدم، عن زيد 243لكن يزيل الوهم األول ما أخرجه البزار )
اوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب بن احلباب قال: حدثنا معا

 إدريس، عن عقبة بن عامر به.
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( حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا زيد بن 906لكن أخرجه أبو داود )
احلباب، حدثنا معاوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس 

 اخلوالين، عن جبري بن نفري احلضرمي، عن عقبة.

 قبة: جبري بن نفري!أيب إدريس وع فأدخل بني

( ففيه: عن معاوية بن 605ويزيل الوهم الثاين ما جاء عند أيب عوانة )
صاحل، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أيب إدريس اخلوالين، ومعاوية، عن 

 أيب عثمان، عن جبري بن نفري، عن عقبة.

 إدريس هو معاوية ألنه هو من يروي أيبفهذا يوّضح أن املعطوف على  
قني كليهما، األول: معاوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب الطري

إدريس اخلوالين، عن عقبة، والثاين: معاوية بن صاحل، عن أيب عثمان، عن 
 جبري بن نفري، عن عقبة، هذا هو احملفوظ يف هذا احلديث.  

، ومن طريقه ابن حجر يف "نتائج األفكار" 146-145 /4وأخرجه أمحد 
، ويعقوب بن سفيان يف -هو ابن سعد  -ق ليث من طري 236 /1

(، 2498، ويف "الشعب" )78 /1، والبيهقي 426 /2"املعرفة والتاريخ" 
( من طريق عبد هللا بن صاحل اجلهين، كالمها 234ويف "البعث والنشور" )

عن معاوية بن صاحل احلمصي قاضي أندلس، عن أيب عثمان، عن جبري بن 
عن  ،وعبد الوهاب بن خبت ،أىب إدريس اخلوالين عن ،وربيعة بن يزيد ،نفري

 كلهم حيدث عن عقبة بن عامر به.  ،الليث بن سليم اجلهين
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وهو  عن أيب بكر بن أيب شيبة ) 78 /1(، والبيهقي 234وأخرجه مسلم )
(، حدثنا زيد بن احلباب، حدثنا معاوية بن  3 /1عنده يف "املصنف" 

صاحل، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، وأيب عثمان، عن جبري 
ملسو هيلع هللا ىلص بن نفري بن مالك احلضرمي، عن عقبة بن عامر اجلهين، أن رسول هللا ا

 قال: فذكر مثله غري أنه قال: 

أشهد أن حممدا "من توضأ فقال أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له و 
 عبده ورسوله".

(، والطوسي يف "خمتصر 140(، ويف "الكربى" )148وأخرجه النسائي )
(، ويف 108، ويف "السنن الصغري" )78 /1(، والبيهقي 46األحكام" )

( من طريق زيد بن حباب، والنسائي يف "الكربى" 58"الدعوات الكبري" )
وسى، كالمها عن ( عن الربيع بن سليمان، من طريق أسد بن م141)

معاوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين وأيب عثمان، 
 اجلهين، عن عمر بن اخلطاب به. ر عن عقبة بن عام

 ليس فيه: جبري بن نفري!

( عن نصر بن مرزوق املصري، وأبو عوانة 223وقد أخرجه ابن خزمية )
مد بن عمرو بن اجلراح ( حدثنا أبو العباس الغزي عبد هللا بن حم607)

 فيه جبري بن نفري. األزدي، كالمها عن أسد بن موسى فذكر
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( حدثنا عباس بن حممد قال: حدثنا زيد بن 604وأخرجه أبو عوانة )
احلباب قال: حدثين معاوية بن صاحل قال: حدثين ربيعة بن يزيد الدمشقي، 

 ب عن أيب إدريس اخلوالين، عن عقبة بن عامر، عن عمر بن اخلطا
 ابلشطر الثاين من احلديث.

 وقال البيهقي:

"ورواه أبو بكر بن أيب شيبة، عن زيد بن احلباب. قال يف إسناده: وأيب 
 عثمان، عن جبري بن نفري، عن عقبة بن عامر، وهو الصحيح".

( حدثنا جعفر بن حممد بن عمران الثعليب الكويف، 55وأخرجه الرتمذي )
اوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد قال: حدثنا زيد بن حباب، عن مع

الدمشقي، عن أيب إدريس اخلوالين، وأيب عثمان، عن عمر بن اخلطاب، 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 

"من توضأ فأحسن الوضوء مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، اللهم اجعلين من التوابني، واجعلين من 

 طهرين، فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء".املت

 فأعضل أحد إسناديه إذ مل يذكر عقبة بن عامر، وال جبري بن نفري!

 وزاد يف متنه "اللهم اجعلين من التوابني، واجعلين من املتطهرين".

 وقال الرتمذي:
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يف هذا الباب ملسو هيلع هللا ىلص "وهذا حديث يف إسناده اضطراب، وال يصح عن النيب 
: وأبو إدريس مل يسمع من عمر -يعين البخاري  -شيء، قال حممد  كبري

 شيئا".

قلت: هذا االضطراب يف رواية زيد بن احلباب وحده، واتبعه على وجه 
واحد منها: أسد بن موسى، وجاءت رواية عن أسد بن موسى عند ابن 

عليها ( على اجلادة، وهذه الزايدة مل يتابعه 607(، وأيب عوانة )223خزمية )
أحٌد، بل تفّرد هبا عنه شيخ الرتمذي جعفر بن حممد بن عمران، قال احلافظ 

 :238 /1يف "نتائج األفكار" 

"االختالف واخلطأ من شيخه جعفر بن حممد، فقد اتفق أبو بكر وعثمان 
ابنا أيب شيبة وغريمها على روايته عن زيد بن احلباب على الصواب إبثبات 

 نفري...عقبة بن عامر، وجبري بن 

وقال: وزاد فيه اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين... مل تثبت 
هذه الزايدة يف هذا احلديث، فإن جعفر بن حممد شيخ الرتمذي تفرد هبا، 

جبري بن نفري ومل يضبط اإلسناد، فإنه أسقط بني أيب إدريس وبني عمر 
ه عن معاوية بن ، وخالفه كل من رواوعقبة، فصار منقطعا، بل معضال

 صاحل، مث عن زيد بن احلباب".

 وله طريقان آخران عن عقبة بن عامر:
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(، 716، والدارمي )120-19 /1(، وأمحد 170أخرجه أبو داود ) - 1
(، وابن 84(، ويف "عمل اليوم والليلة" )9832والنسائي يف "الكربى" )

 (، 228(، والفاكهي يف "الفوائد" )31السين يف "عمل اليوم والليلة" )
عن عبد هللا  744 /1(، والدواليب يف "الكىن" 249( و )180وأبو يعلى )

يزيد املقرئ، عن حيوة بن شريح قال: أخربين زهرة بن معبد، عن ابن  بنا
 عمه، عن عقبة بن عامر:

يوما ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك، فجلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أنه خرج مع رسول هللا 
حيدث أصحابه، فقال: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ، فأحسن 

 ه أمه.الوضوء، مث قام فصلى ركعتني، غفر له خطاايه فكان كما ولدت
قال عقبة بن عامر: فقلت: احلمد هلل الذي رزقين أن أمسع هذا من رسول 

، فقال يل عمر بن اخلطاب، وكان جتاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
أعجب من هذا قبل أن أتيت، فقلت: وما ذاك أبيب ملسو هيلع هللا ىلص فقد قال رسول هللا 

، مث من توضأ فأحسن الوضوءملسو هيلع هللا ىلص: أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول هللا 
رفع نظره إىل السماء، فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فتحت له مثانية أبواب اجلنة، يدخل من 
 أيها شاء".

 وعند الدواليب عن عمه بدل ابن عمه!، وإسناده ضعيف فيه َمنأ مل يسم.

 /7يب كما يف "حتفة األشراف" وأخرجه أبو داود يف "سننه" برواية ابن األعرا
 4 /1، وابن أيب شيبة 151 /4عن هارون بن عبد هللا، وأمحد  324
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( حدثنا حممد بن املثىن، أربعُتهم )هارون بن 242، والبزار )451 /10و
عبد هللا، وأمحد بن حنبل، وابن أيب شيبة، وحممد بن املثىن( عن عبد هللا بن 

 حدثين زهرة بن معبد به.يزيد، عن سعيد بن أيب أيوب، قال: 

 ومل يذكر أمحد، وابن أيب شيبة عمر بن اخلطاب.

( من طريق ابن أيب شيبة، عن عبد هللا بن 916) /17وقد أخرجه الطرباين 
يزيد، عن حيوة بن شريح، عن سعيد بن أيب أيوب، أخربين زهرة بن معبد 

 به.

بد هللا بن قلت: سعيد بن أيب أيوب يروي عن زهرة بن معبد، ويروي عنه ع
يزيد، لكن حيوة بن شريح ليس له رواية عن سعيد بن أيب أيوب، وأخرجه 

من طريق حيىي بن إسحاق السيلحيين، حدثنا ابن  (915) /17الطرباين 
 هليعة، عن أيب عقيل، حدثين عمي، حدثنا عقبة بن عامر بنحوه.

 وابن هليعة: سيء احلفظ.

ر بن عياش، وعبد الرزاق ( من طريق أيب بك470أخرجه ابن ماجه ) - 2
من  425 /2( عن إسرائيل، ويعقوب بن سفيان 142يف "املصنف" )

( من طريق أيب األحوص، 163طريق شعبة، وأبو نعيم يف "صفة اجلنة" )
من طريق سفيان، مخسُتهم عن أيب  267 /2وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 

ر بن اخلطاب إسحاق، عن عبد هللا بن عطاء، عن عقبة بن عامر، عن عم
  ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 
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"ما من رجل يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول عند فراغه من وضوئه: أشهد أن 
ال إله إال هللا، وأن حممدا عبده ورسوله إال فتحت له مثانية أبواب اجلنة، 

 فيدخل من أيها شاء".

 ويدلس، ومل يدرك عقبة خيطئوإسناده ضعيف، عبد هللا بن عطاء: صدوق 
 بن عامر. ا

وهذا اإلسناد من أجله ارحتل شعبة بن احلجاج رحلته املشهورة، وفيها قال 
 شعبة:

"فلقيت عبد هللا بن عطاء فسألته فقال: حدثين زايد بن خمراق، فقدمت 
البصرة فسألت زايدا فقلت: من حدثك هبذا احلديث؟ فقال: حدثين رجل 

 من بين ليث عن شهر بن حوشب".

 بن اخلطاب: وجاء من حديث عمر

( حدثنا حممد بن أيب حرملة 176أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )
القلزمي، حدثنا عبدة بن عبد الرحيم املروزي، حدثنا حممد بن يوسف 

الفراييب، حدثنا ابن ثوابن، عن القاسم، عن أيب أمامة، عن عمر بن 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اخلطاب، عن النيب 

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك "من توضأ فأحسن وضوءه مث قال 
له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من 

 أيها شاء".
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وإسناده ضعيف، حممد بن أيب حرملة أو ابن حرملة القلزمي: مل أجد له 
 ترمجة.

 وابن ثوابن: قال دحيم وغريه: ثقة رمي ابلقدر، ولينه بعضهم.

 

أنس، وثوابن، وابن مسعود، وموقوفا على علي بن أيب  وجاء من حديث
 طالب، وحذيفة بن اليمان رضي هللا عنهم:

 

 أما حديث أنس:

 /10و 4 /1، وابن أيب شيبة 265 /3(، وأمحد 469فأخرجه ابن ماجه )
(، وأبو احلسن بن سلمة يف 33، وابن السين يف "عمل اليوم والليلة" )451

(، والدواليب يف "الكىن" 469"زوائده" على "ابن ماجه" عقب احلديث )
(، وأبو نعيم يف "صفة 386( و )385، والطرباين يف "الدعاء" )1025 /3

( من طرق عن عمرو بن عبد هللا بن وهب، حدثنا زيد 167جلنة" )ا
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص العمي، عن أنس بن مالك، عن النيب 

"من توضأ فأحسن الوضوء، مث قال ثالث مرات: أشهد أن ال إله إال هللا 
وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، فتحت له من اجلنة مثانية 

 أبواب، من أيها شاء دخل".

 ده ضعيف من أجل زيد العمي، وله طريق أخرى اتلفة:وإسنا
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أخربان العتيقي، حدثنا أمحد،  175 /11أخرجه اخلطيب يف "اتريخ بغداد" 
حدثنا عيسى بن يعقوب بن جابر، حدثنا دينار، حدثنا صاحيب أنس بن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: مالك قال: قال رسول هللا 

ل أشهد أن ال "من توضأ للصالة وأسبغ الوضوء، ورفع رأسه إىل السماء وقا
إله إال هللا وحده ال شريك له، فتح هللا مثانية أبواب اجلنة وقيل له ادخل من 

 أي ابب شئت".

: " ذاك 30 /2آفته دينار أبو مكيس احلبشي: قال الذهيب يف "امليزان" 
 التالف املتهم، قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة.

 وقال ابن عدي: ضعيف ذاهب...

 يف حدود األربعني ومائتني بوقاحة عن أنس بن مالك". وقال: حدث

 وجاء إبسناد مقروان أبنس: عبد هللا بن عمر:

(، 283(، ويف "اخلالفيات" )109أخرجه البيهقي يف "السنن الصغري" )
من طريق حممد بن سعيد بن زائدة  1047 /2وابن عساكر يف "املعجم" 

يه، عن معاوية بن قرة، األسدي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أب
 حدثين ابن عمر، وأنس بن مالك: 

توضأ مرة مرة مث قال: هذا وضوء الصالة الذي ال يقبل ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 هللا الصالة إال به، مث توضأ مرتني مرتني مث قال: 
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هذا وضوء من توضأ ضعف هللا له األجر مرتني، مث توضأ ثالاث ثالاث مث قال: 
نبياء قبلي ووضوء إبراهيم خليل الرمحن، من توضأ مث هذا وضوئي ووضوء األ

قال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين فتحت له أبواب 

 اجلنة يدخل من أيها شاء".

 ابن معني. وإسناده اتلف، عبد الرحيم بن زيد العمي: مرتوك، كذبه

 وأبوه زيد العمي: ضعيف.

( من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار، وأبو 419وأخرجه ابن ماجه )
(، ومن طريقه اخلطيب يف "تلخيص 46(، ويف "املعجم" )5598يعلى )

، وابن حبان يف [66]القاص  حدثنا حممد بن بشري 316 /1املتشابه" 
موسى احلرشي، وابن من طريق حممد بن  162-161 /2"اجملروحني" 

( من طريق سوار بن عمارة، وأبو 748( و )143األعرايب يف "املعجم" )
( من طريق عتاب بن بشري، 59يف "جزء من حديثه" ) عروبة احلراين

 مخسُتهم عن عبد الرحيم بن زيد العمي به.

                                                           

"مسند أيب يعلى" )أمحد بن بشري املذكر!( وهو حتريف، والصواب: ويف املطبوع من  - 66
 .حممد وهو ابن بشري بن مروان بن عطاء أبو جعفر الكندي القاص البغدادي

"تلخيص املتشابه" (، و46، و"معجم شيوخ أيب يعلى" )211 /7وانظر "اجلرح والتعديل" 
1/ 316. 
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ليس يف إسناده أنس بن مالك، ومل يذكروا يف متنه "اللهم اجعلين من 
 ين من املتطهرين"!التوابني واجعل

 

 وأما حديث ثوابن:

( من طريق شجاع بن الوليد، عن أيب سعد 1441) /2فأخرجه الطرباين 
 ملسو هيلع هللا ىلص:، قال: قال النيب البقال، عن أيب سلمة، عن ثوابن 

"من توضأ فقال: أشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا، فتحت له 
 شاء".أبواب الثمانية من اجلنة، يدخل من أيها ي

 وله طريقان آخران عن أيب سعد البقال:

(، ومن طريقه ابن حجر يف 32أخرجه ابن السين يف "عمل اليوم والليلة" )
، وقّوام السنة 174 /3، والرافعي يف "التدوين" 242 /1"نتائج األفكار" 

( من طريق علي بن يزيد الصدائي، والرافعي يف 2068يف "الرتغيب" )
من طريق يعلى بن عبيد، واخلطيب يف "اتريخ  343-342 /2"التدوين" 

، وأبو طاهر السلفي يف [67]من طريق هانئ بن سعيد  335 /2بغداد" 

                                                           

"أخرجه حممد بن سنجر يف "مسنده" عن : 242 /1قال احلافظ يف "نتائج األفكار"  - 67
 وهو أبو سعد البقال األعور". -هارون بن سعيد، عن سعيد بن املرزابن 

فإنه عند اخلطيب من طريق حممد  335 /2قلت: فقد يكون هانئ حتريف يف "اتريخ بغداد" 
 بن سنجر.ا
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 90 /3خمطوط، وابن النجار يف "ذيل اتريخ بغداد"  -"املشيخة البغدادية" 
 ، أربعُتهم عنه، وزادوا:[68]من طريق املعاىف بن عمران 

 من املتطهرين"."اللهم اجعلين من التوابني واجعلين 

 وإسناده ضعيف، أبو سعد البقال: ضعيف مدلس.

( حدثنا عيسى بن حممد السمسار 4895وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
قال: حدثنا أمحد بن سهيل الوراق قال: حدثنا مسور بن مورع العنربي 

قال: حدثنا األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن ثوابن، موىل رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص:ل رسول هللا قال: قاملسو هيلع هللا ىلص 

"من دعا بوضوئه، فساعة يفرغ من وضوئه يقول: أشهد أن ال إله إال هللا،  
 وأشهد أن حممدا رسول هللا، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من

 املتطهرين، فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء".

 وقال الطرباين:

 بن مورع"."مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال مسور 

 :239 /1مسور بن مورع: جمهول، قال اهليثمي يف "اجملمع" 

                                                           

ىف بن عثمان، ويف املطبوع من "ذيل ابن النجار" حتّرف املعاىف بن عمران إىل املعا - 68
 وحتّرف أبو سعد إىل أيب سعيد!
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"مل أجد من ترمجه، وفيه أمحد بن سهيل الوراق، ذكره ابن حبان يف 
 الثقات".

 (:80قلت: وإسناده منقطع، قال أبو حامت كما يف "املراسيل" )ص 

 "سامل بن أيب اجلعد مل يسمع من ثوابن شيئا يدخل بينهما معدان".

 خ الطرباين عيسى بن حممد السمسار: مل أجد من ترمجه.وشي

 

 وأما حديث ابن مسعود:

(، ومن طريقه الشجري 483فأخرجه أبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" )
، وابن 124 /1(، والدارقطين 195ترتيب ) -يف "األمايل اخلميسية" 

، وابن مُجيع الصيداوي يف 44 /1(، والبيهقي 100شاهني يف "الرتغيب" )
، 239 /1(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 291"معجم شيوخه" )ص 

 251 /1(، واحلافظ يف "نتائج األفكار" 1676سنة يف "الرتغيب" )وقّوام ال
اتًما وخمتصًرا من طريق حيىي بن هاشم الغساين، حدثنا األعمش، عن شقيق 

 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص بن سلمة، عن عبد هللا، قال: مسعت رسول هللا ا

"إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم هللا عليه، فإنه يطهر جسده كله، فإن مل 
هللا على طهوره مل يطهر إال ما مر عليه املاء، فإذا فرغ  يذكر أحدكم اسم

أحدكم من طهوره فليشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا عبده ورسوله، مث 
 ليصل علّي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرمحة".
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 وقال الدارقطين:

 "حيىي بن هاشم ضعيف".

 وقال البيهقي:

غري حيىي بن هاشم، وحيىي بن  "وهذا ضعيف ال أعلمه رواه عن األعمش،
 هاشم مرتوك احلديث".

 (: "موضوع هبذا التمام".5691وقال العاّلمة األلباين يف "الضعيفة" )

ورّد احلافظ دعوى تفّرد حيىي بن هاشم بقوله: "اتبعه حممد بن جابر اليمامي 
عن األعمش، أخرجه أبو الشيخ يف كتاب "الثواب" من طريقه مقتصًرا على 

 -يعين: "وليصل علّي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرمحة  -أواخره 
 وفيه املقصود وحممد بن جابر أصلح حاال من حيىي بن هاشم، وهللا أعلم".

 

 وأما حديث الرباء بن عازب:

، 244 /1فأخرجه املستغفري يف "الدعوات" كما يف "نتائج األفكار" 
حممد املكي، عن أيب  عن أيب العباس جعفر بن 278 /2و"البدر املنري" 

بكر حممد بن حامد بن حفص البيكندي، عن أيب حممد إسحاق بن محزة 
بن يوسف بن فروخ، عن عيسى بن موسى غنجار، عن أيب محزة عبد هللا ا
 ملسو هيلع هللا ىلص: بن مسلم، عن سامل بن أيب اجلعد، عن الرباء قال: قال رسول هللا ا
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عضو: أشهد أن ال "ما من عبد يقول حني يتوضأ: بسم هللا، مث يقول لكل 
إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، مث يقول حني 

إال فتحت له مثانية  ،املتطهرين يفرغ: اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من
أبواب من اجلنة يدخل من أيها شاء، فإن قام من فوره ذلك فصلى ركعتني 

صالته كيوم ولدته أمه، مث يقال له: يقرأ فيهما ويعلم ما يقول انفتل من 
 استأنف العمل".

 :174 /1وقال احلافظ يف "التلخيص احلبري" 

 "إسناده واٍه". 

 

 وجاء موقوفاا على علي بن أيب طالب:

( عن حيىي بن العالء، والضيب يف 731أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
سامل بن أيب ( حدثنا ابن فضيل، كالمها عن األعمش، عن 62"الدعاء" )

 اجلعد، عن علي قال:

"إذا توضأ الرجل فليقل: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده  
 ورسوله، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين".

 (:80إسناده منقطع، قال أبو زرعة كما يف "املراسيل" )ص 

 مرسل". ي"سامل بن أيب اجلعد عن عمر وعثمان وعل
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حدثنا عبد هللا بن منري، وعبد هللا  451 /10و 3 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
بن داود، عن األعمش، عن إبراهيم بن املهاجر، عن سامل بن أيب اجلعد، ا

 قال: كان علي إذا فرغ من وضوئه، قال: فذكره.

ثنا حد( من طريق أمحد بن يونس، 392وأخرجه الطرباين يف "الدعاء" )
"أنه كان إذا  أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي عمرو بن اثبت، عن 
 فرغ من وضوئه قال: 

 اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين".

احلارث هو ابن عبد هللا األعور، وعمرو بن اثبت هو ابن أيب املقدام 
 الكويف: كالمها ضعيف، ورميا ابلرفض.

 

 : وجاء موقوفا على حذيفة بن اليمان

حدثنا عبدة بن  452 /10و 4 /1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" 
 سليمان، عن جويرب، عن الضحاك، قال: 

"كان حذيفة إذا تطهر قال: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدا 
 عبده ورسوله، اللهم اجعلين من التوابني، واجعلين من املتطهرين".

 األزدي: قال الذهيب: تركوه.  وإسناده ضعيف جدا، جويرب هو ابن سعيد

 والضحاك بن مزاحم: صدوق كثري اإلرسال، ومل يسمع من حذيفة.
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 غريب الحديث

 

)فيبلغ أو يسبغ الوضوء( كالمها مبعىن أي: يتّمه ويكمله، اإلسباغ يف اللغة: 
أن يشتمل العضو الغسل ويستوعبه، والثوب السابغ: الفاضل عن مقدار 

 أي: عمكم هبا.﴾ عليكم نعمه وأسبغ﴿طول صاحبه. وقوله: 
 

)فُتحت له أبواب اجلنة الثمانية( هو من ابب: ونفخ يف الصور، عرب عن 
اآليت ابملاضي، لتحقق وقوعه، واملراد تفتح له يوم القيامة يدخل من أيها 

 شاء.
 

 يستفاد من الحديث

 

: فضل إسباغ الوضوء، وهو إمتام الوضوء، وإكماله على كل عضو، أبن  أوًلا
"إهنا ال تتم صالة  ملسو هيلع هللا ىلصابملاء حبيث جيري عليها، وقال  يعم مجيع األعضاء

أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره هللا عز وجل فيغسل وجهه ويديه إىل 
 املرفقني، وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني" حديث صحيح، أخرجه 

( من حديث 460وابن ماجه ) (،1136(، والنسائي )858اود )أبو د
 (.32رفاعة بن رافع، وتقّدم خترجيه يف كتابنا هذا برقم )
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إخالص العمل  استحباب هذا الذكر عقيب الوضوء، ففيه إشارة إىل اثنياا:
هلل، وطهارة القلب من الشرك والرايء، بعد طهارة األعضاء من احلدث 

 واخلبث.
 

مجع يف هذا احلديث بني طهارة الظاهر ابلوضوء، وطهارة الباطن  اثلثاا:
 ابلتوحيد.

 

أن الوضوء مع الشهادتني موجب لفتح أبواب اجلنة الثمانية، وال  رابعاا:
"يف اجلنة مثانية أبواب، فيها ابب يسمى الراين، ال  يعارض هذا احلديث:

يدخله إال الصائمون" ألن ما يف حديث الباب أنه ينادي منها كلها لكونه 
عمل بعمل أهل كل ابب تشريًفا له يف ذلك املوقف، مث يلهم الدخول من 

 الباب الغالب عليه عمله. 

 :169-168 /5قال ابن دقيق العيد يف "اإلملام" 

بني املتفقهة والطلبة سؤال على هذا احلديث: وهي املعارضة بينه، "اشتهر 
 وبني كون الباب الراين ال يدخله إال الصائمون.

وأجيب عنه: أبن شرط التعارض احتاد املوضوع، وأحد احلديثني يدل على 
أن الدخول من ابب الراين خمصوص ابلصائمني، واآلخر يدل على ختيريان 
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ل من أيها شاء، فال احتاد يف املوضوع، إذ التخيري على هذا الفعل يف الدخو 
 يف الدخول غري احلكم ابلدخول.

يدخل  فإن قيل: فما الفائدة يف التخيري يف دخوله من أيها شاء، مع كونه ال
من بعضها؟ قلنا: الفائدة إظهار التعظيم والشرف الناشئ عن هذا التخيري، 

غري الصائمني الباب الراين أعين: عدم دخول  -وقد ال يكون هذا املعارض 
معلوما عند هذا املدعو، وال عند السامعني حينئذ، فتبقى الفائدة كاملة،  -

وهذا يف املثال، كما روي عن بعض املتقدمني أنه قال: أخذ امليثاق على 
إذا ظهر، مع العلم أبنه ال يظهر يف زمن ملسو هيلع هللا ىلص مجيع األنبياء أن يؤمنوا ابلنيب 

هار الشرف، وعدم العلم بعدم ظهوره يف زمن أحد منهم، وإمنا ذلك إلظ
السابقني هلم إن  -صلوات هللا وسالمه على مجيعهم  -األنبياء السابقني هلم 

، وإن كان حاصال، فهو -صلوات هللا عليهم  -كان العلم غري حاصل هلم 
 ."أقوى ملا قلناه، وأسد ملا ذكرانه

 

ا:  فضل الشهادتني وعظم كلمة التوحيد. خامسا

 

 فضيلة الوضوء، وما يعود به على صاحبه من الثواب العظيم. ا:سادسا 

 

 فيه دليل على أن للجنة مثانية أبواب. سابعاا:
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 إثبات البعث، واجلزاء بعد املوت. اثمناا:
 
 

 أن هللا تعاىل يعطي الثواب اجلزيل على العمل القليل اخلالص لوجهه. اتسعاا:
 

 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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"من توضأ فقال: سبحانك اللهم، ( 43احلديث الثاين رقم )
وحبمدك أشهد أن ًل إله إًل أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب يف 

 رق مث طبع بطابع فلم يكسر إىل يوم القيامة".

 
(، ويف "عمل اليوم 9829أخرجه النسائي يف "الكربى" ) -صحيح 

(، 390(، ويف "الدعاء" )1455(، والطرباين يف "األوسط" )81والليلة" )
(، والضياء يف "املنتقى 2499، والبيهقي يف "الشعب" )564 /1واحلاكم 

-244 /1خمطوط، وابن حجر يف "نتائج األفكار"  -من مسموعاته مبرو" 
 بن كثري أيب غسان العنربي، والبيهقي يف "الشعب" من طريق حيىي 245

( من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كالمها عن شعبة قال: 2499)
حدثنا أبو هاشم، عن أيب جملز، عن قيس بن عباد، عن أيب سعيد عن النيب 

 قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص 

 وزاد البيهقي يف أوله:

يث قرأها إىل مكة"، "من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من ح
 وكذا الطرباين يف "األوسط"، واحلاكم، وزادا أيضا: 

"ومن قرأ عشر آايت من آخرها مث خرج الدجال مل يسلط عليه"، وهااتن 
 (.10722الزايداتن عند النسائي يف "الكربى" )

 وقال النسائي: 
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 "هذا خطأ، والصواب موقوف، خالفه حممد بن جعفر فوقفه".

 وقال احلاكم:

ذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ورواه سفيان الثوري، عن "ه
 أيب هاشم فأوقفه".

 وقال البيهقي:

ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة موقوفا، وكذلك رواه سفيان الثوري، عن "
 أيب هاشم موقوفا".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث مرفوعا عن شعبة إال حيىي بن كثري".

بد الصمد بن عبد الوارث وهو ثبت يف شعبة، لكن الطريق قلت: اتبعه ع
إليه فيها عبد الرمحن بن أيب البخرتي وهو عبد الرمحن بن زابن بن احلكم أبو 

علي الطائي: روى عنه أبو بكر بن أيب الدنيا، وحممد بن احلسني القنبيطي، 
وحيىي بن صاعد، وإسحاق بن إبراهيم بن يونس، وحممد بن إبراهيم بن 

 وز، وحممد بن إسحاق الثقفي، وترمجه اخلطيب يف "اتريخ بغداد"فري 
، وذكره الدارقطين يف 251-250 /2، ويف "املوضح" 266 /10 

 /4، واألمري ابن ماكوال يف "اإلكمال" 1077 /2"املؤتلف واملختلف" 
 ومل يذكروا فيه جرًحا وال تعديال. 118
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 واملوقوف: 

(، 83(، ويف "عمل اليوم والليلة" )9831)أخرجه النسائي يف "الكربى" 
، 450 /10و 3 /1(، وابن أيب شيبة 6023) ( و730وعبد الرزاق )

من طريق الثوري،  564 /1(، واحلاكم 391والطرباين يف "الدعاء" )
(، والطرباين 82(، ويف "عمل اليوم والليلة" )9830والنسائي يف "الكربى" )

( من طريق شعبة كالمها )سفيان الثوري، وشعبة بن 391يف "الدعاء" )
عن أيب جملز، عن قيس بن عباد، عن أيب  احلجاج( عن أيب هاشم الرماين،

 سعيد اخلدري، قال: 

"من توضأ، مث فرغ من وضوئه، مث قال: سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن 
ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ختم عليها خبامت فوضعت حتت 

 العرش، فال تكسر إىل يوم القيامة".

 وزاد عبد الرزاق، واحلاكم:

لكهف كما أنزلت، كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إىل "من قرأ سورة ا
 مكة، ومن قرأ عشر آايت من آخرها مث خرج الدجال مل يسلط عليه".

 (.10724( و )10723وهذه الزايدة عند النسائي يف "السنن الكربى" )

هذا هو الثابت عن الثوري أنه موقوف على أيب سعيد، وجاء مرفوعا من 
(، 31يفة، أخرجها ابن السين يف "عمل اليوم والليلة" )طريقه يف رواية ضع

 وابن حجر يف "نتائج األفكار" (،59والبيهقي يف "الدعوات الكبري" )
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من طريق املسيب بن واضح، حدثنا يوسف بن أسباط، عن  244 /1 
سفيان، عن أيب هاشم، عن أيب جملز، عن قيس بن عباد، عن أيب سعيد 

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص  اخلدري، قال: قال رسول هللا

 وهذا إسناد ضعيف، املسيب بن واضح: ضعيف.

 ويوسف بن أسباط: وثقه حيىي بن معني.

 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 وقال البخاري: كان قد دفن كتبه، فكان ال جيئ حبديثه كما ينبغي.

بعد أن حكم بصحة إسناد  - 246 /1وقال احلافظ يف "نتائج األفكار" 
 :-حيىي بن كثري 

اختلف يف رفع املنت ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته يف الرتجيح  "إمنا
 -ابألكثر واألحفظ، فلذلك حكم عليه ابخلطأ، وأما على طريقة املصنف 

تبًعا البن الصالح وغريه فالرفع عندهم مقدم، ملا مع الرافع  -يعين النووي 
 من زايدة العلم.

 جمال للرأي فيه، فله حكم وعلى تقدير العمل ابلطريقة األخرى فهذا مما ال
 الرفع، وهللا أعلم".

 وله طرق أخرى عن أيب هاشم الرماين:
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(، ومن طريقه ابن حجر يف "نتائج 388أخرجه الطرباين يف "الدعاء" ) - 1
حدثنا احلضرمي يعين حممد بن عبد هللا، حدثنا حيىي بن  245 /1األفكار" 

أيب هاشم، عن أيب جملز،  عبد احلميد احلماين، حدثنا قيس بن الربيع، عن
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيب عن قيس بن عباد، عن أيب سعيد اخلدري 

"من قال إذا توضأ: بسم هللا، وإذا فرغ قال: سبحانك اللهم وحبمدك أشهد 
أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع مث وضعت حتت 

 العرش فلم تكسر إىل يوم القيامة".

، قيس بن الربيع: صدوق تغري ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما وإسناده ضعيف
 ليس من حديثه فحدث به. 

( حدثنا حممد بن صاحل بن الوليد 389أخرجه الطرباين يف "الدعاء" ) - 2
النرسي، حدثنا احلسن بن حيىي الرزي، حدثنا عمرو بن عاصم الكاليب، 

 جملز، عن قيس بن حدثنا الوليد بن مروان، عن أيب هاشم الرماين، عن أيب
 مثله.ملسو هيلع هللا ىلص عباد، عن أيب سعيد اخلدري، رضي هللا عنه عن النيب 

وإسناده ضعيف أيضا، الوليد بن مروان: قال أبو حامت كما يف "اجلرح 
 : "جمهول".18 /9والتعديل" 

 وشيخ الطرباين حممد بن صاحل بن الوليد النرسي: مل أجد له ترمجة.

(، ومن 55انتقاء الدارقطين ) -نتخبة" أخرجه املزكي يف "الفوائد امل - 3
، والضياء يف "املنتقى من 254 /1طريقه ابن حجر يف "نتائج األفكار" 



1083 
 

خمطوط، عن أيب العباس أمحد بن حممد بن األزهر،  -مسموعاته مبرو" 
حدثنا إمساعيل بن بشر بن منصور، حدثنا عيسى بن شعيب قال: حدثنا 

ين، عن أيب جملز، عن قيس بن عباد، روح بن القاسم، عن أيب هاشم الرما
 به.ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 

 وقال الدارقطين:

 "غريب عن روح بن القاسم، تفرد به عيسى بن شعيب".

 وقال احلافظ: 

"وعيسى صدوق، نقل ذلك البخاري عن الفالس، وأما ابن حبان فذكره يف 
ه شيئاً أنكره، وحجاج الضعفاء، وساق من رواية حجاج بن ميمون عن

 ضعيف، فإلصاق الوهم به أوىل".

 قلت: ابن األزهر: واٍه، قال ابن حبان: جربت عليه الكذب.

 وقال ابن َعِدي: حدث مبناكري.

وقال السلمي: سألت الدارقطين عن األزهري، فقال: هو أمحد بن حممد بن 
خزمية األزهر بن حريث سجستاين، منكر احلديث، لكن بلغين أن ابن 

 حسن الرأي فيه، وكفى هبذا فخًرا.

 وقال الدارقطين أيًضا يف "غرائب مالك": األزهري ضعيف احلديث.

 



1084 
 

 وله شاهد من حديث عائشة:

( أخربان أبو حممد عبد هللا بن حممد 735أخرجه ابن بشران يف "األمايل" )
بن طاهر العلوي ابملدينة، حدثنا حممد بن احلسن بن نصر البغدادي ا

ثنا وكيع بن اجلراح، حدروف ابملقدسي، حدثنا حممد بن حسان األزرق، املع
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: قال رسول 

 ملسو هيلع هللا ىلص:هللا 

"ما من عبد يسبغ الوضوء مث قال: سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال  
حتت  إله إال هللا، أستغفرك وأتوب إليك، إال رفعت، وختمت، وجعلت

 العرش، فال تفتح إىل يوم القيامة ".

إسناده ضعيف، حممد بن احلسن بن نصر البغدادي: ذكره ابن عساكر يف و 
فيمن روى عنهم أسد بن سليمان بن حبيب  311 /8"اتريخ دمشق" 

 :440 /5الطرباين، وقال العاّلمة األلباين يف "الصحيحة" 

 لوي مل أعرفه أيضا".ن شرطه. والع"مل أره يف "اتريخ بغداد"، وهو م

 

 غريب الحديث

يف رقِّ ﴿)َرق( ابلفتح: ما يكتب فيه، وهو جلد رقيق، ومنه قوله تعاىل: 
 .﴾منشور

 



1085 
 

)طبع بطابع( أي: ختم عليه، والطبع واخلتم معىن واحد، وهو: التغطية على 
الشيء واالستيثاق منه حىت ال يدخله شيء، ومنه يسمى ختام الكتاب: 

 انته عن نظر الناظرين إىل ابطنه.يف ابطنه وصيخامتة لتغطية ما 

 

 يستفاد من الحديث

 

:  فيه داللة على استحباب هذا الذكر عقيب الوضوء. أوًلا
 

سنية التسبيح والتحميد والشهادة، واالستغفار مقروان ابلتوبة بعد  اثنياا:
 الفراغ من الوضوء.

 

 ة.فضل هذا الذكر، وأنه ذخرية لصاحبه يوم القيام اثلثاا:

 

يُقال هذا الذكر بعد الشهادتني، ألجل أن خيتم الوضوء ابالستغفار  رابعاا:
 كما خُتتم الصالة به.

 

 ٭ ٭ ٭
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 ما جاء من أحاديث في نقض الوضوء
 

كان أيمران إذا كنا سفرا أو مسافرين أال ننزع خفافنا ثالثة احلديث األول: "
 .ونوم"أايم ولياليهن، إال من جنابة، ولكن من غائط وبول 

 
 "ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ".احلديث الثاين: 

 
 عن املذي، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل النيب احلديث الثالث: 

 
"إذا طهرت فاغسلي ثوبك، مث صلي فيه، قالت: أرأيت إن احلديث الرابع: 

 مل خيرج الدم من الثوب؟ قال: "يكفيك املاء وال يضرك أثره".
 

 "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".امس: احلديث اخل
 

 ،"إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه ليس دوهنا حجاباحلديث السادس: 
 فقد وجب عليه الوضوء".

 
أأتوضأ من حلوم الغنم؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص "أن رجال سأل رسول هللا احلديث السابع: 

قال: أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال:  "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فال توضأ"
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قال:  "نعم"قال: أصلي يف مرابض الغنم؟ قال:  "توضأ من حلوم اإلبلنعم ف"
 "."ال"أصلي يف مبارك اإلبل؟ قال: 
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 ما يجب فيه الوضوء

 

الغائط، والبول، والنوم، واحلدث، واملذي، واالستحاضة، ومس ذكره، ومس 
 .فرجه، وأكل حلوم اإلبل

 

من نواقض ما جاء في أن الغائط، والبول، والنوم 

 الوضوء

 

( عن زر بن حبيش، قال: "أتيت صفوان بن عسال املرادي، 44)
فإن املالئكة تضع اء بك؟ فقلت ابتغاء العلم، قال: فقال: ما ج

قلت: حك يف صدري  .نحتها لطالب العلم رضا مبا يطلبأج
مسح على اخلفني بعد الغائط، والبول، وكنت امرأ من أصحاب 

قال:  شيئا،فأتيتك أسألك هل مسعت منه يف ذلك  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
كان أيمران إذا كنا سفرا أو مسافرين أًل ننزع خفافنا ثالثة نعم،  

قال:  .، ولكن من غائط وبول ونومأايم ولياليهن، إًل من جنابة
قلت له: هل مسعته يذكر اهلوى؟ قال: نعم، بينما حنن معه يف 

ال: اي حممد، فقلنا: مسرية إذ انداه أعرايب بصوت جهوري، فق
وحيك، اغضض من صوتك، فإنك قد هنيت عن ذلك، فقال: 
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 وأجابه .هاؤم: ملسو هيلع هللا ىلصوهللا ًل أغضض من صويت، فقال رسول هللا 
أحب قوما، وملا يلحق هبم؟  حنوا مما تكلم به، فقال: أرأيت رجال

إن من قال: مث مل يزل حيدثنا حىت قال:  .قال: هو مع من أحب
هللا  فتحهرية عرضه سبعون، أو أربعون عاما، قبل املغرب لبااب مس

عز وجل للتوبة يوم خلق السموات واألرض، وًل يغلقه حىت تطلع 
 الشمس منه".

(، ويف 127( و )126(، والنسائي )3535أخرجه الرتمذي ) - صحيح
، وعبد الرزاق يف 240 /4(، وأمحد 478(، وابن ماجه )144"الكربى" )

(، وزهري بن حرب يف 7353) /8(، ومن طريقه الطرباين 795"املصنف" )
(، 879، ويف "املسند" )539 /8و  177 /1(، وابن أيب شيبة 5"العلم" )

(، واملروزي يف 905(، واحلميدي )1850"الفنت" )ونعيم بن محاد يف 
(، وابن السين يف "عمل اليوم 1096املبارك يف "الزهد" ) ابن"زوائده" على 

، ويف "شرح مشكل 82 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 192والليلة" )
(، وابن 17خزمية ) وابن(، 4(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )3440اآلاثر" )

(، وأبو نعيم 235يف "التوحيد" ) (، وابن منده1321و ) (1100حبان )
، ويف "السنن الصغري" 276و  118 /1، والبيهقي 308 /7يف "احللية" 

(، ويف 6674(، ويف "الشعب" )349(، ويف "املدخل إىل السنن" )123)
(، وابن عبد الرب يف "بيان جامع فضل العلم" 1999( و )929"املعرفة" )
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احلديث رقم  وحتت(، 3536بن عيينة، والرتمذي )( عن سفيان 159)ص 
(، والطيالسي 11114(، والنسائي يف "السنن الكربى" )2387)
(، وسعيد بن منصور يف 1264( و )1263( و )1262( و )1261)

، ويف "شرح مشكل 82 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 940"سننه" )
 (، وابن 17ة )(، وابن خزمي7360) /8(، والطرباين 3441اآلاثر" )

( عن محاد بن زيد، وابن ماجه 156عبد الرب يف "جامع بيان العلم" )ص 
(، وابن خزمية 793( و )877، وعبد الرزاق )239 /4(، وأمحد 226)
(، وابن األعرايب يف 1325( و )1319( و )85(، وابن حبان )193)

 /8(، والطرباين 34(، وابن املنذر يف "األوسط" )1449"املعجم" )
، والداين يف "السنن الواردة يف الفنت" 362 /1(، والدارقطين 7352)
(، 2387عن معمر، والرتمذي ) 282-181 /1(، والبيهقي 705)

، وعبد الرزاق 239 /4(، وأمحد 144"الكربى" ) ويف(، 127والنسائي )
(، والطرباين 196(، وابن خزمية )18(، وابن املنذر يف "األوسط" )792)

، 239 /4 وأمحد( عن الثوري، 586ام يف "الفوائد" )(، ومت7351) /8
(، والدارمي 1264( و )1263( و )1262( و )1261والطيالسي )

، والطحاوي يف 400 /3(، ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 357)
(، والبيهقي يف "املدخل" 7359) /8 والطرباين، 82 /1"شرح املعاين" 

( عن 158و  156امع بيان العلم" )ص (، وابن عبد الرب يف "ج350)
( و 1263( و )1262( و )1261محاد بن سلمة، والطيالسي )
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(، 159( و )158( عن مهام، والنسائي )7361) /8(، والطرباين 1264)
( و 1262( و )1261(، والطيالسي )145( و )131ويف "الكربى" )

ئد يف "الفوا واحلريب(، 7355) /8(، والطرباين 1264( و )1263)
(، ومتام 7374) /8(، والطرباين 127( عن شعبة، والنسائي )11املنتقاة" )

من طريق مالك بن  183 /4(، وأبو نعيم يف "احللية" 1378يف "الفوائد" )
( من 4070(، وعنه ابن ماجه )882أيب شيبة يف "املسند" ) وابنمغول، 

دايت" (، وأبو القاسم البغوي يف "اجلع127طريق إسرائيل، والنسائي )
(، 7358) /8 والطرباين(، 1320( و )562(، وابن حبان )2587)

عن زهري بن معاوية، ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة  289 /1والبيهقي 
 (، وابن593، وأبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" )400 /3والتاريخ" 

(، واخلطيب يف "الرحلة يف 158عبد الرب يف "جامع بيان العلم" )ص  
(، 96( من طريق أيب جعفر الرازي، والرتمذي )83ديث" )ص طلب احل

(، 7362) /8(، والطرباين 3441والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )
( 127من طريق أيب األحوص، والنسائي ) 183 /4وأبو نعيم يف "احللية" 

 /8، والطرباين 555 /2من طريق أيب بكر بن عياش، والدواليب يف "الكىن" 
، 241 /1(، والدارقطين 1831(، ويف "األوسط" )7367) ( و7366)

من طريق مسعر بن كدام، واحملاملي يف "األمايل"  114 /1والبيهقي 
( من طريق روح بن القاسم، وابن األعرايب 7376) /8(، والطرباين 216)
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( من طريق زايد بن خيثمة، وابن األعرايب يف 1460) [69] يف "املعجم"
( 5(، والغطريفي يف "جزءه" )7382) /8(، والطرباين 1582"املعجم" )

(، ويف "األوسط" 7354) /8والطرباين  من طريق أيب جناب الكليب،
( 3446( من طريق زيد بن أيب أنيسة، والطرباين يف "األوسط" )1124)

 مفضل( من طريق 3563الطرباين يف "األوسط" )من طريق زايد بن الربيع، و 
( من طريق سوار بن مصعب 7654بن صاحل، والطرباين يف "األوسط" )ا

( من طريق 9414(، ويف "األوسط" )7373) /8الضرير الكويف، والطرباين 
، والطرباين 11 /2قانع يف "معجم الصحابة"  وابنخالد بن كثري اهلمداين، 

(، وعنه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 250) (، ويف "الصغري"7371) /8
(، وأبو 251من طريق مبارك بن فضالة، والطرباين يف "الصغري" ) 198 /1

انتقاء ابن مردويه، من طريق النعمان  -( 18الشيخ يف "جزء من حديثه" )
( من 896(، وابن املقرئ يف "املعجم" )7356) /8بن راشد، والطرباين ا

 /8( من طريق زائدة، والطرباين 7357) /8 والطرباينطريق شريك، 
( من طريق عبد امللك بن الوليد 394(، وابن املقرئ يف "املعجم" )7363)

 /8 والطرباين( من طريق عكرمة، 7364) /8بن معدان، والطرباين ا
( من طريق يزيد بن 7368) /8( من طريق أيب عوانة، والطرباين 7365)

( من طريق عمرو بن قيس 7370) ( و7369) /8أيب زايد، والطرباين 
( من طريق خالد بن عيسى الصفار، 7370) /8 والطربايناملالئي، 

                                                           

 وحتّرف زر يف املطبوع من "معجم ابن األعرايب" إىل ذر. -  69
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 /8( من طريق جعفر بن احلارث، والطرباين 7372) /8والطرباين 
(، 7377) /8 والطرباين( من طريق علي بن صاحل اهلمداين، 7375)

 /8من طريق شيبان بن عبد الرمحن، والطرباين  114 /1والبيهقي 
( من طريق صاحل 7379) /8( من طريق سعيد اجلريري، والطرباين 7378)

( من طريق حبيب بن حسان، والطرباين 7380) /8 والطرباينبن صاحل، ا
( من 7383) /8( من طريق احلجاج بن أرطأة، والطرباين 7381) /8

بن كهيل،  سلمة( من طريق 7386) /8طريق الربيع بن بدر، والطرباين 
 /8( من طريق صاحل بن موسى الطلحي، والطرباين 7385) /8 والطرباين

( من طرق عن 7388) /8( من طريق قيس بن الربيع. والطرباين 7387)
( من طريق كثري 1110املقرئ يف "املعجم" ) وابنزايد بن الربيع اليحمدي، 

من طريق عمران بن مسلم  182 /6بن حممد، وأبو نعيم يف "احللية" ا
 مجيًعا( من طريق زايد بن خيثمة، كلهم 4يفي يف "جزءه" )القصري، والغطر 

 اتًما وخمتصًرا عن عاصم بن أيب النجود، أنه مسع زر بن حبيش فذكره.
والسياق ألمحد والرتمذي وغريمها، وزاد الطيالسي، وسعيد بن منصور،  

 (، والطرباين:882ونعيم بن محاد، وابن أيب شيبة يف "املسند" )

"فإذا طلعت من حنوه مل تنفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل، أو كسبت 
يوم أييت بعض آايت ربك ال ﴿يف إمياهنا خريا"، ويف لفظ: "مث تال هذه اآلية 

﴾ كسبت يف إمياهنا خريا  أوينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل 
 [".158]األنعام: 
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 الرتمذي: وقال

 "هذا حديث حسن صحيح".

: إسناده حسن، عاصم بن أيب النجود: حسن احلديث، وجاء قوله قلت
"فإن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلب"، مرفوًعا صرحًيا، 

بن الربيع اليحمدي، وأيب جناب،  وزايدمن طريق معمر، ومحاد بن سلمة، 
لغين وأيب جعفر الرازي، وخالد بن كثري اهلمداين، ويف رواية محاد بن زيد "ب

مبا يصنع"، وأخرى مرفوعا  اأن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رض
(، وهو وإن 156صرحيا عند ابن عبد الرب يف "بيان جامع فضل العلم" )ص 

كان موقوًفا يف أكثر الطرق عن عاصم إال أن له حكم الرفع كما ال خيفى، 
 فهو مما ال يقال ابلرأي.

من طريق اخلليل بن زكراي، عن هشام  285 /6أبو نعيم يف "احللية"  وأخرجه
 بن أيب عبد هللا، واحلسن بن أيب جعفر، كالمها عن عاصم إبسناده، وفيه:ا

 ميسح على املوقني واخلمار". ملسو هيلع هللا ىلص"رأيت رسول هللا 

 ضعيف جدا، اخلليل بن زكراي: مرتوك. وإسناده

 طرق أخرى عن زر بن حبيش: وله

، والقطيعي يف "جزء 304 /4" أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري - أ
(، وأبو نعيم يف 285(، وعنه ابن بشران يف "األمايل" )92األلف دينار" )

من طريق سعيد بن  1501 /3، ويف "معرفة الصحابة" 191 /4"احللية" 
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أيب أيوب، قال: حدثين عبد الرمحن بن مرزوق، عن زر بن حبيش، عن 
 :ملسو هيلع هللا ىلصصفوان بن عسال املرادي، مسعت النيب 

هللا، عز وجل، اباب للتوبة، يف املغرب، عرضه سبعون عاما، ال يغلق  "فتح
 حىت تطلع الشمس من حنوه".

 البخاري: قال

 " ال يعرف مساع عبد الرمحن من زر".

: وعبد الرمحن بن مرزوق الدمشقي: روى عنه سعيد بن أيب أيوب، قلت
وابن أيب ، 304 /4واهليثم بن محيد، وذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 

، ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعديال، وذكره 287 /5حامت يف "اجلرح والتعديل" 
، وقال الذهيب يف "اتريخ اإلسالم" 77 /7ابن حبان يف كتاب "الثقات" 

 : "ال أعلم به أبسا".915 /3

(، 7349) /8(، والطرباين 1402أخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" ) - ب
، 375 /10و 22 /5عنه أبو نعيم يف "احللية" (، و 198ويف "الصغري" )

، حدثنا احلسن بن  [70] فضيل بنمن طريق حيىي  101 /1واحلاكم 
صاحل، حدثنا أبو جناب، حدثين طلحة بن مصرف، أن زر بن حبيش: أتى 

صفوان بن عسال، فقال: ما غدا بك إيل الغداة؟ قال: غدا يب التماس 
ت أحد إال وضعت له املالئكة يصنع ما صنع ليسالعلم، قال: أما إنه 

                                                           

 حتّرف يف "املعجم الكبري" فضيل إىل قبيصة. - 70
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أجنحتها رضا ابلذي يصنع، قال: فقلت له: إين غدوت أسألك عن املسح 
أمسح على اخلفني اي رسول  ملسو هيلع هللا ىلصعلى اخلفني قال: فإين سألت رسول هللا 

 قال: "نعم للمسافر ثالث ال ينزعها من غائط وال بول ويوم للمقيم". هللا؟

 حية: قال النسائي وغريه: ليس ضعيف، أبو جناب هو حيىي بن أىب وإسناده
 ابلقوي.

 من طريق معاوية بن صاحل، أخربين  100 /1أخرجه احلاكم  - ج 
عبد الوهاب بن خبت، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال املرادي: 

 أنه جاء يسأله عن شيء، قال: ما أعملك إيل إال ذلك؟ 
رجل خيرج يف : ما أعملت إليك إال لذلك، قال: فأبشر فإنه ما من قال

 طلب العلم، إال بسطت له املالئكة أجنحتها رضى مبا يفعل حىت يرجع".

 احلاكم: وقال

 "هذا إسناد صحيح" وأقره الذهيب.

، وابن عبد الرب يف "بيان فضل العلم" )ص 100 /1أخرجه احلاكم  - د
( من طريق عارم، حدثنا الصعق بن حزن، عن علي بن احلكم، عن 155

 املنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، قال:

يقال له صفوان بن عسال وهو يف  ملسو هيلع هللا ىلص"جاء رجل من مراد إىل رسول هللا 
ك؟ قال: ابتغاء العلم، قال: فإن ما جاء ب: ملسو هيلع هللا ىلصاملسجد، فقال له رسول هللا 

 وذكر احلديث". -املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى مبا يصنع 
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 مرسل. وهذا

 احلاكم: وقال

"عارم هذا هو أبو النعمان حممد بن الفضل البصري حافظ ثقة، اعتمده 
البخاري يف مجلة من هذا احلديث رواها عنه يف الصحيح، وقد خالفه 

 حزن". بن هذا احلديث، فرواه عن الصعق شيبان بن فروخ يف

، وأبو نعيم يف "معرفة 101 /1(، واحلاكم 7347) /8الطرباين  أخرجه
من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا الصعق بن حزن،  1501 /3الصحابة" 

عن زر بن حبيش، عن  عمرو،حدثنا علي بن احلكم البناين، عن املنهال بن 
 فوان بن عسال املرادي قال: ، قال حدث صعبد هللا بن مسعود 

وهو متكئ يف املسجد على برد له فقلت له: اي  ،ملسو هيلع هللا ىلصأتيت رسول هللا "
رسول هللا، إين جئت أطلب العلم، فقال: مرحبا بطالب العلم، طالب العلم 

لتحفه املالئكة وتظله أبجنحتها، مث يركب بعضه بعضا حىت يبلغوا السماء 
رسول  ايطلب؟، قال: قال صفوان: الدنيا من حبهم ملا يطلب، فما جئت ت

هللا، ال نزال نسافر بني مكة واملدينة، فأفتنا عن املسح على اخلفني، فقال له 
 ثالثة أايم للمسافر، ويوم وليلة للمقيم".: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

إسناد يف ظاهره أنه حسن، الصعق بن حزن، وشيبان بن فروخ: كالمها  وهذا
صدوق، وابقي رجاله كلهم ثقات، لكن عارم أثبت من شيبان، وقد قال 

 أبو زرعة الرازي يف شيبان أنه يهم كثريًا.
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(، 7348) /8(، والطرباين 14207أخرجه الطربي يف "تفسريه" ) - ه 
ريق أشعث بن عبد الرمحن بن زبيد من ط 37 /5وأبو نعيم يف "احللية" 

عن صفوان بن عسال  اليامي، حدثين أيب، عن جدي، عن زر بن حبيش،
 املرادي قال:

يف سفر إذ جاء رجل، فقال: اي حممد، قالوا: اغضض  ملسو هيلع هللا ىلص"بينا رسول هللا 
من صوتك قال: اي رسول هللا، الرجل حيب القوم، ومل يرهم. قال: املرء مع 

: ثالثة أايم ولياليهن فقالمن أحب، مث سأله عن املسح على اخلفني، 
للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، ال ينزعه من بول وال نوم وال غائط إال من 

سأله عن التوبة، فقال: للتوبة ابب ابملغرب مسرية سبعني عاما أو جنابة، مث 
حىت أييت بعض آايت ربك طلوع الشمس من  كذلكأربعني عاما، ال يزال  

 مغرهبا".

ضعيف، أشعث اليامي: قال أبو زرعة: ليس ابلقوي، وقال  وإسناده
 النسائي: ليس بثقة وال يكتب حديثه.

ث اليامي فإنه صدوق، روى عنه مجٌع عبد الرمحن بن زبيد بن احلار  وأما
، وابن أيب حامت يف "اجلرح 286 /5وذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" 

 /7تعديال، ووثقه ابن حبان  وال، ومل يذكرا فيه جرحا 235 /5والتعديل" 
(: "من أفاضل أهل 261، وقال يف "مشاهري علماء األمصار" )ص 67

 الكوفة".
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، وقال: "قال 561 /2(، ويف "امليزان" 3567" )الذهيب يف "املغين وذكره
 102 /5البخاري: منكر احلديث"، واستدرك عليه احلافظ يف "اللسان" 

 فقال: 

عنه وأما عبد الرمحن فذكره ابُن ِحبَّان  الراوي"وهذا إمنا قاله البخاري يف حيىي 
 يف الثقات".

وسف بن ( حدثنا عبيد العجل، حدثنا ي7350) /8أخرجه الطرباين  - و
موسى القطان، حدثنا علي بن عبد هللا العامري الرازي، قال: قرأت على 

عنك؟ قال: نعم، قال:  نرويعبد الكرمي بن أيب املخارق، وقرئ عليه فقلنا: 
أخربين حبيب بن أيب اثبت، عن زر بن حبيش األسدي: أنه أتى صفوان 

: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصبن عسال املرادي، وكان ممن يسأل من أصحاب النيب ا
حاجتكم؟، قالوا: خرجنا من يومنا ابتغاء العلم. قال: فإنه من خيرج من "

بيته ابتغاء العلم، فإن املالئكة تضع أجنحتها للمتعلم والعامل. وسألته عن 
فجعل للمسافر ثالثة أايم  ،ملسو هيلع هللا ىلصاملسح، فقال: نعم، سئل رسول هللا 

 بول ونوم".يوم وليلة، إال من جنابة، ولكن من غائط و  وللمقيمولياليهن، 

 ضعيف من أجل عبد الكرمي بن أيب املخارق. وإسناده

(، وأبو نعيم يف "أخبار 7395( و )7394) /8أخرجه الطرباين  - ز
من طريق إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة، عن عيسى  176 /2أصبهان" 

ابن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال أن 
ل: "إن هللا عز وجل فتح اباب من املغرب: مساحته سبعون قا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
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خريفا للتوبة، مل يغلقه حىت تطلع الشمس من مغرهبا، وما غدا رجل يلتمس 
أجنحتها رضى مبا يعمل، قالت العرب عند ذلك:  املالئكةعلما إال أفرشته 

اي نيب هللا، أمل يعط هللا عبدا خلة واحدة خري؟ قال: حسن خلق، مث قالوا 
له: أنتداوى؟ قال: هل علمتم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، أو مل ينزل 

م، داء إال أنزل له دواء إال داء واحدا. فقالوا: اي نيب هللا، فما هو؟ قال: اهلر 
 مث قال: للمسافر ثالثة أايم ميسح على خفيه، وللمقيم يوم وليلة".

 ضعيف جدا، إسحاق بن عبد هللا بن أىب فروة: مرتوك. وإسناده

( من طريق أيب جعفر أمحد بن حممد 1203أخرجه متام يف "الفوائد" ) - ح 
بن أخي هشام بن عمار، بن نضر بن ميسرة بن أابن السلمي بن عمار ا

ثنا أبو سعد حدأبو حيىي،  سعدانيمان بن عبد الرمحن، حدثنا حدثنا سل
 موىل حذيفة، عن زر بن حبيش، قال:

"أتيت صفوان بن عسال، فقلت: حدثين عن املسح على اخلفني، فقال: 
بثالثة أايم ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم إال من  ملسو هيلع هللا ىلصأمران رسول هللا 

 جنابة".

ذيفة هو سعيد بن املرزابن العبسي: ضعيف، أبو سعد موىل ح إسناده
 ضعيف مدلس.

أخي هشام بن عمار: جمهول احلال، ذكره ابن عساكر يف "اتريخ  وابن
ومل يذكرا فيه  498 /6، والذهيب يف "اتريخ اإلسالم" 422 /5دمشق" 

 جرحا وال تعديال.
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حدثنا حممد بن الفتح احلنبلي،  9 /5أخرجه أبو نعيم يف "احللية"  - ط
حلسن بن إبراهيم بن عبد اجمليد، وحممد بن هارون، قاال: حدثنا علي حدثنا ا

هشام بن سليمان  حدثنابن داود، حدثنا حممد بن عبد العزيز الرملي، ا
الكويف، عن عبد األعلى الكويف، عن حممد بن سوقة، عن زر بن حبيش، 

فقال: زائرون؟  قال: أتينا صفوان بن عسال نسأله عن املسح، على اخلفني،
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  فقلنا: نعم، قال:

، ومسعت رسول هللا "زار أخاه يف هللا خاض يف رايض اجلنة حىت يرجع من"
إن ابملغرب اباب مفتوحا للتوبة ال يغلق حىت تطلع الشمس من "يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص

. قلنا: لغري هذا جئنا، جئنا نسألك عن املسح على اخلفني، قال: أان "مغرهبا
أمران أال ننزع خفافنا ثالثة أايم  ،ملسو هيلع هللا ىلصيف اجليش الذي بعثه رسول هللا 

 ولياليهن".

 أبو نعيم: وقال

"غريب من حديث حممد بن سوقة وال نعرفه إال من هذا الوجه، وتفرد به 
ملسح على اخلفني وطلوع من بني أصحاب زر بلفظ الزايدة، وحديث ا

الشمس مشهور رواه عاصم، وزبيد، وطلحة، وحبيب، وابن أيب ليلى عن 
 زر".

ضعيف، حممد بن عبد العزيز الرملي: قال يعقوب الفسوي:  وإسناده
 حافظ، ولينه غريه.
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 أو هاشم بن سليمان الكويف: مل أجده. وهشام

 األعلى الكويف: مل يتمّيز يل من هو. وعبد

 رى عن صفوان بن عسال:طرق أخ وله

(، وابن 8786(، والنسائي يف "الكربى" )2857أخرجه ابن ماجه ) - 1
(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 2467أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

 118 /1يف "التدوين"  والرافعي، 282و  276 /1، والبيهقي 1501 /3
ق عن أيب أسامة من طر  33 /19، واملزي يف "هتذيب الكمال" 40 /3و 

، 240 /4من طريق زهري، وأمحد  240 /4محاد بن أسامة، وأمحد 
، 82 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 896 /2والدواليب يف "الكىن" 

(، واخلطيب يف 7397) /8(، والطرباين 311وابن األعرايب يف "املعجم" )
م عن أيب من طرق عن عبد الواحد بن زايد، ثالثُته 374 /6"اتريخ بغداد" 

روق اهلمداين، أن أاب الغريف، حدثهم قال: قال صفوان: بعثنا رسول هللا 
يف سرية قال: "سريوا ابسم هللا، يف سبيل هللا، تقاتلون أعداء هللا، ال  ملسو هيلع هللا ىلص

ثالثة أايم ولياليهن ميسح على خفيه، إذا  وللمسافرتغلوا، وال تقتلوا وليدا، 
 ة" والسياق ألمحد.أدخل رجليه على طهور، وللمقيم يوم وليل

حديث صحيح، وإسناده حسن، أبو الغريف هو عبيد هللا بن خليفة  وهذا
 /5الكويف: وهو صدوق، قال عبد الرمحن بن أىب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

عن أبيه أنه قال: كان على ُشرطة علي بن أيب طالب، وليس  313
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حلارث أشهر، ابملشهور، قلت: هو أحب إليك أو احلارث األعور؟ قال: ا
 وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباتة.

: كان قليل 255 /6ابن سعد يف الطبقة األوىل من الكوفيني، وقال  وذكره
 احلديث.

، وقال السلمي يف 200 /3يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ"  ووثقه
 ( عن الدارقطين أنه قال: ثقة.280"سؤاالته" )

، وقال احلافظ مغلطاي يف "إكمال هتذيب 69-68 /5ن ابن حبا ووثقه
 : قال أمحد بن صاحل: كويف ثقة.16 /9الكمال" 

 ابن الربقي فيمن احُتِمَلت روايته وقد ُتُكلَِّم فيه. وذكره

، 96 /3(، والبخاري يف "التاريخ الكبري" 391أخرجه ابن ماجه ) - 2
( من طريق الوليد بن عقبة القيسي، 2684والطرباين يف "املعجم األوسط" )

 صفوان بن عسال املرادي: عنقال: حدثنا حذيفة بن أيب حذيفة األزدي، 

 املاء، يف السفر واحلضر، فمسح على اخلفني". ملسو هيلع هللا ىلص"صببت على النيب 

 البخاري: وقال

 "ومل يذكر حذيفة مساعا من صفوان".

 : وحذيفة بن أيب حذيفة، والوليد بن عقبة كالمها جمهول.قلت
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( حدثنا حممد بن املرزابن 7635أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) - 3
األدمي، حدثنا محزة بن فروخ الرازي، حدثنا عبد احلميد بن عبد الرمحن أبو 

املرادي، عن عمرو بن مرة،  عقبةكريان احلسن بن   حيىي احلماين، حدان أبو
 عن صفوان بن عسال املرادي:

رخص يف املسح على اخلفني، ثالثة أايم ولياليهن  ملسو هيلع هللا ىلص"أن رسول هللا 
 للمسافر، وللمقيم يوما وليلة".

 الطرباين: وقال

"مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن مرة إال أبو كريان، تفرد به أبو حيىي 
 احلماين".

فروخ ضعيف، شيخ الطرباين حممد بن املرزابن األدمي، ومحزة بن  سنادهوإ
 الرازي: مل أجد هلما ترمجة.

 

 الحديث غريب

 

)جنابة( لغة البعد، والعزلة، واصطالحا هي إحدى موجبات احلدث األكرب 
 وأسباهبا إما اجلماع أو إنزال املين.
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خفافنا من حدث من )إال من جنابة( استثناء مفرغ تقديره: أال ننزع 
األحداث إال من جنابة، فإنه ال جيوز للمغتسل أن ميسح على اخلف، بل 

 جيب عليه نزع اخلفني وغسل الرجلني.
 

)لكن من غائط وبول ونوم( أي: ال ننزع خفافنا من هذه األحداث الثالثة، 
 لكن نتوضأ ومنسح عليهما. 

 

 )اهلوى( احملبة وامليل.

 

 :252 /10"البحر احمليط" )هاؤم( قال أبو حيان يف 

"هاء مبعىن خذ، فيها لغات ذكرانها يف "شرح التسهيل" وقال الكسائي وابن 
السكيت: العرب تقول: هاء اي رجل، ولالثنني رجلني أو امرأتني: هاؤما، 

غري ايء، وللنساء هاؤن. قيل:  منوللرجل هاؤم، وللمرأء هاء هبمزة مكسورة 
يف الراب إال هاء وهاء: أي يقول كل واحد ومعىن هاؤم: خذوا، ومنه اخلرب 

 لصاحبه خذ". 
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 من الحديث يستفاد

 

 فضل طلب العلم، والعلماء. :أوًلا 
 

 احلّث على طلب العلم. :اثنياا
 

 اخلروج يف طلب العلم. :اثلثاا
 

 احلرص على سؤال األكابر يف العلم. :رابعاا
 

ا تواضع املالئكة وتعظيمهم وتوقريهم لطالب العلم، وبسط أجنحتها  :خامسا
 له رًضا مبا يصنع.

 
ا دليل على توقيت إابحة املسح على اخلفني للمسافر ثالثة أايم  :سادسا

 ولياليهن.
 

 فيه دليل على اختصاص املسح على اخلفني ابلوضوء دون الغسل. :سابعاا
 

 نوع من األحداث دون اجلنابة.أن هذه الرخصة جاءت يف هذا ال :اثمناا
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أن النوم، والغائط، والبول، من نواقض الوضوء، وإذا كان النوم  :اتسعاا
 انقضا، فزوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون يكون له نفس احلكم.

 
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. :عاشراا

 
 ملسو هيلع هللا ىلص.تعظيم الصحابة وتوقريهم للنيب  عشر: احلادي

 

ابألعرايب وشفقته عليه، فرفع صوته فوق صوت ملسو هيلع هللا ىلص محة النيب ر  عشر: الثاين
األعرايب أو مثله، لئال حيبط عمله وذلك ملا جاء من الوعيد يف قوله تعاىل 

جتهروا له ابلقول كجهر بعضكم  والوال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب ﴿
ملسو هيلع هللا ىلص [ فعذره 2]احلجرات: ﴾ لبعض أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون

رأفته  مثله لفرط وقلة علمه ورفع صوته حىت كان فوق صوته أوجلهله 
 وشفقته على أمته.

 
أن املرئ مع من أحب، وهذه بشرى عظيمة هلذه األمة، فإن  عشر: الثالث

 ، فهل هم معه؟!قال قائل: فالرافضة حيبون عليا 
: ال، ألن حمبة الصحابة شرعية، فينبغي أن تكون على وجه أيذن فاجلواب

ال يرضى ابلرباءة من أيب  الشرع فيه، ومن ضروراهتا اتباع احملبوب، وعلي 
 بكر وعمر رضي هللا عنهما.
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فيه أنه أقام احملبة واملشايعة يف اخلري والطاعة مقام العمل هبما  عشر: الرابع
 وجعل املرء مع من أحب.

 
فيه دليل على استحباب احتمال دالة التالمذة والصرب على  عشر: اخلامس

 أذاهم ملا يُرجى من عاقبته من النفع هلم.
 

 وصف ابب التوبة وسعته. عشر: السادس
 

 أن هللا تعاىل جعل ابب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة. عشر: السابع
 

ب التوبة، فال ينفع أن الشمس إذا طلعت من املغرب أغلق اب عشر: الثامن
 نفًسا إمياهُنا مل تكن آمنت من قبل، أو كسبت يف إمياهِنا خريًا.

 
 أن طلوع الشمس من مغرهبا منذر بقيام الساعة. عشر: التاسع

 
 

 ٭ ٭ ٭
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جاء في أن الحدث من نواقض الوضوء، وتفسير  ما

 الحدث

 

"ًل يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت ملسو هيلع هللا ىلص: (  قال النيب 45)
 يتوضأ".

 

عن ِإسحاق بن ِإبراهيم  117 /1(، والبيهقي 135البخاري ) أخرجه
(، 225( حدثين ِإسحاق بن نصر، ومسلم )6954احلنظلي، والبخاري )

، وعنه أبو 318و  308 /2 وأمحدعن حُممد بن رافع،  229 /1والبيهقي 
(، 66( حدثنا حممود بن غيالن، وابن اجلارود )76(، والرتمذي )60داود )

( عن أمحد بن 156، والبغوي )160 /1(، والبيهقي 637وأبو عوانة )
( حدثنا حممد بن علي 3يوسف السلمي، وابن املنذر يف "األوسط" )

بن احلكم، وعمي  ( حدثنا عبد الرمحن بن بشر11النجار، وابن خزمية )
بن نصر، وحممد  وإسحاقإمساعيل بن خزمية، تسعُتهم )إسحاق بن إبراهيم، 

بن رافع، وأمحد بن حنبل، وحممود بن غيالن، وأمحد بن يوسف، وحممد بن 
 علي النجار، وعبد الرمحن بن بشر بن احلكم، وإمساعيل بن خزمية( عن 

مر، عن مهام بن منبه ( عن مع (530) عبد الرزاق )وهو عنده يف "املصنف
( (، أنه مسع أاب هريرة يقول: قال رسول هللا 108) وهو يف "صحيفته" )

 فذكره. ملسو هيلع هللا ىلص:
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عند بعضهم: "قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما احلدث اي  ومتامه
 أاب هريرة؟ قال: "فساء أو ضراط".

 الرتمذي: وقال

 "حديث حسن صحيح".

 ملسو هيلع هللا ىلص: أيب هريرة قال: قال رسول هللا  وعن

"إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال؟، فال 
 خيرجن من املسجد حىت يسمع صوات، أو جيد رحيا".

من طريق جرير بن عبد احلميد،  117 /1(، والبيهقي 362مسلم ) أخرجه
من طريق  (721، والدارمي )534و 414 /2(، وأمحد 177وأبو داود )

( من طريق الدراوردي، 24خزمية ) وابن(، 75محاد بن سلمة، والرتمذي )
( من طريق خالد بن عبد هللا الواسطي، والبيهقي 28( و )24وابن خزمية )

عن  من طريق حممد بن جعفر، مخسُتهم عن سهيل بن أيب صاحل، 161 /1
 أبيه، عن أيب هريرة به.

 الرتمذي:  وقال

 "حديث حسن صحيح".

، وابن أيب 471 /2(، وأمحد 515(، وابن ماجه )74الرتمذي ) أخرجهو 
(، ومن 2544( عن وكيع، والطيالسي )27، وابن خزمية )428 /2شيبة 

 "اجلعدايت" القاسم البغوي يف وأبو(، 387طريقه البيهقي يف "اخلالفيات" )
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(، وابن ماجه 603(، ومن طريقه البيهقي يف "اخلالفيات" )1583)
( عن حممد بن جعفر، وأمحد 27، وابن خزمية )410 /2محد (، وأ515)

 ( من طريق 27(، وابن خزمية )515حيىي، وابن ماجه ) عن، 435 /2
( من طريق وهب 1487(، ومتام يف "الفوائد" )2عبد الرمحن، وابن اجلارود )

( من طريق خالد بن احلارث، وأبو بكر املروزي 27بن جرير، وابن خزمية )ا
( حدثنا عاصم 405على كتاب "الطهور" للقاسم بن سالم ) يف "زوائده"

من طريق عمرو بن مرزوق، والبيهقي  220و  117 /1بن علي، والبيهقي ا
( من طريق عبد الصمد، كلهم )وكيع، والطيالسي، 673يف "اخلالفيات" )

وعلي بن اجلعد، وحممد بن جعفر، وحيىي القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، 
بن مرزوق،  وعمرووخالد بن احلارث، وعاصم بن علي، ووهب بن جرير، 

وعبد الصمد( عن شعبة، عن سهيل بن أىب صاحل، عن أبيه، عن أىب هريرة 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص  أن النيب

 "ال وضوء إال من صوت أو ريح".

 الرتمذي: وقال

 "هذا حديث حسن صحيح".

 هذا اجلمع: حيىي بن السكن: وخالف

 (، وأبو نعيم يف "أخبار6929) سط"الطرباين يف "املعجم األو  أخرجه
من طريقه عن شعبة، عن إدريس الكويف، عن سهيل  283 /2أصبهان" 

 عن أيب هريرة به. بن أيب صاحل، عن أبيه،ا
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 الطرباين: وقال

"مل يدخل أحد ممن روى هذا احلديث عن شعبة بني شعبة، وسهيل إدريس 
 إال حيىي بن السكن".

ن أَبو الوليد، يقول: هو َيكذب، : وهو ضعيف، قال صاحل جزرة: كاقلت
 وهو شيخ ُمقارب، وقال صاحل جزرة: ال يسوى فلًسا. 

 أبو حامت: ليس ابلقوي.  وقال

 وضعفه الدارقطين.

( حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد 404أبو عبيد يف "الطهور" ) وأخرجه
 )كذا(، عن سهيل بن أىب صاحل، عن أبيه، عن أىب هريرة به.

عن شعبة، فقد وّهم احلّفاظ شعبة هبذا احلديث، ومل  : سعيد تصّحفقلت
يتابعه عليه أحٌد، فكيف غاب عنهم هذا االسناد الذي كالشمس؟! وإن 

االختالط فحديثه عنه  قبل يزيد بن هارون ممن مسع من سعيد بن أيب عروبة
من قسم الصحيح، وقد أتبعه أبو بكر املروزي يف "زوائده" على "الطهور" 

ال حمقق ه عن عاصم بن علي، عن شعبة، هبذا اإلسناد، وق( بروايت405)
إنه سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي!، قلت:  117 /2كتاب "اخلالفيات" 

ما الذي جعله جيزم أنه سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، ففي "الطهور" 
ال سيما أن  عروبة،سعيد، ومل ينسب، وعند االطالق ال يكون إال ابن أيب 

بن هارون، والذي ال أشك فيه أنه تصحيف، والصواب:  الراوي عنه يزيد
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شعبة، ألهنم ذكروا يزيد بن هارون فيمن يروي عن شعبة، وشعبة يروي عن 
فريوي عنه يزيد بن هارون ولكنه ليس له رواية  عروبةسهيل، وأما ابن أيب 

عن سهيل، وأما سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي فإنه يروي عن سهيل، ومل 
يكون بينه  أنرواة عنه يزيد بن هارون، مث إن أاب عبيد ال حيتاج يذكروا يف ال

وبني سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي: يزيد بن هارون، فهو يروي عنه مباشرة 
بال واسطة وقد تقدم معنا التنبيه على حتريف مشابه هلذا يف كتاب 

 "الطهور"، وهللا املوفق.

 (:107أبو حامت كما يف "العلل" ) وقال

م، اختصر شعبة منت هذا احلديث، فقال: "ال وضوء إال من صوت "هذا وه
أو ريح"، ورواه أصحاب سهيل، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن 

يف الصالة، فوجد رحيا من نفسه، فال  أحدكمقال: "إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
 خيرجن حىت يسمع صوات، أو جيد رحيا".

 أعله أيضا ابن خزمية، والبيهقي. وهبذا

 :117 /1ابن الرتكماين يف "اجلوهر النقي"  وقال

"ويف كالم البيهقى نظر إذ لو كان احلديث االول خمتصرا من الثاين لكان 
موجودا يف الثاين مع زايدة وعموم احلصر املذكور يف االول ليس يف الثاين بل 

 مها حديثان خمتلفان".
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ؤال فقط، : إمنا النظر يف كالم ابن الرتكماين، فاالختصار يف السقلت
يف الرجل خييل ملسو هيلع هللا ىلص فاجلملة هذه جاءت جوااًب عن مسألة سئل عنها النيب 

 إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك؟

 فقال: "ال وضوء إال من صوت أو ريح"، قال ابن خزمية: 

ابتداء من غري أن تقدمته مسألة كانت هذه ملسو هيلع هللا ىلص " إذ لو كان هذا القول منه 
والنوم واملذي، إذ قد يكون البول ال  املقالة تنفي إجياب الوضوء من البول

صوت له وال ريح، وكذلك النوم واملذي ال صوت هلما وال ريح، وكذلك 
 الودي".

 : 224 /1الشوكاين يف "نيل األوطار"  وقال

"شعبة إمام حافظ واسع الرواية، وقد روى هذا اللفظ هبذه الصيغة املشتملة 
 يرد ما ذكره أبو حامت".على احلصر، ودينه وإمامته ومعرفته ابللسان 

: من املمكن أن يكون اخلطأ من سهيل بن أيب صاحل نفسه، فقد قال قلت
 أبو حامت: ال حيتج به.

 ابن حبان يف "الثقات"، وقال:  وذكره

 ".خيطئ"

"التاريخ" للبخاري: كان لسهيل أخ فمات فوجد عليه فنسي كثريا من  ويف
 احلديث. 
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ابن أيب خيثمة يف "اترخيه"، عن حيىي قال: مل يزل أهل احلديث يتقون  وذكر
 حديثه. 

 العقيلي، عن حيىي أنه قال: هو صويلح، وفيه لني.  وذكر

ذكره احلاكم يف ابب "الرواة الذين عيب على مسلم إخراج احلديث  وملا
عنهم" قال: سهيل أحد أركان احلديث وقد أكثر مسلم عنه الرواية يف 

هد واألصول إال أن الغالب على إخراجه حديثه يف الشواهد، وقد روى الشوا
وهو احلكم يف شيوخ أهل املدينة الناقد هلم، مث قيل يف حديثه  -مالك  عنه

ابلعراق: إنه نسي الكثري منه وساء حفظه يف آخر عمره، وقد جيد املتبحر 
 .يف الصنعة ما ذكره ابن املديين من أنه مات له أخ فنسي كثريا"

آخر عمره فذهب  يفأبو الفتح األزدي: صدوق إال أنه أصابه بُرسام  وقال
 بعض حديثه. 

 احلافظ يف "التقريب": صدوق، وقد تغري أبخرة. وقال

 

 من حديث عبد هللا بن زيد، وأيب سعيد: وجاء

 

 حديث عبد هللا بن زيد: أما
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(، وأبو 361(، ومسلم )2056( و )177( و )137البخاري ) فأخرجه
(، وابن ماجه 151(، ويف "الكربى" )160(، والنسائي )176داود )

"السنن املأثورة"  ويف، 36 /1، والشافعي 40-39 /4(، وأمحد 513)
(، وابن اجلارود يف 417، واحلميدي )428 /2(، وابن أيب شيبة 162)

( و 650(، وأبو عوانة )1018( و )25)(، وابن خزمية 3"املنتقى" )
(، 148( و )28املنذر يف "األوسط" ) وابن(، 742( و )651)

 /2و 161 /1(، والبيهقي 5100والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )
( و 880(، ويف "املعرفة" )48، ويف "السنن الصغري" )364 /7، و254

ن الزهري، ( عن سفيان بن عيينة، ع386(، ويف "اخلالفيات" )1351)
ملسو هيلع هللا ىلص عن عباد بن متيم، عن عمه عبد هللا بن زيد: أنه شكا إىل رسول هللا 

 الرجل جيد الشيء يف الصالة خييل إليه أنه قد كان منه فقال: 

 "ال ينفتل حىت جيد رحيا أو يسمع صوات".

 بعضهم قرن سعيد بن املسيب بعباد بن متيم. وعند

 

 حديث أيب سعيد اخلدري: وأما

( حدثنا أبو كريب، وعبد هللا بن أمحد يف "العلل" 514اجه )ابن م فأخرجه
عن علي بن  348-347 /2، وعنه العقيلي يف "الضعفاء" 363 /3

عن احملاريب، عن معمر بن راشد،  كالمهااحلسن أيب الشعثاء، وأيب كريب،  
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عن الزهري قال: أنبأان سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد اخلدري، قال: 
 لتشبه يف الصالة، فقال: عن املسو هيلع هللا ىلص سئل النيب 

 "ال ينصرف حىت يسمع صوات، أو جيد رحيا".

 عبد هللا: وقال

"أنكره أيب واستفظعه، قال أيب: احملاريب عن معمر قلت: نعم وأنكره 
جدا...قال عبد هللا بن أمحد: ومل نعلم أن احملاريب مسع من معمر شيئا وبلغنا 

 أن احملاريب كان يدلس".

 البوصريي يف "الزوائد":  وقال

"رجاله ثقات إال أنه معلل أبن احلفاظ من أصحاب الزهري رووا عنه عن 
سعيد بن عبد هللا بن زيد، وكان اإلمام أمحد ينكر حديث احملاريب عن معمر 

 من معمر ال سيما أنه كان يدلس". يسمعألنه مل 

بغية الباحث، وأبو  -( 84، واحلارث يف "مسنده" )96 /3أمحد  وأخرجه
( من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب، عن أيب 1249يعلى )

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص سعيد اخلدري، أن رسول هللا 

"إن الشيطان أييت أحدكم وهو يف صالته، فيأخذ شعرة من دبره، فيمدها 
 أو جيد رحيا".  فريى أنه قد أحدث، فال ينصرفن حىت يسمع صوات،

ضعيف، فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان، وقرن مرة بسعيد بن  وإسناده
 .96 /3املسيب أاب نضرة، أخرجه أمحد 
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 (:633الدارقطين يف "العلل" ) وقال

 "واحملفوظ عن الزهري، عن سعيد بن املسيب مرسال".

عياض، قال: قلت أليب سعيد اخلدري: أحدان يصلي، فال يدري كم  وعن
إذا صلى أحدكم، فلم يدر كم صلى، ملسو هيلع هللا ىلص: ى؟ فقال: قال رسول هللا صل

الشيطان، فقال: إنك  أحدكمفليسجد سجدتني، وهو جالس، وإذا جاء 
 قد أحدثت، فليقل: كذبت إال ما وجد رحيه أبنفه أو مسع صوته أبذنه".

(، 1241، وأبو يعلى )53و  51 /3(، وأمحد 1029أبو داود ) أخرجه
من طرق عن  134 /1(، واحلاكم 2665وابن حبان )(، 29وابن خزمية )

( و 533من طريق شيبان، وعبد الرزاق ) 50 /3هشام الدستوائي، وأمحد 
، وابن األعرايب يف "املعجم" 53و  37 /3(، ومن طريقه أمحد 3463)
"موضح  (، واخلطيب يف2666، وابن حبان )135 /1(، واحلاكم 1452)

، وابن أيب شيبة 54 /3ن معمر، وأمحد ع 344 /2أوهام اجلمع والتفريق" 
-134 /1(، واحلاكم 29( وابن خزمية )1141، وأبو يعلى )428 /2

عن  53 /3(، وأمحد 1029داود ) وأبومن طريق علي بن املبارك،  135
 أابن، كلهم عن حيىي بن أيب كثري، عن عياض به.

(، والنسائي يف الكربى 1204(، وابن ماجه )396الرتمذي ) وأخرجه
( و 592( من طريق هشام الدستوائي، والنسائي يف الكربى )590)
(، والطحاوي يف 594يف "الكربى" ) والنسائي، ( من طريق األوزاعي593)

من طريق عكرمة بن عمار، والنسائي يف  432 /1"شرح املعاين " 
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( من طريق شيبان، أربعتهم عن حيىي به، مل يذكروا الشك 591"الكربى" )
 يف احلدث.

 الرتمذي: لوقا

 "حديث حسن".

 -أو عياض بن هالل  -: إسناده ضعيف، من أجل هالل بن عياض قلت
قال املنذري: "وعياض هذا روى له أصحاب السنن، وال أعرفه جبرح وال 

 عدالة، وهو يف عداد اجملهولني".

 قال الذهيب يف "امليزان":  وكذلك

 "ال يعرف، ما علمت روى عنه سوى حيىي بن أيب كثري".

 احلافظ يف "التقريب":  وقال

 "جمهول".

ثنا )كذا( بيان، حدمن طريق علي بن احلسني،  134 /1احلاكم  وأخرجه
حدثنا عبد هللا بن رجاء، حدثنا حرب بن شداد، عن حيىي بن أيب كثري، 

 حدثين عياض به. 

 :وقال

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، فإن عياضا هذا هو ابن عبد هللا 
بن سعد بن أيب سرح، وقد احتجا مجيعا به ومل خيرجا هذا احلديث خلالف ا
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كثري، فإنه مل حيفظه" وأقره   من أابن بن يزيد العطار فيه، عن حيىي بن أيب
 الذهيب!

: عبد هللا بن رجاء: مل يرو له مسلم شيئا، وليس له يف البخاري رواية قلت
 علي وا خطأ، إمنا هعن حرب بن شداد، و)علي بن احلسني ثنا بيان( هذ

من رجال الصحيحني،  وليس بن احلسن بن بيان: فتحّرفت )بن( إىل )ثنا(،ا
وهو ثقة، ولقد وهم احلاكم يف تعيني هالل أبنه ابن عبد هللا بن أيب سرح!، 

فقد صرّح معمر، وعلي بن املبارك، وهشام الدستوائي، وعكرمة بن عمار 
عياض. وقال األوزاعي: عياض  وقال أابن: هالل بن هالل،أبنه عياض بن 

 بن أيب زهري، وهو جمهول، واحلديث صحيح ابلشك يف الصالة:ا

( 1238(، والنسائي )1024(، وأبو داود )571مسلم ) أخرجه
( و 1162( و )589( و )588( و )587(، ويف الكربى )1239و)

، 87و  84و  83و  72 /3(، وأمحد 1210(، وابن ماجه )1163)
(، 2914، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )25 /2أيب شيبة  وابن

(، وابن خزمية 241، وابن اجلارود يف "املنتقى" )351 /1والدارمي 
( و 1906( و )1905( و )1904(، وأبو عوانة )1024( و )1023)
( و 2664، وابن حبان )433 /1يف "شرح املعاين"  والطحاوي(، 1907)
، 322 /1، واحلاكم 203-200 /2(، والدارقطين 2669( و )2667)

 (4512(، ويف "املعرفة" )878، ويف "السنن الصغري" )331 /2والبيهقي 
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( من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد 4513) و
 ملسو هيلع هللا ىلص: اخلدري قال: قال رسول هللا 

"إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صلى ثالاث أم أربعا، فليطرح 
استيقن، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان  الشك ولينب على ما

صلى مخسا شفعن له صالته، وإن كان صلى إمتاما ألربع كانتا ترغيما 
 .[71] للشيطان"

 /6املنتخب، والطرباين  -( 872، وعبد بن محيد )42 /3أمحد  وأخرجه
( من طريق سعيد بن زيد، عن علي بن احلكم، عن أيب نضرة، عن 5440)

 أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص  أيب سعيد اخلدري، ورفعه، إىل النيب
                                                           

(، والطحاوي يف 3466(، وعبد الرزاق يف "املصنف" )1026وأخرجه أبو داود ) - 71
 ( من طريق مالك 754، والبغوي )338و  331 /2، والبيهقي 433 /1"شرح املعاين" 

 .( عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسال 95 /1) وهو عنده يف "املوطأ" 
 /5وابن عبد الرب يف "التمهيد"  ،339-338 /2(، والبيهقي 2663وأخرجه ابن حبان ) 

 عن زيد بن أسلم به موصوال. ،من طريق الوليد بن مسلم، عن مالك بن أنس 19
 :18 /5وقال ابن عبد الرب يف "التمهيد" 

"وال أعلم أحدا أسنده عن مالك إال الوليد بن مسلم، فإنه وصله وأسنده عن مالك، واتبعه 
وقال: واحلديث متصل . ملسو هيلع هللا ىلصدري، عن النيب على ذلك حيىي بن راشد، عن أيب سعيد اخل

مسند صحيح، ال يضره تقصري من قصر به يف اتصاله، ألن الذين وصلوه حفاظ مقبولة 
 زايدهتم، وابهلل التوفيق".

( من طريق يعقوب بن عبد الرمحن القاري، عن زيد بن أسلم، عن 1027وأخرجه أبو داود )
 عطاء بن يسار مرسال.
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"إذا أوهم الرجل يف صالته، فلم يدر أزاد أم نقص؟، فليسجد سجدتني وهو 
 جالس".

يد: هو ابن درهم األزدي، أخو محاد بن زيد، خمتلف إسناده سعيد بن ز  ويف
 فيه، وابقي رجاله ثقات.

 

 جاء في أن المذي من نواقض الوضوء ما
 

 (17ما يدل عليه عند احلديث رقم ) تقدم

 

 جاء في الوضوء من االستحاضة  ما
 

 (16ما يدل عليه حتت احلديث رقم ) تقدم

 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
 



1123 
 

 

 جاء فيمن مس ذكره فعليه الوضوء  ما

 

 ( "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".46)
 

(، ويف "الكربى" 163(، والنسائي )181أخرجه أبو داود ) -صحيح  
(، 1112، وابن حبان )15 /1، ويف "األم" 34 /1(، والشافعي 159)

(، وابن أيب عاصم 89(، وابن املنذر يف "األوسط" )496) /24والطرباين 
(، 28(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 3230يف "اآلحاد واملثاين" )

 ، ويف "املعرفة "128 /1، والبيهقي 338 /15 "والدارقطين يف "العلل
(، والبغوي يف "شرح السنة" 503( و )502، ويف "اخلالفيات" )385 /1 
طريق مالك ) وهو  من 186 /17(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 165)

( عن عبد هللا بن أيب بكر، أنه مسع عروة يقول:  42 /1عنده يف "املوطأ" 
كم فذكران ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من دخلت على مروان بن احل

مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخربتين بسرة 
 يقول: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص بنت صفوان، أهنا مسعت رسول هللا 
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 /15ومن طريق عبد الوهاب،  338 /15الدارقطين يف "العلل"  وأخرجه
عن مالك، عن عبد هللا بن  من طريق الوليد بن مسلم، كالمها 340-341

 حنوه، ليس فيه مروان.ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  عنأيب بكر، عن عروة، عن بسرة، 

 : 185 /17ابن عبد الرب يف "التمهيد"  وقال

 "والصحيح فيه عن مالك ما يف املوطأ".

: واتبع االمام مالك على هذا الوجه: ابن علية، وسفيان بن عيينة، قلت
 والثوري، والزهري:وشعبة، وحممد بن إسحاق، 

 متابعة ابن علية: أما

، وعنه ابن أيب عاصم يف 163 /1، وابن أيب شيبة 406 /6أمحد  فأخرجها
(، وإسحاق بن راهويه 500) /24(، والطرباين 3228"اآلحاد واملثاين" )

( عن إمساعيل ابن علية، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب بكر بن حزم، 2173)
ري حيدث أيب قال: ذاكرين مروان مس الذكر؟ قال: مسعت عروة بن الزب

فقلت: ليس فيه وضوء، فقال: إن بسرة بنت صفوان حتدث فيه، فأرسل 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص إليها رسوال، فذكر الرسول أهنا حتدث: أن رسول هللا 

 "من مس ذكره فليتوضأ". 

 متابعة ابن عيينة: وأما

 /17هيد" (، ومن طريقه ابن عبد الرب يف "التم355احلميدي ) فأخرجها
، كالمها املقرئ( حدثنا ابن 16، وابن اجلارود يف "املنتقى" )186-187
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سفيان، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب بكر قال:  عن( املقرئ)احلميدي، وابن 
تذاكر أيب وعروة بن الزبري ما يتوضأ منه، فذكر عروة مس الذكر، فقال أيب: 

 مروان بن احلكم أنه مسع إن هذا لشيء ما مسعت به قال عروة: بلى، أخربين
 ملسو هيلع هللا ىلص: بسرة بنت صفوان تقول: مسعت رسول هللا 

 ."من مس ذكره فليتوضأ"
فقلت ملروان فإين أشتهي أن ترسل إليها، فأرسل إليها، وأان شاهد رجال،  

من عندها فقال: إهنا قالت: قال رسول هللا  الرسولأو قال حرسي فجاء 
 ."من مس ذكره فليتوضأ"ملسو هيلع هللا ىلص: 

حدثنا سفيان، عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد  406 /6أمحد  وأخرجه
 بن عمرو بن حزم إبسناده بلفظ "من مس فرجه فليتوضأ".ا

( أخربان قتيبة، عن سفيان، عن عبد هللا يعين ابن 444النسائي ) وأخرجه
عن عروة، عن بسرة قالت:  -ثره النسائي: ومل أتقنه أقال على  -أيب بكر 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

 "من مس فرجه فليتوضأ"، مل يتقنه النسائي ألنه مل يذكر يف إسناده مروان. 

 متابعة شعبة: وأما

 /15(، ومن طريقه الدارقطين يف "العلل" 1762الطيالسي ) فأخرجها
حدثنا شعبة، عن عبد هللا أو حممد  159 /7، وأبو نعيم يف "احللية" 342
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لزبري، أن مروان، أرسل إىل بن أيب بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة بن اا
 ، أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصصفوان يسأهلا، فحدثت عن النيب  بنتبسرة 

 "من مس ذكره فليتوضأ".

الرتدد مطروح، فهو يقينا عبد هللا بن أيب بكر، وخالف الطيالسي،  وهذا
 :خيطئسعيد بن سفيان اجلحدري وهو صدوق 

و بكر بن ( من طريقه حدثنا شعبة، حدثنا أب503) /24الطرباين  أخرجه
 حممد بن عمرو بن حزم به.

من طريق حممد بن جعفر، حدثنا  159 /7أبو نعيم يف "احللية"  وأخرجه
 شعبة، قال: مسعت حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم به.

 متابعة حممد بن إسحاق: وأما

من  341 /15(، والدارقطين يف "العلل" 502) /24الطرباين  فأخرجها
مد بن إسحاق، عن عبد هللا بن أيب بكر، عن طريق عبد األعلى، عن حم

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عروة، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان، أن رسول هللا 

 ."من مس ذكره فليتوضأ"
 وعند الدارقطين )فرجه( بدل )ذكره(. 

عن أمحد بن  341 /15(، والدارقطين يف "العلل" 725الدارمي ) وأخرجه
 عن حممد بن إسحاق إبسناده، بلفظ  ،خالد الوهيب
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 "من مس فرجه فليتوضأ".

 متابعة الثوري: وأما

من طريقني عنه، عن عبد هللا  339 /15الدارقطين يف "العلل"  فأخرجها
رة بنت صفوان، قال رسول هللا بن أيب بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسا

 "من مس ذكره فليتوضأ".ملسو هيلع هللا ىلص: 

 بن راشد، ومعمر، واألوزاعي، والثوري:اختالف يف رواية إسحاق  ووقع

 االختالف على إسحاق بن راشد: أما

( حدثين حممد بن علي 3221ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ) فأخرجه
بن ميمون، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا عبيد هللا بن عمرو بن عثمان، ا

 أيب بكر بن عمرو بن حزم به. عن عن إسحاق بن راشد، عن الزهري،

( حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو 489) /24الطرباين  وأخرجه
الدمشقي، حدثنا عمرو بن عثمان إبسناده، ليس فيه الزهري، وقد يكون 

 سقط من الناسخ. 

 االختالف على معمر: وأما

 (، ومن طريقه الطحاوي يف "شرح املعاين"411عبد الرزاق ) فأخرجه
، وابن حزم يف 348 /15(، والدارقطين 485) /24، والطرباين 71 /1 

 عروة بن الزبري قال:  عنعن معمر، عن الزهري،  235 /1"احمللى" 
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"تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتين بسرة بنت 
 أيمر ابلوضوء من مس الفرج.ملسو هيلع هللا ىلص صفوان، أهنا مسعت رسول هللا 

قنع حبديثه فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخربهم أهنا فكأن عروة مل ي 
 أيمر ابلوضوء من مس الفرج".ملسو هيلع هللا ىلص مسعت رسول هللا 

 فيه عبد هللا بن أيب بكر، ومبس الفرج بدل الذكر! ليس

(، والبيهقي يف 1113(، والطرباين يف "الصغري" )445النسائي ) وأخرجه
-348 /5 "العلل" ( من طريق شعبة، والدارقطين يف506"اخلالفيات" )

من طريق سعيد، كالمها عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبري،  349
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن بسرة بنت صفوان: أن النيب 

 "إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه فليتوضأ".

 فيه عبد هللا بن أيب بكر، وال مروان، ومبس الفرج بدل الذكر. ليس

 االختالف على األوزاعي: وأما

، والبيهقي يف "اخلالفيات" 347 /15دارقطين يف "العلل" ال فأخرجه
( من طريق حممد بن مصعب القرقساين، حدثنا األوزاعي، عن 507)

عن بسرة بنت صفوان، قالت:  الزهري، عن عبد هللا بن أيب بكر، عن عروة،
 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص مسعت النيب 
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 ."من مس ذكره فليتوضأ"
 .وزاد الدارقطين "وأنثييه" 
 ليس فيه مروان، وسقط من "اخلالفيات" الزهري!  ،"أو أنثييه" ويف رواية له 

من طريق أيب  348 /15(، والدارقطين يف "العلل" 724الدارمي ) وأخرجه
وابن  من طريق بشر بن بكر، 72 /1املغرية، والطحاوي يف "شرح املعاين" 

( من طريق 488) /24(، والطرباين 3220أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
 ( من طريق حيىي بن عبد هللا البابليت،487) /24الوليد بن مسلم، والطرباين 

، والبيهقي يف "اخلالفيات" 348-347 /15يف "العلل"  والدارقطين
-187 /17( من طريق الوليد بن مزيد، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 508)

األوزاعي، عن الزهري،  عنمن طريق عبد احلميد بن حبيب، كلهم  188
قال: أخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن بسرة بنت 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص صفوان أهنا مسعت رسول هللا 

 ."من مس ذكره فليتوضأ"
 وعند البيهقي وحده "من مس فرجه فليتوضأ". 

 فيه مروان، ومن رواية أيب بكر بدل عبد هللا بن أيب بكر. ليس

 االختالف على الثوري: وأما
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من طريق قبيصة، قال: حدثنا  339 /15دارقطين يف "العلل" ال فأخرجه
سفيان، عن عبد هللا بن أيب بكر، عن عروة، عن بسرة بنت صفوان، قال 

 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

 "من مس فرجه فليتوضأ".

 متابعة الزهري: وأما

وجدت يف  407 /6عبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند"  فأخرجها
( من 504، ويف "اخلالفيات" )129 /1البيهقي كتاب أيب خبط يده، و 

من طريق  346 /15يف "العلل" و والدارقطين، طريق عبد الكرمي بن اهليثم
حممد بن إسحاق الصاغاين، ثالثتهم عن أيب اليمان، قال: أخربان شعيب، 

األنصاري، أنه مسع  عن الزهري قال: أخربين عبد هللا بن أيب بكر بن حزم
ول: ذكر مروان يف إمارته على املدينة أنه يتوضأ من مس عروة بن الزبري يق

الذكر، إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك عليه فقلت: ال وضوء على 
من مسه، فقال مروان: أخربتين بسرة بنت صفوان: أهنا مسعت رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص: يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص 

 ."ويتوضأ من مس الذكر" 
قال عروة: فلم أزل أماري مروان حىت دعا رجال من حرسه فأرسله إىل بسرة  

يسأهلا عما حدثت من ذلك، فأرسلت إليه بسرة مبثل الذي حدثين عنها 
 مروان.
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(، ومن 164أاب اليمان: عثمان بن سعيد بن كثري عند النسائي ) واتبع
 "اآلحاد ، وابن أيب عاصم يف188 /17طريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد" 

 /24(، وبشر بن شعيب بن أيب محزة عند الطرباين 3222واملثاين" )
(493.) 

 شعيًبا: مجٌع: واتبع

 /24(، والطرباين 3227ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ) أخرجه
من طريق يونس،  343و  342 /15(، والدارقطين يف "العلل" 494)

، ويف "اخلالفيات" 132 /1 والبيهقي، 344 /15والدارقطين يف "العلل" 
، والطرباين 72 /1( من طريق عقيل، والطحاوي يف "شرح املعاين" 505)

من طريق الليث  345-344 /15(، والدارقطين يف "العلل" 490) /24
( من طريق 3223سعد، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ) بنا

 /24، والطرباين (3223األوزاعي، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
 /8( من طريق ابن أيب ذئب، وابن سعد يف "الطبقات الكبري" 495)

( من طريق معمر، وابن 3224، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )245
من طريق إسحاق بن راشد،  189-188 /17عبد الرب يف "التمهيد" 

 /15الرمحن بن خالد بن مسافر، و عبدمن طريق  345 /15والدارقطين 
من طريق سيار  346 /15من طريق حجاج، قال: حدثنا جدي، و 346

من طريق عبد الرمحن بن يزيد بن متيم،  347-346 /15بن عقيل، و ا
 عن الزهري به. كلُّهم
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 طرق أخرى عن الزهري: وله

 /24والطرباين (، 3231أخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ) -1
من طريق  132 /1، والبيهقي 477 /5 (، وابن عدي يف "الكامل"486)

هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرمحن بن منر 
اليحصيب، عن الزهري، عن عروة، أنه مسع مروان، يقول: أخربتين بسرة بنت 

 ملسو هيلع هللا ىلص:صفوان، أهنا مسعت رسول هللا 

 .ء من مس الذكر، واملرأة مثل ذلك""أيمر ابلوضو  
 .س فرجه فليتوضأ"ظ الطرباين "من مولف 

 يذكر فيه عبد هللا بن أيب بكر! مل

 (:81أبو حامت كما يف "العلل" ) قال

 "هذا حديث وهم فيه يف موضعني:

 : أن الزهري يرويه عن عبد هللا بن أيب بكر.أحدمها

 يف احلديث ذكر املرأة". وليس

 ابن عدي: وقال

ال يرويه،  (مثل ذلك واملرأة)يف متنه  تالزايدة اليت ذكر  ه" وهذا احلديث هبذ
 عن الزهري غري ابن منر هذا".
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: عبد الرمحن بن منر اليحصيب: قال أبو حامت: ليس بقوي، وقال قلت
 ضعفه ابن معني يف الزهري. ،الذهيب: صدوق

 البيهقي: وقال

"وكذلك رواه هارون بن زايد احلنائي، عن الوليد بن مسلم ورواه أبو موسى 
 اإلسناد واملنت مجيعا". على الصحة يف األنصارى عن الوليد بن مسلم

من طريق أيب موسى األنصاري، حدثنا الوليد بن  132 /1البيهقي  أخرجه
زهري عن مس املرأة فرجها مسلم، عن عبد الرمحن بن منر قال: سألت ال

فقال أخربين عبد هللا بن أىب بكر، عن عروة، عن مروان بن احلكم،  أتتوضأ؟
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا عن بسرة بنت صفوان: أن ر 

 "إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه فليتوضأ"، قال: واملرأة كذلك.

 البيهقي: وقال

"ظاهر هذا يدل على أن قوله )قال: واملرأة مثل ذلك( من قول الزهري، ومما 
 يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري دون هذه الزايدة".

من طريق سليمان  17-16 /36ابن عساكر يف "اتريخ دمشق"  وأخرجه
نا الوليد بن مسلم حدثين عبد الرمحن بن منر حدثبن عبد الرمحن الدمشقي، ا

ميس ذكره أو املرأة متس فرجها  اليحصيب قال: سألت الزهري عن الرجل
فقال حدثين عروة بن الزبري أنه مسع مروان بن احلكم يقول أخربتين بسرة: 

 ه.فذكر 
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 من إسناده عبد هللا بن أيب بكر! فسقط

( من طريق عبد هللا بن أمحد بن ذكوان 1117ابن حبان ) وأخرجه
الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عبد الرمحن بن منر 

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عناليحصيب، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، 

 ذلك". "إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ، واملرأة مثل

 يذكر عبد هللا بن أيب بكر، وال مروان.  فلم

، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 349 /15أخرجه الدارقطين يف "العلل"  - 2
من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخربين  331-332 /9

 ملسو هيلع هللا ىلص: مسعت النيب  عروة، أنه مسع بسرة بنت صفوان، تقول:

 "من مس ذكره فليتوضأ"

 :321 /15 يف "العلل" الدارقطين وقال

يف قوله، ألن الزهري إمنا مسعه من عبد هللا  -يعين ابن أيب الزهري  -"ووهم 
 بن أيب بكر، عن عروة".ا

( أخربان ابن جريج قال: 412أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ) - 3
حدثين ابن شهاب، عن عبد هللا بن أيب بكر، عن عروة، أنه كان حيدث، 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص ن، عن زيد بن خالد اجلهين: أن رسول هللا عن بسرة بنت صفوا

 "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ". 



1135 
 

حتريف يف "املصنف" فإن عبد الرزاق يرويه على الشك )بسرة أو زيد(،  هذا
هكذا رواه عنه: احلسن بن علي عند ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" 

(، 491) /24بن إبراهيم الدبري عند الطرباين  وإسحاق(، 3226)
، وحممد بن رافع عند البيهقي يف 350 /15والدارقطين يف "العلل" 

 (.540"اخلالفيات" )

من طريق حممد بن أيب السري،  350 /15الدارقطين يف "العلل"  وأخرجه
وسلمة بن شبيب، كالمها عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري، عن 

عن  -زاد سلمة: ومل يسمع ذلك منه  -عروة  عن بن أيب بكر، عبد هللا
 بسرة، وزيد بن خالد اجلهين به.

 بعطف زيد على بسرة. هكذا

 عبَد الرزاق على هذا الوجه: حممد بن بكر الربساين: واتبع

(، ومن طريقه 135إسحاق بن راهويه كما يف "املطالب العالية" ) أخرجه
( أخربان حممد بن 539(، ويف "اخلالفيات " )1027البيهقي يف "املعرفة" )

قال: حدثنا ابن جريج، حدثين الزهري، عن عبد هللا  [72]بكر الربساين 
أنه كان حيدث عن بسرة بنت  -ومل أمسعه منه  -بن أيب بكر، عن عروة ا

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص وان، وعن زيد بن خالد اجلهين، عن رسول هللا صف
                                                           

للبيهقي )حممد بن بكري( وهو حتريف، ووقع فيه حتريف آخر فقد ويف "اخلالفيات"  - 72
"مل يشك فيه راويه، وذكر احلديث عنهما  جاء عنده على الشك!، ويرده قول البيهقي

 (.1027مجيعا"، وانظر "معرفة السنن واآلاثر" له )
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 "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".

 البيهقي: وقال

"هذا إسناد صحيح مل يشك فيه راويه، وذكر احلديث عنهما مجيعا، وكذلك 
رواه أمحد بن حنبل، عن الربساين، ورأى حممد بن حيىي الذهلي روايته من 

 غري شك هي احملفوظة".

، والبيهقي يف "اخلالفيات" 351-350 /15ارقطين يف "العلل" الد وأخرجه
 /15( من طريق حجاج بن حممد املصيصى، والدارقطين يف "العلل" 538)

ابن جريج، أخربين ابن شهاب،  عنمن طريق خالد بن يزيد، كالمها  351
أنه كان حيدث  -ومل يسمع ذلك منه  -عن عبد هللا بن أيب بكر، عن عروة 

 ملسو هيلع هللا ىلص: و عن زيد بن خالد، قال رسول هللا عن بسرة، أ

 "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".

 الدارقطين: وقال

 " قوله مل يسمع ذلك منه يعين أنه مل يسمع ذلك الزهري من عروة".

 البيهقي ابلعطف، وليس ابلشك. وعند

، والبيهقي يف "اخلالفيات" 318 /1ابن عدي يف "الكامل"  وأخرجه
هارون املصيصي، حدثنا حجاج بن حممد، عن ( من طريق أمحد بن 537)

عائشة، وزيد بن خالد، قاال: قال  عنابن جريج، عن الزهري، عن عروة، 
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 
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 "من مس فرجه فليتوضأ".

 ابن عدي: وقال

"أمحد بن هارون ويقال: محيد املصيصي، يروي مناكري عن قوم ثقات، ال 
 يتابع عليه أحد...

: وهذا احلديث يرويه حممد بن إسحاق، عن الزهري عن عروة عن زيد وقال
 بن خالد. ا

 ومن حديث ابن جريج، عن الزهري غري حمفوظ.
 البيهقي:  وقال

 "أخطأ فيه هذا املصيصي حيث قال: عن عائشة، وإمنا هو: عن بسرة".

 /1، وابن أيب شيبة 194 /5: ما ذكره ابن عدي: أخرجه أمحد قلت
، وابن عدي 73 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 3762ر )، والبزا163

(، ويف 1031"املعرفة" ) ، ومن طريقه البيهقي يف270 /7يف "الكامل" 
( من طريق ابن 5222( و )5221) /5(، والطرباين 535"اخلالفيات" )

إسحاق، حدثين حممد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبري، عن زيد بن 
 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص مسعت رسول هللا خالد اجلهين، قال: 

 "من مس فرجه فليتوضأ".

 ابن عدي: وقال

 "قال زهري بن حرب هذا عندي وهم إمنا رواه عروة عن بسرة".



1138 
 

: وقد تقّدم معنا قبل قليل أن الزهري مل يسمعه من عروة، وحكم عليه قلت
(، 60ابلنكارة علي بن املديين كما يف "القراءة خلف اإلمام" )ص 

 ( كالمها للبيهقي.536و"اخلالفيات" )

عن أيب عامر العقدي،  158 /18(، والبزار 1716أخرجه إسحاق ) - 4
 8 /2، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 73 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

 /1"شرح املعاين"  مساعيل بن أيب أويس، والطحاوي يفطريق إ من 289و
من طريق إسحاق بن حممد الفروي، ثالثتهم عن إبراهيم بن إمساعيل بن  73

بن سريج، عن الزهري، عن عروة، عن  [73] أيب حبيبة األشهلي، عن عمر
 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أنعائشة: 

 "من مس فرجه فليتوضأ".

 البزار: وقال

"وهذا احلديث ال نعلم أحدا رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي 
هللا عنها إال عمر بن سريج، وخالف أكثر أهل العلم يف هذه الرواية، وعمر 

عن إبراهيم بن إمساعيل،  روىبن سريج هو عمر بن سعيد بن سريج، ا
 وفضيل بن سليمان وغريمها".

يث، ليس بقوي، يروي عن بن سريح: قال أبو حامت: مضطرب احلد عمر
 الزهري، وينكر.

                                                           

 ويف املطبوع من "شرح املعاين" )عمرو بن شريح(. - 73



1139 
 

 األزدي: ال يصح حديثه. وقال

ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة، وُعمر يف بعض  وقال
 رواايته خيالف الثقات.

 الدارقطين. وَضعَّفه

 بن إمساعيل بن أىب حبيبة األشهلي ضعيف أيضا. وإبراهيم

 (:74ابن أيب حامت يف "العلل" ) وقال

 ن احللواين، عن عبد الصمد بن ت أيب عن حديث رواه حس"سأل
الوارث، عن أبيه، عن حسني املعلم، عن حيىي بن أيب كثري، عن املهاجر  عبد

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب  عنبن عكرمة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ا
 "من مس ذكره، فليتوضأ".

شعيب بن إسحاق، عن هشام، عن حيىي، عن عروة، عن عائشة، عن  ورواه
 ملسو هيلع هللا ىلص: النيب 

 "من مس ذكره يف الصالة، فليتوضأ".

أيب: هذا حديث ضعيف، مل يسمعه حيىي من الزهري، وأدخل بينهم  قال
رجال ليس ابملشهور، وال أعلم أحدا روى عنه إال حيىي، وإمنا يرويه الزهري، 

ملسو هيلع هللا ىلص. مروان، عن بسرة، عن النيب  عنن عروة، عن عبد هللا بن أيب بكر، ع
ولو أن عروة مسع من عائشة، مل يدخل بينهم أحد، وهذا يدل على وهن 

 احلديث".
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 طريق أخرى عن عروة: وله

(، 3232(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )83الرتمذي ) أخرجه
 /24 والطرباين(، 33(، وابن خزمية )17وابن اجلارود يف "املنتقى" )

 /24(، والطرباين 479ماجه ) وابن(، من طريق أيب أسامة، 520)
من طريق عبد هللا بن إدريس،  332 /15(، والدارقطين يف "العلل" 508)

 /24(، والطرباين 1116، وابن حبان )579 /2وأمحد يف "العلل" 
، والبيهقي يف 339 /15، ويف "العلل" 265 /1 والدارقطين(، 514)

( من طريق سفيان الثوري، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد 510"اخلالفيات" )
 /24والطرباين  ،72 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 3234واملثاين" )

، وابن شاهني يف "انسخ 333 /15(، والدارقطين يف "العلل" 509)
( من طريق محاد بن سلمة، والطحاوي يف "شرح املعاين" 121احلديث" )

من  337 /15(، والدارقطين يف "العلل" 506) /24، والطرباين 72 /1
من طريق يزيد بن سنان، وابن  267 /1طريق علي بن مسهر، والدارقطين 

،  واحلاكم 335 /15"العلل"  ويف، 265 /1(، والدارقطين 1113حبان )
(، ويف 33، ويف "السنن الصغري" )130-129 /1، والبيهقي 137 /1

 /1(، وابن حزم يف "احمللى" 511)(، ويف "اخلالفيات" 1011"املعرفة" )
، ويف "العلل" 268 /1من طريق شعيب بن إسحاق، والدارقطين  240

(، وابن حبان 18من طريق إمساعيل بن عياش، وابن اجلارود ) 334 /15
 /1، والبيهقي 137 /1 واحلاكم(، 517) /24(، والطرباين 1114)
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 /24ن، والطرباين ( من طريق ربيعة بن عثما512، ويف "اخلالفيات" )129
من طريق ابن  332 /15ويف "العلل"  270 /1(، والدارقطين 513)

 /15، والدارقطين يف "العلل" 73 /1يف "شرح املعاين"  والطحاويجريج، 
(، 515) /24من طريق ابن أيب الزاند، والطرباين  334-333و  333

 190 /17عبد الرب يف "التمهيد"  وابن، 333 /15والدارقطين يف "العلل" 
( من طريق محاد بن زيد، 507) /24من طريق وهيب بن خالد، والطرباين 

من طريق معمر،  335 /15(، والدارقطين يف "العلل" 411وعبد الرزاق )
من طريق سليمان بن عبد هللا بن  336-335 /15يف "العلل"  والدارقطين

العلل" من طريق أنس بن عياض، والدارقطين يف " 129 /1حممد، والبيهقي 
( من طريق املنذر بن عبد هللا 513، والبيهقي يف "اخلالفيات" )336 /15

من طريق أيب علقمة الفروي،  334 /15احلزامي، والدارقطين يف "العلل" 
من  331 /15(، والدارقطين يف "العلل" 512) /24عن مالك، والطرباين 

احث: بغية الب -( 87طريق هشام بن حسان، واحلارث بن أيب أسامة )
، ويف 129 /1، والبيهقي 137 /1حدثنا حيىي بن هاشم، واحلاكم 

( من طريق عنبسة بن عبد الواحد، كّلهم )أبو أسامة، 514"اخلالفيات" )
وعبد هللا بن إدريس، والثوري، ومحاد بن سلمة، وعلي بن مسهر، وشعيب 

 بن عثمان، وابن وربيعةبن إسحاق، ويزيد بن سنان، وإمساعيل بن عياش، ا
جريج، وابن أيب الزاند، ووهيب بن خالد، ومحاد بن زيد، ومعمر، وسليمان 

بن عبد هللا بن حممد، وأنس بن عياض، واملنذر بن عبد هللا احلزامي، ا
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بن حسان، وحيىي بن هاشم، وعنبسة بن عبد الواحد( عن  وهشامومالك، 
هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن احلكم، عن بسرة بنت صفوان 

 ملسو هيلع هللا ىلص: الت: قال رسول هللا ق

 ."إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ"
 وعند بعضهم، قال عروة: سألت بسرة فصدقته. 

 الدارقطين: وقال

"ومن روى هذا احلديث، عن أيب علقمة الفروي، عن مالك، فقد وهم، 
بلغين أن القرياين حدث به عن شيخ له، عن آخر، عن أيب علقمة، عن 

 مالك، عن هشام، وهذا وهم".

أخرجه من طريق أمحد بن إمساعيل، قال: حدثنا مالك، عن هشام بن  مث
 عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: "من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء".

، ويف 407-406 /6(، وأمحد 447(، والنسائي )82الرتمذي ) وأخرجه
، والبيهقي يف 328 /15، والدارقطين يف "العلل" 579 /2"العلل" 

(، 1115حيىي بن سعيد، وابن حبان ) عن( 517)"اخلالفيات " 
من طريق علي بن املبارك، والطحاوي يف  329 /15والدارقطين يف "العلل" 

 /1 والبيهقي 330 /15، والدارقطين يف "العلل" 73 /1"شرح املعاين" 
( 505) /24من طريق سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، والطرباين  128
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من طريق ابن أيب الزاند،  333 /15، والدارقطين يف "العلل" [74]
بن دينار، وابن أيب عاصم يف  حممد( من طريق 516) /24والطرباين 

(، ويف "األوسط" 511) /24(، والطرباين 3235"اآلحاد واملثاين" )
، 331-330 /15، ويف "العلل" 269 /1(، والدارقطين 1480)

 /24 والطربايناحلميد بن جعفر، من طريق عبد  137 /1 والبيهقي
 /1، والبيهقي 328 /15، ويف "العلل" 270 /1(، والدارقطين 510)

، وابن شاهني يف 329 /15من طريق أيوب، والدارقطين يف "العلل"  138
( من طريق ابن أيب حازم، والدارقطين يف 120"انسخ احلديث ومنسوخه" )

 لمة، ويوسف بن يزيد،من طريق محاد بن س  330و  329 /15"العلل" 
من طريق  332 /15، ويف "العلل" 147 /1وعباد بن صهيب، والدارقطين 

(، والدارقطين يف "العلل" 8571سفيان الثوري، والطرباين يف "األوسط" )
( 480والطرباين يف "األوسط" ) من طريق أيب علقمة الفروي، 330 /15

طريق هشام بن  من 331 /15من طريق مالك، والدارقطين يف "العلل" 
بن عبد الرمحن  حممدمن طريق  328 /15حسان، والدارقطين يف "العلل" 

 [75] من طريق أيب معشر 329 /15الطفاوي، والدارقطين يف "العلل" 
 بن املبارك، وسعيد بن ااملدين جنيح، كلهم )حيىي بن سعيد، وعلي 

                                                           

 سقط من "املعجم الكبري" هشام بن عروة! - 74
 

 حتّرف يف املطبوع من "العلل" إىل أيب معمر! - 75
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حلميد بن عبد الرمحن اجلمحي، وابن أيب الزاند، وحممد بن دينار، وعبد ا
بن سلمة، ويوسف بن يزيد، وعباد  ومحاد جعفر، وأيوب، وابن أيب حازم،

بن صهيب، والثوري، وأبو علقمة الفروي، ومالك، وهشام بن حسان، ا
وحممد بن عبد الرمحن الطفاوي، وأبو معشر املدين( عن هشام قال: حدثين 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص بسرة بنت صفوان أخربته: أن رسول هللا  أنأيب، 

 س ذكره فال يصلي حىت يتوضأ"."من م

فيه مروان، والطريقان صحيحان، فإن عروة مسعه من مروان أوال، مث  ليس
أراد أن يستوثق، فلقي بسرة ومسعه منها، فقد قال عروة: سألت بسرة 

 فصدقته.

 أبو داود السجستاين: قلت ألمحد بن حنبل: قال
"حديث بسرة يف مس الذكر ليس بصحيح، قال: بل هو صحيح، وذلك  

 أن مروان حدثهم عنها، مث جاءهم الرسول عنها بذلك".
 (: 4718رواية الدوري ) -وقال ابن معني كما يف "التاريخ"  

"احلديث الذي حيدث به حيىي القطان عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: 
 حدثتين بسرة، هو خطأ".

 سائي:الن وقال

 "هشام بن عروة مل يسمع من أبيه هذا احلديث".
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من طريق داود بن عبد الرمحن،  337 /15الدارقطين يف "العلل"  وأخرجه
وأيب أسامة، عن هشام بن عروة، عن عبد هللا بن أيب بكر، عن عروة، عن 

، ملسو هيلع هللا ىلص، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلصقد صحبت النيب  وكانتمروان، عن بسرة بنت صفوان، 
 قال:

 .كم ذكره فال يصل حىت يتوضأ""إذا مس أحد  
 واللفظ لداود بن عبد الرمحن، ولفظ أيب أسامة "من مس فرجه فليتوضأ". 

"قال هارون: فذكرت هذا ألمحد بن حنبل، فقال: أرى لقول شعبة أصال، 
قال حيىي بن سعيد: قال شعبة: هشام بن عروة مل يسمع حديث مس الذكر 

 من أبيه".

 الدارقطين: وقال

عن أيب أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة،  "واحملفوظ:
 وليس فيه عبد هللا بن أيب بكر".

( عن علي بن حجر، قال: حدثنا عبد الرمحن بن أيب 84الرتمذي ) وأخرجه
 حنوه.ملسو هيلع هللا ىلص الزاند، عن أبيه، عن عروة، عن بسرة، عن النيب 

: قال ابن يذكر فيه هشاما، وإسناده ضعيف، عبد الرمحن بن أيب الزاند مل
 سعد: وكان يضعف لروايته عن أبيه.

على بن املديين: حديثه ابملدينة مقارب، وما حدث به ابلعراق فهو  وقال
 مضطرب.
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 عنه: علي بن حجر نزيل بغداد، فهو من حديثه ابلعراق. والراوي

من  136 /1، واحلاكم 332-331 /15الدارقطين يف "العلل"  وأخرجه
د بن الفضل عارم، وخلف بن هشام البزاز، طريق سليمان بن حرب، وحمم

عروة كان عند مروان بن  أنثالثُتهم عن محاد بن زيد، عن هشام بن عروة، 
احلكم فسئل عن مس الذكر، فلم ير به أبسا، فقال: عروة: إن بسرة بنت 

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصصفوان حدثتين، أن رسول هللا 

روان حرسيا إىل "إذا أفضى أحدكم إىل ذكره فال يصل حىت يتوضأ"، فبعث م
 بسرة فرجع الرسول، فقال: نعم. 

هشام: قد كان أيب يقول: إذا مس ذكره أو أنثييه أو فرجه فال يصلي  قال
 حىت يتوضأ.

 احلاكم: وقال

"هكذا ساق محاد بن زيد هذا احلديث وذكر فيه مساع عروة من بسرة، 
وخلف بن هشام ثقة، وهو أحد أئمة القراء، ومما يدل على صحة رواية 

أبيه، عن بسرة  عناجلمهور من أصحاب هشام بن عروة، عن هشام، 
منهم: أيوب بن أيب متيمة السختياين، وقيس بن سعد املكي، وابن جريج، 

وعبد العزيز بن أيب حازم، وحيىي بن سعيد، ومحاد بن سلمة،  وابن عيينة،
هللا بن حممد أبو علقمة، وعاصم  وعبدومعمر بن راشد، وهشام بن حسان، 

الرمحن اجلمحي،  بن هالل البارقي، وحيىي بن ثعلبة املازين، وسعيد بن عبدا
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ن وعلي بن املبارك اهلنائي، وأابن بن يزيد العطار، وحممد بن عبد الرمح
وعبد احلميد بن جعفر األنصاري ... وعبد العزيز بن حممد  الطفاوي،

الدراوردي، ويزيد بن سنان اجلزري، وعبد الرمحن بن أيب الزاند، وعبد الرمحن 
بن عبد العزيز، وحارثة بن هرمة الفقيمي، وأبو معشر، وعباد بن صهيب ا

 وغريهم.

أبيه، عن مروان، عن خالفهم فيه مجاعة فرووه عن هشام بن عروة، عن  وقد
 بسرة، منهم:

سفيان بن سعيد الثوري، ورواية عن هشام بن حسان، ورواية عن محاد بن  
سلمة، ومالك بن أنس، ووهب بن خالد، وسالم بن أيب مطيع، وعمر بن 

 علي املقدمي، وعبد هللا بن إدريس، وعلي بن مسهر، وأيب أسامة وغريهم.

وة بني أصحابه، فنظران فإذا القوم ذكر اخلالف فيه على هشام بن عر  وقد
الذين أثبتوا مساع عروة من بسرة أكرب، وبعضهم أحفظ من الذين جعلوه عن 

فيه مروان منهم: مالك  ذكروامروان إال أن مجاعة من األئمة احلفاظ أيضا 
بن أنس، والثوري، ونظراؤمها فظن مجاعة ممن مل ينعم النظر يف هذا ا

ن أئمة احلديث على مروان، فنظران فوجدان االختالف أن اخلرب واه لطع
مجاعة من الثقات احلفاظ رووا هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 

مروان، عن بسرة، مث ذكروا يف رواايهتم أن عروة، قال: "مث لقيت بعد ذلك 
حدثين مروان عنها"، فدلنا  كماملسو هيلع هللا ىلص بسرة فحدثتين ابحلديث عن رسول هللا 
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ته على شرط الشيخني، وزال عنه اخلالف ذلك على صحة احلديث وثبو 
 والشبهة، وثبت مساع عروة من بسرة.

 بني ما ذكران من مساع عروة من بسرة شعيب بن إسحاق الدمشقي". فممن

: لكن يف هذه الرواية نكارة، ذلك أنه جاء يف الرواايت اليت ذُكر فيها قلت
ت فيه صحة اجتماع عروة مع مروان، أن مروان أرسل حرسيا إىل بسرة يثب

الذي مل ير مبس الذكر أبسا هو  وأنمذهبه أبن يف مس الذكر الوضوء، 
 عروة ويثبت مساعه من بسرة؟! عروة، وليس مروان، فكيف يكون انقل اخلرب

ثبت مساع عروة من بسرة لكن ليس يف هذا اخلرب، وقد تقّدم أن عروة  نعم
 قال: سألت بسرة فصدقته. أي: صدقت مروان.

 :397 /3يف "صحيحه"  ابن حبان قال

"إن عروة بن الزبري مسعه من مروان بن احلكم، عن بسرة، فلم يقنعه ذلك 
حىت بعث مروان شرطيا له إىل بسرة فسأهلا، مث أاتهم، فأخربهم مبثل ما 

بسرة، مث مل يقنعه ذلك  عنقالت بسرة، فسمعه عروة اثنيا عن الشرطي، 
 حىت ذهب إىل بسرة فسمع منها".

 : 215 /1احلافظ يف "التلخيص"  وقال

"نقل بعض املخالفني عن حيىي بن معني أنه قال: ثالثة أحاديث ال تصح: 
حديث: "مس الذكر "، و" ال نكاح إال بويل "، و" كل مسكر حرام "، وال 

يعرف هذا عن ابن معني، وقد قال ابن اجلوزي: إن هذا ال يثبت عن ابن 
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وضوء مبسه، وقد روى امليموين عن معني، وقد كان من مذهبه انتقاض ال
حيىي بن معني أنه قال: إمنا يطعن يف حديث بسرة، من ال يذهب إليه ويف 

"سؤاالت مضر بن حممد" له، قلت ليحىي: أي شيء صح يف مس الذكر؟ 
قال: حديث مالك عن عبد هللا بن أيب بكر، عن عروة، عن مروان، عن 

: ال يصح فيه شيء، فهذا لتلقبسرة، فإنه يقول فيه: مسعت، ولوال هذا 
يدل بتقدير ثبوت احلكاية املتقدمة عنه على أنه رجع عن ذلك، وأثبت 

 صحته هبذه الطريقة خاصة".

 وصححه ابن عبد الرب من حديث مالك. 

 :410 /2احلافظ يف "أطراف املسند"  وقال

 "احملفوظ حديث عروة، عن بسرة، أو عن مروان عن بسرة".
 

حبيبة، وجابر بن عبد هللا، وابن عمر، وأيب  شاهد من حديث أم وله
 أيوب، وابن عباس، وعائشة:

 

 حديث أم حبيبة: أما

، والرتمذي يف "العلل 163 /1(، وابن أيب شيبة 481فأخرجه ابن ماجه ) 
(، والدواليب يف "الكىن واألمساء" 7144(، وأبو يعلى )54الكبري" )

( و 447) /23الطرباين ، و 75 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 2099)
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(، ويف "مسند الشاميني" 3084(، ويف "األوسط" )451( و )450)
(، وابن شاهني يف "انسخ احلديث ومنسوخه" 3632( و )1516)
، ويف 130 /1(، والبيهقي 1257ومتام يف "الفوائد" ) (،119)

، وابن 191 /17(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 552"اخلالفيات" )
عن العالء  من طريق اهليثم بن محيد، 424 /33"اتريخ دمشق" عساكر يف 

بن احلارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أيب سفيان، عن أم حبيبة زوج 
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص أهنا مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 "من مس فرجه فليتوضأ". 

 (، وابن شاهني "من مس ذكره فليتوضأ".451( و )450الطرباين ) ولفظ

( بقوله: وذكر لنا عن اهليثم بن محيد 2070ويه )إسحاق بن راه وأخرجه
 فذكره.

 الرتمذي: وقال

"قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة يف هذا الباب صحيح، وهو حديث العالء 
بن احلارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أيب سفيان، عن أم حبيبة. وقال ا

يسمع مكحول من عنبسة بن أيب سفيان،  مل: -يعين البخاري  -حممد 
ى مكحول، عن رجل، عن عنبسة غري هذا احلديث وكأنه مل ير هذا ورو 

 احلديث صحيحا".

 :37 /7البخاري يف "التاريخ الكبري"  وقال
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 -مرسل  -"يرونه ومها ألن النعمان بن املنذر قال عن مكحول أن ابن عمر 
 كان يتوضأ منه".

 البوصريي يف "الزوائد": وقال

فوجب  ي مدلس وقد رواه ابلعنعنة"هذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشق
ترك حديثه ال سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو 

 منقطع". فاإلسنادمسهر وغريهم إنه مل يسمع من عنبسة بن أيب سفيان 
 

 حديث جابر: وأما
، 34 /1، ويف "األم" 35 /1(، والشافعي 480ابن ماجه ) فأخرجه

، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" 74 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 
يف  والبيهقي ،154 /2(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 105)

( عن عبد هللا بن انفع، وابن 544( و )543( و )542"اخلالفيات" )
ى، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" ( من طريق معن بن عيس480ماجه )

( من طريق ابن أيب فديك، ثالثُتهم عن ابن أيب ذئب، عن عقبة بن 105)
حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن، عن جابر بن عبد هللا قال:  عنعبد الرمحن، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

 "إذا مس أحدكم ذكره، فعليه الوضوء" واللفظ البن ماجه.

 عيم "من مس فرجه فليتوضأ".ابن شاهني، وأيب ن ولفظ
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 الشافعي: وقال

 "ومسعت غري واحد من احلفاظ يرويه وال يذكر فيه جابرا".

 اإلمام أمحد: وقال

 مرسل".ملسو هيلع هللا ىلص "احلديث عن حممد بن عبد الرمحن، عن النيب 

 (:23أبو حامت كما يف "العلل" ) وقال

يذكرون مرسال، ال ملسو هيلع هللا ىلص "هذا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوابن، عن النيب 
 جابرا".

 الطحاوي: وقال

"هذا احلديث كل من رواه عن ابن أيب ذئب من احلفاظ، يقطعه ويوقفه 
 على حممد بن عبد الرمحن".

 البوصريي يف "الزوائد": وقال

"يف إسناده مقال، عقبة بن عبد الرمحن ذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال 
 ابن املديين: شيخ جمهول وابقي رجاله ثقات".

 : 86 /3الذهيب يف "امليزان"  الوق

"ال يعرف، له عن حممد بن عبد الرمحن، عن جابر، وعنه ابن أيب ذئب: من 
 مس فرجه فليتوضأ، قال البخاري: ال يصح خربه".
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، ومن 34 /1، ويف "األم" 35 /1املرسلة جاءت عند الشافعي  والرواية
يب فديك، ( عن ابن أ544، ويف "اخلالفيات" )134 /1طريقه البيهقي 

عامر العقدي، كالمها  أيبمن طريق  74 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 
ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن أيب ذئب، عن عقبة، عن حممد بن عبد الرمحن عن النيب 

 مرسال.
 

 حديث ابن عمر: وأما
(، 13118) /12، والطرباين 74 /1الطحاوي يف "شرح املعاين"  فأخرجه

، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" 385 /6وابن عدي يف "الكامل" 
طريق العالء بن سليمان،  من( 533(، والبيهقي يف "اخلالفيات" )107)

 ملسو هيلع هللا ىلص:  ، عن أبيه، قال: قال رسول هللاعن الزهري، عن سامل

 "من مس ذكره فليتوضأ".

 لطحاوي، وابن شاهني، والبيهقي "من مس فرجه فليتوضأ". ا ولفظ

 ابن عدي: وقال

 "وهذا ال يرويه عن الزهري غري العالء هبذا اإلسناد".

 قلت: العالء بن سليمان: منكر احلديث، قال أبو حامت: ليس ابلقوي. 

 العقيلي: ال يتابع. وقال

 ابن عدي: منكر احلديث. وقال
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القشريي يف اتريخ الرقة: حدث َعن الزهري  أبو علي حممد بن سعيد وقال
 يف مس الذكر حديثا منكرا.

 الربقي يف ابب من اهتم ابلكذب يف روايته عن الزهري. وذكره

 رو بن خالد: كانت يف العالء بن سليمان غفلة.َعم وقال

 طريق أخرى عن الزهري: وله

( من طريق حيىي بن عثمان بن 534البيهقي يف "اخلالفيات" ) أخرجه
صاحل، ثنا أيب، حدثنا ابن هليعة، عن عقيل، عن ابن شهاب أخربه، عن 

 هبذا احلديث.ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول هللا  سامل، عن أبيه،

 البيهقي: وقال

 "وابن هليعة ال حيتج به".

كان : وحيىي بن عثمان بن صاحل: قال مسلمة بن قاسم: يتشيع، و قلت
 صاحب وراقة، حيدث من غري كتبه، فطعن فيه ألجل ذلك. 

 طرق أخرى عن ابن عمر: وله

من  267 /1، والدارقطين 234 /5أخرجه ابن عدي يف "الكامل"  - 1
طريق إسحاق بن حممد الفروي، حدثنا عبد هللا بن عمر العمري، عن انفع، 

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر: أن رسول هللا 

 أ وضوءه للصالة"."من مس ذكره فليتوض
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 ابن عدي: وقال

 "وهذا احلديث هبذا اإلسناد منكر".

 : فيه عبد هللا العمري: وهو ضعيف.قلت

الفروي: قال أبو حامت: كان صدوقا، لكن ذهب بصره فرمبا لقن  وإسحاق
 وكتبه صحيحة، وقال مرة: مضطرب. 

 جدا أبو داود. ووهاه

 النسائي: مرتوك. وقال

وقد روى عنه البخاري ويوخبونه يف هذا، وقال الدارقطىن: ضعيف  وقال
 أيضا: ال يرتك. 

 الساجي: فيه لني، روى عن مالك أحاديث تفرد هبا.  وقال

 العقيلي: جاء عن مالك أبحاديث كثرية ال يتابع عليها.  وقال

إخراج حديثه، وقد  -يعين البخاري  -احلاكم: عيب على حممد  وقال
 غمزوه.

 طريق أخرى عن انفع: وله
، وابن 74 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 5962أخرجه البزار ) 

( من طريق عمرو بن أيب سلمة، عن 106شاهني يف "انسخ احلديث" )
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عن ابن عمر أن  بن زيد، عن انفع، [76] صدقة بن عبد هللا، عن هاشم
 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 "من مس فرجه فليتوضأ".

صدقة بن عبد هللا السمني: إسناد ضعيف، هاشم بن زيد الدمشقي، و  وهذا
 ضعيفان.

 بن أيب سلمة: صدوق له أوهام كما يف "التقريب". وعمرو

 ملسو هيلع هللا ىلص:عن انفع من فعله  وجاء

، والبيهقي يف "اخلالفيات" 362 /5ابن عدي يف "الكامل"  أخرجه
بن عمر بن شقيق، حدثنا عبد هللا بن أيب  [77]( من طريق احلسن 527)

 حيىي بن أيب كثري، عن انفع، عن ابن عمر: عنجعفر، عن أيوب بن عتبة، 

صلى صالة مث قام فتوضأ وأعادها فقلنا اي رسول هللا هل ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 كان من حدث يوجب الوضوء؟ قال: ال إين مسست ذكري".

 ابن عدي: وقال

"وهذا احلديث عن أيوب بن عتبة هبذا اإلسناد ال أعلم رواه غري ابن أيب 
 جعفر".

                                                           

 حتّرف يف املطبوع من "شرح املعاين" إىل هشام، وهو خطأ. - 76

 ويف "اخلالفيات" )احلسني( وهو خطأ. - 77
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 عتبة هو اليمامي: ضعيف. : أيوب بنقلت

 هللا بن أيب جعفر: عيسى بن ماهان الرازي: صدوق خيطئ. وعبد

، ومن طريقه البيهقي يف 337 /4أخرجه ابن عدي يف "الكامل"  - 2
( من طريق احلسن بن سفيان 531(، ويف "اخلالفيات" )1034"املعرفة" )

مسلم،  أبوقال: حدثنا عبد الرمحن بن سالم قال: حدثنا سليم بن مسلم 
وعند ابن عدي: ابن قيس  -عن ابن جريج، عن عبد الواحد هو ابن قيس 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر، عن النيب  -أو بشري ابلشك 

 "من مس ذكره فليتوضأ".

 ابن عدي: وقال

 عن ابن جريج مسلم بن خالد الزجني وغريه فقالوا: عن  "وهذا رواه
 .عبد الواحد بن قيس، عن ابن عمر ويكون مرسال"

: اإلرسال فيه أن عبد الواحد إمنا يروي عن انفع، وروايته عن ابن عمر قلت
 منقطعة، وعبد الواحد أيضا ضعيف.

 بن مسلم: قال ابن معني: ليس بثقة. وسليم

 النسائي: مرتوك احلديث. وقال

(، و"اخلالفيات" 1035الشافعي يف كتاب القدمي كما يف "املعرفة" ) وأخرجه
أخربان مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الواحد بن قيس،  254 /2

 عن ابن عمر مرفوعا به.
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 بن خالد هو الزجني: صدوق كثري األوهام كما يف "التقريب". ومسلم

عن مسلم بن خالد،  254 /2الشافعي كما يف "اخلالفيات" للبيهقي  ورواه
عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: مسع ابن عمر بسرة حتدث 

 يف مس الذكر، فلم يدع الوضوء منه حىت مات.ملسو هيلع هللا ىلص حبديثها عن النيب 

، والبيهقي يف "اخلالفيات" 485 /2أخرجه اخلليلي يف "اإلرشاد"  - 3
من طرق عن أيب احلسني  69 /5(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 532)

أبو بكر بن أيب العوام الرايحي،  حدثنامحد بن عثمان بن حيىي األدمي، أ
حدثنا عبد العزيز بن أابن، عن الثوري، عن أيوب، عن ابن سريين، عن ابن 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عمر أن رسول هللا 

 "من مس فرجه فليتوضأ.

 البيهقي: وقال

 : -يعين: احلاكم  -أبو عبد هللا  قال

 وام عن عبد العزيز بن أابن"."تفرد به أبو بكر بن أيب الع

 اخلليلي: وقال

"هذا منكر هبذا اإلسناد ال يصح من حديث أيوب وال من حديث سفيان، 
 واحلمل فيه على عبد العزيز بن أابن الكويف فإهنم ضعفوه".

 : عبد العزيز بن أابن: مرتوك، وكذبه ابن معني، وغريه. قلت
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 حديث أيب أيوب: وأما

 /4(، والطرباين 1156(، والشاشي يف "مسنده" )482ابن ماجه ) فأخرجه
(، والبيهقي يف 114(، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )3928)

عن إسحاق بن أيب  ( من طريق عبد السالم بن حرب،545"اخلالفيات" )
بن عبٍد القاري، عن أيب أيوب  [78]فروة، عن الزهري، عن عبد الرمحن 

 قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاألنصاري، عن النيب 

                                                           

ويف املطبوع من "مسند الشاشي" )عبد هللا بن عبٍد القاري( وهو خطأ، واتبعه على  - 78
 هذا اخلطأ املعلق على "اخلالفيات" إذ عزى هذا احلديث إىل الشاشي وحده، وجعله 

)عبد هللا القاري(، ألن البيهقي يرويه من طريق أيب غسان، والشاشي يرويه من نفس الطريق، 
أصله!، لكن احلديث يف "سنن ابن  تاب يصحح من عنده وال يعتمدا الكواملعلق على هذ

(، 3470ماجه" وقد عزاه له، فلم يتنّبه أنه عنده )عبد الرمحن(، وكذا يف "حتفة األشراف" )
وقد  (،299، و"التنقيح" )276 /13، و"جامع املسانيد والسنن" 57 /1و"نصب الراية" 

(، ويف "انسخ 3928) /4يف "املعجم الكبري"  تقّدم التنبيه على بعض أوهامه، وفاته أنه
( من طريق أيب غسان به، وعندمها )عبد الرمحن بن عبٍد 114احلديث" البن شاهني )

القاري(، مث إن عبد هللا ليس له رواية عن أيب أيوب، والزهري ال يروي عنه، وقال املزي يف 
َأيب أَيوب األنصاري  : عبد الرمحن بن عبد القاري، روى عن263 /17"هتذيب الكمال" 

)ق(، روى عنه حممد بن مسلم بن شهاب الزهري )ق(. والرمز )ق( يعين عند ابن ماجه، 
وخمرج احلديث واحد، وال يُقال إن هذا من تعدد الطرق فثبت اخلطأ، فليصحح من هنا، مث 

ف على إن املعلق على "اخلالفيات" يتعجب كيف فات العاّلمة األلباين رمحه هللا تعاىل الوقو 
إسناده؟!!، فأقول: ذاك إمام يف هذا الفن وال يعتمد على تالميذه يف حتقيقاته فيمسخون 
كتب العلماء، وليس عنده كمبيوتر يعتمد عليه، وهذا حَيدث مع كل احلفاظ، فهي اندرة 

 حصلت مع هذا اجلبل فال تضريه؟، وما من ضرورة لذكرها! وهللا املوفق.
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 "تتوضأ من مس الذكر"، ورمبا قال: "من مس ذكره فليتوضأ".

 ابن ماجه "من مس فرجه فليتوضأ". ولفظ

 ضعيف جدا، إسحاق بن عبد هللا بن أىب فروة: مرتوك. وإسناده

 

 حديث ابن عباس: وأما

، ومن طريقه البيهقي يف 158 /5ابن عدي يف "الكامل"  فأخرجه
عن عمر بن  428 /13(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 541"اخلالفيات" )

سنان، حدثنا الضحاك بن حجوة أبو عبد هللا، حدثنا اهليثم، حدثنا أبو 
هالل الراسيب، عن ابن بريدة، عن حيىي بن يعمر، عن ابن عباس، قال: قال 

 ملسو هيلع هللا ىلص:النيب 

 مس ذكره فليتوضأ". "من

 ابن عدي:  وقال

"الضحاك بن حجوة املنبجي، يكىن أاب عبد هللا: منكر احلديث عن 
 الثقات".

 وقال الدارقطين: "كان يضع احلديث". 

ابن حبان: روى عن ابن ُعَيينة وأهل بلده العجائب ال جيوز االحتجاج  وقال
 به، َوال الرواية عنه إال للمعرفة فقط.  
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 عائشة:حديث  وأما

(، 39(، ويف "األفراد" )117ابن شاهني يف "انسخ احلديث" ) فأخرجه
(، وأبو موسى املديين يف "اللطائف" 546والبيهقي يف "اخلالفيات" )

بن سعيد بن جرير  علي( عن عبد هللا بن حممد بن زايد، حدثنا 119)
النسائي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثين أيب، عن حسني 

، عن حيىي بن أيب كثري، عن املهاجر بن عكرمة، عن الزهري، عن املعلم
أعاد الوضوء يف جملس ملسو هيلع هللا ىلص هللا عنها: أن رسول هللا  رضيعروة، عن عائشة 

 فسألوه، عن ذلك فقال: "إين حككت ذكري".

خمطوط، وأبو موسى املديين يف  -أبو عثمان البحريي يف "الفوائد"  وأخرجه
ثنا عبد الصمد حدسن بن علي اخلالل، ( من طريق احل279"اللطائف" )

 بن عبد الوارث به.ا

إسناد ضعيف، مهاجر بن عكرمة: جمهول احلال، قال احلافظ مغلطاي  وهذا
 :380 /11يف "إكمال هتذيب الكمال" 

أبو سليمان اخلطايب: ضعف سفيان بن سعيد وعبد هللا بن املبارك  قال"
وأمحد وإسحاق حديث مهاجر بن عكرمة يف رفع اليدين عند رؤية البيت، 

 بن القطان: ال يعرف حاله".أبو احلسن  وقالألن مهاجرا عندهم جمهول، 

 : وقد اخُتلف فيه على حيىي بن أيب كثري:قلت
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بغية الباحث: حدثنا عبد العزيز بن  -( 85) احلارث بن أيب أسامة فأخرجه
من طريق عبيد هللا بن عبد اجمليد  97 /14أابن، والدارقطين يف "العلل" 

طريق شعيب بن إسحاق،  من( 549احلنفي، والبيهقي يف "اخلالفيات" )
ثالثتهم عن هشام الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، عن عروة، عن عائشة: 

  ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا 

 "إذا قام أحدكم يف الصالة فمس ذكره فليتوضأ".

 من إسناده اثنان: الزهري، ومهاجر بن عكرمة! فسقط

( 550(، ومن طريقه البيهقي يف "اخلالفيات" )866إسحاق ) وأخرجه
 97 /14أخربان معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، والدارقطين يف "العلل" 

( من طريق خالد 551يات" )يف "اخلالف والبيهقيمن طريق عبد الوهاب، 
من طريق أيب داود،  73 /1" ينبن احلارث، والطحاوي يف "شرح املعاا

 عنأربعُتهم عن هشام الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، أن رجال حدثهم، 
 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعروة بن الزبري، أن عائشة حدثته، أن النيب 

 "إذا قام أحدكم يف الصالة فمس ذكره فليتوضأ".

 من طريق [79]( 1171عجلي كما يف "ترتيب الثقات" )ال وأخرجه
 عبيد هللا بن موسى، عن هشام الدستوائي به، ليس فيه حيىي بن أيب كثري! 

                                                           

للعجلي عن عبيد هللا بن موسى،  271 /2خلالفيات" وقد عزاه املعلق على "ا - 79
 والطحاوي عن أيب داود، قاران بينهما عن هشام!

 وغفل عن خلو رواية العجلي من حيىي بن أيب كثري.
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من طريق أيب معمر، قال: حدثنا  97 /14الدارقطين يف "العلل"  وأخرجه
عبد الوارث، عن حسني، عن حيىي بن أيب كثري، قال: حدثين مهاجر بن 

 مرسال.ملسو هيلع هللا ىلص عكرمة، أن حممد بن مسلم بن شهاب حدثه، أن النيب 

من طريق هشام  97 /14(، والدارقطين يف "العلل" 867إسحاق ) وأخرجه
 بن أيب كثري به مرسال.الدستوائي، عن حيىي 

 ابن شاهني: وقال

"وهذا حديث غريب ال أعلم جوده إال عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
 أبيه، وأما أبو معمر عن عبد الوارث فلم جياوز به الزهري فيما وقع إيل".

 أبو موسى املديين: وقال

، وهذا ملسو هيلع هللا ىلص"وأرسله أبو معمر، عن عبد الوارث فقال عن الزهري: أن النيب 
سناد له شرح طويل، واختلف على حيىي يف إسناده، فرواه هشام إ

عائشة، ورواه أيوب بن عتبة، عن  عنالدستوائي، عن حيىي، عن عروة، 
 حيىي، عن انفع، عن ابن عمر يف غري ذلك من االختالف".

 للدارقطين 326-325 /15يف ذلك "العلل"  وينظر

، وعنه أبو نعيم 602 - 601 /3أبو الشيخ يف "طبقات احملدثني"  وأخرجه
( من طريق 548، والبيهقي يف "اخلالفيات" )39 /2يف "أخبار أصبهان" 

أمحد بن شبيب، حدثنا أيب، عن يونس بن يزيد،  حدثناإبراهيم بن فهد، 
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عن الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت، قال النيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص:

 قام أحدكم إىل الصالة فمس ذكره، فليتوضأ"."إذا 

بن فهد بن حكيم البصري: ضعيف، قال ابن عدي: سائر أحاديثه  وإبراهيم
مناكري، وهو مظلم األمر، كان ابن صاعد إذا حدثنا عنه ينسبه إىل جده 

 لضعفه.

 أبو الشيخ: قال الربذعي: ما رأيت أكذب منه. وقال

 ونه.أبو الشيخ: وكان مشاخينا يضعف قال

من طريق أيب بكر بن أيب  185 /17ابن عبد الرب يف "التمهيد"  وأخرجه
داود، حدثنا احلسني بن احلسن اخلياط، أخربان إمساعيل بن أيب أويس، 

ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة: أن رسول هللا  حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة،
 قال:

 "من مس فرجه فليتوضأ".

 ابن عبد الرب: وقال

"وهذا إسناد منكر عن مالك ليس يصح عنه وأظن احلسني هذا وضعه أو 
 وهم فيه وهللا أعلم". 

 :154 /3احلافظ يف "لسان امليزان"  قال
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"قد ذكره الدارقطين يف "غرائب مالك" فقال: ذكر عبد هللا بن سليمان بن 
عن احلسني  -قال ومل أمسعه منه  -األشعث وهو أبو بكر بن أيب داود 

ثَ َنا به احلسني  كذاذا احلديث، وقال بعده قال ابن أيب داود:  فساق ه َحدَّ
 وحدثنا به مرة أخرى على الصواب.

: وإمنا روى هذا احلديث إمساعيل بن أيب أويس عن إبراهيم بن إمساعيل قال
بن أيب حبيبة، عن عمر بن سريج، َعن الزهري، ومن قال فيه عن مالك ا

 فقد وهم.

يه يف بعض األحيان فأما إطالق الوضع عليه فال أن احلسني وهم ف فتبني
 يليق".

عن أيب عامر العقدي،  158 /18(، والبزار 1716إسحاق ) أخرجه
 8 /2، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 73 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

 يف "شرح املعاين" والطحاويطريق إمساعيل بن أيب أويس،  من 289و
حممد الفروي، ثالثتهم عن إبراهيم بن  من طريق إسحاق بن 73 /1 

بن سريج، عن الزهري،  [80] إمساعيل بن أيب حبيبة األشهلي، عن عمر
 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أنعن عروة، عن عائشة: 

 "من مس فرجه فليتوضأ".

 البزار: وقال

                                                           

 ويف املطبوع من "شرح املعاين" )عمرو بن شريح(. - 80
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"وهذا احلديث ال نعلم أحدا رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي 
هللا عنها إال عمر بن سريج، وخالف أكثر أهل العلم يف هذه الرواية، وعمر 

عن إبراهيم بن إمساعيل،  روىبن سريج هو عمر بن سعيد بن سريج، ا
 وفضيل بن سليمان وغريمها".

يث، ليس بقوي، يروي عن بن سريح: قال أبو حامت: مضطرب احلد عمر
 الزهري، وينكر.

 األزدي: ال يصح حديثه. وقال

ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة، وُعمر يف بعض  وقال
 رواايته خيالف الثقات.

 الدارقطين. وَضعَّفه

 بن إمساعيل بن أىب حبيبة األشهلي ضعيف أيضا. وإبراهيم

 (:74ابن أيب حامت يف "العلل" ) وقال

 ت أيب عن حديث رواه حسن احللواين، عن عبد الصمد بن "سأل
عبد الوارث، عن أبيه، عن حسني املعلم، عن حيىي بن أيب كثري، عن املهاجر 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب  عنبن عكرمة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ا
 "من مس ذكره، فليتوضأ".

شعيب بن إسحاق، عن هشام، عن حيىي، عن عروة، عن عائشة، عن  ورواه
 ملسو هيلع هللا ىلص: النيب 
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 "من مس ذكره يف الصالة، فليتوضأ".

أيب: هذا حديث ضعيف، مل يسمعه حيىي من الزهري، وأدخل بينهم  قال
رجال ليس ابملشهور، وال أعلم أحدا روى عنه إال حيىي، وإمنا يرويه الزهري، 

ملسو هيلع هللا ىلص. مروان، عن بسرة، عن النيب  عنن عروة، عن عبد هللا بن أيب بكر، ع
ولو أن عروة مسع من عائشة، مل يدخل بينهم أحد، وهذا يدل على وهن 

 احلديث".

 

 

 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 جاء فيمن مس فرجه فعليه الوضوء ما

 

( "إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه ليس دوهنا حجاب، فقد 47)
 وجب عليه الوضوء".

 

، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" 333 /2أخرجه أمحد  -لغريه  صحيح
( عن حيىي بن 526، والبيهقي يف "اخلالفيات" )333 /2على "املسند" 

، وابن شاهني 74 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 8552يزيد، والبزار )
، من 116 /2(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 112) يف "انسخ احلديث"

رقطين ا(، والد1240ى القزاز، وابن املقرئ يف "املعجم" )طريق معن بن عيس
 130 /1من طريق عبد العزيز بن عبد هللا األويسي، والبيهقي  267 /1

من طريق إسحاق بن حممد الفروي، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" 
 ( من طريق 522، ويف "اخلالفيات" )133 /1(، والبيهقي 113)

، ومن طريقه ابن املنذر يف 35-34 /1فعي عبد الرمحن بن القاسم، والشا
(، ويف "اخلالفيات" 1014(، والبيهقي يف "املعرفة" )103"األوسط" )

(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 166(، والبغوي يف "شرح السنة" )525)
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( أخربان سليمان بن عمرو، وحممد بن عبد هللا، سبعُتهم )حيىي بن يزيد، 41
ز بن عبد هللا، وإسحاق الفروي، وعبد الرمحن ومعن بن عيسى، وعبد العزي

 بن عمرو، وحممد بن عبد هللا( عن يزيد بن وسليمانبن القاسم، ا
 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصعبد امللك، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب  

 .دونه سرت، فقد وجب عليه الوضوء" "من أفضى بيده إىل فرجه، ليس

 وعند بعضهم )ذكره( بدل )فرجه(. 

 البزار: وقال

"وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن أيب هريرة هبذا اللفظ إال من هذا الوجه 
 ويزيد بن عبد امللك لني احلديث".

( حدثنا مقدام، أخربان خالد بن 8834الطرباين يف "األوسط" ) وأخرجه
نزار، حدثنا يزيد بن عبد امللك النوفلي، عن أيب موسى احلناط، عن سعيد 

 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا  قالربي، عن أيب هريرة قال: بن أيب سعيد املقا

 "إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره فقد وجب عليه الوضوء".

 الطرباين: وقال

"مل يدخل أحد ممن روى هذا احلديث يف إسناده بني يزيد بن عبد امللك، 
وسعيد املقربي: أاب موسى احلناط وهو: عيسى بن أيب عيسى إال خالد بن 

 نزار".
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طرباين املقدام بن داود: ضعيف، وعمره حني وفاة خالد بن : شيخ القلت
نزار أربعة أعوام، أو مخسة، وبسبب هذا نسبه النسائي إىل الكذب، وله 

ما قاله الطرباين، فقد أخرجه  ترد طريق أخرى عن يزيد بن عبد امللك
(، واخلطيب يف 524(، ويف "اخلالفيات" )1016البيهقي يف "املعرفة" )

 من طريق عبد هللا بن انفع، عن يزيد بن  89 /2تفقه" "الفقيه وامل
عبد امللك، عن أيب موسى احلناط، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، أن 

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".

حفظه لني، وذكر يف  عبد هللا بن انفع الصائغ: ثقة صحيح الكتاب، يف 
، لكن احملفوظ خلو اإلسناد منه، إسناده أاب موسى احلناط: وهو مرتوك

بن عيسى القزاز،  ومعنهكذا رواه عن يزيد بن عبد امللك: حيىي بن يزيد، 
وعبد العزيز بن عبد هللا، وإسحاق الفروي، وعبد الرمحن بن القاسم، 

 وسليمان بن عمرو، وحممد بن عبد هللا، فلم يذكروه.

(، ويف 1850(، والطرباين يف "األوسط" )1118ابن حبان ) وأخرجه
، وابن عبد الرب [81]( 523(، والبيهقي يف "اخلالفيات" )110"الصغري" )

طريق أمحد بن سعيد اهلمداين، حدثنا  من 196و 195 /17يف "التمهيد" 
أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرمحن بن القاسم، عن يزيد بن عبد امللك، 

                                                           

 سقط من "اخلالفيات" أصبغ بن الفرج، وحتّرف )اهلمداين( إىل )الفهري(! - 81
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وانفع بن أيب نعيم القارئ، عن املقربي، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص: 

"إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه ليس دوهنا حجاب، فقد وجب عليه 
 الوضوء".

 ابن عبد الرب: وقال

 "حديث حسن".

 الطرباين: وقال

 " مل يروه عن انفع إال عبد الرمحن بن القاسم الفقيه املصري، وال عن 
 د الرمحن إال أصبغ، تفرد به أمحد بن سعيد".عب

 :656 /14احلافظ يف "إحتاف املهرة"  فتعقبه

 -"بل اتبع أمحد بن سعيد عليه حممد بن أصبغ، عن أبيه... كم فيه 
بياض، ومن طريق احلاكم أخرجه  138 /1واملطبوع من "املستدرك" 

ن حممد بن : )ثنا أبو احلسني حممد ب-( 519البيهقي يف "اخلالفيات" )
يعقوب، ثنا علي بن أمحد بن سليمان، ثنا حممد بن أصبغ بن الفرج، ثنا 

 أيب، عن عبد الرمحن بن القاسم( به.

 بن السكن يف "صحيحه" عن علي بن أمحد به. احلافظ: رواه أبو علي  وقال

: "هو أجود ما روي يف هذا الباب. وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان، وقال
 العدل عن العدل".فصح بنقل 
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فإن إسناده حسن، انفع بن عبد الرمحن بن أىب نعيم : وهو كما قال قلت
 : صدوق ثبت يف القراءة.القارئ

 الرمحن بن القاسم الفقيه، وأصبغ بن الفرج: ثقتان. وعبد

 بن سعيد: صدوق. وأمحد

 بن أصبغ بن الفرج: قال الذهيب: أحد األئمة. وحممد

 (، وابن عدي يف "الكامل"6668الطرباين يف "األوسط" ) وأخرجه
من ثالثة طرق عن حبيب كاتب مالك، حدثنا شبل بن عباد،  327 /3 

أيب هريرة قال: قال رسول هللا  عنعن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، 
 ملسو هيلع هللا ىلص: 

 "إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره فليتوضأ".

 الطرباين: وقال

 ث عن شبل إال حبيب كاتب مالك"."مل يرو هذا احلدي

بعد ذكره مع عدة أحاديث يف ترمجة حبيب بن أيب  -ابن عدي  وقال
 :-حبيب

"وهذه األحاديث اليت ذكرهتا عن حبيب عن شبل عن مشايخ شبل كلها 
 موضوعة على شبل وشبل عزيز املسند".
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( حدثنا مقدام، حدثنا حبيب، 8909الطرباين يف "األوسط" ) وأخرجه
 نا شبل بن عباد، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة به.حدثالك، كاتب م

من إسناده سعيد بن أيب سعيد، وحبيب بن أيب حبيب، كاتب  فأسقط
 مالك: متهم ابلكذب.

 ، ومن طريقه البيهقي216 /2البخاري يف "التاريخ الكبري"  وأخرجه
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، مسع عمر بن أيب  133-134 /1 

 أيب هريرة موقوفا. عنوهب، عن مجيل بن بشري، 
، وابن املنذر يف 216 /2أيضا البخاري يف "التاريخ الكبري"  وأخرجه

من طريق  134 /1( من طريق أمية بن خالد، والبيهقي 87"األوسط" )
ابن أيب وهب اخلزاعي، عن مجيل، عن عن  كالمها  عبد الرمحن بن مهدي،

 أيب وهب، عن أيب هريرة قال:

 "من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس فوق الثوب فال يتوضأ". 

 بني مجيل بن بشري، وأيب هريرة أاب وهب وهو جمهول، وكذا مجيل. فأدخل

بن أيب وهب اخلزاعي وثقه اإلمام أمحد وابن معني، وقال ابن حبان:  وعمر
 ذ كثري الوهم، ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد"."كان سيء األخ

 شاهد من حديث عبد هللا بن عمرو: وله

 ، والبيهقي268 /1(، والدارقطين 19ابن اجلارود يف "املنتقى" ) أخرجه
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( عن أمحد بن الفرج احلمصي، قال: 1089، ويف "املعرفة" )132 /1 
شعيب، عن أبيه،  حدثنا بقية، قال: حدثين الزبيدي، قال: حدثين عمرو بن

 عن جده، رضي هللا عنه قال: 
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا  قال

 "أميا رجل مس فرجه فليتوضأ وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ".

، حدثنا عبد اجلبار بن حممد يعين اخلطايب، 223 /2أمحد  وأخرجه
من طريق اخلطاب بن عثمان الفوزي،  75 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

( 1831يف "مسند الشاميني" ) والطرباين(، 104"األوسط" ) وابن املنذر يف
من طريق إسحاق بن راهويه، ثالثُتهم عن بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن 

 شعيب به.

، واحلازمي يف "االعتبار" 208 /2أبو نعيم يف "أخبار أصبهان"  وأخرجه
( من طريق إسحاق بن راهويه بتصريح بقية ابلتحديث عن 42)ص 

 وعمرو بن شعيب. الزبيدي،

 ( من طريق هشام بن108ابن شاهني يف "انسخ احلديث" ) وأخرجه
عبد امللك اليزين، وأمحد بن الفرج احلمصي، كالمها عن بقية، ابلتصريح  

بتحديث بقية، لكن مل ميّيز بني رواية هشام بن عبد امللك عن رواية أمحد 
 بن الفرج احلمصي.ا

 احلازمي: وقال
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ألن إسحاق بن إبراهيم إمام غري مدافع، وقد خرجه "هذا إسناد صحيح، 
يف "مسنده"، وبقية بن الوليد ثقة يف نفسه، وإذا روى عن املعروفني فيحتج 

 به.

أخرج مسلم بن احلجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه  وقد
 حمتجني به.

هو حممد بن الوليد قاضي دمشق، من ثقات الشاميني، حمتج به  والزبيدي
 يف الصحاح كلها.

بن شعيب ثقة ابتفاق أئمة احلديث، وإذا روى عن غري أبيه مل  وعمرو
خيتلف أحد يف االحتجاج به، وأما روايته عن أبيه، عن جده، فاألكثرون 

من  عنه خلق روىعلى أهنا متصلة ليس فيها إرسال وال انقطاع، وقد 
 التابعني.

الرتمذي يف كتاب "العلل" عن حممد بن إمساعيل بن املغرية البخاري  وذكر
أنه قال: حديث عبد هللا بن عمرو يف هذا الباب يف ابب مس الذكر هو 

 عندي صحيح.

وقد روي هذا احلديث عن عمرو بن شعيب من غري وجه، فال يظن ظان  
ه عن جمهول، والغرض من أنه من مفاريد بقية، فيحتمل أن يكون قد أخذ

تبيني هذا احلديث زجر من مل يتقن معرفة خمارج احلديث عن الطعن يف 
 احلديث من غري تتبع وحبث عن مطالعه".
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، 75 /1(، والطحاوي 3236ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ) وأخرجه
 من 354و 353 /15(، والدارقطين يف "العلل" 484) /24والطرباين 

عن أبيه، عن جده، أن  ، بن املؤمل، عن عمرو بن شعيبطريق عبد هللا
عن املرأة تضرب بيديها فتصيب ملسو هيلع هللا ىلص النيب  سألتبسرة بنت صفوان، 

 فرجها، قال: 

 "توضئي اي بسرة".

هللا بن املؤمل: ضعيف احلديث، واتبعه: اثبت بن ثوابن عند الطرباين  وعبد
( لكن الطريق إليه ضعيفة جدا، فيه حيىي بن راشد 3518يف "األوسط" )

بن داود املنقري: وهو مرتوك، واتبعه: ضمرة  وسليماناملازين: وهو ضعيف، 
 ، ومن طريقه البيهقي49 /9بن ربيعة عند ابن عدي يف "الكامل" ا

عبد هللا بن املؤمل، عن ابن أيب مليكة: أن رسول  ورواه [82] 132 /1 
دخل على أم سلمة، وعندها بسرة بنت صفوان، فقالت بسرة: اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 .لى فرجها؟ فقال: "توضئي اي بسرة"رسول هللا إحداان تضرب بيدها ع
فقالت أم سلمة: فضحت النساء، فقال: "دعيها تسأل عما بدا هلا تربت 

 .ميينك"
 .356 /15الدارقطين يف "العلل"  أخرجه

 

                                                           

 حتّرف ضمرة بن ربيعة عند البيهقي إىل محزة بن ربيعة! - 82
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 ٭ ٭ ٭
 

 

 جاء فيمن أكل من لحوم اإلبل فعليه الوضوء ما

 

أأتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص ( عن جابر بن مسرة: "أن رجال سأل رسول هللا 48)
قال:  .من حلوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فال توضأ

قال:  .فتوضأ من حلوم اإلبل نعمأتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: 
قال: أصلي يف مبارك اإلبل؟  .أصلي يف مرابض الغنم؟ قال: نعم

 قال: ًل".
، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" 106 /5(، وأمحد 360مسلم ) أخرجه

(، والطحاوي 754(، وأبو عوانة )31، وابن خزمية )98 /5على "املسند" 
( و 1154( و )1124حبان ) وابن، 384و 70 /1يف "شرح املعاين" 

(، وأبو نعيم يف "املستخرج" 1867( و )1866) /2(، والطرباين 1156)
(، وابن حزم يف 37، ويف "السنن الصغري" )158 /1(، والبيهقي 794)
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من طريق عثمان بن عبد هللا  32 /3، ويف "اإلحكام" 242 /1"احمللى" 
 97-96 /5(، وأمحد 495ماجه )(، وابن 360) ومسلمبن موهب، ا

 ، 102 /5بن أمحد يف "زوائده" على "املسند"  ، وعبد هللا105و
 و( 1863) /2، والطرباين 150 /14و 386و 47 /1وابن أيب شيبة 

( و 1127( و )1125(، وابن حبان )1867و )( 1865( و )1864)
(، من طريق أشعث بن أيب 795(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )1157)

-100و 100و 93و 92و 86 /5(، وأمحد 360ثاء، ومسلم )الشع
"زوائده" على  (، وعبد هللا بن أمحد يف803، والطيالسي )108و 101

( 1455، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )102و 100 /5"املسند" 
( و 1859) /2 والطرباين(، 25ابن اجلارود يف "املنتقى" )(، و 1456و )

(، والطحاوي يف "شرح 1863( و )1862( و )1861( و )1860)
(، 795(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )1126، وابن حبان )70 /1املعاين" 

 ثالثُتهم ( من طرق عن مساك بن حرب،1332والبيهقي يف "املعرفة" )
)عثمان بن عبد هللا بن موهب، وأشعث بن أيب الشعثاء، ومساك بن حرب( 

 ن جعفر بن أيب ثور، عن جابر بن مسرة به.ع
( من طريق حممد 1868) /2، والطرباين 385 /1وأخرجه ابن أيب شيبة  
 بن قيس األسدي، عن جعفر السوائي، عن جده جابر بن مسرة: ا

"كنا نصلي يف مرابض الغنم، وال نصلي يف مبارك اإلبل، وكنا نتوضأ من 
 ".حلوم اإلبل، وال نتوضأ من حلوم الغنم
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من طريق سليمان بن  617 /3(، واحلاكم 7106) /7الطرباين  وأخرجه
 داود الشاذكوين، حدثنا إمساعيل بن عبد هللا بن موهب، عن عثمان بن

أبيه مسرة السوائي قال:  عنعبد هللا بن موهب، عن جابر بن مسرة،  
، فقلت: إان أهل ابدية وماشية، فهل نتوضأ من حلوم ملسو هيلع هللا ىلصسألت رسول هللا "

 قلت: فهل نتوضأ من حلوم الغنم وألباهنا؟  .اإلبل وألباهنا؟ قال: نعم
 .": القال

 

إسناد اتلف من أجل سليمان بن داود الشاذكوين فإنه مرتوك واهتمه  وهذا
بعضهم ابلكذب، وقد جعله من مسند مسرة السوائي والد جابر!، وسقط 

 موهب. من "املستدرك" عثمان بن عبد هللا بن
 

من حديث الرباء بن عازب، وابن عمر، وطلحة بن عبيد هد واش وله
 هللا:

 

 حديث الرباء: أما

(، ويف "العلل الكبري" 81(، والرتمذي )493( و )184أبو داود ) فأخرجه
و  46 /1، وابن أيب شيبة 288 /4(، وأمحد 494(، وابن ماجه )46)

( من طريق أيب معاوية، 1342، ويف "املعرفة" )453 /1، والبيهقي 384
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، والطحاوي يف "شرح 384و  46 /1(، وابن أيب شيبة 494وابن ماجه )
(، وابن 32خزمية ) وابن من طريق عبد هللا بن إدريس، 384 /1املعاين" 

( و 770( من طريق حماضر اهلمداين، والطيالسي )26اجلارود يف "املنتقى" )
انتقاء ابن مردويه،  -( 132(، ومن طريقه أبو الشيخ يف "حديثه" )771)

حدثنا شعبة  159 /1، والبيهقي 232 /2نعيم يف "أخبار أصبهان"  وأبو
، 303 /4(، ومن طريقه أمحد 1596، وعبد الرزاق يف "املصنف" )[83]

(، وابن األعرايب يف 1128حبان ) وابن(، 29وابن املنذر يف "األوسط" )
أخربان سفيان، مخسُتهم   242 /1(، وابن حزم يف "احمللى" 731"املعجم" )

 نع)أبو معاوية، وعبد هللا بن إدريس، وحماضر اهلمداين، وشعبة، والثوري( 
األعمش، عن عبد هللا بن عبد هللا الرازي، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن 

 الرباء بن عازب، قال: 

 .عن الوضوء من حلوم اإلبل، فقال: توضئوا منهاملسو هيلع هللا ىلص "سئل رسول هللا 
وسئل عن الصالة يف مبارك  .وسئل عن حلوم الغنم، فقال: ال توضئوا منها

وسئل عن  .ل، فإهنا من الشياطنياإلبل، فقال: ال تصلوا يف مبارك اإلب
 ."فيها فإهنا بركة صلواالصالة يف مرابض الغنم، فقال: 

 عبد هللا بن اإلمام أمحد:  وقال

                                                           

( من طريق ابن أيب عدي، عن شعبة، عن 415أخرجه الروايين يف "مسنده" ) - 83
 األعمش به، لكن سقط من إسناده عبد الرمحن بن أيب ليلى.
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"عبد هللا بن عبد هللا رازي، وكان قاضي الري، وكانت جدته موالة لعلي أو 
جارية، قال عبد هللا: قال أيب: ورواه عنه آدم، وسعيد بن مسروق وكان 

 ثقة".

 الرتمذي: لوقا

"وقد روى احلجاج بن أرطاة هذا احلديث، عن عبد هللا بن عبد هللا، عن 
 عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أسيد بن حضري، والصحيح حديث 

قول أمحد، وإسحاق،  وهوعبد الرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء بن عازب، 
محن بن أيب وروى عبيدة الضيب، عن عبد هللا بن عبد هللا الرازي، عن عبد الر 

ليلى، عن ذي الغرة، وروى محاد بن سلمة هذا احلديث، عن احلجاج بن 
أرطاة، فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن 

أبيه، عن أسيد بن حضري، والصحيح عن عبد هللا بن عبد هللا الرازي، عن 
صح ما يف هذا الباب إسحاق: أ قالعبد الرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء، 

 حديث الرباء، وحديث جابر بن مسرة".ملسو هيلع هللا ىلص حديثان عن رسول هللا 
 ( عن معمر، عن األعمش، عن رجل، عن 1597عبد الرزاق ) وأخرجه

 مثله.ملسو هيلع هللا ىلص عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء بن عازب، عن النيب 
من طريق  112 /5عبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند"  وأخرجه

( من 2667عبيدة بن محيد الضيب، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
عن عبيدة بن معتب الضيب، عن عبد هللا، عن  كالمهاطريق سعيد بن حميي،  

 عن ذي الغرة، رضي هللا عنه قال: عبد الرمحن بن أيب ليلى، 
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فقلت: إان خنرج يف أرض البادية وحتضران الصالة ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول سألت"
وحنن على املاء فنصلي يف أعطان اإلبل. قال: ال. قلت: فنتوضأ من 

قلت: نتوضأ  .: فنصلي يف مبارك الغنم؟ قال: نعمقلت .حلومها؟ قال: نعم
 ."من حلومها؟ قال: ال

 بن معتب الضيب: ضعيف. وعبيدة

، ومن طريقه 67 /4عبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند"  وأخرجه
لكن سقط من إسناده عبيدة بن معتب  23 /2ابن األثري يف "أسد الغابة" 

 هللا الرازي! عبدالضيب بني عبيدة بن محيد وعبد هللا بن 

 2820 /5(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 709) /22الطرباين  وأخرجه
من طرق عن حممد بن عبد هللا احلضرمي، حدثنا حممد بن عمران بن أيب 

أخيه عيسى، عن عبد الرمحن بن  عنليلى، حدثين أيب، عن ابن أيب ليلى، 
 أيب ليلى، عن يعيش اجلهين، يعرف بذي الغرة به.

ليلى: الراوي عن أخيه عيسى هو حممد بن إسناد ضعيف، ابن أيب  وهذا
 ء احلفظ جدا.يعبد الرمحن بن أىب ليلى: وهو صدوق س

بن حممد بن عبد الرمحن بن أىب ليلى: مقبول يعين حيث يتابع وإال  وعمران
 فلني احلديث.

من طريق شيبان بن عبد هللا  351 /3ابن عبد الرب يف "التمهيد"  وأخرجه
عبد هللا احلضرمي، حدثنا حممد بن عمران،  بن شيبان، حدثنا حممد بنا
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عن جابر بن  حدثنا ابن أيب ليلى، عن عيسى، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى
 مسرة:

 :قال .نعم :قال ؟أتوضأ من حلوم اإلبل :فقالملسو هيلع هللا ىلص " أن أعرابيا أتى النيب 
 :قال .ال :قال ؟أتوضأ من حلوم الغنم :قال .ال :قال ؟أصلي يف مباركها

 نعم". :قال ؟بضهامرا أصلي يف

 حدثنا عفان، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 352 /4أمحد  وأخرجه
( بغية 98من طريق موسى بن إمساعيل، واحلارث بن أيب أسامة ) 39 /1 

( من طريق هدبة بن 558) /1 والطرباين الباحث: حدثنا داود بن احملرب،
خالد، أربعُتهم عن محاد بن سلمة، أخربان احلجاج بن أرطأة، عن عبد هللا 

رسول  إنعن أبيه، عن أسيد بن حضري قال:  بن عبد الرمحن بن أيب ليلى،ا
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

"توضئوا من حلوم اإلبل، وال توضئوا من حلوم الغنم، وصلوا يف مرابض الغنم، 
 مبارك اإلبل".وال تصلوا يف 

إسناد ضعيف، احلجاج بن أرطأة: صدوق كثري اخلطأ والتدليس، أحد  وهذا
الفقهاء، وصفه النسائي وغريه ابلتدليس عن الضعفاء وممن أطلق عليه 

وقال أبو حامت:  ،وحيىي بن معني وأمحد التدليس ابن املبارك وحيىي بن القطان
 إذا قال حدثنا فهو صاحل وليس ابلقوي.

 رب فيه:اضط وقد
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حممد بن مقاتل املروزي، وابن ماجه  حدثنا 391و 352 /4أمحد  فأخرجه
عن  كالمها  ( حدثنا أبو إسحاق اهلروي إبراهيم بن عبد هللا بن حامت،496)

عباد بن العوام، حدثنا احلجاج، عن عبد هللا بن عبد هللا موىل بين هاشم 
لرمحن بن أيب ليلى، قال: وكان ثقة، قال: وكان احلكم أيخذ عنه، عن عبد ا

  :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عنعن أسيد بن حضري، 

. وسئل عن ألبان الغنم؟ "أنه سئل عن ألبان اإلبل؟ قال: توضئوا من ألباهنا"
 ."فقال: ال توضئوا من ألباهنا

من طريق اخلضر بن حممد  383 /1الطحاوي يف "شرح املعاين"  وأخرجه
احلراين، قال: حدثنا عباد بن العوام إبسناده، بلفظ: "صلوا يف مرابض الغنم، 

 وال تصلوا يف أعطان اإلبل".

( من طريق أيب معمر القطيعي إمساعيل بن 559) /1الطرباين  وأخرجه
 فظ: إبراهيم، حدثنا عباد بن العوام إبسناده، بل

"صلوا يف مرابض الغنم، وال توضئوا من ألباهنا، وال تصلوا يف معاطن اإلبل، 
 وتوضئوا من ألباهنا".

( من طريق عمرو بن عاصم، حدثنا أبو العوام، 560) /1الطرباين  وأخرجه
 حدثنا احلجاج به.

( من طريق عمرو بن عاصم 7407الطرباين يف "األوسط" ) وأخرجه
 القطان، عن احلجاج بن أرطاة، عن عبد هللا بن الكاليب، حدثنا عمران 
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عن أسيد بن حضري  عبد هللا قاضي الري، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى،
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 

"توضئوا من حلوم اإلبل، وال تصلوا يف مناخها، وال توضئوا من حلوم الغنم، 
 وصلوا يف مرابضها".

 الطرباين: وقال

 عمران إال عمرو بن عاصم"."مل يرو هذا احلديث عن 

 /7(، والطرباين 1281ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ) وأخرجه
من طريق أيب محزة  1438 /3(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 6713)

عبد الرمحن بن أيب  عنالسكري، عن جابر، عن حبيب بن أيب اثبت، 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص ليلى، عن سليك الغطفاين عن النيب 

من حلوم اإلبل، وال توضئوا من حلوم الغنم، وصلوا يف مرابض الغنم، "توضئوا 
 وال تصلوا يف مبارك اإلبل".

 أبو نعيم: وقال

"وصوابه: ابن أيب ليلى، عن الرباء، رواه األعمش، عن عبد هللا بن عبد هللا، 
 عن ابن أيب ليلى، عن الرباء".

: إسناده ضعيف جدا، جابر هو اجلعفي: كان يؤمن ابلرجعة، وكذبه قلت
 زائدة وابن معني ومجاعة، وقال أبو حنيفة: 

 "مل أر أكذب منه".
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 الذهيب: وثقه شعبة فشذ. وقال

 (: 38ابن أيب حامت يف "العلل" ) وقال

"سألت أيب عن حديث رواه عبيدة الضيب، عن عبد هللا بن عبد هللا الرازي، 
يف ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن ذي الغرة الطائي، عن النيب 

 الوضوء من حلم اإلبل، قال: 

. ورواه جابر اجلعفي عن حبيب بن أيب اثبت، عن ابن أيب ليلى، توضؤوا
بن  سعدويه قال: حدثنا عباد وحدثناملسو هيلع هللا ىلص. عن سليك الغطفاين، عن النيب 

عن أسيد بن  عن عبد هللا، عن ابن أيب ليلى، العوام، عن احلجاج بن أرطاة،
ت أليب: فأيها الصحيح؟ قال: ما رواه األعمش، لقملسو هيلع هللا ىلص. حضري، عن النيب 

عن عبد هللا بن عبد هللا الرازي، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء، 
 ، واألعمش أحفظ".ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

 

 حديث ابن عمر: وأما

(، وأبو أمية الطرسوسي يف "مسند ابن عمر" 497ابن ماجه ) فأخرجه
( عن يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر 11)

 بن هبرية الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: مسعت حمارب بن داثر،ا
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص يقول: مسعت عبد هللا بن عمر، يقول: مسعت رسول هللا 
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"توضئوا من حلوم اإلبل، وال تتوضئوا من حلوم الغنم، وتوضئوا من ألبان 
اإلبل، وال توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا يف مراح الغنم، وال تصلوا يف 

 معاطن اإلبل".

 .إسناد ضعيف، خالد بن يزيد بن عمر: جمهول احلال وهذا

بن الوليد: مدلس، وقد عنعنه، وأخرجه أبو القاسم السهمي يف "اتريخ  وبقية
( من طريق نصري بن كثري الكشي، حدثنا بقية بن 477جرجان" )ص 

عطاء بن السائب،  حدثينالوليد، حدثنا عبيد أو عتبة بن قيس اهلامشي، 
قال: مسعت حمارب بن داثر يقول: مسعت عبد هللا بن عمر يقول: مسعت 

 يقول: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا ر 

بن كثري الكشي: جمهول احلال، وعبيد أو عتبة بن قيس اهلامشي: مل  ونصري
 أجده.

( عن 32(، وابن املنذر يف "األوسط" )48أبو حامت كما يف "العلل" ) ورواه
عبيد هللا بن سعد الزهري، قال: حدثين عمي يعقوب، عن أبيه، عن ابن 

الثقفي: أنه مسع حمارب بن داثر يذكر إسحاق، حدثين عطاء بن السائب 
 عن ابن عمر موقوفا.

 أبو حامت: وقال

 "حديث ابن إسحاق أشبه، موقوف".
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بقوله: "ال وهللا بل املرفوع أشبه،  416 /1الغماري يف "اهلداية"  واعرتض
واملوقوف ابطل وال معىن ألن يكون أشبه وال هذا أمر يدخله الرأي حىت 

 يكون موقوًفا!".

ا اعرتاض ال وجه له إذ كالم أيب حامت يتعلق ابلصناعة احلديثية : هذقلت
فإن إسناد املوقوف حسن لذاته، وأما املرفوع ففيه راو جمهول، وفيه أيضا 

ال مسرح لالجتهاد فيه، فهذا  احلديث عنعنة بقية بن الوليد، وأما كون
 يتكلم فيه أرابب األصول. 

 حديث طلحة بن عبيد هللا: وأما

( حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة، حدثنا معتمر 632فأخرجه أبو يعلى ) 
بن سليمان، عن ليث، عن موىل ملوسى بن طلحة، أو عن ابن ملوسى بن ا

 طلحة، عن أبيه، عن جده، قال: 

يتوضأ من ألبان اإلبل وحلومها، وال يصلي يف أعطاهنا، ملسو هيلع هللا ىلص "كان نيب هللا 
 ا، ويصلي يف مرابضها".وال يتوضأ من حلوم الغنم وألباهن

 :250 /1اهليثمي يف "اجملمع"  قال

 "فيه رجل مل يسم".

( حدثنا املعتمر بن 643-1احلميدي كما يف "إحتاف املهرة" ) وأخرجه
أو عن ابن  -سليمان التيمي، مسعت ليثا حيدث عن موىل ملوسى بن طلحة 
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 عن جده طلحة أن رسول هللا عن أبيه من بين طلحة، -ملوسى بن طلحة 
 ".قال: "ال يصلى يف أعطان اإلبلملسو هيلع هللا ىلص 

-3(، و"املطالب العالية" )643-2كما يف "إحتاف املهرة" )  واحلميدي
( به إىل موسى بن طلحة، عن أبيه موسى بن طلحة، عن جده طلحة 148

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا 

 "أتوضأ من حلوم اإلبل، وال أصلي يف أعطاهنا".

(، و"املطالب العالية" 643-3إسحاق كما يف "إحتاف املهرة" ) وأخرجه
( حدثنا املعتمر بن سليمان، مسعت ليث بن أيب سليم، عن موىل 1-148)

أنه ملسو هيلع هللا ىلص جده، عن النيب  عن -أو ابن ملوسى بن طلحة  -ملوسى بن طلحة 
 كان يتوضأ من ألبان اإلبل وحلومها، وال يصلي يف أعطاهنا.

 احلافظ: وقال

يعين: عن ليث،  -سحاق: ذكره املعتمر لغريي، عن أبيه، عن جده "قال إ
 عن موسى، عن أبيه، عن جده".

 البوصريي:  وقال

 "مدار طرق هذه األسانيد على ليث بن أيب سليم، وهو ضعيف".

 

 ٭ ٭ ٭
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 ابب الغسل
 

 ما جاء من أحاديث حتت هذا الباب
 

فقد وجب "إذا جلس بني شعبها األربع، مث جهدها احلديث األول: 
 الغسل".

 
: أن فاطمة بنت أيب حبيش، كانت تستحاض، ةعائش ناحلديث الثاين: ع

فقال: "ذلك عرق وليست ابحليضة، فإذا أقبلت احليضة، ملسو هيلع هللا ىلص فسألت النيب 
 فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".

 
ملسو هيلع هللا ىلص عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إىل رسول هللا احلديث الثالث: 
هللا إن هللا ال يستحيي من احلق، فهل على املرأة من غسل  فقالت: اي رسول

"إذا رأت املاء" فغطت أم سلمة، تعين ملسو هيلع هللا ىلص: إذا احتلمت؟ قال النيب 
وجهها، وقالت: اي رسول هللا أوحتتلم املرأة؟ قال: "نعم، تربت ميينك، فبم 

 يشبهها ولدها".
 

للصالة، "إذا رأيت املذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك احلديث الرابع: 
 فإذا فضخت املاء فاغتسل".
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أن ملسو هيلع هللا ىلص عن قيس بن عاصم: "أنه أسلم، فأمره النيب احلديث اخلامس: 
 يغتسل مباء وسدر".

 
 ".اغسلوه مباء وسدر احلديث السادس: "

 
 ..."."اغسلنها ثالاث، أو مخسا، أو أكثر من ذلكاحلديث السابع: 

لم، وأن يسنت، وأن "الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتاحلديث الثامن: 
 ميس طيبا إن وجد".

 
"حق هللا على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أايم، احلديث التاسع: 

 يغسل رأسه وجسده".
 

 "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن حيرم".احلديث العاشر: 
 

 "من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ".احلديث احلادي عشر: 
 

غسال وسرتته، فصب على ملسو هيلع هللا ىلص "وضعت لرسول هللا احلديث الثاين عشر: 
 ... احلديث.يده، فغسلها مرة أو مرتني
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إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا احلديث الثالث عشر: 
 ...احلديث.فيغسل يديه

 
 "أما أان فأفرغ على رأسي ثالاث".احلديث الرابع عشر: 

 
يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث  إمنااحلديث اخلامس عشر: "

 تفيضني عليك املاء فتطهرين".
 

"أتخذ إحداكن ماءها وسدرهتا، فتطهر فتحسن احلديث السادس عشر: 
 ".الطهور
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 موجبات الغسل

 

)اجلماع، وخروج املين ابحتالم، وخروج املين بشهوة، والطهر من احليض 
 والنفاس، واإلسالم من الكفر، وإذا مات املسلم وجب غسله( 

 

 ما جاء في الغسل من الجماع

 

( "إذا جلس بني شعبها األربع، مث جهدها فقد وجب 49)
 الغسل".

 

، وابن أيب 393 /2(، وأمحد 610(، وابن ماجه )291أخرجه البخاري )
(، والطحاوي يف 92(، وابن اجلارود )761، والدارمي )86-85 /1شيبة 

، والبغوي 163 /1(، والبيهقي 826، وأبو عوانة )56 /1"شرح املعاين" 
( عن أيب نعيم الفضل بن دكني ) وهو عنده يف "الصالة" 242( و )241)
وأمحد ( عن معاذ بن فضالة، 241(، والبغوي )291( (، والبخاري )28)

( من طريق 1182حدثنا عمرو بن اهليثم بن قطن، وابن حبان ) 234 /2
(، وأبو عوانة 92، وابن اجلارود )520 /2خالد بن احلارث، وأمحد 

من طريق  520 /2( من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأمحد 826)
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شعبة، ستُتهم عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن احلسن، عن أيب رافع، 
 قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص يب هريرة عن النيب عن أ

(، وابن حبان 824(، وأبو عوانة )19(، وإسحاق )348وأخرجه مسلم )
، ويف 163 /1، والبيهقي 201 /1(، والدارقطين 1178( و )1174)

( من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة ومطر، 1392"املعرفة" )
 عن احلسن به. 

 ويف حديث مطر: "وإن مل ينزل".

(، وأبو 2571، والطيالسي )520 /2(، وأمحد 216أخرجه أبو داود )و 
( عن هشام، 1387، ويف "املعرفة" )163 /1(، والبيهقى 825عوانة )

 :وشعبة، عن قتادة إبسناده، ولفظه

 "إذا قعد بني شعبها األربع، وألزق اخلتان ابخلتان فقد وجب الغسل". 

 216 /2"أخبار أصبهان" ، ويف 275 /6وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 
حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن سياه، حدثنا حممد بن زكراي، حدثنا قحطبة 

، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أيب رافع، عن أيب هريرة به. [84]بن غدانة ا
 ليس فيه احلسن! 

                                                           

ويف املطبوع من "أخبار أصبهان" )عدانة( ابلعني املهملة، والصواب ابلغني املعجمة،  - 84
البن  216 /4البن أيب حامت، و" إكمال اإلكمال"  149 /7ويُنظر "اجلرح والتعديل" 

 للذهيب. 429 /5نقطة، و"اتريخ اإلسالم" 
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 وله طرق أخرى عن قتادة:

، والدارقطين 56 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 347 /2أخرجه أمحد 
(، وابن حزم يف 132، ويف "السنن الصغري" )163 /1، والبيهقي 201 /1

من طريق مهام، وأابن، قاال: أخربان قتادة، عن احلسن، عن  3 /2"احمللى" 
 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصأيب رافع، عن أيب هريرة، عن النيب 

ألربع وأجهد نفسه، فقد وجب الغسل، أنزل أو مل "إذا جلس بني شعبها ا
 ينزل".

 وعند الدارقطين عن مهام )وحده(.

من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة  163 /1وأخرجه البيهقي 
 إبسناده، ولفظه: "إذا التقى اخلتان اخلتان وجب الغسل أنزل أو مل ينزل".

عن مهام، عن ( من طرق عن عمرو بن عاصم، 823وأخرجه أبو عوانة )
 قتادة ومطر الوراق به. 

(، 191( من طريق حممد بن أيب عدي، والنسائي )348وأخرجه مسلم )
( من طريق خالد بن احلارث، وعثمان بن أمحد 195ويف "الكربى" )

من طريق عمرو بن مرزوق،  396 /6السماك يف "فوائده" كما يف "الفتح" 
  "شرح املعاين"، والطحاوي يف[85]( 20(، وإسحاق )348ومسلم )

                                                           

 ويف املطبوع من "مسند إسحاق" عن احلسن، وأيب رافع! - 85
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من طريق وهب بن  163 /1(، والبيهقي 826، وأبو عوانة )56 /1 
( من طريق مسلم بن 586( و )17جرير، وابن املنذر يف "األوسط" )

 إبراهيم، مخسُتهم عن شعبة، عن قتادة به.

 وجاء إبسناد ليس فيه أبو رافع:

، 86 /1من طريق أشعث، وابن أيب شيبة  471-470 /2أخرجه أمحد 
 259 /8(، والدارقطين يف "العلل" 26وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )

( من طريق جرير بن حازم، 6227من طريق يونس بن عبيد، وأبو يعلى )
( من طريق السري بن حيىي، أربعُتهم عن 3410والطرباين يف "األوسط" )

 احلسن، عن أيب هريرة به.

حلسن، عن أيب هريرة ( عن معمر، عمن مسع ا940وأخرجه عبد الرزاق )
 به.

 /8(، وأبو نعيم يف "احللية" 196(، ويف "الكربى" )192وأخرجه النسائي )
من طريق  377 /12و  72 /2، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 356و 294

عيسى بن يونس، قال: حدثنا أشعث بن عبد امللك، عن ابن سريين، عن 
 أيب هريرة به.

 وقال النسائي: 



1197 
 

أحدا اتبع عيسى بن يونس عليه والصواب: أشعث،  "هذا خطأ وال نعلم
عن احلسن، عن أيب هريرة، واحلسن مل يسمع من أيب هريرة، أو مل يسمعه من 

 أيب هريرة
 قال النسائي: أان أشك". 

 (:80وقال أبو حامت كما يف "العلل" )

 "هذا عندي خطأ، إمنا هو أشعث، عن احلسن، عن أيب هريرة، عن النيب
 ملسو هيلع هللا ىلص".

 :259 /8الدارقطين يف "العلل" وقال 

 ملسو هيلع هللا ىلص"."والصحيح عن احلسن، عن أيب رافع، عن أيب هريرة عن النيب 

 

وله شواهد من حديث عائشة، وعبد هللا بن عمرو، ومعاذ بن جبل، 
 ورافع بن خديج، وابن عمر، وأيب أمامة:

 

 أما حديث عائشة:

، (827(، وأبو عوانة )227(، وابن خزمية )88-349فأخرجه مسلم )
(، والطرباين يف 1183(، وابن حبان )587وابن املنذر يف "األوسط" )

 - 163 /1، والبيهقي 2 /2(، وابن حزم يف "احمللى" 7119"األوسط" )
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(، واحلازمي يف "االعتبار" )ص 1385( و )1384، ويف "املعرفة" )164
( من طريق هشام بن حسان، حدثنا محيد بن هالل، عن أيب بردة، عن 30

 سى األشعري، قال:أيب مو 

"اختلف يف ذلك رهط من املهاجرين، واألنصار فقال األنصاريون: ال جيب 
الغسل إال من الدفق أو من املاء، وقال املهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب 

الغسل، قال: قال أبو موسى: فأان أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت 
إين أريد أن  -املؤمنني  أو اي أم -على عائشة فأذن يل، فقلت هلا: اي أماه 

أسألك عن شيء وإين أستحييك، فقالت: ال تستحيي أن تسألين عما 
فإمنا أان أمك، قلت: فما يوجب  كنت سائال عنه أمك اليت ولدتك،

 ملسو هيلع هللا ىلص: الغسل؟ قالت على اخلبري سقطت، قال رسول هللا 

 "إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل".

 أخرى عن عائشة رضي هللا عنها:وله طرق 

(، وابن 9077(، والنسائي يف "الكربى" )89-350أخرجه مسلم ) - 1
(، والطحاوي يف 828(، وأبو عوانة )616السين يف "عمل اليوم والليلة" )

، والفاكهي يف "الفوائد" 200 /1، والدارقطين 55 /1"شرح املعاين" 
من طريق  164 /1بيهقي (، وال782(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )25)

عياض بن عبد هللا القرشي، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد هللا قال: 
عن الرجل ملسو هيلع هللا ىلص أخربتين أم كلثوم، عن عائشة، أن رجال سأل رسول هللا 
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فقال  -جالسة  وعائشة -جيامع أهله، مث يكسل هل عليه من غسل؟ 
 "إين ألفعل ذلك أان وهذه، مث نغتسل".ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

(، وابن عدي يف 4697، وأبو يعلى )110و 68 /6رجه أمحد خوأ
( من طريق أشعث بن 1792، ومتام يف "الفوائد" )364 /1"الكامل" 

، والدارقطين 55 /1 ، والطحاوي يف "شرح املعاين"74 /6سوار، وأمحد 
 (، ويف "أخبار أصبهان"782، وأبو نعيم يف "املستخرج" )200 /1

ة، كالمها عن أيب الزبري، عن جابر، عن أم من طريق ابن هليع 230 /2 
 كلثوم، عن عائشة، قالت: 

 "فعلناه مرة فاغتسلنا، يعين الذي جيامع، وال ينزل".

ويف رواية الطحاوي، والدارقطين، وأيب نعيم يف "املستخرج" قرنوا عياض بن 
عبد هللا اببن هليعة، وساقوا لفظ عياض، وذهل عن هذا صاحب "ُعجالُة 

" الرّاِغب  َتَمينِّ
ُ

فجعل رواية أشعث بن سوار خمالفة لرواية ابن  695 /2امل
هليعة وعياض!، فظن أن رواية ابن هليعة تصلح أن تكون متابعة لرواية 

، 74 /6عياض، مع أن ابن هليعة متابٌع ألشعث، فقد جاء لفظه عند أمحد 
بلفظ أشعث بن سوار، وهذا ما  230 /2وأيب نعيم يف "أخبار أصبهان" 

، بقوله 407 /2ار إليه العاّلمة األلباين رمحه هللا تعاىل يف "الضعيفة" أش
"أشعث هذا، ضعيف، كما يف "التقريب"، وأخرج له مسلم متابعة، فروايته 

 أرجح عندي من رواية عياض، ألن هلا شاهًدا من طريق أخرى عن 
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 :عن عائشة رضي هللا عنها ،عن أبيه ،عبد الرمحن بن القاسم
ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: فعلت أان ورسول هللا عن الرجل جيامع وال ينزل؟ "أهنا سئلت 

 فاغتسلنا منه مجيعا". 

فرواية ابن هليعة متابعة اتمة ألشعث بن سوار، ولقد ظن صاحب "ُعجالُة 
" أن هذه املتابعة مما خفي على الشيخ األلباين رمحه هللا!، وقد  َتَمينِّ

ُ
الرّاِغب امل

الشيخ بضعف رواية عياض، وترتجح هبا رواية أخطأ، فإهنا تقوي حكم 
أشعث، ومن هذا وأمثاله تعرف دقة الشيخ رمحه هللا يف أحكامه، ومن هنا 

أنصح طلبة العلم أن يتأنوا أبحكامهم وال يتعجلوا على أكابر العلماء الذين 
 شابت رؤوسهم يف هذا العلم فجزاهم هللا عّنا خريًا.

( حدثنا عبد هللا بن احلسني 2754يني" )وأخرجه الطرباين يف "مسند الشام
املصيصي، حدثنا حممد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن أم 

 كلثوم، عن عائشة، قالت: 

 فاغتسلنا".ملسو هيلع هللا ىلص "إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل، فعلته أان ورسول هللا 

 .سعيد بن بشريمن أجل ا إسناد ضعيف، وهذ

املصيصي: قال ابن حبان: يقلب األخبار ويسرقها، ال وعبد هللا بن احلسني 
 جيوز االحتجاج به إذا انفرد، وله نسخة كلها مقلوبة.

( من طريق أيب واقد الليثي، والبخاري يف 1044أخرجه إسحاق ) - 2
من طريق عمر بن حفص بن حجار، ويعقوب  181 /6"التاريخ الكبري" 
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من طريق عثمان بن عطاء، وابن  374 /2بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" ا
( من طريق حممد بن عمرو، أربعُتهم عن أيب سلمة، عن 1184حبان )

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عائشة، عن رسول هللا 

 "إذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل".

أن حممد بن عمرو رواه  181 /6وذكر البخاري يف "التاريخ الكبري" 
 موقوفا! 

(، 941طريقه عبد الرزاق )، ومن 46 /1وأخرجه مالك يف "املوطأ" 
عن أيب النضر  166 /1، والبيهقي 60 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

 موىل عمر بن عبيد هللا، عن أيب سلمة، عن عائشة موقوفا.

(، وابن ماجه 72ويف "العلل الكبري" ) (،108أخرجه الرتمذي ) - 3
 (،9078( و )194، والنسائي يف "الكربى" )161 /6(، وأمحد 608)

(، والرامهرمزي يف "احملدث الفاصل" )ص 1185( و )1176وابن حبان )
عن  104 /23، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 199 /1(، والدارقطين 474

الوليد بن مسلم، قال: مسعت األوزاعي، يقول: حدثين عبد الرمحن بن 
 ، قالت: ملسو هيلع هللا ىلصالقاسم، قال: حدثين القاسم بن حممد، عن عائشة، زوج النيب 

 فاغتسلنا".ملسو هيلع هللا ىلص جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل، فعلته أان ورسول هللا  "إذا

( من طريق عيسى بن يونس، وابن اجلارود يف 4925وأخرجه أبو يعلى )
من طريق بشر بن  55 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 93"املنتقى" )
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بن  ( من طريق عبد هللا1186( و )1181( و )1175بكر، وابن حبان )
الوليد  من طريق 164 /1، والبيهقي 199 /1كثري الدمشقي، والدارقطين 

( من طريق إمساعيل بن عبد هللا بن 1572بن مزيد، ومتام يف "الفوائد" )ا
 مساعة، مخستهم عن األوزاعي به.

 وقال الرتمذي يف "العلل":

عن هذا احلديث فقال: هذا حديث  -يعين البخاري  -"سألت حممدا 
 يرويه األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم مرسال". خطأ، إمنا

من طريق أيوب، عن عبد الرمحن بن القاسم،  86 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
 عن أبيه، وعن انفع قاال: قالت عائشة موقوفا.

(، 1354، وإسحاق )239و 227و 123 /6أخرجه أمحد  - 4
وابن عبد الرب (، 1177، وابن حبان )55/  1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

عن اثبت البناين، عن  من طريق محاد بن سلمة، 103/  23يف "التمهيد" 
، ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن رابح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، عن النيب

 قال: 

 "إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل".

 وإسناده ضعيف، عبد العزيز بن النعمان: جمهول، مل يرو عنه غري 

 !125 /5ح، وذكره ابن حبان يف "الثقات" عبد هللا بن راب

 : 9 /6وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 
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 "ال يعرف له مساع من عائشة".

( أخربان 1355حدثنا عبد الوهاب، وإسحاق ) 265 /6وأخرجه أمحد 
بن سليمان، كالمها عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن عبد هللا اعبدة 

 عائشة، فقال:بن رابح، أنه دخل على ا

إين أريد أن أسألك عن شيء وإين أستحييك. فقالت: سل ما بدا لك،  "
فإمنا أان أمك، فقلت: اي أم املؤمنني ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا اختلف 

 اخلتاانن وجبت اجلنابة".

 وهذا منقطع، إمنا يرويه عبد هللا بن رابح عن عبد العزيز بن النعمان.

( حدثنا عبد هللا بن وهيب 4381األوسط" )أخرجه الطرباين يف " - 5
الوليد بن مسلم قال:  حدثناحممد بن أيب السري قال:  حدثناالغزي قال: 

احلسن، عن أمه، عن عائشة، قالت: سامل بن عبد هللا البصري، عن حدثنا 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

 ."إذا قعد من املرأة بني شعبها األربع فقد وجب الغسل"

 وقال الطرباين:

  يرو هذا احلديث عن سامل اخلياط إال الوليد بن مسلم"."مل

 قلت: سامل بن عبد هللا البصري: ضعيف.

 وحممد بن أيب السري: صدوق عارف له أوهام كثرية. 
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وعبد هللا بن وهيب الغزي: ال تعرف حاله، ترمجه ابن عساكر يف "اتريخ 
 357 /26، وذكره املزي يف "هتذيب الكمال" 274-273 /33دمشق" 

، 112 /7"اإلكمال"  فيمن روى عن حممد بن أيب السري، وابن ماكوال يف
 /23، والذهيب يف "اتريخ اإلسالم" 41 /10والسمعاين يف "األنساب" 

 ، ومل يذكروا فيه جرًحا وال تعديال.69

( 965) وقد جاء بطريق أخرى عن سامل اخلياط عند الطرباين يف "األوسط" 
 !ليس فيه أم احلسن البصري

، 135و  112و  97و  47 /6(، وأمحد 109أخرجه الرتمذي ) - 6
(، 62برتتيب السندي، ويف "اختالف احلديث" )ص  - 38 /1والشافعي 

( و 1100، وإسحاق )85 /1(، وابن أيب شيبة 939وعبد الرزاق )
أبو عروبة احلراين و ، 56و  55 /1"شرح املعاين" (، والطحاوي يف 1101)

( و 22األنطاكي، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )رواية  -يف "جزءه" 
 (، وابن 1373( و )1372(، والبيهقي يف "املعرفة" )24( و )23)

، والبغوي يف "شرح السنة" 101 -100 /23 عبد الرب يف "التمهيد" 
من طريق علي  301 /2(، واخلطيب البغدادي يف "الفقيه واملتفقه" 243)

 ملسو هيلع هللا ىلص:عن عائشة، قالت: قال رسول هللا بن زيد، عن سعيد بن املسيب، ا
 "إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل".

ويف بعض الرواايت عن سعيد بن املسيب: أن أاب موسى األشعري، سأل 
 عائشة به.
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 وقال الرتمذي:

 "حديث عائشة حديث حسن صحيح".

قلت: وهو كما قال الرتمذي، وهذا إسناد ضعيف، علي بن زيد بن 
ديث معروف من رواية سعيد بن املسيب عن عائشة جدعان: ضعيف، واحل

 عن علي بن زيد أيضا موقوفا على عائشة: موقوفا، وقد جاء

( من طريق عمرو بن عاصم، حدثنا 609أخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )
مهام، عن علي بن زيد، وحيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب، عن عائشة 

 قالت:

 ع، وألزق اخلتان ابخلتان فقد وجب الغسل"."إذا كان بني شعبها األرب 

، ويف 38-37 /1، ومن طريقه الشافعي 46 /1وأخرجه مالك يف "املوطأ" 
(، وأخرجه 1371(، والبيهقي يف "املعرفة" )60"اختالف احلديث" )ص

( من 1897( عن ابن جريج، واآلجري يف "الشريعة" )954عبد الرزاق )
بن سعيد األنصاري، عن سعيد بن طريق أيب شهاب، ثالثُتهم عن حيىي 

، فقال هلا: لقد ملسو هيلع هللا ىلصاملسيب: أن أاب موسى األشعري أتى عائشة، زوج النيب 
يف أمر، إين ألعظم أن أستقبلك به. ملسو هيلع هللا ىلص شق علي اختالف أصحاب النيب 

فقالت ما هو؟ ما كنت سائال عنه أمك، فسلين عنه. فقال: الرجل يصيب 
 أهله مث يكسل وال ينزل؟ فقالت: 
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وز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى األشعري: ال إذا جا
 أسأل عن هذا أحدا، بعدك أبدا".

، ومن طريقه الطحاوي يف "شرح 46-45 /1وأخرجه مالك يف "املوطأ" 
(، واحلازمي يف "االعتبار" 1394، والبيهقي يف "املعرفة" )57 /1املعاين" 

طريقه ابن املنذر يف  (، ومن936(، وأخرجه عبد الرزاق )31 -30)ص
( عن معمر، كالمها )مالك، ومعمر( عن الزهري، عن 576"األوسط" )

وعثمان بن عفان وعائشة رضي ، سعيد بن املسيب، أن عمر بن اخلطاب
 هللا عنهم كانوا يقولون:

 ."إذا مس اخلتان اخلتان، فقد وجب الغسل" 

قرة، عن  من طريق أيب 100 /23وأخرجه ابن عبد الرب يف "التمهيد" 
 مالك، عن حيىي األنصاري، عن سعيد بن املسيب، مرفوعا.

 وقال ابن عبد الرب: 

 واب ما يف املوطأ". يعين موقوفا."هذا خطأ، والص

( من طريق عبيد هللا 1219، وإسحاق )85 /1أخرجه ابن أيب شيبة  - 7
 بن أيب زايد القداح، عن عطاء، عن عائشة قالت: ا

فقد كان ذلك يكون مين ومن  الغسل،ن فقد وجب "إذا جاوز اخلتان اخلتا
 فنغتسل".ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 وإسناده ضعيف، عبيد هللا بن أيب زايد القداح: ليس ابلقوي.
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كان يدلس فقال يف قصة   -عطاء  -وروى األثرم عن أمحد ما يدل على أن 
طويلة: ورواية عطاء عن عائشة ال حيتج هبا إال أن يقول مسعت. قاله احلافظ 

( برواية 3206، وقد احتج البخاري )203 /7يب التهذيب" يف "هتذ
 - 899عطاء عن عائشة، لكن جاء تصرحيه ابلسماع فيها عند مسلم )

14.) 

( حدثنا طلحة، وابن املنذر يف 36وأخرجه الفضل بن دكني يف "الصالة" )
( من طريق ابن جريج، كالمها عن عطاء، عن عائشة، 585"األوسط" )

 قالت: 

 "إذا التقى اخلتان فقد وجب الغسل". 

 و ابن عمرو املكي: مرتوك احلديث.طلحة ه 

، وعنه عبد هللا 88-87 /1، وابن أيب شيبة 115 /5أخرجه أمحد  - 8
اين (، والطرب 3730، والبزار )115 /5بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" ا

-58 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" كالمها خمتصرا،   -( 4537) /5
( من طريق حممد بن إسحاق، عن 3965، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )59

بن أيب حبيب، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، ايزيد بن أيب حبيب، عن معمر 
 عن أبيه، قال: 

إذ جاء رجل، فقال: اي أمري  "إين جلالس عن ميني عمر بن اخلطاب 
بت يفيت الناس يف الغسل من اجلنابة برأيه، فقال املؤمنني: هذا زيد بن اث
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فجاء زيد، فقال عمر: بلغ من أمرك أنك تفيت الناس  جل علي به.: اعرعم
برأيك، فقال له زيد: أما وهللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلغسل من اجلنابة يف مسجد رسول هللا 

اي أمري املؤمنني ما أفتيت برأيي، ولكين مسعت من أعمامي شيئا فقلت به، 
أي أعمامك؟ فقال: من أيب بن كعب، وأيب أيوب، ورفاعة بن فقال: من 

رافع، فالتفت إيل عمر، فقال: ما يقول هذا الفىت؟ قلت: إن كنا لنفعله 
عن ذلك؟ ملسو هيلع هللا ىلص مث ال نغتسل، قال: أفسألتم النيب ملسو هيلع هللا ىلص على عهد رسول هللا 

فقلت: ال، فقال: علي ابلناس، فأصفق الناس أن املاء ال يكون إال من 
ما كان من علي، ومعاذ، فقاال: إذا جاوز اخلتان اخلتان، فقد املاء، إال 

وجب الغسل. فقال أمري املؤمنني: ال أجد أحدا أعلم هبذا من أمر رسول 
من أزواجه، فأرسل إىل حفصة، فقالت: ال علم يل، فأرسل إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

عائشة، فقالت: إذا جاوز اخلتان اخلتان، فقد وجب الغسل. فتحطم عمر، 
 ن أخربت أبحد يفعله مث ال يغتسل ألهنكنه عقوبة". وقال: لئ

وهذا إسناد رجاله ثقات لكن حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه وجاءت 
 متابعتان له لكن مل يُذكر فيها رفاعة بن رافع:

من طريق عبد هللا بن يزيد  58 /1أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
أيب حبيب، عن معمر بن أيب  املقرئ، عن عبد هللا بن هليعة، عن يزيد بن

 حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، قال: كنا يف جملس فيه زيد بن اثبت...
 فذكر حنوه.
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( حدثنا 658وأخرجه أمحد بن منيع يف "مسنده" كما يف "إحتاف اخلرية" )
( من طريق عبد هللا بن صاحل، كالمها 4536) /5حيىي بن سعيد، والطرباين 

دثين يزيد بن أيب حبيب، عن معمر بن أيب حبيبة، عن الليث بن سعد، ح
عن عبيد بن رفاعة، أن زيد بن اثبت كان يقص فقال يف قصصه: إذا خالط 

الرجل املرأة، فلم مين فليس عليه غسل فليغسل فرجه وليتوضأ، فقام رجل 
: ائتين به ألكون من اجمللس، فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب، فقال عمر 

اءه قال له: اي عدو نفسه أنت تضل الناس بغري علم، عليه شهيدا، فلما ج
قال: اي أمري املؤمنني أما وهللا ما ابتدعته، ولكين مسعت ذلك من أعمامي، 
قال: أي أعمامك؟ قال: أيب بن كعب، ورفاعة بن رافع، وأبو أيوب، فقال 
رفاعة وكان حاضرا: ال تنهره اي أمري املؤمنني، فقد كنا وهللا نصنع هذا على 

اطلع على شيء ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال: هل علمتم أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهد رسول هللا ع
من ذلك؟ فقال: ال، فقال علي بن أيب طالب: اي أمري املؤمنني، إن هذا 
 األمر ال يصلح، فقال: من أسأل بعدكم اي أهل بدر األخيار؟ فقال علي

 :أرسل إىل أمهات املؤمنني، فأرسل إىل حفصة رضي هللا عنها، فقالت :
ال علم يل، فأرسل إىل عائشة رضي هللا عنها فقالت: إذا جاوز اخلتان 

اخلتان فقد وجب الغسل، مث أفاضوا يف ذكر العزل، فقالوا: ال أبس، فسار 
لصغرى، ا املوءودةرجل صاحبه، فقال: ما هذه املناجاة؟ أحدمها يزعم أهنا 

 : فقال علي بن أيب طالب 
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ولقد ﴿إهنا ال تكون موءودة حىت متر بسبع اترات، قال هللا عز وجل:  
خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني مث خلقنا 

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسوان العظام حلما 
[ فتفرقوا 13]املؤمنون: ﴾ ارك هللا أحسن اخلالقنيمث أنشأانه خلقا آخر فتب

 على قول علي بن أيب طالب أنه ال أبس به".

من طريق حيىي بن عبد هللا بن  59 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
بكري، قال: حدثين الليث، قال: حدثين معمر بن أيب حبيبة، عن عبيد هللا 

 بن عدي بن اخليار، قال: ا

، عمر بن اخلطاب الغسل من اجلنابة عندملسو هيلع هللا ىلص ب رسول هللا "تذاكر أصحا
فقال بعضهم: إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل وقال بعضهم: إمنا 

: قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر األخيار، املاء من املاء فقال عمر 
: اي أمري املؤمنني، إن فكيف ابلناس بعدكم؟ فقال علي بن أيب طالب 

فسلهن عن ذلك. فأرسل ملسو هيلع هللا ىلص م ذلك، فأرسل إىل أزواج النيب أردت أن تعل
 إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب إىل عائشة رضي هللا عنها فقالت:

إال  ،عند ذلك: ال أمسع أحدا يقول: املاء من املاء الغسل. فقال: عمر 
 جعلته نكاال".

" ، ومن طريقه الطحاوي يف "شرح املعاين47 /1وأخرج مالك يف "املوطأ" 
من طريق يزيد بن  57 /1، وأخرج الطحاوي 166 /1، والبيهقي 57 /1

عن أيب خالد األمحر، ثالثتهم )مالك،  88 /1هارون، وابن أيب شيبة 
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ويزيد، وأبو خالد األمحر( عن حيىي بن سعيد، عن عبد هللا بن كعب موىل 
عثمان بن عفان، عن حممود بن لبيد األنصاري أنه سأل زيد بن اثبت عن 

لرجل يصيب أهله، مث يكسل، وال ينزل، فقال زيد: "يغتسل، فقال له ا
حممود: إن أيب بن كعب كان ال يرى الغسل، فقال له زيد بن اثبت: إن أيب 

 بن كعب نزع عن ذلك قبل أن ميوت".ا

 

 حدثنا أمحد بن  56 /1أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين"  - 9
ثنا ابن هليعة، عن جعفر بن ربيعة، حدثنا عمي، قال: حدعبد الرمحن، قال: 

ملسو هيلع هللا ىلص عن حبان بن واسع، عن عروة بن الزبري، عن عائشة: أن رسول هللا 
 قال: 

 "إذا جاوز اخلتان اخلتان، فقد وجب الغسل".

وهذا إسناد حسن، ألنه من رواية عبد هللا بن وهب عن ابن هليعة، وله 
 طريق أخرى عن عروة:

( من طريق أيب عاصم، عن عثمان 5197أخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 بن مرة، عن املسيب، عن عروة به.ا

املسيب: لعّله السائب موىل عائشة بنت عثمان، ذكره البخاري يف "التاريخ 
، ومل يذكرا 245 /4، وابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 155 /4الكبري" 

 .413 /6فيه جرًحا وال تعديال، ووثقه ابن حبان 
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 ال أبس به. وعثمان بن مرة:

 وأبو عاصم هو الضحاك بن خملد.

من طريق عتاب بن زايد املروزي،  254 /1" ضعفاءوأخرج العقيلي يف "ال
( 35-34(، ومن طريقه احلازمي يف "االعتبار" )ص 1180وابن حبان )

، وابن شاهني 229 /1من طريق عبد هللا بن عثمان بن جبلة، والدارقطين 
ريق عبدان بن عثمان، ثالثُتهم عن أيب ( من ط28يف "انسخ احلديث" )

السكري، قال: حدثنا احلسني بن عمران، عن الزهري، قال:  [86] محزة
عن الذي جيامع وال ينزل، قال: على الناس أن أيخذوا ابآلخر،  سألت عروة

 ، حدثتين عائشة: ملسو هيلع هللا ىلصواآلخر من أمر رسول هللا 

تح مكة، مث كان يفعل ذلك وال يغتسل، وذلك قبل فملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس ابلغسل".

 وقال ابن حبان:

"احلسني هذا هو احلسني بن عثمان بن بشر بن احملتفز من أهل البصرة، 
 سكن مرو ثقة من الثقات".

 وقال احلازمي:

"هذا حديث قد حكم أبو حامت بن حبان بصحته، وأخرجه يف "صحيحه"، 
غري أن احلسني بن عمران قد أييت عن الزهري ابملناكري، وقد ضعفه غري 

                                                           

 ف يف "االعتبار" إىل أيب ضمرة!حتر  - 86
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واحد من أصحاب احلديث، وعلى اجلملة احلديث هبذا السياق فيه ما فيه، 
 لكنه حسن جيد يف االستشهاد".

ا قال ابن حبان، فهو معروف قلت: احلسني بن عمران هو اجلهين وليس كم
للعقيلي، ويروي عنه أبو محزة  254 /1" ذا احلديث كما يف "الضعفاءهب

السكري، وهو يروي عن الزهري، ونقل العقيلي قول البخاري فيه "ال يتابع 
 على حديثه" مث ذكر هذا احلديث يف ترمجته.

 : 544 /1وقال الذهيب يف "امليزان" 

عن الزهري وغريه، وعنه شعبة، وأبو محزة "احلسني بن عمران اجلهين، 
 السكري.

 ذكره ابن حبان يف "الثقات". 

 وقال البخاري: ال يتابع على حديثه، وقال الدارقطين: ال أبس به".

 وقال احلافظ يف "التقريب":

  "صدوق يهم". 

 

 وأما حديث ابن عمرو:
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ن ، ع89 /1، وابن أيب شيبة 178 /2(، وأمحد 611فأخرجه ابن ماجه )
أيب معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا 

 "إذا التقى اخلتاانن، وتوارت احلشفة، فقد وجب الغسل". 

هذا حديث حسن، احلجاج هو ابن أرطأة: سيء احلفظ، واتبعه أبو حنيفة، 
 وحممد بن عبيد هللا العرزمي، وعبد الكرمي بن مالك احلراين:

 متابعة أيب حنيفة:أما 

( حدثنا عبد هللا بن عمر الصفار 4489فأخرجها الطرباين يف "األوسط" )
التسرتي قال: حدثنا حيىي بن غيالن قال: حدثنا عبد هللا بن بزيع، عن أيب 

حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن سائال سأل النيب 
 أيوجب املاء إال املاء؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص: 

 اخلتاانن، وغابت احلشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو مل ينزل"."إذا التقى 

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن شعيب إال أبو حنيفة، وال عن أيب حنيفة 
 إال عبد هللا بن بزيع، تفرد به: حيىي بن غيالن".

قلت: إسناده ضعيف، عبد هللا بن بزيع: لني احلديث، قال الساجي: ليس 
 وى عنه حيىي بن غيالن مناكري.حبجة، ر 
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وحيىي بن غيالن هو ابن عوام الراسيب التسرتي: روى عنه مجٌع وذكره ابن 
 ، وقال: 267 /9حبان يف "الثقات" 

 "مستقيم احلديث". 

 وشيخ الطرباين: جمهول احلال.

 وأما متابعة حممد بن عبيد هللا العرزمي:

ان أبو عمر بن مهدي، أخرب  280 /6فأخرجها اخلطيب يف "اتريخ بغداد" 
أخربان حممد بن خملد العطار، حدثنا إمساعيل بن عبد هللا بن ميمون، حدثنا 

عبد الرمحن بن شريك، حدثنا أيب، عن حممد بن سليمان، عن عمرو بن 
 قال:ملسو هيلع هللا ىلص شعيب، عن أبيه، عن جده عبد هللا بن عمرو، عن النيب 

 "إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل".

دا، حممد بن سليمان هو حممد بن عبيد هللا بن أيب وهذا إسناد ضعيف ج
سليمان العرزمي، يقول شريك: حممد بن سليمان كما يف "التاريخ الكبري" 

كالمها للبخاري، ويف "اجملروحني"   108 /2، و"التاريخ األوسط" 171 /1
، يقول شريك: حدثين حممد بن سليمان العرزمي ينسبه إىل جده 246 /2

 مرتوك. حىت ال يعرف. وهو

 وشريك بن عبد هللا النخعي: صدوق خيطئ كثريًا. 

 وابنه عبد الرمحن: قال فيه أبو حامت: واهي احلديث. 
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 كتاب "الثقات"، وقال:   وذكره ابن حبان يف

 ."رمبا أخطأ"

( حدثنا حممد بن عبيد هللا العرزمي، 56وأخرجه أبو يوسف يف "اآلاثر" )
 عن عمرو بن شعيب به.

 وأما متابعة عبد الكرمي بن مالك احلراين: 

من طريق علي بن عمر  327 /1فأخرجها اخلطيب أيضا يف "اتريخ بغداد" 
احلريب قال: نبأان أبو جعفر حممد بن أمحد بن عبد هللا بن حممد بن سليمان 

موىل عبد امللك بن مروان سنة  -واسم أيب داود سامل  -بن أيب داود احلراين ا
قال: نبأان عمي سليمان بن عبد هللا قال:  -ائة قدم علينا للحج مثان وثالمث

حدثين جدي عن أبيه عن عبد الكرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ُسئل عن الرجل جيامع وال ينزل، ملسو هيلع هللا ىلص جده عبد هللا بن عمرو: أن رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا 

ملن عنده: أي ملسو هيلع هللا ىلص مث قال رسول هللا  ."إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل
يعطي فيتصدق، فقال قال بعضهم: املؤمن الغين الذي  املؤمنني أفضل؟

ليس كذلك، ولكن أفضل املؤمنني إمياان الذي إذا سئل ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 
 أعطى، وإذا مل يعط استغىن".

 وهذا إسناد ضعيف، فيه سليمان بن أىب داود اجلزري احلراين: ضعفه
 أبو حامت. 
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 وقال أمحد: ليس بشيء.

 َوقال الُبخاري: منكر احلديث.

 وقال أبو أمحد احلاكم: يف حديثه بعض املناكري.

 وقال أبو زرعة: لني احلديث.

 وقال ابن حبان: اَل حُيأَتجُّ به.

 وذكره الساجي يف الضعفاء.

 وذكره األزدي وقال: منكر احلديث.
 

 وأما حديث معاذ:
حدثنا أبو املغرية، حدثنا أبو بكر، حدثنا ضمرة بن  234 /5فأخرجه أمحد 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص حبيب، عن رجل، عن معاذ بن جبل، عن النيب 

 "إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل".

وهذا إسناد ضعيف فيه َمنأ أهبم، وأبو بكر هو عبد هللا بن أىب مرمي 
 الغساين: ضعيف. 

 ( حدثنا أمحد بن 22046سند الشاميني" )وأخرجه الطرباين يف "م
عبد الوهاب بن جندة، حدثنا أبو املغرية، حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي، 

 حدثين ضمرة بن حبيب، عن معاذ به.
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ليس فيه الراوي املبهم، أبو املغرية هو عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين، وقد 
عبد الوهاب بن جندة، وال رواه عنه اإلمام أمحد إبثباته، ومل يذكره أمحد بن 

( حدثنا عمر بن اخلطاب، 2675يف روايته، وأخرجه البزار ) شك أن اخلطأ
قال: أخربان احلكم بن انفع، قال: أخربان أبو بكر بن أيب مرمي، عن ضمرة 

 بن حبيب، عن معاذ به.ا

 وهذا على ضعف إسناده، منقطع فإن ضمرة بن حبيب مل يدرك معاذا.

 عاذ:وله طريق أخرى عن م

( من طرق عن إمساعيل بن عياش، حدثين 194) /20أخرجه الطرباين 
سعيد بن عبد الرمحن اخلزاعي، عن عبد الرمحن بن عائذ، أن رجال سأل 

معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من اجلماع، وعن الصالة يف الثوب 
ملسو هيلع هللا ىلص الواحد، وعما حيل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول هللا 

 ل: عن ذلك فقا

"إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل، وأما الصالة يف ثوب واحد، 
فتوشح به، وأما ما حيل من احلائض، فإنه حيل منها ما فوق اإلزار، 

 واستعفاف عن ذلك أفضل".

 عبد الرمحن بن عائذ مل يدرك معاذا قاله أبو حامت.

غريهم،  روايته عن أهل بلده، خملط يف وإمساعيل بن عياش: صدوق يف 
 وهذا من روايته عن غري الشاميني.
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، والشاشي 383-382 /2وأخرجه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 
بن عبد هللا  [87]( من طريق بقية، حدثين سعد 1393يف "مسنده" )

 األغطش، قال: حدثين عبد الرمحن بن عائذ األزدي به.

( 213أبو داود )وسعد بن عبد هللا األغطش: لني احلديث، وأخرجه 
 خمتصًرا ليس فيه موضع الشاهد، وقال:

 " وليس ابلقوي".

 

 وأما حديث رافع بن خديج:

(، 33، ومن طريقه احلازمي يف "االعتبار" )ص 143 /4فأخرجه أمحد 
(، ويف "األوسط" 4374) /4، والطرباين 85 /4وابن عدي يف "الكامل" 

ب، عن سهل بن عن موسى بن أيو ( من طريق رشدين بن سعد، 6513)
مر به، فناداه فخرج إليه، ملسو هيلع هللا ىلص رافع بن خديج، عن أبيه: أن رسول هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص فمشى معه حىت أتى املسجد، مث انصرف فاغتسل، مث رجع فرآه النيب 
عن غسله، فقال: مسعت نداءك وأان أجامع ملسو هيلع هللا ىلص أثر الغسل فسأله النيب 

مث  .ء من املاءإمنا املا ملسو هيلع هللا ىلص:امرأيت، فقمت قبل أن أفرغ فاغتسلت، فقال النيب 
 إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل".بعد ذلك: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا 

 وعند أمحد مل يصرّح ابسم ابن رافع: ومل أجد له ترمجة.
                                                           

 يف املطبوع من "املعرفة والتاريخ" سعيد. -  87
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 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن سهل بن رافع إال موسى بن أيوب، تفرد به 
 رشدين".

 هليعة:قلت: مل يتفّرد به رشدين، فقد اتبعه ابن 

(، ومن طريقه ابن اجلوزي يف 27أخرجه ابن شاهني يف "انسخ احلديث" )
( من طريق حيىي بن بكري، حدثنا ابن هليعة، عن 71"انسخ احلديث" )

 موسى بن أيوب به.

 

 وأما حديث ابن عمر:

أخربين هالل  736 /2فأخرجه اخلطيب البغدادي يف "تلخيص املتشابه" 
خربان شجاع بن جعفر بن أمحد بن خالد من بن حممد بن جعفر احلفار، أا

ولد أيب أيوب األنصاري، أخربان أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي، 
حدثنا موسى بن داود الضيب، حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع، عن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: عاصم بن عبيد هللا، عن سامل، عن أبيه، قال: قال رسول هللا 

 "إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل".

 ذا إسناد ضعيف جدا، أشعث بن سعيد أبو الربيع: مرتوك.وه

 وعاصم بن عبيد هللا: ضعيف. 
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 وأما حديث أيب أمامة:

( حدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي، حدثنا 7955) /8فأخرجه الطرباين 
سهل بن عثمان، حدثنا وكيع، عن جعفر بن الزبري، عن القاسم، عن أيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول هللا أمامة 

 "إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل".

 وإسناده ضعيف جدا، جعفر بن الزبري: مرتوك.

 

 غريب الحديث

 

)الشعب( مجع شعبة، وهي الطائفة من الشيء، والقطعة منه، واملراد 
ابلشعب األربع، يداها ورجالها، أو رجالها وفخذاها، وهو كناية عن إتيان 

 بفهم املعىن من السياق.املرأة وإن مل جير هلا ذكر، اكتفاء 
 

 -)جهدها( هو عبارة عن االجتهاد يف إيالج احلشفة يف الفرج، وهو املراد 
 من التقاء اخلتانني. -أيضا 

 
)اخلتاانن( مها موضع القطع من ذكر الغالم وفرج اجلارية... وأصل اخلنت: 

 .138 /13القطع. "لسان العرب" 
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 :397 /4لصحيحني" قال ابن اجلوزي يف "كشف املشكل من حديث ا

"أما مس اخلتان اخلتان، فقال ابن عقيل: تفسريه: أن يوجل الرجل من ذكره 
احلشفة حبيث حتاذي جلدة ختانه، وهي اليت حتت البشرة كالطوق جللدة 
ختان املرأة، وهي جلدة كعرف الديك يف أعلى فرجها، يف املوضع الذي 

ن جلدة ختانه خطا خيرج منه البول، فتكون احملاذاة حبيث لو أخرج م
 مستقيما ال تصل جبلدة ختان املرأة، فهذه املالقاة هي احملاذاة.

وأما االجتماع فليس بينهما اجتماع، وألن قلفة املرأة يف ختاهنا يف أعلى 
الفرج، وليس ذلك موضع إيالج اجملامع، لكنه موضع خمرج البول، ومدخل 

 الذكر يف ثقب أوسع من ذلك يف أسفل الفرج.

 معىن االلتقاء. فهذا 

قلت: فقد ابن هبذا أن معىن مس اخلتان اخلتان حماذاته. وهذا احلديث 
 "املاء من املاء".ملسو هيلع هللا ىلص: انسخ لقوله 
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 يستفاد من الحديث

 

:  وجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني، وإن مل حيصل إنزال. أوًلا
تقربوا ال ﴿: "قال هللا تبارك وتعاىل 52 /1قال اإلمام الشافعي يف "األم" 

الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت 
[ فأوجب هللا عز وجل الغسل من اجلنابة فكان 43]النساء:  ﴾تغتسلوا

معروفا يف لسان العرب أن اجلنابة اجلماع وإن مل يكن مع اجلماع ماء دافق 
طب أبن فالان وكذلك ذلك يف حد الزان وإجياب املهر وغريه وكل من خو 

أجنب من فالنة عقل أنه أصاهبا وإن مل يكن مقرتفا )قال الربيع( يريد أنه مل 
 ينزل".

 
 فيه دليل أن حديث "املاء من املاء" منسوخ. اثنياا:

 
 استند به اإلمام أمحد على أن املرأة ختتنت كالرجل. اثلثاا:

 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ما جاء في وجوب الغسل من الحيض والنفاس
 

عائشة رضي هللا عنها: أن فاطمة بنت أيب حبيش،  ( عن50)
فقال: "ذلك عرق وليست ملسو هيلع هللا ىلص كانت تستحاض، فسألت النيب 

ابحليضة، فإذا أقبلت احليضة، فدعي الصالة وإذا أدبرت 
 فاغتسلي وصلي".

 

(، والنسائي 125(، والرتمذي )333(، ومسلم )228أخرجه البخاري )
(، 20يف "األربعني" )(، والنسوي 563(، وإسحاق )359( و )212)

أيب معاوية حممد بن  من طريق 344 /1، والبيهقي 382 /1والدارقطين 
 /24(، ومن طريقه الطرباين 193(، واحلميدي )320خازم، والبخاري )

من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري  327 /1(، والبيهقي 889)
وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت"  (،282(، وأبو داود )331)
من طريق زهري بن  324 /1(، والبيهقي 894) /24(، والطرباين 2676)

( من طريق 36(، وابن أيب داود يف "مسند عائشة" )333معاوية، ومسلم )
( من طريق عبد هللا بن منري، ومسلم 333جرير بن عبد احلميد، ومسلم )

من طريق عبد العزيز بن حممد الدراوردي،  230 /1(، والبيهقي 333)
(، وابن 359( و )212(، والنسائي )125(، والرتمذي )333)ومسلم 
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، وإسحاق 125 /1، وابن أيب شيبة 194 /6(، وأمحد 621ماجه )
(، 36(، وابن أيب داود يف "مسند عائشة" )927(، وأبو عوانة )563)

عن وكيع، ومسلم  324 /1(، والبيهقي 20والنسوي يف "األربعني" )
(، وابن ماجه 217، ويف "الكربى" )(364( و )217(، والنسائي )333)
"شرح مشكل اآلاثر"  (، والطحاوي يف4486(، وأبو يعلى )621)
من طريق  343و  116 /1(، والبيهقي 892) /24(، والطرباين 2733)

(، وإسحاق 359( و )212(، والنسائي )125محاد بن زيد، والرتمذي )
سليمان، ( من طريق عبدة بن 20(، والنسوي يف "األربعني" )563)

(، وابن 928( من طريق عبد هللا بن املبارك، وأبو عوانة )365والنسائي )
"شرح مشكل ، ويف 102 /1(، والطحاوي 807ط" )املنذر يف "األوس

(، وابن 928( من طريق عمرو بن احلارث، وأبو عوانة )2735اآلاثر" )
، ويف "شرح مشكل 102 /1(، والطحاوي 807املنذر يف "األوسط" )

(، والطرباين 928( من طريق الليث بن سعد، وأبو عوانة )2735ر" )اآلاث
( من طريق أيوب، والبخاري 4281(، ويف "األوسط" )899) /24

 /1(، والشافعي 366( و )218(، والنسائي )283(، وأبو داود )306)
(، 138، ويف "السنن املأثورة" )60 /1ترتيب السندي، ويف "األم"  - 46

 (، والطحاوي928(، وأبو عوانة )807ألوسط" )وابن املنذر يف "ا
(، 1350(، وابن حبان )2735، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )102 /1 

 الرسالة، والبيهقي - 381 /1(، والدارقطين 890) /24والطرباين 
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( من 324(، والبغوي )2162، ويف "املعرفة" )329و  324و  320 /1 
بو يوسف يف "اآلاثر" ( (، وأ104طريق مالك ) وهو يف "املوطأ" )

(، والطحاوي يف "شرح 197(، وأبو يوسف أيضا يف "اآلاثر" )195)
(، والرامهرمزي يف "احملدث 895) /24(، والطرباين 2731مشكل اآلاثر" )

(، وعنه إسحاق 1165( عن أيب حنيفة، وعبد الرزاق )325الفاصل" )ص 
ىي بن عن حي 382 /1، والدارقطين 194 /6( عن معمر، وأمحد 565)

( 888) /24(، ومن طريقه الطرباين 1166سعيد القطان، وعبد الرزاق )
 325 - 324 /1، والبيهقي 382 /1من طريق ابن جريج، والدارقطين 

(، وأبو احلسن 565من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة، واسحاق )
( من طريق سفيان 888) /24(، والطرباين 7الطوسي يف "األربعني" )

( من طريق 218(، ويف "الكربى" )367( و )219نسائي )الثوري، وال
(، 112(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )774خالد بن احلارث، والدارمي )

عن  325 - 324و  324 - 323 /1(، والبيهقي 927وأبو عوانة )
( من طريق زائدة بن قدامة، وابن 893) /24جعفر بن عون، والطرباين 

، 3414 /6وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" (، 805املنذر يف "األوسط" )
 - 104 /22، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 325 - 324 /1والبيهقي 

(، والطحاوي 779كناسة، والدارمي )  من طريق حممد بن عبد هللا بن 105
( من طريق محاد بن سلمة، وأبو عوانة 2734يف "شرح مشكل اآلاثر" )

، ويف 102 /1(، والطحاوي 807(، وابن املنذر يف "األوسط" )928)



1227 
 

( من طريق سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، 2735"شرح مشكل اآلاثر" )
 ( من طريق أيب مسلمة بن قعنب، 898( و )896) /24والطرباين 

( من طريق أيب محزة حممد بن 1354وعبد العزيز بن أيب حازم، وابن حبان )
من طريق حيىي بن  95 /16ميمون السكري، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 

( من طريق عبد الرمحن بن اثبت 96هاشم، والطرباين يف "مسند الشاميني" )
من طريق حماضر بن  402 /2و  230 - 229 /1بن ثوابن، والبيهقي ا

( من طريق حممد بن فضيل، 36املورع، وابن أيب داود يف "مسند عائشة" )
منري، والدراوردي،  كلهم )أبو معاوية، وابن عيينة، وزهري، وجرير، وابن

ووكيع، ومحاد بن زيد، وعبدة بن سليمان، وابن املبارك، وعمرو بن احلارث، 
والليث، وأيوب، ومالك، وأبو يوسف، وأبو حنيفة، ومعمر، وحيىي بن سعيد 

القطان، وابن جريج، وأبو أسامة، والثوري، وخالد بن احلارث، وجعفر بن 
ن سلمة، وسعيد بن عبد الرمحن عون، وزائدة، وحممد بن كناسة، ومحاد ب

اجلمحي، وأبو مسلمة بن قعنب، وعبد العزيز بن أيب حازم، وأبو محزة، 
وحيىي بن هاشم، وعبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن، وحماضر بن املورع، وحممد 

 بن فضيل( عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.ا
فقالت: اي رسول ملسو هيلع هللا ىلص ويف لفظ "جاءت فاطمة بنت أيب حبيش، إىل النيب 

إمنا ذلك عرق  ،فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال: ال هللا، إين امرأة أستحاض
وليس ابحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي 

 عنك الدم وصلي".
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 وزاد محاد بن زيد، وحممد بن ميمون السكري، ومحاد بن سلمة، 
 متهم ابلكذب: "وتوضئي" بعد وأبو حنيفة، وحيىي بن هاشم وهذا األخري

 قوله: "اغسلي عنك الدم".
( وغريه: وقال أيب: "مث توضئي 228ويف رواية أيب معاوية عند البخاري )

 لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت".

( من طريق أيب عوانة عن هشام بن عروة عن 1355وأخرجه ابن حبان )
 عن املستحاضة فقال: ملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول هللا  :قالت ،أبيه، عن عائشة

 "تدع الصالة أايمها مث تغتسل غسال واحدا مث تتوضأ عند كل صالة".

 وقال عبد الرزاق:

 "قال سفيان: "وتفسريه إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم فقط".

 وقال أمحد:

" قال حيىي: قلت هلشام أغسل واحد، تغتسل وتوضأ عند كل صالة؟ قال: 
 نعم".

 وقال مسلم:

 " ويف حديث محاد بن زيد زايدة حرف تركنا ذكره".

 وقال النسائي:
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"ال أعلم أحدا ذكر يف هذا احلديث "وتوضئي" غري محاد بن زيد، وقد روى 
 غري واحد عن هشام ومل يذكر فيه وتوضئي".

 وقال الرتمذي:

ك " قال أبو معاوية يف حديثه: وقال: "توضئي لكل صالة حىت جييء ذل
الوقت"، ويف الباب عن أم سلمة، حديث عائشة حديث حسن صحيح، 

، والتابعني، وبه ملسو هيلع هللا ىلصوهو قول غري واحد من أهل العلم من أصحاب النيب 
يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن املبارك، والشافعي: أن املستحاضة إذا 

 جاوزت أايم أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صالة".

( حدثنا احلسن بن العباس الرازي، حدثنا ربيح 897) /24وأخرجه الطرباين 
)كذا( أبو غسان الرازي، حدثنا عبد هللا، عن ابن مغراء، حدثنا احلجاج بن 

 أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: 

فقالت: إين أستحاض وأرى ملسو هيلع هللا ىلص "أن فاطمة بنت أيب حبيش، أتت النيب 
تسلت، مث ان عند طهرها اغالدم، فأمرها أن تقعد أايم أقرائها، فإذا ك

 إمنا هو عرق منك".توضأت لكل صالة، وقال: 

ربيح: تصحيف، والصواب: زُنَيج وهو أبو غسان حممد بن عمرو الرازي، 
البن  188 /4لقبه زنيج، وهو ثقة، وانظر "اإلكمال يف رفع االرتياب" 

 ماكوال.
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بن أرطأة ( من طريق احلجاج 2477وأخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )
إبسناده "اجلسي أايم أقرائك، فإذا مضني فاغتسلي، مث ليكن ذلك الغسل 

 إمنا ذاك عرق وليس دما". -وقال  -إىل قرئك من الشهر اآلخر 

 واحلجاج بن أرطأة: ضعيف.

من طريق عمار بن مطر،  346 /1والبيهقي ، 391 /1وأخرجه الدارقطين 
اعيل بن أيب خالد، عن حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن إمس

 الشعيب، عن قمري امرأة مسروق، عن عائشة:

فقالت: اي رسول هللا إين ملسو هيلع هللا ىلص "أن فاطمة بنت أيب حبيش أتت رسول هللا 
قرائك فإذا أإمنا ذاك عرق فانظري أايم ملسو هيلع هللا ىلص: مرأة أستحاض، فقال هلا النيب ا

 جاوزت فاغتسلي واستنقي، مث توضئي لكل صالة".

 وقال الدارقطين:

تفرد به عمار بن مطر وهو ضعيف، عن أيب يوسف، والذي عند الناس " 
عن إمساعيل هبذا اإلسناد موقوفا: "املستحاضة تدع الصالة أايم أقرائها، مث 

 تغتسل وتتوضأ لكل صالة".

و  137و  42 /6(، وأمحد 624(، وابن ماجه )298وأخرجه أبو داود )
(، وأبو يعلى 564، وإسحاق )125 /1، وابن أيب شيبة 262و  204

(، 2731، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )102 /1(، والطحاوي 4799)
( و 1084(، وابن األعرايب يف "املعجم" )813وابن املنذر يف "األوسط" )
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، 395و  394و  393و  392 /1(، والدارقطين 1357( و )1356)
( من طريق األعمش، عن حبيب 2225، ويف "املعرفة" )344 /1والبيهقي 

 أيب اثبت، عن عروة، عن عائشة قالت:بن ا

، فقالت: اي رسول هللا، إين ملسو هيلع هللا ىلص"جاءت فاطمة ابنة أيب حبيش إىل النيب 
امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال: ال، إمنا ذلك عرق وليس 

حيضتك، مث اغتسلي وتوضئي لكل صالة، مث  ابحليضة، اجتنيب الصالة أايم
 صلي وإن قطر الدم على احلصري".

 وقال الدارقطين:

"اتبعه وكيع، واحلريب، وقرة بن عيسى، وحممد بن ربيعة، وسعيد بن حممد 
 الوراق، وابن منري عن األعمش فرفعوه. 

 ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن حممد وهم أثبات".
وقال: "قال حيىي: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس هبذا زعم أن حبيب 

 بت مل يسمع من عروة بن الزبري شيئا".بن أيب اثا

"وهو يف -وقال: "حدثنا حممد بن خملد، قال: مسعت أاب داود السجستاين 
يقول: ومما يدل على ضعف حديث  -( 300السنن حتت احلديث )

وأنكر أن يكون  ،األعمش هذا أن حفص بن غياث وقفه عن األعمش
الة، ودل على ضعف مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل ص

حديث حبيب، عن عروة أيضا أن الزهري رواه عن عروة، عن عائشة، وقال 
 فيه: فكانت تغتسل لكل صالة، هذا كله قول أيب داود".
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من طريق حفص بن غياث، وأيب أسامة، عن  396 /1مث أخرجه الدارقطين 
 األعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة موقوفا.

 .عهما أسباط بن حممد"قطين: " اتبوقال الدار 
وذكر أن حيىي بن معني قال: "حّدث حبيب بن أيب اثبت، عن عروة،  

 حديثني وليس مها بشيء".

(، وعنه 216(، ويف "الكربى" )363( و )216وأخرجه النسائي )
(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد 2729الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )

، واخلطيب 383 /1والدارقطين  (،1348(، وابن حبان )3484واملثاين" )
عن حممد بن املثىن، قال: حدثنا ابن  41 /2يف "اجلامع ألخالق الراوي" 

أيب عدي من حفظه، قال: حدثنا حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، 
 عن عائشة:

 ملسو هيلع هللا ىلص: "أن فاطمة بنت أيب حبيش، كانت تستحاض فقال رسول هللا  

كان ذلك فأمسكي عن الصالة فإذا "إن دم احليضة دم أسود يعرف فإذا  
 كان اآلخر فتوضئي وصلي فإمنا هو عرق".

 وقال النسائي:

"قد روى هذا احلديث غري واحد مل يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أيب 
 عدي".
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(، وابن 362( و )215(، والنسائي )304( و )286وأخرجه أبو داود )
، واحلاكم 383 /1 (، والدارقطين3483أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

(، ويف "اخلالفيات" 2169، ويف "املعرفة" )325 /1، والبيهقي 174 /1
، 106 - 105 /22و  64 /16(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 1009)

(، وابن اجلوزي يف "التحقيق" 2284وأبو القاسم األصبهاين يف "الرتغيب" )
يق خلف بن من طر  384 /1عن حممد بن املثىن، والدارقطين  255 /1

من  164 - 163 /2، وابن حزم يف "احمللى" 325 /1سامل، والبيهقي 
طريق أمحد بن حنبل، ثالثُتهم عن ابن أيب عدي، عن حممد بن عمرو، 

 .لزبري، عن فاطمة بنت أيب حبيش بهحدثين ابن شهاب، عن عروة بن ا
 ليس فيه عائشة!

 وقال أبو داود: 

 عدي حفظا، فقال: عن عروة، عن قال ابن املثىن، وحدثنا به ابن أيب"
 عائشة، أن فاطمة".

 وقال ابن أيب عاصم: 

 .: حدثنا به ابن أيب عدي هكذا من كتابه"-ابن املثىن  -"قال أبو موسى 
 يعين ليس فيه عائشة.

 البنه: (117)وقال أبو حامت كما يف "العلل" 

 " مل يتابع حممد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر".



1234 
 

 :142 /14الدارقطين يف "العلل" وقال 

"وأما الزهري، فتفرد هبذا احلديث عنه حممد بن عمرو بن علقمة، رواه عن 
الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض، فقال رسول هللا 

إن دم احليضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، وإذا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 عرق. كان األمحر فتوضئي وصلي، فإمنا هو

 كذلك رواه ابن أيب عدي من حفظه.

وحدث به من كتابه: عن حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن 
فاطمة بنت أيب حبيش، ومل يذكر: عائشة، وساق الكالم كما ذكره من 

 حفظه".

 وقال البيهقي:

مسعت أيب يقول: كان ابن أيب  -ابن أمحد بن حنبل  -" قال عبد هللا 
 عائشة مث تركه".عدي حدثنا به عن 

 :457 /2يف "الوهم واإليهام"  بن القطانأبو احلسن وقال 

منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه حممد بن  -فيما أرى  -وهو "
 عمرو، عن الزهري، عن عروة.

فرواه عن حممد بن عمرو: حممد بن أيب عدي مرتني: أحدمها من كتابه، 
وة، عن فاطمة أهنا كانت فجعله عن حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عر 

 تستحاض.
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فهو على هذا منقطع، ألنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه 
"عن عائشة" فيما بني عروة وفاطمة، فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان 

أبعد من الريبة، أعين أن حيدث به من حفظه مرسال، ومن كتابه متصال، 
 فأما هكذا فهو موضع نظر".

عن غسل ملسو هيلع هللا ىلص ضا حديث عائشة أن أمساء سألت النيب ويدل عليه أي
أتخذ إحداكن ماءها وسدرهتا، فتطهر فتحسن الطهور، مث "احمليض؟ فقال: 

حىت تبلغ شؤون رأسها، مث تصب  تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا
فقالت أمساء: وكيف تطهر  ،عليها املاء، مث أتخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا

فقالت عائشة: كأهنا ختفي ذلك  ،تطهرين هبا هبا؟ فقال: سبحان هللا،
أتخذ ماء فتطهر فتحسن  تتبعني أثر الدم، وسألته عن غسل اجلنابة؟ فقال:

الطهور أو تبلغ الطهور، مث تصب على رأسها فتدلكه حىت تبلغ شؤون 
نعم النساء نساء األنصار مل فقالت عائشة:  ،رأسها، مث تفيض عليها املاء

 ن يتفقهن يف الدين".يكن مينعهن احلياء أ

 (، وأمحد642(، وابن ماجه )316(، وأبو داود )332أخرجه مسلم )
( 920(، وأبو عوانة )248(، وابن خزمية )1278، وإسحاق )147 /6 

يف "جامع بيان فضل العلم"  ، وابن عبد الرب180 /1(، والبيهقي 921و )
الربيع، ( حدثنا قيس بن 1667( من طرق عن شعبة، والطيالسي )525)

( عن 678(، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" )1208وعبد الرزاق )
( من طريق إسرائيل، 117(، وابن اجلارود )773والدارمي ) الثوري، وغريه،
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، والبغوي يف 79 /1(، وابن أيب شيبة 314(، وأبو داود )332ومسلم )
اود ( من طريق أيب األحوص سالم بن سليم، وأبو د253"شرح السنة" )

(، وأبو عوانة 677، وابن املنذر يف "األوسط" )188 /6(، وأمحد 315)
( من طريق أيب عوانة الوضاح بن عبد هللا، ستُتهم )شعبة، وقيس بن 926)

الربيع، والثوري، وإسرائيل، وأبو األحوص، وأبو عوانة( عن إبراهيم بن 
 مهاجر، قال: مسعت صفية، حتدث عن عائشة، أن أمساء به.

 يق أخرى عن صفية:وله طر 

(، ويف 251(، والنسائي )60-332(، ومسلم )314أخرجه البخاري ) 
(، وأبو يعلى 167، واحلميدي )48 /1(، والشافعي 244"الكربى" )

(، والبيهقي 1199(، وابن حبان )924( و )923(، وأبو عوانة )4733)
( و 1461(، ويف "املعرفة" )170، ويف "السنن الصغري" )183 /1

 467 /2دي يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" (، واخلطيب البغدا1462)
(، والنسائي 332(، ومسلم )315من طريق ابن عيينة، والبخاري )

 (، وابن حزم يف "احمللى"925، وأبو عوانة )122 /6(، وأمحد 427)
( 1200(، وابن حبان )7357من طريق وهيب، والبخاري ) 104/  1 

 ثالثُتهم )ابن عيينة،ي البصري، من طريق الفضيل بن سليمان النمري 
ووهيب، والفضيل بن سليمان( عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة، 

، فأمرها كيف تغتسل، ؟عن غسلها من احمليضملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة سألت النيب "
قالت: كيف أتطهر؟ قال:  .خذي فرصة من مسك، فتطهري هبا قال:
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ا إيل، فاجتبذهت ،تطهري هبا، قالت: كيف؟، قال: سبحان هللا، تطهري
 ."فقلت: تتبعي هبا أثر الدم

( أخربان حممد بن احلسن الواسطي، حدثنا منصور 1279وأخرجه إسحاق )
 بن صفية بنت شيبة، عن أمه، صفية، عن عائشة موقوفا.ا

 وله طريق أخرى عن عائشة:

( عن أيب مسلم 2394، والطرباين يف "األوسط" )272 /1أخرجه العقيلي 
ير قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن عطاء بن قال: حدثنا أبو عمر الضر 

 السائب، عن عكرمة، عن عائشة: 

عن طهور احليض، فقال: خذي ُسَكيأَكتك ملسو هيلع هللا ىلص "أن امرأة سألت رسول هللا 
تعايل  ، فقالت عائشة:ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: أصنع هبا ماذا؟ فاستحىي النيب  [88]

 أخربك، أمريها على خمرج الدم".

 وقال الطرباين:

 عن عطاء إال محاد، تفرد به أبو عمر". "مل يرو هذا احلديث

 وقال العقيلي:

من حديث محاد، عن عطاء بن  -يعين أاب عمر الضرير  -"وال يتابع عليه 
السائب وإمنا يروى هذا عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن 

                                                           

 /1ويف املطبوع من املعجم األوسط )سكبتك(، ويف املطبوع من "الضعفاء الكبري"  - 88
 .497 /1)مسكة(، واملثبت من "الضعفاء الكبري" طبعة دار التأصيل  272
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عائشة يف الغسل من احليض خبالف  عائشة، رواه منصور بن صفية عن أمه
 هذا اللفظ".

لت: أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر البصري: صدوق عامل كما يف ق
 "التقريب"، وذكروا أن محاد بن سلمة كان يستذكره األحاديث وهو حدث.

 وابقي رجاله ثقات، أبو مسلم هو إبراهيم بن عبد هللا الكجي.

وعطاء بن السائب: صدوق اختلط، قال العراقي: استثىن اجلمهور رواية 
نه أيضا فممن قاله حيىي بن معني وأبو داود والطحاوي محاد بن سلمة ع

ومحزة الكتاين، فروى ابن عدي يف "الكامل" عن عبد هللا بن الدورقي عن 
حيىي بن معني قال: حديث سفيان وشعبة ومحاد بن سلمة عن عطاء بن 

السائب مستقيم. وهكذا روى عباس الدوري عن حيىي بن معني، وكذلك 
يثمة عن ابن معني فصحح رواية محاد بن سلمة عن ذكر أبو بكر بن أيب خ

 عطاء".

وقد اخُتلف يف مساع عكرمة، من عائشة رضي هللا عنها، قال علي بن 
(: عكرمة ال أعلمه مسع من 239املديين كما يف "جامع التحصيل" )ص 

 شيًئا. ملسو هيلع هللا ىلص أحد من أزواج النيب 

ني: عكرمة (: قيل ليحىي بن مع412وقال الدوري يف "اتريخ ابن معني" )
 عن عائشة، مسع منها؟ قال: ال أدري.

 (: عكرمة مل يسمع من عائشة.583وقال أبو حامت كما يف "املراسيل" )
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: قيل أليب: مسع من عائشة؟ 7 /7وقال ابن أيب حامت "اجلرح والتعديل" 
 فقال: نعم. 

(: وذكر البخارُي وأبو داود 17وقال املنذري يف "ذكر حال عكرمة" )ص: 
ين وغريمها، أنَّ عكرمة مسع من عائشة، وأخرج البخاري يف السجستا

، وأخرج [89]"صحيحه" من حديث عكرمة عن عائشة ثالثة أحاديث 
حديثه عن عائشة أيًضا أبو داود السجستاين، وأبو عيسى الرتمذي، وأبو 

د بن يزيد بن ماجه القزويين، يف محن النسائي، وأبو عبد هللا حممعبد الر 
ن يكون أبو حامت الرازي حتقَّق مساَعه من عائشة فأثبته بعد كتبهم، ويشبه أ

 أن كان نفاه".

 

 غريب الحديث

 

 )تستحاض( سيالن الدم يف غري أوقاته املعتادة، من مرض أو فساد.
 

 : 86 /1)عرق وليست ابحليضة( قال اخلطايب يف "معامل السنن" 
"يريد أن ذلك علة حدثت هبا من تصدع العروق فاتصل الدم وليس بدم 

احليض الذي يقذفه الرحم مليقات معلوم فيجري جمرى سائر األثفال 

                                                           

 (.5825( و )4242( و )309برقم ) - 89
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والفضول اليت تستغين عنها الطبيعة فتقذفها عن البدن فتجد النفس راحة 
 ملفارقتها وختلصها عن ثفلها وأذاها".

 

 يستفاد من الحديث

 

: جواز استفتاء املرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق ابلطهارة  أوًلا
 وأحداث النساء، وجواز استماع صوهتا عند احلاجة.

 
ملسو هيلع هللا ىلص وجوب الغسل من احليض، وهو إمجاع، ومنصوص عليه يف قوله  اثنياا:

 فاغتسلي وصلي". -يعين احليضة  -"وإذا أدبرت 
أن النفاس كاحليض يف مجيع والنفاس مثل احليض قد أمجع العلماء على 

 :237 /2األحكام، قال ابن املنذر يف "األوسط" 
 "وكذلك النفاس ليس خيتلف النفاس واحليض يف شيء إال يف عدد األايم...

 : 248 /2وقال 
"أمجع أهل العلم ال اختالف بينهم على أن على النفساء االغتسال عند 

فقالت طائفة: حد  خروجها من النفاس واختلفوا يف أقصى حد النفاس
ذلك أربعون ليلة إال أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن عمر بن 

اخلطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أيب العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس 
 بن مالك، وأم سلمة".ا
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 حترمي الصالة على احلائض. اثلثاا:
 

 أن الصالة جتب مبجرد انقطاع دم احليض. رابعاا:
 

ا:  أن االستحاضة حدث كباقي األحداث اليت توجب الوضوء. خامسا
 

ا: "إذا أقبلت احليضة، فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي ملسو هيلع هللا ىلص قوله  سادسا
وصلي" فيه دليل على أن للحيض عالمة تعرفها النساء، أو أن املرأة تعرف 

 وقت حيضتها.
 :122 /1قال أبو الوليد الباجي يف "املنتقى" 

 مل وجهني:" واحلديث عندي حيت
أحدمها: أن تكون من أهل التمييز لدم احليض ابللون والرائحة وقد روي عن 

أنه قال "إذا كانت دم احليضة فهو دم أسود يعرف" وإن كان ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
احلديث ليس بثابت إال أن فيه ترجيحا للتأويل فعلى هذا إذا كانت من أهل 

ترى دما ال تشك التمييز وكانت مستحاضة فإهنا تصلي أبدا وتصوم حىت 
أنه دم حيض وميضي هلا من العدة مقدار أقل الطهر فتمسك عن الصوم 

والصالة وتكون حائضا فإن رأت دم حيض ال تشك فيه ومل ميض هلا مقدار 
أقل الطهر أو مضى هلا مقدار طهر ومل تر التغيري الذي ال يكون إال 

وال ميتنع منها للحيض، فإهنا ال تكون حائضا وال متتنع من صوم وال صالة 
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زوجها، فعلى هذا يكون تقدير احلديث فإذا أقبلت احليضة أبن ترى الدم 
املتغري وقد مضى الطهر فدعي الصالة، فإذا ذهب قدرها وذلك أبن ترى 

 وصلي فيكون هذا فعلها أبدا مستمرا. غري دم احليض فاغسلي عنك الدم

الدم تركت الصالة  والوجه الثاين: أن تكون من غري أهل التمييز فإذا رأت
قدر أمد أكثر احليض فإذا انقضى اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة 

التقدير هلا فيكون  فيكون إقبال احليضة أول ما ترى الدم، وإدابرها عند
ذلك على وجه التعليم ملن يصيبها بعد هذا ما قد أصاب فاطمة بنت أيب 

وأن الدم يتصل وال حبيش وهذا إذا محلنا قوهلا "إين ال أطهر" على حقيقته 
نه على اجملاز وأن معناه ال يكاد ينقطع فإنه يكون إينقطع عنها، وإن قلنا 

إقبال احليض أول ما ترى الدم مث إدابرها إذا انقضى مقدار دم احليض، مث 
إقباهلا إذا رأته مرة أخرى بعد انقطاعه، وهكذا أبدا فيكون ذلك جواب 

 وما متتثله يف املستقبل".فاطمة بنت أيب حبيش فيما سألته عنها 

 
 أن الدم جنس. سابعاا:

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ما جاء في الغسل من خروج المني باحتالم

 

ملسو هيلع هللا ىلص سليم إىل رسول هللا  ( عن أم سلمة، قالت: جاءت أم51)
رسول هللا إن هللا ًل يستحيي من احلق، فهل على املرأة  اي فقالت:

فغطت أم  .إذا رأت املاءملسو هيلع هللا ىلص: ن غسل إذا احتلمت؟ قال النيب م
وحتتلم املرأة؟ قال: وقالت: اي رسول هللا أ - تعين وجهها - سلمة

 نعم، تربت ميينك، فبم يشبهها ولدها".
 

(، وابن 1820(، وإسحاق )32-313(، ومسلم )130أخرجه البخاري )
(، وأبو عوانة 2661(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )235خزمية )

(، والنسائي 6091( و )3328)والبخاري  ( عن أيب معاوية،835)
، وأبو عوانة 292 /6(، وأمحد 5856( و )199(، ويف "الكربى" )197)
(، وابن ماجه 313ومسلم ) ( من طريق حيىي بن سعيد القطان،837)
، وابن اجلارود يف 80 /1، وابن أيب شيبة 306 /6(، وأمحد 600)

 /23الطرباين (، و 235(، وابن خزمية )7004(، وأبو يعلى )88"املنتقى" )
(، 6121( و )282عن وكيع، والبخاري ) 168 /1(، والبيهقي 908)

(، وابن 588، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" )40 /1والشافعي 
، 167 /1(، والبيهقي 1167( و )1165(، وابن حبان )235خزمية )
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(، والبغوي يف "شرح 1402(، ويف "املعرفة" )135ويف "السنن الصغري" )
 (، 51 /1( من طريق مالك ) وهو عنده يف "املوطأ" 244ة" )السن

(، 794) /23(، ومن طريقه الطرباين 1094وعبد الرزاق يف "املصنف" ) 
(، 122(، والرتمذي )313( عن ابن جريج، ومسلم )838وأبو عوانة )
عن عباد بن  302 /6وأمحد  ( عن سفيان بن عيينة،300واحلميدي )

( 836(، وأبو عوانة )6895، وأبو يعلى )306 /6عباد املهليب، وأمحد 
( من طريق حممد بن بشر، وإسحاق 836عن ابن منري، وأبو عوانة )

( من طريق روح 225والطرباين يف "املعجم الصغري" ) ( عن جرير،1819)
( من طريق علي بن مسهر، والطرباين 795) /23بن القاسم، والطرباين ا

)أبو معاوية حممد بن خازم،  كلُّهم  ( من طريق ابن أيب حازم،909) /23
وحيىي بن سعيد القطان، ووكيع، ومالك، وابن جريج، وابن عيينة، وعباد بن 

 عباد املهليب، وعبد هللا بن منري، وحممد بن بشر، وجرير، وروح بن القاسم،
وعلي بن مسهر، وابن أيب حازم( عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب 

 لمة به.بنت أيب سلمة، عن أم س
 وقال الرتمذي:

"هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء: أن املرأة إذا رأت يف 
املنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري، 

 والشافعي".
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( من طريق أيب عبد الرحيم قال: 2033وأخرجه الدواليب يف "الكىن" )
 بن انفع أيب يعقوب، عن هشام بن عروة، حدثين عبد الوهاب، عن عبد هللا

 عن عروة، أنه أخربه عن أم سلمة أخربته، أن أم سليم به.

ليس فيه زينب بنت أيب سلمة، وإسناده ضعيف، عبد هللا بن انفع القرشي 
 العدوي املدين، موىل عبد هللا بن عمر: ضعيف.

يب: هو أخو وقال ابن عدي، وابن قانع، وغريمها: يكىن أاب بكر، وقال الذه
 أيب بكر بن انفع.

 وذكره الدواليب فيمن يكىن أبيب يعقوب.

حديثًا يف ترمجة عبد هللا بن انفع  398 /5وذكر له ابن عدي يف "الكامل" 
الصائغ موىل بين خمزوم مديين، يكىن أاب حممد، فساقه إبسناده من طريق أيب 

فع، عن بن ان عبد الرحيم احلراين، عن عبد الوهاب بن خبت، عن عبد هللا
 يف التعوذ من النار والقرب. هشام بن عروة، فذكر حديثا

 : 514 /2وقال الذهيب يف "امليزان" 

"ووهم ابن عدي: فإن هذا لعله عبد هللا بن انفع، موىل ابن عمر، فإن 
 الصائغ إمنا ولد بعد موت عبد الوهاب بن خبت".

 ألسود املدين، يتيم عروة:واتبع هشاما: أبو الزاند عبد هللا بن ذكوان، وأبو ا

 أما متابعة أيب الزاند:
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ثنا حد( من طريق سليمان بن داود اهلامشي، 802) /23الطرباين  افأخرجه
 ابن أيب الزاند، عن أبيه، عن عروة به.

 وأما متابعة أيب األسود:

( من طريق عمران بن هارون الرملي، حدثنا 990) /23فأخرجها الطرباين 
 األسود، عن عروة به.ابن هليعة، عن أيب 

 وإسناده ضعيف، ابن هليعة: سيء احلفظ.

وعمران بن هارون: صدقه أبو زرعة، ولينه ابن يونس، وذكره ابن حبان يف 
 "الثقات"، وقال: 

 وخيالف". خيطئ"

 

 وله طرق أخرى عن أم سلمة:

يزيد بن هارون، وحدثين حجاج،  حدثنا 308 /6أخرجه أمحد  - 1
( من طريق 998) /23( أخربان شبابة املدائين، والطرباين 1882وإسحاق )

( من طريق 2662) حممد بن فليح، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر"
عبد هللا بن وهب، مخسُتهم عن ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن عبد هللا بن 

 م سلمة:، عن أملسو هيلع هللا ىلصرافع موىل أم سلمة زوج النيب 



1247 
 

أن أم سليم امرأة أيب طلحة قالت: اي رسول هللا، هل على املرأة ترى يف "
فقالت أم  .غسل؟ فقال: نعم إذا رأت بلالاملنام أن زوجها يقع عليها 

تربت جبينك فأىن أييت شبه اخلؤولة إال  سلمة: أو تفعل ذلك املرأة؟ فقال:
 ه".من ذلك أي النطفتني سبقت إىل الرحم غلبت إىل الشب

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحني سوى عبد هللا بن رافع فمن 
 رجال مسلم.

( حدثنا احلسن بن سهل اجملوز البصري، 659) /23وأخرجه الطرباين 
حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن عبد هللا بن رافع، 

 عن أم سلمة، قالت: 

إذا نزل املاء األصفر، أة حتتلم؟ قال:  رسول هللا املر قالت أم سليم: اي"
 فلتغتسل".

 ، وقال: 181 /8شيخ الطرباين، ذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 "رمبا أخطأ".
 
( حدثنا عبد الرمحن بن سامل )كذا( 553) /23أخرجه الطرباين  - 2

الرازي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا احملاريب، عن حممد بن عمرو، عن 
 أيب سلمة، عن أم سلمة، قالت: 
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وهو يف بيت أم سلمة، فقالت: اي رسول ملسو هيلع هللا ىلص "دخلت امرأة على رسول هللا 
رجل، قالت أم سلمة: تبا لك هللا أرأيت املرأة ترى يف منامها ما يرى ال

ملسو هيلع هللا ىلص: فضحت النساء، قالت: إن هللا ال يستحي من احلق، فقال رسول هللا 
 "من رأى ذلك منكن فلتغتسل".

إسناد ضعيف، احملاريب هو عبد الرمحن بن حممد بن زايد: مدلس، وقد 
 عنعنه.  

وشيخ الطرباين عبد الرمحن بن سامل، الصواب أنه عبد الرمحن بن سلم أبو 
 ىي الرازي وهو ثقة.حي

يعين ابن  -حدثنا ابن منري، قال: حدثنا حممد  376 /6وأخرجه أمحد 
 قال: حدثنا أبو سلمة، عن أم سليم قالت:  -عمرو 

يف بيت أم سلمة فقالت: اي رسول هللا، أرأيتك ملسو هيلع هللا ىلص "دخلت على رسول هللا 
املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة: فضحت النساء، 

من رأى ملسو هيلع هللا ىلص: ستحي من احلق، قال رسول هللا لت: إن هللا عز وجل ال يقا
 ذلك منكن فلتغتسل". 

 وهذا إسناد حسن.

 

( أخربان حممد بن بكر، حدثنا ابن جريج، 1951أخرجه إسحاق ) - 3
أخربين ابن خثيم، أن سليمان بن عتيق أخربه: أن امرأة جاءت إىل أم سلمة 
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أم سلمة ذلك فالان ينكحين فذكرت فقالت: "إين رأيت يف املنام كأن 
 إذا رأيت الرطب فلتغتسل".فقال: ملسو هيلع هللا ىلص لرسول هللا 

 وهذا مرسل.

 

( حدثنا شيبان النحوي، 121أخرجه الفضل بن دكني يف "الصالة" ) - 4
عن حيىي بن أيب كثري، عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، قال: قالت 

رى يف املنام ما يرى الرجل؟ قال: أم سلمة: اي رسول هللا، ما تقول يف املرأة ت
 "إذا رأت املاء فلتغتسل".

من طريق األوزاعي، قال:  377 /6وهذا مرسل أيضا، وأخرجه أمحد 
حدثين إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة األنصاري، عن جدته أم سليم، 

 قالت: 

، فكانت تدخل عليها، فدخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص"كانت جماورة أم سلمة زوج النيب 
، فقالت أم سليم: اي رسول هللا أرأيت إذا رأت املرأة أن زوجها جيامعها ملسو هيلع هللا ىلص

يف املنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك اي أم سليم، فضحت النساء 
وإان إن  ، فقالت أم سليم: إن هللا ال يستحي من احلق،ملسو هيلع هللا ىلصعند رسول هللا 

، عما أشكل علينا خري، من أن نكون منه على عمياء، ملسو هيلع هللا ىلصنسأل النيب 
عليها  أنت تربت يداك، نعم اي أم سليمألم سلمة: بل ملسو هيلع هللا ىلص فقال النيب 
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وهل للمرأة ماء،  فقالت أم سلمة: اي رسول هللا ء.الغسل إذا وجدت املا
 فأىن يشبهها ولدها هن شقائق الرجال".ملسو هيلع هللا ىلص: فقال النيب 

 (:163د منقطع، قال أبو حامت كما يف "العلل " )وهذا إسنا

 "إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أم سليم، مرسل". 

 وسيأيت من طريق إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أنس.

 

 وجاء من حديث عائشة، وأنس بن مالك، وابن عمر:

 

 أما حديث عائشة:

(، 4395، وأبو يعلى )92 /6(، وأمحد 33-314فأخرجه مسلم )
(، 842عوانة )(، وأبو 2660والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )

 /27، واملزي يف "هتذيب الكمال" 265/  10و 168/  1والبيهقي 
من طرق عن حيىي بن زكراي، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن  423

 زبري، عن عائشة:مسافع بن عبد هللا، عن عروة بن ال

هل تغتسل املرأة إذا احتلمت وأبصرت ملسو هيلع هللا ىلص: "أن امرأة قالت لرسول هللا 
فقالت هلا عائشة: تربت يداك وألت، قالت: فقال رسول  .ال: نعماملاء؟ فق
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دعيها، وهل يكون الشبه إال من قبل ذلك، إذا عال ماؤها ماء ملسو هيلع هللا ىلص: هللا 
 اءها أشبه أعمامه".الرجل، أشبه الولد أخواله، وإذا عال ماء الرجل م

(، ويف 196(، والنسائي )237(، وأبو داود )314وأخرجه مسلم )
( و 840( و )839(، وأبو عوانة )763(، والدارمي )201"الكربى" )

(، 1749(، والطرباين يف "مسند الشاميني" )1166(، وابن حبان )841)
 من طريق 334/  8، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 168/  1والبيهقي 

الزهري، قال: قال عروة: عن عائشة، أن أم سليم األنصارية هي أم أنس بن 
مالك قالت: اي رسول هللا، إن هللا عز وجل ال يستحيي من احلق أرأيت 

ال؟ قالت عائشة، فقال  املرأة إذا رأت يف النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم
عليها،  قالت عائشة: فأقبلت .نعم، فلتغتسل إذا وجدت املاءملسو هيلع هللا ىلص: النيب 

فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ة؟ فأقبل علي رسول هللا فقلت: أف لك وهل ترى ذلك املرأ
 تربت ميينك اي عائشة، ومن أين يكون الشبه؟".

 وقال أبو داود: 

"وكذلك روى عقيل، والزبيدي، ويونس، وابن أخي الزهري، عن الزهري، 
وإبراهيم بن أيب الوزير، عن مالك، عن الزهري، ووافق الزهري: مسافعا 

جيب قال: عن عروة، عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة، احل
عن زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة، أن أم سليم جاءت إىل رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص".

 : 389-388 /1قال احلافظ يف "الفتح" 
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"ونقل القاضي عياض عن أهل احلديث أن الصحيح أن القصة وقعت ألم 
ح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع سلمة ال لعائشة، وهذا يقتضي ترجي

 البخاري، لكن نقل ابن عبد الرب عن الذهلي أنه صحح الروايتني، وأشار
أبو داود إىل تقوية رواية الزهري، ألن انفع بن عبد هللا اتبعه عن عروة عن  

عائشة، وأخرج مسلم أيضا رواية انفع، وأخرج أيضا من حديث أنس قال: 
فقالت له وعائشة عنده" فذكر حنوه،  ملسو هيلع هللا ىلصجاءت أم سليم إىل رسول هللا 

وروى أمحد من طريق إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن جدته أم سليم 
 "وكانت جماورة ألم سلمة فقالت أم سليم: اي رسول هللا" فذكر احلديث.

وفيه أن أم سلمة هي اليت راجعتها وهذا يقوي رواية هشام قال النووي يف  
عائشة وأم سلمة مجيعا أنكرات على أم سليم  "شرح مسلم": حيتمل أن تكون

يف ملسو هيلع هللا ىلص وهو مجع حسن ألنه ال ميتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النيب 
جملس واحد. وقال يف "شرح املهذب": جيمع بني الرواايت أبن أنًسا وعائشة 

وأم سلمة حضروا القصة انتهى. والذي يظهر أن أنًسا مل حيضر القصة، وإمنا 
م سليم، ويف "صحيح مسلم" من حديث أنس ما يشري تلقى ذلك من أمه أ

 إىل ذلك". 

(، وأمحد 612(، وابن ماجه )113(، والرتمذي )236وأخرجه أبو داود )
(، وابن اجلارود يف 1706، وإسحاق )78 /1، وابن أيب شيبة 256 /6

(، والسمعاين يف "األمايل" 4694(، وأبو يعلى )90( و )89"املنتقى" )
عن محاد  337 /8، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 168 /1(، والبيهقي 82)
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بن خالد اخلياط، حدثنا عبد هللا العمري، عن عبيد هللا، عن القاسم، عن ا
 عائشة قالت: 

 .د البلل وال يذكر احتالما؟ قال: يغتسلعن الرجل جيملسو هيلع هللا ىلص "سئل رسول هللا 
فقالت أم  .ه قد احتلم وال جيد البلل؟ قال: ال غسل عليهوعن الرجل يرى أن

 نعم، إمنا النساء شقائق الرجال".ملرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: ا سليم:

( عن عبد هللا بن 765(، ومن طريقه الدارمي )974وأخرجه عبد الرزاق )
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عمر، عن عبيد هللا بن عمر، عن القاسم، عن عائشة: أن النيب 

تالما فليغتسل، فإن "إذا استيقظ الرجل من الليل فوجد بلال ومل يذكر اح
 رأى أنه احتلم ومل جيد بلال فال غسل عليه".

( من طريق ابن انفع، عن عبد هللا 594وأخرجه ابن املنذر يف "األوسط" )
 :عبيد هللا، عن القاسم، عن عائشة بن عمر، عنا

نوم وال سئل فقال: إن أحدان يرى أنه قد أصاب امرأته يف الملسو هيلع هللا ىلص أن النيب "
 وقال: إن وجد ماء ومل ير شيئا فليغتسل". .يغتسلقال: ال  ؟جيد بلال

 وقال الرتمذي:

"وإمنا روى هذا احلديث عبد هللا بن عمر، عن عبيد هللا بن عمر، حديث 
عائشة، يف الرجل جيد البلل وال يذكر احتالما، وعبد هللا ضعفه حيىي بن 

 سعيد من قبل حفظه يف احلديث".
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( من طريق خالد بن نزار، حدثنا 8903وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
عمر بن قيس، عن ابن أيب مليكة، عن القاسم بن حممد، عن عائشة، 

 قالت: 

، فقالت: اي رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص"جاءت أم سليم أم أنس بن مالك إىل النيب 
وجدت أرأيت إحداان جتد ما جيد الرجل يف النوم حىت جتد البلل؟ قال: فإذا 

 ذلك إحداكن فلتغتسل".

 وإسناده ضعيف جدا، عمر بن قيس املكي: مرتوك.

( حدثنا مقدام، حثنا أبو األسود، 8966وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 حثنا ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة، والقاسم بن حممد، عن عائشة.

ضعيف، وابن وإسناده ضعيف، شيخ الطرباين: مقدام هو ابن داود الرعيين: 
 هليعة سيء احلفظ.

 
 وأما حديث أنس بن مالك:

(، وابن حبان 9028(، والنسائي يف "الكربى" )311فأخرجه مسلم )
من طريق يزيد بن زريع، وابن ماجه  169 /1(، والبيهقي 6184)
، 121 /3( من طريق ابن أيب عدي، وأمحد 3164(، وأبو يعلى )601)

(، والبيهقي 829(، وأبو عوانة )2920، وأبو يعلى )80 /1وابن أيب شيبة 
، وابن عبد الرب يف 3506 /6يف "معرفة الصحابة"  ، وأبو نعيم169 /1

(، وأمحد 601عن يزيد بن هارون، وابن ماجه ) 338-337 /8"التمهيد" 
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( و 195( عن عبد األعلى، والنسائي )3164، وأبو يعلى )199 /3
(، وابن حبان 9029( و )204( و )200(، ويف "الكربى" )200)
( من 830ن، وأبو عوانة )( من طريق عبدة بن سليما6185( و )1164)

عن حممد بن جعفر،  282و  121 /3طريق حممد بن بكر، وأمحد 
سبعُتهم )يزيد بن زريع، وابن أيب عدي، ويزيد بن هارون، وعبد األعلى، 

وعبدة بن سليمان، وحممد بن بكر، وحممد بن جعفر( عن سعيد بن أيب 
 :عروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم

عن املرأة ترى يف منامها ما ملسو هيلع هللا ىلص حدثت أهنا سألت نيب هللا  أن أم سليم،"
فقالت أم  .إذا رأت ذلك املرأة فلتغتسلملسو هيلع هللا ىلص: يرى الرجل، فقال رسول هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص: وهل يكون هذا؟ فقال نيب هللا سلمة: واستحييت من ذلك، قالت: 
نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء املرأة رقيق 

 أيهما عال، أو سبق، يكون منه الشبه".أصفر، فمن 

 وله طرق أخرى عن أنس:

 (، والبيهقي834( و )833(، وأبو عوانة )312أخرجه مسلم ) - 1
من طريق صاحل بن عمر، حدثنا أبو مالك األشجعي، عن أنس  168 /1 
 بن مالك، قال: ا

ا ما يرى الرجل يف عن املرأة ترى يف منامهملسو هيلع هللا ىلص سألت امرأة رسول هللا "
 إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل".امه، فقال: من
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( من طريق عكرمة بن 831(، وأبو عوانة )310أخرجه مسلم ) - 2
عمار، قال: قال إسحاق بن أيب طلحة، حدثين أنس بن مالك، قال: 

فقالت له، ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول هللا  -وهي جدة إسحاق  -جاءت أم سليم "
ترى ما يرى الرجل يف املنام، فرتى من  وعائشة عنده: اي رسول هللا، املرأة

نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: اي أم سليم، فضحت 
بل أنت، فرتبت ميينك، نعم، فلتغتسل نساء، تربت ميينك، فقال لعائشة: ال

 اي أم سليم، إذا رأت ذاك".

( عن حممد 832(، وأبو عوانة )6418(، والبزار )764وأخرجه الدارمي )
 .سحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة بهثري، عن األوزاعي، عن إبن كا

 وفيه أن عنده أم سلمة بدل عائشة، وزادا: 

 "إن خريكن اليت تسأل عما يعنيها" و" إمنا هن شقائق الرجال".

 وحممد بن كثري الصنعاين: صدوق كثري الغلط.

( من طريق حممد بن عبد الرمحن الطفاوي، 7536أخرجه البزار ) - 3
من طريق عبيد هللا بن موسى،  177 /1واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" 

 كالمها عن سعيد أيب سعد، عن أنس بن مالك قال:

عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل؟ ملسو هيلع هللا ىلص "سألت امرأة من األنصار النيب 
غتسل فقالت عائشة: اي فالنة فضحت النساء فقال فقال: إذا رأت ذلك فلت

 دعيها فإن نساء األنصار يسألن عن الفقه".ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 
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 وقال البزار:

 "وسعيد أبو سعد هو سعيد بن املرزابن أبو سعد البقال من أهل الكوفة".

من طريق الفضل بن موسى، عن  433 /4وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
 ده إىل قوله "فلتغتسل"، مث أخرجه من طريقأيب سعد البقال إبسنا

عن أنس، قال: قال رسول  عبد الرحيم بن سليمان، عن أيب سعد البقال، 
 رحم هللا نساء األنصار يتفقهن يف الدين".ملسو هيلع هللا ىلص: هللا 

 قلت: وأبو سعد البقال: ضعيف.

 

(، وأبو الطاهر الذهلي يف 8355أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) - 4
ن موسى بن زكراي، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عبد هللا ( ع20"حديثه" )

 بن عيسى، عن يونس بن عبيد، عن احلسن، عن أنس بن مالك قال: ا

، قال النيب ؟عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجلملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول هللا "
إن أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل، وإن مل تنزل فال شيء ملسو هيلع هللا ىلص: 

 عليها".

 الطرباين:وقال 

"مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال عبد هللا بن عيسى، تفرد به 
 عقبة بن مكرم".
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وإسناده ضعيف جدا، شيخ الطرباين موسى بن زكراي التسرتي: قال 
 (.227الدارقطين: مرتوك كما يف "سؤاالت احلاكم" له )

ث بعد أن روى من طريقه حدي - 528 /2وقال اخلليلي يف "اإلرشاد" 
: " قالوا: إنه وضعه -عبد الرمحن بن مسرة يف النهي عن سؤال اإلمارة 

 موسى بن زكراي التسرتي على الصلت".

 وعبد هللا بن عيسى هو اخلزاز: ضعفوه، وقال ابن عدي: 

"يروى عن يونس بن عبيد، وداود بن أيب هند ما ال يوافقه عليه الثقات، 
 وهو مضطرب احلديث، وليس ممن حيتج به". 

( عن هشام بن حسان، عن احلسن، أن أم 1093وأخرجه عبد الرزاق )
اي رسول هللا: مىت جيب على إحداان "سليم وهي أم أنس بن مالك قالت: 

 إذا رأت املرأة ما يراه الرجل".: الغسل؟ قال

 وهذا مرسل.

( من طريق عبد الوهاب بن جندة احلوطي، 309) /25وأخرجه الطرباين 
عن عبد العزيز بن عبيد هللا، عن حكيم بن حكيم  عن إمساعيل بن عياش،

عباد بن حنيف، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن أم  [90]بن ا
 سليم أم أنس بن مالك: 

                                                           

ويف املطبوع من "املعجم الكبري" )عن( وهو خطأ، والصواب: بن، وأيضا حتّرف فيه  - 90
 )عبد العزيز بن عبيد هللا( إىل )عبد العزيز بن عبد هللا(!
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وهو يف بيت أم سلمة وعنده رهط وهم جلوس، ملسو هيلع هللا ىلص "أهنا أتت النيب 
فجلست حىت خرجوا، فقلت: اي رسول هللا إين لن أدع أمرا يفقهين يف ديين، 

أرأيت رسول هللا، املرأة ترى يف املنام ما يرى  ،من هللا أن أسأل عنه ويقربين
فقالت أم  .إذا رأت املاء فلتغتسلملسو هيلع هللا ىلص: رجل، أتغتسل؟ فقال رسول هللا ال

بل ملسو هيلع هللا ىلص: فضحت النساء، فقال رسول هللا سلمة: تربت يداك اي أم سليم 
 تربت يداك أنت، لوال ذلك ما أشبه الولد أمه".

يخ ابن عياش هو عبد العزيز بن عبيد هللا بن محزة وإسناده ضعيف جدا، ش
 بن صهيب: قال أبو داود: ليس بشيء. ا

 وقال النسائي: ليس بثقة، وال يكتب حديثه.

 وقال أبو زرعة: مضطرب احلديث، واهي احلديث.

 وقال الدارقطين: محصي مرتوك.

 ومل يرو عنه غري إمساعيل بن عياش.

 وله طريق أخرى عن سهل بن حنيف:

( حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: 3940أخرجه الطرباين يف "األوسط " )
حدثنا عبد هللا بن عمران األصبهاين قال: حدثنا أبو زهري عبد الرمحن بن 

مغراء قال: حدثنا حممد بن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب أمامة 
 بن سهل بن حنيف بنحو منه.ا



1260 
 

وقد عنعنه، وشيخ الطرباين قال وإسناده ضعيف حممد بن إسحاق مدلس 
 فيه الدارقطين: مل يكن بذاك، تفرد أبشياء.

  

( عن الثوري قال: حدثين من مسع أنس 1096أخرجه عبد الرزاق ) - 5
 بن مالك يقول: ا

قالت أم سليم: اي رسول هللا، صلى هللا عليك، املرأة ترى ما يرى الرجل يف "
يستحيي من  لت: إن هللا الاملنام؟ فقالت عائشة: فضحت النساء. فقا

 تربت يداك فمن أين يكون األشباه".ملسو هيلع هللا ىلص: احلق، فقال النيب 

 وهذا إسناد ضعيف، فيه من أهبم.

 

 وأما حديث ابن عمر:

(، وابن عساكر يف "اتريخ 5759، وأبو يعلى )90 /2فأخرجه أمحد 
من طريق عبد اجلبار بن عمر، حدثنا يزيد بن أيب  214 /65دمشق" 

 مسية، مسعت ابن عمر يقول: 

فقالت: اي رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص "سألت أم سليم وهي أم أنس بن مالك النيب 
إذا رأت املرأة ملسو هيلع هللا ىلص:  ترى املرأة يف املنام ما يرى الرجل، فقال هلا رسول هللا

 ذلك وأنزلت فلتغتسل".
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 وإسناده ضعيف، فيه عبد اجلبار بن عمر األيلي.

 

وله شواهد من حديث خولة بنت حكيم، وعبد هللا بن عمرو، وأيب 
 هريرة، وسهلة بنت سهيل:

 

 أما حديث خولة بنت حكيم:

، 409 /6(، وأمحد 202(، ويف "الكربى" )198فأخرجه النسائي )
( و 3264(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )762) والدارمي

(، ويف "مسند الشاميني" 611( و )610) /24(، والطرباين 3265)
، ويف "معرفة 206 /5(، وأبو نعيم يف "احللية" 2406( و )2405)

(، 602وابن ماجه ) من طريق عطاء اخلراساين، 3308 /6الصحابة" 
، وابن أيب شيبة 158 /8قات الكبري" ، وابن سعد يف "الطب409 /6وأمحد 

(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" 2147، وإسحاق )80-81 /1
(، 652(، ويف "األوسط" )613( و )612) /24(، والطرباين 3266)

( من طريق علي بن زيد بن جدعان، 25وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )
أهنا سألت رسول هللا كالمها عن سعيد بن املسيب، عن خولة بنت حكيم 

 ، عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص
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 ."ليس عليها غسل حىت تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حىت ينزل"
 واللفظ البن ماجه، وهو حديث حسن.

 

 وأما حديث ابن عمرو:

من طريق عبد هللا بن عامر، وابن أيب شيبة  80 /1فأخرجه ابن أيب شيبة 
( من 676(، و"إحتاف اخلرية املهرة" )193ا يف "املطالب العالية" )أيضا كم

طريق عبد هللا بن املؤمل، كالمها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، 
 قال: 

، فقالت: اي رسول هللا إحداان ملسو هيلع هللا ىلص"جاءت امرأة يقال هلا: بسرة إىل النيب 
 ي اي بسرة".ترى أهنا مع زوجها يف املنام؟ فقال: إذا وجدت بلال فاغتسل

 وعبد هللا بن املؤمل، وعبد هللا بن عامر األسلمي: ضعيفان.
 

 وأما حديث أيب هريرة:
 ( من طريق سليمان بن عبد الرمحن2267فأخرجه الطرباين يف "األوسط" )

بن بنت شرحبيل قال: حدثنا حممد بن عبد الرمحن القشريي، عن مسعر بن ا
، عن ملسو هيلع هللا ىلصكدام، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال: سألت رسول هللا 

 املرأة حتتلم هل عليها غسل؟ فقال: 

 "نعم، إذا وجدت املاء فلتغتسل".
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 وإسناده اتلف، حممد بن عبد الرمحن القشريي: كذبوه.
 

 بنت سهيل:وأما حديث سهلة 
(، وأبو نعيم يف 8625(، ويف "األوسط" )743) /24فأخرجه الطرباين 

من طريق ابن هليعة، عن عبد هللا بن هبرية،  3348 /6"معرفة الصحابة" 
عن سهلة بنت سهيل، أهنا قالت: اي رسول هللا، تغتسل إحداان إذا 

 احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت املاء".

 وقال الطرباين:

 احلديث عن ابن هبرية إال ابن هليعة". "مل يرو هذا

 وإسناده منقطع، وابن هليعة: سيء احلفظ.

 

 غريب الحديث

 

)احتلمت( مشتق من احلُُلم ابلضم وهو ما يراه النائم، تقول منه َحَلم 
 ابلفتح، واحتلم تقول حلمت بكذا وحلمته أيًضا.

واحلِلم ابلكسر: األانة تقول منه َحُلم الرجُل ابلضم وحتّلم تكلف احلِلم  
 ابلكسر، وحتلم إذا ادعى الرؤاي كاذاب.
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)تربت ميينك( بكسر الراء من ترب الرجل إذا افتقر أي: لصق ابلرتاب 
وأترب إذا استغىن وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب ال يريدون هبا 

وال وقوع األمر هبا كما يقولون: قاتله هللا، وقيل: الدعاء على املخاطب 
معناه هلل درك، وقيل: أراد هبا املثل لريى املأمور بذلك اجلد وأنه إن خالفه 

فقد أساء، وقال بعضهم: هو دعاء على احلقيقة. وليس بصحيح وكثريا ما 
 يرد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم وإمنا يريدون هبا املدح كقوهلم: ال أب لك وال

أم لك وهوت أمه وال أرض لك وحنو ذلك، قال اهلروي: ومنه قوله يف 
 حديث خزمية أنعم صباحا تربت يداك.

فأراد الدعاء له ومل يرد الدعاء عليه، والعرب تقول ال أم لك وال أب لك  
يريدون هلل درك، وقال عياض: هذا خطاب على عادة العرب يف استعمال 

والتأنيس أو اإلعجاب أو االستعظام ال  هذه األلفاظ عند اإلنكار للشيء
 يريدون معناها األصلي.

قال العيين: ولذوي األلباب يف هذا الباب أن ينظروا إىل اللفظ وقائله فإن  
 كان وليا فهو الوالء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البالء وإن حسن.

 
 يستفاد من الحديث

 

 أواًل: ترك االستحياء ملن عرضت له مسألة.
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جواز استفتاء املرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق ابلطهارة  اثنياا:
 وأحداث النساء، وجواز استماع صوهتا عند احلاجة.

 

 أن املرأة حتتلم كالرجل. اثلثاا:

 

 وجوب الغسل على املرأة، والرجل إذا وجدا املاء. رابعاا:

 

ا: ه منه، فأي النطفتني إثبات أن املرأة هلا ماء كالرجل، وأن الشب خامسا
 سبقت إىل الرحم غلبت إىل شبه صاحبها.

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ما جاء في الغسل من خروج المني بشهوة

 

( "إذا رأيت املذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصالة، 52)
 فإذا فضخت املاء فاغتسل".

 

(، ويف 194( و )193(، والنسائي )206أخرجه أبو داود ) -صحيح 
، 145و  125و  109 /1(، وأمحد 198( و )197"الكربى" )

(، 803( و )802، والبزار )92 /1(، وابن أيب شيبة 138والطيالسي )
)السفر الثالث(، وابن خزمية  114 /1وابن أيب خيثمة يف "التاريخ الكبري" 

، ويف "شرح 46 /1(، والطحاوي 1107)( و 1102(، وابن حبان )20)
، والضياء يف 169و  167 /1(، والبيهقي 2702مشكل اآلاثر" )

من طريق  5 /42(، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 432"املختارة" )
الركني بن الربيع، عن حصني بن قبيصة، عن علي بن أيب طالب، قال: 

ي، قال: كنت رجال مذاء فجعلت أغتسل يف الشتاء حىت تشقق ظهر 
 ، أو ذكر له، قال: فقال: ملسو هيلع هللا ىلصفذكرت ذلك للنيب 

"ال تفعل، إذا رأيت املذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصالة، فإذا 
 فضخت املاء فاغتسل".

 :18 /5وإسناده صحيح. وقال ابن القطان يف "الوهم واإليهام" 
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"حصني بن قبيصة، كويف يروي عن علي، وابن مسعود، روى عنه الركني بن 
 بيع، والقاسم بن عبد الرمحن، وال تعرف حاله".الر 

، وروى عنه 177 /6قلت: ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من الكوفيني 
 أيضا عبد امللك بن عمري، ووثقه العجلي، وابن حبان.

الرتاجم الساقطة منه  -وقال احلافظ مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" 
(112:) 

قال: وقيل: األسدي. ويف "املعجم األوسط"  "ذكره ابن خلفون يف "الثقات"
للطرباين: روى عنه زائدة بن قدامة، وأبو حصني عثمان بن عاصم 

 األسدي".

( من طريق إمساعيل بن عمرو، 7453وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
 حدثنا زائدة، عن حصني بن عبد الرمحن، عن حصني بن قبيصة به.

 ابن جنيح البجلي: ضعيف. وإسناده ضعيف، إمساعيل بن عمرو هو

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن حصني بن عبد الرمحن إال زائدة، تفرد به: إمساعيل 
بن عمرو، ورواه غري إمساعيل، عن زائدة، عن أيب حصني، عن حصني بن ا

 قبيصة".

)السفر الثالث(، وأبو  113 /1وأخرجه ابن أيب خيثمة يف "التاريخ الكبري" 
عن محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي،  167 /1(، والبيهقي 362يعلى )
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حدثنا حسن بن صاحل، عن بيان، عن حصني بن صفوان، عن علي، قال: 
 املاء قد آذاين قال: ملسو هيلع هللا ىلص كنت غالما مذاء، فلما رأى رسول هللا 

 "إمنا الغسل من املاء الدافق".

 وقال ابن أيب خيثمة:

كني بن الربيع بن عميلة "كذا قال: عن حصني بن صفوان، وخالفه الر 
 الفزاري، فقال: عن حصني بن قبيصة الفزاري".

 وله طرق أخرى عن علي:

و  87 /1(، وأمحد 504(، وابن ماجه )114أخرجه الرتمذي ) - 1
(، وأبو 630، والبزار )90 /1، وابن أيب شيبة 121و  111و  109

 /1(، والطحاوي 213(، واحملاملي يف "أماليه" )457( و )314يعلى )
(، والطرباين يف "األوسط" 2700، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )46

، واخلطيب يف "موضح 207 /21التمهيد" (، وابن عبد الرب يف "6009)
من طرق عن يزيد بن أيب زايد، عن عبد الرمحن  175 /2اجلمع والتفريق" 

 عن املذي، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ابن أيب ليلى، عن علي، قال: سألت النيب 

 "من املذي الوضوء، ومن املين الغسل".

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح "
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 من أجل يزيد بن أيب زايد. قلت: هذا حديث صحيح، وإسناده ضعيف

عن أيب أمحد الزبريي، حدثنا رزام بن سعيد،  107 /1أخرجه أمحد  - 2
عن جواب التيمي، عن يزيد بن شريك يعين التيمي، عن علي، قال: كنت 

 فقال:ملسو هيلع هللا ىلص رجال مذاء فسألت النيب 

 "إذا خذفت فاغتسل من اجلنابة، وإذا مل تكن خاذفا فال تغتسل".

، وعنه السهمي يف "اتريخ 439 /2يف "الكامل" وأخرجه ابن عدي 
(، والرامهرمزي 728(، وأبو نعيم يف "الطب النبوي" )174جرجان" )ص 

( من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، عن 510يف "احملدث الفاصل" )ص 
رزام بن سعيد الضيب، قال سألت جواب التيمي عن املذي قال سألت عنه 

شريك فأحنى احلديث إىل علي أحنى علي إىل أاب إبراهيم التيمي يزيد بن 
وقد شحبت فقال: "اي علي لقد شحبت"؟ فقال: شحبت من ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

"ال تغتسل منه إال من اخلذف فإن تسال ابملاء وأان رجل مذاء قال: االغ
 رأيت منه شيئا فال تعد أن تغسل ذكرك وال تغتسل إال من اخلذف".

تيمي، قال احلافظ يف "التقريب": وإسناده حسن، رجاله ثقات غري جواب ال
 صدوق رمي ابإلرجاء.

حدثنا هشيم، عن منصور، عن احلسن،  90 /1أخرجه ابن أيب شيبة  - 3
عن ملسو هيلع هللا ىلص عن علي، قال: "كنت أجد مذاي فأمرت املقداد أن يسأل النيب 
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ذلك، ألن ابنته عندي فاستحييت أن أسأله، فسأله، فقال: إن كل فحل 
 ه الغسل، وإذا كان املذي ففيه الوضوء".ميذي فإذا كان املين ففي

 . يوإسناده منقطع، احلسن مل يسمع من عل

، 46 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 90 /1أخرجه ابن أيب شيبة  - 4
( عن هشيم قال: أنبأان األعمش، عن 2698ويف "شرح مشكل اآلاثر" )

ول: عن أبيه قال: مسعته يق ،منذر أيب يعلى الثوري، عن حممد ابن احلنفية
عن ذلك، ملسو هيلع هللا ىلص قال: "كنت أجد مذاي فأمرت املقداد أن يسأل النيب 

 فقال:  فسأله،واستحييت أن أسأله، ألن ابنته عندي 

"إن كل فحل ميذي، فإذا كان املين ففيه الغسل، وإذا كان املذي ففيه 
 الوضوء".

( عن ابن أيب 692(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )17-303وأخرجه مسلم )
ة، حدثنا وكيع، وأبو معاوية، وهشيم، عن األعمش إبسناده ليس فيه شيب

 مل يذكروا هذه الزايدة: الغسل من املين، وله طرق عن األعمش

( من 159(، ومن طريقه البغوي يف "شرح السنة" )132أخرجه البخاري )
(، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 178طريق عبد هللا بن داود، والبخاري )

(، وأمحد 17-303من طريق جرير، ومسلم ) 299 /60و  319 /54
، والبزار 80 /1، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" 124 /1

عن وكيع،  115 /1(، والبيهقي 692أبو نعيم يف "املستخرج" )(، و 651)
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(، وأبو نعيم يف 458، وأبو يعلى )82 /1(، وأمحد 17-303ومسلم )
(، والنسائي 18-303( عن أيب معاوية، ومسلم )692"املستخرج" )

، والطيالسي 140 /1(، وأمحد 5857( و )148(، ويف "الكربى" )157)
(، والبيهقي 693أبو نعيم يف "املستخرج" )(، و 19(، وابن خزمية )106)

(، وأبو الطاهر 604من طريق شعبة، وعبد الرزاق حتت احلديث ) 115 /1
( عن الثوري، ستُتهم )عبد هللا بن داود، 176بن فيل يف "جزءه" )ص ا

وجرير، ووكيع، وأبو معاوية، وشعبة، والثوري( عن األعمش، قال: مسعت 
بن احلنفية، عن علي بن أيب طالب، قال: امنذرا الثوري، حيدث عن حممد 

فسأله، ملسو هيلع هللا ىلص كنت رجال مذاء فأمرت املقداد بن األسود أن يسأل النيب 
 فقال: "فيه الوضوء".

 وزاد مسلم، وغريه: "يغسل ذكره ويتوضأ".

( من طريق حممد بن عثمان العجلي، 1104أخرجه ابن حبان ) - 5
من طريق عثمان بن أيب  388 /5واخلطيب البغدادي يف "األمساء املبهمة" 

 شيبة، كالمها عن حسني بن علي، عن زائدة، عن أيب حصني، عن أيب
جال مذاء، عبد الرمحن السلمي، عن علي بن أيب طالب قال: كنت ر  

"إذا رأيت املاء، فاغسل ذكرك وتوضأ، وإذا رأيت ، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصفسألت النيب 
 املين فاغتسل" واللفظ البن حبان.

( 234وأخرجه الرامهرمزي يف "احملدث الفاصل" )ص وهذا إسناد صحيح، 
 من طريق عمرو بن مرزوق، واخلطيب البغدادي يف "األمساء املبهمة"



1272 
 

كالمها عن زائدة إبسناده، وفيه   من طريق حيىي بن أيب بكري، 388 /5 
 "وإذا رأيت نضح املاء فاغتسل".

( 158(، ومن طريقه البغوي يف "شرح السنة" )269وأخرجه البخاري )
من طريق عبد هللا  46 /1حدثنا أبو الوليد، والطحاوي يف "شرح املعاين" 

(، ثالثتهم )أبو الوليد الطيالسي، وعبد هللا بن 137بن رجاء، والطيالسي )ا
 رجاء، وأبو داود الطيالسي( عن زائدة، إبسناده ليس فيه الغسل من املين.

 

 

 غريب الحديث

 

 واملراد ابملاء: املين.)فضخت املاء( فضخت أي: دفقت، 
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 يستفاد من الحديث

 

:  وجوب الغسل بنزول املين عند تذكر اجلماع. أوًلا

 

 أن الُغسل ال جيب خبروج املذي. اثنياا:

 

 أن األمر ابلوضوء من املذي كاألمر ابلوضوء من البول. اثلثاا:

 

 أن املذي جنس. رابعاا:

 

ا: وجوب غسل املواضع اليت يصيبها املذي، ويف قول لَلمام أمحد أن  خامسا
جناسته خمففة، جيزئ نضحه ابملاء، كبول الغالم الذي مل أيكل الطعام، 

 لعموم البلوى به، ومشقة االحرتاز منه.

 وقال ابن حزم يف "احمللى": 

"واملذي تطهريه ابملاء، يغسل خمرجه من الذكر وينضح ابملاء ما مس منه 
 لثوب. قال مالك: يغسل الذكر كله".ا



1274 
 

( وغريه: "يغسل أنثييه وذكره 765ويؤيده رواية صحيحة عند أيب عوانة )
 ويتوضأ وضوءه للصالة".

 :74 - 73 /1وقال اخلطايب يف "معامل السنن" 

"أمر بغسل األنثيني استظهارا بزايدة التطهري ألن املذي رمبا انتشر فأصاب  
البارد إذا أصاب األنثيني رد املذي وكسر من غربه  األنثيني ويقال إن املاء

 فلذلك أمره بغسلهما".

 

 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ما جاء في الغسل على الكافر الذي أسلم

 

أن يغتسل ملسو هيلع هللا ىلص ( عن قيس بن عاصم: "أنه أسلم، فأمره النيب 53)
 مباء وسدر". 

 

(، ومن طريقه البغوي يف "شرح السنة" 355أخرجه أبو داود ) -صحيح 
، وأبو سعيد النقاش يف "فوائد 117 /7(، وأبو نعيم يف "احللية" 340)

(، ويف "السنن 188( عن حممد بن كثري العبدي، والنسائي )74العراقيني" )
(، وابن 255(، وابن خزمية )378(، والدواليب يف "الكىن" )191الكربى" )

، وعنه 61 /5(، وأمحد 605( من طريق حيىي، والرتمذي )1240) حبان
(، والطوسي يف "خمتصر 254(، وابن خزمية )1668اخلالل يف "السنة" )

(، وابن األثري يف 341، والبغوي يف "شرح السنة" )180 /3األحكام" 
عن عبد الرمحن بن مهدي، وعبد الرزاق يف  411 /4"أسد الغابة" 

(، ومن طريقه اخلالل يف "السنة" 19225)( و 9833"املصنف" )
طبعة دار التأصيل، وكما يف  -( 14(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )1669)

( من طريق أيب عامر، وابن املنذر يف "األوسط" 16356"إحتاف املهرة" )
( من طريق مؤمل، 378( من طريق عبد هللا، والدواليب يف "الكىن" )640)

 /18، والطرباين 348 /2 "معجم الصحابة" والفراييب، وابن قانع يف
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(، وأبو نعيم يف 729(، ومن طريقه ابن البخاري يف "املشيخة" )866)
 ، والبيهقي2302 /4، ويف "معرفة الصحابة" 117 /7"احللية"  

من طريق  317 /5(، ويف "دالئل النبوة" 1421، ويف "املعرفة" )171 /1 
عن وكيع،  36 /7، وابن سعد يف "الطبقات الكربى" [91]أيب عاصم 

( من طريق عبيد هللا بن موسى، والبيهقي 832وابن األعرايب يف "املعجم" )
( من طريق أيب أسامة، كلُّهم )حممد بن كثري العبدي، 1422يف "املعرفة" )

وحيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد الرزاق، وأبو عامر 
                                                           

( حدثنا احلسن بن سهل، حدثنا أبو 1464وأخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" ) -  91
عاصم، حدثنا سفيان، عن األعمش، عن األغر، عن خليفة بن حصني، عن قيس بن عاصم 

 به.
، 181 /8وشيخ ابن األعرايب هو احلسن بن سهل اجملوز: ذكره ابن حبان يف "الثقات" 

(، ومن 866) /18فيه على غريه، فقد أخرجه الطرباين وقال: "رمبا أخطأ". لكن العهدة 
، وأبو 348 /2(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 729طريقه ابن البخاري يف "املشيخة" )

عن سهل بن عبد هللا بن  2302 /4، ويف "معرفة الصحابة" 117 /7نعيم يف "احللية" 
من طريق أمحد بن عبيد  317 /5، ويف "دالئل النبوة" 171 /1حفص التسرتي، والبيهقي 

( من طريق أيب بكر أمحد بن إسحاق بن 1422الصفار، ويف "معرفة السنن واآلاثر" )
أيوب، مخسُتهم )الطرباين، وابن قانع، وسهل بن عبد هللا بن حفص التسرتي، وأمحد بن عبيد 

 الصفار، وأبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب( عن احلسن بن سهل اجملوز، عن أيب عاصم،
فلم يذكروا األعمش يف إسناده، فإما أن يكون األعمش مقحما يف "معجم ابن األعرايب"، أو 

اخلطأ فيه من ابن األعرايب نفسه، فإنه على جاللته له أوهام، ومل يتنبه املعلق على "معجم ابن 
، األعرايب" هلذا اخلطأ، فعزى احلديث إىل أيب داود، والرتمذي، والنسائي، وابن حبان، وأمحد

وابن خزمية، والطرباين، والبيهقي من طرق عن سفيان به. وفاته أن أسانيدهم ليس فيها 
 األعمش!
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وعبد هللا بن الوليد العدين، ومؤمل بن إمساعيل، وحممد بن يوسف العقدي، 
الفراييب، وأبو عاصم النبيل، وعبيد هللا بن موسى، ووكيع، وأبو أسامة محاد 

بن أسامة( عن سفيان الثوري، عن األغر بن الصباح، عن خليفة بن ا
 حصني، عن جده قيس بن عاصم به.

 وقال الرتمذي:  

 ال من هذا الوجه"."حديث حسن ال نعرفه إ

ترتيب اهليثمي: حدثنا أبو  -( 1533وأخرجه العجلي كما يف "الثقات" )
من طريق سعدان بن نصر ) وهو يف  171 /1داود احلفري، والبيهقي 

حدثنا وكيع، كالمها  رواية إمساعيل بن حممد الصفار ( -( 103"حديثه" )
س بن عاصم عن سفيان، عن األغر، عن خليفة بن احلصني: أن جده قي

 فذكره مرسال.ملسو هيلع هللا ىلص أتى النّب 

 وقال البيهقي:

"ومبعناه رواه حممد بن كثري ومجاعة إال أن أكثرهم قالوا عن جده قيس بن 
 عاصم".

 706 /2، وابن أيب خيثمة يف "التاريخ الكبري" 61 /5وأخرجه أمحد 
عن  429 /2، وابن السكن كما يف "الوهم واإليهام" [92] )السفر الثاين(

                                                           

ويف اتريخ ابن أيب خيثمة: عن خليفة بن قيس بن عاصم، عن أبيه: أن جده أسلم  - 92
 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص على عهد رسول هللا 
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، 187 /3و 396 /1ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" وكيع، 
عن قبيصة بن عقبة، كالمها عن سفيان الثوري، عن  172 /1والبيهقي 

 األغر، عن خليفة بن حصني بن قيس بن عاصم، عن أبيه، عن جده به.

وقال ابن السكن: هكذا رواه وكيع جمودا عن أبيه، عن جده. وحيىي بن 
 ن سفيان، مل يذكروا أابه".سعيد ومجاعة رووه ع

 (:35قال أبو حامت كما يف "العلل" )

" هذا خطأ، أخطأ قبيصة يف هذا احلديث إمنا هو الثوري، عن األغر، عن 
 ليس فيه أبوه".ملسو هيلع هللا ىلص ... خليفة بن حصني، عن جده قيس: أنه أتى النيب 

ه قلت: مل يعتد أبو حامت برواية وكيع له على هذا الوجه، ألنه قد اختُلف في
عليه، فروي مرة مرسال، ومرة بذكر والد خليفة، ومرة إبسقاطه وهو احملفوظ، 

 وله طريق أخرى عن األغر بن الصباح:

)السفر  - 727 /2و  506 /1أخرجه ابن أيب خيثمة يف "التاريخ الكبري" 
( عن حيىي احلماين، ويف "األوسط" 867) /18، والطرباين [93]الثاين( 

من  317 /5سليمان، والبيهقي يف "الدالئل"  ( من طريق زافر بن7041)
طريق عبد الرحيم بن سليمان، ثالثُتهم عن قيس بن الربيع، عن األغر بن 

 الصباح، عن خليفة بن حصني، عن قيس بن عاصم:

                                                           

ويف اتريخ ابن أيب خيثمة: عن خليفة بن حصني: أن قيس بن عاصم قدم على النيب  - 93
 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص 
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، فأمره أن يغتسل مباء وسدر". وعند الطرباين يف ملسو هيلع هللا ىلص" أنه أسلم فأتى النيب 
 "الكبري" أبطول منه.

 
 أيب هريرة، وواثلة بن األسقع، وقتادة الرهاوي: وله شواهد من حديث

 

 أما حديث أيب هريرة:

( حدثنا سلمة بن شبيب، وزهري بن حممد، واللفظ 8460فأخرجه البزار )
قال: أخربان عبد الرزاق، قال: أخربان عبيد هللا بن عمر، عن سعيد  -لزهري 

 املقربي، عن أيب هريرة:

 أن يغتسل مباء وسدر".ملسو هيلع هللا ىلص النيب "أن مثامة بن أاثل أسلم فأمره 

 وقال البزار:

 "وهذا احلديث ال نعلم رواه عن عبيد هللا إال عبد الرزاق".

 وإسناده صحيح على شرط مسلم.

(، وأبو 1667، ومن طريقه اخلالل يف "السنة" )304 /2وأخرجه أمحد 
عن  483 /2عن عبد الرمحن بن مهدي، وأمحد  36 /9نعيم يف "احللية" 

 ( من طريق عبد الرزاق، ثالثتهم1670خلالل يف "السنة" )سريج، وا
)عبد الرمحن بن مهدي، وسريج، وعبد الرزاق( عن عبد هللا بن عمر، عن  

 سعيد املقربي، عن أيب هريرة:
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أن ينطلق به إىل حائط أيب ملسو هيلع هللا ىلص "أن مثامة بن أاثل احلنفي أسلم، فأمر النيب 
 م صاحبكم". قد حسن إسالملسو هيلع هللا ىلص: طلحة فيغتسل، فقال رسول هللا 

وعبد هللا بن عمر العمري: ضعيف، واتبعه أخوه الثقة عبيد هللا، وقد جاء 
 مقروان به:

(، وأبو عوانة 253(، وابن خزمية )15أخرجه ابن اجلارود يف "املنتقى" )
( عن حممد بن 138، ويف "السنن الصغري" )171 /1(، والبيهقي 6699)

( من طريق ابن 4517اثر" )حيىي الذهلي، والطحاوي يف "شرح مشكل اآل
( عن حممد بن علي النجار، وابن 641زجنويه، وابن املنذر يف "األوسط" )

، واخلطيب البغدادي يف 281-280 /1(، ويف "الثقات" 1238حبان )
(، وأبو طاهر املخلص يف "املخلصيات" 42"األمساء املبهمة" )ص 

"السنن ، ويف 171 /1( من طريق سلمة بن شبيب، والبيهقي 1837)
 ( من طريق أيب األزهر أمحد بن األزهر، مخسُتهم عن 138الصغري" )

( ( 19226( و )9834عبد الرزاق بن مهام ) وهو عنده يف "املصنف" )
 أخربان عبيد هللا، وعبد هللا ابنا عمر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة: 

دك اي مثامة؟، يغدو إليه فيقول: ما عنملسو هيلع هللا ىلص "أن مثامة احلنفي أسر، وكان النيب 
فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن متن متن على شاكر، وإن ترد املال نعطك 

حيبون الفداء ويقولون: ما ملسو هيلع هللا ىلص منه ما شئت، وكان أصحاب رسول هللا 
يوما فأسلم فحله، وبعث به إىل حائط ملسو هيلع هللا ىلص نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النيب 
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لقد ملسو هيلع هللا ىلص: ل النيب أيب طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتني، فقا
 حسن إسالم أخيكم".

 واتبع عبَد الرزاق: سفياُن الثوري:

( من طريق عبد هللا 41أخرجه اخلطيب البغدادي يف "األمساء املبهمة" )ص 
بن أمحد بن حنبل قال: وجدت يف كتاب أيب: أخربت عن األشجعي، عن ا

 عن املقربي عن أيب هريرة قال:  سفيان، عن عبيد هللا بن عمر،

، فقال: إن تقتل تقتل عظيما وإن ملسو هيلع هللا ىلص"جيء بثمامة بن أاثل أسريا إىل النيب 
 أن يغتسل، مث أمره ملسو هيلع هللا ىلص تفاد تفاد كرميا، فأرسله، مث جاء مسلما، فأمره النيب 

 أن يصلي".
األشجعي هو عبيد هللا بن عبيد الرمحن، ويقال ابن عبد الرمحن الكويف: ثقة 

سفيان هو الثوري، لكن ال ندري من الثوري. و  مأمون، أثبت الناس كتااب يف
 أخرب اإلمام أمحد هبذا!

 وله طريق أخرى عن الثوري:

من طريق حممد بن عثمان  506 /1أخرجه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 
 العبسي، حدثنا منجاب، حدثنا أبو عامر األسدي، عن سفيان به.

العاّلمة وهذا إسناد ضعيف، فيه حممد بن عثمان العبسي، وقد دافع عنه 
 .696-694 /2املعلمي يف "التنكيل" 
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( من طريق ابن أيب مرمي، 41وأخرجه اخلطيب يف "األمساء املبهمة" )ص 
حدثنا حممد بن يوسف، حدثنا سفيان بن سعيد، عن عبيد هللا بن عمر، أو 

 عبد هللا بن عمر، عن املقربي، عن أيب هريرة: 

 أن يصلي".ملسو هيلع هللا ىلص  "أن مثامة بن أاثل احلنفي أسلم فأمره النيب

وإسناده ضعيف، ابن أيب مرمي هو عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي:  
 /5مصري حيدث عن الفراييب وغريه ابلبواطيل. قاله ابن عدي يف "الكامل" 

419. 

( من طريق عمرو بن حممد الرزيين، عن سفيان 6547وأخرجه أبو يعلى )
الثوري، عن رجل، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة 

 قال: 

 أن يغتسل ويصلي ركعتني".ملسو هيلع هللا ىلص "ملا أسلم مثامة أمره رسول هللا 

 ( من طريق عبد هللا بن41-40وأخرجه اخلطيب يف "األمساء املبهمة" )ص 
حممد بن سعيد بن أيب مرمي، حدثنا حممد بن يوسف الفراييب، حدثنا 

 سفيان، عن عبد هللا بن عمر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة: 

 أن يغتسل ويصلي".ملسو هيلع هللا ىلص "أن مثامة بن أاثل أسلم، فأمره النيب 

وهذا إسناد ضعيف، من أجل عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي، 
 لعمري.وعبد هللا بن عمر ا
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جمموع فيه  -[94]( 294(، وابن البخرتي )2454وأخرجه الطيالسي )
( عن عبد هللا العمري، 40مصنفاته، واخلطيب يف "األمساء املبهمة" )ص 

 عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة:

 أن يغتسل".ملسو هيلع هللا ىلص "أن رجال، أسلم فأمره رسول هللا  

)ابن عمر( لكن جاء  ويف رواية الطيالسي )العمري(، ويف رواية ابن البخرتي
 التصريح ابمسه يف رواية اخلطيب.

 وله طرق أخرى عن املقربي:

( و 2423( و )2422( و )469( و )462أخرجه البخاري ) -أ 
( 189(، والنسائي )2679(، وأبو داود )59-1764(، ومسلم )4372)

، 452 /2(، وأمحد 793( و )192(، ويف "السنن الكربى" )712و )
(، وابن 463(، وابن زجنويه يف "األموال" )1672"السنة" ) وعنه اخلالل يف

(، وابن 4515، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )[95]( 252خزمية )
(، وابن 6698( و )6697وأبو عوانة ) (،6630املنذر يف "األوسط" )

، ويف "أخبار 506 /1(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 1239حبان )
 /9و  319 /6و  444 /2و  171 /1هقي ، والبي165 /2أصبهان" 

                                                           

 فيما بني ابن البخرتي والعمري. طٌ قأ ويف إسناده سَ  - 94
 سقط من املطبوع منه )الليث بن سعد(. - 95
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من طرق اتما وخمتصرا عن الليث بن  79-78 /4"دالئل النبوة"  ، ويف88
 سعد، عن سعيد بن أيب سعيد، أنه مسع أاب هريرة، يقول: 

خيال قبل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له: ملسو هيلع هللا ىلص "بعث رسول هللا 
مثامة بن أاثل، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج 

، فقال: ماذا عندك اي مثامة؟، فقال: عندي اي حممد ملسو هيلع هللا ىلصإليه رسول هللا 
د املال خري، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تري

حىت كان بعد الغد، فقال: ما ملسو هيلع هللا ىلص فسل تعط منه ما شئت، فرتكه رسول هللا 
عندك اي مثامة؟، قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل 

تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت، فرتكه رسول هللا 
عندي ما قلت حىت كان من الغد، فقال: ماذا عندك اي مثامة؟، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص 

لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال 
أطلقوا مثامة، فانطلق إىل خنل ملسو هيلع هللا ىلص: فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول هللا 

قريب من املسجد، فاغتسل، مث دخل املسجد، فقال: أشهد أن ال إله إال 
، ما كان على األرض هللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، اي حممد، وهللا

وجه أبغض إيل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيل، 
وهللا، ما كان من دين أبغض إيل من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله 

إيل، وهللا، ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك، فأصبح بلدك أحب البالد 
ترى؟ فبشره رسول هللا  كلها إيل، وإن خيلك أخذتين وأان أريد العمرة فماذا

وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت، فقال: ال، ملسو هيلع هللا ىلص 
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، وال وهللا، ال أيتيكم من اليمامة حبة ملسو هيلع هللا ىلصولكين أسلمت مع رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص". حنطة حىت أيذن فيها رسول هللا

(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 60-1764أخرجه مسلم ) -ب 
من طريق عبد احلميد  65 /9(، والبيهقي 6696(، وأبو عوانة )4516)

 بن جعفر، حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي به.ا

( 6631، وابن املنذر يف "األوسط" )247-246 /2أخرجه أمحد  -ج  
خمتصرا عن حامت بن ميمون، أن احلميدي حدثهم، كالمها )أمحد، 

املقربي،  واحلميدي( عن سفيان بن عيينة، عن حممد بن عجالن، عن سعيد
عن أيب هريرة حنوه، وفيه "فذهبوا به إىل بئر األنصار، فغسلوه، فأسلم"، 

 وزاد:

"حىت قال عمر: " لقد كان وهللا، يف عيين أصغر من اخلنزير، وإنه يف عيين 
أعظم من اجلبل. خلى عنه، فأتى اليمامة، حبس عنهم، فضجوا وضجروا، 

 فكتبوا: أتمر ابلصلة؟ قال: وكتب إليه".

 اضطرب يف إسناده حممد بن عجالن فلم يقمه: وقد

حدثنا بشر بن موسى،  131 /1فأخرجه ابن قانع يف "معجم الصحابة" 
حدثنا احلميدي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجالن، عن سعيد املقربي، 

 عن أبيه، عن أيب هريرة. 

 فزاد يف إسناده أاب سعيد املقربي.
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( من طريق حممد بن 4518ر" )وأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاث
أيب عمر، عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجالن، عن زيد بن أسلم، عن 

 املقربي، عن أيب هريرة حنوه.

إال أنه  ثقةفجعله عن زيد بن أسلم عن املقربي، وحممد بن عجالن: 
 اختلطت عليه أحاديث أىب هريرة.

بن إسحاق من طريق يونس بن بكري، عن ا 66 /9أخرجه البيهقي  -د 
ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا د املقربي، عن أيب هريرة، وفيه "قال: حدثين سعي

أطلقوه فقد عفوت عنك اي مثام، فخرج مثامة حىت أتى حائطا من حيطان 
وهو جالس يف ملسو هيلع هللا ىلص املدينة فاغتسل فيه وتطهر وطهر ثيابه مث جاء رسول هللا 

غض إيل من املسجد يف أصحابه فقال اي حممد وهللا لقد كنت وما وجه أب
وجهك وال دين أبغض إيل من دينك وال بلد أبغض إيل من بلدك مث لقد 

أصبحت وما وجه أحب إيل من وجهك وال دين أحب إيل من دينك وال 
أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده  بلد أحب إيل من بلدك وإين

 يكنت قد خرجت معتمرا وأان على دين قوم  ورسوله اي رسول هللا إين
عمريت فيسره، وعلمه فخرج معتمرا فلما قدم  صلى هللا عليك يف يسرينف

مكة ومسعته قريش يتكلم أبمر حممد من اإلسالم قالوا صبأ مثامة فأغضبوه 
أسلمت وصدقت حممدا وآمنت به وامي  فقال إين وهللا ما صبوت ولكين

نفس مثامة بيده، ال أتتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف مكة ما  يالذ
، وانصرف إىل بلده ومنع احلمل إىل مكة ملسو هيلع هللا ىلصحىت أيذن فيها حممد  يتبق
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يسألونه أبرحامهم أن يكتب ملسو هيلع هللا ىلص حىت جهدت قريش فكتبوا إىل رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص".إليهم محل الطعام ففعل رسول هللا  إىل مثامة خيلي

، والبيهقي يف "دالئل [96]( 6632وأخرجه ابن املنذر يف "األوسط" )
من طريق حممد بن سلمة، عن ابن إسحاق، قال: فأخربين  79 /4النبوة" 

 بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة.اسعيد 

 (:1481وقال الدارقطين يف "العلل" )

 "الصواب عن سعيد، عن أيب هريرة".

هللا وعبد هللا نستخلص مما تقّدم أن الغسل اثبت عن مثامة، ففي رواية عبيد 
أمره بذلك، ويف رواية ابن عجالن أن أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص العمراين أن النيب 

ذهبوا به إىل بئر األنصار، فغسلوه، ويف رواية الليث، وعبد احلميد بن  ملسو هيلع هللا ىلص
، وزاد ابن ملسو هيلع هللا ىلصجعفر، وابن إسحاق أنه اغتسل دون التصريح أبمر النيب 

بذلك ال ينفي وجوده،  لهملسو هيلع هللا ىلص إسحاق أنه طّهر ثيابه، وعدم نقل أمر النيب 
بّوب ابن خزمية على حديث الليث )ابب األمر  -وهللا أعلم  -وهلذا 

ابالغتسال إذا أسلم الكافر( مث أتبعه ابلرواية اليت فيها التصريح بذلك، وهللا 
 أعلم.

                                                           

 وقع حتريفني يف املطبوع من "األوسط" البن املنذر: - 96
 األول: ابن إسحاق حتّرف فيه إىل أيب إسحاق. 

 والثاين: سعيد بن أيب سعيد املقربي حتّرف إىل سعد بن أيب سعيد املقربي.
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 وأما حديث واثلة بن األسقع:

(، وعنه أبو نعيم يف 880(، ويف "الصغري" )199) /22فأخرجه الطرباين 
عن حممد بن إدريس بن مطيب  570 /1، واحلاكم 329 /9احللية" "

، وأبو الشيخ يف 217 /6"اتريخ اإلسالم"  املصيصي، وأبو حامت كما يف
 38-37 /2، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 238 /3"طبقات احملدثني" 

ومن طريقه  73 /13من طريق عامر بن عامر، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 
من طريق أمحد بن احلسني  355 /62يف "اتريخ دمشق" ابن عساكر 

من طريق أمحد  355 /62الصويف، وابن عساكر أيضا يف "اتريخ دمشق" 
بن املعمر بن أيب محاد، كلهم عن سليم بن منصور بن عمار، حدثنا أيب، ا

  عن معروف أيب اخلطاب، عن واثلة بن األسقع قال:

هب فاغتسل مباء وسدر وألق اذ، فقال يل: ملسو هيلع هللا ىلصا أسلمت أتيت النيب "مل
 عنك شعر الكفر".

 وقال الطرباين:

 "مل يروه عن واثلة بن األسقع إال هبذا اإلسناد تفرد به منصور بن عمار".

 قلت: وهو ضعيف، وكذا شيخه معروف أبو اخلطاب.
 

 وأما حديث قتادة الرهاوي:
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 /19(، والطرباين 2618فأخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )
( من طريق أمحد بن عبد امللك، حدثنا قتادة بن الفضيل، عن أبيه، 20)

 حدثين هشام بن قتادة الرهاوي، عن أبيه قال: 

فأسلمت فقال يل: اي قتادة اغتسل مباء وسدر واحلق ملسو هيلع هللا ىلص "أتيت رسول هللا 
أيمر من أسلم أن خيتنت وإن ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا عنك شعر الكفر، قال: و 

 ."كان ابن مثانني

وإسناده ضعيف، والد قتادة امسه الفضيل بن قتادة الرهاوي: مل أجد له 
ترمجة، وتفّرد ابلرواية عنه ابنه قتادة فهو جمهول العني، وكذا هشام بن قتادة 

 الرهاوي: ال يعرف.

 :351-350 /4وقال العيين يف "عمدة القاري" 

"ويف "اتريخ نيسابور" للحاكم: من حديث عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن 
.ويف كتاب ابالغتسال( ..ملسو هيلع هللا ىلص أبيه، عن جده قال: )ملا أسلمت أمرين النيب 

القرطيب: روى عبد الرحيم بن عبيد هللا بن عمر، عن أبيه، عن انفع، عن 
بن سامل،  ابن عمر: )أن رسول هللا أمر رجال أسلم أن يغتسل(، وروى مسلم

عن أيب املغرية، عن الرباء بن عازب: )أن النيب أمر رجال أسلم أن يغتسل 
 مباء وسدر(".

قلت: حديث عقيل بن أيب طالب يف إسناده ضعف، قاله احلافظ يف 
 .137 /2"التلخيص" 
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 غريب الحديث

 

َراٌت بسكون  رٌَة، واجلمع ِسدأ )سدر( السدر: شجر النبق، الواحدة ِسدأ
َراٌت بفتح الدال وكسرها، وِسَدر بفتح الدال. "خمتار الصحاح" الدال، وِسدَ 

: "سدر السدر: شجر محله النبق 168 /2(، ويف "الفائق" 292)ص 
 وورقه غسول".

  
 يستفاد من الحديث

 

: وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم، ألن األصل يف األمر الوجوب، وأما  أوًلا
ملا َخصَّ به بعض من أسلم، القول ابستحبابه بدعوى أنه لو كان واجبا 

فجوابه: عدم األمر ملن عداهم ال يصلح متمسكا، ألن غاية ما فيها عدم 
 للبعض قد وقع به التبليغ.ملسو هيلع هللا ىلص العلم بذلك وهو ليس علما ابلعدم، وأمره 

 
 ستخدام السدر مع املاء للمبالغة يف التنظيف وألنه يطيب اجلسد.ا اثنياا:

 
 ياء الطاهرة ال خيرجه عن الطهورية.أن اختالط املاء ابألش اثلثاا:

 

 ٭ ٭ ٭
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 ما جاء في األمر بغسل ميت المسلمين
 

"أن رجال كان مع النيب  ( عن ابن عباس رضي هللا عنهما:54)
ملسو هيلع هللا ىلص: ، فوقصته انقته وهو حمرم، فمات، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبيه، وًل متسوه بطيب، وًل ختمروا 
 يبعث يوم القيامة ملبيا".رأسه، فإنه 

 

(، 2853(، والنسائي )99-1206(، ومسلم )1851أخرجه البخاري )
(، وابن أيب 2745، والطيالسي )215 /1(، وأمحد 3822ويف "الكربى" )

(، وابن حبان 2473، وأبو يعلى )206 /14و  352:1 /4شيبة 
، وابن 392 /3(، والبيهقي 3107( و )3106(، وأبو عوانة )3959)

 ( عن هشيم، أخربان1480(، والبغوي )102زم يف "حجة الوداع" )ح
 أبو بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس به. 

 وله طرق أخرى عن أيب بشر:

(، 2713، والنسائي )287 /1(، وأمحد 101-1206أخرجه مسلم ) -أ
عن  392 /3(، والبيهقي 3109(، وأبو عوانة )3679ويف "الكربى" )

( من طريق وكيع، والطيالسي 3084ابن ماجه )حممد بن جعفر، و 
، وأخرجه 292 /3(، والبيهقي 3106(، ومن طريقه أبو عوانة )2745)
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( من طريق خالد بن احلارث، 3823(، ويف "الكربى" )2854النسائي )
(، وأبو 12542) /12( من طريق مسلم، والطرباين 3108وأبو عوانة )

 /9اخلطيب يف "اتريخ بغداد" (، و 249بكر الشافعي يف "الغيالنيات" )
( و 3106من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، وأبو عوانة ) 452

( من طريق أيب 3960( من طريق وهب بن جرير، وابن حبان )3110)
أسامة، مثانيُتهم )حممد بن جعفر، ووكيع، والطيالسي، وخالد بن احلارث، 

ومحاد بن أسامة(  ومسلم بن إبراهيم األزدي، وأبو نعيم، ووهب بن جرير،
عن شعبة، قال: مسعت أاب بشر، حيدث عن سعيد بن جبري، أنه مسع ابن 

وهو حمرم، فوقع من ملسو هيلع هللا ىلص أن رجال أتى النيب " عباس رضي هللا عنهما حيدث:
أن يغسل مباء وسدر، وأن يكفن يف ثوبني، ملسو هيلع هللا ىلص انقته فأقعصته، فأمر النيب 

 وال ميس طيبا، خارج رأسه.

خارج رأسه ووجهه، فإنه يبعث " -قال شعبة: مث حدثين به بعد ذلك:  - 
 يوم القيامة ملبدا" واللفظ ملسلم.

وعند النسائي: قال شعبة: فسألته بعد عشر سنني، فجاء ابحلديث كما 
 كان جييء به إال أنه قال: "وال ختمروا وجهه، ورأسه".

، 328محد (، وأ100-1206(، ومسلم )1267أخرجه البخاري ) -ب 
(، 3111(، وأبو عوانة )12543) /12(، والطرباين 2337وأبو يعلى )

من طريق أيب عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري،  54 /5والبيهقي 
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما: 
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ملسو هيلع هللا ىلص: ، وهو حمرم، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص"أن رجال وقصه بعريه وحنن مع النيب 
وال متسوه طيبا، وال ختمروا رأسه، فإن  اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني،

 هللا يبعثه يوم القيامة ملبيا". 

( أخربان حممد بن 3826(، ويف "الكربى" )2857أخرجه النسائي ) -ج  
عن أيب بشر، عن سعيد  -يعين ابن خليفة  -معاوية، قال: حدثنا خلف 

 بن جبري، عن ابن عباس:ا

لفظه بعريه فمات، فقال ، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص"أن رجال كان حاجا مع رسول هللا 
يغسل، ويكفن يف ثوبني، وال يغطى رأسه، ووجهه، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

 يقوم يوم القيامة ملبيا".

(، ومن طريقه أبو عوانة 28أخرجه ابن طهمان يف "مشيخته" ) -د 
 ( عن مطر، عن أيب بشر به.3115)

 وله طرق أخرى عن سعيد بن جبري:

( و 93-1206(، ومسلم )1849( و )1268أخرجه البخاري ) - 1
(، 3239( و )3238(، وأبو داود )98( و )97( و )96( و )94)

(، ويف 2858( و )2714( و )1904(، والنسائي )951والرتمذي )
(، 3084(، وابن ماجه )3827( و )3680( و )2042"الكربى" )

(، 27، وابن طهمان يف "مشيخته" )346و  221-220 /1وأمحد 
، وابن 206 /14(، وابن أيب شيبة 471واحلميدي )، 205 /1والشافعي 
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( 256(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )506اجلارود يف "املنتقى" )
(، وابن املنذر يف "األوسط" 16(، وابن عرفة يف "جزءه" )257و )

 -( 12523) /12(، والطرباين 2971( و )2959( و )2953)
(، ويف 6827) ( و4896( و )4277(، ويف "األوسط" )12533)

( و 3096( و )3094( و )3093(، وأبو عوانة )1004"الصغري" )
( 3104( و )3103( و )3102( و )3099( و )3098( و )3097)

(، وابن حبان 2038(، وابن األعرايب يف "املعجم" )3112( و )3105و )
 367و  366 /3(، والدارقطين 39(، وابن املقرئ يف "املعجم" )3958)

، وابن 223 /9و  299 /4، وأبو نعيم يف "احللية" 369و  368و 
و  53 /5و 391،  390 /3(، والبيهقي 764بشران يف "األمايل" )

( و 7341(، ويف "املعرفة" )1548، ويف "السنن الصغري" )53-54
(، واخلطيب يف 105(، وابن حزم يف "حجة الوداع" )9781( و )9779)

من طرق عن عمرو بن  217 /14و  159،  158 /6"اتريخ بغداد" 
 دينار، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال:

بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته أو قال: ملسو هيلع هللا ىلص "بينا رجل واقف مع النيب  
اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني أو قال: ملسو هيلع هللا ىلص: فأقعصته، فقال النيب 

 ثه يوم القيامة يليب".ثوبيه، وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، فإن هللا يبع

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن صحيح".
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(، ويف "الكربى" 2714(، وابن ماجه، والنسائي )98-1206وزاد مسلم )
( و 3103(، وأبو عوانة )2959(، وابن املنذر يف "األوسط" )3680)
( و 12525( و )12524) /12(، والطرباين 3105( و )3104)
 /3(، والبيهقي 12533( و )12528( و )12527( و )12526)

(، واخلطيب البغدادي 105، وابن حزم يف "حجة الوداع" )53 /5و 391
(، 12529) /12"وال ختمروا وجهه"، وابن األعرايب، والطرباين  158 /6

 ، ولفظهم "وال تغطوا وجهه".366 /3والدارقطين 

 

(، 1850( و )1268( و )1266( و )1265أخرجه البخاري ) - 2
(، والنسائي 3240( و )3239(، وأبو داود )94-1206ومسلم )

، والدارمي 286 /1(، وأمحد 3824(، ويف "الكربى" )2855)
(، وأبو 7428(، وابن خزمية يف "احلج" كما يف "إحتاف املهرة" )1852)

 391 /3(، والبيهقي 3100( و )3098( و )3097( و )3096عوانة )
( من طرق عن محاد بن 103، وابن حزم يف "حجة الوداع" )53 /5و 

( من طريق 7428زيد، وابن خزمية يف "احلج" كما يف "إحتاف املهرة" )
من طريق معمر، أربعُتهم عن  333 /1معتمر بن سليمان، وهشيم، وأمحد 

 أيوب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: 
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 -ه، فأقصعته بعرفة، إذ وقع من راحلتملسو هيلع هللا ىلص "بينما رجل واقف مع رسول هللا 
اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا  -أو قال: فأقعصته 

 ثوبني، وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، فإن هللا يبعثه يوم القيامة ملبيا".

أو قال: فأقعصته" الشك من أيوب السختياين، ومها  -قوله " فأقصعته 
 مبعىن واحد، أي: كسرت راحلته عنقه.

( من طريق إمساعيل ابن علية، عن أيوب قال: 95-1206) وأخرجه مسلم
 نبئت عن سعيد بن جبري به.

والقول قول محاد ومن اتبعه، قال ابن معني: ليس أحد يف أيوب أثبت من 
 محاد بن زيد.

وقال: إذا اختلف إمساعيل ابن علية، ومحاد بن زيد يف أيوب كان القول قول 
الثوري، قال: فالقول قول محاد بن زيد محاد، قيل ليحىي: فإن خالفه سفيان 

يف أيوب، قال حيىي: ومن خالفه من الناس مجيعا يف أيوب فالقول قوله، 
 قال: وقال محاد بن زيد: جالست أيوب عشرين سنة.

 -وكان من احلفاظ  -( حدثنا درست بن سهل 3101وأخرجه أبو عوانة )
سعيد بن  حدثنا عبد األعلى، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن رجل، عن

جبري، إبسناده بطوله، قال عبد األعلى: حدثنا وهيب، عن أيوب، قال: 
 وقال عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبري: "يبعث يوم القيامة ملبيا".
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( من طريق داود بن رشيد، حدثنا ابن علية، 3118وأخرجه أبو عوانة )
حدثنا أيوب، عن رجل، وعمرو بن دينار، وجعفر بن أيب وحشية، عن 

 سعيد بن جبري، عن ابن عباس.

من طريق قتادة مقروان أبيوب، كالمها عن  286 /1أخرجه أمحد  - 3
 سعيد بن جبري به.

( عن مطر، عن قتادة، عن سعيد 26وأخرجه ابن طهمان يف "مشيخته" )
 بن جبري، عن ابن عباس، قال: ا

رسول "إن رجال كان على بعري وهو مبىن فأقعصه، فمات وهو حمرم، فأيت به 
إذا كفنتموه فال تغطوا وجهه حىت يبعث يوم ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 القيامة ملبيا".

ري اخلطأ، وحديثه عن عطاء مطر هو ابن طهمان الوراق: صدوق كث
 ضعيف. 

( من 12539( و )12538) /12، والطرباين 333 /1أخرجه أمحد  - 4
 عباس:  طريق عبد الكرمي اجلزري، عن سعيد بن جبري، عن ابن

"أن رجال خر عن بعري اند وهو حمرم، فوقص وقصا" مث ذكر مثل حديث 
 أيوب.
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(، والنسائي 3241(، وأبو داود )1839أخرجه البخاري ) - 5
 /12(، والطرباين 3957(، وابن حبان )3825(، ويف "الكربى" )2856)
 /1من طريق جرير بن عبد احلميد، وأمحد  393 /3(، والبيهقي 12540)

من طريق  266 /1( من طريق شيبان، وأمحد 3117وأبو عوانة ) ،266
من طريق عبيدة بن  365 /3(، والدارقطين 507إسرائيل، وابن اجلارود )

( من طريق عمرو بن أيب قيس، مخسُتهم عن 3117محيد، وأبو عوانة )
منصور بن املعتمر، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي 

  هللا عنهما، قال:

فقال: اغسلوه، ملسو هيلع هللا ىلص "وقصت برجل حمرم انقته، فقتلته، فأيت به رسول هللا 
 وكفنوه، وال تغطوا رأسه، وال تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل".

 وزاد أمحد من طريق إسرائيل، وابن اجلارود، والدارقطين "وال تغطوا وجهه".

 393 /3(، والبيهقي 3116(، وأبو عوانة )103-1206وأخرجه مسلم )
طريق عبيد هللا بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن منصور لكن مل يذكر من 

 احلكم بن عتيبة، ولفظه 

 "اغسلوه وال تقربوه طيبا وال تغطوا وجهه، فإنه يبعث يليب".

 وقال البيهقي:

 "وهو وهم من بعض رواته يف اإلسناد واملنت مجيعا".
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ئيل يف عدم يعين: ابلوهم يف إسناده عدم ذكر احلكم فيه لكن اتبع إسرا
(، ويعين ابلوهم يف متنه 6827ذكره: زائدة عند الطرباين يف "األوسط" )

بت يف هذا احلديث النهي عن تغطية وجهه، وهذا األخري ليس ومها فهو اث
 أبسانيد صحيحة.

( 12541) /12(، والطرباين 3114( و )3113أخرجه أبو عوانة ) - 6
 س قال: من طريق مطر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عبا

فقال: ملسو هيلع هللا ىلص "سقط رجل من راحلته وهو حمرم فوقصته، فأيت به إىل النيب 
اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبيه، وال ختمروا وجهه، وال متسوه طيبا، فإنه 

 يبعث يوم القيامة ملبيا".

ثري اخلطأ، وحديثه عن عطاء مطر هو ابن طهمان الوراق: صدوق ك
 ضعيف.

، 205 /1(، والشافعي 472حلميدي )، وا221 /1أخرجه أمحد  - 7
( عن سفيان 3099( و )3095، وأبو عوانة )54 /5ومن طريقه البيهقي 

عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس: أن  بن عيينة، عن إبراهيم بن أيب حرة،ا
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 "ومخروا وجهه وال ختمروا رأسه وال متسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".

وهذا إسناد صحيح، وليس عند احلميدي، وأمحد، وأيب عوانة "ومخروا 
 /9وجهه" وهي زايدة شاذة، وأخرجه اخلطيب البغدادي يف "اتريخ بغداد" 
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، عن سعيد [97]من طريق داود بن عيسى، عن إبراهيم بن أيب حرة  381
 ن جبري به، ليس فيه هذه الزايدة.با

ريق فضيل بن عمرو، و ( من ط12534) /12أخرجه الطرباين  - 8
( من طريق منصور بن أيب 12536( من طريق خالد، و )12535)

عن عطاء بن  ( من شعيب بن صفوان، أربعُتهم12537األسود، و )
 السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: 

، فقال: اغسلوه، وال تقربوه شيئا كان ملسو هيلع هللا ىلص"مات حمرم على عهد رسول هللا 
 ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة يليب". حيرم عليه وكفنوه يف

 

من  369و  368 /3(، والدارقطين 102-1206أخرجه مسلم ) - 9
طريق أيب الزبري، قال: مسعت سعيد بن جبري، يقول: قال ابن عباس رضي 

 هللا عنهما:

أن ملسو هيلع هللا ىلص ، فأمرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"وقصت رجال راحلته، وهو مع رسول هللا  
ورأسه، فإنه يبعث  -حسبته قال  -ا وجهه يغسلوه مباء وسدر وأن يكشفو 

 يوم القيامة وهو يهل".

من طريق احلسن بن عمارة،  300 /4أخرجه أبو نعيم يف "احللية"  - 10
 عن حبيب بن أيب اثبت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس:

                                                           

 ويف املطبوع من "اتريخ بغداد" )إبراهيم بن أيب محزة( وهو حتريف. -  97
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، فقال: اغسلوه مباء ملسو هيلع هللا ىلص"أن رجال وقع عن راحلته فوقص، فسألوا النيب  
 ."بيه، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يليبوسدر، وكفنوه يف ثو 

 وإسناده ضعيف جدا، احلسن بن عمارة: مرتوك.
 

(، 215(، ويف "الصغري" )4341أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) - 11
من طريق قيس بن الربيع،  151 /6ومن طريقه اخلطيب يف "اتريخ بغداد" 

 عن سامل األفطس، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس:
اغسلوه مباء ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال النيب موهو حمر جال وقعت به انقته، فمات "أن ر 

 وسدر، وكفنوه يف ثوبيه، وال تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن سامل األفطس إال قيس، تفرد به حممد بن بكار".
 

إمساعيل بن عمرو ( من طريق 12534) /12أخرجه الطرباين  - 12
البجلي، حدثنا شريك، عن سعيد بن صاحل، عن فضيل بن عمرو، عن 

 سعيد بن جبري، عن ابن عباس:
اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه ملسو هيلع هللا ىلص: "أن حمرما وقصته راحلته، فقال رسول هللا 

 ".-أو قال: ملبدا  -يف ثوبيه، وال تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 

( من طريق 607وأخرجه ابن املقرئ يف "املعجم" )وإسناده ضعيف، 
 .ن عمرو به، ليس فيه سعيد بن صاحلإمساعيل ب
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 غريب الحديث

 

 )فوقصته انقته( الوقص: كسر العنق، أي: أسقطته فاندق عنقه.

 

 )كفنوه يف ثوبيه( ثوابه: مها ثياب إحرامه إزار ورداء.

 

 وا رأسه.)وال ختمروا رأسه( ابلتشديد أي: ال تغطوا وال تسرت 

 

َراٌت بسكون  رٌَة، واجلمع ِسدأ )سدر( السدر: شجر النبق، الواحدة ِسدأ
الدال، وِسَدَراٌت بفتح الدال وكسرها، وِسَدر بفتح الدال. "خمتار الصحاح" 

 :168 /2(، ويف "الفائق" 292)ص 

 "سدر السدر: شجر محله النبق وورقه غسول". 

 

قائال لبيك، واملعىن أنه حيشر يوم )ملبيا( نصب على احلال، أي: حال كونه 
القيامة على هيئته اليت مات عليها ليكون ذلك عالمة حلجه، كالشهيد أييت 

 وأوداجه تشخب دما.
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 ستفاد من الحديثي

 

:  وجوب غسل ميت املسلمني، وهو فرض كفاية. أوًلا

 

 استحباب السدر يف غسل امليت. اثنياا:

 

 سدر يف غسله.جواز استعمال احملرم احلي لل اثلثاا:

 

 ستخدام السدر مع املاء للمبالغة يف التنظيف وألنه يطيب اجلسد.ا رابعاا:

 

ا:  أن اختالط املاء ابألشياء الطاهرة ال خيرجه عن الطهورية. خامسا

 

ا:  جواز التكفني بثوبني. سادسا

 

 جواز التكفني يف الثياب امللبوسة. سابعاا:
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 وجوب تكفني ميت املسلمني وهو إمجاع. اثمناا:

 

 أن الكفن مقدم على قضاء دين امليت. اتسعاا:

 

 أن غري احملرم حينط كما خيمر رأسه. عاشراا:

 

أن احملرم يكفن بثياب إحرامه، وال جيوز أن يغطى رأسه  احلادي عشر:
ووجهه، وال ميس طيبا، وأنه يبعث يوم القيامة يليب: أي: يقول: لبيك اللهم 

 لبيك.

 

 استحباب دوام التلبية يف اإلحرام. الثاين عشر:

 

أن من شرع يف طاعة مث حال بينه وبني إمتامها املوت يرجى  الثالث عشر:
 يكتبه يف اآلخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا له أن هللا تعاىل

 صحت النية، ويشهد له قوله تعاىل:

رُُه ﴿  ُت فَ َقدأ َوَقَع َأجأ ُه الأَموأ رِكأ َوَمنأ خَيأرُجأ ِمنأ بَ يأِتِه ُمَهاِجًرا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه مُثَّ يُدأ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما  [.100اء: ]النس﴾ َعَلى اَّللَِّ وََكاَن اَّللَّ
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 أن امليت يبعث على هيأته اليت مات عليها. الرابع عشر:

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 دليل آخر:
 

وحنن نغسل ملسو هيلع هللا ىلص دخل علينا النيب "( عن أم عطية، قالت: 55)
اغسلنها ثالاث، أو مخسا، أو أكثر من ذلك، إن رأينت  ابنته، فقال:

كافور، ئا من  ذلك، مباء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شي
آذانه فألقى إلينا حقوه، فقال:  فلما فرغنا .فإذا فرغنت فآذنين

 أشعرهنا إايه".
 

( و 1259( و )1258( و )1254( و )1253أخرجه البخاري )
( و 3142(، وأبو داود )38( و )36-939(، ومسلم )1261)
و  (1890( و )1887( و )1886( و )1881(، والنسائي )3146)
( و 2026( و )2025( و )2020(، ويف "السنن الكربى" )1893)
، 407 /6و 84 /5(، وأمحد 1458(، وابن ماجه )2031( و )2029)

( 6089، وعبد الرزاق )203 /1، والشافعي 222 /1ومالك يف "املوطأ" 
(، وإسحاق 363، واحلميدي )242 /3(، وابن أيب شيبة 6093و )

(، وابن اجلارود يف "املنتقى" 28) (، والطوسي يف "األربعني"2337)
(، وابن حبان 2936( و )2935(، وابن املنذر يف "األوسط" )518)
(، وأبو نعيم 98( و )93)-(86) /25(، والطرباين 3033( و )3032)

، ويف "املعرفة" 6 /4و 4 /4و 389 /3، والبيهقي 339 /6يف "احللية" 
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، والبغوي 479 /1ه" (، واخلطيب يف "الفقيه واملتفق7334( و )7333)
( من طرق عن أيوب السختياين، عن حممد بن 1474يف "شرح السنة" )

 سريين، عن أم عطية به.
(، ويف 1890، والنسائي )84 /5(، وأمحد 1259وزاد البخاري ) 

(: "قال: وقالت 3033(، والطوسي، وابن حبان )2029"الكربى" )
 سبعا، قال: حفصة: قال: "اغسلنها وترا ثالاث، أو مخسا، أو 

(، 1254وقالت أم عطية: مشطناها ثالثة قرون"، وهي عند البخاري برقم )
وفيه أيضا "ابدءوا مبيامنها، ومواضع الوضوء منها"، وكذا إسحاق بن 

 (، وسيأيت من طرق عن حفصة بنت سريين.3032راهويه، وابن حبان )

 وله طرق عن ابن سريين:

(، 2032(، ويف "الكربى" )1894(، والنسائي )1257أخرجه البخاري ) 
( من 100( و )99) /25(، والطرباين 86والدواليب يف "الذرية الطاهرة" )

( من 519(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )990طريق ابن عون، والرتمذي )
( من طريق منصور، 94) /25(، والطرباين990طريق خالد، والرتمذي )

(، 98( و )95) /25(، والطرباين 3033(، وابن حبان )990مذي )والرت 
من طريق هشام، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت"  389 /3والبيهقي 

( عن يزيد بن 4497(، ويف "األوسط" )96) /25(، والطرباين 3054)
( من طريق 98) /25(، والطرباين 3033إبراهيم التسرتي، وابن حبان )

( من 4497(، ويف "األوسط" )97طريق أشعث، و ) ( من95حبيب، و )
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طريق سعيد بن عبد الرمحن، أخي أيب حرة، مثانيُتهم )ابن عون، وخالد 
احلذاء، ومنصور بن زاذان، وهشام بن حسان، ويزيد بن إبراهيم، وحبيب، 

 وأشعث، وسعيد بن عبد الرمحن( عن حممد بن سريين به.

قرون، وأرسلناهن من خلفها"،  وعند بعضهم "قالت: جعلنا رأسها ثالثة
 ( "واجعلن هلا ثالثة قرون" ابألمر، وقد يكون حتريًفا.98وعند الطرباين )

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

 حدثنا عفان، حدثنا مهام، عن قتادة، قال:  85 /5وأخرجه أمحد 

، ملسو هيلع هللا ىلص"أخذ ابن سريين غسله عن أم عطية، قالت: "غسلنا ابنة رسول هللا 
أن نغسلها ابلسدر ثالاث، فإن أجنت وإال فخمسا، فإن أجنت وإال فأمران 

 فرأينا أن أكثر من ذلك سبع". فأكثر من ذلك، قالت:

، وابن عبد الرب 389 /1(، ومن طريقه البيهقي 3147وأخرجه أبو داود )
حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مهام، حدثنا قتادة،  375 /1يف "التمهيد" 

 عن حممد بن سريين:

أنه كان أيخذ الغسل، عن أم عطية، يغسل ابلسدر مرتني، والثالثة ابملاء " 
 والكافور".

 وهذا إسناد على شرط مسلم.
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حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا حممد بن  85 /5وأخرجه أمحد 
 سريين، قال: نُبئت أن أم عطية، قالت:

أو مخسا، أو  ، فأمران أن نغسلها ثالاث،ملسو هيلع هللا ىلص"توفيت إحدى بنات النيب  
أكثر من ذلك إن رأينت، وأن جنعل يف الغسلة اآلخرة شيئا من سدر 

 وكافور".

( عن علي 3054وهذا شاذ، فقد رواه أبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )
( من طريق سليمان بن حرب، والطرباين يف 96) /25بن اجلعد، والطرباين ا

م، ثالثُتهم عن يزيد ( من طريق النعمان بن عبد السال4497"األوسط" )
بن إبراهيم التسرتي، ورواه مجع عن ابن سريين، عن أم عطية مباشرة بال ا

  من عفان وهو ابن مسلم بن -وال أجزم به  -واسطة، وأظن أن اخلطأ 
عبد هللا الباهلي: ثقة ثبت، ورمبا وهم، قال ابن معني: أنكرانه يف صفر سنة 

 تسع عشرة.
بعد أن ذكر حديث "أعطي  - 105 /7قال ابن عدي يف "الكامل" 

 :-يوسف وأمه شطر احلسن يعين سارة" 

"وهذا احلديث ما أعلم رفعه أحد غري عفان وغريه أوقفه عن محاد بن سلمة 
وعفان أشهر وأوثق وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شيء مما ينسب إىل 

 الضعف.

مالء فقيل كان يرى أنه يكتب عنه ببغداد من قيام اإل  :قال أمحد بن حنبل
له اي أاب عبد هللا فقال، ومن يصرب على ألفاظ عفان، وأمحد أروى الناس 
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عن عفان مسندا وحكاايت وكالما يف الرجال مما حفظه عن عفان، وال 
أعلم لعفان إال أحاديث عن محاد بن سلمة وعن محاد بن زيد وعن غريمها 

ينقصه ألن  أحاديث مراسيل فوصلها وأحاديث موقوفة فرفعها هذا مما ال
الثقة وإن كان ثقة، قد َيِهم يف الشيء بعد الشيء، وعفان ال أبس به 

 صدوق".

( من طريق يزيد بن زريع، 3143(، وأبو داود )37-939وأخرجه مسلم )
( من طريق سفيان، كالمها عن أيوب، عن حممد بن 1891والنسائي )

 سريين، عن حفصة أخته، عن أم عطية قالت: 

 ثة قرون"."وجعلنا رأسها ثال

( من طريق سلمة بن 2028(، ويف "الكربى" )1889وأخرجه النسائي )
 علقمة، عن حممد، عن بعض أخواته، عن أم عطية قالت: 

فأمران بغسلها فقال: اغسلنها ثالاث أو مخسا أو ملسو هيلع هللا ىلص "توفيت ابنة رسول هللا 
سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنه، قالت: قلت: وترا قال: نعم واجعلن يف 

اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين، فلما فرغنا آذانه فأعطاان 
 حقوه فقال: أشعرهنا إايه".

( من طريق سامل احلناط، عن حممد بن سريين، 166) /25وأخرجه الطرباين 
 عن حفصة بنت سريين، عن أم عطية:
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وترا، أو ، فقال: اغسلنها ثالاث ملسو هيلع هللا ىلصتوفيت فدخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص "أن ابنة للنيب 
مخسا، أو ما رأينت واجعلنه وترا فغسلناها فدخل، فألقى إلينا حقوه، فقال: 

 أشعرهنا حتت كفنها، واجعلن يف آخره كافورا".

 

 وله طريقان آخران عن أم عطية:

(، 1260( و )1259( و )1258( و )1254أخرجه البخاري ) - 1
( 1883(، والنسائي )1459(، وابن ماجه )39-939ومسلم )

واحلميدي  (،2029( و )2027( و )2022(، ويف "الكربى" )1892)و
(، 3032، وابن حبان )251و  243 /3(، وابن أيب شيبة 364)

من طريق أيوب،  6 /4و  389 /1(، والبيهقي 159) /25والطرباين 
(، وأبو داود 41-939(، ومسلم  )1263( و )1262والبخاري )

(، ويف "الكربى" 1885(، والنسائي )990(، والرتمذي )3144)
(، 6091( و )6090، وعبد الرزاق )408و  407 /6(، وأمحد 2024)

( و 2338، وإسحاق )455 /8وابن سعد يف "الطبقات الكربى" 
 /25(، والطرباين 520(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )2355( و )2339)
، 3455 /6 (، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 158)-(154( و )94)

(، 1031، ويف "السنن الصغري" )6-5 /4و 389 /3و  7 /1هقي والبي
( من طرق عن 1473(، والبغوي يف "شرح السنة" )7388ويف "املعرفة" )

(، ومسلم 1256( و )1255( و )167والبخاري ) هشام بن حسان،
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(، والنسائي 990(، والرتمذي )3145(، وأبو داود )43( و )939-42)
 /3وابن أيب شيبة  ،408 /6(، وأمحد 2023(، ويف "الكربى" )1884)

(، وابن املنذر يف "األوسط" 519، وابن اجلارود يف "املنتقى" )241
 /3(، والبيهقي 161( و )160(  و )94) /25(، والطرباين 2937)

(، وابن حزم 7336(، ويف "املعرفة" )1030، ويف "السنن الصغري" )388
من طريق  376 /1تمهيد" ، وابن عبد الرب يف "ال122 /5يف "احمللى" 

 /3، وابن أيب شيبة 85 /5(، وأمحد 40-939خالد احلذاء، ومسلم  )
( من طريق عاصم األحول، أربعُتهم )أيوب، 165) /25، والطرباين 243

  .وهشام، وخالد، وعاصم( عن حفصة بنت سريين، عن أم عطية به

من خلفها"، و وفيه "فضفران رأسها ثالث قرون مقدمتها، وقرنيها وألقيناها 
 "ابدأن مبيامنها، ومواضع الوضوء منها".

( "أهنن جعلن 2022(، والنسائي يف "الكربى" )1260وعند البخاري )
، ثالثة قرون نقضنه، مث غسلنه، مث جعلنه ثالثة ملسو هيلع هللا ىلصرأس بنت رسول هللا 

 قرون".

"ثالاث أو مخسا  -عدد الغسالت  -( 2027وعند النسائي يف "الكربى" )
 أكثر من ذلك إن رأينت".أو سبعا أو 
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 /6(، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 84) /25أخرجه الطرباين  - 2
من طريق حممد بن  374-373 /1، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 3455

سنان العوقي، حدثنا مهام بن حيىي، عن قتادة، عن أنس بن مالك: "أنه 
، فأمران أن ملسو هيلع هللا ىلصكان أخذ ذلك عن أم عطية، قالت: غسلنا ابنة النيب 

نغسلها ابلسدر ثالاث، وإال فخمسا، وإال فأكثر من ذلك، فرأينا أن أكثر 
 من ذلك سبعا".

 وإسناده على شرط البخاري.

 

 غريب الحديث

 

َراٌت بسكون  رٌَة، واجلمع ِسدأ )سدر( السدر: شجر النبق، الواحدة ِسدأ
تار الصحاح" الدال، وِسَدَراٌت بفتح الدال وكسرها، وِسَدر بفتح الدال. "خم

"سدر السدر: شجر محله النبق  :168 /2(، ويف "الفائق" 292)ص 
 وورقه غسول".

 
 )كافورا( هو احلنوط: وهو ما خيلط من الطيب للموتى خاصة.
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)حقوه( بكسر احلاء وفتحها لغتان، أي: إزاره، وأصل احلقو معقد اإلزار 
 ومجعه أحق وحقي ومسي به اإلزار جمازا ألنه يشد فيه.

 

)أشعرهنا إايه( الشعار ما يلي اجلسد من الثياب، أي: اجعلنه شعارا هلا، 
 .ملسو هيلع هللا ىلصكمة يف إشعارها تربًكا ابلنيب مسي شعارا ألنه يلي شعر اجلسد، واحل

 

 يستفاد من الحديث

 

:  وجوب غسل ميت املسلمني، وهو فرض كفاية. أوًلا
 

استحباب السدر يف غسل امليت، وصفته أن يطحن السدر مث خيلط  اثنياا:
 مع املاء.

 
 ستخدام السدر مع املاء للمبالغة يف التنظيف وألنه يطيب اجلسد.ا اثلثاا:

 
 أن اختالط املاء ابألشياء الطاهرة ال خيرجه عن الطهورية. رابعاا:

 
ا:  استحباب شيء من الكافور يف الغسلة األخرية.  خامسا
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ا:ساد  استحباب أن تكون الغسالت وترا. سا
 

 استحباب تقدمي امليامن ومواضع الوضوء. سابعاا:
 

 أن السنة أن يضفر شعر امليتة ثالثة قرون ويلقى خلفها. اثمناا:
 

 جواز تكفني املرأة يف ثوب الرجل. اتسعاا:
 

 أن النساء هن من يقمن بتغسيل امليتة إال إذا أراد زوجها تغسيلها. عاشراا:
 

، كشعره أو عرقه وما مس جسده وهذا ملسو هيلع هللا ىلصالتربك آباثره  احلادي عشر:
ملا جعل هللا يف جسده وما مسه من اخلري والربكة، ملسو هيلع هللا ىلص شيء خاص ابلنيب 

 وال يتعداه إىل غريه، ألمور منها:
، فلم يتربكوا رضي هللا ملسو هيلع هللا ىلصأنه لو كان خريا لسبقنا إليه أصحاب النيب  -أ 

ال مع اخللفاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته  عنهم أبحد منهم، ال يف حياته وال
دون ملسو هيلع هللا ىلص وال مع غريهم فدل ذلك على أهنم قد عرفوا أن ذلك خاص ابلنيب 

 غريه.
 أن ذلك وسيلة إىل الشرك وعبادة غري هللا سبحانه وتعاىل. -ب 



1316 
 

ال يقاس عليه، ملا بينه وبني غريه من البون الشاسع، فما ملسو هيلع هللا ىلص أن غريه  -ج  
 لربكة ال يتحقق يف غريه.جعل هللا فيه من اخلري وا

 أن هذه األشياء توقيفية، ال تشرع إال بدليل.  -د
 ربك به، وطريق إىل تعظيم نفسه، الذي فيه هالكه.أنه فتنة ملن تُ  -ه  

 
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 األغسال المستحبة

 

)غسل يوم اجلمعة، وغسل يوم يف األسبوع للنظافة، والغسل لإلحرام، 
 امليت(ولدخول مكة، والغسل من غسل 

 

 غسل يوم الجمعة

 

( "الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم، وأن يسنت، وأن 56)
 ميس طيبا إن وجد".

 

(، 21(، وأبو بكر املروزي يف "اجلمعة وفضلها" )880أخرجه البخاري )
 (، والبيهقي2820(، والطرباين يف "األوسط" )1745وابن خزمية )

(، وأبو بكر الشافعي يف 1744من طريق شعبة، وابن خزمية ) 242 /3 
، وابن املنذر يف [98] ( من طريق حممد بن املنكدر757"الغيالنيات" )

                                                           

( من طريق حممد بن املنكدر، عن عمرو بن سليم به، 1100وأخرجه أبو يعلى ) - 98
 فسقط من إسناده )أبو بكر بن املنكدر(.
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من طريق عبد هللا بن زايد، ثالثُتهم عن أيب  [99] (1764"األوسط" )
بكر بن املنكدر، قال: حدثين عمرو بن سليم األنصاري، قال: أشهد على 

 فذكره.قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب سعيد قال: أشهد على رسول هللا 
قال عمرو: أما الغسل، فأشهد أنه واجب، وأما االستنان والطيب، فاهلل  

 أعلم أواجب هو أم ال؟!، ولكن هكذا يف احلديث".

( حدثنا فليح بن سليمان، قال: أخربين أبو بكر 2330وأخرجه الطيالسي )
 بن املنكدر به.ا

 حدثنا يونس، حدثنا فليح، قال: مسعت أاب 66-65 /3وأخرجه أمحد 
 .بكر بن املنكدر، عن أيب سعيد اخلدري به،

 ليس فيه عمرو بن سليم! 

من طريق اهليثم بن  339-338 /2وأخرجه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 
مجيل، حدثنا فليح بن سليمان، عن أيب بكر حممد بن املنكدر، عن جابر، 

 قال: 

 يوجب الغسل على كل حمتلم يوم اجلمعة".ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 

 ا االضطراب من فليح فإنه صدوق كثري اخلطأ.وهذ

                                                           

حتّرف يف "األوسط" البن املنذر )عمرو بن سليم الزرقي( إىل )عمرو بن سليم  - 99
 الرومي(!
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عن عمرو بن سواد  242 /3(، والبيهقي 7-846وأخرجه مسلم )
( 1679(، ويف الكربى" )1375(، والنسائي )344السرحي، وأبو داود )

( من طريق خالد بن 2559عن حممد بن سلمة املرادي، وأبو عوانة )
( من طريق 1765وسط" )خراش، وابن أخي ابن وهب، وابن املنذر يف "األ

( من طريق حرملة بن حيىي، ستُتهم 1233سعيد بن منصور، وابن حبان )
عن ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن سعيد بن أيب هالل، وبكري بن 

 األشج، حداثه عن أيب بكر بن املنكدر، عن عمرو بن سليم، عن
 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه: أن رسول هللا  

"غسل يوم اجلمعة على كل حمتلم، وسواك، وميس من الطيب ما قدر عليه". 
واللفظ لسعيد بن أيب هالل، ومل يذكر بكرٌي يف إسناده عبَد الرمحن بن أيب 

 سعيد اخلدري، وقال: يف الطيب:

 "ولو من طيب املرأة". 

عن إسحاق بن عيسى الطباع، والطرباين يف  30 /3أمحد وأخرجه 
كالمها عن ابن هليعة،   ( من طريق عبد هللا بن يوسف،3287"األوسط" )

 عن بكري، عن أيب بكر بن املنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن
 عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه به. 

وإسناده ضعيف، وإن كان إسحاق بن عيسى الطباع روى عن ابن هليعة 
ألن ابن هليعة مدلس وقد  238 /5قبل احرتاق كتبه كما يف "الكامل" 
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ال يذكر يف إسناده عبَد الرمحن بن أيب  عنعنه، والصحيح أن بكري بن األشج
 سعيد اخلدري.

عن  69 /3(، وأمحد 1700(، ويف "الكربى" )1383وأخرجه النسائي )
( من طريق عبد هللا بن 1743أيب العالء احلسن بن سوار، وابن خزمية )

عبد احلكم، وشعيب، ثالثتهم عن الليث بن سعد، عن خالد بن زيد، عن 
سعيد بن أيب هالل، عن أيب بكر بن املنكدر، أن عمرو بن سليم، أخربه، 

 عن عبد الرمحن بن أيب سعيد، عن أبيه به.

من طريق بكر بن عبد هللا،  245 /2أخبار قزوين" وأخرجه الرافعي يف "
عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد 

 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصاخلدري، عن أبيه عن النيب 

 "غسل يوم اجلمعة واجب كوجوب غسل اجلنابة".

وهذا إسناد اتلف، بكر بن عبد هللا هو ابن الشرود الصنعاين: قال ابن 
 ليس بشيء.َمِعني: كذاب، 

 وضعفه النسائي، والدارقطين.

(، وأبو داود 5-846(، ومسلم )895( و )879وأخرجه البخاري )
، 60 /3(، وأمحد 1680(، ويف "الكربى" )1377(، والنسائي )341)

مطبوع  - 626 /8، ويف "اختالف احلديث" 134-133 /1والشافعي 
(، 1742ديث )(، وابن خزمية حتت احل1537يف آخر "األم"، والدارمي )
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، وابن املنذر يف "األوسط" 116 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 
(، والرامهرمزي يف "احملدث الفاصل" )ص 2557(، وأبو عوانة )1763)

، ويف 188 /3و 294 /1(، والبيهقي 1228(، وابن حبان )503
( 102 /1( عن مالك بن أنس )وهو عنده يف "املوطأ" 2091"املعرفة" )

ن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري: أن عن صفوان ب
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 "غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم".

 وله طرق عن صفوان بن سليم:

(، وأمحد 1089(، وابن ماجه )2665( و )858أخرجه البخاري ) -أ 
، ويف "اختالف 134-133 /1(، والشافعي 5307، وعبد الرزاق )6 /3

(، وابن أيب 753مطبوع يف آخر "األم"، واحلميدي ) - 626 /8احلديث" 
(، وأبو 284(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )1538، والدارمي )92 /2شيبة 

(، 2558(، وأبو عوانة )1742(، وابن خزمية )1127( و )978يعلى )
 ، وابن املظفر يف "غرائب مالك"116 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 

( عن ابن عيينة، عن صفوان بن سليم 2091 "املعرفة" )(، والبيهقي يف70)
 به.

( من طريق أيب علقمة 1742أخرجه ابن خزمية حتت احلديث ) -ب 
 الفروي، حدثنا صفوان بن سليم به.
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( من طريق بكر بن وائل، عن 1155أخرجه الطرباين يف "الصغري" ) -ج  
 صفوان بن سليم به.

(، وابن املظفر يف "غرائب مالك" 307أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -د 
 ( من طريق أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم به.69)

من طريق الفضيل بن عياض،  138 /8أخرجه أبو نعيم يف "احللية"  -ه  
 عن صفوان بن سليم به.

( من طريق ابن مسعان عن 68و   أخرجه ابن املظفر يف "غرائب مالك" )
 صفوان بن سليم به.

من طريق أيب إسحاق، عن  363 /1ابن عدي يف "الكامل" أخرجه  -ز 
 صفوان بن سليم به.

( حدثنا حممد بن حممد بن 71أخرجه ابن املظفر يف "غرائب مالك" ) -ح  
 من طريق أمحد بن  205 /4سليمان، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" 

عبد الرمحن بن أيب عوف البزوري، كالمها عن وهب بن بقية، أخربان خالد 
بن عبد هللا، عن عبد الرمحن بن إسحاق، عن صفوان بن سليم، عن عطاء ا
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص بن يسار، عن أيب هريرة، أو عن أيب سعيد، أن النيب ا

 "الغسل واجب يوم اجلمعة على كل حمتلم".

 وقال اخلطيب:
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"روى هذا احلديث من غري وجه عن عطاء عن أيب سعيد بال شك، وهو 
 الصحيح".

( من طريق عبد العزيز بن حممد قال: 1229ن )أخرجه ابن حبا -ط 
حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري قال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا 

 "غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم كغسل اجلنابة".

ومعىن قوله "كغسل اجلنابة" أي: صفته كصفة غسل اجلنابة، وهذه الزايدة 
العزيز بن حممد وهو الدراوردي: قال أبو طالب: سئل شاذة تفّرد هبا عبد 

أمحد بن حنبل عن عبد العزيز الدراوردي، فقال: كان معروفا ابلطلب، وإذا 
وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ  حدث من كتابه فهو صحيح،

 من كتبهم فيخطىء، ورمبا قلب حديث عبد هللا بن عمر يرويها عن 
 عبيد هللا بن عمر". 

 ء فيخطىء.يوقال أبو زرعة: سيء احلفظ، فرمبا حدث من حفظه الش

 ،( من طريق حممد بن جعفر الوركاين617وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
قال: حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن حممد بن املنكدر، وصفوان 

 بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري موقوفا.ا

 وقال الطرباين:
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"مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر، عن عطاء إال عبد الرمحن، تفرد 
 به: حممد بن جعفر".

 وإسناده ضعيف، من أجل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم. 

 

ابن عمر، وجابر، و ، ملسو هيلع هللا ىلصوله شواهد من حديث رجل من أصحاب النيب 
ما والرباء، وثوابن، وسهل بن حنيف، وأيب الدرداء، وًل ختلو من ضعف 

 ، وابن عمر:ملسو هيلع هللا ىلصخال حديث الرجل من أصحاب النيب 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص:أما حديث الرجل من أصحاب النيب 

 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 363 /5و  34 /4فأخرجه أمحد 
من طريق سفيان الثوري،  3089 /6، وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 116

سعد،  من طريق إبراهيم بن 3168 /6وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 
كالمها عن سعد بن إبراهيم، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن، عن رجل 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصمن األنصار من أصحاب النيب 

"حق على كل مسلم يغتسل يوم اجلمعة ويتسوك وميس من طيب إن كان 
 ألهله".

، وإبراهيَم بن سعد:  وهذا إسناد صحيح، وخالف شعبُة: الثوريَّ
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حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سعد بن  34 /4أخرجه أمحد 
إبراهيم قال: مسعت حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن حيدث، عن رجل من 

 موقوفا.ملسو هيلع هللا ىلص األنصار، عن رجل من أصحاب النيب 

 عن حممد بن جعفر إبسناده مرفوعا. 94 /2وأخرجه ابن أيب شيبة 

ي، أخربان 7168وأخرجه أبو يعلى )  شعبة إبسناده مرفوعا.( من طريق اجلُدِّ

 وسفيان الثوري أحفظ من شعبة:

: عن شعبة: سفيان 166-165 /11قال وكيع كما يف "هتذيب الكمال" 
 احفظ مين.

وقال حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة عن أبيه: قال رجل لشعبة: خالفك 
 سفيان. قال: دمغتين.

وال يعدله أحد وقال حيىي بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إيّل من شعبة، 
 عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان.

وقال أبو عبيد اآلجري: مسعت أاب داود يقول: ليس خيتلف سفيان وشعبة 
يف شيء إال يظفر به سفيان، خالفه يف أكثر من مخسني حديثا القول فيها 

 قول سفيان.

يف قال أبو داود: وبلغين عن حيىي بن معني: قال: ما خالف أحد سفيان 
 شيء إال كان القول قول سفيان.
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( عن الثوري، عن سعد بن 5296وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
 ملسو هيلع هللا ىلص:إبراهيم، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من أصحاب حممد 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  

"حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أايم يوم اجلمعة، وأن يسنت، وأن 
 يصيب من طيب أهله".

 
 ابن عمر: وأما حديث

(، والطرباين يف "مسند 2602(، وأبو عوانة )1232فأخرجه ابن حبان )
( من طرق عن شبابة بن سوار، عن هشام بن الغاز، 1536الشاميني" )

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن انفع، عن ابن عمر: أن النيب 

"إن هلل حقا على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أايم يوما، وإن كان له 
 طيب مسه".

بن سوار: أبو جابر حممد بن عبد امللك  صحيح، واتبع شبابةَ  وهذا إسناد
 األزدي:

( حدثنا ابن أيب مسرة، حدثنا أبو جابر، عن 2603أخرجه أبو عوانة )
 هشام، مبثله. 

 
 وأما حديث جابر بن عبد هللا:
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، 304 /3(، وأمحد 1681(، ويف "الكربى" )1378فأخرجه النسائي )
(، وابن 1747(، وابن خزمية )24فضلها" )وأبو بكر املروزي يف "اجلمعة و 

 /2عن بشر بن املفضل، وابن أيب شيبة  82 /10عبد الرب يف "التمهيد" 
من طريق أيب خالد  116 /1، ومن طريقه الطحاوي يف "شرح املعاين" 93

( من طريق ابن أيب 1219(، وابن حبان )1746األمحر، وابن خزمية )
والطحاوي يف  ريق عبد الوهاب،( من ط1746عدي، وابن خزمية أيضا )

، مخسُتهم عن داود بن من طريق خالد بن عبد هللا 116 /1"شرح املعاين" 
 ملسو هيلع هللا ىلص: أيب هند، عن أيب الزبري، عن جابر، قال: قال رسول هللا 

 "حق على كل مسلم يف كل سبع غسل يوم، وذلك يوم اجلمعة".

جريج، عن أيب املنتخب: من طريق ابن  -( 1072وأخرجه عبد بن محيد )
 الزبري به.

 95 /2وإسناده ضعيف، من أجل عنعنة أيب الزبري، وأخرجه ابن أيب شيبة 
 حدثنا حممد بن فضيل، عن داود، عن أيب الزبري، عن جابر موقوفا.

فارسي  -( حدثنا حممد بن مهدي العطار 1746وأخرجه ابن خزمية ) 
 ( حدثنا 4267، والطرباين يف "األوسط" )-األصل سكن الفسطاط 

 181 /4عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي، وابن عدي يف "الكامل" 
من طريق حممد بن املتوكل، ثالثُتهم عن عمرو بن أيب سلمة التنيسي، حدثنا 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص زهري بن حممد، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عن النيب 
 "الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم".
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 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال زهري بن حممد، تفرد به: عمرو 
 بن أيب سلمة، وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد".ا

 وقال ابن عدي:

 " وال أعلم يرويه، عن ابن املنكدر غري زهري".

 يوإسناده ضعيف، زهري بن حممد: قال البخاري: عن أمحد، كأن زهريا الذ
 اميون آخر! عنه الش ييرو 

 وقال أبو حامت: حدث ابلشام من حفظه فكثر غلطه.

 (: 2281وقال الدارقطين يف "العلل" )

"روى هذا احلديث زهري بن حممد، فقال: عن حممد بن املنكدر، عن جابر، 
ووهم فيه، وإمنا رواه حممد بن املنكدر، عن أخيه َأيب بكر، عن َعمرو بن 

 سليم الزرقي، عن أيب سعيد".
 

 ا حديث الرباء بن عازب:وأم
(، 334(، ومن طريقه البغوي يف "شرح السنة" )529فأخرجه الرتمذي )

، وأبو بكر املروزي يف "اجلمعة 92 /2، وابن أيب شيبة 282 /4وأمحد 
(، 1659(، وأبو يعلى )350(، والروايين يف "مسنده" )17وفضلها" )

( من 528عن هشيم، والرتمذي ) 116 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 
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من طريق عبد العزيز بن  283 /4بن إبراهيم التيمي، وأمحد  طريق إمساعيل
( عن محاد بن شعيب، 8مسلم، وحيىي بن صاحل الوحاظي يف "نسخته" )

( من طريق مسعود بن سعد، وابن األعرايب يف "املعجم" 1684وأبو يعلى )
( من طريق جعفر بن زايد التميمي، والطرباين يف "األوسط" من طريق 377)

كلهم عن يزيد بن أيب زايد، عن ابن أيب ليلى، عن الرباء   زكراي، إمساعيل بن
 ملسو هيلع هللا ىلص: بن عازب، قال: قال رسول هللا ا

"إن من احلق على املسلمني، أن يغتسل أحدهم يوم اجلمعة، وأن ميس من 
 طيب إن كان عند أهله، فإن مل يكن عنده طيب، فاملاء له طيب".

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن الرباء إال هبذا اإلسناد، تفرد به: يزيد بن أيب زايد".

 قلت: يزيد بن أيب زايد: ضعيف.
 

 وأما حديث ثوابن:
( من طريق يزيد بن ربيعة، عن أيب األشعث، عن أيب 4171فأخرجه البزار )

 ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول هللا عثمان، عن ثوابن، 
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غسل يوم اجلمعة وأن ميس من طيب أهله إن "حق على كل مسلم السواك و 
 كان".

 وإسناده ضعيف جدا، يزيد بن ربيعة: مرتوك.
 

 وأما حديث سهل بن حنيف:
( من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا يزيد بن 5596) /6فأخرجه الطرباين 

عياض، عن أشعث بن مالك، عن عثمان بن أيب أمامة، عن سهل بن 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص حنيف، أن رسول هللا 

 ن حق اجلمعة السواك، والغسل، ومن وجد طيبا فليمس منه"."م

 وإسناده اتلف، يزيد بن عياض: كذبه مالك وغريه. 
 

 وأما حديث أيب الدرداء:
من طريق عمر بن قيس، عن  11 /6فأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص عطاء، عن أيب الدرداء، عن النيب 

 "غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم". 

( من طريق عمر بن قيس، 2096وأخرجه ابن املخلص يف "املخلصيات" )
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  عن عطاء، عن أيب ذر، وأيب الدرداء:

 "غسل يوم اجلمعة على كل حمتلم فصاعدا".
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 وإسناده ضعيف جدا، فيه عمر بن قيس املكي وهو مرتوك احلديث.

 

 غريب الحديث

 

 :106 /1السنن" )واجب( قال اخلطايب يف "معامل 

"معناه وجوب االختيار واالستحباب دون وجوب الفرض، كما يقول  
الرجل لصاحبه: حقك علّي واجب وأان أوجب حقك، وليس ذلك مبعىن 

 اللزوم الذي ال يسع غريه".

مطبوع آخر كتاب  - 626 /8قال اإلمام الشافعي يف "اختالف احلديث" 
 "األم":

اجب يف األخالق، وواجب يف االختيار، "فاحتمل واجب ال جيزئ غريه، وو 
ويف النظافة، ونفي تغري الريح عند اجتماع الناس، كما يقول الرجل للرجل: 

وجب حقك علي إذ رأيتين موضعا حلاجتك، وما أشبه هذا، فكان هذا 
أوىل معنييه ملوافقة ظاهر القرآن يف عموم الوضوء من األحداث، وخصوص 

يف غسل يوم اجلمعة أيضا، ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول هللا الغسل من اجلنابة، والداللة ع
فإن قال قائل: فاذكر الداللة، قلت: أخربان مالك، عن ابن شهاب، عن 

املسجد يوم  ملسو هيلع هللا ىلصدخل رجل من أصحاب رسول هللا سامل بن عبد هللا قال: "
اجلمعة، وعمر بن اخلطاب خيطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: اي 
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فسمعت النداء، فما زدت على أن  أمري املؤمنني، انقلبت من السوق
كان  ملسو هيلع هللا ىلص توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول هللا

 أيمر ابلغسل. 

كان  ملسو هيلع هللا ىلصعمر، وعثمان علما أن رسول هللا قال الشافعي: فلما علمنا أن 
أيمر ابلغسل يوم اجلمعة، فذكر عمر علمه، وعلم عثمان، فذهب عنا أن 

يف غسل يوم اجلمعة، إذ  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا يكوان نسيا علمهما نتوهم أن 
ذكر عمر علمهما يف املقام الذي توضأ فيه عثمان يوم اجلمعة ومل يغتسل، 

ممن حضرمها من  ومل خيرج عثمان فيغتسل، ومل أيمره عمر بذلك، وال أجد
ابلغسل معهما، أو  ملسو هيلع هللا ىلصمن علم أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصعمر وعثمان قد علما أمر النيب  نإبخبار عمر عنه، دل هذا على أ
الغسل، على األحب ال على اإلجياب للغسل الذي ال جيزئ غريه، وكذلك 

دل على أن علم من مسع خماطبة عمر، وعثمان يف مثل علم  -وهللا أعلم  -
عمر وعثمان، إما أن يكون علموه علما، وإما أن يكون علموه خبرب عمر 

ئشة األمر ابلغسل يوم اجلمعة أخربان كالداللة عن عمر وعثمان، وروت عا
 سفيان، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: 

"كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون هبيئاهتم، فقيل هلم: لو 
 اغتسلتم".

قال: "من توضأ فبها  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث البصريني أن رسول هللا قال: وروي  
 ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
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ول أكثر من لقيت من املفتني اختيار الغسل يوم اجلمعة، وهم يرون قال: وق 
"من جاء ملسو هيلع هللا ىلص ويف حديث ابن عمر عن رسول هللا أن الوضوء جيزئ منه، 

منكم اجلمعة فليغتسل"، ما يدل على أن غسل يوم اجلمعة ال جيب 
الوجوب الذي ال جيزئ غريه، ألن الغسل إذا وجب الوجوب الذي ال جيزئ 

كل مصل جاء اجلمعة أو ختلف عنها، ألن قول رسول هللا غريه وجب على  
من جاء منكم اجلمعة فليغتسل"، يدل على أن ال غسل على من مل ملسو هيلع هللا ىلص 

 أيت اجلمعة".
 

 )حمتلم( أي: ابلغ، وذكر االحتالم لغلبته.
 

 )يسنت( أي: يستاك.

 

 يستفاد من الحديث

 

: أن الغسل يوم اجلمعة مستحب وليس بواجب على املعىن  أوًلا
االصطالحي، فإنه مل أيِت استعمال لفظ واجب يف نصوص الكتاب والسنة 

 مبعناه االصطالحي.

 :79 /10قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" 
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"وقد أمجع املسلمون قدميا وحديثا على أن غسل اجلمعة ليس بفرض 
واجب، ويف ذلك ما يكفي ويغين عن اإلكثار وال جيوز على األمة أبسرها 

ة ومعىن الكتاب وهذا مفهوم عند ذوي األلباب إال أن جعل معىن السن
العلماء مع إمجاعهم على أن غسل اجلمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه 

هل هو سنة مسنونة لألمة أم هو استحباب وفضل أو كان لعلة فارتفعت 
 وليس بسنة؟".

 :38 /4قال ابن املنذر يف "األوسط" 

ىل إمساس الطيب، وكان إمساس الغسل يوم اجلمعة إملسو هيلع هللا ىلص "ملا قرن النيب 
الطيب ليس بفرض ال خيتلف فيه أهل العلم، دل على أن الغسل املقرون 

 إليه مثله".

 : وقال اخلطايب

فبان لذلك أن  ،" ومل ختتلف األمة أن صالَة َمنأ مل يغتسل للجمعة جائزةٌ 
 ".سنة وفضيلة ال فريضة الغسل لصالة اجلمعة

 : وقال النووي

 وفقهاء األمصار إىل أنه سنة من السلف واخللف،وذهب اجلمهور "
 ".مستحبة وليس بواجب
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( غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم)ملسو هيلع هللا ىلص  وأجاب النووي عن قوله 
 ،متأكد: أي، حقك عليّ : كما يقول الرجل لصاحبه  ،أي: متأكد يف حقه

 ".أن املراد الواجب احملتم املعاقب عليهال 

ضل من توضأ فأحسن الوضوء : وجاء حديث صحيح صريح يف فقلت
(، وأبو 27-857للجمعة، وأنه جمزئ عن غسل اجلمعة، فقد روى مسلم )

 /2(، وأمحد 498(، والرتمذي )1090(، وابن ماجه )1050داود )
، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" 97 /2، وابن أيب شيبة 424

( و 1231(، وابن حبان )1818( و )1756(، وابن خزمية )1767)
(، وأبو نعيم يف 306"حديثه" ) يف(، وأبو الفضل الزهري 2779)

(، 625، ويف "السنن الصغري" )223 /3(، والبيهقي 1933"املستخرج" )
( من طريق األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، 2726ويف "الشعب" )

 ملسو هيلع هللا ىلص:: قال رسول هللا قال

ر له ما "من توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى اجلمعة، فاستمع وأنصت، غف
 بينه وبني اجلمعة، وزايدة ثالثة أايم، ومن مس احلصى فقد لغا".

 الرتمذي:  وقال

 "حديث حسن صحيح".

 البيهقي: وقال

 "وفيه دليل على أن الوضوء جيزئ من غسل اجلمعة".



1336 
 

 ال. مأن الغسل مشروع للبالغ سواء أراد اجلمعة أ :اثنياا

 

 استحباب السواك للجمعة. :اثلثاا

 

 التطيب للجمعة. :رابعاا

 

ا  فيه دليل على تعظيم يوم اجلمعة. :خامسا

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 يوم في األسبوع للنظافة غسل

 

( "حق هللا على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أايم، 57)
 يغسل رأسه وجسده".

 

، 342 /2(، وأمحد 849(، ومسلم )3487( و )897البخاري ) أخرجه
 189 -188 /3و  297 /1(، والبيهقي 2560( و )2536وأبو عوانة )

أبيه، عن أيب هريرة، عن  عنمن طريق وهيب، عن عبد هللا بن طاووس، 
 ، قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

س، و ( عن معمر، عن ابن طاو 5297عبد الرزاق يف "املصنف" ) وأخرجه
 أبيه، عن أيب هريرة موقوفا.عن 

، 21 /4(، ومن طريقه أبو نعيم يف "احللية" 2693الطيالسي ) وأخرجه
من طريق أيب عامر العقدي، كالمها  30 /2وأخرجه يف "أخبار أصبهان" 

بن صاحل، عن ابن طاووس، عن  زمعة)الطيالسي، وأبو عامر العقدي( عن 
 ملسو هيلع هللا ىلص: أبيه، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

"حق على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أايم كاغتساله من اجلنابة، 
 يغسل جسده ورأسه، جيعل ذلك يوم اجلمعة".
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ضعيف، من أجل زمعة بن صاحل، وهذا احلديث حمفوظ بدون  وإسناده
ا ما جاء يف حديث جابر من تقييده ابجلمعة تقييده بيوم من األسبوع، وأم

 ( من كتابنا هذا.56) رقمفقد تقّدم خترجيه وبيان ضعفه حتت احلديث 

(، 8692( معلقا، والطرباين يف "األوسط" )898البخاري ) وأخرجه
عن أابن بن صاحل، عن جماهد، عن طاووس، عن أىب  297 /1والبيهقي 

 ملسو هيلع هللا ىلص: هريرة، قال: قال النيب

 كل سبعة أايم يوما".  لم حق أن يغتسل يف"على كل مس

(، وابن املنذر يف 1234(، وعنه ابن حبان )1761ابن خزمية ) وأخرجه
( عن حيىي بن حبيب احلارثي، حدثنا روح، حدثنا شعبة 1781"األوسط" )

طاووس، عن أيب هريرة، عن النيب  عنقال: مسعت عمرو بن دينار حيدث، 
 ، أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص

 ن يغتسل كل سبعة أايم، وأن ميس طيبا إن وجده"."حق على كل مسلم أ

(، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" 5298عبد الرزاق ) وأخرجه
من طريق  119 /1( عن ابن جريج، والطحاوي يف "شرح املعاين" 1769)

مسع طاوسا يقول: قال أبو هريرة  أنهسفيان، كالمها عن عمرو بن دينار، 
 موقوفا.

 ة:من حديث بريد وجاء
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 /2(، والعقيلي يف "الضعفاء" 23املروزي يف "اجلمعة وفضلها" ) أخرجه
( من طريق زكراي بن حيىي، حدثين أبو 5623، والطرباين يف "األوسط" )85

 أبيه قال:  عنهالل، حدثين عبد هللا بن بريدة، 

أن نغتسل يف كل أسبوع يوما" واللفظ للمروزي، وزاد ملسو هيلع هللا ىلص "أمران رسول هللا 
 طرباين "يعين يوم اجلمعة".العقيلي وال

 ضعيف، قال العقيلي: وإسناده

"ال يتابع عليه". يعين زكراي بن حيىي بن اخلطاب، واتبعه الذهيب يف "امليزان" 
2/ 79. 

هالل هو حممد بن سليم الراسيب: تركه حيىي بن سعيد القطان، ويزيد  وأبو
 بن زريع، وقال النسائي: ليس ابلقوي.ا

 عف.ابن سعد: فيه ض وقال

 (: 2133أمحد بن حنبل كما يف "سؤاالت ابن هانئ" ) وقال

 . "ال حيفظ، ولني حديثه"

 الساجي: روي عنه حديث منكر.  وقال

 البزار: احتمل الناس حديثه، وهو غري حافظ.  وقال
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ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث كلها أو عامتها غري حمفوظة: وله  وقال
غري ما ذكرت ويف بعض رواايته ما ال يوافقه عليه الثقات، وهو ممن يكتب 

 حديثه.

 ابن معني: صدوق، ووثقه أبو داود. وقال

عبد الرمحن بن أيب حامت: أدخله البخاري يف كتاب "الضعفاء" ومسعت  وقال
 ه. أيب يقول: حيول من

 

 من الحديث يستفاد

 

الغسل يف يوم من أايم األسبوع للنظافة، يغسل فيه رأسه وجسده،  مشروعية
 :307 /21قال شيخ اإلسالم كما يف "جمموع الفتاوى" 

"وهذا يف أحد قويل العلماء هو غسل راتب مسنون للنظافة يف كل أسبوع 
 وإن مل يشهد اجلمعة، حبيث يفعله من ال مجعة عليه".

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 لإلحرام، ولدخول مكة الغسل

 

 ( "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن حيرم".58)
 

( 6158، والبزار )74:2 /4أخرجه ابن أيب شيبة  -صحيح  إسناده
 /1، واحلاكم 223 /3حدثنا الفضل بن يعقوب اجلزري، والدارقطين 

من طريق حممد بن املثىن، ثالثُتهم )ابن أيب  33 /5، وعنه البيهقي 447
شيبة، والفضل بن يعقوب اجلزري، وحممد بن املثىن( عن سهل بن يوسف، 

  املزين، عن ابن عمر، قال: فذكره.عن محيد، عن بكر بن عبد هللا

 الدارقطين، واحلاكم "وإذا أراد أن يدخل مكة". وزاد

 إسناد صحيح، وقال احلاكم: وهذا

 "صحيح على شرط الشيخني".

: وليس كما قال احلاكم رمحه هللا تعاىل، فلم يرِو مسلٌم لسهل بن قلت
يوسف شيئا، وهو من رجال البخاري ومل يرو له عن محيد الطويل، فهو 

فقد أطلق وصفه  الطويل،أيضا ليس على شرط البخاري، وفيه عنعنة محيد 
 : 252 /7ابلتدليس النسائي، وقال ابن سعد يف "الطبقات الكربى" 

 يد ثقة كثري احلديث، إال أنه رمبا دلس عن أنس بن مالك"."وكان مح
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 تدليسه عن أنس. فقّيد

 : 148 /4ابن حبان يف "الثقات"  وقال

"وكان يدلس مسع من أنس بن مالك مثانية عشر حديثا ومسع الباقي من 
 اثبت فدلس عنه". 

هذا  فيحمل( 151وأطلق وصفه ابلتدليس يف "مشاهري األمصار" )ص 
 ره يف "الثقات" ألنه فّصل القول هناك وهنا أمجل.على ما ذك

أبو بكر الربدجيي: وأما حديث محيد، فال حيتج منه إال مبا قال حدثنا  وقال
 أنس. 

احلافظ أبو سعيد العالئي: فعلى تقدير أن يكون أحاديث محيد  وقال
 مدلسة، فقد تبني الواسطة فيها، وهو ثقة صحيح. 

 (: يدلس عن أنس.1248الذهيب يف "الكاشف" ) وقال

(: "يدلس حديث أنس". 399احلافظ يف "هدي الساري" )ص  وقال
 وأطلق وصفه ابلتدليس يف "التقريب"!

 

 ملسو هيلع هللا ىلص:من فعله  وجاء
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(، وابن 2595(، وابن خزمية )1794(، والدارمي )830الرتمذي ) أخرجه
قوب املدين، عن ابن أيب ( من طريق عبد هللا بن يع71املنذر يف "االقناع" )

 عن أبيه: اثبت،الزاند، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن 

 جترد إلهالله واغتسل".ملسو هيلع هللا ىلص "أنه رأى النيب 

 الرتمذي: وقال

 "هذا حديث حسن غريب".

: إسناده ضعيف، عبد هللا بن يعقوب املدين: جمهول، واتبعه األسود قلت
 بن عامر شاذان، وأبو غزية:ا

 متابعة األسود بن عامر شاذان: أما

أخربان أبو عبد هللا احلافظ، حدثين حممد بن  32 /5البيهقي  فأخرجها
إمساعيل السكري وكتبه يل خبطه، حدثنا حممد بن سليمان الدالل، حدثنا 

نصر بن عبد هللا بن مروان النيسابوري ببغداد، حدثنا األسود بن عامر 
 لزاند، عن أبيه به.شاذان، حدثنا عبد الرمحن بن أىب ا

إسناد ضعيف، شيخ احلاكم حممد بن إمساعيل السكري: مل أجد له  وهذا
 ترمجة.

 متابعة أيب غزية: وأما
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 (،4862) /5(، والطرباين 71ابن املنذر يف "االقناع" ) فأخرجها
املخلص يف و ، 32 /5، ومن طريقه البيهقي 223 /3والدارقطين 

 1158 /3"معرفة الصحابة"  (، وأبو نعيم يف2980"املخلصيات" )
من طرق عن أيب غزية، عن عبد الرمحن بن أيب الزاند، عن أبيه،  [100]

 عن خارجة بن زيد بن اثبت، عن أبيه:

 اغتسل إلحرامه". ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 

إسناد شديد الضعف، أبو غزية هو حممد بن موسى بن مسكني، قال  وهذا
 :238 /1البخاري يف "التاريخ الكبري" 

 ده مناكري"."عن 

 : 289 /2ابن حبان يف "اجملروحني"  وقال

"كان ممن يسرق احلديث وحيدث به، ويروي عن الثقات أشياء 
 موضوعات".

 أبو حامت، واهتمه الدارقطين ابلوضع. وضعفه

 احلاكم: ثقة! وقال

 إبسناد ضعيف جدا من حديث عائشة: وجاء

                                                           

إمنا يرويه عن سقط من املطبوع منه )أبو غزية(، وإن عثمان بن اليمان بن هارون  - 100
 أيب غزية كما يف سنن الدارقطين.
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( حدثنا عيسى بن حممد السمسار 4889الطرباين يف "األوسط" ) أخرجه
قال: حدثنا حممد بن عمرويه اهلروي قال: حدثنا عبيد هللا بن عبد اجمليد 

 صاحل بن أيب حسان، عن  عناحلنفي قال: حدثنا خالد بن إلياس، 
 عبد امللك بن مروان، عن عائشة:

 ريد أن حيرم".، كان إذا خرج إىل مكة اغتسل حني يملسو هيلع هللا ىلص"أن النيب 

 الطرباين: وقال

"مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن مروان إال صاحل بن أيب حسان، وال 
 عن صاحل إال خالد بن إلياس، تفرد به: عبيد هللا بن عبد اجمليد".

 : خالد بن إلياس: مرتوك احلديث.قلت

 الطرباين عيسى بن حممد السمسار: مل أجد له ترمجة. وشيخ

 أيضا إبسناد ضعيف من حديث ابن عباس: وجاء

 /2، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "التحقيق" 222 /3الدارقطين  أخرجه
من طريق أمحد بن  33 /5، وعنه البيهقي 447 /1، واحلاكم 120-121

أنظر يف هذا الكتاب  وأانأيب الطيب، قال: قرئ على أيب بكر بن عياش 
عن ابن عباس، رضي هللا عنهما،  فأقر به، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه،

 قال:

، مث لبس ثيابه فلما أتى ذا احلليفة صلى ركعتني، مث ملسو هيلع هللا ىلص"اغتسل رسول هللا 
 قعد على بعريه، فلما استوى به على البيداء أحرم ابحلج".
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 احلاكم: وقال

"هذا حديث صحيح اإلسناد، فإن يعقوب بن عطاء بن أيب رابح من مجع 
 رجاه".أئمة اإلسالم حديثه، ومل خي

 : يعقوب بن عطاء بن أيب رابح: ضعفه األئمة.قلت

ابلغسل أمساء بنت عميس، وهي نفساء، وأمر به عائشة، ملسو هيلع هللا ىلص أمر النيب  وقد
 ( من حديث جابر الطويل أنه قال:1218وهي حائض، فقد روى مسلم )

"فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة، فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب 
 كيف أصنع؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص: عنهم، فأرسلت إىل رسول هللا  بكر رضي هللا

 .واستثفري بثوب وأحرمي" اغتسلي
عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن أمساء  322 /1ويف "املوطأ"  

بنت عميس أهنا ولدت حممد بن أيب بكر ابلبيداء، فذكر ذلك أبو بكر 
 فقال: "مرها فلتغتسل مث لتهل". ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا 

( أنه قال: "أقبلنا مهلني مع رسول 1213حديث جابر عند مسلم ) ومن
حبج مفرد، وأقبلت عائشة رضي هللا عنها، بعمرة حىت إذا كنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

واملروة، فأمران رسول هللا  والصفابسرف عركت، حىت إذا قدمنا طفنا ابلكعبة 
أن حيل منا من مل يكن معه هدي، قال فقلنا: حل ماذا؟ قال: "احلل ملسو هيلع هللا ىلص 

 عرفةله"، فواقعنا النساء، وتطيبنا ابلطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبني ك
على عائشة ملسو هيلع هللا ىلص إال أربع ليال، مث أهللنا يوم الرتوية، مث دخل رسول هللا 
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رضي هللا عنها، فوجدها تبكي، فقال: "ما شأنك؟"، قالت: شأين أين قد 
ذهبون إىل ومل أطف ابلبيت والناس ي أحلل،حضت، وقد حل الناس، ومل 

احلج اآلن، فقال: "إن هذا أمر كتبه هللا على بنات آدم، فاغتسلي، مث أهلي 
، ووقفت املواقف، حىت إذا طهرت طافت ابلكعبة والصفا  ابحلج"،  فَ َفَعَلتأ
واملروة، مث قال: "قد حللت من حجك وعمرتك مجيعا"، فقالت: اي رسول 

حججت، قال: "فاذهب لبيت حىت هللا، إين أجد يف نفسي أين مل أطف اب
 .من التنعيم"، وذلك ليلة احلصبة" اي عبد الرمحن، فأعمرها هبا

 يف كتاب احلج، وهللا املوفق. -إن شاء هللا تعاىل  -وسيأيت خترجيهما  

 

 من الحديث يستفاد

 

استحباب الغسل لكل من يريد اإلحرام حبج، أو عمرة، رجاًل كان أو  :أوًلا 
النفساء واحلائض هبذا الغسل، والغرض ملسو هيلع هللا ىلص صبًيا أو امرأة، وقد أمر النيب 

وإن بقي حكم احلدث موجودا، قال اإلمام الشافعي يف "األم"  النظافة، منه
2/ 158: 

ائض والنفساء "فأستحب الغسل عند اإلهالل للرجل والصيب واملرأة واحل
وكل من أراد اإلهالل اتباعاً للسنة، ومعقول أنه جيب إذا دخل املرء يف 

يتنظف له المتناعه  وأننسك، مل يكن فيه أن يدخله إال أبكمل الطهارة، 
المرأة، وهي ملسو هيلع هللا ىلص من إحداث الطيب يف اإلحرام، وإذا اختار رسول هللا 
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كان من يطهره   نفساء، ال يطهرها الغسل للصالة، فاختار هلا الغسل،
 الغسل للصالة أوىل أن خيتار له، أو يف مثل معناه أو أكثر منه".

 

 استحباب الغسل لدخول مكة. :اثنياا

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 الغسل من غسل الميت 

 

 "من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ".( 59)
 

، ومن طريقه ابن اجلوزي يف 472و  433 /2أخرجه أمحد  - صحيح
، 454 /2( عن حيىي، وأمحد 8171(، والبزار )622"العلل املتناهية" )

( عن حجاج، وابن أيب 623ومن طريقه ابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" )
( ومن طريقه 2433عن شبابة، والطيالسي ) 369و  269 /3شيبة 

( من طريق 2754لقاسم البغوي يف "اجلعدايت" )، وأبو ا303 /1البيهقي 
( من طريق ابن أيب 32شاهني يف "انسخ احلديث" ) وابنحسني بن حممد، 

من طريق الوليد بن مسلم، واخلطيب البغدادي  303 /1فديك، والبيهقي 
بن أيوب،  حيىيمن طريق  178 /2يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 

من طريق أسد بن موسى، مثانيتهم )حيىي  (339والبغوي يف "شرح السنة" )
بن سعيد القطان، وحجاج بن حممد، وشبابة بن سوار، والطيالسي، ا

أيب فديك، والوليد بن مسلم، وحيىي بن  وابنوحسني بن حممد املروزي، 
أيوب( عن ابن أيب ذئب، عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة، عن النيب 

 ، قال: فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص

 : 135 /2"املعرفة"  البيهقي يف وقال
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"صاحل موىل التوأمة اختلط يف آخر عمره، وسقط عن حد االحتجاج 
 حبديثه". 

 : مساع ابن أيب ذئب منه قبل اختالطه.قلت

 (: 87-86علي بن املديين كما "سؤاالت حممد بن عثمان" )ص  قال

"ثقة إال أنّه خرف وكرب فسمع منه قوم وهو خرف كبري فكان مساعهم ليس 
سفيان الثوري ممن مسع منه بعد ما خرف، وكان ابن أيب ذئب قد  بصحيح،

 مسع منه قبل أن خيرف". 

من طريق ابن أيب مرمي أنه قال:  85 /5ابن عدي يف "الكامل"  وروى
مسعت حيىي بن معني يقول: صاحل موىل التوأمة ثقة حجة، قلت له إن مالكا 

أن كرب وخرف، وسفيان ترك السماع منه فقال يل إن مالكا إمنا أدركه بعد 
الثوري إمنا أدركه بعد أن خرف فسمع منه سفيان أحاديث منكرات وذلك 

 بعد ما خرف ولكن بن أيب ذئب مسع منه قبل ان خيرف".

 : 89-88 /5ابن عدي  وقال

"وهو يف نفسه ورواايته ال أبس به إذا مسعوا منه قدميا، والسماع القدمي منه 
ج وزايد بن سعد، وغريهم ممن مسع منه قدميا مسع منه بن أيب ذئب، وابن جري

منه أبخرة فإنه مسع، وهو خمتلط وحلقه مالك والثوري وغريهم  مسعفأما من 
بعد االختالط، وحديث صاحل الذي حدث به قبل االختالط، وال أعرف 

أيب ذئب ويكون  ابن له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة، وإمنا البالء ممن دون
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وال يكون البالء من قبله وصاحل موىل التوأمة ال أبس ضعيفا فريوي عنه 
 برواايته وحديثه".

 (: 250اجلوزجاين يف "أحوال الرجال" ) وقال

"صاحل موىل التوأمة تغري أخريا فحديث ابن أيب ذئب عنه مقبول لسنه 
 ومساعه القدمي وأما الثوري فجالسه بعد التغري".

 فديك:هذا اجلمع حبان بن علي، وابن أيب  وخالف

 حبان بن علي، عن ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن أيب هريرة مرفوعا. فرواه

 بن علي هو العنزي: ضعيف. وحبان

ابن أيب فديك، عن ابن أيب ذئب، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه،  ورواه
 .[101] عن أيب هريرة مرفوعا

                                                           

(، وأخرجه ابن شاهني يف "انسخ احلديث" 2064ذكره الدارقطين يف "العلل" ) - 101
 من طريق هشام بن سليمان املخزومي، 279 /2(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 300)

 عن ابن جريج، عن ابن أيب ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة.
وهشام بن سليمان املخزومي، قال فيه أبو حامت: مضطرب احلديث، وحمله الصدق، ما أرى 

 حبديثه أبسا.
 وقال الُعقيلي: يف حديثه عن غري ابن جريج وهم.

 وقال احلافظ: مقبول.
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ابن أيب فديك أيضا، عن ابن أيب ذئب، عن القاسم بن عباس، عن  ورواه
 .[102] عمرو بن عمري، عن أيب هريرة مرفوعا

( إذ احلديث حمفوظ عن ابن 2064استغرهبما الدارقطين يف "العلل" ) وقد
أيب ذئب، عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة، فقد رواه عشرة عنه على 

بن حممد، وشبابة بن  وحجاجالقطان، هذا الوجه، وهم حيىي بن سعيد 
سوار، والطيالسي، وحسني بن حممد املروزي، وابن أيب فديك أيضا، والوليد 

بن مسلم، وحيىي بن أيوب، والدراوردي، وعبد الصمد بن النعمان، ا
 ، وله طرق أخرى عن أيب هريرة:حسن اإلسناد هبذافاحلديث 

 
-300 /1، والبيهقي (1463(، وابن ماجه )993أخرجه الرتمذي ) - أ

( من طريق عبد العزيز بن 625، وابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" )301
طريقه ابن اجلوزي يف "العلل"  ومن، 273-272 /2املختار، وأمحد 

( من طريق ابن 299و )( 33بن شاهني يف "انسخ احلديث" )(، وا626)
( من طريق محاد بن سلمة، والطرباين يف 1161جريج، وابن حبان )

( من طريق زهري بن حممد، أربعتهم )عبد العزيز املختار 985"األوسط" )

                                                           

 ، والبيهقي23 /2(، ومن طريقه ابن حزم يف "احمللى" 3161أخرجه أبو داود ) - 102
(، وعمرو بن عمري: جمهول، تفرد ابلرواية عنه القاسم بن 1004، ويف اخلالفيات )303 /1 

 عباس اللهيب، ومل يؤثر توثيقه عن أحد.
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البصري، وابن جريج، ومحاد بن سلمة، وزهري بن حممد التميمي( عن سهيل 
 بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: ا

 ملسو هيلع هللا ىلص:ول هللا رس قال

 "من غسل ميتا فليغتسل، ومن محله فليتوضأ".

 الرتمذي: وقال

 "حديث حسن".

 سهيال: القعقاع بن حكيم: واتبع

من طريق حممد بن عجالن، عن القعقاع بن  300 /1البيهقي  أخرجه
 حكيم، عن أىب صاحل به.

 فيه على سهيل: واخُتلف

، ويف "املعرفة" 301 /1(، ومن طريقه البيهقي 3162أبو داود ) فأخرجه
( حدثنا حامد بن حيىي، عن سفيان 1005(، ويف "اخلالفيات" )2115)

أبيه، عن إسحاق موىل زائدة، عن  عنبن عيينة، عن سهيل بن أيب صاحل، ا
 أيب هريرة مرفوعا.

 سفياَن: إمساعيُل ابن ُعلية عند البخاري يف "التاريخ الكبري" واتبع
 ًفا على أيب هريرة.، إال أنه جعله موقو 396-397 /1 
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اتفقا على إدخال إسحاق موىل زائدة، بني أيب صاحل وأيب هريرة،  لكنهما
فإذا ثبت هذا كان من املزيد يف متصل األسانيد، وما خال منه من املرسل 

 اخلفي.

من طريق ابن سريين، حدثنا سهيل  158 /9أبو نعيم يف "احللية"  وأخرجه
 بن أيب صاحل، عن أيب هريرة مرفوعا. [103]

 فيه أبو صاحل. ليس

من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل، عن أبيه،  301 /1البيهقي  وأخرجه
 عن احلارث بن خملد، عن أيب هريرة مرفوًعا.

 ضعيف، احلارث بن خملد: جمهول. وإسناده

 :162 /10الدارقطين يف "العلل"  وقال

 ب فيه"."ويشبه أن يكون سهيل كان يضطر 

 

، وابن شاهني يف 397 /1أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري"  - ب
، 23 /2و  250 /1(، وابن حزم يف "احمللى" 36"انسخ احلديث" )

 /7عدي يف "الكامل"  وابنمن طريق محاد بن سلمة،  301 /1والبيهقي 
( من طريق حممد 624، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" )446

                                                           

 ويف املطبوع من "احللية" )سهل( بدون ايء! - 103
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( من 34(، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )7993ن شجاع، والبزار )با
طريق أيب حبر البكراوي، ثالثتهم عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن 

 ملسو هيلع هللا ىلص: أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 

 .أ""من غسل ميتا فليغتسل، ومن محله فليتوض
و والبزار واقتصر البخاري على الشطر األول منه، وكذا ابن عدي، وزاد ه 

 "ومن تبعها فال جيلس حىت توضع".

 حممد بن عمرو: صفوان بن سليم: واتبع

من طريق حيىي بن عبد هللا بن بكري، حدثين ابن  302 /1البيهقي  أخرجه
هليعة، عن حنني بن أيب حكيم، عن صفوان بن سليم، عن أيب سلمة بن 

 عبد الرمحن، عن أيب هريرة مرفوًعا.

 البيهقي:  وقال

هليعة، وحنني بن أيب حكيم ال حيتج هبما، واحملفوظ من حديث أىب "ابن 
 سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أىب هريرة".

 البخاري: وقال

 "وال يصح" يعين: ال يصّح رفعه.

 (:1035أبو حامت كما يف "العلل" ) وقال

 "هذا خطأ، إمنا هو موقوف على أيب هريرة، ال يرفعه الثقات".
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من طريق عبدة بن  369و  269 /3موقوفا: ابن أيب شيبة  أخرجه
، ومن 397 /1سليمان، ويزيد بن هارون، والبخاري يف "التاريخ الكبري" 

العزيز الدراوردي، وابن املنذر يف  عبدمن طريق  301 /1طريقه البيهقي 
( من طريق إمساعيل بن إبراهيم، وابن شاهني يف "انسخ 2967"األوسط" )

(، 7992) والبزار( من طريق املعتمر بن سليمان، 302( و )35احلديث" )
 من طريق  302 /1من طريق عبد الوهاب بن عبد اجمليد، والبيهقي 

عبد الوهاب بن عطاء، سبعتهم عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن 
 أيب هريرة به.

 البخاري: وقال

 "وهذا أشبه". 

 لبخاري أنه قال: ( عن ا245الرتمذي يف "العلل الكبري" ) ونقل
"إن أمحد ابن حنبل وعلي بن عبد هللا، قاال: ال يصح يف هذا الباب 

 شيء". 
 (:1964أبو داود يف "مسائله" ) وقال

من غسل ميتا فليغتسل، فقال: ليس يثبت فيه  "مسعت أمحد ذكر يف
 حديث".

 ابن املنذر:  وقال

 "االغتسال من غسل امليت ال جيب، وليس فيه خرب يثبت".



1357 
 

 :302 /1البيهقي يف "السنن الكربى"  الوق

"هذا هو الصحيح، موقوفا"، مث روى إبسناده إىل حممد بن حيىي الذهلي أنه 
قال: ال أعلم يف من غسل ميتا فليغتسل حديثا اثبتا، ولو ثبت لزمنا 

 استعماله".

 

( 627، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "العلل" )280 /2أخرجه أمحد  - ج 
( ( حدثنا معمر، عن 6110اق ) وهو عنده يف "املصنف" )حدثنا عبد الرز 

إسحاق، عن أيب هريرة، قال: قال  أبوحيىي بن أيب كثري، عن رجل يقال له: 
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

 "من غسل ميتا، فليغتسل".

، والبخاري يف 280 /2ضعيف جلهالة أيب إسحاق، وأخرجه أمحد  وإسناده
من طريق أابن العطار، عن  301 /1، والبيهقي 397 /1"التاريخ الكبري" 

 عن أيب إسحاق به. حيىي بن أيب كثري، عن رجل، من بين ليث،

 ابإلضافة جلهالة أيب إسحاق، فيه من مل يسّم. وهذا

 

( عن أمحد بن مسعود اخلياط 986أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) - د
 /1(، والبيهقي 298( و )31املقدسي، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )

من طريق حممد بن عبد الرحيم الربقي، وجعفر بن مسافر، ثالثتهم  302
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عن عمرو بن أيب سلمة، حدثنا زهري بن حممد، عن العالء بن عبد الرمحن 
 ملسو هيلع هللا ىلص: عقوب املدين، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا بن يا

 "من غسل ميتا فليغتسل، ومن محله فليتوضأ".

 البيهقي: وقال

" زهري بن حممد قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكري. وقال 
 أبو عبد الرمحن النسائي: زهري ليس ابلقوي".

، فتعقبه املعلق على 13 /3أعّله ابن عبد الرب يف "االستذكار"  وبه
 مبا ال طائل حتته إال اجلهل الفاضح، فقال: 286 /3"اخلالفيات" 

"هذا من التعسف الظاهر!!، فزهري احتج به البخاري ومسلم، ووثقه 
اجلمهور وأثنوا عليه ابلصدق، وإمنا تكّلم بعضهم فيما حدث به يف الشام 

فيه الوهم ال ما حدث به خارج الشام،  فوقع من حفظه لكونه حدث
والراوي عنه وإن كان شامي األصل فهو مصري اإلقامة!، سكن تنيسة حىت 

ظهر من الطرق  وقد نسب إليها، وهو أيضا ثقة من رجال "الصحيحني"
األخرى أن هذا احلديث مل يتهم فيه زهري، فهو صحيح على شرط البخاري 

 عن هذا الطريق: 293 /9قال الدارقطين يف "العلل"  ومسلم!!، فال أدري ملَ 
 مبحفوظ؟". وليس

 : هذه غفلة من هذا املعلق، أهكذا يتعقب مثله احلافظ ابن قلت
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عبد الرب؟!!، وال أدري هل جهل أوغاب عنه قول اإلمام أمحد كما يف 
 -أيب سلمة التنيسي  بنيعين عمرو  -: "روى 44 /8"هتذيب التهذيب" 

حاديث بواطيل كأنه مسعها من صدقة بن عبد هللا، فغلط، فقلبها عن زهري أ
عن زهري"؟، وصدقة بن عبد هللا السمني: ضعيف، واألدهى قوله عن هذا 

ومسلم!!، ومل يرو الشيخان لعمرو بن أيب  البخاري اإلسناد أنه على شرط
سلمة التنيسي عن زهري بن حممد شيئا، فليس هذا على شرطهما، وكأن 

 ذكرها تركا أحاديث عمرو بن أيب سلمة، عن زهري هلذه العلة اليتالشيخني 
 إمام السنة أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل. 

 

من طريق هشام بن عمار، حدثنا الوليد،  303 /1أخرجه البيهقي  - ه 
ابن هليعة، عن موسى بن وردان، عن أىب هريرة، قال: قال رسول هللا  حدثين

 ملسو هيلع هللا ىلص:

 "من أراد أن حيمل ميتا فليتوضأ". 

 البيهقي: وقال

 "إسناده ضعيف".
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وضعفه من طريق وهيب،  301 /1(، والبيهقي 8261أخرجه البزار ) - و
عن أيب واقد، عن إسحاق موىل زائدة، وحممد بن عبد الرمحن بن ثوابن، عن 

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة، عن النيب 
 ضأ"."من غسل ميتا فليغتسل، ومن محله فليتو 

 البيهقي: وقال

 "وقيل عن إسحاق عن أىب سعيد وقيل غري ذلك".

: أبو واقد هو صاحل بن حممد بن زائدة املدين: ضعيف يف احلديث، قلت
 وخالفه سعيد بن أيب سعيد موىل املهري:

 ، ومن طريقه البيهقي397 /1البخاري يف "التاريخ الكبري"  أخرجه
ن وهب، عن أسامة، عن سعيد حدثين حيىي بن سليمان، عن اب 301 /1 
 بن أىب سعيد موىل املهري، عن إسحاق موىل زائدة، عن أىب سعيد به.ا

 

من طريق حممد بن إسحاق، حدثنا عبد هللا  303 /1أخرجه البيهقي  - ز
بن صاحل، حدثىن حيىي بن أيوب، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، ا

 عن سعيد بن املسيب، عن أىب هريرة، قال:

 ل امليت فليغتسل ومن أدخله قربه فليتوضأ"."من غس

إسناد ضعيف، عبد هللا بن صاحل كاتب الليث: صدوق كثري الغلط،  وهذا
 ثبت يف كتابه، وكانت فيه غفلة، وقال البيهقي:
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 "وقد قيل عن ابن املسيب قوله".

( عن معمر، 6112من قول ابن املسيب عبد الرزاق يف "املصنف" ) أخرجه
 بن املسيب قال: عن الزهري، عن ا

 "من غسل ميتا فليغتسل، ومن داله يف حفرته فليتوضأ".

حدثنا عبد األعلى، عن معمر، عن  269 /3ابن أيب شيبة  وأخرجه
 الزهري، عن سعيد بن املسيب، قال:

 "من السنة، من غسل ميتا اغتسل".

من طريق شعيب بن أىب محزة، عن الزهري، قال  303 /1البيهقي  وأخرجه
 حدثين سعيد بن املسيب:

"أن من السنة أن يغتسل من غسل ميتا، ويتوضأ من نزل ىف حفرته حني 
يدفن، وال وضوء على أحد يف غري ذلك ممن صلى عليه وال ممن محل 

 جنازته، وال ممن مشى معها".

نه حديث صحيح، وحسنه الرتمذي، وأبو الكالم يف هذا احلديث أ وخالصة
حممد البغوي، وصححه ابن حبان، وابن حزم، وقال الذهيّب يف "اختصار 

متعقبا قول البيهقي الصحيح املوقوف،  - 301 /1السنن الكربى" 
: "بل هي غري -واملرفوعات غري قوية جلهالة بعض رواهتا، وضعف بعضهم 

وهي أقوى من أحاديث القلتني،  بعيدة من القوة إذا ضّم بعضها إىل بعض،
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وأقوى من أحاديث "األرض مسجد إال املقربة واحلمام" إىل غري ذلك مما 
 احتج أبشباهه فقهاء احلديث".

 :238 /1احلافظ يف "التلخيص"  وقال

 "ويف اجلملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسًنا".

 

عائشة، وشاهد شواهد من حديث حذيفة بن اليمان، واملغرية، و  وله
 حسن من حديث علي بن أيب طالب:

 
 حديث حذيفة: أما

( عن إبراهيم بن هاشم البغوي، 2760الطرباين يف "األوسط" ) فأخرجه
(، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "العلل 37وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )

 /1القوهستاين، والبيهقي  إبراهيم( من طريق أمحد بن 628املتناهية" )
من طريق احلسن بن سفيان النسوي، ثالثتهم عن حممد بن  303-304

منهال، حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن أيب إسحاق، عن أبيه، عن 
 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا  قالحذيفة، قال: 

 "من غسل ميتا فليغتسل".

 الطرباين: وقال
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"مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال معمر، وال عن معمر إال يزيد، تفرد 
 حممد".به 

 : والد أيب إسحاق السبيعي مل أجد له ترمجة، وقال البيهقي:قلت

 "خرب أيب إسحاق عن أبيه عن حذيفة ساقط.

 : وقال علي بن املديين: ال يثبت فيه حديث".قال

 (: 1046ابن أيب حامت يف العلل ) وقال

 "قال أيب: هذا حديث غلط. ومل يبني غلطه". 

 :146 /4الدارقطين يف "العلل"  وقال

"وال يثبت هذا عن أيب إسحاق، واحملفوظ: قول الثوري وشعبة ومن اتبعهما  
 بن كعب، عن علي".اعن أيب إسحاق، عن انجية 

 إن شاء هللا تعاىل ختريج حديث علي. وسيأيت

 ابن اجلوزي:  وقال

"وأما حديث حذيفة فإن أاب إسحاق تغري أبخرة، وأبوه ليس مبعروف يف 
 النقل".

من صرّح بسماع معمر بن راشد منه هل كان قبل اختالطه أم : ومل أَر قلت
 بعده؟! 
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 حديث املغرية: وأما

حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق، قال:  246 /4أمحد  فأخرجه
وقد كنت حفظت من كثري من علمائنا ابملدينة أن حممد بن عمرو بن حزم 

يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النيب  أنه مسع كان يروي عن املغرية أحاديث منها، أنه حدثه
 "من غسل ميتا، فليغتسل".

 :22 /3اهليثمي يف "اجملمع"  وقال

 "ويف إسناده َمنأ مل يسم".
 

 حديث عائشة: وأما
 93 /2و  44 /1(، وابن أيب شيبة 3160( و )348أبو داود ) فأخرجه

، والعقيلي يف 202 /1(، والدارقطين 256، وابن خزمية )268 /3و 
 /1(، واحلاكم 40، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )197 /4"الضعفاء" 

(، ويف 2127، ويف "املعرفة" )304و 300و 199 /1،  والبيهقي 163
(، واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع 1003)( و 1002"اخلالفيات" )

(، وابن 338، والبغوي يف "شرح السنة" )133-132 /1والتفريق" 
 /6( من طريق زكراي بن أيب زائدة، وأمحد 629اجلوزي يف "العلل املتناهية" )

، ومن طريقه 241 /1(، والدارقطين 76، وابن املنذر يف "األوسط" )152
 من طريق 300 /1(، والبيهقي 630هية" )اجلوزي يف "العلل املتنا ابن
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عبد هللا بن أيب السفر، كالمها عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب  
 العنزي، عن عبد هللا بن الزبري، عن عائشة، أهنا حدثته:

كان يغتسل من أربع: من اجلنابة، ويوم اجلمعة، ومن ملسو هيلع هللا ىلص "أن النيب 
 احلجامة، ومن غسل امليت".

قال: "الغسل من أربع: من اجلنابة، واحلجامة، وغسل ملسو هيلع هللا ىلص لفظ أن النيب  ويف
 امليت، وغسل اجلمعة".

 "والغسل من ماء احلمام". 300 /1، والبيهقي 241 /1الدارقطين  وزاد

 أبو داود: وقال

 "وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه".

 الدارقطين: وقال

 فظ"."مصعب بن شيبة ليس ابلقوي وال ابحلا

 :241 /1أيضا  وقال

 "مصعب بن شيبة ضعيف".

 احلاكم فقال: وأما

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه" وأقره الذهيب يف 
من مناكري مصعب بن شيبة، ومل  120 /4"التلخيص"! وعده يف "امليزان" 
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حبيب العنزي شيئا إمنا روى  بنخيرّج البخاري ملصعب بن شيبة، وال لطلق 
 ق بن حبيب يف "األدب املفرد" فقط.لطل

 :196 /4" العقيلي يف "الضعفاء وقال

أمحد بن حممد بن هانئ، قال: ذكرت أليب عبد هللا الوضوء من  حدثنا
احلجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكري، 

، وعليه مرط ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  وخرجمنها هذا احلديث وعشرة من الفطرة، 
 رجل".م

( من طريق زكراي 261: حديث عشرة من الفطرة يف "صحيح مسلم" )قلت
بن أيب زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد هللا بن ا

 ملسو هيلع هللا ىلص: هللا  رسولالزبري، عن عائشة، قالت: قال 

"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، 
 الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء".وقص األظفار، وغسل 

قال زكراي: قال مصعب: ونسيت العاشرة إال أن تكون "املضمضة" زاد  
 قتيبة، قال وكيع: "انتقاص املاء: يعين االستنجاء".

 
 حديث علي بن أيب طالب: وأما

( حدثنا 656، ومن طريقه الضياء يف "املختارة" )103 /1أمحد  فأخرجه
 /1إبراهيم بن أيب العباس، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على "املسند" 
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(، وابن عدي يف 657، ومن طريقه الضياء يف "املختارة" )129-130
عن أيب معمر إمساعيل بن إبراهيم، وسعيد بن منصور  173 /3"الكامل" 

 (6322(، ومن طريقه الطرباين يف "األوسط" )1042" )يف "سننه
، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائده" على 305و  304 /1 والبيهقي، [104]

(، وأبو 657، ومن طريقه الضياء يف "املختارة" )130-129 /1"املسند" 
هللا بن أمحد يف "زوائده" على  وعبد( عن زكراي بن حيىي زمحويه، 424يعلى )

( عن 657، ومن طريقه الضياء يف "املختارة" )130-129 /1"املسند" 
حممد بن بكار، وسريج بن يونس، ستُتهم )إبراهيم بن أيب العباس، وأبو 

بن منصور، وزكراي بن حيىي، وحممد بن بكار، وسريج بن  وسعيدمعمر، 
يونس( عن احلسن بن يزيد األصم، قال: مسعت السدي إمساعيل، يذكره 

 عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن علي قال: 

، فقلت: إن عمك الشيخ قد مات، ملسو هيلع هللا ىلص"ملا تويف أبو طالب أتيت النيب 
قال: فواريته مث أتيته، قال: قال: اذهب فواره، مث ال حتدث شيئا حىت أتتيين" 

اذهب فاغتسل، مث ال حتدث شيئا حىت أتتيين، قال: فاغتسلت مث أتيته، 
قال: فدعا يل بدعوات ما يسرين أن يل هبا محر النعم وسودها قال: وكان 

 علي، إذا غسل امليت اغتسل". 

                                                           

حيىي إىل ) (عجم األوسط" طبعة دار احلرمني، )احلسن بن يزيد األصمحتّرف يف "امل - 104
رواية الصائغ عن سعيد بن منصور، وقد رواه (، وهو عند الطرباين من بن يزيد األصم!ا

 عن الصائغ عنه. 304 /1البيهقي 
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 ابن عدي:  وقال

ليس "احلسن بن يزيد الكويف، عن السدي ليس ابلقوي وحديثه عنه 
 ابحملفوظ...

: "وهذا ال أعلم يرويه عن السدي غري احلسن هذا، ومدار هذا وقال
احلديث املشهور على أيب إسحاق السبيعي عن انجية بن كعب عن علي 

... 

قال: "وللحسن بن يزيد أحاديث غري ما ذكرته وهذا أنكر ما رأيت له  مث
 عن السدي".

ال اإلمام أمحد: ثقة ليس : احلسن بن يزيد األصم: حسن احلديث، ققلت
 به أبس، إال أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضمعج.

 ابن معني: ال أبس به. وقال

أبو حامت: سئل حيىي بن معني عن احلسن بن يزيد األصم، فأثىن عليه  وقال
 خريا. 

 أبو حامت: ال أبس به. وقال

 ووثقه الدارقطين وابن حبان. 

 الذهيب يف "الكاشف":  إمساعيل بن عبد الرمحن: قال والسدي

 "حسن احلديث، قال أبو حامت: ال حيتج به".
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( عن حامت بن الليث، عن إبراهيم بن أيب العباس، 592البزار ) وأخرجه
قال: حدثنا احلسن بن يزيد األصم، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن 

 أيب عبد الرمحن، عن علي.

 (: 484الدارقطين ىف "العلل" ) وقال

عد بن عبيدة، وهو وهم، والقول األول أصح"، يعين إبسقاط "زاد فيه س
 سعد بن عبيدة من السند.

 طريقان آخران عن علي: وله

(، ويف "الكربى" 2006(، والنسائي )3214أخرجه أبو داود ) - أ
(، وأمحد 149(، ويف "خصائص علي" )8481( و )2144( و )193)

، وابن سعد يف 66 /12و  347،  269 /3 ، وابن أيب شيبة131 /1
( و 1562، واآلجري يف "الشريعة" )124 /1"الطبقات الكربى" 

(، 230(، وأبو الفضل الزهري يف "حديثه" )1564( و )1563)
، وأبو طاهر املخلص يف "املخلصيات" 146 /4والدارقطين يف "العلل" 

، 349-348 /2، ويف "دالثل النبوة" 398 /3(، والبيهقي 1999)
(، وابن اجلوزي يف "التحقيق" 746والضياء يف "األحاديث املختارة" )

من طريق سفيان  258-257 /29(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 863)
(، ومن طريقه الضياء يف 193(، ويف "الكربى" )190الثوري، والنسائي )

 (، والشافعي122، والطيالسي )97 /1 وأمحد(، 745"املختارة" )



1370 
 

(، وأبو الشيخ يف "األقران" 550وابن اجلارود يف "املنتقى" )، 207 /1 
، 348 /2(، ويف "دالئل النبوة" 2131(، والبيهقي يف "املعرفة" )400)

 /29(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 1007( و )1006ويف "اخلالفيات" )
( من طريق أيب 1041عن شعبة، وسعيد بن منصور يف "سننه" ) 257

( عن يونس بن 239بكري يف "السري واملغازي" )ص  األحوص، ويونس بن
(، واخلطيب 239(، ويف "املعجم" )423أيب إسحاق، وأبو يعلى )

، والضياء يف "األحاديث املختارة" 632 /2البغدادي يف "تلخيص املتشابه" 
(، 2952( من طريق إبراهيم بن طهمان، وابن املنذر يف "األوسط" )747)

من طريق  304 /1(، والبيهقي 230ديثه" )وأبو الفضل الزهري يف "ح
( من طريق شريك، 230إسرائيل، وأبو الفضل الزهري يف "حديثه" )

سبعُتهم عن أيب إسحاق قال: مسعت انجية بن كعب، حيدث عن علي، أنه 
"اذهب فواره"، ملسو هيلع هللا ىلص: أاب طالب مات، فقال له النيب  إنفقال: ملسو هيلع هللا ىلص أتى النيب 

فواره" قال: فلما واريته رجعت إىل فقال: إنه مات مشركا، فقال: "اذهب 
 ، فقال يل: "اغتسل". ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 347 /3يذكر سعيد بن منصور األمر ابلغسل، وأخرجه ابن أيب شيبة  ومل
 عن أيب األحوص فلم يذكر يف إسناده انجية بن كعب!

 البيهقي: وقال

"وانجية بن كعب األسدي مل تثبت عدالته عند صاحيب الصحيح وليس فيه 
ه، أخربان أبو عبد هللا احلافظ، أخربان احلسن بن حممد بن إسحاق، أنه غسل
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 بن املديين: حديث علي  عليحدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال: قال 
أمره أن يواري أاب طالب مل جنده إال عند أهل الكوفة ويف ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب 

أحدا روى عن  إسناده بعض الشيء، رواه أبو إسحاق عن انجية وال نعلم
 جية غري أيب إسحاق".ان

ضعيف، انجية بن كعب األسدي: جمهول، مل يرو عنه غري أيب  وإسناده
( وهذا من تساهله، وقد وِهم احلافظ 1830إسحاق، تفّرد بتوثيقه العجلي )

"الثقات"، إمنا ذكره يف  يفيف "هتذيب التهذيب" بقوله: إن ابن حبان ذكره 
من أهل الكوفة، وهو فقال: "انجية بن كعب  57 /3"اجملروحني" 

األسدي، يروي عن علي، روى عنه أبو إسحاق وأبو حسان األعرج، كان 
ختليط )كذا( ال يشبه حديث أقرانه الثقات  حديثهشيخا صاحلا، إال أن يف 

عن علي، فال يعجبين االحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقاث، فإن 
 احتج به حمتج أرجو أنه مل جيرح يف فعله ذلك".

وقد وهم من خلطه بناجية بن خفاف، قال الدواليب يف "الكىن واألمساء"  
"أبو خفاف انجية بن كعب العنزي"، قال احلافظ يف "هتذيب  520 /2

 : 400/  10التهذيب" 

"الراوي عن عمار حديث التيمم هو انجية بن خفاف أبو خفاف العنزي، 
يونس بن أىب روى عن ابن مسعود، وعنه أبو إسحاق وابنه  يوهو الذ

 إسحاق وغريمها. 
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انجية بن كعب األسدي فهو الراوي عن علي بن أيب طالب، فقد قال  وأما
 ابن املديين أيضا: ال أعلم أحدا روى عنه غري أيب إسحاق، وهو جمهول. 

 العجلي: انجية بن كعب كويف ثقة.  وقال

 ابن حبان يف "الثقات"!  وذكره

 اجلوزجاين: مذموم.  وقال

بخاري وابن أيب حامت عن أبيه ومسلم يف "الطبقات" وغري واحد بني فّرق الو 
 انجية بن كعب األسدى وبني انجية بن خفاف العنزي، وهللا تعاىل أعلم".

( أخربان ابن جريج قال: أخربين إمساعيل بن 9935عبد الرزاق ) وأخرجه
 مسلم، عن أيب إسحاق قال: 

، فقال: إن هذا الشيخ الضال أليب طالب قد مات ملسو هيلع هللا ىلص"جاء علي إىل النيب 
قال: فاغسله مث اغتسل كما تغتسل من اجلنابة، مث أجنه، قال: ما كنت 

 غريك". فأمرألفعل قال: 

 معضل. وهذا

 ( حدثنا أبو رفاعة، حدثنا 1921ابن األعرايب يف "املعجم" ) وأخرجه
احد، عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن عبد هللا بن حيىي، حدثنا عبد الو 

 هانئ بن هانئ، عن علي قال:
، فقلت: اي رسول هللا، إن عمك الضال املشرك قد تويف ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النيب  

 قال: "اذهب فأجنه".
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إسناد ضعيف، هانئ بن هانئ: جمهول، مل يرو عنه غري أيب إسحاق،  وهذا
 وقال ابن املديين: جمهول. 

 : كان منكر احلديث.223 /6 ابن سعد يف "الطبقات" وقال

 النسائي: ليس به أبس، ووثقه العجلي وابن حبان! وقال

الواحد هو ابن زايد العبدي موالهم: ثقة، يف حديثه عن األعمش  وعبد
 وحده مقال.

( من طريق سليمان بن داود القزاز، 104أبو الشيخ يف "األقران" ) وأخرجه
 ، عن رجل، عن علي:حدثنا ابن منري، عن األعمش، عن أيب إسحاق

فقال إن عمك املشرك أو الكافر قد مات قال اذهب ملسو هيلع هللا ىلص "أنه أتى النيب 
 فواره".

 الذي أهبم هو انجية بن كعب. والرجل

من طريق صاحل بن مقاتل بن صاحل، حدثنا أيب،  305 /1البيهقي  وأخرجه
حدثنا حممد بن الزبرقان، عن إمساعيل بن مسلم، عن أيب إسحاق، عن 

 عن علي بن أيب طالب، قال: احلارث، 

فقلت: اي رسول هللا مات الشيخ ملسو هيلع هللا ىلص "ملا مات أبو طالب أتيت رسول هللا 
"اذهب فاغسله وكفنه"، فقلت: اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الضال، فقال رسول هللا 

أان؟ فقال: "ومن أحق بذلك منك، اذهب فاغسله وكفنه وجننه وال حتدثن 
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فلما أتيته قال: "اذهب فاغتسل شيئا حىت أتتيين"، فانطلقت ففعلت قال: 
 غسل اجلنابة".

 البيهقي: وقال

"هذا غلط واملشهور عن أيب إسحاق عن انجية عن علي كما تقدم وصاحل  
 ذلك عن احلارث عن علي من وروي يف ،بن مقاتل بن صاحل يروي املناكريا

 .قوله"
طريق عبيد هللا بن عمرو، عن زيد، عن جابر، عن الشعيب،  من مث أخرجه 

 عن احلارث، عن علي، أنه قال: "من غسل ميتا فليغتسل". 

: وإمساعيل بن مسلم: ضعفوه وتركه النسائي، وصاحل بن مقاتل بن قلت
 صاحل، وأبوه: ضعيفان.

( أخربان معمر، والثوري، عن انجية بن كعب 9936عبد الرزاق ) وأخرجه
 ...احلديث ملسو هيلع هللا ىلصي: أن أاب طالب ملا مات، انطلق علي إىل النيب األسد

 مرسل، وسقط منه أبو إسحاق! وهذا

 طريق أخرى عن انجية: وله

( حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة 5490الطرباين يف "األوسط" ) أخرجه
قال: حدثنا عبد هللا بن براد األشعري قال: حدثنا زايد بن احلسن بن فرات 

جدي فرات القزاز، عن انجية بن  حدثنا: حدثين أيب قال: القزاز قال
 كعب، عن علي بنحوه.
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 إسناد ضعيف، زايد بن احلسن بن فرات: ال حيتج به، ويعترب بروايته. وهذا

بن عثمان بن أىب شيبة فيه اختالف كثري، ودافع عنه العاّلمة املعلمي  وحممد
 .696-694 /2يف "التنكيل" 

( من طريقني 98( و )97افعي يف "الغيالنيات" )أخرجه أبو بكر الش - ب
عن إسحاق بن حممد الفروي، حدثنا علي بن أيب علي، عن الزهري، عن 

أسامة بن زيد قال: جاء علي  عنعلي بن حسني، عن عمرو بن عثمان، 
فأخربه مبوت أيب طالب فقال: "اذهب ملسو هيلع هللا ىلص بن أيب طالب إىل رسول هللا ا

حىت أتتيين" فغسله وواراه، مث أاته فقال: فاغسله مث ائتين ال حتدث حداث 
 اذهب فاغتسل".

 إسناد ضعيف جدا، علي بن أيب علي هو اللهيب: مرتوك. وهذا

 من حديث الشعيب مرسال: وجاء

حدثنا علي بن مسهر، عن األجلح، عن  348 /3ابن أيب شيبة  أخرجه
 الشعيب، قال: 

عمك الشيخ الكافر ، فقال: إن ملسو هيلع هللا ىلص"ملا مات أبو طالب جاء علي إىل النيب 
 قد مات فما ترى فيه، قال: أرى أن تغسله وجتنه وأمره ابلغسل".
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 من الحديث: يستفاد

 

 /5استحباب الغسل من غسل امليت، قال ابن املنذر يف "األوسط"  :أوًل
351: 

"أمجع أهل العلم على أن رجال لو مس جيفة، أو دما، أو خنزيرا ميتا أن 
فاملسلم امليت أحرى أن ال يكون على من مسه الوضوء غري واجب عليه، 

 طهارة".

 : 239 /1احلافظ يف "التلخيص"  وقال

"األمر فيه للندب، ملا روى اخلطيب يف ترمجة حممد بن عبد هللا املخرمي من 
طريق عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال: قال يل أيب: كتبت حديث عبيد هللا 

 عن انفع عن ابن عمر:

فمنا من يغتسل، ومنا من ال يغتسل". قال: قلت: ال.  "كنا نغسل امليت 
قال: يف ذلك اجلانب شاب، يقال له حممد بن عبد هللا حيدث به عن أيب 

 هشام املخزومي عن وهيب، فاكتبه عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما مجع به بني خمتلف هذه  
 األحاديث، وهللا أعلم".

 
 ت.مشروعية تغسيل األموا :اثنياا
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 محل اجلنازة. :اثلثاا
 

االستعداد لفعل العبادة، فقد قالوا: إن األمر ابلوضوء من محل امليت  :رابعاا
حىت يكون متهيًئا للصالة على اجلنازة، قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" 

1/ 174: 
أن من محل ميتا  -وهللا أعلم  -"ومعىن احلديث املذكور عن أيب هريرة 

ئال تفوته الصالة عليه وقد محله وشيعه ال أن محله فليكن على وضوء ل
 حدث يوجب الوضوء فهذا أتويله وهللا أعلم".

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 غسلالصفة 

 

 الصفة األولى

 

غسال  ملسو هيلع هللا ىلص"وضعت لرسول هللا ( عن ميمونة بنت احلارث، قالت: 60)
قال: سليمان ًل  -وسرتته، فصب على يده، فغسلها مرة أو مرتني 

مث أفرغ بيمينه على مشاله، فغسل فرجه، مث  -الثالثة أم ًل؟ أدري، أذكر 
دلك يده ابألرض أو ابحلائط، مث متضمض واستنشق، وغسل وجهه 
ويديه، وغسل رأسه، مث صب على جسده، مث تنحى فغسل قدميه، 

 فناولته خرقة، فقال بيده هكذا، ومل يردها".

أكفأ اإلانء غسال، فاغتسل من اجلنابة، و ملسو هيلع هللا ىلص ويف لفظ "وضعت للنيب 
بشماله على ميينه، فغسل كفيه ثالاث، مث أدخل يده يف اإلانء، فأفاض 

على فرجه، مث دلك يده ابحلائط، أو ابألرض، مث مضمض واستنشق، 
وغسل وجهه ثالاث، وذراعيه ثالاث ثالاث، مث أفاض على رأسه ثالاث، مث 

 أفاض على سائر جسده املاء، مث تنحى فغسل رجليه".

 

 و (265( و )260) ( و259( و )257( و )249خاري )أخرجه الب
( و 38و  37-317(، ومسلم )281و ) (276( و )274( و )266)
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( و 253(، والنسائي )103(، والرتمذي )245(، وأبو داود )337)
( و 247( و )246(، ويف "الكربى" )428( و )418( و )408)
 335و 330-329 /6(، وأمحد 573( و )467(، وابن ماجه )248)

( و 2021، وإسحاق )[105] (1043) ( و998، وعبد الرزاق )336و
(، 318(، واحلميدي )2040( و )2024( و )2023( و )2022)

، 149و  69و  63-62 /1(، وابن أيب شيبة 1734والطيالسي )
( و 97(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )7108(، وأبو يعلى )747والدارمي )

(، وعنه ابن 241(، وابن خزمية )6"األربعني" )(، والطوسي يف 100)
( 664و ) (647( و )322(، وابن املنذر يف "األوسط" )1190حبان )

 /24( ، 1026( و )1025( و )1023) /23(، والطرباين 675) و
(، واآلجري يف 866( و )865( و )864(، وأبو عوانة )38( و )35)

و  174و  173 /1قي ، والبيه204 /1(، والدارقطين 17"األربعني" )
( و 1430، ويف "املعرفة" )198-197و  197و  184و  176-177

( من طرق اتما وخمتصرا عن 248(، والبغوي يف "شرح السنة" )1433)
األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة 

 به.

 وقال الرتمذي:

                                                           

 يف هذا املوضع من مصنف عبد الرزاق حتّرف )كريب( إىل )كعب(! - 105
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 "هذا حديث حسن صحيح".

( من طريق عيسى بن يونس، عن سامل بن 1024) /23 وأخرجه الطرباين
 أيب اجلعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال: حدثتين خاليت ميمونة، قالت: 

غسله من اجلنابة فغسل يده مرتني، أو ثالاث، مث ملسو هيلع هللا ىلص "أدنيت لرسول هللا 
أدخل يديه يف اإلانء فأفرغ هبما على فرجه فغسله بشماله، مث ضرب بشماله 

يدا، مث توضأ وضوءه للصالة، مث أفرغ على رأسه األرض فدلكها دلكا شد
ثالث حثيات ملء كفيه، مث غسل سائر جسده، مث تنحى عن مقامه ذلك 

 فغسل رجليه، مث أتيته ابملنديل فرده".

وسقط من إسناد الطرباين األعمش؟!، فإن احلديث يف صحيح مسلم 
 /1(، والدارقطين 241(، وابن خزمية )253(، والنسائي )317-37)

من طريق عيسى بن يونس، عن األعمش، عن  173 /1، والبيهقي 204
 سامل بن أيب اجلعد به.

( من طريق 712املنتخب، والدارمي ) -( 1550وأخرجه عبد بن محيد )
( من طريق 8264(، ويف "األوسط" )1027) /23ابن أيب ليلى، والطرباين 

ابن عباس  الرحيل بن معاوية، كالمها عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن
 من اجلنابة؟ قالت: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سألت ميمونة خاليت عن غسل النيب 
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"كان يؤتى ابإلانء فيفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه وما أصابه، مث 
يتوضأ وضوءه للصالة، مث يغسل رأسه وسائر جسده، مث يتحول فيغسل 

 رجليه، مث يؤتى ابملنديل فيضعه بني يديه، فينفض أصابعه وال ميسه".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن كهيل إال الرحيل بن معاوية".

وإسناده حسن، وليس كما قال الطرباين رمحه هللا تعاىل، فقد رواه ابن أيب 
 ليلى، عن سلمة بن كهيل به.

 
 وجاء من مسند ابن عباس:

حدثنا  307 /1( من طريق ابن أيب فديك، وأمحد 246أخرجه أبو داود )
( من 12221) /11(، والطرباين 2851يزيد بن هارون، والطيالسي )

من طريق  500 /12 طريق سلمة بن رجاء، واملزي يف "هتذيب الكمال"
عبد هللا بن مسلمة، مخسُتهم )ابن أيب فديك، ويزيد بن هارون، والطيالسي، 

( عن ابن أيب ذئب، عن شعبة وسلمة بن رجاء، وعبد هللا بن مسلمة القعنيب
ىل ابن عباس، أن ابن عباس، كان إذا اغتسل من اجلنابة أفرغ بيده اليمىن مو 

على اليسرى، فغسلها سبعا، قبل أن يدخلها يف اإلانء، فنسي مرة كم أفرغ 
على يده، فسألين: كم أفرغت؟ فقلت: ال أدري فقال: ال أم لك، ومل ال 

قال:  تدري؟ مث توضأ وضوءه للصالة، مث يفيض املاء على رأسه وجسده،
 يتطهر، يعين يغتسل".ملسو هيلع هللا ىلص "هكذا كان رسول هللا 
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وإسناده ضعيف، من أجل شعبة موىل ابن عباس، قال ابن أيب خيثمة: قال 
 حيىي بن معني: ال تكتب حديثه.

َبة موىل ابن عباس  وعن بشر بن ُعَمر الزهراين سألت مالك بن أنس عن ُشعأ
 فقال: ليس بثقة فال أتخذن عنه َشيًئا.

 النسائي: ليس بثقة.وقال 

 وقال أبو حامت الرازي: ليس بقوي.

 (:223يف "أحوال الرجال" ) وقال اجلوزجاين

 "شعبة موىل ابن عباس ليس ابلقوي يف احلديث". 

، ونقل 185 /2وضعفه أبو زرعة، والساجي، وذكره العقيلي يف "الضعفاء" 
 تضعيف اإلمام مالك له، وقال:

حدثنا أيب قال: شعبة موىل ابن عباس، ما  "حدثنا عبد هللا بن أمحد قال:
 أرى به أبسا".

: يروي عن ابن عباس ما ال أصل 361 /1وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 
 له، كأنه ابن عباس آخر.

 وأما العجلي فقال: جائز احلديث!
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 الصفة الثانية

 

إذا اغتسل من ملسو هيلع هللا ىلص ( عن عائشة، قالت: "كان رسول هللا 61)
ل يديه، مث يفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه، اجلنابة يبدأ فيغس

مث يتوضأ وضوءه للصالة، مث أيخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول 
الشعر، حىت إذا رأى أن قد استربأ حفن على رأسه ثالث حفنات، 

 مث أفاض على سائر جسده".
 

( من ثالثة 242(، وابن خزمية )242(، وأبو داود )262أخرجه البخاري )
، وابن أيب 52 /6(، وأمحد 36-316محاد بن زيد، ومسلم )طرق عن 

من طريق  172 /1(، والبيهقي 560، وإسحاق )64و 63 /1شيبة 
املبارك،  ( من طريق عبد هللا بن420(، والنسائي )272وكيع، والبخاري )

 175 /1(، والبيهقي 4497( و )4482، وأبو يعلى )101 /6وأمحد 
، وابن اجلارود 52 /6(، وأمحد 248ئي )من طريق محاد بن سلمة، والنسا

(، والنسائي 316( من طريق حيىي بن سعيد، ومسلم )99يف "املنتقى" )
(، 247(، والنسائي )248( من طريق علي بن مسهر، والبخاري )423)

، وابن املنذر 34 /1، ويف "األم" 39 /1(، والشافعي 241ويف "الكربى" )
(، والنسوي يف "األربعني" 1196(، وابن حبان )665يف "األوسط" )
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، ويف "املعرفة" 175 /1(، والبيهقي 898(، وابن بشران يف "األمايل" )19)
( عن مالك )وهو يف  "املوطأ" 246(، والبغوي يف "شرح السنة" )1425)

(، 316( من طريق عمر بن علي، ومسلم )4430(، وأبو يعلى ) 44 /1
(، وابن املنذر يف 748)من طريق زائدة، والدارمي  172 /1والبيهقي 

(، والبيهقي يف "السنن الصغري" 859(، وأبو عوانة )662"األوسط" )
( من طريق حممد بن كناسة، 860( عن جعفر بن عون، وأبو عوانة )139)

( من طريق مبارك بن فضالة، وأبو عوانة 9311والطرباين يف "األوسط" )
 203 /1طين (، والدارق316( من طريق حفص بن غياث، ومسلم )861)

(، 561( من طريق جرير، وإسحاق )316من طريق ابن منري، ومسلم )
( من طريق عبدة بن سليمان، وابن 77وابن أيب داود يف "مسند عائشة" )

( من طريق عيسى بن يونس بن أيب 12أيب داود يف "مسند عائشة" )
د، ( من طريق عبد الرمحن بن أيب الزان19إسحاق، والنسوي يف "األربعني" )

( أخربان 667(، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" )997وعبد الرزاق )
(، واحلميدي 104( عن ابن جريج، والرتمذي )999معمر، وعبد الرزاق )

( عن سفيان، كلهم )محاد بن زيد، ووكيع، وعبد هللا بن املبارك، 163)
ر ومحاد بن سلمة، وحيىي بن سعيد، وعلي بن مسهر، ومالك، وزائدة، وعم

وحفص  وحممد بن كناسة، ومبارك بن فضالة، بن علي، وجعفر بن عون،ا
 بن غياث، وابن منري، وجرير، وعبدة بن سليمان، وعيسى بن يونس، ا
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وعبد الرمحن بن أيب الزاند، ومعمر، وابن جريج، وسفيان بن عيينة( عن 
 هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت فذكره.

 وقال الرتمذي:

 حديث حسن صحيح"."هذا 

، ويف 173 /1(، والبيهقي 562(، وإسحاق )35-316وأخرجه مسلم )
( من طريق أيب معاوية، عن هشام به، وزاد يف آخره 140"السنن الصغري" )

 " مث غسل رجليه".

 وقال البيهقي:

"غريب صحيح، حفظه أبو معاوية دون غريه من أصحاب هشام من 
 تعاىل". الثقات، وذلك للتنظيف إن شاء هللا

 قلت: بل هي زايدة شاذة، فقد رواه عن هشام: محاد بن زيد، ووكيع،
وعبد هللا بن املبارك، ومحاد بن سلمة، وحيىي بن سعيد القطان، وعلي بن  

مسهر، ومالك، وزائدة بن قدامة، وعمر بن علي املقدمي، وجعفر بن عون، 
 بن منري، وحممد بن كناسة، ومبارك بن فضالة، وحفص بن غياث، وعبد هللا

وجرير بن عبد احلميد، وعبدة بن سليمان، وعيسى بن يونس، وعبد الرمحن 
بن أيب الزاند، ومعمر، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، فلم يذكروها، وقد ا

 أشار اإلمام مسلم إىل تفّرد أيب معاوية هبا.
 وله طريقان آخران عن عروة:
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عيد، وابن شاهني يف من طريق املثىن بن س 252 /6أخرجه أمحد  -أ 
، كالمها عن ي( خمتصرا من طريق هشام الدستوائ46"انسخ احلديث" )

 قتادة، عن عروة بن الزبري، عن عائشة:

كان إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ للصالة، مث ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
 صب على رأسه ثالث مرار، خيلل أبصابعه أصول الشعر". 

ومل يسمع من عروة، ففي "املراسيل"  وهذا إسناد ضعيف، قتادة مدلس،
 ( البن أيب حامت أن اإلمام أمحد نفى مساعه منه.631)

 : 356 /8وقال الربدجيي كما يف "هتذيب التهذيب"  

"مل يصح له مساع من أيب سلمة بن عبد الرمحن، ومل يسمع من الشعيب وال 
 من عروة بن الزبري". 

حدثنا مقدام، حدثنا خالد ( 8862أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -ب 
بن نزار، حدثنا عمر بن قيس، عن عطاء بن أيب رابح، عن عروة بن الزبري، ا

 عن عائشة، قالت: 

إذا اغتسل من اجلنابة توضأ وضوءه للصالة: أفرغ على يديه ملسو هيلع هللا ىلص "كان النيب 
ثالاث، مث غسل فرجه، مث غسل يده اليسرى ثالاث، مث مضمض واستنشق 

ثالاث، مث غسل ذراعيه ثالاث، مث أفاض املاء على رأسه ثالاث، مث غسل وجهه 
 وجسده".

 وقال الطرباين:
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 "مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عمر بن قيس، تفرد به خالد بن نزار".

 وإسناده ضعيف جدا، عمر بن قيس: مرتوك. 

 ومقدام بن داود الرعيين: قال النسائي: ليس بثقة، وضعفه الدارقطين.
 

 عائشة رضي هللا عنها:وله طرق عن 
 
(، وابن املنذر يف 858(، وأبو عوانة )43-321أخرجه مسلم ) - 1

من طريق بكري بن عبد هللا بن  172 /1(، والبيهقي 663"األوسط" )
 األشج، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، قال: قالت عائشة:

، إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصب عليها من املاء، فغسلهاملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
مث صب املاء على األذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حىت إذا فرغ 

ملسو هيلع هللا ىلص على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أان ورسول هللا  من ذلك صب
 من إانء واحد وحنن جنبان".

( من طريق حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن 422وأخرجه النسائي )
 عائشة حنوه.

 /6(، وأمحد 239(، ويف "الكربى" )245( و )244وأخرجه النسائي )
من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أيب  174-173و 143

من اجلنابة؟ فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص سلمة، قال: سألت عائشة، عن غسل رسول هللا 
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"كان يغسل يديه ثالاث، مث يغسل فرجه، مث يغسل يديه، مث يتمضمض 
 ويستنشق، مث يصب على رأسه، مث يفرغ على سائر جسده".

وهذا إسناد حسن، عطاء بن السائب: صدوق اختلط كما يف "التقريب"، 
وشعبة ممن مسع منه قبل اختالطه، إال حديثني كان شعبة يقول: مسعتهما 

 آبخرة عن زاذان. 

(، 1043(، وإسحاق )240(، ويف "الكربى" )246وأخرجه النسائي )
( 1042( عن عمر بن عبيد الطنافسي، وإسحاق )1191وابن حبان )

، وابن أيب شيبة 161و 115 /6(، وأمحد 243أخربان جرير، والنسائي )
من طريق زائدة، ثالثتهم عن عطاء بن السائب، عن أيب سلمة بن  63 /1

من اجلنابة ملسو هيلع هللا ىلص عبد الرمحن، قال: سألت عائشة عن غسل رسول هللا 
 فقالت: 

أن يكون عنده اإلانء فيه املاء فيبدأ فيغسل يديه قبل ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
يدخلهما اإلانء مث يفرغ بيده اليمىن على اليسرى فيغسل هبا فرجه وما أصابه 

حىت ينقيه مث يصب على يده اليت غسل هبا فرجه حىت ينقيها مث ميضمض 
 ثالاث ويستنشق ثالاث مث يفرغ على رأسه املاء ثالاث".

(، ومن طريقه 1577، حدثنا عفان، والطيالسي )96 /6وأخرجه أمحد 
( 4481(، وأبو يعلى )142، ويف "السنن الصغري" )174/  1البيهقي 

( من طريق حجاج، 666حدثنا إبراهيم، وابن املنذر يف "األوسط" )
( من طريق مؤمل بن إمساعيل، والنسوي يف 2669والطرباين يف "األوسط" )
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( من طريق هدبة بن خالد، ستُتهم )عفان، والطيالسي، 19"األربعني" )
وحجاج، ومؤمل بن إمساعيل، وهدبة بن خالد( عن  وإبراهيم بن حجاج،

محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن 
 عائشة، قالت: 

إذا اغتسل من اجلنابة، بدأ فغسل يديه، مث أخذ ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
بيمينه، فصب على مشاله، فغسل فرجه حىت ينقيه مث مضمض ثالاث، 

وغسل وجهه ثالاث، وذراعيه ثالاث، مث صب على رأسه واستنشق ثالاث، 
 وجسده املاء، فإذا فرغ غسل قدميه".

وقرن الطرباين حبماد: علي بن زيد، وأخرجه الطرباين أيضا يف "األوسط" 
 ( من طريق مؤمل، عن محاد، عن عطاء بن السائب، عن أيب 2670)

 عبد الرمحن السلمي عن عائشة.
ء بن السائب بعد االختالط وقبله، واحلديث ومحاد بن سلمة مسع من عطا

حمفوظ عن عطاء ليس فيه "فإذا فرغ غسل قدميه"، ومن روايته، عن أيب 
 سلمة.

(، ويف 227(، والنسائي )42-320(، ومسلم )251وأخرجه البخاري )
( و 849، وأبو عوانة )143و 72-71 /6(، وأمحد 227"الكربى" )

حدثين أبو بكر بن حفص، قال: ( من طريق شعبة، قال: 851( و )850)
مسعت أاب سلمة، يقول: "دخلت أان وأخو عائشة على عائشة، فسأهلا 
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، فدعت إبانء حنوا من صاع، فاغتسلت، ملسو هيلع هللا ىلصأخوها عن غسل النيب 
 وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب".

أيخذن ملسو هيلع هللا ىلص ( "وكان أزواج النيب 851( و )850وزاد مسلم، وأبو عوانة )
 تكون كالوفرة".  من رؤوسهن حىت

( من طريق خالد بن يوسف 50وأخرجه ابن شاهني يف "انسخ احلديث" )
السميت، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أيب سلمة، عن أبيه قال: قلت 

يغتسل من اجلنابة؟ فدعت ابن ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة: اي أماه كيف كان رسول هللا 
يل: إهنا  ودعت مبخضب فوضع بني يديها فجعلت تشري إليه، فقال، أخيها

تقول: "إنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها اإلانء ثالث مرات، مث يغسل 
فرجه، مث يتوضأ، مث يسكب على رأسه ثالث غرف من املاء، مث يتتبع خلل 

 الشعر بيده، مث يقوم: فيفيض عليه املاء، قالت: وكان يكثر االستنثار". 

أيب سلمة: وإسناده ضعيف، خالد بن يوسف السميت: ضعيف، وعمر بن 
 .خيطئصدوق 

 
( من طريق حممد بن أيب 4855(، وأبو يعلى )243أخرجه أبو داود ) - 2

عن حممد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عطاء  171 /6عدي، وأمحد 
اخلفاف، ثالثُتهم عن سعيد بن أيب عروبة، عن أيب معشر، عن إبراهيم، عن 

 األسود، عن عائشة، قالت: 
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د أن يغتسل من اجلنابة بدأ بكفيه فغسلهما، مث إذا أراملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
غسل مرافغه، وأفاض عليه املاء، فإذا أنقامها أهوى هبما إىل حائط، مث 

 يستقبل الوضوء، ويفيض املاء على رأسه".

( أخربان عبدة بن سليمان، عن ابن أيب 1638وأخرجه إسحاق بن راهويه )
 عروبة به، لكن سقط من إسناده األسود!

اد صحيح على شرط مسلم، أبو معشر هو زايد بن كليب التميمي وهذا إسن
احلنظلي: ثقة من رجال مسلم، وقد وقع املعلق على مسند إسحاق بن 

 راهويه يف ثالثة أوهام:

 األول: أنه توّهم أن أاب معشر هو جنيح بن عبد الرمحن السندي!

ه ال يُعّل الثاين: أنه قال: سعيد بن أيب عروبة مدلس، وخفي عليه أن عنعنت
هبا حديثه فهو ممن احتمل االئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح إلمامته 

 كابنوقلة تدليسه يف جنب ما روى كالثوري، أو كان ال يدلس اال عن ثقة  
 عيينة.

الثالث: مل ينبه على السقط يف إسناد إسحاق، واكتفى بعزو احلديث أليب 
داود من طريق حممد بن أيب عدي، وقال: "أدخل واسطة وهو األسود بني 

 ابراهيم وعائشة". 

على فرض خلو االسناد من  -وكان عليه أن يعّل إسناد إسحاق بن راهويه 
ن عائشة، وفاته أن احلديث أبنه مل يثبت إلبراهيم النخعي مساع م -األسود 
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حممد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عطاء  يف مسند اإلمام أمحد من طريق
 اخلفاف إبثبات األسود كما تقّدم يف التخريج وهللا املوفق.

 
 /11(، والنسائي كما يف "حتفة األشراف" 241أخرجه أبو داود ) - 3

بن مهدي، عن عبد الرمحن  203 /1، والدارقطين 188 /6، وأمحد 389
( عن أيب الوليد الطيالسي، 1149(، والدارمي )1622وإسحاق )
( عن موسى القاري، ثالثتهم عن زائدة بن قدامة، عن 1622وإسحاق )

صدقة، حدثنا مجيع بن عمري أحد بين تيم هللا بن ثعلبة قال: دخلت مع 
أمي وخاليت على عائشة، فسألتها إحدامها كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ 

يتوضأ وضوءه للصالة، مث يفيض على ملسو هيلع هللا ىلص لت عائشة: "كان رسول هللا فقا
 رأسه ثالث مرات، وحنن نفيض على رءوسنا مخسا من أجل الضفر".

( من طريق عبد الواحد بن زايد، عن صدقة بن 574وأخرجه ابن ماجه )
 سعيد احلنفي به.

 من )أمي(. وفيه: )عميت(، بدال

 ال البخاري: فيه نظر. وإسناده ضعيف جًدا، مجيع بن عمري: ق

 وقال ابن منري: كان من أكذب الناس.

وقال ابن عدي: وما قاله البخاري كما قاله، يف أحاديثه نظر، وعامة ما  
 يرويه ال يتابعه عليه أحد.
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، ومرة أخرى يف 115 /4وتناقض فيه ابن حبان، فذكره مرة يف "الثقات" 
 ديث.، وقال: كان رافضيا يضع احل218 /1"اجملروحني" 

 وقد أغرب أبو حامت فقال: حمله الصدق، صاحل احلديث! 

 وقال العجلي: اتبعي ثقة! 
 
من طريق شريك، عن قيس بن وهب،  222و 70 /6أخرجه أمحد  -4

إذا ملسو هيلع هللا ىلص عن شيخ من بين سواءة قال: سألت عائشة قلت: "أكان رسول هللا 
أجنب فغسل رأسه بغسل اجتزأ بذلك، أم يفيض املاء على رأسه؟ قالت: 

 بل كان يفيض على رأسه املاء". 
 النخعي القاضي: وإسناده ضعيف، فيه من أهبم، وشريك هو ابن عبد هللا

 سيء احلفظ.

 

( من طريق هشيم، عن عروة اهلمداين، حدثنا 244أخرجه أبو داود ) -5
 الشعيب قال: قالت عائشة رضي هللا عنها: 

يف احلائط حيث كان يغتسل من ملسو هيلع هللا ىلص "لئن شئتم ألرينكم أثر يد رسول هللا 
 اجلنابة".

 ة أبو عن يزيد بن هارون، أخربان عرو  237-236 /6وأخرجه أمحد 
 عبد هللا البزاز، عن الشعيب، عن عائشة، قالت: 
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إذا اغتسل من اجلنابة، بدأ فتوضأ وضوءه للصالة، ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
وغسل فرجه، وقدميه، ومسح يده ابحلائط، مث أفاض عليه املاء، فكأين أرى 

 أثر يده يف احلائط".

وأبو حامت كما وإسناده منقطع، الشعيب مل يسمع من عائشة، قال ابن معني، 
 (: الشعيب عن عائشة مرسل.591( و )589يف "املراسيل" )

 

(، 240(، وأبو داود )318(، ومسلم )258أخرجه البخاري ) - 6
عن حممد بن املثىن، وابن خزمية  184 /1(، والبيهقي 424والنسائي )

( حدثنا يزيد بن 853( حدثنا أمحد بن سعيد الدارمي، وأبو عوانة )245)
 184 /1( من طريق عمرو بن علي، والبيهقي 1197بن حبان )سنان، وا

(، 309من طريق العباس بن حممد، والقطيعي يف "جزء األلف دينار" )
، وابن عساكر يف 185 /2واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" 

، واملزي يف "هتذيب 159 /49و  357-356 /24"اتريخ دمشق" 
بن يونس، مخستهم عن أيب عاصم من طريق حممد  290 /13الكمال" 

الضحاك بن خملد، عن حنظلة بن أيب سفيان قال: مسعت القاسم يقول: 
 مسعت عائشة تقول: 

يغتسل من حالب، فيأخذ بكفيه فيجعله على شقه ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
األمين، وأيخذ بكفيه فيجعله على شقه األيسر، مث أيخذ بكفيه فيجعله يف 

 وسط رأسه".
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( حدثنا حممد بن حنيفة 6194طرباين يف "األوسط" )أخرجه ال - 7
الواسطي قال: حدثنا حممد بن موسى احلرشي قال: حدثنا زايد بن عبد هللا 

 عن عائشة، قالت:  البكائي، عن منصور، عن شقيق بن سلمة،

اإلانء، فيصب على يده فيغسلها حىت ينقيها، مث ملسو هيلع هللا ىلص "كنا نضع لرسول هللا 
غسل فرجه، مث يصب على رأسه ثالاث، مث يصب بيمينه على مشاله، وي

 يغتسل".

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن منصور إال زايد بن عبد هللا البكائي".

وإسناده ضعيف، حممد بن موسى احلرشي: لني كما يف "التقريب"، وحممد 
 بن حنيفة الواسطي: قال الدارقطين: ليس ابلقوي.ا
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 الصفة الثالثة

 

 "أما أان فأفرغ على رأسي ثالاث".( 62)
 

(، وأبو يعلى 1887، والطيالسي )304 /3(، وأمحد 328أخرجه مسلم )
-177 /1(، والبيهقي 290(، واإلمساعيلي يف "معجم شيوخه" )2011)

عن أيب بشر، عن أيب سفيان، عن جابر بن عبد هللا: أن  عن هشيم، 178
رض ابردة فكيف ابلغسل؟ فقالوا: إن أرضنا أملسو هيلع هللا ىلص وفد ثقيف سألوا النيب 

 فقال: فذكره.

 وله طرق عن جابر:

من طريق  176 /1، والبيهقي 379 /3(، وأمحد 329أخرجه مسلم ) -أ 
( من طريق وهيب 959عبد الوهاب الثقفي، والبخاري يف "األدب املفرد" )

(، وابن 1878(، وابن األعرايب يف "املعجم" )625بن خالد، وأبو عوانة )ا
( من طريق سفيان الثوري، 186ي يف "معجم شيوخه" )ص مجيع الصيداو 

(، وابن خزمية 1846(، وأبو يعلى )1301، واحلميدي )39 /1والشافعي 
( 1428، ويف "املعرفة" )176 /1( ، والبيهقي 626(، وأبو عوانة )243)

(، وابن خزمية 2320، وأبو يعلى )319  /3عن سفيان بن عيينة، وأمحد 
من  200 /3يد القطان، وأبو نعيم يف "احللية" ( عن حيىي بن سع243)
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ووهيب بن خالد، والسفياانن،  طريق شعبة، ستُتهم )عبد الوهاب الثقفي،
وحيىي بن سعيد القطان، وشعبة( عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر 

إذا اغتسل من جنابة صب على ملسو هيلع هللا ىلص بن عبد هللا، قال: كان رسول هللا ا
فقال له: احلسن بن حممد إن شعري كثري، رأسه ثالث حفنات من ماء، 

أكثر من شعرك ملسو هيلع هللا ىلص قال جابر فقلت له: اي ابن أخي كان شعر رسول هللا 
 وأطيب".

( حدثنا حفص بن 577، وعنه ابن ماجه )64 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
غياث، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر، قال: قلت: اي رسول هللا 

"أما أان فأحثو ملسو هيلع هللا ىلص: غسل من اجلنابة؟ فقال أان يف أرض ابردة، فكيف ال
 على رأسي ثالاث". 

( من طريق أمحد 148، ويف "السنن الصغري" )177 /1وأخرجه البيهقي 
بن عبد اجلبار، حدثنا حفص بن غياث به، لكن السائل أانٌس قدموا على ا

 ملسو هيلع هللا ىلص.رسول هللا 

 ( من426( من طريق حممد بن بشار، والنسائي )255وأخرجه البخاري )
عن حممد بن جعفر،  299-298 /3طريق خالد بن احلارث، وأمحد 

عن سعيد بن  176 /1(، والبيهقي 2227، وأبو يعلى )370 /3وأمحد 
عامر، أربعُتهم عن شعبة، عن خمول بن راشد، عن حممد بن علي، عن جابر 

 بن عبد هللا، قال: ا

 يفرغ على رأسه ثالاث".ملسو هيلع هللا ىلص "كان النيب 
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( من طريق سعيد بن عامر، عن 1961"األوسط" )وأخرجه الطرباين يف 
 يتوضأ ابملد، ويغتسل ابلصاع".ملسو هيلع هللا ىلص شعبة إبسناده، بلفظ "أن النيب 

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال سعيد بن عامر".

(، وابن مجيع الصيداوي يف 1878وأخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )
 ان الثوري، عن خمول به.( من طريق سفي186"معجم شيوخه" )ص 

(، 228(، ويف "الكربى" )230(، والنسائي )252وأخرجه البخاري )
من طريق أيب إسحاق السبيعي، والفضل بن دكني يف  195 /1والبيهقي 

 /2يف "أخبار أصبهان"  (، وأبو نعيم256(، وعنه البخاري )73"الصالة" )
يف "املعجم"  حدثنا معمر بن حيىي بن سام، وابن األعرايب 282-283

( من طريق 186(، وابن مجيع الصيداوي يف "معجم شيوخه" )ص 1878)
 عبد هللا بن شريك، ثالثُتهم عن أيب جعفر حممد بن علي به.

 /3( عن معمر، وأمحد 1006، وعبد الرزاق )378 /3أخرجه أمحد  -ب 
كالمها عن زيد بن أسلم، عن   ،[106]من طريق هشام بن سعد  292

                                                           

( حدثنا داود، حدثنا أيب، حدثنا بكر 1600وأخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" ) - 106
مقسم، وفيه أن السائل هو حسن بن بن صدقة، عن هشام به، لكن سقط منه عبيد هللا بن ا

حسني بن علي بن أيب طالب وهو خطأ، وإسناده ضعيف، شيخ ابن األعرايب داود بن أيب 
 /17سليمان أيوب بن أيب حجر األيلي: جمهول احلال، ذكره ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 

 = ، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعديال111
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كنت مع حسن بن حممد بن علي، فسأل جابر "قسم، قال: عبيد هللا بن م
شر، قال: بن عبد هللا عن غسل اجلنابة، فقال: تبل الشعر، وتغسل البا

حيثو على رأسه ثالث حثيات من ملسو هيلع هللا ىلص كان النيب رأسي كثري الشعر، قال:  
ملسو هيلع هللا ىلص املاء"، قال احلسن بن حممد: رأسي كثري قال: كان رأس رسول هللا 

 أكثر، وأطيب".

( حدثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، 1910الطيالسي ) وأخرجه
 عن عبيد هللا بن مقسم، عن جابر، قال: 

يغتسل ابلصاع، فقال له ابن احلنفية: إن شعري كثري، ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
 أكثر شعرا منك وأطيب".ملسو هيلع هللا ىلص فقال: كان رسول هللا 

 وهذا إسناد ضعيف جدا، خارجة بن مصعب: مرتوك.

حدثنا موسى، حدثنا ابن هليعة، عن أيب  348 /3محد أخرجه أ -ج  
، ملسو هيلع هللا ىلصالزبري، قال: سألت جابرا عن الغسل؟ قال جابر: أتت ثقيف النيب 

                                                           

: 249 /2الرمحن بن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل"  وأبوه أيضا جمهول احلال: قال عبد= 
"أيوب بن سليمان بن أيب حجر األيلي، روى عن يونس بن حيىي بن سلمة املديين، سألت 

 أيب وأاب زرعة عنه، فقاال: ال نعرفه، وقال أيب: وهذه األحاديث اليت رواها صحاح".
 ، وقال:148 /8وبكر بن صدقة: ذكره ابن حبان يف "الثقات" 

"يروي عن عبد هللا بن سعيد بن أيب هند روى عنه سليمان بن أيب حجر األبلي )كذا( 
 وحامد بن حيىي البلخي".
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"أما ملسو هيلع هللا ىلص: فكيف أتمران ابلغسل؟ فقال النيب  فقالت: إن أرضنا أرض ابردة،
 أان فأصب على رأسي ثالث مرات"، ومل يقل غري ذلك.

 احلفظ.وهذا إسناد ضعيف، ابن هليعة: سيء 

من طريق ابن إسحاق، حدثين بشري بن أيب  375 /3أخرجه أمحد  -د 
بشري موىل آل الزبري، قال: مسعت احلسن بن حممد بن علي بن أيب طالب، 

يسأل جابر بن عبد هللا األنصاري أخا بين سلمة عن الغسل من اجلنابة، 
 يغرف على رأسه ثالث غرفات بيديه، مثملسو هيلع هللا ىلص فقال جابر: كان رسول هللا 

يفيض املاء على جلده، قال: فقال له احلسن: إن شعر رأسي كثري، وأخشى 
كان ملسو هيلع هللا ىلص أال تغسله ثالث غرفات بيدي، فقال له جابر: رأس رسول هللا 

 أكثر، وأطيب من رأسك".

وهذا إسناد ضعيف، بشري بن أيب بشري: جمهول العني، مل يرو عنه غري حممد 
، وابن أيب حامت يف 96 /2لكبري" بن إسحاق، وذكره البخاري يف "التاريخ اا

فيه جرًحا وال تعديال، ووثقه ابن  ، ومل يذكرا372 /2"اجلرح والتعديل" 
  !71 /4حبان 

 

وجاء من حديث جبري بن مطعم، وأيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري، وأنس 
 بن مالك:ا
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 أما حديث جبري بن مطعم:

دكني يف  (، والفضل بن239(، وأبو داود )254فأخرجه البخاري )
من طريق  176 /1(، والبيهقي 1484) /2(، والطرباين 71"الصالة" )

، والطيالسي 85 /4(، وأمحد 425(، والنسائي )55-327زهري، ومسلم )
(، وأبو يعلى 3401، والبزار )177 /1(، ومن طريقه البيهقي 990)
( عن شعبة، وأمحد 1481) /2(، والطرباين 855(، وأبو عوانة )7417)

(، وأبو سعيد النقاش يف "فوائد العراقيني" 1483) /2والطرباين  ،81 /4
(، ومن طريقه 995، وعبد الرزاق )84 /4( من طريق إسرائيل، وأمحد 18)

(، والبزار 1480) /2(، والطرباين 669ابن املنذر يف "األوسط" )
( عن الثوري، ومسلم 856(، وأبو عوانة )7397(، وأبو يعلى )3400)
(، وابن أيب شيبة 243(، ويف "الكربى" )250نسائي )(، وال327-54)

(، وأبو بكر املروزي يف زوائده على كتاب 575، وعنه ابن ماجه )64 /1
 /1(، والبيهقي 1486) /2(، والطرباين 346"الطهور" للقاسم بن سالم )

( من طريق 1482) /2والطرباين  عن أيب األحوص سالم بن سليم، 176
( من 1487) /2( من طريق شريك، والطرباين 1485) /2زائدة، والطرباين 

طريق ابن أيب زائدة، مثانيُتهم )زهري، وشعبة، وإسرائيل، والثوري، وسالم بن 
سليم، وزائدة، وشريك، وابن أيب زائدة( عن أيب إسحاق، حيدث أنه مسع 

أنه ذكر عنده ملسو هيلع هللا ىلص سليمان بن صرد، حيدث عن جبري بن مطعم، عن النيب 
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فقال: "أما أان فأفيض على رأسي ثالاث، وأشار بيديه  الغسل من اجلنابة
 كلتيهما".

( يف آخره "مث أفيض بعد على 1483) /2، والطرباين 81 /4وزاد أمحد 
 سائر جسدي".

( من طريق ورقاء بن عمر بن كليب 1488) /2وأخرجه الطرباين 
اليشكري، عن أيب إسحاق إبسناده، ولفظه "أما أان، فأتوضأ، وضوئي 

 فأصبه على رأسي، مث أغتسل". ، مث آخذ ملء كفي، ثالث مرات،للصالة

 

 وأما حديث أيب هريرة:

(، وأبو يعلى 578، وعنه ابن ماجه )64 /1فأخرجه ابن أيب شيبة 
( عن 8491، والبزار )251 /2( حدثنا أبو خالد األمحر، وأمحد 6538)

( حدثنا سفيان، وابن املنذر يف "األوسط" 1007حيىي، واحلميدي )
( من طريق أيب عاصم، أربعُتهم )سليمان بن حيان أبو خالد األمحر، 670)

د القطان، وسفيان بن عيينة، وأبو عاصم الضحاك بن خملد( وحيي بن سعي
عن ابن عجالن، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب هريرة، سأله رجل: كم 

 أفيض على رأسي، وأان جنب؟ قال: 

حيثو على رأسه ثالث حثيات. قال الرجل: إن شعري ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
 .أكثر شعرا منك، وأطيب"ملسو هيلع هللا ىلص طويل، قال: كان رسول هللا 
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 وإسناده جيد.

 وأما حديث أيب سعيد اخلدري:

، والفضل بن دكني يف 73و 54 /3(، وأمحد 576فأخرجه ابن ماجه )
، ويف "املسند" كما يف "إحتاف 65 /1(، وابن أيب شيبة 72"الصالة" )

( من طرق 2042(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )979اخلرية" )
 يب سعيد: عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أ

"أن رجال سأله عن الغسل من اجلنابة، فقال: ثالاث، فقال الرجل: إن شعري 
 كان أكثر شعرا منك وأطيب".ملسو هيلع هللا ىلص كثري، فقال رسول هللا 

 وهذا إسناد ضعيف، فيه عطية وهو العويف.
 

 وأما حديث أنس:
(، وأبو يعلى 170فأخرجه ابن أيب شيبة كما يف "املطالب العالية" )

ابن أيب مسينة البصري، كالمها )ابن أيب شيبة، وابن أيب ( حدثنا 3739)
مسينة( عن معتمر بن سليمان، عن محيد الطويل، عن أنس، أن وفد ثقيف 

قالوا: اي رسول هللا، إن أرضنا أرض ابردة، فما يكفينا من غسل اجلنابة؟ 
 قال: "أما أان فأفيض على رأسي ثالاث".

لكن عنعنته هنا ال تضر ألن وهذا إسناد صحيح، محيد الطويل: مدلس 
 :148 /4ُمَدلس اثبت البناين وهو ثقة، قال ابن حبان يف "الثقات" الأ 
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"مسع من أنس بن مالك مثانية عشر حديثا ومسع الباقي من اثبت فدلس 
 عنه".

( فيحمل هذا 151وأطلق وصفه ابلتدليس يف "مشاهري األمصار" )ص 
 هناك وهنا أمجل. على ما ذكره يف "الثقات" ألنه فّصل القول

وقال أبو بكر الربدجيي: وأما حديث محيد، فال حيتج منه إال مبا قال حدثنا 
 أنس.

وقال احلافظ أبو سعيد العالئي: فعلى تقدير أن يكون أحاديث محيد 
 مدلسة، فقد تبني الواسطة فيها، وهو ثقة صحيح.
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ضفر رأسها في غسلها من  المرأة نقض عدم وجوب

 الجنابة، والمحيض

 

( عن أم سلمة، قالت: قلت اي رسول هللا إين امرأة أشد ضفر 63)
رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال: "ًل، إمنا يكفيك أن حتثي على 

 رأسك ثالث حثيات مث تفيضني عليك املاء فتطهرين".
 

(، والنسائي 105(، والرتمذي )251(، وأبو داود )330أخرجه مسلم ) 
، 289 /6(، وأمحد 603(، وابن ماجه )238(، ويف "الكربى" )241)

 /1وابن أيب شيبة ، [107]( 296، واحلميدي )40-39 /1والشافعي 
(، وأبو يعلى 98(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )1851، وإسحاق )73

(، وأبو 679(، وابن املنذر يف "األوسط" )246(، وابن خزمية )6957)
(، 1198(، وابن حبان )919( و )918( و )868( و )867عوانة )

، ويف 178 /1، والبيهقي 205 /1(، والدارقطين 658) /23والطرباين 
(، والبغوي يف "شرح 1426(، ويف "املعرفة" )149"السنن الصغري" )

( من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن 251السنة" )

                                                           

سقط من مسند احلميدي سفيان بن عيينة، وقد رواه عن احلميدي أبو عوانة  - 107
 ( إبثباته، ومل ينّبه املعلق عليه!918( و )868)
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سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن عبد هللا بن رافع موىل أم سلمة، عن أم 
 سلمة به.

 وقال الرتمذي: 

م: أن املرأة إذا "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العل
اغتسلت من اجلنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك جيزئها بعد أن تفيض املاء 

 على رأسها".

( من طريق روح بن القاسم، والطرباين يف "األوسط" 330وأخرجه مسلم )
 ( من طريق إبراهيم بن طهمان، كالمها عن أيوب بن موسى به.1821)

(، وابن 867بو عوانة )، وأ315-314 /6(، وأمحد 330وأخرجه مسلم )
( عن يزيد بن هارون، وأبو عوانة 916( و )716األعرايب يف "املعجم" )

خملد بن يزيد، كالمها عن الثوري، عن أيوب بن موسى  ( من طريق917)
 به.

( عن إسحاق 916( و )867(، وأبو عوانة )657) /23وأخرجه الطرباين 
 به. بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوريا

من طريق  181 /1( حدثنا عبد بن محيد، والبيهقي 330وأخرجه مسلم )
 أمحد بن منصور الرمادي، كالمها عن عبد الرزاق وزادا "أفأنقضه للحيضة؟".
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واتفاق عبد بن محيد، وأمحد بن منصور الرمادي على هذه الزايدة يدل على 
، قال ابن ا هلأهنا حمفوظة عن عبد الرزاق، وخمالفة الدبري هلما ال أتثري

 الصالح يف نوع املختلطني من علوم احلديث: 

"ذكر أمحد أن عبد الرزاق عمي فكان يلقن فيتلقن فسماع من مسع منه بعد 
 ما عمي ال شيء.

قال ابن الصالح: وقد وجدت فيما روى الّدبَرِّي، َعن َعبد الرزاق أحاديث 
منه متأخر جدا، أستنكرها جدا فأحلت أمرها على الّدبَرِّي ألن مساعه 

واملناكري اليت تقع يف حديث الّدبَرِّي إمنا سببها أنه مسع من عبد الرزاق بعد 
بَرِّي، َعن َعبد الرزاق يف مصنفات   اختالطه فما يوجد من حديث الدَّ

بَرِّي منه تبعة إال إن صحف أو حرف وإمنا الكالم  عبد الرزاق فال يلحق الدَّ
التصانيف فهي اليت فيها املناكري وذلك يف األحاديث اليت عنده يف غري 

 ألجل مساعه منه يف حالة االختالط وهللا أعلم".
( ليس فيه ذكر ال للحيضة وال 1046واحلديث يف "مصنف عبد الرزاق" )

للجنابة، ولست أشك أن فيه سقطا، ذلك أن الرواة كلهم اتفقوا على زايدة 
 قط يف متنه.)اجلنابة( فعدم ذكر واحدة منهما يدل على وجود س

(، 1852، وإسحاق )73 /1(، وابن أيب شيبة 252وأخرجه أبو داود )
من طريق أسامة بن زيد الليثي،  181 /1(، والبيهقي 1157والدارمي )

ليس فيه عبد هللا بن رافع، وزاد يف  عن سعيد املقربي، عن أم سلمة مبعناه،
 آخره: "واغمزي قرونك عند كل حفنة". 
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 وقال البيهقي: 

واية أيوب بن موسى أصح من رواية أسامة بن زيد، وقد حفظ يف "ور 
 إسناده ما مل حيفظ أسامة بن زيد".

( من طريق عمرو قال: حدثنا زهري 966وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
بن حممد، عن سامل اخلياط، مسعت احلسن، يقول: قالت أم سلمة: اي ا

، فكيف اغتسل من رسول هللا، إين أمتشط، فأضفر رأسي ضفرا شديدا
 اجلنابة واحليضة؟ فقال: "تصبني على رأسك بيديك ثالث غرفات".

وهذا إسناد ضعيف، قال علي بن املديين: رأى احلسن أم سلمة ومل يسمع 
 منها.

 وسامل اخلياط: ضعيف.

ورواية عمرو وهو ابن أيب سلمة التنيسي عن زهري ضعيفة، قال اإلمام أمحد 
يعين عمرو بن أيب سلمة  -: "روى 44 /8كما يف "هتذيب التهذيب" 

عن زهري أحاديث بواطيل كأنه مسعها من صدقة بن عبد هللا،  -التنيسي 
 فغلط، فقلبها عن زهري"؟، وصدقة بن عبد هللا السمني: ضعيف.

 

 وله شاهد من حديث عائشة:

، وابن أيب شيبة 43 /6(، وأمحد 604(، وابن ماجه )331أخرجه مسلم )
(، وابن خزمية 1798( و )1773( و )1182، وإسحاق )73 /1
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(، وأبو الشيخ يف "أحاديث أيب 915( و )914(، وأبو عوانة )247)
من طرق عن أيوب،  181 /1، والبيهقي 52 /1(، والدارقطين 51الزبري" )

يد بن عمري، قال: بلغ عائشة أن عبد هللا بن عمرو عن أيب الزبري، عن عب
أيمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: اي عجبا البن عمرو 

هذا أيمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفال أيمرهن أن حيلقن 
من إانء واحد، وال أزيد على ملسو هيلع هللا ىلص رءوسهن، لقد كنت أغتسل أان ورسول هللا 

 أسي ثالث إفراغات".أن أفرغ على ر 

( من طريق عبد هللا بن املبارك، وابن األعرايب يف 416وأخرجه النسائي )
(، وأبو الشيخ يف 1817(، والطرباين يف "األوسط" )1166"املعجم" )

 196 /1( من طريق حممد بن سابق، والبيهقي 51"أحاديث أيب الزبري" )
إبراهيم بن طهمان، عن أيب  من طريق عبد هللا بن الوليد العدين، ثالثُتهم عن

الزبري، عن عبيد بن عمري الليثي أنه قال: قيل لعائشة اي أم املؤمنني إن عبد 
هللا بن عمرو بن العاص يفيت أن املرأة تنقض رأسها عند غسل اجلنابة 

من ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: لقد كلف النساء تعبا لقد، كنت أغتسل أان ورسول هللا 
و دونه، نشرع فيه مجيعا فأفيض على هذا، وإذا تور موضوع مثل الصاع أ

 رأسي ثالث مرات وما أنقض يل شعرا".

وح بن ( من طريق ر 53وأخرجه أبو الشيخ يف "أحاديث أيب الزبري" )
 القاسم، عن أيب الزبري به.
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  رأس المرأة من الجنابة، والمحيض صفة غسل

 وأخذ فرصة ممسكة تتبع هبا أثر الدم      
 

عن ملسو هيلع هللا ىلص ت النيب أن أمساء سأل" :هللا عنها( عن عائشة رضي 64)
أتخذ إحداكن ماءها وسدرهتا، فتطهر غسل احمليض؟ فقال: 

فتحسن الطهور، مث تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حىت 
ء، مث أتخذ فرصة ممسكة تبلغ شؤون رأسها، مث تصب عليها املا

ا؟ فقال: سبحان هللا، فقالت أمساء: وكيف تطهر هب .فتطهر هبا
فقالت عائشة: كأهنا ختفي ذلك تتبعني أثر الدم،  .هرين هباتط

وسألته عن غسل اجلنابة؟ فقال: أتخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور 
شؤون أو تبلغ الطهور، مث تصب على رأسها فتدلكه حىت تبلغ 

نعم النساء نساء  فقالت عائشة: .رأسها، مث تفيض عليها املاء
 تفقهن يف الدين".األنصار مل يكن مينعهن احلياء أن ي

 
 /6(، وأمحد 642(، وابن ماجه )316(، وأبو داود )332أخرجه مسلم )

( و 920(، وأبو عوانة )248(، وابن خزمية )1278، وإسحاق )147
، وابن عبد الرب يف "جامع بيان فضل العلم" 180 /1(، والبيهقي 921)
ع، ( حدثنا قيس بن الربي1667( من طرق عن شعبة، والطيالسي )525)



1411 
 

( عن 678(، ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" )1208وعبد الرزاق )
( من 117(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )773الثوري، وغريه، والدارمي )

 /1(، وابن أيب شيبة 314(، وأبو داود )332طريق إسرائيل، ومسلم )
( من طريق أيب األحوص سالم بن 253، والبغوي يف "شرح السنة" )79

، وابن املنذر يف "األوسط" 188 /6(، وأمحد 315، وأبو داود )سليم
( من طريق أيب عوانة الوضاح بن عبد هللا 926(، وأبو عوانة )677)

)شعبة، وقيس بن الربيع، والثوري، وإسرائيل، وأبو  اليشكري، ستُتهم
األحوص، وأبو عوانة( عن إبراهيم بن مهاجر، قال: مسعت صفية، حتدث 

 أمساء به.عن عائشة، أن 
 وله طريق أخرى عن صفية:

(، ويف 251(، والنسائي )60 - 332(، ومسلم )314أخرجه البخاري )
(، وأبو يعلى 167، واحلميدي )48 /1(، والشافعي 244"الكربى" )

(، والبيهقي 1199(، وابن حبان )924( و )923(، وأبو عوانة )4733)
( و 1461(، ويف "املعرفة" )170، ويف "السنن الصغري" )183 /1

 467 /2ادي يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" (، واخلطيب البغد1462)
(، والنسائي 332(، ومسلم )315من طريق ابن عيينة، والبخاري )

 /1(، وابن حزم يف "احمللى" 925، وأبو عوانة )122 /6(، وأمحد 427)
( من 1200(، وابن حبان )7357من طريق وهيب، والبخاري ) 104

الثُتهم )ابن عيينة، ووهيب، طريق الفضيل بن سليمان النمريي البصري، ث
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بن صفية، عن أمه، عن عائشة، أن امرأة اوالفضيل بن سليمان( عن منصور 
عن غسلها من احمليض، فأمرها كيف تغتسل، قال: "خذي ملسو هيلع هللا ىلص سألت النيب 

فرصة من مسك، فتطهري هبا" قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري هبا، 
إيل، فقلت: تتبعي هبا  قالت: كيف؟، قال: سبحان هللا، تطهري، فاجتبذهتا

 أثر الدم".

( أخربان حممد بن احلسن الواسطي، حدثنا منصور 1279وأخرجه إسحاق )
 بن صفية بنت شيبة، عن أمه صفية، عن عائشة موقوفا.ا

 وله طريق أخرى عن عائشة:

( عن أيب مسلم 2394، والطرباين يف "األوسط" )272 /1أخرجه العقيلي 
بن ل: حدثنا محاد بن سلمة، عن عطاء قا قال: حدثنا أبو عمر الضرير

 السائب، عن عكرمة، عن عائشة:

عن طهور احليض، فقال: خذي ُسَكيأَكتك ملسو هيلع هللا ىلص "أن امرأة سألت رسول هللا 
، فقالت عائشة: تعايل أخربك، ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: أصنع هبا ماذا؟ فاستحىي النيب 

 خمرج الدم". أمريها على

 وقال الطرباين:

 ء إال محاد، تفرد به أبو عمر"."مل يرو هذا احلديث عن عطا

 وقال العقيلي:
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من حديث محاد، عن عطاء بن  -يعين أاب عمر الضرير  -"وال يتابع عليه 
السائب وإمنا يروى هذا عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن 

عائشة، رواه منصور بن صفية عن أمه عائشة يف الغسل من احليض خبالف 
 هذا اللفظ".

عمر الضرير هو حفص بن عمر البصري: صدوق عامل كما يف  قلت: أبو
 "التقريب"، وذكروا أن محاد بن سلمة كان يستذكره األحاديث وهو حدث.

 وابقي رجاله ثقات، أبو مسلم هو إبراهيم بن عبد هللا الكجي.

وعطاء بن السائب: صدوق اختلط، قال العراقي: استثىن اجلمهور رواية 
فممن قاله حيىي بن معني وأبو داود والطحاوي  محاد بن سلمة عنه أيضا

عن عبد هللا بن الدورقي عن  ، فروى ابن عدي يف "الكامل"ومحزة الكتاين
حيىي بن معني قال: حديث سفيان وشعبة ومحاد بن سلمة عن عطاء بن 

 السائب مستقيم. 
وهكذا روى عباس الدوري عن حيىي بن معني، وكذلك ذكر أبو بكر بن أيب 

 ن ابن معني فصحح رواية محاد بن سلمة عن عطاء".خيثمة ع
وقد اخُتلف يف مساع عكرمة، من عائشة رضي هللا عنها، قال علي بن 

(: عكرمة ال أعلمه مسع من 239املديين كما يف "جامع التحصيل" )ص 
 شيًئا.ملسو هيلع هللا ىلص أحد من أزواج النيب 

مة (: قيل ليحىي بن معني: عكر 412وقال الدوري يف "اتريخ ابن معني" )
 عن عائشة، مسع منها؟ قال: ال أدري.
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 (: عكرمة مل يسمع من عائشة.583وقال أبو حامت كما يف "املراسيل" )

: قيل أليب: مسع من عائشة؟ 7 /7وقال ابن أيب حامت "اجلرح والتعديل" 
 فقال: نعم.

(: وذكر البخارُي وأبو داود 17وقال املنذري يف "ذكر حال عكرمة" )ص: 
وغريمها، أنَّ عكرمة مسع من عائشة، وأخرج البخاري يف السجستاين 

"صحيحه" من حديث عكرمة عن عائشة ثالثة أحاديث، وأخرج حديثه 
 عن عائشة أيًضا أبو داود السجستاين، وأبو عيسى الرتمذي، وأبو

د بن يزيد بن ماجه القزويين، يف   عبد الرمحن النسائي، وأبو عبد هللا حممَّ
ون أبو حامت الرازي حتقَّق مساَعه من عائشة فأثبته بعد كتبهم، ويشبه أن يك

 أن كان نفاه".
 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ابب التيمم
 

 عليك ابلصعيد، فإنه يكفيك".احلديث األول: "
 

 -قد جعل هللا الصعيد  -ثالاث  -هلم قتلوه؟ قتلهم هللا "ما احلديث الثاين: 
 طهورا". -أو التيمم 

 
 جنب". وأنت أبصحابك صليت عمرو احلديث الثالث: "اي

 
 صالتك...". وأجزأتك السنة احلديث الرابع: "أصبت

 
 مجل...". بئر حنو من ملسو هيلع هللا ىلص النيب احلديث اخلامس: "أقبل

 
 بكفيه ملسو هيلع هللا ىلص النيب فضرب هكذا، يكفيك كان  إمنا"احلديث السادس: 

 ".وكفيه وجهه هبما مسح مث فيهما، ونفخ األرض،
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 التيمم عند عدم الماء 

 

زًل رأى رجال معت ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا "( عن عمران بن حصني: 65)
اي فالن ما منعك أن تصلي مع القوم؟ مل يصلِّ مع القوم فقال: 

عليك ابلصعيد،  فقال: اي رسول هللا، أصابتين جنابة وًل ماء، قال:
 فإنه يكفيك".

 

(، 682(، ومسلم )3571( و )348( و )344أخرجه البخاري )
، 435-434 /4(، وأمحد 306ويف "الكربى" )(، 321والنسائي )
 156 /1(، وابن أيب شيبة 20537(، وعبد الرزاق )897) والطيالسي

(، 743، والدارمي )43 /1، والشافعي 477-476 /11و 67 /2و
(، والروايين يف "مسنده" 122(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )3584والبزار )

(، 997( و )987( و )271( و )113(، وابن خزمية )88( و )87)
( و 176(، وابن املنذر يف "األوسط" )1302( و )1301وابن حبان )

، ويف "شرح 401و  400 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 509)
، 254 /2(، وابن قانع يف "معجم الصحابة" 3982مشكل اآلاثر" )

(، ويف 289( و )285( و )282( و )277( و )276) /18والطرباين 
( و 889، وأبو عوانة )371و  369 /1(، والدارقطين 730) "الصغري"
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(، وأبو نعيم يف 5265( و )2100( و )2099( و )2098( و )890)
-218و 32 /1(، والبيهقي 29(، ويف "اإلمامة" )320"دالئل النبوة" )

(، ويف "دالئل 1633، ويف "املعرفة" )404و 220-219و 219و  219
-130 /6و  281-279و  279-277و  277-276 /4النبوة" 

( اتما وخمتصرا من 3717( و )309، والبغوي يف "شرح السنة" )131
 طرق عن أيب رجاء العطاردي، حدثين عمران بن حصني قال: 

وإان أسرينا حىت إذا كنا يف آخر الليل وقعنا ملسو هيلع هللا ىلص "كنا يف سفر مع رسول هللا 
تلك الوقعة، فال وقعة أحلى عند املسافر منها، قال: فما أيقظنا إال حر 
الشمس، وكان أول من استيقظ فالن، مث فالن، كان يسميهم أبو رجاء 

انم مل إذا ملسو هيلع هللا ىلص ونسيهم عوف، مث عمر بن اخلطاب الرابع، وكان رسول هللا 
نوقظه حىت يكون هو يستيقظ، ألان ال ندري ما حيدث له يف نومه، فلما 

استيقظ عمر، ورأى ما أصاب الناس، وكان رجال أجوف جليدا قال: فكرب 
ورفع صوته ابلتكبري، فما زال يكرب ويرفع صوته ابلتكبري حىت استيقظ لصوته 

م، فقال: "ال شكوا الذي أصاهبملسو هيلع هللا ىلص ، فلما استيقظ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
ضري أو ال يضري ارحتلوا"، فارحتل فسار غري بعيد، مث نزل فدعا ابلوضوء 

فتوضأ، ونودي ابلصالة فصلى ابلناس، فلما انفتل من صالته إذا هو برجل 
معتزل مل يصل مع القوم فقال: "ما منعك اي فالن أن تصلي مع القوم؟" 

"عليك ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا فقال: اي رسول هللا أصابتين جنابة وال ماء، قال 
فاشتكى إليه الناس ملسو هيلع هللا ىلص ابلصعيد، فإنه يكفيك"، مث سار رسول هللا 
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، العطش، فنزل فدعا فالان، كان يسميه أبو رجاء، ونسيه عوف، ودعا عليا
فقال: اذهبا فابغيا لنا املاء، قال: فانطلقا فيلقيان امرأة بني مزادتني أو 

ين املاء؟ فقالت: عهدي ابملاء سطيحتني من ماء على بعري هلا فقاال هلا: أ
أمس هذه الساعة، ونفران خلوف، قال: فقاال هلا: انطلقي، إذا قالت: إىل 

أين؟ قاال: إىل رسول هللا، قالت: هذا الذي يقال له الصابئ؟ قاال: هو 
فحداثه احلديث، ملسو هيلع هللا ىلص الذي تعنني، فانطلقي إذا فجاءا هبا إىل رسول هللا 

إبانء، فأفرغ فيه من أفواه ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا فاستنزلوها عن بعريها، ودعا رس
املزادتني أو السطيحتني، وأوكى أفواههما، فأطلق العزايل ونودي يف الناس: 

أن اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن 
أعطى الذي أصابته اجلنابة إانء من ماء، فقال: "اذهب فأفرغه عليك"، 

عل مبائها قال: وامي هللا لقد أقلع عنها، وإنه قال: وهي قائمة تنظر ما يف
"امجعوا ملسو هيلع هللا ىلص: ليخيل إلينا أهنا أشد مألة منها حني ابتدأ فيها فقال رسول هللا 

هلا"، فجمعوا هلا من بني عجوة ودقيقة وسويقة حىت مجعوا هلا طعاما كثريا 
وجعلوه يف ثوب ومحلوها على بعريها، ووضعوا الثوب بني يديها، فقال هلا 

"تعلمني وهللا ما رزئناك من مائك شيئا، ولكن هللا هو ملسو هيلع هللا ىلص: ل هللا رسو 
ما حبسك اي فالنة؟  ت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا:سقاان" قال: فأت

فقالت: العجب لقيين رجالن فذهبا يب إىل هذا الذي يقال له الصابئ ففعل 
قالت مبائي كذا وكذا، للذي قد كان، فوهللا إنه ألسحر من بني هذه وهذه و 

أبصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إىل السماء، تعين السماء واألرض، أو 
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إنه لرسول هللا حقا قال: وكان املسلمون بعد يغريون على ما حوهلا من 
املشركني، وال يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت: يوما لقومها ما أرى أن 

طاعوها فدخلوا يف هؤالء القوم يدعونكم عمدا؟ فهل لكم يف اإلسالم؟ فأ
 اإلسالم".

 وله طريق أخرى عن عمران بن حصني:

(، 1461(، وابن حبان )994، وابن خزمية )441 /4أخرجه أمحد 
، وابن املنذر 441 /4( عن يزيد بن هارون، وأمحد 378) /18والطرباين 

، 231و  229 /2(، والدارقطين 1185( و )1127يف "األوسط" )
عن روح بن عبادة، وابن املنذر يف  400 /1" والطحاوي يف "شرح املعاين

 /2( من طريق حممد بن عبد هللا األنصاري، والبيهقي 1136"األوسط" )
 /18، والطرباين 441 /4من طريق مكي بن إبراهيم، وأمحد  217

 /18من طريق زائدة بن قدامة، والطرباين  217 /2(، والبيهقي 378)
( من طريق أيب أسامة محاد 771) (، وابن عبد الرب يف "االستذكار"378)

( من طريق عبد األعلى، 3564(، والبزار )2650بن أسامة، وابن حبان )ا
 سبعتهم عن هشام بن حسان، عن احلسن، عن عمران بن حصني قال: 

، فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حىت ملسو هيلع هللا ىلص"سرينا مع رسول هللا 
شا إىل طهوره قال: فأمرهم أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم ده

أن يسكنوا، مث ارحتلنا فسران حىت إذا ارتفعت الشمس توضأ، مث ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
أمر بالال فأذن، مث صلى الركعتني قبل الفجر، مث أقام فصلينا فقالوا: اي 
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رسول هللا أال نعيدها يف وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم عن الراب ويقبله 
 منكم؟".

، 224 /2(، والدارقطين 332) /18(، والطرباين 443وأخرجه أبو داود )
 ،444 /4خالد بن عبد هللا، وأمحد من طريق  274 /1واحلاكم 

 ( عن 4003، ويف املعرفة )404 /1، والبيهقي 400 /1والطحاوي 
(، ومن طريقه 75عبد الوهاب بن عطاء، والشافعي يف "السنن املأثورة" )

، وابن 400 /1(، والطحاوي 4002( و )2536رفة" )البيهقي يف "املع
عن عبد الوهاب بن  225 /2(، والدارقطين 2417األعرايب يف "املعجم" )

األعلى،  ( عن عبد3531، والبزار )431 /4عبد اجمليد الثقفي، وأمحد 
 أربعتهم عن يونس بن عبيد، عن احلسن، عن عمران بن حصني: 

فناموا عن صالة الفجر، فاستيقظوا حبر كان يف مسري له ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
الشمس فارتفعوا قليال حىت استقلت الشمس، مث أمر مؤذان فأذن فصلى 

 ركعتني قبل الفجر، مث أقام، مث صلى الفجر".

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح على ما قدمنا ذكره من صحة مساع احلسن، عن 
 عمران" وأقره الذهيب!

د بن حنبل، وحيىي بن معني، وحيىي بن قلت: قد نفى أئمة احلديث أمح
سعيد القطان، وعلي بن املديين، وأبو حامت الرازي، والبيهقي مساع احلسن 

 من عمران بن حصني، مث إن احلسن مدلس وقد عنعنه.
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(، 399) /18( ومن طريقه الطرباين 2241وأخرجه عبد الرزاق )
(، 344) /18 من طريق إمساعيل بن مسلم، والطرباين 231 /2والدارقطين 

 ( من طريق سعيد بن راشد، كالمها عن احلسن به.5964ويف "األوسط" )

 

 وله شاهد من حديث أيب ذر:

، ويف "املعرفة" 217 /1(، ومن طريقه البيهقي 333أخرجه أبو داود )
(، 486، والطيالسي )155و  147-146و  146 /5(، وأمحد 1513)

(، وابن 912 "املصنف" )، وعبد الرزاق يف179 /1ومن طريقه البيهقي 
، وإمساعيل بن إسحاق يف "أحاديث أيوب 157-156 /1أيب شيبة 

 /1(، والدارقطين 729(، وابن األعرايب يف "املعجم" )46السختياين" )
-935 /2البغدادي يف "الفصل للوصل املدرج يف النقل"  ، واخلطيب346
بة، عن من طرق عن أيوب السختياين، عن أيب قال 950و  949و  944

 رجل من بين عامر، قال: 

"كنت كافرا، فهداين هللا لَلسالم، وكنت أعزب عن املاء، ومعي أهلي، 
فتصيبين اجلنابة، فوقع ذلك يف نفسي، وقد نعت يل أبو ذر، فحججت 

فدخلت مسجد مىن فعرفته ابلنعت، فإذا شيخ معروق آدم، عليه حلة 
ت عليه فلم يرد قطري، فذهبت حىت قمت إىل جنبه وهو يصلي، فسلم

علي، مث صلى صالة أمتها وأحسنها، وأطوهلا، فلما فرغ رد علي، قلت: 
ذلك قال: كنت كافرا فهداين هللا  أنت أبو ذر؟ قال: إن أهلي ليزعمون
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لَلسالم، وأمهين ديين، وكنت أعزب عن املاء ومعي أهلي، فتصيبين اجلنابة، 
عم، قال: فإين فوقع ذلك يف نفسي، قال: هل تعرف أاب ذر؟ قلت: ن

ملسو هيلع هللا ىلص ، فأمر يل رسول هللا -قال أيوب: أو كلمة حنوها  - اجتويت املدينة،
بذود من إبل وغنم، فكنت أكون فيها، فكنت أعزب من املاء، ومعي أهلي 

فتصيبين اجلنابة، فوقع يف نفسي أين قد هلكت، فقعدت على بعري منها، 
ل املسجد يف نصف النهار، وهو جالس يف ظملسو هيلع هللا ىلص فانتهيت إىل رسول هللا 

نفر من أصحابه، فنزلت عن البعري، وقلت: اي رسول هللا، هلكت. قال: 
فحدثته، فضحك، فدعا إنساان من أهله، فجاءت جارية  ""وما أهلكك؟

سوداء بعس فيه ماء، ما هو مبآلن، إنه ليتخضخض، فاسترتت ابلبعري، 
ل: "إن رجال من القوم فسرتين فاغتسلت، مث أتيته فقاملسو هيلع هللا ىلص فأمر رسول هللا 

الصعيد الطيب طهور ما مل جتد املاء، ولو إىل عشر حجج، فإذا وجدت 
 املاء، فأمس بشرتك".

، وعبد الرزاق، وغريمها )رجل من بين 147-146 /5ويف رواية ألمحد 
قشري( بدال من )رجل من بين عامر(، ويف بعضها )عن رجل( من غري تعيني 

ذكر الشيخ أمحد  قشري فقدوهذه ترجع إلحدى النسبتني، وأما نسبته إىل 
أن بين قشري من  215 /1شاكر رمحه هللا يف تعليقه على "سنن الرتمذي" 

رجاله ثقات  (، وإسناد181تقاق" البن دريد )ص بين عامر كما يف "االش
رجال الشيخني غري الرجل من بين عامر أو من بين قشري، وهو عمرو بن 

 جبدان، فقد مساه خالد احلذاء:
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، 176 /1(، واحلاكم 1311(، وابن حبان )332اود )أخرجه أبو د
(، واخلطيب يف "الفصل 245، ويف "السنن الصغري" )220 /1والبيهقي 

من طريق خالد الطحان،  949-948 /2للوصل املدرج يف النقل" 
(، وابن 913، وعبد الرزاق )180و  155 /5(، وأمحد 124والرتمذي )

( و 104 "خمتصر األحكام" )(، والطوسي يف175املنذر يف "األوسط" )
(، 729(، وابن األعرايب يف "املعجم" )81(، واحملاملي يف "أماليه" )105)

-949و  946و  945 /2واخلطيب يف "الفصل للوصل املدرج يف النقل" 
(، وابن 2292(، وابن خزمية )3973عن الثوري، والبزار ) 950و  950

و  184-183و  8 /1، والبيهقي 347 /1(، والدارقطين 1312حبان )
(، واخلطيب يف "الفصل للوصل املدرج 1634، ويف "املعرفة" )220و 212

من طريق يزيد بن زريع، ثالثُتهم عن خالد احلذاء، عن  949 /2يف النقل" 
 أيب قالبة، عن عمرو بن جبدان، عن أيب ذر:

مباء، فاسترت واغتسل، مث قال ملسو هيلع هللا ىلص وقد أجنب، فدعا النيب ملسو هيلع هللا ىلص "أنه أتى النيب 
إن الصعيد الطيب وضوء املسلم، وإن مل جيد املاء عشر سنني، ملسو هيلع هللا ىلص: ه النيب ل

 فإذا وجد املاء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خري".

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

 وقال الطوسي:
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 "يُقال هذا حديث حسن".

 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح، ومل خيرجاه إذ مل جند لعمرو بن جبدان راواي غري أيب
قالبة اجلرمي وهذا مما شرطت فيه، وثبت أهنما قد خرجا مثل هذا يف 

 مواضع من الكتابني" وأقره الذهيب.

قلت: عمرو بن جبدان: مل يرو عنه غري أيب قالبة اجلرمي، قال عبد هللا بن 
 أمحد: قلت أليب: عمرو بن جبدان معروف؟ قال: ال.

 وقال ابن القطان: ال يعرف. 

 يزان": جمهول احلال.وقال الذهيب يف "امل

ومل يؤثر توثيقه إال عن العجلي، وابن حبان ومها ممن عرفا ابلتساهل يف 
 التوثيق.

  :135 /10 "إكمال هتذيب الكمال" وقال احلافظ مغلطاي يف

 ذكره ابن خلفون يف كتاب "الثقات"."

( حدثنا أيوب بن الوليد، واخلطيب يف 82وأخرجه احملاملي يف "أماليه" )
من طريق هارون بن عبد هللا،  945 /2للوصل املدرج يف النقل"  "الفصل

كالمها )أيوب بن الوليد، وهارون بن عبد هللا( عن أيب أمحد الزبريي، حدثنا 
 سفيان، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب ذر.
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 ثباته.إبليس فيه الرجل من بين عامر، واحملفوظ عن أيوب 

من طريق عبد احلميد  344 /1(، والدارقطين 1313وأخرجه ابن حبان )
من طريق عمرو بن هشام، وأمحد  212 /1بن حممد بن املستام، والبيهقي ا
 933-932 /2"الفصل للوصل املدرج يف النقل"  بن بكار، واخلطيب يفا

من طريق أيب جعفر النفيلي، أربعتهم عن خملد بن يزيد، عن سفيان الثوري، 
عن أيوب وخالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن عمرو بن جبدان، عن أيب ذر 

 به.

 وقال البيهقي: 

"تفرد به خملد هكذا، وغريه يرويه عن الثوري، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن 
رجل، عن أيب ذر. وعن خالد، عن أيب قالبة، عن عمرو بن جبدان، عن أيب 

 ذر كما رواه سائر الناس". 

 : 253 /6 يف "العلل" وقال الدارقطين

"وأحسبه محل حديث أيوب على حديث خالد ألن أيوب يرويه عن أيب 
 قالبة عن رجل مل يسمه عن أيب ذر".

(، ويف "الكربى" 322وفيما قاله الدارقطين نظر إذ أخرجه النسائي )
( أخربان عمرو بن هشام قال: حدثنا خملد، عن سفيان، عن أيوب 307)

عن عمرو بن جبدان، عن أيب ذر، فالذي يظهر أن  )وحده( عن أيب قالبة،
 الوهم من خملد بن يزيد، وليس سببه تداخل الروايتني بعضهما يف بعض.
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، 347 /1(، والدارقطين 2743وأخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )
من طريق بقية بن  951 /2واخلطيب يف "الفصل للوصل املدرج يف النقل" 

بشري، عن قتادة، عن أيب قالبة، عن رجاء بن الوليد، حدثين سعيد بن 
 عامر، عن أيب ذر. 

 وحتّرف رجاء بن عامر عند الطرباين إىل: جابر بن غامن!

 وقال الدارقطين:

والصواب: رجل من بين عامر، كما قال ابن  ،"كذا قال رجاء بن عامر
 علية، عن أيوب".

 وقال اخلطيب:

من بين عامر على ما  "قوله رجاء بن عامر تصحيف، وصوابه عن رجل
تقدمت به رواية احلمادين وابن علية عن أيوب، ورواية قبيصة عن الثوري، 

عن أيوب، عن أيب قالبة، والتصحيف عندان من سعيد بن بشري أو ممن 
 دونه، وهللا أعلم".

وسعيد بن بشري ضعيف، وقد جاء على الصواب عند الطرباين يف "مسند 
ة بن الوليد، حدثين سعيد بن بشري، عن ( من طريق بقي2713الشاميني" )

 قتادة، عن رجل من بين عامر، عن أيب ذر.

 ورّجح الطرباين يف هذه الرواية أن هذا الرجل هو عمرو بن جبدان.
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، ومن طريقه اخلطيب البغدادي يف "الفصل 347 /1وأخرجه الدارقطين 
من طريق خلف بن موسى العمي،  944 /2للوصل املدرج يف النقل" 

أيب املهلب، عن أيب ذر  نا أيب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عمهحدث
 قال: 

، فقال: اي أاب ذر إن الصعيد طهور ملن مل جيد املاء عشر ملسو هيلع هللا ىلص"أتيت النيب 
 سنني، فإذا وجدت املاء فأمسسه بشرتك".

 وخلف بن موسى العمي: صدوق خيطىء كما يف "التقريب".

 رقطين: ليس ابلقوي.وأبوه موسى بن خلف: قال أبو داود والدا

، واخلطيب يف "الفصل 347 /1(، والدارقطين 3974وأخرجه البزار )
من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان  947 /2للوصل املدرج يف النقل" 

عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن عمرو بن حمجن، أو حمجن،  الثوري،
 عن أيب ذر.

خلطيب )عمرو بن حمجن أو وعند الدارقطين )حمجن أو أيب حمجن(، وعند ا
حمجال، أو  حمجل(، وقد تفرد قبيصة، عن سفيان الثوري بتسميته حمجنا، أو

 عمرو بن حمجن، أو أاب حمجن.

 وقال اخلطيب: 

يف عمرو بن  -يعين قبيصة  -: أخطأ -يعين ابن معني  -"قال أبو زكراي 
 حمجن، إمنا هو عمرو بن جبدان".
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 /5وأبو أمحد الزبريي كما عند أمحد (، 913قلت: خالفه عبد الرزاق )
(، وحممد بن شرحبيل كما يف "معجم ابن 81، و"أمايل احملاملي" )180

(، مث إن رواية قبيصة عن سفيان الثوري متكلم فيها خاصة، 729األعرايب" )
فقد قال ابن معني: قبيصة ثقة يف كل شيء إال يف حديث سفيان، فإنه مسع 

 منه وهو صغري.

قال: كان كثري الغلط، وكان  أنه أمحد بن حنبل اإلمام وروى حنبل عن
صغريا ال يضبط، قلت أليب عبد هللا: ففي غري سفيان؟ قال: كان رجال 
 صاحلا ثقة ال أبس به، وأي شيء مل يكن عنده؟ يعين: أنه كثري احلديث.

 وله طريق أخرى عن أيب ذر:

الزنباع روح بن  ( من طريق أيب487أخرجه اخللعي يف "الفوائد املنتقاة" )
الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا ابن هليعة، عن عيسى بن 

أنه قال: قلت: اي رسول هللا!  موسى بن محيد، عن أيب شعيب، عن أيب ذر،
 أصيب أهلي وإن مل أقدر على املاء. قال:

 "أصب أهلك وإن مل جتد املاء عشر سنني، فإن الرتاب كافيك".

وهذا إسناد ضعيف، ابن هليعة سيء احلفظ، ومل أعرف أاب شعيبا، وقد 
 /1يكون تصّحف عن أيب سعيد، فقد ذكر الرافعي يف "أخبار قزوين" 

من رواية حممد بن احلسن بن يزيد أيب احلسني، عن حممد بن شاذان  257
اجلوهري، حدثنا املعلى بن منصور، أخربين ابن هليعة، حدثنا عيسى بن 
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ن محيد، عن أيب سعيد، عن أيب ذر، قال: قلت اي رسول هللا موسى ب
أصبت أهلي ومل أقدر على املاء، قال: "أصب أهلك وإن مل تقدر على املاء 

 عشر سنني".

 وجاءت قصة أيب ذر الغفاري من حديث أيب هريرة:

( عن مقدم بن 1333(، والطرباين يف "األوسط" )10068أخرجه البزار )
م املقدمي، حدثين عمي القاسم بن حيىي بن عطاء بن حممد بن علي بن مقد

 مقدم، حدثنا هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، قال:

اي أاب ذر. ملسو هيلع هللا ىلص: "كان أبو ذر يف غنيمة له ابملدينة، فلما جاء قال له النيب 
فسكت، فردها عليه، فسكت، فقال: اي أاب ذر، ثكلتك أمك. قال: إين 

ارية مباء، فجاءته، فاسترت براحلته، واغتسل مث أتى النيب جنب، فدعا له اجل
جيزئك الصعيد ولو مل جتد املاء عشرين سنة، فإذا ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص

للطرباين، واختصره البزار، وعنده "الصعيد  وجدته فأمسه جلدك" واللفظ
 وضوء املسلم".

 وقال البزار:

إال من هذا الوجه، ومل  "وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن أيب هريرة 
 نسمعه إال من مقدم بن حممد، عن عمه، وكان مقدم ثقة معروف النسب".

 وقال الطرباين:
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 وال عن هشام إال القاسم، تفرد به"مل يرو هذا احلديث عن حممد إال هشام، 
 مقدم".

ورجاله رجال البخاري، ومقدم بن حيىي: وثقه البزار، والدارقطين، وذكره ابن 
 ، وقال: 208 /9حبان يف "الثقات" 

 ."يغرب وخيالف"
وعمه القاسم بن حيىي: ثقة، لكن خالفه اثبت بن يزيد أبو زيد، وزايدة  

( 1423فروايه، عن هشام، عن ابن سريين مرسال كما يف "العلل" )
 ل:للدارقطين، وقا

"وكذلك رواه أيوب السختياين، وابن عون، وأشعث بن سوار، عن ابن 
 سريين مرسال، وهو الصواب".

 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص وجاء يف الباب عن حذيفة بن اليمان أن النيب 

"فضلنا على الناس بثالث: جعلت لنا األرض كلها مسجًدا، وجعل تراهبا 
ئكة، وأوتيت هؤالء لنا طهوًرا إذا مل جند املاء، وجعلت صفوفنا كصفوف املال

اآلايت من آخر سورة البقرة، من بيت كنز حتت العرش مل يعط منه أحد 
 قبلي، وال أحد بعدي".

(، وابن أيب 264(، والنسائي يف "السنن الكربى" )4-522أخرجه مسلم )
، والفراييب يف "فضائل القرآن" 435 /11و  401 /2و  157 /1شيبة 
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(، 504اس السراج يف "مسنده" )(، وأبو العب2845(، والبزار )54)
( وابن حبان 4490( و )1024والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )

(، والاللكائي يف 1045(  و )1044(، واآلجري يف "الشريعة" )6400)
(، 1152(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )1444"شرح أصول االعتقاد" )

(، ويف 241، ويف "السنن الصغري" )230و  223و  213 /1والبيهقي 
، وابن حزم يف 290 /19(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 1623"املعرفة" )

عن حممد بن  117 /2و  [108] 156-155،  105 /1"احمللى" 
من  105 /1(، ومن طريقه ابن حزم يف "احمللى" 522فضيل، ومسلم )

(، والنسائي يف "السنن 418بن زكراي بن أيب زائدة، والطيالسي )اطريق حيىي 
(، 2836(، والبزار )53(، والفراييب يف "فضائل القرآن" )7968الكربى" )

(، وأبو العباس السراج يف 754( و )505وابن املنذر يف "األوسط" )
(، والطحاوي 874(، وأبو عوانة )1697(، وابن حبان )504"مسنده" )

، والاللكائي يف 323 /1(، والدارقطين 4490يف "شرح مشكل اآلاثر" )
(، 1152(، وأبو نعيم يف "املستخرج" )1445ول االعتقاد" )"شرح أص
 /5(، ويف "دالئل النبوة" 2178، ويف "الشعب" )213 /1والبيهقي 

، وابن عبد الرب يف 313 /1" ه، واخلطيب البغدادي يف "الفقيه واملتفق474
( 263، وابن خزمية )383 /5عن أيب عوانة، وأمحد  221 /5"التمهيد" 

، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "التحقيق" 323 /1والدارقطين  عن أيب معاوية،

                                                           

 وسقط من املطبوع منه يف هذا املوضع ربعي. - 108
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( من طريق سعيد بن مسلمة، مخستهم )حممد بن فضيل، وابن أيب 295)
زائدة، وأبو عوانة، وأبو معاوية، وسعيد بن مسلمة( عن أيب مالك 

 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص: األشجعي، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول هللا 

 وله طريقان آخران عن ربعي:

(، 3025) /3(، والطرباين 1300أخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" ) -أ 
( من طريق عبد املؤمن بن علي، حدثنا عبد السالم 4145ويف "األوسط" )

بن حرب، عن يزيد الداالين، عن سعيد بن أيب بردة، عن ربعي بن حراش، ا
 ملسو هيلع هللا ىلص: عن حذيفة قال: قال رسول هللا 

 نز حتت العرش"."أعطيت خواتيم سورة البقرة من ك

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال أبو خالد، وال عن أيب خالد إال 
 عبد السالم، تفرد به عبد املؤمن".

وإسناده ضعيف، يزيد الداالين: صدوق خيطىء كثريا وكان يدلس كما يف 
 "التقريب".

 ( حدثنا حممد بن شعيب،7493أخرجه الطرباين يف "األوسط" ) -ب 
حدثنا عبد الرمحن بن سلمة، حدثنا أبو زهري، حدثنا احلسن بن سامل بن أيب 
اجلعد قال: مسعت نعيم بن أيب هند، حدثنا ربعي بن حراش، حدثين حذيفة 

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص بن اليمان قال: مسعت رسول هللا ا
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"أعطيت آايت من بيت كنز حتت العرش، مل يعطهن نيب قبلي، وال يعطاها 
 األرض مسجدا وطهورا، وجعلت صفوفنا على مثل أحد بعدي، وجعلت يل

صفوف املالئكة، وأيدت ابلرعب من مسرية شهر، مث قرأ اآلايت من آخر 
 حىت ختم السورة".﴾ هلل ما يف السموات وما يف األرض﴿البقرة: 

 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن سامل بن أيب اجلعد إال أبو زهري".

 عبد الرمحن بن سلمة الرازي: جمهول احلال. وإسناده ضعيف،

 /7وشيخ الطرباين: حممد بن شعيب، قال أبو الشيخ كما يف "لسان امليزان" 
197: 

 "حدث عن الرازيني مبا مل جنده يف الري، ومل نكتبه إال عنه".

 : 252 /2وقال أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 

 "يروي عن الرازيني بغرائب".
 

وله شواهد من حديث جابر، وابن عباس، وأيب ذر الغفاري، وعبد هللا 
بن عمرو، وأيب هريرة، وأيب موسى األشعري، وعوف بن مالك، وأيب ا

 أمامة، وأنس بن مالك، وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهم:
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 أما حديث جابر بن عبد هللا:

(، 521(، ومسلم )3122( و )438( و )335فأخرجه البخاري )
، 304 /3(، وأمحد 817(، ويف "الكربى" )736( و )432والنسائي )

 -( 1154، وعبد بن محيد )432 /11و 402-401 /2وابن أيب شيبة 
 (، وابن حبان1173(، وأبو عوانة )1389املنتخب، والدارمي )

(، 1439( و )1438(، والاللكائي يف "شرح أصول االعتقاد" )6398)
، ويف "جزء من حديثه عن أيب علي 316 /8وأبو نعيم يف "احللية" 

 /9و 291 /6و 433و 329 /2و 212 /1(، والبيهقي 10الصواف" )
-472 /5ويف "دالئل النبوة"  (،1403( و )300، ويف "الشعب" )4

( من طرق عن هشيم، قال: 3616، والبغوي يف "شرح السنة" )473
أخربان  قال: -هو ابن صهيب الفقري  -أخربان سيار، قال: حدثنا يزيد 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  جابر بن عبد هللا:

"أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: نصرت ابلرعب مسرية شهر، وجعلت 
يل األرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، 

وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث 
 الناس عامة". إىل قومه خاصة وبعثت إىل

( من طريق إمساعيل بن عياش، عن 4586وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ) 
  عبد العزيز بن عبيد هللا، عن حممد بن املنكدر، عن أيب سلمة بن

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص الرمحن، عن جابر، أن النيب  عبد
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"فضلت على من كان قبلي خبمس خصال: أرسلت إىل الناس كافة األمحر 
األرض مسجدا وطهورا، ونصرت ابلرعب مسرية واألسود، وجعلت يل 

شهر، وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي، وقيل يل: سل تعطه، فأخرت 
 شفاعيت ألميت يوم القيامة".

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن أيب سلمة إال حممد بن املنكدر، وال عن ابن 
 إمساعيل بن عياش".املنكدر إال عبد العزيز بن عبيد هللا، تفرد به: 

وإسناده ضعيف، عبد العزيز بن عبيد هللا: ضعيف، ومل يرو عنه غري إمساعيل 
 بن عياش كما يف "التقريب".ا

 

 وأما حديث ابن عباس:

و  402 /2حدثنا علي بن عاصم، وابن أيب شيبة  250 /1فأخرجه أمحد 
املنتخب، وابن أيب عاصم يف  -( 643، وعنه عبد بن محيد )432 /11

( حدثنا حممد بن فضيل، 1046) (، واآلجري يف "الشريعة"803"السنة" )
( حدثنا خالد، ثالثتهم عن يزيد بن 4487ومسدد كما يف "إحتاف اخلرية" )

 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصأيب زايد، عن جماهد ومقسم، عن ابن عباس، عن النيب 

"أعطيت مخسا، وال أقوله فخرا: بعثت إىل األمحر واألسود، وجعلت يل 
غنم ومل حيل ألحد قبلي، ونصرت ورا ومسجدا، وأحل يل املاألرض طه
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ابلرعب، فهو يسري أمامي مسرية شهر، وأعطيت الشفاعة فأخرهتا ألميت إىل 
 يوم القيامة وهي انئلة إن شاء هللا من مل يشرك ابهلل شيئا".

 ويف رواية مسدد )عن جماهد أو مقسم(.

مسلم، حدثنا يزيد، عن من طريق عبد العزيز بن  301 /1وأخرجه أمحد 
 مقسم )وحده( به.

( من 4902( خمتصرا، والبزار )215وأخرجه أبو يوسف يف "اخلراج" )ص 
طريق جرير، وحممد بن فضيل، ثالثتهم )أبو يوسف، وجرير، وحممد بن 

 فضيل( عن يزيد بن أيب زايد، عن جماهد )وحده( به.

 وقال البزار:

ن يزيد بن أيب زايد، عن جماهد "وقد زاد بعض من حدثنا عن ابن فضيل، ع
 ومقسم، عن ابن عباس".

واحلديث مداره على يزيد بن أيب زايد وهو ضعيف، واتبعه احلكم بن عتيبة 
 الكندي، وسلمة بن كهيل:

 أما متابعة احلكم:

( من طريق ابن أيب 11047) /11(، والطرباين 4901فأخرجها البزار )
 به. ليلى، عن احلكم، عن جماهد، عن ابن عباس

 وقال البزار:
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"وحديث احلكم فال نعلم رواه إال ابن أيب ليلى عنه، وهذا احلديث عن 
احلكم، عن جماهد قد خولف فيه فرواه األعمش، عن جماهد عن عبيد بن 

عمري، عن أيب ذر، ورواه واصل األحدب، عن جماهد، عن أيب ذر، ورواه 
 سلمة بن كهيل، عن جماهد، عن ابن عمر".

  ليلى: سيء احلفظ.قلت: وابن أيب

 وأما متابعة سلمة بن كهيل:

( حدثنا سلمة بن إبراهيم بن إمساعيل 11085) /11فأخرجها الطرباين  
بن حيىي بن سلمة بن كهيل، حدثين أيب، عن أبيه، عن جده، عن سلمة بن ا

 ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا ل، عن جماهد، عن ابن عباس، قال: كهي

بعثت إىل الناس كافة األمحر واألسود "أعطيت مخسا مل يعطها نيب قبلي:  
يبعث إىل قومه، ونصرت ابلرعب يرعب مين عدوي ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا كان النيب 

على مسرية شهر، وأعطيت املغنم، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، 
 وأعطيت الشفاعة فأخرهتا ألميت يوم القيامة".

ن ( عن إبراهيم ب13522) /12( كشف، والطرباين 311وأخرجه البزار )
إمساعيل بن سلمة بن كهيل إبسناده لكن من مسند ابن عمر، وإسناده 

ضعيف جدا، إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة: ضعيف، وأبوه 
 إمساعيل: مرتوك، وحيىي بن سلمة: مرتوك أيضا. 
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(، 4776، والبزار )115-114 /4وأخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" 
من طريق عبيد هللا  474-473 /5النبوة" ، ويف "دالئل 433 /2والبيهقي 

بن موسى، عن سامل أيب محاد، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس، ا
 ملسو هيلع هللا ىلص: رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا 

"أعطيت مخسا مل يعطها أحد قبلي من األنبياء: جعلت يل األرض مسجدا 
ت ابلرعب وطهورا ومل يكن نيب من األنبياء يصلي حىت يبلغ حمرابه ونصر 

مسرية شهر يكون بني يدي إىل املشركني فيقذف هللا الرعب يف قلوهبم، 
وكان النيب يبعث إىل خاصة قومه وبعثت أان إىل اجلن واإلنس وكانت 

األنبياء يعزلون اخلمس فتجيء النار فتأكله وأمرت أن أقسمها يف فقراء أميت 
 يت".ومل يبق نيب إال قد أعطي شفاعة وأخرت أان شفاعيت ألم

من  -ترمجة سامل بن أيب محاد  - 111 /2وأخرجه الذهيب يف "امليزان" 
طريق عبيد هللا بن موسى إبسناده، مقتصًرا على "كانت األنبياء يعزلون 

اخلمس فتجئ النار فتأكله، وأمرت أن أقسمه يف فقراء أميت"، وحكم عليه 
 /4والتعديل" أبنه منكر، وسامل هذا قال أبو حامت الرازي كما يف "اجلرح 

: "شيخ جمهول ال أعلم روى عنه غري عبيد هللا بن موسى"، وذكره ابن 192
 !411 /6حبان يف "الثقات" 

( من طريق إسحاق بن بشر، عن 25وأخرجه أبو نعيم يف "دالئل النبوة" )
عثمان بن عطاء اخلراساين، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
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إلنس، وإىل كل أمحر وأسود، وأحلت يل الغنائم دون "أرسلت إىل اجلن وا
األنبياء، وجعلت يل األرض كلها طهورا ومسجدا، ونصرت ابلرعب أمامي 

وكانت من كنوز العرش، وخصصت هبا  شهرا، وأعطيت خواتيم سورة البقرة،
دون األنبياء فأعطيت املثاين مكان التوراة، واملائدة مكان اإلجنيل، واحلواميم 

زبور، وفضلت ابملفصل، وأان سيد ولد آدم يف الدنيا ويف اآلخرة وال مكان ال
فخر، وأان أول من تنشق األرض عين وعن أميت وال فخر، وبيدي لواء 

احلمد يوم القيامة وال فخر، وآدم ومجيع األنبياء من ولد آدم حتته، وإيل 
وال فخر، مفاتيح اجلنة يوم القيامة وال فخر، ويب تفتح الشفاعة يوم القيامة 

 وأان سائق اخللق إىل اجلنة يوم القيامة وال فخر، وأان إمامهم، وأميت ابألثر".

وإسناده اتلف، إسحاق بن بشر بن حممد بن عبد هللا بن سامل أبو حذيفة 
 اهلامشي موالهم البخاري: متهم ابلكذب.

 وعثمان بن عطاء اخلراساين: ضعيف احلديث.
 

 وأما حديث أيب ذر الغفاري:
، والبيهقي يف 277 /3(، وأبو نعيم يف "احللية" 489فأخرجه أبو داود )

 145 /5من طريق جرير بن عبد احلميد، وأمحد  473 /5"دالئل النبوة" 
من  435 /11و  402 /2من طريق حممد بن إسحاق، وابن أيب شيبة 

(، 1178، واخلالل يف "السنة" )148 /5طريق مندل بن علي، وأمحد 
( من طريق أيب عوانة الوضاح بن 6462(، وابن حبان )2467والدارمي )
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من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة،  424 /2عبد هللا اليشكري، واحلاكم 
مخسُتهم عن األعمش، عن جماهد بن جرب أيب احلجاج، عن عبيد بن عمري 

 ملسو هيلع هللا ىلص: الليثي، عن أيب ذر، قال: قال رسول هللا 

نصرت ابلرعب، فريعب مين العدو "أوتيت مخسا مل يؤهتن نيب كان قبلي: 
عن مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، وأحلت يل الغنائم ومل 

حتل ألحد كان قبلي، وبعثت إىل األمحر واألسود، وقيل يل: سل تعطه، 
فاختبأهتا شفاعة ألميت، وهي انئلة منكم إن شاء هللا من لقي هللا ال يشرك 

 به شيئا".

 هد يرى أن األمحر اإلنس، واألسود اجلن.قال األعمش: فكان جما

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة إمنا 
 أخرجا ألفاظا من احلديث متفرقة" وأقره الذهيب!

قلت: رجاله رجال الصحيحني لكنه ليس على شرطهما، فلم خيرجا شيئا 
 من حديث جماهد عن عبيد بن عمري.

 نعيم: وقال أبو

 "وتفرد جرير إبدخال عبيد بني جماهد وأىب ذر عن األعمش!".

قلت: وليس كما قال رمحه هللا تعاىل، فقد اتبعه على ذلك ابن إسحاق، 
 ومندل، وأبو عوانة، ومحاد بن أسامة.
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( عن األعمش، عن رجل، 375وأخرجه أبو إسحاق الفزاري يف "السري" )
 عن عبيد بن عمري، عن أيب ذر به.

 والرجل هو جماهد.

(، 4077(، والبزار )474، والطيالسي )162-161 /5وأخرجه أمحد 
( من طريق واصل األحدب، 1449والاللكائي يف "شرح أصول االعتقاد" )

( من 1112، والقضاعي يف "مسند الشهاب" )402 /2وابن أيب شيبة 
 طريق عمر بن ذر، كالمها عن جماهد، عن أيب ذر به.

ع، جماهد مل يدرك أاب ذر كما قال البيهقي يف "السنن وهذا إسناد منقط
 ، وبينهما يف هذا احلديث عبيد بن عمري كما تقّدم آنًفا.462 /2الكربى" 

(، ومن 6356وأخرجه احلارث بن أيب أسامة كما يف "إحتاف اخلرية" )
حدثنا عبد العزيز بن أابن، عن عمر  117 /5طريقه أبو نعيم يف "احللية" 

 مرسال.ملسو هيلع هللا ىلص ثنا جماهد قال: قال رسول هللا بن ذر، حدا

 وإسناده ضعيف جدا، عبد العزيز بن أابن: مرتوك.

( و 1068وأخرجه احلسني املروزي يف "زايداته" على "الزهد البن املبارك" )
( من طريق وكيع بن اجلراح، عن األعمش، عن جماهد عن النيب 1618)

 مرسال.ملسو هيلع هللا ىلص 
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 وأما حديث ابن عمرو:

(، 4489، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )222 /2فأخرجه أمحد 
، 222 /1(، والبيهقي 1451والاللكائي يف "شرح أصول االعتقاد" )

وابن سيد الناس يف "عيون األثر"  (،994والشجري يف "األمايل اخلميسية" )
 من طريق يزيد بن اهلاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:  99 /1

غزوة تبوك قام يصلي من الليل، فاجتمع وراءه رجال  عامملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
من أصحابه حيرسونه، حىت إذا صلى وانصرف إليهم، قال: "لقد أعطيت 

الليلة مخسا ما أعطيهن أحد قبلي: أان أرسلت إىل الناس كلهم عامة، وكان 
من قبلي إمنا يرسل إىل قومه، ونصرت على العدو ابلرعب ولو كان بيين 

ر مللئ مين رعبا، وأحلت يل الغنائم كلها، وكان من قبلي وبينهم مسرية شه
يعظمون أكلها كانوا حيرقوهنا، وجعلت يل األرض مساجد وطهورا، أينما 

أدركتين الصالة متسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إمنا كانوا 
يصلون يف كنائسهم وبيعهم، واخلامسة: هي ما هي، قيل: سل فإن كل نيب 

مسأليت إىل يوم القيامة، فهي لكم وملن شهد أن ال إله إال سأل، فأخرت 
 هللا".

 وإسناده حسن.
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 وأما حديث أيب هريرة:
(، والرتمذي حتت احلديث 567(، وابن ماجه )5-523فأخرجه مسلم ) 
(، 6492( و )6491، وأبو يعلى )412-411 /2(، وأمحد 1553)

(، وابن 1025ر" )(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاث1169وأبو عوانة )
( و 6401( و )2313(، وابن حبان )506املنذر يف "األوسط" )

(، والاللكائي يف 1047( و )995(، واآلجري يف "الشريعة" )6403)
 /9و 433 /2(، والبيهقي 1441( و )1440"شرح أصول االعتقاد" )

( من 3617، والبغوي يف "شرح السنة" )472 /5، ويف "دالئل النبوة" 5
ملسو هيلع هللا ىلص العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة: أن رسول هللا  طرق عن

 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".

 وقال الرتمذي: 

 "حسن صحيح".

، وابن اجلارود يف "املنتقى" 502-501و  442و  250 /2وأخرجه أمحد 
(، والبغوي يف "شرح 4486(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )123)

( من طريق حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، 3618السنة" )
 ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 
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"نصرت ابلرعب، وأوتيت جوامع الكلم، وجعلت يل األرض مسجدا 
 وبينا أان انئم أوتيت مبفاتيح خزائن األرض فتلت يف يدي".وطهورا، 

 وإسناده حسن.

( حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عمن مسع 975وأخرجه احلميدي )
أاب هريرة، إما سعيد، وإما أبو سلمة، وأكثر ذلك يقوله عن أيب هريرة، أن 

 ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

"أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: جعلت يل األرض كلها مسجدا 
وطهورا، ونصرت ابلرعب، وأحلت يل الغنائم، وأرسلت إىل األمحر واألسود، 

 وأعطيت الشفاعة". 

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أيب هريرة، يبلغ به  240 /2وأخرجه أمحد 
 "جعلت يل األرض مسجدا، وطهورا"ملسو هيلع هللا ىلص: النيب 

 أراه عن سعيد، عن أيب هريرة. قال سفيان: 

 ( من طريق سفيان به، وقال 1620وأخرجه البيهقي يف "املعرفة" )

 "ال أعلمه إال عن سعيد".

(، ومن طريقه الطحاوي يف 185وأخرجه الشافعي يف "السنن املأثورة" )
(، 4487( و )3969( و )3532( و )1023"شرح مشكل اآلاثر" )

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن  (5075والبيهقي يف "املعرفة" )
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص املسيب، عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا 
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"أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي: جعلت يل األرض مسجدا وطهورا، 
ونصرت ابلرعب، وأحلت يل الغنائم، وأرسلت إىل األمحر واألبيض، 

 وأعطيت الشفاعة".

ان فذكر هذا احلديث، فقال: الزهري وقال الشافعي: مث جلست إىل سفي
 عن أيب سلمة أو عن سعيد عن أيب هريرة، مث ذكره.

واحلديث إسناده صحيح وال يضره الرتدد بني أيب سلمة أو سعيد بن املسيب 
 فكالمها ثقة.

(، والعقيلي يف 4488وأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )
 املقرئ: حدثنا حيىي بن من طريق عبد هللا بن يزيد  27 /2"الضعفاء" 

من تيم الرابب، عن جماهد املكي، عن  عبد هللا بن سامل، عن خازم بن خزمية
 ملسو هيلع هللا ىلص: أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

"أعطيت مخسا مل يعطها نيب قبلي: بعثت إىل الناس كافة أمحرهم وأسودهم، 
وي وكان النيب قبلي يبعث إىل أهل بيته أو إىل أهل قريته، ونصرت على عد

وأحلت يل الغنائم واألمخاس ومل  ابلرعب مسرية شهر أمامي وشهر خلفي،
حتل لنيب قبلي، كانت األمخاس تؤخذ فتوضع، فينزل عليها انر من السماء 

فتحرقها، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا أصلي فيها حيث أدركتين 
 الصالة".
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قال:  حدثنا حممد بن إمساعيل 26 /2وأخرجه العقيلي يف "الضعفاء" 
حدثنا املقرئ قال: حدثنا عبد اجلبار بن عمر األيلي قال: حدثنا خازم بن 

 خزمية إبسناده مطوال.

 وقال العقيلي:

 "خازم بن خزمية البصري من تيم الرابب خيالف يف حديثه".

 وقال السليماين:

 "فيه نظر". 

 ، وقال: 232 /8وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 أخطأ يعترب حديثه بروايته عن الثقات"."روى عنه البخاريون رمبا 

( حدثنا حممد بن شعيب، حدثنا 7471وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
عبد الرمحن بن سلمة، حدثنا محاد بن قرياط، عن هشام بن حسان، عن 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص حممد بن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب 

ل لنيب قبلي، "أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي أحلت يل الغنائم ومل حت
وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، وكان من قبلنا يصلون يف احملاريب، 

وبعثت إىل كل أسود وأمحر، وكان الرجل يبعث إىل قومه خاصة، ونصرت 
ابلرعب مسرية شهر بني يدي، يسمع يب القوم بيين وبينهم مسرية شهر 

 ها شفاعةفريعبون مين، وجعل يل الرعب نصرا، وقيل يل: سل تعطه، فجعلت
 ألميت، وهي انئلة من شهد أن ال إله إال هللا ال يشرك ابهلل شيئا".
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 وقال الطرباين:

 "مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال محاد بن قرياط".

وإسناده ضعيف، محاد بن قرياط: قال أبو حامت كما يف "اجلرح والتعديل" 
3/ 145 : 

 . "مضطرب احلديث يكتب حديثه، وال حيتج به"

 :31 /3وقال ابن عدي يف "الكامل" 

 "عامة ما يرويه فيه نظر".

 :254 /1وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 

"يقلب األخبار على الثقات وجييء عن األثبات ابلطامات ال جيوز 
االحتجاج به وال الرواية عنه إال على سبيل االعتبار، وكان أبو زرعة الرازي 

 ميرض القول فيه".

 ، وقال: 206 /8ومع هذا فقد ذكره يف "الثقات" 

 "خيطىء".

 : 145 /3وقال أبو زرعة كما يف "اجلرح والتعديل" 

 "كان صدوقا".

 وعبد الرمحن بن سلمة الرازي: جمهول احلال.
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 وشيخ الطرباين: حممد بن شعيب، قال أبو الشيخ كما يف "لسان امليزان"
 7/ 197: 

 يف الري، ومل نكتبه إال عنه". "حدث عن الرازيني مبا مل جنده

 : "يروي عن الرازيني بغرائب".252 /2وقال أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 

( 1442(، والاللكائي يف "شرح أصول االعتقاد" )8133وأخرجه البزار )
 -( عن محزة بن مالك، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا كثري 1443و )

ملسو هيلع هللا ىلص ، عن أيب هريرة: أن رسول هللا عن الوليد هو ابن رابح -يعين ابن زيد 
 قال: 

"فضلت خبصال ست ال أقوهلن فخرا مل يعطهن أحد كان قبلي غفر يل ما 
تقدم من ذنيب وما أتخر، وجعلت أميت خري األمم، وأحلت يل الغنائم ومل 

حتل ألحد من قبلي، وجعلت يل األرض مساجد وطهورا، وأعطيت الكوثر، 
إن صاحبكم لصاحب احلمد يوم  ونصرت ابلرعب، والذي نفسي بيده

 القيامة غري فخر حتته آدم ومن دونه".

 : "وإسناده جيد".269 /8وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد" 

قلت: بل إسناده ضعيف، محزة بن مالك األسلمي: مل أجد فيه جرًحا وال 
 ، وقال:216 /3تعديال، ذكره ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

مسع منه ابملدينة يف سنة مخس ومخسني ومائتني وكنت معه "روى عنه أيب و  
 فلم يقض يل السماع منه".
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 :458 /1وقال اخلطيب يف "تلخيص املتشابه" 

"محزة بن مالك بن محزة بن سفيان بن فروة أبو صاحل األسلمي من أهل 
املدينة، حدث عن عمه سفيان بن محزة، روى عنه أبو حامت الرازي، وحممد 

 ن أيب شيبة الكويف، وعبد هللا بن حممد البغوي، وغريهم".بن عثمان با

 وكثري بن زيد: صدوق خيطئ كما يف "التقريب".

 

 وأما حديث أيب موسى األشعري:

 402 /2، حدثنا حسني بن حممد، وابن أيب شيبة 416 /4فأخرجه أمحد 
(، والطرباين كما 485، والروايين يف "مسنده" )435 /12و  433 /11و 

( عن عبيد هللا بن موسى، كالمها 13246يف "جامع املسانيد والسنن" )
عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال: قال 

 ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول هللا

"أعطيت مخسا: بعثت إىل األمحر، واألسود، وجعلت يل األرض طهورا 
ومسجدا، وأحلت يل الغنائم ومل حتل ملن كان قبلي، ونصرت ابلرعب شهرا، 

وأعطيت الشفاعة وليس من نيب إال وقد سأل شفاعة، وإين اختبأت 
 شفاعيت، مث جعلتها ملن مات من أميت مل يشرك ابهلل شيئا".

 على شرط الشيخني. وإسناده صحيح
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قال: حدثنا  -يعين الزبريي  -حدثنا أبو أمحد  416 /4وأخرجه أمحد 
فذكر ملسو هيلع هللا ىلص: إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة قال: قال رسول هللا 

 معناه، ومل يسنده.

 واحلكم ملن أسنده ألهنا زايدة من ثقتني، واتفاقهما مصري لثبوهتا وهللا أعلم.
 

 مالك:وأما حديث عوف بن 
(، وعنه ابن حبان 6392فأخرجه أبو يعلى كما يف "إحتاف اخلرية" )

 احلمال، حدثنا ابن أيب فديك، عن هللا ( حدثنا هارون بن عبد6399)
عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب، عن عباس بن عبد الرمحن بن ميناء 

 ، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النيب األشجعي، عن عوف بن مالك 

ن أحد كان قبلنا وسألت ريب اخلامسة فأعطانيها، كان "أعطينا أربعا مل يعطه
النيب يبعث إىل قريته ال يعدوها وبعثت كافة للناس، وأرهب منا عدوان مسرية 

شهر، وجعلت األرض لنا طهورا ومسجدا، وأحل لنا اخلمس ومل حيل ألحد 
كان قبلنا، وسألت ريب اخلامسة سألته أن ال يلقاه عبد من أميت يوحده إال 

 ه اجلنة فأعطانيها".أدخل

 وهذا إسناد ضعيف، شيخ ابن أيب فديك: عبيد هللا بن عبد الرمحن بن
 عبد هللا بن موهب القرشي التيمي: ليس ابلقوي كما يف "التقريب". 
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 وأما حديث أيب أمامة الباهلي:

(، وأبو إسحاق 462(، ويف "العلل الكبري" )1553فأخرجه الرتمذي )
، 248 /5( من طريق أسباط بن حممد، وأمحد 73البغدادي يف "أماليه" )

، واملزي يف 98-97 /73ومن طريقه ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" 
، 256 /5حدثنا حممد بن أيب عدي، وأمحد  318 /12"هتذيب الكمال" 

عن يزيد بن  433 /2و 212 /1(، والبيهقي 8002) /8والطرباين 
بن ا( من طريق إمساعيل بن إبراهيم 1260هارون، والروايين يف "مسنده" )

(، والبيهقي 1048(، واآلجري يف "الشريعة" )8001) /8علية، والطرباين 
( من طريق يزيد بن زريع، أربعتهم عن سليمان 239يف "السنن الصغري" )

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص يب أمامة، أن رسول هللا التيمي، عن سيار، عن أ

"فضلين ريب على األنبياء، أو قال على األمم، أبربع قال: أرسلت إىل الناس 
كافة، وجعلت األرض كلها يل وألميت مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجال 

من أميت الصالة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت ابلرعب مسرية شهر 
 ا الغنائم".يقذفه يف قلوب أعدائي وأحل لن

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

وهو كما قال الرتمذي، هذا احلديث صحيح لغريه، وإسناده حسن، سيار 
هو الدمشقي موىل معاوية، ويقال: موىل خالد بن يزيد بن معاوية، سكن 
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البصرة، روى عنه سليمان بن طرخان التيمي، وعبد هللا بن جبري التيمي 
 /4السدوسي، وذكره ابن حبان يف "الثقات" البصري، وقرّة بن خالد 

، وابن خلفون يف كتاب "الثقات" كما يف "إكمال هتذيب الكمال" 335
 (:2720يف "التقريب" ) ، وقال احلافظ190 /6

 "صدوق". 

( 7931) /8(، والطرباين 381وأخرجه أبو إسحاق الفزاري يف "السري" )
ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا عن بشر بن منري، عن القاسم، عن أيب أمامة 

"أعطيت أربعا مل يعطهن نيب قبلي: نصرت ابلرعب من مسري شهر، وبعثت 
 إىل كل أبيض وأسود، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض طهورا".

 وإسناده ضعيف جدا، بشر بن منري القشريي البصري: مرتوك متهم.
 

 ك:لوأما حديث أنس بن ما
(، وابن املنذر يف "األوسط" 124ى" )فأخرجه ابن اجلارود يف "املنتق

(، وقاضي 513(، وأبو العباس السراج يف "مسنده" )755( و )507)
، واجلورقاين يف "األابطيل واملناكري 505 /2املارستان يف "املشيخة" 

( 1653(، والضياء يف "األحاديث املختارة" )382) والصحاح واملشاهري"
اطي، قال: حدثنا محاد، ( من طريق حجاج األمن1655( و )1654و )

 قال:ملسو هيلع هللا ىلص : أن رسول هللا عن اثبت ومحيد، عن أنس 
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"جعلت يل كل أرض طيبة مسجدا وطهورا" هذا لفظهم مجيًعا، ولفظ 
( "أعطيت أربعا مل يعطها من قبلي 1655السراج، ومن طريقه الضياء )

وأعطيت  أسود، ونصرت ابلرعب بني يدي شهر،أرسلت إىل كل أمحر و 
مي ومل يعطها أحد قبلي، وجعلت يل كل أرض طيبة ومسجدا أميت الغنا
 وطهورا".

 وقال اجلورقاين:

 "هذا حديث صحيح".

 :438 /1وقال احلافظ يف "الفتح" 

 "إسناد صحيح".
 

 وأما حديث علي:
(، 268، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "التحقيق" )98 /1فأخرجه أمحد 

( حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، 729والضياء يف "األحاديث املختارة" )
(، والاللكائي 1043، واآلجري يف "الشريعة" )434 /11وابن أيب شيبة 

-213 /1(، والبيهقي 1447( و )1446يف "شرح أصول االعتقاد" )
عن حيىي بن أيب بكري الكرماين، ومتام  472 /5ل النبوة" ، ويف "دالئ214

( من طريق صدقة بن عبد هللا السمني، وابن فيل يف 1276يف "الفوائد" )
( من طريق أيب حذيفة موسى بن مسعود النهدي، 174"جزءه" )ص 
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أربعُتهم عن زهري بن حممد، عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن حممد بن 
 ملسو هيلع هللا ىلص: أنه مسع علي بن أيب طالب، يقول: قال رسول هللا علي ابن احلنفية، 

"أعطيت ما مل يعط أحد من األنبياء، فقلنا: اي رسول هللا، ما هو قال؟: 
نصرت ابلرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، ومسيت أمحد، وجعل الرتاب يل 

 طهورا، وجعلت أميت خري األمم". 

زهري إبسناده، وفيه ( من طريق أيب عامر العقدي، عن 656وأخرجه البزار )
"أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي: نصرت ابلرعب، وأعطيت جوامع الكلم 

 وأحلت يل الغنائم ... وذكر خصلتني ذهبتا عين".

أخربان أبو عامر العقدي  104 /1وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات الكربى" 
 إبسناده، مقتصرا على "مسيت أمحد".

 حممد بن عقيل: وله طريقان آخران عن عبد هللا بن

، ومن طريقه الضياء يف "األحاديث املختارة" 158 /1أخرجه أمحد  -أ 
( حدثنا أبو سعيد، حدثنا سعيد بن سلمة بن أيب احلسام، حدثنا 728)

 عبد هللا بن حممد بن عقيل به.

( من طريق يزيد بن أيب 45أخرجه ابن شاهني يف "جزء من حديثه" ) -ب 
 د بن عقيل به.زايد، عن عبد هللا بن حمم

وعبد هللا بن حممد بن عقيل خمتلف فيه، قال حيىي بن معني: ليس بذاك 
 وقال مرة ضعيف يف كل أمره.
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وقال أبو حامت: لني احلديث ليس ابلقوي، وال ممن حيتج حبديثه، وهو أحب 
 إىل من متام بن جنيح.

 وقال النسائي: ضعيف.

 وقال العجلي: مدين اتبعي جائز احلديث.

 ن خزمية: ال أحتج به لسوء حفظه.وقال اب

وقال الرتمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، 
ومسعت حممد بن إمساعيل يقول: كان أمحد وإسحاق واحلميدي حيتجون 

 حبديث ابن عقيل، قال حممد بن إمساعيل: وهو مقارب احلديث.

حيتجان حبديثه  وقال أبو أمحد احلاكم: كان أمحد بن حنبل وابن راهويه
 وليس بذاك املتني املعتمد.

 وقال العقيلي: كان فاضال خريا موصوفا ابلعبادة وكان يف حفظه شيء.

وقال ابن عدي: روى عنه مجاعة من املعروفني الثقات وهو خري من ابن 
 مسعان ويكتب حديثه.

: حسن 258 /8وقال الذهيب يف "املغين"، واهليثمي يف "جممع الزوائد" 
 .احلديث

 وقال احلافظ يف "التقريب": صدوق ويف حديثه لني ويقال تغري أبخرة.

 .108 /2وحّسن إسناده العراقي يف "طرح التثريب" 
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 وله طريق أخرى عن علي:

(، والاللكائي يف "شرح أصول 1042أخرجه اآلجري يف "الشريعة" )
 خمطوط، واخللعي -(، وأبو سعد النصرويي يف "األمايل" 1448االعتقاد" )

خمطوط: من طريق أمحد بن أىب شعيب احلراين، وابن  -يف "الفوائد املنتقاة" 
( من طريق عبد السالم بن عبد احلميد 42شاهني يف "جزء من حديثه" )

احلراين، كالمها عن موسى بن أعني، عن عطاء بن السائب، عن أيب جعفر، 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص : عن النيب عن أبيه، عن علي بن أيب طالب 

ا مل يعطهن أحد قبلي: أرسلت إىل األبيض واألسود واألمحر، "أعطيت مخس
وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، ونصرت ابلرعب، وأحلت يل الغنائم 

 ومل حتل ألحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم".

وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب: صدوق اختلط، ومل يذكروا موسى 
بن أعني فيمن روى عنه قبل االختالط، وإسناده منقطع علي بن احلسني مل ا

 .يسمع من جده علي بن أيب طالب 

خمطوط، ومن طريقه ابن  -وأخرجه الروذابري يف "ثالثة جمالس من أماليه" 
حدثنا حممد بن احلسني القنطري،  296 /14عساكر يف "اتريخ دمشق" 

بن جعفر بن عبد هللا بن احلسني بن  حدثنا علي بن أمحد بن علي بن حممد
علي بن أيب طالب، قال: حدثين أيب، عن أبيه، عن جعفر بن حممد بن 

علي بن احلسني، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي بن أيب طالب، قال: 
 ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا 
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"إن هللا بعثين إىل كل أمحر وأسود، ونصرت ابلرعب، وأحل يل املغنم،  
جدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة للمذنبني من أميت وجعلت يل األرض مس

 يوم القيامة".

وهذا إسناد ضعيف، مظلم، مسلسل ابجملاهيل مما فوق الروذابري حاشا 
جعفر بن حممد بن علي بن احلسني ومن فوقه، والروذابري: روى أحاديث 

 /5وهم فيها وغلط غلطا فاحشا. قاله اخلطيب البغدادي يف "اتريخ بغداد" 
، وإسناده منقطع أيضا فإن علي بن 22 /5وكما يف "اتريخ دمشق" ، 97

 احلسني مل يسمع من جده علي بن أيب طالب.

 

 غريب الحديث

 

 /1)الصعيد( قال ابن اجلوزي يف "كشف املشكل من حديث الصحيحني" 
: "هو الرتاب قاله علي وابن مسعود واللغويون، منهم الفراء وأبو عبيد 344

 بة.والزجاج وابن قتي

وقال الشافعي: ال يقع اسم الصعيد إال على تراب ذي غبار، فعلى هذا ال 
جيوز التيمم إال ابلرتاب، وهو قول أمحد والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة 

ومالك: جيوز جبميع أجزاء األرض كالنورة واجلص والزرنيخ وغريه. وزاد 
يد عندمها ما مالك، فقال: وجيوز ابحلشيش والشجر، فعلى هذا يكون الصع
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تصاعد على وجه األرض سواء كان ترااب أو غريه، وال خالف أنه إذا ضرب 
 بيده على الطني أنه ال جيزيه".

 

 يستفاد من الحديث

 

: أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث األصغر، وأن عادم املاء يكفيه  أوًلا
رضي  الصعيد، ومل خيتلف فيه الفقهاء، إال أنه روي عن عمر، وابن مسعود

هللا عنهما: أهنما منعا التيمم من اجلنابة، قال ابن دقيق العيد يف "شرح 
: "ومن شك يف تيمم اجلنب: محلوا املالمسة 145 /1عمدة األحكام" 
 -[ 43]النساء: ﴾ أو المستم النساء﴿أعين قوله تعاىل  -املذكورة يف اآلية 

مأخوذا من اآلية،  ألهنم لو محلوها عليه لكان تيمم اجلنب ري اجلماع،على غ
 فلم يقع هلم شك يف تيمم اجلنب".

 

: أنه ال جيب طلب املاء إذا غلب على الظن عدمه أو قطع بذلك، فإنه اثنياا
 أمره ابلتيمم، ومل أيمره بطلبه.ملسو هيلع هللا ىلص 

 
أعطى الذي أصابته اجلنابة ملسو هيلع هللا ىلص أنه إذا وجد املاء بطل التيمم، فإنه  اثلثاا:

إانء من ماء، فقال: "اذهب فأفرغه عليك"، بعد أن قال له: "عليك 
 ابلصعيد فإنه يكفيك".
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 أن التيمم ال يكون إال لعادم املاء أو املتضرر ابستعماله. رابعاا:

 

ا: فاعله عن احلال فيه ليوّضح أّن للعامل إذا رأى فعال حمتمال أن يسأل  خامسا
 له وجه الّصواب.

 

ا: الّتحريض على الّصالة يف اجلماعة، وأّن ترك الّشخص الّصالة  سادسا
 حبضرة املصلني معيٌب على فاعله بغري عذر. 

 

 حسن املالطفة، والّرفق يف اإلنكار. سابعاا:

 

فيه تقدمي مصلحة شرب اآلدمي واحليوان على غريه من مصلحة  اثمناا:
لطهارة ابملاء، من قوله: "وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته اجلنابة ا

 إانء من ماء، فقال: اذهب فأفرغه عليك".

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ستعمال الماء مع وجودهاالتيمم عند تعذر 
 

عن عبد هللا بن عباس: "أن رجال أجنب يف شتاء، فسأل، ( 66)
هلم قتلوه؟ ، فقال: "ما ملسو هيلع هللا ىلصفأمر ابلغسل، فمات، فذكر ذلك للنيب 

 طهورا". -أو التيمم  -قد جعل هللا الصعيد  -ثالاث  -قتلهم هللا 
 

(، 1314(، وعنه ابن حبان )273أخرجه ابن خزمية ) -إسناده حسن 
، وابن بشران يف 165 /1(، واحلاكم 128وابن اجلارود يف "املنتقى" )

(، 847، ويف "اخلالفيات" )226 /1(، والبيهقي 1333"األمايل" )
( من طريق الوليد بن عبيد هللا بن 205ضياء يف "األحاديث املختارة" )وال

 أيب رابح، عن عطاء، عن ابن عباس به.

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح فإن الوليد بن عبيد هللا هذا ابن أخي عطاء بن أيب 
 رابح، وهو قليل احلديث جدا".

"اجلرح والتعديل"  قلت: الوليد عبيد هللا: قال حيىي بن معني: ثقة، كما يف
 :42 /4، وقال الدارقطين يف "سننه" 549 /7، ووثقه ابن حبان 9 /9
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 ."الوليد بن عبيد هللا ضعيف"
وفات الذهيب وابن حجر توثيق حيىي بن معني له، إذ مل يذكراه ال سيما  

 بقوله: 385 /8احلافظ ابن حجر فقد تعقب الذهيب يف "اللسان" 

 .الثقات"وذََكره ابن ِحبَّان يف "" 
 وأخرج له ابن خزمية يف صحيحه"، فأقّل ما يُقال فيه أن إسناده حسن. 

، 330 /1( من طريق حممد بن شعيب، وأمحد 337وأخرجه أبو داود )
 351 /1عن املغرية، والدارقطين  352 /1(، والدارقطين 752والدارمي )

 /1 ، والبيهقي351 /1والدارقطين  من طريق حيىي بن عبد هللا الضحاك،
، أربعتهم [109] ( من طريق الوليد بن مزيد837، ويف "اخلالفيات" )227

عن األوزاعي، قال بلغين أن عطاء بن أيب رابح، قال: أنه مسع ابن عباس 
مث أصابه احتالم فأمر  ملسو هيلع هللا ىلصخيرب أن رجال أصابه جرح يف عهد النيب 

 ، فقال: "قتلوه قتلهم هللا أمل يكنملسو هيلع هللا ىلصابالغتسال فمات فبلغ ذلك النيب 
 شفاء العي السؤال".

سئل بعد ذلك فقال: لو غسل جسده وترك ملسو هيلع هللا ىلص وقال عطاء بلغين أن النيب  
 رأسه حيث أصابه اجلرح".

 وليس عند أيب داود، وأمحد "وقال عطاء بلغين ...".

 خمطوط، وابن -(، وابن دحيم يف "فوائده" 572وأخرجه ابن ماجه )

                                                           

 ويف املطبوع من "اخلالفيات" )يزيد(! - 109
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من طريق عبد احلميد بن ( 526عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" ) 
واخلطيب يف "الفقيه  ،351 /1قطين بن أيب العشرين، والدار احبيب 

 /3من طريق أيوب بن سويد، وأبو نعيم يف "احللية"  133 /2واملتفقه" 
من طريق حممد بن كثري، ثالثتهم عن األوزاعي، عن عطاء بن  318، 317

 أيب رابح به. 

 (: 77العلل" البن أيب حامت )وقال أبو حامت وأبو زرعة كما يف " 

"روى هذا احلديث ابن أيب العشرين، عن األوزاعي، عن إمساعيل بن مسلم، 
 عن عطاء، عن ابن عباس، وأفسد احلديث".

 : 617 /2قال ابن امللقن يف "البدر املنري" 

 "تبني أن األوزاعي أخذه عن إمساعيل".

بن عمار، عن  قلت: وإمساعيل بن مسلم املكي ضعيف، لكن رواه هشام
(، وغريه فلم يذكر فيه 572ابن أيب العشرين، كما يف سنن ابن ماجه )

 إمساعيل.

 :163 /2قال العاّلمة األلباين رمحه هللا تعاىل يف "صحيح أيب داود" 

"فلعله اختلف فيه على ابن أيب العشرين، وهو متكلم فيه من قبل حفظه، 
األوزاعي، ولذلك قاال: إنه  فيبعد أن حيفط ما مل حيفظه الثقات من أصحاب

 أفسد احلديث".
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من  178 /1، واحلاكم 351 /1(، والدارقطين 2420وأخرجه أبو يعلى )
 طريق اهلقل بن زايد، قال: مسعت االوزاعي قال: قال عطاء به.

( من طريق 836، وعنه البيهقي يف "اخلالفيات" )178 /1وأخرجه احلاكم 
بشر بن بكر، حدثين األوزاعي، حدثنا عطاء بن أيب رابح، أنه مسع عبد هللا 

، مث أصابه ملسو هيلع هللا ىلصبن عباس، خيرب أن رجال، أصابه جرح على عهد رسول هللا ا
 أمل ، فقال: "قتلوه قتلهم هللاملسو هيلع هللا ىلصاحتالم، فاغتسل فمات فبلغ ذلك النيب 

 يكن شفاء العي السؤال".

سئل عن ذلك فقال: "لو غسل جسده، وترك ملسو هيلع هللا ىلص فبلغنا أن رسول هللا  
 رأسه حيث أصابه اجلرح".

 (:8075وقال احلاكم كما يف "إحتاف املهرة" )

 " قد أقام إسناده بشر بن بكر وهو ثقة مأمون".

 (: 182قال السخاوي يف "املقاصد احلسنة" )ص: 

 جهة تصرحيه ابلتحديث حبيث ثبت اتصاله بال واسطة"."وإقامته له من 

 وقال احلاكم يف "املستدرك": 

، ومل يذكر مساع ي"وقد رواه اهلقل بن زايد وهو من أثبت أصحاب األوزاع
 األوزاعي من عطاء".

 وقال البيهقي:
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من  منا رواه األوزاعي عن عطاء بالغا"كذا قال بشر بن بكر، وهذا غلط، إ
 عطاء". غري مساع له من

( من طريق عبد الرزاق، عن األوزاعي، 11472) /11وأخرجه الطرباين 
مسعته منه أو أخربته، عن عطاء بن أيب رابح، عن ابن عباس، أن رجال 

فقال: "قتلوه ملسو هيلع هللا ىلص أصابه جدري فأجنب فغسل فكز فمات، فأخرب النيب 
 قتلهم هللا أمل يكن شفاء العي السؤال، أال ميموه".

، والبيهقي يف 352 /1(، ومن طريقه الدارقطين 867ق )وأخرجه عبد الرزا
( عن األوزاعي، عن رجل، عن عطاء بن أيب رابح، عن 838"اخلالفيات" )

ابن عباس، أن رجال كان به جراح فأصابته جنابة فأمروه فاغتسل فمات، 
، فقال: "قتلتموه قتلكم هللا، أمل يكن شفاء العي ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ ذلك النيب 

 السؤال؟".

 قال: "اغتسل واترك موضع اجلراح".ملسو هيلع هللا ىلص اء: فبلغين أن النيب قال عط 

(، وابن 129(، وعنه ابن اجلارود يف "املنتقى" )272وأخرج ابن خزمية )
، ويف 224 /1، والبيهقي 165 /1(، واحلاكم 522املنذر يف "األوسط" )

 ( من طريق جرير بن1648(، ويف "املعرفة" )234"السنن الصغري" )
، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن [110]عبد احلميد  

]النساء: ﴾ وإن كنتم مرضى أو على سفر﴿عباس رفعه يف قوله تعاىل: 
                                                           

من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، عن عطاء به  327 /1وأخرجه الدارقطين  - 110
  =  ، ويف224 /1(، والبيهقي 129(، وعنه ابن اجلارود )272موقوفا، وهو عند ابن خزمية )
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[، قال: "إذا كانت ابلرجل اجلراحة يف سبيل هللا، أو القروح، أو 43
 اجلدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن ميوت، فليتيمم". 

 عطاء". وقال ابن خزمية: "هذا خرب مل يرفعه غري

 قلت: عطاء بن السائب: صدوق اختلط كما يف "التقريب"، وجرير بن
(، 40عبد احلميد روى عنه بعد االختالط، ويف "العلل" البن أيب حامت ) 

رواه أيضا عن عطاء، وهو  أن علي بن عاصم 327 /1وسنن الدارقطين 
 :أيضا ممن روى عنه بعد االختالط، وقال أبو حامت وأبو زرعة الرازاين

"رواه أبو عوانة وورقاء وغريمها عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن 
 عباس، موقوف )كذا(، وهو الصحيح".

 وصّوب وقفه الدارقطين أيضا.

عن أيب االحوص سالم بن  101 /1وأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" 
( من طريق شجاع بن الوليد، 5362سليم، وابن أيب حامت يف "التفسري" )

ثالثتهم عن عطاء بن  من طريق علي بن عاصم، 224 /1يهقي والب
 السائب، عن سعيد بن جبري به موقوفا.

(، وابن املنذر يف 158وأخرجه الفضل بن دكني يف "كتاب الصالة" )
من طريق عاصم األحول، عن  327 /1(، والدارقطين 523"األوسط" )

رخص عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: "
                                                           

يوسف بن موسى، عن جرير، عن عطاء به مرفوعا، فلعله سقط ( عن 1648"املعرفة" ) =
 منه لفظة )رفعه(، وهللا أعلم.



1466 
 

للمريض يف الوضوء التيمم ابلصعيد. وقال ابن عباس: أرأيت إن كان جمدرا 
 كأنه صمغة، كيف يصنع؟".

من طريق عزرة، عن سعيد بن جبري، عن  225-224 /1وأخرجه البيهقي 
 اجملدور وأشباهه إذا أجنب قال: "يتيمم ابلصعيد". ابن عباس، يف

اخلدري إبسناد وله شاهد من حديث جابر، ومن حديث أيب سعيد 
 اتلف:

 
 أما حديث جابر:

، والقضاعي يف "مسند 349 /1(، والدارقطين 729فأخرجه أبو داود )
( 1661ويف "املعرفة" ) 228و  227 /1(، والبيهقي 1163الشهاب" )

(، والبغوي يف "شرح 835( و )834(، ويف "اخلالفيات" )1662و )
عن موسى بن عبد الرمحن  221 /2(، ويف "التفسري" 313السنة" )

سلمة، عن الزبري بن خريق، عن عطاء، عن  األنطاكي، حدثنا حممد بن
 جابر قال: 

"خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه، مث احتلم فسأل 
أصحابه فقال: هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ فقالوا: ما جند لك رخصة 

أخرب ملسو هيلع هللا ىلص وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النيب 
م هللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال، بذلك فقال: قتلوه قتله
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على جرحه  -شك موسى  -إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 
 مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده". رقة،خ

وإسناده ضعيف، الزبري بن خريق: لني احلديث كما يف "التقريب"، وزاد يف 
 منت احلديث ما ليس منه.

  وقال الدارقطين:

: هذه سنة تفرد -يعين عبد هللا بن سليمان بن األشعث  -"قال أبو بكر 
هبا أهل مكة ومحلها أهل اجلزيرة، مل يروه عن عطاء، عن جابر غري الزبري بن 

فرواه عن عطاء، عن ابن عباس،  خريق وليس ابلقوي، وخالفه األوزاعي،
وقيل عنه بلغين عن عطاء،  عطاء،واختلف على األوزاعي، فقيل عنه عن 

 الصواب. وهوملسو هيلع هللا ىلص وأرسل األوزاعي آخره عن عطاء، عن النيب 

وقال ابن أيب حامت: سألت أيب وأاب زرعة عنه فقاال: رواه ابن أيب العشرين،  
عن األوزاعي، عن إمساعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس وأسند 

 احلديث".

طريقه البيهقي يف  ، ومن201 /8وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
( حدثنا الساجي، حدثنا أمحد بن حممد العطار، حدثنا 846"اخلالفيات" )

بن رجاء، عن العرزمي، عن عطاء، عن  مرجيأبو عمر احلوضي، حدثنا 
 جابر، قال:
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أصابته جنابة يف يوم ابرد فاغتسل ملسو هيلع هللا ىلص "أصبح رجل من أصحاب رسول هللا 
 جرحه ويتيمم". كان يكفيه أن ميسح علىملسو هيلع هللا ىلص فمات فقال النيب 

وهذا إسناد ضعيف جدا، العرزمي هو حممد بن عبيد بن أيب سليمان: 
 مرتوك احلديث.

 وأما حديث أيب سعيد اخلدري:

، ومن طريقه البيهقي يف 226 /6"الكامل"  فأخرجه ابن عدي يف
( حدثنا حممد بن احلسن بن موسى الكويف مبصر، 848"اخلالفيات" )

بن محاد، حدثنا عبد الرمحن بن أيب محاد، عن حدثنا أمحد بن عبد الرمحن 
 عمرو بن مشر، عن عمرو بن أنس، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدري، قال:

فغسله أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص "أجنب رجل مريض يف يوم ابرد على عهد رسول هللا 
، فقال: ما هلم قتلوه قتلهم هللا إمنا كان جيزئ من ملسو هيلع هللا ىلصفمات فبلغ ذلك النيب 

 ذلك التيمم".

 اد اتلف، عمرو بن مشر: متهم ابلكذب.وهذا إسن
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 يستفاد من الحديث

 

: إابحة التيمم للعليل الواجد املاء إذا خاف التلف على نفسه  أوًلا
 ابستعماله.

 
ملسو هيلع هللا ىلص إسناد الفعل إىل َمنأ تسبب فيه وإن مل يباشره، فقد أسند النيب  اثنياا:

 القتل إليهم ألهنم سبب فيه.
 

مشروعية الدعاء على من يفيت جبهل ويكون سببا يف وقوع الضرر  اثلثاا:
ين يستحقون مثل على املسلمني هبذا الدعاء "قتله هللا"، وما أكثر هؤالء الذ

املسلمني على اخلروج على حكامهم فكانوا سببا  رضونهذا الدعاء ممن حي
رورهم، وأراح يف هذه احملن والبالاي والرزااي، قتلهم هللا وخّلص املسلمني من ش

 هللا منهم البالد والعباد.
 

فيه داللة على أنه ال قود وال دية على من أفىت ولو بغري حّق ولو  رابعاا:
 ترتب على فتواه موت.

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 التيمم لخوف التلف من شدة البرد 
 

( عن عمرو بن العاص، قال: "احتلمت يف ليلة ابردة يف 67)
اغتسلت أن أهلك فتيممت، غزوة ذات السالسل فأشفقت إن 

فقال: اي عمرو  ملسو هيلع هللا ىلصمث صليت أبصحايب الصبح فذكروا ذلك للنيب 
صليت أبصحابك وأنت جنب؟، فأخربته ابلذي منعين من 

وًل تقتلوا أنفسكم إن هللا ﴿اًلغتسال وقلت إين مسعت هللا يقول: 
ومل يقل ملسو هيلع هللا ىلص [ فضحك رسول هللا 29]النساء: ﴾ كان بكم رحيما

 شيئا".
 

(، ومن طريقه البيهقي يف "دالئل 334أخرجه أبو داود ) -د إسناده جي
، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" 327 /1، والدارقطين 402 /4النبوة" 

، ويف "اخلالفيات" 225 /1، وعنه البيهقي 177 /1(، واحلاكم 137)
من طريق حيىي بن أيوب  189 /2(، وابن حجر يف "تغليق التعليق" 824)

 عن يزيد بن أيب حبيب، عن عمران بن أيب أنس، عنالغافقي املصري، 
 عبد الرمحن بن جبري املصري، عن عمرو بن العاص: فذكره. 

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى حيىي بن أيوب الغافقي فإنه صدوق رمبا 
 أخطأ كما يف "التقريب"، واتبعه عليه ابن هليعة:
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ن هليعة، عن حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا اب 203 /4أخرجه أمحد 
 يزيد بن أيب حبيب به.

( عن أبيه، عن ابن 277وأخرجه ابن عبد احلكم يف "فتوح مصر" )ص 
هليعة، عن يزيد بن أىب حبيب، عن عمران بن أىب أنس، عن عبد الرمحن بن 

 جبري، عن عمرو بن العاص، قال: 

سريّة وأمرىن عليها وفيهم عمر بن اخلطّاب،  يفملسو هيلع هللا ىلص "بعثىن رسول هللا 
ليلة ابردة شديدة الربد، فتيّممت وصّليت هبم، فلما  فأصابتىن جنابة يف

حىت كان من ملسو هيلع هللا ىلص عمر إىل رسول هللا  شكاينملسو هيلع هللا ىلص قدمنا على رسول هللا 
، فسألينملسو هيلع هللا ىلص كالمه أن قال: صّلى بنا وهو جنب، فبعث إىّل رسول هللا 

مثلها قّط، فخرّيت  ليّ ليلة ابردة مل ميّر ع يفاي رسول هللا، أجنبت  فقلت:
نفسي بني أن أغتسل فأموت، أو أصّلي هبم وأان جنب، فتيمّمت وصّليت 

 لو كنت مكانك فعلت مثل الذي فعلت". ملسو هيلع هللا ىلص:هبم، فقال رسول هللا 

( من طريق معاذ بن فضالة، 5187وأخرجه ابن أيب حامت يف "التفسري" )
أيب حبيب به، وفيه "فخريت نفسي بني حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن 

وال تقتلوا أنفسكم ﴿أغتسل فأقتل نفسي، وأتوضأ، فذكرت قول هللا تعاىل: 
ملسو هيلع هللا ىلص [ فتوضأت، فضحك رسول هللا 29]النساء:  ﴾إن هللا كان بكم رحيما

 ومل يقل شيئا"، فذكر الوضوء بدل التيمم.

ال: ( من طريق معلى، ق139وأخرجه ابن شاهني يف "انسخ احلديث" )
أخربان ابن هليعة، قال: حدثنا يزيد بن أيب حبيب، عن عبد الرمحن بن جبري: 
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ليس فيه عمران بن أيب أنس، وابن هليعة  مرسال بقصة التيمم،ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب 
 سيء احلفظ.

 وقال البيهقي يف "اخلالفيات":

 "مل يسمعه عبد الرمحن بن جبري من عمرو بن العاص".

 وقال ابن عبد احلكم:

ه حممد بن عبد اجلّبار املخزومّى، حدثنا زيد بن احلباب، عن ابن "وحدثنا
هليعة، عن يزيد بن أىب حبيب، عن عمران بن أىب أنس، عن عبد الرمحن بن 

 .عن عمرو" -موىل عمرو  -بن رابح  يزيد جبري، عن أيب فراس
فأدخل بينهما يزيد بن رابح وهو ثقة، وأدخل عمرو بن احلارث بينهما أاب  

 ىل عمرو بن العاص، لكن مل يذكر فيه التيمم.قيس مو 

، 402 /4( ومن طريقه البيهقي يف "دالئل النبوة" 335أخرجه أبو داود )
 /1(، والدارقطين 1315(، وابن حبان )528وابن املنذر يف "األوسط" )

، 177 /1(، واحلاكم 138، وابن شاهني يف "انسخ احلديث" )329
(، واملزي "هتذيب الكمال" 825، ويف "اخلالفيات" )226 /1والبيهقي 

-188 /2، وابن حجر يف "تغليق التعليق" 208 /34و 32-33 /17
من طريق ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب،  189

عن عمران بن أيب أنس، عن عبد الرمحن بن جبري، عن أيب قيس موىل 
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عمرو: أن عمرو بن العاص: كان على سرية ... فذكره، وقال فيه: "فغسل 
 مث صلى هبم"، ومل يذكر التيمم.مغابنه وتوضأ وضوءه للصالة 

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، والذي عندي أهنما 
علاله حبديث جرير بن حازم، عن حيىي بن أيوب، عن يزيد بن أيب 

 حبيب..." وأقره الذهيب.

قلت: وليس كما قال احلاكم رمحه هللا تعاىل، فإن الشيخني مل خيرجا من 
يزيد بن أىب حبيب، عن عمران بن أيب أنس، وال من رواية عمران بن رواية 

وال من رواية عبد الرمحن بن ، أيب أنس، عن عبد الرمحن بن جبري املصري
 عن أيب قيس شيئا، بل مل خيرّج البخاري لعمران بن أيب أنس، وال  جبري

فرد" لعبد الرمحن بن جبري املصري مطلقا، إمنا أخرج لعمران يف "األدب امل
 فيصّح أن يُقال رجاله رجال مسلم.

 وقال احلاكم يف موضع آخر:

"حديث جرير بن حازم هذا ال يعلل حديث عمرو بن احلارث الذي وصله 
 بذكر أيب قيس فإن أهل مصر أعرف حبديثهم من أهل البصرة".

 وقال أبو داود: 

 "وروى هذه القصة عن األوزاعي، عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم".

 وقال البيهقي:
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الروايتني مجيعا غسل ما قدر على  "وحيتمل أن يكون قد فعل ما نقل يف
 غسله وتيمم للباقي".

، 402 /4( ومن طريقه البيهقي يف "دالئل النبوة" 335ويف رواية أيب داود )
مقروان بعمرو  208 /34، واملزي يف "هتذيب الكمال" 226 /1والبيهقي 

 بن احلارث: ابن هليعة.ا

 /1اه إسحاق بن راهويه يف "مسنده" كما يف "ختريج الكشاف" للزيلعي ورو 
 ابلسند املتصل من طريق ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن  309

موىل عمرو بن العاص، عن عمرو بن  عبد الرمحن بن جبري، عن أيب قيس
 العاص ... فذكره وقال فيه: "فتيممت مث صليت هبم".

( بصيغة 345اري يف "صحيحه" قبل احلديث رقم )وهذا احلديث علقه البخ
التمريض يف التيمم: ابب إذا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت، أو 

 خاف العطش تيمم، ولفظه: 

وال تقتلوا ﴿"ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب يف ليلة ابردة، فتيمم وتال: 
  فلم يعنف".ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك للنيب  ﴾أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما

 : 454 /1وقال احلافظ يف "الفتح" 

 "هذا التعليق وصله أبو داود واحلاكم ... وإسناده قوي".

 وله طريق أخرى:
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من طريق الواقدي، قال: حدثنا  401 /4أخرجه البيهقي يف "دالئل النبوة" 
أفلح بن سعيد، عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش، عن أيب بكر بن حزم، 

 قال: 

العاص حني قفلوا احتلم يف ليلة ابردة كأشد ما يكون من "كان عمرو بن 
الربد، قال ألصحابه: ما ترون، قد وهللا احتلمت، وإن اغتسلت مت، فدعا 

مباء فتوضأ، وغسل فرجه وتيمم مث قام فصلى هبم، فكان أول من بعث 
يف السحر، ملسو هيلع هللا ىلص عوف بن مالك بريدا، قال عوف: فقدمت على رسول هللا 

عوف بن مالك؟، ملسو هيلع هللا ىلص: فسلمت عليه، فقال رسول هللا وهو يصلي يف بيته 
قلت: نعم، عوف بن مالك اي رسول هللا، قال: صاحب اجلزور؟، قلت: 

نعم، مل يزد على هذا بعد ذلك شيئا، مث قال: أخربين، فأخربته مبا كان من 
مسريان، وما كان بني أيب عبيدة بن اجلراح وبني عمرو ومطاوعة أيب عبيدة، 

يرحم هللا أاب عبيدة بن اجلراح، مث أخربته أن عمرا صلى ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسول هللا
ابلناس وهو جنب ومعه ماء مل يزد على أن غسل فرجه وتيمم، فأسكت 

سأله عن صالته، ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما قدم عمرو على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
فأخربه فقال: والذي بعثك ابحلق لو اغتسلت ملت، مل أجد بردا قط مثله، 

 ﴾ وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما﴿وجل: قال هللا عز  وقد
 ، ومل يبلغنا أنه قال له شيئا".ملسو هيلع هللا ىلص، فضحك رسول هللا [29]النساء: 

 والواقدي: مرتوك.
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 وآخر:

(، ومن طريقه الطرباين يف "املعجم 878أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
 عليق"للزيلعي، و"تغليق الت 310 /1الكبري" كما يف "ختريج الكشاف" 

أخربان ابن جريج قال: أخربين إبراهيم بن أيب بكر بن عبد الرمحن  191 /2 
، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد هللا بن عمرو [111]األنصاري 

 بن العاص، عن عمرو بن العاص:ا
"أنه أصابته جنابة وهو أمري اجليش، فرتك الغسل من أجل آية قال: إن 

عرفه مبا ملسو هيلع هللا ىلص جنبا، فلما قدم على رسول هللا اغتسلت مت فصلى مبن معه 
 فعل وأنبأه بعذره فأقر وسكت".

 وقال احلافظ:

 "هذا إسناد جيد، لكين ال أعرف حال إبراهيم هذا".

                                                           

( )إبراهيم بن عبد الرمحن األنصاري(، 878يف املطبوع من "مصنف عبد الرزاق" ) - 111
)أبو بكر بن عبد الرمحن األنصاري(، والصواب أنه إبراهيم بن  263 /1ويف "جممع الزوائد" 

أيب بكر بن عبد الرمحن األنصاري، نقله بنصه من "مصنف عبد الرزاق" الزيلعي يف "ختريج 
، 278 /1من طريقه الطرباين، وذكره اخلطيب يف "املتفق واملفرتق" ، و 310 /1الكشاف" 

وقال: "إبراهيم بن أيب بكر بن عبد الرمحن األنصاري حدث عن أيب أمامة بن سهل بن 
 .حنيف وعبد هللا بن عمرو بن العاص أراه مرسال"

: "إبراهيم بن أيب بكر بن عبد الرمحن 111 /1وقال احلافظ يف "هتذيب التهذيب"  
األنصاري مدين، يروي عن أيب أسامة )كذا( بن سهل، وعنه ابن جريج، حديثه يف مصنف 

 .67 /1عبد الرزاق"، ونقله عنه السخاوي يف "التحفة اللطيفة" 
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 ، وقال: 263 /1وذكره اهليثمي يف "اجملمع" 

األنصاريّ )كذا(  "رواه الطرباين يف "الكبري"، وفيه أبو بكر بن عبد الرمحن
 سهل بن حنيف، ومل أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات". عن أيب أمامة بن

 وآخر:

، والطرباين يف "معجمه" 493-492 /8أخرجه ابن عدي يف "الكامل" 
من طريق يوسف بن خالد، حدثنا  310 /1كما يف "ختريج الكشاف" 

 بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: ازايد 

، وهو جنب فقدموا "أن عمرو يعين ابن العاص كان يف سفر فصلى ابلناس
فذكروا ذلك له فدعا به فسأله عن صنعه، فقال، اي ملسو هيلع هللا ىلص على رسول هللا 

رسول هللا خفت أن يقتلين الربد وقد قال هللا عز وجل، وال تقتلوا أنفسكم 
 ملسو هيلع هللا ىلص".إن هللا كان بكم رحيما فسكت عنه رسول هللا 

 وقال ابن عدي:

زايد غري يوسف بن  "وهذا عن زايد بن سعد هبذا اإلسناد ال أعلم رواه عن
 خالد".

 ضعيف جدا، يوسف بن خالد السميت: تركوه، وكذبه ابن معني. هوإسناد
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 غريب الحديث

 

)غزوة ذات السالسل( السالسل: مبهملتني، وفتح األوىل وقد تضم، اسم 
ماء أبرض بين عذرة من جذام، وهي وراء وادي القرى، وقيل: مسيت بذلك 

 ببعض، خشية أن يفروا. ألنَّ املشركني ارتبط بعضهم

 

 يستفاد من الحديث

 

:  جواز التيمم خلوف التلف مع وجود املاء. أوًلا

 

 جواز التيمم للجنب. اثنياا:

 

 عدم إعادة الصالة اليت صالها ابلتيمم يف هذه احلالة. اثلثاا:

 

 صحة اقتداء املتوضئ ابملتيمم. رابعاا:

 

 استحباب اجلماعة للمسافرين. :اخامسا 
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ا: أن صاحب الوالية أحق ابإلمامة يف الصالة وإن كان غريه أكمل  سادسا
 طهارة أو حاال منه.

 

 أن التمسك بعموم اللفظ حجة صحيحة. سابعاا:

 

 جواز قول اإلنسان مسعت هللا تعاىل يقول كذا. اثمناا:

 

 فيه فضيلة لعمرو بن العاص رضي هللا عنه فإنه كان أمري السرية. اتسعاا:

 

مري املفضول مع وجود الفاضل، ملعىن موجود يف املفضول جواز أت عاشراا:
 اختري من أجله.

 

 ملسو هيلع هللا ىلص.احلادي عشر: جواز االجتهاد يف زمن النيب 

 

 ٭ ٭ ٭
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من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فال إعادة 

 عليه

 

عن أيب سعيد اخلدري قال: "خرج رجالن يف سفر، ( 68)
صعيدا طيبا، فصليا، فحضرت الصالة وليس معهما ماء، فتيمما 

مث وجدا املاء يف الوقت، فأعاد أحدمها الصالة والوضوء، ومل يعد 
فذكرا ذلك له، فقال للذي مل يعد  ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر، مث أتيا رسول هللا 

"أصبت السنة وأجزأتك صالتك" وقال للذي توضأ وأعاد "لك 
 األجر مرتني".

 

(، ومن طريقه اخلطيب يف "الفقيه 338أخرجه أبو داود ) -صحيح 
( 1842(، والطرباين يف "األوسط" )750، والدارمي )482 /1واملتفقه" 

( أخربان مسلم بن عمرو بن 433عن حممد بن إسحاق املسييب، والنسائي )
( من طريق حيىي بن املغرية، 7922"األوسط" ) مسلم، والطرباين يف

 178 /1من طريق عبد هللا بن محزة الزبريي، واحلاكم  348 /1 والدراقطين
من طريق عمري بن مرداس، مخسُتهم عن  231 /1، وعنه البيهقي 179 -

عبد هللا بن انفع الصائغ، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن 
 عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري به.
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 وقال أبو داود: 

 س مبحفوظ، هو مرسل"."وذكر أيب سعيد يف هذا احلديث لي

 وقال الطرباين:

"مل يرو هذا احلديث عن الليث متصل اإلسناد إال عبد هللا، تفرد به: 
 املسييب".

قلت: وليس كما قال الطرباين رمحه هللا تعاىل فقد اتبع املسييب: أبو عمرو 
مسلم بن عمرو احلذاء، وعبد هللا بن محزة الزبريي، وأبو سعيد عمري بن 

الطرباين نفسه عن حيىي بن املغرية، عن ابن  ونقّي، وقد أخرجهمرداس الدُّ 
 انفع!

 وقال احلاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، فإن عبد هللا بن انفع ثقة، وقد 
 وصل هذا اإلسناد عن الليث وقد أرسله غريه" وأقره الذهيب.

وال  قلت: وليس كما قال احلاكم رمحه هللا تعاىل، فإنه ليس على شرطهما،
شرط أحدمها، فلم خيرج البخاري لعبد هللا بن انفع شيًئا إمنا أخرج له يف 

"األدب املفرد"، وهو من رجال مسلم لكن مل يرو له عن الليث بن سعد، 
 إمنا أخرج حديثه عن اإلمام مالك.

 وقال الدارقطين: 
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"تفرد به عبد هللا بن انفع، عن الليث، هبذا اإلسناد متصال وخالفه ابن 
 بارك وغريه".امل

حدثنا وكيع، عن ليث بن سعد، عن بكر  433 /2أخرجه ابن أيب شيبة 
 بن سوادة، عن عطاء بن يسار:ا

 "أن رجلني أصابتهما جنابة، فتيمما فصليا ... حنوه، ومل يذكر أاب سعيد.

من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، حدثنا  348 /1وأخرجه الدارقطين 
 بن املبارك، عن الليث به. عبد الرزاق، عن عبد هللا

بن املبارك  -، حدثنا عبد هللا ( عن سويد بن نصر434وأخرجه النسائي )
عن الليث بن سعد قال: حدثين عمرية، وغريه، عن بكر بن سوادة، عن  -

 عطاء بن يسار:

" أن رجلني، وساق احلديث... ومل يذكر أاب سعيد، وزاد يف إسناده عمرية 
النسائي أرجح من رواية الدارقطين، ألن يف إسناده  بن أيب انجية، وروايةا

 إسحاق بن إبراهيم الدبري:

َعِدّي: "استصغر يف عبد الرزاق، أحضره أبوه عنده َوُهَو صغري  وقد َقاَل ابنُ 
جًدا، فكان يقول: قرأان على عبد الرزاق، قرأ غريه، وحّدث عنه أبحاديث 

 ُمنكرة".

 عبد هللا بن بكري: املبارك على هذا الوجه: حيىي بنُ  واتبع ابنَ 
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من طريق أمحد بن  231 /1، وعنه البيهقي 179 /1أخرجه احلاكم 
إبراهيم بن ملحان، حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن عمرية بن أيب 

 حنوه.ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب  انجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار،

 433 /2يحه" كما يف "بيان الوهم واإليهام" وأخرجه ابن السكن يف "صح
حدثنا أبو بكر بن أمحد الواسطي، قال: حدثنا عباس بن حممد، قال: 

سعد، عن عمرو بن  حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: نبأين الليث بن
احلارث، وعمرية بن أيب انجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، 

 عن أيب سعيد اخلدري:

 فذكر احلديث.ملسو هيلع هللا ىلص ...  ني من أصحاب النيب "أن رجل 

 وقال ابن القطان:

"فهذا اتصال ما بني الليث وبكر، بعمرو بن احلارث، وهو ثقة، قرنه بعمرية، 
 ووصله بذكر أيب سعيد.

فإن قيل: فكيف مبا روى ابن هليعة يف هذا، عن بكر بن سوادة، عن أيب 
، أن رجلني، هكذا عبد هللا موىل إمساعيل بن عبيد، عن عطاء بن يسار

، أليس هذا يعطي انقطاعا آخر، فيما بني بكر وعطاء برجل [112]مرسال 
 جمهول، وهو أبو عبد هللا موىل إمساعيل؟

                                                           

 .231 /1(، ومن طريقه البيهقي 339أخرجه أبو داود ) - 112
 = :273 /1وقال احلافظ يف "تلخيص احلبري" 
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قلنا: هذا ال يلتفت إليه، لضعف راويه ابن هليعة، وقد تبني املقصود، وهو 
 أن أاب حممد ذكر اإلرسال، ومل يذكر االنقطاع فاعلمه".

ليد الطيالسي تقّوي رواية عبد هللا بن انفع الصائغ، قلت: رواية أيب الو 
التفاقهما على وصله، وإن كانت رواية الثاين خالية من عمرو بن احلارث، 

بن سعد أخذه أواًل عن  يب انجية، الحتمال أن يكون الليثوعمرية بن أ
عمرو بن احلارث، وعمرية بن أيب انجية، مث أخذه عن بكر بن سوادة 

 أعلم.مباشرة، وهللا 

 

 يستفاد من الحديث

 

: أن الرجل إذا صلى ابلتيمم، مث وجد املاء قبل خروج الوقت فال إعادة  أوًلا
 إبسناده عن أيب الزاند قال:  232 /1عليه، روى البيهقي 

                                                           

ت لزايدته، وال يعل هبا رواية الثقة عمرو بن احلارث، ومعه "وابن هليعة ضعيف، فال يلتف=   
عمرية بن أيب انجية، وقد وثقه النسائي، وحيىي بن بكري، وابن حبان، وأثىن عليه أمحد بن 

 صاحل، وابن يونس، وأمحد، وابن سعد، وابن أيب مرمي".
بن سوادة،  ( عن إبراهيم بن حممد، عن حيىي بن أيوب، عن بكر890وأخرجه عبد الرزاق )

 أن رجلني أصابتهما جنابة...فذكره.
وإسناده اتلف، فيه إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي: مرتوك، وقال حيىي القطان: 

 كذاب.
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"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إىل قوهلم منهم سعيد بن املسيب 
أشياء من أقاويلهم وفيها وكانوا فذكر الفقهاء السبعة من املدينة وذكر 

يقولون: من تيمم فصلى مث وجد املاء وهو يف وقت أو يف غري وقت فال 
إعادة عليه، ويتوضأ ملا يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من اجلنابة 

 والوضوء سواء. ورويناه عن الشعيب والنخعي والزهري وغريهم".

 وليمسه بشرته" فهذا عام فيما قبل "فإذا وجد املاء، فليتق هللاملسو هيلع هللا ىلص: وأما قوله 
الصالة احلاضرة وملا بعدها، إال أنه إن كان قد صلى ابلتيمم عادما للماء، 

ويبقى إمساس البشرة ابملاء ملا يستقبل من  فصالته صحيحة وال يعيدها،
 العبادات اليت يشرتط لصحتها الطهارة.

 

جواز التيمم يف أول الوقت ملن جيد املاء بعد الصالة يف الوقت، قال  اثنياا:
 : 105 /1اخلطايب يف "معامل السنن" 

 "السنة تعجيل الصالة للمتيمم يف أول وقتها كهو للمتطهر ابملاء".

 :63-61 /2وقال ابن املنذر يف "األوسط" 

وائل على أن تعجيل الصلوات يف أملسو هيلع هللا ىلص "دلت األخبار الثابتة عن النيب 
أوقاهتا أفضل، إال صالة الظهر يف شدة احلر بقوله عليه السالم: "إذا اشتد 

ملسو هيلع هللا ىلص احلر فأبردوا ابلصالة، فإن شدة احلر من فَ يأح جهنم"، وفيما رويناه عنه 
أنه قال: "إن أحب األعمال إىل هللا تعجيل الصالة يف أول وقتها" دليل 
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طهر ابملاء أو ابلرتاب، على ذلك، ومل يفرق يف شيء من األخبار بني من يت
فكل ُمَصلٍّ أبّي طهارة صالها، داخل يف مجلة هذا احلديث، إال ما استثنته 
َعم، وصلى العصر، مث دخل  السنة، وقد روينا عن ابن عمر أنه تيمم مبربد الن َّ

 املدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصالة". 

 

ة ابلسنة، وقوله )لك قوله )أصبت السنة( أي: صادفت الشريعة الثابت اثلثاا:
األجر مرتني( مرة لصالته األوىل، ومرة لصالته الثانية، ألنه مل يعلم ابلسنة، 

وال شك أن موافقة السنة أفضل من كثرة  فهو جمتهد فصار له أجر العملني،
 العمل.

 

قاعدة عظيمة، ملسو هيلع هللا ىلص فيه إشارة إىل العمل ابألحوط، وقد جعل له النيب  رابعاا:
"دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" أخرجه الرتمذي ملسو هيلع هللا ىلص وهو من جوامع كلمه 

(، وغريمها، وقال الرتمذي: "حديث 5711(، والنسائي )2518)
 صحيح". 

 

ا:  ملسو هيلع هللا ىلص.جواز االجتهاد يف زمن النيب  خامسا
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َتويف للشروط ال ينايف األجر على العمل أن اخلطأ يف االجتهاد الأ  سابعاا: ُمسأ
 ، وملن قَ لََّدُه على وجه يصح.املبين عليه، والظاهر ثبوت األجر له

 

 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
 

 

 

 

 

 

 

 



1488 
 

 التيمم في الحضر، ولرد السالم

 

 ملسو هيلع هللا ىلص( عن أيب اجلهيم بن احلارث األنصاري قال: " أقبل النيب 69)
ملسو هيلع هللا ىلص من حنو بئر مجل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النيب 

 حىت أقبل على اجلدار فمسح بوجهه، ويديه مث رد عليه السالم ".
 

( معلًقا، وأبو داود 114-369(، ومسلم )337أخرجه البخاري )
(، وابن أيب عاصم يف 303(، ويف "الكربى" )311(، والنسائي )329)

(، وابن اجلارود يف "املنتقى" 274(، وابن خزمية )2175"اآلحاد واملثاين" )
 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 151(، والدواليب يف "الكىن" )127)

، وأبو 324 /1(، والدارقطين 888(، وأبو عوانة )805ن حبان )، واب85
و  121-120 /2(، وابن حزم يف "احمللى" 814نعيم يف "املستخرج" )

(، ويف 1533، ويف "املعرفة" )205 /1، والبيهقي 155-156
(، وابن األثري يف 280(، وابن اجلوزي يف "التحقيق" )850"اخلالفيات" )

طريق جعفر بن ربيعة، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد من  59 /5"أسد الغابة" 
، وابن قانع يف 85 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 768واملثاين" )

 325و  324 /1، والدارقطين 130 /3و  187 /2"معجم الصحابة" 
من طريق حممد بن إسحاق، كالمها عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج، قال: 

ال: أقبلت أان وعبد هللا بن يسار، موىل مسعت عمريا موىل ابن عباس، ق
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، حىت دخلنا على أيب جهيم بن احلارث بن الصمة ملسو هيلع هللا ىلصميمونة زوج النيب 
 األنصاري، فقال أبو اجلهيم األنصاري: 

من حنو بئر مجل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص "أقبل النيب 
 السالم". حىت أقبل على اجلدار، فمسح بوجهه ويديه، مث رد عليهملسو هيلع هللا ىلص 

ويف رواية مسلم )عبد الرمحن بن يسار!(، وهو وهم، إمنا هو عبد هللا بن 
يسار، وليس لعبد الرمحن رواية يف هذا احلديث، وهلذا مل يذكره كلُّ من 

 صّنف يف رجال الصحيحني.

ووقع عنده أيضا )دخلنا على أيب اجلهم بن احلارث بن الصمة األنصاري، 
أنه أبو اجلهيم: ابلتصغري، ويف الصحابة شخص  فقال أبو اجلهم!( والصواب

آخر يقال له: أَبو اجلهم، وهو صاحب اإلنبجانية، وهو غري هذا، ألن أاب 
م قرشي، وأما أبو اجلهيم فأنصاري.  اجلهأ

( حدثنا حسان بن عبد هللا املصري، 61وأخرجه أبو عبيد يف "الطهور" )
ت عمري بن عبد هللا، عن ابن هليعة، عن عبد الرمحن األعرج، قال: مسع

حيدث عن عبد هللا بن يسار، موىل ميمونة، عن أيب اجلهيم األنصاري 
 فذكره.

فجعله من رواية عمري، عن عبد هللا بن يسار، وابن هليعة: سيء احلفظ، 
 وقد جاء عنه كرواية جعفر بن ربيعة، وابن إسحاق:
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ثنا حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن هليعة، حد 169 /4أخرجه أمحد 
عبد الرمحن األعرج، قال: مسعت عمريا، موىل ابن عباس، قال: أقبلت أان 

، دخلنا على أيب جهيم... ملسو هيلع هللا ىلصوعبد هللا بن يسار موىل ميمونة زوج النيب 
 فذكره.

فيها عمري، وهو  ليسأن رواية ابن هليعة  442 /1وذكر احلافظ يف "الفتح" 
 وهم منه رمحه هللا تعاىل.

(، 541ومن طريقه ابن املنذر يف "األوسط" ) ،44 /1وأخرجه الشافعي 
( 310(، والبغوي )1530( و )1528، ويف "املعرفة" )205 /1والبيهقي 

أخربان إبراهيم بن حممد، عن أيب احلويرث عبد الرمحن بن معاوية، عن 
 األعرج، عن ابن الصمة، قال: 

ىل وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد علي حىت قام إملسو هيلع هللا ىلص "مررت على النيب 
جدار فحته بعصا كانت معه، مث وضع يده على اجلدار، فمسح وجهه 

 وذراعيه مث رد علي".

نقطاعه، فيه إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي: مرتوك، وقال حيىي بن اوهذا على 
 القطان: كذاب. 

من طريق أيب عصمة، عن موسى بن عقبة،  325 /1وأخرجه الدارقطين 
 عن األعرج، عن أيب جهيم، قال: 
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من بئر مجل، إما من غائط أو من بول، فسلمت عليه ملسو هيلع هللا ىلص "أقبل رسول هللا 
فلم يرد علّي السالم فضرب احلائط بيده ضربة فمسح هبا وجهه، مث ضرب 

 أخرى فمسح هبا ذراعيه إىل املرفقني، مث رد علّي السالم".

وهذا على انقطاعه فيه أبو عصمة نوح بن أيب مرمي: كذبوه يف احلديث، 
 املبارك: كان يضع.وقال ابن 

من طريق  325 /1(، والدارقطين 9668وأخرجه الطربي يف "التفسري" )
 خارجة بن مصعب، عن عبد هللا بن عطاء، عن موسى بن عقبة به.

وهذا إسناد ال يقل ضعفا عن سابقه فخارجة بن مصعب: مرتوك وكان 
 يدلس عن الكذابني، ويقال: إن ابن معني كذبه. 

 

 ابن عمر:وله شاهد من حديث 

، وابن حبان 206 /1(، ومن طريقه البيهقي 331أخرجه أبو داود )
من طريق عبد هللا بن حيىي الربلسي، حدثنا  326 /1(، والدارقطين 1316)

 حيوة بن شريح، عن يزيد بن اهلاد، أن انفعا حدثه، عن ابن عمر قال: 

، فلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر مجل فسلم عليهملسو هيلع هللا ىلص "أقبل رسول هللا 
حىت أقبل على احلائط فوضع يده على احلائط، مث ملسو هيلع هللا ىلص يرد عليه رسول هللا 

 على الرجل السالم".ملسو هيلع هللا ىلص مسح وجهه ويديه، مث رد رسول هللا 
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وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى عبد هللا بن حيىي الربلسي: قال أبو 
 حامت: "ال أبس به".

 وقال أبو زرعة: "أحاديثه مستقيمة ال أبس به".

 ، وقال: "شيخ بصري".339 /8وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 (.4837( و )4650وروى له البخاري يف "صحيحه" حديثني برقم )

 وقال الدارقطين: "جمهول!".

 

 غريب الحديث

 

 )من حنو بئر مجل( أي: من جانب بئر مجل، وهو اسم موضع ابملدينة.

 

 يستفاد من الحديث

 

:  احلضر.جواز التيمم يف  أوًلا

 

 أن صفة التيمم: مسح الوجه واليدين. اثنياا:
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على ملسو هيلع هللا ىلص أن الرتاب ليس شرطا للتيمم إذ لو كان شرطا لضرب النيب  اثلثاا:
األرض ومل يضرب على اجلدار، وقال ابن بطال يف "شرح صحيح البخاري" 

1/ 476: 

ابجلدار رد على أيب يوسف، ملسو هيلع هللا ىلص "قال ابن القصار: ويف تيمم النيب 
تيمم ملسو هيلع هللا ىلص يف قوهلما: إن الرتاب شرط يف صحة التيمم، ألنه والشافعي 

 ابجلدار، ومعلوم أنه مل يعلق بيده منه تراب إذ ال تراب على اجلدار".

 

 استحباب الطهارة لذكر هللا سبحانه وتعاىل. رابعاا:

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 صفة التيمم

 

بكفيه األرض،  ملسو هيلع هللا ىلص"إمنا كان يكفيك هكذا، فضرب النيب ( 70)
 فيهما، مث مسح هبما وجهه وكفيه".ونفخ 

 

( و 342( و )341( و )340( و )339( و )338أخرجه البخاري ) 
(، والنسائي 326(، وأبو داود )113( و )112-368(، ومسلم )343)
(، وأمحد 569(، وابن ماجه )300(، ويف "الكربى" )317( و )316)

ن خزمية (، واب1607(، وأبو يعلى )673، والطيالسي )320و  265 /4
(، وابن حبان  125(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )268( و )266)
(، واحملاملي يف "أماليه" 1385(، والبزار )1309( )1306( و )1267)
(، وابن املنذر يف 886( و )885( و )882(، وأبو عوانة )241)

، 112 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 548( و )544"األوسط" )
( و 1038( و )1034( و )1033( و )1031سنده" )والشاشي يف "م

، 214و  209 /1، والبيهقي 338و  337 /1(، والدارقطين 1039)
، والبغوي يف "شرح السنة" 272-271 /19وابن عبد الرب يف "التمهيد" 

( من طرق عن شعبة، قال: حدثين احلكم، عن ذر، عن سعيد بن 308)
 عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه:
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 أتى عمر، فقال: إين أجنبت فلم أجد ماء فقال: ال تصل، فقال " أن رجال
عمار: أما تذكر اي أمري املؤمنني، إذ أان وأنت يف سرية فأجنبنا فلم جند ماء، 

ملسو هيلع هللا ىلص: فأما أنت فلم تصل، وأما أان فتمعكت يف الرتاب وصليت، فقال النيب 
إمنا كان يكفيك أن تضرب بيديك األرض، مث تنفخ، مث متسح هبما "

فقال عمر: اتق هللا اي عمار قال: إن شئت مل أحدث  "وجهك، وكفيك
 به". 

( من طريق شعبة مقروان 301(، ويف "الكربى" )318وأخرجه النسائي )
 ابحلكم: سلمة، كالمها عن ذر به.

ة، قال: حدثنا حممد بن خزمي 112 /1وأخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
قال: حدثنا شعبة، قال: أخربين احلكم، عن  -بن منهال  -حدثنا حجاج 

 ذر، عن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار به.

 وقال الطحاوي:

"هكذا قال حممد بن خزمية يف إسناد هذا احلديث، عن عبد الرمحن بن 
 أبزى، عن أبيه، وإمنا هو عن ذر، عن ابن عبد الرمحن عن أبيه".

-368مسلم حتت احلديث ) ( معلقا، ووصله339وأخرجه البخاري )
، والشاشي 307 /1(، وأبو عوانة 125(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )113

 ( من طريق شعبة، عن احلكم، عن سعيد بن 1029يف "مسنده" )
 عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار به.
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وفيها قال احلكم: وقد مسعته من ابن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، أن 
 ى عمر فقال: إين أجنبت فلم أجد ماء... وساق احلديث.رجال أت

فيكون احلكم مسعه أواًل من ذر، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، مث مسعه 
 من سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى مباشرة.

(، ويف "الكربى" 312(، والنسائي )325( و )324وأخرجه أبو داود )
الطحاوي يف "شرح (، و 674، والطيالسي )265 /4(، وأمحد 299)

و  209 /1(، والبيهقي 1032، والشاشي يف "مسنده" )113 /1املعاين" 
من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن  210و  209-210

 ابن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه:

"أن رجال أتى عمر فقال: إين أجنبت فلم أجد املاء. قال عمر: ال تصل. 
 املؤمنني، أما تذكر إذ أان وأنت يف سرية فقال عمار بن ايسر: اي أمري

فأجنبنا فلم جند املاء، فأما أنت فلم تصل، وأما أان فتمعكت يف الرتاب 
فذكران ذلك له فقال: إمنا كان يكفيك، فضرب ملسو هيلع هللا ىلص فصليت، فأتينا النيب 

 -يديه إىل األرض، مث نفخ فيهما، مث مسح هبما وجهه وكفيه ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
فقال عمر: نوليك  -ىل املرفقني أو إىل الكفني وسلمة شك ال يدري فيه إ

 ما توليت".

 وقال أبو داود وغريه:
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"قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفني والوجه والذراعني، فقال له منصور 
 ذات يوم: انظر ما تقول فإنه ال يذكر الذراعني غريك".

 زاد النسائي: "فشك سلمة فقال: ال أدري ذكر الذراعني أم ال".

من  338 /1(، والدارقطين 880(، وأبو عوانة )1386البزار ) وأخرجه
( من طريق أيب حيىي التيمي، والطحاوي يف 269طريق جرير، وابن خزمية )

من طريق عيسى بن يونس، والشاشي يف "مسنده"  112 /1"شرح املعاين" 
(، 1030( و )1028( من طريق حماضر بن املورع، والشاشي )1027)

 (، والدارقطين1035والشاشي ) من طريق ابن منري، 338 /1والدارقطين 
من طريق يعلى بن عبيد، كلهم عن األعمش، عن سلمة بن  338 /1

 كهيل، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، به.

 مل يذكر ذرا يف إسناده. 

 وقال ابن خزمية: 

اخلرب "أدخل شعبة بني سلمة بن كهيل وبني سعيد بن عبد الرمحن يف هذا 
 ذرا".

( 884( و )881عن وكيع، وأبو عوانة ) 159 /1وأخرجه ابن أيب شيبة 
من طريق ابن منري، كالمها عن األعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن 

 أبزى، عن أبيه به.
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وابن أبزى: هو سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى صرّح ابمسه أبو داود كما يف 
 ، فقد قال:480 /7"حتفة األشراف" 

ه وكيع، عن األعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرمحن "وروا
 بن أبزى، عن أبيه". ا

 (323والذي يف "سننه" حتت احلديث )

"ورواه وكيع، عن األعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرمحن بن  
 أبزى".

( من طريق حفص بن غياث، عن األعمش، عن 323وأخرجه أبو داود )
أبزى، عن عمار بن ايسر، وفيه "مث مسح وجهه سلمة بن كهيل، عن ابن 

 والذراعني إىل نصف الساعدين، ومل يبلغ املرفقني ضربة واحدة".

وهذا إسناد منقطع بني سلمة بن كهيل وبني عبد الرمحن بن أبزى، وقال 
 :445-444 /1احلافظ يف "الفتح" 

"األحاديث الواردة يف صفة التيمم مل يصح منها سوى حديث أيب جهيم 
وعمار وما عدامها فضعيف أو خمتلف يف رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه فأما 

حديث عمار فورد بذكر  حديث أيب جهيم فورد بذكر اليدين جممال وأما
الكفني يف "الصحيحني" وبذكر املرفقني يف "السنن" ويف رواية إىل نصف 

اع ففيهما الذراع ويف رواية إىل اآلابط فأما رواية املرفقني وكذا نصف الذر 
مقال، وأما رواية اآلابط فقال الشافعي وغريه إن كان ذلك وقع أبمر النيب 
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بعده فهو انسخ له وإن كان وقع بغري أمره ملسو هيلع هللا ىلص فكل تيمم صح للنيب ملسو هيلع هللا ىلص 
فاحلجة فيما أمر به ومما يقوي رواية "الصحيحني" يف االقتصار على الوجه 

احلديث أعرف  بذلك وراويملسو هيلع هللا ىلص والكفني كون عمار كان يفيت بعد النيب 
 ابملراد به من غريه وال سيما الصحايب اجملتهد".

قلت: ورواايت اآلابط قصتها متقدمة على قصة رواايت الكفني فال 
تعارضها، ألن مسحهم من بطون أيديهم إىل اآلابط كان عند ابتداء نزول 

 رخصة التطهر ابلصعيد الطيب.

اهيم بن حممد ( من طريق إبر 7121وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )
األسلمي، عن عتبة بن عبد هللا بن مسعود، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد 

 بن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ايسر:ا

إمنا يكفيك أن ملسو هيلع هللا ىلص: " أنه أصابته جنابة، وليس معه ماء، فقال له النيب 
 متسح وجهك وكفيك ابلرتاب، ضربة للوجه، وضربة للكفني".

 :وقال الطرباين

 "مل يرو هذا احلديث عن أيب عميس عتبة بن عبد هللا إال إبراهيم بن حممد".

 قلت: وإبراهيم بن حممد: مرتوك، وقال حيىي القطان: كذاب. 

 :287 /19وقال ابن عبد الرب يف "التمهيد" 
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ة واحدة للوجه "أكثر اآلاثر املرفوعة عن عمار يف هذا احلديث إمنا فيها ضرب
عن عمار  -يعين: من ضربتني  -ى يف هذا الباب و ر واليدين وكل ما ي

 فمضطرب خمتلف فيه".

 /19(، ومن طريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد" 322وأخرجه أبو داود )
عن  210 /1، والبيهقي 113 /1، والطحاوي يف "شرح املعاين" 273

(، ومن طريقه ابن املنذر يف 915وعبد الرزاق ) حممد بن كثري العبدي،
من طريق  113 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 514) "األوسط"

عن سفيان الثوري،  مؤمل، ثالثتهم )حممد بن كثري، وعبد الرزاق، ومؤمل(
 عن سلمة بن كهيل، عن أيب مالك، عن عبد الرمحن بن أبزى قال: 

"كنت عند عمر فجاءه رجل فقال: إان نكون ابملكان الشهر والشهرين 
أكن أصلي حىت أجد املاء، قال: فقال عمار: اي أمري فقال عمر: أما أان فلم 

املؤمنني أما تذكر إذ كنت أان وأنت يف اإلبل، فأصابتنا جنابة، فأما أان، 
، فذكرت ذلك له، فقال: "إمنا كان يكفيك أن ملسو هيلع هللا ىلصفتمعكت، فأتينا النيب 

تقول هكذا، وضرب بيديه إىل األرض، مث نفخهما، مث مسح هبما وجهه 
الذراع"، فقال عمر: اي عمار اتق هللا، فقال: اي أمري ويديه إىل نصف 

املؤمنني، إن شئت وهللا مل أذكره أبدا، فقال عمر: كال وهللا لنولينك من 
 ذلك ما توليت".

، وأبو 319 /4(، وأمحد 298(، ويف "الكربى" )316وأخرجه النسائي )
( عن عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن 1606يعلى )
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هيل، عن أيب مالك، وعبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزى، عن عبد الرمحن ك
 بن أبزى به.ا

( حدثنا شريك، وابن أيب 154وأخرجه الفضل بن دكني يف "الصالة" )
( من 546حدثنا ابن إدريس، وابن املنذر يف "األوسط" ) 159 /1شيبة 

 /1رقطين ، والدا112 /1طريق أيب األحوص، والطحاوي يف "شرح املعاين" 
من طريق شعبة، وزائدة، مخستهم عن حصني، عن أيب مالك، عن  339

 عمار، قال: 

 "التيمم واحدة، وضرب بيده األرض، مث مسح هبما يديه ووجهه".

ولفظ ابن أيب شيبة: "عن عمار أنه تيمم فمسح بيديه الرتاب مث نفضهما، 
 مث مسح هبما وجهه ويديه ومل ميسح ذراعيه".

من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حصني، عن  338 /1الدارقطين وأخرجه 
 أيب مالك، عن عمار مرفوعا.

 وقال الدارقطين: 

"مل يروه عن حصني مرفوعا غري إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة، 
وغريمها، وأبو مالك يف مساعه من عمار نظر، فإن سلمة بن كهيل قال فيه: 

 عن عمار، قاله الثوري عنه".عن أيب مالك، عن ابن أبزى، 

(، والنسائي يف "الكربى" 144(، والرتمذي )327وأخرجه أبو داود )
(، والشاشي يف 1638( و )1608(، وأبو يعلى )1387(، والبزار )302)
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 /1(، والدارقطين 1308( و )1303(، وابن حبان )1037"مسنده" )
 /14و  159 /1من طريق يزيد بن زريع، وابن أيب شيبة  [113] 336
( عن ابن علية، 267(، وابن خزمية )435، ويف "املسند" )216

، ويف "السنن 210 /1، والبيهقي 112 /1والطحاوي يف "شرح املعاين" 
( من طريق عبد الوهاب بن عطاء، ثالثتهم عن سعيد بن 230الصغري" )

أيب عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، عن 
 عمار بن ايسر قال:  أبيه، عن

 عن التيمم فأمرين ضربة واحدة للوجه والكفني".ملسو هيلع هللا ىلص "سألت النيب 

 وقال الرتمذي:

 "حديث حسن صحيح".

ن صاحل، عن سعيد بن أيب ( من طريق احلسن ب1388وأخرجه البزار )
 .عروبة به

 لكن مل يذكر يف إسناده عزرة! 

 وقال البيهقي:

 عروبة دون ذكر عزرة يف إسناده"."ورواه عيسى بن يونس عن ابن أيب 

                                                           

 وقع عند الدارقطين )عزرة بن اثبت!(، وهو خطأ. - 113
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(، 1389، والبزار )[114]( 745، والدارمي )263 /4وأخرجه أمحد 
(، وابن 542(، والطرباين يف "األوسط" )126وابن اجلارود يف "املنتقى" )

(، وابن قانع 1036(، والشاشي يف "مسنده" )545املنذر يف "األوسط" )
، وابن عبد الرب يف 337 /1، والدارقطين 250 /2ابة " يف "معجم الصح

من طريق أابن بن يزيد العطار، حدثنا قتادة، عن  286 /19"التمهيد" 
 عزرة، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه به.

 :وله طريقان آخران عن عمار 

( عن أيب بكر بن عياش، 1619، وأبو يعلى )263 /4أخرجه أمحد  - 1
 حدثنا أبو إسحاق، عن انجية العنزي، قال: 

"تدارأ عمار، وعبد هللا بن مسعود يف التيمم، فقال عبد هللا: لو مكثت 
شهرا ال أجد فيه املاء، ملا صليت، فقال له عمار: أما تذكر إذ كنت أان 

فتمعكت متعك الدابة، فلما رجعت إىل رسول وأنت يف اإلبل، فأجنبت، 
" واللفظ ، فأخربته ابلذي صنعت، فقال: " إمنا كان يكفيك التيممملسو هيلع هللا ىلصهللا 

بدأ عمار وعبد هللا بن مسعود يف التيمم..." وهو ألمحد، وعند أيب يعلى "
 خطأ ظاهر.

 وإسناده منقطع، انجية بن خفاف العنزي مل يسمع من عمار.

                                                           

 سقط من مطبوع "الدارمي" اسم عزرة. - 114
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(، 675(، والطيالسي )305، ويف "الكربى" )(313وأخرجه النسائي )
( عن 1640(، وأبو يعلى )432، ويف "املسند" )156 /1وابن أيب شيبة 

أيب األحوص سالم بن سليم، عن أيب إسحاق، عن انجية أيب خفاف، عن 
 عمار بن ايسر، قال: 

"أجنبت وأان يف اإلبل، فلم أجد املاء فتمعكت كما تتمعك الدابة مث أتيت 
 فذكرت ذلك له فقال: إمنا كان يكفيك التيمم".ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا

من طريق أيب بكر حممد بن  258 /29وأخرجه املزي يف "هتذيب الكمال" 
عمر بن زنبور الوراق، قال: حدثنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا خلف 

بن متام )كذا(، قال: حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن انجية بن ا
 عمار فذكره. كعب، قال: قال

قلت: مل يقل أحٌد ممن رواه عن أيب األحوص أن انجية هو ابن كعب، 
وإسناده ضعيف جدا، حممد بن عمر بن زنبور الوراق: قال اخلطيب يف 

 :246 /3"اتريخ بغداد" 

 "كان ضعيفا جدا".

ومل أجد خلف بن متام، ولعّله تصّحف على حمقق "هتذيب الكمال"، 
 و صدوق.والصواب: خلف بن متيم وه

 216 /1(، ومن طريقه البيهقي 914وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
 عن معمر، وابن عيينة، عن أيب إسحاق اهلمداين، عن انجية بن كعب به.
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 ومل يذكر البيهقي ابن عيينة.

(، ومن طريقه البيهقي يف 144وأخرجه عن ابن عيينة )وحده( احلميدي )
( حدثنا أبو إسحاق، 1605أبو يعلى )(، و 1625"معرفة السنن واآلاثر" )

 عن أيب خفاف انجية بن كعب قال: 

قال عمار لعمر: أما تذكر إذ كنت أان وأنت يف اإلبل فأصابتين جنابة "
فذكران ذلك له فقال: إمنا ملسو هيلع هللا ىلص فتمعكت كما متعك الدابة، مث أتيت النيب 

 كان يكفيك من ذلك التيمم".

 - قول سفيان: انجية بن كعب يف -قال ابن املديين: "هذا احلديث غلط 
 إمنا هو انجية بن خفاف العنزي".

 وقال اخلطيب البغدادي:  

"قال إسرائيل بن يونس، وسفيان بن عيينة، واملعلى بن هالل: عن أيب 
 إسحاق عن انجية بن كعب، وهو وهم. 

قال: وأحسب أاب إسحاق رواه هلم عن انجية غري منسوب، فظنوه انجية بن 
 كعب".

( من طريق إسرائيل، عن أيب 508ابن املنذر يف "األوسط" ) وأخرجه
 إسحاق، عن انجية بن كعب، قال: 

"متارى ابن مسعود وعمار يف الرجل تصيبه اجلنابة فال جيد املاء قال: فقال 
ابن مسعود: ال يصلي حىت جيد املاء قال: وقال عمار: كنت يف اإلبل 
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كما يتمعك احلمار، مث   فتمعكتفأصابتين جنابة، فلم أقدر على املاء، 
، فذكرت ذلك له، فقال: إمنا كان يكفيك من ذلك أن ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النيب 

 تتيمم ابلصعيد، فإذا قدرت على املاء اغتسلت".

، واملزي يف "هتذيب 250 /2وأخرجه ابن قانع يف "معجم الصحابة" 
من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني ) وهو عنده يف  259 /29الكمال" 

( ( حدثنا يونس بن أيب إسحاق، قال: حدث انجية أاب 141ة" )"الصال
 إسحاق وأان معه... فذكر حنوه.

 قال علي بن املديين:

"وانجية بن خفاف أبو خفاف العنزي مل يسمعه عندي من عمار ألن 
 انجية هذا لقيه يونس بن أيب إسحاق، وليس هذا ابلقدمي".

 

(، 321(، وأبو داود )368(، ومسلم )347أخرجه البخاري ) -2
-396و  264 /4(، وأمحد 304(، ويف "الكربى" )320والنسائي )

(، وابن 270، وابن خزمية )158و 158-157 /1، وابن أيب شيبة 397
عن أيب  331 /1( معلقا، والدارقطين 878(، وأبو عوانة )1304حبان )

( من طريق حفص بن غياث، وأبو عوانة 346معاوية الضرير، والبخاري )
(، 111-368( من طريق الوليد بن القاسم اهلمداين، ومسلم )875)

(، وابن حبان 1026(، والشاشي )876، وأبو عوانة )265 /4وأمحد 
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 /4(، وأمحد 345( من طريق عبد الواحد بن زايد، والبخاري )1305)
، وأبو عوانة 265 /4وأمحد  من طريق شعبة، 215 /1، والبيهقي 265

(، 1307( و )1304(، وابن حبان )1025(، والشاشي )877)
 ( عن يعلى بن عبيد،1576، ويف "املعرفة" )226، 211 /1والبيهقي 

 ستتهم عن األعمش، عن شقيق، قال: 

"كنت جالسا مع عبد هللا وأيب موسى األشعري، فقال له أبو موسى: لو أن 
ا كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون رجال أجنب فلم جيد املاء شهرا، أم

]النساء:  ﴾ فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴿هبذه اآلية يف سورة املائدة: 
[ فقال عبد هللا: لو رخص هلم يف هذا ألوشكوا إذا برد عليهم املاء أن 43

يتيمموا الصعيد، قلت: وإمنا كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم، فقال أبو موسى: أمل 
يف حاجة، فأجنبت فلم أجد ملسو هيلع هللا ىلص لعمر: بعثين رسول هللا  تسمع قول عمار

، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصاملاء، فتمرغت يف الصعيد كما مترغ الدابة، فذكرت ذلك للنيب 
هكذا، فضرب بكفه ضربة على األرض، مث  إمنا كان يكفيك أن تصنع

نفضها، مث مسح هبما ظهر كفه بشماله أو ظهر مشاله بكفه، مث مسح هبما 
 : أفلم تر عمر مل يقنع بقول عمار؟".وجهه، فقال عبد هللا

وزاد يعلى، عن األعمش، عن شقيق: كنت مع عبد هللا وأيب موسى، فقال 
بعثين أان وأنت، ملسو هيلع هللا ىلص أبو موسى: أمل تسمع قول عمار لعمر: إن رسول هللا 

فأخربانه، فقال: إمنا كان ملسو هيلع هللا ىلص فأجنبت فتمعكت ابلصعيد، فأتينا رسول هللا 
 يه واحدة" والسياق للبخاري.يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكف
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 يستفاد من الحديث

 

:  أن الواجب يف التيمم هي الصفة املشروحة يف هذا احلديث. أوًلا
 

صفة التيمم أن يضرب بكفيه األرض، مث ينفخ فيهما ليخفف الرتاب،  اثنياا:
 مث ميسح هبما وجهه وكفيه.

 
 أنه يكفي يف التيمم ضربة واحدة للوجه والكفني. اثلثاا:

 
 أن املسح للوجه والكفني فقط. بعاا:را
 

ا: أنه ال يشرتط يف املتَ َيمم به أن يكون له غبار يعلق ابليد، الن نفخ  خامسا
الرتاب من اليدين ونفضهما منه قد يزيل ما علق ابليد منه أو خيففه حىّت ال 

املسح ابلغبار شرطا لكان  عم الوجه والكفني غباره، فلو كانيبقى منه ما ي
 خ أوىل.ترك النف

 
ا:  التعليم ابلقول والفعل. سادسا

 

 ٭ ٭ ٭
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 ابب احليض

 

 ما جاء من أحاديث يف هذا الباب:
 

 ...".ما ابل احلائض تقضي الصوماحلديث األول: "
 

 فيها ابلدرجة املؤمنني، أم عائشة إىل يبعثن النساء كان" احلديث الثاين:
 احليضة...". دم من الصفرة فيه الكرسف،

 
 ".شيئا والصفرة الكدرة نعد ال الثالث: " كنااحلديث 

 
 ابحليضة...". وليس عرق ذلك احلديث الرابع: " إمنا

 
 حتيضهن...". كانت  اليت واألايم الليايل عدة احلديث اخلامس: " لتنظر

 
 النكاح". إال شيء كل  احلديث السادس: " اصنعوا

 
 أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأراد حائضا، كانت  إذا إحداان احلديث السابع: " كانت

 تتزر...". أن أمرها يباشرها
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 ال تصلي الحائض وال تصوم وال تقضي إال الصوم

 

ما ابل احلائض  سألت عائشة فقلت:"ن معاذة، قالت: ( ع71)
تقضي الصوم، وًل تقضي الصالة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: 

قلت لست حبرورية، ولكين أسأل، قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع 
 ، فيأمر بقضاء الصوم، وًل أيمر بقضاء الصالة". ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 

، ومن طريقه البيهقي 233-232 /6(، وأمحد 69-335أخرجه مسلم )
(، وابن املنذر يف "األوسط" 1385(، وإسحاق )2161يف "املعرفة" )

(، 2891( و )941(، وأبو عوانة )444(، والسراج يف "حديثه" )782)
 ( عن 1360، ويف "السنن الصغري" )236 /4و  308 /1والبيهقي 

( ( حدثنا معمر، عن عاصم 1277عبد الرزاق ) وهو عنده يف "املصنف" )
 األحول، عن معاذة به.

 معاذة العدوية:وله طرق عن 

(، 980(، والدارمي )130(، والرتمذي )67-335أخرجه مسلم ) -أ 
( من طريق محاد بن 2158(، والبيهقي يف "املعرفة" )1001وابن خزمية )

، 233-232 /6( من طريق وهيب، وأمحد 262زيد، وأبو داود )
 ( عن عبد الرزاق ) وهو عنده يف942(، وأبو عوانة )1386وإسحاق )
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، 32 /6(، وأمحد 382( ( عن معمر، والنسائي )1278" )"املصنف
(، وابن اجلارود يف "املنتقى" 441( و )440والسراج يف "حديثه" )

(، 1384( عن إمساعيل ابن علية، وإسحاق )1349(، وابن حبان )101)
 ( عن 2892( و )943(، وأبو عوانة )438وعنه أبو العباس السراج )

ن أيوب، عن أيب قالبة، عن معاذة، عن عبد الوهاب الثقفي، مخستهم ع
 عائشة به.

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن صحيح".

( من طريق 944( من طريق معمر، وأبو عوانة )263وأخرجه أَبو داود )
من طريق يزيد بن إبراهيم  173 /9سفيان الثوري، وابن عدي يف "الكامل" 

 .عن معاذة، عن عائشة التسرتي، ثالثتهم عن أيوب،
 !ليس فيه أبو قالبة 

من طريق  143و  120و  94 /6(، وأمحد 321أخرجه البخاري ) -ب 
، وإسحاق 97 /6(، وأمحد 631(، وابن ماجه )2318مهام، والنسائي )

، والسراج يف "حديثه" 339 /2(، وابن أيب شيبة 1388( و )1387)
( من طرق عن سعيد بن أيب عروبة، كالمها عن قتادة، 443( و )442)
 ال: حدثتين معاذة:ق
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"أن امرأة سألت عائشة: أتقضي احلائض الصالة إذا طهرت؟ قالت: 
مث نطهر فيأمران بقضاء ملسو هيلع هللا ىلص أحرورية أنت؟، كنا حنيض على عهد رسول هللا 

 الصوم، وال أيمران بقضاء الصالة".

(، والبيهقي يف "املعرفة" 981(، والدارمي )67-335أخرجه مسلم ) -ج  
، 185 /6(، وأمحد 68-335د، ومسلم )( من طريق محا2158)

(، وابن أيب 2893( و )945(، ومن طريقه أبو عوانة )1675والطيالسي )
(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" 988، والدارمي )340 /2شيبة 

 ( من طرق عن شعبة، كالمها عن يزيد الرشك، عن معاذة:1535)

لصالة أايم حميضها؟ " أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحداان ا
فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحداان حتيض على عهد رسول هللا 

 ، مث ال تؤمر بقضاء".ملسو هيلع هللا ىلص

( من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب 1001وأخرجه ابن خزمية )
 قالبة، ويزيد الرشك، عن معاذة به.

 وله طريقان آخران عن عائشة:

( 323ريقه البغوي يف "شرح السنة" )(، ومن ط787أخرجه الرتمذي ) - 1
( من طريق عبد هللا بن منري، 1670من طريق علي بن مسهر، وابن ماجه )

( أخربان يعلى، ثالثتهم عن عبيدة بن معتب، عن إبراهيم، 979والدارمي )
 عن األسود، عن عائشة قالت:
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مث نطهر، فيأمران بقضاء الصيام، وال ملسو هيلع هللا ىلص "كنا حنيض على عهد رسول هللا 
 مران بقضاء الصالة".أي

 وقال الرتمذي:

 "هذا حديث حسن، وعبيدة، هو ابن معتب الضيب الكويف، يكىن أاب 
 عبد الكرمي".

 قلت: إسناده ضعيف لضعف عبيدة بن معتب.

( عن الثوري، عن إبراهيم، عن 1279وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
 عائشة حنوه. 

يسمع من عائشة، وسفيان الثوري  ليس فيه األسود، وإبراهيم هو النخعي مل
 مل يدرك إبراهيم النخعي.

 (، 986(، والدارمي )965، وإسحاق )187 /6أخرجه أمحد  - 2
( من طريق ليث بن أيب سليم، عن عبد الرمحن بن 2637وأبو يعلى )

 القاسم، عن أبيه، قال:
أتت امرأة إىل عائشة فقالت اقضي ما تركت من صاليت يف احليض عند "

فكانت إحداان ملسو هيلع هللا ىلص فقالت عائشة أحرورية أنت؟ كنا مع رسول هللا  الطهر
 حتيض وتطهر فال أيمران ابلقضاء".

 وليث بن أيب سليم: ضعيف.
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ويف ترك احلائض الصوم والصالة يف حميضها جاء أيضا عن أيب سعيد 
 ، قال:اخلدري 

يف أضحى، أو فطر إىل املصلى، فصلى مث انصرف، ملسو هيلع هللا ىلص "خرج رسول هللا 
مث انصرف،  .تصدقوا فوعظ الناس وأمرهم ابلصدقة، قال: أيها الناس،فقام، 

فمر على النساء فقال: اي معشر النساء تصدقن، فإين أراكن أكثر أهل 
فقلن: ومل ذلك اي رسول هللا؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما  .النار

رأيت من انقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن، اي 
فقلن له: ما نقصان ديننا وعقلنا اي رسول هللا؟ قال: أليس  .معشر النساء

شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك نقصان 
ومل تصم؟ قلن: بلى، قال: فذاك رأة مل تصل عقلها، أو ليست إذا حاضت امل

ب فلما صار إىل منزله جاءت زينملسو هيلع هللا ىلص مث انصرف رسول هللا  .نقصان دينها
امرأة عبد هللا بن مسعود تستأذن عليه، فقيل: اي رسول هللا، هذه زينب 

تستأذن عليك، فقال: أي الزاينب؟ قيل: امرأة عبد هللا بن مسعود، قال: 
فأذن هلا، فقالت: اي نيب هللا، إنك أمرتنا اليوم ابلصدقة،  .نعم، ائذنوا هلا

وولده أحق من  وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق، فزعم ابن مسعود أنه
صدق، زوجك وولدك أحق من ملسو هيلع هللا ىلص: تصدقت به عليهم، فقال النيب 

 تصدقت به عليهم".

(، ومسلم 2658( و )1951( و )1462( و )304أخرجه البخاري )
( و 2045(، وابن خزمية )1878(، والقاسم بن سالم يف "األموال" )80)
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و  (781(، وابن املنذر يف "األوسط" )5744(، وابن حبان )2462)
  308 /1(، والبيهقي 674(، وابن منده يف "اإلميان" )2322)

(، ويف 2153(، ويف "املعرفة" )1359، ويف "السنن الصغري" )235 /4و 
( من طريق حممد بن 19(، والبغوي يف "شرح السنة" )335"اآلداب" )

جعفر بن أيب كثري، أخربين زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد هللا، عن أيب 
 ري به.سعيد اخلد

 

 وله شاهدان من حديث ابن عمر، وأيب هريرة:

 

 أما حديث ابن عمر:

(، وأمحد 4003(، وابن ماجه )4679(، وأبو داود )79فأخرجه مسلم )
(، والطحاوي يف "شرح 955، وابن أيب عاصم يف "السنة" )66-67 /2

( و 671( و )670(، وابن منده يف "اإلميان" )2727مشكل اآلاثر" )
(، 1623قاد" )(، والاللكائي يف "شرح أصول االعت673)( و 672)

(، ويف "الشعب" 19871، ويف "املعرفة" )151و 148 /10والبيهقي 
 ( من طريق يزيد بن اهلاد، عن عبد هللا بن دينار، عن 4805( و )29)

 أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن عمر، عن رسول هللا 
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.  رأيتكن أكثر أهل الناراي معشر النساء، تصدقن وأكثرن االستغفار، فإين"
فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا اي رسول هللا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن 

انقصات عقل ودين أغلب لذي لب  اللعن، وتكفرن العشري، وما رأيت من
أما نقصان وما نقصان العقل والدين؟ قال: " قالت: اي رسول هللا، .منكن

رجل فهذا نقصان العقل، ومتكث  العقل: فشهادة امرأتني تعدل شهادة
 الليايل ما تصلي، وتفطر يف رمضان فهذا نقصان الدين".

من طريق عبيد هللا بن موسى،  249 /9وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 
حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال 

 ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا 

 ب ذوي األلباب منكن"."ما رأيت من انقصات عقول ودين أسّب لل

 وقال أبو نعيم:

 "غريب من حديث عبيد هللا تفرد به موسى".

قلت: موسى بن عبيدة: ضعيف وال سيما يف عبد هللا بن دينار، وكان عابدا 
 كما يف "التقريب". 

 

 وأما حديث أيب هريرة:

، والنسائي يف "الكربى" 374-373 /2(، وأمحد 80فأخرجه مسلم )
(، وأبو يعلى 1877بن سالم يف "األموال" )(، والقاسم 9226)
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(، 2461، وابن خزمية )25 /1(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 6585)
( و 675(، وابن منده يف "اإلميان" )230واخلرائطي يف "اعتالل القلوب" )

من طريق عمرو بن أيب عمرو، عن  69 /2(، وأبو نعيم يف "احللية" 676)
 املقربي، عن أيب هريرة: 

ء يف املسجد، فوقف ، انصرف من الصبح يوما فأتى النساملسو هيلع هللا ىلصن النيب "أ
اي معشر النساء، ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب عليهن، فقال: 

بقلوب ذوي األلباب منكن، وإين قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم 
وكان يف النساء امرأة عبد هللا بن  .امة، فتقربن إىل هللا ما استطعنتالقي

، فأتت إىل عبد هللا بن مسعود فأخربته مبا مسعت من رسول هللا مسعود
، وأخذت حليا هلا، فقال ابن مسعود: أين تذهبني هبذا احللي؟ فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص

أتقرب به إىل هللا ورسوله لعل هللا أن ال جيعلين من أهل النار، فقال: ويلك، 
حىت هلم تصدقي به علي وعلى ولدي، فأان له موضع، فقالت: ال وهللا، 

ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقالوا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، فذهبت تستأذن على النيب ملسو هيلع هللا ىلصأذهب به إىل النيب 
 فقالوا: امرأة  ينب تستأذن اي رسول هللا، فقال: أي الزاينب هي؟هذه ز 

، فقالت: اي ملسو هيلع هللا ىلصفدخلت على النيب  .ن مسعود، فقال: ائذنوا هلاعبد هللا ب
، رسول هللا، إين مسعت منك مقالة، فرجعت إىل ابن مسعود فحدثته

وأخذت حليا أتقرب به إىل هللا وإليك، رجاء أن ال جيعلين هللا من أهل 
النار، فقال يل ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى ولدي فإان له موضع، 

تصدقي به عليه، وعلى بنيه  ملسو هيلع هللا ىلص:، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلصأستأذن النيب فقلت: حىت 
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وقفت يت ما مسعت منك حني مث قالت: اي رسول هللا، أرأ .فإهنم له موضع
ين أذهب بقلوب ذوي األلباب ما رأيت من نواقص عقول قط وال دعلينا: 

أما ما ذكرت فما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: قالت: اي رسول هللا،  .منكن
من نقصان دينكن فاحليضة اليت تصيبكن، متكث إحداكن ما شاء هللا أن 

من  متكث ال تصلي وال تصوم، فذلك من نقصان دينكن، وأما ما ذكرت
 نقصان عقولكن، فشهادتكن إمنا شهادة املرأة نصف شهادة".

لفظه وأحال على حديث ابن عمر، واللفظ ألمحد، وإسناده  مسلم ومل يذكر
قوي، عمرو بن أيب عمرو: هو أبو عثمان املدين، موىل املطلب بن عبد هللا 

 األلباين يف تعليقه على "صحيح عاّلمةن حنطب: ثقة رمبا وهم، وقال البا
 :106 /4ابن خزمية" 

"وإين ألخشى أن يكون قوله "وإليك" بعد قوله "إىل هللا" من أوهامه إذ ال 
جيوز التقرب إىل غري هللا تعاىل بشيء من العبادات، وموضع النكارة يف ذلك 

على هذا القول فلو أهنا قالت ملسو هيلع هللا ىلص  هو ما أفاده السياق من سكوت النيب
ي قال: ما شاء هللا وشئت بقوله: ذلك ألنكرها عليها كما أنكر على الذ

 "أجعلتين هلل ندا قل ما شاء هللا وحده" أخرجه أمحد، فتأمل".

( بلفظ "وأخذت حليي 675قلت: واحلديث عند ابن منده يف "اإلميان" )
أتقرب به إىل هللا مث إليك رجاء أن ال جيعلين هللا من أهل النار"، وعنده 

رجاء أن ال جيعلين من أهل النار"، ( بلفظ "أتقرب به إىل هللا 676أيضا )
وقد جاءت قصة زينب يف "الصحيحني" وغريمها ليس فيها هذه اللفظة 
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 عمرو، فقد اتبعه عليها عمر بن املنكرة، لكن مل يتفرد هبذا عمرو بن أيب
 نُ َبيه الكعيب:

من طريق إمساعيل بن أيب  25-24 /2أخرجه الطحاوي يف "شرح املعاين" 
 عمر بن نبيه الكعيب، عن املقربي به. كثري األنصاري، عن

( حدثنا حممد بن إمساعيل أبو 229وأخرجه اخلرائطي يف "اعتالل القلوب" )
إمساعيل الرتمذي قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا عبد احلميد بن 

عبد هللا بن أيب أويس، عن سليمان بن بالل، عن عمرو بن أيب عمرو، عن 
فصار من ، املقربي، عن أيب هريرة مرفوعا به خمتصراسعيد، عن أيب سعيد 

 رواية سعيد املقربي عن أبيه! ورجاله كلهم ثقات.

 وله طريق أخرى عن أيب هريرة:

(، وابن خزمية 956(، وابن أيب عاصم يف "السنة" )2613أخرجه الرتمذي )
(، واآلجري يف 2728(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )1000)

( من طريق عبد العزيز بن 677(، وابن منده يف "اإلميان" )219)"الشريعة" 
 حممد الدراوردي، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة:

خطب الناس فوعظهم مث قال: اي معشر النساء تصدقن ملسو هيلع هللا ىلص "أن رسول هللا 
فقالت امرأة منهن: ومل ذاك اي رسول هللا؟ قال:  .فإنكن أكثر أهل النار

قال: وما رأيت من انقصات عقل ودين  .كن، يعين وكفركن العشريلكثرة لعن
قالت امرأة منهن: وما نقصان  .أغلب لذوي األلباب، وذوي الرأي منكن
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قال: شهادة امرأتني منكن بشهادة رجل، ونقصان دينكن،  ؟دينها وعقلها
 احليضة، متكث إحداكن الثالث واألربع ال تصلي".

 وقال الرتمذي: 

 ن"."هذا حديث حس

 

 غريب الحديث

 

 :422 /1)حرورية( مؤنث "حروري"، قال احلافظ يف "فتح الباري" 

احلروري: منسوب إىل حروراء بفتح احلاء وضم الراء املهملتني وبعد الواو 
واألشهر أهنا ابملد قال املربد:  ،الساكنة راء أيضا بلدة على ميلني من الكوفة

آخره ألف أتنيث ممدودة ولكن  النسبة إليها حروراوي وكذا كل ما كان يف
ويقال ملن يعتقد مذهب اخلوارج حروري ألن  ،قيل احلروري حبذف الزوائد

وهم  ،أول فرقة منهم خرجوا على علي ابلبلدة املذكورة فاشتهروا ابلنسبة إليها
فرق كثرية لكن من أصوهلم املتفق عليها بينهم األخذ مبا دل عليه القرآن ورد 

وهلذا استفهمت عائشة معاذة استفهام  ،ديث مطلقاما زاد عليه من احل
 إنكار".

 : 221 /1وقال الشيخ األلباين يف "اإلرواء" 
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"وإنكار عائشة عليها إما لعلمها أهنم كانوا يوجبون القضاء على احلائض، 
فقد حكى ابن عبد الرب القول بذلك عن طائفة من اخلوارج، وإما لعلمها 

هذه الضاللة بعض املعاصرين  لدهم يفوقد يق أبن أصوهلم تقتضي ذلك،
ممن يدعي اإلصالح! فقد مسعت أحدهم يقول: إنه أمر إحدى املعلمات 

أبن تصلي وهي حائض! حبجة أهنا داخلة يف عموم األدلة اآلمرة ابلصالة يف 
يستثين احلائض من ذلك! فلما  -بزعمه  -القرآن، وليس هناك أي دليل 

عارضته هبذا احلديث أعرض وأنى جبانبه، فإىل هللا املشتكى من فساد 
َا  ﴿ وطغيان اجلهل ابسم العلم، ِض َقاُلوا ِإمنَّ َرأ ِسُدوا يف األأ َوِإَذا ِقيَل هَلُمأ اَل تُ فأ

ِسُدوَن َوَلِكنأ اَل يَ  ُمأ ُهُم الأُمفأ ِلُحوَن . َأاَل ِإهنَّ ُعُروَن حَنأُن ُمصأ ، 11]البقرة:  ﴾شأ
12."] 

 

 يستفاد من الحديث

 

: يض، قال ابن املنذر أن احلائض ال صالة وال صوم عليها يف حال احل أوًلا
 :384 /4" يف "األوسط

"َفَخربََّ أن احلائض ال صالة عليها وال جيوز هلا الصوم يف حال احليض، 
وسقط عنها فرض  وأمجع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم إلمجاعهم،

 الصالة لثبوت السنة واإلمجاع".
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 أن احلائض ال تقضي الصالة. اثنياا:

 

 وجوب قضاء احلائض الصوم، قال العيين يف "عمدة القاري" اثلثاا:
 3/ 301: 

"والفرق بينهما أن الصالة كثرية متكررة فشق قضاؤها خبالف الصوم فإنه 
 جيب يف السنة مرة واحدة". 

 

 أمته على شيء يعد من السنة.ملسو هيلع هللا ىلص أن إقرار النيب  رابعاا:

 

ا:  اإلنكار على كل من سأل سؤال تعنت وجمادلة. خامسا

 

ا:  سؤال أهل العلم ملن كان جيهل أمرا من أوامر الشرع. سادسا

 

 اجلواب ابلنص ألنه حجة قاطعة للمعارضة. سابعاا:

 

 ٭ ٭ ٭
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 عالمة انقطاع الحيض 

 

ائشة أم املؤمنني، ابلدرجة فيها ( "كان النساء يبعثن إىل ع72)
الكرسف، فيه الصفرة من دم احليضة، يسألنها عن الصالة، 

تريد بذلك  .فتقول هلن: ًل تعجلن حىت ترين القصة البيضاء
 الطهر من احليضة".

 

( معلقا، ومالك يف 320أخرجه البخاري قبل احلديث رقم ) -صحيح 
(، 1151، ومن طريقه حرب الكرماين يف "مسائله" )59 /1"املوطأ" 

، وابن املنذر يف "األوسط" 249 /3والقاسم بن سالم يف "غريب احلديث" 
(، والبغوي يف "شرح 2184، ويف "املعرفة" )335 /1(، والبيهقي 814)

( عن معمر، كالمها 1159الرزاق يف "املصنف" ) (، وعبد329السنة" )
)مالك بن أنس، ومعمر بن راشد( عن علقمة بن أيب علقمة، عن أمه موالة 

 عائشة أم املؤمنني، أهنا قالت: فذكره.

 وقال حرب:

 "قال أمحد بن حنبل: القصة ماء أبيض يتبع احليضة يف آخرها".

 وله طريق أخرى عن عائشة:
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من طريق حممد بن راشد، عن  337 /1والبيهقي  (،863أخرجه الدارمي )
 سليمان بن موسى، عن عطاء بن أيب رابح، عن عائشة، أهنا قالت: 

"إذا رأت الدم، فلتمسك عن الصالة حىت ترى الطهر أبيض كالقصة، مث 
 تغتسل وتصلي".

 وهذا إسناد حسن يف املتابعات.

 وله شاهد:

، ومن 94 /1أيب شيبة ( حدثنا ابن علية، وابن 2259أخرجه إسحاق )
حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى، والدارمي  336 /1طريقه البيهقي 

(، 816( من طريق يزيد بن زريع، وابن املنذر يف "األوسط" )861)
من طريق زهري، أربعتهم عن حممد بن إسحاق، قال:  336 /1والبيهقي 

 حدثتين فاطمة بنت املنذر، قالت:

بنات بنتها، فكانت إحداان تغتسل من احليضة  "كنا يف حجر جدتنا أمساء
بعد الطهر مث لعل ينتكسها بعد إىل الصفرة والكدرة، فتأمران أن نعتزل 

 الصالة حىت ال نرى إال البياض خالصا". 

 وهذا إسناد حسن.
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 غريب الحديث

 

)الدرجة( بضم الدال وإسكان الراء وابجليم، وبكسر الدال وفتح الراء، خرقة 
أو حنو ذلك تدخله املرأة فرجها مث خترجه لتنظر هل بقي شيء من أو قطنة 

 أثر احليض أم ال.

 

 )الكرسف( القطن.

 

 :325 /1)القصة( قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" 

"هو املاء األبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع احليض، يشبه لبياضه 
صيص عن تقملسو هيلع هللا ىلص ابلقص وهو اجلص، ومنه احلديث "هنى رسول هللا 

 ويروى "عن جتصيص القبور"، يريد تلبيسها ابجلص". القبور"،
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 يستفاد من الحديث

 

:  أن القصة البيضاء عالمة النتهاء احليض ويتبني هبا ابتداء الطهر. أوًلا

 

أن احلائض تغتسل إذا رأت القصة البيضاء، فإن كانت ممن ال تراها  اثنياا:
 219 /1 "هتذيب املدونة" فتغتسل حني ترى اجلفوف، واجلفوف كما يف

 هو أن تدخل اخلرقة، فتخرجها جافة".

 

 فيه ما كان عليه نساء السلف من شدة اهتمامهن ابلصالة. اثلثاا:

 

 فيه فضل أم املؤمنني على نساء املسلمني. رابعاا:

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 الكدرة، والصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض

 

 

 نعد الكدرة والصفرة شيئا".( عن أم عطية، قالت: "كنا ًل 73)
 

(، والدارمي 368(، والنسائي )308(، وأبو داود )326أخرجه البخاري )
من طريق إمساعيل ابن  337 /1، وعنه البيهقي 174 /1(، واحلاكم 865)

(، والطرباين 647(، ومن طريقه ابن ماجه )1216علية، وعبد الرزاق" )
ق هشام بن حسان، من طري 174 /1( عن معمر، واحلاكم 119) /25

 ثالثتهم عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن أم عطية به.

 وله طريق أخرى عن أم عطية:

، والدارمي 337 /1(، ومن طريقه البيهقي 307أخرجه أبو داود )
(، واحلاكم 152( و )151) /25(، والطرباين 819(، وابن املنذر )871)

( 647ابن ماجه )من طريق قتادة، و  337 /1، وعنه البيهقي 174 /1
، وإبراهيم احلريب يف "غريب 93 /1)م( من طريق أيوب، وابن أيب شيبة 

 /25(، والطرباين 818، وابن املنذر يف "األوسط" )779 /1احلديث" 
من طريق هشام بن حسان، ثالثتهم عن أم  407 /1(، والدارقطين 153)
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رة بعد اهلذيل حفصة، عن أم عطية، بلفظ "كنا ال نعد الكدرة، والصف
 الطهر شيئا".

 ( "بعد الغسل شيئا".151وعند الطرباين )

 ولفظ ابن أيب شيبة "كنا ال نرى الرتية شيئا".

والرتية: هي الصفرة والكدرة هكذا جاء مفسًرا يف رواية ابن املنذر، وابراهيم 
 احلريب، والدارقطين.

 للقاسم بن سالم أن الرتية: الشيء 249 /3وجاء يف "غريب احلديث"  
اخلفي اليسري، وهو أقل من الصفرة والكدرة، وال تكون الرتية إال بعد 

 االغتسال.

 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.

 وجاء من مسند عائشة مرفوًعا صرحًيا وهو ضعيف جدا:

 خمطوط، والبيهقي -أخرجه حممد بن خملد يف "املنتقى من حديثه" 
من طريق حبر السقاء، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أهنا  337 /1 

 قالت:
 ملسو هيلع هللا ىلص"."ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا وحنن مع رسول هللا 

 وقال البيهقي:
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 "إسناد ضعيف ال يسوى ذكره".

من  166 /2قلت: حبر السقاء: مرتوك، وأخرجه ابن حزم يف "احمللى" 
 معاذة العدوية، عن عائشة قالت: طريق وكيع، عن أيب بكر اهلذيل، عن

 "ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا". 

 وإسناده ضعيف جدا، أبو بكر اهلذيل: مرتوك احلديث.

 

 غريب الحديث

 

)الكدرة( اسم الَكَدر، والُكُدورة: من كدر املاء ابلضم يكدر، وجاء َكِدَر 
وان: ما حنا يكَدر مثل َعلَم يعَلم، والكدر خالف الصفو، والكدرة من األل

 حنو الّسواد والغربة.

 

ره غريه، وهو املاء  )الصفرة( لون األصفر، وقد اصفر الشيء واصفار، وصفَّ
 الذي تراه املرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
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 يستفاد من الحديث

 

 

:  أن الكدرة، والصفرة يف أايم الطهر ليست حبيض. أوًلا

 

ن احليض وعادة املرأة فهو أن ما اتصل من الكدرة، والصفرة بزم اثنياا:
 حيض.

 

أن هذه الصيغة )كنا ال نعد( هلا حكم الرفع، ولو مل يصرح الصحايب  اثلثاا:
، وهو مصري من البخاري، وبه جزم احلاكم وغريه خالفا ملسو هيلع هللا ىلصبذكر زمن النيب 

 للخطيب.

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 المستحاضة المعتادة ترد لعادتها

 

"جاءت فاطمة بنت أيب حبيش، إىل  ( عن عائشة قالت:74)
اي رسول هللا، إين امرأة أستحاض فال أطهر، فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

أفأدع الصالة؟ فقال: ًل، إمنا ذلك عرق وليس ابحليضة، فإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم  وإذاأقبلت احليضة فدعي الصالة، 

 وصلي".
 

نسائي (، وال125(، والرتمذي )333(، ومسلم )228البخاري ) أخرجه
(، 20(، والنسوي يف "األربعني" )563(، وإسحاق )359( و )212)

من طريق أيب معاوية حممد بن  344 /1 والبيهقي، 382 /1والدارقطين 
 /24(، ومن طريقه الطرباين 193(، واحلميدي )320خازم، والبخاري )

من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري  327 /1(، والبيهقي 889)
(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" 282(، وأبو داود )331)
طريق زهري بن  من 324 /1(، والبيهقي 894) /24(، والطرباين 2676)

( من طريق 36"مسند عائشة" )أيب داود يف  وابن(، 333معاوية، ومسلم )
( من طريق عبد هللا بن منري، ومسلم 333بن عبد احلميد، ومسلم )جرير 

العزيز بن حممد الدراوردي،  عبدمن طريق  230 /1(، والبيهقي 333)
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وابن (، 359( و )212(، والنسائي )125(، والرتمذي )333ومسلم )
، وإسحاق 125 /1، وابن أيب شيبة 194 /6(، وأمحد 621ماجه )

(، 36(، وابن أيب داود يف "مسند عائشة" )927عوانة ) وأبو(، 563)
عن وكيع، ومسلم  324 /1(، والبيهقي 20والنسوي يف "األربعني" )

(، وابن ماجه 217(، ويف "الكربى" )364( و )217(، والنسائي )333)
(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 4486ى )(، وأبو يعل621)
من طريق  343و  116 /1(، والبيهقي 892) /24(، والطرباين 2733)

(، وإسحاق 359( و )212(، والنسائي )125محاد بن زيد، والرتمذي )
( من طريق عبدة بن سليمان، 20(، والنسوي يف "األربعني" )563)

(، وابن 928عوانة ) وأبوارك، ( من طريق عبد هللا بن املب365والنسائي )
، ويف "شرح مشكل 102 /1(، والطحاوي 807املنذر يف "األوسط" )

(، وابن 928( من طريق عمرو بن احلارث، وأبو عوانة )2735اآلاثر" )
، ويف "شرح مشكل 102 /1(، والطحاوي 807املنذر يف "األوسط" )

(، والطرباين 928( من طريق الليث بن سعد، وأبو عوانة )2735اآلاثر" )
طريق أيوب، والبخاري  من( 4281(، ويف "األوسط" )899) /24

 /1(، والشافعي 366( و )218(، والنسائي )283(، وأبو داود )306)
(، 138، ويف "السنن املأثورة" )60 /1ترتيب السندي، ويف "األم"  -46

 /1(، والطحاوي 928(، وأبو عوانة )807املنذر يف "األوسط" ) وابن
(، 1350(، وابن حبان )2735ويف "شرح مشكل اآلاثر") ،102
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 324و  320 /1، والبيهقي 381 /1 والدارقطين(، 890) /24والطرباين 
( من طريق مالك ) وهو 324(، والبغوي )2162، ويف "املعرفة" )329و 

(، وأبو يوسف أيضا 195( (، وأبو يوسف يف "اآلاثر" )104يف "املوطأ" )
(، 2731والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )(، 197يف "اآلاثر" )

( عن 325(، والرامهرمزي يف "احملدث الفاصل" )ص 895) /24والطرباين 
( عن معمر، 565(، وعنه إسحاق )1165الرزاق ) وعبدأيب حنيفة، 

 عن حيىي بن سعيد القطان،  382 /1، والدارقطين 194 /6وأمحد 
ابن  طريق( من 888) /24(، ومن طريقه الطرباين 1166وعبد الرزاق )

من طريق أيب  325-324 /1، والبيهقي 382 /1جريج، والدارقطين 
(، وأبو احلسن الطوسي يف 565أسامة محاد بن أسامة، واسحاق )

طريق سفيان الثوري، والنسائي  من( 888) /24(، والطرباين 7"األربعني" )
، ( من طريق خالد بن احلارث218(، ويف "الكربى" )367( و )219)

(، 927(، وأبو عوانة )112( ، وابن اجلارود يف "املنتقى" )774والدارمي )
عن جعفر بن عون، والطرباين  325-324 و 324-323 /1 والبيهقي

(، 805( من طريق زائدة بن قدامة، وابن املنذر يف "األوسط" )893) /24
، 325-324 /1 والبيهقي، 3414 /6وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" 

من طريق حممد بن عبد هللا  105-104 /22بد الرب يف "التمهيد" وابن ع
(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 779بن كناسة، والدارمي )ا

(، وابن املنذر يف 928( من طريق محاد بن سلمة، وأبو عوانة )2734)
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، ويف "شرح مشكل اآلاثر" 102 /1(، والطحاوي 807"األوسط" )
( 896) /24بد الرمحن اجلمحي، والطرباين ( من طريق سعيد بن ع2735)

( من طريق أيب مسلمة بن قعنب، وعبد العزيز بن أيب حازم، وابن 898و )
( من طريق أيب محزة حممد بن ميمون السكري، وابن عبد الرب 1354حبان )

من طريق حيىي بن هاشم، والطرباين يف "مسند  95 /16يف "التمهيد" 
 الرمحن بن اثبت بن ثوابن، والبيهقي( من طريق عبد 96الشاميني" )

حماضر بن املورع، وابن أيب داود  طريقمن  402 /2و  229-230  /1 
( من طريق حممد بن فضيل، كلهم ) أبو معاوية، 36يف "مسند عائشة" )

وابن عيينة، وزهري، وجرير، وابن منري، والدراوردي، ووكيع، ومحاد بن زيد، 
بن سليمان، وابن املبارك، وعمرو بن احلارث، والليث، وأيوب،  وعبدة

ومالك، وأبو يوسف، وأبو حنيفة، ومعمر، وحيىي بن سعيد القطان، وابن 
بن عون، وزائدة،  وجعفرجريج، وأبو أسامة، والثوري، وخالد بن احلارث، 

وحممد بن كناسة، ومحاد بن سلمة، وسعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، وأبو 
ة بن قعنب، وعبد العزيز بن أيب حازم، وأبو محزة، وحيىي بن هاشم، مسلم

وعبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن، وحماضر بن املورع، وحممد بن فضيل( عن 
 هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

محاد بن زيد، وحممد بن ميمون السكري، ومحاد بن سلمة، وأبو  وزاد
 متهم ابلكذب: "وتوضئي" بعد قوله: حنيفة، وحيىي بن هاشم وهذا األخري

 "اغسلي عنك الدم".
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 ( وغريه: وقال أيب: 228رواية أيب معاوية عند البخاري ) ويف

 "مث توضئي لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت".

عن  ،( من طريق أيب عوانة عن هشام بن عروة1355وأخرجه ابن حبان ) 
اضة فقال: "تدع عن املستح ملسو هيلع هللا ىلصأبيه، عن عائشة قالت سئل رسول هللا 

 كل صالة".  عندالصالة أايمها مث تغتسل غسال واحدا مث تتوضأ 

 عبد الرزاق: وقال

 وتفسريه إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط".""قال سفيان: 

 أمحد: وقال

" قال حيىي: قلت هلشام أغسل واحد، تغتسل وتوضأ عند كل صالة؟ قال: 
 نعم".

 مسلم: وقال

 محاد بن زيد زايدة حرف تركنا ذكره"." ويف حديث 

 وقال النسائي: 

غري محاد بن زيد، وقد روى  "وتوضئي""ال أعلم أحدا ذكر يف هذا احلديث 
 غري واحد عن هشام ومل يذكر فيه وتوضئي".

 الرتمذي: وقال
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توضئي لكل صالة حىت جييء ذلك "" قال أبو معاوية يف حديثه: وقال: 
، ويف الباب عن أم سلمة، حديث عائشة حديث حسن صحيح، "الوقت

وبه  والتابعني، ،ملسو هيلع هللا ىلصوهو قول غري واحد من أهل العلم من أصحاب النيب 
يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن املبارك، والشافعي: أن املستحاضة إذا 

 جاوزت أايم أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صالة".

ثنا ربيح حداحلسن بن العباس الرازي، ( حدثنا 897) /24الطرباين  وأخرجه
)كذا( أبو غسان الرازي، حدثنا عبد هللا، عن ابن مغراء، ثنا احلجاج بن 

 عائشة: عنأرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 

فقالت: إين أستحاض وأرى  ملسو هيلع هللا ىلص"أن فاطمة بنت أيب حبيش، أتت النيب  
ها اغتسلت، مث الدم، فأمرها أن تقعد أايم أقرائها، فإذا كان عند طهر 

 إمنا هو عرق منك"."توضأت لكل صالة، وقال: 

: تصحيف، والصواب: زُنَيج وهو أبو غسان حممد بن عمرو الرازي، ربيح
البن  188 /4لقبه زنيج، وهو ثقة، وانظر "اإلكمال يف رفع االرتياب" 

 ماكوال.

( من طريق احلجاج بن أرطأة 2477الطرباين يف "مسند الشاميني" ) وأخرجه
اجلسي أايم أقرائك، فإذا مضني فاغتسلي، مث ليكن ذلك الغسل "إبسناده 

 ."عرق وليس دما إمنا ذاك -وقال  -إىل قرئك من الشهر اآلخر 

 بن أرطأة: ضعيف. واحلجاج
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من طريق عمار بن مطر، حدثنا أبو يوسف  391 /1الدارقطين  وأخرجه
يعقوب بن إبراهيم، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن قمري امرأة 

 مسروق، عن عائشة:

فقالت: اي رسول هللا إين  ملسو هيلع هللا ىلص"أن فاطمة بنت أيب حبيش أتت رسول هللا 
م إقرائك فإذا إمنا ذاك عرق فانظري أاي": ملسو هيلع هللا ىلصامرأة أستحاض، فقال هلا النيب 

 صالة". لكلجاوزت فاغتسلي واستنقي، مث توضئي 

 الدارقطين: وقال

" تفرد به عمار بن مطر وهو ضعيف، عن أيب يوسف، والذي عند الناس 
املستحاضة تدع الصالة أايم أقرائها، مث "عن إمساعيل هبذا اإلسناد موقوفا: 

 "."تغتسل وتتوضأ لكل صالة

 137و 42 /6(، وأمحد 624بن ماجه )(، وا298أبو داود ) وأخرجه
(، وأبو يعلى 564، وإسحاق )125 /1، وابن أيب شيبة 262و 204و
(، 2731، ويف "شرح مشكل اآلاثر" )102 /1(، والطحاوي 4799)

( و 1084(، وابن األعرايب يف "املعجم" )813وابن املنذر يف "األوسط" )
 ، 395و 394و 393و 392 /1(، والدارقطين 1357( و )1356)

( من طريق األعمش، عن حبيب 2225، ويف "املعرفة" )344 /1 والبيهقي
 بن أيب اثبت، عن عروة، عن عائشة قالت:ا

فقالت: اي رسول هللا، إين  ،ملسو هيلع هللا ىلص"جاءت فاطمة ابنة أيب حبيش إىل النيب  
امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال: ال، إمنا ذلك عرق وليس 
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ة أايم حيضتك، مث اغتسلي وتوضئي لكل صالة، مث ابحليضة، اجتنيب الصال
 صلي وإن قطر الدم على احلصري".

 الدارقطين: وقال

"اتبعه وكيع، واحلريب، وقرة بن عيسى، وحممد بن ربيعة، وسعيد بن حممد 
 الوراق، وابن منري عن األعمش فرفعوه.

 ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن حممد وهم أثبات". 

: "قال حيىي: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس هبذا زعم أن حبيب وقال
 بن أيب اثبت مل يسمع من عروة بن الزبري شيئا".ا

" وهو يف -: "حدثنا حممد بن خملد، قال: مسعت أاب داود السجستاين وقال
يقول: ومما يدل على ضعف حديث  -( 300السنن حتت احلديث )

األعمش وأنكر أن يكون  عنوقفه األعمش هذا أن حفص بن غياث 
مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صالة، ودل على ضعف 

حديث حبيب، عن عروة أيضا أن الزهري رواه عن عروة، عن عائشة، وقال 
 تغتسل لكل صالة، هذا كله قول أيب داود". فكانتفيه: 

أسامة، عن من طريق حفص بن غياث، وأيب  396 /1أخرجه الدارقطين  مث
 األعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة موقوفا.

الدارقطين: " اتبعهما أسباط بن حممد"، وذكر أن حيىي بن معني قال:  وقال
 "حّدث حبيب بن أيب اثبت، عن عروة، حديثني وليس مها بشيء".
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(، وعنه 216(، ويف "الكربى" )363( و )216النسائي ) وأخرجه
(، وابن أيب عاصم يف "اآلحاد 2729اثر" )الطحاوي يف "شرح مشكل اآل

، واخلطيب 383 /1 والدارقطين(، 1348(، وابن حبان )3484واملثاين" )
عن حممد بن املثىن، قال: حدثنا ابن  41 /2يف "اجلامع ألخالق الراوي" 

أيب عدي من حفظه، قال: حدثنا حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، 
 عائشة: عن

إن دم : ملسو هيلع هللا ىلصحبيش، كانت تستحاض فقال رسول هللا  "أن فاطمة بنت أيب
احليضة دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر 

 فتوضئي وصلي فإمنا هو عرق".

 النسائي: وقال

"قد روى هذا احلديث غري واحد مل يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أيب 
 عدي".

(، وابن 362( و )215)(، والنسائي 304( و )286أبو داود ) وأخرجه
، واحلاكم 383 /1(، والدارقطين 3483أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" )

(، ويف "اخلالفيات" 2169، ويف "املعرفة" )325 /1، والبيهقي 174 /1
، 106-105 /22و  64 /16(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 1009)

وزي يف "التحقيق" (، وابن اجل2284وأبو القاسم األصبهاين يف "الرتغيب" )
من طريق خلف بن  384 /1عن حممد بن املثىن، والدارقطين  255 /1

من طريق  164-163 /2، وابن حزم يف "احمللى" 325 /1سامل، والبيهقي 
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ابن أيب عدي، عن حممد بن عمرو، حدثين ابن  عنأمحد بن حنبل، ثالثُتهم 
ليس فيه شهاب، عن عروة بن الزبري، عن فاطمة بنت أيب حبيش به، 

 عائشة!

قال ابن املثىن، وحدثنا به ابن أيب عدي حفظا، فقال: عن أبو داود: " وقال
 عروة، عن عائشة، أن فاطمة".

ثنا به ابن أيب حد: -ابن املثىن  -ابن أيب عاصم: "قال أبو موسى  وقال
 عدي هكذا من كتابه" يعين ليس فيه عائشة.

 البنه: 576 /1أبو حامت كما يف "العلل"  وقال

 " مل يتابع حممد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر".

 :142 /14الدارقطين يف "العلل"  وقال

"وأما الزهري، فتفرد هبذا احلديث عنه حممد بن عمرو بن علقمة، رواه عن 
الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض، فقال رسول هللا 

إن دم احليضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، وإذا : ملسو هيلع هللا ىلص
 كان األمحر فتوضئي وصلي، فإمنا هو عرق.

 حفظه. رواه ابن أيب عدي من كذلك

به من كتابه: عن حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن  وحدث
فاطمة بنت أيب حبيش، ومل يذكر: عائشة، وساق الكالم كما ذكره من 

 حفظه".
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 البيهقي: وقال

مسعت أيب يقول: كان ابن أيب عدي  -ابن أمحد بن حنبل-" قال عبد هللا 
 حدثنا به عن عائشة مث تركه".

 :457 /2الوهم واإليهام" بيان يف " ن القطان بأبو احلسن  وقال

منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه حممد بن  -فيما أرى  -" وهو 
 عمرو، عن الزهري، عن عروة.

عن حممد بن عمرو: حممد بن أيب عدي مرتني: أحدمها من كتابه،  فرواه
فجعله عن حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة أهنا كانت 

 تحاض.تس

على هذا منقطع، ألنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه  فهو
" عن عائشة " فيما بني عروة وفاطمة، فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان 

حفظه مرسال، ومن كتابه متصال،  منأبعد من الريبة، أعين أن حيدث به 
 فأما هكذا فهو موضع نظر".
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 الحديث غريب

 

 االستحاضة: جراين الدم يف غري أوان خروجه املعتاد.)أستحاض( 

 

 من الحديث يستفاد

 

ألم ملسو هيلع هللا ىلص أن املستحاضة املعتادة، جتلس أايم عادهتا، وفيه أيضا قوله  :أوًلا 
حبيبة بنت جحش: "امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك" رواه مسلم 

(334-63.) 

 

أن املرأة املعتادة تستطيع أن متّيز دم احليض من دم االستحاضة فتعترب  :اثنياا
 دم احليض إبقباله وإدابره، ومعرفة إقبال احليضة يكون مبعرفة عادهتا.

 

أنه إذا انقضى قدر احليضة اغتسلت مث صار حكم دم االستحاضة  :اثلثاا
 حكم احلدث فتتوضأ لكل صالة.

 

 أنه ال جيب عليها االغتسال إال عند إدابر احليضة. :رابعاا
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ا  أن املستحاضة تتوضأ لكل فريضة. :خامسا

 

ا أن على املستحاضة غسل أثر الدم، وسيأيت يف احلديث الذي بعده  :سادسا
 وجوب االستثفار أيضا.

 

 أن املستحاضة جتري عليها أحكام الطاهرة. :سابعاا

 

ها وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق جواز استفتاء املرأة بنفس :اثمناا
 ابلطهارة وأحداث النساء.

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 المستحاضة استثفار

 

"أن امرأة كانت هتراق الدماء ملسو هيلع هللا ىلص: ( عن أم سلمة زوج النيب 75)
 ملسو هيلع هللا ىلص، فاستفتت هلا أم سلمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعلى عهد رسول هللا 

الشهر لتنظر عدة الليايل واألايم اليت كانت حتيضهن من " فقال:
قبل أن يصيبها الذي أصاهبا، فلترتك الصالة قدر ذلك من 

الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، مث لتستثفر بثوب، مث لتصل 
 فيه".

 
(، ويف 355( و )208(، والنسائي )274أخرجه أبو داود ) - صحيح

 ، ويف "األم"46 /1، والشافعي 320 /6(، وأمحد 208"الكربى" )
وعبد الرزاق يف "املصنف"  (،139، ويف "السنن املأثورة" )52 /1 
(، 1048(، وحرب الكرماين يف "مسائله" )1844(، وإسحاق )1182)

(، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 809وابن املنذر يف "األوسط" )
(، وأبو نعيم يف 918( و )583) /23(، والطرباين 2721( و )2720)

، ويف "املعرفة" 333-332 /1، والبيهقي 157-156 /9"احللية" 
( عن مالك ) وهو عنده يف 325(، والبغوي يف "شرح السنة" )2170)

 ( عن انفع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به. 62 /1"املوطأ" 
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 مالكا: عبيد هللا بن عمر، وجرير بن حازم، واحلجاج: واتبع

 متابعة عبيد هللا بن عمر: أما

، والطحاوي يف "شرح 126 /1، وابن أيب شيبة 293 /6أمحد  فأخرجها
( عن عبد هللا بن منري، 917) /23(، والطرباين 2722مشكل اآلاثر" )

(، 623(، وابن ماجه )354، والنسائي )126 /1وابن أيب شيبة 
 عن 403 /1(، والدارقطين 917) /23، والطرباين 217 /1والدارقطين 

( من طريق عبدة بن سليمان، 917( و )578) /23أيب أسامة، والطرباين 
 ، عن انفع به.[115]عن عبيد هللا بن عمر  أربعتهمومعتمر بن سليمان، 

، وابن عبد الرب يف 333 /1(، ومن طريقه البيهقي 276أبو داود ) وأخرجه
من طريق أنس بن عياض، عن عبيد هللا بن عمر، عن  59 /16"التمهيد" 

رجل من األنصار: أن امرأة كانت هتراق  عنانفع، عن سليمان بن يسار، 
 فذكره.ملسو هيلع هللا ىلص الدم فاستفتت هلا أم سلمة رسول هللا 

أنس بن عياض بني سليمان بن يسار وأم سلمة رجال، قال ابن  فأدخل
مطبوع يف حاشية "السنن  -334 /1الرتكماين يف "اجلوهر النقي" 

  الكربى":

                                                           

( إىل عبيد هللا بن عمري! وهو 917) /23حتّرف عبيد هللا بن عمر عند الطرباين  -  115
 انتقال نظر إىل ما قبله.
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هللا بن منري، فروايتهما "وأبو أسامة أجل من أنس بن عياض، وقد اتبعه عبد 
 مرجحة ابحلفظ والكثرة".

: واتبعهما أيضا عبدة بن سليمان، ومعتمر بن سليمان كما تقّدم يف قلت
 التخريج.

 متابعة جرير بن حازم: وأما

( من طريق وهب بن 2724الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" ) فأخرجها
 بن يسار:  جرير قال: حدثنا أيب قال: مسعت انفعا حيدث عن سليمان

وكانت هتراق دما، عن فاطمة ابنة أيب حبيش ملسو هيلع هللا ىلص النيب "أن أم سلمة سألت 
فأمرها أن تدع الصالة أقراءها وقدرهن من الشهر، مث تغتسل وتستثفر 

 بثوب، مث تصلي".

 صورته صورة املرسل. وهذا

 متابعة احلجاج: وأما

و خالد ( من طريق حيىي احلماين، حدثنا أب577) /23الطرباين  فأخرجها
 األمحر، عن احلجاج، عن انفع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة:

، فقالت: إين أرى الدم، فأمرها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"أن فاطمة أتت رسول هللا 
 أن تغتسل وتتوضأ لكل صالة".ملسو هيلع هللا ىلص 



1547 
 

ضعيف، حيىي احلماين: حافظ إال أهنم اهتموه بسرقة احلديث كما  وإسناده
 يف "التقريب".

 رطأة: صدوق كثري اخلطأ والتدليس.هو ابن أ واحلجاج

 البيهقي: وقال

 "سليمان بن يسار مل يسمعه من أم سلمة".

: سليمان بن يسار ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، ومل يعرف بتدليس، قلت
وقد ثبت مساعه من أم سلمة يف حديث آخر، ففي صحيح مسلم 

ل أم سأ أنه( من طريق حممد بن يوسف، عن سليمان بن يسار، 1109)
سلمة رضي هللا عنها، عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟، ويف مسند اإلمام 

من طريق أسامة بن زيد، قال: حدثنا سليمان بن يسار، أنه  306 /6أمحد 
جيوز ترجيح رواية أنس بن عياض عن  والمسع أم سلمة، فثبت مساعه منها، 

سلمة رجال، بن عمر، اليت أدخل فيها بني سليمان بن يسار وأم أعبيد هللا 
فلم يذكروا فيها هذا الرجل،  -كما تقدم   -فقد خالفه أربعة من الثقات 

على رواية الليث بن سعد، ورواه عن انفع: موسى بن عقبة،  الكالم وسيأيت
 واختلف فيه عليه:

 /23( عن أيب قرة موسى بن طارق، والطرباين 1845إسحاق ) فأخرجه
ن موسى بن عقبة، عن انفع، أن ( من طريق ابن أيب حازم، كالمها ع920)

 سليمان بن يسار، أخربه، عن أم سلمة به.
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: إبراهيُم بن طهمان فأدخل مرجانة بني سليمان بن يسار وأم وخالفهما
 سلمة:

من طريق خالد بن نزار،  334 /1(، والبيهقي 649) /23الطرباين  أخرجه
رقطين، وذكره عن إبراهيم بن طهمان، وخالد بن نزار: وثقه ابن وضاح، والدا

 ، وقال:224-223 /8ابن حبان يف كتاب "الثقات" 

 ."يغرب، وخيطئ"
 وقال احلافظ يف "التقريب":  

 "صدوق خيطىء".

(، والدارقطين 113(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )277أبو داود ) وأخرجه
وأبو  ،[116]من طريق صخر بن جويرية  333 /1، والبيهقي 404 /1

بن أمساء، والطحاوي  جويرية من طريق 333 /1قي (، والبيه6894يعلى )
 ( من طريق حيىي بن سعيد، والبيهقي2725يف "شرح مشكل اآلاثر" )

                                                           

من طريق هارون بن سليمان السلمي، حدثنا  35 /9وأخرجه أبو نعيم يف "احللية"  - 116
عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا صخر بن جويرية، عن انفع، عن مسلم بن يسار، أنه جاءه 

 ، عن أم سلمة.رجل
(، ومن 277مسلم بن يسار حتريف، وصوابه سليمان بن يسار، فقد أخرجه أبو داود )و  

( عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، 113، وابن اجلارود يف "املنتقى" )333 /1طريقه البيهقي 
عبد الرمحن بن مهدي، عن عن  من طريق أمحد بن سنان، كالمها 404 /1والدارقطين 

 عن أم سلمة. ،أنه حدثه رجل، عن سليمان بن يسار ،عن انفع، يةصخر بن جوير 
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من طريق إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة، أربعتهم عن انفع، عن  333 /1 
 يسار، عن رجل، عن أم سلمة به. بن سليمان

الطريق ال تعّل هبا رواية سليمان بن يسار عن أم سلمة بال واسطة،  وهذه
ألنه ال مانع أن يكون رواه مرة بواسطة، ومرة عنها مباشرة فقد قال ابن 

 الرتكماين يف "اجلوهر النقي":

" أن سليمان مسع من أم سلمة، فيحتمل أنه مسع "ذكر صاحب "الكمال
 هذا احلديث منها، ومن رجل عنها".

 عن انفع: الليُث بن سعد، واختلف فيه عليه: ورواه

 /16(، ومن طريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد" 275أبو داود ) فأخرجه
حدثنا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد هللا بن  59-60

( عن أمحد بن 812(، وابن املنذر يف "األوسط" )780موهب، والدارمي )
من طريق حيىي بن بكري، أربعتهم عن  333 /1قي عبد هللا بن يونس، والبيه

 الليث، عن انفع، عن سليمان بن يسار، أن رجال أخربه، عن أم سلمة.

( من طريق عبد هللا 2726الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" ) وأخرجه
بن صاحل قال: حدثنا الليث قال: أخربين ابن شهاب، عن سليمان بن ا

 عن أم سلمة.يسار أن رجال من األنصار أخربه 

 عبد هللا بن صاحل من حديث الزهري بدال من حديث انفع،  فجعله
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وعبد هللا بن صاحل كاتب الليث: صدوق كثري الغلط، ثبت يف كتابه، 
 .وكانت فيه غفلة كما يف "التقريب"

حمفوظة إبثبات الرجل فيما بني سليمان بن يسار وأم  الليثفتكون رواية  
نع أن يكون رواه مرة بواسطة، ومرة عنها مباشرة سلمة، وقد عرفَت أنه ال ما

 ال سيما وقد اتبع انفًعا: أيوب السختياين فلم يذكر الواسطة:

-322 /6( حدثنا موسى بن إمساعيل، وأمحد 278أبو داود ) أخرجه
عن  58 /16، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 334 /1، والبيهقي 323

 ثالثتهم من طريق معلى بن أسد، [117]( 575) /23عفان، والطرباين 
 :، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمةعن وهيب، قال: حدثنا أيوب

أن فاطمة استحيضت، وكانت تغتسل يف مركن هلا، فتخرج وهي عالية "
تنتظر أايم فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هلا أم سلمة رسول هللا  الصفرة والكدرة، فاستفتت

ل فيما سوى ذلك، قرئها، أو أايم حيضها، فتدع فيه الصالة، وتغتس
 وتستثفر بثوب، وتصلي". 

 وهيبا: سفيان بن عيينة، وعبد الوارث: واتبع

 متابعة ابن عيينة: أما

 /16(، ومن طريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد" 304احلميدي ) فأخرجها
 /1( من طريق علي بن املديين، والدارقطين 919) /23، والطرباين 57

                                                           

يف املطبوع من "املعجم الكبري" )معلى بن راشد، ثنا وهب( وهذا حتريف،  - 117
 والصواب: معلى بن أسد، حدثنا وهيب.
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خزومي، ثالثُتهم )احلميدي، وابن املديين، من طريق أيب عبيد هللا امل 384
عبيد هللا املخزومي( عن سفيان قال: حدثنا أيوب السختياين، عن و وأب

 سليمان بن يسار، عن أم سلمة أهنا قالت: 

فقال: إنه ملسو هيلع هللا ىلص "كانت فاطمة بنت أيب حبيش تستحاض فسألت رسول هللا 
ئها أو قدر ليس ابحليضة، ولكنه عرق وأمرها أن تدع الصالة قدر أقرا

 حيضتها مث تغتسل، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت".

( من طريق الشافعي 2723الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" ) وأخرجه
قال: قال: سفيان، عن أيوب، عن انفع، عن سليمان بن يسار، عن أم 

 سلمة.

انفعا فيما بني أيوب وسليمان بن يسار، وذكر املزي يف "حتفة  فأدخل
أن أاب داود رواه من طريق وهيب، عن أَيوب، عن انفع،  8 /13اف" األشر 

عن سليمان بن يسار، فتعقبه احلافظ يف "النكت الظراف" أبن هذا وهم 
مبا وّهم  395 /9ليس عند أيب داود، وقد وقع احلافظ يف "أطراف املسند" 

فيه احلافظ املزي إذ قال "عن عفان عن وهيب عن أيوب عن انفع!"، وهذا 
 عند أمحد. ليسهم و 

 متابعة عبد الوارث بن سعيد: وأما

من طريق أيب معمر عبد هللا بن عمرو بن أىب  385 /1الدارقطين  فأخرجها
 احلجاج، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سليمان بن يسار:
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لفاطمة بنت أيب حبيش، فقال: تدع ملسو هيلع هللا ىلص " أن أم سلمة استفتت النيب 
 تغتسل وتصلي".الصالة قدر أقرائها مث 

 صورته صورة املرسل. وهذا

( حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، حدثنا 576) /23وأخرجه الطرباين  
عبادة بن زايد، حدثنا أبو مرمي، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن أم 

 سلمة.

ضعيف، حممد بن عثمان بن أىب شيبة فيه اختالف كثري، ودافع  وإسناده
 ، ومل أعرف أاب مرمي.696 - 694 /2لمي يف "التنكيل" عنه العاّلمة املع

حدثنا إمساعيل ابن علية، وابن عبد الرب يف  126 /1ابن أيب شيبة  وأخرجه
من طريق محاد بن زيد، كالمها عن أيوب، عن سليمان  56 /16"التمهيد" 

 بن يسار:ا

أو سئل هلا؟  -ملسو هيلع هللا ىلص "أن فاطمة ابنة أيب حبيش استحيضت، فسألت النيب  
فأمرها أن تدع الصالة أايم أقرائها، مث تغتسل فيما سوى ذلك، مث تستثفر  -

 بثوب وتصلي".

 ابن عبد الرب "فأمرت أم سلمة أن تسال هلا". وعند

، 56 /4(، واحلاكم 559) /23، والطرباين 304 /6أمحد  وأخرجه
من طريق عبد هللا بن عمر، عن سامل أيب النضر، عن أيب  335 /1والبيهقي 

 بن عبد الرمحن، عن أم سلمة، قالت: سلمة 
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، فقالت: إين أستحاض، فقال: ليس ذلك ملسو هيلع هللا ىلص"جاءت فاطمة رسول هللا 
ابحليض، إمنا هو عرق، لتقعد أايم أقرائها، مث لتغتسل، مث لتستثفر بثوب، 

 ولتصل".

هللا بن عمر العمري: ضعيف، وقد روت أم املؤمنني عائشة رضي هللا  وعبد
 (.74 حبيش، وقد تقّدم خترجيها برقم )عنها قصة فاطمة بنت أيب

 

 الحديث غريب

 

)فإذا خلفت ذلك فلتغتسل( بتشديد الالم، أي: تركت قدر الليايل واألايم 
اليت كانت حتيض فيهن فلتغتسل، ألن قدر ذلك من أايم حيضها فيما 

هي من  خرجتمضى، هو حيضها أيضا يف هذا الوقت، فإذا خرج هذا 
احليض، ودخلت يف حكم االستحاضة، واملستحاضة جتري عليها أحكام 

 الطاهرة.

 

)لتستثفر بثوب( هو أن تشد فرجها خبرقة عريضة بعد أن حتتشي قطنا، 
وتوثق طرفيها يف شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو 

 .214 /1 جيعل حتت ذنبها. كذا يف "النهاية" الذيمأخوذ من ثفر الدابة 
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 من الحديث يستفاد

 

أن املستحاضة املعتادة جتلس أايم عادهتا، قال اخلطايب يف "معامل  :أوًلا 
 :85 /1السنن" 

"هذا حكم املرأة يكون هلا من الشهر أايم معلومة حتيضها يف أايم الصحة 
قبل حدوث العلة، مث تستحاض فتهريق الدماء ويستمر هبا السيالن، أمرها 

أن تدع الصالة من الشهر قدر األايم اليت كانت حتيضهن ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
رة قبل أن يصيبها ما أصاهبا، فإذا استوفت عدد تلك األايم اغتسلت م

 عليها،واحدة وصار حكمها حكم الطواهر يف وجوب الصالة والصوم 
وجواز الطواف إذا حجت، وغشيان الزوج إايها، إالّ أهنا إذا أرادت أن 

تصلي توضأت لكل صالة تصليها ألن طهارهتا طهارة ضرورية، فال جيوز أن 
يت أهنا قد كانت حتفظ عدد أايمها ال ولوالتصلي هبا صاليت فرض كاملتيمم 

)لتنظر عدد األايم والليايل ملسو هيلع هللا ىلص: كانت حتيضها أايم الصحة مل يكن لقوله 
إذ ال  معىن، لشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا(اليت كانت حتيضهن من ا

 جيوز أن يردها إىل رأيها ونظرها يف أمر هي غري عارفة بكنهه".

 

فيه دليل على وجوب الغسل على املستحاضة إذا انقضى زمن  :اثنياا
 يض.احل
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أن املستحاضة جيب عليها أن تستثفر وأن تعاجل نفسها مبا يسد  :اثلثاا
 املسلك ويرد الدم من قطن وحنوه.

 

فيه دليل على أن املستحاضة إذا مل تستثفر كان عليها إعادة الوضوء  :رابعاا
)تصلي املستحاضة ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج منها دم، قال اخلطايب: "وإمنا جاء قوله 

قد تعاجلت ابالستثفار وحنوه، فإذا جاء  فيمن صري(وإن قطر الدم على احل
بعد ذلك شيء غالب ال يرده الثفر حىت تقطر مل يكن عليها إعادة الوضوء، 

 فأما إذا مل تكن قدمت العالج فهي غري معذورة، وإمنا أتيت من قبل نفسها
فلزمها الوضوء، وهكذا حكم من به سلس البول جيب عليه أن يسد اجملرى 

 وحنوه، مث يشده ابلعصائب فإن مل يفعل فقطر أعاد الوضوء".بقطن 

 

ا  أن من جهل شيئا من أمر دينه يطلب منه السؤال عنه أهل العلم. :خامسا

 

ا  جواز أخذ العلم بواسطة. :سادسا

 

 أن خرب اآلحاد حجة جيب العمل به. :سابعاا
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ان عاملا أنه يطلب من املسؤل أن جييب السائل عما سأل عنه إذا ك اثمناا: 
 .ابحلكم

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 الوطىء في الحيض تحريم

 

 د كانوا إذا حاضت املرأة فيهم ملأن اليهو " :( عن أنس76)
النيب ملسو هيلع هللا ىلص يؤاكلوها، ومل جيامعوهن يف البيوت فسأل أصحاب النيب 

ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا ﴿فأنزل هللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص 
[ إىل آخر اآلية، فقال رسول 222]البقرة: ﴾ النساء يف احمليض

فبلغ ذلك اليهود، فقالوا:  .اصنعوا كل شيء إًل النكاحملسو هيلع هللا ىلص: هللا 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمران شيئا إًل خالفنا فيه، فجاء  ما

اي رسول هللا، إن اليهود  :أسيد بن حضري، وعباد بن بشر فقاًل
 حىتملسو هيلع هللا ىلص تقول: كذا وكذا، فال جنامعهن؟ فتغري وجه رسول هللا 

ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لنب إىل 
 ، فأرسل يف آاثرمها فسقامها، فعرفا أن مل جيد عليهما".ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 
(، والرتمذي 2165( و )258(، وأبو داود )302مسلم ) أخرجه

( و 277(، ويف "الكربى" )369( و )288(، والنسائي )2977)
و  133-132 /3(، وأمحد 644) (، وابن ماجه10970( و )9049)

(، 3533(، وأبو يعلى )1053(، والدارمي )2165، والطيالسي )246
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، 38 /3(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 786وابن املنذر يف "األوسط" )
 ، وابن313 /1(، والبيهقي 903(، وأبو عوانة )1362حبان ) وابن

النزول"  ، والواحدي يف "أسباب163 /3عبد الرب يف "التمهيد"  
، 196 /1"التفسري"  ويف(، 314(، والبغوي يف "شرح السنة" )46)ص

( من طرق عن محاد بن سلمة، عن 292وابن اجلوزي يف "التحقيق" )
 اثبت، عن أنس به.

 الرتمذي: وقال

 "حديث حسن صحيح".

(، وأبو 904(، وأبو عوانة )2108ابن أيب حامت يف "التفسري" ) وأخرجه
اس يف "الناسخ واملنسوخ" )ص  ( من طريق عمرو بن 203جعفر النَّحَّ

عاصم الكاليب، حدثنا محاد بن سلمة، عن اثبت، وعاصم األحول، عن 
 أنس به.

 

 الحديث غريب

 

 )مل جيامعوهن( أي: مل يساكنوهن ومل خيالطوهن.
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يف اللغة: قد يكون موضع احليضة، وهو الفرج وهذا فصيح )احمليض( 
معروف، فتكون اآلية حينئذ موافقة خلرب أنس، وهذا هو الذي صح عمن 

قال مسروق: سألت عائشة: ما حيل  الصحابة، جاء عنه يف ذلك شيء من
 ". حائض؟ قالت: " كل شيء إال الفرج يل من امرأيت وهي

" فاعتزلوا النساء يف احمليض " قال وأيب طلحة:  ،وابن عباس ،علي وعن
اعتزلوا نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة ومسروق وعطاء وغريهم. قاله 

 .(888احلافظ مغلطاي يف "شرح ابن ماجه" )ص: 

 

 )النكاح( املراد هنا الوطىء.

 

 من الحديث يستفاد

 

 حترمي الوطىء يف احليض. :أوًلا 

 

 االستمتاع ابحلائض فيما دون الفرج. :اثنياا
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طهارة جسد احلائض، وعرقها، وسؤرها، وجواز أكل طبخها وعجنها،  :اثلثاا
وما مسته من املائعات، واألكل معها ومساكنتها، وقالت أم املؤمنني عائشة 

 رضي هللا عنها: 
فيضع فاه على موضع يفّ، ملسو هيلع هللا ىلص "كنت أشرب وأان حائض، مث أانوله النيب 

فيضع فاه على ملسو هيلع هللا ىلص النيب وأتعرق العرق وأان حائض، مث أانوله  فيشرب،
 (، وغريه. 300مسلم ) أخرجه موضع يفّ"

يتكئ يف حجري وأان حائض، ملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنها: "كان رسول هللا  وقالت
 (.301(، ومسلم )7549( و )297فيقرأ القرآن" أخرجه البخاري )

وأان حائض" ملسو هيلع هللا ىلص  رضي هللا عنها: "كنت أغسل رأس رسول هللا وقالت
 (.297(، ومسلم )2031( و )301أخرجه البخاري )

وأان حائض" أخرجه البخاري ملسو هيلع هللا ىلص : "كنت أرجل رأس رسول هللا وقالت
 (.297(، ومسلم )5925( و )2029( و )295)

 

من خمالفة اليهود، ملسو هيلع هللا ىلص فيه دليل على كثرة ما شرعه هللا تعاىل لنبيه  :رابعاا
 حىت قالوا: ما يريد أن يدع من أمران شيئا إال خالفنا فيه. 

 

ا  مشروعية الغضب على من ارتكب ما ال يليق. :خامسا
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ا  إعذار من أخطأ وكان قصده حسًنا. :سادسا

 

 مشروعية املالطفة واملؤانسة بعد الغضب. :سابعاا

 

 ، وطيب نفسه مع أصحابه.ملسو هيلع هللا ىلصلطف النيب  :اثمناا

 

 وحرصهم االبتعاد عما يغضبه.ملسو هيلع هللا ىلص حب الصحابة للنيب  :اتسعاا

 

 أنه ال جيوز إغاظة العدو مبا خيالف الشرع. :عاشراا

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 الحائض  مباشرة

 

"كانت إحداان إذا كانت عن عائشة رضي هللا عنها، قالت:  (77)
أن يباشرها أمرها أن تتزر يف فور ملسو هيلع هللا ىلص حائضا، فأراد رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصحيضتها، مث يباشرها، قالت: وأيكم ميلك إربه، كما كان النيب 
 ميلك إربه".

 
(، وابن 273(، وأبو داود )2-293(، ومسلم )302البخاري ) أخرجه

(، والطربي يف 1492، وإسحاق )254 /4(، وابن أيب شيبة 635ماجه )
-310 /1(، والبيهقي 894( و )893(، وأبو عوانة )4265"تفسريه" )

من طرق عن أيب  168-167 /3، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 311
 ن بن األسود، عن أبيه، عن عائشة فذكره.إسحاق الشيباين، عن عبد الرمح

 على الشيخني فوهم. 172 /1احلاكم رمحه هللا تعاىل  واستدركه

من طريق احلجاج، عن عبد الرمحن بن  235و  143 /6أمحد  وأخرجه
 األسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: 

إذا أراد أن يباشر إحداان وهي حائض أمرها فاتزرت، ملسو هيلع هللا ىلص " كان رسول هللا 
 ذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة ".وإ

 هو ابن أرطأة: ضعيف. واحلجاج
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(، وأبو داود 1-293(، ومسلم )2030( و )300البخاري ) وأخرجه
(، ويف "الكربى" 374( و )286(، والنسائي )132(، والرتمذي )268)
و  55 /6(، وأمحد 636(، وابن ماجه )9079( و )9070( و )274)

( و 1031، وعبد الرزاق يف "املصنف" )209 و 189و  174و  134
، 253 /4وابن أيب شيبة  (،1375(، والطيالسي )1248( و )1237)

(، وأبو يعلى 1037(، والدارمي )1524( و )1493وإسحاق )
(، وابن املنذر يف 879(، وأبو القاسم البغوي يف "اجلعدايت" )4810)

(، والطربي يف 106(، وابن اجلارود يف "املنتقى" )788"األوسط" )
نة ، وأبو عوا36 /3(، والطحاوي يف "شرح املعاين" 4264"التفسري" )

(، وابن حبان 686(، وابن األعرايب يف "املعجم" )892( و )891)
، 197-196 /1(، وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" 1367( و )1364)

( ، وابن 2148( و )2146، ويف "املعرفة" )310و  189 /1والبيهقي 
( من 317، والبغوي يف "شرح السنة" )166 /3عبد الرب يف "التمهيد" 

 براهيم، عن األسود، عن عائشة قالت: طريق منصور، عن إ

 أيمر إحداان إذا حاضت، أن أتتزر، مث يباشرها".ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 

 الرتمذي: وقال

 "حديث حسن صحيح".

 طرق أخرى عن عائشة: وله
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( من طريق أيب معاوية الضرير، عن 1368أخرجه ابن حبان ) - 1
 الشيباين، عن عبد هللا بن شداد، عن عائشة، قالت: 

إذا أراد أن يضاجع بعض نسائه وهي حائض أمرها ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا "
 فاتزرت".

 (:4020الدارقطين يف "العلل" ) قال

"رواه هشيم، وعلي بن عاصم، وعباد بن العوام، وعلي بن مسهر، وابن 
عيينة، والثوري، وحفص بن غياث، وأسباط بن حممد، وأبو محزة السكري، 

 بن شداد، عن ميمونة، ورواه أبو معاوية، وزائدة، عن الشيباين، عن عبد هللا
 عن الشيباين، عن عبد هللا بن شداد، عن عائشة، والصحيح: عن ميمونة".

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن هليعة، عن  91 /6أخرجه أمحد  - 2
بن أيب حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قريط الصديف، قال: قلت ايزيد 

يضاجعك وأنت حائض؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولكان لعائشة رضي هللا عنها، أ
قالت: نعم، إذا شددت علي إزاري، ومل يكن لنا إذ ذاك إال فراش واحد، 

 ملسو هيلع هللا ىلص".هللا  رسولفلما رزقين هللا عز وجل فراشا آخر، اعتزلت 

 إسناد ضعيف، ابن قريط الصديف: جمهول، ويف "التاريخ الكبري" وهذا
يب املصري: ثقة، وجاء )ابن قرط(، وسويد بن قيس هو التجي 353 /8 

يزيد بن قيس، وأما يف "اجلرح والتعديل"  353 /8امسه يف "التاريخ الكبري" 
 ، فقال ابن أيب حامت: 284 /9
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"يزيد بن قيس ويقال: سويد بن قيس روى عن ابن قرط أو ابن قريط روى 
 عنه يزيد بن أيب حبيب مسعت أيب يقول ذلك".

(، وأبو 11564ي يف "الكربى" )(، والنسائ1061أخرجه الدارمي ) - 3
من طريق املقدام بن  312و  312-311 /1(، والبيهقي 4939يعلى )

 شريح بن هانئ، عن أبيه، عن عائشة قالت: 

ملسو هيلع هللا ىلص ابإلانء فأضع فمي فاشرب وأان حائض فيضع رسول هللا  ى"كنت أوت
فمه على املكان الذي وضعت فيشرب، وأوتى ابلعرق فانتهس فيضع فاه 

مث أيمرين فأتزر وأان حائض وكان  فينتهسعلى املكان الذي وضعت 
 يباشرين".

( و 279( و )70(، والنسائي )259(، وأبو داود )300مسلم ) وأخرجه
( 379( و )378( و )377( و )341( و )282) ( و281( و )280)

( 270( و )269( و )268و ) (62( و )61(، ويف "الكربى" )380و )
 192و  127و  64و  62 /6(، وأمحد 643(، وابن ماجه )9071و )

 (، والطيالسي1253( و )388لرزاق )، وعبد ا214و  210و 
 ( و1575( و )1574(، وإسحاق )166)(، واحلميدي 1617)
(، وأبو القاسم البغوي يف 195(، وأبو عبيد يف "الطهور" )1576)

(، وابن املنذر يف "األوسط" 110(، وابن خزمية )2284"اجلعدايت" )
( 1360( و )1293(، وابن حبان )901( و )900عوانة ) وأبو (،787)



1566 
 

 .من طريق املقدام به 312 /1بيهقي (، وال4181( و )1361و )
 وأان حائض وكان يباشرين". ليس فيه "مث أيمرين فأتزر 

( و 1593، وإسحاق )206و  204و  113 /6أخرجه أمحد  - 4
( من طريق إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب ميسرة، عن عائشة، 1594)

 قالت: 

يباشرين وأان حائض، ويدخل معي يف حلايف وأان حائض، ملسو هيلع هللا ىلص "كان النيب 
 ولكنه كان أملككم إلربه". 

رجال الشيخني، وإسرائيل مساعه من جده أيب إسناد رجاله ثقات  وهذا
 إسحاق السبيعي يف غاية اإلتقان للزومه إايه.

(، والدارمي 1624، والطيالسي )182و  174 /6أمحد  وأخرجه
من  161-160 /6عن شعبة، وأمحد  314 /1(، والبيهقي 1048)

 ( من طريق5154طريق زكراي بن أيب زائدة، والطرباين يف "األوسط" )
 الرمحن بن محيد الرؤاسي، ثالثتهم عن أيب إسحاق إبسناده، ولفظهعبد  
أيمران إذا كانت إحداان حائضا أن تتزر، مث تدخل معه يف ملسو هيلع هللا ىلص "كان النيب  

 حلافه".

(، وعنه الدواليب 275(، ويف "الكربى" )373( و )285النسائي ) وأخرجه
دارمي ، وال169 /3(، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 1897يف "الكىن" )

أبو إسحاق إبسناده، ولفظه  حدثنا( من طريق أيب األحوص، 1047)
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أيمر إحداان إذا كانت حائضا ان تشد عليها إزارها مث  ملسو هيلع هللا ىلص"كان رسول هللا 
 يباشرها".

، وأبو الفضل الزهري يف 37 /3الطحاوي يف "شرح املعاين"  وأخرجه
من طريق زهري، حدثنا أبو إسحاق،  314 /1(، والبيهقي 615"حديثه" )

 عن أىب ميسرة، عن عائشة قالت: 

شعار واحد وأان حائض، ولكنه كان  يفيباشرىن ملسو هيلع هللا ىلص "كان رسول هللا 
 أملككم إلربه أو ميلك إربه".

 بن معاوية: كان مساعه من أيب إسحاق أبخرة. وزهري

( مطوال من طريق أيب 4865(، وأبو يعلى )375أخرجه النسائي ) - 5
عن  كالمها  من طريق عبد الواحد بن زايد، 123 /6بكر بن عياش، وأمحد 

 صدقة بن سعيد احلنفي، حدثنا مجيع بن عمري قال: 

ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول هللا على عائشة مع أمي وخاليت فسألتاها كيف كا دخلت
يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: كان أيمران إذا حاضت إحداان أن تتزر 

 إبزار واسع، مث يلتزم صدرها وثدييها".

 إسناد واه، مجيع بن عمري هو التيمي: واه، قال البخاري: فيه نظر.  وهذا

 ابن منري: كان من أكذب الناس. وقال

يف أحاديثه نظر، وعامة ما  ابن عدي: وما قاله البخاري كما قاله، وقال
 يرويه ال يتابعه عليه أحد.
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، ومرة أخرى يف 115 /4فيه ابن حبان، فذكره مرة يف "الثقات"  وتناقض
 ، وقال: 218 /1"اجملروحني" 

 "كان رافضيا يضع احلديث".

 أغرب أبو حامت فقال: حمله الصدق، صاحل احلديث! وقد

 العجلي فقال: اتبعي ثقة!  وأما

 سعيد احلنفي: قال أبو حامت: شيخ.بن  وصدقة

، وأيضا يف 310 /2البخاري: عنده عجائب كذا يف "امليزان"  وقال
 /4، ومل أجد هذا الكالم يف "التاريخ الكبري" 415 /4"هتذيب التهذيب" 

 :361 /6، وقال احلافظ مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" 293
 ع عنده عجائب"."قال البخاري يف "اترخيه" روى عن مجيع، ومجي 

 .بشيءالساجى: ليس  وقال

 حممد بن وضاح: ضعيف. وقال

 !466 /6ابن حبان يف "الثقات"  وذكره

(، 1517، والطيالسي )220-219و  187 /6أخرجه أمحد  - 6
من طرق  312 /1(، والبيهقي 4487(، وأبو يعلى )1052والدارمي )

يزيد بن اببنوس، عن عائشة  عنعن محاد بن سلمة، عن أيب عمران اجلوين، 
 وأان حائض". يتوشحين وينال من رأسيملسو هيلع هللا ىلص ن النيب قالت: "كا
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( من طريق احلارث بن 238السهمي يف "اتريخ جرجان" )ص  وأخرجه
 عبيد، عن أيب عمران اجلوين به.

ضعيف، يزيد بن اببنوس: جمهول، مل يرو عنه غري أيب عمران  وإسناده
 .اجلوين، وقال أبو حامت: جمهول

 :323 /8البخاري يف "التاريخ الكبري"  وقال

 "وَكاَن من الّشيعة الذين قاتلوا عليا". 

 الدارقطين: ال أبس به! وقال

 !548 /5ابن حبان يف كتاب "الثقات"  وذكره

( مطوال من طريق عوبد، عن أبيه، عن ابن 4962أبو يعلى ) وأخرجه
 اببنوس قال: 

م املؤمنني، فقال هلا رجل منا: اي "دخلت أان ورجالن آخران على عائشة أ
أم املؤمنني ما تقولني يف العراك؟ قالت: وما العراك؟ احمليض هو؟ قال: نعم، 

قالت: كأين إذا كان ذاك اتزرت إبزاري،  قالت: فهو احمليض كما مساه هللا،
 فكان له ما فوق اإلزار...احلديث".

: قال ابن معني: ضعيف جدا، عوبد بن أيب عمران اجلوىن البصري وإسناده
 .بشيءليس 

 البخاري: منكر احلديث. وقال
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 اجلوزجاين: آية من اآلايت. وقال

 النسائي: مرتوك. وقال

 موقوًفا على عائشة: وجاء

( 790( أخربان خالد، وابن املنذر يف "األوسط" )1033الدارمي ) أخرجه
( من 14015، ويف "املعرفة" )191-190 /7من طريق القعنيب، والبيهقي 

رواية  -64 /1طريق الشافعي، ثالثتهم عن مالك )وهو عنده يف "املوطأ" 
 ( ( عن انفع، أن73أيب مصعب الزهري، وكذا رواية حممد الشيباين )

  بن عمر:عبد هللا 
يسأهلا هل يباشر الرجل امرأته وهي ملسو هيلع هللا ىلص "أرسل إىل عائشة زوج النيب  

 حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها مث ليباشرها إن شاء".

 )عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر( بدل  58 /1رواية حيىي للموطأ  ويف
 بدل 79 /2)عبد هللا بن عمر(، وأثبت األعظمي يف حتقيقه للموطأ 

 بيد هللا(: عبد هللا بن عبد هللا بن عمر.)ع 
( عن ابن جريج، عن موسى، 1241عبد الرزاق يف "املصنف" ) وأخرجه

 عن انفع، أن ابن عمر:

"أرسل إىل عائشة يستفتيها يف احلائض أيباشرها؟ قالت عائشة: نعم، جتعل 
 على سفلتها ثواب".
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عيم يف "أخبار (، وأبو ن6885( و )6875الطرباين يف "األوسط" ) وأخرجه
من طريق احلجاج بن أرطاة، عن انفع، عن ابن عمر،  268 /1أصبهان" 

 عن عائشة، قالت: 

 ملسو هيلع هللا ىلص"."كنت أغطي سفليت وأان حائض، مث يباشرين رسول هللا 

 بن أرطأة: ضعيف. واحلجاج

( من طريق ابن علية قال، أخربان 4247الطربي يف "التفسري" ) وأخرجه
: "ال أبس -يف مضاجعة احلائض  -الت أيوب، عن انفع: أن عائشة ق

 بذلك إذا كان عليها إزار".

 إسناد صحيح على شرط الشيخني. وهذا

( عن معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن 1260عبد الرزاق ) وأخرج
 مسروق قال: 

"دخلت على عائشة، فقلت: اي أم املؤمنني ما حيل للرجل من امرأته 
فغمز مسروق بيده رجال كان معه أي  حائضا؟ قالت: ما دون الفرج، قال:

 شيء إال اجلماع". كلمنها صائما؟ قالت:   امسع قال: قلت: فما حيل يل

 إسناد صحيح. وهذا

( من طريق عبد الوهاب قال، حدثنا 4245الطربي يف "التفسري" ) وأخرجه
 أيوب، عن كتاب أيب قالبة: أّن مسروًقا، وفيه "كل شيء إال فرجها".
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 أيوب السختياين: فيه على واخُتلف

من طريق عمرو بن خالد  38 /3الطحاوي يف "شرح املعاين"  فأخرجه
احلراين، عن عبيد هللا بن عمرو، عن أيوب، عن أيب قالبة، أن رجال سأل 

 عائشة: 

 "ما حيل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقالت: كل شيء إال فرجها".

 من طريق عمرو بن خالد قال: حدثنا 38 /3الطحاوي أيضا  وأخرجه
عبيد هللا، عن أيوب، عن أيب معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن  

 عائشة، مثل ذلك.
 معشر هو زايد بن كليب التميمي، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. أبو

( من طريق ابن علية، عن أيوب، عن 4248الطربي يف "التفسري" ) وأخرجه
 أيب معشر قال: سألُت عائشة فذكره.

 معشر مل يدرك عائشة. وأبو

 طريق أخرى عن مسروق: وله

( من طريق عبد األعلى قال، حدثنا 4244الطربي يف "التفسري" ) أخرجه
لت لعائشة: سعيد، عن قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن مسروق قال: ق

 كانت حائًضا؟ قالت: فرجها".  إذاما حيرم على الرجل من امرأته 

( من طريق عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن، عن 1039الدارمي ) وأخرجه
مروان األصفر، عن مسروق، قال: قلت لعائشة رضي هللا عنها، ما حيل 
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شيء غري اجلماع. قال:  كلن امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت:  للرجل م
 قلت: فما حيرم عليه منها إذا كاان حمرمني؟ قال: كل شيء غري كالمها".

( عن حممد بن 1038عن وكيع، والدارمي ) 254 /4ابن أيب شيبة  وأخرج
خمطوط من طريق حيىي، ثالثتهم  -يوسف، وأبو شعيب احلراين يف "الفوائد" 

لرجل قال: ُسئلت عائشة: ما حيل ل عن األوزاعي، حدثين ميمون بن مهران،
 من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق اإلزار".

( من طريق احلجاج بن أرطأة، عن 4246الطربي يف "التفسري" ) وأخرجه
 ميمون به.

( أخربان سعيد، حدثنا هشيم، 2144سعيد بن منصور يف "سننه" ) وأخرجه
 حدثنا ليث، عن ميمون به.

ن علي العمري، ( حدثنا احلسن ب11الفضل بن دكني يف "الصالة" ) وأخرج
 قال: حدثتنا الصهباء بنت كرمي، أهنا سألت عائشة: 

 "ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إال اجلماع".

من طريق بكري األشج، عن أيب  38 /3الطحاوي يف "شرح معاين"  وأخرج
"سألت عائشة ما حيرم علي من وىل عقيل، عن حكيم بن عقال قال: مرة م

 إذا حاضت؟ قالت: فرجها".امرأيت 
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 من حديث ميمونة رضي هللا عنها: وجاء

 /6(، وأمحد 2167(، وأبو داود )294(، ومسلم )303البخاري ) أخرجه
 -( 1551، وعبد بن محيد )254 /4، وابن أيب شيبة 336و 335

(، 7092( و )7082يعلى ) وأبو(، 1046املنتخب، والدارمي )
 (، والبيهقي895، وأبو عوانة )36 /3والطحاوي يف "شرح املعاين" 

( من طرق عن أيب 155، ويف "السنن الصغري )191 /7و  311 /1 
 عبد هللا بن شداد، عن ميمونة قالت:  عنإسحاق الشيباين، 

 يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيض".ملسو هيلع هللا ىلص "كان النيب 

 

 الحديث غريب

 

باشرها( املراد ابملباشرة هنا التقاء البشرتني، وليس معىن املباشرة اجلماع، )ي 
إمنا هي مالقاة البشرة البشرة، ولذلك قالت عائشة رضي هللا عنها "وأيكم 

 ميلك إربه".
 

)فور حيضتها( بفتح الفاء وسكون الواو، ويف آخره راء، قال اخلطايب: فور 
 احليض أوله ومعظمه.

 وقال القرطيب: فور احليضة معظم صبها من فوران القدر وغلياهنا.  



1575 
 

)إربه( بكسر اهلمزة وسكون الراء مث موحدة، قيل: املراد عضوه الذي 
يستمتع به، وقيل: حاجته واحلاجة تسمى إراب ابلكسر مث السكون وأراب 

 بفتح اهلمزة والراء.
 

 من الحديث يستفاد

 

 مباشرة احلائض فيما فوق اإلزار يف فور حيضتها. :أوًلا 

 

أن هذه املباشرة إمنا جتوز له إذا كان يضبط نفسه ومينعها من الوقوع  :اثنياا
يف اجلماع، وإن كان ال ميلك ذلك فال جيوز له ذلك، ألن من رعى حول 

 احلمى يوشك أن يقع فيه، وعليه بعض الشافعية، واستحسنه النووي.

 

 : 404 /1احلافظ يف "الفتح" قال  :اثلثاا

"ذهب كثري من السلف والثوري وأمحد وإسحاق إىل أن الذي ميتنع من 
االستمتاع ابحلائض الفرج فقط، وبه قال حممد بن احلسن من احلنفية، 

ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من املالكية، وأحد القولني أو الوجهني 
نووي: هو األرجح دليال حلديث أنس للشافعية، واختاره ابن املنذر، وقال ال

ومحلوا حديث  "اصنعوا كل شيء إال اجلماع"، -( 302) -يف مسلم 



1576 
 

الباب وشبهه على االستحباب مجعا بني األدلة، وقال ابن دقيق العيد: ليس 
يف حديث الباب ما يقتضي منع ما حتت اإلزار ألنه فعل جمرد انتهى. ويدل 

إبسناد قوي عن عكرمة  -( 272) -د داو  أبوعلى اجلواز أيضا ما رواه 
"أنه كان إذا أراد من احلائض شيئا ألقى على ملسو هيلع هللا ىلص عن بعض أزواج النيب 

دون  اإلزارفرجها ثواب"، واستدل الطحاوي على اجلواز أبن املباشرة حتت 
 الفرج ال توجب حدا وال غسال فأشبهت املباشرة فوق اإلزار".

 

تها( يدل على الفرق بني ابتداء أن التقييد بقوهلا )يف فور حيض :رابعاا
احليض وما بعده، ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجه يف "سننه" إبسناد حسن 

"كان يتقي سورة الدم ثالاث مث ملسو هيلع هللا ىلص: أنه  عن أم سلمة، رضي هللا تعاىل عنها
يباشرها بعد ذلك" وال منافاة بينه وبني األحاديث الدالة على املباشرة 

احلالتني، وهللا تعاىل أعلم. أفاده  اختالفى مطلقا، ألهنا جتمع بينها عل
 .268 /3العيين يف "عمدة القاري" 

يف "سننه" إبسناد حسن عن أم سلمة،  -روى  -قوله إن )ابن ماجه  :تنبيه
"كان يتقي سورة الدم ثالاث مث يباشرها بعد ملسو هيلع هللا ىلص: رضي هللا تعاىل عنها أنه 

، وهو وهم فلم يروه ابن 404 /1من "فتح الباري"  اقتبسهذلك"( لعّله 
 /23(، والطرباين 448ماجه، إمنا أخرجه ابن األعرايب يف "املعجم" )

(، 2676(، ويف "مسند الشاميني" )4682(، ويف "األوسط" )864)
(، ومن طريقه اخلطيب يف "اتريخ 349واإلمساعيلي يف "معجم شيوخه" )
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ن بكار قال: حدثنا سعيد بن بشري، من طريق حممد ب 223 /11بغداد" 
ملسو هيلع هللا ىلص أم سلمة، قالت: "كان رسول هللا  عنعن قتادة، عن احلسن، عن أمه، 

يكره سورة الدم ثالاث، مث يباشر بعد الثالث"، وزاد الطرباين يف "الشاميني"، 
 واالمساعيلي واخلطيب "بغري إزار".

 ".ابن األعرايب "هنى أن جيامع املرأة يف سور الدم ثالاث ولفظ

يف "مسند الشاميني" مجلة )يكره سورة الدم ثالاث( إىل )يكون سرده  وحتّرف
 ثالاث(!

 ضعيف لضعف سعيد بن بشري. وإسناده

 

ا  : 440 /1قال ابن كثري يف "التفسري"  :خامسا

"الذي أمجع العلماء على حترميه هو املباشرة يف الفرج، مث من فعل ذلك فقد 
 يلزمه مع ذلك كفارة أم ال؟ فيه قوالن:  وهل أمث، فيستغفر هللا ويتوب إليه،

ملسو هيلع هللا ىلص : نعم، ملا رواه اإلمام أمحد وأهل السنن عن ابن عباس، عن النيب أحدمها
 "يف الذي أييت امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار"

، ويف لفظ للرتمذي "إذا كان دما أمحر فدينار، وإن كان دما أصفر [118]

                                                           

قال احلافظ املنذري: "وهذا احلديث قد وقع االضطراب يف إسناده ومتنه، فروي  - 118
 مرفوعا وموقوفا، ومرسال ومعضال"، ويُنظر كالم احلافظ ابن عبد اهلادي

 (.119-108يف "تعليقة على العلل البن أيب حامت" )ص 
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"جعل يف احلائض ملسو هيلع هللا ىلص فنصف دينار" ولَلمام أمحد أيضا عنه أن رسول هللا 
 أدبر الدم عنها ومل تغتسل، فنصف دينار". وقدتصاب دينارا، فإن أصاهبا 

الثاين: وهو الصحيح اجلديد من مذهب الشافعي وقول اجلمهور أنه  والقول
هذا ال شيء يف ذلك، بل يستغفر هللا عز وجل ألنه مل يصح عندهم رفع 

احلديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم، وموقوفا وهو الصحيح عند كثري 
 من أئمة احلديث".

 

 

آخر ابب من أبواب كتاب الطهارة، ويليه إن شاء هللا تعاىل كتاب  هذا
 الصالة.

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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