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 ادلهخض
ىذا البحث ييدؼ إلى الكبلـ عف حديث نبكم شريؼ استدؿ بو 
بعض الفقياء في مسألة" مسح األذنيف بماء جديد" كىك حديث 

، كقد كرد مف طرؽ عديدة منيا الصحيح كمنيا عبداهلل بف زيد 
الضعيؼ، لكف متف الحديث شاذ لمخالفة مف ركاه لمثقات، كالفقياء 

ىذه المسألة عمى قكليف منيـ مف يرل أخذ ماء جديد لؤلذنيف، في 
 كمنيـ مف ال يرل ذلؾ. كالحمد هلل رب العالميف.
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The summary 
This research aims at talking about the prophetic 

hadith that some jurists quoted in the issue of wiping 
ears with new water, and this hadith for Abdullah bin 
zayid (may Allah reward him) and it was said in 
different ways, some are right and some are weak but 
the matn of hadith is discordant as it differs in trusted 
narr ators and jurists in this matter in to two sayings, 
one says it is better to use new water for ears and the 
other team doesn.t agree with this.   

And all praise is due to Allah, Lord of the worlds. 
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 تغى اهلل انشمحٍ انشحٛى 
 ادلــمذيــــح                                         

كفضؿ المعمـ بالتفييـ، كجرد  ،جمؿ المؤمف بالتسميـ ،الحمد هلل رب العالميف
العقيـ. كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا رسكؿ اهلل،  خبلصة عباده لمنابذة الفكر

بإحساف فجكزم بالنعيـ  يـكمف تبعكأصحابو كعمى آلو  الرءكؼ الرحيـ،
 المقيـ.

 ذأيـا تـعـ
بتنشيط أفكار أقكاـ، فقد مف اهلل عمى ىذه األمة بحفظ الكتاب، كتفضؿ عمييا 

دفعيـ حب الديف إلى تتبع الكسائؿ لحفظ الشرع، كاستقصاء السبؿ لحياطة 
كظفركا بمناىج ضبطت عمميتي التحمؿ  أمانة الببلغ، فتفكركا كتدبركا،

كاألداء، أك التمقي كالببلغ، أك النقؿ مف الشيكخ ثـ النقؿ إلى التبلميذ، 
 لحفظ األمانة. اشتممت تمؾ المناىج عمى أرقى األنظار 

ككاف مما تجردكا لحمايتو األحاديث التي تنظـ أمر العبادات، فكتبكا المركيات 
بالسند، كخرجكا كتب الفقياء التي لـ يرككا فييا باألسانيد، كدققكا النظر 

 ليسمـ الحكـ الشرعي مف شكب الخمؿ. 
 ككاف مما تكممكا فيو أمر الكضكء، مسألة مسح األذنيف، كقد كردت فييا

، تبيف كيؼ نمسح؟، كما حكـ ىذا المسح؟، كىؿ نأخذ لو ماءن (ٔ)أحاديث كثيرة
جديدان؟، كالحفاظ الكبار تكممكا عمى تمؾ األخبار، كبينكا صحيحيا كسقيميا، 

                                                           

نمػا شػيئان، منيػا الشػيخاف يخػرج لػـ حػديثأن، ثبلثػيف نحػك األذنيف مسح في كرد( ٔ)  الػذم كا 
 .أعمـ كاهلل فقط، الرأس مسح عندىما كرد
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 ككشفكا عمميا كأسباب ضعؼ ما ضعؼ منيا. 
ما  غير أننا نرل كؿ يـك في البحث جديدان، فإما يؤكد ما انتيى إليو الحفاظ، كا 

ما ينقض ما ذىب إليو بعضيـ. يك   حي بالتكقؼ في كبلميـ لنرل كجيو، كا 
كالذم يؤكد ما رآه الحفاظ قد يقاؿ: ما ىي الفائدة التي تعكد عمينا مف ذلؾ؟، 
كالجكاب: ىناؾ فكائد: الكقكؼ عمى مدارؾ الحفاظ في التصحيح أك التضعيؼ، 

الذم أطمقكه فيما  كمعرفة تفصيؿ مراحؿ الحكـ عمى الركايات، كالثقة بكبلميـ
لـ نقؼ لو عمى طرؽ تؤيده أك كقفنا كلـ يعتمدكىا، كاالجتياد لمعرفة كجو 

 كبلميـ كلمسو عف قرب.
كىذا البحث يتكمـ في حديث كرد في مسألة فقيية اختمؼ فييا الفقياء، كبنى 
بعضيـ رأيو عمى حديث كرد، كاختمؼ المحدثكف في الحكـ عميو، فبعضيـ 

 رأكا أنو حسف، كفريؽ ثالث رأل أنو ضعيؼ.رأل صحتو، كآخركف 
ف  فاحتجنا إلى الكقكؼ عمى كجية كؿ فريؽ، ثـ الترجيح بكاقع الركايات، كا 
كاف قد سبؽ بعض الناس لمكبلـ عمى ىذا الحديث، إال أنو لـ يستكعب كبلـ 

 الحفاظ عميو، ككذا لـ يستكعب طرقو كأسانيده.
أطكليـ في بضع صفحات:  كقد تكمـ عمى ىذا الحديث بتفصيؿ يسير كاف

 . (ٔ)في السمسمة الضعيفة ىػ(ٕٓٗٔ)تالشيخ األلباني
الشياب ، كالحافظ (ٕ)ىػ(ٗٓٛ)تابف الممقفالسراج كقبمو تكمـ عميو الحافظ 

                                                           

 (. ٘٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٖ) ،(ٖٕٗ/ٕ)الضعيفة السمسمة( ٔ)

 (.  ٕٙٔ-ٕٕٔ/ٕ)المنير البدر( ٕ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٖٓ 

، (ٕ)ىػ(ٕٙٚي)تالزيمعالحافظ جماؿ الديف ، كقبميما (ٔ)ىػ(ٕ٘ٛر)تابف حج
 (ٖ)،السنف الكبرلفي كتبو: ىػ( ٛ٘ٗ)تالبييقيالحافظ أبكبكر كسبؽ ىؤالء 

، كالغرض جمع كبلميـ كمو مع (ٙ)كالخبلفيات (٘)كالمعرفة، (ٗ)السنف الصغرلك 
 تنسيؽ كترتيب، ثـ بياف الراجح بعد تخريج الركايات، كذكر ما فاتيـ ذكره. 

انمٕل انغذٚذ يف دساعح حذٚج "يغح األرَني مباء  ) : كالبحث عنكانو
  جذٚذ"(.

 كخاتمة كفيارس: كجاء في مقدمة كثبلثة مباحث 
 فييا سبب اختيار المكضكع كخطة البحث كمنيج الباحث فيو.ادلمذيح: 

 : في حديث "مسح األذنيف بماء جديد". كفيو مطمباف:ادلثحج األٔل
 المطمب األكؿ: في تخريج الحديث. 

 المطمب الثاني: في دراسة إسناد الحديث كالحكـ عميو.
ككبلـ الحفاظ عمى  كالكبلـ عميياطرؽ الحديث بقية في  : ادلثحج انخاَٙ
 كفيو ثبلثة مطالب:.  الحديث كشكاىده
 طرؽ الحديث كالكبلـ عمييا.بقية في ذكر  المطمب األكؿ:

                                                           

 (.  ٕٕٛ/ٔ)الحبير التمخيص( ٔ)

 (. ٕٕ/ٔ)الراية نصب( ٕ)

 (  ٚٓٔ/ٔ)الكبرل السنف( ٖ)

 (. ٙٗ/ٔ) الصغرل السنف( ٗ)

 (. ٕٖٓ/ٔ)كاآلثار السنف معرفة( ٘)

 (.  ٖٖٗ-ٜٖٖ/ٔ)الخبلفيات( ٙ)
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 المطمب الثاني: في كبلـ الحفاظ عمى الحديث كالترجيح بينيـ.
 المطمب الثالث: في شكاىد الحديث.

 في آراء الفقياء في مسح األذنيف.ادلثحج انخانج: 
                        في نتائج البحث. اةمح:اخل

 في المصادر كالمراجع. انفٓشط:
 يُٓجٙ يف انثحج:

  قمت بتخريج حديث مسح األذنيف بماء جديد مف الكتب الكارد فييا ثـ قمت
 بدراسة اإلسناد كالحكـ عميو.

  ذكرت طرؽ الحديث عف الصحابي الجميؿ عبداهلل بف زيد بف عاصـ
 سكاء كرد ذكر لمسح األذنيف أـ لـ يرد.، األنصارم

  اختصرت أسماء الكتب التي رجعت إلييا في ثنايا البحث اعتمادان عمى ذكرىا
 في آخر البحث في فيرس المراجع كالمصادر.

  ا بنقؿ كبلـ الحفاظ عمى الحديث مرتبنا إياىـ حسب جعمت مطمبنا خاصن
عمى ما تقدـ مف ذكر  الكفيات، ثـ رجحت ما ترجح لدم مف أقكاليـ اعتمادنا

 طرؽ كتخريج الحديث.

  أقكاؿ الفقياء في مسح األذنيففي دراسة مختصرة لعقدت مبحثنا خاصة. 

  ضبطت بعض األلقاب كاألنساب التي تحتاج إلى ضبط بالحركات مف الكتب
 .  المختصة بذلؾ

   كاهلل تعالى أسأؿ السداد كالتيسير 
 ٔطهٗ اهلل ٔعهى عهٗ انثشري انُزٚش  
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 حذٚج يغح األرَني مباء جذٚذ: ادلثحج األٔل:
 : ادلطهة األٔل: يف ختشٚج احلذٚج

 البييقي.تمميذه ، أخرجو الحاكـ، ك  عف عبداهلل بف زيد (ٔ)ىذا الحديث 

                                                           

أخرجيػػا البخػػارم كمسػػمـ فػػي صػػحيحييما،  ( أحاديػػث صػػفة الكضػػكء عػػف رسػػكؿ اهلل ٔ)
كليس فييا ذكر لمسح األذنيف، إنما كرد ذكرىا في غير الصحيحيف فػي نحػك ثبلثػيف حػديثأن 

 دكف ذكر ماء جديد ليما، مف أصحيا:
فأخرجػت إليػو مػاء يتكضػأ،  قاؿ: "جاءنا رسكؿ اهلل  حديث عبداهلل بف زيد المازني    

فغسػػؿ كجيػػو ثبلثػػان، كيديػػو مػػرتيف مػػرتيف، كمسػػح برأسػػو أقبػػؿ بػػو كأدبػػر، كمسػػح بأذنيػػو، 
(، إسػناده صػحيح التصػالو ٙ٘ٗٙٔحٕٖٛ/ٕٙكغسؿ قدميػو"، أخرجػو أحمػد فػي مسػنده )
 (.ٖٖٛ/ٕٙالشيخيف )انظر: حاشية المسند )كثقة رجالو، كصححو المحقؽ عمى شرط 

: أخرجػػو أبػػكداكد فػػي سػػننو كتػػاب الطيػػارة بػػاب صػػفة كحػػديث عثمػػاف بػػف عفػػاف      
( مف طريؽ عثماف بف عبد الرحمف التيمػي، قػاؿ: سػئؿ ابػف ٛٓٔحٓٚ/ٔ) كضكء النبي

، َفػأُِتَي  أبي مميكة، عف الكضكء، فقاؿ "َرَأْيُت ُعْثَماَف ْبَف َعفَّاَف ُسِئَؿ َعِف اْلُكُضكِء َفػَدَعا ِبَمػاء 
َـّ َأْدَخَمَيػا ِفػي اْلَمػاِء َفتَ  َمْضػَمَض َثبَلثنػا، َكاْسػَتْنَثَر َثبَلثنػا، ِبِميَضَأة  َفَأْصَغاَىا َعَمى َيِدِه اْلُيْمَنػى، ثُػ

َـّ َأْدَخَؿ َيدَ  َـّ َغَسَؿ َيَدُه اْلُيْمَنى َثبَلثنا، َكَغَسَؿ َيَدُه اْلُيْسَرل َثبَلثنا، ُث ُه َفَأَخػَذ َكَغَسَؿ َكْجَيُو َثبَلثنا، ُث
َـّ َقػاَؿ:  َماءن َفَمَسَح ِبَرْأِسِو َكُأُذَنْيِو، َفَغَسَؿ ُبُطكَنُيَما َكُظُيكَرُىَما َـّ َغَسػَؿ ِرْجَمْيػِو"، ثُػ َمرَّةن َكاِحَدةن، ُث
ػأُ"، كأخرجػو أحمػد فػي مسػنده  َأْيَف السَّاِئُمكَف َعػِف اْلُكُضػكِء؟ "َىَكػَذا َرَأْيػُت َرُسػكَؿ الّمػو َيَتَكضَّ

(، كابف خزيمة في صحيحو كتاب الكضكء باب تخميػؿ المحيػة فػي الكضػكء ٜٛٗحٕٗ٘/ٔ)
ىػذا إسػناد قػاؿ: (، ك ٕٚ٘حٜٕٗ/ٔفي المستدرؾ كتاب الطيارة ) (، كالحاكـٕ٘ٔحٛٚ/ٔ)

  صحيح.
فغرؼ غرفة فمضػمض  كحديث ابف عباس )رضي اهلل عنيما( قاؿ: "تكضأ رسكؿ اهلل    

 =غرفة ثـ غرؼ كاستنشؽ، ثـ غرؼ غرفة فغسؿ كجيو، ثـ غرؼ غرفة فغسؿ يده اليمنى،



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٖٖ 

: حدثنا أبك بكر بف إسحاؽ، ثنا (ٔ)لال اإلياو أتٕ عثذاهلل احلاكى-1
بف أحمد بف أبي بف عمي، ثـ حدثنا أبكعمي الحافظ، أنبأ محمد االحسيف 

قبلص كحرممة بف يحيى، عبيداهلل  بمصر، ثنا عبدالعزيز بف عمراف بف مِ 
قاال: أنبأ ابف كىب، أخبرني عمرك بف الحارث، عف حباف بف كاسع، عف 

ُأ َفَأَخَذ  رََأْيُت َرُسكَؿ المَِّو  بف زيد األنصارم، قاؿ:"اأبيو، عف عبداهلل  َيَتَكضَّ
َؼ اْلَماِء الَِّذم َمَسَح ِبِو رَْأَسُو". كشاىده ما حدثناه أبك الكليد َماءن أِلُُذَنْيِو ِخبَل 

الفقيو غير مرة، ثنا الحسف بف سفياف، ثنا حرممة بف يحيى، ثنا ابف كىب، 
                                                           

بالسػباحتيف كظاىرىمػا بإبياميػو، ثػـ فغسؿ يده اليسرل، ثػـ مسػح برأسػو كأذنيػو باطنيمػا =
غرؼ غرفة فغسؿ رجمو اليمنى، ثػـ غػرؼ غرفػة فغسػؿ رجمػو اليسػرل" أخرجػو النسػائي فػي 

(، كأبػكداكد ٕٓٔحٗٚ/ٔالمجتبى كالمفظ لو كتػاب الطيػارة بػاب مسػح األذنػيف مػع الػرأس )
ب (، كالترمػذم فػي جامعػو أبػكاٖٚٔحٜٙ/ٔفي سننو كتاب الطيػارة بػاب الكضػكء مػرتيف )

(، كقػاؿ: حسػف صػحيح، كابػف ٖٙحٕ٘/ٔالطيارة بػاب مسػح األذنػيف ظاىرىمػا كباطنيمػا )
ماجػػػػػو فػػػػػي سػػػػػننو كتػػػػػاب الطيػػػػػارة كالسػػػػػنة فييػػػػػا بػػػػػاب مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي مسػػػػػح األذنػػػػػيف 

(، كابػػػػف خزيمػػػػة فػػػػي صػػػػحيجو كتػػػػاب الكضػػػػكء بػػػػاب إباحػػػػة المضمضػػػػة ٜٖٗحٕٔٛ/ٔ)
 وفػػػػػػػػي صػػػػػػػػحيح (، كابػػػػػػػػف حبػػػػػػػػافٛٗٔحٚٚ/ٔكاالستنشػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػف غرفػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة )

(، كقػاؿ: ٕٔ٘حٕٚٗ/ٔ(، كالحاكـ في المستدرؾ كتاب الطيػارة)ٛٚٓٔحٖٓٙ/ٖ)اإلحساف
 صحيح عمى شرط مسمـ. 

كىذه األحاديث أصميا في الصػحيحيف بػدكف ذكػر مسػح األذنػيف، كلػـ يػرد ذكػر مػاء        
عنػد الحػاكـ كالبييقػػي  جديػد لؤلذنػيف إال فػي حػديث عبػػد اهلل بػف زيػد بػف عاصػػـ المػازني

 ث الباب الذم تدكر حكلو الدراسة، كفي شاىديو كما سيجيء، كاهلل أعمـ.كىك حدي

(، كقػػػاؿ: ىػػػذا حػػػديث صػػػحيح عمػػػى شػػػرط ٖٛ٘حٕٕ٘/ٔكتػػػاب الطيػػػارة ) المسػػػتدرؾ( ٔ)
 الشيخيف إذا سمـ مف ابف أبي عبيداهلل ىذا فقد احتجا جميعا بجميع ركاتو.
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عف عمرك بف الحارث، عف حباف بف كاسع، أف أباه حدثو، أنو سمع عبداهلل 
 . (ٔ)ِر اْلَماِء الَِّذم َمَسَح ِبِو رَْأَسُو"َمَسَح ُأُذَنْيِو ِبَغيْ  َأفَّ النَِّبيَّ  بف زيد:"

: حدثني أبك عمي الحسيف بف عمي (ٕ)ٔلال يف يعشفح عهٕو احلذٚج -2
الحافظ، قاؿ: ثنا أبك الطاىر محمد بف أحمد بف أبي عبيداهلل المديني بمصر، 

حدثنا حرممة بف يحيى، قاؿ: ثنا ابف كىب، قاؿ: ثنا عمرك بف الحارث،  قاؿ:
 قاؿ:" ،عف عبداهلل بف زيداألنصارم عف أبيو بف كاسع بف حباف عف حباف

ُأ َفَأَخَذ َماءن أِلُُذَنْيِو ِخبَلَؼ اْلَماِء الَِّذم َمَسَح ِبِو رَْأَسُو"  رََأْيُت َرُسكَؿ المَِّو   َيَتَكضَّ
:أخبرنا أبك عبداهلل محمد بف (ٖ)ٔلال اإلياو انثٛٓمٙ يف انغٍُ انكربٖ-3

أخبرنا أبك الحسف أحمد بف محمد بف عبدكس العنزم، حدثنا  عبداهلل الحافظ،
عثماف بف سعيد الدارمي، حدثنا الييثـ بف خارجة، حدثنا عبداهلل بف كىب، 
قاؿ: أخبرني عمرك بف الحارث، عف حباف بف كاسع األنصارم، أف أباه 

ُأ َفَأَخَذ َيَتكَ  َأنَُّو رََأل َرُسكَؿ اهلِل  حدثو، أنو سمع عبداهلل بف زيد يذكر:" ضَّ
 . (ٗ)أِلُُذَنْيِو َماءن ِخبَلَؼ اْلَماِء الَِّذم َأَخَذ ِلرَْأِسِو"

                                                           

(، كقػػاؿ: كىػػذا يصػػرح بمعنػػى األكؿ، كىػػك ٜٖ٘حٖٕ٘/ٔكتػػاب الطيػػارة ) المسػػتدرؾ( ٔ)
 صحيح مثمو.

(، كقػػاؿ: ىػػذه سػػنة غريبػػة تفػػرد بيػػا أىػػؿ مصػػر، كلػػـ ٜٚ)صالحػػديث عمػػـك معرفػػة( ٕ)
 يشركيـ فييا أحد.

(، ٖٛٓحٚٓٔ/ٔكتاب الطيارة باب مسح األذنػيف بمػاء جديػد)  لمبييقي الكبرل السنف( ٖ)
ح. ككذلؾ ركل عف عبدالعزيز بػف عمػراف بػف مقػبلص كحرممػة بػف كقاؿ: كىػذا إسناد صحي
 يحيى عف ابف كىب. 

 .(ٜٔٚحٕٖٓ/ٔ)كاآلثار السنف معرفةانظر: ( ٗ)
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: كأخبرنا أبك عبداهلل الحافظ، نا أبكالكليد (ٔ)ٔلال يف انغٍُ انظغشٖ -4
الفقيو غير مرة، نا الحسف بف سفياف، نا حرممة بف يحيى، أنا ابف كىب، عف 

أباه حدثو، أنو سمع عبداهلل بف  عمرك بف الحارث، عف حباف بف كاسع، أف
 َمَسَح ُأُذَنْيِو ِبَماء  َغْيِر اْلَماِء الَِّذم َمَسَح ِبِو رَْأَسُو". زيد: "َأفَّ النَِّبيَّ 

:أخبرنا أبكعبداهلل محمد بف عبداهلل الحافظ قراءة (ٕ)ٔلال يف اخلالفٛاخ -5
السممي، قاال: حدثنا عميو عكدان عمى بدء، كأبك عبدالرحمف محمد بف الحسيف 

أبكعمي الحسيف بف عمي الحافظ إمبلء، أنبأ محمد بف أحمد بف أبي عبيداهلل 
بمصر، ثنا عبدالعزيز بف عمراف بف مقبلص كحرممة بف يحيى، قاال: حدثنا 

عف حباف بف كاسع،عف أبيو،عف عبداهلل ،ابف كىب،أخبرني عمرك بف الحارث
ُأ َفَأَخَذ أِلُُذَنْيِو َماءن ِخبَلَؼ  اهلل رسكؿَ  "رأيتُ  بف زيد األنصارم، قاؿ:ا َيَتَكضَّ

أخبرناه أبكعبداهلل محمدبف عبداهلل الحافظ، أنبأ . "مَسَح بو رأَسواْلَماِء الَِّذم 
أبك الحسف أحمد بف محمد بف عبدكس العنزم، ثنا عثماف بف سعيد الدارمي، 

لحارث، عف حباف ثناالييثـ بف خارجة، ثنا عبداهلل بف كىب،أخبرني عمركبف ا
بف كاسع األنصارم، أف أباه حدثو، أنو سمع عبداهلل بف زيد يذكر: "أنو رََأل ا

ُأ َفَأَخَذ أِلُُذَنْيِو َماءن ِخبَلَؼ اْلَماِء الَِّذم َأَخذَ  َرُسكَؿ اهللِ   ِلرَْأِسِو".   هَيَتَكضَّ
 ادلطهة انخاَٙ: دساعح إعُاد احلذٚج ٔاحلكى عهّٛ.

: دساعح إعُاد  اإلياو احلاكى: أًٔلا
ركل اإلماـ الحاكـ ىذا الحديث مف طريقيف عف ابف كىب، فالدراسة 

                                                           

 (.  ٜٙحٙٗ/ٔكتاب الطيارة باب كيفية الكضكء) لمبييقي الصغرل السنف( ٔ)

 (.  ٖٖٗ-ٜٖٖ/ٔ)لمبييقي الخبلفيات( ٕ)
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 لمطريقيف:
كىك قكؿ الحاكـ: حدثنا أبكعمي الحافظ، أنبأ محمد بف أحمد  انطشٚك األٔل:

بف أبي عبيداهلل بمصر، ثنا عبدالعزيز بف عمراف بف مقبلص كحرممة بف ا
عمرك بف الحارث، عف حباف بف كاسع، يحيى، قاال: أنبأ ابف كىب، أخبرني 

 .عف أبيو، عف عبداهلل بف زيد األنصارم
الحسيف بف عمي بف يزيد بف داكد، أبك عمي  أتٕعهٗ احلافع ْٕ: -1

. ركل عف النسائي، كابف خزيمة، كأبي الطاىر المدني، (ٔ)النيسابكرم الصائغ
في شيخ كالحسف بف سفياف، كغيرىـ. قاؿ الخميمي: كتب عف قريب مف أل

. كركل عنو أبكعبداهلل الحاكـ، كأبكالكليد الفقيو، (ٕ)كلقب في صباه بالحافظ
 .كأبكبكر بف إسحاؽ كغيرىـ

: حافظ متقف. كقاؿ الحاكـ : كاحد عصره في الحفظ كاإلتقاف (ٖ)قاؿ الدارقطني
كالكرع كالرحمة ذكره بالشرؽ كذكره بالغرب مقدـ في مذاكرة األئمة ككثرة 

 . (٘)قاؿ الخميمي: الحافظ الكبير إماـ في كقتو متفؽ عميو. ك (ٗ)التصنيؼ

                                                           

 (. ٕٔٚ/ٗٔ( تاريخ دمشؽ)ٔ)

 (.  ٖٗٛ/ٖ)الحديث عمماء معرفة في اإلرشاد( ٕ)

 (. ٖٓٔ( سؤاالت السممي لمدارقطني)صٖ)

( ٕٓٛ،ٕٔٛ/ٗٔ(. تػػاريخ دمشػػؽ)ٕٕٙ/ٛ(، كانظػػر: تػػاريخ بغػػداد)ٙٛ(تػاريخ نيسػػابكر)ٗ)
(، التقييػػػػػػػد لمعرفػػػػػػػة ركاة السػػػػػػػنف ٕٛٔ/ٗٔالمنػػػػػػػتظـ فػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ األمػػػػػػػـ كالممػػػػػػػكؾ )

 (.ٕ٘ٗكالمسانيد)ص

 (.ٖٗٛ/ٖ( اإلرشاد)٘)
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. تكفي سنة (ٔ)كقاؿ الذىبي: الحافظ اإلماـ محدث اإلسبلـ أحد جيابذة الحديث
 .(ٕ)تسع كأربعيف كثبلث مائة، ككاف مكلده سنة سبع كسبعيف كمائتيف

يعرؼ بابف أبي عبيداهلل، أبك الطاىر المدني حمًذ تٍ أمحذ تٍ عخًاٌ  -2
ـ المصرم. ركل عف حرممة، كيحيى بف درست، كيحيى بف سميماف كغيرىـ، ث

 كركل عنو أبكعمي، كابف عدم، كابف يكنس، كغيرىـ.
: كتبت عنو بمصر ككاف يحمؿ عمى حفظو كقد (ٖ)قاؿ الحافظ ابف عدم

أصيب بكتبو، عندم أنو يحدث عف قـك بأحاديث تكىمان مما ليست عندىـ 
كقاؿ ابف يكنس: قدـ مصر ككاف يحفظ كيفيـ ركل فيثبت عميو، كال يرجع. 

 . (ٗ)مناكير أراه كاف اختمط ال تجكز الركاية عنو
ا: ضعيؼ.  كقاؿ الحافظ ابف حجر: قاؿ الدارقطني: ليس بالقكم، كقاؿ أيضن

 .(٘)مات سنة ثبلث كثبلثمائة
بكسر الميـ كسككف  -عثذانعضٚض تٍ عًشاٌ تٍ إٔٚب تٍ يمالص -3

، أبك عمي الخزاعي مكالىـ المصرم. ركل عف ابف -ةالقاؼ كآخره ميمم

                                                           

 (.ٔ٘/ٙٔكانظر: سير أعبلـ النببلء) ،(ٜٚ/ٖ)( تذكرة الحفاظٔ)

(، الػػػػػػكافي ٕٙٗ(، التقييػػػػػػد)صٕٕٙ/ٛ(، تػػػػػػاريخ بغػػػػػػداد)ٙٛ( تػػػػػػاريخ نيسػػػػػػابكر)صٕ)
 (.ٕٚٙ/ٕٔبالكفيات)

 (. ٗٙ٘/ٚ( الكامؿ في الضعفاء)ٖ)

 (. ٓٙٗ/ٖ)االعتداؿ ميزاف: كانظر ،(ٜٓٔ/ٕ)يكنس ابف تاريخ( ٗ)

(، المغنػػػي فػػػي ٜٖ/ٖابػػػف الجػػػكزم) : ضػػػعفاءكانظػػػر ،(ٜٚٗ/ٙ)الميػػػزاف لسػػػافانظػػػر: (٘)
   .(ٜٖٓ(، االغتباط)صٓٙٗ/ٖ(، الميزاف)ٖٖٛ(، ديكاف الضعفاء)صٛٗ٘/ٕالضعفاء )
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كىب، كالشافعي، كمحمد بف يكسؼ الفريابي، كغيرىـ، كركل عنو أبكزرعة، 
 كأبكحاتـ، كابف أبي عبيداهلل، كغيرىـ.

. كقاؿ ابف (ٕ). كذكره ابف حباف في الثقات(ٔ)قاؿ أبكحاتـ: مصرم صدكؽ
مف أكابر المالكية فمما قدـ : كاف فقييان فاضبلن زاىدان ثقة ككاف (ٖ)يكنس

: كاف كثير الركاية (ٗ)الشافعي مصر لزمو كتفقو عمى مذىبو. كقاؿ ابف كضاح
: كاف صالحان كرعان (٘)ضابطان لمحديث حافظان لو نعـ الشيخ ثقة. كقاؿ الذىبي

. كقاؿ التاج السبكي: كاف فقيينا زاىدنا، (ٙ)زاىدان. كقاؿ مسممة: مصرم ثقة
 . قمت: فيك ثقة فقيو.(ٚ)ثيف كمائتيفتكفي سنة أربع كثبل 

حشيهح تٍ حيٛٗ تٍ عثذاهلل تٍ حشيهح تٍ عًشاٌ، أتٕ حفض  -4
 
ّ
جِٛثِٙ

ُّ
مكالىـ المصرم. ركل عف أبيو، كالشافعي، كابف كىب، كغيرىـ،  (ٛ)انت

                                                           

 ( ٜٖٔ/٘( الجرح كالتعديؿ )ٔ)

 (.ٜٖٙ/ٛ) الثقات( ٕ)

 ،(ٚٙ/ٔ(، كانظػػر: طبقػػات الشػػافعية البػػف قاضػػي شػػيبة)ٜٖٔ/ٔ( تػػاريخ ابػػف يػػكنس)ٖ)
 (.ٖٖٛ/ٙالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة)

 (. ٕ٘/ٗ( ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، لمقاضي عياض)ٗ)

 ( ٕٚٛ/٘( تاريخ اإلسبلـ)٘)

 (. ٖٖٛ/ٙ(الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة)ٙ)

 (.ٖٗٔ/ٕ( طبقات الشافعية الكبرل)ٚ)

الجيـ نسبة إلى قبيمة ُتِجيب قبيمة معركفػة مػف : بضـ التاء كقيؿ: بفتحيا أيضان ككسر الُتِجيِبيّ ( ٛ)
(، تيػذيب األسػماء ٕٚٓ/ٔمف العرب فى اليمف، كمحمة بمصر )انظر: المباب في تيذيب األنساب)

 (.ٙ٘ٔ/ٔكالمغات)
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كغيرىـ، كركل عنو مسمـ، كابف ماجو، كأبكحاتـ، كابف أبي عبيداهلل، كغيرىـ. 
ت كستيف كمائة، ككاف فقيينا. كلـ يكف قاؿ ابف يكنس: ككاف مكلده سنة س

 .(ٔ)بمصر أكتب عف ابف كىب منو..؛ تكفى سنة ثبلث كأربعيف كمائتيف
: يكتب حديثو كال يحتج بو. كقاؿ الحافظ أبك محمد (ٕ)كقاؿ أبكحاتـ 

. كذكره ابف الجكزم في (ٗ): حرممة ضعيؼ(ٖ)عبداهلل بف محمد الفرىاذاني
: سمعت عبدالعزيز بف عمراف (ٙ)البكشنجي. كقاؿ أبك عبداهلل (٘)الضعفاء

المصرم يقكؿ: لقيت حرممة بعد مكت الشافعي، فقمت لو: أخرج إلي فيرست 
كتب الشافعي، قاؿ: فأخرجو إلي، فقمت: ما سمعتـ مف ىذه الكتب؟، قاؿ: 

                                                           

 (. ٘٘/ٕ)الحفاظ تذكرة ،(ٕ٘٘/٘(، كانظر: تيذيب الكماؿ)ٖٔٔ/ٔ( تاريخ ابف يكنس)ٔ)

 (.ٕٗٚ/ٖ( الجرح كالتعديؿ)ٕ)

 كآخره الساكنيف األلفيف بيف المعجمة كبالذاؿ الياء كفتح الراء كسككف الفاء بفتح: الفرىاذاني( ٖ)
 الفرىػاذاني سػيار بػف محمػد بػف اهلل عبػد إلييػا ينسػب -أيضػان  كبنيسػابكر بمػرك قريػة نكف ، كآخره
قاؿ ابف عدم عنو : كاف رفيػؽ النسػائي، ككػاف ذا بصػر بالرجػاؿ، ككػاف  النسائي الفرىياني: كيقاؿ

(، ٕٛ٘ٗ(، معجػػػـ البمػػػداف)ٖٕٙ/ٔالكامػػػؿ) تػػػكفي سػػػنة نيػػػؼ كثبلثمائػػػة. )انظػػػر:، مػػػف األثبػػػات
 (.ٜٙٔ(، لب المباب)صٚٗٔ/ٗٔ) (، السيرٕٗٓ/ٕ(، تذكرة الحفاظ )ٕٚٗ/ٕالمباب)

 (. ٗٓٗ/ٖ( الكامؿ)ٗ)

 (. ٜٙٔ/ٔ)الجكزم ابف ضعفاء(٘)

 كفػتح بالضػـ البكشػنجي اهلل عبػد أبػك عبػدالرحمف، بػف سػعيد بف إبراىيـ بف محمد الحافظ: ىك(ٙ)
 ،بخراسػاف ىػراة مػف فراسػخ سػبعة عمى بمد بالفاء: كيقاؿ بكشنج إلى كجيـ النكف كسككف المعجمة

 تسػػػػػػػعيف سػػػػػػنة بنيسػػػػػػابكر مػػػػػػػات ،الكاسػػػػػػعة كالرحمػػػػػػة التصػػػػػػػانيؼ صػػػػػػاحب المػػػػػػتقف الفقيػػػػػػو
 ،(ٔٛ٘/ٖٔ)رالسػي ،(ٛٙٔ/ٕ) الحفػاظ تذكرة ،(ٚٛٔ/ٔ) المباب ،(ٕ٘ٔ/ٜ)الثقات:انظر.)كمائتيف
 الحفػاظ طبقات ،(ٙٗص)المباب لب ،(ٜٛٔ/ٕ)الكبرل الشافعية طبقات ،(ٕٗ٘/ٔ)بالكفيات الكافي

 .(ٜٕٔص)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٗٓ 

فسمى لي سبعة كتب أك ثمانية، فقاؿ: ىذا كؿ شيء عندنا عف الشافعي 
هلل البكشنجي: فركل عنو الكتب كميا سبعيف عرضان كسماعان، قاؿ أبك عبدا

كتابان أك أكثر كزاد أيضان ما لـ يصنفو الشافعي، كذاؾ أنو ركل عنو فيما 
أخبرنا بعض أصحابنا كتاب الفرؽ بيف السحر كالنبكة، كأنو قيؿ لو في ذلؾ، 

 . (ٔ)فقاؿ: ىذا تصنيؼ حفص الفرد كقد عرضتو عمى الشافعي فرضيو
: ىك (ٖ): ما أعمـ بو بأسان. كقاؿ الحسف بف سفياف(ٕ)كقاؿ النسائي    

: حرممة ىذا (٘): متكمـ فيو. كقاؿ ابف خمفكف(ٗ)صدكؽ. كقاؿ ابف القطاف
اختمؼ في عدالتو فكثقو قـك كجرحو آخركف، كلـ يكف بمصر أعمـ منو بابف 

. كقاؿ ابف عدم: كقد تبحرت حديث حرممة كفتشتو الكثير فمـ أجد في (ٙ)كىب
يجب أف يضعؼ مف أجمو، كرجؿ يتكارل ابف كىب عندىـ في حديثو ما 

كيككف عنده حديثو كمو فميس ببعيد أف يغرب عمى غيره مف أصحاب ابف 

                                                           

 (.  ٖٕٔ/ٕ( تيذيب التيذيب)ٔ)

 (. ٕٚص) النسائي شيكخ( ٕ)

 (. ٚٛٔ/ٔ)اآلثار معاني رجاؿ أسامي شرح في األخيار مغاني(ٖ)

 (.  ٓٔ٘/٘)كاإليياـ الكىـ بياف( ٗ)

 كلػد األندلسػي، األزدم بكػر أبػك خمفػكف بػف محمػد بػف إسماعيؿ بف محمد الحافظ: ىك(٘)
 بصػيرنا ككػاف، غيػرهك  زرقػكف بػف اهلل عبػد أبػي مف كسمع كخمسمائة، كخمسيف خمس سنة

 كثبلثػػيف سػػت سػنة مػػات مصػّنفا، كاألخبػػار لؤلسػػانيد متقننػا لمرجػػاؿ حافظنػا الحػػديث بصػناعة
 ،(ٔٚ/ٖٕ)السػػير ،(ٕٕٕ/ٗٔ) اإلسػبلـ تػاريخ ،(ٖٓٔ/ٗ) الحفػاظ تػذكرة: انظػر) كسػتمائة
 (.ٕٖٗ/ٚ) الذىب شذرات ،(ٜٙٗص) الحفاظ طبقات

 (. ٖ٘/ٗ) الكماؿ تيذيب إكماؿ(ٙ)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٗٔ 

فرادات ابف كىب، كأما حمؿ أحمد بف صالح عميو فإف  كىب كتب كنسخ كا 
أحمد سمع في كتبو مف ابف كىب فأعطاه نصؼ سماعو كمنعو النصؼ، 

. كقاؿ أبكعبداهلل الحاكـ: كاف محدث أىؿ (ٔ) افتكلدت بينيما العداكة مف ىذ
 . (ٕ)مصر في زمانو

: ككاف إمامنا حافظنا لمحديث كالفقو، كيكفيو جبللة إكثار (ٖ)كقاؿ النككم   
 . أىػ بف الحجاج عنو في صحيحوامسمـ 
كقاؿ: أحد األئمة الثقات كلكثرة ما ركل بالحفظ كالعمـ  الذىبي قمت: نعتو     

. (ٗ)يكفيو أف ابف معيف قد أثنى عميو، كىك أصغر مف ابف معيفانفرد بغرائب 
. كقاؿ التاج السبكي: كاف إمامنا جميبلن رفيع الشأف. كقاؿ: ثقة ثبت (ٗ)معيف

 .أىػ : صدكؽ(ٙ). كقاؿ الحافظ ابف حجر(٘)إف شاء اهلل
قمت: أخرج عنو مسمـ أكثر مف مائتيف كستيف ركاية، فكبلـ أبي حاتـ     

ره مف المعتدليف إياه في دعكاه، ككبلـ الفرىاذاني غير مقبكؿ لمخالفة غي
ال فيك مردكد بأنو جرح مجمؿ لـ يذكر لو سبب  محمكؿ عمى ضعؼ نسبي كا 
ليدفع بو تعديؿ مف عدلو، ككبلـ البكشنجي فيو تحامؿ ألنو يقكؿ فيما أخبرنا 

                                                           

 (.٘٘/ٕ)الحفاظ تذكرة ،(ٔ٘٘/٘)الكماؿ تيذيب: كانظر ،(ٜٓٗ/ٖ( الكامؿ)ٔ)

 (. ٖ٘/ٗ)الكماؿ تيذيب إكماؿ(ٕ)

 (. ٙ٘ٔ/ٔ( تيذيب األسماء كالمغات)ٖ)

 مكثػػػػؽ كىػػػػك فيػػػػو تكمػػػػـ مػػػف(، ٕٚٗ،ٖٚٗ/ٔالميػػػػزاف)،(٘٘/ٕ)الحفػػػػاظ تػػػػذكرةانظػػػر: (ٗ)
 (.  ٙٙص)

 (. ٕٚٔ،ٕٛٔ/ٕ) الكبرل الشافعية طبقات( ٘)

 (.ٙ٘ٔ)صالتيذيب تقريب( ٙ)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٕٗ 

بعض أصحابنا، كلـ يذكر مف بعض أصحابو الذيف حممكا حرممة ىذا الذـ 
ركاية بقية كتب الشافعي فمعميا إجازة كقد قيؿ: إف الشافعي نزؿ  الشديد، أما

عنده، فمـ يبؽ إال أف جرح ىذا الحافظ غير سائغ، كأما قكؿ مف قاؿ: صدكؽ 
فمعمو قالو ألجؿ التكفيؽ بيف قكؿ مف كثؽ كقكؿ مف جرح، كقد رجح التعديؿ 

قة كىك فبل مجاؿ لمتكفيؽ ىنا، كالذىبي في أكثر كتبو كما مر عمى أنو ث
 الراجح إف شاء اهلل، كاهلل أعمـ. 

مكالىـ أبك محمد المصرم عثذاهلل تٍ ْٔة تٍ يغهى انمششٙ،  -5
الفقيو. ركل عف مالؾ، كالميث، كعمرك بف الحارث، كغيرىـ، كركل عنو 
حرممة، كأحمد بف صالح، كابف مقبلص، كغيرىـ. كلد سنة خمس كعشريف 

 . (ٔ)كمائة، كمات سنة سبع كتسعيف كمائة
 .(ٕ)كثقو ابف سعد، كابف معيف، كالعجمي، كأبك زرعة، كالنسائي، كغيرىـ   

زاد النسائي:  ما أعممو ركل عف ثقة حديثنا منكرنا
كقاؿ أبكحاتـ: صالح . (ٖ)

ككاف قد جمع بيف الفقو كالركاية  . كقاؿ ابف يكنس:(ٗ)الحديث صدكؽ
كقاؿ الخميمي:  .(ٙ) الثقاتذكره ابف حباف في . (٘)كالعبادة، كلو تصانيؼ كثيرة

                                                           

 (. ٖٙ/ٖ(، كفيات األعياف)ٜٖٖ/٘( الكامؿ)ٔ)

 ،(ٜٓٔ/٘) كالتعػديؿ الجػرح ،(ٖٕٛص)الثقات تاريخ ،(ٛٔ٘/ٚ)الكبرل الطبقاتانظر: (ٕ)
 (.ٖٚ/ٙ) التيذيب تيذيب ،(ٕٗٛ/ٙٔ) الكماؿ تيذيب

 (.  ٖٕٕ/ٔ( تذكرة الحفاظ)ٖ)

 (.ٜٓٔ/٘) كالتعديؿ الجرح(ٗ)

 . (ٜٕٛ/ٔ)يكنس ابف تاريخ(٘)

 (  ٖٙٗ/ٛ(الثقات)ٙ)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٖٗ 

ككاف ثقة حجة حافظنا مجتيدنا ال كقاؿ الذىبي:  .(ٔ)الخميمي: ثقة متفؽ عميو
 . (ٖ). كقاؿ الحافظ ابف حجر: الفقيو ثقة حافظ عابد(ٕ)يقمد أحدنا ذا تعبد كتزىد

مكالىـ  أتٕ أيٛح األَظاس٘ عًشٔ تٍ احلاسث تٍ ٚعمٕب تٍ عثذاهلل، -6
يو، كحباف بف كاسع، كقتادة، كغيرىـ، المصرم مدني األصؿ. ركل عف أب

كركل عنو ابف كىب، كالميث، كمالؾ، كغيرىـ. كلد سنة تسعيف أك بعدىا، 
 .(ٗ)كمات سنة سبع أك ثماف أك تسع كأربعيف كمائة

: ما رأيت أحفظ مف عمرك بف الحارث، قاؿ عنو ابف كىبتمميذه قاؿ     
 . (٘)مالكنا كالميث كابف جريج: يقكؿ ابف كىب مثؿ ىذا القكؿ كقد رأل  الذىبي
 . (٘)جريج

كقاؿ أبك حاتـ الرازم: كاف أحفظ أىؿ زمانو كلـ يكف لو نظير في الحفظ في 
. كقاؿ ابف يكنس: كاف فقيينا أديبنا مفتينا (ٙ)زمانو. كقاؿ أبكزرعة: مصرم ثقة

ككاف مف الحفاظ المتقنيف كأىؿ  ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:  (.ٚ)فى العمـ
                                                           

 (.ٗٚ/ٙ(، كانظر: تيذيب التيذيب)ٕ٘٘/ٔ( اإلرشاد)ٔ)

 (.  ٕٕٕ/ٔ( تذكرة الحفاظ)ٕ)

 (. ٕٖٛ( التقريب )صٖ)

(، ٖٜٚ/ٖ(، تػػػػاريخ اإلسػػػػبلـ) ٓٚ٘/ٕٔ(، تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ)٘ٔ٘/ٚ(الطبقػػػػات الكبػػػػرل)ٗ)
(، طبقػػات الحفػػاظ ٙٗٔ-ٗٗٔ/ٓٔ(، إكمػػاؿ تيػذيب الكمػػاؿ )ٙٔ-ٗٔ/ٛتيػذيب التيػػذيب )

 (.ٙٛ)ص

 (.ٖٜٚ/ٖ( تاريخ اإلسبلـ) ٘)

 (.  ٕٕ٘/ٙ( الجرح كالتعديؿ)ٙ)

 (.٘ٔ/ٛ(، كانظر: تيذيب التيذيب)ٖٓٚ/ٔ(تاريخ ابف يكنس)ٚ)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٗٗ 

كقاؿ أبك بكر الخطيب: كاف قارئنا فقيينا مفتينا ككاف  ،(ٔ)ديفكأىؿ الكرع في ال
: قد كثقو مطمقان كقاؿ. (ٗ): أحد األعبلـ حجة لو غرائب(ٖ)الذىبيقاؿ ك . (ٕ)ثقة

. كقاؿ الخميمي: مدني سكف (٘)مطمقان ابف معيف كالعجمي كأبكزرعة كآخركف
 . (ٚ). كقاؿ الحافظ ابف حجر: ثقة فقيو حافظ(ٙ)مصر ثقة متفؽ عميو

اٌ -7
ّ
ث
َ
ُمِز (ٛ)ح

ُ
اٌ تٍ ي

ّ
ث
َ
 عًشٔ األَظاس٘ ادلاصَٙ تٍ (ٜ)تٍ ٔاعع تٍ ح

كعطاء بف يسار،  ،المدني كلجده صحبة. ركل عف أبيو، كعركة ادلاصَٙ
كركل عنو عمرك بف الحارث، كابف لييعة، كجعفر بف ربيعة، كابف إسحاؽ، 

. (ٓٔ)ركل لو مسمـ، كأبك داكد، كالترمذم حديثنا كاحدنا، كىك حديث الكضكء

                                                           

 (.ٜٕٕ/ٚ( الثقات)ٔ)

 (.ٕٖ٘/ٙ(، السير)ٙٚ٘/ٕٔ( تيذيب الكماؿ)ٕ)

 (. ٗٚ/ٕ( الكاشؼ)ٖ)

قػاؿ:  ىػػ(ٕ٘ٚ)تأبػك بكػر األثػـرتمميػذه  فيمػا نقمػو عنػو اإلمػاـ أحمػدقمت: تبػع الحػافظ الػذىبي (ٗ)
رييف أثبت مف الميث بف سعد ال عمرك بػف الحػارث كال سمعت أبا عبداهلل يقكؿ: ما في ىؤالء المص

 (.ٖٚ٘/ٕٔ.)تيذيب الكماؿ)أحد، قد كاف عمرك بف الحارث عندم ثـ رأيت لو أشياء مناكير

 (. ٖٜٚ/ٖ) اإلسبلـ تاريخ( ٘)

 (. ٖٓٗ/ٔ)اإلرشاد( ٙ)

 (. ٜٔٗ( التقريب )صٚ)

 المشػػػتبو بتحريػػػر المنتبػػػو تبصػػػير)  جػػػده كاسػػػـ اسػػػمو فػػػي المكحػػػدة كتشػػػديد الحػػػاء بفػػػتح( ٛ)
 (.ٓٚص) األسماء ضبط في المغني ،(ٕٔٙ/ٔ)لمسخاكم المطيفة التحفة(، ٕٔٛ/ٔ)

 (.ٕٕٗص األسماء ضبط في المغني)معجمة كبذاؿ قاؼ ككسر نكف كسككف بمضمكمة(ٜ)

 (.ٓٚٔ/ٔ)األخيار مغاني ،(ٖٖٔ/٘)الكماؿ تيذيب( ٓٔ)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٗ٘ 

: مف متقني أىؿ المدينة. (ٕ). كقاؿ في المشاىير(ٔ)كره ابف حباف في الثقاتذ
: (٘)كالخبلصة (ٗ). كفي التقريب(ٖ)المدينة. كذكره ابف خمفكف في ثقاتو

 صدكؽ. 
قمت: صحح لو مسمـ كالترمذم كابف خزيمة كابف حباف كالحاكـ كالبييقي    

 كالضياء. فمثمو يقاؿ فيو: ثقة كاهلل أعمـ.
ٌ تٍ يُمز تٍ عًشٔ تٍ يانك األَظاس٘ ادلاصَٙ ٔاعع تٍ حثا -8

. ركل عف عبداهلل بف زيد، كجابر بف عبداهلل، كأبي سعيد (ٙ)ادلذَٙ
كابف أخيو محمد بف يحيى بف  ،كغيرىـ، كركل عنو ابنو حباف الخدرم
 حباف.

، كقاؿ (ٜ) : مدني ثقة. كذكره ابف حباف في الثقات(ٛ)كالعجمي (ٚ)قاؿ أبكزرعة
: ثقة. كقاؿ (ٔ): مف متقني أىؿ المدينة. كقاؿ الذىبي(ٓٔ)كقاؿ في المشاىير

                                                           

 (. ٕٗٗ/ٙ) الثقات( ٔ)

 (. ٕٙٔ)صالمشاىير( ٕ)

 (. ٖٔٗ/ٖ( إكماؿ تيذيب الكماؿ)ٖ)

 (.ٜٗٔ)ص التقريب( ٗ)

 (. ٓٚ)ص الخبلصة( ٘)

 (  ٕٓٔ/ٔٔ(،  تيذيب التيذيب)ٜٖٙ/ٖٓ( تيذيب الكماؿ )ٙ)

 (.  ٛٗ/ٜ( الجرح كالتعديؿ)ٚ)
 (. ٖٙٗ)ص الثقات تاريخ( ٛ)

 (.ٜٛٗ/٘) الثقات( ٜ)

 (. ٕٚٔ)صىيرالمشا( ٓٔ)
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ٕٖٗٙ 

 (ٖ): صحابي ابف صحابي، كقيؿ: بؿ ثقة. لكف رجح في اإلصابة(ٕ)ابف حجر
 أنيما اثناف كاحد صحابي كىذا الراكم ثقة. قاؿ العبلئي، كأبكزرعة العراقي: 

لو فيمف في صحبتو نظر كال كجو لذلؾ فإنو تابعي قطعنا قا (ٗ)ذكره الصغاني
 .(٘)أبك زرعة كالجماعة

، عثذاهلل تٍ صٚذ تٍ عاطى تٍ كعة األَظاس٘، أتٕ حمًذ ادلاصَٙ -9
كىك الذم قتؿ مسيممة الكذاب، كاختمفكا في شيكده بدران، كالصحيح أنو شيد 

عدة أحاديث منيا حديث الكضكء،  أحدان كغيرىا،  كقد ركل عف النبي 
 ،كيحيى بف عمارة ،ككاسع بف حباف ،كركل عنو عباد بف تميـ ابف أخيو
 .(ٙ)كغيرىـ. استشيد سنة ثبلث كستيف

 احلكى عهٗ ْزا انطشٚك:
ىذا السند متصؿ لكنو ضعيؼ لضعؼ أبي الطاىر ابف أبي عبيداهلل. لكف    

لـ ينفرد بركايتو بؿ تابعو في األخذ عف حرممة الحسف بف سفياف، كىك مف 
                                                           

 (. ٖٙٗ/ٕ( الكاشؼ)ٔ)

 (.ٜٚ٘( التقريب )صٕ)

 (. ٗٙٗ/ٙ(اإلصابة)ٖ)

(الصغاني: بفتح الصاد كالغيف المعجمة كبعد األلؼ نكف، ىذه النسبة إلى ببلد مجتمعػة ٗ)
ػا )المبػاب  كراء نير جيحكف يقاؿ ليا: صغانياف .. كينسػب إلييػا الصػغاني كالصػاغاني أيضن

(ٕ/ٕٕٗ.) 

 (.ٖٖٙ(، تحفة التحصيؿ)صٜٕ٘(جامع التحصيؿ)ص٘)

(، التقريػػػػب ٘ٛ/ٗ(، اإلصػػػػابة)ٙٗٔ/ٖ(، أسػػػػد الغابػػػػة)ٖٜٔ/ٖ( )انظػػػػر: االسػػػػتيعاب)ٙ)
 (.ٖٗٓ)ص
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ٕٖٗٚ 

 كبار الحفاظ  الثقات كما سيأتي.
 ٚك انخاَٙ:انطش

كىك قكؿ الحاكـ: كشاىده ما حدثناه أبك الكليد الفقيو غير مرة، ثنا الحسف 
بف سفياف، ثنا حرممة بف يحيى، ثنا ابف كىب، عف عمرك بف الحارث، عف ا

 .حباف بف كاسع، أف أباه حدثو، أنو سمع عبداهلل بف زيد
انمششٙ  أتٕانٕنٛذ انفمّٛ، ْٕ حغاٌ تٍ حمًذ تٍ أمحذ تٍ ْاسٌٔ -1

. ركل عف: (ٔ). كلد بعد السبعيف كالمائتيفاأليٕ٘ األعتار انفمّٛ انشافعٙ
الحسف بف سفياف، كابف خزيمة، كأحمد بف الحسف الصكفي، كغيرىـ، كركل 

 ، كأبكالفضؿ الصفار، كغيرىـ. (ٕ)عنو الحاكـ، كأبكطاىر بف َمحِمش
الحديث بخراساف : إماـ أىؿ ىػ(ٜٚ٘)تابف الجكزمأبك الفرج  الحافظ قاؿ    

. كقاؿ الذىبي: الحافظ (ٖ)في عصره، كأزىدىـ كأكثرىـ اجتيادنا في العبادة
ا: اإلماـ األكحد، (ٗ)الفقيو الشافعي أحد األعبلـ مف كبار األئمة . كقاؿ أيضن

. كقاؿ التاج السبكي: اإلماـ الجميؿ أحد أئمة (٘)الحافظ، المفتي، شيخ خراساف
عف اثنتيف كسبعيف  ربعيف كثبلث مائة. تكفي سنة تسع كأ(ٙ)أئمة الدنيا

                                                           

 (.ٕٕٙ/ٖ)الكبرل الشافعية طبقات ،(ٖٜٗ/٘ٔ( السير)ٔ)

 (.ٕ٘ٙٔ/ٗ(بالفتح كسككف الميممة ككسر الميـ بعدىا شيف معجمة)تبصير المنتبوٕ)

 (.ٕٛٔ/ٗٔ(المنتظـ)ٖ)

 (.ٗٚ/ٖ) الحفاظ تذكرة( ٗ)

 (.ٕٜٗ/٘ٔ( السير )٘)

 (.ٕٕٙ/ٖالشافعية الكبرل)( طبقات ٙ)
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ٕٖٗٛ 

 . (ٔ)سنة
 
 احلغٍ تٍ عفٛاٌ تٍ عايش تٍ عثذ انعضٚض تٍ عطاء أتٕ انعثاط -2

. ركل عف (ٗ). كلد سنة بضع عشرة كمائتيف(ٖ)نشٛثاَٙا (ٕ)انُغٕ٘
حرممة، كأحمد، كىشاـ بف عمار، كغيرىـ، كركل عنو أبك الكليد الفقيو، كأبك 

 حباف، كغيرىـ.بف حمداف، كابف اعمرك 
: كتب إلّي كىك (٘)ىػ(ٕٖٚـ)تبف أبي حاتالحافظ عبدالرحمف اقاؿ      

صدكؽ. كقاؿ ابف حباف: كاف ممف رحؿ كصنؼ كحدث، عمى تيقظ مع صحة 
 (ٚ). كقاؿ الحاكـ: ىك محدث خراساف في عصره(ٙ)الديانة كالصبلبة في السنة

. ليس لو في (ٛ)بمقدـ في الثبت كالكثرة كالرحمة كالفيـ كالفقو كاألد (ٚ)عصره

                                                           

 (.ٕٙٔ/ٔ)الشافعية طبقات ،(ٕٚٗ/ٔ)الشافعييف طبقات ،(ٕٜٗ/٘ٔ(السير )ٔ)

إلى نسا فمنيـ مف ينسب إلييػا  (النسكم: بفتح النكف كالسيف كفي آخرىا كاك ىذه النسبة أيضإ)
اضػؿ نسكم كاشتير بيذه النسبة جماعة منيـ أبك العباس الحسف بف سفياف النسكم إماـ مػتقف ف

 (.ٖٛٓ/ٖصاحب المسند المشيكر.)المباب

 (. ٖٕٓ(، التقييد )صٚ٘ٔ/ٖٔ(، المنتظـ)٘ٗ( تاريخ نيسابكر)صٖ)

 (. ٚ٘ٔ/ٗٔ(السير)ٗ)

 (. ٙٔ/ٖ( الجرح كالتعديؿ)٘)

 (. ٕٗٙ/ٖ)الكبرل الشافعية طبقات ،(ٙٙ/ٚ(، تاريخ اإلسبلـ)ٜٛٔ/ٕتذكرة الحفاظ)انظر: (ٙ)

 .(٘ٗ(تاريخ نيسابكر)صٚ)

(، الػػػػػكافي ٜٛٔ/ٕ(، تػػػػػذكرة الحفػػػػػاظ)ٖٕٔ(، التقييػػػػػد )ص٘ٓٔ/ٖٔتػػػػػاريخ دمشػػػػػؽ)( ٛ)
 (.ٖٕ/ٕٔبالكفيات)
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ٕٖٜٗ 

: اإلماـ الحافظ الثبت. كقاؿ ابف العماد: (ٕ)كقاؿ الذىبي .(ٔ)في الدنيا نظير
 . (ٗ). تكفي سنة ثبلث كثبلثمائة(ٖ)ككاف ثقة، حجة، كاسع الرحمة

 تقدمت ترجمتو. ثقة.  مختمؼ فيو كىك حرممة بف يحيى.          -ٖ
 تقدمت ترجمتو.  ثقة فقيو.           عبداهلل بف كىب.            -ٗ
 تقدمت ترجمتو.  ثقة.              عمرك بف الحارث.             -٘
 تقدمت ترجمتو.   ثقة.             حباف بف كاسع األنصارم.      -ٙ
 تقدمت ترجمتو.    كاسع بف حباف األنصارم.     تابعي ثقة .     -ٚ
 قدمت ترجمتو.ت    .    صحابي.      عبداهلل بف زيد األنصارم -ٛ

 احلكى عهٗ ْزا انطشٚك:
إسناد ظاىره الصحة فيك متصؿ رجالو ثقات، كيعد متابعة ألبي الطاىر 
المدني الراكم عف حرممة بف يحيى حيث اشترؾ في السماع معو عنو  

 الحسف بف سفياف كما مر. كاهلل أعمـ.
 ثانينا: دراسة إسناد اإلماـ البييقي:

قاؿ البييقي في الكبرل: أخبرنا أبك عبداهلل محمد بف عبداهلل الحافظ،    
أخبرنا أبك الحسف أحمد بف محمد بف َعبدكس العنزم، حدثنا عثماف بف سعيد 

                                                           

 (.ٖٛٓ( طبقات الحفاظ)صٔ)

 (. ٚ٘ٔ/ٗٔ( السير)ٕ)

 (.   ٛٔ/ٗ(شذرات الذىب)ٖ)

 الشػػػػػػػػػافعية طبقػػػػػػػػػات ،(ٖٕ/ٕٔ)بالكفيػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػكافي(. ٜٚٔ/ٕ( تػػػػػػػػػذكرة الحفػػػػػػػػػاظ )ٗ)
 (.ٕٜ/ٔ) الشافعية طبقات ،(ٜٜٔ/ٔ) الشافعييف طبقات ،(ٕ٘ٙ/ٖ)الكبرل
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ٕٖ٘ٓ 

الدارمي، حدثنا الييثـ بف خارجة، حدثنا عبداهلل بف كىب، قاؿ: أخبرني عمرك 
 و سمع عبداهلل..".بف الحارث،عف حباف بف كاسع األنصارم،أف أباه حدثو،أنا
 
أتٕعثذاهلل حمًذ تٍ عثذ اهلل تٍ حمًذ تٍ محذّٔٚ اتٍ انثٛع -1

سمع مف أبي الكليد الفقيو، كأبي عبداهلل  احلاكى انُٛغاتٕس٘ احلافع.
الحافظ، كغيرىـ، كركل عنو الدارقطني كىك مف شيكخو،  الصفار، كأبي عمي

 .(ٔ)كعشريف كثبلثمائة . كلد في سنة إحدلكالبييقي، كأبكذر اليركم، كغيرىـ
: كاف مف أىؿ الفضؿ ىػ(ٖٙٗالحافظ أبكبكر الخطيب البغدادم)ت قاؿ  

. كقاؿ ابف (ٕ)كالعمـ كالمعرفة كالحفظ. ككاف ثقة. ككاف يميؿ إلى التشيع
الجكزم: ككاف مف أىؿ الفضؿ كالعمـ كالحفظ لمحديث، كلو في عمـك الحديث 

اإلماـ الحافظ الناقد العبلمة شيخ كقاؿ الذىبي: . (ٖ)مصنفات.. ككاف ثقة
كقاؿ التاج السبكي: كاف إمامنا جميبلن كحافظنا حفيبلن اتفؽ عمى  .(ٗ)المحدثيف

 .(ٙ)تكفي سنة خمس كأربعمائة .(٘)إمامتو كجبللتو كعظـ قدره
أمحذ تٍ حمًذ تٍ عثذٔط تٍ عهًح أتٕاحلغٍ  -2

                                                           

 (.ٜٕ٘/ٖ(، الكافي بالكفيات)ٕٙٔ/ٖ(، تذكرة الحفاظ)ٜٓٔ/٘ٔ( المنتظـ)ٔ)

 (.ٜٓ٘/ٖ( تاريخ بغداد)ٕ)

 (.ٜٓٔ/٘ٔ( المنتظـ)ٖ)

 (.ٖٙٔ/ٚٔ(السير)ٗ)

( طبقػػػات ٙٙٔ/ٖ(، تػػػذكرة الحفػػػاظ)ٕٓٛ/ٗ(، كفيػػػات األعيػػػاف)ٙٚ(، التقييػػػد )صٜٓ٘/ٖ( تػػػاريخ بغػػػداد)٘)
 (.  ٜٗٔ/ٔ(، طبقات الشافعية )ٔٙٔ/ٗالشافعية الكبرل)

 (.  ٙ٘ٔ/ٗ( طبقات الشافعية الكبرل)ٙ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖ٘ٔ 

خزيمة، سمع محمد بف أشرس، كالسرم بف  انُٛغاتٕس٘.(ٔ)انطشائفٙ
حدث عنو: أبكعمي الحافظ، كالحاكـ،  كعثماف بف سعيد الدارمي، كجماعة.

 .(ٕ)كالسممي، كآخركف
انتخب عميو ( ٖ)قاؿ الحاكـ: كاف مف أصحاب الصدؽ كالمحدثيف المشيكريف

أبكعمي الحافظ ثبلثة أجزاء، كأبكالحسيف الحجاجي سبعة أجزاء، كلـ يزؿ 
. كقاؿ صاحب تراجـ (ٗ)إليو مف السبلمةمقبكالن في الحديث مع ما كاف يرجع 

شيكخ الحاكـ: ثقة مسند مشيكر عمى سبلمة فيو، كالمراد بالسبلمة ىنا 
 .  (٘)الغفمة كحسف الظف في غير مكضعو، كاهلل أعمـ

 .(ٚ)تكفي سنة ست كأربعيف كثبلثمائة. (ٙ)كقاؿ الذىبي:الشيخ المسنداألميف
، الحافظ ٛذ، انذاسيٙأتٕ عع عخًاٌ تٍ ععٛذ تٍ خانذ تٍ ععٛذ -3

                                                           

إلػى  (الطرائفي: بفتح الطاء كالراء ككسر الياء المثنػاة مػف تحتيػا كفػي آخرىػا فػاء، ىػذه النسػبةٔ)
(، لػػب ٕٛٚ/ٕبيػػع الطرائػػؼ كشػػرائيا، كىػػي األشػػياء الحسػػنة المتخػػذة مػػف الخشػػب )المبػػاب

 (.ٛٙٔالمباب)ص

 (.ٖٔٛ/ٚ(، تاريخ اإلسبلـ)ٕٓ٘/٘ٔ( السير)ٕ)

 (.ٛٚ( تاريخ نيسابكر)صٖ)

(، الػػػػػػّركض الباسػػػػػػـ فػػػػػػي تػػػػػػراجـ شػػػػػػيكخ الحػػػػػػاكـ ألبػػػػػػي الطيػػػػػػب ٖٙ/ٗ( األنسػػػػػػاب)ٗ)
 (.ٖٓٔ/ٔالمنصكرم)

 (.ٖٔٔ/ٔسـ)( الّركض البا٘)

 (.ٜٔ٘/٘ٔ( السير)ٙ)

 (.ٖٔ/ٛ(، الكافي بالكفيات)ٜٔ٘/٘ٔ( السير)ٚ)
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ٕٖٕ٘ 

الناقد اإلماـ الحجة، كلد: قبؿ المائتيف بيسير، كطكؼ األقاليـ في طمب 
. كسمع: أبا اليماف، كابف المديني، كالييثـ بف خارجة، كخمقنا كثيرنا، (ٔ)الحديث

حدث عنو ابنو محمد، كابف عبدكس، كأبكالنضر الفقيو، كخمؽ كثير. قاؿ 
بيذا الشأف يقارف بالبخارم كأبي زرعة كأبي الخميمي عنو: كبير المحؿ عالـ 

تكفي سنة  .(ٖ)حد أئمة الدنياأ . ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ:(ٕ)حاتـ
 .(ٗ)ثمانيف كمائتيف

، كيقاؿ: أبك يحيى اذلٛخى تٍ خاسجح اخلشاعاَٙ احلافع، أتٕ أمحذ -4
 المركزم، نزيؿ بغداد. سمع مالكنا كالميث كآخريف. كحدث عنو البخارم،

براىيـ الحربي، كأبكزرعة، كغيرىـ  .(٘)كا 
أحمد: كاف أبي إذا رضي عف إنساف ككاف عنده ثقة اإلماـ قاؿ عبد اهلل بف 

. كقاؿ ابف (ٙ)حدث عنو كىك حي فحدثنا عف الييثـ بف خارجة كىك حي

                                                           

 (.ٙٗٔ/ٕ(، تذكرة الحفاظ)ٜٖٔ/ٖٔ(السير)ٔ)

 (.ٚٚٛ/ٖ( اإلرشاد)ٕ)

 (.٘٘ٗ/ٛ( الثقات)ٖ)

(، طبقػػػػات الحفػػػػاظ ٕٖ٘/ٖٔ(، السػػػػير )ٚٗٔ/ٕ(، تػػػػذكرة الحفػػػػاظ)٘٘ٗ/ٛ( الثقػػػػات)ٗ)
 (.ٕٚٚ)ص

 (.ٖٜ/ٔٔ(، تيذيب التيذيب )ٚٚٗ/ٓٔالسير)(، ٖٗٚ/ٖٓ(تيذيب الكماؿ)٘)

 (.ٜٗ/ٔٔ(، تيذيب التيذيب )ٖٙٚ/ٖٓ(، تيذيب الكماؿ)ٚٛ/ٙٔ(تاريخ بغداد)ٙ)
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ٕٖٖ٘ 

. (ٖ). كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(ٕ). كقاؿ أبكحاتـ: صدكؽ(ٔ)معيف: ثقة
. (ٗ)ات، كقاؿ: ككاف يسمى شعبة الصغير لتيقظوكذكره ابف حباف في الثق

مات سنة سبع كعشريف كمائتيف، كقيؿ:  .(٘)كقاؿ الخميمي: ثقة متفؽ عميو
 .(ٙ)ثماف كعشريف

 تقدمت ترجمتو.   عبداهلل بف كىب.             ثقة فقيو.       -٘
 تقدمت ترجمتو.  .           عمرك بف الحارث.            ثقة -ٙ
 تقدمت ترجمتو.  حباف بف كاسع األنصارم.     ثقة.           -ٚ
 تقدمت ترجمتو. .    كاسع بف حباف األنصارم.     تابعي ثقة -ٛ
 تقدمت ترجمتو..      .    صحابيعبداهلل بف زيد األنصارم -ٜ

 احلكى عهٗ اإلعُاد:
 إسناد ظاىره الصحة فيك متصؿ، رجالو ثقات، كاهلل أعمـ.

                                                           

(، تيػػػذيب ٖٗ/ٕ(، تػػػذكرة الحفػػػاظ)ٖٙٚ/ٖٓ(، تيػػػذيب الكمػػػاؿ)ٚٛ/ٙٔ(تػػػاريخ بغػػػداد)ٔ)
 (.ٜٗ/ٔٔالتيذيب )

 (.ٜٗ/ٔٔ(، كانظر: تيذيب التيذيب )ٙٛ/ٜ(الجرح كالتعديؿ)ٕ)

(. تيػػػذيب ٖٗ/ٕ(، تػػػذكرة الحفػػػاظ)ٖٚٚ/ٖٓ(، تيػػػذيب الكمػػػاؿ)ٚٛ/ٙٔخ بغػػػداد)(تػػػاريٖ)
 (.ٜٗ/ٔٔالتيذيب )

 (.ٜٗ/ٔٔ(، كانظر: تيذيب التيذيب )ٖٕٙ/ٜ(الثقات)ٗ)

 (.ٜٗ/ٔٔ(، كانظر: تيذيب التيذيب )ٕ٘ٗ/ٔ(اإلرشاد)٘)

(، تػػػػػػذكرة ٖٚٚ/ٖٓ(، تيػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ)ٚٛ/ٙٔ(، تػػػػػػاريخ بغػػػػػػداد)ٖٕٙ/ٜ(الثقػػػػػػات)ٙ)
(، تيػػػػػذيب التيػػػػػذيب ٜٖٕ/ٕٚ(، الػػػػػكافي بالكفيػػػػػات )ٜٚٗ/ٓٔ، السػػػػػير)(ٖٗ/ٕالحفػػػػاظ)

(ٔٔ/ٜٗ.) 
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و عهٛٓا ٔكالو احلفاظ عهٗ طشق احلذٚج ٔانكالتمٛح ادلثحج انخاَٙ: 
 ٔشٕاْذِ: احلذٚج

 طشق احلذٚج ٔانكالو عهٛٓا:تمٛح ادلطهة األٔل: ركش 
طرؽ، كقد سبؽ ذكر بعضيا، كال بد  ىذا الحديث لو عف عبداهلل بف زيد 

قة مف ذكر بقية طرقو ألف األمر يتعمؽ بالترجيح في المتف، لنعرؼ المكاف
 كالمخالفة، كالمتابعة كالتفرد.

فما تقدـ ذكره طريؽ كاحد، ىك ابف كىب عف عمرك بف الحارث عف حباف 
 .عف أبيو عف عبداهلل بف زيد

كركاه عف ابف كىب ثبلثة: عبدالعزيز بف عمراف، كحرممة، كالييثـ بف 
خارجة، كحرممة ركاه عنو اثناف: أبكالطاىر المدني كالحسف بف سفياف. ىذا 

 تقدـ ذكره. ما
كأما بقية طرؽ الحديث، كىي ثبلثة: طريؽ يحيى بف عمارة، كطريؽ عباد    
 بف تميـ، كطريؽ كاسع بف حباف:ا

فأما طريؽ يحيى بف عمارة فتفرد عنو ابنو عمرك، كىذا ذكر الطرؽ إليو:    
:عف عمرك بف يحيى المازني، عف أبيو، أنو قاؿ (ٔ)قاؿ مالؾ في مكطئو

لعبداهلل بف زيد بف عاصـ، كىك جد عمرك بف يحيى المازني، ككاف مف 
ُأ؟  : َىْؿ َتْسَتِطيُع َأْف ُتِرَيِني َكْيَؼ َكاَف َرُسكُؿ المَّوِ أصحاب رسكؿ اهلل  َيَتَكضَّ

. ـْ : َنَع ، َفَأْفَرَغ َعَمى َيِدِه َفَغَسَؿ  َفَقاَؿ: َعْبُد المَِّو ْبُف َزْيِد ْبِف َعاِصـ  َفَدَعا ِبَكُضكء 
                                                           

 (. ٛٔ/ٔ)الكضكء في العمؿ باب الطيارة كتاب المكطأ( 1)
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َـّ َغَسَؿ  َـّ َغَسَؿ َكْجَيُو َثبَلثنا، ُث َـّ َتَمْضَمَض َكاْسَتْنَثَر َثبَلثنا، ُث َيَدْيِو َمرََّتْيِف َمرََّتْيِف ُث
َـّ َمَسَح رَْأَسُو ِبَيدَ  ْيِو َفَأْقَبَؿ ِبِيَما َكَأْدَبَر، َبَدَأ َيَدْيِو َمرََّتْيِف َمرََّتْيِف ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِف، ُث

َـّ َردَُّىَما، َحتَّى َرَجَع ِإَلى اْلَمَكاِف الَِّذم َبَدَأ  َـّ َذَىَب ِبِيَما ِإَلى َقَفاُه ُث ِبُمَقدَّـِ رَْأِسِو، ُث
َـّ َغَسَؿ ِرْجَمْيِو".   ِمْنُو، ُث

 .(ٔ)كمف طريؽ مالؾ أخرجو البخارم كمسمـ كغيرىما
: حدثنا مكسى قاؿ: حدثنا كىيب، عف عمرك، عف أبيو: (ٕ)ارمكقاؿ البخ  

شيدت عمرك بف أبي حسف، سأؿ عبداهلل بف زيد: بو. كمف طريؽ كىيب 
 .(ٖ)أخرجو مسمـ كغيره

: حدثنا مسدد قاؿ: حدثنا خالد بف عبداهلل قاؿ: حدثنا عمرك (ٗ)كقاؿ البخارم 
ؽ خالد أخرجو مسمـ، بف يحيى، عف أبيو، عف عبداهلل بف زيد: بو. كمف طريا

                                                           

 كتػػاب مسػػمـ صػػحيح ،(٘ٛٔحٛٗ/ٔ)كمػػو الػػرأس مسػػح بػػاب الكضػػكء كتػػاب البخػػارم صػػحيح( 1)
 صػػفة فػي بػاب الطيػارة كتػاب داكد أبػي سػػنف ،(ٖٕ٘حٕٔٔ/ٔ) النبػي كضػكء فػي بػاب الطيػارة
 الػرأس مسػح فػي جػاء مػا باب الطيارة كتاب الترمذم جامع ،(ٛٔٔحٖٓكٜٕ/ٔ)  النبي كضكء

حػديث عبػد اهلل بػف زيػد أصػح شػيء فػي ىػذا كقاؿ:(، ٕٖحٚٗ/ٔأنو يبدأ بمقدـ الرأس إلى مؤخره)
(، ٜٚحٔٚ/ٔسنف النسائي كتاب الطيارة باب حد الغسؿ كباب صفة مسػح الػرأس) ،الباب كأحسف

 (. ٖٗٗحٜٗٔ/ٔ)الرأس مسح في جاء ما باب كسننيا الطيارة كتاب ماجو ابف سنف

 مسػػح كبػػاب ،(ٙٛٔحٛٗ/ٔ)الكعبػػيف إلػػى الػػرجميف غسػػؿ بػػاب الكضػػكء كتػػاب البخػػارم صػػحيح(2)
 (. ٕٜٔحٜٗ/ٔ) مرة الرأس

 عكانػػة أبػي مسػتخرج ،(ٖٕ٘حٕٔٔ/ٔ) النبػػي كضػكء فػي بػاب الطيػػارة كتػاب مسػمـ صػحيح(3)
 لمبييقػي الكبػرل السػنف( ٚٚٓٔحٖٛ٘/ٖ) حبػاف ابػف صحيح بترتيب اإلحساف ،(ٖٙٙحٕٗٓ/ٔ)
 (.ٖٕٓحٗٛ/ٔ)

 (. ٜٔٔحٜٗ/ٔ)كاحدة غرفة مف كاستنشؽ مضمض مف باب الكضكء كتاب البخارم صحيح( 4)
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 ، كغيرىـ.(ٔ)كأبكداكد كأحمد، كالدارمي

: حدثنا أحمد بف يكنس قاؿ: حدثنا عبدالعزيز بف أبي (ٕ)كقاؿ البخارم   
سممة قاؿ: حدثنا عمرك بف يحيى، عف أبيو، عف عبداهلل بف زيد: بو. كمف 

، (ٖ)طريؽ عبدالعزيز الماجشكف أخرجو أحمد، كالدارمي، كابف حباف، كالبييقي
 كغيرىـ.

: حدثنا خالد بف مخمد، قاؿ: حدثنا سميماف بف ببلؿ، قاؿ: (ٗ)كقاؿ البخارم
حدثني عمرك بف يحيى، عف أبيو، عف عبداهلل بف زيد: بو. كمف طريؽ 

 .(٘)سميماف أخرجو مسمـ، كأبكعكانة

                                                           

 داكد أبػػي سػػنف ،(ٖٕ٘حٕٓٔ/ٔ) النبػػي كضػػكء بػػاب الطيػػارة كتػػاب مسػػمـ صػػحيح(1)
 أحمػػػػػػػػد مسػػػػػػػػند ،(ٜٔٔحٖٓ/ٔ)  النبػػػػػػػػي كضػػػػػػػػكء صػػػػػػػػفة بػػػػػػػػاب الطيػػػػػػػػارة كتػػػػػػػػاب

 مػػػػػرتيف مػػػػػرتيف الكضػػػػػكء بػػػػػاب الطيػػػػػارة كتػػػػػاب الػػػػػدارمي مسػػػػند ،(٘ٗٗٙٔحٖٖٚ/ٕٙ)
 (. ٕٔٚح٘ٗ٘/ٔ)

الغسػػؿ كالكضػػكء فػػي المخضػػب كالقػػدح كالخشػػب  بػػاب الكضػػكء كتػػاب البخػػارم صػػحيح(2)
 (. ٜٚٔحٓ٘/ٔكالحجارة )

 مػرتيف الكضػكء بػاب الطيػارة كتػاب الدارمي مسند ،(ٙ٘ٗٙٔح-ٕٖٛ/ٕٙ)أحمد مسند(3)
 سػػنف ،(ٖٜٓٔحٖٖٚ/ٖ) حبػػاف ابػػف صػػحيح بترتيػػب اإلحسػػاف ،(ٕٔٚح٘ٗ٘/ٔ) مػػرتيف
 (. ٕٓٔحٜٗ/ٔ) الكبرل البييقي

 (. ٜٜٔحٔ٘/ٔ)التكر مف الكضكء باب الكضكء كتاب البخارم صحيح( 4)

 أبػػي مسػػتخرج ،(ٖٕ٘حٕٔٔ/ٔ) النبػػي كضػػكء بػػاب الطيػػارة كتػػاب مسػػمـ صػػحيح( 5)
 (. ٓٙٙحٕٗٓ/ٔ)عكانة
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: حدثنا ابف أبي عمر قاؿ: حدثنا سفياف بف عيينة، عف (ٔ)كقاؿ الترمذم
عمرك بف يحيى، عف أبيو، عف عبد اهلل بف زيد: بو. كمف طريؽ سفياف بف 
عيينة أخرجو النسائي، كأحمد، كالحميدم، كابف خزيمة، كالدارقطني، 

 ، كغيرىـ.(ٕ)كالبييقي

بف  : حدثنا سفياف قاؿ: حدثنا يحيى بف سعيد، عف عمرك(ٖ)كقاؿ أحمد
 يحيى: بو.

: حدثنا يحيى بف حساف، حدثنا عبدالعزيز بف محمد كخالد بف (ٗ)كقاؿ الدارمي
 عبداهلل، عف عمرك بف يحيى المازني: بو. 

: ركاه سميماف بف ببلؿ كعبدالعزيز بف محمد، عف عمرك بف (٘)قاؿ أبكعكانةك 
 بف يحيى فقاال:" فأدبر بيديو كأقبؿ". يعني مسح الرأس. 

                                                           

بػػػاب فػػػيمف يتكضػػػأ بعػػػض كضػػػكئو مػػػرتيف، كبعضػػػو  الطيػػػارة كتػػػاب الترمػػػذم جػػػامع( 1)
 ( كقاؿ: حسف صحيح. ٚٗحٙٙ/ٔثبلثا)

 مسػػػػػػند ،(ٜٜحٕٚ/ٔ)الػػػػػػرأس مسػػػػػػح عػػػػػػدد بػػػػػػاب الطيػػػػػػارة كتػػػػػػاب النسػػػػػػائي سػػػػػػنف(2)
كتػاب  خزيمػة ابػف صػحيح ،(ٕٕٗحٕٜٖ/ٔ)الحميػدم مسػند ،(ٕ٘ٗٙٔحٖٚٚ/ٕٙ)أحمػد

 جميػػػػع لمسػػػػح أكعػػػػب ليكػػػػكف جميعػػػػا باليػػػػديف الػػػػرأس مسػػػػح اسػػػػتحباب بػػػػابالكضػػػػكء 
        اهلل رسػػػكؿ كضػػػكء بػػػاب الطيػػػارة كتػػػاب الػػػدارقطني ،سػػػنف(ٙ٘ٔحٓٛ/ٔ..)الػػػرأس

 الػرأس مسػح فػي التكػرار بػاب الطيػارة كتػاب الكبرل البييقي ،سنف(ٕٛٙكٕٚٙحٓٗٔ/ٔ)
 (. ٜٜٕح٘ٓٔ/ٔ)

 (. ٕ٘ٗٙٔحٖٛٚ/ٕٙ)أحمد مسند( 3)

 (. ٕٔٚح٘ٗ٘/ٔ)مرتيف مرتيف الكضكء باب الطيارة كتاب الدارمي مسند( 4)

 (.ٜٚٙحٜٕٓ/ٔ)عكانة أبي مستخرج( 5)
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: حدثنا بحر بف نصر،عف ابف كىب،عف يحيى بف عبداهلل (ٔ)الجاركدكقاؿ ابف 
بف سالـ كمالؾ بف أنس، عف عمرك بف يحيى المازني: بو. كمف طريؽ ا

 .(ٕ)بمالؾ أخرجو أبكعكانة، كالطحاكم يحيى بف عبداهلل بف سالـ مقركننا

: حدثنا ابف صاعد، نا محمد بف يعقكب بف عبدالكىاب بف (ٖ)كقاؿ الدارقطني
حيى بف عباد بف عبداهلل بف الزبير بالمدينة، حدثني محمد بف فميح بف ي

 سميماف، عف عمرك بف يحيى بف عمارة بف أبي حسف المازني: بو. 

 عف عمركبف يحيى األنصارم:بو. حدثناخارجة بف مصعب (ٗ):كقاؿ الطيالسي

ىذه ىي الطرؽ عف عمرك بف يحيى بف عمارة عف أبيو عف عبداهلل بف 
كفييا ذكر مسح الرأس، كلـ يرد فييا ذكر األذنيف إال ركاية أحمد مف ، زيد

ا صراحة.  طريؽ الماجشكف. ككميا لـ يرد فييا ذكر أخذ ماء جديد لمرأس أيضن
: حدثنا ابف (٘)كأما طريؽ عباد بف تميـ عف عبداهلل بف زيد: فقاؿ الطحاكم

                                                           

 أمػػػػر مػػػػا كصػػػػفة  اهلل رسػػػػكؿ كضػػػػكء صػػػػفة بػػػػاب الطيػػػػارة كتػػػػاب الجػػػػاركد ابػػػػف منتقػػػػى( 1)
 (. ٖٚحٖٓص)بو

 مسػػح فػػرض بػػاب الطيػػارة كتػػاب اآلثػػار معػػاني شػػرح ،(ٜ٘ٙحٖٕٓ/ٔ)عكانػػة أبػػي مسػػتخرج( 2)
 (ٕٛٔحٖٓ/ٔ) الكضكء في الرأس

 (. ٕٓٚحٓٗٔ/ٔ)  اهلل رسكؿ كضكء باب الطيارة كتاب الدارقطني سنف( 3)

 يػدلس ككػاف متػركؾ: الحافظ فيو قاؿ مصعب بف كخارجة ،(ٜٛٔٔحٕٗٗ/ٕ)الطيالسي مسند( 4)
 سػكل آخػر بػأمر ضػعؼ مػف: كىػـ المدلسػيف، مراتب مف الخامسة المرتبة في كذكره الكذابيف، عف

 التيػػػذيب تقريػػػب ،(ٗ٘ص)المدلسػػػيف طبقػػػات. )بالسػػػماع صػػػرحكا كلػػػك مػػػردكد فحػػػديثيـ التػػػدليس
 . الطرؽ الستيعاب ذكرتو لكف ،(ٙٛٔص)

، إسػناده (ٔٗٔحٕٖ/ٔ) الصبلة كضكء في األذنيف حكـ باب الطيارة كتاب اآلثار معاني شرح( 5)
 إسناده صحيح متصؿ رجالو ثقات.
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: ثنا شعبة قاؿ: ثنا قاؿ: ثنا عبيداهلل بف معاذ قاؿ: ثنا أبي قاؿ (ٔ)أبي داكد
، عف عباد بف -قاؿ ابف أبي داكد: كىك حبيب بف زيد-حبيب األنصارم 

ُأِتَي  َرَأْيُت َرُسكَؿ اهلِل  تميـ، عف عبداهلل بف زيد جد حبيب ىذا، قاؿ: "
ـَ ". كمف طريؽ شعبة أخرجو النسائي في  ، َفَدلََّؾ ُأُذَنْيِو ِحيَف َمَسَحُي ِبَكُضكء 

كلفظو عف  (ٕ)في معجـ الصحابة كالضياء في المختارة اإلغراب كالبغكم
 تكضأ كمسح بأذنيو".  عبداهلل بف زيد: "أف النبي

، َكُأِتَي ِبُكُضكِء مطكالن بمفظ:"رََأْيُت النَِّبيَّ  (ٖ)كىك عند أبي يعمى في مسنده
أُ  :ِحيَف يَيْعنِ -ِذرَاَعْيِو،َكَدلََّؾ ُأُذَنْيوِ َفَجَعَؿ ُيَدلُِّؾ ِبِو  ُثُمَثْي ُمدٍّ،َفرََأْيُتُو َيَتَكضَّ

 ".َمَسَحُيَما
فيو ذكر مسح األذنيف  فيذا ىك طريؽ عباد بف تميـ عف عبداهلل بف زيد

 كدلكيما، لكف ليس فيو أخذ ماء جديد.
 :كأما طريؽ كاسع فقد ركاه عنو ابنو حباف بف كاسع

، عف حباف بف كاسع، : حدثنا مكسى بف داكد، حدثنا ابف لييعة(ٗ)قاؿ أحمد

                                                           

سحاؽ (1)  شػيخ الطحػاكم األسػدل البرّلسػى داكد بػف سػميماف داكد أبػى بف إبراىيـىك: أبكا 
) انظػر: كمػائتيف كسػبعيف اثنتػيف سػنة بمصػر تػكفى. الثّقػات األثبات المجّكديف الحفاظ أحد

 (.ٖٗٗ/ٖ(، مغاني األخيار)ٓٔ/ٕتاريخ ابف يكنس)

 المختػارة األحاديػث ،(٘ٙ/ٗ)لمبغػكم الصحابة معجـ ،(ٜٗحٖٔٔص)لمنسائي اإلغراب( 2)
 (. ٕٖٖحٖٗٙ/ٜ)

 (.  ٖٗٗ/ٔ)لمبكصيرم الميرة الخيرة إتحاؼىك في لـ أجده في المسند ك ( 3)

 (. ٓٗٗٙٔحٜٖٙ/ٕٙ)أحمد مسند( 4)
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َأ َيْكمنا  رََأْيُت َرُسكَؿ اهلِل  عف أبيو، عف عبداهلل بف زيد بف عاصـ قاؿ: " َتَكضَّ
َفَمَسَح رَْأَسُو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ َيَدْيِو". كمف طريؽ ابف لييعة أخرجو أحمد في 

 .(ٔ)مكضعيف آخريف كالدارمي
بف عمرك بف الحارث قاؿ: ثنا  : حدثنا صالح بف عبدالرحمف(ٕ)كقاؿ أبك عكانة

حجاج بف إبراىيـ األزرؽ، ح، كحدثنا ابف أخي ابف كىب، عف ابف كىب قاال: 
                                                           

 كتػػػػػاب الػػػػػدارمي مسػػػػػند ،(ٜ٘ٗٙٔحٖٗٛ/ٕٙ)،(ٚ٘ٗٙٔحٖٖٛ/ٕٙ)أحمػػػػػد مسػػػػػند(1)
 مكضػع كلمحػديث(. ٖٙٚحٖ٘٘/ٔ)جديػدنا مػاء لرأسػو يأخذ  اهلل رسكؿ كاف باب الطيارة
: حدثنا عمي بف إسحاؽ قػاؿ: أخبرنػا عبػداهلل، فيو قاؿ(ٜٙٗٙٔحٜٖٓ/ٕٙ)أحمد عند رابع

كعتاب قاؿ: حدثنا عبداهلل يعني ابف المبػارؾ قػاؿ: أخبرنػا ابػف لييعػة قػاؿ: حػدثنا حبػاف بػف 
يتكضػأ  كاسع، عف أبيو، عف عبداهلل بف زيػد بػف عاصػـ المػازني قػاؿ: "رأيػت رسػكؿ اهلل 

 ء غبر مف فضؿ يده". بالجحفة فذكر معنى حديث حسف إال أنو قاؿ: كمسح رأسو بما
( عمػػى ىػػذه الركايػػة بقكلػػو: ركل ابػػف لييعػػة ىػػذا  ٔ٘/ٔكقػػد عمػػؽ الترمػػذم فػػي جامعػػو)

تكضػأ كأنػو مسػح  الحديث عف حباف بف كاسع عف أبيو عػف عبػداهلل بػف زيػد: أف النبػي 
رأسو بماء غبر مف فضؿ يديو، كركاية عمرك بػف الحػارث عػف حبػاف أصػح، ألنػو قػد ركم 

أخػذ لرأسػو مػاءن جديػدنا". قمػت:  الحديث عف عبداهلل بف زيد: أف النبي  مف غير كجو ىذا
كىي مف طريؽ عبداهلل بف المبارؾ كمػا رأيػت.   فأعؿ الترمذم ركاية ابف لييعة بيذا المفظ،
ف كػػاف ضػػعيفنا، فػػإف ٕٗٗ/ٕفمػػف العجيػػب قػػكؿ األلبػػاني فػػي الضػػعيفة ) (: كابػػف لييعػػة كا 

ة، كما نص عمػى ذلػؾ غيػر كاحػد مػف األئمػة، كىػذا ممػا ركاية العبادلة الثبلثة عنو صحيح
ركاه عنو عبد اهلل بػف المبػارؾ عنػد اإلمػاـ أحمػد فػي ركايػة أىػػ.  يعنػي ىػذه الركايػة، كىػي 
معمكلػػة بمػػا ذكػػره الترمػػذم كبركايػػة مكسػػى بػػف داكد كالحسػػف األشػػيب عػػف ابػػف لييعػػة عنػػد 

 د بركاية معمكلة المتف؟!!!.  أحمد أيضا كيحيى بف حساف عنو عند الدارمي، فكيؼ يستشي

 (. ٓٛٙحٜٕٓ/ٔ)عكانة أبي مستحرج( 2)
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ثنا عمرك، أف حباف بف كاسع األنصارم حدثو، أف أباه حدثو، أنو سمع 
َأ  عبداهلل بف زيد بف عاصـ المازني، ذكر: "أنو رََأل َرُسكَؿ اهلِل  َتَكضَّ

َـّ  َـّ َغَسَؿ َكْجَيُو َثبَلثنا، َكَيَدُه اْلُيْمَنى َثبَلثنا، َكاأْلُْخَرل َفَتَمْضَمَض، ُث اْسَتْنَثَر، ُث
 َثبَلثنا، َكَمَسَح رَْأَسُو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ َيِدِه، َكَغَسَؿ ِرْجَمْيِو َحتَّى َأْنَقاُىَما".

: حدثنا ىاركف بف معركؼ، ح، كحدثني ىاركف بف سعيد األيمي (ٔ)كقاؿ مسمـ
أبك الطاىر، قالكا: حدثنا ابف كىب، أخبرني عمرك بف الحارث، أف حباف بف ك 

كاسع، حدثو أف أباه، حدثو أنو سمع عبداهلل بف زيد بف عاصـ المازني، يذكر 
َـّ َغَسَؿ َكْجَيُو َثبَلثنا،  أنو: "رََأل َرُسكَؿ اهلِل  َـّ اْسَتْنَثَر ُث َأ َفَمْضَمَض ُث َتَكضَّ

َثبَلثنا َكاأْلُْخَرل َثبَلثنا، َكَمَسَح ِبرَْأِسِو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ َيِدِه، َكَغَسَؿ  َكَيَدُه اْلُيْمَنى
 ِرْجَمْيِو َحتَّى َأْنَقاُىَما"، قاؿ أبكالطاىر: حدثنا ابف كىب،عف عمرك بف الحارث. 

قاؿ: حدثنا عبداهلل بف كىب المصرم،  : حدثنا سريج بف النعماف(ٕ)كقاؿ أحمد
 لحارث: بو. عف عمرك بف ا
عف عمرك  : حدثنا أحمد بف عمرك بف السرح، حدثنا ابف كىب(ٖ)كقاؿ أبكداكد

 بف الحارث: بو. ا
: حدثنا عمي بف َخْشَرـ قاؿ: أخبرنا عبداهلل بف كىب قاؿ: (ٗ)كقاؿ الترمذم  

                                                           

 (. ٖٕٙحٕٔٔ/ٔ) النبي كضكء باب الطيارة كتاب مسمـ صحيح( 1)

 (. ٚٙٗٙٔحٜٖٛ/ٕٙ)أحمد مسند( 2)

 (. ٕٓٔحٖٓ/ٔ) النبي كضكء صفة باب الطيارة كتاب داكد أبي سنف( 3)

 (. ٖ٘حٓ٘/ٔ) جديدنا ماء لرأسو يأخذ أنو جاء ما باب الطيارة أبكاب الترمذم جامع( 4)
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 حدثنا عمرك بف الحارث: بو. كقاؿ: حسف صحيح.
ب، نا عمي، حدثني عمرك : نا أحمد بف عبدالرحمف بف كى(ٔ)كقاؿ ابف خزيمة

 كىك ابف الحارث: بو. 
 .            (ٖ): قاؿ أصبغ عف ابف كىب عف عمرك بف الحارث: بو(ٕ)كقاؿ البخارم  

ىذه ىي الطرؽ عف ابف كىب عف عمرك بف الحارث غير ما مضى قبؿ ذلؾ، 
                                                           

 غيػر الػرأس لمسػح المػاء حمػؿ تجديد استحباب باب الكضكء كتاب خزيمة ابف صحيح( 1)
 (. ٗ٘ٔحٜٚ/ٔ) اليديف بمؿ فضؿ

 ىػذه إلػى يشػر لػـ الحػديث ىػذا عمػى تكمػـ مػف: قمت(. ٕٔٔ/ٖ)لمبخارم الكبير التاريخ( 2)
 . الركاية

 فيػو، فأخطػأ كىػب ابػف عػف الكليػد بػف ىاشػـ الحػديث ىذا ركل: األكؿ: أمراف ىنا بقي( 3)
(: حػػدثنا أحمػػد بػػف محمػػد بػػف يكسػػؼ، ثنػػا ٖٕٚٚ/٘)الصػػحابة معرفػػة فػػي نعػػيـ أبػػك فقػػاؿ

البغكم، ثنا ىاشـ بف الكليد أبك طالب، ثنا ابف كىب، عف عمرك بف الحارث، أف حبػاف بػف 
يتكضػأ كأنػػو مسػػح رأسػػو بمػػاء غيػػر فضػػؿ  كاسػع حدثػػو، عػػف أبيػػو: "أنػػو رأل رسػػكؿ اهلل 

 يديو". 
(: كىذا خطأ نشأ عف سقط، كذلؾ أف مسػممنا أخرجػو مػف ٜٙٗ/ٙقاؿ الحافظ في اإلصابة )

 ىذا الكجو، فقاؿ عف حباف بف كاسع، عف أبيو، عف عبداهلل بف زيد.
: أخبرنػػا ابػػف فقػػاؿ( ٜٗٗ/ٕ)المحػػدثيف تصػػحيفات فػػي العسػػكرم ركاه الحػػديث ىػػذا: الثػػاني

نيع، حدثنا أبك طالب اليركم، حدثنا عبداهلل بف كىب، عف عمرك بف الحارث، عػف حبػاف م
مسػح رأسػو بمػا فضػؿ  بف كاسع، عف أبيػو، عػف عبػداهلل بػف زيػد، أنػو: "رأل رسػكؿ اهلل 

عف يده". كأبك طالب اليػركم ىػك ىاشػـ بػف الكليػد، كابػف منيػع لعمػو يعنػي ابػف بنػت منيػع 
ي مسػح الػرأس بمػاء جديػد، فمػا فػي التصػحيفات لعمػو خطػأ كىػك البغػكم، كقػد سػبؽ أنػو فػ

 مطبعي، كاهلل أعمـ.   
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 ككميا ىنا تتكمـ عف مسح الرأس بماء جديد، كلـ تذكر األذنيف.
 ؽ في الخبلؼ عمى حرممة بف يحيى غير ما مضى:بقي ىنا ذكر الطر

: أخبرنا ابف َسْمـ قاؿ: حدثنا حرممة بف يحيى قاؿ: حدثنا (ٔ)قاؿ ابف حباف 
ابف كىب، عف عمرك بف الحارث، عف حباف بف كاسع، أف أباه حدثو، أنو 

َأ  سمع عبداهلل بف زيد بف عاصـ المازني يذكر: أف رسكؿ اهلل  َتَكضَّ
َـّ َغَسَؿ َكْجَيُو َثبَلثنا، َكَيَدُه اْلُيْمَنى َثبَلثنا، َكاأْلُْخَرل ِمْثَمَيا،  َفَتَمْضَمَض َكاْسَتْنَثَر، ُث

 َكَمَسَح ِبرَْأِسِو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ َيِدِه، َكَغَسَؿ ِرْجَمْيِو َحتَّى َأْنَقاُىَما".
مداف، ثنا الحسف بف سفياف، ثنا : حدثنا أبك عمرك بف ح(ٕ)كقاؿ أبك نعيـ  

أبكالطاىر كحرممة بف يحيى قاال: ثنا عبداهلل، أخبرني عمرك، أف حباف بف 
كاسع األنصارم، ح، كحدثنا محمد بف إبراىيـ بف عمي، ثنا محمد بف الحسف، 
ثنا حرممة بف يحيى، ثنا ابف كىب، أخبرني عمرك، أف حباف بف كاسع 

أنو سمع عبداهلل بف زيد بف عاصـ المازني األنصارم حدثو، أف أباه حدثو، 
َـّ َغَسَؿ َكْجَيُو  يذكر: "أنو رََأل َرُسكَؿ اهلِل  َـّ اْسَتْنَثَر ُث َأ َفَمْضَمَض ُث َتَكضَّ

َثبَلثنا، َكَيَدُه اْلُيْمَنى َثبَلثنا َكاأْلُْخَرل َثبَلثنا، َكَمَسَح ِبرَْأِسِو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ َيِدِه، 
 ْجَمْيِو َحتَّى َأْنَقاُىَما".َكَغَسَؿ رِ 

 ْزِ ْٙ طشق احلذٚج فإىل انكالو عهٛٓا:    
 ثبلثة ركاة:  لمحديث عف عبداهلل بف زيد 

                                                           

 (.  ٘ٛٓٔحٖٙٙ/ٖ)حباف ابف صحيح بترتيب اإلحساف( 1)

 لػـ الحػديث ىػذا عمػى تكمػـ مػف: قمت(. ٖٓٓ/ٔ)مسمـ صحيح عمى المستخرج المسند( 2)
 . الترجيح في جدا ميمة كىي الركاية، ىذه إلى يشر
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، كذكر مسح األذنيف كتدليكيما، لكف لـ يذكر أخذ ماء (ٔ)عثاد تٍ ةمٛى-1
 جديد ليما أك مسَح الرأس.

، ركاه عنو بذكر مسح الرأس: مالؾ كابف عيينة (ٕ)حيٛٗ تٍ عًاسج -2
بف عبداهلل الكاسطي كيحيى بف سعيد ككىيب كسميماف بف ببلؿ اكخالد 

كمحمد بف فميح كيحيى بف عبداهلل بف سالـ كعبدالعزيز الدراكردم كخارجة 
بف مصعب كعبدالعزيز بف الماجشكف، أحد عشر راكيا ذكركا مسح الرأس كلـ 

بماء جديد، كانفرد ابف الماجشكف في ركاية ىاشـ بف يتعرضكا لككنو أخذ 
القاسـ عند أحمد بذكر مسح األذنيف بمفظ:)مسح بأذنيو(. كؿ ىؤالء لـ 

 يتعرضكا ألخذ ماء جديد لمرأس كال لؤلذنيف.
 ، ركاه عنو ابنو حباف، كركاه عف حباف اثناف: ٔاعع تٍ حثاٌ -3

ى بف داكد كالحسف بف األكؿ: عبداهلل بف لييعة، ركاه عنو ثبلثة: مكس
مكسى األشيب فذكرا مسح الرأس بماء غير فضؿ اليديف، كعبداهلل بف المبارؾ 
فذكر مسح الرأس بما غبر مف اليد، كىك خبلؼ الركاية السالفة، كاثناف أكلى 
مف كاحد، كالركاية المكافقة لركاية عمرك بف الحارث اآلتية ىي الصحيحة، 

لييعة. كىذه الركايات لـ تتعرض لمسح كىي ركاية مكسى كالحسف عف ابف 
.  األذنيف أصبلن

 الثاني: عمرك بف الحارث: ركاه عنو اثناف: 

                                                           

 (.ٜٕٛ)التقريب صالثالثة مف ثقة المدني المازني األنصارم غزية فعباد بف تميـ ب(1)

 (.ٜٗ٘)التقريب صالثالثة مف ثقة المدني األنصارم حسف أبي فب عمارة بف يحيى(2)
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ٕٖٙ٘ 

، كلـ يتعرض فييا إال لمسح الرأس بماء (ٔ)حجاج بف إبراىيـ األزرؽ-ٔ
 جديد، كال ذكر لؤلذنيف في ىذه الركاية.

 عبداهلل بف كىب: ركاه عف ابف كىب أحد عشر راكينا: -ٕ
، ىاركف بف سعي د، كىاركف بف معركؼ، كسريج بف النعماف، كعمي بف خشـر

كأحمد بف عبدالرحمف بف كىب، كأحمد بف عمرك بف السرح، كأصبغ بف 
الفرج، كىاشـ بف الكليد، ىؤالء ثمانية رككه عف ابف كىب بذكر مسح الرأس 

 بماء غير فضؿ اليديف، ككميـ ثقات كبعضيـ مف كبار الحفاظ.
بدالعزيز بف عمراف بف مقبلص، ركياه عف ابف كىب كالييثـ بف خارجة، كع 

بذكر أخذ ماء جديد لؤلذنيف ال الرأس، عمى ضعؼ ركاية عبدالعزيز ألف 
 الراكم عنو ضعيؼ كىك أبك الطاىر المدني.

 ، اختمفكا عنو:(ٕ)كحرممة بف يحيى ركاه عف ابف كىب 
ف كىب فركاه أبكالطاىر محمد بف أحمد المدني كىك ضعيؼ عف حرممة عف اب

 بذكر مسح األذنيف بماء جديد ال الرأس.  
كركاه عبداهلل بف محمد بف سمـ، كمحمد بف الحسف بف قتيبة كىما ثقتاف    

                                                           

 ثقػة كمصػر طرسكس نزيؿ البغدادم إبراىيـ أبك أك محمد أبك األزرؽ إبراىيـ بف حجاج(1)
 (.ٕ٘ٔ)التقريب صالعاشرة مف فاضؿ

 كىػب البػف متابعنػا حرممػة( ٗ٘ٔ/ٖ)الضػعيفة السمسػمة في األلباني الشيخ جعؿ: قمت(  2)
: كجممة القكؿ أف حديث عبداهلل بف زيد ىذا قد ركاه ثبلثة مػف الثقػات عػف عمػرك بػف فقاؿ

 مػف حرممػة ألف أعمـ، كاهلل قمـ، سبؽ فمعمو. أىػ األزرؽ كحجاج كىب كابف حرممةالحارث: 
 . غيره أك الحديث ىذا في لو المتابعيف ال عنو الركاة كىب ابف تبلميذ
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 عف حرممة عف ابف كىب بذكر مسح الرأس بماء جديد ال األذنيف. 
كركاه الحسف بف سفياف عف حرممة، كاختمفكا عنو: فركاه أبك الكليد    

القرشي النيسابكرم عف الحسف بف سفياف عف  حساف بف محمد بف أحمد
حرممة عف ابف كىب بذكر مسح األذنيف بماء جديد. كخالفو أبك عمرك بف 
حمداف فركاه عف الحسف بف سفياف عف حرممة عف ابف كىب بذكر مسح 

 الرأس بماء جديد.
نخمص مف ىذا التحميؿ لمطرؽ كالركايات أف الذم ذكر مسح األذنيف     

ف خبلؼ عميو ىك الييثـ بف خارجة فقط، كأف حرممة اختمفكا بماء جديد دك
عنو، كبقية الركاة اآلخريف كىـ ثمانية ثقات ذكركا مسح الرأس بماء جديد 
دكف اختبلؼ عمييـ، كأف ركاية عبدالعزيز بف عمراف بف مقبلص ضعيفة ألف 

 الراكم عنو ضعيؼ.  
   

 ٔانرتجٛح تُٛٓى:دلطهة انخاَٙ: كالو احلفاظ عهٗ احلذٚج ا
تكمـ الحفاظ عمى ىذا الحديث، كلـ تتفؽ كممتيـ، بؿ إنو اختمؼ رأم كاحد   

منيـ في الحديث فصححو في مكضع كأعمو في مكضع آخر، كما ىذا إال ألف 
، كاهلل أعمـ.  األمر اجتياد مغمؼ بالظف دكف القطع كالجـز

 :(ٔ)ْٔزِ ألٕال يٍ ٔلفد عهٗ كالو نّ طشٚح يف ْزا احلذٚج 
                                                           

: السمسػػػمة كتبػػػو فػػػي األلبػػػاني المعاصػػػريف مػػػف كأعمػػػو الحػػػديث ضػػػعؼ مػػػف كافػػػؽ قػػػد( 1)
(، صػػحيح ٘٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٖ(،)ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٕ( السمسػػمة الضػػعيفة )ٕٜ،ٜ٘ٓ/ٔالصػػحيحة)

 (. ٕٙٓ/ٔسنف أبي داكد)
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: ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف إذا سمـ مف (ٔ)لال اإلياو احلاكى-1
 ابف أبي عبيداهلل ىذا فقد احتجا جميعا بجميع ركاتو أىػ. 

 : كىذا يصرح بمعنى األكؿ، كىك صحيح مثمو أىػ.(ٕ)كقاؿ في ذكره المتابعة
: كىذا إسناد صحيح. ككذلؾ ركم عف (ٖ)ٔلال اإلياو انثٛٓمٙ-2

بف عمراف بف مقبلص كحرممة بف يحيى عف ابف كىب. كركاه اعبدالعزيز 
مسمـ بف الحجاج فى الصحيح عف ىاركف بف معركؼ كىاركف بف سعيد 
أُ"  األيمى كأبى الطاىر عف ابف كىب بإسناد صحيح:"أنو رََأل َرُسكَؿ اهلِل َيَتَكضَّ

ـْ َيْذُكِر اأْلُُذَنْيِف، َفَذَكَر ُكُضكَءُه َقاَؿ: َكَمَسَح رَْأَسُو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ  َيَدْيِو" َكَل
، أخبرنا أبك بكر بف داسة أخبرنا أبكداكد حدثنا  كْذَباِرمُّ أخبرناه أبكعمى الرُّ
أحمد بف عمرك بف السرح يعنى أباالطاىر حدثنا ابف كىب عف عمرك بف 

 الحارث فذكره. كىذا أصح مف الذل قبمو أىػ.
بف خارجة كعبدالعزيز بف عمراف : كقد ركل الييثـ (ٗ)كقاؿ في المعرفة

كغيرىما، عف ابف كىب، عف عمرك بف الحارث، عف حباف بف كاسع، أف أباه 
ُأ َفَأَخَذ  حدثو، أنو سمع عبداهلل بف زيد يذكر: "أنو رََأل َرُسكَؿ اهلِل  َيَتَكضَّ
الطاىر كىاركف  أِلُُذَنْيِو َماءن ِخبَلَؼ اْلَماِء الَِّذم َأَخَذه ِلرَْأِسِو ". كفي ركاية أبي

                                                           

 (. ٕٕ٘/ٔ)المستدرؾ( 1)

 (. ٖٕ٘/ٔ)المستدرؾ( 2)

 (. ٜٖٓحٚٓٔ/ٔ)جديد بماء األذنيف مسح بابكتاب الطيارة  الكبرل السنف( 3)

 تخميػؿ -باب الكضػكء مػرة مػرة كمػا جػاء فػي عػدده الطيارة كتاب كاآلثار السنف معرفة( 4)
 (.ٜٔٚحٕٖٓ/ٔ) الرأس بعد األذنيف كمسح الكجو غسؿ في المحية
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بف معركؼ كىاركف بف سعيد األيمي عف ابف كىب، بيذا اإلسناد قاؿ: ا
"َكَمَسَح رَْأَسُو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ َيَدْيِو"، كلـ يذكر األذنيف. كعمى ىذا اعتمد 
مسمـ بف الحجاج دكف األكؿ أىػ. فكأنو مكافؽ لقكلو في السنف الكبرل، كىك 

 إعبلؿ الحديث.
ىذا الحديث في  -رحمو اهلل-: ذكر الحاكـ أبكعبداهلل (ٔ)بلفياتكقاؿ في الخ

كتابو المستدرؾ، كأشار إلى تفرد ابف أبي عبيداهلل بذلؾ، ثـ استشيد بحديث 
الحسف بف سفياف ىذا، كركاه في السادس عشر مف األمالي القديمة مف 
ف حديث الييثـ بف خارجة كما ذكرنا. فثبت بذلؾ صحة طريقو إلى عبداهلل ب

 كىب المصرم أىػ. فرأيو ىنا صحة الحديث خبلؼ رأيو ىناؾ بإعبللو. 
: قاؿ البييقي: إسناده صحيح. كقاؿ (ٕ)ٔلال اإلياو انُٕٔ٘ يف اخلالطح-3

 : حديث حسف، ركاه البييقي، كقاؿ: إسناده صحيح أىػ.(ٖ)في المجمكع
ف : كركل البييقي مف حديث عبداهلل ب(ٗ)ٔلال اإلياو اتٍ دلٛك انعٛذ-4

َماء خبلؼ الَماء الَِّذم ( ٘)يتكضأ، فأخذ لصماخيو زيد أنو: "رََأل َرُسكَؿ اهلِل 
َأخذ لرأسو". كقاؿ بعد إخراجو: كىذا إسناد صحيح. كىك عمى شرط مسمـ ... 

                                                           

 (.  ٖٖٗ/ٔ)الخبلفيات( 1)

 (. ٔٔٔ/ٔ)األحكاـ خبلصة( 2)

 (. ٕٔٗ/ٔ)الميذب شرح المجمكع( 3)

 (. ٖ٘ٛ-ٖٖٛ/ٗ)اإللماـ شرح( 4)

 الحػػػديث غريػػػب فػػػي النيايػػػة.)بالسػػػيف كيقػػػاؿ األذف، ثقػػػب: كالصػػػماخ صػػػماخ، تثنيػػػة(٘)
 (.ٕ٘/ٖكاألثر



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٜٙ 

 الكجو الثاني في تصحيحو: كقد ذكرنا أف البييقي قاؿ: إنو إسناد صحيح أىػ.  
: كعف عبداهلل بف زيد: "أنو رََأل َرُسكَؿ (ٔ)ٔلال احلافع اتٍ عثذاذلاد٘ -5

أ َفأخذ ألذنيو َماء خبلؼ الَماء الَِّذم َأخذه لرأسو"، ركاه البييقي  اهلِل  يَتَكضَّ
مف ركاية الييثـ بف خارجة عف ابف كىب عف عمرك بف الحارث عف حباف 
بف كاسع األنصارم عف أبيو عف عبداهلل بف زيد، قاؿ: ىذا إسناد صحيح. 

 مسمـ عف غير كاحد عف ابف كىب، كلفظو: "أنو رأل رسكؿ اهلل  كركاه
ـْ َيْذُكِر  ُأ َفَذَكَر ُكُضكَءُه َقاَؿ: َكَمَسَح رَْأَسُو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ َيَدْيِو َكَل َيَتَكضَّ

 اأْلُُذَنْيِف"، كقاؿ البييقي: ىذا أصح مف الذم قبمو أىػ.
ماء لؤلذنيف: ركاه الحاكـ في : حديث تجديد ال(ٕ)ٔلال اإلياو انضٚهعٙ-6

 المستدرؾ مف حديث حباف بف كاسع أف أباه سمع عبداهلل بف زيد يذكر أنو: "
ُأ َفَأَخَذ أِلُُذَنْيِو َماءن ِخبَلَؼ اْلَماِء الَِّذم َأَخَذه ِلَرْأِسِو "  رََأل َرُسكَؿ اهلِل  َيَتَكضَّ

كـ ركاه انتيى. كقاؿ: حديث صحيح عمى شرط مسمـ انتيى. كعف الحا
البييقي في سننو بسنده كمتنو، ثـ قاؿ: إسناده صحيح انتيى. كذكره 
عبدالحؽ في أحكامو كقاؿ: ىذا حديث ركاه الحاكـ في كتابو عمـك الحديث، 
ىذا عجز منو كتقصير، فقد ركاه في المستدرؾ كصححو كما ذكرناه، كاهلل 

 أعمـ أىػ. 
ف زيد المصحح إسناده : كفي حديث عبداهلل ب(ٖ)ٔلال احلافع يغهطا٘-7

                                                           

 (.  ٛٓٔ/ٔ)الحديث في المحرر( 1)

 (. ٕٕ/ٔ)الراية نصب( 2)

 (. ٖٖ٘/ٔ)لمغمطام ماجو ابف سنف شرح( 3)
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عند البييقي داللة كاضحة لمشافعي، كىك أف يأخذ ألذنيو ماء خبلؼ الماء 
الذم أخذ لرأسو، كذكره أبك عبداهلل بف البيع في النكع الخامس كالعشريف مف 

 عمـك الحديث بسند صحيح أىػ.
: عف عبداهلل بف زيد في صفة كضكء رسكؿ (ٔ)ٔلال اإلياو اتٍ ادلهمٍ-8

أ، َفمسح ُأُذَنْيِو ِبَماء غير الَِّذم مسح ِبِو الرَّْأس". ىذا  :اهلل  "أنَّو َتَكضَّ
الحديث صحيح ... كذكر الشيخ تقي الديف في اإلماـ أنو رآه في ركاية ابف 
المقرئ، عف حرممة، عف ابف كىب بيذا اإلسناد، كفيو: "َكمسح رَأسو ِبَماء 

ككذا رأيتو في صحيح ابف حباف غير فضؿ َيَدْيِو". لـ يذكر األذنيف. قمت: 
فقاؿ: أخبرنا ابف سمـ، عف حرممة بو. كىذا حديث آخر ال يقدح في صحة 

 األكؿ أىػ.
: ركاه الحاكـ كالبييقي، كقاؿ: إسناده صحيح، زاد (ٕ)كقاؿ في تحفة المحتاج

 الحاكـ: عمى شرط مسمـ أىػ. 
ة كضكء : حديث عبداهلل بف زيد في صف(ٖ)ٔلال شٛخ اإلعالو اتٍ حجش-9

َأ َفَمَسَح ُأُذَنْيِو ِبَماء  َغْيِر الَِّذم َمَسَح ِبِو الرَّْأَس". رسكؿ اهلل  : "َأنَُّو َتَكضَّ
الحاكـ بإسناد ظاىره الصحة مف طريؽ حرممة عف ابف كىب عف عمرك بف 
الحارث عف حباف بف كاسع عف أبيو عنو. كأخرجو البييقي مف طريؽ عثماف 

َفَأَخَذ أِلُُذَنْيِو َماءن ِخبَلَؼ  رجة عف ابف كىب بمفظ: "الدارمي عف الييثـ بف خا
                                                           

 (.  ٕٙٔ-ٕٕٔ/ٕ)المنير البدر( 1)

 (. ٙٛٔ/ٔ)الممقف البف المنياج أدلة إلى المحتاج تحفة( ٕ)

 (.  ٚ٘ٔ،ٛ٘ٔ/ٔ)الحبير التمخيص( 3)
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اْلَماِء الَِّذم َأَخَذ ِلرَْأِسِو"، كقاؿ: ىذا إسناد صحيح انتيى. لكف ذكر الشيخ تقي 
الديف بف دقيؽ العيد في اإللماـ: أنو رأل في ركاية ابف المقرئ عف ابف 

رَْأَسُو ِبَماء  َغْيِر َفْضِؿ َيَدْيِو". َكَمَسَح  قتيبة، عف حرممة بيذا اإلسناد كلفظو: "
لـ يذكر األذنيف. قمت: ككذا ىك في صحيح ابف حباف عف ابف سمـ عف 

 .(ٔ)حرممة، ككذا ركاه الترمذم عف عمي بف خشـر عف ابف كىب أىػ
َيْأُخُذ أِلُُذَنْيِو  َأنَُّو رََأل النَِّبيَّ  : كعف عبداهلل بف زيد: "(ٕ)كقاؿ في بمكغ المراـ

َماءن ِخبَلَؼ اْلَماِء الَِّذم َأَخَذ ِلرَْأِسِو أخرجو البييقي. كىك عند مسمـ مف ىذا 
 َكَمَسَح ِبرَْأِسِو ِبَماء  َغْير َفْضِؿ َيَدْيِو". كىك المحفكظ أىػ. الكجو بمفظ: "

: لـ (ٗ): فائدة: قاؿ القرطبي في شرح مسمـ(ٖ)ٔلال اإلياو انغٕٛطٙ-11
جئ في حديث عبداهلل بف زيد لؤلذنيف ذكر، كيمكف أف يككف ذلؾ ألف اسـ ي

الرأس يضميما. كتعقبو الشيخ كلي الديف بأف الحاكـ كالبييقي أخرجا مف 
أ َفأخذ َماء ألذنيو خبلؼ الَماء الَِّذم مسح  رََأْيت َرُسكَؿ اهلل  حديثو: " يَتَكضَّ

 .(٘)ِبِو رَأسو"، كقاال: صحيح أىػ
 ،كالنككم ،كالبييقي في الخبلفيات ،ر مف ىذا أف الحاكـقمت: ظي 

 ،ككلي الديف العراقي ،كالزيمعي ،كمغمطام ،كابف دقيؽ العيد في شرح اإللماـ

                                                           

 (. ٕٕٔ/ٔ)األحكذم كتحفة( ٕٗٓ/ٔ)األكطار نيؿ في الكبلـ ىذا نقؿ( 1)

 .الفحؿ ماىر بتحقيؽ ،(ٓٙ،ٔٙص)المراـ بمكغ( 2)

   ،(ٕٖ/ٔ) مالؾ مكطأ شرح الحكالؾ تنكير( 3)

 (.ٜٛٗ/ٔ) مسمـ كتاب تمخيص مف أشكؿ لما المفيـ( 4)

 (. ٜٕٕ/ٓٔ(، شرح المكاىب المدنية)ٕٕٔ/ٔ: شرح الزرقاني عمى المكطأ)انظر( 5)
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كابف  ،كالسيكطي يركف صحة الحديث. كأف البييقي في الكبرل كالمعرفة
كابف حجر يركف إعبلؿ الحديث بالشذكذ، كلعؿ ابف دقيؽ العيد  ،عبداليادم

 يممح إلى ذلؾ فيما نقمو ابف الممقف كابف حجر.
كحجة مف صححو أف السند متصؿ رجالو ثقات كميـ، كىذا يفيد أنو    

صحيح، فإف ذكرنا ليـ المخالفة في المتف فإف ابف الممقف يرل أف مسح 
 لرأس بماء جديد حديث آخر.األذنيف بماء جديد حديث، كمسح ا

كحجة مف أعمو أف ظاىر السند صحيح أم تكفر فيو شركط ثبلثة: العدالة    
كالضبط في الركاة كاالتصاؿ في السند. لكف يبقى الشرطاف اآلخراف، كىما 

 السبلمة مف العمة القادحة كالشذكذ. 
ف الحديث كعند التتبع كالتدقيؽ يتضح أنيما لـ يتحققا في ىذا الحديث، أل     

لو طرؽ، كقد اختمؼ الركاة في متف الحديث، لكنيـ اتفقكا في السند، كعند 
اتفاقيـ في المدار كاختبلفيـ في المفظ أك المتف يظف الناظر أف ىناؾ خمبلن قد 

 كقع، كىذا ما حصؿ ىنا.
كمف أعؿ الحديث يسمـ بصحة السند ظاىرا، كيجيب عف قكلو بأنو حديث     

ا اتفؽ السند كالمعنى الذم تتكمـ فيو الركاية فالغالب أنو آخر بأف األصؿ إذ
حديث كاحد، كلذا نقكؿ: إف مع مف أعؿ زيادة عمـ، فيك يكافؽ مف صحح، 

 كيزيد عميو في بياف العمة بالشذكذ في المتف.
كقد تقدـ في الكبلـ عمى طرؽ الحديث أف الذيف ذكركا مسح الرأس في    

 بف يحيى عف أبيو عف عبداهلل بف زيد ىذا الحديث عشرة ركاة عف عمرك
 ذكركا مسح الرأس دكف ذكر أخذ ماء جديد، كلـ يذكركا مسح األذنيف. 

ثمانية ركاة عف ابف كىب عف عمرك بف الحارث عف حباف عف أبيو عف 
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ذكركا مسح الرأس بماء جديد أك غير فضؿ اليديف، ككذا  عبداهلل بف زيد
ككذا أبك عمرك بف حمداف عف الحسف حجاج األزرؽ عف عمرك بف الحارث. 

بف سفياف عف حرممة عف ابف كىب، ككذا محمد بف الحسف بف قتيبة 
 كعبداهلل بف محمد بف سمـ عف حرممة عف ابف كىب.

ذكر مسح األذنيف دكف ذكر أخذ ماء جديد ليما عباد بف تميـ عف عبداهلل بف 
ف يحيى عف زيد، كىاشـ بف القاسـ عف عبدالعزيز الماجشكف عف عمرك ب

 أبيو عف عبداهلل بف زيد.
  ركش يغح األرَني مباء جذٚذ: 

أبك الطاىر المدني عف عبدالعزيز بف عمراف، كعثماف الدارمي عف ىيثـ بف 
خارجة، كبلىما عف ابف كىب عف عمرك بف الحارث عف حباف عف أبيو عف 

 عبداهلل بف زيد. كأبكالطاىر ضعيؼ.
كالكليد حساف بف محمد عف الحسف بف كأبكالطاىر المدني عف حرممة، كأب

سفياف عف حرممة، عف ابف كىب عف عمرك بف الحارث عف حباف عف أبيو 
 عف عبداهلل بف زيد. كتقدـ أف أبا الطاىر المدني ضعيؼ. 

 ٔادلٛضاٌ ٚشجح سٔاٚح يٍ ركش يغح انشأط مباء جذٚذ، أليٕس:
      .يختمؼ عميو.مف ذكر مسح الرأس لـ  -معظـ الركايات تكافؽ ىذا 
  االختبلؼ عمى حرممة يرجح ركاية مف ركل عنو ما كافؽ ركاية

 الجماعة.
 .ضعؼ أبي الطاىر المدني، كمف ثـ ضعؼ ركاية عبدالعزيز بف عمراف 
  الركاية الكحيدة التي لـ يختمؼ عمى راكييا في مسح األذنيف ىي ركاية

 الييثـ بف خارجة.
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  طريؽ كاحد إليو: البييقي عف لـ أقؼ لركاية الييثـ بف خارجة إال عمى
الحاكـ عف أبي الحسف ابف عبدكس الطرائفي عف عثماف الدارمي عف 

بف خارجة، كالدارمي ثقة ككذا الحاكـ كالبييقي، كابف عبدكس مع االييثـ 
ككنو ثقة، إال أنو تفرد ىنا بيذا الطريؽ  كتفرده بو يجعمنا نتكقؼ عف 

 قبكؿ ركايتو، كاهلل أعمـ. 
  عف ابف كىب حاصؿ في الطبقات المتأخرة، كابف كىب مات ىذا التفرد

 سنة سبع كتسعيف كمائة.
  عدـ الكقكؼ عمى شكاىد مرفكعة صحيحة تقكم ركاية مسح األذنيف

 بماء جديد في ىذا الحديث.
ليذه األمكر يترجح قكؿ مف أعؿ الحديث بالشذكذ، ألف جميكر الركاة     

ثـ بف خارجة عف ابف كىب "مسح ذكركا مسح الرأس بماء جديد، كذكر اليي
األذنيف بماء جديد"، كتابعو عبدالعزيز بف عمراف لكف السند إلى عبدالعزيز 
ضعيؼ، كتابعو حساف بف محمد عف الحسف بف سفياف بف حرممة عف ابف 

بف قتيبة اكىب، كخالؼ حساف بف محمد ثبلثة: ابف سمـ كمحمد بف الحسف 
 ف بف سفياف عف حرممة.عف حرممة كأبكعمرك بف حمداف عف الحس

فباف كظير أف ذكر مسح األذنيف بماء جديد في حديث ابف كىب شاذ لـ     
بف ايذكر إال في ركاية الييثـ بف خارجة، كركاية ضعيفة عف عبدالعزيز 

 عمراف، كركاية مرجكحة عف حرممة.
صحيح أخرجو  في كضكء النبي  كلذا أقكؿ: حديث عبداهلل بف زيد    

الشيخاف البخارم كمسمـ، كمسح األذنيف لـ يركه البخارم كمسمـ في 
صحيحييما، كمسح الرأس بماء جديد ركاه مسمـ في صحيحو، كأما مسح 
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فيك صحيح، لكف مسحيما بماء جديد  األذنيف في حديث عبداهلل بف زيد
  أعمـ. شاذ لمخالفة مف ركاه لجميكر الثقات الذيف رككا ىذا الحديث، كاهلل

 ادلطهة انخانج: شٕاْذ احلذٚج:
 :مل ألف ذلزا احلذٚج إًل عهٗ شاْذٍٚ يشفٕعني، ٔحانج يٕلٕف

فقد قاؿ الحافظ عبدالحؽ اإلشبيمي: كقد كرد األمر بتجديد الماء  أيا األٔل:
، كىك إسناد لؤلذنيف، مف حديث نمراف بف جارية، عف أبيو عف النبي 

 .(ٔ)ضعيؼ أىػ
، كىك لـ فعمؽ اإلما     ـ ابف القطاف عمى ىذا بقكلو: ىك شيء ال يكجد أصبلن

يعزه إلى مكضع فنتحاكـ إليو، كأحاديث نمراف بف جارية عف أبيو جارية بف 
بضـ القاؼ، كتشديد  -ظفر محصكرة معركفة، يركييا عنو دىثـ بف ُقرَاف

 كىك ضعيؼ، كىي أربعة أك نحكىا، ... ، كأراه اختمط عميو -الراء الميممة
ىذا الذم أنكرناه عميو بما ركل عنو دىثـ بف قراف عف نمراف بف جارية عف 

، كأما (ٕ)"ُخذ لمرأس َماء َجِديدنا" قاؿ: أبيو جارية بف ظفر أف رسكؿ اهلل 
.  كلـ (ٖ)األمر بتجديد الماء لؤلذنيف فبل كجكد لو في عممي، فابحث عنو أىػ

 ال كجكد لو إما فيذا الشاىديتعقب ابف القطاف في دعكاه أحد حسب عممي، 
                                                           

 التمخػػيص ،(ٕ٘ٔ/ٕ)المنيػػر البػػدر ،(ٕٕ/ٔ)الرايػػة نصػػب: ،كانظػػر(ٔٚٔ/ٔ)الكسػػطى األحكػػاـ( 1)
 (. ٛ٘ٔ/ٔ) الحبير

(: فيو دىثـ بف قراف، ٖٕٗ/ٔ)المجمع في الييثمي كقاؿ ،(ٕٔٙ/ٕ)الكبير في الطبراني أخرجو( 2)
 (. ٖٜٕ/ٙضعفو جماعة كذكره ابف حباف في الثقات)

 فػي الممقػف كابػف( ٕٕ/ٔ)الرايػة نصػب فػي الزيمعي كبلمو كنقؿ ،(ٖٕ٘/ٕ)كاإليياـ الكىـ بياف( 3)
 (. ٕٕ/ٔ)كالدراية( ٛ٘ٔ/ٔ)الحبير التمخيص في حجر كابف( ٕ٘ٔ/ٕ)المنير البدر
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ما ضعيؼ،  كاهلل أعمـ. كا 
فقاؿ اإلماـ الطبراني: حدثنا جعفر بف حميد بف عبدالكريـ بف  ٔأيا انخاَٙ:

فركخ بف ديزج بف ببلؿ بف سعد األنصارم الدمشقي، قاؿ: حدثني جدم ألمي 
، اْلُكضُ  كَء، َأَخَذ عمر بف أباف بف مفضؿ المدني، قاؿ: َأرَاِني َأَنُس ْبُف َماِلؾ 

َـّ أداَر  (ٔ)َرْكَكةن  َفَكَضَعَيا َعْف َيَسارِِه، َكَصبَّ َعَمى َيِدِه اْلُيْمَنى َفَغَسَمُيَما َثبَلثنا، ُث
َأ َثبَلثنا َثبَلثنا، َكَمَسَح ِبرَْأِسِو َثبَلثنا، َكَأَخَذ َماءن  الرِّْكَكَة َعَمى َيِدِه اْلُيْمَنى َفَتَكضَّ

، َجِديدنا ِلِسَماِخِو َفمَ  ـُ َسَح ِسَماَخُو، َفُقْمُت َلُو: َقْد َمَسْحَت ُأُذَنَؾ، َفَقاَؿ: َيا ُغبَل
ـْ  ، َىْؿ رََأْيَت َكَفِيْمَت َأ ـُ َـّ َقاَؿ: َيا ُغبَل ِإنَُّيفَّ ِمَف الرَّْأِس، َلْيَس ُىفَّ ِمَف اْلَكْجِو، ُث

 َفَيَكَذا رََأْيُت َرُسكَؿ المَِّو  ُأِعيُد َعَمْيَؾ؟ َفُقْمُت: َقْد َكَفاِنَي، َكَقْد َفِيْمُت َقاَؿ:
أُ". لـ يرك عمر بف أباف عف أنس غير ىذا الحديث أىػ . كىك نص (ٕ)َيَتَكضَّ

إال أنو قاؿ: لـ يرك عمر بف أباف عف أنس  (ٖ)كبلمو في المعجـ الصغير
 حديثا غير ىذا.

ىذا الحديث فات المخرجيف ألحاديث ىذه المسألة، كاستدركو لهد:  
 ، كىذه دراسة سنده:(ٗ)مى نصب الراية في الحاشيةالمعمؽ ع

بف فركخ بف ديزج بف ببلؿ بف سعد  جعفش تٍ محٛذ تٍ عثذانكشٚى-ٔ

                                                           

َكُىَك ِإَناء َصػِغير مػف جمػد يشػرب كسككف الكاؼ جمع ركاء كرككات، ِبَفْتح الرَّاء : ()رككة(1)
 (.ٜ٘/ٖٕ(، عمدة القارم)ٜٔ٘/ٖ(، فتح البارم)ٕٔٙ/ٕ. )انظر: النياية )ِفيِو الَماء

 (. ٕٖٖٙحٖٚٗ/ٖ) األكسط المعجـ( 2)

 (. ٕٕٖحٕٔٓ/ٔ)الصغير المعجـ( 3)

 (. ٕٕ/ٔ)الراية نصب حاشية( 4)
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األنصارم الدمشقي، ركل عف عمر بف أباف جده ألمو، ركل عنو 
 . (ٔ)الطبراني
، كفي مكضع قاؿ: مف (ٕ)قاؿ الذىبي في الميزاف: انفرد عنو الطبراني     

. (٘). كقاؿ التاج السبكي: مجيكؿ(ٗ)،كقاؿ في ذيؿ الديكاف: مجيكؿ(ٖ)جعفر!!!
كقاؿ الشمس الجزرم: قمت: رحـ اهلل الذىبي، ما أسرعو إلى التضعيؼ 
كالجرح، أما جعفر بف حميد فبل يضره تفرد الطبراني عنو، بؿ رفع عنو 

متقدميف . كقاؿ العبلئي: لـ أجد أحدنا مف ال(ٙ)الجيالة، كال نعمـ أحدنا تكمـ فيو
 . (ٚ)متقدميف تكمـ فيوال
، ركل عف أنس، ركل عنو جعفر بف عًش تٍ أتاٌ تٍ يفضم ادلذَٙ-2

، (ٓٔ)، كقاؿ الذىبي: ال يعرؼ(ٜ). قاؿ التاج السبكي: مجيكؿ(ٛ)حميد سبطو
كفي مكضع قاؿ: عمر بف أباف ال يدرم مف ىك، كالحديث إنما دلنا عمى 

                                                           

 (. ٕٖٔص)المغني( ٕٚٚ/ٙ)اإلسبلـ تاريخ( 1)

  (. ٘ٓٗ/ٔ)الميزاف( 2)

 (. ٔٛٔ/ٖ)الميزاف( 3)
 (.  ٕٚص)الديكاف ذيؿ( 4)

 (.  ٕٓٛ/ٜ)الكبرل الشافعية طبقات( 5)

 (. ٖٕٙص)الطبراني شيكخ تراجـ إلى كالداني القاصي إرشاد: انظر( 6)

 (. ٕٕٓ/ٔ)جرار لنبيؿ كاألجزاء األمالي زكائد إلى اإليماء: انظر( 7)

 (.  ٕٖٛ/ٕ)المطيفة التحفة( 8)

 (.  ٕٓٛ/ٜ)الكبرل الشافعية طبقات( 9)

 (. ٔٛٔ/ٖ)الميزاف( 10)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٚٛ 

حدنا مف المتقدميف تكمـ . كقاؿ العبلئي: مجيكؿ ال يعرؼ، لـ أجد أ(ٔ)ضعفو
. ككذا ذكر (ٖ). كقاؿ الييثمي كابف حجر: ذكره ابف حباف في الثقات(ٕ)فيو

 .(ٗ)السخاكم في التحفة المطيفة
قمت: يحتاج األمر إلى تحرير، ألف عمر بف أباف في ثقات ابف حباف    

: عمر بف أباف، يركم عف ابف عمر، ركل عنو ابنو (٘)اثناف: قاؿ ابف حباف
: عمر بف أباف، يركم عف عمرك بف عثماف بف (ٙ)بف عمر. كقاؿاإبراىيـ 

 عفاف، ركل عنو ابنو إبراىيـ بف عمر بف أباف مف حديث أبي معشر البراء. 
كىما كاحد كما ىك ظاىر، لكف النسخة المطبكعة بيا سقط في التراجـ كما 

 المكازنة بتيذيب الكماؿ في بعض التراجـ.تراه عند 
، يكنى أبا خادـ رسكؿ اهلل أَظ تٍ يانك تٍ انُضش تٍ ضًضى، -3

حمزة، ُسمي باسـ عمو أنس بف النضر، أمو أـ سميـ بنت ممحاف األنصارية، 
سنة ثبلث كتسعيف، كقيؿ:   كىك آخر مف تكفي بالبصرة مف الصحابة

 .(ٚ)قبميا

                                                           

 (. ٘ٓٗ/ٔ)الميزاف( 1)

 (. ٕٕٓ/ٔ)جرار لنبيؿ كاألجزاء األمالي زكائد إلى اإليماء: انظر( 2)

 (.  ٕٖص)العشارية العشرة األحاديث( ٖٕ٘/ٔ)الزكائد مجمع( 3)

 (.  ٕٖٛ/ٕ)المطيفة التحفة( 4)

 (. ٖ٘ٔ/٘) الثقات( 5)

 (.  ٔٚٔ/ٚ)الثقات( 6)

 (.ٕ٘ٚ/ٔ)اإلصابة ،(ٔ٘ٔ/ٔ)الغابة أسد ،(ٜٓٔ/ٔ)االستيعاب( 7)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٜٚ 

 احلكى عهٗ اإلعُاد:
يؼ لجيالة جعفر كشيخو عمر، كقد ضعفو الذىبي كما سبؽ، كارتضى ضع

، كضعفو العبلئي كالسبكي كما تقدـ، كخالؼ (ٕ)كابف حجر (ٔ)كبلمو العراقي
ذلؾ ابف الجزرم فقاؿ: رحـ اهلل الذىبي، ما أسرعو إلى التضعيؼ كالجرح، أما 

الجيالة، كال نعمـ جعفر بف حميد فبل يضره تفرد الطبراني عنو، بؿ رفع عنو 
أحدنا تكمـ فيو، كأما عمر بف أباف فقد ذكره ابف حباف في الثقات، فحكمو عمى 

 . (ٖ)الحديث بالضعؼ غير مسمـ أىػ
ف كانت جيالة حاؿ، كاهلل  كاألقكل ضعؼ الحديث لعدـ نفي الجيالة      كا 
 أعمـ
كحكـ عمى اإلسناد بالجيالة الحافظ زيف الديف ابف رجب    

 .(ٗ) ىػ( في الفتحٜ٘ٚتالحنبمي)
:عف نافع: "أف (٘)كأما الشاىد المكقكؼ: فركل اإلماـ مالؾ في المكطأ    

 بف عمر كاف يأخذ الماء بأصبعيو ألذنيو". اعبداهلل 

                                                           

 (. ٕٕٚص)العشارية األربعكف( 1)

 (.ٜٕٙ/ٔ)(. فتح البارمٕ٘ٗ/ٕ)الميزاف لساف( 2)

 (. ٖٕٙص)الطبراني شيكخ تراجـ إلى كالداني القاصي إرشاد: انظر( 3)

 (.ٜٕٙ/ٔرجب)البف فتح البارم انظر: (4)

 طريػؽ كمػف ،(ٖٗ/ٔ)كاألذنػيف بػالرأس المسػح فػي جػاء مػا بػاب الطيػارة كتػاب المكطأ( 5)
 (.  ٛٓٔ/ٔ)الكبرل في البييقي ركاه مالؾ
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٛٓ 

: عف ابف جريج قاؿ: أخبرني نافع،" أف ابف عمر  (ٔ)كأخرجو عبدالرزاؽ قاؿ
مرة أك مرتيف، كاف يغسؿ ظيكر أذنيو كبطكنيما إال الصماخ مع الكجو 

كيدخؿ بإصبعيو بعدما يمسح برأسو في الماء، ثـ يدخميما في الصماخ مرة"، 
كقاؿ: "فرأيتو كىك يمكت تكضأ، ثـ أدخؿ إصبعيو في الماء، فجعؿ يريد أف 
يدخميما في صماخو فبل ييتدياف، كال ينتيي حتى أدخمت أنا إصبعي في 

 الماء فأدخمتيما في صماخو". 
: عف عبد اهلل بف عمر، عف نافع، "أف ابف عمر كاف  (ٕ)كقاؿ عبدالرزاؽ

يمسح بأذنيو مع رأسو إذا تكضأ، يدخؿ إصبعيو في الماء، فمسح بيما 
 أذنيو، ثـ يرد إبياميو خمؼ أذنيو". 

: أخبرنا معمر، عف أيكب، عف نافع، "أف ابف عمر  (ٖ)كقاؿ عبدالرزاؽ أيضا
كاحدة عمى اليافكخ فقط، ثـ كاف يدخؿ يديو في الكضكء يمسح بيما مسحة 

 يدخؿ إصبعيو في الماء، ثـ يدخميما في أذنيو، ثـ يرد إبياميو خمؼ أذنيو".
قمت: كسند مالؾ سمسمة الذىب كما ىك مشيكر معركؼ، كىذا ثابت عف ابف 

 .-رضي اهلل عنيما-عمر 

                                                           

 عبػػدالرزاؽ طريػػؽ كمػػف ،(ٕٙحٔٔ/ٔ)بػػاألذنيف المسػػح بػػاب الطيػػارة كتػػاب المصػػنؼ( 1)
 ثقػة جػريج فػابف صػحيح، عبػدالرزاؽ كسػند(. ٛٗكٚٗ/ٕ) األكسػط فػي المنػذر ابػف أخرجو
 .  بالتحديث كصرح

 . تكبع لكنو فيو مختمؼ العمرم عبداهلل بو، بأس ال كسنده(. ٜٕحٕٔ/ٔ)المصنؼ( 2)

(. ٚٗ/ٔ)األكسػط فػي المنذر ابف أخرجو عبدالرزاؽ طريؽ كمف( ٖٓحٕٔ/ٔ)المصنؼ( 3)
 . ثقتاف كأيكب معمر صحيح، عبدالرزاؽ كسند
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٛٔ 

: أف األحاديث المرفكعة في أخذ ماء جديد لمسح األذنيف غير  ٔاخلالطح
: غير مكجكد في األخبار الثابتة التي فييا صفة (ٔ)ؿ ابف المنذرثابتة، قا

 أخذه ألذنيو ماءن جديدنا أىػ. كضكء النبي 
نما صح (ٕ) كقاؿ اإلماـ ابف القيـ : لـ يثبت عنو أنو أخذ ليما ماء جديدا كا 
 ذلؾ عف ابف عمر أىػ.
: لـ أقؼ عمى حديث مرفكع صحيح خاؿ عف الكبلـ (ٖ)كقاؿ صاحب التحفة

دؿ عمى مسح األذنيف لماء جديد، نعـ ثبت ذلؾ عف ابف عمر رضي اهلل ي
 تعالى عنيما مف فعمو أىػ.

، كمكقكؼ افضعيف افقمت: كيمكف أف يقاؿ: في الباب حديث معمكؿ، كحديث
صحيح، فالمعمكؿ ال يتقكل، كالضعيؼ المرفكع يتقكل بالمكقكؼ الصحيح، 

        كيصح االستدالؿ بو، كاهلل أعمـ.

 
 
 
 
 

  
                                                           

 (. ٓ٘/ٕ)األكسط( 1)

 (.  ٕٕٔ/ٔ(، تحفة األحكذم)ٕٗٓ/ٔكانظر: نيؿ األكطار) ،(ٚٛٔ/ٔ)المعاد زاد( 2)

 (.  ٕٕٔ/ٔ)األحكذم تحفة( 3)
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٕٛ 

 ادلثحج انخانج: آساء انفمٓاء يف يغح األرَني.
اختمؼ الفقياء في حكـ مسح األذنيف ككيفية أداء السنة فيو عمى أقكاؿ، 

 نفصميا عمى ما كقفنا عميو:
: يزْة احلُفٛح:  أًٔلا

المشيكر فيو أف مسح األذنيف سنة بماء الرأس ال بماء جديد، يدخؿ سبابتيو 
األذنيف كيديرىما في زكايا أذنيو كيدير إبياميو عمى في صماخيو كىما ثقبا 

ظاىر أذنيو،كبعض الحنفية يرل أنو يدخؿ خنصره في صماخ األذف كيحركيا، 
كبعضيـ يرل أف ذلؾ أدب مستحب كليس بسنة، كبعضيـ يرل أف يمسح 
داخميما مع الكجو كفكقيما مع الرأس، فإف مسحيما بماء جديد فالمشيكر 

 .(ٔ)، كعند بعض الحنفية أنو أتى بالسنةأنو لـ يأت بالسنة
 أف مسح األذنيف عند أبي حنيفة فرض. (ٕ)كنقؿ ابف رشد كغيره

ا: يزْة ادلانكٛح:
ا
 حاَٛ

المعتمد في المذىب أنو سنة بماء جديد، كقيؿ: إف الماء الجديد مستحب، 
كصفة مسح األذنيف أف يجعؿ باطف اإلبياميف عمى ظاىر الشحمتيف كآخر 
السبابتيف في الصماخيف كىما ثقبا األذف ككسطيما مبلقيا لمباطف دائريف مع 

و أتى بسنة اإلبياميف لآلخر، فإف لـ يكف المسح بماء جديد فبعضيـ يرل أن
                                                           

 ،(ٖٕ/ٔ)الصػػنائع بػػدائع ،(ٗٔ/ٔ)الفقيػػاء تحفػػة ،(ٚ/ٔ)لمسرخسػػي المبسػػكط: انظػػر( 1)
 تبيػػػػيف ،(ٚٗ/ٔ)البرىػػػػاني المحػػػػيط ،(ٕٔٔ/ٔ)عابػػػػديف ابػػػػف حاشػػػػية ،(ٙٔ/ٔ) اليدايػػػػة
 (. ٖ٘ص)الفبلح مراقي ،(ٕٛٔ/ٔ)البناية ،(ٙ/ٔ) النيرة الجكىرة ،(ٙ/ٔ)الحقائؽ

 (.  ٕٓص)جزم البف الفقيية القكانيف ،(ٕٔ/ٔ)المجتيد بداية( 2)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٖٛ 

 المسح كلـ يأت بسنة التجديد، كبعضيـ يرل أنو آت بالسنة.
كفي المذىب أقكاؿ أخرل: فعند بعض المالكية أف مسح األذنيف فرض، كعند 

 . (ٔ)بعضيـ مستحب، كعند بعضيـ داخميما سنة كظاىرىما فرض
ا: يزْة انشافعٛح:

ا
 حانخ

اإلماـ النككم: أما كيفية  مسح األذنيف سنة بماء جديد ثبلثنا، كفي كيفيتو قاؿ
المسح: فقاؿ إماـ الحرميف كالغزالي كجماعات: يأخذ الماء بيديو كيدخؿ 
مسبحتيو في صماخي أذنيو كيديرىما عمى المعاطؼ كيمر اإلبياميف عمى 
ظيكر األذنيف. قاؿ الشيخ أبك محمد الجكيني كغيره: كيمصؽ بعد ذلؾ كفيو 

كغيرىما:  (ٖ)كالمتكلي (ٕ)كقاؿ الفكرانيالمبمكلتيف بأذنيو طمبا لبلستيعاب. 

                                                           

 الشػػرح ،(ٖ٘ٔكٖٗٔ/ٔ)خميػػؿ عمػػى الخرشػػي شػػرح ،(ٕٙٔ/ٔ)التمقػػيف شػػرح: انظػػر( 1)
 الربػاني الطالػب كفاية ،(ٖٛ٘/ٔ) كاإلكميؿ التاج ،(ٕٛٗ/ٔ)الجميؿ مكاىب ،(ٜٛ/ٔ)الكبير
 (.  ٜٚٔ،ٜٗٔ/ٔ)العدكم حاشية مع

 فػكراف إلػى النسبة ىذه نكف، األلؼ كبعد الراء كفتح الكاك كسككف الفاء بضـ: الفكراني(2)
 سػنة كتػكفي القفػاؿ، بكػر أبػي تبلمػذة أعيػاف مػف الشػافعي الفقيػو الفػكراني هلجػد اسػـ كىك

 الكبػػػػرل الشػػػػافعية طبقػػػػات ،(ٗٗٗ/ٕ)المبػػػػابانظػػػػر: .)بمػػػػرك كأربعمائػػػػة كسػػػػتيف إحػػػػدل
 (.ٕٛٗ/ٔ)الشافعية طبقات ،(ٜٓٔ/٘)

 كلػو الشػافعي، الفقيػو النيسػابكرم المتػكلي سعد أبك اإلماـ مأمكف بف الرحمف عبد: ىك(3)
 األسػتاذ مػف الحػديث كسمع الحدكد، إلى فييا كصؿ الفكراني شيخو إبانة عمى التتمة كتاب
 سػنة مكلػده ككػاف ببغػداد، كأربعمائػة كسػبعيف ثمػاف سنة تكفي كغيره، القشيرم القاسـ أبي
 طبقػػػات ،(ٙٓٔ/٘)الكبػػػرل الشػػػافعية طبقػػػات انظػػػر:.)كأربعمائػػػة كعشػػػريف سػػػبع أك سػػػت

 (.ٕٚٗ/ٔ) الشافعية طبقات ،(ٖٙٗ/ٔ)الشافعييف
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 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٛٗ 

يمسح باإلبياـ ظاىر األذف كبالمسحة باطنيا كيمر رأس األصبع في معاطؼ 
األذف كيدخؿ الخنصر في صماخيو. قاؿ الفكراني: كيضع اإلبياـ عمى ظاىر 

. كيمسح الصماخيف بماء جديد، كفي قكؿ (ٔ)األذف كيمرىا إلى جية العمك أىػ
 .(ٕ)ما ببقية بمؿ األذفشاذ أنو يكفي مسحي

ا: يزْة احلُاتهح:
ا
 ساتع

في المذىب ركايتاف: مسح األذنيف سنة، كالثانية كاجب، كفي أخذ ماء جديد 
يسف ىي الركايةالثانية،كعمى القكؿ بالكجكب  ركايتاف: يسف كىكالصحيح، كال
 .(ٖ)ركاية أنو يجب أخذ ماء جديد

 األرَني:ْٔزِ حالحح َظٕص يف إمجال ادلزاْة يف 
:ثـ يمسح أذنيو ظاىرىما ىػ(ٚٓ٘)تانشاشٙ أتٕتكش انمفالاإلياو لال -1

األذناف  ، كقاؿ مالؾ:ىػ(ٕٓٗ)تكباطنيما بماء جديد ثبلثنا،كىك قكؿ أبي ثكر
مف الرأس غير أنو يستحب أف يأخذ ليما ماء جديدنا،كقاؿ أحمد:ىما مف 

مسحيما بما مسح الرأس فيمسحاف مع الرأس عمى ركاية االستيعاب كيجزئ 
بو الرأس، كركم عف أبي حنيفة كأصحابو أنيما يمسحاف بما مسح بو 

                                                           

 (. ٖٔٗ/ٔ)المجمكع( 1)

 المطمػػػب نيايػػػة( ٘ٔص)التنبيػػػو( ٖٕص)لممػػػاكردم اإلقنػػػاع( ٓٙص)المبػػػاب: انظػػػر( 2)
 الكىػػػػػاب فػػػػػتح( ٔٙ/ٔ)الطػػػػػالبيف ركضػػػػػة( ٜٕٔ/ٔ)البيػػػػػاف( ٕٛٛ/ٔ) الكسػػػػػيط( ٖٛ/ٔ)
 (. ٖٖٕ/ٔ) المحتاج تحفة( ٚٔ/ٔ)

 شػػػرح ،(ٖ٘ٔ/ٔ)اإلنصػػػاؼ( ٖٛٔ-ٔٛٔ/ٔ)الفػػػركع( ٖٙٔ/ٔ)الكبيػػػر الشػػػرح: انظػػػر( 3)
 (. ٜٙ/ٔ)النيى أكلي مطالب( ٓٓٔ/ٔ)القناع كشاؼ( ٛٗ/ٔ)اإلرادات منتيى
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إلى أف ما أقبؿ منيما ىػ( ٚٙٔ)تالرأس، كذىب الشعبي كالحسف بف صالح
عمى الكجو مف الكجو فيغسؿ معو كما أدبر منيما عنو يمسح مع الرأس، 

مسحيما كيحكى عف أبي العباس بف سريج أنو كاف يغسميما مع الكجو كي
 .(ٔ)مع الرأس ثبلثنا احتياطا، كقاؿ إسحاؽ: مسح األذنيف كاجب أىػ

: اختمؼ العمماء في ىػ(ٖٗ٘)تأتٕتكش اتٍ انعشتٙانماضٙ لال ٔ -2
األذنيف عمي أربعة أقكاؿ: األكؿ: أنيما مف الرأس يمسحاف بمائو، قالو ابف 

معو، عباس كعطاء كالحسف كأبك حنيفة. الثاني: ىما مف الكجو يغسبلف 
قالو ابف شياب. الثالث: يغسؿ ما أقبؿ منيما مع الكجو ك يمسح ما أدبر مع 

ىما مف الرأس كيمسحاف  الرأس، قالو الشعبي كالحسف بف صالح. الرابع:
 .(ٖ)ظاىرىما كجكبنا كباطنيما استحبابنا أىػ (ٕ)بماء جديد، زاد ابف الجبلب

: كقد اختمؼ الناس في األذنيف (ٗ)أتٕاحلغني انعًشاَٙاإلياو لال ٔ -3
إلى أنيما ليستا  -رحمو اهلل-: ذىب الشافعي فاألٔلعمى خمسة مذاىب: 

                                                           

 (. ٕ٘ٔ/ٔ)الفقياء مذاىب معرفة في العمماء حمية: انظر( 1)

، المالكي الجبلب ابف الحسف بف الحسيف بف اهلل عبيد القاسـ أبك اإلماـ ىك: الفقيو(2)
  (.ٕٗٗ/ٜٔ)الكافي بالكفياتةئماثكثبل  كسبعيف ثماف سنة الحج مف اراجعن  تكفي

 (.  ٕٙ٘/ٗ)اإللماـ شرح: كانظر ،(ٗ٘/ٔ)األحكذم عارضة( 3)

 شػػػيخ اليمػػاني، العمرانػػي سػػػالـ بػػف الخيػػر أبػػػي بػػف يحيػػى الحسػػػيف أبػػك اإلمػػاـ: ىػػك( 4)
 ككػػاف كأربعمائػػة، كثمػػانيف تسػػع سػػنة كلػػد ، كغيػػره البيػػاف صػػاحب الػػيمف بػػإقميـ الشػػافعييف

ػػا ػػا زاىػػدنا إمامن ػػا كرعن  األرض أىػػؿ أعػػرؼ كالنحػػك كالكػػبلـ كاألصػػكؿ بالفقػػو عارفنػػا خينػػرا عالمن
 طبقػػات: انظػػر) كخمسػػمائة كتسػػعيف ثػػبلث سػػنة كتػػكفي الشػػيرازم، إسػػحاؽ أبػػي بتصػػانيؼ
 (.ٕٖٚ/ٔ) الشافعية طبقات ،(ٗ٘ٙ/ٔ) الشافعييف طبقات ،(ٖٖٙ/ٚ)الكبرل الشافعية



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ثحدي دراسة في ــديـدسال ولـالقـ
 "جديد بماء ينناألذ مسح"

 
 

ٕٖٛٙ 

نما ىما  مف الكجو فبل يغسبلف معو كال مف الرأس فبل يمسحاف معو، كا 
عضكاف منفرداف، فيأخذ ليما ماء جديدنا غير الذم مسح بو الرأس. كركم 

 ذلؾ عف ابف عمر كالحسف كعطاء. 
: ذىب مالؾ كأحمد إلى أنيما مف الرأس إال أنو يأخذ ليما ماء غير َٙٔانخا

 الماء الذم مسح بو الرأس. فكافقانا في الحكـ دكف االسـ. 
: ذىب أبك حنيفة كأصحابو إلى أنيما مف الرأس فيمسحاف بالماء ٔانخانج

 الذم مسح بو الرأس. فخالفكنا في االسـ كالحكـ. 
ف الكجو فيجب غسميما مع الكجو. كحكى قاؿ الزىرم: ىما مٔانشاتع: 

الشاشي أف أبا العباس بف سريج كاف يغسؿ أذنيو مع الكجو كيمسحيما مع 
 الرأس احتياطنا، كىذا ليس بمشيكر عنو. 

سحاؽ: ما أقبؿ منيما مف ٔاخلايظ : قاؿ الشعبي كالحسف بف صالح كا 
 .    (ٔ)ػالكجو فيغسؿ مع الكجو، كما أدبر منيما مع الرأس فيمسح معو أى

قمت: مف خبلؿ ما سبؽ نمحظ اتفاؽ العمماء عمى مسح  األذنيف، لكنيـ 
اختمفكا في أخذ ماء جديد ليما فمنيـ مف يرل كجكبو، كبعضيـ يرل سنيتو، 
كبعضيـ يرل استحبابو، كبعضيـ ال يرل ذلؾ فيمسحاف بماء الرأس ألنيما 

 مف الرأس، كاهلل أعمـ. 
 
 

                                                           

 (. ٜٕٔ/ٔ)الشافعي اإلماـ مذىب في البياف: انظر( 1)
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 اخلاةمــــــح
 .العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو سيد الػأكليف كاألخريف الحمد هلل رب

 ٔتعذ.
"مسػح األذنػيف يتعمػؽ ب  النبػيحكؿ دراسة حػديث مػف أحاديػث فيذا بحث  

بفضؿ اهلل تعالى خبلؿ ىذه كقد تكصمت ، جيدم قصارل فيو بذلت بماء جديد"
 إلى نتائج مف أىميا:الدراسة 

لػـ يخرجػو ك  عػف عبػداهلل بػف زيػدكرد: حديث مسح األذنػيف بمػاء جديػد أًٔلا 
 البييقي.تمميذه إال الحاكـ ك مف األئمة 

ا
ا
ف كػاف ظػاىره الصػحة فػي بعػض حاَٛ : أف حديث مسح األذنيف بماء جديػد كا 

 طرقو إال أنو معمكؿ بالشذكذ.
ــ

ا
فػػي مسػػح األذنػػيف بمػػاء جديػػد شػػاىداف  : لحػػديث عبػػداهلل بػػف زيػػداحانخ

 مف فعمو. -رضي اهلل عنيما-مرفكعاف ، كأثر صحيح مكقكؼ عمى ابف عمر
ــا

ا
عمػػبلن اختمػػؼ حكليػػا الفقيػػاء كمػػا : مسػػألة مسػػح األذنػػيف بمػػاء جديػػد ساتع

 حكؿ أحاديثيا صحة كضعفنا. المحدثكفكتركنا،  اختمؼ 
ا
ا
حاديث كممة كممػة كطريقنػا : دقو المحدثيف في تتبعيـ لطرؽ كألفاظ األخايغ

  .طريقنا مما يدلنا عمى مكانتيـ في الحفظ كقكة البحث كالنظر في الركايات
ا لكجيو، أدعك  ٔيف اخلتاو اهلل الذم كفقني كأعانني أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصن

كأف يغفػػر مػػا فيػػو زلػػؿ أك تقصػػير، كأف يشػػرح بػػو صػػدرم كييسػػر لػػي أمػػرم 
 ، كالحمد هلل رب العالميف. األميف دؽالنبي الصاكيحشرني بو في جكار 
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 فٓشط ادلشاجع ٔادلظادس
 ألبي العباس البكصيرم ، العشرة المسانيد بزكائد الميرة الخيرة إتحاؼ 

 تحقيؽ: دارالمشكاة لمبحث العممي. الكطف الرياض، دار  ىػ(،ٓٗٛ)ت
 ىػ(،تحقيؽ: ٖٗٙاألحاديث المختارة، لمحافظ ضياء الديف المقدسي)ت

 ىػ/ ٕٓٗٔ، ٖلبناف، ط –دىيش، دار خضر، بيركت عبدالممؾ 
    ـ.ٕٓٓٓ

 ىػ(، لؤلميرعبلء الديف بف ٖٗ٘)ت اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف
بيركت،   الرسالة، ،تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ىػ(،ٜٖٚ)ت بمباف

 ـ.ٜٛٛٔ /  ىػٛٓٗٔ
  األحكاـ الكسطى مف حديث النبيلئلماـ عبدالحؽ اإلشبيمي ، 

كصبحي ، تحقيؽ:حمدم السمفي الرشد،الرياض، مكتبةىػ(، ٕٛ٘)ت
 . السامرائي

  األربعكف العشاريةالسامية مما كقع لشيخنا مف األخبارالعالية، لمحافظ
، بيركتٙٓٛ)تي العراق  .ىػ(، المحقؽ: بدر عبداهلل البدر، دار ابف حـز

  إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني، ألبي الطيب نايؼ بف
صبلح المنصكرم، راجعو كلخص أحكامو: أبك الحسف مصطفى 

 اإلمارات. –الرياض، مكتبة ابف تيمية  -السميماني، دار الكياف 
 ىػ(،ٙٗٗاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، ألبي يعمى الخميمي)ت 

 ىػ.ٜٓٗٔ، ٔتحقيؽ: محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد الرياض ط
  ىػ(، دار ٖٙٗالبف عبدالبر القرطبي)االستيعاب في معرفة األصحاب

 ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم.ٕٜٜٔ/ٕٔٗٔ، ٔالجيؿ بيركت ط
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 أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الديف ابف األثير الجزرم 
 .ٜٜٛٔ/ٜٓٗٔ، دار الفكر بيركت   ىػ(ٖٓٙ)ت

 ىػ(، ٕ٘ٛاإلصابة في تمييز الصحابة، لمحافظ ابف حجر العسقبلني)ت
المكجكد كعمى معكض، دارالكتب العممية بيركت عادؿ عبد تحقيؽ:
 ىػ. ٘ٔٗٔ

  اإلعبلـ بشرح سنتو عميو الصبلة كالسبلـ)شرح سنف ابف ماجو(، لمحافظ
مصطفى الباز،السعكدية  مكتبة نزار ىػ(،ٕٙٚعبلء الديف مغمطام )ت

 ، تحقيؽ: كامؿ عكيضة.ٜٜٜٔ -ٜٔٗٔ، ٔط
 عبدالرحمف محمد ىػ(، المحقؽ: أبك ٖٖٓاإلغراب، لئلماـ النسائي )ت

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ، ٔالمدينة النبكية، ط -الثاني ، دار المآثر 
  اإلقناع في الفقو الشافعي، ألبي الحسف عمي بف محمد

 ىػ(.ٓ٘ٗالماكردم)ت
 ،)ألبي بكرابف نقطة إكماؿ اإلكماؿ)تكممة لكتاب اإلكماؿ البف ماككال 

ـك عبدرب ىػ(، جامعة أـ القرل مكةالمكرمة، تحقيؽ:عبدالقيٜٕٙ)ت
 النبي.

 ىػ(، ٜٚٛإكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لعبلءالديف مغمطام)ت
تحقيؽ:عادؿ بف محمد كأسامة بف  ،ـٕٔٓٓدار الفاركؽ الحديثة،

 إبراىيـ.
 المحقؽ: حسيف ،ىػ(ٕٓٚاإللماـ بأحاديث األحكاـ، البف دقيؽ العيد)ت

،  ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔإسماعيؿ الجمؿ، دار المعراج الدكلية، دار ابف حـز
 الفبلح، ىػ(، دارٖٛٔ)تراألكسط، ألبي بكر محمد ابف المنذ 
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 ، تحقيؽ: ياسر بف كماؿ.ٜٕٓٓ / ٖٓٗٔ،ٔط
  ىػ.ٕٛٗٔاإليماء إلى زكائد األمالي كاألجزاء، لنبيؿ َجرَّار، أضكاء السمؼ 
 ىػ(، ٜ٘٘بداية المجتيد كنياية المقتصد، ألبي الكليد ابف رشد الحفيد)ت

 .ٕٗٓٓ-ٕ٘ٗٔرة، دار الحديث القاى
  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعبلء الديف أبي بكر بف مسعكد

 .ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔ، ٕىػ(، دار الكتب العممية، طٚٛ٘الكاساني )ت
  ،البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير

ىػ(، المحققكف: مصطفى أبك الغيط كعبداهلل ٗٓٛلمحافظ ابف الممقف )ت
السعكدية، -الرياض -بف سميماف كياسر بف كماؿ، دار اليجرة 

 ـ.ٕٗٓٓىػ/4ٕٔ٘ٗٔط
 ىػ(،ٕ٘ٛ)ت بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ، لمحافظ ابف حجر العسقبلني 

 / ىػٖ٘ٗٔ،  السعكدية، الرياض المحقؽ: ماىر الفحؿ، دارالقبس،
 . ـٕٗٔٓ

 دار الكتب ىػ(، ٘٘ٛالبناية شرح اليداية، لمحافظ بدر الديف العيني)ت
 ـ.ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔ، ٔالعممية بيركت ط

  بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ الكسطى، ألبي الحسف ابف القطاف
،تحقيؽ:الحسيف آيت ٜٜٚٔ-ٛٔٗٔ،ىػ(، دارطيبة الرياضٕٛٙ)ت

 سعيد.
 ىػ(،ٛ٘٘البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، ألبي الحسيف العمراني )ت 

 قاسـ محمد النكرم. ،اعتنى بو:ٕٓٓٓ-ٕٔٗٔ،ٔ، طالمنياج جدة دار
  التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، ألبي عبداهلل محمد المكاؽ
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 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٙٔٗٔ، ٔىػ(، دار الكتب العممية طٜٚٛالمالكي)ت
  تاريخ ابف يكنس المصرم، لمحافظ عبدالرحمف بف أحمد بف يكنس

 ىػ.ٕٔٗٔ، ٔىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، طٖٚٗ)ت
  ىػ(، ٛٗٚفيات المشاىير كاألعبلـ، لمحافظ الذىبي)تتاريخ اإلسبلـ كك

 ـ، تحقيؽ: بشار عكاد. ٖٕٓٓ، ٔدار الغرب اإلسبلمي، ط
 ،ىػ/٘ٓٗٔ دار الباز، ، ىػ(ٕٔٙ)ت ألبي الحسف العجمي تاريخ الثقات 

 ـ.ٜٗٛٔ

 دائرةالمعارؼ العثمانية  ىػ(،ٕٙ٘التاريخ الكبير، لئلماـ البخارم)ت
  . حيدرآباد

  ،ىػ(، المحقؽ: د. بشار عكاد ٖٙٗلمخطيب البغدادم)تتاريخ بغداد
 ـ.ٕٕٓٓق/ٕٕٗٔ، ٔبيركت، ط –معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 

 ىػ(، دار الفكر بيركت، ٔٚ٘تاريخ دمشؽ، ألبي القاسـ ابف عساكر)ت
 ، تحقيؽ: عمر بف غرامة العمركم.ٜٜ٘ٔ-٘ٔٗٔ، ٔط

 تبصير المنتبو بتحرير المشتبو، لمحافظ ابف حجر العسقبلني 
 –ىػ(، تحقيؽ: محمد عمي النجار، المكتبة العممية، بيركت ٕ٘ٛ)ت

 لبناف.
 تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، لفخر الديف عثماف الزيمعي 

 ىػ.ٖٖٔٔ، ٔ، المطبعة الكبرل األميرية بكالؽ القاىرة، ط ىػ(ٖٗٚ)ت
  تحفة األحكذم شرح جامع الترمذم، ألبي العبل المباركفكرم

 .ٜٜٓٔ-ٓٔٗٔ، ٔلكتب العممية بيركت ط، دار ا ىػ(ٖٖ٘ٔ)ت
 تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمحافظ أبي زرعة العراقي 
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 الرياض.–ىػ(، المحقؽ: عبد اهلل نكارة، مكتبة الرشدٕٙٛ)ت
 ،ىػ(، دارالكتب العممية، ٓٗ٘عبلء الديف السمرقندم)تل تحفة الفقياء

 .بيركت
 لشمس الديف السخاكم التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،

 .ٖٜٜٔ-ٗٔٗٔ، ٔط ،ىػ(،  دار الكتب العممية بيركتٕٜٓ)ت
 ىػ(،ٗٓٛتحفة المحتاج إلى أدلة المنياج، البف الممقف سراج الديف)ت 

مكة المكرمة،  -المحقؽ:عبداهلل بف سعاؼ المحياني، دار حراء 
 ىػ.ٙٓٗٔ

 بيركت، ىػ(، دار الكتب العممية، ٛٗٚتذكرة الحفاظ، لمحافظ الذىبي)ت
 .لبناف

 ىػ(، المحقؽ: ٗٗ٘ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، لمقاضي عياض)ت
 المحمدية، المغرب. -سعيد أحمد أعراب كآخركف، مطبعة فضالة 

 ىػ(، المحقؽ: ٕ٘ٛتقريب التيذيب، لمحافظ ابف حجر العسقبلني)ت
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔ، ٔسكريا، ط –محمد عكامة، دار الرشيد 

  ىػ(، ٜٕٙالسنف كالمسانيد، ألبي بكر ابف نقطة)تالتقييد لمعرفة ركاة
 ، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت.ٜٛٛٔ-ٛٓٗٔ، ٔدار الكتب العممية ط

 ،بف حجرالعسقبلني الالتمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
، تحقيؽ: حسف عباس ٜٜ٘ٔ-ٙٔٗٔ ،(،مؤسسة قرطبةىػٕ٘ٛ)ت

 قطب.
  ىػ(، عالـ ٙٚٗالشيرازم )تالتنبيو في الفقو الشافعي، ألبي اسحاؽ

 الكتب.
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 ىػ(، المكتبة التجارية ٜٔٔتنكير الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ، لمسيكطي )ت
 .ـٜٜٙٔ –ىػٜٖٛٔمصر –الكبرل 

 دارالكتب العممية ،ىػ(ٙٚٙتيذيب األسماء كالمغات، لئلماـ النككم)ت
 بيركت.

  دائرة  ىػ(،ٕ٘ٛتيذيب التيذيب، لمحافظ ابف حجر العسقبلني )ت
 ىػ.ٕٖٙٔ، ٔالنظامية، اليند، طالمعارؼ 

  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لمحافظ أبي الحجاج المزم
بيركت،  ،ىػ(، المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼ،الرسالةٕٗٚ)ت
 ـ.ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔ،ٔط

  الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة، لمزيف قاسـ بف
ة كتحقيؽ ىػ(، مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلميٜٚٛقطمكبغا)ت

، تحقيؽ: شادم ٕٔٔٓ-ٕٖٗٔ، ٔالتراث كالترجمة صنعاء اليمف، ط
 بف محمد بف سالـ آؿ نعماف.

 ىػ(، دائرة المعارؼ العثمانية ٖٗ٘الثقات، لمحافظ ابف حباف الُبستي)ت
 ـ.ٖٜٚٔ/قٖٜٖٔ، ٔ، طبحيدر آباد الدكف اليند

 ػ(، ىٔٙٚجامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لصبلح الديف العبلئي )ت
، ٕالمحقؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، عالـ الكتب، بيركت، ط

 .ػىٚٓٗٔ
 ىػ(، مجمس دائرة المعارؼ ٕٖٚالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ الرازم )ت

 –اليند، دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكف  -العثمانية 
 .بيركت
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  ّىػ(.ٓٓٛاليمني)ت الجكىرة النيرة، ألبي بكر بف عمي بف محمد الزَِّبيِدم 
 ىػ(ٖٕٓٔ)ت الدسكقي عرفة بفال ، الدسكقي عمى الشرح الكبير حاشية  

 .دارالفكر  ،
 ألبي الحسف العدكم العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني حاشية ، 

ىػ ٗٔٗٔبيركت، الفكر، دار ، البقاعي يكسؼ : المحقؽ ، ىػ(ٜٛٔٔ)ت
 ـ.ٜٜٗٔ/

  الفقياء، ألبي بكر حمية العمماء في معرفة مذاىب
ىػ(،المحقؽ: ياسيف أحمد إبراىيـ، مؤسسة الرسالة/ دار ٚٓ٘القفاؿ)ت
 ـ.ٜٓٛٔبيركت/عماف، -األرقـ 

 ىػ(،ٙٚٙاألحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسبلـ، لمنككم)ت خبلصة 
 .بيركت المحقؽ: حسيف إسماعيؿ الجمؿ، مؤسسة الرسالة، لبناف،

  ىػ(،ٖٕٜلمخزرجي)ت أسماء الرجاؿ،خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ في 
 .حمب -دار البشائر المطبكعات اإلسبلمية المحقؽ: عبدالفتاح أبكغدة،

 ىػ(، تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ ٛ٘ٗالخبلفيات، لئلماـ البييقي)ت
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ، ٔسمماف، دار الصميعي، ط

  ،)دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى)المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات
ىػ ٗٔٗٔ، ٔىػ(، عالـ الكتب، طٔ٘ٓٔبف يكنس البيكتي )تالمنصكر 

 ـ.ٖٜٜٔ/
 ٕديكاف الضعفاء كالمترككيف، لمذىبي، مكتبة النيضة الحديثة مكة، ط ،

  ، تحقيؽ: حماد بف محمد األنصارم.ٜٚٙٔ-ٖٚٛٔ
  ىػ(، ٛٗٚككيف، لشمس الديف الذىبي)تذيؿ ديكاف الضعفاء كالمتر
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 مكة. –المحقؽ: حماد بف محمد األنصارم، مكتبة النيضة الحديثة 
  ،)رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار)حاشية ابف عابديف

 .ىػٕٔٗٔ، ٕىػ(، دار الفكر بيركت طٕٕ٘ٔلمحمد أميف ابف عابديف)ت
 ي الطيب نايؼ بف صبلح الّركض الباسـ في تراجـ شيكخ الحاكـ، ألب

ىػ ٕٖٗٔ، ٔالسعكدية، ط-المنصكرم، دار العاصمة، الرياض
 ـ.ٕٔٔٓ/

 المكتب  ىػ(،ٙٚٙركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ألبي زكريا النككم)ت
، تحقيؽ: زىير ٜٜٔٔ-ٕٔٗٔاإلسبلمي بيركت دمشؽ عماف 

 الشاكيش.
 مؤسسة ىػ(، ٔ٘ٚزاد المعاد في ىدم خير العباد، لئلماـ ابف القيـ)ت

 ـ.ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔمكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت،-الرسالة، بيركت
  سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، لمشيخ األلباني

 ىػ(، مكتبة المعارؼ، الرياض.ٕٓٗٔ)ت
  سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، لمشيخ

، ٔالسعكدية، ط -الرياض  ىػ(، دار المعارؼ،ٕٓٗٔاأللباني )ت
 .ىػٕٔٗٔ

 ىػ(، المحقؽ: محمد محيي ٕ٘ٚالسنف ، لمحافظ أبي داكد السِِّجْستاني)ت
 بيركت. –الديف عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

 ىػ(، المحقؽ: عبدالمعطي ٛ٘ٗالسنف الصغير، لمحافظ البييقي)ت
، ٔباكستاف، ط –قمعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي 

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٓٔٗٔ
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 ىػ(، المحقؽ: محمد عبدالقادر ٛ٘ٗالسنف الكبرل، لئلماـ البييقي)ت
 ـ.ٖٕٓٓىػ /ٕٗٗٔ، ٖلبناف، ط –عطا، دار الكتب العممية، بيركت 

 ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد ٖٕٚالسنف، لئلماـ ابف ماجو القزكيني)ت
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية 

 ىػ(، تحقيؽ: العبلمة أحمد شاكر كآخريف، ٜٕٚنف، لئلماـ الترمذم)تالس
 ـ.ٜ٘ٚٔىػ /ٜٖ٘ٔ، ٕمصر، ط –مصطفى البابي الحمبي 

 ىػ(، تحقيؽ: عبدالفتاح أبي غدة، مكتب ٖٖٓالسنف، لئلماـ النسائي)ت
 ـ.ٜٙٛٔىػ /ٙٓٗٔ، ٕالمطبكعات اإلسبلمية، حمب، ط

 فة، بيركت ىػ(، دار المعر ٖ٘ٛالسنف، لمحافظ الدارقطني)ت
 ، تحقيؽ: السيد عبداهلل ىاشـ يماني المدني.ٜٙٙٔ/ٖٙٛٔ

 ىػ، ٕٚٗٔ، ٔسؤاالت السممي لمدارقطني، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ط
 تحقيؽ فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ سعد الحميد كخالد الجريسي.

 ىػ٘ٓٗٔىػ(، الرسالة، ٛٗٚ)ت سير أعبلـ النببلء، لمحافظ الذىبي 
 ـ.ٜ٘ٛٔ/

  ىػ(، ٜٛٓٔالذىب في أخبار مف ذىب، البف العماد الحنبمي)تشذرات
 ـ.ٜٙٛٔق/ٙٓٗٔ، ٔبيركت، ط –دار ابف كثير، دمشؽ

 ىػ(، حققو: ٕٓٚشرح اإللماـ بأحاديث األحكاـ، لئلماـ ابف دقيؽ العيد)ت
 ـ.ٜٕٓٓىػ/ ٖٓٗٔ، ٕمحمد خمكؼ العبداهلل، دار النكادر، سكريا، ط

 ىػ(، المحقؽ: ٖٙ٘لمازرم المالكي)تشرح التمقيف، ألبي عبد اهلل محمد ا
 ـ.ٕٛٓٓ، ٔمحمَّد المختار الّسبلمي، دار الغرب اإِلسبلمي، ط

  ،ىػ(، مكتبة ٕٕٔٔمزرقاني)تلشرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ
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، تحقيؽ: طو عبدالرءكؼ ٖٕٓٓ-ٕٗٗٔ، ٔالثقافة الدينية القاىرة، ط
 سعد.

 الحنبمي ف قدامةالشرح الكبير عمى متف المقنع، لشمس الديف اب 
 ىػ( دار الكتاب العربي مصكرة عف طبعة محمد رشيد رضا.ٕٛٙ)ت

 الكتب العممية دار ىػ(،ٕٕٔٔمزرقاني)تل المدنية، شرح المكاىب  ،
 .  ػ  قٚٔٗٔ

 ىػ(، دار الفكر ٔٓٔٔشرح مختصر خميؿ، ألبي عبداهلل الخرشي)ت
 بيركت.

  ،ىػ(، عالـ الكتبٕٖٔالطحاكم)ت لمحافظ أبي جعفرشرح معاني اآلثار.  
 د عبدالعمي  ىػ(، حققوٛ٘ٗ)ت ، لمحافظ البييقي شعب اإليماف :

عبدالحميد حامد، مكتبة الرشد بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية 
 .ببكمبام باليند

 تسمية مشايخ النسائي الذيف سمع منيـ ركاية ابف  شيكخ النسائي(
 حاتـ تحقيؽ: الفكائد، ىػ(،عالـٖٖٓلمنسائي)ت ، بساـ اليارركني(

 العكني.
 ىػ( المحقؽ: ٖٔٔ، لمحافظ محمد بف إسحاؽ بف خزيمة)ت الصحيح

، ٔبيركت، ط –محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي 
 ـ.ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔ

 رسكؿ اهلل مف أمكر الصحيح المختصر )الجامع المسند ، الصحيح 
 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔىػ(، طكؽ النجاة طٕٙ٘تكسننو كأيامو(، لئلماـ البخارم)

 المسندالصحيح المختصربنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ) ، الصحيح
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حياء التراث ،ىػ(ٕٔٙلئلماـ مسمـ)ت (اهلل محمد فؤاد عبدالباقي،دارا 
 العربي بيركت.

 ىػ(، ٜٚ٘الضعفاء كالمتركككف، لمحافظ أبي الفرج ابف الجكزم )ت
 ىػ.ٙٓٗٔ، ٔبيركت، ط –الكتب العممية المحقؽ: عبداهلل القاضي، دار 

 ٔىػ(، دار الكعي حمب طٖٖٓ)ت الضعفاء كالمترككيف، لئلماـ النسائي ،
 ىػ، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد.ٜٖٙٔ

 ىػ(، دار الكتب العممية ٜٔٔالحفاظ، لمحافظ السيكطي )ت طبقات– 
 .بيركت

 ىػ.ٖٔٗٔىػ(، دار ىجر، ٔٚٚطبقات الشافعية الكبرل، لمتاج السبكي)ت 

  ،ىػ(، المحقؽ: د. عبدالعميـ ٔ٘ٛبف قاضي شيبة)تالطبقات الشافعية
 ىػ.ٚٓٗٔ، ٔبيركت، ط –خاف، عالـ الكتب 

  مكتبة ىػ(،ٗٚٚابف كثير)تعماد الديف طبقات الشافعييف، لمحافظ 
، تحقيؽ: أحمد عمر ىاشـ كمحمد زينيـ ٖٜٜٔ-ٖٔٗٔالدينية  الثقافة
 عزب.

 المحقؽ:  ، ىػ(ٙٚٗ)ت اؽ الشيرازمطبقات الفقياء، لئلماـ أبي اسح
 ـ.ٜٓٚٔ،ٔط لبناف، –إحساف عباس، دار الرائد العربي، بيركت 

 تحقيؽ:إحساف ،ىػ(،دارصادربيركتٖٕٓبف سعد)تال ، الطبقات الكبرل
 عباس.

 ىػ(ٖٗ٘)ت عارضة األحكذم شرح جامع الترمذم، ألبي بكر ابف العربي 
 . بيركت ، ، دار الكتب العممية

 دارالمعرفةالعسقبلني،  حجر بفال البخارم صحيح شرح البارم فتح. 
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 . بيركت
 ىػ(ٜ٘ٚالحنبمي)ت رجب ابفمزيف ل البخارم صحيح شرح البارم فتح 

 . النبكية المدينة - األثرية الغرباء مكتبة
 ىػ(، دارٕٜٙ، ألبي يحيى السنيكي)ت فتح الكىاب بشرح منيج الطبلب 

 .الفكر
 ،ىػ(، المحقؽ: عبداهلل ٖٙٚ)ت الحنبميلمحمد بف مفمح المقدسي  الفركع

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ، ٔبف عبدالمحسف التركي، مؤسسة الرسالة، ط
 بدكفىػ(ٔٗٚالقكانيف الفقيية، لمحمد بف أحمد ابف جزم الغرناطي)ت ،. 
 ىػ(، ٛٗٚالكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، لمذىبي )ت

، ٔسبلمية، جدة، طالمحقؽ: محمد عكامة، دار القبمة لمثقافة اإل
 . ىػٖٔٗٔ

 ىػ(، تحقيؽ: عادؿ ٖ٘ٙالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، لمحافظ ابف عدم)ت
 .ىػٛٔٗٔلبناف ط-بيركت -أحمد عبدالمكجكد كآخريف، الكتب العممية 

 دار الكتب  ىػ(ٔ٘ٓٔ)ت كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، لمبيكتى ،
 . العممية

 ىػ(، دار صادر، ٜٔٔ)ت لب المباب في تحرير األنساب، لمسيكطي
   .بيركت

 ىػ(٘ٔٗ)ت ألبي الحسف ابف المحاممي ، المباب في الفقو الشافعي 
 ، المنكرة المدينة ، دارالبخارم ، ،المحقؽ: عبدالكريـ بف صنيتاف

 ىػ.ٙٔٗٔ، ٔ، ط السعكدية
 ىػ(ٖٓٙ)ت الديف ابف األثير المباب في تيذيب األنساب، لعز ، 
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 . بيركت دارصادر،
 ىػ(، دار البشائر اإلسبلمية ٕ٘ٛ، البف حجر العسقبلني)ت زافلساف المي

 : عبدالفتاح أبي غدة. ، تحقيؽٕٕٓٓ-ٖٕٗٔ، ٔط
 ،دارالمعرفة، بيركت ، ىػ(ٖٛٗ)ت السرخسي لشمس األئمة المبسكط 

  . ىػٗٔٗٔ،
  ،ىػ(،مكتبة القدسي، ٚٓٛ)ت مييثميلمجمع الزكائد كمنبع الفكائد

 . القاىرة

 ىػ(، دار ٙٚٙ، لمحافظ النككم )ت )مع التكممة( المجمكع شرح الميذب
 الفكر.

 البخارم لبرىاف الديف ابف َماَزةَ  ، المحيط البرىاني في الفقو النعماني 
 ، بيركت دارالكتب العممية، عبدالكريـ الجندم، : حققو ، ىػ(ٙٔٙ)ت

 ـ.ٕٗٓٓ ، لبناف
  مراقي الفبلح شرح متف نكر اإليضاح، لحسف بف عمار الشرنببللي

، ٔىػ(،اعتناء: نعيـ زرزكر، المكتبة العصرية، طٜٙٓٔالمصرم )ت
 .ىػٕ٘ٗٔ

 عمى صحيح مسمـ ، لئلماـ أبي عكانة اإلسفراييني  المستخرج
بيركت،  –ىػ(، تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، دار المعرفة ٖٙٔ)ت
 .قٜٔٗٔ، ٔط

 ىػ(، تحقيؽ: مصطفى ٘ٓٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحافظ الحاكـ)ت
 (.ٜٜٓٔ/ ٔٔٗٔ، ٔبيركت ط –ادر عطا، دار الكتب العممية عبدالق

  المسند المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ، لمحافظ أبي نعيـ
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 ،ىػ(،المحقؽ: محمد حسف الشافعي،دارالكتب العمميةٖٓٗاألصبياني )ت
 .لبناف –بيركت 

 ىػ(، تحقيؽ: حسيف ٕ٘٘المسند)سنف الدارمي(، ألبي محمد الدارمي)ت
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ، ٔراني، دار المغني، السعكدية، طسميـ أسد الدا

 المحقؽ: محمدعبدالمحسف  ىػ(،ٕٗٓالمسند، ألبي داكدالطيالسي)ت
 التركي.

 شعيب األرناؤكط  ، المحقؽ ىػ(ٕٔٗ)ت المسند، لئلماـ أحمد بف حنبؿ :
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔ، ٔكآخركف، مؤسسة الرسالة، ط -

  األقطار، البف حباف البستيمشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء 
، تحقيؽ: ٜٜٔٔ-ٔٔٗٔ، ٔ، ط الكفاء المنصكرة ىػ( دارٖٗ٘)ت

 مرزكؽ عمى إبراىيـ.
 مكتبة الرشد الرياض،  ىػ(ٖٕ٘)ت المصنؼ، ألبي بكر ابف أبي شيبة ،

 ، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت. ىػٜٓٗٔ، ٔط
 ،ىػ(،المكتب اإلسبلمي ٕٔٔلعبدالرزاؽ بف ىماـ الصنعاني)ت المصنؼ

 ىػ، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي.ٖٓٗٔ،  ٕبيركت ط
  مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، لمصطفى بف سعد بف عبده

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، ٕىػ(، المكتب اإلسبلمي، طٖٕٗٔالحنبمي )ت
 ىػ(، دار الحرميف القاىرة ٖٓٙالمعجـ األكسط، ألبي القاسـ الطبراني)ت

 كعبدالمحسف إبراىيـ. ىػ، تحقيؽ: طارؽ عكض اهلل٘ٔٗٔ
 ىػ(، ط مكتبة دار البياف ٖٚٔمعجـ الصحابة، ألبي القاسـ البغكم)ت

 ، تحقيؽ: محمد األميف بف محمد الجكني.ٕٓٓٓ-ٕٔٗٔ، ٔالككيت ط
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 مكتبة العمـك كالحكـ  ىػ(ٖٓٙ)ت المعجـ الكبير، ألبي القاسـ الطبراني ،
د : حمدم عبدالمجي ، تحقيؽٖٜٚٔ-ٗٓٗٔ، ٕالمكصؿ العراؽ ط

 السمفي.
 عبدالمعطي  المحقؽ: ىػ(،ٛ٘ٗ)ت معرفة السنف كاآلثار، لمبييقي

 دار قتيبة ، ( باكستاف –كراتشي  قمعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية )
، دار الكفاء )المنصكرة  دمشؽ( –بيركت(، دار الكعي )حمب -)دمشؽ 

 .  القاىرة( –
 السيد معظـ ىػ(المحقؽ: ٘ٓٗمعرفة عمـك الحديث، لئلماـ الحاكـ )ت

 ـ.ٜٚٚٔ -ىػ ٜٖٚٔ، ٕبيركت، ط –حسيف، دار الكتب العممية 
  مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار، لمحافظ بدر الديف

 ، محمد حسف إسماعيؿ،دارالكتب العممية : تحقيؽ ىػ(،٘٘ٛالعيني )ت
 .لبناف ،بيركت

 نكر الديف  :ىػ(، المحقؽٛٗٚالمغني في الضعفاء، لمحافظ الذىبي)ت
 عتر.

  ،المغني في ضبط أسماء الرجاؿ كمعرفة كنى الركاة كألقابيـ كأنسابيـ
ىػ(، دار الكتاب العربي، بيركت لبناف، ٜٙٛلمحمد طاىر اليندم)ت

 .ىػٕٓٗٔ
  المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، ألبي العباس  أحمد بف عمر

 .دمشؽ بيركتىػ(، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب، ٙ٘ٙالقرطبي)ت
 حققو: محمد  ىػ(،ٜٚ٘المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ، البف الجكزم)ت

 .عبدالقادر عطا، كمصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت
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 ىػ(، ٖٚٓ)ت المنتقى مف السنف المسندة، لعبداهلل بف عمي بف الجاركد
 ركتالمحقؽ: عبداهلل عمر الباركدم، مؤسسة الكتاب الثقافية بي

 .  ـٜٛٛٔ،
  مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، لشمس الديف أبي عبداهلل

-ىػٕٔٗٔىػ(، دار الفكر ٜٗ٘الطرابمسي المعركؼ بالحطاب المالكي)ت
 ـ.ٕٜٜٔ

 ىػ(، دار إحياء التراث العربي ٜٚٔالمكطأ، لئلماـ مالؾ بف أنس)ت
 .بيركت  المحقؽ: محمد فؤاد عبدالباقي

 ىػ(،ٕٙٚ، لجماؿ الديف الزيمعي)ت يةنصب الراية ألحاديث اليدا 
القبمة  ،دار لبناف الرياف، بيركت، ، مؤسسة المحقؽ: محمد عكامة

 .جدة -  اإلسبلمية لمثقافة
  نياية المطمب في دراية المذىب، إلماـ الحرميف أبي المعالي الجكيني

   عبدالعظيـ : تحقيؽ ،ٕٚٓٓ-ٕٛٗٔ، ٔىػ(، دار المنياج طٛٚٗ)ت
 . الديب

 ىػ(، ٙٓٙفي غريب الحديث كاألثر، ألبي السعادات ابف األثير)ت النياية
محمكد محمد  -المكتبة العممية، بيركت،تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل

 الطناحي.
 نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخيار  لمحمد بف

 .ٜٜٗٔ-ٗٔٗٔ(، دار الفكر بيركت ٕٓ٘ٔعمي الشككاني)ت
 الحسف عمي المرغيناني ألبي المبتدم، اليداية في شرح بداية 

بيركت  -، المحقؽ: طبلؿ يكسؼ، دار احياء التراث العربي  ىػ(ٖٜ٘)ت
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 لبناف. –
 ىػ(، ٗٙٚالكافي بالكفيات، لصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم)ت

 –دار إحياء التراث  المحقؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى،
 .ىػٕٓٗٔبيركت،

 ىػ(،المحقؽ: أحمد ٘ٓ٘حامد الغزالي)ت الكسيط في المذىب، ألبي
، ٔالقاىرة، ط –محمكد إبراىيـ ، محمد محمد تامر، دار السبلـ 

 ىػ.ٚٔٗٔ
 ىػ(، ٔٛٙكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ألبي العباس ابف خمكاف)ت

 ـ.ٜٓٓٔبيركت،  –دار صادر

 


