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  نوم الجنب بدون وضوء

 دراسة حدیثیة فقھیة
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جامعة اإلمام محمد بن سعود : ، الجامعةأصول الدین: ، كلیةوعلومھا السنة: قسم

  .المملكة العربیة السعودیة: ، الدولةالریاض: ، المدینةاإلسالمیة

 maalammar@imamu.edu.sa :البرید االلكتروني

  :ملخص البحث

، وأصل المسألة الحدیث المروي في )نوم الجنب بدون وضوء(بحث مسألة  

ِبیعي، عن األسود، عن َعاِئَشَة  : -َرِضَي هللا َعْنَھا  –السنن، من طریق أبي إسحاق السَّ

 ِ ؛ وتخریجھ، ودراسة إسناده، َیَناُم َوُھَو ُجُنٌب، ِمْن َغْیِر أَْن َیَمسُّ َماءً  َكاَن َرُسوُل هللاَّ

َحھ، أو أَعلَّھ، مع بیان وجھ وعلتھ، والحكم علیھ، وبیان أقوال ال علماء فیھ، ممن صحَّ

العلة، ثم ذكر أحادیث الباب الموافقة، والمخالفة، وتخریجھا، ودراسة أسانیدھا، والحكم 

 .علیھا، ثم ذكر بعض المسائل المھمة المستنبطة من ھذه األحادیث

  . ، أبو إسحاق ، َیَمّس ماءً  ، وضوء ، الجنب نوم :الكلمات المفتاحیة

mailto:maalammar@imamu.edu.sa
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Abstract:  

Studying the issue of (Junub "Impure" Sleeping Without 

Ablution), the origin of this issue back to hadith narrated in Al-

Sunnan, by Abu Ishaq Al-Subai'i, about Al-Aswad – about 

Aisha - may Allah be pleased with her-: The Messenger of 

Allah "peace be upon him" was sleeping while he was junub 

"impure" without touching water" and its interpretation, 

studying its regards "Asanid", evidences, and its provisions, 

as well as explaining the scholars opinions, including those 

who have agreed or impairment it, and explaining the reasons 

for their impairment. Then mentioning and interpreting the 

agreeing and rejection hadiths, and studying their regards 

"Asanid" as well as making provisions. Mentioning  some 

important issues derived from these Hadiths. 

Key words: sleeping, junub "impure", ablution, touch water, 

Abu Ishaq. 
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الحمد� رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا 

  :محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
رسولھ بالھدى ودین الحق، وأنزل علیھ الكتاب ِتبیاناً لكل  فإن هللا سبحانھ أرسل

ِب ِمن َشۡيٖءۚ حمس :شيء، فقال سبحانھ ۡطَنا فِي ٱۡلِكَتٰ ا َفرَّ ، ]٣٨آیة : سورة األنعام[ ىجس٣٨مَّ

لًة، صالحًة لكل زمان ومكان، عامًة جمیع ما یحتاجھ  فجاءت ھذه الشریعة واضحًة مفصَّ
ة، عقیدًة، وعباداٍت، وأخالقاً وآداباً، معتنیًة بھ روحاً اإلنسان، شاملًة لكل نواحي الحیا

لََقْد َتَرَكَنا َرُسوَل :(( -  -وجسداً، مشتملًة على مصالح الدنیا واآلخرة؛ حتى َقاَل أَُبو َذٍر 

 ِ َرَنا ِمْنُھ ِعْلًما  ملسو هيلع هللا ىلصهللاَّ َماِء َطْیٌر، إِالَّ َذكَّ ، -  -َماَن ، وَعْن َسلْ )١()) ، َوَما َیَتَقلَُّب ِفي السَّ

ُھ ِقیَل لَُھ  ُكْم : أَنَّ أََجْل؛ لََقْد َنَھاَنا أَْن : َفَقالَ ! ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى اْلِخَراَءةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َعلََّمُكْم َنِبیُّ
ِمْن َثالََثِة أَْحَجاٍر، َنْسَتْقِبَل اْلقِْبلََة لَِغائٍِط أَْو َبْوٍل، أَْو أَْن َنْسَتْنِجَي ِباْلَیِمیِن، أَْو أَْن َنْسَتْنِجَي ِبأََقلَّ 

  .)٢())  أَْو أَْن َنْسَتْنِجَي ِبَرِجیٍع أَْو َعْظمٍ 
وإن أنفس ما ُعنَي بھ اإلنسان، وُشغلْت بھ األوقات ھو العلُم الشرعي، سواٌء في 
تعلُّمھ وتعلیمھ، أو بحثھ ومدارستھ ومذاكرتھ؛ لیرفع اإلنسان بذلك الجھَل عن نفسھ، مع 

ما أفضل : -رحمھ هللا  –؛ وقد سأل مھنَّا اإلماَم أحمَد -عز وجل  – إخالص النیة فیھ �
  . ؛ ثم ما یترتب على ذلك من العمِل بھ)٣(طلب العلم، لمن صحت نیتھ : األعمال؟ قال

َوَمْن :(( ، أنھ قال ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي -  -وقد جاء في الحدیث، عن أبي ھریرة 
ِة َسلََك َطِرْیًقا َیْلَتِمُس ِفْیِھ ِعْلَماً    . )٤()) ، َسھََّل هللاُ لَُھ بِِھ َطِرْیَقاً إِلَى الَجنَّ

وسلوك الطریق اللتماس العلم یدخل فیھ سلوك الطریق :(( قال ابن رجب
الحقیقي، وھو المشي باألقدام إلى مجالس العلماء، ویدخل فیھ سلوك الطرق المعنویة 

مطالعتھ، وكتابتھ، والتفھم المؤدیة إلى حصول العلم، مثل حفظھ، ودراستھ، ومذاكرتھ، و
ل بھا إلى العلم    .)٥()) لھ، ونحو ذلك من الطرق المعنویة التي ُیتوصَّ

أن هللا ییسر : وقد ُیراد أیضاً ) ... َسھََّل هللاُ لَُھ ِبِھ َطِرْیَقاً إِلَى الَجنَّةِ :(( (وقال أیضاً 
قتضاه، فیكون سبباً لھدایتھ، لطالب العلم إذا قصد بطلبھ وجَھ هللا، واالنتفاَع بھ، والعمَل بم

  .)٦()) ولدخول الجنة بذلك 

                                      
، )٦٥(رقم ) ١/٢٦٧(، وابن حبان في صحیحھ )٢١٧٧٠(رقم ) ٥/١٦٢(أخرجھ أحمد في مسنده  (١)

  .وھذا لفظ أحمد، وإسناده صحیح بمجموع طرقھ
  ).٢٦٢(رقم ) ١/٢٢٣(أخرجھ مسلم في صحیحھ  (٢)
  ).٢/٣٣٩(، والفروع، ابن مفلح )٢/٤٧٦(طبقات الحنابلة، ابن أبي یعلى : ینظر (٣)
  .، في حدیث طویل)٢٦٩٩(رقم ) ٤/٢٠٧٤(أخرجھ مسلم في صحیحھ  (٤)
  ).٢/٢٩٧(جامع العلوم والحكم  (٥)
  .المرجع السابق (٦)
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مسألة تتعلق بالطھارة، وھي مسألة : ومن المسائل المھمة التي أحببت دراستھا
، ودراسة الحدیث الوارد في ذلك، وتخریجھ، والكالم على )نوم الجنب بدون وضوء(

ع بیان بعض المسائل المھمة علتھ، وبیان أقوال العلماء فیھ؛ ثم ذكر أقوالھم في توجیھھ، م
  .المستنبطة منھ

وھذه المسألة لھا تعلق بحیاة اإلنسان ونومھ، وطھارتھ ونظافتھ، وھذا الدین دین 
قال رسول : ، قال-   -الطھارة والنظافة، وقد جاء في الحدیث عن أبي مالك األشعري 

ُھْوُر َشْطُر اإلِْیَماِن :(( ملسو هيلع هللا ىلصهللا    .)١()) الطُّ
: المروي في السنن، قالت - رضي هللا عنھا  -لة حدیث عائشة وأصل ھذه المسأ

 ِ   .َیَناُم َوُھَو ُجُنٌب، ِمْن َغْیِر أَْن َیَمسُّ َماءً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللاَّ
، وتخریج )نوم الجنب بدون وضوء(الكالم على مسألة حكم : موضوع البحث

ان أقوال العلماء فیھ، ممن الحدیث الوارد فیھا، ودراسة إسناده، وعلتھ، والحكم علیھ، وبی
َحھ، أو أَعلَّھ، مع بیان وجھ العلة، ثم ذكر أحادیث الباب الموافقة، والمخالفة،  صحَّ
وتخریجھا، ودراسة أسانیدھا، ثم بیان بعض المسائل المھمة المستنبطة من ھذه 

  .األحادیث
من المسائل المھمة، وقد جاء فیھا ) نوم الجنب بدون طھارة(: مشكلة البحث

ِبیعي، عن األسود، عن عائشة  ، -رضي هللا عنھا  –حدیث، من روایة أبي إسحاق السَّ
وقد اختلف العلماء في تصحیحھ، وتضعیفھ وإعاللھ، فكان ھذا البحث لتخریجھ، ودراسة 
إسناده، والحكم علیھ، مع ذكر أقوال العلماء في توجیھھ، كما جاءت أحادیث أخرى في 

ي تحتاج إلى تخریج، ودراسة أسانیدھا، والحكم علیھا، مع المسألة ظاھرھا التعارض، وھ
ذكر أقوال العلماء في الجمع بین أحادیث الباب وتوجیھھا، وذكر أھم المسائل المستنبطة 

  .منھا
بِیعي، عن األسود، عن َعاِئَشَة : حدود البحث  –تخریج حدیث أبي إسحاق السَّ

ِ : -َرِضَي هللا َعْنَھا  ؛ ودراسة إسناده، َیَناُم َوُھَو ُجُنٌب َوال َیَمسُّ َماءً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللاَّ
والحكم علیھ، مع ذكر أحادیث الباب، وتخریجھا والحكم علیھا، وذكر أقوال العلماء في 

  . توجیھھا، وأھم المسائل المستنبطة منھا
  : أھداف البحث

ِبیعي، عن األسود، عن عائشة .١ : -نھا رضي هللا ع –تخریج حدیث أبي إسحاق السَّ

ینام وھو جنب، من غیر أن َیمسَّ ماًء؛ ودراسة إسناده،  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا 
والحكم علیھ، وذكر أقوال العلماء في تصحیحھ، وإعاللھ، مع بیان الراجح من 

  .ذلك

                                      
  ).٢٢٣(رقم ) ١/٢٠٣(أخرجھ مسلم في صحیحھ  (١)
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ذكر أحادیث الباب، الموافقة، والمخالفة، وتخریجھا، ودراسة أسانیدھا، والحكم .٢
 .علیھا

  .جیھھا، وذكر أھم المسائل المستنبطة منھابیان أقوال العلماء في تو.٣

  :أھمیة البحث وأسباب اختیاره
من المسائل المھمة، التي تعرض لإلنسان في ) نوم الجنب بدون وضوء(أن مسألة .١

حیاتھ، وھي من مسائل الطھارة المھمة، والشریعة جاءت باألمر بالنظافة 
 .والطھارة، والتنزه من النجاسات واألقذار

 .ماء في تصحیح، أو تضعیف وإعالل الحدیث الوارد في ھذه المسألةاختالف العل.٢

كثرة األحادیث الواردة في المسألة، مع ما في ظاھر بعضھا من التعارض؛ فكان .٣
ھذا البحث لدراستھا، ومعرفة أقوال العلماء في توجیھھا، وذكر أھم المسائل 

 .المستنبطة منھا

المنھج االستقرائي  –هللا تعالى  إن شاء –سأسلك في ھذا البحث : منھج البحث
  .التحلیلي

  : إجراءات البحث

كتابة اآلیات القرآنیة بالرسم العثماني، مع عزوھا إلى مواضعھا، بذكر اسم .١
 [:].السورة ورقم اآلیة، ووضعھا بین معقوفین في المتن، ھكذا 

تخریج األحادیث واآلثار من مصادرھا األصلیة، بذكر الجزء، والصفحة، ورقم .٢
، مع مراعاة المتابعات التامة والقاصرة في ترتیب - إن وجد  –لحدیث ا

، ثم األقدم وفاًة؛ مع -حسب ترتیبھا المعروف  –المصادر؛ ثم الكتب الستة 
 .دراسة أسانیدھا، والحكم علیھا

إن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدھما، فأكتفي بتخریجھ منھما، وإن كان في .٣
كتب الستة، وإن لم یكن في الكتب الستة خرجتھ غیر الصحیحین خرجتھ من ال

من مسند أحمد، وموطأ مالك، ومسند الدارمي، فإن لم یكن فیھا اجتھدت في 
 .تخریجھ من مصادر السنة، حسب الطاقة

 . دراسة أسانید األحادیث المرویة في غیر الصحیحین، والحكم علیھا.٤
 .وأسد الغابة، واإلصابة الرجوع في تراجم الصحابة لكتب الصحابة، كاالستیعاب،.٥
ترجمة رجال اإلسناد، بذكر اسم الراوي، وكنیتھ، ونسبتھ، وبعض شیوخھ .٦

وتالمیذه، ووفاتھ، ثم أختم ذلك ببیان مرتبتھ، ثم أذیل ذلك بذكر أھم مصادر 
 .ترجمتھ
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الكاشف للذھبي، وتقریب التھذیب البن : االعتماد في ترجمة رواة الكتب الستة على.٧
تھذیب الكمال للمزي، وتھذیب التھذیب البن حجر، : د علیھاحجر؛ وقد أزی

وغیرھا، عند الحاجة، وإن لم یكن من رجال الكتب الستة، اعتمدت على أھم 
 .المراجع في ترجمتھ

 .ترجمة األعالم غیر المشھورین، من غیر رواة األسانید.٨
 .توثیق النقول والنصوص؛ ما أمكن.٩

  .ان، أو شرح غریب، أو استدراك وتعقیبالتعلیق على ما یحتاج إلى إیضاح وبی.١٠

وتتكون من مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، ثم فھرس المصادر : خطة البحث
  .والمراجع

وفیھا موضوع البحث، ومشكلتھ، وحدوده، وأھدافھ، وأھمیة البحث : المقدمة
  .وأسباب اختیاره، ومنھج البحث، وإجراءاتھ

  .تخریج الحدیث األصل :المبحث األول
ح الحدیث من األئمة :ث الثانيالمبح   .من صحَّ

  .من أََعلَّ الحدیث من األئمة :المبحث الثالث
  .أحادیث الباب الموافقة :المبحث الرابع

  .األحادیث المعارضة :المبحث الخامس
  .فقھ األحادیث :المبحث السادس

  .وفیھا أھم نتائج البحث، وتوصیاتھ :ثم الخاتمة
  .ثم فھرس المصادر والمراجع

  
فھذا جھد من ُمقِلٍّ، وقد بذلت فیھ جھدي حسب الطاقة، فما كان فیھ من صواب .. عد وب

فمن هللا سبحانھ وحده، وھو أھل الثناء والحمد والفضل، وما كان من خطأ فمن نفسي والشیطان، 
وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وأستغفر هللا العظیم، 

  .أجمعین
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  حث األولاملب

  ختريج احلديث األصل 

حدثنا محمد بن كثیر، أخبرنا سفیان، عن أبي إسحاق، عن : قال أبو داود في سننھ

ِ : قالت - رضي هللا عنھا-األسود، عن عائشة  َیَناُم َوُھَو ُجُنٌب، ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللاَّ
  . )١( َغْیِر أَْن َیَمسُّ َماءً 

، مداره على أبي إسحاق )) َغْیِر أَْن َیَمسَّ َماءً  ِمنْ (( ھذا الحدیث بھذه الزیادة 
ِبیعي، عن األسود، عن عائشة    .-رضي هللا عنھا -السَّ

ِبیعي، : وأبو إسحاق السبیعي ھو عمرو بن عبدهللا بن ُعبید، أبو إسحاق الَھْمداني السَّ
، -  -جریر، وعدي بن حاتم، وزید بن أرقم، وابن عباس : أحد األعالم، روى عن

ابنھ یونس وحفیده إسرائیل وشعبة والسفیانان، : األسود بن یزید، وغیرھم، وروى عنھو
  .، وقیل قبل ذلك، عاش مائة سنة أو نحوھا)ھـ١٢٩ت(وغیرھم، 

، وقال ابن ))ثقة، ولكن ھؤالء الذین حملوا عنھ بأََخَرة :(( قال أحمد بن حنبل
وِشْبھ الزھري في كثرة الروایة،  ...ثقة، :(( ، وقال أبو حاتم))ثقة :(( معین والنسائي

أحد األعالم :(( ، وقال الذھبي))كان ُمَدلِّساً :(( ، وقال ابن حبان))واتساعھ في الرجال 
من أئمة التابعین بالكوفة وأثباتھم، إال أنھ :(( ، وقال أیضاً ))وھو كالزھري في الكثرة ... 

، وقال ))د، اختلط بأََخَرة ثقة مكثر عاب:(( ، وقال ابن حجر))شاخ ونسي، ولم یختلط 
، وقد ذكره في ))وكذا ذكره في المدلِّسین حسین الكرابیسي، وأبو جعفر الطبري :(( أیضاً 

مشھور بالتدلیس، وھو تابعي ثقة، وصفھ :(( المرتبة الثالثة من مراتب المَدلِّسین، وقال
  .)٢(النسائي وغیره بذلك 
النخعي،  –أو أبو عبدالرحمن  –ابن یزید بن قیس، أبو عمرو : واألسود، ھو

ابن أختھ : ، وغیرھم، وروى عنھ-   -عمر، وعلي، ومعاذ، وعائشة : روى عن
بِیعي، وغیرھم،    ).ھـ٧٥(أو ) ھـ٧٤ت(إبراھیم، ومحارب بن دثار، وأبو إسحاق السَّ

، وقال ابن ))ثقة :(( یحیى: ، وقال))ثقة، من أھل الخیر :(( قال أحمد بن حنبل
، وقال ))كان فقیھاً زاھداً :(( ، وقال ابن حبان))، ولھ أحادیث صالحة كان ثقة:(( سعد

  .)٣()) مخضرم، ثقة مكثر فقیھ :(( ابن حجر

                                      
  ).٢٢٨(رقم ) ١/١٦٣(سنن أبي داود  (١)
، والكاشف، الذھبي )٢٢/١٠٢(، وتھذیب الكمال، المزي )٥/١٧٧(الثقات، ابن حبان : ینظر (٢)

، وتقریب التھذیب، لھ )٥/٥٦(، وتھذیب التھذیب، ابن حجر )٤/١٩٠(، ومیزان االعتدال، لھ )٣/٥٢٤(
  ). ١٤٦ص(، وتعریف أھل التقدیس، لھ )٤٢٣ص(

، والكاشف، الذھبي )٣/٢٣٣(، وتھذیب الكمال، المزي )٤/٣١(الثقات، ابن حبان : ینظر (٣)
  ).١١١ص(، وتقریب التھذیب، لھ )١/٣٢٢(ن حجر ، وتھذیب التھذیب، اب)٢/١٢٧(
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وقد رواه عن أبي إسحاق جمع من الرواة بألفاظ مقاربة، وممن وقفت علیھ 
  :منھم

 والترمذي في جامعھ، - كما سبق - وقد أخرج روایتھ أبو داود في سننھ سفیان الثوري؛ .١
وأحمد في مسنده ، )٥٨٣(رقم ) ١/٤٦٥(، وابن ماجھ في سننھ )١١٩(رقم ) ١/١٤١(
من طریق سفیان الثوري؛ بھ، وھذا لفظ أبي داود، والباقون ؛ )٢٥٢٦٢(رقم ) ٦/١٠٦(

 .بنحوه

رقم ) ١/١٤٠(سلیمان بن مھران األعمش؛ وقد أخرج روایتھ الترمذي في جامعھ .٢
، وابن ماجھ في سننھ )٩٠٠٣(رقم ) ٨/٢١٢(، والنسائي في السنن الكبرى )١١٨(
؛ من طریق )٢٤٦٦٢(رقم ) ٦/٤٤(، وأحمد في مسنده )٥٨١(رقم ) ١/١/٤٦٤(

 .األعمش؛ بھ نحوه

رقم ) ٨/٢١٣(إسماعیل بن أبي خالد؛ وقد أخرج روایتھ النسائي في السنن الكبرى .٣
 ؛ من طریق)٢٥٨٩١(و) ٢٥٦٥٠(رقم ) ١٧٢، ٦/١٤٧(، وأحمد في مسنده )٩٠٠٥(

 .إسماعیل بن أبي خالد؛ بھ نحوه

ف بن َطریف؛ وقد أخرج روایتھ النسائي في السنن الكبرى .٤ رقم ) ٨/٢١٢(ُمَطرِّ
 .؛ بھ نحوه)٩٠٠٤(

رقم ) ١/٤٦٥(أبو األحوص سالَّم بن ُسلیم؛ وقد أخرج روایتھ ابن ماجھ في سننھ .٥
 .؛ بھ نحوه)٥٨٢(

، وأحمد في )٦٩ص(ي التمییز أبو خیثمة زھیر بن معاویة؛ وقد أخرج روایتھ مسلم ف.٦
؛ من طریق زھیر بن معاویة؛ بھ نحوه )٢٥٢١٥(، و)٢٥٢١٣(رقم ) ٦/١٠٣(مسنده 

َل اللَّْیِل َوُیْحِیي آِخَرهُ، ُثمَّ إِْن َكاَنْت لَُھ َحاَجٌة إِلَى أَْھلِِھ َقَضى : مطوالً؛ بلفظ َكاَن َیَناُم أَوَّ
ِل َقالَتْ َحاَجَتُھ، ُثمَّ َناَم َقْبَل أَْن َیَمسَّ  َداِء اْألَوَّ ِ َما َقالَتْ : َماًء، َفإَِذا َكاَن ِعْنَد النِّ : َوَثَب، َوَال َوهللاَّ

ِ َما َقالَتْ  اْغَتَسَل، َوأََنا أَْعلَُم ِبَما ُتِریُد، َوإِْن لَْم َیُكْن ُجُنًبا : َقاَم، َفأََفاَض َعلَْیِھ اْلَماَء، َوَال َوهللاَّ
جُ  أَ ُوُضوَء الرَّ ْكَعَتْینِ َتَوضَّ َالِة ُثمَّ َصلَّى الرَّ  .ِل لِلصَّ

، )٢٥٩٤٩(رقم ) ٦/١٧٧(شعبة بن الحجاج؛ وقد أخرج روایتھ أحمد في مسنده .٧
 .، من طریق شعبة بن الحجاج؛ بھ نحوه)٢٥٩٥٠(و

رقم ) ٦/٢١٥(إسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق؛ وقد أخرج روایتھ أحمد في مسنده .٨
 . ؛ بھ نحوه مطوالً )٢٦٣١١(

  :ك بن عبدهللا النخعي؛ وقد اضطرب في إسناده، واختلف علیھ فیھشری.٩
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، عن أسود بن عامر، عنھ )٢٥٢٨٧(رقم ) ٦/١١٠(فأخرجھ أحمد في مسنده 

  .إَِذا َكاَنْت لَُھ َحاَجٌة إِلَى أَْھلِِھ أََتاُھْم، ُثمَّ َیُعْوُد َوَال َیَمسُّ َماءً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسْوُل هللاِ : بھ؛ بلفظ
، عن أسود بن عامر، عنھ، )٢٤٣١٠(رقم ) ٦/١١٢(د في مسنده وأخرجھ أحم

َكاَن : ، بلفظ-رضي هللا عنھا  –عن محمد بن عبدالرحمن، عن كریب، عن عائشة 

  .ُیْجِنُب، ُثمَّ َیَناُم، ُثمَّ َیْنَتِبُھ، ُثمَّ َیَناُم، َوَال َیَمسُّ َماءً  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسْوُل ِهللا 
  .)١()) ي وإسناده غیر قو:(( قال ابن عبدالھادي

، عن أبي النضر، عنھ، عن )٢٧٠٨٧(رقم ) ٦/٢٩٩(وأخرجھ أحمد في مسنده 
، -رضي هللا عنھا  –محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن كریب، عن أم سلمة 

  .ُیْجِنُب، ُثمَّ َیَناُم، ُثمَّ َیْنَتِبُھ، ُثمَّ َیَنامُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسْوُل هللاِ : بلفظ
  .)٢())  بإسناد جید:(( قال مغلطاي
  .)٣()) رواه أحمد، ورجالھ رجال الصحیح :(( وقال الھیثمي

) ھـ١٧٧ت(أبو عبدهللا النخعي الكوفي القاضي، : وشریك بن عبدهللا، ھو
قھ ابن معین، وقال غیره)ھـ١٧٨ت:(وقیل ، وقال ))سیِّئ الحفظ :(( ، أحد األعالم، وثَّ

طئ كثیراً، تغیَّر حفظھ منذ صدوق یخ:(( ، وقال ابن حجر))لیس بھ بأس :(( النسائي
  . )٤()) ولي القضاء بالكوفة 

، )شاذان(أبو عبدالرحمن الشامي، نزیل بغداد، ُیلَقَّب : وأسود بن عامر، ھو
  .)٥(، ثقة )ھـ٢٠٨ت(

ھاشم بن القاسم بن مسلم اللیثي موالھم البغدادي، مشھور : وأبو النضر، ھو
  .)٦(فظ صاحب سنة ، ثقة ثبت حا)ھـ٢٠٧ت(، )قیصر(بكنیتھ، ولقبھ 

وروایة أبي النضر أرجح من روایة أسود بن عامر؛ الضطرابھ في سیاق 
  .)٧()) أبو النضر أثبت من شاذان :(( إسناده، وقد قال مھنا، عن أحمد

أبو حنیفة النعمان بن ثابت؛ وقد أخرج روایتھ محمد بن الحسن في موطأ اإلمام  .١٠

ُیِصْیُب ِمْن أَْھلِِھ، ُثمَّ َیَناُم  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسْوُل هللاِ  َكانَ : عنھ بھ؛ بلفظ) ٥٦(رقم ) ٤٦ص(مالك 
 .َوَال َیَمسُّ َماًء، َفإِْن ِاْسَتْیَقَظ ِمْن آِخِر الَّلْیِل َعاَد َوْاْغَتَسلَ 

                                      
  ).٧٠ص(المحرر في الحدیث  (١)
  ).١٤/٣٩٣(العلل، الدارقطني : ، وینظر)٢/٧٥٦(شرح سنن ابن ماجھ  (٢)
  ).١/٢٧٥(مجمع الزوائد  (٣)
  ).٢٦٦ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٢/٥٧٤(الكاشف، الذھبي : ینظر (٤)
  ).١١١ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٢/١٢٧(الكاشف، الذھبي : ینظر (٥)
  ).٥٧٠ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٤/٤١٨(الكاشف، الذھبي : ینظر (٦)
  ).٦/٦٢٠(تھذیب التھذیب، ابن حجر : ینظر (٧)
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أبو ُعمارة حمزة بن َحِبیب الزیات المقرئ؛ وقد أخرج روایتھ الطبراني في  .١١
َكاَن : حمزة الزیات بھ؛ بلفظ، من طریق )٧٥٨٩(رقم ) ٣١١- ٧/٣١٠(المعجم األوسط 

ُیَجاِمُع نَِساَءهُ، ُثمَّ َال َیَمسُّ َماًء، َفإِْن أَْصَبَح َفأََراَد أَْن ُیَعاِوَد َعاَوَد، َوإِْن  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسْوُل هللاِ 
 .لَْم ُیِرْد ِاْغَتَسلَ 

زكریا بن أبي زائدة؛ وقد أخرج روایتھ ابن شاھین في ناسخ الحدیث ومنسوخھ .١٢
َكاَن َرُسْوُل : ، من طریق زكریا بن أبي زائدة، عن أبیھ بھ؛ بلفظ)١٢٩(رقم ) ٢٢٧ص(

  .َیأِْتْي أَْھلَُھ، ُثمَّ َیَناُم، َوَال َیَمسُّ َماءً  ملسو هيلع هللا ىلصِهللا 
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  املبحث الثاني

 من األئمة 
َ
 احلديث

َ
ح

َّ
ح

َ
  من ص

رحمھم  –األئمة وقد اختلف مداره على أبي إسحاق السبیعي،  - كما سبق  - ھذا الحدیث 
َحھا، وقال))َوَال َیمسُّ ماًء :(( في قولھ في ھذا الحدیث - هللا  إن رواتھا ثقات، : ، فمنھم من صحَّ

فھا  َحھا من - وھم األكثر  - ومنھم من أعلَّھا، وضعَّ ؛ كما سیأتي، وأنا أسوق لك كالم من صحَّ
  .األئمة، ثم أسوق كالم من أعلَّھا، مع بیان أسباب التعلیل والترجیح

َح ھذه   :الروایة من األئمة فممن صحَّ
 .)١( -رحمھ هللا  –) ھـ٢٧٦ت(أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتیبة  .١

؛ فیما نقلھ -رحمھ هللا  –) ھـ٣٠٣ت(أبو العباس أحمد بن عمر بن ُسریج البغدادي .٢
 .)٢(عنھ البیھقي في السنن الكبرى 

عض أھل ؛ نقالً عن ب-رحمھ هللا  –) ھـ٣٨٥ت(أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني .٣
رضي  –یشبھ أن یكون الخبران صحیحین، وأن عائشة : وقال بعض أھل العلم:(( قالالعلم؛ 

ره؛ كما حكى ذلك ُغَضیف بن  ملسو هيلع هللا ىلصربما كان النبي : قالت - هللا عنھا  م الُغسل، وربما أخَّ قدَّ
، فحفظ )٣(الحارث، وعبدهللا بن أبي قیس، وغیرھما، عن عائشة، وأن األسود حفظ ذلك عنھما 

ھ أبو إسحاق تأخیر الوضوء والُغسل، وحفظ عبدالرحمن بن األسود، وإبراھیم، تقدیم فحفظ عن
  . )٤()) الوضوء على الغسل 

َحھ؛ - رحمھ هللا  –) ھـ٤٠٥ت(أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا الحاكم النیسابوري .٤ ؛ فقد صحَّ
  .)٥(فیما نقلھ عنھ البیھقي في السنن الكبرى 

فإن :(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٤٥٦ت(بن حزم  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید.٥
 -بل أخطأ : إن ھذا الحدیث أخطأ فیھ سفیان، ألن زھیر بن معاویة خالفھ فیھ، قلنا: قیل

أ سفیان بالدعوى بال دلیل، وسفیان أحفظ من زھیر بال شك  -بال شك  ، )٦()) من خطَّ
سفیان أحفظ من زھیر، ولو : اقد خالفھ زھیر بن معاویة، قلن: فإن قیل:(( -أیضاً  –وقال 

لم یكن لما كان في خالف بعض الرواة لبعض دلیل على خطأ أحدھم، بل الثقة مصدق 

                                      
  ).٣/٢٤٤(عمدة القاري، العیني : ، وینظر)٣٥٠ص(تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبة  (١)
  ).١/٢٠٢(السنن الكبرى، البیھقي : ینظر (٢)
  .، وهللا أعلم)عنھا: (ولعل الصواب! كذا في المصدر (٣)
َح الروایة األخرى؛ كما سیأتي، وینظر)١٤/٢٤٨(العلل  (٤) التلخیص الحبیر، ابن حجر : ، مع أنھ صحَّ

)١/٣٧٧.(  
  ).١/٢٠٢(السنن الكبرى، البیھقي : ینظر (٥)
كما سبق  –ا الخطأ ألبي إسحاق السبیعي ؛ كذا قال ابن حزم، والمحدثون إنما نسبو)١/٨٧(المحلى  (٦)

  !، ال إلى سفیان-
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  .)١()) في كل ما یروي، وبا� تعالى التوفیق 

وحدیث أبي :(( قال؛ - رحمھ هللا  –) ھـ٤٥٨ت(أبو الحسین أحمد بن الحسین البیھقي .٦
لك أن أبا إسحاق بیَّن سماعھ من األسود في إسحاق السبیعي صحیح من جھة الروایة؛ وذ

روایة زھیر بن معاویة عنھ، والمدلِّس إذا بیَّن سماعھ ممن روى عنھ، وكان ثقًة، فال 
ه    .)٢()) وجھ لردِّ

وقد رواه :(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٥٦٠ت(أبو عبدهللا محمد بن عبدالحق الخزرجي .٧
طرح مثل ھذا الحدیث؛ ألجل انفراد روایة ال ینبغي أن ن... عن أبي إسحاق أئمة عدول 

  .)٣()) العدل بروایة ال تعارض زیادة من زاد عن األسود، وذكر الوضوء 

رحمھ هللا  –) ھـ٧٠٢ت(أبو الفتح محمد بن علي بن وھب المصري، ابن دقیق العید .٨
لیس یتبین على طریقة :(( -أیضاً  -، وقال ))أخرجھ األربعة، ورجالھ ثقات :(( ؛ قال-

وقد ... الفقھاء َوَھُم أبي إسحاق بما قیل؛ فإن الثقة إذا روى اعُتِمدْت روایتھ إال بعلة بینة 
، بروایة -رضي هللا عنھا  –تعاضدت روایة أبي إسحاق، عن األسود، عن عائشة 

  .)٤()) عبدالملك، عن عطاء، عنھا 

وھو حدیث :(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٧٢٤ت(أبو الحسن علي بن داود بن العطار .٩
  .)٥()) حسن 

رحمھ  –) ھـ٧٣٤ت(أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد، ابن سید الناس الیعمري  .١٠
 .، فا� أعلم)٦( -رحمھ هللا  –؛ فقد حكى قریباً من كالم ابن دقیق العید -هللا 

-رحمھ هللا  –) ھـ٨٥٥ت(أبو محمد محمود بن أحمد العیني  .١١
 )٧(

. 

                                      
  ).٢/٢٢١(المرجع السابق  (١)
  ).١/٢٠٢(السنن الكبرى  (٢)
محمد بن عبدالحق بن أحمد بن : ؛ والخزرجي ھو)٢/٧٥٦(شرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي : ینظر (٣)

من محمد بن فرج الطالعي، وعني عبدالرحمن، أبو عبدهللا الخزرجي القرطبي المالكي، سمع الموطأ وغیره 
سیر أعالم : ، ینظر)ھـ٥٦٠ت(ابنھ القاضي عبدالحق، وأبو القاسم أحمد بن بقي وغیرھما، : بالفقھ، وروى عنھ

  ).٢٠/٤٢(النبالء، الذھبي 
  ).٣/٩١(، واإلمام في معرفة أحادیث األحكام )١٠٢ص(اإللمام بأحادیث األحكام  (٤)
  ).١/٢١٤(العدة في شرح العمدة  (٥)
  ).٣/٣٠(النفح الشذي : ینظر (٦)
حھ كلٌّ من)٣/٢٤٤(عمدة القاري : ینظر (٧) الشیخ أحمد شاكر، في تعلیقھ على المحلى البن حزم : ؛ وكذلك صحَّ

؛ واأللباني، في صحیح سنن أبي داود )١/٢٠٦سنن الترمذي، (، وتعلیقھ على الجامع الصحیح للترمذي )١/٨٧(
، وصحیح الجامع الصغیر وزیادتھ )٤/٤٢٠(، والسلسلة الصحیحة )١١٦ص(، وآداب الزفاف )١/٤٠٩(
، حاشیة )١٤١- ١/١٤٠سنن الترمذي، (، والشیخ شعیب األرنؤوط، في تحقیقھ للجامع الكبیر للترمذي )٢/٨٩٥(

من غیر أن (حدیث صحیح، دون قولھا :(( وقال)! ١/١٦٣(؛ مع أنھ أعلَّھ، في تحقیقھ لسنن أبي داود )٢(رقم 
، حاشیة رقم )١/١٦٢(، والدكتور بشار عواد معروف، في تحقیقھ للجامع الكبیر للترمذي ))فشاذ ) ماءً  َیَمسَّ 

)١.(  
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  املبحث الثالث

 احلد 
َّ
عل

َ
  يث من األئمةمن أ

  :أعلَّ جمٌع من األئمة ھذا الحدیَث بھذه الزیادة، منھم
؛ قال -رحمھ هللا  –) ھـ١٤٦ت(إسماعیل بن أبي خالد األحمسي موالھم البجلي  .١٢

یا : فذكرت الحدیَث یوًما، فقال لي إسماعیل:(( - بعد أن روى الحدیث  –سفیان الثوري 

! )) ُیَشدُّ ھذا الحدیث بشيء؟! فتى
)١(

. 

؛ -رحمھ هللا  –) ھـ١٦٠ت(و بسطام شعبة بن الحجاج العتكي موالھم الواسطي أب .١٣
سمعت نصر : ، فقال-... وذكر حدیث أبي إسحاق  –وسمعت أبي :(( قال ابن أبي حاتم

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : قد سمعت حدیث أبي إسحاق: قال شعبة: قال أبي: بن علي یقول

)) ینام جنًبا؛ ولكني أتقیھ 
)٢(

. 

؛ كما سبق -رحمھ هللا  –) ھـ١٦١ت( سفیان بن سعید بن مسروق الثوري أبو عبدهللا .١٤
: قال ابن مھدي:(( في النقل عن إسماعیل بن أبي خالد، وقال ابن المنذر في األوسط

)) ھو َوْھٌم : سألت سفیان عن ھذا الحدیث؛ فأبى أن یحدثني، وقال
)٣(

، وقال ابن عبدالبر 

)) ونحن نقول بھ . ھذا الحدیث خطأ: نقال سفیا:(( -بعد أن ساق الحدیث  -عبدالبر 
)٤(

. 
)٤(

. 
؛ قال -رحمھ هللا  –) ھـ٢٠٦ت(أبو خالد یزید بن ھارون السلمي موالھم الواسطي  .١٥

حدثنا الحسن بن علي الواسطي، قال سمعت یزید :(( -بعد أن أخرج الحدیث  –أبو داود 

)) ھذا الحدیث َوْھٌم؛ یعني حدیث أبي إسحاق : بن ھارون، یقول
)٥(

. 

؛ -رحمھ هللا  –) ھـ٢٣٠ت(الحسن علي بن الجعد بن عبید الجوھري البغدادي  أبو .١٦
أنا سفیان، عن أبي إسحاق، عن األسود، : وكان في كتاب لعلي بن الجعد:(( قال البغوي

بِيَّ : -رضي هللا عنھا  –عن عائشة  َكاَنْت ُتِصْیُبُھ الَجَناَبُة ِمْن الَّلْیِل، َفَال َیَمسُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ
 .)٦()) لیس علیھ العمل : اًء َحتَّى ُیْصِبَح؛ فسألنا عنھ علیاً، فلم یحدثنا بھ، وقالمَ 

                                      
  ).٥٨٣(، بعد الحدیث رقم )١/٤٦٥(سنن ابن ماجھ : ینظر (١)
تحفة األشراف، (النكت الظراف، ابن حجر : ، وینظر)١/٢٥٨(علل الحدیث، ابن أبي حاتم  (٢)
١١/٢٩١.(  
  ).٢/٩١(ابن المنذر  األوسط، (٣)
، وفتح الباري، ابن رجب )١/٣٢٤(االستذكار، لھ : ، وینظر)١٧/٣٩(التمھید، ابن عبدالبر  (٤)

)١/٣٦٢.(  
  ).١/١٦٣(سنن أبي داود  (٥)
  ).١٧٦٤(رقم ) ٢٦٧ص(مسند ابن الجعد  (٦)
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 -رحمھ هللا  –) ھـ٢٣٥ت(أبو بكر عبدهللا بن محمد بن أبي شیبة   .١٧
)١(

. 

؛ قال ابن دقیق -رحمھ هللا  –) ھـ٢٤١ت(أبو عبدهللا أحمد بن محمد بن حنبل   .١٨
لیس : قال... أحمد عن حدیث أبي إسحاق سألت : وذكر الخالل، عن مھنا:(( العید

ألن شعبة روى عن الحكم، عن إبراھیم، عن األسود، عن عائشة : لم؟ قال: صحیحاً، قلت

كان إذا أراد أن ینام وھو جنب توضأ وضوءه  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا : - رضي هللا عنھا  –

)) ... من ِقَبل أبي إسحاق : من قبل من جاء ھذا االختالف؟ قال: للصالة، قلت
)٢.(

 

؛ قال -رحمھ هللا  –) ھـ٢٤٨ت(أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر ابن الطبري  .١٩
)) ال یحل أن ُیرَوى ھذا الحدیث : وسألت أحمد بن صالح عن ھذا الحدیث، فقال:(( مھنا

)٣(
)) یعني أنھ خطأ مقطوع بھ؛ فال تحل روایتھ من دون بیان علتھ :(( قال ابن رجب ،

)٤ .(
 

 -رحمھ هللا  –)ھـ٢٥٩ت(یعقوب بن إسحاق الُجوزجاني یم بنأبو إسحاق إبراھ  .٢٠
)٥.(

 
)٥.(

 
فھذه :(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٢٦١ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري  .٢١

الروایة عن أبي إسحاق خاطئة؛ وذلك أن النخعي، وعبدالرحمن بن األسود جاءا بخالف 

)) ما روى أبو إسحاق 
)٦.(

  

أخرجھ مسلم في الصحیح، عن یحیى بن یحیى وأحمد :(( ولذلك قال اإلمام البیھقي .٢٢
، ذلك ألن الحفاظ طعنوا في ھذه اللفظة، )قبل أن یمسَّ ماءً (بن یونس، دون قولھ 

)) وتوھموھا مأخوذة عن غیر األسود، وأن أبا إسحاق ربما دلَّس؛ فرأوھا من تدلیساتھ 
)٧.(

  

                                      
  .، ولم أقف على كالمھ)١/٣٦٢(فتح الباري، البن رجب : ینظر (١)
، واإللمام بأحادیث األحكام، لھ )٣/٩٠(معرفة أحادیث األحكام، ابن دقیق العید  اإلمام في: ینظر (٢)

، )٦٩ص(، والمحرر في الحدیث، ابن عبدالھادي )٣/٢٦(، والنفح الشذي، ابن سید الناس )١٠٢ص(
  ).١/٣٧٦(والتلخیص الحبیر، ابن حجر 

، والنفح الشذي، ابن سید الناس )٣/٩٠(اإلمام في معرفة أحادیث األحكام، ابن دقیق العید : ینظر (٣)
)٣/٢٦.(  

  ).١/٣٦٢(فتح الباري  (٤)
  .المرجع السابق، ولم أقف على كالمھ: ینظر (٥)
  ).٦٩ص(التمییز  (٦)
، والنكت الظراف، لھ )١/٣٧٦(التلخیص الحبیر، ابن حجر : ، وینظر)١/٢٠٢(السنن الكبرى  (٧)

  ).٢٩١، ١١/٢٩٠تحفة األشراف، (
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فلو لم :(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٢٧٣ت(أبو بكر أحمد بن محمد بن ھانئ األثرم  .٢٣
یخالف أبا إسحاق في ھذا إال إبراھیم وحده عن األسود، كان أثبت وأعلم باألسود، ثم 

أبو سلمة وعروة عن عائشة : وافق إبراھیم عبدالرحمن بن األسود، ثم وافقھما فیما رویاه
یة من ذلك روا –رضي هللا عنھا  –، ثم وافق ما صح عن عائشة -رضي هللا عنھا  –

، وما ُروي عن عمار وأبي سعید؛ فتبین أن -رضي هللا عنھما  –ابن عمر عن عمر 

)) حدیث أبي إسحاق إنما ھو َوْھٌم 
)١.(

  

؛ قال ابن -رحمھ هللا  –) ھـ٢٧٥ت(أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني  .٢٤
ھذا : -بعد أن أخرجھ  –قال أبو الحسن ابن العبد في روایتھ عن أبي داود :(( حجر

)) الحدیث لیس بصحیح 
)٢.(

  
بعد  -؛ قال الترمذي -رحمھ هللا  –) ھـ٢٧٩ت(أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي  .٢٥

أنھ : وقد روى غیر واحد عن األسود، عن عائشة، عن النبي :(( -أن ساق الحدیث 
كان یتوضأ قبل أن ینام؛ وھذا أصح من حدیث أبي إسحاق، عن األسود، وقد َرَوى عن 

)) ھذا الحدیَث شعبُة والثوريُّ وغیُر واحد، یرون ھذا غلطاً من أبي إسحاق أبي إسحاق 
)٣.(  

 -رحمھ هللا  –) ھـ٢٨٥ت(أبو إسحاق إبراھیم بن إسحاق الحربي  .٢٦
)٤(

. 

:(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٣٢١ت(أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي  .٢٧

بأنھ  ملسو هيلع هللا ىلصحدثتھ عن رسول هللا  قد –رضي هللا عنھا  –فاستحال عندنا أن تكون عائشة 
كان ینام وال یمس ماًء، ثم یأمرھم بعد ذلك بالوضوء؛ ولكن الحدیث في ذلك ما رواه 

؛ ...ما یوافق ذلك أیضاً  –رضي هللا عنھا  –إبراھیم؛ وقد روى غیر األسود عن عائشة 
ر فھذا غی: ، ثم قال-رضي هللا عنھا  –ثم ذكر روایة أبي سلمة، وعروة، عن عائشة 

، ما یوافق ما  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول هللا -رضي هللا عنھا  –األسود، قد روى عن عائشة 

، وقد  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول هللا -رضي هللا عنھا  –روى إبراھیم، عن األسود، عن عائشة 
فمحال أن یكون عندھا من ... من قولھا مثل ذلك  –رضي هللا عنھا  –روي عن عائشة 

؛ فثبت بما ذكرنا، فساد ما ُروَي عن أبي خالف ھذا، ثم تفتي بھذا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

                                      
، وفیھ سقط استدركتھ من المصدر )٣/٩٠(ي معرفة أحادیث األحكام، ابن دقیق العید اإلمام ف: ینظر (١)

، مقتصراً على )١/٣٧٦(، والتلخیص الحبیر، ابن حجر )٣/٢٦(التالي؛ والنفح الشذي، ابن سید الناس 
  .أولھ فقط

أبي ، وسنن )١/٣٧٦(التلخیص الحبیر، لھ : ، وینظر)١١/٢٩١تحفة األشراف، (النكت الظراف  (٢)
  ).١/١٦٣(داود 
  ).١/١٤٢سنن الترمذي، (الجامع الكبیر  (٣)
  ).٢/٧٥٤(شرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي : ینظر (٤)
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)) إسحاق، عن األسود، مما ذكرنا، وثبت ما َرَوى إبراھیُم، عن األسود 
)١.(

  

رحمھ  –) ھـ٣٧١ت(أبو بكر أحمد بن إبراھیم بن إسماعیل اإلسماعیلي الجرجاني  .٢٨
ذا أراد أن كان إ: ھذا الحدیث یغلط في معناه األسود، واألخبار الجیاد فیھا:(( ؛ قال-هللا 

)) ینام وھو جنب توضأ 
)٢.(

 

إن : ویقال:(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٣٨٥ت(أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني  .٢٩
أبا إسحاق َوِھم في ھذا عن األسود؛ ألن عبدالرحمن بن األسود، والحكم بن عتیبة، رویاه 

وإبراھیم والصحیح من ذلك ما رواه عبدالرحمن بن األسود، ... فخالفا أبا إسحاق 

)) النخعي، عن األسود، عن عائشة 
)٣.(

  

قال :(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٤٦٣ت(أبو عمر یوسف بن عبدهللا، ابن عبدالبر  .٣٠

)) ونحن نقول بھ . ھذا الحدیث خطأ: سفیان
)٤.(

 

ز المعافري الشاطبي  .٣١ ؛ -رحمھ هللا  –) ھـ٥٠٥ت(أبو بكر محمد بن َحیدرة بن ُمَفوَّ
إسحاق من روایة الثوري عنھ؛ فأجمع من تقدم من المحدثین ومن  أما حدیث أبي:(( قال

تأخر منھم، أنھ خطأ، منذ زمان أبي إسحاق إلى الیوم، وعلى ذلك تلقوه منھ وحملوه عنھ، 
وھو أول حدیث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمییز لھ، مما حمل من الحدیث على 

وأین یقع أبو إسحاق من  - م النخعي الخطأ، وذلك أن عبدالرحمن بن یزید، وإبراھی
رویا الحدیث بعینھ، عن األسود بن یزید، عن  -أحدھما، فكیف باجتماعھما على مخالفتھ 

إذا كان جنًبا، فأراد أن ینام، توضأ  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا : -رضي هللا عنھا  –عائشة 
على روایة وضوءه للصالة؛ فحكم األئمة بروایة ھذین الفقیھین الجلیلین، عن األسود، 

أنھ كان ینام وال َیَمّس ماًء؛ ثم : -رضي هللا عنھا  –أبي إسحاق، عن األسود، عن عائشة 
عضدوا ذلك بروایة عروة، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، وعبدهللا بن أبي قیس، عن عائشة 

  .بذلك حین استفتاه -  -عمَر  ملسو هيلع هللا ىلص، وبفتوى رسول هللا -رضي هللا عنھا  –

                                      
  ).١/١٢٦(شرح معاني اآلثار  (١)
  ).٣/٤٢(فتح الباري، ابن حجر : ینظر (٢)
:  ر، ثم نقل عن بعض أھل العلم تصحیح الروایتین جمیعاً ؛ كما سبق، وینظ)٢٤٨- ١٤/٢٤٧(العلل  (٣)

  ).١/٣٦٢(فتح الباري، ابن رجب 
، وشرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي )١/٣٢٤(االستذكار، لھ : ، وینظر)١٧/٣٩(التمھید، ابن عبدالبر  (٤)

)٢/٧٥٤.(  
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الفقھاء، الذین ال یعتبرون األسانید، وال ینظرون الطرق،  وبعض المتأخرین من .٣٢
ال َیَمّس ماًء للغسل؛ وال یصح ھذا، وفقھاء المحدثین، : یجمعون بینھما بالتأویل، فیقولون

)) وحفاظھم، على ما أعلمتك 
)١.(

  

وقد غلط :(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٥٤٣ت(أبو بكر محمد بن عبدهللا، ابن العربي  .٣٣
رواه أبو إسحاق ھھنا مختصراً، اقتطعھ من حدیث ... حاق؛ فیما رواه العلماء فیھ أبو إس

ر غلط أبي إسحاق ))طویل، فأخطأ في اختصاره إیاه  ؛ ثم فسَّ
)٢.(

 

؛ -رحمھ هللا  –) ھـ٦١١ت(أبو الحسن علي بن محمد، ابن الحصار الخزرجي  .٣٤

)) -ن أبا إسحاق غلط أ: یعني –ھذا مما یكاد یتفق علیھ المحدثون إال القلیل :(( قال
)٣.(

  

؛ - رحمھ هللا  –) ھـ٦٢٠ت(أبو محمد عبدهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  .٣٥
أبو إسحاق : رواه شعبة والثوري، ویرون أنھ غلط من أبي إسحاق؛ قال أحمد:(( قال

روى عن األسود حدیثاً یخالف فیھ الناس، فلم یقل أحد عن األسود مثل ما قال، فلو أحالھ 

! )) لى غیر األسودع
)٤(

. 

ي النووي  .٣٦ بعد  -؛ قال -رحمھ هللا  –) ھـ٦٧٦ت(أبو زكریا یحیى بن شرف بن ُمرِّ
أن نقل كالم أبي داود، عن یزید بن ھارون؛ وكالم الترمذي، والبیھقي، في تضعیف 

فبان بما ذكرناه ضعف الحدیث، وإذا ثبت ضعفھ لم یبق فیھ ما ُیعترض بھ :(( -الحدیث 

)) دمناه على ما ق
)٥.(

  

وقال :(( ؛ قال-رحمھ هللا  –) ھـ٧٤٤ت(أبو عبدهللا محمد بن عبدالھادي المقدسي  .٣٧

                                      
، )١/٣٧٧(، والتلخیص الحبیر، ابن حجر )١/١٥٤(تھذیب سنن أبي داود، ابن القیم : ینظر (١)

ز ھو ز بن أحمد، أبو بكر المعافري الشاطبي، محمد بن : مختصراً بمعناه؛ وابن ُمفوَّ َحیدرة بن ُمَفوَّ
د، ولد في عام  ز، وأبي علي الجیاني : ھـ، وسمع من٤٦٣الحافظ البارع المجوِّ  –عمھ طاھر بن ُمفوَّ

، ومحمد بن الفرج الطالعي، وخلف شیخھ أبا علي في حلقتھ، ولھ َردٌّ على ابن حزم، وكان -فأكثر 
سیر أعالم النبالء : ، ینظر)ھـ٥٠٥ت(الماً بالرجال، متقناً أدیباً شاعراً، حافظاً للحدیث وعللھ، ع

  ).٤/٢٧(، وطبقات علماء الحدیث، ابن عبدالھادي )١٩/٤٢١(
  ).١/١٨١(عارضة األحوذي  (٢)
علي بن محمد بن : ؛ وابن الحصار الخزرجي، ھو)٢/٧٥٤(شرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي : ینظر (٣)

ار، أخذ عن أبي القاسم بن حبیش محمد، أبو الحسن الخزر جي اإلشبیلي الفاسي، یعرف بابن الحصَّ
ث عنھ أبو محمد عبدالعظیم المنذري وغیره، : وغیره، وأقرأ أصول الفقھ، ورحل، وحج، وجاور، وحدَّ

كان فقیھاً إماماً فاضالً، كثیر التصنیف، صنَّف في أصول الفقھ، وكتاب الناسخ والمنسوخ وغیرھا، 
، والوافي بالوفیات، الصفدي )٣/٢٤٨(التكملة لكتاب الصلة، ابن األبار القضاعي : ینظر، )ھـ٦١١ت(
)٢٢/٨٣.(  

  ).٢/١٧٩(المجموع : ، وینظر)١/٣٠٤(المغني  (٤)
  ).٢/١٧٩(المجموع، لھ : ، وینظر)٣/٢١٨(شرح صحیح مسلم  (٥)
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اق من المتأخرین أن ھذا : أجمع من تقدم من المحدثین ومن تأخر منھم: بعض الحذَّ
الحدیث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى الیوم، وعلى ذلك تلقوه منھ وحملوه عنھ، وھو 

ا ذكره مسلم في كتاب التمییز لھ مما حمل من الحدیث على الخطأ أول حدیث أو ثان مم

 ((
)١(

.  

؛ -رحمھ هللا  –) ھـ٧٥١ت(أبو عبدهللا محمد بن أبي بكر الزرعي، ابن قیم الجوزیة  .٣٨
أنھ كان : -رضي هللا عنھا  –وذكر أبو إسحاق السبیعي، عن األسود، عن عائشة :(( قال

أئمة الحدیث، وقد أشبعنا الكالم علیھ في كتاب ربما نام ولم یمس ماًء؛ وھو غلط عند 

)) وإیضاح عللھ ومشكالتھ ) تھذیب سنن أبي داود(
)٢(

.  

والصواب ما قالھ أئمة الحدیث الكبار، مثل یزید بن ھارون، ومسلم، :(( وقال أیضاً  .٣٩

)) والترمذي، وغیرھم، من أن ھذه اللفظة َوْھٌم وغلط، وهللا أعلم 
)٣(.  

؛ -رحمھ هللا  –) ھـ٧٩٥ت(بن أحمد، ابن رجب الحنبلي  أبو الفرج عبدالرحمن .٤٠
وھذا الحدیث مما اتفق أئمة الحدیث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، :(( قال

إسماعیل بن أبي خالد، وشعبة، ویزید بن ھارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن : منھم
، والترمذي، والدارقطني أبي شیبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر األثرم، والجوزجاني

وأما الفقھاء المتأخرون، فكثیر منھم نظر إلى ثقة رجالھ، فظن صحتھ، وھؤالء ... 
یظنون أن كل حدیث رواه ثقة فھو صحیح، وال یتفطنون لدقائق علم علل الحدیث، 

؛ ثم ذكر ))ووافقھم طائفة من المحدثین المتأخرین، كالطحاوي، والحاكم، والبیھقي 
وھذا كلھ یدل على أن أبا إسحاق اضطرب في ھذا :(( ایات في ذلك، ثم قالاختالف الرو

  )).الحدیث، ولم یقم لفظھ كما ینبغي، بل ساقھ بسیاقات مختلفة متھافتة 

بِيَّ : ، فیھا-رضي هللا عنھا  -بعد أن ذكر روایًة عن عائشة  –وقال أیضاً  أَنَّ النَّ

َالِة، َوَیْغِسُل َفْرَجُھ َكاَن إَِذا ُجُنباً، َال َیَناُم، َحتَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أَ ُوُضْوَءَه لِلصَّ وھذا :(( ، قال-ى َیَتَوضَّ
 .)٤()) یدل على أنھا لم ترو نومھ من غیر وضوء، في حال الجنابة بحال 

) م�ن غی�ر أن َیَم�سَّ م�اءً (فتبین من أقوال ھؤالء العلماء، أن ھذه الروایة بھذه الزی�ادة 
بِیعيُمعلٌَّة، وغیر صحیحة، وأن ھذا الحد   .یث َوْھٌم وغلط من أبي إسحاق السَّ

                                      
  ).٧٠ص(المحرر في الحدیث  (١)
  ).١٥٥-١/١٥٤(أبي داود  تھذیب سنن: ، وینظر)١/١٥٤(زاد المعاد  (٢)
  ).١/١٥٥(تھذیب سنن أبي داود  (٣)
فھ أیضاً )٣٦٥، ٣٦٤، ١/٣٦٢(فتح الباري، ابن رجب  (٤) الشیخ شعیب األرنؤوط، في : ؛ وقد ضعَّ

من غیر أن (حدیث صحیح، دون قولھا :(( ، فقال)١(، حاشیة رقم )١/١٦٣(تحقیقھ لسنن أبي داود 
حھ في تحقیقھ للجامع الكبیر، للترمذي ؛ مع أنھ ص))فشاذ ) َیَمسَّ ماءً  ، )١٤١- ١/١٤٠سنن الترمذي، (حَّ

  )!٢(حاشیة رقم 
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ص أسباب التعلیل والترجیح، فیما یلي   :ویمكن أن ُتلَخَّ
  
إسماعیل : اتفاق أئمة الحدیث المتقدمین، على إعالل ھذا الحدیث، بھذه الزیادة؛ مثل .١

بن أبي خالد، وشعبة بن الحجاج، وسفیان الثوري، ویزید بن ھارون، وعلي بن الجعد، 
بكر بن أبي شیبة، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح المصري، وأبو إسحاق وأبو 

الُجوزجاني، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر األثرم، وأبو داود السجستاني، والترمذي، 
ز، وغیرھم  .وأبو إسحاق إبراھیم الحربي، والطحاوي، وأبو بكر اإلسماعیلي، وابن ُمفوَّ

 .الثوري، ویرون أنھ غلط؛ كما قال الترمذيشعبة، و: أن ممن رواه عن أبي إسحاق .٢

أنھ قد ُروَي عن أبي إسحاق خالف ذلك؛ كما سیأتي، وقد رواھا مسلم في صحیحھ،  .٣
وتحاشى ھذه الزیادة؛ كما قال البیھقي، وابن حجر؛ كما أن صاحبي الصحیح أخرجا 

 .الحدیث بدونھا

زید النخعي، وعبدالرحمن أن روایة أبي إسحاق، عن األسود، مخالفة لراویة إبراھیم ی .٤
، وھما مقدمان على أبي إسحاق في الروایة عن -كما سیأتي  –بن األسود، عن األسود 
أحمد، ومسلم، وأبو بكر األثرم، والترمذي، والطحاوي، : األسود؛ كما قال ذلك

ز، وغیرھم  .والدارقطني، وابن ُمفوَّ

عروة، وعبدهللا بن أبي قیس، لما روى أبو سلمة، و - أیضاً  –أن ھذه الروایة مخالفة  .٥
أبو : ؛ كما سیأتي ؛ كما قال ذلك–رضي هللا عنھا  –وغضیف بن الحارث، عن عائشة 

ز، وغیرھم  .بكر األثرم، والطحاوي، وابن ُمفوَّ

أبو بكر : أن ھذه الروایة مخالفة لألحادیث األخرى الصحیحة الكثیرة؛ كما قال ذلك .٦
ز، وغیرھما؛ وذل كحدیث عائشة، وابن عمر، عن عمر، وعمار بن : كاألثرم، وابن ُمفوَّ

یاسر، وأبي سعید، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبدهللا، وأبي ھریرة، وعبدهللا بن 
عباس، وبریدة بن الحصیب، وعدي بن حاتم، وأم سلمة، ومیمونة، وعبدهللا بن عمرو، 

  .)١( -  -وعبدالرحمن بن سمرة 

                                      
  .وستأتي في المبحث الخامس (١)
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، ما یخالف ما روى أبو إسحاق، عن - عنھا رضي هللا –أنھ قد ُروَي عن عائشة  .٧

األسود، عنھا؛ كما قال الطحاوي 
، وكذلك ُروَي عن غیرھا من الصحابة )١(

)٢(
. 

؛ وإنما العلة أن -كما قال البیھقي  –أن علَّة الحدیث لیست ھي تدلیس أبي إسحاق  .٨
واة؛ وذلك بسبب ھذه الزیادة في ھذا الحدیث َوْھٌم وغلط، لم یذكرھا أحٌد غیره من الر

وھذا كلھ :(( ِكَبره وَتغیِّر حفظھ؛ ولذلك اضطرب في روایة الحدیث؛ كما قال ابن رجب
یدل على أن أبا إسحاق اضطرب في ھذا الحدیث، ولم ُیقِم لفظھ كما ینبغي، بل ساقھ 

)) بسیاقات مختلفة متھافتة 
)٣(

 . 

غیر صحیحة أن الروایات األخرى الموافقة لروایة أبي إسحاق ضعیفٌة و .٩
)٤(

؛ ولو 
كانت صحیحًة، لما صلحت لمعارضة األحادیث األخرى؛ ألنھا أكثر منھا وأصح؛ كما 

  .قال األثرم

وبھذا یتبین َضعُف، وإعالُل ھذه الزیادة، التي رواھا أبو إسحاق، عن األسود، 
 –؛ كما قال األئمة ))وال َیَمسَّ ماًء :(( ، وھي قولھ-رضي هللا عنھا  –عن عائشة 

؛ ولھذا لم یخرجھا صاحبا الصحیحین، وإنما أخرجا الحدیث بدونھا؛ كما -حمھم هللا ر
  . سیأتي

                                      
رقم ) ١/٩٣(موطأ اإلمام مالك : ، وینظر)٧٧٣(و) ٧٧٢(رقم ) ١/١٢٦(شرح معاني اآلثار  (١)

، )٦٦١(رقم ) ١/٦٢(، ومصنف ابن أبي شیبة )١٠٧٢(رقم ) ١/٢٧٨(، ومصنف عبدالرزاق )١١٩(
  ).٦٧٦(رقم ) ١/٦٣(و

 -كعلي بن أبي طالب، وعبدهللا بن عمر، وأبي سعید الخدري، وعبدهللا بن عباس، وشداد بن أوس  (٢)
 -ومصنف ابن أبي )١٠٨٠(و) ١٠٧٨(رقم ) ١/٢٨٠(مصنف عبدالرزاق : ؛ ینظر اآلثار عنھم في ،

، )٢/٨٨(واألوسط، ابن المنذر ، )٦٧٤(رقم ) ١/٦٣(، و)٦٦٣(و) ٦٥٩(رقم ) ١/٦٢(شیبة 
  ).١/٢٩٤(واإلشراف، لھ 

  ).١/٣٦٤(فتح الباري  (٣)
  .وستأتي في المبحث الرابع (٤)
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  املبحث الرابع

  أحاديث الباب املوافقة 

، موافقٌة لروایة أبي إسحاق، عن األسود، عن  ملسو هيلع هللا ىلصجاءت أحادیُث عن النبي 
  :، ومن ھذه األحادیث-رضي هللا عنھا  –عائشة 

أََیَناُم أََحُدَنا : ملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّھ َسأََل َرُسْوَل ِهللا : -  -َر َعْن ُعمَ  :الحدیث األول
أُ إِْن َشاَء :(( َوُھَو ُجُنٌب؟ َقالَ    )).َیَناُم، َوَیَتَوضَّ

ومن طریقھ ابن حبان  - ) ٢١١(، رقم )١/٣١٨(أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ 
ان، عن حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا سفی: ، قال-) ١٢١٦(، رقم )٤/١٨(في صحیحھ 

َنَعْم، :(( ؛ فذكره، وعند ابن حبان-  -عبدهللا بن دینار، عن ابن عمر، عن عمر 
أُ إِْن َشاَء    )).َوَیَتَوضَّ

؛ إال أن تصحیح )إن شاء(وأصلھ في الصحیحین، دون قولھ :(( وقال الصنعاني
 وال َیَمسَّ (من ذكرھا وإخراجھا في الصحیح من كتابھ، كاٍف في العمل، ویؤید حدیث 

  .)١() )) ماءً 
حماد : ھو ابن موسى، أبو عبدهللا الضبي البصري، روى عن: وأحمد بن عبدة

، ثقة )ھـ٢٤٥ت(مسلم واألربعة، وابن خزیمة، وخلق، : بن زید، وخلق، وروى عنھ
  .)٢(حجة، ُرمَي بالنصب 

ھو ابن عیینة بن أبي عمران، أبو محمد الھاللي الكوفي ثم المكي، : وسفیان
أحمد، وعلي، والزعفراني، ومن : ھري وعمرو بن دینار، وروى عنھالز: روى عن

، ثقة ثبت حافظ فقیھ إمام حجة، وكان أثبت )ھـ١٩٨ت(األعمش وابن جریج، : شیوخھ
الناس في عمرو بن دینار، إال أنھ تغیر حفظھ بأََخَرة، وكان ربما دلَّس، لكن عن الثقات 

)٣(.  
الضبي، عن سفیان شاذة؛ ولعلھا من وھذه الروایة التي رواھا أحمد بن عبدة 

  :َتغّیر حفظھ؛ لما یلي
 : روى ھذا الحدیث، عن سفیان بن عیینة، كلٌّ من.١

أُ، َوَیَناُم إِْن َشاَء :(( ، ولفظھ)١٦٥(، رقم )٢٥-١/٢٤(أحمد في مسنده . أ ، ))َیَتَوضَّ
أْ، َولَِیَنْم :(( وقال سفیان مرةً   )).لَِیَتَوضَّ

:(( ، ولفظھ)٢٦٣(رقم ) ١/٣٩(، عند أحمد في المسند أبو أحمد محمد بن عبدهللا . ب

                                      
  ).١/٤٣٦(سبل السالم  (١)
  ).٨٢ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٢/٢٦(الكاشف، الذھبي : ینظر (٢)
  ).٢٤٥ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٢/٥٠٦(الكاشف، الذھبي : ینظر (٣)
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َالِة  أَ ُوُضْوَءهُ لِلصَّ  )). َفأََمَرهُ أَْن َیْغِسَل َذَكَرهُ، َوَیَتَوضَّ

َفأََمَرهُ أَْن :(( ، ولفظھ)٢١٩٠(رقم ) ٢/٥٧(یحیى بن سعید، عند أحمد في المسند  . ت
أَ   )). َیْغِسَل َذَكَرهُ، َوَیَتَوضَّ

َفأََمَرهُ :(( ، ولفظھ)٥٩٦٧(رقم ) ٢/١١٧(عند أحمد في المسند  الفضل بن دكین، . ث
أَ، َوَیْرقَُد   )). أَْن َیْغِسَل َذَكَرهُ، َوَیَتَوضَّ

:(( ، ولفظھ)٧٨٣(رقم ) ٢١/٥٨٧(عبیدهللا بن موسى، عند الدارمي في مسنده . ج
أَ، ُثمَّ َیْرقَُد   )). َفأََمَرهُ أَْن َیْغِسَل َذَكَرهُ، َوَیَتَوضَّ

نعم، إذا توضأ، ویطعم إن :(( ، ولفظھ)٦٥٧(رقم ) ٢/٢٩١(میدي في مسنده الح. ح
 )). شاء 

رقم ) ١/٣١٨(سعید بن عبدالرحمن المخزومي، عند ابن خزیمة في صحیحھ . خ
أْ :(( ، ولفظھ)٢١٢(  )). إَِذا أََراَد أَْن َیَناَم َفْلَیَتَوضَّ

أْ، َوْلَیَنْم، ( :(، ولفظھ-كما ذكره ابن رجب في فتح الباري  –بشر بن مطر . د لَِیَتَوضَّ
  .)١()) َوْلَیْطَعْم إِْن َشاَء 

، -عند ابن خزیمة  –لما ذكر روایة أحمد بن عبدة  -ولھذا قال ابن رجب 
جھ ابن خزیمة في صحیحھ :(( قال-وبشر بن مطر، والحمیدي؛ عن سفیان  ... خرَّ

ادات ال تعرف وكذا رواه الحمیدي، عن سفیان؛ وھذه الزی... ورواه بشر بن مطر 
إن (وأصلھ في الصحیحین، دون قولھ :(( ، وقال ابن حجر)٢()) إال عن ابن عیینة 

  .)٣() )) شاء
 : روى ھذا الحدیث، عن عبدهللا بن دینار، كلٌّ من.٢

) ١/٧٥(، ومن طریقھ البخاري في صحیحھ )١١٨(رقم ) ١/٩٢(مالك في الموطأ . أ
أْ، َواْغِسْل :(( ، ولفظھ)٣٠٦(رقم ) ١/٢٤٩(، ومسلم في صحیحھ )٢٩٠(رقم  َتَوضَّ

 )).َذَكَرَك، ُثمَّ َنْم 

:(( ، ولفظھ)٩٠٠٨(رقم ) ٨/٢١٣(صالح بن قدامة، عند النسائي في الكبرى  . ب
أْ، َوْلَیْغِسْل َذَكَرهُ، ُثمَّ لَِیَنْم   )).لَِیَتَوضَّ

                                      
  ).١/٣٥٦(فتح الباري، ابن رجب : ینظر (١)
  .المرجع السابق (٢)
  ).١/٣٧٨(التلخیص الحبیر  (٣)



  
         ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

- ١٠٠٩ - 

 

 

رقم ) ٢/٤٧(، و)٣٥٩(رقم ) ١/٥١(شعبة بن الحجاج، عند أحمد في المسند  . ت
، )٢١٤(رقم ) ١/٣١٩(، وابن خزیمة في صحیحھ )٥٤٩٧(رقم ) ٢/٨٠(و ،)٥٠٥٦(

أْ، ُثمَّ :(( ، ولفظھ)١٢١٢(رقم ) ٤/١٣(وابن حبان في صحیحھ  ِاْغِسْل َذَكَرَك، ُثمَّ َتَوضَّ
 )).ُثمَّ اْرقُْد :(( ، وفي لفظ))َنْم 

 :((، ولفظھ)٥٤٤٢(رقم ) ٧٦-٢/٧٥(عبدالعزیز بن مسلم، عند أحمد في المسند  . ث
أْ، ُثمَّ َیَناَم   )).َفأََمَرهُ أَْن َیْغِسَل َذَكَرهُ، ُثمَّ َیَتَوضَّ

:(( ، ولفظھ)١٢١٤(رقم ) ٤/١٦(إسماعیل بن جعفر، عند ابن حبان في صحیحھ . ج
أْ، َوَیْغِسَل َذَكَرهُ ، ُثمَّ َیَناَم   )).َفأََمَرهُ أَْن َیَتَوضَّ

، عند -ضي هللا عنھما ر –جاء الحدیث من روایة نافع، عن عبدهللا بن عمر .٣
رقم ) ١/٤٨(، ومسلم في صحیحھ )٢٨٧(رقم ) ١/٧٥(البخاري في صحیحھ 

أَ أََحُدُكْم، َفْلَیْرقُْد، َوُھَو ُجُنٌب :(( ، بلفظ)٣٠٦( َنَعْم، إَِذا :(( ، وعند مسلم))َنَعْم، إَِذا َتَوضَّ
أَ    )).َتَوضَّ

بِيَّ : -   - عن َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب : الحدیث الثاني َكاَن َیَناُم  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ
  .َعلَى أََثِر َجَناَبٍة، َولَْم َیَمسَّ َماءً 

: ، عن الحسین بن الحسین، قال)٢٤٩-١٤/٢٤٨(أخرجھ الدارقطني في العلل 
اد العسقالني؛ وابن شاھین : حدثنا أحمد بن الفضل العسقالني، قال حدثنا عصام بن روَّ

، عن عبدهللا بن سلیمان بن )٦٥٧(رقم ) ٦٠٠-٥٩٩ص(في ناسخ الحدیث ومنسوخھ 
اد العسقالني، (األشعث، حدثنا ھارون بن یزید بن الزرقاء؛ كالھما  عصام بن روَّ

اد بن الجراح، عن سفیان الثوري، عن أبي )وھارون بن یزید بن أبي الزرقاء ، عن روَّ
  .؛ فذكره، وھذا لفظ الدارقطني-  - إسحاق، عن الحارث، عن علي 

اد بن الجَراَّح، أبو عصام العسقالني، أصلھ من  :سناد ضعیف، فیھوھذا إ روَّ
  .)١(خراسان، صدوق اختلط، فُترك، ولھ مناكیر، وفي حدیثھ عن الثوري ضعف شدید 

اد بن الجراح، وإنما ھو عن :(( ولھذا قال أبو بكر بن أبي داود أخطأ فیھ روَّ
  .)٢())  –ا رضي هللا عنھ –أبي إسحاق، عن األسود، عن عائشة 

اختلف فیھ على األسود بن یزید؛ فرواه أبو إسحاق السبیعي :(( وقال الدارقطني
اد بن الجراح، عن الثوري، : كذلك، واختلف عن الثوري، عن أبي إسحاق فرواه روَّ

عن األسود، عن : عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي؛ ووھم فیھ، والصواب
  .)٣()) عائشة 

                                      
  ).٢١١ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٢/٤٠٧(الكاشف، الذھبي : ینظر (١)
  ).٢/٧٥٨(شرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي : ینظر (٢)
  ).٣/١٦٤:(، وینظر)١٤/٢٤٧(العلل  (٣)
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ما رواه ھشیم، عن عبدالملك، عن : ویؤیده:(( ابن حجرقال  :الحدیث الثالث
)) ؛ مثل روایة أبي إسحاق، عن األسود - رضي هللا عنھا  –عطاء، عن عائشة 

  .؛ ولم أقف على ھذه الروایة)١(
: وجدنا لحدیث أبي إسحاق شواھد ومتابعین، فممن تابعھ:(( وقال العیني

)) بو إسحاق الخرمي في كتاب العلل عطاء، والقاسم، وكریب، والسوائي؛ فیما ذكره أ
  .ولم أقف على ھذه الروایات. )٢(

سمعت؛ : وروایة عطاء عن عائشة، مما ال یحتج بھ، إال أن یقول:(( قال األثرم
  .)٣()) ولو قال في ھذا سمعت، كانت تلك األحادیث أقوى 

  

                                      
، واإلمام في معرفة )٢/٧٥٦(شرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي : ، وینظر)١/٣٧٧(التلخیص الحبیر  (١)

، وفیھ نقص، استدرك مما بعده، والنفح الشذي، ابن سید الناس )٣/٩١(أحادیث األحكام، ابن دقیق العید 
)٣/٢٧.(  

  ).٢/٧٥٤(شرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي : ، وینظر)٣/٢٤٤(عمدة القاري  (٢)
، واإلمام في معرفة أحادیث األحكام، ابن دقیق )٢/٧٥٦(، مغلطاي شرح سنن ابن ماجھ: ینظر (٣)

  ).٣/٢٧(، والنفح الشذي، ابن سید الناس )٣/٩١(العید 
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  املبحث اخلامس

  األحاديث املعارضة 

   : عنھارضي هللا-حدیث عائشة : الحدیث األول
  :وقد روي عنھا من عدة طرق

عن األسود بن یزید بن قیس، أبي عمرو النََّخعي؛ وممن رواه  :الطریق األولى
  :عنھ

  :َعمرو بن عبدهللا بن ُعبید، أبو إسحاق السبیعي الَھْمداني.١

، من طریق أبي خیثمة، عنھ، )٧٣٩(رقم ) ١/٥١٠(أخرجھ مسلم في صحیحھ 
، َعْن َصَالِة َرُسْوِل -َرِضَي هللاُ َعْنَھا  - عما حدثتھ َعائَِشُة سألت األسود بن یزید، : قال

َل اللَّْیِل َوُیْحِیي آِخَرهُ، ُثمَّ إِْن َكاَنْت لَُھ َحاَجٌة إِلَى أَْھلِِھ : ؟ قالت ملسو هيلع هللا ىلصِهللا  َكاَن َیَناُم أَوَّ
لِ  َداِء اْألَوَّ ِ َما َقالَتْ : َقالَتْ  َقَضى َحاَجَتُھ، ُثمَّ َیَناَم، َفإَِذا َكاَن ِعْنَد النِّ َقاَم، : َوَثَب، َوَال َوهللاَّ

ِ َما َقالَتْ  اْغَتَسَل، َوأََنا أَْعلَُم َما ُتِریُد، َوإِْن لَْم َیُكْن ُجُنًبا : َفأََفاَض َعلَْیِھ اْلَماَء، َوَال َوهللاَّ
ْكَعَتْینِ  َالِة، ُثمَّ َصلَّى الرَّ ُجِل لِلصَّ أَ ُوُضوَء الرَّ   .َتَوضَّ

، من طریق شعبة، عن )١١٤٦(رقم ) ٢/٤٧(ھ البخاري في صحیحھ وأخرج
لَُھ ویقوُم آِخَرهُ، فُیَصلِّي، ُثمَّ َیْرِجُع إلى : أبي إسحاق، عن األسود؛ ولفظھ كاَن َیَناُم أَوَّ

أَ وَخَرجَ  ُن وَثَب، فإْن كاَن بھ َحاَجٌة اْغَتَسَل، وإالَّ َتَوضَّ َن الُمَؤذِّ    .ِفَراِشِھ، َفإَِذا أَذَّ
في شرح الحدیث بعد أن ذكر روایة الثوري عن أبي  - قال الحافظ ابن حجر 

وأظن :(( ، قال-ینام وھو جنب من غیر أن یمس ماًء  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي : إسحاق، بلفظ
أبا إسحاق اختصره من حدیث الباب ھذا، الذي رواه عنھ شعبة وزھیر، ولكن ال یلزم 

، أن ال یكون توضأ قبل أن ینام؛ كما دلت )فإذا كان جنًبا أفاض علیھ الماء(من قولھا 
  .)١()) علیھ األخبار األخر، فِمن َثمَّ غلطوه في ذلك 

  :إبراھیم بن یزید بن قیس، أبو عمران النخعي.٢

، )٧٠ص(، وفي كتاب التمییز )٣٠٥(رقم ) ١/٢٤٨(أخرجھ مسلم في صحیحھ 
: ، قالت-ھا رضي هللا عن –من طریق الحكم، عن إبراھیم، عن األسود، عن عائشة 

 ِ َالةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللاَّ أَ ُوُضوَءهُ لِلصَّ   . إَِذا َكاَن ُجُنًبا، َفأََراَد أَْن َیأُْكَل أَْو َیَناَم، َتَوضَّ
، والنسائي في السنن )٢٢٤(رقم ) ١/١٦٠(وأخرجھ أبو داود في سننھ 

، )٢٤٩(رقم ) ١/١٧١(، وفي السنن الكبرى )٢٢٥(رقم ) ١/١٣٨(الصغرى 
) ٦/١٩٢(، و)٢٥٤٦٢(رقم ) ٦/١٢٧(، وأحمد في مسنده )٨٩٩٨(رقم ) ٨/٢١١(و

، والدارمي في مسنده )٢٦١١٥(رقم ) ٦/١٩٣(، و)٢٦١٠٢(، و)٢٦١٠١(رقم 

                                      
  ).٣/٤٢(فتح الباري  (١)
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رضي هللا  –، من طریق الحكم، عن إبراھیم، عن األسود، عن عائشة )٢/٢١٢٣(
  .؛ بمثلھ-عنھا 

  :عبدالرحمن بن األسود بن یزید النخعي.٣

رقم ) ٦/٢٢٥(، وأحمد في مسنده )٧١ص(ي كتاب التمییز أخرجھ مسلم ف
رقم ) ٦/٢٦١(، و)٢٦٥٠٧(رقم ) ٦/٢٣٦(، و)٢٥٦١٧(رقم ) ٦/١٤٤(، و)٢٦٤٠٤(
 –، من طریق الحجاج، عن عبدالرحمن بن األسود، عن أبیھ، عن عائشة )٢٦٧٦٦(

أُ وُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَن َرُسوُل هللاِ كَ : ، قالت-رضي هللا عنھا  َالة، ُثمَّ ُیْجِنُب، ثمَّ یَتَوضَّ ُضْوَءَه لِلصَّ
  .؛ ھذا لفظ مسلم، والباقون بنحوهَیَناُم َحتَّى ُیْصبِحُ 

الحجاج، وھو ابن أرطاة بن ثور بن ھبیرة، أبو أرطاة النخعي : وفي إسناده
، أحد الفقھاء واألعالم، وھو صدوق، كثیر الخطأ والتدلیس )١٤٥ت(الكوفي القاضي، 

)١(.  
رقم ) ٦/٢٧٤(؛ كما عند أحمد في مسنده محمد بن إسحاق: ولكن تابعھ

  ). ٧٨٤(رقم ) ١/٥٨٧(، والدارمي في مسنده )٢٦٨٧٣(
ومحمد بن إسحاق بن یسار، أبو بكر المطلبي موالھم المدني، نزیل العراق، 

، إمام المغازي، صدوق یدلس، ولھ غرائب تستنكر، وحدیثھ حسن، )ھـ١٥٠ت(
َحھ جماعة     .)٢(وصحَّ

ح بالتحدیث؛   .كما عند أحمد في المسند وقد صرَّ
  :عن أبي سلمة بن عبدالرحمن :الطریق الثانیة

) ٦/١٢٢(، وأحمد في مسنده )٢٨٦(رقم ) ١/٧٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ 
، من طریق )٢٦١٨٦(رقم ) ٦/٢٠٣و(، )٢٥٤٨٢(رقم ) ٦/١٢٩(، و)٢٥٤١٤(رقم 

ِبيُّ : -ھا رضي هللا عن –سألت عائشة : یحیى بن أبي كثیر، عن أبي سلمة، قال أََكاَن النَّ

أُ؛ وھذا لفظ البخاري: َیْرقُُد َوُھَو ُجُنٌب؟ َقالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص   .َنَعْم، َوَیَتَوضَّ
، وفي كتاب التمییز )٣٠٥(رقم ) ١/٢٤٨(وأخرجھ مسلم في صحیحھ 

، )٢٢٣(رقم ) ١/١٥٩(، و)٢٢٢(رقم ) ١/١٥٩(، وأبو داود في سننھ )٧٢ص(
) ١/١٧١(، وفي السنن الكبرى )٢٥٨(، ورقم )٢٥٧(رقم ) ١/١٣٩(والنسائي في سننھ 

رقم ) ٨/٢١٠(، و)٨٩٩٢(رقم ) ٨/٢٠٩(، و)٢٥١(رقم ) ١/١٧٢(، و)٢٥٠(رقم 
، وأحمد )٥٩٣(رقم ) ١/٤٧١(، و)٥٨٤(رقم ) ١/٤٦٥(، وابن ماجھ في سننھ )٨٩٩٥(

) ١٢٠-٦/١١٩(، و)٢٥٢٢١(رقم ) ١٠٤- ٦/١٠٣(، )٢٤٥٨٤(رقم ) ٦/٣٧(في مسنده 
، من طریق )٢٦٩١٥(رقم ) ٦/٢٨٠(، و)٢٦١٦٥(رقم ) ٦/٢٠١(، و)٢٥٣٨٤(رقم 

  أََن : -رضي هللا عنھا  –ابن شھاب الزھري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة 
  

                                      
  ).١٥٢ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٢/٢٤٠(الكاشف، الذھبي : ینظر (١)
  ).٤٦٧ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٤/٨٢(الكاشف، الذھبي : ینظر (٢)
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 ِ َالةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللاَّ أَ ُوُضوَءهُ لِلصَّ ، َقْبَل أَْن َیَناَم؛ َكاَن إَِذا أََراَد أَْن َیَناَم َوُھَو ُجُنٌب، َتَوضَّ
َوإَِذا أََراَد أَْن َیأُْكَل : فظ مسلم، والباقون بنحوه، وفي بعض طرقھ عن یونس زیادةوھذا ل

  .أَْو َیْشَرَب َغَسَل َیَدْیِھ، ُثمَّ َیأُْكُل أَْو َیْشَربُ 
رقم ) ٦/٢٣٨(، و)٢٦٣٣٤(رقم ) ٦/٢١٧(وأخرجھ أحمد في مسنده 

رضي هللا  –شة قلت لعائ: ، من طریق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، قال)٢٦٥٣١(

ْھ، أََكاَن َرُسْوُل هللاِ : -عنھا  َنَعْم، لَْم َیُكْن َیَناُم َحتَّى : َیَناُم َوُھَو ُجُنٌب؟ َقالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْي أُمَّ
َالةِ  أُ ُوُضْوَءهُ لِلصَّ   .َیْغِسَل َفْرَجُھ، َوَیَتَوضَّ

  :عن عروة بن الزبیر :الطریق الثالثة
، من طریق محمد بن )٢٨٨(رقم ) ١/٧٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ 

بِيُّ : ، قالت-رضي هللا عنھا  –عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة  إَِذا أََراَد أَْن  َكاَن النَّ
َالةِ ، َغَسَل َفْرَجُھ، وَیَناَم َوُھَو ُجُنبٌ  أَ لِلصَّ   .َتَوضَّ

  :.عن عبدهللا بن أبي قیس :الطریق الرابعة

) ٢/٥٧٣(وأبو داود في سننھ ، )٣٠٧(رقم ) ١/٢٤٩(أخرجھ مسلم في صحیحھ 
، )٣١٥١(رقم ) ٥/١٨٦(، و)٤٥١(رقم ) ١/٤٩٤(، والترمذي في جامعھ )١٤٣٧(رقم 

، وفي السنن )١٦٦٢(رقم ) ٣/٢٢٤(، و)٤٠٤(رقم ) ١/١٩٩(والنسائي في سننھ 
، )٢٤٩٥٧(رقم ) ٧٥-٦/٧٤(، وأحمد في مسنده )١٣٧٧(رقم ) ٢/١٤٦(الكبرى 

: ق معاویة بن صالح، عن عبدهللا بن أبي قیس، قال، من طری)٢٥٦٧٥(رقم ) ٦/١٥٠(و

: قُلتُ ؛ فذكر الحدیث،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ِوْتِر َرسوِل ِهللا ، -رضي هللا عنھا  – َسأَْلُت َعاِئَشةَ 
ُكلُّ : كیَف كاَن َیْصَنُع في الَجَناَبِة؟ أكاَن َیْغَتِسُل َقْبَل أْن َیَناَم؟ أْم َیَناُم َقْبَل أْن َیْغَتِسَل؟ قالَتْ 

أَ َفَنامَ  ذلكَ  الَحْمُدِ� الَِّذْي َجَعَل ِفْي : ، قُْلتُ قْد كاَن َیْفَعُل، ُربَّما اْغَتَسَل َفَناَم، وُربَّما َتَوضَّ
  .وھذا لفظ مسلم. اْألَْمِر َسَعةً 

ھل كان یوتر أول اللیل أم : ملسو هيلع هللا ىلصالسؤال عن وتر النبي : وفي الحدیث أیضاً 
أم یجھر؟ ورواه بعضھم مطوالً، وبعضھم ھل كان یسر بھا : آخره؛ والسؤال عن قراءتھ

  .اقتصر على بعضھ
  :عن ُغَضیف بن الحارث :الطریق الخامسة

) ١/١٢٥(، والنسائي في سننھ )٢٢٨(رقم ) ١/٢٥٨(أخرجھ أبوداود في سننھ 
ورقم ) ٢٢١(رقم ) ١/١٦١(وفي السنن الكبرى ) ٤٠٥(رقم ) ١/١٩٩(، و)٢٢٢(رقم 

، وأحمد في مسنده )١٣٥٤(رقم ) ٢/٤٨١(سننھ ، وابن ماجھ في )٢٢٣(ورقم ) ٢٢٢(
، من طریق ُعبادة بن ُنَسّي، عن )٢٥٥٨٤(رقم ) ٦/١٣٩(، و)٢٤٧٠٦(رقم ) ٦/٤٨(

،  ملسو هيلع هللا ىلصأََرأَْیِت َرُسْوَل هللاِ : -َرِضَي هللاُ َعْنَھا  –قُْلُت لَِعاِئَشَة : ُغَضیف بن الحارث، قال
لِ : َكاَن َیْغَتِسُل ِمْن الَجَناَبةَ  ِل الَّلْیِل، : الَّلْیِل، أَْو ِفْي آِخِرِه؟ َقالَتْ  ِفْي أَوَّ َما ِاْغَتَسَل ِفْي أَوَّ ُربَّ

َما ِاْغَتَسَل ِفْي آِخِرِه؛ قُْلتُ  الَحْمُدِ� الَِّذْي َجَعَل ِفْي اْألَْمِر َسَعًة؛ وفي الحدیث ! هللاُ أَْكَبرُ : َوُربَّ
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رجھ بعضھم مطوالً، وبعضھم السؤال عن الوتر، وعن الجھر بالقراءة؛ أخ - أیضاً  –
  .مختصراً 

  :.عن یحیى بن َیْعَمر البصري :الطریق السادسة
، عن عبدالرزاق، عن معمر، )٢٥٨٤٥(رقم ) ٦/١٦٦(أخرجھ أحمد في مسنده 

َھْل : -َرِضَي هللاُ َعْنَھا  –َسأَْلُت َعائَِشَة : عن عطاء الخراساني، عن یحیى بن َیعَمر، قال

َما َناَم َقْبَل أَْن : َیَناُم َوُھَو ُجُنٌب؟ َقالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللاِ  َما ِاْغَتَسَل َقَبَل أَْن َیَناَم، َوُربَّ ُربَّ
أُ؛ َقالَ  ُھ َیَتَوضَّ   .الَحْمُدِ� الَِّذْي َجَعَل فِْي اْألَْمِر َسَعةً : َیْغَتِسَل، َولَِكنَّ

  :وھذا إسناد ضعیف؛ فإن في إسناده
، ثقة )ھـ١٥٤ت(ألزدي موالھم البصري، نزیل الیمن، معمر بن راشد، أبو عروة ا.١

ثبت فاضل، إال أن في رویتھ عن ثابت واألعمش وھشام بن عروة شیئاً، وكذا فیما 
 .)١(حدث بھ بالبصرة 

، ع��ن عط��اء -كم��ا ھن��ا  –وق��د اض��طرب ف��ي إس��ناد ھ��ذا الح��دیث ومتن��ھ؛ فق��د رواه 
، ورواه م�رًة، ع�ن - عنھ�ا رض�ي هللا –الخراساني، عن یحی�ى ب�ن َیْعَم�ر، ع�ن عائش�ة 

سیأتي  –، بلفظ آخر -  -عطاء الخراساني، عن یحیى بن َیْعَمر، عن عمار بن یاسر 
  ).١٠٨٧(رقم ) ١/٢٨١(؛ أخرجھ عبدالرزاق في المصنف -

  .حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني؛ كما سیأتي في الحدیث الثالث: وكذلك رواه
، ص��دوق یھ��م كثی��راً، )ھ��ـ١٣٥ت(س��اني، عط��اء ب��ن أب��ي مس��لم، أب��و عثم��ان الخرا.٢

 .)٢(وُیرسل، وُیدلِّس 

بع�ده، وھ�و : ، وقی�ل)١٠٠ت قب�ل (یحیى بن َیْعَمر البصري، نزیل م�رو وقاض�یھا، .٣
ه، وكان یرسل، وقیل رضي هللا عنھا  –إنھ لم یسمع من عائشة : ثقة مقرئ فصیح ُمَفوَّ

یحیى بن یعمر : ألبي داود قلت:(( ؛ كما قال یحیى بن معین، وقال أبو عبید اآلجري-
روایت�ھ عنھ�ا ف�ي : قل�ت:(( ، ولكن قال أبو زرعة العراقي))ال : سمع من عائشة؟ قال

  . )٣()) صحیح البخاري 

  :-  -حدیث عمر بن الخطاب : الحدیث الثاني
  :، ولھ عنھ طریقان-  -ویرویھ عنھ ابنھ عبدهللا 

                                      
  ).٥٤١ص(، وتقریب التھذیب )٤/٣٢١(الكاشف، الذھبي : ینظر (١)
  ).٣٩٢ص(، وتقریب التھذیب )٣/٤١٥(الكاشف، الذھبي : ینظر (٢)
، وسؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود )٤/٢١٤روایة الدوري، (تاریخ ابن معین : ینظر (٣)

، )٥٧٥ص(حصیل، أبو زرعة العراقي ، وتحفة الت)٤/٥٠٧(، والكاشف، الذھبي )٢٦٨ص(السجستاني 
صحیح البخاري : ، وینظر)٥٩٨ص(، وتقریب التھذیب، لھ )٧/١٢٩(وتھذیب التھذیب، ابن حجر 

  ).٣٤٧٤(حدیث رقم ) ٤/١٥٠(
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رض�ي هللا  –مولى اب�ن عم�ر  عن نافع، أبو عبدهللا المدني، : الطریق األولى

  :-عنھما 
، ومس�لم )٢٨٩(، ورق�م )٢٨٧(رق�م ) ١/٧٥(أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ 

رض�ي هللا  –، من طرق عن نافع، عن ابن عم�ر )٣٠٦(رقم ) ١/٢٤٨(في صحیحھ 

اِب : -عنھما  ُجُنٌب؟ أََیْرقُُد أََحُدَنا َوُھَو : ملسو هيلع هللا ىلصَسأََل َرُسْوَل ِهللا  -  -أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّ
أَ أََحُدُكْم َفْلَیْرقُْد َوُھَو ُجُنٌب :(( َقالَ    .، وھذا لفظ البخاري، ومسلم بنحوه))َنَعْم، إَِذا َتَوضَّ

  :عبدهللا بن دینار، أبو عبدالرحمن العدوي موالھم المدني :الطریق الثانیة
، من طریق مالك؛ عن عبدهللا )٢٩٠(رقم ) ١/٧٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ 

اِب : ، أنھ قال-رضي هللا عنھما  –ار، عن عبدهللا بن عمر بن دین  -َذَكَر ُعَمُر ْبُن الَخطَّ

  -  ُھ ُتِصْیُبُھ الَجَناَبُة ِمْن الَّلْیِل؟ َفَقاَل لَُھ َرُسْوُل هللاِ  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا أْ، :(( بِأَنَّ َتَوضَّ
  )).َواْغِسْل َذَكَرَك، ُثمَّ َنْم 

  :-   -یاسر حدیث عمار بن : الحدیث الثالث
، )٤١٧٦(رقم ) ٦/٢٥٠(، و)٢٢٥(رقم ) ١/١٦١(أخرجھ أبوداود في سننھ 

رقم ) ٤/٣٢١(، وأحمد في مسنده )٦١٧(رقم ) ٢/١٤٨(والترمذي في جامعھ 
، من طرق عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن یحیى بن َیْعَمر، )١٩٠٩٢(

ِبيَّ : -  -عن عمار بن یاسر  صَّ لِْلُجُنِب إَِذا أََكَل، أَْو َشِرَب، أَْو َناَم، أَْن َرخَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ
أَ؛ وھذا لفظ أبي داود، والباقون بنحوه   . َیَتَوضَّ
إِنَّ الَمَالِئَكَة َال َتْحُضُر َجَناَزَة الَكافِِر بَِخْیٍر، :(( وفي بعض الروایات قصة، وزیادة

ْعَفَراِن، َوَال الُجُنبَ  َخ ِبالزَّ   .َوَال الُمَتَضمِّ
ھذا حدیث حسن :(( ، وقال البغوي))ھذا حدیث حسن صحیح :(( وقال الترمذي

 (()١(.  
ت قبل (وھذا إسناد ضعیف؛ فیھ یحیى بن َیْعَمر البصري، نزیل مرو وقاضیھا، 

ه، وكان یرسل : ، وقیل)١٠٠   . )٢(بعده، وھو ثقة مقرئ فصیح ُمَفوَّ
؛ وذلك ألن -عني الترمذي ی - ) ٣()) وفیما قالھ نظر :(( ، ولھذا قال مغلطاي

:(( ؛ ولھذا قال أبوداود بعد روایتھ للحدیث-  -یحیى بن َیْعَمر لم یلق عمار بن یاسر 
وكذلك قال ابن معین، ، ))بین یحیى بن یعمر، وعمار بن یاسر، في ھذا الحدیث رجل 

وقال ابن العربي عن ، )٤(وأبو بكر بن أبي عاصم، والدارقطني، والذھبي، وغیرھم 

                                      
  ).٢/١٧٩(المجموع، النووي : ، وینظر)٢/٣٥(شرح السنة  (١)
  ).٥٩٨ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٤/٥٠٧(الكاشف، الذھبي : ینظر (٢)
  ).٢/٧٦٣(شرح سنن ابن ماجھ  (٣)
، وجامع التحصیل، العالئي )١٧١- ١٧٠ص(سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني : ینظر (٤)

، وتحفة التحصیل، أبو زرعة العراقي )٣٦٠-٣٥٩، ١/٣٥٢(، وفتح الباري، ابن رجب )٢٩٩ص(
  ).٤/٤٤٢(، وسیر أعالم النبالء، الذھبي )٧/١٢٩(، وتھذیب التھذیب، ابن حجر )٥٧٥ص(
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، وقال ابن )١()) ضعیف مقطوع :(( ، وقال أیضاً ))ضعیف مضطرب :(( لحدیثا
وإسناده منقطع؛ فإن یحیى بن َیْعَمر لم یسمع من عمار بن یاسر؛ قالھ ابن :(( رجب

  .)٣(، وكذلك قال مغلطاي )٢()) معین، وأبو داود، والدارقطني، وغیرھم 
ن طریق عمر بن ، م)٤١٧٧(رقم ) ٦/٢٥١(وقد أخرجھ أبو داود في سننھ 

عطاء بن أبي الُخَوار، أنھ سمع یحیى بن َیْعَمر، یخبر عن رجل، أخبره عن عمار بن 
  .؛ فذكر نحوه بالقصة-  - یاسر 

، من طریق ثور بن زید، عن )٤١٨٠(رقم ) ٦/٢٥٢(وأخرج أبوداود في سننھ 

َال  َثَالَثةٌ :(( ، قال ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول -  -الحسن بن أبي الحسن، عن عمار بن یاسر 
أَ : َتْقَرُبُھْم الَمَالِئُكةُ  ُخ ِبالَخلُْوِق، َوالُجُنُب إِالَّ أَْن َیَتَوضَّ   )).ِجْیَفُة اْلَكِافِر، َوالُمَتَضمِّ

نھ الشیخ األلباني  ؛ ولكن في إسناده انقطاع أیضاً؛ فإن الحسن بن )٤(والحدیث حسَّ
یع الذكر رأساً في العلم ، وإن كان ثقًة فقیھاً فاضالً رف-وھو البصري  -أبي الحسن 

  .)٥( -  -والعمل، إال أنھ كان یرسل كثیًرا ویدلس، كما أنھ لم یسمع من عمار بن یاسر 
رواه أبو داود، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عمار؛ ولم :(( ولھذا قال المنذري

  .)٧(، وكذلك قال ابن رجب ) ٦()) یسمع منھ 
  :-  - حدیث أبي سعید الخدري : الحدیث الرابع

رقم ) ٣/٥٦(، وأحمد في مسنده )٥٨٦(رقم ) ١/٦٧(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ 
، من طریق یزید بن عبدهللا بن الھاد، عن عبدهللا بن خباب، عن أبي سعید )١١٥٤٣(

ُھ َكاَن ُتِصْیُبُھ الَجَناَبُة بِالَّلْیِل، َفُیِرْیُد أَْن َیَناَم، َفأََمَرهُ َرُسْولُ -  - الخدري  أَْن  ِهللا  ؛ أَنَّ
أَ، ُثمَّ َیَنامَ    .َیَتَوضَّ

ھذا إسناده صحیح، :(( ، وقال البوصیري)٨()) وإسناده صحیح :(( قال مغلطاي
رجالھ ثقات، ولھ شاھد في الصحیحین، من حدیث نافع، عن ابن عمر؛ ورواه أبو بكر بن 

دیث أبي شیبة في مصنفھ، من حدیث شداد بن أوس، ومن حدیث عمار بن یاسر، ومن ح
  .)٩())  -  -علي بن أبي طالب 

  

                                      
  ).١٨٤، ١/١٨١(عارضة األحوذي  (١)
  ).١/٣٦٠:(، وینظر)١/٣٥٢(فتح الباري  (٢)
  ).٢/٧٦٣(شرح سنن ابن ماجھ : ینظر (٣)
  ).١٨٠٤(رقم ) ٤/٤١٧(، والسلسلة الصحیحة )١١٥ص(آداب الزفاف : ینظر (٤)
صیل، أبو زرعة ، وتحفة التح)٢/٢٦٢(، والكاشف، الذھبي )٦/٩٥(تھذیب الكمال، المزي : ینظر (٥)

  ).١٦٠ص(، وتقریب التھذیب، لھ )٢/٢٤(، وتھذیب التھذیب، ابن حجر )٩٠ص(العراقي 
  ).١/٨٩(الترغیب والترھیب  (٦)
  .المرجع السابق (٧)
  ).٢/٧٦١(شرح سنن ابن ماجھ  (٨)
) ٦٦٣(و ) ٦٥٩(رقم ) ٦٣، ١/٦٢(مصنف ابن أبي شیبة : ، وینظر)١/٨١(مصباح الزجاجة  (٩)

  ).٦٧٨(و
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  :-   - حدیث علي بن أبي طالب : الحدیث الخامس
، )٤١٤٩(رقم ) ٤/٤٣٩(، و)٢٢٩(رقم ) ١/٢٥٩(أخرجھ أبوداود في سننھ 

، وفي السنن )٤٢٨١(رقم ) ٧/١٨٥(، و)٢٦١(رقم ) ١/١٤١(والنسائي في سننھ 
وابن ماجھ في سننھ ، )٤٧٧٤(رقم ) ٤/٤٦٥(، و)٢٥٣(رقم ) ١/١٧٢(الكبرى 

رقم ) ١/١٠٥(، و)٦٣٢(رقم ) ١/٨٤(، وأحمد في مسنده )٣٦٥٠(رقم ) ٥/٢٤٣(
، من طرق عن شعبة، عن علي بن ُمدِرك، عن أبي )١١٧٢(رقم ) ١/١٤٠(، و)٨١٥(

  -زرعة بن عمرو بن جریر، عن عبدهللا بن ُنَجّي، عن أبیھ، عن علي بن أبي طالب 

ً ِفْیِھ ُصْوَرةٌ، َوَال َكْلٌب، َوَال ُجُنٌب َال :(( ، قال ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي - ، ))َتْدُخُل الَمَالئَِكَة َبْیَتا
  !وال جنب: ولیس عند ابن ماجھ، وبعض روایات أحمد

  .)١(ُنَجّي الحضرمي الكوفي، لیِّن مقبول : وھذا إسناد ضعیف؛ فیھ
 عبدهللا بن ُنَجّي الحضرمي، عن أبیھ، عن علي؛ قال:(( ولھذا قال البخاري

  .)٢()) عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة؛ فیھ نظر : شعبة
في فتح الباري، في باب كینونة  الجنب في البیت إذا  –قال الحافظ ابن حجر 

أشار المصنف بھذه الترجمة إلى تضعیف ما ورد : قیل:(( ، قال-توضأ قبل أن یغتسل 
رواه ) ْیِھ َكْلٌب، َوَال ُصْوَرةٌ ، َوَال ُجُنبٌ إِنَّ الَمَالِئَكَة َال َتْدُخُل َبْیَتاً فِ :(عن علي مرفوًعا

الحضرمي، ما روى عنھ غیر  –بضم النون وفتح الجیم  -أبوداود وغیره، وفیھ ُنَجّي 
  . )٣()) ابنھ عبدهللا، فھو مجھول 

، من طریق الحارث )٢٧٠٥(رقم ) ٣/١٧٤٢(وأخرجھ الدارمي في مسنده 
عن عبدهللا بن نجي، عن علي بن أبي العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جریر، 

  .؛ فذكره نحوه-   -طالب 
عبدهللا بن ُنَجّي بن سلمة، أبو لقمان الحضرمي الكوفي، صدوق،  :وفي إسناده

لم یسمع من :(( ؛ فقال ابن معین-  -ولكن اختلف في سماعھ من علي بن أبي طالب 
))  -  -م یسمع ھذا من علي إنھ ل: یقال:(( ، وقال الدارقطني))علي، بینھ وبینھ أبوه 

، وقال ))یروي عن علي، وعن أبیھ، عن علي :(( ھذا الحدیث، وقال ابن حبان: یعني
  .)٤(، فا� أعلم ))سمع ھو وأبوه من علي :(( البزار

                                      
  ).٥٦٠ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٤/٣٨٨(الكاشف، الذھبي : ینظر (١)
  ).٥/٢١٤(التاریخ الكبیر  (٢)
  ).٣/٢٤٢(عمدة القاري، العیني : ، وینظر)١/٥٠٨(فتح الباري  (٣)
، وجامع التحصیل، )٣/٢٠٦(، والكاشف، الذھبي )١١٠ص(المراسیل، ابن أبي حاتم : ینظر (٤)

، وتھذیب التھذیب، ابن حجر )٢٦٩ص(لتحصیل، أبو زرعة العراقي ، وتحفة ا)٢١٧ص(العالئي 
  ).٣٢٦ص(، وتقریب التھذیب، لھ )٣/٦٨٥(
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  :-رضي هللا عنھما  –حدیث جابر بن عبدهللا : الحدیث السادس
زیمة في صحیحھ ، وابن خ)٥٩٢(رقم ) ١/٤٧١(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ 

، من طریق أبي أویس المدني، عن شرحبیل بن سعد، عن جابر )٢١٧(رقم ) ١/٣٢١(

بِيُّ : ، قال-رضي هللا عنھما  –بن عبدهللا  َھْل َیَناُم أَْو َیأُْكُل : ، َعْن الُجُنبِ  ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِل النَّ
َالِة :(( أَْو َیْشَرُب؟ قال أَ ُوُضْوَءهُ لِلصَّ   .لفظ ابن ماجھ ،))َنَعْم، إَِذا َتَوضَّ

  : وفي إسناده
عبدهللا بن عبدهللا بن أَُویس بن مالك بن أبي عامر األصبحي، أبو أَُویس المدني، .١

صالح، ولیس : ، صدوق یھم، وقال ابن معین وغیره)ھـ١٦٧ت(قریب مالك وصھره، 
 .)١(بذاك 

، صدوق اختلط )ھـ١٢٣ت(ُشَرْحبیل بن سعد، أبو سعد المدني، مولى األنصار، .٢
  .)٢(ضعیف : َخَرة، وقال الدارقطنيبأَ 

فھ یحیى وغیره :(( ولھذا قال ابن رجب   .)٣()) وشرحبیل، ضعَّ
  :-   -حدیث أبي ھریرة : الحدیث السابع

، والحمیدي في مسنده )٩٠٨٢(رقم ) ٢/٣٩٢(أخرجھ أحمد في مسنده 
 ؛ من طریق سفیان، عن عبیدهللا بن أبي یزید، عمَّن سمع أبا)٩٩٦(رقم ) ٢/٤٣٧(

أَ :(( ملسو هيلع هللا ىلص، یقول قال رسول هللا -  -ھریرة  ، وھذا لفظ ))َال َتْرقَُدنَّ ُجُنَباً، َحتَّى َتَتَوضَّ
  .أحمد

  .)٤()) رواه أحمد، وفیھ رجل لم ُیَسمَّ :(( راٍو ُمبھم؛ ولھذا قال الھیثمي :وفي إسناده
ومن طریقھ ابن عدي  –) ٦٣٤٨(رقم ) ١١/٢٣١(وأخرج أبو یعلى في مسنده 

رقم ) ٢٣٠ص(؛ وابن شاھین في ناسخ الحدیث ومنسوخھ -) ٨/٤٢٢(امل في الك
ومن طریقھ ابن الجوزي في إعالم العالم بعد  –) ٦٥٦(رقم ) ٥٩٩ص(، و)١٣٣(

، من طریق شیبان بن -) ٩٣(رقم ) ١٥٤(رسوخھ بحقائق ناسخ الحدیث ومنسوخھ 
أن رسول : -  -فروخ، عن یزید بن عیاض بن ُجْعُدبة، عن األعرج، عن أبي ھریرة 

ال أحب أن یبیت المسلم جنباً؛ أخشى أن یموت فال تحضر المالئكة :(( ، قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
  .، وھذا لفظ أبي یعلى))جنازتھ 

یزید بن عیاض بن ُجْعُدبة، أبو الحكم اللیثي المدني، نزیل البصرة، وقد  :وفي إسناده
بھ مالك وغیره    .) ٥(ینسب لجده، ُتِرك، وكذَّ

  

                                      
  ).٣٠٩ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٣/١٣٦(الكاشف، الذھبي : ینظر (١)
  ).٢٦٥ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٢/٥٦٩(الكاشف، الذھبي : ینظر (٢)
  ).١/٣٥٢(فتح الباري  (٣)
  ).١/٢٧٤(ع الزوائد مجم (٤)
  ).٦٠٤ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٤/٥٢٤(الكاشف، الذھبي : ینظر (٥)
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  .)١()) فإن یزید بن عیاض لیس بشيء ((  :بن الجوزيولھذا قال ا

، من طریق )٧٧٠(رقم ) ١/١٢٦(وأخرج الطحاوي في شرح معاني اآلثار 

ُھ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول هللا -  -محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ھریرة  ، أَنَّ
أَ ُوُضْوَءَه لِلصَّ    .َالِة، َوَیْغِسُل َفْرَجھُ إَِذا أََراَد أَْن َیَناَم َوُھَو ُجُنٌب، َتَوضَّ

، )ھـ١٤٥ت(محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللیثي المدني،  :وفي إسناده
  .)٢(لیس بھ بأس : یكتب حدیثھ، وقال النسائي وغیره: صدوق لھ أوھام، وقال أبو حاتم

، وأبو )٨٤٠٣(رقم ) ٢٠٣-٨/٢٠٢(وأخرج الطبراني في المعجم األوسط 
، من )٣٠(رقم ) ٤١ص(البغدادي البزاز في حدیث شعبة الحسین محمد بن المظفر 

طریق إسحاق بن إبراھیم القرقساني، نا حجاج بن محمد، نا شعبة، عن قتادة، عن النضر 

إَِذا َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسْوُل هللاِ : ، قال-  -بن أنس، عن بشیر بن نھیك، عن أبي ھریرة 
أَ ُجُنَباً، َوأََراَد أَْن َیأُْكَل أَْو َیَنامَ    .، َتَوضَّ

  .)٣()) إسحاق بن إبراھیم القرقساني، وإسناده حسن : وفیھ:(( قال الھیثمي
  : وفي إسناده

إسحاق بن إبراھیم، أبو یعقوب القرقساني؛ لم اجد فیھ كالماً، سوى أن ابن حبان ذكره .١
 .)٤(في الثقات 

یصي األعور، .٢ اختلط في ، ثقة ثبت، لكنھ )ھـ٢٠٦ت(حجاج بن محمد، أبو محمد الِمصِّ
 .)٥(آخر عمره، لما قدم بغداد قبل موتھ 

وھذا إنما یروى :(( ولھذا قال أبو الحسین محمد بن المظفر البغدادي بعد أن أخرجھ     
  .)٦())  –رضي هللا عنھا  –عن شعبة، عن الحكم، عن إبراھیم، عن األسود، عن عائشة 

)٦(.  
  .)٧()) غریب من ھذا الوجھ :(( وقال الذھبي

  :-رضي هللا عنھما  –حدیث عبدهللا بن عباس : امنالحدیث الث
، عن العباس بن -) ٥/٧٢(كما في مجمع الزوائد  –أخرجھ البزار في مسنده 

أبي طالب، ثنا أبو سلمة، ثنا أبان، عن قتادة، عن ابن بریدة، عن یحیى بن یعمر، عن ابن 

                                      
البدر المنیر، ابن : ، وینظر)١٥٤ص(إعالم العالم بعد رسوخھ بحقائق ناسخ الحدیث ومنسوخھ  (١)

  ).٢/٥٦٩(الملقن 
  ).٤٩٩ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٤/١٧٧(الكاشف، الذھبي : ینظر (٢)
  ).١/٢٧٤(مجمع الزوائد  (٣)
  ).٨/١٢١(الثقات، ابن حبان  (٤)
  ).١٥٣(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٢/٢٤٥(الكاشف، الذھبي : ینظر (٥)
  ).٤١ص(حدیث شعبة  (٦)
  ).٢/٧٦٤(تذكرة الحفاظ  (٧)
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الُجُنُب، : ْقَرُبُھْم الَمَالئَِكةُ َثَالَثٌة َال تَ :(( ، قال ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي -رضي هللا عنھما  –عباس 
ُخ ِبالَخلُْوِق  ْكَراُن، َوالُمَتَضمِّ   )).َوالسَّ

رواه غیر العباس مرسالً، وال ُیعلم یروى عن ابن عباس إال من :(( قال البزار
رواه البزار، :(( ، وقال الھیثمي)١()) بإسناد صحیح :(( ، وقال المنذري))ھذا الوجھ 

حھ األلباني )٢()) خال العباس بن أبي طالب، وھو ثقة ورجالھ رجال الصحیح،  ، وصحَّ
  .)٣(أیضاً 

 –) ٤/٧٠٩(، وفي التاریخ األوسط )٥/٧٤(وأخرجھ البخاري في التاریخ الكبیر 
، من )٢/٦٣٤(، والعقیلي في الضعفاء -) ٥/١٣٢(ومن طریقھ ابن عدي في الكامل 

 –بن یعمر، عن ابن عباس  طریق أبي عوانة، عن قتادة، عن ابن بریدة، عن یحیى
  .؛ فذكر نحوه موقوفاً –رضي هللا عنھما 

: ، من طریق یزید بن ھارون، قال)٢/٦٣٤(وأخرجھ العقیلي في الضعفاء 
؛ -رضي هللا عنھما  –أخبرنا ھشام بن حسان، عن كثیر بن أبي كثیر، عن ابن عباس 

  .فذكر نحوه موقوفاً 
یحدث بأحادیث ال  )٤(بو بكر ھذا حدیث أبي عوانة أولى، وأ:(( وقال العقیلي

  )).أصل لھا، ویحیل على الثقات 
، من طریق زكریا بن )٥٤٠٥(رقم ) ٥/٣١١(وأخرج الطبراني في األوسط 

حدثنا المغیرة بن مسلم، عن ھشام بن : حدثنا شبابة بن سوار، قال: یحیى الضریر، قال
، -رضي هللا عنھما  – سمرة، عن ابن عباس )٥(] عبدالرحمن بن[حسان، عن كثیر مولى 

  .؛ فذكر نحوه ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي 
لم یرو ھذا الحدیث عن كثیر مولى عبدالرحمن بن سمرة إال ھشام، وال :(( وقال

  )).عن ھشام إال المغیرة بن مسلم، تفرد بھ شبابة 
زكریا بن یحیى بن أیوب، أبو علي الضریر المدائني، قال : وفي إسناده

  .)٦()) محلھ الصدق :(( الذھبي
ث عن شبابة بخبر كذب؛ لم أجد فیھ كالماً : وقد یكون   .)٧(زكریا بن أیوب، حدَّ

                                      
  ).١/٩٠(الترغیب والترھیب  (١)
  ).٥/٧٢(مجمع الزوائد  (٢)
  ).٤/٤١٧(السلسلة الصحیحة : ینظر (٣)
   -.  -عبدهللا بن حكیم الداھري، وستأتي روایتھ في الحدیث التاسع، عن بریدة : یعني (٤)
  .سقط من اإلسناد؛ وسیأتي على الصواب في كالم الطبراني بعد الحدیث، وكذلك في كالم الھیثمي (٥)
  ).١٩/١٤٣(، وتاریخ اإلسالم، الذھبي )٨/٤٥٧(تاریخ بغداد، الخطیب : ینظر (٦)
  ).٣/٥٠٤(، ولسان المیزان، ابن حجر )٢/٢٦٢(یزان االعتدال، الذھبي م: ینظر (٧)
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رواه الطبراني في األوسط، وفیھ زكریا بن یحیى بن أیوب :(( ولھذا قال الھیثمي

الضریر، ولم أعرفھ، وبقیة رجالھ رجال الصحیح، خال كثیر مولى عبدالرحمن بن 
  .)١()) سمرة، وھو ثقة 

، من طریق )١٢٠١٧(رقم ) ١١/٢٨٦(في المعجم الكبیر  وأخرجھ الطبراني
 –یوسف بن خالد السمتي، عن عیسى بن ھالل السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس 

َخ :(( ، قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : -رضي هللا عنھما  إِنَّ الَمَالئَِكَة َال َتْحُضُر الُجُنَب، َوَال الُمَضمَّ
  )).ال ِبالَخلُْوِق، ِبَخْیٍر، َحتَّى َیْغَتسِ 

، باإلسناد )١٢٠١٦(رقم ) ١١/٢٨٦(وأخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر 

ِبيَّ : السابق؛ بلفظ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ َص لِْلُجُنِب إَِذا أََراَد أَْن َیأُْكَل أَْو َیَناَم، أَْن َیَتَوضَّ   .َرخَّ
ْمتي البصري، مول: وإسناده منكر، فیھ ى بني لیث، یوسف بن خالد بن ُعَمیر، أبو خالد السَّ

بھ ابن معین )ھـ١٨٩ت(   .)٢(، تركوه، وكذَّ
رواه الطبراني، وفیھ یوسف بن خالد السمتي، قال فیھ ابن :(( ولھذا قال الھیثمي

  .)٣()) كذاب خبیث، عدو هللا : معین
  :-   -حدیث بریدة بن الحصیب : الحدیث التاسع

 –) ٤/٧٠٨(وسط ، وفي التاریخ األ)٥/٧٤(أخرجھ البخاري في التاریخ الكبیر 
؛ والبزار -) ٥/١٣٢(، وابن عدي في الكامل )٢/٦٣٤(ومن طریقھ العقیلي في الضعفاء 

رقم ) ٥/٢٥٢(، والطبراني في األوسط -) ٥/٧٢(كما في مجمع الزوائد  –في مسنده 
حدثنا یوسف : حدثنا عبدهللا بن حكیم، قال: ، من طریق سعید بن سلیمان، قال)٥٢٣٣(

َثَالَثٌة َال :(( ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : ، قال-  -ریدة، عن أبیھ بن صھیب، عن ابن ب
ْكَراُن، َوالُمَتَخلُِّق، َوالُجُنُب : َتْقَرُبُھْم الَمَالئَِكةُ  ، وھذا لفظ البخاري، والباقون بنحوه، ))السَّ

بغیر شك؛ كما ) والحائض والجنب(، وعند الطبراني )والحائض أو الجنب(وعند البزار 
والذي وقفت علیھ في المعجم األوسط كلفظ البخاري، فلعلھ في موضع قال الھیثمي، 

  . آخر
عبدهللا بن حكیم، أبو بكر الداھري البصري، قال : وإسناده ضعیف جداً؛ فیھ

لیس بثقة :(( ، وقال ابن معین مرًة، والنسائي))لیس بشيء :(( أحمد، وعلي بن المدیني
اب :(( ، وقال الجوزجاني))   .)٤()) منكر الحدیث :(( عدي ، وقال ابن))كذَّ

                                      
  ).٥/١٥٦(مجمع الزوائد  (١)
  ).٦١٠ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٤/٥٤٥(الكاشف، الذھبي : ینظر (٢)
  ).١/٧٤(مجمع الزوائد  (٣)
  ).٤/٤٦٤(، ولسان المیزان، ابن حجر )٣/١٢٤(میزان االعتدال، الذھبي : ینظر (٤)
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:(( ، وقال العقیلي))وھو عبدهللا الداھري، وال یصح ھذا :(( ولھذا قال البخاري
، وأبو بكر ھذا یحدث بأحادیث ال أصل لھا، ویحیل على )١(حدیث أبي عوانة أولى 

وبقیة  ، ولم أعرفھ،!]كذا[رواه البزار، وفیھ عبدهللا بن الحكم :(( ، وقال الھیثمي))الثقات 
والحائض والجنب؛ من غیر شك : رجالھ ثقات، ورواه الطبراني في األوسط، إال أنھ قال

)) رواه الطبراني، وفیھ عبدهللا بن حكیم، وھو ضعیف :(( ، وقال في موضع آخر)٢()) 
)٣(.  

حھ األلباني في صحیح الجامع :(( ، مع أنھ قال في السلسلة الصحیحة)٤(! وصحَّ
  .لعلَّھ صححھ لشواھده، ف)٥()) ضعیف جداً 

  :-   -حدیث عدي بن حاتم : الحدیث العاشر
، من طریق یزید )٢٥٣(، رقم )١٧/١٠٥(أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر 

: بن ھارون، ثنا قیس بن الربیع، عن أبي ھاشم، عن أبي عمران، عن عدي بن حاتم، قال

َالةِ : الَ َیَناُم؟ قَ : ، َعْن الُجُنبِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَلُت َرُسْوَل هللاِ  أُ ُوُضْوَءَه لِلصَّ   .َیَتَوضَّ
ت بضع وستون (قیس بن الربیع، أبو محمد األسدي الكوفي، : وفي إسناده

، صدوق تغیر لما كبر، وأدخل علیھ ابنھ ما لیس من حدیثھ، فحدث بھ، وكان )ومائة
 لیس بقوي، محلھ:(( ، وقال أبو حاتم))لیس بشيء :(( شعبة یثني علیھ، وقال ابن معین

  .)٦()) عامة روایاتھ مستقیمة :(( ، وقال ابن عدي))الصدق 
رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ قیس بن الربیع، وثَّقھ شعبة :(( قال الھیثمي

فھ آخرون، ولم ینسب إلیھ كذب    .)٧()) وسفیان، وضعَّ
  :-رضي هللا عنھا  –حدیث أم سلمة : الحدیث الحادي عشر

، من طریق )٩٨٠(رقم ) ٢٣/٤٠٨(بیر أخرجھ الطبراني في المعجم الك

ِبيَّ : -رضي هللا عنھا  –الزھري، عن عروة بن الزبیر، عن أم سلمة  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ
َالِة، َوإَِذا أََراَد أَْن َیْطَعَم، َغَسَل َیَدْیِھ، ثُ  أَ ُوُضْوَءهُ لِلصَّ مَّ إَِذا أََراَد أَْن َیَناَم َوُھَو ُجُنٌب، َتَوضَّ

  .َیأُْكل
  .)٨()) ورجال الكبیر ثقات :(( الھیثمي قال
  
  

                                      
  .السابق –رضي هللا عنھما  –حدیث ابن عباس : یعني (١)
  ).٥/٧٢(مجمع الزوائد  (٢)
  ).٥/١٥٦(المرجع السابق  (٣)
  ).١/٥٨٧(صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ  (٤)
  ). ٤/٤١٨(السلسلة الصحیحة  (٥)
  ).٤٥٧ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٤/٥٠(الكاشف، الذھبي : ینظر (٦)
  ).١/٢٧٤(مجمع الزوائد  (٧)
  .المرجع السابق (٨)
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وقد ُروَي من طریق شریك، عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن 

ُیْجِنُب، ُثمَّ َیَناُم، ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسْوُل ِهللا : ، بلفظ-رضي هللا عنھا  –كریب، عن أم سلمة 
  .َیْنَتِبُھ، ُثمَّ َیَنامُ 

إسناده، في ذكر روایات الحدیث األصل،  وقد سبق ذكره، وذكر االختالف في
، وأن شریك بن عبدهللا النخعي، قد اضطرب في إسناده، -رضي هللا عنھا  –عن عائشة 

  .)١(واختلف علیھ فیھ 
  

  :- رضي هللا عنھا  –حدیث میمونة بنت سعد  : الحدیث الثاني عشر
ن بن ، من طریق عثما)٦٥(رقم ) ٢٥/٣٦(أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر 

عبدالرحمن، عن عبدالحمید بن یزید، عن آمنة بنت عمر بن عبدالعزیز، عن میمونة بنت 
:(( َیا َرُسْوَل هللاِ، َھْل َیأُْكُل أََحُدَنا َوُھَو ُجُنٌب؟ َقالَ : قُْلتُ : ، قالت-رضي هللا عنھا  –سعد 

أَ  َما أُِحبُّ أَْن :(( َھْل َیْرقُُد الُجُنُب؟ َقالَ  َیا َرُسْوَل ِهللا،: قُْلتُ : ، قالت))َال َیأُْكُل َحتَّى َیَتَوضَّ
أَ، َوُیْحِسَن ُوُضْوَءهُ؛ َوإِنَّي أَْخَشى أَْن ُیَتَوفَّى، َفَال َیْحُضُرهُ  َیْرقَُد َوُھَو ُجُنٌب، َحتَّى َیَتَوضَّ

َالُم  -ِجْبِرْیُل    )). -َعلَْیِھ السَّ
ان بن عبدالرحمن، عن رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ عثم:(( قال الھیثمي

عبدالحمید بن یزید، وعثمان بن عبدالرحمن ھو الحراني الطرائفي، وثَّقھ یحیى بن معین، 
ال بأس بھ، یروي عن : صدوق، وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي: وقال أبو حاتم

یشبھ : یروي عن قوم ضعاف، وقال أبو حاتم: مجھولین، وقال البخاري وأبو أحمد الحاكم
  .)٣()) بسند ال بأس بھ :(( ، وقال السیوطي)٢()) ، في روایتھ عن الضعفاء بقیة

  : وإسناده ضعیف؛ فیھ
بَّع طرائف .١ عثمان بن عبدالرحمن بن مسلم الحراني، المعروف بالطرائفي، كان یتَّ

ف بسبب ذلك، حتى  الحدیث، صدوق أكثر الروایة عن الضعفاء والمجاھیل، فُضعِّ
 .)٤(ب، وقد وثقھ ابن معین نسبھ ابن نمیر إلى الكذ

 .)٥(مجھول : عبدالحمید بن یزید، قال العراقي.٢

  

                                      
  ).١١-١٠ص: (ینظر (١)
  ).١/٢٧٥(مجمع الزوائد  (٢)
  ).١/١٦٦(شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك : ، وینظر)٦٨ص(تنویر الحوالك  (٣)
  ).٣٨٥ص(، وتقریب التھذیب، ابن حجر )٣/٣٩٠(الكاشف، الذھبي : ینظر (٤)
  ).٢/٣٤٧(ة األحوذي، المباركفوي ، وتحف)٤/٤٨(نیل األوطار، الشوكاني : ینظر (٥)
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  :-رضي هللا عنھما  –حدیث عبدهللا بن عمرو : الحدیث الثالث عشر
ِبيَّ : رضي هللا عنھما –عن عبدهللا بن عمرو  َكاَن إَِذا أََراَد أَْن َیَناَم  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ

أ   .َوُھَو ُجُنٌب، َتَوضَّ
رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ أحمد بن یحیى بن مالك السوسي، :(( قال الھیثمي

إنھ صدوق، ووثقھ ابن حبان، وبقیة رجالھ ثقات : ترجم لھ ابن أبي حاتم في كتابھ، وقال
 (()١(.  

  .ولم أقف علیھ في المعجم الكبیر، وال على إسناده
كن بغداد، وأحمد بن یحیى بن مالك، أبو جعفر الھمداني، ُیعرف بالسوسي، س

  .)٢(، وذكره ابن حبان في الثقات ))صدوق :(( سكن سر من رأى؛ قال أبو حاتم: وقیل
  

  :-   -حدیث عبدالرحمن بن سمرة : الحدیث الرابع عشر
َثَالَثٌة َال َتْقَرُبُھْم :(( ، قال ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي -  -عن عبدالرحمن بن سمرة 

ْعَفَراِن الُجُنُب، َوالَكاِفُر، َوالُمتَ : الَمَالِئَكةُ  ُخ ِبالزَّ مِّ   )).ضَّ
رواه الطبراني في المعجم :(( كذا ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد، وقال

األوسط، وفیھ زكریا بن یحیى بن أیوب الضریر، ولم أعرفھ، وبقیة رجالھ رجال 
  .)٣()) الصحیح، خال كثیر مولى عبدالرحمن بن سمرة، وھو ثقة 

والذي فیھ ! -   -وایة عبدالرحمن بن سمرة ولم أجده في المعجم األوسط، من ر
بھذا اللفظ، والرواة الذین ذكرھم الھیثمي؛ إنما ھو حدیث ابن عباس السابق؛ فیظھر أن 

  .، وهللا أعلم)٤(في إسناده سقطاً وخطأً 
  

                                      
  ).التنوسي(إلى ) السوسي(، وتصحف فیھ )١/٢٧٤(مجمع الزوائد  (١)
، وتاریخ بغداد، )٨/٤٣(، والثقات، ابن حبان )٢/٨٢(الجرح والتعدیل، ابن أبي حاتم : ینظر (٢)

  ).٥/٢٠٢(الخطیب 
  ).٥/١٥٦(مجمع الزوائد  (٣)
: ، وینظر)٤٦ص(، وقد سبق ذكره في الحدیث الثامن )٥٤٠٥(رقم ) ٥/٣١١(المعجم األوسط  (٤)

  ).١٠/٦٠٥(، وإتحاف المھرة، ابن حجر )٧/١٥٧(تحفة األشراف، المزي 
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  املبحث السادس

  فقه األحاديث، وفيه  مخس مسائل 

  : حكم نوم الجنب بدون وضوء: المسألة األولى
  :ھل العلم في ھذه المسألة على أربعة أقوالاختلف أ

جواز نوم الجنب بدون وضوء؛ وإلیھ ذھب بعض أھل العلم، من  :القول األول
، وسعید بن )٢(، وحذیفة بن الیمان ) ١(عبدهللا بن عمر : الصحابة فمن بعدھم، منھم

، )٦(ة ، وأبو حنیف)٥(، وربیعة بن أبي عبدالرحمن )٤(، وإبراھیم النخعي )٣(المسیب 
، وأبو یوسف القاضي )٩(، ومحمد بن الحسن )٨(، والحسن بن صالح بن حي )٧(والثوري 
، وأبو ثور )١٣(، ویزید بن ھارون )١٢(، والشافعي )١١(، ووكیع بن الجراح ) ١٠(القاضي 

  . ، وغیرھم)١٦(، وابن دقیق العید )١٥(، وابن الجوزي )١٤(
  

                                      
رقم ) ٢٧٩-١/٢٧٨(، ومصنف عبدالرزاق )١٢٠(رقم ) ١/٩٣(موطأ اإلمام مالك : ینظر (١)

  .)٦٦٠(رقم ) ١/٦٢(، ومصنف ابن أبي شیبة )١٠٨٨(رقم ) ١/٢٨٢(، و)٢٨٠(و) ١٠٧٤(
  ).٦٨١(و) ٦٨٠(رقم ) ١/٦٤(مصنف ابن شیبة  (٢)
  ).١/١٤٢سنن الترمذي، (، والجامع الكبیر )٦٦٧(رقم ) ١/٦٣(مصنف ابن أبي شیبة : ینظر (٣)
  )١/٣٥٧(فتح الباري، ابن رجب : ینظر (٤)
  ).١/٣٥٧(، وفتح الباري، ابن رجب )٢/٢٢٢(المحلى، ابن حزم : ینظر (٥)
، واألصل المبسوط، لھ )٤٦ص(ك، روایة محمد بن الحسن الشیباني موطأ اإلمام مال: ینظر (٦)

  ).١/٧٣(، والمبسوط، السرخسي )١/١٧٤(، ومختصر اختالف العلماء، الطحاوي )١/٥٣(
  ).١/٣٢٣(، واالستذكار، ابن عبدالبر )١٧/٣٤(التمھید، ابن عبدالبر : ینظر (٧)
  ).١/٣٢٣(الستذكار، ابن عبدالبر ، وا)١/١٧٤(مختصر اختالف العلماء، الطحاوي : ینظر (٨)
، واألصل المبسوط، لھ )٤٦ص(موطأ اإلمام مالك، روایة محمد بن الحسن الشیباني : ینظر (٩)

، ومختصر اختالف العلماء، )١/٢٩٤(، واإلشراف، لھ )٢/٩٠(، واألوسط، ابن المنذر )١/٥٣(
  ).١/١٧٤(الطحاوي 

، وشرح معاني اآلثار، الطحاوي )١/٥٣(اني األصل المبسوط، محمد بن الحسن الشیب: ینظر (١٠)
  ).١/١٧٤(، ومختصر اختالف العلماء، لھ )١/١٢٥(

  ).١/٣٦٠(فتح الباري، ابن رجب : ینظر (١١)
والصواب أنھ یقول باالستحباب؛ كما ! ؛ كذا نسبھ لھ ابن حزم)٢/٢٢٢(المحلى، ابن حزم : ینظر (١٢)

  .سیأتي
  .المرجع السابق: ینظر (١٣)
  .رجع السابقالم: ینظر (١٤)
  ).١٥٤ص(إعالم العالم بعد رسوخھ بحقائق ناسخ الحدیث ومنسوخھ  (١٥)
  ).١/٩٨(إحكام األحكام  (١٦)
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  :وقد استدلوا على ذلك بما یلي
رضي  –في روایة أبي إسحاق السبیعي، عن األسود، عن عائشة  حدیث الباب، كما جاء.١

، وبما جاء عن - التي سبق تخریجھا  –، وما جاء في معناه من األحادیث -هللا عنھا 
 .)١(إن شاء الجنب نام قبل أن یتوضأ : أنھ قال -رحمھ هللا  –سعید بن المسیب 

م، فال بأس بذلك وإن لم یتوضأ ویغسل ذكره حین ینا:(( قال محمد بن الحسن
  .)٢()) ھذا الحدیث أرفق بالناس، وھو قول أبي حنیفة ... 

ال : فذھب قوم إلى ھذا، وممن ذھب إلیھ أبو یوسف، فقالوا:(( وقال الطحاوي
  .)٣()) نرى بأًسا أن ینام الجنب من غیر أن یتوضأ 

 .اوقد سبق الكالم على ھذه الروایة، وبیان ضعفھا، ونقل كالم أھل العلم علیھ

ِبيَّ : -   -عن أنس .٢ َكاَن َیُطْوُف َعلَى ِنَساِئھ ِفْي الَّلْیلَِة الَواِحَدِة ِبُغْسٍل َواِحٍد  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ
)٤(. 

كان  على نسائھ بغسل واحد، فیحتمل أنھ  ملسو هيلع هللا ىلصوأما طوافھ :(( قال النووي
  .)٥()) یتوضأ بینھما، أو یكون المراد بیان جواز ترك الوضوء 

كذا قیل، وال یخفى أنھ لیس فیھ :(( االستدالل بھذا الحدیثقال الصنعاني عن 
َعى دلیل    .)٦()) على الُمدَّ

ِبيَّ : -  -عن عمار بن یاسر .٣ َص لِْلُجُنِب، إَِذا أََكَل أَْو َشِرَب أَْو َناَم، أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ َرخَّ
أَ   َیَتَوضَّ

رخصة؛ وھذا أال یتوضأ؛ ألنھ في ذلك : معناه: وقالوا:(( قال ابن عبدالبر
  .)٧()) محتمل للتأویل، ال حجة فیھ 

 .والحدیث سبق تخریجھ، وبیان أنھ ضعیف؛ النقطاعھ

                                      
، عن وكیع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعید )٦٦٧(رقم ) ١/٦٣(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ  (١)

  .بن المسیب؛ بھ
  .مرجع سابق (٢)
، والعدة على إحكام )١/٣٢١(ة األحوذي، المباركفوي تحف: ، وینظر)١/١٢٥(شرح معاني اآلثار  (٣)

  )..١/٦٠٣(، ونیل األوطار، الشوكاني )١/٣١٢(األحكام، الصنعاني 
، )٣٠٩(وغیرھا، ومسلم في صحیحھ، رقم ) ٢٨٤(و) ٢٦٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ، رقم  (٤)

  ).١/٣٠٤(المغني، ابن قدامة : وینظر
  ).٢/١٨٠(المجموع، لھ : ، وینظر)٣/٢١٨(شرح صحیح مسلم  (٥)
  ).١/٣٢٣(تحفة األحوذي، المباركفوري : ، وینظر)١/٤٣٦(سبل السالم  (٦)
  ).١٧/٣٩(التمھید، لھ : ، وینظر)١/٣٢٤(االستذكار  (٧)
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أن وضوءه ال یخرجھ من حال الجنابة إلى حال الطھارة؛ ألنھ حدث یوجب الغسل، فال .٤

  .)١(یستحب الوضوء مع بقائھ 
  

سل؛ وإلیھ ذھب جمھور استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم قبل أن یغت :القول الثاني

؛ فھو مروي عن )٣(، والتابعین  ملسو هيلع هللا ىلصقول غیر واحد من أصحاب النبي ؛ فھو )٢(العلماء 
، وأبي سعید الخدري )٦(، وشداد بن أوس )٥(، وعبدهللا بن عمر )٤(علي بن أبي طالب 

، والحسن )١٠(، وبھ یقول إبراھیم النخعي -  - )٩(، وعائشة )٨(، وعبدهللا بن عباس )٧(
،  واألوزاعي )١٤(، ومحمد بن علي )١٣(، وعطاء )١٢(، ومحمد بن سیرین )١١(والحسن 

)١٥( ،  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                      
  ).١/٣٠٤(، والمغني، ابن قدامة )١/١٢٥(شرح معاني اآلثار، الطحاوي : ینظر (١)
، )١/٥٦٥(، والمفھم، القرطبي )١/٣٢٣(تذكار، لھ ، واالس)١٧/٣٤(التمھید، ابن عبدالبر : ینظر (٢)

  ).٢/١٨٢(، والمجموع، لھ )١٨٢، ٣/٢١٧(وشرح صحیح مسلم، النووي 
  ).١/٣٢٣(، واالستذكار، ابن عبدالبر )١/١٤٥(الجامع الكبیر، الترمذي : ینظر (٣)
  ).٦٥٩(رقم ) ١/٦٢(، ومصنف ابن أبي شیبة )١٠٧٨(رقم ) ١/٢٨٠(مصنف عبدالرزاق : ینظر (٤)
  ).٦٧٤(رقم ) ١/٦٣(، ومصنف ابن شیبة )١٠٨٠(رقم ) ١/٢٨٠(مصنف عبدالرزاق : ینظر (٥)
، واإلشراف، لھ )٢/٨٨(، واألوسط، ابن المنذر )٦٦٣(رقم ) ١/٦٢(مصنف ابن شیبة : ینظر (٦)

)١/٢٩٤.(  
  ).١/٢٩٤(، واإلشراف، لھ )٢/٨٨(األوسط، ابن المنذر : ینظر (٧)
  ).١/٢٩٤(، واإلشراف، لھ )٢/٨٨(المنذر األوسط، ابن : ینظر (٨)
، )١٠٧٢(رقم ) ١/٢٧٨(، ومصنف عبدالرزاق )١١٩(رقم ) ١/٩٣(موطأ اإلمام مالك : ینظر (٩)

، وشرح معاني اآلثار، الطحاوي )٦٧٦(رقم ) ١/٦٣(، و)٦٦١(رقم ) ١/٦٢(ومصنف ابن شیبة 
)١٢٨، ١/١٢٦.(  

، واإلشراف، لھ )٢/٨٨(وسط، ابن المنذر ، واأل)٦٧٥(رقم ) ١/٦٣(مصنف ابن شیبة : ینظر (١٠)
)١/٢٩٤.(  

  ).١/٢٩٤(، واإلشراف، لھ )٢/٨٩(األوسط، ابن المنذر : ینظر (١١)
  ).٦٦٤(رقم ) ١/٦٢(مصنف ابن شیبة : ینظر (١٢)
  ).١/٢٩٤(، واإلشراف، لھ )٢/٨٩(األوسط، ابن المنذر : ینظر (١٣)
  ).٦٧١(رقم ) ١/٦٣(مصنف ابن شیبة : ینظر (١٤)
  ).٣/٢٤٣(عمدة القاري، العیني : رینظ (١٥)
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، )٣(، ومالك )٢(، واللیث بن سعد )١(وسفیان الثوري 
  ،)٤(وابن المبارك ......................... ....................................................

، وابن )٩(، والبخاري )٨(، وأحمد )٧(، وإسحاق )٦(، والشافعي )٥(وأبو یوسف القاضي  
، )١٤(، وابن عبدالبر )١٣(، وابن حزم )١٢(، وابن المنذر )١١(، وابن خزیمة ) ١٠(وابن قتیبة 

، وابن )١٩(، وابن تیمیة )١٨(، والنووي )١٧(، والقرطبي )١٦(، وابن قدامة )١٥(وابن العربي 
  .، وغیرھم)٢٠(القیم 

                                      
  ).١/١٤٥(الجامع الكبیر، الترمذي : ینظر (١)
، ونسب بعضھم لھ القول )١/٣٢٣(، واالستذكار، لھ )١٧/٣٤(التمھید، ابن عبدالبر : ینظر (٢)

  .بالوجوب؛ كما سیأتي
، )١٧/٣٤(بر ، والتمھید، ابن عبدال)١/٢٩٤(، واإلشراف، لھ )٢/٨٩(األوسط، ابن المنذر : ینظر (٣)

  ).١/٣٢٣(واالستذكار، لھ 
  ).١/٣٥٧(، وفتح الباري، ابن رجب )١/١٤٥(الجامع الكبیر، الترمذي : ینظر (٤)
؛ كذا نسب لھ )٣/٢٤٣(، وعمدة القاري، العیني )١/٢١٣(العدة في شرح العمدة، العطار : ینظر (٥)

  .القول باالستحباب، والصواب أنھ یقول بالجواز؛ كما سبق
، واإلشراف، لھ )٢/٨٩(، واألوسط، ابن المنذر )١/١٤٥(الجامع الكبیر، الترمذي : رینظ (٦)

)١/٢٩٤.(  
، والجامع الكبیر، )٨٩-١/٨٨(مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، الكوسج : ینظر (٧)

  ).١/١٤٥(الترمذي 
، ومسائل اإلمام أحمد بن )١/٨٨(مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، الكوسج : ینظر (٨)

، )١/٢٤(، ومسائل اإلمام أحمد بن حنبل، ابن ھانئ )٢/١٠(حنبل، روایة ابنھ أبي الفضل صالح 
، )١/١٤٥(، والجامع الكبیر، الترمذي )١/١٥٤(ومسائل حرب بن إسماعیل بن حرب الكرماني 

  ).٢/١٥٣(، واإلنصاف، المرداوي )١/٢٦٩(والفروع، ابن مفلح 
  ).١/٣٤٩(تح الباري، ابن رجب ف: ینظر (٩)

  ).٣٥٠ص(تأویل مختلف الحدیث  (١٠)
  ).١/٣١٨(صحیح ابن خزیمة  (١١)
  ).١/٢٩٤(، واإلشراف )٢/٩٠(األوسط  (١٢)
عمدة )) قد خالف ابُن حزم داوَد في ھذا الحكم :(( ؛ قال العیني)٢/٢١٨(و) ٨٧، ١/٨٥(المحلى  (١٣)

  ).٣/٢٤٣(القاري 
  ).١٧/٤٤(التمھید : ینظر (١٤)
؛ مع أنھ استظھر الوجوب في عارضة )٢٠٦، ٢/٢٠٤(المسالك في شرح موطأ مالك : ینظر (١٥)

  ).١/١٨٣(األحوذي عارضة 
  ).١/٣٠٣(المغني  (١٦)
  ).١/٥٦٥(المفھم  (١٧)
  ).١٨٢، ٢/١٧٨(، والمجموع )٣/٢١٧(شرح صحیح مسلم  (١٨)
  ).٢١/٣٤٣(مجموع الفتاوى  (١٩)
  ).١/١٥٤(د المعاد ، وزا)١/١٥٤(تھذیب سنن أبي داود  (٢٠)
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  :وقد استدلوا على ذلك بما یلي
اِب : - رضي هللا عنھما  –یث ابن عمر حد.١ َسأََل َرُسْوَل هللاِ  -  -أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّ

أَ أََحُدُكْم، َفْلَیْرقُْد َوُھَو ُجُنٌب :(( أََیْرقُُد أََحُدَنا َوُھَو ُجُنٌب؟ َقالَ : ملسو هيلع هللا ىلص )) َنَعْم، إَِذا َتَوضَّ
)١(. 

حدیث إباحة النوم  واعلم أن مدلول حقیقة لفظ ھذا ال:(( قال ابن العطار
  .، ثم ذكر الخالف في ذلك)٢()) للجنب، لكنھا متوقفة على الوضوء، وھو مأمور بھ 

  
وأصلھ اإلیجاب، وتأولھ الجمھور أنھ لالستحباب؛ جمعاً :(( وقال الصنعاني

 –بین األدلة، ولما رواه ابن خزیمة، وابن حبان، في صحیحیھما، من حدیث ابن عمر 

  نعم، ویتوضأ :(( أینام أحدنا وھو جنب؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصنھ سأل النبي أ: -رضي هللا عنھما 
، إال أن تصحیح من ذكرھا )إن شاء(، وأصلھ في الصحیحین، دون قولھ ))إن شاء 

 .)٣() )) وال یمس ماءً (وإخراجھا في الصحیح من كتابھ كاٍف في العمل، ویؤید حدیث 
)٣(. 

ِبيُّ : قالت –رضي هللا عنھا  –حدیث عائشة .٢ إَِذا أََراَد أَْن َیَناَم َوُھَو  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّ
َالةِ ، َغَسَل َفْرَجُھ، وُجُنبٌ  أَ لِلصَّ  .)٤())  َتَوضَّ

ِبيَّ : -رضي هللا عنھا  –حدیث عائشة .٣ َیَناُم َوُھَو ُجُنٌب َوال َیَمسُّ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ
 .)٥( َماءً 

وؤه أنھ كان یتوضأ قبل أن ینام، فكان وض: وقد روت عنھ:(( قال القرطبي
كغسلھ، فإنھ ربما یغتسل قبل النوم، وربما یغتسل بعد النوم، كما قد روت عنھ، وغسل 

  .)٦()) الجنب قبل النوم لیس بواجب إجماعاً، بل مندوب إلیھ، فیكون الوضوء كذلك 
أما قیاسھ عدم وجوب الوضوء على عدم وجب الغسل، :(( قال ابن سید الناس

  .ا نقالُ ونظراً فلیس بمستقیم؛ لقیام الفارق بینھم

                                      
  ).٣٠٦(رقم ) ١/٢٤٨(، ومسلم في صحیحھ )٢٨٧(رقم ) ١/٧٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ  (١)
  ).١/٢١٣(العدة في شرح العمدة  (٢)
، والروایة المذكورة سبق )١/٦٠٤(نیل األوطار، الشوكاني : ، وینظر)١/٤٣٦(سبل السالم  (٣)

  .تخریجھا
  ).٣٠٥(رقم ) ١/٢٤٩(، ومسلم في صحیحھ )٢٨٨(رقم  )١/٧٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ  (٤)
  .سبق تخریجھ (٥)
، والنفح الشذي، ابن سید )١/٢١٤(العدة في شرح العمدة، ابن العطار : ، وینظر)١/٥٦٥(المفھم  (٦)

  ).٣/٣٨(الناس 
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أما النقل؛ فأحادیث الوضوء قبل النوم صحیحة من فعلھ علیھ السالم وأمره، 
ربما اغتسل قبل النوم، وربما اغتسل بعده : وأما الغسل فلم یأت بھ أمر، وأكثر ما فیھ

  .ولذلك اختلف الناس في وجوب الوضوء، ولم یقل أحد بوجوب الغسل... 
  

أكثر من مشقة الوضوء؛ لقلة الماء في بعض  وأما النظر؛ فألن مشقة الغسل
األحیان، واختالف أمزجة الناس في استعمالھ غیر مسخن، وتعذر تسخینھ على بعض 

 .)١()) الناس؛ فال یحسن قیاس الوضوء علیھ في عدم الوجوب 

ِبيَّ : -  -حدیث عمار بن یاسر .٤ صَّ لِْلُجُنِب إَِذا أََكَل، أَْو َشِربَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّ ، أَْو َرخَّ
أَ   .)٢(َناَم، أَْن َیَتَوضَّ

َخَرَج ِمْن الَخَالِء، َفأُتَِي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسْوَل هللاِ : - رضي هللا عنھما  –حدیث ابن عباس .٥
أَ :(( ِبَطَعاٍم، َفَذَكُروا لَُھ الُوُضْوَء، َفَقالَ  إِنََّما :(( ، وفي روایة! ))أُِرْیُد أَْن أَُصلَِّي َفأََتَوضَّ

َالِة  أُِمْرُت ِبالُوضُ   .) ٣()) ْوِء إَِذا قُْمُت إِلَى الصَّ

نفي  –أیضاً  –فأخبر أنھ ال یتوضأ إال للصالة، ففي ذلك :(( قال الطحاوي
  .)٤()) الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم 

أن الوضوء ال : ففي ھذا الحدیث... وھو حدیث صحیح :(( وقال ابن عبدالبر
  .) ٥()) لوضوء عند النوم یكون إال لمن أراد الصالة، وذلك رفع ل

واالستدالل بھ ضعیف؛ فإنھ من مفھوم الخطاب، من أضعف :(( قال ابن رشد
 .)٦()) أنواعھ 

ھو وابن خزیمة،  –أبا عوانة : یعني –ثم استدل بعد ذلك :(( وقال ابن حجر
َما أُِمْرُت (مرفوعاً  –رضي هللا عنھما  –على عدم الوجوب بحدیث ابن عباس  إِنَّ

َالةِ ِبالُوضُ  وقد قدح في ھذا االستدالل ابن رشد المالكي، وھو ) ... ْوِء إَِذا قُْمُت إِلَى الصَّ
  .)٧()) واضح 

بأن ُیحَمل الفعل على االستحباب، والترك لبیان الجواز؛ : الجمع بین الروایات.٦

                                      
، وتحفة األحوذي، )٦١١، ١/٦٠٣(نیل األوطار، الشوكاني : ، وینظر)٣/٣٦(النفح الشذي  (١)

  ).١/٣٢٣(وري المباركف
، ونیل )٢/١٧٩(المجموع، النووي : سبق تخریجھ، وھو حدیث ضعیف؛ النقطاعھ، وینظر (٢)

  ).١/٦٠٥(األوطار، الشوكاني 
، )٣٧٦٠(رقم ) ٥/٥٨٥(، وأبو داود في سننھ )٣٧٤(رقم ) ١/٢٨٢(أخرجھ مسلم في صحیحھ  (٣)

، وقال )١٣٢(رقم ) ١١/٨٥( ، والنسائي في المجتبى)١٩٥٣(رقم ) ٣/٦٠٦(والترمذي في جامعھ 
  )).ھذا حدیث حسن :(( الترمذي

  ).١/١٢٨(شرح معاني اآلثار  (٤)
  ).٤٣-١٧/٤٢(التمھید : ، وینظر)١/٣٢٤(االستذكار  (٥)
  ).١/٣٠(بدایة المجتھد  (٦)
  ).١/٢٣٦(، ومسند أبي عوانة )١/٣٢٢(صحیح ابن خزیمة : ، وینظر)١/٥١١(فتح الباري  (٧)
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  .وسیأتي التفصیل فیھ، في المسألة الثانیة

  
  
  
  

أراد األكل، أو النوم، ولرد  ویستحب الوضوء للجنب، إذا:(( قال ابن حزم
علیھ  –وأما أمره :(( ، وقال أیضاً ))السالم، ولذكر هللا تعالى، ولیس ذلك بواجب 

  .)١()) بالوضوء فھو ندب  -السالم 
وأولى األمور عندي في ھذا الباب، أن یكون الوضوء :(( وقال ابن عبدالبر

تارك فال حرج؛ ألنھ ال  للجنب عند النوم كوضوء الصالة حسًنا مستحًبا، فإن تركھ
  .)٢()) یرفع بھ حدثھ 

یستحب للجنب إذا أراد أن ینام، أو یطأ ثانًیا، أو یأكل، أن :(( وقال ابن قدامة
  .)٣()) یغسل فرجھ، ویتوضأ؛ وروي ذلك عن علي، وعبدهللا بن عمر 

حاصل األحادیث كلھا أنھ یجوز للجنب أن ینام ویأكل :(( وقال اإلمام النووي
أنھ یستحب أن یتوضأ : ، وفیھا...یجامع قبل االغتسال، وھذا مجمع علیھ ویشرب و

وال خالف عندنا أن ھذا الوضوء لیس بواجب، ... ویغسل فرجھ، لھذه األمور كلھا 
  .)٤()) وبھذا قال مالك والجمھور 

والقول باالستحباب یخالف القول بالجواز من جھة أن تركھ مكروه؛ ولھذا قال 
وقد نص أصحابنا أنھ یكره النوم واألكل والشرب :(( -رحمھ هللا -اإلمام النووي 

  .)٥()) والجماع قبل الوضوء، وھذه األحادیث تدل علیھ 
الجنب یستحب لھ الوضوء إذا أراد أن یأكل :(( وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة

  . )٦()) أو یشرب أو ینام أو یعاود الوطء، لكن یكره لھ النوم إذا لم یتوضأ 
إن : وقد ذھب أكثر العلماء إلى ھذه األحادیث، وقالوا:(( ابن رجبوقال 

  .)٧()) وكرھوا تركھ مع القدرة علیھ ... الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضأ 

                                      
  ).٢/٢١٨: (، وینظر)٨٧ ،١/٨٥(المحلى  (١)
  ).١٧/٤٤(التمھید  (٢)
  ).١/٣٠٣(المغني، ابن قدامة  (٣)
  ).٢/١٧٨(المجموع، لھ : ، وینظر)٣/٢١٧(شرح صحیح مسلم  (٤)
  ).١٨٠، ٢/١٧٨(المجموع، لھ : ، وینظر)٣/٢١٧(شرح صحیح مسلم  (٥)
  ).٢١/٣٤٣(مجموع الفتاوى  (٦)
  ).١/٣٥٧(فتح الباري  (٧)
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وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم، ویأثم بتركھ؛ وھو  :القول الثالث
، وإحدى )٢(للیث بن سعد ، وا)١( -رضي هللا عنھما  –عبدهللا بن عمر : مروي عن

  ، وإلیھ ذھب ابن حبیب من)٥(وأحمد .... ، )٤(، وُنِسَب للشافعي )٣(الراویتین عن مالك 
، واستظھره ابن العربي )٨(، وطائفة من أھل الظاھر )٧(، وداود الظاھري )٦(المالكیة  
)٩(.  

ونقل مثنى األنباري عن أحمد، في الجنب ینام من غیر أن :(( قال ابن رجب
  .فلم یعجبھ، وقال یستغفر هللا: ھل ترى علیھ شئیاً؟ قال: یتوضأ

  .)١٠()) وھذا یشعر أنھ ذنب یستغفر منھ 
اِب : وقد استدلوا على ذلك ُھ َذَكَر لَِرُسْوِل هللاِ  -  -بحدیث ُعَمُر ْبُن الَخطَّ أَنَّ

ُھ ُتِصْیُبُھ الَجَناَبُة ِمْن الَّلْیِل؟ َفَقاَل لَُھ َرُسْوُل ِهللا  ملسو هيلع هللا ىلص أْ، َواْغِسْل ((  : ملسو هيلع هللا ىلصِبأَنَّ َتَوضَّ
أْ، ُثمَّ لَِیَنْم :(( وفي روایة)) َذَكَرَك، ُثمَّ َنْم   .)١١(متفق علیھ )) لَِیَتَوضَّ

  

                                      
ولم ُیعِجب مالكاً فعُل ابن عمر، وأظنھ أدخلھ :(( ؛ قال ابن عبدالبر)١/٩٣(اإلمام مالك موطأ : ینظر (١)

النفح الشذي، ابن سید الناس : ، وینظر)١/٣٢٣(االستذكار )) إعالماً أن ذلك الوضوء لیس بالزم 
)٣٧، ٣/٣٥.(  

، )١٧/٣٤(، والتمھید، ابن عبدالبر )١/١٧٥(مختصر اختالف العلماء، الطحاوي : ینظر (٢)
  ).١/٣٢٣(واالستذكار، لھ 

، )١/١٧٤(، ومختصر اختالف العلماء، الطحاوي )١/٣٠(المدونة الكبرى، سحنون : ینظر (٣)
؛ وقد سبق عنھ القول باالستحباب، قال )١/٣٢٣(، واالستذكار، لھ )١٧/٣٤(والتمھید، ابن عبدالبر 

ب فیھ ظاھر مذھب مالك أنھ لیس بواجب، وإنما ھو مُ :(( القاضي عیاض   ).٢/١٤٢(إكمال المعلم )) رغَّ
؛ قال ابن )١/١٨٢(، وعارضة األحوذي، ابن العربي )١٧/٣٤(التمھید، ابن عبدالبر : ینظر (٤)

أنھ ال یجوز للجنب أن ینام إال على وضوء؛ وھو غریب : ونقل ابن العربي عن الشافعي:(( العطار
: ، وینظر)١/٢١٣(العدة في شرح العمدة ))  ضعیف، ال یعرفھ أصحاب الشافعي، بل قالوا كلھم بخالفھ

، وفتح الباري، ابن حجر )٤/٦٥٦(، والتوضیح، لھ )٢/٤٨(اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، ابن الملقن 
  ).٣/٢٤٣(، وعمدة القاري، العیني )١/٥١١(

د بن ، ومسائل اإلمام أحم)١/٨٨(مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، الكوسج : ینظر (٥)
، )١/٢٤(، ومسائل اإلمام أحمد بن حنبل، ابن ھانئ )٢/١٠(حنبل، روایة ابنھ أبي الفضل صالح 

وفي كالم أحمد ما ظاھره :(( ؛ قال ابن تیمیة)١/١٥٤(ومسائل حرب بن إسماعیل بن حرب الكرماني 
، ابن مفلح الفروع: ، وینظر)١٧ص(االختیارات الفقھیة )) وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم 

  ).٢/١٥٣(، واإلنصاف، المرداوي )١/٣٥٧(، وفتح الباري، ابن رجب )١/٢٦٩(
  ).٢/٢٠٣(، والمسالك في شرح موطأ مالك، لھ )١/١٨٣(عارضة األحوذي، ابن العربي : ینظر (٦)
  ).٣/٢١٨(، وشرح صحیح مسلم، النووي )٢/١٤٢(إكمال المعلم، القاضي عیاض : ینظر (٧)
  ).١/٥٦٥(، والمفھم، القرطبي )١/٣٢٣(، واالستذكار، لھ )١٧/٣٤(، ابن عبدالبر التمھید: ینظر (٨)
المسالك في شرح موطأ : ینظر. ؛ مع أنھ یقول باالستحباب؛ كما سبق)١/١٨٣(عارضة األحوذي  (٩)

  ).٢/٢٠٤(مالك 
  ).١/٣٥٧(فتح الباري  (١٠)
  ).٣٠٦(رقم ) ١/٢٤٩( ، ومسلم في صحیحھ)٢٩٠(رقم ) ١/٧٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ  (١١)
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الجنب حجة لمن قال بوجوب وضوء ) لیتوضأ، ثم لینم(وقولھ ((  :قال القرطبي

  .) ١()) عند نومھ 
بأنھ ثبت في لفظ الحدیث في : واستدل من قال بوجوبھ:(( وقال ابن العطار

ومطلق األمر للوجوب، لكن ... أن الوضوء ورد بصیغة األمر : الصحیحین وغیرھما
  .)٢()) وقع اإلجماع على أنھ ال یجب على الجنب الوضوء، وإنما یجب علیھ الغسل 

ثم استدل برویة حدیث أبي ...  ا أمره بالوضوء فھو ندب وأم:(( وقال ابن حزم
وھذا لفظ یدل على : ثم قال...  -رضي هللا عنھا  –إسحاق، عن األسود، عن عائشة 

أحدث الناس عھداً بمبیتھ ونومھ جنباً  –رضي هللا عنھا  –لذلك، وھي  ملسو هيلع هللا ىلصمداومتھ 
  .)٣()) وطاھراً 

في مثل ھذا المحل اقتضاؤھا ) انك(والراجح في صیغة :(( وقال ابن سید الناس
 –رضي هللا عنھا  –زیادة على الفعل، من مداومة أو تكرار، ولم یعارض حدیث عائشة 

  .)٤()) ھذا ما یقوى قوتھ 
وال خالف عندنا أن ھذا الوضوء لیس بواجب، وبھذا قال مالك :(( وقال النووي

  .)٥()) والجمھور 
من أھل الظاھر فال معنى لالشتغال  وأما من أوجبھ:(( ولھذا قال ابن عبدالبر

  .)٦()) بقولھ؛ لشذوذه، وألن الفرائض ال تثبت إال بیقین 
وما أعلم أحداً من أھل العلم أوجبھ فرضاً، إال طائفة من أھل :(( وقال أیضاً 

)) الظاھر، وأما سائر الفقھاء باألمصار فال یوجبونھ، وأكثرھم یأمرون بھ، ویستحبونھ 
)٧(.  

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : -رضي هللا عنھا  –وحدیث عائشة :(( عیاضوقال القاضي 
 –كان یتوضأ، ولم یأمرھا بالتوضؤ، یدل على تخفیف األمر، وكذلك ترك ابن عمر 

  .) ٨()) غسل رجلیھ  –رضي هللا عنھما 

                                      
، )١/٣٠(، وبدایة المجتھد )١/١٨٣(عارضة األحوذي، ابن العربي : ، وینظر)١/٥٦٤(المفھم  (١)

، ٢/٤٨(، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، لھ )٤/٦٥٦(والتوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن 
٤٩.(  
، واإلعالم بفوائد عمدة )١/٩٨(ن دقیق إحكام األحكام، اب: ، وینظر)١/٢١٣(العدة في شرح العمدة  (٢)

  ،)١/٥١١(، وفتح الباري، ابن حجر )٢/٥٠(األحكام، ابن الملقن 
، و )١/٢٢٣(، وشرح مشكالت موطأ اإلمام مالك، القاري )٢/٢٢١: (، وینظر)١/٨٧(المحلى  (٣)

  ).١/٤٣٦(سبل السالم 
  ).٣/٣٧(النفح الشذي  (٤)
  ).٣/٢١٧(شرح صحیح مسلم  (٥)
  ).١٧/٤٤(ھید التم (٦)
  ).١/٣٢٣(االستذكار  (٧)
  ).١/٣٥٨(فتح الباري، ابن رجب : ، وینظر)١٤٣- ٢/١٤٢(إكمال المعلم  (٨)
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أن الوضوء للجنب إذا أراد النوم منسوخ؛ وھذا القول ذكره : القول الرابع
  .)١(الطحاوي، ومال إلیھ 

  :استدل على ذلك بما یلي وقد

إَِذا أََراَد أَْن َیأُْكَل َوُھَو  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسْوُل ِهللا : ، َقالَتْ -رضي هللا عنھا  –حدیث عائشة .١
 .)٢(ُجُنٌب، َغَسَل َیَدْیِھ، ُثمَّ َتَمْضَمَض َوأََكَل 

أن یكون وضوؤه حین  –وهللا أعلم  –فلما تضاد ذلك، احتمل عندنا :(( قال الطحاوي
یتوضأ في الوقت الذي قد ذكرناه في غیر ھذا الباب، أنھ كان إذا أھراق الماء لم كان 

یتكلم، فكان یتوضأ لیتكلم، فیسمي ویأكل، ثم نسخ ذلك، فغسل كفیھ للتنظیف، وترك 
  .الوضوء

لینام على ذكر، ثم  –أیضاً  –عند النوم، یحتمل أنھ كان یفعلھ  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك وضوؤه 
 .)٣()) هللا، فارتفع المعنى الذي لھ توضأ  ُنسخ ذلك، فأبیح للجنب ذكر

 

َخَرَج ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسْوَل ِهللا : السابق –رضي هللا عنھما  –حدیث ابن عباس .٢
أُ؟ فقال: الَخَالِء، َفِقْیَل لَھُ  أَ :(( أََال َتَتَوضَّ َالَة، َفأََتَوضَّ   .)٤(! )) أُِرْیُد أَْن الصَّ

نفي الوضوء عن  –أیضاً  –ال للصالة، ففي ذلك فأخبر أنھ ال یتوضأ إ:(( قال الطحاوي
 .)٥()) الجنب إذا أراد النوم 

أنھ كان إذا أراد أن ینام أو یطعم، وھو : -رضي هللا عنھما  –حدیث عبدهللا بن عمر .٣
 .)٦(جنب، غسل وجھھ ویدیھ إلى المرفقین، ومسح برأسھ، ثم طعم أو نام 

أمر في  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  فھذا وضوء غیر تام، وقد علم:(( قال الطحاوي
  . )٧()) ذلك بوضوء تام؛ فال یكون ھذا إال وقد ثبت النسخ لذلك عنھ 

                                      
  ).٣/٢٤٤(عمدة القاري، العیني : ، وینظر)١/١٢٨(شرح معاني اآلثار  (١)
، والطحاوي في شرح معاني اآلثار )١٠٨٥(رقم ) ١/٢٨١(أخرجھ عبدالرزاق في المصنف  (٢)

  .، وھذا لفظ عبدالرزاق)٧٨٦(قم ر) ١/١٢٨(
  .المرجع السابق (٣)
  .سبق تخریجھ قریباً  (٤)
  ).١/١٢٨(شرح معاني اآلثار  (٥)
) ٢٨٢، ٢٧٩- ١/٢٧٨(، وعبدالرزاق في المصنف )١٢٠(رقم ) ١/٩٣(أخرجھ مالك في الموطأ  (٦)

رقم ) ١/١٢٨(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار )١٠٨٨(و) ١٠٧٧(و) ١٠٧٥(و) ١٠٧٤(رقم 
  .، وھذا لفظ مالك)٧٨٧(

  .مرجع سابق (٧)
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بأنھ ثبت تقیید الوضوء بالصالة، من روایتھ، ومن : وأجیب:(( قال ابن حجر

؛ فیعتمد، ویحمل ترك ابن عمر لغسل رجلیھ على أن ذلك -كما تقدم  –روایة عائشة 
  .)١()) كان لعذر 

القول باالستحباب، وھو قول الجمھور؛ لقوة أدلتھ، : من ھذه األقوالوالراجح 
  .وألن فیھ جمعاً بین األحادیث

  :الجمع بین أحادیث الباب: المسألة الثانیة
  :سلك العلماء للجمع بین أحادیث الباب عدة مسالك

حمل األمر بالوضوء على االستحباب، والترك لبیان الجواز؛ حتى ال  :األول
  .بھ؛ فالقول باستحباب الوضوء ھو أحد وجوه الجمع بین أحادیث البابیتوھم وجو

إن ھذا كلھ جائز ، فمن شاء أن یتوضأ وضوءه للصالة بعد :(( قال ابن قتیبة
الجماع ثم ینام، ومن شاء غسل یده وذكره ونام، ومن شاء نام من غیر أن یمس ماًء، 

ًة لیدل على الفضیلة، وھذا یفعل ھذا مر ملسو هيلع هللا ىلصغیر أن الوضوء أفضل، وكان رسول هللا 
مرًة لیدل على الرخصة، ویستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن یأخذ باألفضل أخذ، ومن 

  .)٢()) أحب أن یأخذ بالرخصة أخذ 
، )٦(، والنووي )٥(، المجد ابن تیمیة )٤(، وابن الجوزي )٣(وكذلك قال البغوي 

، )١٠(، وابن التركماني )٩(س ، وابن سید النا)٨(، وابن العطار )٧(وابن دقیق العید 

، )١٥(، وابن حجر )١٤(، وابن الملقن )١٣(، وابن رجب )١٢(، والكرماني )١١(ومغلطاي 

  .وغیرھم

  

                                      
، وشرح الزرقاني على موطأ مالك )٢٤٥-٣/٢٤٤(عمدة القاري، العیني : ، وینظر)١/٥١١(فتح الباري  (١)

)١/١٦٧.(  
  ).٣٥٠ص(تأویل مختلف الحدیث  (٢)
  ).٢/٣٦(شرح السنة  (٣)
  ).١٥٤ص(إعالم العالم بعد رسوخھ بحقائق ناسخ الحدیث ومنسوخھ  (٤)
  ).١/١٣٤(المنتقى  (٥)
  ).٢/١٨٠(، والمجموع )٣/٢١٨(شرح صحیح مسلم  (٦)
  ).٣/٩١(اإلمام  (٧)
  ).١/٢١٤(العدة في شرح العمدة  (٨)
  ).٣٨، ٣/٣٠(النفح الشذي  (٩)

  ).١/٢٠٢(الجوھر النقي  (١٠)
  ).٢/٧٥٥(شرح سنن ابن ماجھ  (١١)
  ).٣/١٥١(شرح الكرماني على صحیح البخاري  (١٢)
  ).١/٣٦٢(باري فتح ال (١٣)
  ).٢/٥٦٩(، والبدر المنیر )٤/٦٥٦(التوضیح لشرح الجامع الصحیح  (١٤)
  ).١/٣٧٧(، والتلخیص الحبیر )١/٥١١(فتح الباري  (١٥)
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وھو :(( ، وقال ابن العطار)١()) وھو عندي حسٌن، أو أحسن :(( قال النووي

  .)٣()) وھو حسٌن أیضاً :(( ، وقال ابن الملقن)٢()) الراجح عند جماعة 

على ماء الغسل،  )ال َیَمّس ماءً ( -رضي هللا عنھا  –حدیث عائشة  حمل :الثاني

  .فمفسر، ُذِكر فیھ الوضوء -  -وأما حدیث عمر 

، وأبو العباس )٥(، وذكره إسحاق بن راھویھ )٤(وھذا المسلك ُنسب ألبي حنیفة 

ابن ، و)١٠(، وابن العربي )٩(، والبیھقي )٨(، وابن شاھین )٧(، والطحاوي )٦(ابن ُسریج 

، وابن سید الناس )١٤(، وابن العطار )١٣(، والنووي )١٢(، والمنذري )١١(ابن الجوزي و
)١٥( ،  

                                      
  ).٢/١٨٠(، والمجموع )٣/٢١٩(شرح صحیح مسلم  (١)
  ).١/٢١٤(العدة في شرح العمدة  (٢)
  ).٢/٥٦٩(البدر المنیر  (٣)
  ).١/١٢٧(، الطحاوي شرح معاني اآلثار: ینظر (٤)
  ).٣/٨٥١(مسند إسحاق بن راھویھ  (٥)
ھو اإلمام شیخ اإلسالم، فقیھ : ، وأبو العباس ابن ُسریج)١/٢٠٢(السنن الكبرى، البیھقي : ینظر (٦)

العراقین أحمد بن عمر بن ُسریج القاضي البغدادي صاحب المصنفات، ولد سنة بضع وأربعین 
ن عیینة ووكیع، فسمع من الحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن ومائتین، وسمع من أصحاب سفیان ب

منصور الرمادي وعباس بن محمد الدوري، وتفقھ بأبي القاسم عثمان بن بشار األنماطي صاحب 
الشافعي، وبھ انتشر مذھب الشافعي ببغداد، وتخرج بن األصحاب، وروى عنھ أبو القاسم الطبراني 

تاریخ بغداد، الخطیب : ینظر). ھـ٣٠٣(وغیرھم، توفي سنة  وأبو الولید حسان بن محمد الفقیھ
  ).١٤/٢٠١(، وسیر أعالم النبالء، الذھبي )٤/٢٨٧(

  ).١٢٧، ١/١٢٥(شرح معاني اآلثار  (٧)
  ).٢٢٩ص(ناسخ الحدیث ومنسوخھ  (٨)
، والمجموع، لھ )٣/٢١٨(شرح صحیح مسلم، النووي : ، وینظر)١/٢٠٢(السنن الكبرى  (٩)

)١٨٠- ٢/١٧٩.(  
  ).١/١٨٢(عارضة األحوذي  (١٠)
  ).١٥٤ص(إعالم العالم بعد رسوخھ بحقائق ناسخ الحدیث ومنسوخھ  (١١)
  ).١/١٥٤(مختصر سنن أبي داود  (١٢)
  ).٢/١٨٠(، والمجموع )٣/٢١٨(شرح صحیح مسلم  (١٣)
  ).١/٢١٤(العدة في شرح العمدة  (١٤)
  ).٣/٣٨(النفح الشذي  (١٥)



  
         ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

- ١٠٣٧ - 

 

  

، والعیني )٤(وابن حجر ....... ، )٣(، وابن الملقن )٢(، وابن رجب )١(والكرماني 

  .)٦(، وغیرھم؛ واستحسنھ البیھقي )٥(والعیني 

ھد وحدیث حجاج، عن عبدالرحمن بن األسود، عن أبیھ، یش:(( قال ابن رجب
  .)٧()) لھذا التأویل 

وبعض المتأخرین من الفقھاء الذین ال :(( ولم یرتض ھذا الجمع ابن القیم، فقال
ال یمس ماًء : یعتبرون األسانید، وال ینظرون الطرق، یجمعون بینھما بالتأویل، فیقولون

  .)٨()) للغسل؛ وال یصح ھذا، وفقھاء المحدثین وحفاظھم على ما أعلمتك 

كان إذا أصابتھ الجنابة من أول اللیل توضأ، ثم نام نومھ  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي أن ا :الثالث
الطویل المعتاد من اللیل، وإن أصابتھ الجنابة من آخر اللیل، بعد قضاء ورده من 
الصالة، ھجع ھجعًة خفیفًة لالستراحة، ثم قام فاغتسل لصالة الفجر؛ وھذا ذكره 

  .)١١(، وابن رجب )١٠(، وابن عبدالبر )٩(الطحاوي 
الوضوء الكامل كوضوء الصالء؟ أم : ھل المراد بالوضوء: مسألة الثالثةال

  المراد بھ التنظیف؟
رضي هللا عنھما إلى ترك غسل رجلیھ في ھذا الوضوء  –ذھب عبدهللا بن عمر 

؛ وذھب ابن حبیب من المالكیة إلى أنھ لو أخذ بقول ابن عمر، فترك غسل -كما سیأتي  –

                                      
  ).٣/١٥١( شرح الكرماني على صحیح البخاري (١)
  ).١/٣٦٣(فتح الباري  (٢)
، والبدر المنیر )٢/٤٩(، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام )٤/٦٥٦(التوضیح لشرح الجامع الصحیح  (٣)

)٢/٥٦٩.(  
  ).١/٣٧٧(، والتلخیص الحبیر )١/٥١١(فتح الباري  (٤)
  ).٣/٢٤٤(عمدة القاري  (٥)
، والبدر المنیر، ابن الملقن )١/١٨٠( ، والمجموع، النووي)١/٢٠٢(السنن الكبرى : ینظر (٦)

ھذا الكالم ظاھره یعطي وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ینام؛ ألنھ :(( ، قال ابن التركماني)٢/٥٦٩(
أخذ بحدیث عمر، وفیھ األمر بالوضوء، وھو للوجوب ظاھراً، وھو خالف مذھب الشافعي، وقول 

تھ لمذھب الشافعي؛ فإن الوضوء عنده مستحب، یقتضي أنھ رضي بھذا الجمع مع مخالف... البیھقي 
  ).٢٠٢-١/٢٠١(الجوھر النقي )) وكان یمكنھ الجمع على وجھ ال یخالف مذھب إمامھ 

، )٢٦٤٠٤(رقم ) ٦/٢٢٤(، وھذه الروایة أخرجھا اإلمام أحمد في مسنده )١/٣٦٣(فتح الباري  (٧)

  .حتى یصبح وال یمس ماءً  یجنب من اللیل، ثم یتوضأ وضوءه للصالة، ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي : بلفظ
  ).١/١٥٥(تھذیب سنن أبي داود  (٨)
  ).١/٣٦٣(فتح الباري، ابن رجب : ، وینظر)١/١٢٥(شرح معاني اآلثار  (٩)

  ).١/٣٦٣(فتح الباري، ابن رجب : ، وینظر)١٧/٤٠(التمھید  (١٠)
  ).١/٣٦٣(فتح الباري  (١١)
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: ب اإلمام الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء في الحدیث، وذھ)١(رجلیھ، فذلك واسع 
  .التنظیف، وأن الوضوء قد ُنسخ

كان  - رضي هللا عنھما  –أن عبدهللا بن عمر : - بما سبق  –واستدل على ذلك 
إذا أراد أن ینام أو یطعم وھو جنب، غسل وجھھ ویدیھ إلى المرفقین ومسح برأسھ، ثم 

  .)٢(طعم أو نام 
كان : قد ذكر الحفاظ في حدیث عائشة المذكور في ھذا الباب:(( قال ابن عبدالبر

ال ینام إذا كان جنباً حتى یتوضأ وضوءه للصالة، وكذلك في حدیث  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

یغسل ذكره، : ، قال ملسو هيلع هللا ىلصالثوري عن عبدهللا بن دینار، عن ابن عمر، عن النبي 
غ الكامل للصالة، ویتوضأ وضوءه للصالة؛ وھذا اللفظ یوجب أن یكون الوضوء الساب

ر في ذكر شيء من  وھي زیادة قصر عنھا من لم یذكرھا، ولیس في تقصیر من قصَّ
األحكام حجة على ذكره، وأولى األمور عندي في ھذا الباب أن یكون الوضوء الجنب 

  .)٣()) عند النوم كوضوء الصالة 
من بأنھ قد ثبت تقیید الوضوء بالصالة، : وأجیب:(( وقال الحافظ ابن حجر

روایتھ، ومن روایة عائشة كما تقدم، فیعتمد، وُیحمل ترك ابن عمر لغسل رجلیھ على أن 
  .)٤()) ذلك كان لعذر 
وھذا السیاق :(( )٥( -) توضأ وضوءه للصالة(بعد أن ذكر روایة مسلم  - وقال 

  .)٦()) وفیھ رد على من حمل الوضوء ھنا على التنظیف ... أوضح في المراد 
توضأ وضوءاً كما للصالة، ولیس : أي) وتوضأ للصالة(قولھ :(( وقال أیضاً 

  .)٧()) توضأ وضوءاً شرعیاً، ال لغویاً : أنھ توضأ ألداء الصالة، وإنما المراد: المعنى

                                      
، )١/١٨٤(، وعارضة األحوذي، لھ )٢/٢٠٦(المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي : ینظر (١)

  ).٢/٥١(، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، لھ )٤/٦٥٧(والتوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن 
، وفتح الباري، ابن حجر )٤٣، ١٧/٣٤(التمھید : ، وینظر)١/١٢٨(شرح معاني اآلثار : ینظر (٢)

)١/٥١١.(  
  ).١/٣٢٢(االستذكار : ، وینظر)٤٤- ١٧/٤٣(التمھید  (٣)
  ).١٦٨، ١/١٦٧(شرح الزرقاني على موطأ مالك : ، وینظر)١/٥١١(فتح الباري  (٤)
  ).٣٠٥(رقم ) ١/٢٤٨(أخرجھا مسلم في صحیحھ  (٥)
  ).١/٥٠٩(فتح الباري  (٦)
، وعون المعبود، )٦٠٨، ١/٦٠٤(نیل األوطار، الشوكاني : ، وینظر)١/٥١٠(المرجع السابق  (٧)

  ).١/٣٢٣(، وتحفة األحوذي، المباركفوري )١/٢٥٨(شمس الحق العظیم آبادي 
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وكذلك قال مالك 
)١(

، والبیھقي 
)٢(

، وابن العربي 
)٣(

، والقاضي عیاض
 )٤(،

والقرطبي  
)٥( 

)٥( 
، والنووي 

)٦(
 ، ................... .......................................................................

وابن العطار....................................................................... ...................
 

)٧(،
والكرماني
 )٨(،

وابن الملقن  
)٩(

، والعیني 
)١٠(

  .، وغیرھم

  .مشروعیة غسل الفرج والذكر، قبل الوضوء: المسألة الرابعة
َالِة َجُھ، وَغَسَل َفرْ (( ، في روایة - رضي هللا عنھا  –جاء في حدیث عائشة  أَ لِلصَّ َتَوضَّ

أْ، :(( -   - قَاَل لُِعَمَر  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  –رضي هللا عنھما  - ، وفي حدیث ابن عمر )١١())  َتَوضَّ
  .، وفیھما زیادة غسل الفرج والذكر، مع الوضوء)١٢()) َواْغِسْل َذَكَرَك، ُثمَّ َنْم 
لوضوء وغسل الذكر للجنب عند النوم، ففي حدیث ابن عمر ھذا األمر با:(( قال ابن عبدالبر

، وھذا محتمل للتقدیم والتأخیر؛ كأنھ )توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم(إال أن في حدیث مالك ھذا 
أن یكون لما كان الوضوء للجنب ال یرفع الحدث عنھ، : ، ویحتمل)اغسل ذكرك، وتوضأ، ثم نم:(قال

نقضھ الحدث؛ ألن ما ھو فیھ من الجنابة أكثر لم یبال أكان غسل ذكره قبل أو بعد؛ ألنھ لیس بوضوء ی
أن الواو ال توجب رتبة، وال تعطي تعقیباً، وقد روى : من مس ذكره؛ وجملة القول في ھذا المعنى

ھذا الحدیث عن عبدهللا بن دینار الثوري وغیره، فقدموا غسل الذكر في اللفظ على الوضوء، وجاؤوا 
  .)١٣()) بلفظ ال إشكال فیھ 

، )اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم نم(في روایة أبي نوح :(( ظ ابن حجروقال الحاف
یجوز تقدیم الوضوء على غسل الذكر، ألنھ : وھو یرد على من حملھ على ظاھره، فقال

                                      
  ).١/٣٠(المدونة الكبرى، سحنون : ینظر (١)
  ).١/٢٠١(السنن الكبرى  (٢)
  ).١/١٨٤(، وعارضة األحوذي )٢/٢٠٦(المسالك في شرح موطأ مالك  (٣)
  ).٢/١٤١(إكمال المعلم  (٤)
  ).١/٥٦٤(المفھم  (٥)
  ).٣/٢١٨(شرح صحیح مسلم  (٦)
  ).١/٢١٣(ي شرح العمدة العدة ف (٧)
  ).٣/١٥١(شرح الكرماني على صحیح البخاري  (٨)
  ).٢/٥١(، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام )٤/٦٥٧(التوضیح لشرح الجامع الصحیح  (٩)

  ).٣/٢٤٥(عمدة القاري  (١٠)
  .-رضي هللا عنھا  –، عن عائشة )٢٨٨(رقم ) ١/٧٥(أخرجھا البخاري في صحیحھ  (١١)
  ).٣٠٦(رقم ) ١/٢٤٩(، ومسلم في صحیحھ )٢٩٠(رقم ) ١/٧٥(اري في صحیحھ أخرجھا البخ (١٢)
  ).١/٣٢٢(االستذكار : ، وینظر)٣٥- ١٧/٣٤(التمھید  (١٣)
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لیس بوضوء یرفع الحدث، وإنما ھو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر؛ فتبین من 
  .)١()) روایة أبي نوح أن غسلھ مقدم على الوضوء 

وابن ............................، )٣(، والقاضي عیاض  )٢(كذلك قال ابن العربي و
  .)٥(، والعیني )٤(الملقن وابن ............................،

  :الحكمة من وضوء الجنب قبل النوم: المسألة الخامسة
، ومنھم من )٦(من العلماء من یرى أن وضوء الجنب قبل النوم، إنما ھو للتعبد 

  :كالتمس ِحَكماً لھذا الوضوء، فمن ذل
 .)٧(أن ھذ الوضوء یخفف الحدث، فإنھ یرفع الحدث عن أعضاء الوضوء .١

                                      
، أخرجھا -وھو عبدالرحمن بن غزوان قَُراد  –، وروایة أبي نوح )٥١١-١/٥١٠(فتح الباري  (١)

  ).٩٠٠٦(رقم ) ٨/٢١٣(النسائي في السنن الكبرى 
  ).٢/٢٠٣(، والمسالك في شرح موطأ مالك )١٨٤-١/١٨٣(حوذي عارضة األ (٢)
  ).٢/١٤٣(إكمال المعلم  (٣)
  ). ٤/٦٥٦(التوضیح لشرح الجامع الصحیح  (٤)
  ).٣/٢٤٦(عمدة القاري  (٥)

وقد جاء تقدیم غسل الذكر، على الوضوء، من روایة سفیان بن عیینة، عن عبدهللا بن دینار، عن ابن 
فأمره أن یغسل ذكره، :(( ، ولفظھ)٢٦٣(رقم ) ١/٣٩(؛ عند أحمد في المسند - رضي هللا عنھما –عمر 

، ))فأمره أن یغسل ذكره، ویتوضأ :((  ، ولفظھ)٢١٩٠(رقم ) ٢/٥٧(؛ و))ویتوضأ وضوءه للصالة 
، والدارمي في مسنده ))فأمره أن یغسل ذكره، ویتوضأ، ویرقد :(( ، ولفظھ)٥٩٦٧(رقم ) ٢/١١٧(و
  )).فأمره أن یغسل ذكره، ویتوضأ، ثم یرقد :(( ، ولفظھ)٧٨٣(رقم ) ٢١/٥٨٧(

؛ عند أحمد في - رضي هللا عنھما  –وكذلك جاء من روایة شعبة، عن عبدهللا بن دینار، عن ابن عمر 
، )٥٠٥٦(رقم ) ٢/٤٧(، و))اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم نم :(( ، ولفظھ)٣٥٩(رقم ) ١/٥١(المسند 

اغسل ذكرك، ثم :(( ، ولفظھ)١٢١٢(رقم ) ٤/١٣(في صحیحھ  ، وابن حبان)٥٤٩٧(رقم ) ٢/٨٠(و
اغسل ذكرك، وتوضأ، :(( ، ولفظھ)٧٨٩(رقم ) ١/٢٣٣(، وأبي عوانة في مسنده ))توضأ، ثم ارقد 

  )).وارقد 
؛ عند أحمد -ضي هللا عنھما  –ومن روایة عبدالعزیز بن مسلم، عن عبدهللا بن دینار، عن ابن عمر 

أن یغسل ذكره، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصفأمره رسول هللا :(( ، ولفظھ)٥٤٤٢(قم    ر) ٧٦-٢/٧٥(في المسند 
  )).یتوضأ، ثم ینام 

؛ عند النسائي في السنن الكبرى -رضي هللا عنھما  –ومن روایة نافع، عن عبدهللا بن عمر 
  )).فأمره أن یغسل فرجھ، ویتوضأ :(( ، ولفظھ)٩٠١٥(رقم ) ٨/٢١٥(
، والتوضیح لشرح )٤٠، ٣/٣٩(لنفح الشذي، ابن سید الناس ، وا)١/٥٦٥(المفھم، القرطبي : ینظر (٦)

  ).٢/٥٠(، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، لھ )٤/٦٥٧(الجامع الصحیح 
، وشرح صحیح مسلم، النووي )٤/٣٧٢(و) ١/١٢٩(كشف المشكل، ابن الجوزي : ینظر (٧)

، ٢١/٣٤٤(ن تیمیة ، ومجموع فتاوى اب)١/٢١٤(، والعدة في شرح العمدة، ابن العطار )٣/٢١٨(
، )٣/١٥١(، وشرح الكرماني على صحیح البخاري )٧٨-٢/٧٧(، وإعالم الموقعین، ابن القیم )٣٤٥

، وعمدة القاري، العیني )١/٥١١(، وفتح الباري، ابن حجر )١/٣٥٨(وفتح الباري، ابن رجب 
)٣/٢٤٥.(  
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وال سیما على القول بجواز تفریق الغسل، فینویھ فیرتفع :(( قال ابن حجر

الحدث عن تلك األعضاء المخصوصة على الصحیح؛ ویؤیده ما رواه ابن أبي شیبة 
نب أحدكم من اللیل، ثم إذا أج: بسند رجالھ ثقات، عن شداد بن أوس الصحابي، قال

 .)١()) أراد أن ینام، فلیتوضأ؛ فإنھ نصف غسل الجنابة 
 .)٢(لیبیت على إحدى الطھارتین؛ خشیة أن یموت في منامھ .٢

إذا أراد أحدكم : ، قالت-رضي هللا عنھا  –أخرج ابن أبي شیبة، عن عائشة 
  .)٣(أن یرقد وھو جنب، فلیتوضأ؛ فإنھ ال یدري لعلھ یصاب في منامھ 

فعلى ھذا یقوم التیمم مقامھ، وقد روى البیھقي بإسناد حسن، :(( قال ابن حجر

أَ أَْو  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّھ : -رضي هللا عنھا  –عن عائشة  َكاَن إََذا أَْجَنَب، َفأََراَد أَْن َیَناَم، َتَوضَّ
َم؛ ویحتمل   .)٤()) أن یكون التیمم ھنا عند عسر وجود الماء : َتَیمَّ

ج الطبراني في الكبیر بسند ال بأس بھ، عن میمونة أخر:(( وقال السیوطي
َال َیأُْكُل َحتَّى :(( َیا َرُسْوَل ِهللا، َھْل َیأُْكُل أََحُدَنا َوُھَو ُجُنٌب؟ َقالَ : قُْلتُ : بنت سعد، قالت

أَ  َیْرقَُد َوُھَو  َما أُِحبُّ أَنْ :(( َیا َرُسْوَل ِهللا، َھْل َیْرقُُد الُجُنُب؟ َقالَ : قُْلتُ : ، قالت))َیَتَوضَّ
أَ؛ َفإِنَّي أَْخَشى أَْن ُیَتَوفَّى، َفَال َیْحُضُرهُ ِجْبِرْیُل  َالُم  -ُجُنٌب، َحتَّى َیَتَوضَّ ))  -َعلَْیِھ السَّ

)٥(.  
ومن توضأ، ثم نام : أقول) خشیة الموت في المنام(قولھ :(( وقال الصنعاني

صححھ ابن جریر وابن ومات، مات على الفطرة؛ لما أخرجھ الترمذي وحسنھ، و
َالِة، ُثمَّ :(( حبان، من حدیث البراء، بلفظ أْ ُوُضْوَءَك لِلصَّ إَِذا أََخْذَت َمَضَجَعَك، َفَتَوضَّ

، الفِْطَرةِ  َفإِْن ِمتَّ ِمْن لَْیلَِتَك ِمتَّ َعلَى: الحدیث، وفیھ... اْضَطِجْع َعلَى ِشقَِّك اْألَْیَمِن 

                                      
لقاري، العیني ، وعمدة ا)٦٦٣(رقم ) ١/٦٢(مصنف ابن أبي شیبة : مرجع سابق، وینظر (١)

)٣/٢٤٥.(  
، وإكمال )٢/٢٠٤(، والمسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي )١/٢٤٨(المعلم، المازري : ینظر (٢)

، وشرح صحیح مسلم، النووي )١/٥٦٥(، والمفھم، القرطبي )٢/١٤٢(المعلم، القاضي عیاض 
، )١/٢١٤(دة، ابن العطار ، والعدة في شرح العم)١/٩٨(، وإحكام األحكام، ابن دقیق العید )٣/٢١٨(

، والنفح الشذي، )١/٣٩١(، وریاض األفھام، الفاكھاني )ل٣٤٥، ٢١/٣٤٤(ومجموع فتاوى ابن تیمیة 
، وفتح الباري، ابن )١٥٢-٣/١٥١٥١(، وشرح الكرماني على صحیح البخاري )٣/٣٩(ابن سید الناس 

، واإلعالم بفوائد عمدة )٤/٦٥٧(، والتوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن )١/٣٦٠(رجب 
  ).٣/٢٤٥(، وعمدة القاري، العیني )١/٥١١(، وفتح الباري، ابن حجر )٢/٥٠(األحكام، لھ 

  ).٦٦١(رقم ) ١/٦٢(مصنف ابن أبي شیبة  (٣)
، وریاض األفھام، الفاكھاني )١/٢٠٠(السنن الكبرى، البیھقي : ، وینظر)١/٥١١(فتح الباري  (٤)

  ).٣/٢٤٥(، وعمدة القاري، العیني )٣٥٨-١/٣٥٧(رجب ، وفتح الباري، ابن )١/٣٩١(
، وقد )٦٥(رقم ) ٢٥/٣٦(، والحدیث أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر )٦٨ص(تنویر الحوالك  (٥)

  .سبق الكالم فیھ
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ٌت ... ؛ َقْد أََصْبَت َخْیًراَوإِْن أَْصَبْحَت أَْصَبْحَت وَ  والموت فیھ على غیر طھارة، ُمفوِّ
 .)١()) لھذه الفضیلة العظیمة 

 .)٢(لعلھ أن ینشط إلى الغسل، إذا نال الماء أعضاءه .٣

فیكون الوضوء ذریعة إلى أنھ ال ینام إال مغتسالً؛ إذ حین :(( قال الصنعاني
 .)٣()) ه، بل یناسبھ األول یقوم من منامھ، ال یناسبھ إذا نال الماء أعضاء

وقد َدلَّ الحدیث على استحباب التنظف من األقذار عند النوم؛ ألن :(( قال ابن الجوزي.٤
اإلنسان ال یكاد یتوضأ حتى یغسل ما بھ من أذًى؛ وإنما أُمر بذلك عند النوم ألن 

)) المالئكة تبعد عن الوسخ والریح الكریھة، والشیاطین تتعرض باألنجاس واألقذار 
)٤(. 

إذا نام العبد عرج بروحھ إلى تحت العرش، فإن : وقال أبو الدرداء:(( قال ابن القیم
  .كان طاھًرا أُذن لھا بالسجود، وإن لم یكن طاھًرا لم یؤذن لھا بالسجود

  .)٥()) ھي العلة التي أمر الجنب ألجلھا أن یتوضأ إذا أراد النوم  -وهللا أعلم  -فھذه      
إن األراوح یعرج بھا في منامھا إلى : ن عمرو بن العاصوقال عبدهللا ب

السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منھا طاھراً سجد عند العرش، وما لیس 
  . )٦(بطاھر سجد بعیداً عن العرش 

                                      
رقم ) ٦/١٧٢(، والحدیث أخرجھ الترمذي في جامعھ )١/٣١٣(العدة على إحكام األحكام  (١)

حسن صحیح، وقد روي من غیر وجھ عن البراء، وال نعلم في شيء وھذا حدیث :(( ، وقال)٣٨٩١(
، والحدیث أصلھ في الصحیحین، فقد أخرجھ البخاري ))من الروایات ذكر الوضوء إال في ھذا الحدیث 

  .، بألفاظ مقاربة، وفیھ ذكر الوضوء)٢٧١٠(رقم ) ٤/٢٠٨١(، ومسلم )٢٤٧(رقم ) ١/٦٧(
، )٢٠٤، ٢/٢٠٣(والمسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي  ،)١/٢٤٨(المعلم، المازري : ینظر (٢)

، والمفھم، القرطبي )٢/١٤٢(، وإكمال المعلم، القاضي عیاض )١/١٨٣(وعارضة األحوذي، لھ 
، والعدة )١/٩٨(، وإحكام األحكام، ابن دقیق العید )٣/٢١٨(، وشرح صحیح مسلم، النووي )١/٥٦٥(

، والنفح الشذي، ابن سید )١/٣٩٠(وریاض األفھام، الفاكھاني ، )١/٢١٤(في شرح العمدة، ابن العطار 
، والتوضیح لشرح الجامع )٣/١٥٢(، وشرح الكرماني على صحیح البخاري )٤٠، ٣/٣٩(الناس 

، وفتح الباري، ابن حجر )٢/٥٠(، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، لھ )٤/٦٥٧(الصحیح، ابن الملقن 
  ).٣/٢٤٥(، وعمدة القاري، العیني )١/٥١١(

  ).١/٣١٤(العدة على إحكام األحكام  (٣)
، والمعلم، المازري )١/١٥٩(غریب الحدیث، ابن قتیبة : ، وینظر)١/١٢٩(كشف المشكل  (٤)

، والصارم المنكي، ابن عبدالھادي )٢/٢٠٥(، والمسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي )١/٢٤٩(
، )٢/٥٢(إلعالم بفوائد عمدة األحكام، ابن الملقن ، وا)٢/٧٨(، وإعالم الموقعین، ابن القیم )٣٠٠ص(

، وتنویر الحوالك، السیوطي )٣/٢٤٥(، وعمدة القاري، العیني )١/٥١٢(وفتح الباري، ابن حجر 
  ).٦٨ص(

  ).٣١ص(، والروح، لھ )٢/٧٨(إعالم الموقعین، لھ :  ، وینظر)١/٢٣٧(مفتاح دار السعادة  (٥)
، والمسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي )١/١٢٩(كشف المشكل، ابن الجوزي : ینظر (٦)

  ).٢/٥٢(، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، ابن الملقن )٢/٢٠٧(
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  الخاتمة
ر وأعان ووفَّق، في كتابة ھذا -سبحانھ  –أحمد هللا .. وفي الختام  ، على ما یسَّ

أل هللا أن یكون من العلم النافع الذي ُینتَفع بھ، وأن یجعلھ خالصاً لوجھھ البحث، وأس
  .الكریم

  : وإن من أھم نتائج ھذا البحث
بِیعي، عن األسود، .١ أن العلماء اختلفوا في الزیادة الواردة، في حدیث أبي إسحاق السَّ

ِبيُّ : -رضي هللا عنھا  –عن عائشة  ٌب، ِمْن َغْیِر أَْن َیَمسَّ َیَناُم، َوُھَو ُجنُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّ
َماًء؛ وبعد تخریج الحدیث ودراسة إسناده، تبین أنھا ضعیفة، وقد أعلَّھا كثیٌر من أئمة 

 .الحدیث المتقدمین

، ویرون أنھ غلط؛ كما : أن ممن َروى ھذا الحدیَث عن أبي إسحاق.٢ شعبُة، والثوريُّ
 .قال الترمذي

ا رواھا مسلم في صحیحھ، وتحاشى ھذه أنھ قد ُروَي عن أبي إسحاق خالف ذلك؛ كم.٣
 .الزیادة؛ كما قال البیھقي، وابن حجر؛ كما أن صاحبي الصحیح أخرجا الحدیث بدونھا

أن روایة أبي إسحاق، عن األسود، مخالفة لراویة إبراھیم یزید النخعي، وعبدالرحمن .٤
د؛ كما بن األسود، عن األسود، وھما مقدمان على أبي إسحاق، في الروایة عن األسو

أحمد، ومسلم، وأبو بكر األثرم، والترمذي، والطحاوي، والدارقطني، وابن : قال ذلك
ز، وغیرھم  .ُمفوَّ

لما روى أبو سلمة، وعروة، وعبدهللا بن أبي قیس،  -أیضاً  –أن ھذه الروایة مخالفة .٥
أبو بكر : ؛ كما قال ذلك –رضي هللا عنھا  –وغضیف بن الحارث، عن عائشة 

ز، وغیرھماألثرم، وال  .طحاوي، وابن ُمفوَّ

أبو بكر : أن ھذه الروایة مخالفة لألحادیث األخرى الصحیحة الكثیرة؛ كما قال ذلك.٦
ز، وغیرھما؛ وذلك كحدیث عائشة، وابن عمر، عن عمر، وعمار : األثرم، وابن ُمفوَّ

بن یاسر، وأبي سعید، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبدهللا، وأبي ھریرة، وعبدهللا 
بن عباس، وبریدة بن الحصیب، وعدي بن حاتم، وأم سلمة، ومیمونة، وعبدهللا بن 

  .-  -عمرو، وعبدالرحمن بن سمرة 

، ما یخالف ما روى أبو إسحاق، عن -رضي هللا عنھا  –أنھ قد ُروَي عن عائشة .٧
 .األسود، عنھا؛ كما قال الطحاوي، وكذلك ُروَي عن غیرھا من الصحابة
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؛ وإنما العلة أن ھذه -كما قال البیھقي  –لیست ھي تدلیس أبي إسحاق  أن علَّة الحدیث.٨
الزیادة في ھذا الحدیث َوْھٌم وغلط من أبي إسحاق، ولم یذكرھا أحٌد غیره من الرواة؛ 
وذلك بسبب ِكَبره وَتغیِّر حفظھ؛ ولذلك اضطرب في روایة الحدیث؛ كما قال ابن 

  .رجب

یة أبي إسحاق ضعیفٌة وغیر صحیحة؛ ولو كانت أن الروایات األخرى الموافقة لروا .٩
صحیحًة، لما صلحت لمعارضة األحادیث األخرى؛ ألنھا أكثر منھا وأصح؛ كما قال 

 .األثرم

أنھ بناًء على ذلك، وعلى األحادیث الواردة في ھذا الباب، فقد اختلف العلماء، في .١٠
، واالستحباب، الجواز: حكم نوم الجنب بدون وضوء، على أربعة أقوال، تتلخص في

أن ھذا الوضوء مستحب؛ وھو : والوجوب، والقول بالنسخ؛ والقول الراجح منھا، ھو
 .قول جمھور العلماء؛ لقوة أدلتھ، وألن فیھ جمعاً بین أحادیث الباب

 :سلك العلماء للجمع بین أحادیث الباب، عدة مسالك، ھي.١١

 .حتى ال یتوھم وجوبھحمل األمر بالوضوء على االستحباب، والترك لبیان الجواز؛ . أ

، على ماء الُغْسل، وحدیث ))ال َیَمّس ماًء ((  –رضي هللا عنھا  –حمل حدیث عائشة  . ب
 .، على الوضوء-رضي هللا عنھ  –عمر 

كان إذا أصابتھ الجنابة من أول اللیل توضأ، ثم نام نومھ الطویل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  . ت
بعد قضاء ورده من الصالة، ھجع  المعتاد من اللیل، وإن أصابتھ الجنابة من آخر اللیل،
 .ھجعًة خفیفًة لالستراحة، ثم قام فاغتسل لصالة الفجر

التنظیف؛ وأن : ذھب بعض العلماء، إلى أن المراد بالوضوء الوارد في الحدیث .١٢
الوضوء قد ُنِسخ، وأنھ ال یلزم أن یتوضأ وضوءاً كامالً؛ مستدلین بما جاء عن ابن 

الوضوء الشرعي : أن المراد بالوضوء: الراجح ؛ ولكن-رضي هللا عنھما  –عمر 
 .الكامل؛ كما جاء صریحاً في بعض روایات الحدیث، في الصحیحین وغیرھما

 .یشرع غسل الفرج والذكر، مع الوضوء؛ كما جاء في بعض روایات الحدیث.١٣

وجاء في بعض الروایات تقدیم الوضوء على غسل الذكر؛ فحملھ بعض 
یجوز تقدیم الوضوء على َغْسل الذكر؛ ألنھ لیس بوضوء : العلماء على ظاھره، فقال

  .، وإنما ھو للتعبد؛ إذ الجنابة أشد من َمسِّ الذكرینقضھ الحدثیرفع الحدث، وال 
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اغسل :(أنھ محتمل للتقدیم والتأخیر، وأن الواو ال تقتضي الترتیب؛ كأنھ قال: والصواب
قدیم غسل الذكر، على الوضوء، وفي ، وقد جاء في بعض الروایات ت)ذكرك، وتوضأ، ثم نم

  .، التي تفید الترتیب)ثم(بعضھا العطف ـب 
  

من العلماء من یرى أن وضوء الجنب قبل النوم، إنما ھو للتعبد؛ ومنھم من التمس .١٤
  : ِحَكماً لھذا الوضوء، فمن ذلك

 .أن ھذا الوضوء یخفف؛ فإنھ یرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. أ

 .؛ خشیة أن یموت في منامھلیبیت على إحدى الطھارتین . ب

 .لعلھ ینشط إلى الُغسل، إذا نال الماء أعضاءه . ت

للتنظف من األقذار عند النوم؛ ألن المالئكة تبعد عن الوسخ والریح الكریھة،  . ث
 .والشیاطین تتعرض باألنجاس واألقذار

لم أن العبد إذا نام ُعرج بروحھ تحت العرش، فإن كان طاھراً، أُذن لھا بالسجود، وإن  . ج
یكن طاھراً، لم یؤذن لھا بالسجود، أو سجدت بعیداً عن العرش؛ كما روي عن أبي 

  . -رضي هللا عنھما  –الدرداء، وعبدهللا بن عمرو بن العاص 

  :ولعل من أبرز التوصیات
  

الحرص على بحث ودراسة األحادیث المعلَّة؛ لما فیھا من التطبیق العملي لعلم العلل، .١
العلل في ذلك، وسعة اطالعھم، ودقة فھمھم، والتعرف على  والوقوف على كالم أئمة

 .مناھجھم

ال سیما أحادیث  –التأكید على أھمیة دراسة األحادیث والتفقھ فیھا، ومعرفة معانیھا .٢
؛ ألن فھم الحدیث، ومعرفة كالم أھل العلم فیھ، والعمل بمقتضاه، ھو الثمرة - األحكام 

 .المقصودة من الحدیث

  
كون قد وفقت في ھذا البحث، وأن ینفع بھ كاتبھ وقارئھ، وأن أسأل هللا أن أ

یجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم، وذخراً لي یوم الدین؛ وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، المرداوي، عالء الدین أبو الحسن علي .١٢
، ١:عبدهللا بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح بن محمد الحلو، ط: بن سلیمان، تحقیق

 . م١٩٩٣-ھـ١٤١٤مصر، الجیزة، ھجر للطباعة والنشر، 
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الف، ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم، األوسط في السنن واإلجماع واالخت.١٣

 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥، الریاض، دار طیبة، ١:الدكتور أبو حماد صغیر أحمد، ط: تحقیق
، )ط.د(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد، .١٤

 ).ت.د(بیروت، دار الفكر، 
في الشرح الكبیر، ابن الملقن،  البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة.١٥

مصطفى أبو الغیظ عبدالحي، وأبو : سراج الدین أبو حفص عمر بن علي، تحقیق
، الریاض، دار الھجرة، ١:محمد عبدهللا بن سلیمان، وأبو عمار یاسر بن كمال، ط

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥
 :، ابن معین، أبو زكریا یحیى بن معین، تحقیق)روایة الدوري(تاریخ ابن معین .١٦

 .م١٩٧٩- ھـ١٣٩٩، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي، ١:أحمد نور سیف، ط.د
تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم، الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان، .١٧

- ھـ١٤٠٧، بیروت، دار الكتاب العربي، ١:عمر عبدالسالم تدمري، ط. د: تحقیق
 .م١٩٨٧

تیسیر : بن إسماعیل، دراسة وتحقیق التاریخ األوسط، البخاري، أبو عبدهللا محمد.١٨
 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، الریاض، مكتبة الرشد، ١:أبو حمید، ویحیى الثمالي، ط

السید ھاشم : التاریخ الكبیر، البخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعیل، تحقیق.١٩
 ).ت.د(، بیروت، دار الفكر، )ط.د(الندوي، 

، بیروت، دار )ط.د(علي، تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن .٢٠
 ).ت.د(الكتب العلمیة، 

محمد محیي : تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبة، أبو محمد عبدهللا مسلم، تحقیق.٢١
 .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩، بیروت، المكتب اإلسالمي، ٢: الدین األصفر، ط

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، أبو العالء محمد بن .٢٢
 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠نان، بیروت، دار الكتب العلمیة، ، لب١:عبدالرحمن، ط

، بیروت، ١:تحفة األشراف بمعرفة األطراف، المزي، یوسف بن عبدالرحمن، ط.٢٣
  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢دار إحیاء التراث العربي، 

تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل، ابن العراقي، ولي الدین أبو زرعة .٢٤
فوزي عبدالمطلب، والدكتور نافذ حسین الدكتور رفعت : العراقي، حققھ وعلق علیھ

 -ھـ ١٤٢٠، القاھرة، مكتبة الخانجي، ١:حماد، والدكتور علي عبدالباسط فرید، ط
 .م٢٠٠٠

عبدالرحمن : تذكرة الحفاظ، الذھبي، أبو عبدهللا شمس الدین محمد الذھبي، تحقیق.٢٥
 ).ت.د(، القاھرة، مكتبة ابن تیمیة، )ط.د(بن یحیى المعلمي، 
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والترھیب من الحدیث الشریف، المنذري، أبو محمد عبدالعظیم بن  الترغیب.٢٦
 .ھـ١٤١٧، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١:إبراھیم شمس الدین، ط: عبدالقوي، تحقیق

: تعریف أھل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، العسقالني، ابن حجر، تحقیق.٢٧
  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢، )ن.د(، الریاض، ٣:أحمد بن علي سیر المباركي، ط

، سوریا، ١:محمد عوامة، ط: تقریب التھذیب، ابن حجر، أحمد بن علي، تحقیق.٢٨
 .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦دار الرشید، 

 عبدالسالم : التكلملة لكتاب الصلة، القضاعي، أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا، تحقیق.٢٩
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥، لبنان، دار الفكر، )ط.د(الھراس، 

محمد الثاني بن عمر بن موسى، : ابن حجر، تحقیقالتلخیص الحبیر، العسقالني، .٣٠
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، الریاض، دار أضواء السلف، ١:ط

التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ابن عبدالبر، أبو عمر یوسف بن .٣١
- ھـ١٤٢٢، القاھرة، الفاروق الحدیثة، ٢:أسامة بن إبراھیم، ط: عبدهللا، تحقیق

 .م٢٠٠١
صالح بن أحمد بن ثابت دیان، : ور، مسلم بن الحجاج، تحقیقالتمییز، النیساب.٣٢
 .م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠، صنعاء، مكتبة اإلمام األلباني، ١:ط

تنویر الحوالك شرح على موطأ مالك، السیوطي، جالل الدین عبدالرحمن بن أبي .٣٣
، بیروت، دار الكتب )ط.د(محمد عبدالعزیز الخالدي، : بكر، ضبطھ وصححھ

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣العلمیة، 
عادل : تھذیب التھذیب، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني، تحقیق.٣٤

، المملكة العربیة السعودیة، وزاة ١:أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، ط
 ).ت.د(الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

بن  تھذیب الكمال في أسماء الرجال، المزي، أبو الحجاج جمال الدین یوسف.٣٥
مؤسسة الرسالة، : ، بیروت١:بشار عواد معروف، ط.د: عبدالرحمن، تحقیق

  .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠
أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد : تھذیب سنن أبي داود، ابن القیم الجوزیة، تحقیق.٣٦

 ).ت.د(، القاھرة، مكتبة السنة المحمدیة، )ط.د(الفقي، 
ن أبو حفص عمر بن التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن، سراج الدی.٣٧

دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث، بإشراف خالد الرباط، وجمعة : علي، تحقیق
 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩، قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، ١:فتحي، ط

 

السید شرف الدین : الثقات، ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، تحقیق.٣٨
 .م١٩٧٥-ھـ١٣٩٥، ، بیروت، دار الفكر١:أحمد، ط
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جامع التحصیل في أحكام المراسیل، العالئي، أبو سعید بن خلیل بن كیكلدي، .٣٩

 .م٢٠٠٥- ھـ١٤٢٦، بیروت، عالم الكتب، ٣:حمدي عبدالمجید السلفي، ط: تحقیق
الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي، الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، تحقیق .٤٠

 ).ت.د(، دار إحیاء التراث العربي، )م.د(، )ط.د(أحمد محمد شاكر، : وشرح
جامع العلوم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، ابن رجب، زین الدین أبو .٤١

شعیب األرنؤوط، وإبراھیم : الفرج عبدالرحمن بن شھاب الدین البغدادي، تحقیق
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥، بیروت، مؤسسة الرسالة، ٦:باجس، ط

شعیب : رمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، حققھسنن الترمذي، الت(الجامع الكبیر .٤٢
، سوریا، دمشق، دار الرسالة العالمیة، ١:األنؤوط وعبداللطیف حرز هللا، ط

 .م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠
الجامع الكبیر، الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق .٤٣

 .م١٩٩٦، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، ١:بشار عواد معروف، ط/الدكتور: علیھ
الجرح والتعدیل، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، .٤٤
 .م١٩٥٢-ھـ١٣٧١، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ١:ط

، القاھرة، )ط.د(الجوھر النقي، ابن التركماني، عالء الدین بن علي بن عثمان، .٤٥
 ).ت.د(مكتبة ابن تیمیة، 

صالح عثمان اللحام، : بن المظفر، تحقیقحدیث شعبة، البغدادي، أبو الحسین .٤٦
 .م٢٠٠٣ھـ١٤٢٤، األردن، عمان، الدار العثمانیة، ١:ط

الروح في الكالم على أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الكتاب والسنة، ابن .٤٧
، بیروت، دار الكتب العلمیة، )ط.د(القیم، أبو عبدهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب، 

  .م١٩٧٥-ھت١٣٩٥
األفھام في شرح عمدة األحكام، الفاكھاني، تاج الدین أبو حفص عمر بن ریاض .٤٨

 .م٢٠١٠-ھـ١٤٣١، سوریا، لبنان، دار النوادر، ١:نور الدین طالب، ط: علي، تحقیق
شعیب األرنؤوط، : زاد المعاد  في ھدي خیر العباد، ابن قیم الجوزیة، تحقیق.٤٩

 .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧، ، بیروت، مؤسسة الرسالة١٤:وعبدالقادر األرنؤوط، ط
سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام، الصنعاني، محمد بن إسماعیل األمیر، .٥٠

- ھـ١٤١٨، الریاض، دار ابن الجوزي، ١:محمد صبحي حسن حالق، ط: تحقیق
 .م١٩٩٧

سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، األلباني، محمد ناصر .٥١
 .م١٩٩٥ھـ١٤١٥رف، ، الریاض، مكتبة المعا)ط.د(الدین، 

سنن ابن ماجھ، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ الدكتور بشار عواد معروف، .٥٢
 .م١٩٩٨ھـ١٤١٨، بیروت، دار الجیل، ١:ط
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شعیب األرنؤوط، : سنن أبي داود، السجستاني، سلیمان بن األشعث، تحقیق.٥٣
 .م٢٠١٦-ھـ١٤٣٧، بیروت، دار الرسالة العالمیة، ٢:ومحمد كامل قربللي، ط

، القاھرة، مكتبة ابن )ط.د(سنن الكبرى، البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین، ال.٥٤
 ).ت.د(تیمیة، 

حسن عبدالمنعم : السنن الكبرى، النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب، تحقیق.٥٥
 .م٢٠١١-ھـ١٤٣٢، بیروت، دار الرسالة العالمیة، ٢:شلبي، ط

عیب، بشرح الحافظ جالل سنن النسائي، النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن ش.٥٦
، بیروت، ٣:عبدالفتاح أبو غدة، ط: الدین السیوطي وحاشیة اإلمام السندي، اعتنى بھ

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، 
سؤاالت أبي بكر البرقاني لإلمام أبي الحسن الدارقطني في الجرح والتعدیل وعلل .٥٧

، القاھرة، الفاروق ١:زھري، طأبو عمر محمد بن علي األ: الحدیث، جمعھ وحققھ
 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧الحدیثة، 

: سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود، السجستاني، سلیمان بن األشعث، تحقیق.٥٨
- ه١٣٩٩، المدینة المنورة، الجامعة اإلسالمیة، ١:محمد علي قاسم العمري، ط

 .م١٩٧٩
الكتاب وخرج سیر أعالم النبالء، الذھبي، محمد بن أحمد بن، أشرف على تحقیق .٥٩

  .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠، بیروت، مؤسسة الرسالة، ٧:شعیب األرنووط، ط: أحادیثھ
، ٢:شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، الزرقاني، محمد بن عبدالباقي، ط.٦٠

 ).ت.د(بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 
شرح السنة، البغوي، الحسین بن مسعود، تحقیق شعیب األرنؤوط، ومحمد زھیر .٦١
 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣، بیروت، المكتب اإلسالمي، ٢:اویش، طالش
 ).ت.د(، )ن.د(، )م.د(، ١:شرح الكرماني على صحیح البخاري، ط.٦٢
: شرح سنن ابن ماجھ، مغلطاي، عالء الدین بن قلیج بن عبدهللا الحنفي، تحقیق.٦٣

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤، مكة، الریاض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ٢:كامل عویضة، ط
موطأ اإلمام مالك بن أنس، القاري، علي بن سلطان، حققھ وخرج شرح مشكالت .٦٤

، بیروت، دار ابن حزم، ١: أبو الفضل الدمیاطي أحمد بن علي، ط: أحادیثھ
 .م٢٠١٤-ھـ١٤٣٥

محمد : شرح معاني اآلثار، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة، تحقیق.٦٥
-ھـ١٤١٤لم الكتب، ، بیروت، عا١:زھري النجار، ومحمد سید جاد الحق، ط

 .م١٩٩٤
الصارم المنكي في الرد على السبكي، ابن عبدالھادي، أبو عبدهللا محمد بن .٦٦

، مكتبة التوعیة )م.د(، )ط.د(إسماعیل بن محمد األنصاري، : عبدالھادي، تحقیق
 ).ت.د(اإلسالمیة، 
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شعیب األرنؤوط، : صحیح  ابن حبان بترتیب ابن بلبان، حققھ وخرج أحادیثھ.٦٧
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨بیروت، مؤسسة الرسالة،  ،٣:ط

، ابن )مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبي (صحیح ابن خزیمة .٦٨
، ١:الدكتور ماھر یاسین الفحل، ط: خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق، تحقیق

 .م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠الریاض، دار المیمان، 
٦٩. 
یاض، دار السالم، ، الر١:صحیح البخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعیل، ط.٧٠

 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧
، تركیا، استانبول، المكتبة اإلسالمیة، )ط.د(صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل، .٧١

 ).ت.د(
، األلباني، محمد ناصر الدین، )الفتح الكبیر(صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ .٧٢
 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨، بیروت، المكتب اإلسالمي، ٣:ط

، الكویت، مؤسسة ١:مد بن ناصر الدین، طصحیح سنن أبي داود، األلباني، مح.٧٣
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣غراس، 

-ھـ١٤٠٧، القاھرة، دار الریان، ١:صحیح مسلم بشرح النووي، النووي، ط.٧٤
 .م١٩٨٧

صحیح مسلم، النیسابوري، أبو الحسین مسلم بن الحجاج، تحقیق محمد فؤاد .٧٥
 ).ت.د(،  ، تركیا، استانبول، المكتبة اإلسالمیة)ط.د(عبدالباقي، 

حمدي بن : الضعفاء، العقیلي، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى، تحقیق.٧٦
 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠، الریاض، دار الصمیعي، ١:عبدالمجید السلفي، ط

الدكتور عبدالرحمن : طبقات الحنابلة، الفراء، محمد بن أبي یعلى البغدادي، تحقیق.٧٧
 .م٢٠١٠- ـ ھ١٤٣١، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ٣:بن سلیمان العثیمین، ط

أكرم : طبقات علماء الحدیث، أبوعبدهللا محمد بن أحمد بن عبدالھادي، تحقیق.٧٨
 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٧، بیروت، مؤسسة الرسالة، ٢:البوشي وإبراھیم الزیبق، ط

، )م.د(، )ط.د(عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي، ابن العربي المالكي، .٧٩
 ). ت.د(دار الفكر، 

رح عمدة األحكام، الصنعاني، محمد بن إسماعیل العدة على إحكام األحكام ش.٨٠
، ١:الشیخ عادل أحمد عبدالموجود، والشیخ علي محمد معوض، ط: األمیر، تحقیق

 .م١٩٩٩ھـ١٤١٩بیروت، دار الكتب العلمیة، 
، بیروت، ١:العدة في شرح العمدة، ابن العطار، عالء الدین علي بن داود، ط.٨١

 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧شركة دار البشائر اإلسالمیة، 
: علل الحدیث، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد الرازي، تحقیق.٨٢

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، الریاض، مكتبة الرشد، ١:محمد بن صالح الدباسي، ط
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محفوظ : العلل الواردة في األحادیث النبوة، الدارقطني، علي بن عمر، تحقیق.٨٣
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ة، ، الریاض، دار طیب٣:الرحمن بن زین هللا السلفي، ط

محمد بن صالح الدباسي، : العلل، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، تحقیق.٨٤
 .ھـ١٤٢٧، الریاض، دار ابن الجوزي، ١:ط

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، العیني، بدر الدین أبو محمد محمود بن .٨٥
 ).ت.د(، دار الفكر، )ن.د(، )ط.د(أحمد، 

العظیم آبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق،  عون المعبود شرح سنن أبي داود،.٨٦
 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١:ط

عبدهللا الجبوري، .د: غریب الحدیث ابن قتیبة، عبدهللا بن مسلم الدینوري، تحقیق.٨٧
 .م١٣٩٧، بغداد، مطبعة العاني، ١:ط

، ١:فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، ط.٨٨
 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١الریاض، دار السالم، 

فتح الباري في شرح صحیح البخاري، ابن رجب الحنبلي، زین الدین أبو الفرج .٨٩
أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن : عبدالرحمن ابن شھاب الدین البغدادي، تحقیق

 .ھـ١٤٢٥، الریاض، دار ابن الجوزي، ٣:محمد، ط
الدكتور عبدهللا : مفلح المقدسي، تحقیقالفروع، ابن مفلح، شمس الدین محمد بن .٩٠

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، بیروت، مؤسسة الرسالة، ١:بن عبدالمحسن التركي، ط
الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، الذھبي، أبو عبدهللا محمد بن .٩١

 .م١٩٩٢-ھـ١٤١٣، جدة، دار القبلة، ١:محمد عوامة، ط: أحمد، تحقیق
محمد : الجرجاني، أبو أحمد عبدهللا بن عدي، تحقیقالكامل في ضعفاء الرجال، .٩٢

 .م٢٠١٢- ھـ١٤٣٣، دمشق، بیروت، دار الرسالة العالمیة، ١:أنس مصطفى الخن، ط
: كشف اللثام شرح عمدة األحكام، السفاریني، شمس الدین محمد بن أحمد، تحقیق.٩٣

 ، الریاض، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة٣:نور الدین طالب، ط
 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩واإلرشاد، 

كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن، .٩٤
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨، الریاض، دار الوطن، ١:الدكتور علي حسین البواب، ط: تحقیق

عبدالفتاح أبو غدة، : لسان المیزان، العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، اعتنى بھ.٩٥
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣بشائر اإلسالمیة، ، بیروت، لبنان، دار ال١:ط

 ).ت.د(، بیروت، دار المعرفة، )ط.د(المبسوط، السرخسي، شمس الدین، .٩٦
، القاھرة، بیروت، )ط.د(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الھیثمي، علي بن أبي بكر، .٩٧

 .ھـ١٤٠٧دار الریان للتراث، دار الكتاب العربي، 
زكریا محیي الدین بن شرف، المجموع شرح المھذب للشیرازي، النووي، أبو .٩٨

 ). ت.د(، جدة، مكتبة اإلرشاد، )ط.د(محمد نجیب المطیعي، : حققھ
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عبدالرحمن بن محمد : مجموع فتاوى شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة، جمع وترتیب.٩٩

، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف )ط.د(بن قاسم، وساعده ابنھ محمد، المدینة، 
اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد،  الشریف، الریاض، وزارة الشؤون

 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٦
المحرر في الحدیث، ابن عبدالھادي، أبو عبدهللا محمد بن عبدالھادي المقدسي، .١٠٠

، )ن.د(، )م.د(، ١:الدكتور عبدهللا بن عبدالمحسن التركي، ط: اعتنى بإصداره
 . م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

لجنة إحیاء : تحقیق المحلى، ابن حزم الظاھري، أبو محمد علي بن أحمد،.١٠١
 ).ت.د(، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، )ط.د(التراث، 

 

الشیخ أحمد محمد : المحلى، ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید، حققھ.١٠٢
 ).ت.د(، بیروت، دار الجیل، )ط.د(شاكر، 

مختصر اختالف العلماء، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة، .١٠٣
عبدهللا نذیر أحمد، .د: مد بن علي الجصاص الرازي، تحقیقاختصار أبو بكر أح

 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، بیروت، شركة دار البشائر اإلسالمیة، ٢:ط
أحمد محمد شاكر، ومحمد : مختصر سنن أبي داود، الحافظ المنذري، تحقیق.١٠٤

 ).ت.د(، القاھرة، مكتبة السنة المحمدیة، )ط.د(حامد الفقي، 
، بیروت، دار ١:سحنون بن سعید التنوخي، ط المدونة الكبرى لإلمام مالك،.١٠٥

 ).ت.د(صادر، 
شكر هللا : المراسیل، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم، بعنایة.١٠٦

 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٨، بیروت، مؤسسة الرسالة، ٢:بن نعمة هللا قوجاني، ط
المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبدهللا، قرأه .١٠٧

، ١:محمد بن الحسین السلیماني، وعائشة بنت الحسین السلیماني، ط: علق علیھ
 . م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨بیروت، دار الغرب اإلسالمي، 

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، روایة إسحاق بن منصور .١٠٨
، ١:جمعة فتحي، ط.خالد بن محمود الرباط، ووئام الحوشي، ود: الكوسج، تحقیق

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥ار الھجرة، الریاض، د
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل، ابن ھانئ، إسحاق بن إبراھیم النیسابوري، .١٠٩

 .ھـ١٤٠٠، بیروت، المكتب اإلسالمي، )ط.د(زھیر الشاویش، : تحقیق
فضل .د: مسائل اإلمام أحمد بن حنبل، روایة ابنھ أبي الفضل صالح، تحقیق.١١٠

 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨ الرحمن دین محمد، الھند، الدار العلمیة،
، نسخھا وصححھا )الطھارة والصالة(مسائل حرب بن إسماعیل الكرماني .١١١

- ھـ١٤٣٤، بیروت، مؤسسة الریان، ١:محمد بن عبدهللا السریع، ط: وقدم لھا
 .م٢٠١٣
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عامر أحمد : مسند ابن الجعد، الجوھري، أبو الحسن علي بن الجعد، تحقیق.١١٢
 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠، بیروت، مؤسسة نادر، ١:حیدر، ط

، )ط.د(مسند أبي داود الطیالسي، الطیالسي، سلیمان بن داود بن الجارود، .١١٣
 ).ط.د(بیروت، دار المعرفة 

، بیروت، )ط.د(مسند أبي عوانة، اإلسفراییني، أبو عوانة یعقوب بن إسحاق، .١١٤
 ).ت.د(دار المعرفة، 

، حسین سلیم أسد: مسند أبي یعلى، الموصلي، أبو یعلي أحمد بن علي، تحقیق.١١٥
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤، دمشق، دار المأمون للتراث، ١:ط

  

: مسند إسحاق بن راھویھ، الحنظلي، إسحاق بن إبراھیم بن مخلد، تحقیق.١١٦
-ھـ١٤١٢، المدینة المنورة، مكتبة اإلیمان، ١:عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي، ط.د

 .م١٩٩١
اض، بیت ، الری)ط.د(مسند اإلمام أحمد، الشیباني، أحمد بن محمد بن حنبل، .١١٧

 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩األفكار الدولیة، 
، )ط.د(حبیب الرحمن األعظمي، : المسند، الحمیدي، عبدهللا بن الزبیر، تحقیق.١١٨

 ). ت.د(بیروت، عالم الكتب، 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ، الكناني، أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل، .١١٩

 .ھـ١٤٠٢ربیة، ، بیروت، دار الع٢:محمد المنتقى الكشناوي، ط: تحقیق
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الفیومي، أبو العباس أحمد بن .١٢٠

 ).ت.د(، )ن.د(، )م.د(، )ط.د(عادل مرشد، : محمد، اعتنى بھ
الطبعة الثانیة  -بیروت  -المكتب اإلسالمي  -عبدالرزاق الصنعاني  -المصنف .١٢١

 .ھـ١٤٠٣ -
أبو بكر عبدهللا بن محمد،  المصنف في األحادیث واآلثار، ابن أبي شیبة،.١٢٢

  .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩، الریاض، مكتبة الرشد، ١:كمال یوسف الحوت، ط: تحقیق
طارق بن : المعجم األوسط، الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد، تحقیق.١٢٣

 .ھـ١٤١٥، القاھرة، دار الحرمین، )ط.د(عوض هللا وعبدالمحسن الحسیني، 
حمدي عبدالمجید السلفي، : ن أحمد، تحقیقالمعجم الكبیر، الطبراني، سلیمان ب.١٢٤

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢، بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث، ٢:ط
محمد : المعلم بفوائد مسلم المازري، أبو عبدهللا محمد بن علي، تقدیم وتحقیق.١٢٥

 .م١٩٩٢، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، ٢:الشاذلي النیفر، ط
الدكتور عبدهللا بن : مد، تحقیقالمغني، ابن قدامة، أبو محمد عبدهللا بن أح.١٢٦

، القاھرة، ھجر، ٢:عبدالمحسن التركي، والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، ط
 .م١٩٩٢-  ھـ١٤١٢
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مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، ابن القیم، أبو عبدهللا محمد .١٢٧

 ).ت.د(، دار الفكر، )م.د(، )ط.د(بن أبي بكر الدمشقي، 
ل من تلخیص كتاب مسلم، القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر، المفھم لما أشك.١٢٨

، دمشق، بیروت، دار ابن ٢:محیي الدین دیب مستو وآخرون، ط: حققھ وقدم علیھ
 .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠كثیر، 
المنتقى من أخبار المصطفى، الحراني، مجد الدین أبو البركات عبدالسالم ابن .١٢٩

، بیروت، )ط.د(د حامد الفقي، تیمیة، وقف على تصحیحھ وتعلیق ھوامشھ، محم
 ).ت.د(لبنان، دار المعرفة، 

موطأ اإلمام مالك روایة، أبو عبدهللا مالك بن أنس األصبحي، روایة محمد بن .١٣٠
، بیروت، لبنان، دار ١:عبدالوھاب عبداللطیف، ط: الحسن الشیباني، تعلیق وتحقیق

 ).ت.د(القلم، 
لیثي األندلسي، حققھ وخرج الموطأ، مالك بن أنس، روایة یحیى بن یحیى ال.١٣١

، بیروت، دار الغرب ٢:الدكتور بشار عواد معروف، ط: أحادیثھ وعلیھ وعلق علیھ
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧اإلسالمي، 

علي محمد البجاوي وفتحیة : میزان االعتدال، الذھبي، محمد بن أحمد، تحقیق.١٣٢
 ).ت.د(، مصر، دار الفكر العربي، )ط.د(علي البجاوي، 

وخھ، ابن شاھین، أبو حفص عمر بن أحمد، دراسة ناسخ الحدیث ومنس.١٣٣
، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، ١:الدكتوره كریمة بنت علي، ط: وتحقیق
 .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠

أبو جابر : النفح الشذي شرح جامع الترمذي، الیعمري، ابن سید الناس، تحقیق.١٣٤
ار الصمیعي، ، الریاض، د١:األنصاري، وعبدالعزیز أبو رحلة، وصالح اللحام، ط

 . م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨
النكت الظراف على تحفة األشراف، العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، .١٣٥

، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ١:، ط)تحفة األشراف بمعرفة األطراف(
 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢

النھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك .١٣٦
، )ط.د(طاھر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، : زري، تحقیقبن محمد الج

 ).ت.د(القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة، 
نیل األوطار األوطار من أسرار منتقى األخبار، الشوكاني، محمد بن علي، .١٣٧

، القاھرة، دار ابن ١:أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد، ط: حققھ وعلق علیھ
 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦ابن القیم،  عفان، الریاض، دار
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أحمد : الوافي بالوفیات، الصفدي، صالح الدین خلیل بن أیبك، تحقیق.١٣٨

-ھـ١٤٢٠، بیروت، دار إحیاء التراث، )ط.د(األرناؤوط وتركي مصطفى، 
 .م٢٠٠٠

 
  : البرامج الحاسوبیة

الجامع الكبیر لكتب التراث العربي واإلسالمي، اإلصدار الثاني، من إصدار مركز .١
 .تراث للبرمجیاتال
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