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  قال ابن شهاب:              
  كان علماؤ يقولون:"               
  أسبغ ما يتوضأ ُوضوءهذا ال              

  " للصالة به أحدٌ               



 ٢

 
  :وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ،والصالة والسالم على رسول هللا ،احلمد 

وأشرف نيب، فجعلهـا خـري أمـة  ،فإن هللا تبارك وتعاىل أنعم على هذه األمة خبري كتاب
  أخرجت للناس.

  وتبليغها ملن بعدهم. ،على العمل بسنته وقد حرص أصحاب النيب 
النـيب  ُوضـوءصـفة   عفَّـانان بـن وكان من أهـم السـنن الـيت بلغهـا أمـري املـؤمنني عثمـ

ويــل ،، حيــث ذكــر هــذه الصــفة مفصــلَّة مبيَّنــة فحــرص  .وال يلحقهــا تعطيــل ،ال حيتملهــا 
ومرجًعـا لألمـة،  ،ُوضـوءالتابعون بعده على نشرها وروايتها عنه، فصارت هـذه الصـفة أساًسـا لل

ؤ يقولــون: هــذا ان علمــاكــ" :-وهــو أحــد رواة حديثــه هــذا  -حــىت قــال ابــن شــهاب الزهــري 
  .)١("أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة ُوضوءال

ـذه األمهيـة بـني األمـة؛وملا كان هذ درايـة يعـد امتـداًدا و فاالشـتغال بـه روايـة  ا احلديث 
ـــغ لســـنة النـــيب   ،هلـــذا احلـــرص ـــيت ســـار عليهـــا عثمـــان  كمـــا هـــو تبلي يف هـــذه العبـــادة  ال

  .ُوضوءالعظيمة، عبادة ال
تـه عـن عثمـان  ؛مـن األمهيـة وملا هلذا احلديث ، وكـان مـن أشـهرها فقـد تـواترت روا

  مواله، فرواه عنه مجاعة كثريون. )٢(ُمحْرانرواية 
عــن  وممــن روى هــذا احلــديث" :ُمحْــرانقــال أبــو نعــيم بعــد ذكــر روايــة معبــد اجلهــين عــن 

، الـرمحن ة بن عبـدمي، وأبو سلميْ معاذ بن عبد الرمحن التـَّ  :من أكابر التابعني وأعالمهم ُمحْران
ومسلم بن يسار،  ابنا طلحة، وأبو وائل، وعطاء بن يزيد،: وعروة بن الزبري، وموسى، وعيسى

ــأبــو بشــر العَ : والوليــد بــن مســلم ب، وعطــاء بــن أيب طَــنْ ب بــن حَ ِلــي، وزيــد بــن أســلم، واملطَّ ربَ نـْ
ح، ودمحم بن املنْ  مان بن عبد هللا بـن سار، وعثر، ودمحم بن كعب القرظي، وسليمان بن يَ دِ كَ ر

رة جـامع بـن خْ مـوىل عثمـان، وجماهـد، وأبـو َصـ: ج، وعبـد هللا بـن دارةَشـهب، وبكـري بـن األَ وْ مَ 
  د، وعبد الكرمياشدَّ 

ُ
  البصري يف آخرين. خارقبن أيب امل

                                  
  ).٢٢٦أخرجه مسلم () ١(
صر الدين () ٢(   .)١/٧٤١توضيح املشتبه البن 



 ٣

احلــارث مــوىل عثمــان، وعمــرو بــن ميمــون : ُمحْــرانســوى  عفَّــانورواه عــن عثمــان بــن 
ن بن عثمان، وعمر: بو علقمةدي، وحبيب بن بردة، وأوْ األَ  بن عثمـان،  موىل ابن عباس، وأ

  .)١("وعمرو بن سعيد بن العاص، وابن دارة
 ُمحْــرانعــن  - ُوضــوءحــديث ال :أعــين -وقــد روى هــذا احلــديث " :وقــال ابــن عبــد الــرب

م أبـو : ادبـن شـدَّ  وجامع ،وعطاء بن يزيد الليثي ،عروة: منهم ،مجاعة كثرية من اجللة ومن دو
ومسـلم بـن  ،نوأبـو سـلمة بـن عبـد الـرمح ،ائـلأبـو و  :قيق بـن سـلمةوَشـ ،ينَهـد اجلُ بَ عْ ومَ  ،رةخْ ص

  ،بن أسـلم وزيد ،وموسى بن طلحة ،ظيرَ ودمحم بن كعب القُ  ،يسار
ُ
وجماهـد  ،كـدرنْ ودمحم بـن امل

عـــن  ُمحْـــرانكلهـــم عـــن  -وغـــريهم  ،وعبـــد امللـــك بـــن عمـــري ،ومعـــاذ بـــن عبـــد الـــرمحن ،ْرب بــن َجـــ
  .)٢("ولكنها متقاربة املعىن ،خمتلفة ُمحْرانإال أن ألفاظهم عن  ،- ن النيب عثمان ع

ويف هـــذا البحـــث قمـــت جبمـــع كـــل طرقـــه الـــيت نُـــصَّ فيهـــا علـــى أي صـــفة مـــن صـــفات 
  حصرًا لفائدة البحث. جمرًدا عن الوصف؛ ُوضوءذكر فيها الدون ما  ،ُوضوءال

ــــا-مــــاء مل يكتبــــوا يف هــــذا احلــــديث وحيــــث إن عل مســــتقًال مــــع النقــــد والرتتيــــب  حبًث
  ودراسة طرقه وألفاظه. ،يف حدود علمي فقد شرعت يف مجعه -هلطرق

  :حدود البحث
ـــه ذكـــر لصـــفة  تلتزمـــا خصوًصـــا، يف كتـــب  عثمـــان  ُوضـــوءيف البحـــث مبـــا ورد في

  .على وجه االستقصاءاحلديث املسندة 
  :أهداف البحث

  مجع كل طرق احلديث حبدوده السابقة. .١
  هذه الطرق.بيان ألفاظ  .٢
  احلكم على كل رواية حتتاج لذلك، واخلروج خبالصة للحديث. .٣

  :منهج البحث
لنقد والتعليل.   سرت يف هذا البحث على املنهج االستقصائي، مصحوً 

                                  
  ).١/٧٣املعرفة () ١(
  ).٢٢/٢١٢التمهيد () ٢(



 ٤

  :البحث إجراءات
 .وترمجة موجزة لعثمان  ،مدخًال للبحث :مقدمة للبحث تتضمن .١
مث اســم الــراوي عنــه،  ، بــذكر رقــم الطريــقســرد لطــرق احلــديث عــن عثمــان  .٢

 ولفظ روايته مث سند الرواية.
 .دون إسهاب غالًبا يتبع ذلك نقد الرواية واحلكم عليها .٣
، وتوصـية عثمـان  ُوضـوءتتضمن قائمـة مبـا ثبـت ومل يثبـت مـن صـفة  خامتة .٤

 .مفيدة
 فهرس ملراجع البحث. .٥

  :خطة البحث
مـــع  ،نياعتمـــدت يف املـــنت علـــى لفـــظ مســـلم فالبخـــاري فاألقـــدم مـــن املخـــرج .١

 اإلشارة إىل من زاد فيه.
اقتصــــرت يف ختــــريج الســــند الواحــــد علــــى الصــــحيح إذا كــــان فيــــه، إال لســــبب  .٢

 يقتضيه التوسع.
يف العــزو  للهجــرة النبويــة ٥٠٠إذا مل خيــرج الســند يف الصــحيح مل أجتــاوز ســنة  .٣

 للمخرجني.
ـــــ .٤ ت حتتـــــاج إىل دراســـــة أفـْ  روايـــــة عـــــن ت كـــــلَّ دَّ رَ إذا كـــــان للطريـــــق الواحـــــد روا

 األخرى برقم مستقل.
ملدار إذا كان علة للحديث .٥ ت   .بدأت يف الروا
ل .٦  فحسب. ُوضوءنبهت للمهم من اختالف ألفاظ الرواة املتعلق 
م فحسب .٧  .رتبت املخرجني على وفيا
ت بعــد النظــر يف كــالم احلفــاظ .٨ مــع  ،حكمــت علــى مــا حيتــاج إليــه مــن الــروا

م يف النقل عنهم  .مراعاة وفيا
 عن قول منقول فهو املعتمد عندي.إذا سكت  .٩

 .اقتصرت يف نقل كالمهم على القرون اخلمسة األوىل غالًبا .١٠



 ٥

ن حجـر فـإين ال أذكـر إذا كان الراوي ثقة مـرتجم لـه يف تقريـب التهـذيب البـ .١١
 .لسبب يقتضيه عنه شيًئا إال

ت املتكـــررة يف موضـــع واحـــد، مـــع اإلشـــارة إىل  .١٢ جعلـــت الكـــالم علـــى الـــروا
 موضع التكرار.

وأن حيشـر  ،عفَّـانأسـأل تعـاىل أن يرضـى عـن هـذا اخلليفـة الراشـد عثمـان بـن  وختاًما
  قريب جميب. ، إنهالفردوس األعلىيف  ،وصحبه ،يهوزير و  ،معه برفقة نبينا دمحم 



 ٦

  ترمجة عثمان 
  

نـاف القرشــي، س بـن عبـد مَ عبـد مشـ بـن بـن أيب العـاص بـن أميــة عفَّـانهـو عثمـان بـن 
  ؤمنني ذو النورين.أمري امل أبو عمرو،

يـــة فماتـــت عنـــده، مث أم  قَ رُ  ا وهـــاجر اهلجـــرتني، وتـــزوج ابنـــيت رســـول هللا أســـلم قـــدميً 
  ا.لثوم فماتت عنده أيضً كُ 

  .ن صاحبيهوع ،روى عن: النيب 
هــاجر إىل أرض احلبشــة، مث هــاجر اهلجــرة الثانيــة و ولــد يف الســنة السادســة بعــد الفيــل، 

 كانت عليلة فـأمره رسـول هللا -تخلفه على متريض زوجته رقية ا لومل يشهد بدرً  ،إىل املدينة
  .-لتخلف عليها

جلنــة، وأحــد الســتة الــذين جعــل عمــر فــيهم الشــورى،  وهــو أحــد العشــرة املشــهود هلــم 
  .تويف وهو عنهم راضٍ  وأخرب أن رسول هللا 

 ،مث عثمـان ،مث عمـر ،أبـو بكـر :كنـا نقـول علـى عهـد رسـول هللا « :ابـن عمـر قال
  ».تكُ سْ مث نَ 

  ا.ومناقبه وفضائله كثرية جد 
ـــة يـــوم الســـبت خلالف ـــع وعشـــرينرَّ غُـــ ،بويـــع لـــه  بعـــد دفـــن عمـــر بـــن  ،ة احملـــرم ســـنة أرب

جتماع الناس عليه. وقُ  م  يـوم  ،ملدينـة -مظلوًمـا حماصـرًا وهـو صـائم  - لَ تِـاخلطاب بثالثة أ
 )١(نة مخــس وثالثــني مــن اهلجــرةاجلمعــة لثمــاين عشــرة أو ســبع عشــرة خلــت مــن ذي احلجــة ســ

.  
  

                                  
ذيب الكمال للمزي ( )٧٥-١/٥٨املعرفة أليب نعيم ( )١( ) واإلصابة البـن حجـر ١٣٠-٥/١٢٦و
)٧/١٠٢.(  



 ٧

  الطريق األول

 :ر سامل بن أيب أمية، وله إسنادانرواه أبو النَّضْ 
ر عمَّـن ْضـثنـا أبـو النَّ  ،يعةثنا ابن هلَِ  ،)٢(بن دمحمموسى و  )١(بيعان بن الرَّ سَّ غَ رواه  :األول .١

ـــده علـــي وطلحـــة بَوضـــوءدعـــا  إن عثمـــان «قـــال: رأى عثمـــان  رضـــي هللا  -، وعن
ً فتوضــأ  -همـا عن ً  ثـال ، أتعلمـون أن رســول هللا  :مث قـال ،ثــال كــان  أنشــدكم 

 ».يتوضأ كما توضأت؟ قالوا: نعم
   :وهذا السند ضعيف، له علتان

 ٣(يعة ضعيفابن هلَِ  :األوىل(.  
 كما سيأيت.  )٥(أو ُبْسر )٤( أنس وحيتمل أنه أبو ،مهَ بْـ وجود مُ  :الثانية 

عـن  ،عن يزيد بن أيب حبيـب ،-و ابن سعد ه -ثنا ليث  ،يونس بن دمحمرواه  :الثاين .٢
، وعنــــده طلحــــة، بَوضــــوءدعــــا  إن عثمــــان "قــــال:  ،ســــامل بــــن أيب أميــــة رْضــــأيب النَّ 

ــ ،والــزبري، وســعد، وعلــي  ً  ُوضــوءأ وهــم ينظــرون، فــذكر فيــه المث توضَّ ً  ثــال ، مث ثــال
ــــال للــــذين حضــــروا: أنشــــدكم  أ كمــــا كــــان يتوضَّــــ أتعلمــــون أن رســــول هللا  ،ق

 .)٦("رجال ُوضوءأت اآلن؟ قالوا: نعم، وذلك لشيء بلغه عن توضَّ 
م أ النَّ  ما! وخالفهان وموسىغسَّ كذا قال    .)٧(رضْ عاصم بن علي فأ

  انفرد به يزيد، حيث مل يذكر واسطة بني سامل وعثمان.وهذا الوجه 

                                  
  املقصد).-١٣٥أبو يعلى (أخرجه ) ١(
ــع ) ٢( وإحتــاف اخلــرية  -ابــن هليعــة  :وســقط مــن النســخة -) ٥٥ املطالــب (كمــا يف  -أخرجــه ابــن مني
)٥٥٩.(  
  .)٢/٤١١التهذيب () ٣(
  .)١٦ رقم () ٤(
  .)١٧ رقم () ٥(
  .) للبوصريي٨٢٣ة (وإحتاف اخلري  ) للهيثمي٦٩كما يف البغية (-أخرجه احلارث يف مسنده ) ٦(
  .)٦٤بو عبيد يف الطهور (أخرجه أ) ٧(



 ٨

، ويف أخــرى "ضــعيف" :ةوقــال الــدارقطين مــر  ،ان خمتلــف فيــه، فوثقــه ابــن حبــانوغسَّــ
  .)١("صاحل" :قال

  .)٢(ضعيف :هارون البكَّاء ووموسى هو أب
ِت حبجة" :قال الدارقطين عن يزيدو    .)٣("ومل 

، والثـــوري أثبـــت )٤(كمـــا ســـيأيت  وخالفـــه الثـــوريُّ فـــذكر واســـطة بـــني ســـامل وعثمـــان 
مها. )٥(وقد سبق وأحفظ،   أن احلسن بن موسى أ

 بعـد وفـاة عثمـان  :أي ،)٦(ه١٢٩ر مـات سـنة أ النَّْضـألن  فهذا الطريق منقطع؛
  .ر أصحوما سيأيت عن أيب النَّضْ  ،بتسعني سنة
  

  الطريق الثاني

ح، عن عثمانرواه مجاعة    :منهم ، عن عطاء بن أيب ر
ح، رواه طــاةرْ حجــاج بــن أَ  :األول .٣ رأيــت  قــال:  عــن عثمــان ،عــن عطــاء بــن أيب ر

ً فغســل وجهــ ،توضــأ ول هللا رســ ً ويديــه  ،ه ثــال ً وغســل ذراعيــه  ،ثــال ً  ثــال  ،ثــال
 .)٧(ًال سْ وغسل رجليه غَ  ،مسحةً ومسح برأسه 

  

                                  
  .)٦/٣٠٤اللسان () ١(
  .)٨/٢١٨اللسان () ٢(
  .)٢/٢١العلل () ٣(
  ).١٧ و١٦ برقم () ٤(
  .)١ رقم () ٥(
  ).٢١٦٩التقريب () ٦(
ــن أيب شـــيبة () ٧( ـــن أمحـــد ١٣٣و٦٥أخرجـــه ابـ ـــن ماجـــة ٥٢٧و٤٧٢(يف املســـند ) واب ). وأخرجـــه اب
  ، ومل يزد على هذا. توضأ، فمسح رأسه مرة رأيت رسول هللا  :) بلفظ٤٣٩(



 ٩

مــع  )١(عثمــان، وأ أشــتدُّ  قتــلَ  ذكــرُ قــال: "أَ حيــث  ،وعطــاء مل يســمع مــن عثمــان 
 ،)٣("عطاء مل يسمع مـن أسـامة وال مـن عثمـان شـيئاً" :قال أبو حامت وأبو زرعةو  ،)٢(الصبيان"

  .فهذا السند منقطع ،)٥("مرسل" :قال البيهقيو  ،)٤("مرسل" :الدارقطينوقال 
ح كــان راويــةً و  ،ولعــل هــذا مــن تدليســـات حجــاج ، فــإن ابـــن )٦(عـــن عطــاء بــن أيب ر

حيــث  ،أوثــق فيــه منــه ُجــَريجوابــن  ،)٧(كمــا ســيأيت  مبهمــة رواه عــن عطــاء فــذكر واســطة ُجــَريج
  .)٨(""لزمت عطاًء سبع عشرة سنة :ُجَريجقال ابن 

  .)٩(أحداً مسع من عطاء إال فضحه" ُجَريج"ما ترك ابن  :وقال الثوري
  .)١٠(يف عطاء فقد وقع يف شغل" ُجَريج"من خالف ابن  :قال أبو حامتو 

لقـــوي   :قـــال ابـــن حجـــر فيـــه -يف عطـــاء ُجـــَريجليخـــالف مثـــل ابـــن  -وحجـــاج لـــيس 
  .)١١("كثري اخلطأ والتدليس  ،صدوق"

حـــي مَ بـــن يزيـــد اجلُ  ، حـــدثنا الليـــث بـــن ســـعد، عـــن خالـــدىي بـــن بكـــريرواه حيـــ :الثـــاين .٤
ح: أّن عثمـان بـن عفَّــان، عـن سـعيد بــن أيب هـالل، عـن عطـاملصـري ُأيت  اء بــن أيب ر
ً مثّ مســح برأســه « ، فــذكر احلــديث، قــال: بَوضــوء ظاهرمهــا  -أذنيــه و  ،اهَفــحــّىت قَـ  ثــال

، مثاليمـــىن  ،غســـل رجليـــهو  ،-طنهمـــا و  ً ثـــغســـل اليســـرى  ثـــالً ، مثّ قـــال: رأيـــت ال
 ّٰ   .)١٢(»أ هكذايتوضَّ  رسول ا

                                  
  القاموس (شدد). -أي أعدو ) ١(
  ).٦/٤٦٤) التاريخ الكبري (٢(
  ).٥٧٠املراسيل () ٣(
  ).٣/٢٨العلل ( )٤(
  ). ٢٩٨) الكربى (٥(
  .)٨/٢٣٤ريخ بغداد (قاله العجلي كما ) ٦(
  .)٥ رقم () ٧(
ريخ بغداد (٨(   .)٢/٦١٦) والتهذيب (١٠/٤٠٢) 
  ).٥٥٤) رواية ابن حمرز (٩(
  .)١/٦٢٠) العلل البن أيب حامت (١٠(
  .)١١١٩التقريب () ١١(
  ).١٣١أخرجه البيهقي يف اخلالفيات () ١٢(



 ١٠

وقد خالف  ،ذكر يف أصحاب عطاءوسعيد بن أيب هالل مل يُ  ،وهذا منقطع كما سبق
ت ،)١(كمـا سـيأيت  ُجَريجابن  عـن  الثابتـة وتثليـث مسـح الـرأس هنـا ضـعيف خمـالف لبقيـة الـروا

  .)٣(كذا ذكر األذننيو ، )٢(خرىوسيأيت له طرق أعثمان، 
ت الثابتــات عنــد صــاحَيب " :قــال البيهقــي تــدل علــى أن  ،ُمحْــران الصــحيح عــن والــروا

وقـد روي مـن أوجـه  ،وأنـه مسـح برأسـه مـرة واحـدة ،التكرار وقع فيما عدا الـرأس مـن األعضـاء
  .)٤("غريبة ذكر التكرار يف مسح الرأس يف حديث عثمان

بـن  عـن عثمـان ين عطـاء أنـه بلغـهال: أخرب ق ،ُجَريجابن عن  ،رواه عبد الرزاق :الثالث .٥
ً  َمْضَمضأنه  عفَّان ً ، واستنثر ثال ً ، مث أفـرغ علـى وجهـه ثال ً ، وعلـى يديـه ثـال ، ثـال

ً مث غسل رجليه  ً  ثال ومل أستيقنها، عـن قال:  -، ، مث قال: هكذا توضأ النيب ثال
 .)٥(»مل أزد عليه، ومل أنقص :-عثمان

ـا وهذا صريح يف عدم مساعه هذا    ُمحْـراناحلديث منه بذكر واسـطة مبهمـة، وحيتمـل أ
  ، ويف املنت غرابة فصل املضمضة عن االستنشاق.)٦(كما سيأيت

لزمـت "قـال: صح، ألن ابن جريج من أثبت أصحابه، حيث وهذه الرواية عن عطاء أ
  .)٨("جريج عطاءً  كفا ابنُ ": الثوري قال، و )٧("عطاًء سبع عشرة سنة

  .)٩("لغُ جريج يف عطاء فقد وقع يف شُ  من خالف ابنَ ": قال أبو حامتو 

                                  
  .)٥ رقم () ١(
  .)٢٢ و١٥ و٨ و٦ (رقم ) ٢(
  .)٣٢ و٢٧ و٢١ و١٣ و١٠ رقم () ٣(
  .)١٨٩معرفة السنن () ٤(
  ).١٢٤املصنف لعبد الرزاق ( )٥(
  ).٢٥ برقم () ٦(
ريخ بغداد (٧(   ) .٢/٦١٦) والتهذيب (١٠/٤٠٢) 
  ) .١/٧٦) اجلرح (٨(
  ) .١/٢٩١) العلل البن أيب حامت (٩(



 ١١

  الطريق الثالث

ملقاِعـ: «قال -موىل عثمان  - )١(عن ابن داَرةَ  ، بَوضـوء، دعـا )٢(درأيت عثمان وهو 
ً ض مَ ْضـــفمَ  ً ، واستنشـــق ثـــال ً ، وغســـل وجهـــه ثـــال ً ، وذراعيـــه ثـــال ً  ثـــال رأســـه ، ومســـح بثـــال

، وغسل قدميه، مث قال: رسـول  ُوضـوءفهـذا  رسول هللا  ُوضوءأن ينظر إىل  أحبَّ  من ثالً
  ».هللا 

بـن  قـال: دخلـت علـى زيـد وان بـن عيسـى، عـن دمحم بـن عبـد هللا بـن أيب مـرميصفْ رواه  .٦
فقلــــت: لبيــــك. فقــــال: أال  .أ أمضــــمض، فقــــال يل:  أ دمحمبيتــــه، فســــمعين و  ةَ دارَ 

 .)٣(»… رأيت عثمان«؟ قلت: بلى. قال: رسول هللا  ُوضوءأخربك عن 
  .)٤("إسناده صاحل" :قال الدارقطين

مـن  فكل من روى حديث عثمان  ،! ويف املنت نكارة تثليث مسح الرأسكذا قال
ويف املنت غرابة فصل املضمضة ، ، فال يصح)٥(وسبق له طريق آخر معلّ هذا  ،مل يذكرهالثقات 

  ، وعدم ذكر تثليث القدمني كاليدين والوجه!عن االستنشاق
هللا بــن دارة مــوىل حــدثين عبــد كعــب القرظــي قــال:   بــنُ أيب مــرمي: حممــُد  وخــالف ابــنَ  .٧

 .)٦(به بدون ذكر الصفة…  ُمحْران، عن عفَّانعثمان بن 

                                  
ذكره بعض املتأخرين، وزعم أنه كان يف وقت  عفَّانعبد هللا بن دارة موىل عثمان بن  ":قال أبو نعيم) ١(

  ).٣/١٦٣٥املعرفة ( –" وقيل: زيد بن دارة ،ابة، ومل يذكره أحد يف الصحالنيب 
ملدينة حيث يصلى على اجلنـائز عنـد املسـجد )٢(  - . وقيـل هـي دكـاكني عنـد دار عثمـان املقاعد 

  .)٥/١٦٤معجم البلدان (
) والطحـاوي يف شـرح املعـاين ٤٠٩) والبزار (٣/٣٩٣) والبخاري يف التاريخ (٤٣٦أخرجه أمحد () ٣(
) واخلالفيـات ٢٩٦والبيهقـي يف الكبـري () ٤١٠٤) وأبو نعـيم يف املعرفـة (٣٠٤ () والدارقطين١/٣٦(
رواه إسحاق بن موسى األنصاري عن عاصم بن عبـد العزيـز، عـن دمحم بـن : "أبو نعيموقال ). ١/٣٣٢(

  ".أيب مرمي فقال: عن زيد بن دارة، عن عثمان حنوه
  ومل أجد هذا يف سننه املطبوع !) ، ١١/١٠٥) وإحتاف املهرة (١٤٤٧تعجيل املنفعة () ٤(
  ).٤ رقم () ٥(
والبـــزار ) ٤١٠٣) أبـــو نعـــيم يف املعرفـــة (٣٧) ويف مســـنده (٩٠٥أخرجـــه ابـــن املبـــارك يف الزهـــد () ٦(
ــن مجيــع يف معجمــه (ص) و ٤٢٢( )، مــن طــريقني عــن دمحم بـــن  ٢٤٧٢والبيهقــي يف الشـــعب () ١٨٥اب

  كعب.



 ١٢

  ال يصح. سند، أوثق من ابن أيب مرمي، فهذا ال)١(ودمحم ثقة عامل
ول أبيـه ونقـل قـ ،)٣(وابـن أيب حـامت ،)٢(سكت عنـه البخـاري ،وابن دارة ال يعرف حاله

س" :وقــول ابــن املــديين ،"صــاحل احلــديث" :ابــن أيب مــرمي يف –أيب حــامت  - ، )٤("مل يكــن بــه 
  .)٥(وذكره ابن حبان يف الثقات

س به بدون تثليث الرأس. فالطريق هذا عن عثمان    ال 
  

  الطريق الرابع

ـــرأيـــت عثمـــان بـــن مـــاين، عـــن أبيـــه قـــال: لَ يْـ محن بـــن البَـ دمحم بـــن عبـــد الـــر عـــن    انعفَّ
ملقاعد يتوضأجالسً  فلم يرد عليـه حـىت فـرغ مـن وضـوئه، مث  ،قال: فمر به رجل فسلم عليه ،ا 

 عليـك إال أين مسعـت رسـول هللا  دَّ دخل املسجد فوقف على الرجل، وقـال: مل مينعـين أن أرُ 
ً من توضأ فغسل يديه، مث متضمض « يقول: ً واستنشق  ،ثال ً ، وغسل وجهه ثال ، ويديه ثال

ً قني فَ رْ ىل املِ إ ، ومسح برأسه، مث غسل رجليه، مث مل يتكلم حـىت يقـول: أشـهد أن ال إلـه إال ثال
  .»ينُوضوءورسوله؟ غفر له ما بني ال ا عبدههللا وحده الشريك له، وأن حممدً 

  :له طريقان
 :بـه وفيـه…  ،مـاينلَ يْـ البَـ بن دمحم بن عبد الرمحن ثنا  ،صاحل بن عبد اجلباررواه  :األول .٨

ً مسح برأسه و   .)٦(ثال
  .)٧(مث ذكره ا" منكر جد "أتى خبرب :جد فيه سوى قول الذهيبصاحل مل أو 
  

                                  
  .)٣/٦٨٤(التهذيب ) ١(
  .)٣/٣٩٣التاريخ الكبري () ٢(
  .)٣/٥٦٣اجلرح () ٣(
  .)٧/٣٠٦اجلرح () ٤(
)٧/٤١٩() ٥(.  
  .) واللفظ له٣٠٥أخرجه الدارقطين () ٦(
  .)٢/٢٩٦امليزان () ٧(



 ١٣

 .)١(وتثليث مسح الرأس ال يثبت من وجه قوي يف هذا احلديث كما سبق
د  – واريري، ثنــــا دمحم بــــن احلــــارثعبيــــد هللا بــــن عمــــر الَقــــرواه  :الثــــاين .٩  ،-هــــو ابــــن ز

  .)٢(، خمتصرًا بدون ذكر الصفةبه… ماينلَ يْـ البَـ  حدثين دمحم بن عبد الرمحن بن
  .)٤("مبناكري ماينلَ يْـ البَـ ث عن ابن حيدِّ " :اجيقال فيه السَّ  ،)٣(ابن احلارث ضعيفو 
 ا مبئـيتحدث عن أبيه بنسخة شبيهً " :قال فيه ابن حبان ،)٥(مُّ ا بن عبد الرمحندمحم و

 مـــاينلَ يْـ البَـ هـــذا عـــن ابـــن صـــاحل  دعنـــوقـــال العقيلـــي يف ترمجتـــه: " ،)٦("حـــديث كلهـــا موضـــوعة
  .)٧("مناكرينسخة فيها 

ال يعـرف أنـه مسـع ، و حديثه منكـر" :ةرَ زَ صاحل جَ  قال فيه ،)٨(عبد الرمحن ضعيفأبوه و 
  .)٩("قرَّ من أحد من الصحابة إال من سُ 
لذِّ  ،افهذا الطريق ضعيف جد  ويف املـنت غرابـة  ،منكر ُوضوءر آخر الكْ وتفرده يف املنت 

 فصل 
َ
  ضة عن االستنشاق.مَ ضْ امل

  

  الطريق اخلامس

 ُوضــوءأال أريكـم كيـف كـان «قــال:  أن عثمـان  ،عـن رجـل مـن األنصــار، عـن أبيـه
ً  َمْضَمضتَ ؟ قالوا: بلى، فدعا مباء، فَـ رسول هللا  ً  شق، واستنثال ً ، وغسل وجهه ثال ، ثال

                                  
  .)٤ رقم () ١(
  .)٨٩) واملطالب (٨٢٨( ) وإحتاف اخلرية١٣٩أخرجه أبو يعلى يف مسنده كما يف املقصد العلي ( )٢(
  ).٥٧٩٧التقريب ( )٣(
  .)٣/٥٣٦التهذيب () ٤(
  .)٦٠٦٧التقريب () ٥(
روحني () ٦(   .)٢/٢٦٤ا
  .)٣/٥١٠الضعفاء () ٧(
  .)٣٨١٩التقريب () ٨(
  .)٢/٤٩٤التهذيب () ٩(



 ١٤

ً وذراعيه  ً  ثال ، )١(ني مـن الـرأسنَـذُ علمـوا أن األُ : وا، ومسـح برأسـه، وغسـل قدميـه، مث قـالثـال
  ».رسول هللا  ُوضوءلكم  تيْ خَّ وَ أو تَـ  تيْ رَّ قال: قد حتََ  مث

  .)٢(به…  بيصة، عن رجل من األنصارروة بن قَ ريري، عن عُ اجلُ رواه  .١٠
ومل ينفــرد هنــا  ،)٣(واجلُريــري وإن كــان ثقــة حافظًــا فقــد اخــتلط يســريًا قبــل وفاتــه بقليــل

ـــرأس""أنَّ األذنـــ ســـوى جبملـــة وعـــروة قـــد انفـــرد ابـــُن حبـــان  ،، والرجـــل وأبـــوه مبهمـــانني مـــن ال
  ، ويف املنت غرابة فصل املضمضة عن االستنشاق.)٤(بتوثيقه

مســـه المـــن شـــرطنا قبـــول خـــرب رجـــل  ولـــيس" :قـــال البيهقـــي فكيـــف بعدالتـــه  ،يعـــرف 
  .)٥(وصدقه"

دة ذه الز   .فال يصح الطريق هذا 
  

  الطريق السادس

 رٍ َفــخــرج يف نَـ   عفَّــانأن عثمــان بــن  : زومــياملخْ وع بـُـرْ بــن يَـ  )٦(مالصَّــرْ  ســعيدعــن 
ً فغســـل يديـــه  بَوضـــوءفـــدعا  ،دمـــن أصـــحابه حـــىت جلـــس علـــى املقاِعـــ ً ض مَ ْضـــومتَ  ،ثـــال  ،ثـــال

                                  
  أي ميسحان معه.) ١(
 -يب عمـر العـدين ) وابـن أ٤٢٩) وأمحـد يف مسـنده (١٦٩و٨٠( املصنف أخرجه ابن أيب شيبة يف) ٢(

والـدارقطين يف السـنن  -فـالن بـن وهـب بـن قبيصـة  :)، لكن فيه٨٥٦يف مسنده كما يف إحتاف اخلرية (
من طريق يزيد بن هـارون عـن اجلُريـري. وأخرجـه عبـد هللا بـن أمحـد يف  -) بذكر األذنني فحسب ٣٦٧(

ريـري اعتمـدها البخـاري يف ) من طريق خالد الطحان عـن اجلُريـري ، وروايـة خالـد عـن اجلُ ٥٥٤املسند (
ــحيحه ( ـــلم (٧٨٤و٦٢٤عــــدة مواضــــع مــــن صــ ــــه ٢٣٤٠و١٨٥٣) ومسـ ــــد عن ) وأخــــرج مســــلم ليزي

)١١٦١.(  
  ).٢/٧التهذيب () ٣(
  .)٧/٢٨٧الثقات () ٤(
  .)١/٢٠٢خمتصر اخلالفيات () ٥(
وكـان امسـه  عمـر بـن عثمـان بـن عبـد الـرمحن بـن سـعيد املخزومـي، حـدثين جـدي، عـن أبيـه قال ) ٦(
ــــال ــيب صَّ ـــماه النــ ــط ٨٢٢( -املفــــرد  -أخرجــــه البخــــاري يف األدب  -ا ســــعيدً  رم، فسـ ) ويف األوســ
)١/٣٩٦.(  



 ١٥

ً واستنشق  ً وغسـل وجهـه  ،ثال ً وذراعيـه  ،ثـال وغسـل رجليـه  ،ومسـح برأسـه مـرة واحـدة ،ثـال
 ً   ."توضَّأ رسول هللا هكذا رأيت "مث قال:  ،ثال

حــدثين  ،بــن ســعيد املخزومــي )١(محنحــدثين عمــر بــن عبــد الــر  ،بــابزيــد بــن احلُ رواه  .١١
 .)٢(به …ي جد

ومل ينفـرد هنـا بشـيء سـوى فصـل  ،)٣(سكت عنـه ابـن أيب حـامت ،وهذا السند فيه عمر
س بهة عن االستنشاقضَ مَ املضْ    .، دون ذكر الفصل، فالطريق ال 

  

  الطريق السابع

  :وله طريقانيق بن سلمة، قِ شَ يب وائل أعن 
بت  رواه :األول .١٢ نمجاعة عن عبد الرمحن بن  عـن  ،بابـةبدة بن أيب لُ عن عَ  ،بن ثو

ً ا يتوضـآن يق بن سـلمة قـال: رأيـت عثمـان وعليـقِ شَ  ً  ثـال ، ويقـوالن: هكـذا كـان ثـال
 .)٤(رسول هللا  ُوضوء

ن خمتلف فيه  . مع عثمان ي وقد انفرد بذكر عل ،)٥(وابن ثو
رة األسـدي، يق بـن َمجْـقِ إسـرائيل بـن يـونس، عـن عـامر بـن َشـ رواه مجاعـة عـن :الثاين .١٣

ً فغسـل كفيـه  ،توضـأ عفَّـانرأيـت عثمـان بـن قـال:  شقيق بـن سـلمةأيب وائل عن   ثـال
 ً : -قــال: وحســبته قــال  -ثــالً ، واستنشــق، واســتنثر، وغســل وجهــه َمْضــَمض، و ثــال

ً ثــالوذراعيــه  طنهمــا، وغســل قدميــه  ،، مث مســح برأســهً ثــال ً وأذنيــه ظاهرمهــا و  ثــال

                                  
  .)٣٤٣نسب قريش ملصعب (ص) ١(
) لكنه جعله من روايـة عبـد الـرمحن ١١/٦٥) وكذا ورد يف إحتاف املهرة (٣٠٨أخرجه الدارقطين () ٢(

  حدثين جدي ! :عن عثمان ، وفيه نظر ألنه يقول هنا
  .)٦/١٢٢اجلرح ( )٣(
والطحاوي يف شرحه  )٣٩٤) والبزار (٤١٧) وابن ماجة (٨١أخرجه أبو عبيد القاسم يف الطهور ( )٤(
ت (وأبو القاسم البغوي يف  )١/٢٩( واالستنشـاق ، وفيهـا نظـر وأفرد املضمضة  :وزاد )٣٥٣١اجلعد

ا ، ويدل عليها ما سبق برقم (   .)١١ النفراده 
  .)٢/٤٩٤التهذيب () ٥(



 ١٦

 ً  ل حليتــه حــني غســل وجهــه قبــل أن يغســل قدميــه، مث قــال:ل أصــابعه، وخلَّــ، وخلَّــثــال
 .)١(» يفعل كالذي رأيتموين فعلت رأيت رسول هللا «

بـن  فلَـخَ و  ،أبو غسَّان مالك بن إمساعيل ووكيـع :منهم ،كذا رواه مجاعة عن إسرائيل
  وابن مهدي. ،الوليد

  :لفظه اثنانبعض وخالف يف 
ً وغسـل وجهـه : «فقـال ،بـه… رواه عن إسرائيل  :ريابن منُ  :األول .١٤ ، ومضـمض ثـال

ً واستنشق    .)٢(»ثال
ــ موســى بـن هـاروناحلـافظ قـال  ؛ مٌ ْهــوَ ويف هـذا احلـديث موضــع فيـه عنـد ": )٣(الاحلمَّ

وقــد رواه عبــد الــرمحن بــن مهــدي  ،ضمضــة واالستنشــاقألن فيــه االبتــداء بغســل الوجــه قبــل امل
ـــذا اإلســـناد ملضمضـــة واالستنشـــاق قبـــل غســـل الوجـــه ،عـــن إســـرائيل  بعـــه أبـــو  ،فبـــدأ فيـــه  و

ملضمضــة واالستنشــاق قبــل الوجــه ،ان مالــك بــن إمساعيــل عــن إســرائيلغسَّــ وهــو  ،فبــدأ فيــه 
  .)٤("الصواب

 ألن عبـــد الــرمحن بـــن ؛ري علــى إســرائيلبــن ُمنـــ"ويف هـــذا املوضــع وهــم مـــن ا :وقــال الــدارقطين
ـــــ ـــــمهـــــدي، وأ غسَّ ا، رووه عـــــن إســـــرائيل، فـــــذكروا فيـــــه املضمضـــــة ان، وحيـــــىي بـــــن آدم، ووكيًع

                                  
) والـدارمي ٤٠٣) وأمحـد (٦٣وابـن أيب شـيبة ( -واللفـظ لـه  -) ١٢٥و٣٤أخرجه عبد الرزاق () ١(
ـــــة (٧٠٨و٧٠٤( ــــ ــــ ــــن ماجــ ــــ ــــ ـــــذي (٤٣٤) وابـــ ــــ ــــ ــــزار (٣٠) والرتمــ ــــ ــــ ــــة ٣٩٣) والبـــ ــــ ــــ ــــن خزميـــ ــــ ـــ ) وابــــ
والبيهقي  )٥٣٤احلاكم (و  )٢٨٦) والدارقطين (٣٧٠(يف األوسط ) وابن املنذر ١٦٧و١٥٢و١٥١(

ــن أيب شـــيبة  -وهــو عنــد بعضــهم خمتصــر بـــذكر اللحيــة حســب  –) ١١٧يف اخلالفيــات ( ، وأخرجــه اب
رأيـت عثمـان :عـن أيب وائـل قـالبـه، … ريـق ابـن منـري ط) من ٦٠٧٥وابن حبان يف التقاسيم () ١١٣(

 ً   .فعله  وقال: رأيت رسول هللا يتوضأ فخلل حليته ثال
  .)٢٨٦) والدارقطين (٦٢ن محيد (عبد ب أخرجه) ٢(
ــ" :قــال عبــد الغــين بــن ســعيد احلــافظ) ٣( بــن ا :ثالثــة ا علــى حــديث رســول هللا أحســن النــاس كالًم

) وتــذكرة ١٣/٥٠ريــخ بغــداد ( -" املــديين يف وقتــه، وموســى بــن هــارون يف وقتــه، والــدارقطين يف وقتــه
   .)٢/٦٧٠احلفاظ (

  .)١١/٤٧هرة () وإحتاف امل٢٨٦سنن الدارقطين ( )٤(



 ١٧

ري لغســل الوجــه علــى املضمضــة وتقــدمي ابــن ُمنــ واالستنشــاق قبــل غســل الوجــه، وهــو الصــواب.
  .)١("رائيلملخالفة األثبات عن إس ؛منه على إسرائيل مٌ هْ واالستنشاق فيه وَ 

ً : «فقال ،به… حيىي بن آدم، رواه عن إسرائيل  :الثاين .١٥   .)٢(»ومسح رأسه ثال
، الســابق ذكــرهمأصــحاب إســرائيل  كــذا قــال حيــىي بتثليــث مســح الــراس! فخــالف كــلَّ 

  .)٣(، وسبق ذكر تثليث املسحفروايته شاذة
يف  قـــال دمحم: أصـــح شـــيء عنـــدي" :قـــال الرتمـــذيويف أصـــل احلـــديث بلفـــظ اجلماعـــة 

م يتكلمون يف هذا احلديث فقال: هو حسن ،التخليل حديث عثمان   .)٤("قلت: إ
يق، وال قِ وهذا إسناد صحيح، قد احتجا جبميع رواتـه غـري عـامر بـن َشـ" :احلاكموقال 

  .)٥("ا بوجه من الوجوهنً عْ طَ يق قِ شَ أعلم يف عامر بن 
قال: قلت ألمحد  ،-اينيعين: السجست-أخرب أبو داود  :قال اخلالل يف كتاب العلل

بن حنبل: ختليل اللحية؟ قال: ختليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبـت منهـا حـديث، 
  ."يق، عن عثمانقِ وأحسن شيء فيه حديث شَ 
، يققِ شَ عن حديث إسرائيل، عن عامر بن  سئل حيىي بن معني" :وقال ابن أيب خيثمة

ً ً توضأ ثال عن أيب وائل، عن عثمان: "أن النيب    .)٦(""؟ قال: ضعيف ثال
، الذي روى عن أيب وائل، يققِ شَ عامر بن  -اإلمام أمحد :أي -ي: وذكر وذِ قال املرُّ و 

  .)٧(فتكلم فيه بشيء
 
ُ
  .)٨("لو ثبت" :ر بقولهذِ نْ وشكَّك يف ثبوته ابن امل

                                  
  .)٢/٤١العلل () ١(
  ).٣٠٢) والدارقطين (١١٠أخرجه أبو داود () ٢(
  .)٤ رقم () ٣(
  )، ودمحم هو اإلمام البخاري.١٩العلل الكبري () ٤(
  ).٥٣٤املستدرك () ٥(
  ).٤٤١٨ريخ ابن أيب خيثمة ( )٦(
  ).٩٩رواية املروذي () ٧(
  ).٣٦٩األوسط () ٨(



 ١٨

 ـذه اللفظـة الـيت مل يـذكرها بقيـة رواة احلـديث عـن عثمــان  هُ دُ فتفـرُّ  ،وهـو كمـا قـالوا
تثقًة هو خالف عامٌر هنا  حيث فيه نظر؛ كما   ،حممَد بن إبراهيم بن احلارث يف بعض الروا

  .حية أيًضاذكر للِّ  )٣(، وسيأيتهلا طرق أخرى تقويها )٢(تقدمر األذنني كْ ، وذِ )١(سيأيت
  

  الطريق الثامن

ملقاعـد :مالـك بـن أيب عـامر عن أيب أنس  وءُوضـأال أريكـم «فقـال:  ،أن عثمـان توضـأ 
ً رسول هللا    .قال: وعنده رجال من أصحاب رسول هللا  ،»؟ مث توضأ ثالً ثال

  .)٤(به  …عن أيب أنس  ،عن سامل ،رضْ عن أيب النَّ  ،حدثنا سفيان :قال ،رواه وكيع .١٦
 ،عـن أيب النضـر ،رووه عـن سـفيان الثـوريفـكذا رواه وكيع عن الثـوري، وخالفـه مجاعـة 

  .)٥(كما سيأيت  ،عن ُبْسر
  .)٦("بن سعيدُبْسر إمنا هو عن " :وقال ،أمحد رواية اجلماعة فرجح

  .)٧("، عن عثمانُبْسرعن  ،عن أيب النضر ،الصواب عن الثوري" :وقال الدارقطين
  .)٨("…فقال: "يذكر أن وكيع بن اجلراح َوِهَم يف إسناد هذا احلديث اينيَّ وتبعهما اجلَ 

  .)٩(عرواية وكي اأبو زرعة فرّجحو  وخالفهم أبو حامت

                                  
  .)٢١ رقم () ١(
  .)٤ رقم () ٢(
  .)٣٣ و٢١ رقم () ٣(
عـن  عبـد هللا، والتصـحيح مـن علـل ابنـه وسـقط منـه لفظـة "أيب" قبـل أنـس -) ٤٠٤أخرجه أمحد () ٤(

  ).٢٣٠مسلم (أخرجه كذلك و  -أبيه أمحد 
  ).١٧ برقم () ٥(
  ).٢٢٦٠العلل البن أمحد () ٦(
  .)٧٢، وهذا النقل من طبعة دار ابن حزم (ص)٢٨٥السنن () ٧(
  .)٣/٧٨٤تقييد (ال) ٨(
  ).١٤٣العلل البن أيب حامت () ٩(



 ١٩

يب" نظــر! فقــد فيــه ا مَ ِهــ"وَ  :ويف قــول أيب زرعــة" :ابــن عبــد اهلــادي بقولــه مــاهتعقبو  لفــر
لصـواب  ،يندَ وعبـد هللا بـن الوليـد الَعـ ،وأبـو حذيفـة ،بـن حفـصبعه احلسني  وروايـتهم أشـبه 
  .)١("وقوله يف هذا أوىل" :". مث قال عن ترجيح الدارقطينمن رواية وكيع

  

  الطريق التاسع

واستنشق، مث  َمْضَمض، فتبَوضوءفدعا  ،أتى عثمان املقاعد" ر بن سعيد قال:سْ بُ  عن
ً غســـل وجهـــه  ً ، ويديـــه ثـــال ً  ثـــال ً ورجليـــه  ،، مث مســـح برأســـهثـــال ً  ثـــال ، مث قـــال: رأيـــت ثـــال

 أكذاك؟ قالوا: نعم، لنفـر مـن أصـحاب رسـول هللا  !هكذا يتوضأ،  هؤالء رسول هللا 
  ."عنده

 .)٢(به…  بن سعيد ُبْسرعن  ،رضْ عن سامل أيب النَّ  ،عن سفيان الثوريعة رواه مجا .١٧
 .)٣("ُبْسر عن عثمان مرسل" :قال أبو حامت

فقـال  ،عـن الثـوري ،عن أبيـه ،عيجَ شْ وهذا لفظ اجلماعة عن الثوري، وخالفهم ابن األَ 
ً مث غســل وجهــه  ،واستنشــق َمْضــَمضف: «فيــه ً ويديــه  ،ثــال ً  ثــال ً  ورجليــه ،ثــال ً  ثــال مث  ،ثــال

  .)٤(»مسح برأسه
خــري املســح، وقــال وأعــلَّ   ان: عبــد هللا بــننيَّ دَ "ورواه الَعــ :الــدارقطين هــذا اللفــظ الــذي فيــه 

ــذا اإلســناد ،يفــةذَ وأبــو حُ  ،وأبــو أمحــد ،يبرْ والَفــ ،الوليــد ويزيــد بــن أيب حكــيم  ،عــن الثــوري 
ً وقالوا كلهم: إن عثمان توضأ  ً  ثال ومل يزيـدوا  ،يتوضأ : هكذا رأيت رسول هللا وقال ،ثال

  .»على هذا
  

                                  
  ).١٩٤بن عبد اهلادي على العلل (صليقة اتع) ١(
  ).٢٨٤) والدارقطين (٤٨٨و٤٨٧أخرجه أمحد () ٢(
  .)١٤٣) العلل البن أيب حامت (٣(
  ).٢٨٤أخرجه الدارقطين () ٤(



 ٢٠

ـــــم  )٢(لف اجلماعـــــة يف الثـــــوري، كمـــــا ســـــبقأن وكيًعـــــا خـــــا )١(وســـــبق أن هنـــــاك مـــــن أ
  .، وما رواه اجلماعة أصحُّ )٣(الواسطة، ومنهم من أسقطها

  

  الطريق العاشر

  :طرق ، ولهُمحْرانعن 
 - ُمحْــرانأن  ،أخــربه د الليثــيأن عطــاء بــن يزيــ ،ابــن شــهابرواه مجاعــة عــن  :األول .١٨

ـــانأن عثمـــان بـــن  :أخـــربه - مـــوىل عثمـــان فغســـل كفيـــه  ،فتوضـــأ بَوضـــوءدعـــا   عفَّ
واســــتنثر، مث غســــل وجهــــه ثــــالث مــــرات، مث [واستنشــــق] ثـــالث مــــرات، مث مضــــمض 

غسـل يـده اليمــىن إىل املرفـق ثــالث مـرات، مث غسـل يــده اليسـرى مثــل ذلـك، مث مســح 
».  إىل الكعبني ثالث مـرات، مث غسـل اليسـرى مثـل ذلـكرأسه، مث غسل رجله اليمىن

 .)٤(وذكر احلديث» … توضأ حنو وضوئي هذا رأيت رسول هللا «مث قال: 
  :اثنان حيث كذا رواه أصحاب الزهري، وخالفهم

أن : «بـه، فأسـقط عطـاًء، ولفظـه ُمحْـرانعن  ،رواه عن الزهري :قانرْ جعفر بن بَـ رواه  .١٩
  .»مسح مرة النيب 

ـــ ا، يف حفظـــه بعـــض الـــوهم، وخاصـــة يف قـــان أميـــرْ وكـــان جعفـــر بـــن بَـ " :دارقطينقـــال ال
  .)٥(بعه عن الزهري، عن عطاء بن يزيد"ومن  والقول قول يونس أحاديثه عن الزهري.

                                  
  ).١٦ رقم () ١(
  .)١ رقم () ٢(
  .)٢ رقم () ٣(
ـــاري () ٤( ـــه البخـ ـــلم (١٥٩أخرجـ ـــه البخـــــاري ٢٢٦) ومســ ـــعد ، وأخرجـ ـــن ســ ـــراهيم بـ ـــن طريـــــق إبـ ) مـ
) من طريق ٢٢٦من طريق شعيب ومعمر ، وأخرجه مسلم ( -وما بني قوسني منه  –) ١٩٣٤و١٦٤(

  عن الزهري به. -أربعتهم  -يونس واللفظ له 
  ).٢/٢٤العلل () ٥(



 ٢١

ا عنـه فأمَّ  ،غري الزهريعن  يؤخذ من حديثه ما كان: «أمحد بن حنبلوجعفر قال فيه 
  .)١(»فال

  .)٢(ريضعيف يف الزه :قال ابن معنيو 
  .)٣(»خيطئ على الزهري: «أيب داودعن  ،قال اآلجريو 
لقوي يف الزُّْهرِي: «قال النسائيو    .)٤(»ليس 

  .)٥(»الزُّْهرِيعن  هو ضعيف يف روايته« :وقال الُعَقيلي
ولكــــن عــــروة حيــــدث عــــن ُمحْــــران …ورواه صــــاحل بــــن َكْيســــان، عــــن الزهــــري قــــال:  .٢٠

…)٦(. 
الزهــري الــذين رووه عنــه عــن عطــاء بــن  كــذا رواه صــاحل، فخــالف بقيــة أصــحاب

  يزيد، عن ُمحْران، وليس عن عروة كما سبق.
لـــيس مـــن أصـــحاب الزُّْهـــرِي أثبـــت مـــن : «حيـــىي بـــن معـــنيوصـــاحل ثقـــة، قـــال فيـــه 

  .)٧(»مث معمر ،ُمثَّ صاحل بن كيسان ،مالك
  .)٨(»عن الزهري صاحل ثبت يف: «وقال يعقوب بن شيبة

  .)٩(ىل من أصحابهوذكره النسائي يف الطبقة األو 
فاحتمــال صــحة الــوجهني قــوي جــدا؛ ألن الزهــريَّ مكثــر مــن الروايــة، لكنــه هنــا مل 

  …عروة حيدث  يصرح بسماعه من عروة، بل قال: ولكنَّ 
  

                                  
  .)٨١) سؤاالت الربقاين (١(
ريخ الدارمي (٥١٠و٤٦١ة ابن اجلنيد (رواي )٢(   .)٢/٦٣٥) وشرح العلل (١٤) و
  .البستوي)-١٨٠٤) سؤاالت اآلجري (٣(
  .)١/٣٠٢) التهذيب (٤(
  .)١/٣٧٧الضعفاء () ٥(
  ).٢٢٧) ومسلم (١٦٠أخرجه البخاري () ٦(
ريخ دمشق (٧(   .)٢/١٩٨) والتهذيب (٢٣/٣٧٠) 
  .)٤/١٢٦) التهذيب (٨(
  .)٩/٥٤() إكمال مغلطاي ٩(



 ٢٢

 .)١(عن الزهري بوجه آخر كما سيأيت ،عن معمر ،انمَ وكذا رواه حيىي بن اليَ 
بــن  يمـي، عــن معــاذث التَّ ن احلــار ابــن إســحاق، حــدثين دمحم بـن إبــراهيم بــرواه  :الثـاين .٢١

ن ُمحْرانيمي، عن التَّ ن عبد الرمح ، قال: رأيت عثمـان بـن عفَّانموىل عثمان بن  بن أ
ــــان ب املســــجد، فغســــل يديــــه، مث مَ  بَوضــــوءدعــــا  عفَّ ض واستنشــــق مَ ْضــــوهــــو علــــى 

[حـىت مـسَّ أطـراف  واستنثر، مث غسل وجهـه ثـالث مـرات، مث غسـل يديـه إىل املـرفقني
مــا  ين]دَ ُضــالعَ  ثــالث مــرات، مث مســح برأســه، وأمــر بيديــه علــى ظــاهر أذنيــه، مث مــر 

مث قــال:  ،ثــالث مــرات، مث قــام فركــع ركعتــني ، مث غســل رجليــه إىل الكعبــنيحليتــهعلــى 
 .)٢(وذكر احلديث ،»… توضأ توضأت لكم كما رأيت رسول هللا «

   .)٣("إسناد حسن" :قال ابن حجر
  ذا السند علًة يف املنت والسند.حيث إن هل ؛وفيما ذكر نظر

بـدون ذكـر هـذه  ،عـن دمحم بـه ،عن حيىي بن أيب كثـري ،يباناملنت فقد رواه شَ  يف أما
دة اللحية فيها نظر من هذا الطريق. ،)٤(الصفة املطولة   وز
رواه هشـام،  ،حـديث دمحم بـن إبـراهيم، عـن معـاذقول البزار: "هو بالسند فيف وأما 

، ومل يــدخل بينهمــا ُمحْــران، عــن دمحم بــن إبــراهيم، عــن أيب وائــل، عــن عــن حيــىي بــن أيب كثــري
ا، ، عن حيىي بـن أيب كثـري، عـن دمحم بـن إبـراهيم أيًضـ)٥(وروى هذا احلديث األوزاعي ،امعاذً 

م رووه عن دمحم، فبعضـهم رواه عـن أيب وائـل، عـن  وبعضـهم رواه عـن دمحم بـن ، ُمحْـرانإال أ
  .)٦("انُمحْر إبراهيم، عن رجل، عن 

  .)٧(وهذا الرجل املبهم هنا حيتمل أنه عيسى بن طلحة

                                  
  ).٣٥ ٣٤ رقم () ١(
دة للدارقطين يف سننه ٤٨٩أخرجه أمحد () ٢( ) بدون صـفة ٤٣٦)، وأصله عند البزار (٢٧٤() والز
  .ُوضوءال
  ).١٨٥رقم-١/٣٨٤فتح الباري () ٣(
  .)٦٤٣٣أخرجه البخاري () ٤(
رخيه (٤٧٨روايته أخرجها أمحد ( )٥(   ).٤٤٢١) وابن أيب خيثمة يف 
  ).٤٣٧(سند امل) ٦(
  .)٢٨٧أخرجه ابن ماجة () ٧(



 ٢٣

وألن يف ضـــبطه   ،للمخالفـــة الـــذي انفـــرد بـــه ابـــن إســـحاق ال يصـــح؛ فهـــذا اللفـــظ
  .)١(كالًما طويًال 

دان، حـــدثين أبـــو ســـلمة بـــن عبـــد الـــرمحن، حـــدثين رْ عبـــد الـــرمحن بـــن وَ رواه  :الثالـــث .٢٢
ً ً فغســـل يديـــه ثـــال ،رأيـــت عثمـــان توضـــأ، قـــال: ُمحْـــران ، وغســـل ، وغســـل وجهـــه ثـــال

 ً ً ذراعيــه ثــال ً ، ومســح رأســه ثــال  ، مث قــال: رأيــت رســول هللا ، وغســل رجليــه ثــال
 .)٢(»من توضأ دون هذا كفاه«توضأ هكذا، وقال: 

"لـــيس  :قـــال فيـــه الـــدارقطين دانرْ ، وابـــن وَ )٣(وتثليـــث مســـح الـــرأس ال يثبـــت كمـــا ســـبق
ذه اللفظة األخرية فال تصح، وقد ت)٤(لقوي"، وقواه الباقون   .فرد هنا 

 :قـال ُمحْـرانسـار، عـن ، عـن مسـلم بـن يَ قَتـادةعـن  ،وبـةرُ رواه سعيد بن أيب عَ  :الرابع .٢٣
دعــا عثمــان مبــاء فتوضــأ، مث ضــحك، فقــال: أال تســألوين ممــا أضــحك، قــالوا:  أمــري 

 ضمَ ْضــتوضـأ كمـا توضـأت، فمَ  رأيـت رسـول هللا «املـؤمنني، مـا أضـحكك؟ قـال: 
 ً  .)٥(» ويديه، ومسح برأسه وظهر قدميهواستنشق، وغسل وجهه ثال

، وقوله مبسح ظاهر )٦(كذا رواه سعيد، وخالفه هشام فأسقط مسلًما، كما سيأيت
أو حممـول علـى املسـح  ،، فهـو إمـا وهـم قدميه خمالف لكل ما رواه الثقات عن عثمـان

  على اخلفني.
  

                                  
  ).٥٠٧-٣/٥٠٤التهذيب () ١(
) والبيهقي يف الكبري ٣٠٣والدارقطين ( -واللفظ له  -) ٤١٨) والبزار (١٠٨أخرجه أبو داود () ٢(
)٢٩٥.(  
  .)٤ رقم () ٣(
  ).٢/٥٦٤التهذيب () ٤(
ــو يعلــى ( )٤٢٠) والبــزار (٥٥٣) وابنــه (٤١٥) وأمحــد (٥٦أخرجــه ابــن أيب شــيبة () ٥( -١٣٣وأب

  .املقصد)
  ).٢٨ برقم () ٦(



 ٢٤

فـي، قــال: ثنـا كثـري بـن زيــد، قـال: ثنـا املطلــب احلن عبــد الكبـري أبـو بكـررواه  :اخلـامس .٢٤
ن ُمحْـراناملخزومـي، عـن  بطَـنْ حَ بن عبـد هللا بـن  أن عثمـان توضـأ فغسـل رجليـه  :بـن أ

،  .)١(»صدقت رسول هللا  ُوضوءلو قلت إن هذا « :وقال ثالً ثالً
، )٢(ُمحْــرانمــن  مساًعــا رْ ذكُ يَــلــب فــيمن مل لــوال أنَّ البخــاري ذكــر املطَّ  ،وهــذا ســند صــاحل

 .)٣(خلصه ابن حجر بقوله: "صدوق خيطئ" خالفٌ  ويف كثريٍ 
عــن  ،خالــد القرشــي بــنِ  وحممــدِ  عمــانالنُّ نيفــة أيب حَ عــن  ،رواه أبــو ُجنــادة :الســادس .٢٥

ح عطاء ً أن عثمان توضأ  :ُمحْرانعن  ،بن أيب ر ً  ثال   .)٤(ثال
ألقــرب عــن عطــاء أنــه ، فالســند ال يصــح، وا)٥(نــادة مل أجــده، ودمحم جمهــولوأبــو جُ 

م الواسطة  .)٦(تسبقوقد  هي رواية صاحبه ابن جريج  كما أ
ــــ )٧(ديرْ راوَ عبــــد العزيــــز الــــدَّ رواه  :ســــابعال .٢٦ وداود بــــن  )٨(فرِّ طَــــان دمحم بــــن مُ وأبــــو غسَّ

فتوضـأ، مث  بَوضوء عفَّانقال: أتيت عثمان بن  ُمحْرانعن زيد بن أسلم، عن  ،)٩(قيس
ًســ أحاديــث ال أدري مــا هــي؟ إال أين رأيــت  ن رســول هللا ا يتحــدثون عــقــال: إن 

 … توضأ مثل وضوئي هذا رسول هللا 

                                  
  .)١/٣٦اوي يف شرح املعاين (حأخرجه الط) ١(
التقريب  رة التدليس واإلرسال يففرد ابن حجر بوصف املطلب بكثد ان) وق٣/٨٠التاريخ الكبري () ٢(
  .، ومل أقف على من سبقه يف هذا فال جيزم به)٦٧١٠(
  .)٥٦١١التقريب () ٣(
  غريب. :أطرافه) وقال-٢١٣أخرجه الدارقطين يف األفراد () ٤(
  ).٥٨٥٢التقريب () ٥(
   ).٥ ( برقم) ٦(
  .)٢٢٩مسلم ( أخرجه) ٧(
 :زاد يعقــوب والصــغاين :وفيــه قــال -) ٦٠٢) وأبــو عوانــة (٦/١٣٩أخرجــه ابــن جريــر يف تفســري () ٨(

غسل وجهه ثال ويديه ثال ومسح برأسه وأذنيه وغسل رجليه ثال  عفَّانران: رأيت عثمان بن قال محُ 
ريــخ جرجــان (ص - ثــال  ُوضــوءن أن عثمــان أرا قــال زيــد: وحــدثين محــرا :) وفيــه٩٤والســهمي يف 

  .فمسح برأسه وأذنيه رسول هللا 
رخيـه (أخرجـه ابـن ) ٩(  عـن عثمـان أنـه توضـأ فقـال رأيـت رســول هللا  :) ولفظـه٦٢/٣٠عسـاكر يف 

  .توضأ مرة مرة



 ٢٥

 .)١("روى عن عثمان يف ذلكما يُ  سانِ وهذا الطريق من حِ " :ارقال البزَّ 
دعـــــا  : أن عثمـــــانُمحْـــــرانر، عـــــن دِ َكـــــار، عـــــن ابـــــن املنْ يَّ أيـــــوب بـــــن َســـــرواه  :ثـــــامنال .٢٧

ـــ ً واستنشـــق  َمْضـــَمضف ،مـــاء يف موضـــع اجلنـــائز )٢(ارةبفخَّ ً ، وغســـل وجهـــه ثـــال ، ثـــال
ً وغســل يديــه  ً  ثــال طنهمــا مــرة واحــدة، وغســل  ،ثــال ومســح برأســه وأذنيــه ظاهرمهــا و

ً رجليه   .)٣(»فعل هذا رأيت نبيكم «، مث قال: ثال
 ، ومل تنفرد هذه الرواية بشيء.)٤(وأيوب مرتوك

 .)٥(ُمحْرانعن  ،َقتادةعن  ،ائيوَ تَـ سْ رواه هشام الدَّ  :تاسعال .٢٨
ســنة تقريًبــا، ففــي مساعــه نظــر، ومل  ١٥ َقتــادةمــات ول ُمحْــرانألن  ؛وهــذا الســند منقطــعٌ 
 .بن يسار أن ابن أيب َعروبة وصله مبسلم )٦(يذكر يف شيوخه. وقد تقدم

  موصوًال مبسلم. :، أي)٧("روبةوالقول قول سعيد بن أيب عَ " :قال الدارقطين
: حيــث قــالحــامت  أثبــت مــن هشــام، وهــو اختيــار أيب وترجيحــه مبــين علــى أن ســعيًدا

  .)٨(»ُمثَّ مهام ،ُمثَّ هشام ،أحفظهم سعيد بن أيب عروبة قبل أن خيتلط«
  .)٩(»َقتادةسعيد بن أيب عروبة أثبت النَّاس يف : «ابن معنيعن  يدنَ قال ابن اجلُ و 

  .)١٠(»عنه، ومن أثبت النَّاس رواية َقتادةهو مقدَّم يف أصحاب : «ديوقال ابن عَ 
  فهذه الرواية مرجوحة.

                                  
  ).٤٣٢املسند () ١(
  ).١١٨٨٢اية ( –جرَّة من خزف  )٢(
  ).٤٣٤أخرجه البزار () ٣(
  .)٢/٢٤٣اللسان () ٤(
  ).٤٢١جه البزار (أخر ) ٥(
  .)٢٣ رقم () ٦(
  ).٢/٢٧العلل الواردة () ٧(
  .)١/٨٦) العلل البن أيب حامت (٨(
  .)٢/٥٠٣) وشرح العلل (٣١٣) رواية ابن اجلنيد (٩(
  .)٣٥و ٢/٣٤هذيب (ت) وال٥/٥٢٣ل البن عدي () الكام١٠(



 ٢٦

أ عثمـان قـال: توضَّـ ُمحْـران، عن عبـد الكـرمي، عـن عبد العزيز املاجشونرواه  :شراالع .٢٩
  ً ً فغســـل وجهـــه ثـــال ً ، ويديـــه ثـــال ً ، ومســـح برأســـه، وغســـل رجليـــه ثـــال ، مث  ثـــال

 .)١("توضأت كما توضأ رسول هللا قال: "
 
ُ
لـــذا قـــال ابـــن حجـــر:  ؛)٢(ضـــعيف احلـــديث ،قار َخـــوعبـــد الكـــرمي هـــذا هـــو ابـــن أيب امل

 ، وليس يف املنت ما ينكر!)٣("إسناده ضعيف"

  

  الطريق احلادي عشر

ــــانعثمــــان بــــن  أن :-املصــــري مــــوىل بــــين هاشــــم- عــــن أيب علقمــــة ا دعــــا يوًمــــ  عفَّ
ًســــ ،بَوضـــوء فـــأفرغ بيـــده اليمــــىن علـــى يـــده اليســــرى  ،ا مـــن أصـــحاب رســــول هللا مث دعـــا 

 ً ً مث ،وغســلها ثــال ً  ، مضــمض ثــال ً  ،واستنشــق ثــال مث غســل يديــه إىل  ،مث غســل وجهــه ثــال
 ً ً املــرفقني ثــال  رأيــت رســول هللا : مث قــال ،مث غســل رجليــه فأنقامهــا ،ســهمث مســح برأ ، ثــال

 .توضأته الذى رأيتموين ُوضوءوضأ مثل هذا اليت
د :يعــين- عبيــد هللارواه  .٣٠ ري، عــن َمــبيــد بــن عُ ن عُ ، عــن عبــد هللا بــ-احالقــدَّ  ابــن أيب ز

  .)٤(به…  أيب علقمة
مــر ســوى فصــل )٥(اح خمتلــف فيــه، وهــو إىل الضــعف أقــربوالقــدَّ  ، لكنــه هنــا مل ينفــرد 

ــا س  ، لكــن قــال ابــن حجــر: عــد الفصــل هــذا املضمضــة عــن االستنشــاق، فبقيــة روايتــه ال 
  .)٦("وفيه ضعف"

  

                                  
  .) واللفظ له٤٤١البزار () و ٦٥هور (أبو عبيد يف الطأخرجه ) ١(
  ).٤١٥٦التقريب () ٢(
  .)٨٥التلخيص () ٣(
  .)٢١٦والبيهقي ( -واللفظ له  - )٢٨٣) والدارقطين (١٠٩أخرجه أبو داود () ٤(
  ).٣/١٠التهذيب () ٥(
  .)٨٥التلخيص () ٦(



 ٢٧

  الطريق الثاني عشر

بـن  جة بن زيـدعن خارِ  ،بن أيب سعيد عن سعيد بن احلارث ،ليح بن سليمانفُ رواه  .٣١
بت ،بت ً أن عثمان توضأ  :عن زيد بن  ً  ثال وقـال: هكـذا رأيـت رسـول هللا  ،ثال
 ١(توضأ(.  

قـال أبـو  ."ا عـن هـذا احلـديث فقـال: هـو حـديث حسـنسـألت حممـدً " :قال الرتمـذي
  ."هو غريب من هذا الوجه"عيسى: 

 ".وهذا احلديث حسن اإلسناد " :عقبه وقال البزار
ومل ينفــرد هنــا  ،)٢(ويف فُلــيح كــالم طويــل قرَّبــه ابــن حجــر بقولــه: "صــدوق كثــري اخلطــأ"

  .)٣(، وتبعهما ابن حجرمر، بل توبع، فاحلديث كما قال البخاري والبزار
  

  الطريق الثالث عشر

فـدعا مبـاء،  ،ُوضـوءسـئل عـن ال  عفَّـانأيـت عثمـان بـن ر «قال:  يكةلَ عن ابن أيب مُ 
ً ، فأصغى على يده اليمىن، مث أدخلها يف املاء، فتمضمض )٤(فأيت مبيضأة ً ، واستنثر ثال ، ثال

ً وغسل وجهه  ً ، مث غسل يده اليمىن ثال ً ، وغسل يده اليسرى ثال ، مث أدخل يده فأخـذ ثال
ما وظهورمها مرة واحدة، مث غسل رجليه، مث قـال: أيـن  ماء، فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطو

  ».يتوضأ ؟ هكذا رأيت رسول هللا ُوضوءالسائلون عن ال
د بـــن يـــونسرواه  .٣٢ ـــرمح ،د املـــؤذنحـــدثين ســـعيد بـــن ز ،ز ن عـــن عثمـــان بـــن عبـــد ال

 .)٥(فذكره … ُوضوءيكة عن اللَ ال: سئل ابن أيب مُ ق ،التيمي
  كذا ذكر! فصل املضمضة عن االستنشاق وذكر األذنني!

                                  
  ).٤٠٦( ) وابن املنذر يف األوسط٣٤٣) والبزار (١٦أخرجه الرتمذي يف العلل الكبري () ١(
  ).٥٤٤٣التقريب () ٢(
  .)٨٥التلخيص () ٣(
  .)١٥٣٢٤النهاية البن األثري ( -هي ِمْطَهرة كبرية يـَُتوضَُّأ منها ) ٤(
  .)٢٢٧) ومن طريقه البيهقي (١٠٩داود (أخرجه أبو ) ٥(



 ٢٨

  "أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة".: قال أبو داود عقبه
الفصـــل ، فهـــذا طريـــق حســـن بـــدون )١(وســـعيد قـــد انفـــرد ابـــن حبـــان بـــذكره يف الثقـــات

  .املذكور
  

  الطريق الرابع عشر

  :وله أسانيد ،املسيَّب عن سعيد بن 
 يـــــق، عـــــن عطـــــاءزَ عيب بـــــن رُ قـــــال:  ُشـــــ ،بــــن معاويـــــة النيســـــابوري دمحماألول: رواه  .٣٣

توضأ فخلل حليته، مث قال: رأيت  عفَّانرأيت عثمان بن «قال:  اخلراساين، عن سعيد
 .)٢(»يتوضأ فخلل حليته النيب 

"يعتـــرب  :عيبولقـــول ابـــن حبـــان يف ُشـــ ،)٣(ألن حممـــًدا مـــرتوك ؛وهـــذا الســـند ال يصـــح
 .)٦(متقدَّ حية ، وذكر اللِّ )٥(وعطاء متكلم فيه ،)٤(حديثه من غري روايته عن عطاء اخلراساين"

عــن ربيعــة بــن  ،عــن عبــد هللا بــن عبــد العزيــز ،رَغــالوليــد بــن عطــاء بــن األَ الثــاين: رواه  .٣٤
ــــرمحن ــــن املســــيَّ  ســــعيد عــــن ،أيب عبــــد ال ً  توضــــأ عثمــــان فمضــــمض: «ب قــــالب ، ثــــال

ً واستنشـق  ً وغســل وجهـه  ،ثـال ً ، ويـده اليمـىن ثــال ً ، ويـده اليســرى ثــال ، ومســح ثـال
ً  على رأسه، وغسل رجليه  .)٧(»توضأ هكذا رأيت النيب «، مث قال: ثال

                                  
)٨/٢٦٢() ١(.  
ــــط () ٢( ــــرباين يف األوسـ ــــاميني (٦٢٥٣أخرجـــــه الطـ ـــو نعـــــيم يف احلل٢٤٠٢) ويف مســـــند الشـ ــ ــــة ) وأب يـ
  .غريب :، وقال)٥/٢٠٦(
  ).٦٣١٠التقريب () ٣(
  ).٨/٣٠٨الثقات () ٤(
  .)٣/١٠٨التهذيب () ٥(
  .)١٣ رقم () ٦(
  غريب. :أطرافه) وقال-٢١٦) والدارقطين يف األفراد (٣٧٧لبزار يف مسنده (أخرجه ا) ٧(



 ٢٩

ولـيس يف املـنت مـا ينكـر سـوى فصـل  ،)٢(والوليـد ُوثِّـق ،)١(ضـعيف ثـيياللَّ  هـو وعبد هللا
 االستنشاق عن املضمضة.

أن  :عـن عثمـان ،عـن سـعيد ،عـن الزهـري ،عـن معمـر ،الثالث: رواه حيىي بن اليمان .٣٥
ً  النيب    .)٣(توضأ ثالً ثال

  :! وهو وْهٌم ألمرينل حيىي عن معمركذا قا
ه عـــن معمـــر )٥(وعبـــد الـــرزاق )٤(خمالفـــة ابـــن املبـــارك :األول ابـــن عـــن  ،لـــه، حيـــث رو

  عن عثمان. ،ُمحْرانعن  ،ن عطاء بن يزيد الليثيع ،شهاب
ــــــني ؛وهــــــذا الطريــــــق أصــــــح ــــــوهم أقــــــرب للواحــــــد مــــــن االثن ــــــارك  ،ألن ال ــــــن املب وألن اب

  .خبالف حيىي الذي مل يذكر فيهم ،مرالرزاق من كبار أصحاب مع وعبد
  .)٦("إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن املبارك" :قال أمحد

؟ فــالقول قــول مــن ،اختلــف أصــحاب معمــر إذا ،ســئل إبــراهيم احلــريب" :وقــال اجلــالب
  .)٧("القول قول ابن املبارك :قال

  .)٨("املباركوابن  ،هشام بن يوسف :أثبت أصحاب معمر" :قال الدَّاَرُقْطِين و 
  .)٩("لزمت معمراً مثان سنني" :أما عبد الرزاق فقد قال

  .)١٠("كان حيفظ حديث معمر": عن أبيه أمحد ،قال عبد هللاو 
  .)١١("جيِّد اإلتقان ،عبد الرزاق متثبِّت يف معمر": قال يعقوب بن شيبةو 

                                  
  ).٣٤٤٤التقريب () ١(
  .)٨/٣٨٦اللسان () ٢(
  ).٣٧٨لبزار (ه اأخرج) ٣(
  ).١٩٣٤أخرجه البخاري () ٤(
  ).١٠٧) وأبو داود (٤٢١) ومن طريقه أمحد (١٣٩( همصنفيف ) ٥(
  .)٢/٥١٦و١/٢٠٧شرح العلل ( )٦(
ريخ بغداد (٧(  (١٠/١٦٥(.  
  .)٢/٥١٦) شرح العلل (٨(
ريخ ابن أيب خيثمة (٩( ريخ دمشق (١٢٢٧)    .)٣٦/١٦٧) و
ريخ دمشق (١٠(  (٣٦/١٨٤(.  
  .)٢/٥١٦) شرح العلل (١١(



 ٣٠

عـــن  رزاقروايـــة مجاعـــة هلـــذا الوجـــه عـــن الزهـــري كمـــا رواه ابـــن املبـــارك وعبـــد الـــ :ثـــاينال
  .)١(، وقد سبقمعمر

قـــال الـــدارقطين وذكـــر مـــا رواه حيـــىي هنـــا: "فـــوهم فيـــه، والصـــواب حـــديث عطـــاء بــــن 
  .)٢(يزيد"

  

  عشر اخلامسالطريق 

، ولـه عـن عثمـان  ،عـن أبيـه  ،بـن أيب طالـب جعفرعن معاوية بن عبد هللا بن 
  :سندان

بـن  عن معاويـة ،راقةموىل آل سُ  اف بن خالد املخزومي، عن طلحةعطَّ رواه  :األول .٣٦
 َمْضَمضفت ،توضأ  عفَّانقال: رأيت عثمان بن  ،عبد هللا بن جعفر، عن أبيه 

 ً ً واستنشــق  ،ثــال ً وغســل وجهــه  ،ثــال ً وغســل يديــه  ،ثــال ً  ثــال ومســح برأســه  ،ثــال
ً وغسل رجليه  ،واحدة  .)٣(»يتوضأ مث قال: هكذا رأيت رسول هللا  ،ثال

، فهـــذا )٦(وابــن حبــان )٥(وطلحــة ســكت عنــه البخـــاري ،)٤(عطـَّـاف فيــه ضــعف يســـري
ت األخرى الثابتة، سوى فصل املضمضة عن االستنشاق. ؛الوجه جيد  ملوافقة لفظه للروا

 ،عن معاوية بـن عبـد هللا بـن جعفـر ،القرشي إسحاق بن حيىي بن طلحةرواه  :الثاين .٣٧
ـــانعـــن عثمـــان بـــن  ،عـــن أبيـــه  ً فغســـل يديـــه  ،أأنـــه توضَّـــ  عفَّ كـــل واحـــدة   ثـــال

ً واستنثر  ،منهما ً ومضمض  ،ثال ً وغسل وجهه  ،ثال وغسل ذراعيه كل واحدة  ،ثال

                                  
  .)٢/٢٢والعلل للدارقطين ( )،١٨ برقم ( )١(
  .)٢/٢٥العلل () ٢(
وأبو الفضل الزهري يف حديثه  ) واللفظ منه٥١٥) والصغري (٨٤٩٩أخرجه الطرباين يف األوسط () ٣(
رخيه الكبري (٦٣١(   .) خمتصًرا٤/٣٥٠)، وعلقه البخاري يف 
  ).٣/١١٢التهذيب ( )٤(
  ) ٤/٣٥٠التاريخ الكبري () ٥(
  .)٦/٤٨٨الثقات () ٦(



 ٣١

ً منهما  ً  ثال ً ومسح برأسه  ،ثال ً وغسل رجليه  ،ثال ً  ثال مث  ،كل واحـدة منهمـا  ثال
  .)١(»يتوضأ هكذا رأيت رسول هللا «قال: 

لقويهذا إسناد مل خيتلف فيه، إ" :قال الدارقطين   ."ال أن إسحاق بن حيىي ليس 
ت الثابتة. منكر، خمالف للطريق األوىلاللفظ هذا ، و )٢(وهو ضعيف   ولبقية الروا

عــدا فصــل املضمضــة عــن  ،ولفظــه األول ،حســن بسـنده فهـذا الطريــق عــن عثمــان 
  االستنشاق.

  
لصواب   .وهللا أعلم 

                                  
ـــزار () ١( ـــدارقطين  -خمتصـــًرا)  - ١/٣٥والطحـــاوي يف شـــرح املعـــاين () خمتصـــًرا-٣٤٩أخرجـــه الب وال
  .به …من طريقني عن إسحاق  )١١٨والبيهقي يف اخلالفيات ( -واللفظ له  -) ٣٠١(
  .)٣٩٠التقريب () ٢(



 ٣٢

  اخلامتة وأهم التوصيات
  ، منها القوي والضعيف.ُوضوءات لللى عدة صفاحتوى هذا احلديث ع

  فأما ما ورد يف الصحيح ففي النقاط التالية:
١. .  توضأ ثالً ثالً
  .غسل كفيه ثالث مرات .٢
  .واستنثرواستنشق مضمض  .٣
  .غسل وجهه ثالث مرات .٤
  .يده اليمىن إىل املرفق ثالث مراتغسل  .٥
  .غسل يده اليسرى مثل ذلك .٦
  .مسح رأسه .٧
  .الث مراتاليمىن إىل الكعبني ث غسل رجله .٨
  .غسل اليسرى مثل ذلك .٩

  :وما ورد خارج الصحيح وكان قو 
نه مت .١ .التصريح   ضمض واستنشق ثالً
 .طنهماظاهرمها و  -أذنيه مسح  .٢
 التصريح مبسح الرأس مرة واحدة. .٣
  مسح اللحية. .٤

  ا:مردودً وما ورد خارج الصحيح وكان 
  .ثالً حّىت قفاهمسح برأسه  .١
 .نشاقفصل بني املضمضة واالستال .٢
  واعلموا أن األذنني من الرأس. : قول عثمان .٣

  
ـــا حلـــرص علـــى تتبـــع طـــرق احلـــديث الواحـــد :وختاًم الـــذي يتخلـــف رواتـــه يف  أوصـــي 

وهللا ويل التوفيــــق، واحلمــــد  رب  ،منهــــا والعمــــل مبقتضــــى مــــا صــــحَّ  ،وبيــــان عللهــــا ،ألفاظــــه
 العاملني.



 ٣٣

  مراجع البحث
  

د. عبـد حتقيـق  ،أمحد بن علي العسـقالين ،ابن حجر .اإلصابة يف معرفة الصحابة - ١
 .ه١٤٢٩، ١هللا الرتكي، دار هجر، القاهرة، ط

حتقيــق  ،أبــو الفضــل دمحم بــن طــاهر القيســراين .أطــراف الغرائــب واألفــراد للــدارقطين - ٢
ض ط ،دار التدمرية ،جابر السريع  .ه١٤٢٨ ،١الر

ســـر بـــن كمـــال ،أبـــو بكـــر دمحم بـــن املنـــذر .األوســـط -٣  ،لفـــالح مبصـــردار ا ،حتقيـــق 
ض ط  .ه١٤٣٠ ،١الر

 ،حمفـوظ الـرمحن السـلفي .حتقيـق د ،أبـو بكـر أمحـد بـن عمـرو البـزَّار .البحر الزَّخـار - ٤
  .ه١٤٠٩ ،١ط ،بريوت ،مؤسسة علوم القرآن

بغيــة الباحــث. علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي، حتقيــق مســعد الســعدين، دار الطالئــع،  - ٥
  القاهرة.

الفـاروق  ،صـالح بـن فتحـي هـاللحتقيـق  ،ثمة خيالتاريخ. أمحد بن زهري. ابن أيب - ٦
  .ه١٤٢٧ ،١ط ،القاهرة ،احلديثة للطباعة والنشر

 ،دار الكتــاب العـــريب ،أبــو بكــر أمحــد بـــن علــي اخلطيــب البغــدادي .ريــخ بغــداد - ٧
  .بريوت
 ،دار الفكــر ،حتقيـق عمــر العمـروي ،ابــن عسـاكر .علــي بـن احلسـن .ريـخ دمشـق - ٨

  .ه١٤١٥ ،١ط ،بريوت
 ،حتقيــق عبــد الــرمحن بــن حيــىي املعلمــي ،دمحم بــن إمساعيــل البخــاري .التــاريخ الكبــري - ٩

 .بريوت ،دار الكتب العلمية
عــــامل  ،حتقيــــق كــــوركيس عــــواد ،حبشــــل .أســــلم بــــن ســــهل الواســــطي .ريــــخ واســــط -١٠

 .ه١٤٠٦ ،١ط ،بريوت ،الكتب
مشـهور  حتقيـق ،أبو بكر أمحد بـن علـي اخلطيـب البغـدادييل تلخيص املتشابه.  -١١

ض، طبن حسن، دا  .ه١٤١٧، ١ر الصميعي، الر



 ٣٤

حتفـــة األشـــراف. يوســـف بـــن عبـــد الـــرمحن املـــّزِي، حتقيـــق عبـــد الصـــمد بـــن شـــرف  -١٢
  .ه١٣٨٤، ١الدين، الدار القيِّمة، اهلند، ط

حتقيـق عبــد  ،أبـو نعــيم أمحـد بــن عبـد هللا األصــبهاين تسـمية مــن روى عـن الفضــل. -١٣
ض، ط  .ه١٤٠٩، ١هللا اجلديع، دار العاصمة، الر

،أضـــواء علـــى العلـــل. ابـــن عبـــد اهلـــادي املقدســـي، حتقيـــق ســـامي جـــاد هللا ةتعليقـــ -١٤
ض، ط  .ه١٤٢٣، ١السلف، الر

، حتقيـق، دمحم وخـالص، دار ابـن أبو حـامت دمحم بـن حبَّـان البسـيت التقاسيم واألنواع. -١٥
 .ه١٤٣٣، ١حزم، بريوت، ط

دار  ،ةحتقيــق دمحم عوَّامــ ،أمحــد بــن علــي العســقالين ،ابــن حجــر .تقريــب التَّهــذيب -١٦
  .ه١٤٣٠ ،٢ط ،جدة ،املنهاج
ســــعيد أعــــراب، التَّمهيــــد. أبــــو عمــــر يوســــف بــــن عبــــد هللا بــــن عبــــد الــــرب، حتقيــــق  -١٧

 .ه١٤١٠
ذيب األمساء واللغـات، النـووي، أبـو زكـر حميـي الـدين بـن شـرف، إدارة الطباعـة  -١٨

  املنريية، مصر.
 ،وعــادل اعتنــاء إبــراهيم ،أمحــد بــن علــي العســقالين ،ابــن حجــر .ــذيب التهــذيب -١٩

  .ه١٤١٦ ،١ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة
ــــار عــــوَّاد، مؤسســــة  -٢٠ ـــذيب الكمــــال. يوســــف بـــن عبــــد الــــرمحن املــــّزِي، حتقيـــق بشَّ

 .ه١٤٣١، ٢الرسالة، بريوت، ط
صر الدين الدمشقي، حتقيق دمحم العرقسوسـ -٢١ ي، دار الرسـالة، توضيح املشتبه. ابن 

  .ه١٤٣١، ١بريوت، ط
 ،دار التأصـيل ،حتقيـق مركـز البحـوث ،سـى الرتمـذيأبو عيسى دمحم بـن عي .اجلامع -٢٢
 .ه١٤٣٥، ١ط ،،القاهرة
حتقيـــق حبيـــب الـــرمحن  –آخـــر مصـــنف عبـــد الـــرزاق  –اجلـــامع. معمـــر بـــن راشـــد  -٢٣

 .ه١٤٠٣، ٢األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط



 ٣٥

ـــن إمساعيـــل البخـــاري .اجلـــامع الصَّـــحيح -٢٤ ـــو عبـــد هللا دمحم ب  ،النســـخة الســـلطانية ،أب
 .ه١٤٣١ ،١ط ،القاهرة ،مكتبة الطربي ،بن كمالتقدمي نشأت 

خمتـــار النـــدوي، الـــدار  حتقيـــق ،أمحـــد بـــن احلســني البيهقـــي .اجلــامع لشـــعب اإلميـــان -٢٥
  .ه١٤٠٦، ١السلفية، اهلند، ط

 ،جملـس دائـرة املعـارف ،،أبـو دمحم عبـد الـرمحن بـن أيب حـامت الـرازي .اجلرح والتعديل -٢٦
  .بريوت ،اث العريبتصوير دار إحياء الرت  ،ه١٣٧١ ،١ط ،اهلند

، أضــواء حــديث الزهــري. أبــو الفضــل عبيــد هللا العــويف، حتقيــق د. حســني البلــوط -٢٧
ض، ط  .ه١٤١٨، ١السلف، الر

 ،٥ط ،دار بيــان، بــريوت ،أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد هللا األصــبهاين .حليــة األوليــاء -٢٨
 .ه١٤٠٧
ار ، دمشــــهور ســــلمانحتقيــــق  ،أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن احلســــني البيهقــــياخلالفيــــات.  -٢٩

ض، ط  .ه١٤١٤، ١الصميعي، الر
الزهد. عبد هللا بـن املبـارك، حتقيـق حبيـب الـرمحن األعظمـي، دار الكتـب العلميـة،  -٣٠

 بريوت. 
السنن. أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق دمحم عوامة، دار القبلـة،  -٣١

  .ه١٤٣١ ،٣جدة، ط
ــــدَّارمي .الســــنن -٣٢ دار  ،يــــق نبيــــل العمــــريحتق ،أبــــو دمحم عبــــد هللا بــــن عبــــد الــــرمحن ال

  .ه١٤١٩ ،١ط ،البشائر اإلسالمية
 ،املكتبـــة اإلســـالمية ،حتقيـــق دمحم فـــؤاد ،ابـــن ماجـــة القـــزويين ،دمحم بـــن يزيـــد .الســـنن -٣٣
  .تركيا

 ،دار التأصــيل ،حتقيــق مركــز البحــوث ،أمحــد بــن شــعيب النَّســائي .الســنن الصُّــغرى -٣٤
  .ه١٤٣٥ ،١ط ،القاهرة
 ،دار التأصــيل ،حتقيــق مركــز البحــوث ،ســائيأمحــد بــن شــعيب النَّ  .ىالســنن الكــرب  -٣٥
  .ه١٤٣٣ ،١ط ،القاهرة



 ٣٦

حتقيـق د. عبـد هللا الرتكـي، دار  ،أبو بكر أمحد بن احلسـني البيهقـي .ريالسنن الكب -٣٦
 .ه١٤٣٢، ١هجر، القاهرة، ط

أبـــو عبيـــد اآلجـــري، حتقيـــق دمحم األزهـــري، الفـــاروق احلديثـــة،  .أليب داودســـؤاالت  -٣٧
 .ه١٤٣١، ١القاهرة، ط

، ١، حتقيق دمحم األزهـري، الفـاروق احلديثـة، القـاهرة، طللدارقطين ت الربقاينسؤاال -٣٨
 .ه١٤٢٧
ض، ســؤاالت احلــاكم للــدارقطين. حتقيــق موفــق عبــد القــادر،  -٣٩ مكتبــة املعــارف، الــر

  .ه١٤٠٤، ١ط
ــــبالء -٤٠ ــــذهيب .ســــري أعــــالم الن ــــن أمحــــد ال ــــوؤط ومجاعــــة ،دمحم ب  ،حتقيــــق شــــعيب األرن

  .ه١٤٠٢ ،٢ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة
دار  ،حتقيـق نـور الـدين عـرت ،أبو الفرج عبـد الـرمحن بـن رجـب .شرح علل الرتمذي -٤١
   .ه١٣٩٨، ١ط ،بريوت ،املالح
ـــاج النيســـابوري .الصَّـــحيح املســـند -٤٢  ،حتقيـــق دمحم فـــؤاد ،أبـــو احلســـني مســـلم بـــن احلجَّ

  .ه١٣٧٤ ،١ط ،تركيا ،املكتبة اإلسالمية
، ١دار التأصـيل، القـاهرة، ط لبحـوث،الضعفاء. أبو جعفر الُعقيلي، حتقيق مركـز ا -٤٣

 .ه١٤٣٥
، ٢علي بن املـديين، حتقيـق دمحم األعظمـي، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت، ط .عللال -٤٤

 م.١٩٨٠
 -ترتيـب أيب طالـب القاضـي  -أبو عيسى دمحم بن عيسـى الرتمـذي  .العلل الكبري -٤٥

   .ه١٤٠٦ ،١ط ،األردن ،مكتبة األقصى ،حتقيق محزة مصطفى
حتقيــق  ،أبــو احلســن علــي بــن عمــر الــدارقطين .األحاديــث النبويــة العلــل الــواردة يف -٤٦

ض ،دار طيبة ،وخالد املصري حمفوظ الرمحن السلفي   .ه١٤٣٢ ،١ط ،الر
العلــل ومعرفـــة الرجــال عـــن أمحــد. روايـــة املــروذي وغـــريه، حتقيــق وصـــي هللا عبـــاس،  -٤٧

  .ه١٤٠٨، ١الدار السلفية، بومباي، ط
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ســـي ،بـــن أيب حـــامت الـــرازي أبـــو دمحم عبـــد الـــرمحن .علـــل احلـــديث -٤٨  ،حتقيـــق دمحم الد
ض ،مكتبة الرشد   .ه١٤٢٤ ،١ط ،الر

ض، ط -٤٩ ، ٣فــتح البــاري. ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي العســقالين، دار الســالم، الــر
 .ه١٤٢١
دمحم أنــس، الرســالة دي، حتقيــق الكامــل يف أمســاء الرجــال. أبــو أمحــد عبــد هللا بــن َعــ -٥٠

  .ه١٤٣٣، ١العاملية، دمشق، ط
ستار عن زوائد البزَّار. علي بن أيب بكـر اهليثمـي، حتقيـق حبيـب الـرمحن كشف األ -٥١

  .ه١٤٠٥، ١األعظمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
عبـد الفتـاح أبـو غـدة، حتقيـق  ،أمحد بـن علـي العسـقالين ،ابن حجر .لسان امليزان -٥٢

 .ه١٤٢٣، ١دار البشائر، بريوت، ط
  .ه١٤٠٢، ٣كتاب، بريوت، طجممع الزوائد. علي بن أيب بكر اهليثمي، دار ال -٥٣
جممــوع فتــاوى ابــن تيميــة. مجــع وترتيــب عبــد الــرمحن بــن دمحم القاســم، جممــع امللــك  -٥٤

 .ه١٤١٦فهد، املدينة النبوية، 
ب عقـل، مكتبـة الرشـد،  -٥٥ خمتصر اخلالفيات. أمحـد بـن فـرح اللخمـي، حتقيـق د. ذ

  .ه١٤١٧، ١ط
ـــــل ســــــعد، دار ا -٥٦ ــــــو طــــــاهر البغــــــدادي، حتقيــــــق نبيـ ، ١لنــــــوادر، طاملخلصــــــيات. أب

 .ه١٤٢٩
دمحم ضــياء األعظمــي، دار  حتقيــق ،أمحــد بــن احلســني البيهقــي املــدخل إىل الســنن. -٥٧

 اخللفاء، الكويت.
 ،حتقيـــق شـــكر هللا القوجـــاين ،أبـــو دمحم عبـــد الـــرمحن بـــن أيب حـــامت الـــرازي .املراســـيل -٥٨

 .ه١٤٠٢ ،٢ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة
دمحم بـــن عبـــد الواحـــد املقدســـي،  املســـتخرج مـــن األحاديـــث املختـــارة. ضـــياء الـــدين -٥٩

  .ه١٤١٢، ١حتقيق عبد امللك الدهيش، مكتبة النهضة احلديثة، ط
حتقيـــق مركـــز  ،أبـــو عبـــد هللا دمحم بـــن عبـــد هللا احلـــاكم .املســـتدرك علـــى الصـــحيحني -٦٠

 .ه١٤٣٥، ١ط ،،القاهرة ،دار التأصيل ،البحوث
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 رشـيد رِضـا، مسائل أمحد. أبو داود سليمان بن األشعث السجسـتاين، تقـدمي دمحم -٦١
  دار املعرفة، بريوت.

 ،هجــــر ،دمحم الرتكــــي .حتقيــــق د ،أبــــو داود ســــليمان بــــن داود الطَّيالســــي .املســــند -٦٢
 .ه١٤١٩ ،١ط ،مصر
 ،١ط ،عــامل الكتــب، بــريوت ،حتقيــق مجاعــة ،أبــو عبــد هللا أمحــد بــن حنبـل .املسـند -٦٣

  .ه١٤١٩
دار  ،الدِّمشــقي حتقيــق أميــن ،أبــو عوانــة يعقــوب بــن إســحاق اإلســفراييين .املســند -٦٤
  .ه١٤١٩ ،١ط ،بريوت ،املعرفة
خليــــل شــــيحا، دار املعرفــــة، املســـند. أبــــو يعلــــى أمحــــد بــــن علــــي املوصــــلي، حتقيــــق  -٦٥

  .ه١٤٢٦، ١بريوت، ط
املسند. إسحاق بن راهويه احلنظلي، حتقيق عبـد الغفـور البلوشـي، مكتبـة اإلميـان،  -٦٦

  .ه١٤١٢، ١املدينة النبوية، ط
شاشـــي، حتقيـــق حمفـــوظ الـــرمحن الســـلفي مكتبـــة العلـــوم املســـند. اهليـــثم بـــن كليـــب ال -٦٧

  .ه١٤١٠، ١واحلكم، املدينة، ط
عـــــامل  ،حتقيــــق حبيــــب الــــرمحن األعظمــــي ،عبــــد هللا بــــن الــــزبري احلُميــــدي .املســــند -٦٨

 .بريوت ،الكتب
حتقيــق الســامرائي والصــعيدي،  –املنتخــب منــه  –املســند. عبــد بــن محيــد الكشــي  -٦٩

  .ه١٤٠٨، ١مكتبة السُّنة، القاهرة، ط
ين، حتقيق أمين أبو مياين، مؤسسة قرطبة، مكة، ط -٧٠ ، ١املسند. دمحم بن هارون الرو

 .ه١٤١٦
ــــق محــــدي الســــلفي، مؤسســــة  -٧١ مســــند الشــــهاب. دمحم بــــن ســــالمة القضــــاعي، حتقي

  .ه١٤٠٥، ١الرسالة، ط
حتقيـق عبـد اهلـادي بـن  ،أبو القاسم عبد هللا بن دمحم البغوي .مسند علي بن اجلعد -٧٢

  .ه١٤٠٥ ،١ط ،الكويت ،تبة الفالحمك ،عبد القادر
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ــــن دمحم الطَّحـــــاوي، حتقيـــــق شـــــعيب األرنـــــوؤط، مؤسســـــة  -٧٣ ر. أمحـــــد بـ مشـــــكل اآل
 .ه١٤١٥، ١الرسالة، بريوت، ط

مكتبـة  ،حتقيق اجلمعة واللحيـدان ،أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن أيب شيبة .املصنف -٧٤
ض ،الرشد   .ه١٤٢٥ ،١ط ،الر
املكتـب  ،حتقيق حبيـب الـرمحن األعظمـي ،اينعبد الرزاق بن مهام الصنع .املصنف -٧٥

  .ه١٤٠٣ ،٢ط ،بريوت ،اإلسالمي
 ،أمحــد بــن علــي العســقالين ،ابــن حجــر .املطالــب العاليــة بزوائــد املســانيد الثمانيــة -٧٦

ض، طحتقيق   .ه١٤٣١، ٢د. سعد الشثري، دار العاصمة، الر
لرسـالة، معامل السـنن. أبـو سـليمان اخلطـايب، حتقيـق سـعد عمـر وشـعبان، مؤسسـة ا -٧٧

 .ه١٤٣٣، ١بريوت، ط
مكتبـــة  ،حتقيـــق أمحـــد البلوشـــي ،ابـــن األعـــرايب .أبـــو ســـعيد أمحـــد بـــن دمحم .املعجـــم -٧٨
ض ،الكوثر   .ه١٤١٢ ،١ط ،الر
دار  ،حتقيـــق طـــارق بـــن عـــوض هللا ،ســـليمان بـــن أمحـــد الطـــرباين .املعجـــم األوســـط -٧٩

  .ه١٤١٥ ،١ط ،القاهرة ،احلرمني
ــــد البــــاقي -٨٠ ــــو احلســــني عب ــــن قــــانع األمــــوي، حتقيــــق صــــالح  معجــــم الصــــحابة. أب ب

ء األثرية، املدينة النبوية، ط   .ه١٤١٨، ١املصرايت، مكتبة الغر
معجم الصحابة. أبـو القاسـم عبـد هللا بـن دمحم البغـوي، حتقيـق دمحم األمـني اجلكـين،  -٨١

  .ه١٤٢١، ١طمكتبة دار البيان، الكويت، 
 .لفيحتقيق محدي الس ،سليمان بن أمحد الطرباين .املعجم الكبري -٨٢
معرفــة الرجــال، ابــن حمــرز البغــدادي، حتقيــق أيب عمــر األزهــري، الفــاروق احلديثــة،  -٨٣

 .ه١٤٣٠، ١القاهرة، ط
 .٣نسب قريش، مصعب الزبريي، حتقيق إ.ليفي، دار املعارف، القاهرة، ط -٨٤
ابــــن األثــــري اجلــــزري، حتقيــــق أمحــــد اخلــــراط، املكتبــــة  ،النهايــــة يف غريــــب احلــــديث -٨٥

 .ه١٤٣٤، ١املكية،مكة، ط


