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 ةـدراسع وـمج اجلوربني ح علىسمليف اعن الصحابة الواردة آلثار ا

 املقدمة:

إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـاهلل مـن وـرور أنفسـنا ومـن      
سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأوهد أن ال إلـه  

 ،،،أما بعد ..إال اهلل وحده ال وريك له وأن حممدًا عبده ورسوله

وهي أول ما يسـلل عنـه   بعد الشهادتني،  من أعظم أركان اإلسالمفإن الصالة 
، سـدت فسـد سـا ر عملـه    ف فإن صلحت صـلح سـا ر عملـه وإن   ، العبد يوم القيامة

 ال تصح من دونها.  وللصالة وروط وأركان

ومن وروطها اليت ال تصح دونها: الطهارة اليت تكون بالوضوء، ومن فـرو   
 هاا هو اصأصـل، و ـد رخـش الشـرل ملـن لـب        الوضوء غسل القدمني إىل الكعبني

اخلفني أن ميسح عليهما تيسريًا على الناس، وأما اجلوربني فقد و ع خالف بـني أهـل   
 .كما سيلتي العلم يف املسح عليها

استدل بها اجمليزون للمسح على اجلـوربني بـل هـي عمـدتهم      ومن اصأدلة اليت
الـواردة  ثار مجعت فيه اآلهاا حبث واآلثار اليت وردت عن الصحابة رضي اهلل عنهم، 

 املسح على اجلوربني ومسيته: عن الصحابة يف 

 مجع ودراسة" اآلثار الواردة عن الصحابة يف املسح على اجلوربني" 

املسـح علـى   عـن الصـحابة يف   لآلثار الـواردة  ويف هاا البحث سوف أتعر  
 ، وذلك صأسباب عديدة منها: اجلوربني
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، فما هي أسـباب هـاا   املسح على اجلوربنيالعلماء يف جواز أن هناك اختالفًا بني  -
 اخلالف؟ 

أن من أدلة من أجاز املسح على اجلوربني هاه اآلثـار  فكـان البـد مـن دراسـتها       -
 ملعرفة هل صح منها ويء أم ال؟ 

وجيمـع   املسح علـى اجلـوربني  يف مل أ ف على حبث مستقل جيمع كالم أهل العلم  -
 عب طر ها واحلكم عليها. اآلثار الواردة فيه ويستو

 الدراسات السابقة:
فلول من ذكر أهل العلم أمساء الصحابة الاين ورد عنه املسح على اجلوربني، 

نش عليها اإلمام أمحد، ثم بعده أبو داود يف سننه ثم بعدهما ابن املنار ثم جاء بعدهم 
 كما سيلتي.  بن سيد الناسالبيهقي ثم جاء بعدهم ا

 روا فقط أمساء الصحابة دون التعر  للحكم على هاه اآلثار. وهؤالء اصأ مة ذك

ثم خرج هاه اآلثار وعزها إىل بعض مصـادرها الزيلعـي وتكلـم علـى بعـض      
 . (1)أسانيدها

ثم وجدت حبثا يف ملتقى أهل احلديث للباحـث حممـد أجمـد البيطـار مجـع فيـه       
ل أثـر ككـم عـام    االثار الواردة عن الصحابة يف املسح على اجلوربني وحكم على كـ 

لكنـه صـحح بعـض اآلثـار مـع أن أسـانيدها ال  تمـل         ،(2)وبدون دراسـة اصأسـانيد  
التصحيح مثل أثـر علـي رضـي اهلل عنـه، وكـان حكمـه علـى اآلثـار بـدون دراسـة           

 لألسانيد. 
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 منهج البحث:  

عـن  يعتمد البحث علـى املـنها االسـتقرا ي مـن مجـع طـرر اآلثـار الـواردة         
ومجع أ وال أهل النقد فيها مع املوازنة بينها يف ضوء  لى اجلوربنياملسح عالصحابة يف 

 منها النقد عند احملدثني. 

 خطة البحث:  

 يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة عشر مبحثًا وخامتة وفهارس فنية. 

  .مقدمة 
  .متهيد 
  (3)، وفيه مباحثاملسح على اجلوربنيختريا اآلثار الواردة عن الصحابة يف:  
 عمرأثر  خترياملبحث اصأول: ا   .واحلكم عليه 

  :علي  أثر ختريااملبحث الثاني  .واحلكم عليه 
  :أن أثر  ختريااملبحث الثالث  واحلكم عليه . 
  :الرباء بن عازبأثر  ختريااملبحث الرابع   .واحلكم عليه 

  : بالل أثر  ختريااملبحث اخلام احلكم عليه. و 
  :أبي و اص نسعد بأثر ختريا املبحث السادس   .واحلكم عليه 
  :سهل بن سعدأثر  ختريااملبحث السابع   .واحلكم عليه 

  :دي بن عجالن ُصأبي أمامة أثر  ختريااملبحث الثامن  .واحلكم عليه 
  :عبداهلل بن عمر أثر ختريااملبحث التاسع   .واحلكم عليه 
 عبداهلل بن مسعود أثر ختريا: اوراملبحث الع  كم عليه. واحل 
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  مسعود عقبة اصأنصاري يأب أثر احلادي عشر: ختريااملبحث  عليه.  واحلكم 
  :عمار  أثر ختريااملبحث الثاني عشر  .واحلكم عليه 
  :حكم املسح على اجلوربنياملبحث الثالث عشر . 

  .اخلامتة: وتتضمن أبرز النتا ا والتوصيات 
 فهرس املصادر واملراجع . 

وما كان فيـه مـن   ، وحده صواب فهو من اهلل اا البحث منفما كان يف هوبعد 
العمل خالصًا لوجهـه   اتعاىل أن جيعل هال اهلل خطل وزلل فمين ومن الشيطان، وأسل

 . الكريم
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 متهيد: تعريف اجلورب.

ومـا  اجلـورب(،  )  بل البدء يف الكالم على املباحث البد من التعريـف بلفظـة  
  ؟اخلف الفرر بينه وبني

  .(4)"اجلورب: غشاءان للقدم من صوف يتخا للدفء" ال أبو بكر بن العربي: 

هو ما يلبسه اإلنسان يف  دميه سواء ويف املوسوعة الفقهية عرفوا اجلورب بلنه: "
 . (5)"من الصوف أو القطن أو الكتان أو حنو ذلك كان مصنوعًا

 . (6)جل من جلد َرِ يقَما يلب  ِفي الرِّواخُلف: 

ر بني اجلورب واخلف أن اجلورب مصنول من صوف أو  طن وحنوهما، فالفر
 واخلف مصنول من جلد. 

و د وردت أحاديث وآثار يف املسح على اجلوربني، فلما اصأحاديـث فقـد روي   
من حديث املغرية بن وعبة، وثوبان، وأبي موسى اصأوـعري رضـي اهلل عـنهم، و ـد     

 . (7)وتكلم فيها بعضهم، صححها بعضها أهل العلم

يـاكر  أما اآلثار فلول من نش عليها اإلمام أمحد كما نقل ذلك عنه حيث  ال: "
  . "(8) املسح على اجلوربني عن سبعة أو مثانية من أصحاب رسول اهلل

 ىومسح علـ ثم جاء بعده أبو داود ومسى هؤالء الصحابة وزاد عليهم فقال: " 
وأن  بـن مالـك،   ، اء بن عازبوالرب ،(9)وأبو مسعود، بن أبي طالباعلي : اجلوربني

وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب  ،(10)وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وأبو أمامة
  .(12)"( 11)وابن عباس

روي إباحـة املسـح علـى اجلـوربني عـن      ثم جاء بعده احلافظ ابن املنار فقال: "
: علـي بـن أبـي طالـب، وعمـار بـن ياسـر، وأبـي          تسعة من أصحاب رسول اهلل
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 ،(13)وأن  بن مالك، وابن عمر، والـرباء بـن عـازب، وبـالل، وأبـي أمامـة      مسعود، 

 . (14)"وسهل بن سعد

املسح على اجلـوربني عـن أبـى أمامـة      يف يوروثم جاء بعدهم البيهقي فقال: "
 ال أبو داود: وروى ذلك عن عمر بـن اخلطـاب   . وسهل بن سعد وعمرو بن حريث

  .(15)"وابن عباس

سـعد بـن أبـي    وزاد يف الـرواة مـن الصـحابة:    اس بن سيد النثم جاء بعدهم ا
  .(16)و اص

فهـؤالء ثالثـة عشـر    ثـم  ـال: "   ابـن املنـار   أبـو داود و  ه الونقل ابن القيم ما 
اجلـواز علـى هـؤالء رضـي اهلل عـنهم، ال علـى حـديث أبـي          صحابيًا. والعمـدة يف 

فلـم أجـد لـه    مع التنبيه بلنه ذكر طريق عبداهلل بن أبي أويف، وكما سبق . (18()17) ي 
 سندًا. 

 يصبح العدد ثالثة عشر صحابيًا.  سعد بن أبي و اصوبإضافة طريق 
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 املسح على اجلوربنيختريج اآلثار الواردة عن الصحابة يف 

 .واحلكم عليه  عمرأثر  ختريجاملبحث األول: 

 :  عمرأثر 

 . أنه توضل يوم مجعة ومسح على جوربيه ونعليه عمر عن  يرو

 : ختريا اصأثر

عن ( 21)عن أبيه( 20)عن أبي جناب( 19)حدثنا وكيعفقال: ابن أبي ويبة  أخرجه 
  .(23)أن عمر توضل يوم مجعة ومسح على جوربيه ونعليه( 22)اس بن عمروَلُج

به إال أنه جعل اب حييى بن حية َنَج يأب ورواه العقيلي من طريق أبي نعيم عن
 . (24)ابن عمروعمر: اس، َلبني ُج

حدثنا عمرو بن أبـي  ـي     ال احلكم بن بشري ه: عن  تارخالبخاري يفوعلق 
. (25)حممد بن جابر عن أبيه: رأى عمر أو ابن عمـر ميسـح اجلـوربني   عن أو ابن  ي  

 . (26)وذكره أيضًا ابن أبي حامت معلقًا

فمرة جعله عن ابن عمر، ومرة عن عمر  ابَنَجوأظن هاا االضطراب من أبي 
  وهاا بسبب ضعفه، واهلل أعلم.

 احلكم عليه: 

 ضعيف يف هاا اصأثر، واهلل أعلم.  اإلسناد إىل عمر 
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 . واحلكم عليه أثر علي ختريج املبحث الثاني: 

 : علي أثر 

رأيت عليًا بال فمسح على جوربيه ونعليه ثم  ام "روى كعب بن عبد اهلل  ال: 
 . "يصلي

 ختريا اصأثر: 

( 29)عن كعب بـن عبـد اهلل  ( 28)عن الزبر ان( 27)الثوريعبدالرزار عن  أخرجه

  .(30)"رأيت عليًا بال فمسح على جوربيه ونعليه ثم  ام يصلي" ال: 

  .(31)الثوري به وكيع عن عن ابن أبي ويبةوأخرجه أيضًا 

 : ًاكعبوتابع 

  .(32)وأخرج طريقه ابن أبي ويبة، عمرواس بن َلُخ .1

حنـوه دون ذكـر    وابن املنار بـه ( 33)عمرو بن حريث، وأخرج طريقه ابن أبي ويبة .2
  .(35)والبيهقي من طريق إسرا يل عن الزبر ان به حنوه ،(34)النعلني

  .(36)مالك بن اجلون، وأخرج طريقه ابن سعد .3

 احلكم عليه: 

بالنظر إىل السند الاي أخرجه عبـدالرزار فهـو سـند ضـعيف جلهالـة كعـب،       
بن عمرو وسنده ضـعيف، وسـند عمـرو بـن حريـث رجالـه        اسَلويشهد له طرر خ

قات، ومالك بن اجلون وسنده ضعيف، وأحسنها وأ واها طريقـًا طريـق عمـرو بـن     ث
عـن   تدل علـى أن لـه أصـالً   هلاا اصأثر،  حيدث منها  وةهاه الطرر جممول حريث، و

 ، واهلل أعلم.  علي
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 .واحلكم عليه  أنسأثر  ختريجاملبحث الثالث: 

 :  أن أثر 

 أنه كان ميسح على اجلوربني.  أن عن  يرو

 ختريا اصأثر: 

عن أن  بن مالك أنـه  ( 38)عن  تادة( 37)أخربنا معمر: قالفعبد الرزار  أخرجه
 . (39)نعم ميسح عليهما مثل اخلفني:  ال، كان ميسح على اجلوربني

 . (42)والطرباني ،(41)وابن املنار، (40)وأخرجه أيضًا ابن أبي ويبة

 وتابع  تادة: 

و ال: ( 45)والبيهقي( 44)ه ابن أبي ويبةأخرج طريق ،(43)بن ضرار سعيد بن عبد اهلل .1
 . ورفعه بعض الضعفاء ولي  بشيء

رأيـت أنـ  بـن مالـك      ولفظـه "  .(46)اصأزرر بن  ي ، أخرج طريقـه الـدوالبي  و .2
أحدث فغسل وجهه ويديـه ومسـح علـى جـوربني مـن صـوف، فقلـت: أمتسـح         

 . "عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف

 . (47)العللإلمام أمحد يف ، أخرج طريقه االطفيل وأبو .3

 . (48)عاصم اصأحول، أخرج طريقه ابن حزمو .4

 . (49)راود بن جنيح احلماني أخرج طريقه البيهقي .5

 احلكم عليه: 

وهاا إسناد صحيح طريق عبدالرزار اسناده صحيح، وصححه اصألباني بقوله: "
رر اصأزبن ضرار ضعيف. وطريق  سعيد بن عبد اهللوطريق . (50)"على ورط الشيخني
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 بن زيـاد الطحـان   سهل لكن يف إسناده .(51)إسنادهصحح الشيخ أمحد واكر  بن  ي 
  ال الاهيب عنه: 

 .(53)يف سـنده أبـو رجـاء الكلـيب فيـه ضـعف       الطفيل يأبوطريق  .(52)صدور

بلنه وهم وأن الصـواب روايـة أن أنـ      يهحكم الدار طين عل عاصم اصأحولوطريق 
هاا إسـناد صـحيح علـى    "يق عاصم بقوله: وصحح اصألباني طر ،(54)مسح على خفيه

والصواب ما ذهب إليه احلافظ الدار طين فالثقـات مـن تالميـا عاصـم      .(55)"ورطهما
 وطريق راود بن جنيح فيه ضعف. رووه بلفظ: املسح على اخلفني. 

يف هاا اصأثر من طريق  تادة عنـه، ولـه متابعـات    فقد صح اإلسناد إىل أن  
 أعلم. من أكثر من طريق، واهلل 

 .واحلكم عليه  الرباء بن عازبأثر  ختريجاملبحث الرابع: 

 :  الرباء بن عازبأثر 

 ميسح على جوربيه.  كانأنه   عن الرباء يرو

 ختريا اصأثر: 

عـن إمساعيـل بـن    ( 57)عـن اصأعمـ   ( 56)عبـد الـرزار عـن الثـوري     أخرجه 
  .(60)"بيه ونعليهرأيت الرباء بن عازب ميسح على جور: " ال( 59)عن أبيه( 58)رجاء

كلـهم مـن طريـق    ( 63)والبيهقـي  ،(62)وابـن املنـار  ، (61)وأخرجه ابن أبي وـيبة 
 اصأعم  به. 

( 66)حـدثنا سـفيان  ( 65)حدثنا أبو نعيم( 64)حسني بن نصر وروى الطحاوي عن

عن رجاء الزبيدي عـن الـرباء أنـه كـان ميسـح علـى اجلـوربني        ( 67)عن حييى بن هانئ
  .(68)والنعلني
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 ال: بلغين أن  ،(70)عن إمساعيل بن أمية ،(69)الثقفي ي ويبة عنوأخرجه ابن أب
  .(71)كان ال يرى باملسح على اجلوربني بلسًا الرباء بن عازب 

 احلكم عليه: 

وهاا سـند صـحيح   طريق عبدالرزار اسناده صحيح وصححه اصألباني بقوله: "
 وطريق الطحاوي إسناده صحيح أيضًا.  .(72)"على ورط مسلم

 . فيه انقطال بني إمساعيل والرباء  عيل بن أميةإمساوطريق 

 ، واهلل أعلم. فقد صح اصأثر عن الرباء 

 

 .واحلكم عليه  باللأثر  ختريجاملبحث اخلامس: 

 :  باللأثر 
 . ومسح علي جوربيه وخفيه لأنه توض  عن بالل يرو

 ختريا اصأثر: 
عـن  ( 75)و سـعد البقـال  بـ أثنا ( 74)يعلي عن( 73)محدأ يبابن املنار عن أ أخرجه 

 ىومسـح علـ   ل ضي حاجتـه، ثـم توضـ    يت بالاًلأ ال: ر( 76)ليلي أبيعبدالرمحن بن 
 . (77)جوربيه وخفيه

 احلكم عليه: 
 ضعيف لضعف أبي سعد البقال، واهلل أعلم. اإلسناد يف هاا اصأثر إىل بالل 
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 .واحلكم عليه  أبي وقاص نسعد بأثر  ختريجاملبحث السادس: 

 :  أبي و اص نسعد بأثر 
 باملسح على اجلوربني.  بلسًا ىأنه كان ال ير سعد بن أبي و اص عن  يرو

 ختريا اصأثر: 
الثقفي، عن إمساعيل بن  مل أجد من أخرجه سوى ابن أبي ويبة  فقد رواه عن

 ال: وبلغين عن سعد بن أبي و اص، وسعيد بن املسيب أنهما كانا ال يريان بلسا  أمية
 وسبق الكالم على هاا السند يف أثر الـرباء بـن عـازب     .(78)وربنيباملسح على اجل

 . السابق، وهاا السند فيه انقطال بني إمساعيل وسعد 
 احلكم عليه: 

 ضعيف النقطاعه، واهلل أعلم. اإلسناد يف هاا اصأثر إىل سعد 

 .واحلكم عليه  سهل بن سعدأثر  ختريجاملبحث السابع: 

 :  سهل بن سعدأثر 
 أنه مسح على اجلوربني. عن سهل بن سعد  يرو

 ختريا اصأثر: 
عـن أبـي   ، (80)عن هشام بن سعد، (79)بابزيد بن ُحأخرجه ابن أبي ويبة عن 

  .(82)عن سهل بن سعد  أنه مسح على اجلوربني، (81)حازم
ثنـا هشـام بـن    ( 84)ثنا عبد الـرمحن ( 83)حدثونا عن بندارورواه ابن املنار فقال: 

وهاا فيه ابهام لشيوخه  .(85)ميسح علي اجلوربني يت سهاًلأ ال: ربي حازم أسعد عن 
 الاين حدثوه. 
 احلكم عليه: 

 فيه ضعف لضعف هشام بن سعد، واهلل أعلم.  اإلسناد يف هاا اصأثر إىل سهل 
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 .واحلكم عليه دي بن عجالن ُصأبي أمامة أثر  ختريجاملبحث الثامن: 

 : أبي أمامة أثر 

 ميسح على اجلوربني. أنه كان  أمامة يعن أب يرو

 ختريا اصأثر: 

 ،(88)عن أبي غالب ،(87)عن محاد بن سلمة ،(86)وكيع أخرجه ابن أبي ويبة عن

بـن   محـاد ورواه ابـن املنـار مـن طريـق      .(89) ال: رأيت أبا أمامة ميسح على اجلوربني
 . (90)ة"واخلفني والعماميف متنه " سلمة به وزاد

 : احلكم عليه

فيه ضعف صأجل محـاد بـن سـلمة وأبـي     ا اصأثر إىل أبي أمامة اإلسناد يف ها
 واهلل أعلم. ، (91)غالب، ومع ذلك حسن سنده اصألباني

 

 .واحلكم عليه  ابن عمرأثر  ختريجاملبحث التاسع: 

 :  ابن عمرأثر 

 . أنه كان ميسح على جوربيه ونعليهبن عمر عن ا يرو

 ختريا اصأثر: 

عـن أبـي   ( 93)عـن حييـى بـن أبـي حيـة     ( 92)ريعـن الثـو   عبد الـرزار  أخرجه 
 . (95)بن عمر أنه كان ميسح على جوربيه ونعليهاعن ( 94)اسَلاجُل
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بـن عمـر يقـول:    ا ـال مسعـت   من  ول ابن عمر، فقد ( 96)حييى البكاءورواه 
 ،(98)وابن أبي وـيبة  ،(97)". أخرجه عبدالرزاراملسح على اجلوربني كاملسح على اخلفني"

 عن حييى به. ( 100)الرازييق أبي جعفر من طر( 99)وابن املنار

 احلكم عليه: 

 ضعيف يف هاا اصأثر، واهلل أعلم. كال اإلسنادين إىل ابن عمر 

 

 .واحلكم عليه  عبداهلل بن مسعودأثر  ختريجاملبحث العاشر: 

 :  مسعود نعبداهلل بأثر 

 . كان ميسح على خفيه وميسح على جوربيه ن ابن مسعود روي ع

 ر: ختريا اصأث

أن ابـن   ،(103)عن إبـراهيم ، (102)عن اصأعم  ،(101)عن معمرروى عبدالرزار 
وهاا السند فيـه انقطـال بـني     .(104)مسعود كان ميسح على خفيه وميسح على جوربيه

 ابراهيم وابن مسعود فهو مل يدرك زمنه. 

أبي ) ابن مسعود( خطل والصواب أن هاه الرواية عن)  وله يف هاه الرواية عن
عـن  ( 105)عن إبراهيم عن همام بـن احلـارث  روى الثوري عن اصأعم  مسعود( فقد 

كما سيلتي، وال وك أن رواية الثوري أصح من روايـة معمـر، فـالثوري    مسعود  أبي
ورواية معمـر عـن اصأعمـ  خطـل فيهـا       ،(106)مقدم على كل من روى عن اصأعم 

الـيت   أمحد يقول: أحاديث معمر عن اصأعمـ  اإلمام  ال ابن عسكر: مسعت معمر، 
ولعله و ع فيها  .(107)يغلط فيها لي  هو من عبدالرزار إمنا هو من معمر، يعين الغلط

 تصحيف أو خطل. 
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أبـي مسـعود( وذلـك عنـدما     ) ابن مسعود( بداًل من) وكاا و ع عند الطرباني
، عن عبد الرزار، عن الثوري، عن اصأعم ، الدبري إسحار بن إبراهيم أخرجه عن

"أنه كان ميسـح علـى اجلـوربني،    : ن احلارث، عن ابن مسعودعن إبراهيم، عن همام ب
وال وك أن هاه الرواية أما أنه و ع فيها خطل أو تصـحيف، والروايـة    .(108)والنعلني"

أبـي مسـعود( كمـا    ) املوجودة يف مصنف عبدالرزار هي اصأصل واملوجود فيهـا عـن  
 سيلتي. اهلل أعلم. 

 احلكم عليه: 

 ضعيف النقطاعه، واهلل أعلم. ن مسعود اإلسناد يف هاا اصأثر إىل اب

 .احلكم عليهو  مسعود عقبة األنصاري يأبأثر  ختريجاملبحث احلادي عشر: 

 :  مسعود اصأنصاري يأبأثر 

 أنه كان ميسح على اجلوربني. عن أبي مسعود  يرو

 ختريا اصأثر: 
عـن  ( 110)عن منصـور ( 109)أخربنا الثورييف مصنفه:  قالفلرزار اعبد أخرجه 

مـن   -كان أبو مسعود اصأنصـاري ميسـح علـى جـوربني لـه     "  ال: ( 111)خالد بن سعد
 . (112)"ونعليه -وعر

وأمحد بن حنبل مـن طريـق   ، (113)وأخرجه ابن أبي ويبة عن وكيع عن الثوري
 كالهما عن منصور به حنوه. ( 115)والبيهقي من طريق وعبة ،(114)الثوري

 وتابع خالدًا: 
وابـن   ،(118)وابن أبـي وـيبة  ، (117)عبدالرزار أخرج طريقه  (116)همام بن احلارث .1

 . (119)املنار
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 . (120)، أخرج طريقه ابن أبي ويبةسري بن عمروُيو .2
  .(121)، أخرج طريقه ابن أبي ويبةوقيق بن سلمةوأبو وا ل:  .3

 احلكم عليه: 

صحيح علـى  طريق عبدالرزار اسناده صحيح، وصحح اصألباني إسناده فقال: "
صحح اصألبـاني  ن احلارث اسناده صحيح أيضًا، ووطريق همام ب .(122)"ورط الشيخني

إسـناده ثقـات. وكـاا طريـق أبـي وا ـل. فصـح         سري بن عمروُيوطريق  ،(123)إسناده
 يف هاا اصأثر من أكثر من طريق، واهلل أعلم.  اإلسناد بالك إىل أبي مسعود 

 

 .واحلكم عليه  عمارأثر  ختريجاملبحث الثاني عشر: 

 :  عمارأثر 
 ". اجلوربني ىوميسح عل ليتوض هيتأفر عمار  ىدخلت علل: " ا مطرفروى 

 ختريا اصأثر: 

( 124)دثت عن الدارمي ثنا حسان بن عبـد الـوارث  ُحابن املنار فقال: أخرجه  

عمـار   ىدخلـت علـ  " ـال:  ( 126)عن مطرف( 125)َلَحْرِثيِّايوب عن يزيد بن ُمَعِنق أعن 
 . (127)"وميسح علي اجلوربني ليتوض هيتأفر

( 129)حـدثنا عبـد الـوارث   ( 128)حدثنا عفـان فقال: جه ابن أبي ويبة لكن أخر 

دخلـت علـى عمـار    "عن يزيد بن ُمَعِنق عن مطرف  ال: ( 130)حدثنا أيوب السختياني
  .(131)"فوافقته وهو يف اخلالء فخرج وتوضل ومسح على اخلفني

 احلكم عليه: 
ن املنـار  بالنظر إىل السند الاي أخرجـه ابـن املنـار فـإن فيـه انقطاعـا بـني ابـ        

 والدارمي، والصواب رواية ابن أبي ويبة واليت فيها املسح على اخلفني، واهلل أعلم. 
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 .حكم املسح على اجلوربنياملبحث الثالث عشر: 

 : (132)أ والى عللى اجلوربني عيف جواز املسح أهل العلم اختلف 

 األول:  قولال

مجـع  هـاا عـن    إىل جواز املسح على اجلوربني، روي مجع من أهل العلمذهب 
وابن عمر، بن أبي طالب،  عليمن الصحابة ممن خرجت آثارهم يف هاا البحث مثل: 

 وغريهم رضي اهلل عنهم.  وعمار بن ياسر

بن أبي ربـا  يف  ـول،   وعطاء موىل ابن عمر، نافع من التابعني ومن بعدهم: و
 اهرية. هو  ول الظو، بن املباركاوإبراهيم النخعي، والثوري، و، وسعيد بن جبري

 القول الثاني: 

 ن اجلوربان ثخينني. كوشرط أن يبجواز املسح على اجلوربني 

وصـاحبا أبـا   ، بـن حنبـل   أمحـد هـو رأي  وهو مروي عن سعيد بن املسـيب، و 
 . بن احلسن أبو يوسف وحممدحنيفة: 

 القول الثالث: 

أبـي حنيفـة،    وهو  ـول ( 133)ال جيوز املسح على اجلوربني إال أن يكونا جملدين
 والشافعي. ومالك يف إحدى الروايتني، 

 قول الرابع: ال

وهو مروي عن: جماهـد، وعمـرو بـن    مطلقًا، عدم جواز املسح على اجلوربني 
 وهو املشهور عن مالك. واصأوزاعي، دينار، وعطاء يف  ول، 
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 أسباب اختالفهم: 

حسب ما ظهر لي فإن اختالف العلماء يف حكم املسـح علـى اجلـوربني يعـود     
 ر، منها: صأمو

يف املسـح عـن اجلـوربني،  ـال      اخلالف يف ثبوت اصأحاديث الواردة عـن الـنيب    .1
 . (134)"والرواية يف اجلوربني فيها لني احلافظ العقيلي: "

حديث منكر، ضـعفه سـفيان    "وذاكو ال: ( 135)وذكر البيهقي حديث املغرية
بـن املـديين   الثوري وعبد الرمحن بن مهدي وأمحد بن حنبل وحييى بن معني وعلي 

ومسلم بن احلجاج، واملعروف عن املغرية حديث املسح على اخلفني ويـروى عـن   
 و د صحح الرتماي حديث املغرية.  .(136)"أنهم فعلوهمن الصحابة مجاعة 

هل يقاس اجلورب على اخلف أم ال؟ فبعض العلماء يرى أنه ال يلخا حكم اخلف  .2
يرى أنه يقاس على اخلف، وبعضهم إال إذا كان اجلورب جملدًا أو منعاًل. وبعضهم 

 على أثر أنـ  بـن مالـك    وعلق أمحد واكر  .(137)يرى أنه ال يقاس على اخلف
فلـي  اصأمـر  ياسـًا للجـوربني علـى      ، بقوله: " املعنى يف حديث أن  أدر السابق

اخلفني، بل هو أن اجلوربني داخالن يف مدلول كلمة اخلفني بداللة الوضع اللغوي 
عاني، واخلفان لي  عليهما موضع خالف، فاجلوربان مـن مـدلول   لأللفاظ على امل

اخلفني( فيدخالن فيهما بالداللة الوضعية اللغوية، وأن  بن مالك صحابي ) كلمة
من أهل اللغة  بل دخول العجمة، واختالط اصألسنة فهو يبني أن معنى اجللد أعم 

حصـر اخلفـاف    من أن يكون من اجللد وحده، ومل يلت دليل من الشرل يدل على
يف اليت تكون من اجللد فقط، و ول أن  هاا أ وى حجة ألف مرة مـن أن يقـول   

 . (138)اخل ...مثله مؤلف من مؤلفي اللغة
هل  ول الصحابي وعمله حجة أم ال؟ اصأ مة اصأربعة بينهم خالف يف حجية  ول  .3

  .(139)الصحابي
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عليـه  -ردة عنه وسبب اختالفهم: اختالفهم يف صحة اآلثار الوا ال ابن رود: "
يف: هـل يقـاس    أنه مسح على اجلوربني والنعلني، واختالفهم أيضًا -الصالة والسالم

على اخلف غريه أم هي عبادة ال يقاس عليها وال يتعـدى بهـا حملـها؟ فمـن مل يصـح      
عنده احلديث أو مل يبلغه، ومن مل ير القياس على اخلف  صر املسح عليه، ومن صـح  

ولرتدد اجلوربني  ...قياس على اخلف أجاز املسح على اجلوربنيعنده اصأثر، أو جوز ال
 . (140)" ...اجمللدين بني اخلف واجلورب غري اجمللد

 القول الراجح: 

 جواز املسح على اجلوربني وذلك صأمور منها: 

 صحة اصأثار الواردة عن بعض الصحابة يف املسح على اجلوربني.  .1

 رب جملدًا أو منعاًل. مل يرد عن الصحابة اورتاط أن يكون اجلو .2

جيوز املسح على اجلـوربني إذا  " ال ابن تيمية: اجلورب مثل اخلف ويلخا أحكامه،  .3
ففي السنن ، أو مل تكن يف أصح  ولي العلماء، سواء كانت جملدة، كان ميشي فيهما

مسح على جوربيه ونعليه، وهاا احلديث إذا مل يثبت فالقياس يقتضـي   أن النيب 
بني اجلوربني واخلفني إمنا كون هاا من صوف، وهاا مـن جلـد،    ذلك  فإن الفرر

ومعلوم أن مثل هاا الفرر غري مؤثر يف الشريعة، فال فرر بني أن يكون جلودًا أو 
 واهلل أعلم. . (141)" ... طنًا أو كتانًا أو صوفًا

: أبو املنـار حممـود   ، تلليفاملعتصر من ور  خمتصر اصأصول من علم اصأصول
الطبعـة  ، الناور: املكتبة الشاملة، مصر، مصطفى بن عبد اللطيف املنياويبن حممد بن 

 . م2011 -هـ 1432الثانية، 
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 ةــاخلامت

 وتتضمن أبرز النتا ا والتوصيات، وهي: 

 أبرز النتائج: 

اآلثار الواردة عن الصحابة يف املسح على اجلوربني ثبت عن أربعة مـنهم املسـح    -1
 ا ني. على اجلوربني ومل يثبت عن الب

بعــض مــن ذكــرت أمســالهم مــن الصــحابة يف املســح علــى اجلــوربني وردت  -2
 .أمسالهم على سبيل اخلطل أو التصحيف

اجتمال هؤالء الصحابة على هاا اصأمر مما يدلل  وتـه خاصـة مـع عـدم وجـود       -3
 املخالف هلم من الصحابة.

به عـن   ول من  ال: أن جواز املسح على اجلوربني من مفردات احلنابلة انفردوا  -4
بقية املااهب اصأربعة  ول غري صحيح فقد وافقهم بعض كبار احلنيفة على القول 

 به بشرط أن يكون اجلورب صفيقًا. 

 التوصيات:  

 هاه بعض التوصيات اليت مرت بي أثناء كتابة البحث منها: 
العناية مبوضول مجع اصأحاديث واآلثار يف موضول واحد مما له أثر يف بيـان حجـة    -1

 هاا القول.  أصحاب
 االهتمام بتحقيق املؤلفات اليت مجعت آثار الصحابة ومن بعدهم صأهميتها.  -2
فكم أدى عدم االهتمام بالك إىل تصحيح أحاديث االهتمام بعلم علل احلديث   -3

 معلولة صححها بعض املتقدمني واملتلخرين. 
ا حممـد  واحلمد هلل الاي بنعمته تتم الصاحلات وصـلى اهلل وسـلم علـى سـيدن    

 وعلى آله وصحبه أمجعني. 



 33     سلطان فهد الطبيشي .ديف املسح على اجلوربني...      عن الصحابةالواردة آلثار ا 

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 . وما بعدها 184/ 1نصب الراية  (1)

 . http: / / www. ahlalhdeeth. com/ vb/ showthread. php?t=66585هاا رابط البحث  (2)

 .  سلرتب هاه املباحث مبتد ًا باخللفاء الراودين ثم بقية الصحابة على احلروف اهلجا ية (3)

 . 149/ 1عارضة اصأحوذي  (4)

 . 271/ 37 سوعة الفقهية الكويتيةاملو( 5)

 . 247/ 1املعجم الوسيط  (6)

ونصـب  ، 342/ 1تنقيح التحقيـق البـن عبـداهلادي    ، و284/ 1ينظر: السنن الكربى للبيهقي  (7)
حـديث املسـح علـى    ، واملسح على اجلوربني جلمال الدين القامسي، و159/ 1الراية للزيلعي 

 ريها. وغملاهر الفحل  اجلوربني دراسة نقدية

 . 331/ 1، واملغين البن  دامة 463/ 1ينظر: اصأوسط البن املنار (8

ويؤكـد ذلـك   وهو خطل أو تصحيف يف النسخة  بن مسعود(، ا) ويف بعض نسخ سنن أبي داود (9)
 115/ 1يف  قيقـه لسـنن أبـي دود     وـَعيب اصأرنـؤوط  رواية ابن املنار، وهاا ما  اله الشـيخ  

نصـب  ينظـر:  و"، )ج(: وابن، وهـو خطـل   يف أصلمسعود( فقال: "  عندما علق على لفظة )وأبو
 . 375/ 1، وور  العيين على سنن أبي داود 159/ 1الراية 

 مل أجد من أخرج طريقه.   (10)

 مل أجد من أخرج طريقه.   (11)

 . 115/ 1سنن ال (12)

وابـن عبـداهلادي يف    331/ 1كاا يف املطبول من اصأوسط، لكن ما نقله ابن  دامـة يف املغـين    (13)
خـالف هـاا  فقـد     272/ 1وابن القيم يف تهايب سـنن أبـي داود    346/ 1تنقيح التحقيق 
( وبعـد البحـث مل أجـد لـه روايـة، ولعـل املوجـود يف        عبد اهلل بن أبي أوفى) ذكروا بداًل عنه

 )أبو أمامة( وروايته موجودة كما سيلتي.  املطبول يف اصأوسط هو الصواب وهو
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 . 462/ 1اصأوسط  (14)

 . 285/ 1السنن الكربى  (15)

 . 379/ 2ينظر: النفح الشاي ور  جامع الرتماي  (16)

 يعين حديث املغرية بن وعبة الاي ذكر فيه املسح على اجلوربني و د سبق.  (17)

 . 272/ 1تهايب سنن أبي داود  (18)

أبـو سـفيان الكـويف     -ملةبضم الراء وهمزة ثم مه -هو: وكيع بن اجلرا  بن مليح الرلاسي  (19)
ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات يف آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعني وما ـة ولـه   

 [.  581ص  تقريبسبعون سنة. ]ال

هو: حييى بن أبي حية أبو َجَناب الكليب عن عبد الرمحن بن أبي ليلى وطاوس وعنه أبـو نعـيم    (20)
 [. 364/ 2 لكاوف. ]اـه147لقوي مات وجعفر بن عون  ال النسا ي وغريه لي  با

 [. 635اب، جمهول من الرابعة. ]التقريب ص َنهو: أبو حية الكليب والد أبي َج (21)

 [. 143 اس بن عمرو بصري ضعيف روى عن ابن عمر. ]التقريب صَلهو: اجُل (22)

 . 1986، ر م: 188/ 1املصنف  (23)

 . 92/ 2الضعفاء الكبري  (24)

 . 53/ 1التاريخ الكبري  (25)

 . 220/ 7اجلر  والتعديل  (26)

الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسرور الثوري أبو عبد اهلل الكويف، ثقـة حـافظ فقيـه عابـد      (27)
وله أربع وسـتون.   ـه161إمام حجة، من رلوس الطبقة السابعة، وكان رمبا دل ، مات سنة 

 [. 244]التقريب ص 

 [. 213. ]التقريب ص ـه120ن السادسة، مات سنة الزبر ان بن عبد اهلل الضمري، ثقة م (28)

. ]ينظر: التاريخ الكبري يف الثقات ابن حبان ذكره، العبدي، يعد يف الكوفينيكعب بن عبد اهلل  (29)
 [.  334/ 5والثقات البن حبان ، 224/ 7واجلر  والتعديل ، 224/ 7
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 . 773، ر م: 199/ 1املصنف  (30)

 . 1997، ر م: 189/ 1املصنف  (31)

ثقة عابد إال أنه ملا كرب ، ويف سنده: أبو بكر بن عياش: 1992، ر م: 188/ 1 صدر السابقامل (32)
 وعبداهلل بن سعيد مل أجد له ترمجة. [. 624]التقريب ص ، ينظر: ساء حفظه

حدثنا وكيع  ال حدثنا يزيـد بـن مردانبـة عـن     فقال: . 1998، ر م: 189/ 1 صدر السابقامل (33)
. فوكيع بن اجلرا : توضل ومسح على اجلوربني عن عمرو بن حريث أن عليًاالوليد بن سريع 

والوليـد بـن   [. 389/ 2 كاوـف ]ال، ويزيد بن مردانبه: ثقـة  [581]التقريب ص . ثقة حافظ
   [.420ص  التقريب]وعمرو بن حريث: صحابي صغري. [. 351/ 2 كاوف]السريع: ثقة أيضًا. 

 . 462/ 2اصأوسط  (34)

 . 285/ 1ى السنن الكرب (35)

أخربنا الفضل بن دكني حدثنا مسـعود بـن سـعد    فقال ابن سعد: . 241/ 6طبقات الكربى ال (36)
اجلعفي عن عمرو بن  ي  عن خالد بن سعيد عن مالك بن اجلون  ـال: رأيـت عليـًا جلـ      

. ويف سنده خالد بن سعيد مل أجـد فيـه   فبال ثم دعا مباء فتوضل ومسح على اجلوربني والنعلني
 فهو جمهول.  [255/ 6ثقات ]الوال تعديالً ، وذكره ابن حبان يف الثقات  جرحًا

معمر بن راود اصأزدي موالهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبـت فاضـل إال أن يف   هو  (37)
روايته عن ثابت واصأعم  وهشام بن عروة ويئًا وكاا فيمـا حـدث بـه بالبصـرة، مـن كبـار       

 [. 541و ابن مثان ومخسني سنة، ]التقريب ص وه ـه154السابعة، مات سنة 

عـن عبـد اهلل بـن سـرج      ،  تادة بن دعامة أبو اخلطاب السدوسي االعمى احلافظ املفسرهو:  (38
   [.134/ 2 كاوف. ]الـه117و يل  ـه118 وأن ، وعنه أيوب ووعبة وأبو عوانة، مات كهاًل

 . 779، ر م: 200/ 1املصنف  (39)

 . 1990: ، ر م188/ 1املصنف  (40)

 . 462/ 2اصأوسط  (41)
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 . 690، ر م: 244/ 1املعجم الكبري  (42)

 . 36/ 4. اجلر  والتعديل يلي  هو بقووسعيد هاا  ال فيه أبو حامت الرازي:  (43)

 . 1994، ر م: 188/ 1املصنف  (44)

 . 285/ 1السنن الكربى  (45)

 . 561/ 3الكنى واصأمساء  (46)

 . 375/ 3العلل ومعرفة الرجال  (47)

 . . 85/ 2احمللى  (48)

  [.204]التقريب ص  ..راود بن جنيح احلماني صدور رمبا أخطلويف سنده: . 285/ 1السنن الكربى  (49)

 . 279/ 1 صحيح سنن أبي داود (50)

 . 13ينظر يف تعليقه على كتاب املسح على اجلوربني للقامسي ص (51)

عفوه وله ترمجة يف تاريخ اإلسالم. وتعقبـه   ال الاهيب: سهل بن زياد أبو زياد عن أيوب ما ض (52)
بن حبان: سهل بن زياد من أهل البصرة يروى عن داود بـن أبـي   اابن حجر فقال: ويف ثقات 

هند وعنه بشر بن يوسف فالظاهر أنه هو، و ال اصأزدي: سهل بن زياد الطحان أبو زياد عـن  
تاريخ االسـالم عنـه: صـدور.    و ال الاهيب يف انتهى. سليمان التيمي وطبقته منكر احلديث. 

. 118/ 3ولسـان امليـزان   ، 217/ 13تـاريخ اإلسـالم   ، و237/ 2ميـزان االعتـدال   ينظـر:  
وجر  االزدي حيتاج اىل بيان وتفسري صأنه كما  ال الاهيب عنه: "وأبو الفتح يسرف يف اجلـر ".  

 وهنا يرجح  ول الاهيب عليه.  

و ال ابن معني: صويلح، و ـال ابـن حبـان: يـروي      ال ابن عدي عنه: أحاديثه غري حمفوظة،  (53)
. املوضوعات عن الثقات ال  ل الرواية عنه، و ال أبو حامت الرازي: هو صاحل لي  بـالقوي 

 [. 468/ 2]لسان امليزان 

 . 102/ 12 العلل الواردة يف اصأحاديث النبوية (54)

 . 280/ 1 صحيح سنن أبي داود (55)
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 . وسبقت ترمجته يف أثر علي رضي اهلل عنهثقة حافظ،  الثوري هو: سفيان بن سعيد، (56)

هو: سليمان بن مهران اصأسـدي الكـاهلي أبـو حممـد الكـويف اصأعمـ ، ثقـة حـافظ عـارف           (57)
ه وكـان مولـده أول سـنة    148ه أو 147بالقراءات ورل لكنه يدل ، من اخلامسة مـات سـنة   

 [. 254. ]التقريب ص ـه161

   .[245/ 1 كاوفَضْمَعا وعدة، وعنه وعبة ومجاعة، ثقة. ]ال ، عن أوس بنإمساعيل بن رجاء الُزبيدي (58)

هو: رجاء بن ربيعة الزبيدي الكويف عن علي وأبي سعيد وعنه ابنه إمساعيل وحييى بن هـانئ   (59)
 [. 395/ 1 لكاوفاملرادي ثقة. ]ا

 . 778، ر م: 200/ 1املصنف  (60)

 ة "ونعليه".  ، لكن بدون لفظ1996، ر م: 189/ 1املصنف  (61)

 . 463/ 1اصأوسط  (62)

 . 285/ 1السنن الكربى  (63)

حملـه  عنـه:    ال عبـدالرمحن بـن أبـى حـامت     ...احلسني بن نصر بن املعارك: أبو على البغدادى (64)
مبصر يوم اجلمعة صأربع وعشرين يوًما خلون من وعبان سـنة إحـدى وسـتني     تويف ...الصدر

 [. 218/ 1اآلثار  معانيرجال  أساميور   يفاصأخيار  يوما تني، وكان ثقة ثبًتا. ] مغان

أبو نعيم املال ي موىل آل طلحة عن االعم  وزكريا بن أبي زا دة وأمم  هو: الفضل بن دكني احلافظ (65)
  [.122/ 2 كاوفيف سلخ وعبان بالكوفة. ]ال هـ219وعنه البخاري وعبد وأبو زرعة وأمم مات 

 هو: الثوري، وسبقت ترمجته.  (66)

 [. 597]التقريب ص ... حييى بن هانئ بن عروة املرادي أبو داود الكويف ثقة من اخلامسة (67)

 . 240/ 10ور  مشكل اآلثار  (68)

هو: عبد الوهاب بن عبد اجمليد بن الصلت الثقفي أبـو حممـد البصـري، ثقـة تغـري  بـل موتـه         (69)
 [. 368نة. ]التقريب ص عن حنو من مثانني س ـه194بثالث سنني، من الثامنة، مات سنة 
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هو: إمساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد االموي، عن أبيه وعكرمة ومجاعة، وعنه السـفيانان   (70)
 [.  244/ 1 لكاوف. ]اهـ139، مات وبشر بن املفضل، ثقة له حنو ستني حديثًا

 . 1995، ر م: 189/ 1املصنف  (71)

 . 279/ 1 صحيح سنن أبي داود (72)

بد الوهاب بن حبيب بن مهـران العبـدي أبـو أمحـد الفـراء النيسـابوري، ثقـة        هو: حممد بن ع (73)
 [. 254وله مخ  وتسعون سنة. ]التقريب ص  ـه272عارف، من احلادية عشرة، مات سنة 

هو: يعلى بن عبيد الطنافسي أخو عمر وحممد عن حييى بن سـعيد واالعمـ  وعنـه بـن منـري       (74)
   [.397/ 2 كاوف]ال. ـه209إال يف سفيان مات يف ووال  والصاغاني ثقه عابد  ال بن معني ثقة

هو: سعيد بن املرزبان العبسي موالهم أبو سعد البقال الكويف اصأعور، ضعيف مدل ، مـات   (75)
 [. 241بعد اصأربعني من اخلامسة. ]التقريب ص 

مساعـه مـن   عبد الرمحن بن أبي ليلى اصأنصاري املدني ثم الكويف، ثقة من الثانيـة اختلـف يف    (76)
 [.  349عمر، مات بو عة اجلماجم سنة ثالث ومثانني  يل إنه غرر. ]التقريب ص 

 . 463/ 1اصأوسط  (77)

 . 1995، ر م: 189/ 1املصنف  (78)

أصله من خراسان وكـان بالكوفـة ورحـل يف احلـديث فـلكثر       ...زيد بن احُلباب أبو احلسني الُعْكلي (79)
   [.222. ]التقريب ص ـه230، من التاسعة مات سنة يف حديث الثوري خطىءمنه، وهو صدور 

هشام بن سعد املدني أبو عباد أو أبـو سـعيد، صـدور لـه أوهـام ورمـي بالتشـيع، مـن كبـار           (80)
 [. 572أو  بلها. ]التقريب ص  ـه160السابعة، مات سنة 

وابـن   هو: سلمة بن دينار االمام أبو حازم املدني االعرج أحد االعالم، عن سـهل بـن سـعد    (81)
 هــ 140بن خزمية: ثقـة مل يكـن يف زمانـه مثلـه، تـويف      ااملسيب، وعنه مالك وأبو ضمرة،  ال 

 [.  452/ 1 الكاوف]هـ. 144و يل 

 . 2002، ر م: 189/ 1املصنف  (82
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هو: حممد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكـر بنـدار، ثقـة مـن العاوـرة، مـات سـنة         (83
 [. 469]التقريب ص . ومثانون سنة وله بضع ـه252

هو: عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي موالهم أبو سـعيد البصـري، ثقـة ثبـت حـافظ       (84)
 ـه198عارف بالرجال واحلديث،  ال ابن املديين: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة 

 [. 351وهو بن ثالث وسبعني سنة. ]التقريب ص 

 . 463/ 1اصأوسط  (85)

 سبقت ترمجته. جلرا ، ثقة حافظ، وكيع بن ا (86)

عابد أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه بلخرة،  ثقةمحاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة،  (87)
 [.  178. ]التقريب ص ـه167من كبار الثامنة، مات سنة 

أبو غالب صاحب أبي أمامة بصري، نزل أصبهان  يل امسه حزور و يـل سـعيد بـن احلـزور      (88)
 [.  664فع، صدور خطىء من اخلامسة. ]التقريب ص و يل نا

 . 1991، ر م: 188/ 1املصنف  (89)

 . 463/ 1اصأوسط  (90)

 . 280/ 1 صحيح سنن أبي داود (91)

 وسبقت ترمجته.  الثوري هو: سفيان بن سعيد، ثقة حافظ،  (92)

 هو: حييى بن أبي حية الاي سبقت ترمجته، وهو ضعيف لكثرة تدليسه.  (93)

 اس بن عمرو بصري، ضعيف، وسبقت ترمجته. َلاس هو: اجُلَلاجُلأبو  (94)

 . 776، ر م: 199/ 1املصنف  (95)

بن عمر وأبي العالية، وعنه عبد الوارث وعلي بن عاصم، ضـعيف،  احييى البكاء بصري، عن  (96)
 [. 376/ 2كاوف . ]الهـ130مات 

 . 782، ر م: 200/ 1املصنف  (97)

 . 2006، ر م: 190/ 1املصنف  (98)
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 . 462/ 1اصأوسط  (99)

هو: عيسى بن أبي عيسى عبد اهلل بن ماهان، وأصله من مرو، وكان يتجر إىل الري، صدور  (100)
   [.629سيء احلفظ خصوصًا عن مغرية، من كبار السابعة، مات يف حدود الستني. ]التقريب ص 

مـ  وهشـام بـن    معمر بن راود اصأزدي، ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عـن ثابـت واصأع   (101
 عروة ويئًا وكاا فيما حدث به بالبصرة، وسبقت ترمجته. 

هو: سليمان بن مهران اصأسدي اصأعم ، ثقة حـافظ عـارف بـالقراءات ورل لكنـه يـدل ،       (102
 . وسبقت ترمجته

هو: ابن يزيد بن  ي  ابن اصأسود النخعي أبو عمران الكويف الفقيه ثقة إال أنه يرسـل كـثريا    (103)
 [.  95. ]التقريب ص ست وتسعني وهو ابن مخسني أوحنوها مات دون املا ة سنةمن اخلامسة 

 . 781، ر م: 200/ 1املصنف  (104)

هو: همام بن احلارث بن  ي  بن عمرو النخعي الكويف ثقة عابد من الثانية مات سنة مخ   (105)
 [. 574وستني. ]التقريب ص 

 . 720- 715/ 2ينظر: ور  علل الرتماي البن رجب  (106)

 .  720/ 2 املصدر السابقينظر:  (107)

 . 9239، ر م: 250/ 9املعجم الكبري  (108)

 . سبقت ترمجتهالثوري هو: سفيان بن سعيد، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة،  (109)

، عن أبي وا ل وزيـد بـن وهـب   هو: منصور بن املعتمر أبو عتاب السلمي من أ مة الكوفة،  (110)
   [.297/ 2 كاوف]الهـ. 132مات   ط، ومنا به مجة، كتبت حديثًا ال ما ، وعنه وعبة والسفيانان

 [.  188خالد بن سعد الكويف ثقة من الثانية. ]التقريب ص  (111)

 . 774، ر م: 199/ 1املصنف  (112)

 . 1984، ر م: 188/ 1املصنف  (113)

 . 222/ 3 العلل ومعرفة الرجال (114)
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 . 285/ 1السنن الكربى  (115)

 ث بن  ي  النخعي الكويف ثقة عابد. سبقت ترمجته. هو: همام بن احلار (116)

عن الثوري عن اصأعم  عن إبراهيم عـن همـام بـن    فقال: . 777، ر م: 200/ 1املصنف  (117)
 . احلارث عن أبي مسعود أنه كان ميسح على اجلوربني والنعلني

 . 1983، ر م: 188/ 1املصنف  (118)

 . 462/ 1اصأوسط  (119)

حدثنا وكيع عن اصأعم  عن املسيب بن رافـع عـن   فقال . 2000، ر م: 189/ 1املصنف  (120)
. فوكيع ثقة حـافظ  يسري بن عمرو  ال: رأيت أبا مسعود بال ثم توضل ومسح على اجلوربني

وسبقت ترمجته، واصأعم  ثقة حـافظ يـدل ، وسـبقت ترمجتـه. واملسـيب بـن رافـع ثقـة.         
 [. 607]التقريب ص ويسري بن عمرو له رلية. [. 532]التقريب ص 

حدثنا وكيـع  ـال حـدثنا مهـدي بـن ميمـون عـن        فقال: . 1999، ر م: 189/ 1املصنف  (121)
. فوكيـع  واصل اصأحدب عن أبي وا ل عن عقبة بن عمرو أنه توضل ومسح علـى اجلـوربني  

 واصل اصأحدبو[. 548]التقريب ص ثقة.  مهدي بن ميمون ثقة حافظ وسبقت ترمجته، و
 [. 268]التقريب ص قيق بن سلمة أبو وا ل ثقة. وو[. 579]التقريب ص . ثقة ثبت

 . 279/ 1 صحيح سنن أبي داود (122)

 . 279/ 1 صحيح سنن أبي داود (123

حبثت عن هاا الراوي فلم أجد له ترمجة  فقد حبثت يف ويوخ الدارمي وتالميـا أيـوب فلـم     (124)
سـم،  وليسـت لـه ترمجـة يف كتـب الرجـال، ولعلـه و ـع تصـحيف يف هـاا اال          ًاأجد له ذكر
 ويبة.  كما يف رواية ابن أبي عن الدارمي عن عفان عن عبد الوارث عن أيوب عنهوالصواب: 

هو: يزيد بن ُمَعِنـق احلروـي مـن أهـل البصـرة، يـروى عـن ابـن عمـر، روى عنـه أيـوب             (125)
اإلكمال البن ، و549/ 5، والثقات البن حبان 360/ 8السختياني. ]ينظر: التاريخ الكبري 

 ـال أبـو   ال حيدث إال عن ثقة عنده،  ًا[. ورواية أيوب عنه تقويه  صأن أيوب 205/ 7 ماكوال
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صأمحد: أبو زيد املدني؟  ال: أي ويء يسلل عن رجل روى عنـه أيـوب. ]سـؤاالت أبـي     داود:  لت 
  [. 210داود ص 

هو: مطرف بن عبد اهلل بن الشخري العامري احلروي، أبو عبد اهلل البصري، ثقة عابد فاضل،  (126
 [. 534. ]ينظر: التقريب ص ـه95مات سنة 

 . 463/ 1اصأوسط  (127

 عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان احلافظ، عن هشام الدستوا ي وهمام والطبقـة، وعنـه  هو:  (128
يف أحكـام اجلـر  والتعـديل، مـات      البخاري وإبراهيم احلربي وأبو زرعة وأمم، وكـان ثبتـاً  

 [. 27/ 2 كاوف]ينظر: ال. هـ220

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي موالهم البصري التنوري أبـو عبيـدة احلـافظ،     هو: (129
عن أيوب وأبي التيا  وحييى البكاء، وعنه ابنه عبد الصمد وأبو معمر املقعد ومسدد، مقرئ 

 [. 673/ 1 كاوف. ]ينظر: الهـ180فصيح مفوه ثبت صاحل لكنه  دري، مات 

بفتح املهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم  تانيـة   -ن السختياني هو: أيوب ابن أبي متيمة كيسا (130)
أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهـاء العبـاد، مـن اخلامسـة      -وبعد اصألف نون 

 [.  117]ينظر: التقريب ص . مات سنة إحدى وثالثني وما ة وله مخ  وستون

 . 1922، ر م: 182/ 1املصنف  (131)

، 171/ 1، ومصـنف ابـن أبـي وـيبة     199/ 1يف: مصـنف عبـدالرزار    ينظر هاه اصأ وال (132)
، وخمتصر اخـتالف الفقهـاء   463/ 1، واصأوسط البن املنار 55/ 1ومعامل السنن للخطابي 

، وبـدا ع  84/ 2، واحمللى البـن حـزم   458/ 1، وور  السنة للبغوي 139/ 1للطحاوي 
/ 1، واجملمـول للنـووي   254 /2، واالسـتاكار البـن عبـدالرب    10/ 1الصنا ع للكاسـاني  

 وغريها.  331/ 1، واملغين البن  دامة 499

تنبيه: لي  من مقاصد هاا البحث تتبع وختريا اآلثار الواردة عن التابعني، فهـاه  تـاج إىل   
 حبث مطول لي  هاا مكانه. 
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احملتـار  رد ( )واجمللدين( اجمللد: ما جعل اجللد على أعاله وأسفله. ينظر: حاوـية ابـن عابـدين    133)
 . 291/ 1 على الدر املختار

 . 327/ 2الضعفاء الكبري  (134)

عن أبي ( وصححه وغريهما 99( والرتماي)ر م احلديث 159روى أبو داود)ر م احلديث  (135)
توضـل ومسـح    عن املغرية بن وعبة: أن رسـول اهلل   عن هزيل بن ورحبيل،  ي  اصأودي

 . على اجلوربني والنعلني

 . 121/ 2 اآلثارمعرفة السنن و (136)

 .  139/ 1 خمتصر اختالف العلماء، و143/ 1دونة املينظر:  (137)

 . 15مقدمة أمحد واكر لرسالة القامسي: املسح على اجلوربني والنعلني ص:  (138)

 .  188ص  املعتصر من ور  خمتصر اصأصول من علم اصأصولينظر:  (139)

  .  21/ 1بداية اجملتهد  (140)

 . 214/ 21جممول الفتاوى  (141)
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هـ، دار الكتب العلمية، 1421االستاكار، البن عبد الرب،  قيق سامل عطا وآخر، الطبعة اصأوىل  .1
   بريوت، لبنان.

، دار الكتـب  ـه1411، تلليف علي بن هبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال، الطبعة اصأوىل، اإلكمال .2
 لبنان.   –بريوت  –العلمية 

، بكر حممد بن إبـراهيم بـن املنـار النيسـابوري     يبصأ –  السنن واإلمجال واالختالفصأوسط يفا .3
 -دار طيبـة  ، م1985هـ، 1405 -الطبعة: اصأوىل ، محد بن حممد حنيفأ قيق: أبو محاد صغري 

 . السعودية –الريا  

طبعـة  بكر بـن مسـعود بـن أمحـد الكاسـاني احلنفـي، ال       يب، صأبدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع .4
 لبنان.   –بريوت ، دار الكتب العلمية، طبعة م1986 -هـ 1406الثانية، 

الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رود القرطيب الشهري بابن  يبصأ – بداية اجملتهد ونهاية املقتصد .5
إوراف مكتب ، م1995 - ـه1415 اصأوىل الطبعة، تنقيح وتصحيح خالد العطار، رود احلفيد

 .  لبنان –ريوت ، بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع البحوث والدراسات

تاريخ اإلسالم، لإلمام احلافظ مش  الدين حممد بن أمحد بـن عثمـان الـاهيب،  قيـق د بشـار       .6
 م، بريوت، لبنان.  2003عواد دار الغرب اإلسالمي، الطبعة اصأوىل 

إمـام الـدنيا أبـي عبـداهلل     تلليف: احلافظ النقاد ويخ اإلسـالم جبـل احلفـظ و    –التاريخ الكبري  .7
 مكة املكرمة، بدون تاريخ.  –إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري، دار الباز للنشر والتوزيع 

لإلمام احلافظ وهاب الدين أمحد بن علي بـن حجـر العسـقالني الشـافعي،      –تقريب التهايب  .8
 ن.  لبنا –بريوت  –م، دار البشا ر اإلسالمية 1986-هـ1406الطبعة اصأوىل، 

تلليف: اإلمام احلافظ مشـ  الـدين حممـد بـن أمحـد بـن        –تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  .9
م. 1989-هــ 1409عبداهلادي احلنبلي،  قيق: الدكتور عامر حسـني صـربي، الطبعـة اصأوىل،    

 اإلمارات العربية املتحدة.  –املكتبة احلديثة 
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هــ،  1325لعسـقالني، الطبعـة اصأوىل   صأبي الفضل أمحد بن علي بن حجر ا –تهايب التهايب  .10
 اهلند.  –حيدر آباد  –دارة املعارف النظامية 

تهايب السنن البن القيم اجلوزية،  قيق أمحد واكر وآخر، دار املعرفـة بـريوت، لبنـان ـ ومعـه       .11
 خمتصر سنن أبي داود للمناري ومعامل السنن خلطابي.  

مجـال الـدين أبـي احلجـاج يوسـف املـزي،       للحافظ املـتقن   –تهايب الكمال يف أمساء الرجال  .12
  بريوت. –م. مؤسسة الرسالة 1994-ـه1415 قيق: الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة الثالثة، 

 –م، دا ـرة املعـارف العثمانيـة    1973هـ/ 1393صأبن حبان التميمي، الطبعة اصأوىل،  –الثقات  .13
 اهلند.   –حيدر آباد 

يخ اإلسالم أبي حممد عبدالرمحن بـن أبـي حـامت حممـد بـن      لإلمام احلافظ و –جلر  والتعديل ا .14
م، دار الكتـب  1952-هــ 1371إدري  بن املنـار التميمـي احلنظلـي الـرازي، الطبعـة اصأوىل      

 لبنان.   –بريوت  –العلمية 

 ، موجود يف مو ع املؤلف االلكرتوني. ماهر ياسني الفحل - حديث املسح على اجلوربني، دراسة نقدية .15

بن عابدين، حممد أمني بن عمـر بـن عبـد    ال -( )حاوية ابن عابدين على الدر املختاررد احملتار  .16
 -دار الفكـر الناوـر:  ، م1992 -هــ  1412الثانيـة،  الطبعـة:  العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 

 بريوت، لبنان.  

 السنن الكربى، للبيهقي، دار الفكر، بريوت، لبنان.   .17

هـــ/ 1388وــعث السجســتاني، الطبعــة اصأوىل، للحــافظ أبــي داود ســليمان بــن اصأ –الســنن .18
 م، دار احلديث. 1996

حَممَّـد كاِمـل    -ق: وَعيب اصأرنؤوط يق سليمان بن اصأوعث السِِّجْستاني،  بي داودصأ -سنن ال .19
 لبنان.   –بريوت ، دار الرسالة العاملية، م2009 -هـ 1430الطبعة اصأوىل، ، بللي  رة

حنبل يف جر  الرواة وتعديلهم،  قيق د زياد حممـد منصـور    أمحد بن لإلمامسؤاالت أبي داود  .20
 هـ، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة، اململكة العربية السعودية. 1423الطبعة الثانية 
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حممـد زهـري    - قيـق: وـعيب اصأرنـالوط    ، لحسني بن مسعود البغـوي للإلمام  -ور  السنة  .21
 دمشق ـ بريوت ـ   -تب اإلسالمي املك، م1983 -هـ 1403 الطبعة: الثانية، الشاوي 

هــ، مكتبـة الروـد،    1420ور  سنن أبي داود للعيين،  قيـق خالـد املصـري، الطبعـة اصأوىل      .22
 الريا ، السعودية. 

صأبن رجب احلنبلي،  قيق: الـدكتور همـام عبـدالرحيم سـعيد، الطبعـة       –ور  علل الرتماي  .23
 ردن. اصأ –الزر اء  –م، مكتبة املنار 1987-هـ1407اصأوىل 

الطحـاوي،  قيـق: وـعيب    ة جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن سـالم       يبـ صأ – ور  مشـكل اآلثـار   .24
 لبنان.   –بريوت ، مؤسسة الرسالة، م1494 - هـ1415الطبعة اصأوىل ، اصأرنؤوط

، م2002 -هــ  1423اصألبـاني، الطبعـة اصأوىل،    حممد ناصر الـدين للشيخ  -صحيح أبي داود  .25
 . كويتمؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ال

تصنيف احلافظ أبي جعفر حممد بن عمر بن موسى بن محـاد العقيلـي املكـي،     – الكبري الضعفاء .26
 –هــ، دار الكتـب العلميـة    1404 قيق: الدكتور عبـداملعطي أمـني  لعجـي، الطبعـة اصأوىل،     

 لبنان.  –بريوت 

بعـة اصأوىل،  لإلمام احلافظ ابن العربي املـالكي، الط  –ر  صحيح الرتماي شعارضة اصأحوذي ب .27
 لبنان.   –بريوت  –، دار إحياء الرتاث العربي م1995هـ/ 1415

إلمام احلافظ أبي احلسن علي بن عمر ابن أمحد بـن مهـدي   لالعلل الواردة يف اصأحاديث النبوية  .28
م. 1985-هــ 1405الدار طين،  قيق: الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، الطبعـة اصأوىل  

 السعودية.  – الريا  –دار طيبة 

 هـ.  1408العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد، رواية ابنه عبداهلل، املكتب اإلسالمي، الطبعة اصأوىل  .29

لإلمام مش  الدين أبـي عبـداهلل حممـد بـن      –كاوف يف معرفة من له رواية يف الكتب السنة ال .30
جـدة   –ة اإلسالمية م، دار القبلة للثقاف1992-هـ1413أمحد الاهيب الدمشقي، الطبعة اصأوىل، 

 اململكة العربية السعودية.  –
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تلليف: اإلمام احلافظ أبي أمحد عبداهلل بن عدي اجلرجاني،  قيق:  –الكامل يف ضعفاء الرجال  .31
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