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 :ملخص
حديث الوضوء عند الغضب ال ينزل عن درجة احلسن. بينما انفرد ابن حبان بقوله فيه:       

كأنه معمول، أي: موضوع. وتابعه يف تضعيف احلديث بعض املعاصرين. وسبب ذلك 
وائل القاص الصنعاين. والراجح: أنه هو عبد اهللا بن حبري بن اختالفهم يف أحد رواته: أيب 

ريسان، وهو راو واحد وليس اثنني، وقد انفرد ابن حبان بالتفريق والتضعيف، بينما وثقه عشرة 
 من أئمة علماء اجلرح والتعديل.

ثـــه أنَّ احملـــدثني قـــد تلقـــوا أحاديشـــواهد لفظيـــة ومعنويـــة. و ومـــن مؤيـــدات قبـــول حديثـــه: أنَّ لـــه   
ــــالقبول، ــــة واحــــدة ب ، وأن الفقهــــاء اســــتدلوا بــــه علــــى ســــنية الوضــــوء عنــــد وتعــــاملوا معهــــا معامل

 .الدراسات الطبية احلديثة تؤيد معناهالغضب. وأنَّ 
الوضوء عند الغضب، الغضب من الشيطان، دراسات حديثية، أبـو وائـل الكلمات المفتاحية: 

  .اختالف احملدثني ، عبد اهللا بن حبر بن ريسان،الصنعاين القاص
Abstract: 
 
        The Prophetic hadith on ablution as getting angry cannot be categorized 
below ‘hasan’ or good. However, Ibn Hibban alone stated that “It seems as if 
it were fabricated.” Some contemporary scholars have claimed that this hadith 
is weak because of their different views regarding one of the narrators of this 
hadith: Abu Wail Al-Qass al-Sanaani. However, the preferred opinion is that 
the narrator was Abdullah bin Bahr bin Risan, who is one narrator rather than 
two. Ibn Hibban differentiated between being weak and fabricated. However, 
ten hadith scholars strengthened this hadith. Among the evidence for 
accepting Ibn Hibban’s narration is that he provided verbal and semantic 
evidence. Furthermore, hadith scholars accepted his narrations and treated 
them in one manner.  Jurists used this hadith as evidence to allow wudu’ 
when angry. Finally, recent medical studies support the meaning of this 
hadith. 
Keywords  : Ablution when angry, anger from Satan, Hadith studies, Abu 
Wail Al-Qass Al-Sana’ani,  Abdullah bin Bahr bin Risan, Hadith scholars 
differences. 
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 :مةالمقد

 احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:       
حـديث الوضـوء عنـد الغضـب الـذي رواه  احلديثيـة النقديـةفإنَّ هذا البحث يتناول بالدراسة    

فقـد لفـت نظـري أثنـاء خترجيـه اخـتالف بعـض الصحاّيب اجلليل عطية السـعدّي رضـي اهللا عنـه، 
 ، بل كاد ابن حبان أن يقول بوضعه!.تصحيحاً وتضعيفاً  عليهاحملدثني يف احلكم 

ومناقشـة ابـن حبــان  وهلـذا كـان ال بـدَّ مـن دراسـة إسـناده دراســة نقديـة، ومعرفـة الـراجح فيـه.   
 فيما ذهب إليه.

وقد أردت من هذه الدراسـة أيضـاً لفـت أنظـار املختصـني إىل أمهيـة هـذه البحـوث التطبيقيـة    
تالف احملــدثني يف احلكــم علــى احلــديث، والوصــول إىل الــراجح يف ذلــك، يف معرفــة أســباب اخــ

 وعدم االقتصار على نقل حكم املعاصرين، وإمهال حكم املتقدمني، ونتائج حبوثهم.
وأردت أيضاً لفت أنظار طالب العلم إىل أمهية علـم اجلـرح والتعـديل، وعلـم الرجـال والتطبيـق  

   العملّي لقواعدمها.
ديث مهمة؛ ألنه يرتتب علـى قبولـه إثبـات سـنة الوضـوء عنـد الغضـب، إذ مل ودراسة هذا احل  

   .رده حرمان من هذه السنة املباركةيرد يف إثباهتا إال هذا احلديث، والقول ب
على من أفرد هذا احلـديث بدراسـة  –حسب علمي  –والبدَّ من اإلشارة إىل أين مل أطلع     

صـــادر احلـــديث النبـــوي وشـــروحه، ويف كتـــب حـــديث مســـتقلة، وإمنـــا هنـــاك إشـــارات إليـــه يف م
 األحكام، ويف كتب األدعية واألذكار، وقد استفدت منها.

وقــد اتبعــت يف هــذه الدراســة املــنهج االســتقرائي مث املــنهج التحليلــي. ومصــادري فيهــا هــي:     
 كتب احلديث النبوي عامة، وشروحها املعتمدة، وكتب اجلرح والتعديل. 
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 كاآليت:  ومبحثني، وخامتةوقد جاء البحث يف مقدمة،     
، والحكـم عليـه، عند الغضب، تخريجه، ودراسـة رواتـهحديث الوضوء  المبحث األول: 

 وفيه ثالثة مطالب:
 .املطلب األول: ختريج احلديث 
 .املطلب الثاين: دراسة رواته 
 .املطلب الثالث: احلكم عليه 

 ة مطالب:إلى الحديث، ومناقشته، وفيه ثالث المبحث الثاني: الطعن الموجَّه
  :دراسة أحاديث أيب وائل القاص يف الكتب الستة، واحلكم عليهااملطلب األول. 
  :شواهد احلديثاملطلب الثاين. 
  :قرائن يستأنس هبا يف قبول احلديث. وفيه ثالثة أمور:املطلب الثالث 

 عند الغضب منه.استنباط عدد من الفقهاء سنية الوضوء أوًال:         
 تفسري العلماء له.ثانياً:         
 تأييد الدراسات الطبية احلديثة ملعناه.ثالثاً:         
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 المبحث األول

 يه، والحكم علعند الغضب، تخريجه، ودراسة رواتهحديث الوضوء 
 وفيه ثالثة مطالب

 املطلب األول: ختريج احلديث
: قــال ُمــرَاِديٌّ، َصــنـَْعاينٌّ ٍل وائــأَبــو  حــدثنا: قــالالــٍد، خُن بــيُم ِإبــراه حــدثناقــال اإلمــام أمحــد:    
َلمَّـا ف: قـالَالٍم أَْغَضـَبُه، بكـَكلََّمـُه فَرُجـٌل  عليـه: ِإْذ أُْدِخـَل قـالمَّـٍد حمِن بـعُـْرَوَة  عنـد اً ُجلوسـنَّا ك
ـــا إِلَياَد عـــاَم، ُمثَّ قـــَغِضـــَب  أَن ـــَأ، وقـــَن ـــه  –َعِطيَّـــَة  عـــنَأِيب،  حـــدثين: فقـــالْد تـََوضَّ وقـــد كانـــت ل

َـا و ِإنَّ الشَّْيطَاَن ُخلِـَق ِمـَن النَّـاِر، و وُل اِهللا: "ِإنَّ اْلَغَضَب ِمَن الشَّْيطَاِن، رس قال: قال- صحبة ِإمنَّ
 ِإَذا َغِضَب َأَحدُُكْم فـَْلَيتَـَوضَّأْ".فُتْطَفأُ النَّاُر بِاْلَماِء، 

ومــن طريقــه ابــن حبــان، والطــرباين، وأبــو  هــذا احلــديث أخرجــه أمحــد بــن حنبــل يف مســنده،   
 ، واللفظ له.)١(نُعيم األصبهاين

 من طريق إبراهيم بن موسى: )٢(والبخارّي يف التاريخ الكبري   
 من طريق بكر بن خلف، واحلسن بن علي املْعَىن: )٣(وأبو داود يف سننه 
 علي: أربعتهم:من طريق احلسن بن  )٤(وأبو بكر بن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 
(أمحد بن حنبل، وإبراهيم بن موسى، وبكر بن خلف، واحلسـن بـن علـي املْعـَىن) عـن إبـراهيم  

بن خالد، عن أيب وائل القـاص، عـن عـروة بـن حممـد بـن عطيـة السـعدّي، عـن حممـد بـن عطيـة 
 السعدّي، عن عطية السعدي رضي اهللا عنه. 

يف املعجم الكبري  ) والطرباين٢/٢٤). وابن حبان يف اجملروحني (١٨٠١٣) (٤/٢٢٦أخرجه أمحد بن حنبل يف  مسنده ( )١(
 )٤/٢٢١٥الصحابة (معرفة يف )،  وأبو نـَُعيم األصبهاين ١٦٧/ ١٧(

 ). خمتصراً، مل يذكر هذه اجلملة: " فَِإَذا َغِضَب َأَحدُُكْم فـَْلَيتَـَوضَّأ".٧/٨التاريخ الكبري، ( )٢(
 ).٤٧٨٤أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األدب، باب ما يقال عند الغضب ( )٣(
 )١٢٦٧(). ١٤٣١) (٣/١١٠اآلحاد واملثاين (  )٤(
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صـــة احلـــديث عـــدا البخـــاري يف التـــاريخ وكلهــم بلفـــظ: "إنَّ الغضـــب مـــن الشـــيطان" مـــع ذكـــر ق
وعــدا ابــن أيب عاصــم فعنــده بلفــظ: "الغضــب  الكبــري، فإنــه اختصــره، مل يــذكر قصــة احلــديث.

 مجرة من نار".
 املطلب الثاين: دراسة رواته

هذا احلديث يرويه مجع من الرواة عن إبـراهيم بـن خالـد، عـن أيب وائـل القـاص، عـن عـروة      
الســعدّي، عــن حممــد بــن عطيــة الســعدّي، عــن عطيــة الســعدي رضــي اهللا بــن حممــد بــن عطيــة 

 عنه، وسأبدأ بالصحايب أوًال، ومؤخراً احلديث عن أيب وائل القاص نظراً لطول الكالم عنه.
 أوًال: عطية بن عروة السعدي رضي اهللا عنه:   
دي، مـن هو صحايب معروف له أحاديث، نزل الشام. قال البخاري: "عطيـة بـن عـروة السـع  

سعد بن بكر، له صـحبة. قـال أبـو بكـر بـن الربقـي: لـه ثالثـة أحاديـث". وأخـرج ابـن عبـد الـرب 
بسـنده إىل علــي بــن املــديين أنــه قــال: عطيــة بـن عــروة الســعدي هــو الــذي روى عــن النــيب: "إذا 

 .  )٥(وهو من بين سعد بن بكر، جد عروة بن حممد بن عطية"غضب أحدكم فليتوضأ"، 
 بن عطية بن عروة السعدّي:ثانياً: محمد 

، ألبيـهيقال: إّن له صـحبة، والصـحيح أن الصـحبة ، هو تابعي كبريحممد بن عطية بن عروة   
"حممــــد بــــن عطيــــة بــــن عــــروة  ذكــــره ابــــن حبــــان يف التــــابعني مــــن الثقــــات. وقــــال الــــذهيب:وقــــد 

ئــة، الســعدي عــن أبيــه، وعنــه ابنــه عــروة، وثــق". وقــال ابــن حجــر: "صــدوق مــات علــى رأس امل
 وقد روى هذا احلديث عن أبيه. . )٦(ووهم من زعم أن له صحبة"

 االستيعاب، البن ) و ٢٠/١٥٢) وهتذيب الكمال، للمزي (٧/٨والتاريخ الكبري للبخاري () ٣/٣٠٧الثقات، البن حبان ( )٥(
  )٤/٤٢١واإلصابة البن حجر ( )٣/١٠٧٠عبد الرب (     

    )٢/٢٠١الكاشف (و  )٢٦/١١٨وهتذيب الكمال ( )٥/٣٥٩) والثقات (١/١٢٤انظر مشاهري األمصار البن حبان ( )٦(
 )٦١٤٠(رقم: وتقريب التهذيب      
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ومع كل الذي تقدم فقـد حكـم حمققـو مسـند أمحـد عليـه باجلهالـة، وقـالوا: "وعـروة بـن حممـد   

 .!!)٧(صدوق، وأبوه حممد جمهول، وقد انفرد هبذا احلديث"
 

 ثالثا:عروة بن محمد بن عطية السعدّي:
أبـو وائـل وقـد روى عنـه مجـع، مـنهم: صـحبة،  -يعين: جده -روى عن أبيه عن جده وله     

اسـتعمله سـليمان بـن عبـد امللـك، التابعني املعروفني، وكـان مـن خيـار النـاس.  القاص، وهو من
 وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد امللك على اليمن. وكفى بذلك توثيقاً.

واليــاً علــى الــيمن عشــرين ســنة، وخــرج حــني خــرج ومعــه ســيف وقــال علــي بــن املــديين: "كــان 
 .  )٨(ومصحف". وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: "خيطىء". وقال ابن حجر: "مقبول"

 رابعاً: أبو وائل القاص:

قلت: حممد بن عطية تابعي كبري، وقد ذكره ابن حبان يف التابعني من الثقات. وقال ابن حجر:  ).٢٩/٥٠٦مسند أمحد ( )٧(
 "صدوق مات على رأس املئة". وهو يروي عن أبيه، فتفرده باحلديث ليس مدعاة لرده. 

) ٧/٢٨٧) والثقات البن حبان (٦/٣٩٧يب حامت () واجلرح والتعديل البن أ٥/٣٤١انظر الطبقات الكربى البن سعد ( )٨( 
ومع كل الذي تقدم يف  )٤٥٦٧() وتقريب التهذيب ٧/١٦٨) وهتذيب التهذيب البن حجر(٢٠/٣٤وهتذيب الكمال للمزي(

يف ختريج أحاديث الكلم الطيب: "فيه: عروة بن حممد السعدي، روى عنه مجاعة، ومل يوثقه غري ابن ترمجته، فقد قال األلباين 
حبان، ومع ذلك فقد قال فيه: "كان خيطىء" وقال احلافظ يف التقريب: "مقبول" يعين: عند املتابعة، فإن وجد حلديثه هذا 

) ملا ٥٨٢املعارف من الكلم، فقال: "مث خرَّجته يف الضعيفة ( متابع أو شاهد فهو حسن واهللا أعلم". مث جزم بتضعيفه يف طبعة
مل جند له شاهدًا إال بلفظ: "فليغتسل" بدل " فليتوضأ" ويف سنده جمهول وضعيف، فراجعه إن شئت".وشيء آخر ال بدَّ من 

اختصار علوم ظ ابن كثري يف وممن أشار إىل ذلك احلافاإلشارة إليه: أنَّ التعامل مع التابعني ال يكون كالتعامل مع غريهم، 
)، بقوله: "وأما املبهم الذي مل يسم، أو مسي وال تعرف عينه، فهذا ممن ال يَقبل روايته أحد علمناه. ولكنه إذا  ٩٩احلديث (ص 

كان يف عصر التابعني والقرون املشهود هلم باخلري، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء هبا يف مواطن..." ، وقد نقل هذا النص 
 ) مقراً له. ٢/٢٠٥)، (١/٢٥٧احلافظ السخاوي يف موضعني من كتابه فتح املغيث(
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هذا الراوي هو سبب اختالف احملدثني يف احلكم على هذا احلديث. فما هو اسـم أيب وائـل   
 بــن حبــري بــن َرْيســان، أم هــو راو آخــر؟ مــن خــالل تتبعــي ملــا  القــاص هــذا؟ وهــل هــو: عبــد اهللا

 كتب عنه يف كتب اجلرح والتعديل تبني يل ما يأيت:
 أوًال: ذكر بكنيته، وبلده، ونسبه، ولقبه حسب التفصيل اآلتي:     

نســبه يف الســند الــذي ســاقه يف بكنيتــه، وبلــده، و  )٢٤١-١٦٤(ذكــر عنــد أمحــد بــن حنبــل    
 بُو َواِئٍل صنعاين ُمرَادي. مسنده، فهو: أَ 

ــــو وائــــل القــــاص ٢٥٦-١٩٤وأضــــاف البخــــاري (     ــــري، فقــــال: "أب ــــه، يف التــــاريخ الكب ) لقب
 .)٩(املرادي اليامي الصنعاين مسع عروة بن حممد، روى عنه إبراهيم بن خالد الصنعاين

عـن بكنيته، وبلده، فقال: "أبـو وائـل، قـاص أهـل صـنعاء، ) ٢٦١-٢٠٤(مسلم وذكر عند   
 .)١٠(عروة بن حممد، روى عنه إبراهيم بن خالد"

، وروايـــة اإلمـــام هشـــام بـــن هـــانئ مـــوىل عثمــانوأضــاف اإلمـــام أبـــو حـــامت الــرازي مساعـــه مـــن    
أبــــو وائــــل القــــاص ) قاضــــي صــــنعاء عنــــه، قــــال ابــــن أيب حــــامت يف ترمجتــــه: "١٩٧يوســــف (ت:

حممـد بـن عطيـة، روى عنـه هشـام املرادي الصنعاين اليماين، مسع هانئا موىل عثمان، وعروة بـن 
بن يوسف، وإبراهيم بن خالد الصنعاين، مسعت أيب يقـول ذلـك". واألهـم يف ترمجتـه أنـه أسـند 

توثيقـــه، ونصـــه: "أبـــو وائـــل املـــرادي  والـــده، عـــن إســـحاق بـــن منصـــور عـــن حيـــىي بـــن معـــني عـــن
 .)١١(الصنعاين ثقة"

ه. ويبـــدو يل أن هـــذا هـــو وواضـــح مـــن هـــذه النصـــوص: أن ســـتة مـــن األئمـــة مل يـــذكروا امســـ   
ـــذي دفـــع اإلمـــام أبـــا أمحـــد احلـــاكم ( ـــه: الكـــىن، يف ٣٧٠-٢٩٠الســـبب ال ) أن يـــذكره يف كتاب

 )٩/٧٩التاريخ الكبري للبخاري ( )٩(
قاص أهل صنعاء" هكذا كما يف مصورة نسخة الظاهرية اخلطية من كتاب الكىن ملسلم، اليت اعتمدها األستاذ مطيع  )١٠(

إىل:  )٢/٨٦٦(تها عالمة إمهال احلرف، بينما حترفت يف طبعة القشقري وحت الطرابيشي، فالصاد فيها واضحة، وفوقها شدة،
 قاضي أهل صنعاء!.

 )٩/٤٥٢اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )١١(
۳۷۹ 
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فصــل مــن عــرف بكنيتــه، وال يوقــف علــى امســه، ونصــه: "أبــو وائــل القــاص املــرادي قــاص أهــل 

وعنـــدما نقـــل ابـــن حجـــر   .)١٢(صـــنعاء مســـع عـــروة بـــن حممـــد، وعنـــه إبـــراهيم بـــن خالـــد املـــؤذن"
 "وعزاه للبخاري". وهذا يعين أنَّه استند يف ذلك على اإلمام البخاري.كالمه، قال: 

قلــت: ولكــن عــدم ذكــرهم امســه ال يــدل علــى عــدم وقــوفهم عليــه، فقــد ذكــروه مبــا اشــتهر بــه    
 بنـاء من الكنية واللقب، وهذا كاف يف التعريف به، ودليل ذلك أنَّه نقل توثيقه عن ابـن معـني

 على كنيته ولقبه بغض النظر عن امسه، وهذا هو املهم هنا. 
ومما يؤكد هذه القاعدة مـا قالـه الناسـخ يف آخـر كتـاب التـاريخ الكبـري: "آخـر كتـاب التـاريخ    

الكبري على حروف املعجم، ومـا يف آخـره مـن الكـىن علـى ذلـك، وذكـر مـن غلبـت كنيتـه علـى 
يب وائـل القـاص يف كتابـه الكـىن، وقـد ألمام مسلما ترجم إلا . ومما يؤكد ذلك أنَّ )١٣(امسه،..."

ذكــــر الســـــخاوي يف فـــــتح املغيــــث أنَّ مســـــلما ال يـــــذكر يف كتابـــــه الكــــىن غالبـــــا إال مـــــن عـــــرف 
مث إنَّ البخــاري قــد تــرجم للــراوي عبــد اهللا بــن حبــري اليمــاين يف التــاريخ الكبــري وقــال:  .)١٤(امســه

 .  )١٥(ام بن يوسف""يروي عن هانئ موىل عثمان، مسع منه هش
ولكـــن قـــد يقـــال: ملـــاذا مل يـــذكر امســـه يف الكـــىن؟ واجلـــواب: أن هـــذا الصـــنيع معـــروف عنـــد     

مـن مـن ألمـام السـخاوي يف فـتح املغيـث أن فائـدة معرفـة الكـىن، هـي: "اإلاحملـدثني، وقـد ذكـر ا
 .)١٦(ظن تعدد الراوي الواحد املكىن يف موضع، واملسمى يف آخر"

)، مع اإلشارة إىل أين مل أجد ترمجته يف القسم املطبوع من كتاب الكىن أليب أمحد ٥/١٥٣)انظر هتذيب التهذيب (١٢(
 احلاكم.

مكتوبة سنة مخس عشرة وأربعمائة، وكانت موقوفة على الضيائية بقاسيون، وهي حمفوظة يف املكتبة وهي نسخة قدمية  )١٣(
 ) والشكر للدكتور حممد السريع الذي يسر يل الوصول إىل هذه املعلومة جزاه اهللا خريا.٥٩٠٨الوطنية يف باريس برقم (

)٤/٢١٤( )١٤( 
)٥/٤٩( )١٥( 
)٤/٢١١( )١٦( 
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، عبــد اهللا بــن أبــو وائــل القــاص ذكــر بكنيتــه، ولقبــه، وبلــده، وامســه، واســم أبيــه، فهــو ثانيــاً:    
) يف سند هذا احلـديث الـذي سـاقه يف سـننه، ٢٧٥-٢٠٢حبري: ذكره بذلك اإلمام أبو داود (

ثنا أبــو وائــل القــاص،وفيــه:  -قــال أبــو داود: يعــين القــاصَّ مــن أهــل صــنعاء، قــال: هــو  -حــدَّ
 .  َحبري عبُد اهللا بن -أَُرى
 .)١٧() قال: "امسه عبد اهللا بن حبري الصنعاين.."٣٥٤-٢٧٠وابن حبان (   
ــنـَْعاين، أبــو وائــل القــاص، مث قــال:٣٨٥-٣٠٦والــدارقطين (    ــري الصَّ  ) ومســاه: َعبــد اهللا بــن حبَِ

ثَنا علـــي، قــال: َمسعـــُت هشــام القاضـــ ثَنا صــاحل بـــن أمحــد, َحــدَّ ــد بـــن َخمْلَــد، َحـــدَّ ثَنا ُحممَّ ي، َحــدَّ
وســــئل عــــن َعبــــد اهللا بــــن حبــــري القــــاص َرَوى عــــن هــــاىنء مــــوىل ُعْثمــــان؟ قــــال: كــــان يــــتقن مــــا 

 .  )١٨(مسع"
وواضح مـن هـذا الـنص تعيـني امسـه، واجلمـع بـني امسـه، ولقبـه، مث النقـل عـن اإلمـام علـي بـن    

 املديين ثناء هشام بن يوسف القاضي أحد الرواة الثقات عنه، وإقراره.
) ونصــه: "وعبــد اهللا بــن حبــري، أبــو وائــل الصــنعاين القــاص، ٤٦٣واخلطيــب البغــدادي (ت:    

حدث عن: هانئ موىل عثمان بن عفان، وعن عبد الرمحن بن يزيد القاص، روى عنـه: هشـام 
بـن يوســف، وإبــراهيم بـن خالــد الصــنعانيان. مث أســند مـن طريقــه حــديث القـرب، كمــا أنــه أســند 

) وقــد نقــل  ٤٧٥مقـراً. وابــن مـاكوال (ت: )١٩(نــاء هشـام بــن يوسـف عنــهمـن طريــق الـدارقطين ث
) قال: "وعبد اهللا بـن حبَِـري أبـو وائـل القـاّص ٨٥٢. وابن حجر (ت:)٢٠(كالم اخلطيب مقرا له

 .)٢١(الصنعاين، روى عنه هشام بن يوسف وعبد الرزاق أيضاً"

 )٢/٢٤اجملروحني ( )١٧(
 )١/١٦٠املؤتلف واملختلف (  )١٨(
 )١/١٩٣تلخيص املتشابه يف الرسم ( )١٩(
 )١/٢٠٠اإلكمال ( )٢٠(
 )١/٦٠تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ( )٢١(
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، : أبـــو وائـــل القـــاص، فهـــوذكـــر بكنيتـــه، ولقبـــه، وبلـــده، وامســـه، واســـم أبيـــه، وجـــده ثالثـــاً:    

 عبداهللا بن حبري بن ريسان:
وأول من علمته ذكر ذلك: اإلمام أبو داود، فقد أخرج حديثاً من طريق هشـام بـن يوسـف،   

ـــد اهللا بـــن حبـــري، عـــن هـــانئ، مـــوىل عثمـــان.. مث قـــال:  ـــابع »َحبـــري: ابـــن رَيســـان«عـــن عب . مث تت
  ل توثيقه عـن ابـن معـني، مث نقـل عـن اإلمـام اإلمام املزي، وقد نق  احملدثون على ذلك، ومنهم:

علـي بـن املــديين ثنـاء هشــام بـن يوســف القاضـي أحــد الـرواة الثقــات عنـه، وأضــاف توثيقـه عــن 
 .  )٢٢(ابن حبان

 ، ولكن فرَّق بينهما يف كتبه األخرى، متابعاً ابن حبان كما سيأيت بيانه.)٢٣(والذهيب  
عبــد اهللا بــن حبــري بفــتح املوحــدة وكســر املهملــة ابــن ريســان بفــتح الــراء وابــن حجــر، وقــال: "  

وثَّقــه ابــن معــني، واضــطرب فيــه  وســكون التحتانيــة بعــدها مهملــة أبــو وائــل القــاص الصــنعاين، 
. مث وضَّح اضـطرابه يف كتابـه التهـذيب: بـأنَّ ابـن حبـان ذكـر عبـد اهللا بـن )٢٤(كالم ابن حبان"

نـــص علـــى توثيقـــه، وذكـــر عبـــد اهللا بـــن حبـــري، أبـــا وائـــل القـــاص حبـــري بـــن ريســـان يف الثقـــات، و 
. مث زاد األمر تأكيدا، فكرر امسه يف الكىن، وقال: "أبـو وائـل )٢٥(الصنعاين يف كتابه اجملروحني"

. فأنـــــت تــــرى أن الـــــذهيب مل يفــــرق بينهمـــــا يف )٢٦(الصــــنعاين هــــو: عبـــــد اهللا بــــن حبـــــري تقــــدما"
التفرقة بينهما، ووافقـه ابـن حجـر، ومـن املعاصـرين الشـيخ التهذيب، بل وأنكر على ابن حبان 

 .)٢٧(أمحد شاكر

 )١٤/٣٢٣)انظر هتذيب الكمال (٢٢(
نص كالمه ونقل ابن حجر  ): "مل يفرق بينهما أحد قبل ابن حبان ومها واحد".٥/٩٧قال يف كتابه تذهيب التهذيب( )٢٣(

 ) وزاد توثيقه بقوله: "وقرأته خبطه"٥/١٥٣هتذيب التهذيب (       يف 
 )٣٢٢٢تقريب التهذيب، رقم: ( )٢٤(
 )١٥٣/ ٥هتذيب التهذيب ( )٢٥(
 )٦٨٢تقريب التهذيب (ص:  )٢٦(
 )٤/٥٦٥تفسري الطربي جامع البيان ( )٢٧(
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 التفريق بني عبد اهللا بن حبري، وبني عبد اهللا بن حبري بن ريسان: رابعاً:  
عنــد دراســة أقــوال أئمــة اجلــرح والتعــديل يالحــظ أنَّ ابــن حبــان انفــرد بــالتفريق املــذكور، ومل    

بــن حبـري بـن ريســان يف كتابـه الثقـات، بينمــا تـرجم أليب وائــل  يسـبقه أحـد، فقــد تـرجم لعبـد اهللا
"أبو وائل القاص، امسه عبد اهللا بـن حبـري الصـنعاين، ولـيس القاص يف كتاب اجملروحني، ونصه: 

هــو عبــد اهللا بــن حبــري بــن ريســان ذاك ثقــة، وهــذا يــروي عــن عــروة بــن حممــد بــن عطيــة وعبــد 
. فهو عنـده )٢٨(أ�ا معمولة ال جيوز االحتجاج به.."الرمحن بن يزيد الصنعاين العجائب اليت ك

ـــه مـــن العجائـــب الـــيت كأ�ـــا معمولـــة، أي: موضـــوعة!!. وســـتأيت  ـــه، ويـــرى أنَّ حديث ال حيـــتج ب
والغريــب أنَّ الــذهيب قــد تابعــه يف عــدد مــن كتبــه، منهــا ميــزان  مناقشــة ذلــك يف املبحــث الثــاين.

   .)٢٩(االعتدال، وتاريخ اإلسالم، واملغين، والكاشف
 ويالحظ يف تراجم الذهيب عدة أمور:   
ـــان، لكنـــه أضـــاف    ـــق ابـــن معـــني، وتضـــعيف ابـــن حب ـــرتاجم ينقـــل توثي ـــه يف هـــذه ال األول: أن

تعليقـــات يف تـــاريخ اإلســـالم، فقـــال: فيـــه ضـــعف، مث قـــال: ولـــه غرائـــب، ولكـــن خـــتم الرتمجـــة 
   .بتوثيق ابن معني.  ويف املغين ختم الرتمجة بقوله: قلت: له مناكري

ـــاين: أمـــا يف    الكاشـــف، وديـــوان الضـــعفاء فلـــم يصـــرح بتوثيـــق ابـــن معـــني، وتضـــعيف ابـــن الث
واكتفـــى يف ديـــوان الضـــعفاء بقولـــه: منكـــر  .حبـــان، بـــل قـــال يف الكاشـــف: وثـــق، ولـــيس بـــذاك

 .)٣٠(احلديث مبرة"

)٢/٢٤( )٢٨( 
 )٣/٩١( ) والكاشف١/٣٣٣واملغين ( )٤/٤٢٠) وتاريخ اإلسالم (٢/٣٩٥ميزان االعتدال ( )٢٩(
 )٢١٢(ص:  )٣٠(

۳۸۳ 
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الثالث: أضـاف يف كتابيـه ميـزان االعتـدال، واملغـين معلومـة جديـدة بعـد قـول ابـن حبـان: "ال   

حيـــتج بـــه، ولـــيس هـــو ابـــن حبـــري بـــن ريســـان.. " مث قـــال: قلـــت: وابـــن ريســـان غـــزا املغـــرب زمـــن 
 معاوية، وأدركه بكر بن مضر، وابن هليعة".

لكن احلافظ ابن ناصر الدين الدمشقي انتقـده يف توضـيح املشـتبه، فقـال: "ويف هـذا نظـر؛     
بـن ريسـان فخطـأ ظـاهر؛ ألن الـذي  ألنَّ املصنف إن أراد بقوله: وابن ريسان عبـد اهللا بـن حبـري

غــزا املغــرب، وأدركــه بكــر وابــن هليعــة هــو أبــوه حبــري بــن ريســان كمــا ذكــره ابــن يــونس يف تارخيــه 
وغريه من األئمة وإن أراد أباه حبـري بـن ريسـان فصـواب، لكـن ذكـره هنـا فيـه إيهـام وال تعلـق لـه 

 .)٣١(هبذه الرتمجة إال من حيث االستطراد"
لـــذهيب قـــد تـــابع ابـــن حبـــان يف عـــدد مـــن كتبـــه، وممـــا يؤكـــد ذلـــك: أنَّ كتابـــه واخلالصـــة: أن ا   

) بينمــا فــرغ مــن تــأليف  ٧١٩قــد فــرغ مــن تأليفــه ســنة (ابــن حبــان التــذهيب الــذي انتقــد فيــه 
)، ٧٢٤). ولكن قد فـرغ مـن كتابـه ميـزان االعتـدال سـنة (٧٢٠كتابيه املغين والكاشف سنة (

نقل توثيق ابن معني، وجتريح ابن حبـان، فهـل هـذا هـو رأيـه وهو مل يذكر فيه رأيا له، واكتفى ب
 األخري؟ ال نستطيع اجلزم بشيء؛ ألنه مل يصرح برتاجعه عما كتب يف مؤلفاته األخرى.

 .)٣٢(ابن امللقن هلذا االضطراب، فأشار إليه يف كتابه البدر املنرياإلمام وقد تفطن     
كـــالم األمـــري ابـــن   كتابـــه توضـــيح املشـــتبه  يفخلـــص  وأمـــا ابـــن ناصـــر الـــدين الدمشـــقي: فقـــد    

مــاكوال الــذي نقلــه عــن اخلطيــب يف كتابــه التلخــيص، مث نقــل بعــض نصــوص اخلطيــب، مث نقــل   
كالم الذهيب يف الكاشف، وهو قوله: "عبد اهللا بن حبري بن ريسان املرادي الصنعاين كنيته أبـو 

د الـرزاق، ولـيس بـذاك". وائل، عن هـانئ مـوىل عثمـان، وعـدة. وعنـه: هشـام بـن يوسـف، وعبـ
منتقــدا إيــاه بقولــه: "وهــذا وهــم؛ فــإن ابــن ريســان غــري أيب وائــل القــاص، فــرَّق بينهمــا أبــو بكــر 

)١/٣٥٣( )٣١( 
 )٥/٣٣٢البدر املنري ( )٣٢(
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اخلطيــب يف التلخـــيص واألمـــري يف اإلكمـــال وغريمهـــا مــن األئمـــة". مث نقـــل كـــالم ابـــن حبـــان يف 
 .)٣٣(التفريق

قلـت: قولـه: "فــرَّق بينهمـا أبــو بكـر اخلطيـب يف التلخــيص"، مث استشـهاده بقــول ابـن حبــان    
يفهــم منــه أنَّ اخلطيــب متــابع البــن حبــان يف هــذه التفرقــة، وهــو خمــالف للصــواب، ويكفــي يف 
ردِّه أنَّ اخلطيب ممن يوثق أبا وائل القـاص عبـد اهللا بـن حبـري. وهلـذا ال يؤخـذ مـن كالمـه موقـف 

 .)٣٤(يبىن عليه حكم؛ الضطرابهميكن أن 
وال بــدَّ مــن توضــيح موقــف اخلطيــب البغــدادي، فهــو قــد ذكــر عبــد اهللا بــن حبــري، أبــا وائــل    

القاص يف كتابه تلخيص املتشـابه متابعـاً يف ذلـك الـدارقطين، ودليـل ذلـك أنـه أسـند مـن طريقـه 
   ثناء هشام بن يوسف على شيخه أيب وائل القاص مقراً له.

مث أسـند  عبد اهللا بن حبري بن ريسان احلمريي، وأنَّه حـدث عـن حممـد بـن أيب حممـد.مث ذكر    
 »  حجوا قبل أن ال حتجوا: «ن أيب هريرة، قال: قال رسول اهللا، عن أبيه، عمن طريقه

تقعـــــد أعراهبـــــا علـــــى أذنـــــاب أوديتهـــــا فـــــال يصـــــل إىل احلـــــج «قـــــالوا: ومـــــا شـــــأن احلـــــج؟ قـــــال: 
 .)٣٥(.."»أحد

 )١/٣٥٠توضيح املشتبه ( انظر )٣٣(
) تابعوا ابن حبان، ونسبوا التفريق إىل اخلطيب يف "تلخيص ٢٩/٥٠٦والبدَّ من اإلشارة إىل أن حمققي مسند أمحد ( )٣٤(

املتشابه"، وهو وهم، كما أ�م نسبوه إىل ابن ناصر الدين يف "توضيح املشتبه"، ومل يتنبهوا إىل اضطرابه. وقد حكموا على عبد 
وا بالتوثيق الذي ذهب إليه اجلمهور، وال هم أخذوا بقول ابن حبان الذي بالغ يف جرحه اهللا بن حبري بأنه ضعيف، فال هم أخذ

 إىل حد التهمة بالوضع!.
)، ومن طريقه العقيلي ٨٠٩)(١/٣٨٢) واحلديث أخرجه الفاكهي يف أخبار مكة (١/١٩٣تلخيص املتشابه يف الرسم ()٣٥(

)، وأبو نعيم يف أخبار أصفهان ٢٧٩٥) (٣/٣٧٧ يف سننه () عن سلمة بن شبيب: وأخرجه الدارقطين٢/٢٨٦يف الضعفاء (
عن عبدالرزاق، عن عبد ، وأمحد بن منصور الرمادي) سلمة بن شبيبأمحد بن منصور الرمادي: كالمها: () من طريق ٢/٧٦(

عند الدارقطين اهللا بن عيسى، عن حممد بن أيب حممد، عن أبيه عن أيب هريرة. وعند أيب نعيم: عبد اهللا بن عيسى بن عمر، و 
قال العقيلي: "عبد اهللا بن عيسى اجلندي، عن حممد بن أىب حممد، عن أبيه، عن أىب هريرة. إسناده  عبد اهللا بن عيسى بن حبري

) مقراً ٢/٤٧١ونقل الذهيب كالمه يف ميزان االعتدال ( ."وال يعرف إال به "جمهول، فيه نظر". وساق له هذا احلديث، مث قال:
۳۸٥ 
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ونقـل توثيقـه عـن هشـام أنَّ عبد اهللا بن حبـري مـرادي، وشـيوخه معروفـون، وواضح من كالمه    

عبـد اهللا بـن حبـري بـن ريسـان الـذي  . بينمـابن يوسف، وعلي بن املديين، والدارقطين كمـا تقـدم
 ذكره هو راو آخر،  بدليل أنه نسبه إىل محري، وهو يروي حديث احلج عن رجل جمهول. 

عبــد اهللا بــن عيســى بــن حبــري، وقــد ه: أنَّ الــراوي الثــاين الــذي ذكــره اخلطيــب هــو: والــذي أرا   
-وهـو مصـدر اخلطيـب -الدارقطين يف: السنن، ويف كتابه املؤتلف واملختلـف،  سبقه إىل ذكره

وأنَّ الـــراجح يف اســـم الـــراوي الـــذي روى حـــديث احلـــج، هـــو: عبـــد اهللا بـــن عيســـى اجلنـــدي  .
 لته عند ختريج احلديث.احلمريي، وقد بينت ذلك بأد

ولكن مما جتب مالحظته: أنَّ اخلطيب  )٤/٥٣٩ابن حجر يف لسان امليزان (و هذا إسناد مظلم، وخرب منكر". له، وأضاف: "و 
عبد اهللا بن حبري بن ريسان، بينما املصادر القدمية عن ) من طريق سلمة بن شبيب ومساه: ٩٦/٢قد أخرجه يف تلخيص املتشابه (

 عبد اهللا بن عيسى.سلمة تنص على أنه 
) بعد أن نقل  ١/٢٠١وقد تنبَّه ابن ماكوال لذلك، فقال يف اإلكمال ( بينما عبداهللا بن حبري القاص مرادي. ونسبه إىل محري!. 

كالم اخلطيب: "وأنا أحسبه عبد اهللا بن عيسى بن حبري، نسب إىل جده، واهللا أعلم بالصواب". وأخرجه البيهقي يف السنن 
عبد اهللا بن حبري بن ريسان، واجلواب عن ذلك: أنَّ البيهقي منصور الرمادي، ومساه أيضاً: ) من طريق أمحد بن ٤/٣٤١الكربى (

ولكن قد يقال: ما تقول فيما أخرجه البخاري يف  ،عبد اهللا بن عيسى قد ساق هذا اخلرب من طريق الدارقطين، وهو قد مساه:
) من ٧/٤٠١مد بن أيب حممد، وابن حبان يف الثقات () يف ترمجة حم٤/١٣٥) والعقيلي يف الضعفاء (١/٢٢٦التاريخ الكبري (

يب حممد، عن أبيه، عن أيب طريق علي بن عبد اهللا، قال: حدثنا عبدالرزاق، حدثنا عبد اهللا بن حبري بن ريسان، عن حممد بن أ
ه الواحد، وهو: علي بن يقدم على ما روا، وأمحد بن منصور الرمادي) سلمة بن شبيب(واجلواب أن ما رواه االثنان، ومها: هريرة.

) ونصه: "وذكره البخاري من طريق عبد الرزاق أيضا عن ٩/٤٣٣عبد اهللا، ويؤيد ذلك ما قاله ابن حجر يف هتذيب التهذيب (
سم عبد اهللا بن عيسى اجلندي عنه هبذا السند يف قوله تعاىل {قَاَل اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن}. وعليه فإنَّ الراجح عندي يف ا

بن حبري القاص  هذا الراوي الذي روى حديث احلج، هو: عبد اهللا بن عيسى اجلندي احلمريي، وال عالقة له البتة بـ عبد اهللا
) لراو هو:عبد اهللا بن ٥١٤) برقم (٥/١٦٣ومما يؤيد هذا الرتجيح: أنَّ البخاري قد ترجم يف التاريخ الكبري ( ،املرادي الصنعاين

وقال احلكم بن أبان: زعم عبد اهللا بن عيسى ، روى عنه عبد الرزاق، منقطع، مسع ابن طاوس، وقال: عيسى بن حبري بن ريسان
) وقال: "عن حممد بن أيب حممد، روى ٥١٦بن عبد اهللا بن حبري أنه بلغه".مث ترجم للراوي عبد اهللا بن عيسى اجلندي، برقم (

وعلى احتمال أن يكون عبد اهللا ،ل على أنَّه هو راوي هذا احلديث عنه عبد الرزاق، إن مل يكن هو األول فال أدري". وهذا يد
بن حبري بن ريسان قد روى هذا احلديث، فال يضره ذلك؛ ألنَّ علة هذا احلديث هو: حممد بن أيب حممد، وقد قال ابن حبان يف 

 " ال بهوهذا خرب باطل، وأبو حممد ال يدرى من هو". وقال العقيلي: وال يعرف إ": )٧/٤٠١الثقات (
۳۸٦ 
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بعـد عــرض أقـوال أئمـة احملــدثني يف هـذا الــراوي، ودراسـتها أرجِّـح أن أبــا وائـل القــاص  الرتجـيح:
هــو عبــد اهللا بــن حبــري بــن ريســان، وهــو راو واحــد ولــيس اثنــني، وقــد انفــرد ابــن حبــان بتضــعيفه 

 ب اآلتية:بناء على التفريق املذكور، وهو تفريق حمدث مل يسبقه أحد إليه، لألسبا
أوالً: عـــاش أبـــو وائـــل القـــاص عبـــد اهللا بـــن حبـــري يف القـــرن الثـــاين اهلجـــري، وهـــو مـــن الطبقـــة    

 الوسطى من أتباع التابعني، فقد جعله ابن حجر من الطبقة الثامنة.
ثانياً: هناك اتفاق بـني كـل مـن تـرجم لـه علـى لقبـه الـذي عـرف بـه، وهـو أبـو وائـل القـاص،    

وعلى أنه صنعاين، وقد ذكر ذلك كل من ذكره سواء يف كتب الرجال، أو عنـد الروايـة عنـه يف 
وقد أحصيت ستة من أئمة علماء اجلرح والتعـديل يف القـرن الثالـث اهلجـري قـد ذكـروه  السند.

به من الكنية واللقب، وهـم: أمحـد بـن حنبـل، وحيـىي بـن معـني، والبخـاري، ومسـلم، مبا اشتهر 
 وأبو حامت الرازي، وابنه، ومل يذكروا امسه.

مـام هشـام بـن إلثالثاً: أول من علمته صرَّح بامسه، ولقبه، وأنه عبد اهللا بن حبري القاص، هو: ا 
اس بـــه؛ لكونـــه أحـــد ، وهـــو مـــن أعـــرف النـــ)٣٦()١٩٧يوســـف الصـــنعاين قاضـــي صـــنعاء (ت: 

 الرواة عنه. مما يدل على أن الذين مل يذكروا امسه قد اكتفوا بذكر لقبه الذي اشتهر به.
أحـــد  -ئمـــة: علـــي بـــن املـــديين ألمث تتـــابع احملـــدثون علـــى ذكـــر امســـه، ولقبـــه، ومـــن هـــؤالء ا   

علــى الــرغم مــن أن لــه  -وأبــو داود، وابــن حبــان،  -خــذين عــن القاضــي هشــام بــن يوســفآلا
والـــدارقطين، واخلطيـــب البغـــدادي، وابـــن مـــاكوال، واملـــزي، والـــذهيب يف تـــذهيب  -يـــاً انفـــرد بـــهرأ

 التهذيب، وابن حجر، وغريهم.
مـــام أبـــا داود أول مـــن علمتـــه عـــنيَّ اســـم جـــده: ريســـان، يف كتابـــه: الســـنن. مث إلرابعـــاً: إنَّ ا   

 تابعه املزي، والذهيب، وابن حجر، وغريهم.

حممد بن إدريس الشافعي، متفق على توثيقه، روى عن: سفيان الثوري، وعبد اهللا بن حبري بن ريسان وغريمها. وروى عنه:  )٣٦(
 ).٣٠/٢٦٦) وهتذيب الكمال (٩/٧١اجلرح والتعديل (وحيىي بن معني، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن املديين، وغريهم. انظر 
۳۸۷ 
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ـــرة عـــدد امل  خامســـاً:   عـــدِّلني، بينمـــا انفـــرد ابـــن حبـــان بتضـــعيفه. وقـــد خـــالف بـــذلك أئمـــة كث

 احملدثني الذين ترمجوا له، ومل يذكروا فيه جرحا، والذين وثقوه وهم أكثر من عشرة.
 ومنهم اثنان من األئمة الثقات:    
األول: وهــو األهــم، اإلمــام الثقــة هشــام بــن يوســف الصــنعاين. وقــد صــرَّح بامســه واســم أبيــه،   

بــــه. وقــــد نقــــل قولــــه: تلميــــذه اإلمــــام علــــي بــــن املــــديين، مث الــــدارقطين، واخلطيــــب، واملــــزي، ولق
 والذهيب يف التذهيب، وابن حجر وغريهم مقرين له.

الثاين: اإلمام احلافظ حيىي بن معـني، وقـد وثَّقـه بـذكر كنيتـه، ولقبـه مـن غـري ذكـر امسـه، وهـذا   
مـــنهم: أبـــو حـــامت الـــرازي، وابنـــه، مث املـــزي،  ئمـــة،ألمهـــم جـــداً يف الرتجـــيح. وقـــد نقـــل توثيقـــه ا

 والذهيب، وابن حجر، وغريهم مقرين له.
وحيىي بن معني من املتشددين يف التعديل، وعندما قسَّم احلافظ الـذهيب املتكلمـني يف اجلـرح    

والتعـــديل قـــال: قســـم مـــنهم متعنـــت يف اجلـــرح، متثبـــت يف التعـــديل، يغمـــز الـــراوي بـــالغلطتني 
 بـــذلك حديثـــه. فهـــذا إذا وثَّـــق شخصـــاً فعـــض علـــى قولـــه بناجـــذيك، ومتســـك والـــثالث ويلـــني

 .)٣٧(بتوثيقه... مث ذكر منهم: ابن معني
ولذلك يقـدَّم قـول ابـن معـني مبفـرده مقابـل قـول ابـن حبـان، فمـا بالـك إذا ضـم لقولـه تعـديل   

ويالحــظ يف هــؤالء  وهلمــا وأقرمهــا مــن أئمــة احملــدثني؟هشــام بــن يوســف الصــنعاين، ومــن نقــل ق
 املعدلني أمران:

نَّ من لقي الـراوي، وأخـذ عنـه يكـون أعـرف بـه مـن غـريه. وكلمـا ألالقرب الزمين منه؛  -١
بعــد الــزمن زادت الوســائط. فهــل نأخــذ بتوثيــق مــن وثقــه يف القــرن الثــاين والثالــث، أم نأخــذ 

 يف القرن الرابع اهلجري، منفردا بذلك؟ -وهو ابن حبان -بقول من جرَّحه 

 ) مقرا له.٤/٤٤٧) ونقله السخاوي يف فتح املغيث (١٥٨يف اجلرح والتعديل (ص  انظر ذكر من يُعتمد قوله )٣٧(
۳۸۸ 
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نَّ الناقد أعرف بأحوال أهل بلـده. وأحـد املعـدلني وهـو: هشـام ألالقرب املكاين منه؛  -٢
بن يوسف الصنعاين من الرواة الثقات عن أيب وائل، وهو بلديـه. وحيـىي بـن معـني، وعلـي ابـن 

 املديين من اآلخذين عن هشام بن يوسف.
وة بـن حممـد بـن عطيـة. وأنَّ سادساً: ذكر يف ترمجته أنَّ من شـيوخه هانئـا مـوىل عثمـان، وعـر    

من الرواة عنه هشام بن يوسف، وإبراهيم بن خالد الصنعاين. قـال ابـن أيب حـامت: "مسعـت أيب 
يقــول ذلــك". وهــو قــد ذكــره بكنيتــه، ولقبــه، وبلــده، ونســبه، فقــال: "أبــو وائــل القــاص املــرادي 

ثقات: "عبـد اهللا بـن حبـري . وممن يؤيد ذلك أنَّ ابن حبان قال يف كتابه ال)٣٨(الصنعاىن اليماين"
 .)٣٩(اليماين، يروي عن هانئ موىل عثمان، روى عنه هشام بن يوسف قاضى صنعاء"

ســابعاً: إنَّ ابــن حبــان مــن املتشــددين يف اجلــرح، وقــد قــال الــذهيب يف ترمجــة حممــد بــن الفضــل  
وهـو  السدوسي عارم: "قال الّدارقطين: تغّري بأخرة، وما ظهر لـه بعـد اختالطـه حـديث منكـر،

ثقة، فهذا قول حافظ العصر الذي مل يأت بعـد النسـائي مثلـه، فـأين هـذا القـول مـن قـول ابـن 
حبان: اخلسَّاف املشهور يف عارم، فقال: اختلط يف آخر عمره وتغّري، حىت كـان ال يـدري، مـا 

وثّقه حيىي بن معني، وقال ابـن حبـان:  «. وقال يف ترمجة العالء بن زهري األزدي: )٤٠(حيدث به
ان ممــن يــروي عــن الثقــات مــا ال يشــبه حــديث األثبــات فبطــل االحتجــاج بــه فيمــا مل يوافــق كــ

. فلهذه الشدة توقف العلماء عن قبول جرح ابـن حبـان، )٤١(الثقات، قلت: العربة بتوثيق حيىي
 إذا عارضه توثيق غريه من األئمة. 

 )٩/٤٥٢اجلرح والتعديل ( )٣٨(
 )٧/٢٢الثقات ( )٣٩(
 )٤/٨ميزان االعتدال ( )٤٠(
 ).٣/١٠١ميزان االعتدال ( )٤١(

۳۸۹ 
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أبــو داود وســكت هــذا احلــديث رواه عــدد مــن احلفــاظ، مــنهم:  املطلــب الثالــث: احلكــم عليــه

والنـووي يف األذكــار، وابـن بطــال،  عنـه، وهـو حســب مصـطلحه صــاحل، وسـكت عنـه املنــذري،
 .  )٤٢(والعراقي، وابن حجر، وحسَّنه من املعاصرين عبد القادر األرنؤوط

والراجح أنَّه ال ينزل عن درجة احلسن؛ ألنَّ رجالـه ثقـات، إبـراهيم بـن خالـد الصـنعاين، وثقـه   
حيــىي بــن معــني، وأمحــد بــن حنبــل وأثــىن عليــه خــريا، مســع أبــا وائــل القــاّص، وكــان مــؤذن مســجد 

. وأبو وائل القاص وثقه عـدد مـن األئمـة كمـا تقـدم يف دراسـته.  )٤٣(صنعاء باليمن سبعني سنة
ذكره ابـن حبـان يف التـابعني مـن الثقـات. وقـال ابـن وقد د بن عطية بن عروة تابعي كبري، حممو 

وعروة بن حممد بن عطية السعدّي: من التـابعني، وقـد  حجر: "صدوق مات على رأس املئة".
 أبو وائل القاص، وذكره ابن حبان يف الثقات، وكان من خيار الناس. روى عنه مجع، منهم: 

ابـن حبـان بقولـه فيـه: كأنـه معمـول، أي: موضـوع. وضـعَّفه النـووي يف "خالصـة بينما انفرد    
 .)٤٥(. وضعَّفه من املعاصرين: األلباّين، وشعيب األرنؤوط)٤٤(األحكام"

 ة مطالبطية، ومناقشته، وفيه ثالثاملبحث الثاين: الطعن املوجَّه إىل حديث ع
تبنيَّ يل من خالل الدراسة أنَّ أهم طعن وجِّه إىل هذا احلديث هو ما ادعـاه ابـن حبـان مـن    

ـــل القـــاص  ـــا وائ ـــد الصـــنعاين أنَّ أب ـــرمحن بـــن يزي ـــة وعبـــد ال يـــروي عـــن عـــروة بـــن حممـــد بـــن عطي
كأ�ـــــا معمولـــــة"، ومثـَّــــل علـــــى ذلـــــك حبـــــديث: "إنَّ الغضـــــب مـــــن الشـــــيطان.."، العجائـــــب،  

.." وهـذا جـرح غـري مفسَّـر، قـائم علـى التهمـة مـن ن ينظر إىل يـوم القيامـةأ وحديث: "من سرَّه

   وختريج أحاديث إحياء ) ٩/٢٩٧شرح البخاري البن بطال () و ٣٠١) واألذكار (ص٤٠٦٣انظر الرتغيب والرتهيب ( )٤٢(
 )٨/٤٣٩) وجامع األصول(١٠/٤٦٧) وفتح الباري (٢/٨٤٣علوم الدين(       

 )١٧١) وتقريب التهذيب، رقم: (٢/٨٠) وهتذيب الكمال(٨/٥٩والثقات () ١/٢٨٤ينظر التاريخ الكبري( )٤٣(
 أحوال يسن هلا الوضوء فأورد فيه  ) فقد أورده حتت باب:١/١٢٢خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم ( )٤٤(

 ) وذكر احلديث.٢٢٧ما صح مث قال: "فصل يف ضعيفه" (       
 ).٧/١٦٣) وسنن أيب داود (٤/٢٢٦وحاشية مسند أمحد () ٢/٥١سلسلة األحاديث الضعيفة ()٤٥(
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غري بيِّنـة، وكأنـه أخـذ ذلـك مـن لقبـه القـاص، ومل يلتفـت إىل أقـوال مـن وثقـوه. وهلـذا كـان البـدَّ 
 من مناقشته يف ذلك، يف املطالب اآلتية:

 عليها دراسة أحاديث أبي وائل القاص في الكتب الستة، والحكم المطلب األول:
تبــنيَّ لنــا مــن خــالل أقــوال أئمــة اجلــرح والتعــديل أنَّ أبــا وائــل القــاص ثقــة، وزيــادة يف تأكيــد    

وهــــي أربعــــة  -هــــذه النتيجــــة رأيــــت دراســــة أحاديثــــه مقتصــــراً علــــى مــــا جــــاء يف الكتــــب الســــتة
 أحاديث فقط؛ لنرى كيف تعامل معها احملدثون، وهل حقاً يروي العجائب؟.

 حديث الغضب، وقد تقدم.احلديث األول:   
أمحـــد يف مســـنده، قـــال: حـــدثنا عبـــد الـــرزاق، أخربنـــا عبـــد اهللا بـــن حبـــري  واحلـــديث الثـــاين: رواه 

الصــنعاين القــاص، أن عبــد الــرمحن بــن يزيــد الصــنعاين، أخــربه، أنــه مســع ابــن عمــر يقــول: قــال 
لشـمس كـورت، وإذا رسول اهللا: "من سره أن ينظـر إىل يـوم القيامـة كأنـه رأي عـني فليقـرأ: إذا ا

. ويالحـظ يف هـذا )٤٦(السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وأحسب أنـه قـال: سـورة هـود"
 السند ذكر لقب عبد اهللا بن حبري: القاص، وبلده: الصنعاين.

عـن واحلديث الثالث: رواه أبو داود، من طريق عبد اهللا بن حبري، عـن هـانئ مـوىل عثمـان،     
ــِه، فَ النــيب مــان بــن عفــان، قــال: كــانعث ــَف َعَلْي ــِن اْلَميِّــِت َوَق ــْن َدْف ــرََغ ِم : "اْســتَـْغِفُروا قــال، ِإَذا فـَ

غريب". واحلاكم ) وقال: "هذا حديث حسن ٣٣٣٣) والرتمذي يف جامعه (٤٨٠٦)(٨/٤٢٤أمحد يف مسنده (أخرجه  )٤٦(
) من طريق عبد الرزاق: وقال: "هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه"، ووافقه الذهيب. وأخرجه احلاكم خمتصرا ٤/٥٧٦(
) من طريق هشام بن يوسف، كالمها: (عبد الرزاق، وهشام بن يوسف)عن عبد اهللا بن حبري، به. وأورده اهليثمي يف ٢/٥١٥(

"رواه الرتمذي موقوفا على ابن عمر، ورواه أمحد بإسنادين، ورجاهلما ثقات. ورواه الطرباين بإسناد  ) وقال:٧/١٣٤جممع الزوائد (
) وقال حمققو مسند أمحد: "إسناده حسن، ١٠٨١)، والسلسلة الصحيحة لأللباين، رقم (٨/٦٩٥أمحد"!. وانظر فتح الباري (

حبان، فذكره يف الثقات، مث ذكره يف اجملروحني، وفرق بينهما، وهو  عبد اهللا بن حبري الصنعاين، وثقه ابن معني، واضطرب فيه ابن
 واحد.."!.
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. وقــد ُصــرِّح يف »َحبــري: ابــن َريســان«مث قــال: َألِخــيُكْم، َوَســُلوا لَــُه بِالتَّْثِبيــِت، فَِإنَّــُه اآلَن ُيْســَأُل".

 .)٤٧(سند حيىي بن معني بلقبه، فهو: عبداهللا بن حبري القاص
واحلديث الرابع: رواه الرتمذي من طريق عبـد اهللا بـن حبـري، أنـه مسـع هانئـا، مـوىل عثمـان        

قــال: كــان عثمــان، إذا وقــف علــى قــرب بكــى حــىت يبــل حليتــه، فقيــل لــه: تــذكر اجلنــة والنــار فــال 
ــ«تبكــي وتبكــي مــن هــذا؟ فقــال: إن رســول اهللا  قــال:  ــَر أَوَُّل َمْنــزٍِل ِمــْن َمَن ازِِل اآلِخــرَِة، ِإنَّ الَقبـْ

قــال: وقــال رســول ». فَــِإْن َجنَــا ِمْنــُه َفَمــا بـَْعــَدُه أَْيَســُر ِمْنــُه، َوِإْن َملْ يـَــْنُج ِمْنــُه َفَمــا بـَْعــَدُه َأَشــدُّ ِمْنــهُ 
ــُر أَْفَظــُع ِمْنــهُ «اهللا:  ــُت َمْنَظــرًا َقــطُّ ِإالَّ َوالَقبـْ ــا رَأَْي وقــد ُصــرِّح يف ســند حيــىي بــن معــني بلقبــه، ». َم
 .)٤٨(عبداهللا بن حبري القاص فهو:

 :إبراهيم بن موسى الرازي)عن ٣٢٢١( باب االستغفار عند القرب للميت كتاب اجلنائز،  أبو داود، أخرجه )٤٧(
) من طريق حيىي ١/٣٧٠مستدركه () واحلاكم يف ٧٧٣وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف زياداته على فضائل الصحابة ألبيه، رقم (

بن معني: وقال: "هذا حديث صحيح على شرط اإلسناد، ومل خيرجاه" ووافقه الذهيب. والبيهقي يف إثبات عذاب القرب (ص: 
إبراهيم بن ) من طريق إسحاق بن أيب إسرائيل: أربعتهم: (٣٨٨) من طريق علي بن املديين: والضياء املقدسي يف املختارة (١٢٤

عن هشام بن يوسف، به. وذكره املنذري يف الرتغيب )وإسحاق بن أيب إسرائيل وعلي بن املديين،، وحيىي بن معني، لرازيموسى ا
) وابن ١٦٢النووي يف األذكار(وحسَّنه  ) عنه أنه حسَّنه.٥/٣٣١) وسكت عنه، ونقل ابن امللقن يف "البدر املنري (٥١٥٩رقم: (

) وقال: "فرقه الرواة ثالثة أحاديث". وذكره األلباين يف صحيح ٤/١٣٥( -حات الربانيةكما يف الفتو   -حجر يف نتائج األفكار
): "إسناده حسن من أجل هاىنء موىل عثمان ٥/١٢٧). وقال شعيب األرنؤوط يف تعليقه على مسند أمحد (٢٧٥٨أيب داود (

 لصنعاين". ابن َريَسان الصنعاين، وهشام بن يوسف: هو ا بن عفان. وعبد اهللا بن حبري: هو

) وقال: "هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ٢٣٠٨أخرجه الرتمذي، أبواب الزهد عن رسول اهللا ، ( )٤٨(
) ٤/٣٣٠) من زوائد ابنه عبد اهللا. واحلاكم يف مستدركه (٤٥٤) وهو يف مسند أمحد (٤٢٦٧هشام بن يوسف"، وابن ماجه (

 من طريق حيىي بن معني:  )٣٨٩وصححه. والضياء املقدسي يف املختارة (
) من طريق أمحد بن حنبل، قال: حدثنا علي بن عبداهللا املديين، كالمها: (حيىي بن ١/٦١٩وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان (

 معني، وعلي بن املديين) عن هشام بن يوسف، به.
بن حبري، وليس بالعمدة، وهانئ روى مالحظة: من الغريب قول الذهيب يف تلخيص املستدرك عن هذا احلديث: "فيه عبد اهللا 

) فقال: "وأغرب من هذا ما اتفق له ٥/٣٣٢عنه مجاعة، وال ذكر له يف الكتب الستة"!. وقد انتقده ابن امللقن يف البدر املنري (
احلديث عبد اهللا بن حبري دون » وال ذكر له«مث قال: وهو عجيب إن أراد بقوله:  -وذكر كالم الذهيب -» خمتصر املستدرك«يف 
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 نتائج الدراسة:
احلـــــديث األول، حـــــديث حســـــن، فقـــــد رواه عـــــدد مـــــن احلفـــــاظ، مـــــنهم: أبـــــو داود   -١

والنـــووي يف األذكـــار، وابـــن  وســـكت عنـــه وهـــو حســـب مصـــطلحه صـــاحل، واملنـــذري،
بطال، والعراقي، وابـن حجـر، ومـن املعاصـرين عبـد القـادر األرنـؤوط. بينمـا انفـرد ابـن 

بقولــــه فيــــه: كأنــــه معمــــول، أي: موضــــوع. وضــــعَّفه مــــن املعاصــــرين: األلبــــاّين، حبــــان 
 وشعيب األرنؤوط.

ـــنه الرتمـــذي، وصـــححه احلـــاكم، ووافقـــه الـــذهيب، واملنـــذري يف  -٢ واحلـــديث الثـــاين: حسَّ
 الرتغيب، وقال اهليثمي: رجاله ثقات، وجوَّده احلافظ ابن حجر.

ين، وقــــال حمققــــو مســــند أمحــــد: "إســــناده وصــــححه مــــن املعاصــــرين: أمحــــد شــــاكر، واأللبــــا   
حســن". بينمــا حكــم عليــه ابــن حبــان بأنــه معمــول، أي: موضــوع بســبب عبــد اهللا بــن حبــري. 
ويالحظ أنَّ هذا احلـديث قـد جـاء يف بعـض طرقـه مـن روايـة هشـام بـن يوسـف الصـنعاين، عـن 

اص. كمـا يالحـظ أنَّ عبد اهللا بن حبري القاص، مما يدل أنَّ عبـد اهللا بـن حبري،هـو: أبـو وائـل القـ
بعض املعاصرين الـذين ضـعفوا حـديث الغضـب، قـد حسـنوا هـذا احلـديث. وكـال احلـديثني مـن 

 األحاديث اليت حكم عليها ابن حبان بالرد!؟
ــــه أبــــو داود، فهــــو صــــاحل عنــــده، وصــــححه احلــــاكم،   -٣ واحلــــديث الثالــــث ســــكت عن

والضياء املقدسي، وحسَّنه املنذري، والنـووي، وابـن حجـر، ومـن املعاصـرين: األلبـاين، 
. وقــد »َحبــري: ابــن َريســان«ومســى أبــو داود جــد عبــد اهللا، فقــال: وشــعيب األرنــؤوط. 

 اهللا بن حبري القاص.ُصرِّح يف سند حيىي بن معني بلقبه، فهو: عبد
ويالحــظ أنَّ علــي بــن املــديين، وحيــىي بــن معــني ومهــا مــن أئمــة احملــدثني قــد رويــا هــذا احلــديث   

 عن هشام بن يوسف، عن عبد اهللا بن حبري القاص. ومها ممن رويا عنه توثيقه أيضاً.

» وال ذكر له يف الكتب الستة«فهو من رجال د. ت. ق، وذكر هو يف تذهيبه أن أربعة أنفس رووا عنه، وإن أراد بقوله: 
 احلديث. فهو وهم، فحديثه هذا أخرجه الرتمذي وابن ماجه"
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ــنه الرتمــذي، وصــححه احلــاكم، ووافقــه الــذهيب. وصــححه مــن   -٤ واحلــديث الرابــع حسَّ

 . )٤٩(صرين: أمحد شاكر، واأللباين، وحسَّن إسناده شعيب األرنؤوطاملعا
 وقد ُصرِّح يف سند حيىي بن معني بلقبه، فهو: عبداهللا بن حبري القاص.  
   ويالحظ أنَّ علي بن املديين، وحيىي بن معني ومها من أئمة احملدثني قد رويا هذا احلديث   
 القاص. ومها ممن رويا عنه توثيقه أيضاً.عن هشام بن يوسف، عن عبد اهللا بن حبري   
فهذه النتائج الواضحة تدل على قبـول روايـات الـراوي عبـداهللا بـن حبـري القـاص؛ وأن احملـدثني   

ويالحــظ أ�ــم تعــاملوا مــع هــذه األحاديــث األربعــة معاملــة واحــدة،  قــد تلقــوا أحاديثــه بــالقبول.
 فرق بينهما أحد قبل ابن حبان.مما يدل على صحة ما ذهب إليه احملدثون، وأنه مل ي

ومن املهم جداً أن يشار إىل أنَّ ابن حبان قد ضعَّف حديثني مـن أحاديـث عبـد اهللا بـن       
 حبري، األول حديث الغضب، وهو مروي عن أيب وائل القاص الصنعاين، هكذا بكنيته ولقيه.

لقــاص، هكــذا بامســه والثــاين حــديث: مــن ســره، وهــو مــروي عــن عبــد اهللا بــن حبــري الصــنعاين ا 
ولقبــه، والــراوي هــو هــو، وقــد جــاء توثيقــه حبســب الكنيــة واللقــب مــن ابــن معــني وغــريه، بينمــا 
جــاء توثيقــه حبســب االســم واللقــب مــن هشــام بــن يوســف الصــنعاين ومــن تابعــه. وعليــه فــإنَّ 

 تضعيفه من ابن حبان تضعيف مل يسبق إليه أيضاً.
 شواهد احلديثاملطلب الثاين: 

 مما يدل على أنَّه مل يرو العجائب: أنَّ حديث الوضوء عند الغضب:و           
ال نكــارة يف متنــه مطلقــاً؛ فــإنَّ الشــيطان فعــال خلــق مــن نــار، والنــار عــدوها املــاء   -١

 كما هو معلوم! 
لـــه شـــواهد، مــــن ذلـــك: أمـــا قولـــه: "الغضـــب مـــن الشــــيطان" أضـــف إىل ذلـــك أنَّ احلـــديث   

حـديث سـليمان بـن ُصـَرد، ولفظـه: اسـتب رجـالن عنـد النـيب فجعـل أحـدمها حتمـر لـه  فيشهد 

   نما قال يف تعليقه ) بي١/٥٠٣) وشعيب األرنؤوط يف تعليقه على املسند (١/٣٦٠أمحد شاكر يف تعليقه على املسند ( )٤٩(
 ): "إسناده حسن، هانئ موىل عثمان صدوق، وباقي رجاله ثقات..".٥/٣٣٤على سنن ابن ماجه (       
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عينــاه، وتنــتفخ أوداجــه. قــال رســول اهللا: "إين ألعــرف كلمــة لــو قاهلــا لــذهب عنــه الــذي جيــد: 
. وأخرجـه احلـاكم، )٥٠(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم" فقال الرجل: وهـل تـرى يب مـن جنـون؟

: "وإمــا ينزغنـــك مــن الشــيطان نـــزغ فاســتعذ بـــاهللا مــن الشـــيطان وزاد يف آخــره: فــتال رســـول اهللا
 .)٥١(الرجيم"

وحديث أيب سعيد اخلدري عن النيب: "..َأَال َوِإنَّ اْلَغَضـَب َمجْـرٌَة ِيف قـَْلـِب ابْـِن آَدَم أََمـا رَأَيـْـُتْم    
نَـْيِه َوانِْتَفاِخ أَْوَداِجِه َفَمْن َأَحسَّ ِبَشْيٍء ِمنْ   .  )٥٢(َذِلَك فـَْليَـْلَصْق بِاْألَْرِض" ِإَىل ُمحْرَِة َعيـْ

 وأما الوضوء فله شاهد من حديث معاوية بن أيب سفيان، ونصه:  
عــن أيب مســلم اخلــوالين، عــن معاويــة بــن أيب ســفيان: أنــه خطــب النــاس وقــد حــبس العطــاء   

شــهرين أو ثالثــة فقــال لــه أبــو مســلم: يــا معاويــة إنَّ هــذا املــال لــيس مبالــك وال مــال أبيــك وال 
مال أمك، فأشـار معاويـة إىل النـاس أن امكثـوا، ونـزل فاغتسـل، مث رجـع فقـال: أيهـا النـاس إن 

ر أنَّ هــذا املــال لــيس مبــايل وال مبــال أيب وال أمــي وصــدق أبــو مســلم إين مسعــت أبــا مســلم ذكــ
ـــْيطَاُن ِمـــَن النَّـــاِر، َواْلَمـــاُء يُْطِفـــُئ النَّـــاَر، فَـــِإَذا «رســـول اهللا  يقـــول:  ـــْيطَاِن، َوالشَّ اْلَغَضـــُب ِمـــَن الشَّ

 .)٥٣(وفيه األمر باالغتسال بدل الوضوء» َغِضَب َأَحدُُكْم فـَْليَـْغَتِسلْ 
ــى ِمـْن فـَــْيِح َجَهــنََّم، فَابـُْرُدوَهــا « :ويشـهد ملعنــاه مــا جـاء عــن ابــن عمــر، عـن النــيب  -١ احلُْمَّ

وعن أمساء، أ�ا كانت تؤتى باملرأة املوعوكـة، فتـدعو باملـاء فتصـبه يف جيبهـا، ». بِاْلَماءِ 

 ) ومسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب فضل من ٦١١٥البخاري، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب (أخرجه  )٥٠(
 )٢٦١٠ميلك نفسه عند الغضب (       

 ).٢/٤٤١مستدركه (يف  )٥١(
    ) ٢١٩١( أصحابه مبا هو كائن إىل يوم القيامة  الفنت، باب ما جاء ما اخرب النيبأخرجه الرتمذي يف جامعه، أبواب  )٥٢(

 وقال: "وهذا حديث حسن صحيح".       
   اء الكوفة ومفتيها، ) ويف سنده: ياسني بن معاذ الزيات، كان من كبار فقه٢/١٣٠أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )٥٣(

  ميزان االعتدال انظر  لكن قال ابن معني: ليس حديثه بشئ. وقال البخاري: "منكر احلديث". قال النسائي: "مرتوك".       
      )٤/٣٥٨( 

۳۹٥ 
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. )٥٤(»َجَهـــنَّمَ ِإنـََّهـــا ِمـــْن فـَـــْيِح : «قـــالوَ » ابـُْرُدوَهـــا بِاْلَمـــاءِ «قـــال:  وتقــول: إن رســـول اهللا

فكمـــا أنَّ املـــاء لـــه أثـــر يف عـــالج احلمـــى، ال يســـتبعد أن يكـــون للوضـــوء باملـــاء أثـــر يف 
 السيطرة على الغضب.

، قال: ِإنَّ َرُسوَل اللَّهِ  -٢ ِإَذا َغِضَب َأَحدُُكْم، َوُهَو قَـائٌِم، فـَْلـَيْجِلْس، «، قال:  وعن أيب َذرٍّ
 .)٥٥(»ْلَيْضَطِجعْ فَِإْن َذَهَب َعْنُه اْلَغَضُب، َوِإال فَـ 

قــال اخلطــايب: "القــائم متهــىيء للحركــة والــبطش، والقاعــد دونــه يف هــذا املعــىن، واملضــطجع    
ممنــوع منهمـــا، فيشــبه أن يكـــون النـــيب  إمنــا أمـــره بــالقعود واالضـــطجاع لـــئال تبــدر منـــه يف حـــال 

بـــــالقعود  . وقـــــال البغـــــوي: "قيل:إمنـــــا أمـــــره)٥٦(قيامـــــه وقعـــــوده بـــــادرة ينـــــدم عليهـــــا فيمـــــا بعـــــد"
واالضــطجاع، لــئال حيصــل منــه يف حــال غضــبه مــا ينــدم عليــه، فــإن املضــطجع أبعــد يف احلركــة 

.قلـــت: فـــإذا كانـــت احلركـــة نافعـــة يف دفـــع آثـــار )٥٧(والـــبطش مـــن القاعـــد، والقاعـــد مـــن القـــائم"
 الغضب، فما بالك يف الوضوء الذي جيمع بني احلركة، والعبادة! 

 ا يف قبول احلديثقرائن يستأنس هب املطلب الثالث:
 ومما يستأنس به يف  قبول هذا احلديث: ثالثة أمور:      

 :فقهاء سنية الوضوء عند الغضب منهاستنباط عدد من ال أوًال: 
ه بـــالقبول، واســـتنبطوا منـــه ســـنية و علـــى قبـــول احلـــديث أنَّ الفقهـــاء تلقـــ يســـتأنس بـــهوممـــا       

صــه: "إن ثبــت هـذا احلــديث فإمنــا األمــر بــه الوضـوء عنــد الغضــب، ومــن هـؤالء: ابــن املنــذر، ون
 ندبا ليسكن الغضب. وال أعلم أحدا من أهل العلم يوجب الوضوء منه".

 )٧٨) (٢٢٠٩) و(٨٢) (٢٢١١باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ( أخرجه مسلم، كتاب السالم، )٥٤(
 )٤٧٨١أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب ما يقال عند الغضب ( )٥٥(
 )٤/١٠٨معامل السنن ( )٥٦(
 )١٣/١٦١شرح السنة للبغوي ( )٥٧(
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والبغــوي، ونصــه: "ويســتحب الوضــوء عنــد الغضــب". وقــد أخــرج حــديث عطيــة مســتدالً بــه  
 على احلكم املذكور، معنوناً له، بـ: باب الوضوء عند الغضب".

 الوابـل الصـيب، وابـن يف يف الكلـم الطيـب، وابـن القـيم  األذكار، وابـن تيميـةوالنووي يف كتابه 
يـــأمر مـــن غضـــب بتعـــاطي أســـباب تـــدفع عنـــه الغضـــب،  رجـــب احلنبلـــي، ونصـــه: "وكـــان النـــيب

. وكل هؤالء األئمة جعلوا الوضوء سبباً من أسباب دفع الغضـب مسـتدلني علـى )٥٨(وتسكنه"
 ذلك حبديث عطية رضي اهللا عنه. 

اإلمــام الطيــيب: "فــإنَّ الغضــب مــن الشــيطان، فصــوَّر  : تفســري الشــراح لــه: مــن ذلــك قــوليــاً ثان  
ـــة الغضـــب ومنشـــأه، مث اإلرشـــاد إىل تســـكينه، فـــأخرج الكـــالم هـــذا املخـــرج ليكـــون أمجـــع  حال
وأنفــع، وللموانــع أزجــر وأردع. وهــذا التصــوير ال مينــع مــن إجرائــه علــى احلقيقــة ألنــه مــن بــاب 

 .)٥٩(الكناية"
 : تأييد الدراسات الطبية احلديثة ملعناه:ثالثاً    
فقـــد أثبتـــت الدراســـات الطبيـــة احلديثـــة أمهيـــة الوضـــوء للـــتخلص مـــن آثـــار الغضـــب، وســـأنقل   

 شهادات العلماء اليت تؤيد ذلك:
قـــال الطبيـــب عبـــد الـــرزاق الكـــيالين: "إنَّ الغضـــب يزيـــد مـــن إفـــراز هرمـــوين األدرينـــالني  -١   

غط الـــدم، ويزيـــدان نســـبة ظـــر، ومهـــا يهيجـــان القلـــب، ويرفعـــان ضـــن غـــدة الكوالنوأدرينـــالني مـــ
الســـــكري يف الــــــدم، ويؤديــــــان إىل مـــــا ال حتمــــــد عقبــــــاه مـــــن الفلــــــوج، والشــــــلول، واجللطــــــات، 

 والسكري.

   ) وجامع العلوم واحلكم ٣٠١) واألذكار للنووي (ص: ١/٤٥٠) وشرح السنة للبغوي (١/٢٤٠األوسط البن املنذر ( )٥٨(
 )١٣٤والوابل الصيب (ص: ) ١٦٨) والكلم الطيب (ص: ١/٣٦٤(       

 )١٠/٣٢٤٨شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن ( )٥٩(
۳۹۷ 
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ــف كــل ذلــك، فصــلى اهللا علــى   وقــد تبــنيَّ أنَّ اجللــوس واالضــطجاع واملــاء شــرباً واغتســاأل خيفِّ

 .)٦٠(معلم الناس اخلري"
"أثبتــت التجــاب العلميــة أن الغضــب يســبب زيــادة يف إفــراز الغــدة الكظريــة ممــا يــؤدي إىل  -٢

: "ِإنَّ القائـلارتفاع درجة حرارة اجلسم حىت أنه يسخن كل خلية يف اجلسـم، وقـد صـدق النـيب 
ــأُ  َــا ُتْطَف ــَق ِمــَن النَّــاِر، َوِإمنَّ النَّــاُر بِاْلَمــاِء، فَــِإَذا َغِضــَب  اْلَغَضــَب ِمــَن الشَّــْيطَاِن، َوِإنَّ الشَّــْيطَاَن ُخِل

َأَحـــدُُكْم فـَْلَيتَـَوضَّـــأْ". وال يعتـــرب هـــذا احلـــديث جمازيـــاً، بـــل إنـــه حقيقـــة علميـــة؛ فالغضـــب يســـخن 
اجلســم الــذي خلــق مــن املــاء، وال ميكــن تربيــده إال باملــاء. لــذلك فــإن الوضــوء يــؤدي إىل تربيــد 

 .)٦١(طمئن القلب"احلسم بسرعة عجيبة، وعندئذ يطفئ نار الغضب، وي
 

 في نتائج البحث :الخاتمة
أوًال: الراجح يف حديث الوضوء عند الغضب أنه ال ينزل عن درجة احلسن؛ فقـد رواه عـدد    

ـــه  ـــه، وهـــو حســـب مصـــطلحه صـــاحل، وســـكت عن ـــو داود وســـكت عن مـــن احلفـــاظ، مـــنهم: أب
والنـووي يف األذكـار، وابـن بطـال، والعراقـي، وابـن حجـر، وحسَّـنه مـن املعاصـرين عبـد  املنذري،

النـووي وضعَّفه القادر األرنؤوط. بينما انفرد ابن حبان بقوله فيه: كأنه معمول، أي: موضوع. 
 ، وشعيب األرنؤوط من املعاصرين." واأللباينيف "خالصة األحكام

عبد اهللا بن حبـري بـن ريسـان، وقـد انفـرد ابـن حبـان بتضـعيفه،  ثانياً: إنَّ أبا وائل القاص هو    
 ومل يسبقه أحد إليه، لألسباب اآلتية: 

عاش أبو وائل القاص عبد اهللا بن حبري يف القرن الثاين اهلجـري، وهـو مـن الطبقـة الوسـطى  -١
أو  من أتباع التـابعني، وهـو معـروف مبـا اشـتهر بـه مـن الكنيـة واللقـب، سـواء يف كتـب الرجـال،

   . نقال عن قبسات من ١١٨. وانظر: األربعون العلمية: لعبداحلميد  طهماز، ص٣٥٠احلقائق الطبية يف اإلسالم، ص )٦٠(
 الطب النبوي واألدلة العلمية احلديثة، للدكتور حسن مشسي باشا.       

 )١/١٨٧عجاز القرآين يف العلوم والطب والفلك، لنادية طيارة (إلانظر موسوعة ا )٦١(
۳۹۸ 
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عند الرواية عنه يف السند. وقد أحصيت ستة من أئمة علماء اجلرح والتعـديل يف القـرن الثالـث 
 اهلجري قد ذكروه بذلك.

مــام إلأول مــن علمتــه صــرح بامســه، ولقبــه، وأنــه عبــد اهللا بــن حبــري القــاص، وتوثيقــه، هــو: ا -٢
حـد الـرواة عنـه. هشام بن يوسف الصنعاين قاضي صنعاء، وهـو مـن أعـرف النـاس بـه؛ لكونـه أ

 مما يدل على أن الذين مل يذكروا امسه قد اكتفوا بذكر لقبه الذي اشتهر به.
وقـد وثَّقـه بـذكر كنيتـه، -وهـو مـن املتشـددين يف التعـديل  -وممن وثقه: حيىي بـن معـني،  -٣  

 ولقبه من غري ذكر امسه، وهذا مهم جداً يف الرتجيح.
مــن عشــرة علــى ذكــر امســه، ولقبــه، وإقــرار توثيقــه،  مث تتــابع احملــدثون، وعــددهم  أكثــر -٤   

ئمــــة: علــــي بــــن املــــديين، وأبــــو داود، والــــدارقطين، واخلطيــــب البغــــدادي، وابــــن ألومــــن هــــؤالء ا
 ماكوال، واملزي، والذهيب يف تذهيب التهذيب، وابن حجر، وغريهم.

 احملدثني. بينما انفرد ابن حبان يف القرن الرابع بالتفريق والتضعيف، خمالفاً أئمة    
وأ�ـــم تعـــاملوا مـــع  ومـــن مؤيـــدات قبـــول حديثـــه: أنَّ احملـــدثني قـــد تلقـــوا أحاديثـــه بـــالقبول، -٥

 أحاديثه معاملة واحدة.
، مث تطبيقـــه ومـــن مؤيـــدات قبـــول احلـــديث: أنَّ لـــه قصـــة أوردهـــا التـــابعي عـــروة قبـــل روايتـــه -٦

شـواهد لفظيـة نـه هلـا. وأنَّ لـه ضـب، ممـا يـدل علـى تثبتـه يف الروايـة، وإتقالسنية الوضوء عنـد الغ
كثــرياً مــن شــراح احلــديث فســروه. واســتنبطوا ســنية الوضــوء عنــد الغضــب منــه. مث   . وأنَّ ومعنويــة

 .تأييد الدراسات الطبية احلديثة ملعناه
 
 
 
 
 

۳۹۹ 
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 المصادر والمراجع 

 بالعربية: المصادر والمراجع-اوال
اجلرح والتعـديل، مصـورة دار )، ٣٢٧ابن أيب حامت الرازي، عبد الرمحن بن حممد (ت: •

 بريوت، لبنان.-إحياء الرتاث العريب
)، اآلحــاد واملثــاين حتقيــق: باســم فيصــل ٢٨٧ابــن أيب عاصــم، أمحــد بــن عمــرو (ت:  •

 .١٩٩١-١٤١١، ١أمحد اجلوابرة، دار الراية بالرياض، ط:
)، جـامع األصـول حتقيـق: عبـد القـادر ٦٠٦ابن األثري، املبارك بن حممد اجلـزري (ت: •

، ١األرنــــــاؤوط، مكتبــــــة احللــــــواين ومطبعــــــة املــــــالح ومكتبــــــة دار البيــــــان ببــــــريوت، ط:
١٩٧٢-١٣٩٢. 

)، البـــدر املنـــري يف ختـــريج األحاديـــث واآلثـــار ٨٠٤ابـــن امللقـــن، عمـــر بـــن علـــي (ت:  •
الواقعة يف الشرح الكبري، حتقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بـن  

 .٢٠٠٤-١٤٢٥، ١الرياض، ط -لتوزيعكمال، دار اهلجرة للنشر وا
)، األوســط يف الســنن واإلمجــاع ٣١٩ابــن املنــذر، حممــد بــن إبــراهيم النيســابوري (ت:  •

، ١الريـــاض، ط: –واالخـــتالف، حتقيـــق: صـــغري أمحـــد بـــن حممـــد حنيـــف، دار طيبـــة 
١٩٨٥-١٤٠٥. 

)، شــرح صـحيح البخــاري، حتقيـق: ياســر بــن ٤٤٩ابـن بطــال، علـي بــن خلـف (ت:  •
 .٢٠٠٣ –١٤٢٣، ٢الرياض، ط: –كتبة الرشد إبراهيم، م

)، الكلــم الطيــب، حتقيــق: حممــد ناصــر ٧٢٨ابــن تيميــة، أمحــد بــن عبــد احللــيم (ت:  •
 .١٩٧٧-، ٢بريوت، ط: –األلباين، املكتب اإلسالمي 

ـــر الطـــربي، حممـــد بـــن جريـــر (ت:  • ـــل القـــرآن، ٣١١ابـــن جري ـــان يف تأوي )، جـــامع البي
 .٢٠٠٠-١٤٢٠، ١بريوت، ط:-سالةحتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الر 

٤۰۰ 
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-): الثقـات، دائـرة املعـارف العثمانيـة ٣٥٩ابن حبـان، حممـد بـن حبـان الُبسـيت (ت: •
 .١٣٩٣، ١حيدر آباد، ط

ـــان الُبســـيت (ت: • ـــان، حممـــد بـــن حب ): اجملـــروحني مـــن احملـــدثني، حتقيـــق: ٣٥٩ابـــن حب
 .٢٠٠٠-١٤٢٠، ١الرياض، ط:-محدي عبد اجمليد السلفي، دار الصميعي 

): مشــاهري علمــاء األمصــار، حتقيــق: ٣٥٩حبــان، حممــد بــن حبــان الُبســيت (ت: ابــن •
، ١املنصــــــورة، ط: –مــــــرزوق علــــــى إبــــــراهيم، دار الوفــــــاء للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع 

١٩٩١-١٤١١. 
): هتـذيب التهـذيب، بعنايـة إبـراهيم ٨٥٢ابن حجـر العسـقالين: أمحـد بـن علـي (ت: •

 ت. بريو  -الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة
): اإلصــــابة يف متييــــز الصــــحابة، ٨٥٢ابــــن حجــــر العســــقالين، أمحــــد بــــن علــــي (ت: •

بـريوت،  –حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، دار الكتب العلميـة 
 .١٤١٥-، ١ط:

): تبصـــري املنتبـــه بتحريـــر املشـــتبه، ٨٥٢ابـــن حجـــر العســـقالين، أمحـــد بـــن علـــي (ت: •
 علي حممد البجاوي، املكتبة العلمية، بريوت.حتقيق: حممد علي النجار، مراجعة: 

): تقريــب التهــذيب، حتقيــق: حممــد ٨٥٢ابــن حجــر العســقالين، أمحــد بــن علــي (ت: •
 .  ١٩٩٢، ٤سوريا، ط-عوامة، دار الرشيد

): فـــتح البـــاري بشـــرح البخـــاري، ٨٥٢ابـــن حجـــر العســـقالين، أمحـــد بـــن علـــي (ت: •
-خلطيـــب، مصـــورة دار املعرفـــةتـــرقيم: حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، إخـــراج حمـــب الـــدين ا

 بريوت.
): لسـان امليـزان، حتقيـق: عبـد الفتـاح ٨٥٢ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي (ت: •

 أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، سوريا.

٤۰۱ 
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)، املســـند، شـــرح أمحـــد حممـــد شـــاكر، دار احلـــديث، ٢٤١بـــن حنبـــل، أمحـــد، (ت: ا •

رنــؤوط وزمالئــه، مؤسســة الرســالة، . وطبعــة الشــيخ شــعيب األ١٩٩٥، ١القــاهرة، ط
 .  ١٩٩٧، ١ط:

)، فضــائل الصــحابة، حتقيــق: وصــي اهللا حممــد عبــاس، ٢٤١بــن حنبــل، أمحــد، (ت: ا •
 .١٩٨٣ – ١٤٠٣، ١بريوت، ط: –مؤسسة الرسالة 

)، جـــامع العلـــوم واحلكـــم يف ٧٩٥ابـــن رجـــب احلنبلـــي، عبـــد الـــرمحن بـــن أمحـــد (ت:  •
 –ق: شعيب األرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة شرح مخسني حديثاً يف جوامع الكلم، حتقي

 .  ١٤٢٢، ٧بريوت، ط
)، الطبقــات الكــربى حتقيــق: ٢٣٠ابــن ســعد، حممــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي (ت:  •

 .١٩٦٨، ١بريوت، ط: –إحسان عباس، دار صادر 
هــــ)، االســـتيعاب يف معرفـــة ٤٦٣ابـــن عبـــد الـــرب، يوســـف بـــن عبـــد اهللا القـــرطيب (ت:  •

 – ١٤١٢، ١بــــريوت، ط:-لبجــــاوي، دار اجليــــلاألصــــحاب، حتقيــــق: علــــي حممــــد ا
١٩٩٢. 

)، الفتوحــات الربانيــة علــى األذكــار النوويــة، ١٠٥٧الصــديقي (ت: حممــدابــن عــالن،  •
 .٢٠٠٤ – ١٤٢٤، بريوت-حتقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية

 )، الوابـل الصـيب مـن الكلـم الطيـب،٧٥١ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكـر (ت:  •
 .١٩٩٩، ٣القاهرة، ط: –حتقيق: سيد إبراهيم، دار احلديث 

): الباعث احلثيـث شـرح اختصـار ٧٧٤ابن كثري، عماد الدين إمساعيل بن عمر (ت: •
 بريوت.-)، دار الكتب العلمية١٣٧٧علوم احلديث حتقيق: أمحد شاكر، (ت

قيـق: ): تفسـري القـرآن العظـيم، حت٧٧٤ابن كثري، عماد الدين إمساعيل بن عمـر (ت: •
 .١٩٩٩-١٤٢٠، ٢سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط:

٤۰۲ 
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)، الســنن، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط، ٢٧٣ابــن ماجــه، حممــد بــن يزيــد القــزويين (ت: •
 .  ١٤٣٠، ١دار الرسالة العاملية، دمشق، طـ:

)، اإلكمـال يف رفـع االرتيـاب عـن املؤتلـف ٤٧٥ابن مـأكوال: علـي بـن هبـة اهللا (ت:  •
، ١بـــــــريوت، ط-واملختلـــــــف يف األمســـــــاء والكـــــــىن واألنســـــــاب، دار الكتـــــــب العلميـــــــة

١٩٩٠-١٤١١. 
)، توضــــيح املشــــتبه يف ٨٤٢ابـــن ناصــــر الــــدين الدمشــــقي، حممـــد بــــن عبــــد اهللا (ت:  •

ــــرواة وأنســــاهبم وألقــــاهبم وكنــــاهم، حتقيــــق: حممــــد نعــــيم العرقسوســــي،  ضــــبط أمســــاء ال
 .١٩٩٣، ١بريوت، ط-مؤسسة الرسالة

)، الســـنن، حتقيـــق: شـــعيب ٢٧٥السجســـتاين، ســـليمان بـــن األشـــعث (ت:أبـــو داود  •
 .  ١٤٣٠، ١األرناؤوط، دار الرسالة العاملية، دمشق، ط:

): تــاريخ أصــبهان، حتقيــق: ســيد  ٤٣٠أبــو نعــيم األصــبهاين، أمحــد بــن عبــد اهللا (ت:  •
 .١٩٩٠- ١٤١٠، ١بريوت، ط: –كسروي حسن، دار الكتب العلمية 

): حليـــة األوليـــاء، مصـــورة دار ٤٣٠د بـــن عبـــد اهللا (ت: أبـــو نعـــيم األصـــبهاين، أمحـــ •
 بريوت.-إحياء الرتاث العريب

):معرفـة الصـحابة، حتقيـق: عـادل ٤٣٠أبو نعيم األصـبهاين، أمحـد بـن عبـد اهللا (ت:  •
 .١٩٩٨-١٤١٨، ١بن يوسف العزازي، دار الوطن بالرياض، ط:

لصــحيحة وشــيء )، سلســلة األحاديــث ا١٤٢٠األلبــاين: حممــد ناصــر بــن نــوح (ت:  •
 .  ١٩٩٥من فقهها وفوائدها، مكتبة املعارف، الرياض، 

)، سلسلة األحاديث الضـعيفة واملوضـوعة ١٤٢٠األلباين: حممد ناصر بن نوح (ت:  •
 .١٩٩٢-١٤١٢، ١الرياض، ط:-وأثرها السيء يف األمة، مكتبة املعارف

املعيــــد  )، التــــاريخ الكبــــري، حتقيــــق: حممــــد عبــــد٢٥٦البخــــاري: حممــــد بــــن إمساعيــــل ( •
 بريوت. -خان، مصورة دار الكتب العلمية

٤۰۳ 
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)، اجلـــامع املســـند الصـــحيح، بعنايـــة حممـــد زهـــري ٢٥٦البخـــاري: حممـــد بـــن إمساعيـــل ( •

 .  ١٤٢٢، ١بريوت، ط –الناصر، طبعة دار طوق النجاة 
)، شرح السنة حتقيق: شعيب األرنـاؤوط ٥١٦البغوي، حسني بن مسعود الفراء (ت: •

 .  ١٩٨٣- ١٤٠٣، ٢بريوت، ط:-كتب اإلسالمي وحممد زهري الشاويش، امل
)، إثبــــات عـــــذاب القـــــرب وســـــؤال امللكـــــني، ٤٥٨البيهقــــي، أمحـــــد بـــــن احلســـــني (ت:  •

 .١٤٠٥، ٢عمان، ط:-حتقيق: شرف حممود القضاة، دار الفرقان 
-)، الســــنن الكــــربى، دار الكتــــب العلميــــة٤٥٨البيهقــــي، أمحــــد بــــن احلســــني (ت:  •

 .١٤٢٤، ٣بريوت، ط:
)، شعب اإلميان، حتقيق: خمتار الندوي مكتبـة ٤٥٨أمحد بن احلسني (ت: البيهقي،  •

 .١٤٢٣، ١الرشد، الرياض، ط:
)، اجلامع، حتقيق: أمحد حممـد شـاكر، وإبـراهيم ٢٧٤الرتمذي، حممد بن عيسى (ت: •

ـــة، حتقيـــق: ١٩٨٠عطـــوة عـــوض، دار احلـــديث، القـــاهرة، ، وطبعـــة دار الرســـالة العاملي
 .  ١٤٣٠، ١شعيب األرناؤوط، طـ

)، املســـتدرك علـــى الصـــحيحني، ٤٠٥احلـــاكم النيســـابوري، حممـــد بـــن عبـــد اهللا (ت: •
 .١٩٨٦بريوت، -إشراف: يوسف املرعشلي، دار املعرفة

، ١حلـب، ط: –) معامل السنن، املطبعة العلميـة ٣٨٨اخلطايب، محد بن حممد (ت:  •
١٩٣٢ – ١٣٥١. 

يف الرسم ومحاية مـا )، تلخيص املتشابه ٤٦٣اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي (ت: •
-أشـــكل منـــه عـــن بـــوادر التصـــحيف والـــوهم، حتقيـــق: ســـكينة الشـــهايب، دار طـــالس

 .١٩٨٥، ١دمشق، ط:
)، السـنن، حتقيـق: شـعيب األرنـاؤوط وزمالئـه، ٣٨٥الدار قطين، علي بـن عمـر(ت:  •

 .٢٠٠٤- ١٤٢٤، ١بريوت، ط:-مؤسسة الرسالة
٤۰٤ 
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َتلِــف، حتقيــق: موفــق بــن عبــد )، املؤتَِلــف واملخ٣٨٥الــدار قطــين، علــي بــن عمــر(ت:  •
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦، ١بريوت، ط –اهللا، دار الغرب اإلسالمي 

)، الكاشـــف يف معرفــة َمـــْن لـــه روايـــة يف الكتـــب ٧٤٨الــذهيب، حممـــد بـــن أمحـــد (ت:  •
، ٢جـــدة، ط-الســـتة، حتقيـــق: حممـــد عوامـــة وأمحـــد حممـــد منـــر اخلطيـــب، دار املنهـــاج

٢٠٠٩-١٤٣٠. 
، املغــين يف الضــعفاء، حتقيــق: نــور الــدين عــرت، )٧٤٨الــذهيب، حممــد بــن أمحــد (ت:  •

 قطر.-إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي
)، تـــاريخ اإلســـالم َوَوفيـــات املشـــاهري َواألعـــالم، ٧٤٨الـــذهيب، حممـــد بـــن أمحـــد (ت:  •

 .٢٠٠٣، ١حتقيق: بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط:
الفــــاروق احلديثــــة، )، تــــذهيب التهــــذيب، دار ٧٤٨الــــذهيب، حممــــد بــــن أمحــــد (ت:  •

 .١٤٢٥، ١ط
)، ديـوان الضـعفاء واملرتوكـني وخلـق مـن اجملهـولني ٧٤٨الذهيب، حممد بـن أمحـد (ت:  •

مكـة،  –وثقات فيهم لني، حتقيق: محـاد بـن حممـد األنصـاري مكتبـة النهضـة احلديثـة 
 .١٩٦٧-١٣٨٧، ٢ط:

يــق: )، ذكـر أمسـاء مـن تكلــم فيـه وهـو موثـق، حتق٧٤٨الـذهيب، حممـد بـن أمحــد (ت:  •
 .١٩٨٦ـ  ١٤٠٦، ١حممد شكور املياديين، مكتبة املنارـ األردن، ط:

)، ذكــــر مــــن يعتمــــد قولــــه يف اجلــــرح والتعــــديل ٧٤٨الــــذهيب، حممــــد بــــن أمحــــد (ت:  •
حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار » أربــع رســائل يف علــوم احلــديث«(مطبــوع ضــمن 

 .١٤١٠، ٤بريوت، ط: –البشائر 
)، سري أعالم النبالء، تـحقيق: شـعيب األرنـاؤوط ٧٤٨الذهيب، حممد بن أمحد (ت:  •

 .١٤٠٢، ٢بريوت، ط:-وزمالئه، مؤسسة الرسالة

٤۰٥ 
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)، ميـزان االعتـدال يف نقـد الرجـال، حتقيـق: علـي ٧٤٨الذهيب، حممـد بـن أمحـد (ت:  •

 .١٩٦٣-١٣٨٢، ١بريوت، ط:–حممد البجاوي، دار املعرفة 
ث بشـــرح ألفيـــة احلـــديث، )، فـــتح املغيـــ٩٠٢الســـخاوي، حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن (ت: •

 .١٤٢٨، ٢الرياض، ط-حتقيق: عبد الكرمي اخلضري، وحممد آل فهيد، دار املنهاج
)، األحاديــث املختــارة، حتقيــق: ٦٤٣الضــياء املقدســي، حممــد بــن عبــد الواحــد (ت:  •

ــــن دهــــيش، مكتبــــة النهضــــة احلديثــــة، مكــــة املكرمــــة، طـــــ ــــد امللــــك ب -١٤٢٠، ٤عب
٢٠٠١. 

) املعجــم الكبــري، حتقيــق: محــدي عبــد اجمليــد ٣٦٠د، (ت:الطــرباين، ســليمان بــن أمحــ •
 .١٩٩٠، ٢املوصل، ط-السلفي، مطبعة الزهراء

 م.٢٠٠٠، بريوت ١)، جامع البيان، مؤسسة الرسالة، ط.٣١٠الطربي (ت:  •
ـــة: صـــور اإلعجـــاز العلمـــي يف الســـنة  • ـــد احلميـــد حممـــود، األربعـــون العلمي طهمـــاز، عب

 .١٩٩٧-١٤١٨، ١دمشق، ط:-النبوية، دار القلم
)، الكاشــف عــن حقــائق الســنن حتقيــق: عبــد ٧٤٣الطيــيب، حســني بــن عبــد اهللا (ت: •

، ١الريــــــاض) ط:-احلميــــــد هنــــــداوي، مكتبــــــة نــــــزار مصــــــطفى البــــــاز (مكــــــة املكرمــــــة 
١٩٩٧-١٤١٧. 

ــــرحيم بــــن احلســــني(ت: • ــــة ٨٠٦العراقــــي، عبــــد ال )، املغــــين عــــن محــــل األســــفار، مكتب
 .١٤١٥الرياض، -طربية

) الضـعفاء الكبـري، حتقيـق: عبـد املعطـي قلعجـي، ٣٢٢مرو (ت:العقيلي، حممد بن ع •
 .١٩٨٤-١٤٠٤، ١بريوت، ط:-دار الكتب العلمية

)، أخبــــار مكــــة يف قــــدمي الــــدهر وحديثــــه، ٢٧٢الفــــاكهي، حممــــد بــــن إســــحاق (ت:  •
 .١٤١٤، ٢بريوت، ط: –حتقيق: عبد امللك عبد اهللا دهيش، دار خضر 

٤۰٦ 
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هــــ)، الكـــىن واألمســـاء، حتقيـــق: ٢٦١(ت:القشـــريي النيســـابوري، مســـلم بـــن احلجـــاج  •
املدينـة -عبد الرحيم حممد أمحد القشقري، عمادة البحث العلمي باجلامعـة اإلسـالمية

 .١٤٠٤، ١املنورة، ط
هـــ)، املســند الصــحيح املختصــر ٢٦١القشــريي النيســابوري، مســلم بــن احلجــاج (ت: •

 -عــــــامرة، دار الطباعـــــة المـــــن الســـــنن بنقـــــل العــــــدل عـــــن العـــــدل عــــــن رســـــول اهللا 
 .١٣٢٩إسطنبول، 

، ١دمشـــــق، ط:-الكـــــيالين، عبـــــد الـــــرزاق، احلقـــــائق الطبيـــــة يف اإلســـــالم، دار القلـــــم •
١٤١٧. 

)، هتــــذيب الكمــــال يف أمســــاء الرجــــال، ٧٤٢املــــزي، يوســــف بــــن عبــــد الــــرمحن (ت: •
 .١٩٨٧، ٢لبنان، ط -حتقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت

)، الرتغيـــب والرتهيـــب، دار ابــــن ٦٥٦وي (ت: املنـــذري: عبـــد العظـــيم بـــن عبــــد القـــ •
 .٢٠٠١، ١بريوت، ط: -حزم

أبـو -عجاز القرآين يف العلوم والطب والفلك، مكتبة الصـفاءإلنادية طيارة، موسوعة ا •
 .٢٠٠٧-١٤٢٨، ١ظيب، ط:

)، األذكــار، حتقيــق: عبــد القــادر األرنــاؤوط، دار ٦٧٦النــووي، حيــىي بــن شــرف (ت:  •
 .١٩٩٤-١٤١٤، ١بريوت، ط:–الفكر 

)، خالصــة األحكــام يف مهمــات الســنن وقواعــد ٦٧٦النــووي، حيــىي بــن شــرف (ت:  •
-١٤١٨، ١بـريوت، ط:-اإلسالم حتقيق: حسني إمساعيل اجلمل، مؤسسـة الرسـالة 

١٩٩٧. 
)، جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، دار ٨٠٤اهليثمي، نـور الـدين علـي بـن أيب بكـر (ت: •

 .١٤١٢بريوت،  -فكرالريان للرتاث، القاهرة، ودار ال
 

٤۰۷ 
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