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TAKHRIJ SUMBER DAN ANALISIS AL-JARH WA AL-TA'DIL HADIS-HADIS MURSAL
MUSANNAF 'ABD AL-RAZZAK DALAM KITAB AL-TAHARAH

Fadilah Zakaria Jamal Fatani @Phayilah Yama
Farhah Zaidar Mohamed Ramli

Musannaf 'Abd al-Razzaq merupakan sebuah karya hadis kurun kedua yang 
khusus mendokumenkan hadis-hadis Rasulullah  secara bercampur dengan 
perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Pendokumentasian dalam bentuk ini 
menyebabkan wujudnya hadis-hadis yang diriwayatkan secara mursal. Hadis-
hadis mursal ini berpotensi untuk dikenal pasti persambungan sanadnya menerusi 
pentakhrijan dalam pelbagai sumber hadis yang lain. Seterusnya sanad yang 
bersambungan yang ditemui dalam sumber takhrij tersebut berkemampuan untuk 
ditentukan status kesahihannya berpandukan analisis al-jarh wa ta'dil terhadap 
para perawi. Artikel ini mendedahkan bahawa hasil daripada pentakhrijan sumber 
tertentu dan juga analisis terhadap perawi mendapati 18 hadis mursal yang 
didokumenkan oleh Imam Abd al-Razzak bin Hamam al-San'ani dalam kitab al-
taharah dalam Musannaf beliau tersebut adalah dapat ditingkatkan status 
kesahihannya kepada hadis hasan li ghayrih. Namun artikel ini hanya akan 
menghuraikan lima contoh daripadanya sahaja. Penemuan riwayat lain yang
bersambung sanadnya serta syawahid dan mutaba'at kepada hadis mursal terbabit 
menjadi faktor peningkatan kepada status tersebut. Dapatan ini menunjukkan 
usaha pengarang sesuatu musannaf mencatat hadis-hadis sekalipun mursal adalah 
tidak sia-sia kerana ia memberi peluang untuk penyelidik hadis mutakhir 
meneruskan kelangsungan kajian terhadap sanad kepada hadis-hadis sebegini 
yang telah diriwayatkan sejak kurun kedua lagi.

Kata Kunci: Hadis Mursal, Musannaf Abd al-Razzaq, Takhrij, al-Jarh wa al-
Ta'dil, hadis hasan li ghayrih
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SOURCE OF TAKHRIJ AND ANALYSIS OF HADITH MURSAL MUSANNAF 'ABD AL-
RAZZAK IN BOOK OF AL-TAHARAH

Musannaf 'Abd al-Razzaq is a second century hadith work specifically in documenting hadith of 
Rasulullah by mixing the word of friend and tabiín fatwa. By documenting in such a form causes 
the existence of hadith that narrated in mursal. Mursal hadith has the potential to be identified as 
the sanad continuation through takhrij in numerous sources of other hadith. The sanadthat is 
continuous identified in the takhrij has the potential to justify the status of validity base on the 
analysis of al-jarhwata'dilto all narrators. This article reveals that the output from the takhrijon
certain sources and the analysis of narrators; found 18 mursal hadith documented by Imam Abd 
al-Razzak bin Hamam al-San'aniin his book al-taharah in Musannaf , the validity standard can 
be increased to hadith hasan li ghayrih. However, this article will only elaborate five examples 
from the book. Other narration found there is a connection to his sanadand 
syawahidandmutaba'atto the related mursal hadith and it will be the factor of status increase. 
These findings shows authors of  musannafhadith, eventhoughmursal, but it is not in vain 
because it gives opportunity for recent hadith researcher to continue the study on sanad that was 
narrated since second century.

Key words: Hadith Mursal, Musannaf Abd al-Razzaq, Takhrij, al-Jarhwa al-Ta'dil, hadith hasan 
li ghayrih
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 وتحليله جرحاً وتعديالً  ديثحتخريج ال

 ل في المصنف عبد الرزاق من كتاب الطهارةيسالمر ل

 اإلعداد

 فاضلة زكريا مجال فطاين @ فايلة ياما

 فرحة زيدار حممد رملي

"املصنَّف" لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين من املؤلفات احلديثية يف القرن الثاين للهجرة، والذي متيز يعد 

جبمع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان اهللا عليهم وفتاوى التابعني رمحهم اهللا، مما أدى 

عليها. وقد أختريت يف هذه املقالة األحاديث اليت ترتقي إىل إىل وجود بعض األحاديث املرسلة املتعددة يف احلكم 

، ذلك بتعدد الطرق مبوصوالهتا أوبشواهدها أو مبتابعاهتا، من خالل التتبع  -أي درجة احلسن لغريه -درجة القبول 

ة للمراسيل، واإلستقراء للكتب احلديثية األخرى، ونقد رجاهلا من خالل كتب اجلرح والتعديل. وإعطاء الدرجة الالئق

ويف كتاب الطهارة ُوِجدت فيها مثانية عشرة مرسًال اليت تبلغ مرتبة احلسن لغريه، ولكن ذُكرت فيها مخسة فقط  من 

األمثلة كنموذج. وبوجود املراسيل يف هذا املصنَّف، مما أدى إىل اهتمام املتأخرين يف إكمال مسرية املتقدمني الذي ترك 

 والتعمق يف احلديث وعلومه. لنا جماًال واسعاً يف البحث

 

: مراسيل مصنف عبد الرزاق، احلديث املرسل، احلديث احلسن لغريه، مصنف عبد الرزاق، يةكلمة املفتاحال

 اجلرح والتعديل. 
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 التمهيد

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد أفضل الصالة  والسالم وعلى آله 
 وأصحابه أمجعني... أما بعد

اشتمل على أحاديث الرسول صلى اهللا يف القرن الثاين، لفت من الكتب اليت أُ  بن مهام الصنعاين مصنف عبد الرزاق
عليه وسلم، وأقوال الصحابة وفتاوى التابعني، وفيه أحاديث مرسلة مما أدي إىل احتياج املتأخرين يف معرفة عدد 

جرحًا وتعديًال . وقد ُسلط الضوء على املراسيل يف كتاب الطهارة واليت ترتقي إىل درجة املراسيل ودراسة خترجيية 
وكذلك صنِّفه ف وماملصنَّ كتاب التعرف على مفهوم املراسيل، و و  .تابعاهتاأومببشواهدها  احلسن لغريه مبوصوالهتا أو

 .جرحاً وتعديالً معرفة أحوال الرجال و  ختريج األحاديث املصادر واملراجع املستخدمة يف

 المراسيلالمقصود ب

تعريفــــه: املرســــل لغــــة: "املرســــل": علــــى وزن ُمْفَعــــل، اســــم مفعــــول مــــن "اإلرســــال"، وفعله:"أُرِســــل"، ومجعــــه: "مراســــيل 
ــــه")د.ت (ابــــن منظــــور ومرســــالت" املرســــل و ، وجيمــــع علــــى مراســــل ) م1979 ( ابــــن املطــــرز ، أو "هــــو اســــم مجــــع ل
. وعلى هذا التعريـف يطلـق املرسـل علـى مـا )م1986( ابن حجر َمْن بعد التابعي""هو ما سقط من آخره  اصطالحاً:

مثـل أن يقـول التـابعي: "قـال رسـول اهللا  .، أم صـغرياً أضافه التابعي إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم سـواء كـان تابعيـاًكبرياً 
 كذا، أو فعل كذا، أو فُِعل حبضرته كذا، أو حنو ذلك".صلى اهللا عليه وسلم  

 الحكم على المرسل

هــو حــديث ضــعيف مــردود ألنــه مــن أنــواع املنقطــع، فــإذا تــيقن انقطاعــه فحكمــه حكــم املنقطــع  :حكمــه عنــد احملــدثني
الفتقاده شرطاً من شروط الصـحة والقبـول وهـو اتصـال السـند، والحتمـال أن يكـون الـراوي احملـذوف ضـعيفاً، فـإن كـان 

حكمـه  .)م1989 ( كسـروي ه متصـل ألن جهالـة الصـحايب ال تضـراحملذوف صـحابياً ففيـه خـالف، ومـنهم مـن اعتـرب 
اختلف الفقهاء يف حكمه منهم من قال باالحتجاج به وخصوصاً املتقدمني منهم. ومنهم مـن قـال بعـدم  :عند الفقهاء

 ي(كسـرو  االحتجاج به وهم فقهاء أواخر القرن الثاين كالشافعي، وأمحد، والبخاري، ومسلم وغـريهم مـن أهـل احلـديث
 .)م1989
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 تقوية المرسل ودرجة الترقية:

يتقوى املرسل عند مجهـور احملـدثني إذا جـاء مـن وجـه آخـر مثلـه أو أقـوى منـه، فريتقـي إىل احلسـن لغـريه،  طرق التقوية: 
: . درجــة إرتقــاء املراســيل وشــروطها)م1994 املرتضــى( ألن ضــعفه خفيــف ميكــن جــربه، إال أنــه دون املتصــل يف احلجــة

األصــل ضــعيف، ولكــن العلمــاء مــن احملــدثني والفقهــاء وغــريهم اختلفــوا يف احلكــم. ويرتقــي املرســل إىل درجــة املرســل يف 
  درجة احلسن لغريه بشرطني، ومها:احلسن لغريه، واحلسن لغريه يف األصل حديث ضعيف يرتقي إىل

اإلنقطـاع يف السـند، أن يكون إسناده ضعفاً خفيفـاً: بـأن يكـون سـبب ضـعفه سـوء حفـظ أحـد الـرواة، أو -1
 .أو اجلهالة يف الرواة

 ).ه1406 بن مجاعة(ا أن يكون قد ُرِوَي من طريق آخر مثله، أو أقوى منه-2
 

 بواعث اإلرسال عند التابعين
 ، وهي:)ه1420 لصغريا( بواعث دعتهم إىل اإلرسال، وتنوعت تبعاً الختالف الظروف واألحوال

إىل اإلرســال مســاُعهم احلــديث مــن شــيوح كثــريين، فيشــق علــى  دعــا بعــض املرســلني: الرغبــة يف اإلختصــار -1
احملــدث عنــد األداء اســتعاب ذكــرهم، فيحــذفهم اختصــاراً، أو جتنبــاً ملشــقة ذكــرهم، مــع اطمئنــان لثقــة مــن 

 حدثوه، وصحة اخلرب الذي نقلوه إليه.
ثه، مـع تـذكره اسـم قد يسمع الراوي احلديث من شيخ ثقة، مث ينسى من حدّ  :النسيان والثقة باملرسل عنه-2

 من فوقه، وتذكره ملنت احلديث، ويكون من عادته أنه ال يأخذ إال عن ثقة.
وذلــك حــني يكــون اجمللــس الــذي ذكــر فيــه احلــديث جملــس مــذاكرة،   :اهتمــام الســامع بــاملنت دون الســند-3

صـــود فعندئـــذ ال حيتـــاج الشـــيخ إىل ذكـــر متـــام الســـند، فريســـل احلـــديث، مـــع تـــذكره احملـــذوف منـــه، ألن مق
 الشيخ والسامع يف حالة املذاكرة: هو املنت ال السند.

أن بعـــض احملـــدثني كـــان يرســـل حديثـــه رغبـــة يف إخفـــاء اســـم شـــيخه الـــذي أخـــذ عنـــه  :ضـــعف املـــروي عنـــه-4
احلــديث، لكونــه غــري متصــف بالثقــة، لســوء يف حفظــه، فيحــذف احملــدث مــا علــق بالســند مــن شــوائب، 

 ة، ليجعل حديثه مرغوباً مقبوًال.  بإسقاطه للرواي الضعيف، وإرسال الرواي

 ة تومكان المصنفالمقصود ب

صــّنف الشــجر: صــار أصــنافا، وبــدا ورقــه وتنــوّع، أو ): م1972 (املعجــم الوســيط أصــل الكلمــة مــن "َصــّنَف" أي: لغــة
ــُه. وصــنف الثمــر:  أدرك بعضــه دون بعــض. وصــنف األشــياء: جعلهــا أصــنافا. وصــنف الكتــاب: ألفــه علــى  أخــرج ورَق
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ـــد احملـــدثني. ـــه يف املعـــىن عن "هـــي الكتـــب األصـــلية املشـــتملة علـــى  : اصـــطالح احملـــدثني التشـــبيه، وهـــذا املعـــىن أقـــرب إلي
األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة من أحاديث وآثار الفقه واألحكام يف الغالب، فتحتوي على األحاديـث النبويـة، 

أن  :. مكانــــة املصــــنف)م1999 (اخلــــري آبــــادي اع التــــابعني أحيانــــاً"وأقــــوال الصــــحابة، وفتــــاوى التــــابعني، وفتــــاوى أتبــــ
مصنف عبد الرزاق كان مـن مصـنفات النصـف الثـاين مـن القـرن الثـاين والربـع األول مـن القـرن الثالـث، وهـذه املصـنفات  

نقطعــة بــاملعىن كانــت تتســم بــاجلمع اجملــرد ملــا وجــده أصــحاهبا مــن األحاديــث واآلثــار، مبــا فيهــا األحاديــث املتصــلة أو امل
العــام، صــحيحة كانــت أو ضــعيفة، وســواء أكــان قــوال لصــحايب، أو فتــوى لتــابعي، أو غــري ذلــك، كــل ذلــك حتــت كتــب 

 .)د.ت (مال علي وأبواب، أو كيفما اتفق 

 منهج اإلمام عبد الرزاق:

 للمصنف وجدت أن اإلمام عبد الرزاق �جه على املنهجني التاليني:

 :أوًال: املنهجية العامة  

أن اإلمام عبد الرزاق مجع يف "املصنف" معظم مروياته من األحاديث واآلثار املتعلقة باألحكام الفقهية، من  -1   
 احلالل واحلرام، والواجب واملكروه، واملستحب واملكروه، واملباح، وقلما شذ عنه من هذه األحكام. 

وتبني أن ُجلَّ َهمِّ اإلمام عبد الرزاق هبذا اجلمع كان تسهيالً على فقهاء عصره استنباط األحكام، لذلك أنه  -2     
مل يهتم جبمع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقط، بل ضم إليها آثار الصحابة والتابعني، مما يدل على أن 

 وأفعاله. ة أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلمأقوال الصحابة والتابعني كانت حجًة عنده كحجي

وأنه ال يكتفي بذكر األحاديث الصحيحة فقط، بل يذكر كذلك األحاديث الضعيفة (باملعىن العام)، بقطع  -3      
 النظر عن أ�ا كانت ضعيفة عنده أيضاً، أم هي نتيجة اختالف االجتهاد.

 ذكر أيضاً األحاديث املرسلة، واملنقطعة. وال يذكر األحاديث املرفوعة فقط، بل ي -4      

 أنه يستقصي موضوع الباب بكامل جوانبه، وال يرتك ما يتعلق به من حديث أو أثر. -5     

 أنه يعقد عنواناً عاما بلفظ "كتاب الطهارة"، مث يقسم مسائل الطهارة يف أبواب صغرية. -6     

 ثانياً: املنهجية اخلاصة: 

  الباب آثار الصحابة والتابعني فقط.أنه يذكر يف -1      
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 وأحياناً يذكر األحاديث واآلثار معاً. -2     

ومن منهج اإلمام عبد الرزاق أنه إذا تناول مسألة خالفية فيذكر اخلالف، مث يدعم ما يراه أرجح بأدلة  -3     
 أكثر. 

اً؛ ألنه اشتهر يف األوساط العلمية باحملدث أكثر اختياراته الفقهية: مل يكن هذا اجلانب يف اإلمام عبد الرزاق بارز  -4
 من الفقيه.

 شرحه للغريب: تبني من خالله أنه لغوي عبقري ناجح، فقد ازدان كتابه بشرح ألفاظ غريبة. -5     

 علمه بالبلدان: وإذا وجد يف احلديث بلدا غري معروف عرف به. -6

 اإلمام عبد الرزاق:التعرف ب

وأصله بصري سكن . )د.ت (ابن سعد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي موالهم اليماين الصنعاينأبو بكر عبد  :امسه
 عبد الرزاقاتفقت كلمة املؤرخني على أن اإلمام : .مولده ووفاته)م1977 (البخاري مكة سنة إحدى عشرة ومائتني

للهجرة  إحدى عشرة ومائتنيشوال سنة النصف من يف  يبعد أن عم تويفو  )،ه126مائة وست وعشرين (سنة  ولد
بعد عمر حافل باجلد والدأب على حفظ سنة الرسول صلى اهللا  .)د.ت (ابن سعد سنة 85) عن ه211سنة (

هـ. الذي نشطت فيه حركة تدوين 211عليه وسلم وتعليمها للناس، انتقلت الروح إىل بارئها، وكان ذلك يف سنة 
كان اإلمام عبد الرزاق ثقة ثبت،  :مني.مكانته وثناء العلماء عليهالسنة، وبلغت أوجها يف كل بلد من بالد املسل

حافظ حجة عند اجلميع، كما ثبت عنه من خالل أقوال أئمة اجلرح والتعديل. غري أنه نُِقَم عليه أمران، تشيعه 
 (ابن عدي "عبد الرزاق ثقة ال بأس به" :حيىي بن معنيواختالطه يف آخر العمر بعد أن عمي بصره. قال 

 أخذوا عليه يف عدة أمور: :.مآخذ العلماء عليه)ه1988

من حارهبم. مثالبعلي رضي اهللا عنه وأهل البيت، و يف فضائل تشيعه، فال حيتج مبا رواه  -1

، فما مسع منه قبل اإلختالط يقبل وحيتج به، فال يقبل من روى عنه بعده، إال بعد يف آخر عمرهاختالطه وتلقُّنه -2
 التحقيق.

 حديثه وال حيتج به.يكتب -3
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 المصادر المستخدمة في التخريج والحكم على الحديث ودراسة رجالها:

من كتب "املعاجم الثالثة" للطرباين، والبيهقي، والدارقطين، وابـن  خمرجابالنسبة للشواهد واملتابعات واملوصوالت أكثرها 
ـــــو داود، والرتمـــــذي، والقليـــــل منهـــــا يف  ـــــن ماجـــــة، والنســـــائي، وأب حبـــــان، وابـــــن خزميـــــة، واحلـــــاكم، وابـــــن أيب شـــــيبة، واب

بـد الـرزاق يف الصحيحني. أما املراسيل فأكثرها قد أخرجها ابن أيب شيبة يف مصنفه. وأكثر الشـيوخ الـذين روى عـنهم ع
 مصنفه: عن معمر، وعن ابن جريج، وعن الثوري، وعن ابن عيينة، وعن جماهد.   

 بالنسبة للرواة أو اإلسناد
 هناك بعض من الرواة مل جتد ترمجتهم، أي جمهولني: كأبو صهيب، ومقاتل، والصباح وغريهم. -1
عــن منصــور، عــن إبــراهيم قــال:  عبــد الــرزاق، عــن الثــوري، -كــإبراهيم: وهنــاك رواة مل تســتطيع متيــزهم: -2

إمـا بـن صـفيه ثقـة، أو بـن حيـان ثقـة، كالمهـا  منصـور:ُحدِّثت أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم .... و
ستطيع التمييز بينه وبـني غـريه: إمـا ابـن سـامل، وإمـا ابـن حممـد، أو إمـا ابـن مل ن براهيم:رويا عن الثوري. وإ

 سويد، وكلهم مل يرو عنه منصور. 
 مصـــنف عبـــد الـــرزاق أكثـــر األحاديـــث املرســـلة: مراســـيل احلســـن البصـــري، ومراســـيل ابـــن جـــريج، جتـــد يف-3

 ومراسيل عطاء.
 

 :، التي ترتقي إلى درجة الحسن لغيرهاألحاديث المرسلة في كتاب الطهارةاألمثلة على دراسة 
 :يف كتاب الطهارة من األمثلة للمرسل الذي يرتقي إىل احلسن لغريه أربعة فقطهناك 

 حديث المرسل األول
كــان صــلى اهللا عليــه وســلم  عبــد الــرزاق، عــن ابــن جــريج قــال: عــن عمــرو بــن حيــىي بــن ُعمــارة بــن أيب حســن: "أن النــيب 

 ).ه1403 (مصنف عبد الرزاق ميسح رأسه مرة واحدة بكفيه، يقبل بيديه ويدبر هبما على رأسه مرة واحدة"
 جرحا وتعديال رجالـه

بن عبد العزيز بـن جـريج األمـوي، مـوالهم املكـي، ثقـة فقيـه فاضـل، وكـان يـدلس ويرسـل مـن ابن جريج: هو عبد امللك 
 ).ه1406(ابن حجر  السادسة، مات سنة مخسني أو بعدها وقد جاز السبعني وقيل جاز املائة ومل يثبت

جــة مــن رؤوس الثــوري: هــو ســفيان بــن ســعيد بــن مســروق الثــوري، أبــو عبــد اهللا الكــويف، ثقــة حــافظ فقيــه عابــد إمــام ح
 .)ه1406 (ابن حجر الطبقة السابعة، وكان رمبا دلس، مات سنة إحدى وستني وله أربع وستون
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جابر: جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفـي، أبـو عبـد اهللا الكـويف. روى عـن عطـاء بـن أيب ربـاح، وأبـو جعفـر البـاقر، وروى 
. وابن حجر: ضـعيف رافضـي احلفاظ، من أكرب علماء الشيعةوثقه شعبة فشذ، وتركه عنه الثوري ومعمر. قال الذهيب: 

 ).م1980 (املزيمن اخلامس 
. روى عــن أنــس بــن مــد بــن علــى بــن احلســني بــن علــى بــن أىب طالــب القرشــى اهلــامشى املــدىنأبــو جعفــر البــاقر: هــو حم

وســـــط  اري يف األ( البخـــــ1الرابعـــــةالطبقـــــة مالـــــك، وجـــــابر بـــــن عبـــــداهللا. وروى عنـــــه جـــــابر بـــــن يزيـــــد اجلعفـــــي. ثقـــــة مـــــن 
   ).م1977

  تخريجـه

تفرد بروايته عبد الرزاق مرسًال يف مصنفه.وروى موصوًال أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظ غريه وزيادة: من طريق 
وهيب قال: حدثنا عمرو بن حيىي، عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أيب حسن، مث سأل عبد اهللا بن زيد عن وضوء 

من ماء فتوضأ هلم، فكفأ على يديه فغسلهما ثالثا، مث أدخل يده يف اإلناء  بتورفدعا  صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
فمضمض واستنشق واستنثر ثالثا بثالث غرفات من ماء، مث أدخل يده يف اإلناء فغسل وجهه ثالثا، مث أدخل يده يف 

سه، فأقبل بيديه وأدبر هبما، مث أدخل اإلناء، فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، مث أدخل يده يف اإلناء فمسح برأ
 (ابن األثري يده يف اإلناء فغسل رجليه. مث قال [البخاري]: وحدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة

صلى اهللا عليه وله شواهد أخرجه ابن ماجة من طريق عطاء، عن عثمان بن عفان قال: "رأيت رسول اهللا  )ه1423
مسح رأسه  صلى اهللا عليه وسلممرة". وأيضا من طريق أيب حية، عن علي، أن رسول اهللا توضأ فمسح رأسه  وسلم
وأخرجه الطرباين والكناين: كالمها من طريق حيىي بن راشد البصري، عن يزيد موىل سلمة، ). د.ت (ابن ماجه مرة"

" وقال الكناين: "هذا إسناد توضأ فمسح رأسه مرة صلى اهللا عليه وسلمعن سلمة بن األكوع قال: "رأيت رسول اهللا 
إسناده ثقات، غري   احلكم عليه: )ه1404 الطرباين يف الكبري( ضعيف لضعف حيىي بن راشد، وحممد بن احلرث"

 أنه ضعيف بإرساله، ويرتقي إىل احلسن لغريه مبوصوله وبشاهده. 

 

 حديث المرسل الثاني

صـلى الصـبح مث عـاد هلـا، فقيـل  صلى اهللا عليـه وسـلمعبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن حيىي بن أيب كثري: "أن النيب 
 ).ه1403 (مصنف عبد الرزاقله: إنك قد كنت صليت، فقال: أجل، ولكين مسست ذكرى فنسيت أن أتوضأ" 

 .564رقم 183، ص1جوالبخاري، الكبير: . 5478رقم 136، ص26جوالمزي، التهذيب: . 6151رقم 497صابن حجر، التقريب:  1
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 جرحا وتعديال رجاله
عروة البصري، نزيل الـيمن ثقـة ثبـت فاضـل، إال أن يف روايتـه: عـن ثابـت معمر: هو معمر بن راشد األزدي موالهم أبو 

واألعمش وهشام بن عـروة شـيئا، وكـذا فيمـا حـدث بـه بالبصـرة، مـن كبـار السـابعة، مـات سـنة أربـع ومخسـني، وهـو ابـن 
 .)م1986(ابن حجر  مثان ومخسني سنة

ثقـة ثبــت لكنـه يــدلس ويرسـل مــن اخلامسـة، مــات ســنة : هــو حيـىي بــن أيب كثـري الطــائي مـوالهم أبــو نصـر اليمــامي، حيـىي
 .)م1986(ابن حجر  اثنتني وثالثني، وقيل قبل ذلك

 تخريجـه

تفرد بروايته عبد الرزاق يف مصنفه مرسًال.وشاهده أخرجه عبد الرزاق من طريق بسرة عن زيد بن خالد اجلهين، 
يقول: "إذا مس  صلى اهللا عليه وسلموالرتمذي من حديث بسرة بنت صفوان رضي اهللا عنها، أ�ا مسعت النيب 

ن مس ذكره فال يصل حىت يتوضأ". وقال اهليثمي : "مصلى اهللا عليه وسلمأحدكم ذكره فليتوضأ"، وبلفظ: قال النيب 
يف حديث بسرة بلفظ: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ الدفع للصالة" رواه الطرباين يف األوسط والكبري 

 .احلكم عليه:)ه1407 (جممع الزائد للهيثمي وهو يف السنن خال ذكره" األنثيني والرفغني" ورجاله رجال الصحيح
 .ثقات، غري أنه ضعيف بإرساله، ويرتقي إىل احلسن لغريه بشاهدهإسناده 

 حديث المرسل الثاني

: "إذا أحـدث أحـدكم صـلى اهللا عليـه وسـلمعبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول اهللا 
 ).ه1403(مصنف عبد الرزاق يف الصالة فلُيمسك على أنفه مث لينصرف"

 عديالجرحا وت رجاله
 الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري.

: هــو هشــام بــن عــروة بــن الـزبري بــن العــوام األســدي، ثقــة فقيــه رمبــا دلـس مــن اخلامســة، مــات ســنة مخــس أو ســت هشـام
 .)م1986(ابن حجر  وأربعني، وله سبع ومثانون سنة

املدين، ثقة فقيه مشهور من الثالثـة، مـات سـنة أربـع : هو عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي أبو عبد اهللا عروة
 .)م1986 (ابن حجر وتسعني على الصحيح ومولده يف أوائل خالفة عثمان

 تخريجـه
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وروى موصــوالً أخرجــه الــدارقطين مــن طريــق حممــد بــن بشــر العبــدي، ومــن طريــق ابــن جــريج، واحلــاكم مــن طريــق ابــن   
قـال: "إذا أحـدث أحـدكم وهـو يف  صـلى اهللا عليـه وسـلمجريج كالمهـا عـن هشـام، عـن أبيـه، عـن عائشـة أن رسـول اهللا 

فـه مث لينصـرف" وقـال احلـاكم تابعـه عمـر بـن علـي الصالة، فليمسك بأنفه وليخرج منها" أما لفـظ احلـاكم: "فليأخـذ بأن
 (الـــدارقطين املقـــدمي وحممـــد بـــن بشـــر العبـــدي وغريمهـــا عـــن هشـــام بـــن عـــروة وهـــو صـــحيح علـــى شـــرطهما ومل خيرجـــاه

وأخرجــه ابــن خزميــة وابــن حبــان كالمهــا مــن طريــق عمــر بــن علــي، عــن هشــام، عــن أنــس، عــن عائشــة، عــن ). م1966
ل: "إذا أحدث أحدكم وهو يف الصالة، فليضـع يـده علـى كالمهـا ولينصـرف"، [وعنـد ابـن قا صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

رجــال احلــديث ثقــات، غــري أنــه ضــعيف   احلكــم عليــه:). م1975 (ابــن حبــان حبــان (هشــام عــن أبيــه عــن عائشــة)]
 بإرساله، يرتقي مبوصوله إىل احلسن لغريه.

 حديث المرسل الرابع

كان ميسح على عمامته، قـال: يضـع يـده علـى ناصـيته   صلى اهللا عليه وسلمأن النيب  ، عن قتادة،محادعبد الرزاق، عن 
 ).ه1403 ( مصنف عبد الرزاق مث مير بيده على العمامة

 جرحا وتعديال رجاله 
: هو محاد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقه عابد أثبت الناس يف ثابت، وتغـري حفظـه بـأخرة، مـن كبـار محاد

 .)م1986(ابن حجر  مات سنة سبع وستنيالثامنة 
: هو قتادة بن دعامة بـن قتـادة السدوسـي، أبـو اخلطـاب البصـري، ثقـة ثبـت، يقـال: ولـد أكمـه، وهـو رأس الطبقـة قتادة

 .)م1986(ابن حجر  الرابعة، مات سنة بضع عشرة
 

  تخريجـه

تفرد بروايته عبد الرزاق مرسًال يف مصنفه.وله شاهداً أخرجه الرتمذي، وأيب عوانة كالمها من طرق أخرى من حديث   
توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى اخلفني" قال أبو عيسى:  صلى اهللا عليه وسلماملغرية: "أن النيب 

إسناده منقطع ضعيف،  احلكم عليه:.)م1998 (الرتمذي "حديث املغرية بن شعبة: حديث حسن صحيح"
 واحلديث مرسل ضعيف، ويرتقي إىل احلسن لغريه بشاهده.
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 الخالصة

بعد دراسة هذا املوضوع تبني من خالل أقوال العلماء يف عبد الرزاق أنه إمام مصنف، حافظ ثبـت، وشـيخ اإلسـالم يف 
َم بالتشـيع غـِري اْلُمِضـّر، وعمـي يف آخـر حياتـه، بـل بعـد املـائتني علـى وجـه التحديـد. فتقـرر أن  احلديث. أحب علياً فَاهتُِّ

يح، والذين مسعوا منه بعـدها فسـماعهم معـرَّض للخطـأ، إال الـدبري فإنـه علـى الذين مسعوا منه قبل املائتني مساعهم صح
الــرغم مـــن مساعــه منـــه بعـــد املــائتني، إال أنـــه كــان حيـــدث مـــن كتابــه، ال مساعـــاً مــن عبـــد الـــرزاق. بعــض أئمـــة األحاديـــث 

ي، وابــن ماجــة، وأمحــد، خّرجــوا أحاديثــه يف كتــبهم، وأحتجــوا هبــا، كالبخــاري، ومســلم، وأبــو داود، والرتمــذي، ووالنســائ
رافداً من روافد احلديث واألثر، مبا حواه مـن مـادة فقهيـة وعلميـة غزيـرة  ""املصنفوالدارمي، وابن أيب شيبة. يعترب كتابه 

نافعــة. وُعــدَّ  مــن كتــب املرتبــة الثالثــة مــن حيــث املكانــة العلميــة. وعنــد ذكــر األحاديــث واآلثــار حتــت األبــواب مل يلتــزم 
قدم احلديث أحياناً، وأخره عن اآلثار حينا آخـر، وإذا كانـت املسـألة املبحـوث فيهـا خمتلفـا فيهـا، دلـل ملـا مبنهج معني، ف

 اختاره. 
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