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٥٠٨  
 ولــي الدين تقي الدين الندوي.
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  اإلمارات العربية املتحدة.

  waliuddin.nadwi@almajid.com يد اإللكتروين:الرب
  امللخص

هذه دراسة ألحاديث دعاء دخول اخلالء فقط دون اخلروج منه، أردت من خالهلا 
مجع الروايات وبيان صحتها من ضعفها، والتنبيه على عللها، و استخراج معانيها، 

لدراسة؛ ألن الناس وفقهها، واآلداب واملسائل املتعلقة ا. قد اخترت هذا املوضوع ل
يتهاونون يف قراءة هذا الدعاء عند دخول اخلالء فيكون سببا لوساوس الشيطان، وكذا 
الحظت أن من أهل العلم من يقوم بشرح هذه األحاديث، وهم ال ينبهون على عللها 
وضعفها؛ فأردت من خالل هذا البحث مجع األحاديث الواردة يف دخول اخلالء 

وانتهيت بعد الدراسة إىل أن .من سقمها واستخراج الفوائد منها ودراستها وبيان صحتها
أخرجه  الصحيح يف هذا احلديث هو حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك 

  الشيخان. وأما أحاديث التسمية مع دعاء اخلالء كلها ضعيفة أو معلولة.

ول اخلالء يف ولكن ينبغي لإلنسان إذا دخل اخلالء أن يقول التسمية مع دعاء دخ
نفسه أو يقوهلا قبل دخوله؛ ألن هلا أصل ثابت أخرجه البخاري من حديث ابنِ عباسٍ 

 رضي اهللا عنهما . 

  الكلمات املفتاحية: دعاء دخول، اخلالء، التسمية ،األحاديث.
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Abstract 
This study tackles the subject of the hadiths of only 

entering the water closet, not of exiting from it. The aim of this 
study is to gather narrations, show the correct from the weak, 
and to deduce its meanings, jurisprudence, ethics and related 
matters. I decided to tackle this subject because people devalue 
the matter of reciting this supplication before entering the 
water closet, so this leads to devil's whisperings. Moreover, I 
notice that some of the scholars interpret these hadiths without 
notifying of their defections and weaknesses. Therefore, I want 
–through this study- to gather hadiths narrated about entering 
the water closet, then show the correct from the weak, and 
extract morals from it. Finally, I finished this study with a 
conclusion saying that the correct from these hadiths is the 
hadith narrated by AbdulAziz bin Sohayeb on the authority of 
Anas bin Malik, which was transmitted by the two scholars 
(al-Bukhary and Muslim). Concerning the hadiths that 
necessitate mentioning the basmallah with the supplication of 
entering the water closet are entirely weak or defected. 
Correctly, when man enters the water closet, he should 
mention the basmallah with the du'aa of entering the water 
closet secretly or recite it before entering it; because this 
hadith has an authoritative authority transmitted by al-Bukhary 
who narrated it from Ibn Abbas (Allah bless the two). 

keywords:  Du'aa, Cleanliness, Water closet,  Basmallah, 
Hadiths. 
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٥١٠  
  مقدمة

نيب  خبري وأكرمنا النعمة، علينا وأمت ديننا، وأكمل الغمة، عنا كشف الذي احلمدهللا
 ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلوا منهم رسولًا األميني يف بعث هوالذي أمة، خري فكنا

 أويل وأحزابه وأتباعه وأصحابه، آله وعلى وسلم عليه اهللا وصلى واحلكمة، الكتاب
  ة.اجلم املناقب

  أمابعد
بيان مجع الروايات وفهذه دراسة ألحاديث دخول اخلالء، أردت من خالهلا 

صحتها من ضعفها، والتنبيه على عللها، و استخراج معانيها، وفقهها، واآلداب واملسائل 
 الدعاءاملتعلقة ا. قد اخترت هذا املوضوع للدراسة؛ ألن الناس يتهاونون يف قراءة هذا 

من الحظت أن من أهل العلم  وكذا، يكون سببا لوساوس الشيطانعند دخول اخلالء ف
؛ فأردت من خالل هذا اوضعفه عللهاال ينبهون على يقوم بشرح هذه األحاديث، وهم 

وبيان صحتها من سقمها مجع األحاديث الواردة يف دخول اخلالء ودراستها البحث 
  .واستخراج الفوائد منها

حاديث لألدخول اخلالء دون التعرض  عاءد ثوقد اقتصرت الدراسة حول أحادي
وقد  املنهج االستقرائي والتحليلي. اوقد انتهجت فيه منه، اليت وردت يف اخلروج 
  : قسمته إىل مبحثني وخامتة

  وخترجيها، وتتبع طرقها واحلكم عليها. أحاديث اخلالء مجع يف جعلته  األول:املبحث 
  .األحاديث هذه فقه جعلته يف الثاين: املبحثو

ما توصل إليه هذا البحث من نتائج مهمة، فما كان يف هذا أهم فذكرت فيها  وأما اخلامتة
العمل من صواب فمن اهللا سبحانه وتعاىل، وما كان من خطأ أو زلل فمين ومن 
الشيطان، واهللا أسأل أن يكتب هلذا البحث القبول، وأن ينفع به وأن جيعله يف ميزان 

   بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.حسناتنا يوم ال ينفع مال وال
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٥١١  
  األولحث املب

  اخلالء وخترجيها دعاء مجع أحاديث

والتنبيه على  اخلالء وبيان درجتهادعاء   أحاديث جبمعاملبحث  يف هذاسأقوم 
وذلك  فيهمامع وجودها ، وقد خرجت األحاديث من غري الصحيحني عللها إن وجدت

  اخلالء عن كثري من الصحابة، منهم:  اءدع رويت أحاديث ،حيثضعفهالتنبيه على ل

انَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذَا دخلَ الْخلَاَء ك "  أنس بن مالك -  ١ -١
ثائبالْخو ثبالْخ نم وذُ بِكي أَعإِن مآدم، قال:  من طريق )١( رواه البخاري ."قَالَ: اللَّه

عزيز بن صهيب، قال: مسعت أنسا، يقول: كان النيب صلى اهللا حدثنا شعبة، عن عبد ال
تابعه ابن  "،اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث"عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال: 

إذا "عن محاد  :وقال موسى "،إذا أتى اخلالء"غندر عن شعبة  :عرعرة، عن شعبة، وقال
  ".أراد أن يدخل إذا"سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز  :وقال "،دخل

وقع و ،عبد العزيز بن صهيب من طريق محاد بن زيد وهشيم عن )٢( ورواه مسلم
ويف حديث  "،كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء" :يف حديث محاد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: اللهم إين أعوذ " :هشيم
  ".ثبك من اخلبث واخلبائ

يف أوله من طريق  "إن هذه احلشوش حمتضرة" وي عن أنس بزيادة لفظ:وقد ر
« الطرباين يف  أخرجه ،معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس مرفوعاًقتادة فرواه: 

(دون النضر).  ن أيب عمارة، عن قتادة، عن أنسعدي برواه و ).١٣٢(ص » الدعاء
 .)٢٠ ح("عمل اليوم والليل"يف ، وابن السين )٣٥٦ ح( »الدعاء « أخرجه الطرباين يف

                                            
  .)١٤٢ باب ما يقول عند اخلالء (ح كتاب الوضوء: :البخاري حيحص  ) ١(
  .)٣٧٥ (ح باب ما يقول إذا أراد دخول اخلالء كتاب احليض: :مسلمصحيح   ) ٢(
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٥١٢  
  .: يف حديثه اضطراب )١( عدي هذا قال العقيلي :قلت

، وقال: روى عنه القاسم »  الثقات« : وذكره ابن حبان يف  )٢( قال ابن حجر 
بن عيسى الطائي والبصريون. قلت: ومن أغالطه أنه روى عن قتادة عن أنس يف القول 

ا رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. وقيل: عن عند دخول اخلالء، وإمن
  . واألول أصح، النضر بن أنس عن أبيه

مل يقل أحد ممن ":  )٣( قال الطرباين ،وقد غلط هذا الراوي يف منت احلديث أيضاً
أي – خالفهما ،إال عدي بن أيب عمارة "بسم اهللا"روى هذا احلديث عن قتادة يف متنه: 

ي بن مسهر، وأبو معاوية الضرير، وعبد اهللا بن منري، فرووه عن عل - معمر وعدي
ورواه هشام بن  ،إمساعيل بن مسلم، عن احلسن، عن أنس، ومل يذكروا: قتادة فيه

فأما قول عدي بن أيب  . )٤( " حسان، عن احلسن مرسال، وهو الصحيح عن احلسن
ك وهم منهما؛ ألن قتادة عمارة، وإمساعيل بن مسلم املكي: عن قتادة، عن أنس فإن ذل

مل يسند هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا أسنده عن زيد بن أرقم، 
  .  )٥( واختلف عليه فيمن بينه، وبني زيد

عن -احلسن بن علي – املعمرى من طريق التسميةوي عن أنس بزيادة وقد ر 
:  "إذا دخلتم اخلالء فقولوا : عبد العزيز بن املختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس

وإسناده على شرط مسلم وفيه ، قال ابن حجر:بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث"
                                            

  .)٣/٣٧٠(الضعفاء الكبري للعقيلي    ) ١(
  ).٤/١٦٠البن حجر ( لسان امليزان  ) ٢(
  ).١٣٢( ص:كتاب الدعاء للطرباين   ) ٣(
إِذَا دخلَ  "كان )٧٢املراسيل أليب داود (ص:  ) لفظ٧٢د يف كتاب املراسيل ( ص أخرجه أبو داو  ) ٤(

  ".الْخالَء ، قَالَ : اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْخبِيث الْمخبِث ، الرجسِ النجِسِ ، الشيطَان الرجِيمِ
  .)١٢/١٣٠طين (العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارق :انظر  ) ٥(
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٥١٣  
  . )١( زيادة التسمية ومل أرها يف غري هذه الرواية

قلت: زيادة التسمية يف هذا احلديث شاذة، ملخالفتها مجيع طرق احلديث عن عبد 
  رة ابن حجر.العزيز بن صهيب وإليها تشري عبا

من  )٢( وكذا وردت التسمية يف حديث أنس رضي اهللا عنه أخرجه ابن أيب شيبة
النيب صلى اهللا عليه  عن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس أن - هو جنيح - أيب معشر طريق

  . وسلم كان إذا دخل الكنيف قال : بسم اهللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

جنيح بن عبد الرمحن السندي أبو معشر موىل بين  حجر:قال عنه ابن  أبومعشر
  . )٣( هاشم مشهور بكنيته ضعيف من السادسة أسن واختلط مات سنة سبعني ومائة

مرفوعاً  –رضي اهللا عنه- فالصحيح حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
  . ةمعلولضعيفة أو ، وبقية الطرق كلها عن أنس أخرجه الشيخان وغريمها

إِنَّ هذه الْحشوش : »  النيب  الَ: ق  قال زيد بن أرقم:  مومنه -  ٢ -٢
ثائبالْخو ثبالْخ نم وذُ بِاللَّهقُلْ: أَعلَاَء فَلْيالْخ كُمدى أَحةٌ، فَإِذَا أَترضتحرواه  .»  م

،  عبةش فرواه:  قتادة بن دعامة السدوسي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واختلف عليه
وأبو  ،"ذَا دخلَ أَحدكُم فَلْيقُلفَإِ" بلفظ: )٤/٣٧٣) و(٤/٣٦٩(أخرجه أمحد يف مسنده 

فَإِذَا أَتى أَحدكُم بلفظ: " )٦(ح  باب ما يقول إذا دخل اخلالء :كتاب الطهارةيف داود 
 ح( إذا دخلهاباب ما يقول الرجل  :كتاب الطهارة وسننهايف  وابن ماجه، "الْخلَاَء فَلْيقُلْ

أخرجه  :سعيد بن أيب عروبةرواه و. )١/٢٩٧( » املستدرك«  واحلاكم يف )٢٩٦
العلل «أخرجه الترمذي يف  :معمر بن راشدرواه و .)٩٩٠٤ ح( »الكربى«النسائي يف 

                                            
  ) ٢٩٤/ ١فتح الباري البن حجر (  ) ١(
  )١٧/ ١٣ابن أيب شيبة (-املصنف  ) ٢(
  )٥٥٩تقريب التهذيب (ص:   ) ٣(



 

.  
 

٥١٤  
ثالثتهم (شعبة، وابن أيب عروبة، ومعمر) عن قتادة عن النضر بن أنس  ).٣ ح( »الكبري

 .  عن النيب عن زيد بن أرقم
أخرجه  :وسعيد بن أيب عروبة ،)١٤٠٦ حأخرجه ابن حبان ( :ورواه شعبة       

باب ما يقول الرجل  :كتاب الطهارة وسننهايف ) وابن ماجه ٤/٣٧٣(أمحد يف مسنده 
)، ١٢/١٠٣( »العلل«أخرجه الدارقطين يف  :وسعيد بن بشري ،)٢٩٦( إذا دخلها

هم (شعبة وسعيد بن بشري وابن أيب عروبة) عن ثالثت .)٥١١٤( » الكبري« والطرباين يف 
 .  به  عن النيب  قتادة عن القاسم بن عوف الشيباين عن زيد بن أرقم

ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباين عن زيد بن   
  . )٢( . ورواه معمر عن قتادة عن النضر بن أنس مرسالً )١( أرقم به

يف إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي،  «:  لترمذي بقولهه اأعلّ واحلديث  
 ديز نع ،انِيبيالش فونِ عمِ بنِ الْقَاسع :يدعةَ، فَقَالَ سادقَت نةَ، عوبرأَبِي ع نب يدعسو

قَمنِ أَرب. نِ أَرب ديز نةَ، عادقَت نع :امشقَالَ هونِ  .قَمةَ، عادقَت نع ،رمعمةُ، وبعش اهورو
: عن زيد بنِ أَرقَم، وقَالَ معمر: عنِ النضرِ بنِ أَنسٍ، عن  النضرِ بنِ أَنسٍ، فَقَالَ شعبةُ

أَنْ يكُونَ قَتادةُ روى  عن هذَا، فَقَالَ: يحتملُ -يعين البخاري – أَبِيه: سأَلْت محمدا
  .ولَم يقْضِ في هذَا بِشيٍء : " )٤( وزاد الترمذي يف "العلل )٣( عنهما جميعا

 "احلاكم أخرج احلديث يف  ألن ؛ ما ذهب إليه البخاري هو الراجح : قلت
من كال اإلسنادين  ": احلاكم من الوجهني عن شعبة وعن سعيد، قال " )٥( املستدرك

                                            
  ).٣ح لترمذي يف (لالعلل الكبري   ) ١(
  ).١٢/١٣٠( لدارقطين يفل العلل  ) ٢(
  ).٥رقم احلديث (ح  )١/١٠سنن الترمذي (  ) ٣(
  ).٣ العلل الكبري للترمذي يف (ح  ) ٤(
  ) ط اهلندية.١/١٨٧) وانظر "تلخيص املستدرك" للذهيب (١/٢٩٨املستدرك للحاكم (  ) ٥(
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٥١٥  
شرط الصحيح، ومل خيرجاه ذا اللفظ، وإمنا اتفقا على حديث عبد العزيز بن صهيب، 

  ووافقه الذهيب.. "عن أنس بذكر االستعاذة فقط

، عنِ النضرِ تادةَعن معمرٍ، عن قَ :وقيلَر فقال عنها اإلمام أمحد: معموأما رواية  
هو وهسٍ، وأَن نسٍ، عنِ أَنب١( م( .  

الَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه قال: ق  علي بن أيب طالب  :ومنهم - ٣ -٣
وسلم: "ستر ما بين أَعينِ اجلن وعورات بنِي آدم: إِذَا دخلَ أَحدهم اخلَلَاَء، أَنْ يقُولَ: 

."مِ اللَّهبِس  
من التسمية عند دخول اخلالء  أخرجه الترمذي يف أبواب السفر: باب ما ذكر

)، من طريق حممد بن محيد الرازي، قال: حدثنا احلكم بن بشري بن سلمان، ٦٠٦ (ح
قال: حدثنا خالد الصفار، عن احلكم بن عبد اهللا النصري، عن أيب إسحاق، عن أيب 
جحيفة، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وقال الترمذي: هذَا حديثٌ غَرِيب لَا 

صلى ن بِينِ النسٍ، عأَن نع وِير قَدو ،القَوِي بِذَاك سلَي هادنإِسو ،هجذَا الوه نإِلَّا م رِفُهع
ب ما اهللا عليه وسلم أَشياُء في هذَا. وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها: با

) وقال: هذَا ٥٣ ات الكبري" (ح)، والبيهقي يف "الدعو٢٩٧ حيقول الرجل إذا دخلها (
 ) لفظه: كلمتان حفظتهما عن النيب٤٨٤ إِسناد فيه نظَر، وأخرجه البزار يف مسنده (ح

صلى اهللا عليه وسلم  وأنا أحب أن حتفظومها عين، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال: "ستر ما بينكم وبني اجلن أن تقول: بسم اهللا". قال البزار: و هلَمعيثُ لَا ندذَا الْحه

ي يروى عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِلَّا من هذَا  الْوجه، وقَد روِي عن أَنسٍ، عنِ النبِ
  . بنِي آدم لْجِن وعوراتصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ: "ستر ما بين أَعينِ ا

 : رواية الترمذي وابن ماجه والبزار خمتصرة، وقد رواه الطرباين بتمامها يف " قلت
                                            

  )١/٢٩١السنن الكربى للبيهقي (  ) ١(



 

.  
 

٥١٦  
) " من طريق احلكم بن بشريبن  سليمان  به ولفظه: كلمتان ٦٢٠١ (حاملعجم األوسط 

حفظتهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا أحب أن حتفظومها: "ما عاقب اهللا 
لدنيا فاهللا أعدل من أن يثين عقوبته، وما عفا اهللا عن ذنب يف الدنيا فاهللا على ذنب يف ا

  أكرم من أن يعود يف شيء عفا عنه، وستر بينكم، وبني اجلن: بسم اهللا".

: مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق السبيعي إال احلكم النصري،  قال الطرباين
ال خالد الصفار، تفرد به احلكم بن ويونس بن أيب إسحاق، ومل يروه عن احلكم النصري إ
احلجاج األعور ". ومن املعلوم أن  ،بشري بن سليمان، وتفرد به عن يونس بن أيب إسحاق

  الطرباين مجع يف كتابه "املعجم األوسط" الغرائب والفرائد، لبيان  موضع العلة.
يستنتج من كالم الطرباين أن احلكم ويونس كالمها يرويان هذا احلديث  

احلديث يف كتب احلديث اتضح يل أن مجيع الروايات  ديث واحد، وبعد تتبعي هلذاواحل
احلكم النصري عن أيب إسحاق عن أيب جحيفة  ار عنفخالد الص  اليت جاءت من طريق

ما عدا  -أعين البسملة عند كشف العورة- فيها ذكر الشطر الثاين من احلديث فقط 
وايات اليت جاءت من طريق احلجاج األعور عن وكذا مجيع الر ،رواية الطرباين املذكورة

يونس بن أيب إسحاق عن أبيه فيها ذكر الشطر األول من احلديث فقط، أخرجها 
هذَا حديثٌ حسن غَرِيب، : و قال ،باب ما جاء ال يزين الزاين وهو مؤمنيف  )١( الترمذي

ى شرط الشيخينِ ولَم يخرجاه وقال: هذَا حديثٌ صحيح علَ )٢( "املستدرك"واحلاكم يف 
  وأورد فيه كالم الترمذي. )٣( وأخرجه املقدسي ووافقه الذهيب.

                                            
باب ما جاء ال يزين الزاين وهو  :أبواب اإلميان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنن الترمذي:   ) ١(

) وأمحد يف ٢٦٠٤(ح  باب احلد كفارة : أبواب احلدود يفابن ماجه  ، وأخرجها)٥/١٦( مؤمن
  ).٧٨٦مسنده (ح 

  .٨١٦٥) ٤/٤٢٨(مستدرك احلاكم   ) ٢(
  ).٧٧٠املختارة للمقدسي (ح   ) ٣(
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٥١٧  
يف رفعه ووقفه فقال: "ورفعه  " )١( العلل"حكى الدارقطين اخلالف يف كتابه 

، فقول الدارقطين هذا متعلق بالشطر األول باحلديث ألنه ذكر يف سننه وعلله " صحيح
  ول من احلديث دون الشطر الثاين.الشطر األ

فاحلديث يف الشطر األول حسن كما قال اإلمام الترمذي و ذهب إىل تصحيحه 
  . احلاكم والذهيب، وكثري من املعاصرين

وأما الشطر الثاين: فقد رمز له السيوطي يف "اجلامع الصغري" لصحته، وقال 
الترمذي أنه غري قوي قال: وال  املناوي: مال مغلطاي أيضاً إىل صحته، فإنه ملا نقل عن

أدري ما يوجب ذلك؛ ألن مجيع من يف سنده غري مطعون عليهم بوجه من الوجوه بل لو 
  . )٢( قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيبا

 وقد أشار الترمذي إليهما،  ،ذا السند ضعيف وفيه نكارة أيضاقلت: واحلديث
ن يف هذا احلديث نكارة الكتفى الترمذي وهو غرابة الطريق وضعف اإلسناد. فلو مل تك

احلديث يف  شطري. ومادام الترمذي قد فرق بني  احلديث فقط ببيان ضعف إسناد
فيه نكارة، ويؤيده صنيع البزار والطرباين  معناه أن الشطر الثاين من احلديثاحلُكم ف

  أيضا.
واستخدم املوضوع  مث بعد ذكر هذا احلُكم أشار الترمذي إىل حديث أنس يف هذا

   . )٣( صيغة التمريض ما يدل على أن حديث أنس ضعيف أيضا

يبدو يل سبب ضعف السند شيخ الترمذي حممد بن محيد الرازي، قال عنه 

                                            
  .)٣/١٢٨(العلل للدارقطين   ) ١(
  ).٤/٩٦للمناوي  ( شرح اجلامع الصغريفيض القدير   ) ٢(
  انظر حديث أنس.  ) ٣(
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٥١٨  
وقال أبو علي  . )١( شديدة يف اجلرح عند البخاري  كلمةوهي  - البخاري: فيه نظر

إن أمحد بن حنبل قد النيسابوري: قلت البن خزمية: لو أخذت اإلسناد عن ابن محيد! ف
  أحسن الثناء عليه قال: إنه مل يعرفه، ولو عرفه كما عرفنا ما أثىن عليه أصال .  

م بن عبد اهللا النصري، قال عنه الذهيب: جمهول، ومرة قال: ما ضعف. وكذا احلكَ
: من ليس له من احلديث إال القليل، و  ، معناه : مقبول من السادسة )٢( رقال ابن حج

فيه ما يترك حديثه من أجله، و إليه أشار بلفظ: مقبول، حيث يتابع، و إال فلني مل يثبت 
  . احلديث

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا مل يذكر أصحاب السنن وغريهم قصة اجلن 
، نستطيع أن نقول يف  ؟ يف روايام واعتمدوا رواية يونس عن أبيه وتركوا رواية احلكَم

إن الرواية من طريق احلكَم فيها علة قادحة وهي تفرده وهو الرد على هذ ا السؤال: 
للتعجب؛ ألن أصحاب أيب إسحاق من األئمة مثل سفيان الثوري وشعبة وغريهم  مثري

  . سحاق،كلهم مل يرووا هذا احلديثإممن روى عن أيب 

 لذا يعترب هذا التفرد علة قادحة مبفرده ألنه يوحي إىل وجود اخلطأ يف احلديث.
يت بعض املعاصرين قاموا بدراسة رواة السند يف سلم اجلرح والتعديل فمنهم من وقد رأ

حاول تضعيف الرواة ومنهم من حاول توثيق الرواة وتقوية السند بالنظر إىل ظاهر 
                                            

انظر سري أعالم النبالء للذهيب   في حديثه نظَر، فَهو متهم واه. : إِذَا قُلْت: فُالَنٌالبخاري قَالَ  ) ١(
  ). ٩/١٢٧يف ذيب التهذيب ( حممد بن محيد الرازي). وانظر ترمجة: ١٢/٤٤١(

وعنه : السفيانان ، وخالد بن  ،عن أيب إسحاق . وقال الذهيب: روى ١٧٥ص  التهذيب تقريب  ) ٢(
). تصحف عند املغلطاي يف ٢/٣٠٣انظر: الكاشف للذهيب (ت ق.   الصفار ، رمز له عيسى

) حيث جعل "البصري"  بالباء فقال: احلكم بن عبد اهللا البصري ١/٧٢شرح سنن ابن ماجه (
حديثه يف صحيح مسلم ووصف مع ذلك بالثقة. قلت: البصري ال يروي عن أيب إسحاق وال يروي 

  . عنه خالد الصفار
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٥١٩  
السند، ومل يتطرق واحد منهم للبحث عن العلة احلقيقية اليت تقدح يف صحة احلديث 

  . يونس وهي تفرد احلكم النصري بقصة اجلن دون
: إن رواية البسملة عند كشف العورة عن علي رضي اهللا عنه  خالصة القول

  رواية ضعيفة وفيها نكارة.

 أعوذُ«: قالَ الغائطَ دخلَ إِذا كانَ النيب أنَّ " ابن مسعود  : ومنهم -  ٤
  ."»  واخلبائث اخلُبث من باِهللا

إمساعيليأخربىن عبد اهللا بن  قال -  من طريقه )٢( بواخلطي -  )١( أخرجه ال :
: حدثين أمحد بن عبد اجلبار  ، قال ، ثبت صاحب حديث ، أبو احلسن حممد بن ياسني

عن أيب  ينق الشيباا، عن أيب إسح : حدثنا أبو يوسف القاضى ، قال السكوينُّ، بغدادي ،
ن إذا دخل الغائط، األحوص، عن عبد اهللا، أنَّ النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلّم، كا

  ." أعوذ باهللا من اخلُبث واخلبائث"قال: 
  . » إسناده جيد « : )٣( قال العيىن

قُلْت ألن أمحد بن عبد اجلبار السكوىن، هو: أمحد بن حممد بن ؛ : وفيه نظر
وروى هذا  وبني اخلالف يف تسميته ه اخلطيبل عيسى، أبو جعفر السكوىن. وترجم

قرأت خبط الدارقطين، وحدثنيه أَحمد بن محمد العتيقي عنه،  قال: مثَّ ، )٤( أيضا احلديث
   قَالَ: أَحمد بن محمد بن عيسى السكوين بغدادي متروك.

 املعروففقال حممد بن خملد،  ،وهذا الشيخ اختلفوا يف نسبه:  )٥( وقال احلافظ
                                            

  .)٣٠٨() رقم: ٦٨٢/ ٢» (خ أيب بكر اإلمساعيليأسامي شيو معجم  ) ١(
  ).٥/٤٣٤تاريخ بغداد (  ) ٢(
  .)٢/٢٧٢( يعمدة القار  ) ٣(
  .)٦/٢١٦( بغداد تاريخ  ) ٤(
  .)٢٨٩ - ١/٢٨٨( لسان امليزان  ) ٥(
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٥٢٠  
وروى عنه عبد اهللا بن حممد  ،» أمحد بن حممد بن عيسى السكوىن« يف نسبه: القاضي ب

، »أمحد بن عيسى السكوىن«بن سعيد احلمال، وحممد بن سليمان بن حمبوبٍ، فقاال: 
ثنا أمحد بن عبد «فإما نسباه إىل جده. وروى عنه عبد اهللا بن حممد بن ياسني، فقال: 

، حديثٌ كذا قال وهو هو. فإنَّ احلديث الذي رواه عنه هؤالء كلُّهم،»اجلبار السكوىن
الشيباىن، عن أيب األحوص، عن ابن  قاواحد من روايته عن أيب يوسف، عن أيب إسح

مسعود، يف القول عند دخول اخلالء. وهو حديثٌ غريب ذا اإلسناد، وقد ذكر 
  أن السكوينَّ تفرد به. :» األفراد«الدارقطنى يف 

  : السكوين ضعيف ومتفرد يف روايته. اخلالصة

عن رجل من أصحاب عبد اهللا بن مسعود، قال: قال عبد  )١( أيب شيبة وروى ابن
إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل: اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس، « اهللا: 

  .  ف على ابن مسعودوسنده منقطع، وموق .»  واخلبث واخلبائث، والشيطان الرجيم

 لَايعجِز« :  قَالَ   اللَّه رسولَ أَنَّ " ،  الباهلي أُمامةَ بوأَ : ومنهم -  ٥
كُمدلَ إِذَا أَحخد فَقَهرقُولَ أَنْ مي :مي اللَّهإِن وذُبِكأَع نسِ مججِسِ، الرالن بِيثالْخ 

طَانيالش،بِثخجِيمِ الْمالر  «.  
 ، حدثَنا ابن أَبِي مريم ثَناه أَبو حاتمٍ: وحد قَالَ أَبو الْحسنِ الْقَطَّانُ:  قال ابن ماجه

هوحن فَذَكَر ، هيثدي حقُلْ في لَمجِسِ : " ، وسِ النجالر نم "  بِيثالْخ نا قَالَ: "ممإِن ،
  . " الْمخبِث، الشيطَان الرجِيمِ

باب ما  :ب الطهارة وسننهاكتايف ، )٢٩٩(، رقم )١/١٠٩(أخرجه ابن ماجه 
، رقم )٨/٢١٠( » الكبري «حممد بن حيىي، والطرباين يف  عنيقول الرجل إذا دخلها) 

                                            
  .)١/١١مصنف ابن أيب شيبة (  ) ١(
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٥٢١  
أمحد بن محاد بن  ) عن٣٦٦( » الدعاء« حيىي بن أيوب العالف، ويف  عن )٧٨٤٩(

عن  - بن زغبة حممد بن حيىي وحيىي بن أيوب العالف وأمحد بن محاد -  ثالثتهمزغبة، 
« ابن عدي يف وأخرجه  .عبيداهللا بن زحر أيب مرمي، عن حيىي بن أيوب، عنسعيد بن 

عمرو بن واقد، كالمها عن علي بن يزيد األهلاين، عن  ) من طريق٥/١٧٩( » الكامل
ال  «:  قال – صلى اهللا عليه وسلم - القاسم بن عبدالرمحن، عن أيب أمامة أن رسول اهللا 

اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: 
  .»  املخبث الشيطان الرجيم
 )١( إذا اجتمع يف إسناد خرب عبيد اهللا بن زحر :قال ابن حبان ، هذا إسناد ضعيف

  . )٤( أيديهمفذاك مما عملته ،  )٣( والقاسم،  )٢( وعلي بن يزيد
« : كَانَ إِذَا دخلَ الْخلَاَء قَالَ ، أَنَّ النبِي رضي اهللا عنهاعائشةَ  ومنهم: -٦

  .»  ياذَا الْجلَالِ
 ) قال:١٩( » عمل الليل والليلة« ابن السين يف  هذا احلديث مل خيرجه إال

 بنِ حبِيبِ بن الْحسن الْعطَّار،حدثَنا الصباحِ بن عبداللَّه حدثَنا الساجِي، أَبويحيى أَخبرنِي
  . -  عنها اللَّه رضي عائشةَ عن -  )٥( بهيال عنِ زائدةَ، أَبِي بنِ زكَرِيا عن ندبةَ،

                                            
دوق خيطىء من عبيد اهللا بن زحر بفتح الزاي وسكون املهملة الضمري موالهم اإلفريقي ص  ) ١(

  .)٣٧١تقريب التهذيب (ص:  . السادسة
ضعيف  ،أبو عبد امللك الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرمحن ،علي بن يزيد بن أيب زياد األهلاين  ) ٢(

  .)٤٠٦تقريب التهذيب (ص:  .مات سنة بضع عشرة ومائة ،من السادسة
صدوق يغرب كثريا من الثالثة  ،يب أمامةأبو عبد الرمحن صاحب أ ،القاسم بن عبد الرمحن الدمشقي  ) ٣(

مام أمحد: روى عنه علي بن اإلعنه قال  .)٤٥٠تقريب التهذيب (ص:  ومئة. مات سنة اثنيت عشرة
  .)٣/٣٧٣( للذهيب ميزان االعتدال. يزيد أعاجيب، وما أراها إال من قبل القاسم

  .)٤٤/ ١مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه (  ) ٤(
  .١٩٩٨ت د عبد الرمحن الربين ط دار األرقم   ٢٧والليلة البن السين ص عمل اليوم   ) ٥(



 

.  
 

٥٢٢  
 . )١( إسناده ضعيف؛ فيه زكريا بن أيب زائدة وهو مدلس، وقد عنعنقلت: 

   . )٢( هو عبد اهللا بن يسار؛ فيه ضعف، وخلصه احلافظ بقوله: صدوق خيطىء والبهي

وقال ابن  .إمنا يروي عن عروة ،والبهي مسع عائشة ما أرى هذا شيئا :أمحد قال
  . )٣( عن أبيه ال حيتج بالبهي وهو مضطرب احلديث "العلل"أيب حامت يف 

 اللَّهم« : قَالَ الْخلَاَء دخلَ إِذَا  اللَّه رسولُ كَانَ  عمر ابنِ حديث -  ٧
  .»  الرجِيمِ الشيطَان الْمخبث الْخبِيث النجِسِ جسِالر من أَعوذُبِك إِني

« ومن طريقه ابن حجر يف -) ٣٧٠، ٣٦٧( » الدعاء« أخرجه الطرباين يف 
عبداحلميد بن صاحل،  ) من طريق٢٥( » عمل اليوم والليلة« وابن السين يف  - » النتائج

من  - »  النتائج« ابن حجر يف  ومن طريقه - ) ٣٧٠، ٣٦٧( » الدعاء« والطرباين يف 
خالد بن مرداس، كالمها عن حبان بن علي، عن إمساعيل بن رافع، عن دويد بن  طريق
إذا دخل اخلالء  - صلى اهللا عليه وسلم -: كان رسول اهللا  ، عن ابن عمر قال نافع
، » اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم« :  قال
  .»  احلمد هللا الذي أذاقين لذته وأبقى يفَّ قوته وأذهب عين أذاه« :  خرج قال وإذا

حني ذكر الشطر األول من احلديث وهو مرة  ،نيأورده احلافظ ابن حجر مرت 
، وكذا يف شيخه،  ان فيه ضعفبح: هذا حديث حسن غريب،  دعاء دخول اخلالء فقال

وهو خروج من أورد الشطر الثاين مث  . )٤( لكن للحديث شواهد منها حديث أنس

                                            
  ). ٣/٣٣٠» (ذيب التهذيب « انظرترمجته يف   ) ١(
  ).١/٣٣٠( التقريب  ) ٢(
/ ٦ذيب التهذيب ( .اسم أبيه يسار :عبد اهللا البهي موىل مصعب بن الزبري أبو حممد يقالهو   ) ٣(

٨٩(.  
  ).١٩٨/ ١» (نتائج األفكار «   ) ٤(
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٥٢٣  
:  ، مث قال هحبان وشيخ ضعفو. غريب: هذا حديث  وقال هذا ، بنفس الطريقاخلالء 

 حلديثفا ؛ وانقطاعضعف ق، لكنه مل يسمع من ابن عمر ففي السند ثما دويد فوأو
  . )١( أحدمها أشد ضعفًا من اآلخر ، تفرد به ضعيفان ، ضعيف جداً

ستر ما بني أعني اجلن  ":  قال النيب   اخلدريأيب سعيد  حديث -  ٨
  . " دون ذكر "اخلالء . " ، أن يقول بسم اهللا وعورات بين آدم وضع الرجل ثوبه

  من طريق ابن منِيعٍ . )٥/١٦٦٧( » العظمة« أخرجه أبوالشيخ يف 

 وعزاه إىل )٢(»  الثمانية املسانيد بزوائد العالية املطالب« أورده ابن حجر يف و
، عن  ثنا حممد بن الفضل بن عطية -  هو ابن هارون -: حدثنا يزيد منِيعٍ قال بن أَحمد

   . زيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

قال أبوحامت  ، )٣( جدا ضعيف حممد األوىل: إسناد هذا احلديث علتان: يفقلت 
  .مذي: ضعيف، ذاهب احلديثقال الترو . )٤( الرازي: متروك احلديث

زيد العمي  قال ابن حبان: : زيد العمي هو ضعيف يف نظر احملدثني، والعلة الثانية
هو زيد بن احلواري كنيته أبو احلواري يروي عن أنس ومعاوية بن قرة روى عنه الثوري 

يروي عن أنس أشياء موضوعة ال أصل هلا حىت سبق إىل  ،وشعبة وكان قاضيا راة
  . )٥( أنه املتعمد هلا القلب

                                            
  ).٢١٩/ ١» (نتائج األفكار «   ) ١(
)٢/١٥٨(  ) ٢.(  
حممد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي [العبسي] موالهم الكويف نزيل خبارى كذبوه من الثامنة   ) ٣(

  .)٥٠٢مات سنة مثانني ومائة تقريب التهذيب (ص: 
  ).٢٦٦٣العلل البن حامت الرازي (ت   ) ٤(
  .)١/٣٠٩اروحني البن حبان (  ) ٥(
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٥٢٤  
طريق زيد العمي عن ا : منه طرق: عدة أنس رضي اهللا عنه من حديثجاء قد و

  أنس :
) وابن السين يف "عمل اليوم والليلة" ٧٠٦٦( أخرجها الطرباين يف "األوسط"

) ٣/١٩٨( ) وابن عدي يف "الكامل"١١٠٧) وأبو الشيخ يف "العظمة" (٢٧٣،٢٧٤(
) من طرق سعيد بن سلمة وسعد بن الصلت ٥٤الدعوات" (ومن طريقه البيهقي يف "

  عن األعمش عن زيد العمي .

قال و ،ليس بشيء قال ابن معني يف سعيد بن مسلمة::  األوىل علل:عدة فيها 
  . )١( ضعيف :وقال النسائي ،فيه نظر ،البخاري منكر احلديث

فيه ابن حبان يف سعد بن الصلت: فقد ذكره الطرباين متابعا البن سلمة، قال وأما 
  الثقات " رمبا أغرب" ، ومل يذكر فيه ابن أيب حامت جرحا وال تعديال.
  . )٢( سعيد بن مسلمة و سعد بن الصلت ضعيفان قاله ابن  حجر

أشار : تفردمها عن إمام مكثر جدا كاألعمش ، يدل على نكارة روايتهما  الثانية
عمش إال سعيد بن مسلمة، وسعد بن مل يرو هذا احلديث عن األإىل ذلك الطرباين فقال: 

وهذا احلديث مل يكن يعرف إال بسعيد بن  : )٤( فقال ابن عديوأيده  ، )٣( الصلت
مسلمة، عن األعمش مث وجدناه من حديث سعد بن الصلت، عن األعمش، وال يرويه، 

  . عن األعمش غريمها
  كما سبق أن ذكرت.: زيد العمي ضعيف سيء احلفظ  الثالثة

                                            
  ).٤/٨٣ذيب التهذيب  (  ) ١(
  ).١/٥٣نتائج األفكار (  ) ٢(
  .)١٢٨/ ٧املعجم األوسط (  ) ٣(
  .)٤/١٤٨الكامل يف ضعفاء الرجال (  ) ٤(
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٥٢٥  
  : علتان وفيه : )١( عمران بن وهب عن أنس  طريق : ومنها

   . )٢( ه أبو حامت وقال: ما أظنه مسع من أنس شيئاعمران بن وهب ضعف -١
  .ا ترمجةمإبراهيم بن جنيح املكي ، وشيخه أبو سنان مل أجد هل -٢

  : محيد عن أنس طريق منها:
، قال عنه يف إسناده حممد بن أمحد بن سهيل بن علي بن مهران  ،أخرجه ابن عدي

حديث الضعاف يلزقها ، وهو يسرق  "وهو ممن يضع احلديث متنا وإسنادا ابن عدي:
  . )٣( " انتهىعلى قوم ثقات

  عاصم األحول عن أنس : طريق ومنها:

) من طريق حممد بن خلف ١٧٠٨يف "الفوائد" ( البجلي الرازي  أخرجه متام
، مل أجد له ترمجة، وقد خولف الكرماين، عن عاصم األحول، وحممد بن خلف الكرماين

: يرويه حممد بن خلف الكرماين وحممد بن مروان  " )٤( فيه، قال الدارقطين يف " العلل
السدي عن عاصم األحول، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووهما فيه، 

نة وعلي بن والصحيح : عن عاصم األحول، عن أيب العالية قوله، كذلك رواه ابن عيي
  . سهرم

   .فخالصة القول يف حديث أنس رضي اهللا عنه أنه جاء من طرق ضعيفة

ابن النقور يف "الفوائد  وقال: روى رواية معاوية بن حيدة )٥( أورد الشيخ األلباين
                                            

  ) .٢٥٠٤أخرجها الطرباين يف "األوسط" (  ) ١(
  ).١/١٥٢) واملراسيل البن أيب حامت (٦/٣٠٦اجلرح والتعديل  (  ) ٢(
  .)٦/٣٠٣الكامل (  ) ٣(
  .)١٢/١٠١(العلل للدارقطين   ) ٤(
  .)١/٩٠إرواء الغليل" (  ) ٥(
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٥٢٦  
 /ب) معلقًا عن مكي بن إبراهيم عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده.١/١٥٦احلسان" (

  ، واهللا أعلم".من دون مكي ثقاتحسن إن كان "وهذا سند  األلباين قال وقال: "غريب".

البن  "الفوائد احلسان عن الشيوخ الثقاتمل أجد هذه الرواية يف " : أوال : قلت
  .م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨أضواء السلف األوىل طبعة، النقور

  ؟ : كيف تستشهد بالرواية املعلقة ثانيا
 )٢٦٣٨٨( » لز العماـكن«  علي املتقي يفذكره ،   هريرةبوأ ومنهم -  ٩

 ابنإىل وعزاه  » اهللا بسم: فليقل أحدكم دخل فإذا حمتضرة احلشوش هذه« :  بلفظ
 . هريرة أيب عن السين

يل هذا احلديث من  ، يبدوالسينالبن  » عمل الليل والليلة« : ومل أجده يف  قلت
تقي حيث أخطأ علي املو . )١(»  اجلامع الصغري« ه السيوطي يف رواية أنس كما ذكر

  .جعله من رواية أيب هريرة

 احلشوش هذه إن« :   اهللا رسول قالقال:  ابن عباس : ومنهم – ١٠
  .»  واخلبائث اخلبث من اهللا أعوذب: فليقل أحدكم دخلها فإذا حمتضرة،

كالمها يف ترمجة أمحد بن  )٣( وابن عدي ، )٢( "اروحني"أخرجه ابن حبان يف 
   . العباس اهلامشي وعداه من مناكريه

                                            
  .)٨٧٧(ص:  » ضعيف اجلامع الصغري وزيادته  ) ١(
)١/١٥٤(  ) ٢.(  
  ).١/٣٣٦الكامل يف الضعفاء البن عدي (  ) ٣(
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٥٢٧  

،  )١( الترمذي فيما يف الباب ليهإأشار جابر رضي اهللا عنه :  ومنهم – ١١
  . يف كتب السنة أعثرعلَيهلكنين مل و

 : دراية احلديث( فقه هذه األحاديث ) الثاين املبحث

  : شرح األلفاظ الغريبة:  أوالً
فتح ب: "اخلالء" وردت يف هذه األحاديث عدة ألفاظ غريبة أشرحها فيما يلي:

:  )٣( : اخلالء: املتوضأ واملكان ال شيء فيه. قال الزبيدي )٢( "القاموس"، يف اخلاء واملد
مث استعمل يف املكان اخلايل املتخذ  ،فإن اخلالء يف األصل مصدر ،قال شيخنا: وفيه نظر

وقال احلطاب  املتوضأ، أي حمل الوضوء. :لقضاء احلاجة ال للوضوء فقط كما يومهه قوله
، وأصله املكان اخلايل،  ، باملد : يقال ملوضع قضاء احلاجة اخلالء » املختصر « يف شرح

  . موضع قضاء احلاجة مث نقل إىل

اخلايل، كأنه أراد األصل الثاين وإال فأصله األول أصله املكان  :قال شيخنا: قوله
: رواه مسلم وىف حديث آخر إذا فرغ ومل يكن فيه أحد. : هو مصدر خال املكان خالء

الستر، فلما كان يستتر ىف  :بذلك للتستر فيه، والكنف يوهو مبعناه، وسم » الكنيف «
باخللوة فيه  -أيضاً  -اخلالء  ي، وكذلك سم به يذلك املوضع من يأتيه للحدث سم

  . )٤( عن الناس
  .واخلالء والكنيف واملرحاض كلها موضع قضاء احلاجة: )٥( قال النووي

                                            
  .)١/٥٥( باب ما يقول إذا دخل اخلالءسنن الترمذي، أبواب الطهارة،    ) ١(
  ).١١٧٨(ص: » القاموس احمليط «   ) ٢(
  .)١٣/ ٣٨( » تاج العروس«   ) ٣(
  .)٢/٢٢٩ " (إكمال املعلم بفوائد مسلم"  ) ٤(
  .)٧١/ ٤( "مسلمصحيح شرح النووي على انظر "  ) ٥(
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٥٢٨  

  . )١( فيالكن م وفتح الفاء،امليبكسر :  » مرفق «

بضم الباء مجع اخلبيث، :  )٢( قال ابن األثري:  » اخلبائث «و » اخلبث «
هو اخلبث بسكون الباء،  :واخلبائث مجع اخلبيثة، يريد ذكور الشياطني وإناثهم. وقيل

وهو خالف طيب الفعل من فجور وغريه. واخلبائث يريد ا األفعال املذمومة واخلصال 
  .ةالرديئ

ومها وجهان مشهوران يف  ،وأما اخلبث فبضم الباء وإسكاا : )٣( قال النووي
وقد قال  ، ونقل القاضي عياض أن أكثر روايات الشيوخ اإلسكان ،رواية هذا احلديث

يريد ذكران  : قال ، واخلبائث مجع اخلبيثة ، اخلبث بضم الباء مجاعة اخلبيث :اخلطايب
اخلبث بإسكان الباء وهو غلط  : مة احملدثني يقولونوعا : قال .الشياطني وإناثهم
وال يصح  ، وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط ، هذا كالم اخلطايب ،والصواب الضم

وقد  ، فإن اإلسكان جائز على سبيل التخفيف عند أهل العربية ، إنكاره جواز اإلسكان
منهم اإلمام  ، - ل على وزن فُع – صرح مجاعة من أهل املعرفة بأن الباء هنا ساكنة

  . أبوعبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه

 ،اخلبث الشياطني : وقيل ، الكفر : وقيل ، هو الشر :واختلفوا يف معناه فقيل
  . ، انتهى خمتصراً يواخلبائث املعاص

: وال يبعد أن يستعيذَ من الكفرِ ومن الشياطني ومن سائر  )٤( قال القاضى
اخلبائث، وجاء بلفظ اخلبث انسة اخلبائث،  يملذمومة وهق اخلبيثة واألفعال ااألخال

                                            
  .)١٢٧/ ١( » حاشية السندي على سنن ابن ماجه« ينظر:   ) ١(
  .)٦/ ٢( » لنهاية يف غريب احلديث واألثر«   ) ٢(
  .)٧١/ ٤( » مسلمصحيح شرح النووي على «   ) ٣(
  .)٢/٢٢٩( » إكمال املعلم بفوائد مسلم«   ) ٤(
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٥٢٩  
  واهللا أعلم؛ وألنه ملا كان املوضع خبيثاً ىف نفسه استعاذ من كل ما جاء ىف لفظه. 

: اخلبثُ الشيطان، واخلبائث املعاصى، وقال غريه: استعاذ أوالً من يوقال الداود
شافها للرباز والبول، فإذا ذكر الشياطني وخبثها لتضاحكها من عورة اإلنسان عند انك

البول  ي، قال: مث استعاذ من اخلبائث وهاهللا واستعاذ به أُعيذَ وولَّت الشياطني هاربةً
    .والغائط لئال يناله منهما مكروه

قلت: اخلبائث اسم جامع لكل ما يصدر عن املرء من قاذورات وأضرار مادية 
أو  اعمومها مامل يوجد نص خيصصه ومعنوية، لذا ينبغي أن حتمل هذه الكلمة على

  .ايقيده

وقد يطلق اخلُبث ويراد به احلرام من املآكل، وكذلك يوصف باخلبيث ما كان 
﴿ويحلُّ لَهم الطَّيبات و يحرم  محرماً، وذلك يف األطعمة كما يف قوله سبحانه وتعاىل:

خلبيث الشىُء املستقذَر الذى فيه رائحة ، وكذلك يوصف با )١( علَيهم اخلَبائثَ﴾
 )٢( » من شجرتني ما أُرامها إالَّ خبيثتني الثَّوم والبصل « كريهة، ومنه احلديث الصحيح:

فهذا اخلُبثُ ليس املراد به التحرمي وإمنا املراد به النتن وما يكون من الرائحة الىت تؤذى  ،
  . الناس يف غالب األحوال

وذلك وارد يف الكتاب والسنة وذلك يف قوله  يبيثُ مبعىن املعاصوصف اخليوقد 
نيثبِيلْخل ثَاتسبحانه وتعاىل: ﴿اخلَبي و بيِثَاتلْخيثونَ لنَ واخلَبوبوالطّي نبِيلطَّيل اتبالطَّي

 اخلبيثة تقال ملن كان: أي الكلمات  )٣( ﴿اخلَبِيثَات للخبِيثين﴾ : للطَّيبات﴾ فقوله
                                            

  ).١٥٧سورة األعراف آية: (  ) ١(
باب ي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو  :كتاب املساجد ومواضع الصالةأخرجه مسلم يف   ) ٢(

  ).٥٦٧: (ح حنوها
  .٢٦سورة النور آية:   ) ٣(
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٥٣٠  
فكلُّ  -  والعياذُ باهللا - اخلبيثة يوصف بِها من كان خبيثاً  لموصوفاً باخلُبث وهكذا األفعا

   .)١( ثذلك من إطالق اخلبي

اخلبيث ذو اخلبث يف نفسه، واملخبث  : )٢( قال ابن األثري ث"الْمخبِث الْخبِيث"
هو الذي يعلمهم  : . وقيل ف مضعف، كما يقال للذي فرسه ضعي الذي أعوانه خبثاء
  . اخلبث ويوقعهم فيه

القَذَر وقد يعبر به عن احلرام والفعلِ القبيح والعذاب والَّلْعنة  : " الرجسِ "
. زعم الْفراء أَم إِذا بدأوا بِالنجسِ ومل يذكروا ر واملراد يف هذا احلديث األولُوالكف

  . )٣( جس كسروا النونالن م وإِذا بدأوا بالرجس مثَّ أتبعوهالرجس فتحوا النون والْجِي

"وششمجع حش وهو بالضم موضع الغائط وبالفتح  : )٤( قال الطييب:  "الْح
  .ألم قبل أن يتخذ الكنيف يف البيوت كانوا كثريا يتغوطون يف البساتني ؛البستان

وهو  ، احلاء وضمهابفتح  : بضم احلاء املهملة مجع حش:  )٥( يقال القار
، مث كين به عن اخلالء ألم كانوا يتغوطون  الكنيف، وأصل احلش مجاعة النخل الكتنافه

  .  كذا ذكره الشراح ،بني النخيل

حبضرة اجلن حمل حضور اجلن والشياطني، وقال القاري: أي :  أي » حمتضرة «
لعورة فيه وال يذكر والشياطني يترصدون بين آدم باألذى والفساد، ألنه موضع تكشف ا

  . اسم اهللا فيه
                                            

  .)٦/٢١للشنقيطي ( » شرح الترمذي«   ) ١(
  .)٦/ ٢( » النهاية يف غريب احلديث واألثر«   ) ٢(
  ).٤٩١/ ٢( غريب احلديث" للهروي"  ) ٣(
  ).٣/٧٧٩للطييب (» شرح املشكاة  «   ) ٤(
  .)٣٨٦/ ١( » مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح«   ) ٥(
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٥٣١  
  صيغ االستعاذة لدخول اخلالء:

أن صيغة االستعاذة  - عند احلنابلة وهو املذهب- ى احلنفية واملالكية والشافعية ير
، ملا روى  » بسم اهللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث «لدخول اخلالء هي: 

اللهم إين أعوذ بك من  «الء يقول: كان إذا دخل اخلأنس رضي اهللا عنه أن النيب 
  . )١( » اخلبث واخلبائث

،  » أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث «:  يقول الرجل إذا دخل اخلالء :أمحد قال
  . )٢( ومل يذكر التسمية يف هذه الرواية

الشك أن أحاديث التسمية كلها ضعيفة ولكن هلا أصل ثابت يف حديث صحيح 
، وأخرج فيه ، وعند الْوِقَاعِ التسمية علَى كُلِّ حالٍ بابعقد البخاري :  من ذلك

قَالَ النبِى صلى اهللا عليه وسلم : لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا  رضي اهللا عنهما ابنِ عباسٍ حديث
بِ الشنجطَانَ، ويا الشنبنج ماللَّه ،مِ اللَّهقَالَ: بِاس لَهى أَها أَتمهنيب ىا، فَقُضنقْتزا رطَانَ مي

  . )٣( ولَد لَم يضره
ىف هذا احلديث حث وندب على ذكر اهللا ىف كل وقت على حال قال ابن بطال: 

طهارة وغريها، ورد قول من أنكر ذلك، وهو قول يروى عن ابن عمر أنه كان ال يذكر 
لية واحلسن. وروى عن ابن عباس، أنه كره اهللا إال وهو طاهر، وروى مثله عن أىب العا

  . )٤( أهله. وهو قول عطاء وجماهدحالتني: على اخلالء، والرجل يواقع أن يذكر اهللا على 
                                            

»  اية احملتاج« و )،١/٨٩» ( الشرح الصغري« و )،١/٢٣٠» ( حاشية ابن عابدينانظر:   ) ١(
  .)١/٦٩٩» ( عمدة القاري«و )،٢/٧٧» ( اموع« و ،)١٢٨- ١/١٢٧(

  .)١/١٢٤البن قدامة ( » املغين«   ) ٢(
  صحيح البخاري  ) ٣(
  .)٢٣٠/ ١شرح صحيح البخارى البن بطال (  ) ٤(
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٥٣٢  

سمِ اللَّه أَعوذُ باهللا من الرجس النجس اخلبيث املخبث ب «:  )١( وزاد الغزايل
ال يعجز أحدكم إذا  «قال:  ملا روي عن أيب أمامة أن رسول اهللا  » الشيطان الرجيم

دخل مرفقه أن يقول: اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان 
  . )٢( » الرجيم

  :اوحكمه ستعاذةوقت قراءة اال

  أم بعده؟قد اختلف العلماء يف تعيني وقت قراءة الدعاء هل هو قبل الدخول 
: إذا أراد  يكون معناه : حيتمل أن » إذا دخل «: وقوله: - املأزري-قال اإلمام

 ﴾ذْ بِاللَّهعتآنَ فَاسالْقُر أْتأن معناه: إذا أردت أن  )٣(الدخول، كما قال تعاىل: ﴿فَإِذَا قَر
  .تقرأ

كان إذا أراد أن "قال القاضى: قد ذكر البخارى ىف بعض طرق هذا احلديث: 
عىن أنه إذا كان متصالً وجيمع بني اللفظني برد أحدمها إىل اآلخر، ومن جهة امل "يدخل

  . )٤( بالدخول قيل فيه: إذا دخل
إذا أراد أن يدخل اخلالء  كان النيب  «أنس بعد ذكر رواية  )٥( قال احلافظ

 :أي » إذا دخل اخلالء « :وأفادت هذه الرواية تبيني املراد من قوله :»احلديث : ...قال
وهذا يف األمكنة املعدة  . أعلمواهللا ،كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول ال بعده

  . انتهى ،أعم لشموهلا » إذا أتى «رواية  :بن بطالاوهلذا قال  ،لذلك بقرينة الدخول
                                            

  ).١٣١/ ١( » إحياء علوم الدين«   ) ١(
  .)٤/٩( » املوسوعة الفقهية الكويتية«   ) ٢(
  .]٩٨النحل [اآلية:   ) ٣(
  ).٢/٢٣٠» (املعلم بفوائد مسلم «    )٤(
  .)٢٤٤/ ١( » فتح الباري«   ) ٥(
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٥٣٣  
   : والكالم هنا يف مقامني : مث قال

هل خيتص هذا الذكر باألمكنة املعدة لذلك لكوا حتضرها الشياطني  : أحدمها
يشمل حىت لو بال يف إناء مثال يف جانب  أو ، كما ورد يف حديث زيد بن أرقم يف السنن

   . األصح الثاين ما مل يشرع يف قضاء احلاجة ، البيت

أما يف  ، لفمن يكره ذكر اهللا يف تلك احلالة يفص ، مىت يقول ذلك : املقام الثاينو
وأما يف غريها فيقوله يف أول الشروع كتشمري  ، األمكنة املعدة لذلك فيقوله قبيل دخوهلا

ومن جييز  ،يستعيذ بقلبه ال بلسانه : وقالوا فيمن نسي ، وهذا مذهب اجلمهور ،مثالثيابه 
  . قل عن مالك ال حيتاج إىل تفصيلكما ن مطلقاً

  . ما ذهب إليه اجلمهور القول الراجح املنصور هو : )١( قال املباركفوري

آداب ، ألنه من مجلة  أما حكم قراءة هذا الدعاء عند دخول اخلالء فهو مندوب
، ويبدأ  ، وجيمع معها التسمية تستحب االستعاذة عند دخول اخلالءفلذا ،  اخلالء

   . بالتسمية باتفاق املذاهب األربعة

، ويوافقهم املالكية إن  أما بعد الدخول فال يقوهلا عند احلنفية والشافعية واحلنابلة
  . )٢( العيين إىل مالك. ونسبه  يتعوذ وإن كان معدا لذلك : كان احملل معدا لذلك. وقيل

  : حكم ذكر اهللا يف الكنيف

، فذهب بعضهم إىل جواز ذكر اهللا ىف تلف السلف والعلماء ىف هذاوقد اخ
على كل أحيانه،   يبالكنيف وعلى كل حال، وحيتج قائله ذا وحبديث ذكر الن

عبد اهللا بن عمرو بن و والشعيب يوهو قول النخع ﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿:  وبقوله
                                            

  .)٣٧/ ١( » حتفة األحوذي«   ) ١(
  .)٤/٩( » املوسوعة الفقهية الكويتية«   ) ٢(
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٥٣٤  
كراهيةُ ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعىب  ياص وابن سريين ومالك بن أنس، وروالع

  . )١( ، وكذلك اختلفوا ىف دخول الكنيف باخلاتم فيه ذكر اهللا وغريهم

  : عند اخلالء االستعاذةحكمة 

ة حكمة قراءة االستعاذة عند دخول اخلالء أن احلشوش حمتضر وقد بني النيب 
يترصدون بين آدم باألذى والفساد، ألنه موضع تكشف  أي: حيضرها اجلن والشياطني

  . العورة فيه وال يذكر اسم اهللا فيه

أعين - وذلك أن هذه األماكن   وهذا احلديث يعترب معجزة من معجزات النيب
ح اخلبيثة ، وال ما يكون فيها من األرواال يعلم ما فيها من الشرور -اجةأماكن قضاء احل

 سبحانه وتعاىل فشرع اهللا هلذه اُألمة أن تستعيذ به ،هو عالَّم الغيوب يإال اللَّه الذ
  . وتستجري ألنه نِعم املالذ ونِعم املعاذ

، لىت تكون يف هذه األماكن اخلبيثةمن األرواح اخلبيثة ا سبحانه وتعاىل تستعيذ به
ال يذْكَر فيها اللَّه عز وجل، والىت يكثُر فيها  ولذلك قال العلماء: إن األماكن الىت

  .  عصيانُ اِهللا ال يؤمن أن تكون فيها األرواح اخلبيثة

 ، وقالأماكن العذاب ييف األماكن الىت هزول ـعن الن  ولذلك ى النيب
: »  ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني، فإن مل تكونوا باكني فال

  . يتقى مثلُ هذه األماكن ولذلك )٢( » وا عليهم، ال يصيبكم ما أصامتدخل

عند خوف اإلنسان  عز وجل ويف هذا احلديث دليلٌ على مشروعية االستعاذة باهللا
قد يكون يف مستقبله، فهذا الضرر املتوقَّع احلصول من أماكن  يمن الضرر الذ

                                            
  .)٦/٢٠للشنقيطي ( » شرح الترمذي«   ) ١(
  ) .٤٣٣ح(باب الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب  :كتاب الصالةأخرجه البخاري يف   ) ٢(
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٥٣٥  
  .قبل أن يدخل فيه وجل عز بِربه  النجاسات وحنوها استعاذ النيب

  هذا املوضع باالستعاذة لوجهني. اب: وخصقال احلطّ

  : بأنه خالء، وللشياطني بقدرة اهللا تعاىل تسلط باخلالء ما ليس هلم يف املأل. األول

: أن موضع اخلالء قذر يرته ذكر اهللا تعاىل فيه عن جريانه على اللسان،  الثاين
ر اهللا تعاىل يطرده، فأمر باالستعاذة قبل ذلك ليعقدها فيغتنم الشيطان عدم ذكره، ألن ذك
 .  )١( عصمة بينه وبني الشيطان حىت خيرج

  : وتذكر بعد أن قعد للخالء االستعاذة من نسي

على موضع قضاء  بعد قعودهإال ذكر تومل ي الدعاءهذا  إنسان يلو نِس وهنا سؤال
  ؟ فماذا يفعل احلاجة

   :حالتنيال خيلو من  هذا
، كدورات املياه يف زماننا املوضع معداً لقضاء احلاجة : أن يكون ة األوىلاحلال

: يقول هذا الذِّكر يف نفسه وال يتلفظ بلسانه وذلك على  فحينئذ قال بعض العلماء
  .يسبيل التدارك ملا نِس

 : ال حيتاج إىل الذِّكر، وإمنا يكون قبل الدخول فقط؛ ألن النيب ومنهم من يقول
 ذه احلالة هخص .  

: أن يكون املوضع غري معد لقضاء احلاجة كالصحراء واخلالء، فإنه  احلالة الثانية
 رجأعلم.تعاىل ، واهللا أن يقوله قبل أن خيرج منه اخلارجال ح  

  
                                            

  .)١/٢٧١( لحطابل "مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل"  ) ١(
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٥٣٦  
  اخلامتة

  .الباحث إليها أهم النتائج اليت توصل
  صهيب عن أنس بن مالكالصحيح يف هذا احلديث هو حديث عبد العزيز بن  - ١

دون لفظة  أخرجه الشيخان وغريمها .»  إذا دخل أحدكم ...«  مرفوعاً:
  ).(احلشوش حمتضرة

إال  زيد بن أرقم مضطرب كما نص على ذلك اإلمام الترمذي وغريه حديثو - ٢
رواية شعبة وسعيد بن أيب عروبة فإما صحيحان كما صرح بذلك احلاكم 

  .والذهيب
  .أومعلولة ةضعيفكلها اخلالء  مع دعاءلتسمية اأحاديث  -  ٣
ولكن ينبغي لإلنسان إذا دخل اخلالء أن يقول التسمية مع دعاء دخول اخلالء يف  - ٤

حديث ابنِ ه البخاري من أخرجنفسه أو يقوهلا قبل دخوله؛ ألن هلا أصل ثابت 
صلى اهللا عليه وسلم : لَو بِىاسٍ رضي اهللا عنهما قَالَ النبى  عإِذَا أَت كُمدأَنَّ أَح

 ىا، فَقُضنقْتزا رطَانَ ميبِ الشنجطَانَ، ويا الشنبنج ماللَّه ،مِ اللَّهقَالَ: بِاس لَهأَه
  ". دل هذا احلديث أن التسمية مستحبة يف كل األعمال.بينهما ولَد لَم يضره

مامة وعائشة وأيب سعيد اخلدري وابن عباس يف هذا حديث ابن مسعود وأيب أ -  ٥
  الباب ضعيف أو معلول.

  .يف كتب السنة أعثر عليهولكنين مل الترمذي  إليه أشار جابرحديث  -  ٦
  .أخطأ علي املتقي حني ذكر رواية أيب هريرة يف هذا الباب -  ٧
ومعنوية،  اخلبائث اسم جامع لكل ما يصدر عن املرء من قاذورات وأضرار مادية -  ٨

 .اأو يقيده اينبغي أن حتمل هذه الكلمة على عمومها مامل يوجد نص خيصصه
 . 
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٥٣٧  
  فهرس املراجع واملصادر

   . األدب املفرد للبخاري، ط: مكتبة اآلداب بالقاهرة -  ١

  م بفوائد مسلم، للقاضي عياض ط: بريوت.إكمال املعل -  ٢
  املدينة املنورة.  البحر الزخار، أليب بكر البزار، ط: مكتبة العلوم واحلكم -  ٣

  تاج العروس، للزبيدي ط: الكويت. -  ٤

دار الغرب  ، ط:: الدكتور بشار عواد معروفتلخطيب البغدادي ، لتاريخ بغداد - ٥
  .  بريوت ،اإلسالمي

للشيخ عبد الرمحن املباركفوري، ط: دار إحياء  شرح سنن الترمذي حتفة األحوذي -  ٦
  التراث العريب، بريوت.

جامع الترمذي، للإلمام الترمذي، ت: أمحد حممد شاكر، ط: دار إحياء التراث  -  ٧
   العريب بريوت.

اجلامع الصحيح، لإلمام البخاري مع حاشية السهارنفوري، حتقيق وتعليق: األستاذ  -  ٨
  م. ٢٠١١تقي الدين الندوي، ط: دار البشائر اإلسالمية، بريوت،  الدكتور

 ١٣٧٤اجلامع الصحيح، لإلمام مسلم، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، ط: بريوت  -  ٩
  هـ.

   حاشية السندي على سنن ابن ماجه أليب احلسن السندي ط: دار اجليل بريوت. -  ١٠

لقادر عطا، ط: دار الكتب الدعاء أليب القاسم الطرباين ت: مصطفى عبد ا - ١١
  العلمية، بريوت.

كة لاملم ،دار املعارف، الرياضالصحيحة لناصر الدين أللباين،  األحاديث سلسلة -  ١٢
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٥٣٨  
  .العربية السعودية

  م.١٩٥٢سنن ابن ماجه، ت: حممد فواد عبد الباقي، احلليب  -  ١٣

  سنن أيب داود، ت: الشيخ حممد عوامة، ط: مؤسسة الريان بريوت. -  ١٤

  السنن الكربى، للبيهقي، ط: دار املعرفة بريوت لبنان. -  ١٥

  هـ.١٤٢١السنن الكربى، للنسائي، ط: مؤسسة الرسالة بريوت  -  ١٦
  هـ.١٤٢١السنن الكربى، للنسائي، ط: مؤسسة الرسالة بريوت  -  ١٧

سنن النسائي (اتىب)، ت: الشيخ عبد الفتاح، ط: دار البشائر اإلسالمية،  - ١٨
   بريوت.

  شرح صحيح مسلم للنووي، ط: دار أيب حيان. -  ١٩

  صحيح ابن خزمية، ت: الدكتور األعظمي، ط: املكتب اإلسالمي بريوت. -  ٢٠
: ، طرضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوريت: بِي الشيخ األصبهاين أل العظمة -  ٢١

  .  الرياض –دار العاصمة 

رمذي، رتبه على كتب اجلامع: أبو علل الترمذي الكبري، حملمد بن عيسى الت -  ٢٢
  طالب القاضي

العلل الواردة يف األحاديث النبوية، لإلمام الدار قطين، ط: دار طيبة الرياض  -  ٢٣
   هـ.١٤٠٥

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعالمة العيين ط: دار الفكر  - ٢٤
  هـ.١٤١٨بريوت
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٥٣٩  
ربين، ط: مؤسسة علوم القرآن عمل اليوم والليلة، لالبن السين، ت: أبو حممد ال -  ٢٥

  بريوت.

  هـ.١٤٠٦عمل اليوم والليلة، للنسائي، ط: مؤسسة الكتب الثقافية  -  ٢٦

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعالمة ابن حجر العسقالين، ط السلفية   -  ٢٧
  هـ.١٣٨٠

  هـ.١٣٢٠القاموس احمليط، للفريوز آبادي،  ط: دار الفكر، بريوت  -  ٢٨

، ط: مكتبة نزار، مكة سن بن حممد الطييب، حلعن حقائق السننالكاشف  -  ٢٩
  املكرمة. 

  هـ.١٤٠٤الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، ط: دار الفكر بريوت  -  ٣٠

  هـ.١٣٩٩كتاب الثقات، البن حبان، ط: دار الفكر، بريوت  -  ٣١
خمتار،  حبيب اهللاكشف النقاب عما يقوله الترمذي ويف الباب، للدكتور حممد  -  ٣٢

  والتحقيق اإلسالمي، كراتشي باكستان.ط: جملس الدعوة 

كنـز العمال، للشيخ علي املتقي اهلندي، ط: مؤسسة الرسالة، بريوت    - ٣٣
  هـ.١٣٩٩

 ةدائرة املعرف ، ط:هـ)٨٥٢بن حجر العسقالين (املتوىف:  ال لسان امليزان -  ٣٤
  .لبنان –مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت، واهلند–النظامية 

اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني، البن حبان البسيت، ت: حممود  - ٣٥
  حلب. –إبراهيم زايد، ط: دار الوعي 

  هـ.١٣٦٦مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، للمال علي القاري، ط: ملتان  -  ٣٦
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٥٤٠  
  هـ.١٣٣٤املستدرك على الصحيحني، للحاكم، ط: حيدر آباد اهلند  -  ٣٧

مسند أيب داود الطيالسي، ت: د.حممد بن عبد احملسن التركي، ط:  مركز  - ٣٨
  ث والدراسات العربية واإلسالمية.البحو

مسند أيب يعلى املوصلي، ت: حسني سليم أسد، ط: دار املأمون للتراث دمشق  -  ٣٩
  هـ.١٤٠٥

وت شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بري ت:مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  -  ٤٠
  هـ. ١٤١٨

، ط: محدي بن عبدايد السلفيت: القاسم الطرباين  يب، ألمسند الشاميني -  ٤١
  .بريوت –مؤسسة الرسالة 

املصنف يف األحاديث واآلثار، البن أيب شيبة، ط: دار الفكر، بريوت  -  ٤٢
  هـ.١٤١٤

ة علمية رسال ،بن حجر العسقالين، الاملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية -  ٤٣
تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز ، قدمت جلامعة اإلمام حممد بن سعود

  .السعودية –دار العاصمة، دار الغيث ، ط: الشثري
  املعجم الكبري، للطرباين، ط: مكتبة ابن تيمية القاهرة. -  ٤٤

اعيلي بكر أمحد بن إبراهيم اإلمس يب، ألاملعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي - ٤٥
  .املدينة املنورة - مكتبة العلوم واحلكم ، ط: د. زياد حممد منصورت: اجلرجاين 

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد  ، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب - ٤٦
 ط هـ)، ٩٥٤بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب املالكي (املتوىف: 

  .م١٩٩٢ الثالثة دار الفكر



 

.  
 

٥٤١  
 –عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ةصادر، وسوعة الفقهية الكويتيةامل - ٤٧

  .اجزًء ٤٥عدد األجزاء: ، الكويت

  هـ. ١٣٢٥ميزان االعتدال، للذهيب، ط: السعادة  -  ٤٨

: محدي عبد تبن حجر العسقالين النتائج األفكاريف ختريج أحاديث األذكار -  ٤٩
  .دار ابن كثري، ط: ايد السلفي

  هـ. ١٤٢١النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، ط: دار ابن اجلوزي  -  ٥٠
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٥٤٢  
  فهرس املوضوعات
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