
 1 

 

 1 عورة الرجلسؤال في 
 

 }الحلقة األولى{
 

 (umaskafe@gmail.comرسالة من السيد: جمعة ) وردت علينا

 

 جاء فيها:

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ؟ "بين السرة والركبة ما عورة الرجل"ألحاديث التي تقول في ما صحة ا

 وأبيبن الخطاب  عمر مامأ "أظهر فخذه"وان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد 

 ".رجل تستحي منه المالئكة"إال انه استحى من عثمان بن عفان ألنه  ،....بكر

 

الصحيحة التي تحدد عورة  األحاديثهي  فما صحيحة األحاديثإن لم تكن هذه 

 ؟ الرجل

 

 هللا خيرا وجزاكم

 

 اإلجابة:

 
 وغير مستقلة عن بعضها البعض سؤالكم ينطوي على ثالثة مباحث مترابطة

وأشبعث بحثا من جهة السند من طرف المحدثين، كلما تقدموا في مباحث الرجال والجرح 

والتعديل، كما أشبعت بحثا من جهة المتون من طرف الفقهاء األحرار، وفقهاء المذاهب 

 على مر العصور وهي:

 

 الرجل ؟، من عورةالالمبحث األول: ما يحد 

 

 المبحث الثاني:  هل الفخذ من العورة ؟

 

المالئكة، وهي غيب، كانت تستحي من عثمان بن عفان لمبحث الثالث: هل أن ا

 ؟رضي هللا عنه

 

 لنشرع في تفصيل هذه البحوث تباعا.
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 المبحث األول.
 

لقد استقر األمر بين الفقهاء، وعلى اختالف مشاربهم، وحتى نهاية القرن السادس 

الوليد محمد بن أحمد بن  وأب: لقاضي المالكي المخضرم المعارفالهجري، على ما لخصه ا

في كتابه: "بداية  ،هـ(595: تمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )

: 1) م 2004 /هـ 1425 :المجتهد ونهاية المقتصد"، نشر دار الحديث، القاهرة، طبعة

 : بقوله (122

انَِيُة: َوِهَي " ا اْلَمْسأَلَُة الثَّ ُجلِ َحدُّ اْلَعوْ "َوأَمَّ افِِعيُّ وَ  َمالِك  َفَذَهَب  "َرِة ِمَن الرَّ إِلَى أَنَّ  الشَّ
ْكَبةِ "َحدَّ اْلَعْوَرِة ِمْنُه  ِة إِلَى الرُّ رَّ  ، أَُبو َحنِيَفةَ ، َوَكَذلَِك َقالَ "َما َبْيَن السُّ

ْوأََتانِ "ُهَما  "اْلَعْوَرةُ ":  َوَقالَ َقْوم   ُجِل. "السَّ  َفَقْط ِمَن الرَّ

تََعاِرَضانِ اْلِخاَلِف فِي َذلَِك  َوَسبَب    :   ِكاَله َما ثَابِت   أَثََراِن م 

بِيَّ  أَنَّ  دهُ رْ جُ  :َحِديث   أََحد ه َما ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّ « اْلَفِخُذ َعْوَرة  »َقالَ:  -َصلَّى َّللاَّ

 . 

انِيوَ  بِيَّ » أََنس  : َحِديُث الثَّ ُ َعلَ  -أَنَّ النَّ َحَسَر َعْن َفِخِذِه، َوُهَو  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 « .َجالِس  َمَع أَْصَحاِبهِ 

 :  َقالَ اْلُبَخاِريُّ

  أََنس  أَْسَندُ َوَحِديُث 

 ، ُجْرُهد  أَْحَوطُ َوَحِديُث 

ُبُر، َواْلَفْرُج، َواْلَفِخذُ :  َوَقْد َقالَ َبْعُضُهمْ   .اْلَعْوَرةُ الدُّ

 

 قلت )عمراني(:
 



 4 

في نصه هذا، مما يحتاج  لى ما يشكل من كالم أبي الوليدإ يد الواقفةلارمزت ب

 .إلى توضيح وبيان بالنسبة لغير المتخصصين

 فلنشرع على بركة َّللا بفك طالسم ما اغلق أبو الوليد في نصه بأفق عصره.

في قول أبي  المبحث األول: فك طلسم تعارض األخبار مع ثبوتها !

 الوليد:

تََعاِرَضانِ  أَثََرانِ  َذلِكَ  فِي فِ اْلِخاَل  َسبَب  و   ثَابِت   ِكاَله َما  م 

 قلت )عمراني(:

 اإلشكال المتبادر للتو هنا هو:

 وهما متعارضين ؟ يمكن ان يثبت خبران، عن الرسول )ص(كيف 

فهذا قول ال يصح سوى في حالة واحدة، وهي أن يكون أحد الخبرين الثابتين إلى 
 ن، والخبر الثاني الحق عليه وناسخ له.الرسول )ص( سابق في الزم

 فهل األمر كذلك ؟

 فاإلجابة على هذا السؤال تتطلب تشغيل منهجين إضافيين وهما:

 التحقق من ثبوت األخبار، (أ

 التحقق من أيها سابق في الزمن وأيها الحق. (ب

 

 التحقق من ثبوت األخبار. (أ

حد ار الوارد في "وسيلتنا إلى التحقق من هذا األمر هو القيام بمعايرة األخب
"،  على ما فصلناه من منهج صلب في كتابنا: "الهندسة الحديثية" وهو عورة الرجل

 منشور ومتداول.
 

 "حد عورة الرجلالمنهجية ألخبار " المعايرة

 ( الوجه األول1
 

 ومنطوقه:
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ِة ِمنَ } رَّ ْكبَتَْيِن ِمَن اْلَعْوَرِة , َوَما أَْسفََل ِمَن السُّ  {اْلَعْوَرةِ  َما فَْوَق الرُّ

 

 الصحابي: المنسوبة  المنسوبة لى روايةال

 

 ( أبي أيوب األنصار1

 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  :أبو الحسن أخرجه الوجههذا 

 :1)في كتاب: "السنن"  هـ(385 هـ ــ 306) الدارقطنيالنعمان بن دينار البغدادي 

هـ  1424األولى،  الطبعة:، لبنان –روت مؤسسة الرسالة، بي :من منشورات(، 432/890

 ، فقال:جزاءأ 5، من م 2004 -

 

ثَنَا  (1 )ت:  التنوخي األنباري ي وس ف  ْبن  يَْعق وَب ْبِن إِْسَحاَق ْبِن ب ْهل ول  َحدَّ

األنباري  إسحاق بن بهلول بن حسان، أبو يعقوب} َجدِّينا حدث, {ثقةهـ( وهو  329

حسان بن }بهلول بن   أَبِينا حدث, {ثقةو هـ(، وه 252الفقيه )ت:  التنوخي

ال يعرف هـ(، وهو مستور  204)ت:  سنان بن أوفى، أبو الهيثم التنوخي

 :, َعنْ {حاله

 

)الطبقة.  البصري}المازني، أبو محمد، وأبو حماد السماك  َسِعيِد ْبِن َراِشد  

 , َعنْ {متروك الحديث( وهو 6

, {وضاع لألخبار هـ( وهو  141)ت:  صريالب}الثقفي  َعبَّاِد ْبِن َكثِير  

 :َعنْ 

 

هـ(  136)ت:  المدنيالعدوي مولى عمر أبو عبد هللا وأبو أسامة } َزْيِد ْبِن أَْسلَمَ  

  : , َعنْ {)ع( يرسل ثقةوهو 

 

َمولى َميمونة أم الفقيه،  القاص المدنيأبو محمد الهاللي  } بن يسار عطاء

  :َعنْ  )ع({، ثقةوهو  هـ( 103هـ ـ  19) المؤمنين

 

 مالك بن غنم بن عوف ابن عبد بن ثعلبة بن كليب بن زيد بن خالد } بِي أَيُّوبَ أ

  قَاَل:هـ( وهو  صحابي )ع({:  50)ت:  المدني األنصاري النجار بن
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 }الخبر{....َسِمْعت  النَّبِيَّ َصلَّى هللا  َعلَْيِه َوَسلََّم يَق ول :

 

 الحكم على الخبر
 

 ،بمجهول حالو متروكينل بالسند مسلس

 ،باإلرسال   انقطاع والسند يعاني من إمكان

  موضوع مختلق والمتن

 

 محاصرة واضع الخبر
  

 واضع هذا الخبر يتأرجح بين احتمالين متبادرين وهما:

 

 أو: ، آخر راو للخبر، سعيدإما أن يكون  (1

 ؟.  عباد  (2

 

المجهول   حسان نبهلول بوهناك احتمال ثالث أضعف: وهو أن يكون 

 الحال، ركب السند !

 

ولفك كل هذه األلغاز مجتمعة، نحتاج عادة إلى كثرة طرق، حتى نتمكن بيقين من 

 المعني. الوضاعحصر 

 

 

 الصحابي:المنسوبة إلى رواية ال

 

  أبي سعيد الخدري (2
 

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر أخرجها الحافظ 

مد بن داهر التميمي الحارث بن مح :محمدي أببانتقائها من مسند  هـ( . 807: ت) الهيثمي

"بغية الباحث عن  وسماها: هـ(282: تيب المعروف بابن أبي أسامة )طالبغدادي الخ

 الطبعة:، المدينة المنورة -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية زوائد مسند الحارث"، نشر 

 ، فقال:143الخبر رقم: جلدين، ، من م1992 – 1413األولى، 
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ثَنَا ( 1 َحبَّرِ ادَ َحدَّ د  ْبن  اْلم  ، نزيل البصريالطائي، أبو سليمان البكراوي  بن قحذم } و 

  ،يسرق المتون، كذاب ،ضعيفهـ( وهو  206)ت:  مصنف كتاب العقل، بغداد

، {منكر الحديث و يخترع األسانيد بالوضع المشطي، و ع األخبار يضو

ِ الشَّاِميِّ َعْن  ,{ ، تقدمت ترجمته{ْبِن َكثِير   } َعبَّاد  ثنا حد مجهول }وهو  أَبِي َعْبِد هللاَّ

})سعد بن مالك بن سنان بن عبيد  سعيد الخدري ي أبَعْن ، بن يسار عطاء، َعْن {الحال

 )ع({، صحابيهـ( وهو  74)ت:  المدني األنصاري

 

ْكبَتِهَعْوَرة  }قَاَل:  )ص(أَنَّ النَّبِيَّ  تِِه إِلَى ر  ِل ِمْن س رَّ ج   { الرَّ

 

 قلت )عمراني(:

 

هذه الرواية غيرت المتن والسند معا وأتت بوضاع سراق للمتون في أول السند 

َحبَّرِ ادَ وهو:  د  ْبن  اْلم  على ما اعتاد فركب السند بالوضع المشطي  و 

 .أبي أيوب األنصاريبدل  أبي سعيد الخدريونسب الخبر إلى 

 

 هو من ركب المتن األخير. داودفواضح هنا أن 

 الخبر. ؟ اختلق هذامتى 
 

الراجح من خالل المعطيات الحديثة المتوفرة لدينا من خالل الموسوعات الحديثة 

تفرد بروايته منتصف القرن الثاني الهجري واإللكترونية المعاصرة، أن الخبر اختلق 

عمن فوقه، وذاع واشتهر عنه، حتى أن  هـ( 385)ت: على بن عمر الدارقطني الحافظ 

 458 -هـ  384) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد هللا بن موسى البيهقي: بكر اأب :الحافظ 

أورده بنصه عنه فقال في "السنن الكبرى"، نشر مكتبة دار  الذي جاء متأخرا عنه،، هـ(

  (:229/2972:  2)أجزاء،  10الباز، مكة المكرمة، طبعة أولى،من 

َعبَّاِد  ، َعنْ َضِعيف  ، َوه َو  اْلبَْصِريُّ َسِعيد  ْبن  أَبِي َراِشد   َوقَْد َرَوى

َرِضَي  أَبِي أَيُّوبَ  ، َعنْ َعطَاِء ْبِن يََسار   ، َعنْ َزْيِد ْبِن أَْسلَمَ  ، َعنْ ْبِن َكثِير  

ْكبَتَْيِن ِمَن اْلَعْوَرِة، َوَما أَْسفََل ِمَن َما فَْوَق ا يَق ول : " )ص(هللاَّ  َعْنه ، قَاَل: َسِمْعت  النَّبِيَّ  لرُّ

ِة ِمَن اْلَعْوَرِة  رَّ  : ، أَْخبََرنَاه  "السُّ

 

ِد ْبِن اْلَحاِرِث اْلفَقِيه   َحمَّ هـ(،  430)ت:  التميمي األصبهاني}أبو بكر،  أَْحَمد  ْبن  م 

َمرَ  نا، أنبأ{ثقة وهو  .هـ{ 385}الدارقطني )ت:  اْلَحافِظ   َعلِيُّ ْبن  ع 
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 ( الوجه الثاني2
 

ْكبَِة َعْوَرة  } ِة إِلَى الرُّ رَّ  {َما بَْيَن السُّ

 

 الصحابي: المنسوبة إلى روايةالر

 

  عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب (3

 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبى } أبو عبد هللا الحافظأخرجها 

 كودن سياسيهـ( وهو  405هـ ـ  321) يعالمعروف بابن الب النيسابوري الطهمانى

رية   ،{حاطب ليل، ومميمصحح خردة قِ و التي تبصمه كراوي ومعادلته الع م 

 هي:

 

 0 =130005 + س 726 ـ 2س = (405 ـ ()س321 ـ )س

 

(، نشر دار الكتب 6446 /565: 3في كتاب: "المستدرك على الصحيحين" )

 العلمية، بيروت، طبعة أولى فقال:

 

  :أَْخبََرنِي

 

  أحمد بن هارون الشافعي العابد مد بنحسان بن مح } أَب و اْلَولِيِد اإِلَمام  ( 1

 يضعوالمتون يسرق، قد ضعيفهـ( وهو  349هـ ـ  277) النيسابوري

 لها السند.

 

 362محمد بن عبد هللا الوراق الريونجي )ت: } أَب و بَْكِر ْبن  ق َرْيش   َو  (2

 ،{صدوق ( وهوهـ

 

  نا:قَاال: أَْنبَأَ 

 

أبو العباس بن عطاء،  بن عبد العزيز بن النعمان }بن عامر الحسن بن سفيان

 {،ثقة هـ( وهو 303)ت:  سويفالالشيباني 
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لِ  َوأَْخبََرنِي  (3 َؤمَّ د  ْبن  اْلم  َحمَّ }بن الحسن بن عيسى، أبو بكر  م 

  :ثَنَاحد، {ثقةهـ( وهو  305هـ ــ  261) النيسابوريالماسرجسي 

 

د   َحمَّ )ت:  البيهقي}بن المسيب بن موسى بن زهير، أبو محمد  اْلفَْضل  ْبن  م 

 ،{التشيع رمي ب صدوقهـ( وهو  282

 

 حدثنا:: {الفضل بن محمد، والحسن بن سفيان}يعني:  قَاال

 

 البصري }بن سليمان بن األشعث بن أسلم، أبو األشعث العجليأحمد بن المقدام 

  :ثَنَاحد ،أبو داود السجستاني في روايته{ طعن دوقصهـ( وهو  253)ت: 

 

ما بعد  القاضي )ت: انيالهمذبن هشام، أبو هشام الكندي } أَْصَرم  ْبن  َحْوَشب  

كتاب: في  هـ(259: ت) الجوزجانيأبو إسحاق ، ديإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السع: لقول الحافظ {} (هـ 230

 { ضعيف ،رأيته بهمذان وكتبت عنه سنة ثالثين ومئتين أصرم بن حوشب - 378: ، الترجمة347)ص:  "أحوال الرجال"

بِّيُّ  ثَنَاحد، {متروك وضاع كذابوهو   هو:}و إِْسَحاق  ْبن  َواِصل  الضَّ

 :، َعنْ {متروك

 

َسْينِ  :أَبِي َجْعفَر    ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلح  َحمَّ  55}بن علي بن أبي طالب المكنى بالباقر ) م 

ِ ْبِن َجْعفَِر ْبِن أَبِي  لِ  قَاَل: ق ْلنَا ،)ع({ثقة  ه( وهو 118هـ ــ  }بن عبد المطلب طَالِب  َعْبِد هللاَّ

 هـ( وهو صحابي )ع({. 85هـ ــ  5بن هشام القرشي )

 

ِ َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َوَما َرأَْيتَ  ْثنَا َما َسِمْعَت ِمْن َرس وِل هللاَّ ْثنَا َحدِّ  ِمْنه  َوال ت َحدِّ

 ، قَاَل:  ثِقَة  َعْن َغْيِرِه، َوإِْن َكاَن 

 

ِ َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم، يَق ول :  }الخبر{ َسِمْعت  َرس وَل هللاَّ

 

 قلت )عمراني(:

 

 الحظ الحبك القصصي في هذا النص، مما يدل على الصنعة.
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 الحكم على الخبر
 

، أو على " إسحاق بن واصلإما: على المتروك: "مداره ال يصح، ألن 

 .غير مؤتمن في الحديثوكالهما     أَْصَرم  ْبن  َحْوَشب   الكذاب:

 

" للحافظ لسان الميزانفي " " إسحاق بن واصلوقد جاء في ترجمة "

 (:377/1176 :1) شمس الدين الذهبي:

 

التي أوردها  بالياهفمن  يمن الهلك أبي جعفر الباقرعن   "إسحاق بن واصل"

 :مرفوعا}هو أبو إسحاق الجوزجاني، تقدمت ترجمته{ األزدي 

 

 {من السرة إلى الركبة عورة}

 قلت )عمراني(: 

في  "المعجم األوسط" و"المعجم الصغير"، نشر دار  الطبرانيالخبر أخرجه و

 ، فقال:1031، رقم الحديث: 95الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى، صفحة 
 

ثَنَا (1 يَرافِيُّ  َحدَّ د  ْبن  َعْون  السِّ َحمَّ ليس ( وهو 12)الطبقة  أبو عبد هللا البصري} م 

ثَنَا{في الحديث بذاك ، تقدمت صدوق}وهو  أَْحَمد  ْبن  اْلِمْقَدامِ  :أَب و األَْشَعثِ  ، بِاْلبَْصَرِة، َحدَّ

ثَنَا ترجمته{،  ثَنَارجمته{، تقدمت ت ،   أَْصَرم  ْبن  َحْوَشب   َحدَّ ة  ْبن   َحدَّ ق رَّ

أَبِي  ، َعنْ )ع({، ثقة ضابط هـ( وهو 154)ت:  البصري}السدوسي، أبو خالد  َخالِد  

َسْيِن، ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلح  َحمَّ ِ ْبِن َجْعفَِر ْبِن  لِ  قَاَل: ق ْلت    تقدمت ترجمته{،  َجْعفَر  م  َعْبِد هللاَّ

ْثنَا َشْيئ ا َسِمْعتَه    تقدمت ترجمته{،، أَبِي طَالِب   ِ َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوآلِِه  َحدِّ ِمْن َرس وِل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم، يَق ول :   َوَسلََّم، فَقَاَل: َسِمْعت  َرس وَل هللاَّ

 

 {.ما بين السرة والركبة عورة}

 

 الحكم على الخبر

 

 .   م  ْبن  َحْوَشب  أَْصرَ ال يصح لدورانه على: 
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 متى اختلق هذا الخبر. ؟
 

 230)ت: ما قبل  أصرممن طرف  اختلقاالحتمال األقوى عندي أن هذا المتن 

هـ( في بدايات القرن الثالث الهجري. وهو ما يمكن التحقق منه بسبر الشيوخ الذين روى 

دلته الزمنية، على ما عنهم لتحديد فترته النشطة في الرواية، وعمره االفتراضي، ومعا

 فصلنا من منهج في كتابنا: "الهندسة الحديثية"، إال أن الخبر ال يستحق هذا العناء.

 

 ( الوجه الثالث3

ْكبَِة َعْوَرة  } ِة إِلَى الرُّ رَّ  {َما بَْيَن السُّ

 

 الصحابي:المنسوبة إلى رواية ال

 عبد َّللا بن مسعود ( 4
 

عبد هللا بن محمد بن يعقوب بن  :محمد وأب أخرجها الشيخ المحدث الفقيه الحنفي:

أبي حنيفة  مسند اإلمام األعظمفي " هـ( 340)ت:  الحارث بن خليل الحارثي البخاري

، بتحقيق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي، (508/11: 2) "النعمان بن ثابت الكوفي

 :م، فقال 2010هـ/ 1431منشورات المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة، طبعة أولى: 

 
، القاضي البخاري}بن يو سف بن الحكم، أبو ذر العدوي  محمد بن محمدحدثنا 

أَبَا بن }هو:  أبو سعيد بن جعفر، حدثنا {  مجهول الحالهـ( وهو  320)ت: البغدادي 

ْعَجَمة بَِواِحَدة َمق ،َجْعفَر بن أَبَا ة )الطبق البصري النجيرامي أَب و سعيد صورة:مشدد اْلبَاء اْلم 

  {.أبي حنيفةعن  وضاع لألخبار  كذاب شيخ ، وهو(11

 

أبي هـ(  في  354هـ ــ  270البستي ) بن حبَانالحافظ: أبو حاتم: محمد قَاَل }

رأيته قد وضع على أبي حنيفَة أَكثر من ثَاَلث مائَة َحِديث َما حدث بَها أَب و  : سعيد

 انتهى. لست مني فِي حل فَق ْمت َوتركته :اَل ليشيخ اتَِّق هللا والتكذب فَقَ  يا :فَقلت .حنيفَة

 

سؤاالت حمزة بن  "فِي  هـ( 427)ت:  َحْمَزة بن ي وس ف السَّْهِمي :َوقَاَل أَب و اْلقَاِسم

موفق بن "، بتحقيق:  يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل

  1404الطبعة: األولى، ، الرياض – الناشر: مكتبة المعارف، القادر عبد هللا بن عبد

 :204، رقم: 176م، ص.  1984هـ/
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د َحمَّ ب و سعيد أ، أَبَا بن َجْعفَراْلحسن بن َعلّي بن َعْمرو اْلقطَّان يَق ول:  :َسِمعت أَبَا م 

أبو حدثنا  {،على َرس ول هللا صلى هللا َعلَْيِه َوسلم َكذَّاب يضع الَحِديث النجارمي

بن  } روح بن عبادة، حدثنا {مجهول الحالوهو } يوسف األحمرانييعقوب بن  :يوسف

، )عم({ثقة هـ( وهو  205)ت:  البصري، أبو محمد العالء بن حسان بن عمرو بن مرثد

فقيه هـ( وهو  150 -هـ  82) الكوفيالنعمان بن ثابت بن زوطى التيمي،  } أبو حنيفةحدثنا 

 مولى الكوفي، ثم األصفهانيأبو إسماعيل  ،مسلم: بن أبي سليمان} حماد، حدثنا {إمام

بن قيس  } إِْبَراِهيمَ  ، َعنْ {رمي باإلرجاء صدوقهـ( وهو فقيه  120)ت:  األشعريين

 يرسل كثيراإال أنه ثقة  هـ( وهو 96 هـ ـ  36الفقيه ) الكوفي بن األسود النخعي أبو عمران

ن حبيب الهذلي أبو عبد غافل ب }بن مسعود بن عبد هللا قَالَ   قَاَل:  )ع ({، 

 ) من السابقين األولين ومن كبار العلماء من الصحابة هـ( 32. هـ ـ  31) الكوفي الرحمن

ِ ({، ع  }الخبر}: )ص(َرِضَي هللاَّ  َعْنه : قَاَل َرس ول  هللاَّ

 

 قلت )عمراني(:

( 574/894: 2الحارثي البخاري في جامع المسانيد ) وأعاد الشيخ أبو محمد

 بر بحذافيره فقال:هذا الخ

يعقوب بن يوسف  :أبو يوسف، حدثنا  :  أبو سعيد بن جعفروكتب إلي 

 ...}الخبر{.  أبو حنيفةحدثنا  ، روح بن عبادةحدثنا  ، األحمرائي

 الحكم على الخبر
 

  موضوع

 الخبر تشخيص من وضع
 

   أبو سعيد بن جعفرهو 

 

 ؟ الخبر متى وضع
 

 ي.بدايات القرن الرابع الهجر
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 ( الوجه الرابع4
 

 

ْكبَتِهِ } تِِه إِلَى ر  ْؤِمِن َما بَْيَن س رَّ  {َعْوَرة  اْلم 

 

 الصحابي:المنسوبة إلى رواية ال

 

 أبي سعيد الخدري (4

 

 من حديثه فقال: هـ( 231خالد بن مرداس السراج )ت: أخرجها 
 

 بو محمد الطحان}بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن يزيد، أبو الهيثم، وأ خالد ناث( حد1

بن سليم } إِْسَماِعيَل بن َعيَّاش  )ع({، حدثنا  ثقة ثبتهـ( وهو  182)ت:  الواسطيالمزني 

يسرق ،  قد  مخلط  ضعيف وهوهـ (  182)ت:  الحمصي، أبو عتبة العنسي

فلم يرو يا له  الشيخانتحاشاه ، يضع األخباروقد  المتون

ِ َعْن  ،َعبَّاِد ْبِن َكثِير  ، َعْن ({4)ي شيئا  في الصحيح  ، َعْن }الشامي{ أَبِي َعْبِد هللاَّ

ْدِريِّ ، َعْن ْبِن يََسار   َعطَاءِ  ِ أَبِي َسِعيد  اْلخ   "}الخبر{.: )ص(، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاَّ
 

 خبرالحكم على ال

 

 موضوع

 

 تشخيص من وضع الخبر

لكن  قبل منتصف القرن الثاني الهجري،بن كثير  عباد

 فغير فيه وبدل. ،   إِْسَماِعيَل بن َعيَّاش   سرقه منه



 17 

 

 الحكم العام على هذه األخبار
 

 ال يصح شيء في تحديد العورة بين السرة والركبة

 

 انتهى وتليه الحلقة الثانية: "الفخذ عورة"
 


