
tilj 
•1 • 11 ··1· · 11 

. .
� c•t::, l9 JJI ?!C co•t::,o



١

فتح الرزاق في تخریج أحادیث مصنف عبد 
  الرزاق

  تخریٌج ودراسةٌ 

تألیف

بالَّ محي الدین سامي محي الدین كُ 

غفر اهللا له

  األولالجزء 
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   اهداء

  
  
  

 rإلى أمة محمد أهدي هذا العمل المتواضع 
  قلبي. خالط حبهاالحبیبة، التي 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سیئات إن الحمد اهللا  

أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
  أما بعد:شریك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 

بلسان عربي مبین؛ وقد  U بعثه اهللا ،r رسلهذه األمة بخیر نبي أُ  U فقد أعز اهللا  
تصنیف، للخر له العلماء الذین بذلوا كل ما بوسعهم من جهد؛ بحفظ هذا الدین، وس Uتكفل اهللا 

وفصلوا فیها من خالل ن شرحوا هذه األحادیث ابة، وعلماء األمة، الذیحوالتألیف، ونقل أقوال الص
هؤالء  ظ هذا الدین، ومن تحت تكفله بحف Uالفتاوى واألقوال حفظها اهللا  ویهم، وهذهاأقوالهم وفت

الصنعاني، الذي یعد هذا الجهبذ خزانة علم كما وصفه الحافظ الذهبي، عبد الرزاق العلماء الجهابذة 
  ...ىبل قیل فیه أقول كثیرة، وسوف أذكرها في ترجمته، بعد إذن اهللا تعال

ومن أشارط  ة مخطوطات مثل: مناهل الرضوان فیما یتعلق برمضان،دوقمت بتحقیق ع  
  الطباع الغزي، وقمت بنشر عدت مؤلفات، وهى كتالي:لعثمان  الساعة،

من خالل اسنادها أنها حدث في لروایات التي صرح مسند غزة وهو جمع    -١
 غزة، تخریج ودراسة، دار النوادر في لبنان.

[آل عمران  اآلیة )فاِحَشةً  َفَعُلوا ِإذا َوالَِّذینَ (: Uالكالم على قوله  تحقیق كتاب -٢
 دار شهرزاد، عمان.، مجهول: المؤلف، ]١٣٥:

واألثار، المؤلف: مجهول.  والحكم األحادیث في األفكار كتاب نزهة تحقیق  -٣
  دار شهرزاد، عمان.

 دار شهرزاد، عمان.، الصحابة الذین توفوا في فلسطین -٤
 ، على موقع األلوكة.غزة مدینة في النادرة فلسطین مخطوطات من -٥
 دالئل النبوة للفریابي تخریج ودراسة، على موقع األلوكة. -٦
الطباع  المحاسن أبو وأشراطها، لعثمان الساعة في رسالة تحقیق كتاب هذه -٧

 ، القاهرة.العربیة اآلفاق دارالحنفي،  الغزي
وكنت أتغلب في تحقیق المخطوطات، في الحكم على األثار الموقوفه والمقطوعه، حیث 

المؤسف أنَّ هناك أثار یحكم علیها األثار غیر محكوم علیها، بل من هذه أنَّ معضم 



٤

ل أشد درجات الضعف، وكلما أراجع هذه األقوابالصحة، وهى لألسف تكون ضعیفه، بل 
أتحسر في قلبي، وأقوم بالحكم على هذه األثار في أعمالي، وبعد هذا الجهد فاستشرت أحد 
أصدقائي، فقال لي علیك بمضان هذه األثار، وهو  مصنف عبد الرزاق، فقلت له هذا 

له مزریة، وال أرید أن أتكلم  حققتوالطبعات التي  كتاب كبیر، ولم یخدم خدمة حدیثیه،ال
  .بهذا الجانب

توكل على اهللا وسوف یعینك اهللا علیه، فقلت هله سوف أتي المهم فقال لي:  
كیف سوف نفعل، فأتیت باثنین، ویالیت ما أتیت  ببعض زمالئي من ماجستر الحدیث ألرَّ 

 ي بعدما رأوا العمل، ورأوا أنَّ مشاكل عبد الرزاق، ورأواهمتي، حیث قالوا لبهم، فقد أثقلوا 
على أكمل وجه، فأما قبل ٠هذا الكتاب لم یخدم من نَّ وأ مشاكل الدبري، ومشاكل النساخ،

أن دق قمت أنا بعملهم ... وال أرید األألول فعمل أربعمائة حدیث قمت أنا بمراجعتهم، بل با
   لك...ذاأفصل ب

یعمل شيء، بل قام لي بالدعایة واإلعالم، حیث كان یقول ألهل وأما الثاني لم 
حادیث مصنف عبد أقوم بتخریج ة: بأن الشیخ محي الدین یبالحدیث في بالدي غزة الحبی

قره المحترمة، باالغتیاظ مني وأنا أرَّ ذلك في و اإلسالمیة الم ةة الجامعر دكاتالرزاق، وقاموا 
  عینهم وتصرفاتهم، وال أرید أن أفصل في ذلك أیضًا، وهللا الحمد والمنة...أ

أنا وفیت الماجستیر في الحدیث الشریف، ولیس معي شيء  سيوكنت أقول في نف  
من المال، بل كنت أعمل في كل شيء حتى كنت أبیع سندوشات طحل وكفته على 
الرصیف حتى أستطیع أن أوفي مصروفي الیومي ال أكثر... وال أرید أن أفصل في هذه 

  المرحلة...
ستیر، وتفضل علیا فكنت أقول هذا فضل اهللا ولكن في المقابل اهللا أكرمني بالماج  

 كر هللا عز وجل على هذه النعمة الكریمةعلیا، ویجب أن أشكره، فقلت هذا المصنف ش
التي أنعمها اهللا علیا، والتي أنا ال أستحقها في منظور البشر، من أجل فقري، والحمد اهللا 

  ربي العالمین، واهللا غالب على أمره.
فتح الرزاق في تخریج أحادیث " :، تحت اسمنف عبد الرزاقوقمت بتخریج أحادیث مص

ن في فترة وقد أكرمني اهللا عز وجل بأن أتممت هذا العمل، وهذا العمل األ ،"مصنف عبد الرزاق
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الجزء األول على أكمل وجه، وأحببت أن أضعه بین أیدكم، لمن یرى  ةاجعر مالمراجعة، وقد قمت ب
  نصائحه.ب ي ليلدي على اإلیمیل ویأنَّ فیه خطأ في عملي فالیراسلن

مة ینفع هذه األ عز وجل اهللا المتواضع، لعل ملالع ، لنشر هذاأو یدلني على مكتبة نشر
  .يبمة التي خالط حبها قلالحبیبة، األ

فأنا غیر متقن للغة العربي، وأنا  ،علیها ة في هذا الكتاب فلیعذرني القارئأما الخطأ اللغوی
مسند غزة في  لقد عملت كتابلها جعلت لها جزء من عملي، و  من حبي .في مدینة غزة الحبیبة

، ولن نهزم بعد إذن اهللا تعالي، وغیرها من األعمال ءم؛ لكي أدلل للعالم أننا أقویا٢٠١٤حرب 
  للنور. ان یخرجهأأرجوا من اهللا عزوجل 

  واهللا غالب على أمره..
  

  المؤلف
  لدین كالبمحي الدین سامي محي ا

  من غزة
  البرید اإللكتروني
m.kullab.86@gmail.com 

  الجوال
٠٠٩٧٠٥٩٨٦٨٤٤٢٥  
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  :في هذا الكتابمنهج   
، األعظمي الرحمن حبیب اعتمدت على نسخة مصنف عبد الرزاق، بتحقیق -١  

  علیها. ١، وقابلت نسخة دار التأصیل طالهند - العلمي المجلس: الناشر
  .األعظمي الرحمن حبیبإذا قلت قال المحقق، فهو  -٢  
تالمیذه الذین روى عنه بدراسة  ومقسألعبد الرزاق ترجمة تفصیلیة، و  سأترجم -٢  

  .المصنف
 الرحمن حبیب الصنعاني بتحقیقما في مصنف عبد الرزاق  حسبألحادیث ا تبرت -٣  

  .الهند - العلمي المجلس: الناشر، األعظمي
في مصنف عبد الرزاق الصنعاني ، كما هو في تسلسلیاً  األحادیث ترقیماً  تمرق -٤  

  .الهند - العلمي المجلس: الناشر، األعظمي الرحمن حبیب بتحقیق
رجال  تسودر  تج، ومن ثم خر الحدیث كما هو موجود في المصنفبكتابة ُقمت  -٥  
    وذلك في الحاشیة. على إسناده، ةحكماإلسناد، و 
إذا كان الحدیث مكرر في أكثر من موضع، قمت باعادت الحكم علیه في الحاشیة  -٤

  في الموضع اآلخر، لكي تعم الفائد، وهذا على الغالب، إال في مواضع قلیلة من باب اإلختصار. 
اإلسناد رجاله ثقات، وخالي من أي عله، فكتفیت به، وحكمة على صحة  إذا كان -٥  

 أجد لم فإن یقویه،  متابع عن له بالبحث قمت ینجبر ضعفاً  ضعیفاً إسناد الحدیث، وأما إن كان 
  .الحدیث یتقوى حتى فشاهد

، منهما بالتخریج اكتفیت، أحدهما أو، ومسلم البخاري عند الحدیث متابعات كان إذا - ٦
  .الحاجة قدر علىمنها  فخرجت، غیرهما في كان وٕاذا

 العلماء بأقوال أتي لم فإني، أحدهما أو، ومسلم البخاري عند الحدیث متابعات كان إذا - ٧
  .الحدیث متابعات صحة على لتدلل

 على الحكم في، المعاصرین أقوال بعض وأ، القدامىالعلماء  أقوال بعض ذكرت -  ٨
  تقویة إسناد الحدیث. باب من وذلك ؛وجد إن، الحدیث متابعات

إذا لم أجد أقوال العلماء في الحكم على متابعات الحدیث أو شواهده، درسة رجال  -٩
  إسناد متابعات الحدیث أو شواهده؛ لكي أقوي الحدیث.
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إذا كان الحدیث ضعیف، ومتابعاته أو شواهده ضعیفه، أیضًا أذكره حتى نعلم أن  - ١٠
  وشواهده ضعیفه.هذا الحدیث ومتابعاه 

  .الحدیث هذا على حكمي سبب لبیان وذلك الراوي؛ خالصة ذكرت -  ١١
 إلیه أشرت عالم قول تبنیت وٕاذا، فیه العلماء أقوال دراسة بعد الراوي خالصة ذكرت - ١٢

  .الحاشیة في
إذا قلت: انظر إلى تاریخ وفاتهما، هذا ال یعني أن تنظر إلى تاریخ الوفاة فقط،  - ١٣  

  إلى تاریخ الوالدة. انظر أنَّه أرسل عنه أم ال، ولكن أیضاً لتحدد 
إذا كان الراوي (صدوق سيء الحفظ، أو یهم، أو فیه لین) وأنَّ أكتب (صدوق)  - ١٤  

وأشیر إلى تقریب التهذیب؛ هذا ألني نظرت إلى متابعاته، فوجدته توبع فأكتب أنَّه صدوق وأشیر 
  نَّ هنا نفى عنه العله بمتابعاته. إلى تقریب التهذیب، وال أذكر العله؛ أل

إذا ذكرت الحكم على الراوي وأشرت إلى الكتاب الذي أخذت منه، ولم أشر من  - ١٥  
  قائله، فهو صاحب الكتاب.

  أما بالنسبة لألحادیث المرسلة أتي بمتابعات له موصولة، وأبین أنها صحیحة - ١٦  
  أتوقف فیه. ، وٕان لم أجدأبین ذلك ضعیفةعلى األغلب، وٕان كانت 

أما بالنسبة لألخطاء في األسانید، أذكرها في مكانها، وأذكر حكمي على الحدیث  - ١٧  
  في نهایة الحدیث.

إذا كان هناك سقط في اإلسناد، فحاول أن أوضحه وذلك من خالل من أخرج  - ١٨  
  هذا الحدیث عن المصنف، وأما إن لم أستطع تعینه فأتوقف في الحكم على إسناد الحدیث.

  . إال في بعض األحیان الغریبة األلفاظبعض  بتفسیر تقم – ١٩
على الحدیث على حسب شرائط القبول والرد المقررة في كتب مصطلح  تحكم - ٢٠

  الحدیث.
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  )١(الطهارة كتاب
  الذِّرَاَعْینِ  َغْسلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١  )٢(ِكَظاَمةٍ  ِفي َیَديَّ  َغَمْستُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»َأْنِقَها َوَلِكنْ  َكَذِلكَ  َوالرِّْجلُ  َحْسُبَك،: «َقالَ  ؟َغْمًسا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا(: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»َذِلكَ  ِفي َشكَّ  َال  َنَعْم،: «َقالَ  ؟)٤(ُیْغَسلُ  ِفیَما ،]٦[المائدة:  )اْلَمَراِفقِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣  َأَبا َأنَّ  ،َأْخَبَرهُ  ُسَلْیَمانَ  ْبنَ  ُفَلْیحَ  َأنَّ  ،ِزَیادٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أَ  ُهَرْیَرةَ  ْفَغْینِ  َفَغَسلَ  َتَوضَّ  -: َقالَ  َأوْ  -  )٧(َتْحِجیِلي ُأْحِسنُ  ُأِریدُ : " َقالَ  ِبَهَذا؟ ُتِریدُ  َما: َلهُ  َفِقیلَ  ،)٦(الرُّ

  .)٩(")٨(تْحِلیِلي
  

                                                           
قالوا: "قوله: "كتاب الطهارة" لیس باألصل؛ إذ وقع سقط من أول  )٢٠٥/ ١( ١في حاشیة دار التأصیل ط )(١

  المخطوط، وأضیفت للمناسبة".
 تحت بعض إلى بعضها ویخرق متناسقة، األرض في تحفر آبار وهي. كظائم :وجمعها كالقناة،: الكظامة )(٢

 النهایة .السقایة: الكظامة: وقیل. األرض وجه على فتسیح منتهاها عند تخرج ثم جاریة، میاهها فتجتمع األرض،
  .)١٧٨ - ٤/١٧٧( واألثر الحدیث غریب في
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  قال المحقق: "یعني هل المرافق تغسل؟". )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  .)٢٤٤/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایةأي اإلبطین.  )(٦
 مواضع ألنهما الركبتین؛ یجاوز وال األرساغ ویجاوز القید، موضع إلى قوائمه في البیاض یرتفع الذي هو )(٧

 غریب في النهایة .رجالن أو رجل معها یكن لم ما والیدین بالید التحجیل یكون وال والقیود، الخالخیل وهي األحجال
  .)٣٤٦/ ١( واألثر الحدیث

قال المحقق [بتصرف]: "كذا في األصل، ولعل الصواب "تحلیتي" كما أشیر في روایة مسلم". وفي دار التأصیل  )(٨
  كما أشار المحقق، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "تحلیلي"، ولعل الصواب ما أثبتناه". )٣(برقم  ١ط
عن أبي هریرة. انظر: تاریخ وفاتهما.  إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال ُفلیح بن سلیمانهذا األثر صحیح، و  )(٩

 كنت: قال حازم، أبي ، من حدیث)١/٢١٩(صحیحه مسلم في وهو عند  .)٦٨٠، و٤٤٨: ص( التهذیب تقریب
 یا: فقال الوضوء؟ هذا ما هریرة أبا یا: له فقلت ،إبطه تبلغ حتى یده یمد فكان للصالة یتوضأ وهو هریرة، أبي خلف
 من الحلیة تبلغ: «یقول r خلیلي سمعت الوضوء، هذا توضأت ما هاهنا أنكم علمت لو هاهنا؟ أنتم فروخ بني

  .»الوضوء یبلغ حیث المؤمن،
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  ِبالرَّْأسِ  اْلَمْسحِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤  النَِّبيَّ  َأنَّ  َحَسٍن، َأِبي ْبنِ  ُعَماَرةَ  ْبنِ  َیْحَیى ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

r  َ١("َواِحَدةً  َمرَّةً  َرْأِسهِ  َعَلى ِبِهَما َوُیْدِبرُ  ِبَیَدْیِه، ُیْقِبلُ  ِبَكفَّْیهِ  َواِحَدةً  َمرَّةً  َرْأَسهُ  َیْمَسحُ  َكان(.  
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥  َأنَّ  َزْیٍد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َیْحَیى، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

 اْلَمَكانِ  ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَُّهَما ثُمَّ  َرْأِسِه، ِبُمَقدَّمِ  َبَدأَ  ،َوَأْدَبرَ  ِبِهَما َفَأْقَبلَ  ِبَیَدْیهِ  َرْأَسهُ  َمَسحَ  r اللَّهِ  َرُسولَ 
 .)٢("ِمْنهُ  َبَدأَ  الَِّذي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦  َكفِّهِ  َبْطنَ  َیَضعُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َیِزیدُ  َال  ،َواِحَدةً  َمرَّةً  اْلَجِبینِ  ِإَلى )٣(َقْرِنهِ  َبْینَ  َما ِبَها َیْمَسحُ  ثُمَّ  َیْنُفُضَها، َال  ُثمَّ  اْلَماِء، َعَلى اْلُیْمَنى
  .)٤("َعَلْیَها

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧  ِفي َیَدْیهِ  ُیْدِخلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٦(" َقطْ  )٥(اْلَیاُفوخَ  َواِحَدةً  َمْسَحةً  ِبِهَما َفَیْمَسحُ  اْلَوُضوِء،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨ ، َعنِ  الرَّ  َرْأَسهُ  َیْمَسحُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َربِِّه، َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٧(" َمرَّةً 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩ ، َعنِ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ  َأنَّهُ  َعِليٍّ  َعنْ  ُنَباَتَة، ْبنِ  اْألَْصَبغِ  َعنِ  اْلَكْلِبيِّ
أَ    .)١(" َواِحَدةً  َمْسَحةً  )٨(َرْأَسهُ  َفَمَسحَ  َتَوضَّ

                                                           
  ، بنحوه.)٥(برقم عاصم بن زید بن اهللا عبدرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث  )(١

، بلفظ: )٦٤٨/ ٣٦( أحمد مسندوأما لفظ كان یمسح رأسه مرة واحد، فله شاهد من حدیث أبي أمامة في 
. وعلق علیه شعیب األرنؤوط في حاشیته " الرأس من األذنان: " یقول وكان واحدة مرة رأسه یمسح r النبي وكان"

  ."المأقین على والمسح الرأس من واألذنان: "قوله دون لغیره صحیح فقال: "
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  قال المحقق: "الكنز،...، وقه فیه مابین "غرته، وفي الطبري،..، قرنیه". )(٣
  موقوف.  إسناده صحیح )(٤
 المعاصرة العربیة اللغة معجم. الطفل رأس من یتحرك الذي الموضع وهو ومؤخره الرأس مقدم عظم ملتقى )(٥
)٣/٢٥١٤(.  

  موقوف.  إسناده صحیح )(٦
  موقوف.  إسناده صحیح )(٧
  [برأسه]. )٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٨
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠  َلوْ : «َیُقولُ  ُمَجاِهًدا َسِمْعتُ : َقالَ  َفاِخَتةَ  َأِبي ْبنِ  ُثَوْیرِ  َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َواِحَدةً  ِإالَّ  ِبَرْأِسي َمَسْحتُ  َما ،اْلُفَراتِ  َشاِطئِ  َعَلى ُكْنتُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١ َبیِّعِ  َعنِ  َعِقیٍل، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ   َعْفَراَء، ِبْنتِ  الرُّ
أَ : «r النَِّبيَّ  َأنَّ  َتْینِ  َرْأَسهُ  َوَمَسحَ  َتَوضَّ   .»َمرَّ

  .)٣(»َثَالثًا َمَسحَ : «َقالَ  َعِلی ا َأنَّ  َوَبَلَغِني: َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢    َعِلی ا َرَأْیتُ : َقالَ  )٤(َعاِمرٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

                                                                                                                                                                          
كالهما ، نباتة بن األصبغو  ،یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم األثر حسن، وهذا إسناده واٍه جدًا موقوف، فیه )(١

. وأخرجه أبو )٤٧٩: ص( التهذیب تقریب، والكلبي متهم بالكذاب. )١١٣و ،٩٣ :ص( التهذیب تقریب. متروك
 علیه علي، عن خیر، عبد عن ،الَهْمَداِنيّ  سلع بن الملك عبدمن طریق  )٣٦٠: ص( الطهورعبیدة في كتابه 

  .)٣٦٣: ص( التهذیب تقریب، صدوق. الَهْمَداِنيّ  سلع بن الملك عبد. وفیه »مرة رأسه فمسح توضأ« إنه: السالم
هنا، ومره رواه إسرائیل َفاِخَتَة، فمره رواه عن مجاهد كما  أبي بن إسناده مضطرب مقطوع، الختالفه على ثویر )(٢

 َفاِخَتَة،  ضعیف. تقریب أبي بن ، وثویر)٢٢/ ١( شیبة أبي ابن بن یونس عنه عن سعید بن جبیر كما في مصنف
  . )١٣٥: ص( التهذیب

 حدیثه في، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبد فیهللحدیث إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف،  )(٣
، وكذلك )١١٩، و٦٥، و٣٥(واختلف علیه في متنه، انظر رقم  ).٣٢١: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، لین

  .)٢٩٩/ ٢( للعقیلي الكبیر الضعفاء
 وأجود هذا من أصح زید بن اهللا عبد وحدیث حسن، حدیث هذا: ")٤٨/ ١(وقال الترمذي في سننه  

  ".الجراح بن وكیع منهم الحدیث هذا إلى الكوفة أهل بعض ذهب وقد. إسناداً 
 مسح أنه r النبي عن وجه غیر من روي وقد صحیح، حسن حدیث الربیع حدیث: ")٥٠/ ١(وقال مرة 

 محمد، بن جعفر: یقول وبه بعدهم ومن r النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل. مرة برأسه
  ".واحدة مرة الرأس مسح رأوا وٕاسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، وسفیان

. أحد یتابعه ولم، لین حدیثه في، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبدوأما الثاني فیه 
  ، واألثر بالغ.)٣٢١: ص( التهذیب تقریب

،  وقال المحقق: "كذا في األصل، وظني أن الصواب عمرو بن )١٢(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤
غالب، فإنه یروي عن علي وعنه أبو إسحاق، راجع التهذیب، وأما عمرو بن عامر فلم أجد فیمن یسمى بذلك من 

  ".!!یروي عن علي وعنه أبو إسحاق
 أنهy علي عن قیس، بن حیة أبي عن إسحاق، أبي عن الثوري،عن  )١٢٠(قلت: أخرجه المصنف برقم   

  ، به.)٤٥٢ - ٣٨٤/ ٢(.... األثر. وأخرجه من طریقه أحمد في مسنده  برأسه مسح ثم ثالثا، ثالثا توضأ
 أبي عن إسرائیل، أخبرنا الرزاق، وعبد إسرائیل، حدثنا وكیع،عن  )٣١١/ ٢( همسندوأخرجه أحمد في 

 فتوضأ،« بماء ودعا الرحبة في بال علیا رأیت: قال حیة، أبي عن: الرزاق عبد قال الوادعي، حیة أبي عن إسحاق،
  .. األثر.ثالثاً  وجهه وغسل ثالثا، واستنشق ومضمض ثالثا، كفیه فغسل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َأ،«   .)١(»ُكلِّهِ  َرْأِسهِ  َنَواِحي َعَلى َیْنَحِدرُ  َفَرَأْیُتهُ  َرْأِسِه، َعَلى َفَوَضَعهُ  َماءٍ  ِمنْ  َكف ا َأَخذَ  ثُمَّ  َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣  الَ  ِمَرارٍ  َثَالثَ  ِبَرْأِسي َأْمَسحُ  َما َأْكَثرُ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»ُأوِجَبهُ  َأنْ  َغْیرِ  ِمنْ  َواِحدٍ  ِبَكفٍّ  َأْنُقُص  َوَال  َأِزیُد،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤  َبْعَض  َمَسحَ  ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»َأْجَزَأهُ  َرْأِسهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥ ِفیَرتَْینِ  ُذو َیْمَسحُ  َكْیفَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِبَرْأِسِه؟ الضَّ

 َیَدهُ  َعَطاءٌ  َوَضعَ  ُثمَّ  ،»الشَّْعرِ  ِبَأْطَرافِ  َیْمَسحُ  َوَال  َرْأَسُه، َیْحِلقُ  َوَال  َقْط، ِمْنُهَما َرْأِسهِ  َعَلى ِفیَما: «َقالَ 
 ُیْرِجْعُهَما َوَلمْ  َكفَّْیِه، َفَصبَّ  ِمْنهُ  َرْأِسهِ  َعَلى َما َعَلى َكفَّْیهِ  َوَأَمرَّ  َمَناِبِتِه، َعَلى الشَّْعرَ  َفَمَسحَ  َرْأِسهِ  َعَلى

 اْلَقْولُ  َهَذا: «َفَقالَ  ؟)٤(اْلُجمَّةِ  َصاِحبِ  َعنْ  َوَسَأْلُتهُ  الرَّْأَس، ُیِعدِ  َوَلمْ  َرَأْیتُ  َوَلَقدْ  الشَّْعِر، ُمْسَتْقِبلَ  ُمْصِعًدا
  َجِمیًعا. ِفیِهَما

 َبْینَ  َفَفَعَلهُ  ِمْنَها َوْجِههِ  َعَلى َما َیُكفُّ  َفَكانَ  - ُجمَّةٍ  َذا َوَكانَ  -  ُعَمْیرٍ  ْبنَ  ُعَبْیدَ  َرَأْیتُ  َوَلَقدْ  
 َما ِإالَّ  ُجمَِّتهِ  ِمنْ  َیَمسُّ  َیُكنْ  َوَلمْ  )٥([...] َوَرْأِسِه، ُأُذَنْیهِ  َبْینَ  َیْجَعلُ  الَِّتي ِتْلكَ  َیَمسُّ  َفَكانَ  َوَرْأِسهِ  ُأُذَنْیهِ 
  .)٦(»َقطْ  َرْأِسهِ  َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦  َوإِنْ  َأْجَزَأُه، ِبُأُذَنْیهِ  َیْمَسحْ  َوَلمْ  ِبَرْأِسِه، الرَُّجلُ  َمَسحَ  ِإَذا: «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»ُیْجِزْئهُ  َلمْ  ِبَرْأِسهِ  َیْمَسحْ  َوَلمْ  ِبُأُذَنْیهِ  َمَسحَ 

  ؟َیَدْیهِ  ِبَفْضلِ  رَْأَسهُ  الرَُّجلُ  َیْمَسحُ  َهلْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدِ  َعنْ  -  ١٧    َتْمَسحَ  َأنْ  َیْكِفیكَ : «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

  

                                                                                                                                                                          
  قلت: الصواب هو [أبو حیة بن قیس الوادي] كما هو واضح، واهللا أعلم.

  إسناده صحیح موقوف.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  .)١٦٢: ص( التهذیب تقریب، متروك. عمارة بن الحسنإسناده منكر مقطوع، فیه  )(٣
  .)٣٠٠/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .المنكبین على سقط ما :الرأس شعر من الجمة )(٤
  [فكان یمسُّ تلك التي یجعل بین أذنیه ورأسه، ولم یكن]. )١٥(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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  .)١(»اْلَوُضوءِ  ِمنَ  َیَدْیكَ  ِفي ِبَما َرْأَسكَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨  ْبنَ  ُمْصَعبَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َعاِئَشةَ  َأِبي ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

أُ : َفَقالَ  َرُجٌل، َوَسَأَلهُ  َسْعدٍ   ُأْحِدثُ  َأوْ  ِلَرْأِسي، َیَديَّ  ِفي َما َفَیْكِفیِني ،َوِذَراَعيَّ  َوْجِهي َوَأْغِسلُ  َأَتَوضَّ
  .)٢(»َماءً  ِلَرْأِسكَ  َأْحِدثْ  َبلْ  ،َال : «َقالَ  َماًء؟ ِلَرْأِسي

 ِلَرْأِسهِ  ُیْحِدثُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: الَ قَ  ،الرزاق عبد َأْخَبَرَنا - ١٩
  .)٣("َماءً 

  .)٤(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: الَ قَ  ،الرزاق عبد َأْخَبَرَنا -  ٢٠
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١  َیْمَسحُ « َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعْجَالَن، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 اْلَیاُفوخَ  َرْأِسهِ  ِمنْ  َأْقَبلَ  َما ِبِهَما َیْمَسحُ  ُثمَّ  اْلَماِء، ِفي َكفَّْیهِ  ُیْدِخلُ  ِبَرْأِسهِ  َوَیْمَسحُ  َمرًَّة، َوْجِههِ  َمعَ  ِبُأُذَنْیهِ 
ْدَغْینِ  ُثمَّ  اْلَقَفا، ُثمَّ   اْلَمْسَحةِ  ِتْلكَ  ِمنْ  َكفِّهِ  ِفي ِبَما َذِلكَ  ُكلُّ  ،َواِحَدةً  َمْسَحةً  ِبُأُذَنْیهِ  َیْمَسحُ  ثُمَّ  ،)٥(الصُّ

  .)٦(»اْلَواِحَدةِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢ : َقالَ  َرْأَسَك؟ َتْمَسحُ  َوْجِهكَ  ِبَفْضلِ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ِمنَ  ِفیِهَما الَِّذي َیِجفَّ  َأنْ  َأْنَتِظرُ  وَالَ  َأْنُفُضُهَما، وَالَ  ِبِهَما، َوَأْمَسحُ  ،اْلَماءِ  ِفي َیَديَّ  َأْغِمُس  َوَلِكنْ  َال،«
  .)٧(»الشَّْعرِ  َبلِّ  َعَلى َلَحِریٌص  َوإِنِّي اْلَماِء،

  
  

  ِباْألُُذَنْینِ  اْلَمْسحِ  َبابُ 

                                                           
من طریق  )٢٨/ ١( همصنفاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن أبي شیبة في  )(١

، »أیدیهما بفضل رءوسهما یمسحان كانا أنهما« الحسن عن حمید، وعن أبیه، عن هشام، عن سلمة، بن حماد
  بإسناد صحیح.

  مقطوع.  إسناده صحیح )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  .)٣٧١/ ٤( العین .األذن أصل إلى العین لحاظ بین ما )(٥
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٣ : َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُموَسى، ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»الرَّْأسِ  ِمنَ  اْألُُذَنانِ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٤  ِمنَ  اْألُُذَنانِ : «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٢(»الرَّْأسِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٥ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َمْرَجاَنَة، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  النَّْضِر، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(ِمْثَلهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٦  ُظُهورَ  َیْغِسلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َماخَ  ِإالَّ  َوُبُطوَنُهَما ُأُذَنْیهِ  تَْینِ  َأوْ  - َمرَّةً  اْلَوْجهِ  َمعَ  )٤(الصِّ  ِفي ِبَرْأِسهِ  َیْمَسحُ  َبْعَدَما ِبِإْصَبَعْیهِ  َوُیْدِخلُ  -  َمرَّ

َماخِ  ِفي ُیْدِخُلُهَما ُثمَّ  اْلَماِء، َأ، َیُموتُ  َوُهوَ  َفَرَأْیُتهُ : َوَقالَ  َمرًَّة، الصِّ  ،اْلَماءِ  ِفي ِإْصَبَعْیهِ  َأْدَخلَ  ثُمَّ  َتَوضَّ
 ،اْلَماءِ  ِفي ِإْصَبِعي َأَنا َأْدَخْلتُ  َحتَّى َیْنَتِهي َوَال  َیْهَتِدَیاِن، َفَال  ِصَماِخهِ  ِفي ُیْدِخَلُهَما َأنْ  ُیِریدُ  َفَجَعلَ 

  .)٥(" ِصَماِخهِ  ِفي َفَأْدَخلُتُهَما

                                                           
 مسندرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث أبي أمامة، مطوًال، صححه شعیب األرنؤوط في حاشیة  )(١

   ".الرأس من األذنان: "قوله دون )٥٥٥/ ٣٦( أحمد
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٢

 عن،  إسماعیل بن حاتممن طریق  )١٦٩/ ١( هسنن. وأخرجه الدارقطني في )٢٥(، وهو عند المصنف برقم )٣١٤
 قال كذافعلق علیه الدارقطني فقال: ". »الرأس من األذنان«:  قال r اهللا رسول أن،  عمر ابن عن،  زید بن أسامة
 یصح وال وهم هذا،  موقوفاً  عمر ابن عن،  الفهري أسامة بن هالل عن،  زید بن أسامة عن والصواب،  وهم وهو
  ".عللها بینت وقد بعده وما

 محمد نا،  الغزي وهیب بن محمد بن اهللا عبدمن طریق  )١٧١ -١٧٠/ ١(وأخرجه الدارقطني في سننه   
 األذنان:  «r اهللا رسول قال: قال،  عمر ابن عن،  نافع عن،  اهللا عبید عن،  الرزاق عبد ثنا،  السري أبي بن
 بن إسحاق ورواه. وهم أیضا ورفعه. اهللا عبید عن الرزاق عبد قال كذا وعلق علیه الدارقطني فقال: " .»الرأس من

 ووهم وهم أیضاً  ورفعه. اهللا عبید عن،  الثوري عن،  الرزاق عبد عن،  السري أبي ابن عن،  غزة قاضي إبراهیم
  ".موقوفاً  عنه عمر ابن عن نافع عن اهللا عبید أخي عمر بن اهللا عبد عن الرزاق عبد رواه وٕانما،  الثوري ذكر في
  موقوف.  إسناده صحیح )(٣
  .)٥٢/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة. األذن ثقب )(٤
  موقوف.  إسناده صحیح )(٥



١٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٧ ٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ ، ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  ُمَحرَّ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْألََصمِّ
  .)١(»الرَّْأسِ  ِمنَ  اْألُُذَنانِ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َوُهوَ  ُعَمرَ  اْبنَ  ُنَوضِّئُ  ُكنَّا: «َقالَ  َساِلمٍ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
  . »َیْمَسحُ  َكانَ  َما َعَلى ِبُأُذَنْیهِ  َنْمَسحَ  َأنْ  َفَیْأُمُرَنا ،َمِریٌض 

 ُأُذَنْیهِ  ِإَلى َیَدْیهِ  ُیْدِني َفَجَعلَ  ،ِبُأُذَنْیهِ  َنْمَسحَ  َأنْ  َمرَّةً  َفَنِسیَنا: َقالَ  َناِفعٍ  َعنْ  َأیُّوُب، َوَأْخَبَرِني: َقالَ 
  .)٢(َفَسَكنَ  ،َفَمَسْحَناُهَما َبْعدُ  اْنتََبْهَنا َحتَّى ُیِریُد، َما َنْدِري وََال  ُأُذَنْیِه، َیْبُلغَ  َأنْ  ُیِطیقُ  َفَال 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٩  َمعَ  ِبُأُذَنْیهِ  َیْمَسحُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
َأ، ِإَذا َرْأِسهِ    .)٣("ُأُذَنْیهِ  َخْلفَ  ِإْبَهاَمْیهِ  َیُردُّ  ثُمَّ  ُأُذَنْیِه، ِبِهَما َفَمَسحَ  اْلَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  ُیْدِخلُ  َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٠  َیَدْیهِ  ُیْدِخلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
 ُیْدِخُلُهَما ثُمَّ  اْلَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  ُیْدِخلُ  ثُمَّ  ،)٤(َفَقطْ  اْلَیاُفوخِ  َعَلى َواِحَدةً  َمْسَحةً  ِبِهَما َیْمَسحُ  ،اْلَوُضوءِ  ِفي
  .)٥(" ُأُذَنْیهِ  َخْلفَ  ِإْبَهاَمْیهِ  َیُردُّ  ثُمَّ  ُأُذَنْیِه، ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١  ِمنَ  اْألُُذَنانِ : «َوَیُقولُ  اْألُُذَنْینِ  َیْمَسحُ  َكانَ  َأنَّهُ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٦(»الرَّْأسِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢ ، َعنِ  الرَّ  َكانَ  َأنَّهُ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْعَشٍر، َأِبي َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٧(»َوُبُطوَنُهَما ،اْألُُذَنْینِ  ُظُهورَ  َیْمَسحُ «

                                                           
رٍ  بن اهللا عبدموقوف، فیه  الحدیث صحیح مرفوعًا، وهذا إسناده منكر )(١ : ص( التهذیب تقریب ، متروك.ُمَحرَّ

 صحیح، مرفوعًا، بمثله. صححه األلباني في كتابه هریرة أبيعن  )١٥٢/ ١(ابن ماجه في سننه  وأخرجه. )٣٢٠
  .)٥٣٦/ ١( وزیادته الصغیر الجامع

  لألثر إسنادان، كالهما صحیح موقوف. )(٢
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣

  ).٣٠. وهو عند المصنف برقم ()٣١٤
و كذلك )". قلت: ه٧) [قط]، وقالوا في حاشیته: "كذا في األصل، وقد تقدم برقم (٣٠برقم ( ١في دار التأصیل ط )(٤

  ).٧في رقم (
  موقوف. إسناده صحیح )(٥
  مقطوع. إسناده صحیح )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣  ،اْألُُذَنْینِ  ُبُطونَ  ِبِإْصَبَعْیكَ  تَْتَبعُ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْرتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َوْجِهكَ  َعَلى َغَرْفتَ  ُكلََّما اْلَماءِ  ِمنَ  َوْجِهكَ  ِبَفْضلِ  َتْغِسُلُهَما  َحتَّى َمْسَحُهَما َأخَّ
كَ  َال : «َقالَ  الرَّْأِس؟ َمعَ  َأْمَسَحُهَما   .)١(»َیُضرُّ

 َأنَّهُ  ُعْثَماَن، َعنْ  ،)٢(َسَلَمةَ  ْبنِ  َشِقیقِ  َعنْ  َعاِمٍر، َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرزاق عبد َأْخَبَرَنا -  ٣٤
أَ    .)٣(»َیْفَعُلهُ  r النَِّبيَّ  َرَأْیتُ : «َوَقالَ  َوَباِطَنُهَما، َظاِهَرُهَما ِبُأُذَنْیهِ  َفَمَسحَ  َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٥ َبیِّعِ  َعنِ  َعِقیٍل، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  )٤([...] ِبْنتِ  الرُّ
  .)٥(»َوَباِطَنُهَما َظاِهَرُهَما ِبُأُذَنْیهِ  َمَسحَ « ،r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعْفَراَء،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦ ، َعنِ  الرَّ ٍف، َعنْ  الثَّْوِريِّ  ِمنَ  اْلَوْجهَ  اْسَتْقَبلَ  َما: «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  ُمَطرِّ
  .)٦(»الرَّْأسِ  ِمنَ  َوَظاِهَرُهَما َیْغِسُلهُ : «َیُقولُ  ،»اْلَوْجهِ  ِمنَ  َفُهوَ  اْألُُذَنْینِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٧  َعنْ  اللَِّه، ُعَبْیدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُحَسْینِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
 الرَّْأسِ  ِمنَ  )٧(َكاَنتَا َوَلوْ  الرَّْأِس، ِمنَ  َوَلْیَسَتا اْلَوْجِه، ِمنَ  َلْیَسَتا اْألُُذَنانِ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة،

                                                           
  مقطوع. إسناده صحیح )(١
قال المحقق: "في األصل "عن عامر بن شقیق عن سلمة عن عمر"، وفیه تصحیف في موضعین والصواب  )(٢

عندي ما أثبته،...، لكن هذا التصحیف قدیم فقد ذكره المتقي في مسند عمر من الكنز، ولیراجع الجامع الكبیر 
  للسیوطي، والصغیر له".

. )٢٨٧: ص( التهذیب تقریب، لین الحدیث. األسدي قیقش بن عامرالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٣
  .)١/٢٠٩( داود أبي صحیح، صححه األلباني في كتابه كرب معدي بن المقدامله شاهد من حدیث و 
ذ بن]. )٣٥(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٤   [ُمَعوِّ
 تقریب. أحد یتابعه ولم، لین حدیثه في، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبد فیهإسناده ضعیف،  )(٥

 للعقیلي الكبیر الضعفاء، وكذلك )١١٩، و٦٥، و١١(واختلف علیه في متنه، انظر رقم  ).٣٢١: ص( التهذیب
)٢٩٩/ ٢(.  

 وأجود هذا من أصح زید بن اهللا عبد وحدیث حسن، حدیث هذا: ")٤٨/ ١(وقال الترمذي في سننه  
  ".الجراح بن وكیع منهم الحدیث هذا إلى الكوفة أهل بعض ذهب وقد. إسنادا

 مسح أنه r النبي عن وجه غیر من روي وقد صحیح، حسن حدیث الربیع حدیث: ")٥٠/ ١(وقال مرة 
 محمد، بن جعفر: یقول وبه بعدهم ومن  r النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل. مرة برأسه

  ".واحدة مرة الرأس مسح رأوا وٕاسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، وسفیان
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
]. )٣٧(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٧   [كنَّ



١٦ 
 

 ُظُهوُرُهَما ُیْغَسلَ  َأنْ  َیْنَبِغي َلَكانَ  اْلَوْجهِ  ِمنَ  َكاَنَتا َوَلوْ  الشَّْعِر، ِمنَ  َعَلْیَها َما ُیْحَلقَ  َأنْ  َیْنَبِغي َلَكانَ 
  .)١(»اْلَوْجهِ  َمعَ  َوُبُطوُنُهَما

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٨  ِمنَ : «َقالَ  اْألُُذَنْیِن؟ َتَرى َأْینَ  ِمنْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َوَسخَ  ُأْخِرجَ  َأنْ  َعَليَّ  َأَحقٌّ : ُقْلتُ  ،»َوْجِهي َعَلى َأْفَرْغتُ  ُكلََّما اْلَوْجهِ  َمعَ  َوَأْمَسُحُهَما: «َقالَ  ،»الرَّْأسِ 

  .)٢(»َال : «َقالَ  اْألُُذَنْیِن؟
  اْألَْصَلعِ  َمْسحِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٩  َیْمَسحُ : «َقالَ  اْألَْصَلُع؟ َیْمَسحُ  َكْیفَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َوَلْیَس  ،َأْخَطأَ  َما َوُیْخِطئُ  َأَصاَب، َما اْلَماءُ  )٣(ُیِصیُبهُ  ِمْنهُ  َأْصَلعُ  ُهوَ  َوَما َشْعٌر، ِفیهِ  َما ُكلَّهُ  َرْأَسهُ 
  .)٤(»ُیَنقَِّیهُ  َأنْ  َعَلْیهِ 

  الرَّْأسِ  َعَلى اْلَمْسحَ  َنِسيَ  َمنْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٠  َیْمَسحَ  َأنْ  َنِسيَ  َرُجلٍ  َعنْ  ُسِئلَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالةَ  اْلُوُضوءَ  َأَعادَ  َشاءَ  ِإنْ : «َقالَ  ،َصلَّى َحتَّى ِبَرْأِسهِ    .)٥(»َوالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤١  ثُمَّ  ،َفَصلَّْیتَ  ِبالرَّْأسِ  اْلَمْسحَ  َنِسیتَ  ِإنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةَ  َوَأِعدِ  ِبَرْأِسَك، َفاْمَسحْ  َذَكْرتَ    .»الصَّ
 َفاْمَسحْ  َبَللٌ  ِلْحَیِتكَ  ِفي َكانَ  ِإنْ : «َیُقولُ  َسِمْعُتهُ  َقدْ  )٦(َأنَّهُ  َأْدِري وَالَ  َعْنهُ  َوَبَلَغِني: َقالَ  

  .)٧(»ِمْنَها
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٢    ِفي الرَّْأسِ  َمْسحَ  َنِسيَ  الَِّذي ِفي اْلَحَسنِ  َعنِ  َعْمٍرو، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  
                                                           

 الحسین، و )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه )(١
  .)١٦٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عباس بن اهللا عبید بن اهللا عبد بن
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٢
  ".)ظ([ُیِصیب]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "یصیبه"، والمثبت من  )٣٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
، وقالوا في )ظ(كما في  )٤١(برقم  ١[لعلي]". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "الظاهر "أني" وفي  )(٦

  ".)ظ(حاشیته: "في األصل: "أنَّه"، والمثبت من 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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َالةَ  َوْلُیِعدِ  َفَقْط، ِبَرْأِسهِ  َفْلَیْمَسحْ  َبَللٌ  ِلْحَیِتهِ  ِفي َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  ،اْلُوُضوءِ    .)١(»الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٣ َالَة، َوَأَعادَ  َمَسحَ  اْلَمْسحَ  َنِسيَ  ِإَذا: «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ  ُیِعدِ  َوَلمْ  الصَّ

  .)٢(»َطُهورٌ  ُهوَ  ُیْجِزیهِ  َفِإنَّهُ  ،َمَطرٌ  َرْأَسهُ  َفَأَصابَ  اْلَمْسحَ  َنِسيَ  َوإَِذا اْلُوُضوَء،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٤  َأوْ  ِبُأُذَنْیِه، َیْمَسحَ  َأوْ  َیْستَْنِشقَ  َأنْ  َنِسيَ  َرُجلٍ  ِفي َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالِة، ِفي َدَخلَ  َحتَّى َیَتَمْضَمَض   َیْمَسحَ  َأنْ  َنِسيَ  َكانَ  َفِإنْ : «َقالَ  ِلَذِلَك؟ َیْنَصِرفُ  َال  َفِإنَّهُ  َذَكرَ  ثُمَّ  الصَّ

َالِة، ِفي َوُهوَ  َفَذَكرَ  ِبَرْأِسهِ    .)٣(»ِبَرْأِسهِ  َوَمَسحَ  َیْنَصِرفُ  َفِإنَّهُ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٥  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اْلُحَصْیِن، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

َالةَ  َأَعادَ  ِبالرَّْأسِ  اْلَمْسحَ  َنِسيَ  ِإنْ : «َقالَ  َعبَّاسٍ    .)٤(»الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٦ َالةِ  ِفي َفَكبَّرَ  َقامَ  ُثمَّ  ،ِبَرْأِسهِ  اْلَمْسحَ  َنِسيَ  َرُجلٍ  ِفي الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ  الصَّ

  .)٥(»تَامٌّ  ُوُضوءٌ  َوَال  َصَالُتهُ  َتُكنْ  َلمْ  ِألَنَّهُ  ؛اْلُوُضوءَ  ُیِعیدُ  َوَال  ِبَرْأِسهِ  َوَیْمَسحُ  َیْنَصِرفُ : «َقالَ  ،َفَضِحكَ 
  َبَللٌ  ِلْحَیِتهِ  َوِفي اْلَمْسحَ  َنِسيَ  َمنْ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٧  ِبالرَّْأسِ  اْلَمْسحَ  َنِسیتَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)٦(»َرْأَسكَ  ِبَها َفاْمَسحْ  ،َبَلًال  ِلْحَیِتكَ  ِفي َفَوَجْدتَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨ ، .َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ   .ِمْثَلهُ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  َوالثَّْوِريِّ
  .»َغْیِرهِ  َماءٍ  ِمنْ  َیْسَتِحبُّ  َغْیُرهُ  َوَكانَ : «الثَّْوِريُّ  َقالَ  
  .)٧(»َسْعدٍ  ْبنَ  ُمْصَعبَ  َأَراهُ : «ُسْفَیانُ  َقالَ  

                                                           
إن كان في لحیته بلل فلیمسح برأسه ولیعد  )ظ(قال المحقق: "ولفظ األثر في فائدة: إسناده صحیح مقطوع.  )(١

  صالته إن لم یجد بلًال فلیمسح برأسه قط وبیعد الصالة".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
، وداود بن )٩٣: ص( التهذیب تقریب. متروك، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه )(٤

  .)٣٨٠/ ٨( الكمال تهذیبالحصین منكر الحدیث عن عكرمة، قاله ابن المدیني. 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشاماألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٦

  ).٤٢. وهو عند المصنف برقم ()٥٧٢
 بن مقسم تدلیس المغیرةفیه لألثر أربعة أسانید، كالها صحیحه مقطوعه، ما عدا الثاني فإسناده ضعیف مقطوع،  )(٧

  .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي. 
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َعاِئَشةَ  َأِبي ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  الرَّ
أُ : َفَقالَ  َرُجٌل، َوَسَأَلهُ  َسْعدٍ  ْبنَ  ُمْصَعبَ   َأمْ  ِللرَّْأسِ  َیَديَّ  ِفي َما َفَیْكِفیِني َوِذَراَعيَّ  َوْجِهي َفَأْغِسلُ  َأَتَوضَّ
  .)١(»َماءً  ِلَرْأِسكَ  َأْحِدثْ  َبلْ : «َقالَ  َماًء؟ ِلَرْأِسي ُأْحِدثُ 

  ؟رَْأَسَها اْلَمْرَأةُ  َتْمَسحُ  َكْیفَ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٠  َكْیفَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،اْلَجَزِريِّ  اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»َرْأَسَها َتْمَسحُ  ثُمَّ  ِخَماَرَها، َتْسَلخُ : «َقالَ  َرْأَسَها؟ اْلَمْرَأةُ  َتْمَسحُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥١ َأتْ  ُعَبْیدٍ  َأِبي ِبْنتَ  َصِفیَّةَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ  َوَأَنا )٣(َتَوضَّ

  .)٤(»اْلِخَمارَ  َسَلَختِ  َرْأَسَها َتْمَسحَ  َأنْ  َأَراَدتْ  َفِإَذا« ،ُغَالمٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢ لَ  )٥(ِثَیاِبَها َعَلى َتْمَسحُ : «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َوُتِمسُّ  ،النََّهارِ  َأوَّ

ِتَها َشْعرِ  َأْطَرافَ  اْلَماءَ     .)٦(»اْلَجِبینِ  َنْحوِ  ِمنْ  ُقصَّ
  الرِّْجَلْینِ  َغْسلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٣  َیا{ اْآلَیةِ  َهِذهِ  ِفي: َقاَال  َواْلَحَسِن، ِعْكِرَمَة، َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها  ِبُرُءوِسُكمْ  َواْمَسُحوا اْلَمَراِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا الصَّ

  .)٧(»الرِّْجَلْینِ  َتْمَسحُ : «َقاَال  ،]٧[النائدة:  }اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٤  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َأوْ  َیِزیَد، ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

مَ  َذَكرَ  َأنَّهُ  َتَرى َأَال  َوَمْسَحتَْینِ  َغْسَلَتْینِ  اللَّهُ  اْفَتَرَض : «َقالَ   َوَتَركَ  َمْسَحتَْینِ  اْلَغْسَلَتْینِ  َمَكانَ  َفَجَعلَ  التََّیمُّ
  . »اْلَمْسَحتَْینِ 

                                                           
  مقطوع.  إسناده صحیح )(١
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٢
، وقالوا في )ظ(كما في  )٥١(برقم  ١توضأ". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "كذا في األصل وفي )(٣

  .")ظ(حاشیته: "في األصل: "توضأت"، والمثبت من 
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٤
  .[رأسها] )٥٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥
وفي األصل "تمسح على رأسها أول النهار، وتمس  )ظ(قال المحقق: "كذا في فائدة: إسناده صحیح مقطوع.  )(٦

  هو الصواب عندي". )ظ(الماء أطراف شعرها قصتها نحو الجبین، وما في 
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٧
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 ُفَقَهاءُ : َفَقالَ  الرِّْجَلْیِن؟ َعَلى اْلَمْسحُ : َیُقولُ  َكانَ  َمنْ : اْلَورَّاقِ  ِلَمَطرٍ  َرُجلٌ  َوَقالَ  )١([...]
  .)٢(َكِثیرٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٥ : َیُقولُ  ِعْكِرَمةَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»َوَغْسَلتَانِ  ،َمْسَحتَانِ  اْلُوُضوءُ : «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٦ : َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنُ  ِإْسَماِعیلُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،ُعَیْیَنةَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»اْلَقَدَمْینِ  َعَلى ِباْلَمْسحِ  َنَزلَ  َفَقدْ  السََّالمُ  َعَلْیهِ  ِجْبِریلُ  َأمَّا«

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٧  ُیَحدُِّث، َخْیرٍ  َعْبدِ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  السَّْوَداءِ  َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  َعِلی ا َرَأْیتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ    r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َأنِّي َلْوَال : «َوَقالَ  َقَدَمْیِه، )٥(َظْهرَ  َیْغِسلُ  َفَجَعلَ  َیَتَوضَّ

  .)٨(»َظاِهِرِهَما ِمنْ  ِباْلَغْسلِ  َأَحقَّ  اْلَقَدَمْینِ   )٧(َباِطنَ  َلَرَأْیتُ  ،َقَدَمْیهِ  )٦(َظْهرَ  َیْغِسلُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٨  َأْمَسحُ  َكَما ِباْلَقَدَمْینِ  َأْمَسحُ  َال  ِلمَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ  ِإنِّي اْلَقَدَمْیِن، َوَغَسلَ  الرَّْأَس  َمَسحَ  ِإالَّ  َأَراهُ  َال : َقالَ  ،َجِمیًعا َقاَلُهَما َوَقدْ  ِبالرَّْأسِ 
  . »النَّارِ  ِمنَ  ِلْألَْعَقابِ  َوْیلٌ «

  .)٩(»َفَأْغِسُلُهَما َأَنا َوَأمَّا ،اْلَمْسحُ  ُهوَ  :َلَیُقوُلونَ  ُأَناًسا َوإِنَّ : «َعَطاءٌ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩   اْلَقَدَمْینِ  َغْسلِ  ِإَلى َرَجعَ : " َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنَ  َأنَّ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  
                                                           

في  )ظ(أثبت ما  )٥٤(برقم  ١قال معمر، وقال رجل ... الخ". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "وفي  )(١
  المتن، وأشاروا بأن هذه الزیادة منها.

الجعفي ، لم یروي   یزید بن جابرشكَّ قتادة، قلت:  لألثر إسنادان، كالهما صحیح، مع أنَّ في اإلسناد األول  )(٢
  عن ابن عباس. ومن الواضح أنَّ الصواب عكرمة، انظر األثر الذي قبله، والذي بعده، واهللا أعلم.

  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
 )٥٧(برقم  ١یغسل ظهور قدمه". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "في األصل "على ظهور قدمیه" وفي )(٥

  كما في األصل.
  [ظهور]. )٥٧(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦
"لرأیت أن یظن بطن القدمین... الخ".  )ظ(قال المحقق: "زدته أنا ظنًا مني أنَّه سقط من األصل، ووجدت في  )(٧

  ، وأشار بأنهم استدركوه منها.)ظ(كما في  )٥٧(برقم  ١وفي دار التأصیل ط
  موقوف.  إسناده صحیح )(٨
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح. )(٩
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  .)١(] "٦: المائدة} [اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ : {َقْوِلهِ  ِفي 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠  َعَلى اْلَمْسحَ  ِإنَّ : " َقالَ  َأَباهُ  َأنَّ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(] "٦: المائدة} [اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ : {َقْوِلهِ  ِفي اْلَغْسلِ  ِإَلى َرَجعَ  الرِّْجَلْینِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦١  َأِبي ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  َمْیَسَرَة، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

 ِمنْ  َثَالَثةٍ  َعنْ  َبَلَغِني َلَقدْ : )٤([...] َفَقالَ  ،اْلَقَدَمْینِ  َعَلى اْلَمْسحَ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِلُعَمرَ  َذَكرَ  َأنَّهُ  ،)٣(ُسَوْیدٍ 
كَ  اْبنُ  َأْدَناُهمُ  r ُمَحمَّدٍ  َأْصَحابِ    .)٥(»َقَدَمْیهِ  َغَسلَ « r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُشْعَبَة، ْبنُ  اْلُمِغیَرةُ  َعمِّ

زَّاِق، َعْبدُ  )٦([...] – ٦٢  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َرَأْیتُ : َقالَ  ،ِزَیادٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
ُئونَ  ِبَقْومٍ  َمرَّ   اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َما َتْسَمُعوا َأَلمْ  اللَّهُ  َیْرَحُمُكمُ  اْلُوُضوءَ  َأْحِسُنوا: َفَقالَ  اْلِمْطَهَرةِ  ِمنَ  َیَتَوضَّ
r» : ٌ٧(»النَّارِ  ِمنَ  ِلْألَْعَقابِ  َوْیل(.  

                                                           
: ص( التحصیل جامعاألثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن ابن مسعود.  )(١

 تقریب ، بنحوه. وفیه عاصم بن أبي النجود، صدوق.)١١٥/ ١( الكبرى السنن. وأخرجه البیهقي  في كتابه )٢٥٥
  ).٢٨٥: ص( التهذیب

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
 أخرجه والحدیث"، سوید بن عثمان): "ظ( وفي، األصل في كذا): "٦١( برقم ط التأصیل دار حاشیة في قالوا )(٣

 الثقفي سوید أبي بن محمد: اسمه في الصواب ولعل، یسمه ولم" سوید أبي ابن" وفیه،...، التفسیر في الطبري
  ".والتعدیل الجرح،...، الكمال تهذیب: "ینظر، میسرة بن إبراهیم عنه ویروي، العزیز بن عمر عن یروي، الطائفي

قال المحقق: "لم أجده في رجال الستة، وال في تعجیل المنفعة، وال عند ابن أبي حاتم، نعم وجدت في          
التعجبل عثمان بن محمد بن أبي سوید یروي عن طلحة وعنه الزهري فیمكن أن یكون هو، وقد ذكره ابن حبان في 

ن "محمد بن أبي سوید"؛ ألنَّ الترمذي روى حدیثًا من طریق ابن عیینة عن الثقات، وقد ذكر ابن حجر في المحمدی
إبراهیم بن میسرة عن ابن أبي سوید عن عمر بن عبد العزیز هكذا مبهمًا، فقال المزي: سماه الترمذي في موضع 

بما قاله آخر، وذكر ما حكاه الترمذي في ذیل حدیث غیالن "اسلم وتحته عشر نسوة"، ولكن ابن حجر لم یقنع 
  عثمان بن سوید". )ظ(المزي، وقد أصاب في ذلك؛ ألنَّه تحقق بهذه الروایة أن اسمه "عثمان" وفي 

  قلت: أنَّا أمیل إلى ما رجحه المحقق.
  ]، وعزاه للمصنف.!! سعید أبي بن وذكر فیه [عثمان )٤٣٠/ ٩( العمال : أورده صاحب كنزفائدة

  ".)ظ([عمر]، وقالوا في حاشیته: "من  )٦١(زید في دار التأصیل ط برقم  )(٤
اإلسناد فیه فیه عثمان بن محمد بن أبي سوید، لم أجد فیه جرحًا وال تعدیًال، والحدیث بالغ. وله شاهد من  )(٥

  ، مطوًال.)٩٩٨(حدیث میمونة برقم 
  [أخبرنا]. )٦٢(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٦
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧
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زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٦٣  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي ْبنِ  ُسَهْیلِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)١(»النَّارِ  ِمنَ  ِلْألَْعَقابِ  َوْیلٌ : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُهَرْیَرَة، َأِبي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٤  َأِبي َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َنِجیٍح، َأِبي اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  َوَنْحنُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َعَلْیَنا َأْشَرفَ : َقالَ  َذرٍّ   َفَطِفْقَنا: َقالَ  ،»النَّارِ  ِمنَ  ِلْألَْعَقابِ  َوْیلٌ : «َفَقالَ  ،َنَتَوضَّ

  .)٣(َدْلًكا )٢(َوُنَدلُِّكَها ،َغْسًال  َنْغِسُلَها
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٥ َبیِِّع، َعنِ  َعِقیٍل، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َرُسولَ  َأنَّ  الرُّ

 َهَذا َعنْ  َفَسَأَلِني َعَليَّ  َدَخلَ  َقدْ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  ِإنَّ : )٤(َلَنا َقاَلتْ  ثُمَّ . »َثَالثًا َثَالثًا َقَدَمْیهِ  َغَسلَ « r اللَّهِ 
 َیْعِني -  اْلَمْسحَ  َتَعاَلى اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي َوَنِجدُ  اْلَغْسلَ  ِإالَّ  النَّاُس  َیْأَبى: َفَقالَ  ،َفَأْخَبْرُتهُ  اْلَحِدیثِ 
  .)٥(اْلَقَدَمْینِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٦  ،َقَدَمْیكَ  َعَلى َجِمیًعا ِبَیَدْیكَ  َغَرْفتَ  ِإَذا: «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(»اْلَماءِ  ِفي ُتْدِخَلَها َأنْ  َقْبلَ  َقَدَمْیكَ  َبْطنَ  ِبَها َتْغِسلُ  الَِّتي َفاْغِسلِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٧    أَصاِبَعُكمْ  َخلُِّلوا: «َیُقولُ  َكانَ  اْلَحَسِن، َعنِ  َعْمٍرو، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  

                                                           
  ه صحیح، ورجاله ثقات.إسناد )(١
برقم  ١ما أثبتناه". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "في األصل "وطفقنا نغسلهما ُغْسًال، أو َنْدُلُكها" وفي  )(٢
  كما أشار المحقق في األصل، دون [أو]. )٦٤(

، دون لفظه: )٦٣(الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وله شاهد من حدیث أبي هریرة برقم  )(٣
  ".َدْلًكا َوُنَدلُِّكَها، َغْسًال  َنْغِسُلَها َفَطِفْقَنا: َقالَ  "

  .)ظ(كما في  )٦٥(برقم  ١ثم قالت: أما إن ابن عباس". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "في  )(٤
 تقریب. أحد یتابعه ولم، لین حدیثه في، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبد فیهإسناده ضعیف،  )(٥

 للعقیلي الكبیر الضعفاء، وكذلك )١١٩، و35، و١١(واختلف علیه في متنه، انظر رقم  ).٣٢١: ص( التهذیب
)٢٩٩/ ٢(.  

 وأجود هذا من أصح زید بن اهللا عبد وحدیث حسن، حدیث هذا: ")٤٨/ ١(وقال الترمذي في سننه  
  ".الجراح بن وكیع منهم الحدیث هذا إلى الكوفة أهل بعض ذهب وقد. إسنادا

 مسح أنه r النبي عن وجه غیر من روي وقد صحیح، حسن حدیث الربیع حدیث: ")٥٠/ ١(وقال مرة 
 محمد، بن جعفر: یقول وبه بعدهم ومن  r النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل. مرة برأسه

  ".واحدة مرة الرأس مسح رأوا وٕاسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، وسفیان
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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  .)٢(»ِبالنَّارِ  اللَّهُ  ُیَخلَِّلَها َأنْ  َقْبلَ  ،)١(ِبَماءٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨ ، َعنِ  الرَّ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  ُشَرْحِبیَل، ْبنِ  ُهَزْیلِ  َعنْ  ِمْسِكیٍن، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٤(»-  النَّارُ  )٣(َلَیْنَتِهَكنَّهُ  َأوْ  -  اْلُوُضوءِ  ِفي َأَصاِبِعهِ  َبْینَ  َرُجلٌ  َلَیْنَتِهَكنَّ : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٩  ،)٥(َسِعیدٍ  َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َعْجَالَن، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ : َقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي اْلُوُضوَء، َأْسِبغِ : َلهُ  َفَقاَلتْ  َعاِئَشةَ  ِعْندَ  َبْكرٍ  َأِبي ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َتَوضَّ
r  ُ٦(»النَّارِ  ِمنَ  ِلْألَْعَقابِ  َوْیلٌ : «َیُقول(.  

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٠  َغَسلَ  ِإَذاَكاَن « r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٧(»َأَصاِبَعهُ  َخلَّلَ  َقَدَمْیهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧١ ، َعنِ  الرَّ فٍ  ْبنِ  َطْلَحةَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ  ْبنِ  َوُحَذْیَفةَ  ،)٨(ُمَصرِّ
  .)٩(»َناًرا اللَّهُ  َیْحُشُهنَّ  َال  ،اْألََصاِبعَ  َخلُِّلوا: «َقاَال  اْلَیَماِن،

  

                                                           
  .)٦٧(برقم  ١كما أشار في المتن، ولم تزد في دار التأصیل ط )ظ(زادها المحقق من  )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  ].ْنَتِهَكنَّهُ تَ ل[ )٦٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  موقوف.  إسناده صحیح )(٤
، والحدیث أخرجه الحمیدي في مسنده،...، )ظ(: "كذا في األصل، )٦٩(برقم  ١قیل في حاشیة دار التأصیل ط )(٥

وأحمد في مسنده،...، من طریق ابن عیینة، به، وزاد: "أبو سلمة" بین المقبري، وعائشة، وهذا هو األصوب في 
  الروایة، واهللا أعلم". قلت: هو كذلك. 

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
  ، مطوًال.)١٢٥(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث عثمان بن عفان برقم  )(٧
قال المحقق: "ظني أنَّه كان هنا "طلحة بن مصرف عن عبد اهللا وحذیفة" فأسقط ناسخ األصل "عن عبد اهللا"،  )(٨

"خللوا بین أصابعكم  وقد أخرج ابن أبي شیبة عن وكیع عن الثوري، عن منصور، عن طلحة، عن عبد اهللا، قال:
بالماء قبل أن تحشوها النار،...، وعن أبي إسحاق قال وحدثني من سمع حذیفة الخ،..، ولكن في الكنز أیضًا برمز 

  فلعل الدبري هم فیه".  )ظ("عب" "عن طلحة بن مصرف وحذیفة"،...، وكذا في 
  كما أشار المحقق.  )٧١(برقم  ١قلت: وأشیر في حاشیة دار التأصیل ط  

لألثر إسنادان، كالهما ضعیف موقوف، فیهما طلحة بن مصرف لم یدرك زمن عبد اهللا بن مسعود، وحذیفة بن  )(٩
  .)٦٨(. وأما أثر عبد اهللا بن مسعود فصحیح موقوف برقم )٢٨٣: ص( التهذیب تقریبالیمان. انظر تاریخ وفاته. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٢  ُیَخلِّلُ  َكانَ  )١([...] َبْكرٍ  َأَبا َأنَّ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أَ  ِإَذا َأَصاِبَعهُ    .)٢(" َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٣ ِئهِ  ِفي َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِرْجَلْیِه، ُیَنقِّي َتَوضُّ
  .)٣("ُیَنقَِّیهُ  َحتَّى َذِلكَ  َوُیْتِبعُ  ِرْجَلْیِه، َأَصاِبعِ  َمعَ  َیَدْیهِ  َأَصاِبعَ  َوُیَنظِّفُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤    ِإَذا َأَصاِبَعهُ  ُیَخلِّلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
أَ    .)٤("َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٥  َمْحُموٍد، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َسِعیٍد، ْبنُ  َیْحَیى َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ُأ، َأْعَمى َرُجلٍ  ِإَلى َنَظرَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َبَلَغهُ  َأنَّهُ   وَالَ  ،»اْلَقَدمِ  َبْطنُ : «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَجَعلَ  َیَتَوضَّ
  .)٥(اْلَبِصیرَ  َفُسمِّيَ  اْلَقَدَمْینِ  َبْطنَ  َیْغِسلُ  اْألَْعَمى َوَجَعلَ  اْألَْعَمى، َیْسَمُعهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٦  َقَدَمْیهِ  َیْغِسلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َروَّاٍد، َأِبي ْبنِ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ "  َوُضوِئهِ  ِبَأْكَثرَ  ْأتُ : «الرَّ   .)٦(»َفُیْكِثرُ  َیْغِسُلُهَما َذِلكَ  َیْفَعلُ  َفَرَأْیُتهُ  الثَّْوِريَّ  َأَنا َوَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٧  النَِّبيَّ  َأنَّ  َمْحُموٍد، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
r  َأُ  اْلَبَصرِ  َمْحُجوبِ  َرُجلٍ  ِإَلى َنَظر  َبْطنُ  َقِلیلٌ  َقِلیلٌ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ُمَتَناٍء، ِمْنهُ  َوُهوَ  َیَتَوضَّ

يَ  ،اْلَقَدمِ  َبْطنَ  َفَغَسلَ  »اْلَقَدَمْینِ    .)٧(اْلَبِصیرُ  َفُسمِّ

                                                           
  ]. y[ )٧٢(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(١
  . )٢٩٩: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال یحیى بن أبي كثیر عن أبي بكر الصدیق.  )(٢

 ، عن أبيمحمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةبتحقیق  )١٩/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابنأخرجه فائدة: 
 اهللا لیخللنها أو بالماء أصابعكم لتخللن: «قال y الصدیق بكر أبا أن یحیى، ن، عامشه عن الطیالسي، داود

... األثر. وقال یحیى، بن همام عن الطیالسي، داود أبي عن )١٩/ ١( شیبة أبي ابن مصنف. وفي »بالنار
  المحقق أسامة: "وقع في المطبوع [بن] خطأ، الطیالسي یروي عن هشام الدستوائي، ال هشام بن یحیى".

  إسناده صحیح موقوف. )(٣
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤

  ).٧٣(. وهو عند المصنف برقم )٣١٤
  ، صدوق. والحدیث بالغ.الحارثي محمود بن محمداإلسناد فیه  )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
  والحدیث مرسل.، صدوق. الحارثي محمود بن محمداإلسناد فیه  )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٨  }اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ : {َقْوُلهُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»ِفیهِ  َشكَّ  َال  َنَعْم،: «َقالَ  اْلَقَدَمْیِن؟ ِمنَ  ُیْغَسلُ  ِفیَما اْلَكْعَبْینِ  )١(َتَرى] ٦: المائدة[

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٩ ، َعنِ  الرَّ  َصِبَرَة، ْبنِ  َلِقیطِ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َكِثیٍر، ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َوإَِذا اْألََصاِبَع، َوَخلِّلِ  اْلُوُضوَء، َأْسِبغِ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ،َأْشَیاءَ  َفَذَكرَ  r النَِّبيَّ  َأَتى َأنَّهُ  َأِبیِه، َعنْ 

  .)٣(»َصاِئًما َتُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  ،َفَأْبِلغْ  اْسَتْنَثْرتَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٨٠  َهاِشمٍ  َأُبو َكِثیرٍ  ْبنُ  ِإْسَماِعیلُ  ثنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  أنا: َقالَ  ،الرَّ

،  َحتَّى ِلي َوَأْصَحابٌ  َأَنا اْنَطَلْقتُ : َقالَ  َجدِّهِ  َأوْ  َأِبیِه، َعنْ  َصِبَرَة، ْبنِ  َلِقیطِ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  اْلَمكِّيُّ
 ِإذْ  ،)٥(َعِصیَدةً  َلَنا َوَعَصَدتْ  َتْمًرا )٤([...] َعاِئَشةُ  َفَأْطَعَمْتَنا: َقالَ  ،َنِجْدهُ  َفَلمْ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى اْنَتَهْیَنا

 َدَفعَ  َذِلكَ  َعَلى َنْحنُ  َفَبْیَنا َنَعْم،: ُقْلَنا »َشْيٍء؟ ِمنْ  َأْطَعْمِتیِهمْ  َهلْ : «)٧(َقالَ  ،)٦(َیَتَقلَّعُ  r النَِّبيُّ  َجاءَ 
 ثُمَّ  َشاًة، َلُهمْ  َفاْذَبحْ : «َقالَ . َنَعمْ : َقالَ  »َولَّْدَت؟ َهلْ : «َقالَ  ،َسْخَلةٌ  َیِدهِ  َعَلى )٨(َراحِ اْلمُ  ِفي اْلَغَنمَ  الرَّاِعي

 ُنِریدُ  َال  ِماَئةٌ  َغَنمٌ  َلَنا َأْجِلُكْم، ِمنْ  الشَّاةَ  َذَبْحَنا َأنَّا -َتْحِسَبنَّ  َال  َیُقلْ  َوَلمْ -  َتْحَسَبنَّ  َال : َفَقالَ  ،»َعَلْیَنا َأْقِبلْ 
 َعنِ  َأْخِبْرِني اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  "،َشاةً  َفَذَبحَ  َأَمْرَناهُ  َبْهَمةً  َلَنا الرَّاِعي َولَّدَ  ِإَذا َعَلْیَها َتِزیدَ  َأنْ 

ْأتَ  ِإَذا: «َقالَ  ،اْلُوُضوءِ   »َصاِئَما َتُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  ،َفَأْبِلغْ  اْسَتْنَثْرتَ  َوإَِذا اْألََصاِبِع، َبْینَ  َوَخلِّلْ  َفَأْسِبْغ، َتَوضَّ
 َیا: ُقْلتُ : َقالَ  »َطلِّْقَها: «َفَقالَ  َوَبَذاِئَها، ِلَساِنَها ُطولِ  ِمنْ  َفَذَكرَ  اْمَرَأةً  ِلي ِإنَّ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ 

 َتْضِربْ  َوَال  ،َفَستَْفَعلُ  َخْیرٌ  ِفیَها َیُكنْ  َفِإنْ  َوْأُمْرَها َأْمِسْكَها: «َقالَ  ،َوَوَلدٍ  ُصْحَبةٍ  َذاتُ  ِإنََّها اللَِّه، َرُسولَ 
  .)٩(»َأَمِتكَ  َضْرَبكَ  َظِعیَنَتكَ 

                                                           
  ".)ظ([َأَتَرى]، وقالوا حاشیته: "في األصل: "ترى"، والمثبت من  )٧٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  [رضى اهللا عنها]. )٨٠(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٤
  .)٢٤٦/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة .ویطبخ بالسمن یلت دقیق هو )(٥
  .)١٠١/ ٤( واألثر الحدیث غریب في النهایة. قویاً  رفعاً  األرض من رجلیه یرفع كأنه مشیه، قوة أراد )(٦
  [فقال]. )٨٠(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٧
 إلیه یروح الذي الموضع فهو بالفتح وأما. لیال إلیه تأوي أي: الماشیة إلیه تروح الذي الموضع: بالضم راحالمُ  )(٨

  .)٢٧٣/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .منه یغدى الذي للموضع كالمغدى، منه، یروحون أو القوم
  ).٧٩(إسناده صحیح، وال یضر هنا الشك [عن أبیه أو جده]؛ ألنَّ الراجح [عن أبیه] انظر رقم  )(٩
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٨١  َفَأْنِقَها ِكَظاَمةٍ  ِفي )١(َیَدكَ  َغَمْستَ  ِإنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»ُیْمَناُهَما َقْبلَ  ِرْجَلْیكَ  ِبُیْسَرى تَْبَدأْ  َوَال  َوَحْسُبَك،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٢ ، َعنِ  الرَّ  َوَلمْ  َنْهرٍ  ِفي َقَدَمْیهِ  َأْدَخلَ  َرُجلٍ  ِفي الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»)٣(ُیْجِزیهِ : «َقالَ  ،ِبَیِدهِ  َیَمسَُّهَما

  َرْطًبا َأوْ  َیاِبًسا َنْتًنا َیَطأُ  َمنْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣ أَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َعَلى َفَوِطئَ  ِإْنَسانٌ  َتَوضَّ

 َوإِنْ  ِبَهَذا، َفُخذْ : " َأَنا َوَأُقولُ : َقالَ  ،»َفْلُیَنقِّهِ  اْلِخَراءَ  َعْنهُ  ِلَیْغِسلْ  َوَلِكنْ  َال،: «َقالَ  ُوُضوٌء؟ َعَلْیهِ  ِخَراءٍ 
  .)٥(" - ِبالتَُّرابِ : َقالَ  َأوْ  - ِباْألَْرضِ  ِرْجَلْیهِ  َدَلكَ  َرْوثًا َوِطئَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٤ : َقْولِ  ِمْثلَ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َحْوَشٍب، ْبنِ  اْلَعوَّامِ  َعنِ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
  .)٦(الشَّْعِبيِّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٥  ِإَلى ِإْنَسانٍ  َرِجیعِ  ِفي َرُجلٌ  َوِطئَ  ِإنْ : «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٧(»ِرْجَلْیهِ  َیْغِسلَ  َأنْ  ِإالَّ  َعَلْیهِ  َفَلْیَس  اْلَكْعَبْینِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٦  َوُهوَ  الدَّمُ  َأوِ  ،اْلَبْولُ  َجَسَدهُ  ُیِصیبُ  )٨(َرُجلٍ  ِفي َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أُ  َوَال  ،َوالدَّمِ  اْلَبْولِ  َأَثرَ  َیْغِسلُ : «َقالَ  ،ُمَتَوضِّئٌ    .)٩(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٧ ، َعنِ  الرَّ  ِإَذا: «َقاُلوا ِرَجالٍ  َوَعنْ  َوَطاُوٍس، َعَطاٍء، َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١٠(»َبْأَس  َفَال  َیاِبًسا َكانَ  َوإِنْ  ،َفاْغِسْلهُ  َرْطًبا َنْتًنا َوِطْئتَ 

                                                           
  ". )ظ([قدمیك]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "یدیك"، والمثبت من  )٨١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  [یجزئه]. )٨٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٤
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٥
، وحقه أن )ظ(من ادة : "هذا األثر زیقالوا )٨٤(برقم  ١: في حاشیة دار التأصیل طفائدة إسناده صحیح مقطوع. )(٦

  یأتي في آخر الباب السابق".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  [في الرَُّجل]. )٨٦(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٨
  إسناده صحیح مقطوع. )(٩

  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرلألثر ثالثة أسانید، كالها ضعیفه مقطوعه، فیها  )(١٠
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٨  َأْغِسلُ  ،َیاِبًسا ِخَراءً  َوِطْئتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َلَعْمِري َال،: «َقالَ  َیاِبًسا؟ ِخَراءً  َذِلكَ  ِمنْ  َشْيءٌ  َأَصابَ  َوَوْجِهي َفَكفِّي: ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  َقَدِمي؟ َبْطنَ 
یحَ  ِإنَّ  أُ  َفَما ُوُجوِهَنا، َعَلى اْلَیاِبَس  اْلِخَراءَ  َلُتَسفِّي اْلِجَناَزةِ  َمعَ  َصِعْدَنا ِإَذا الرِّ  وَالَ  ُوُجوَهَنا َنْغِسلُ  وََال  َنَتَوضَّ

  .)١(»َذِلكَ  ِمنْ  َشْیًئا
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٩  اْلَعاِلَیةِ  َأِبي َعَلى َنْدُخلُ  ُكنَّا: َقالَ  ُسَلْیَمانَ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َیاِحيِّ  أُ  الرِّ ُئونَ  َأَما: «َفَیُقولُ  ،َفَنَتَوضَّ : َقالَ  ،)٢(اْلَقْشبِ  ِفي َنَطأُ  َوَلِكنَّا ،َبَلى: َفَنُقولُ  »ِرَحاِلُكْم؟ ِفي َتَوضَّ
یحَ  ِإنَّ  َذاُكْم، ِمنْ  ِبَأَشدَّ  ُأْخِبُرُكمْ  َأَال  َعَلْیُكْم، ُوُضوءَ  َفَال «   .)٤(»َوِلَحاُكمْ  ُرُءوِسُكمْ  ِفي )٣(َعَلْیهِ  ُتَطیُِّرهُ  الرِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٠  ُوُضوءَ  َفَال  َیاِبًسا ِخَراءً  الرَُّجلُ  َوِطئَ  ِإَذا: «َقالَ  َحمَّادٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»َعَلْیهِ  ُوُضوءَ  َفَال  َكْلًبا َمسَّ  َوإِنْ  َعَلْیِه،

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩١ : َقالَ  َأُرشُُّه؟ َثْوِبي َیَمسُّ  َفَذِلكَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(»َال «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٢  َمْسِجدٍ  ِإَلى اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َمعَ  َیْوًما َخَرْجَنا: َقالَ  ،َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َلهُ  َفَقالَ  ِرْجَلْیِه، اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َغَسلَ  اْلَمْسِجدِ  َبابَ  َأَتْیَنا َفَلمَّا ،)٧(َرَدغٌ  َفِفیَها ُمِطَرتْ  اْألَْرُض  َوَكاَنتِ 

ْأتَ  ُكْنتَ  َأَما: «اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  َزغِ  َهَذا ِفي َمَرْرَنا َوَلِكنَّا َبَلى،: َقالَ  »َرْحِلَك؟ ِفي َتَوضَّ  َلْیَس : «َقالَ  )٨(الرَّ
  .)٩(»ُوُضوءٌ  َعَلْیُكمْ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  .)٦٤/ ٤( واألثر الحدیث غریب في النهایةأي القذر. انظر:  )(٢
  [علیه]، وقالوا في حاشیته: "بعده في األصل: "علیه". )٨٩(برقم  ١لم یزد في دار التأصیل ط )(٣
  مقطوع. إسناده صحیح )(٤
  مقطوع. إسناده صحیح )(٥
  مقطوع. إسناده صحیح )(٦
  .)٢١٥/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة كثیر. ووحل طین )(٧
ْدغ]، وأشاروا  )٩٢(برقم  ١هذه الردغ". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "في األصل "الزرع" وفي  )(٨ [هذا الرَّ

  .)ظ(أنههم أثبتوه من 
  مقطوع. إسناده صحیح )(٩
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٣ : َقالَ  الطِّینِ  ِفي َیْمِشي اْلَحَسنَ  َرَأى َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
 َقَدَمْیهِ  َباِطنَ  َمَسحَ  اْلَمْسِجدِ  َبابَ  َبَلغَ  َفَلمَّا ،)١(ُبُطوَنُهَما َیْمَألُ  َوَلِكنَّهُ  ،اْلَقَدَمْینِ  َظْهرَ   َیْبُلغُ  َال  َوالطِّینُ «

  .)٢(»َیْغِسْلُهَما َوَلمْ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ثُمَّ  ِباْألَْرِض،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٤  َوُهوَ  َوالدَّمُ  اْلَبْولُ  َجَسَدهُ  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  ِفي َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أُ  َوَال  ،َواْلَبْولِ  الدَّمِ  َأَثرَ  َیْغِسلُ : «َقالَ  ،ُمَتَوضِّئٌ    .)٣(»َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٥ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،اْلُمَزِنيِّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ

ُأ،« ِبِمًنى ُعَمرَ  اْبنَ   وَالَ  َفُیَصلِّي اْلَمْسِجدَ  َیْدُخلُ  ثُمَّ  َیَطُأ، َما َفَیَطأُ  َحافٍ  َوُهوَ  َیْخُرجُ  ثُمَّ  َیَتَوضَّ
أُ    .)٤(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٦ ، َعنِ  الرَّ  َعْلَقَمُة، َكانَ : َقالَ  ،اْألَْسَودِ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»َفُیَصلَِّیانِ  اْلَمْسِجدَ  َیْدُخَالنِ  ثُمَّ  اْلَمَطِر، ِفي َوالطِّینَ  اْلَماءَ  َیُخوَضانِ « َواْألَْسَوُد،

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٧  َرَأْیتُ  )٧([...] :َقالَ  اْألَْعَمشِ  َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ،)٦(الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
 َخاَلَطهُ  َقدْ  اْلَماءَ  َیُخوَضانِ « اللَّهِ  َعْبدِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َوَغْیَرُهَما َعیَّاٍش، ْبنَ  اللَّهِ  َوَعْبدَ  َوثَّاٍب، ْبنَ  َیْحَیى

 ِفي َیْدُخُلونَ  ثُمَّ  َأْقَداَمُهْم، ُیَنفُِّضوا َأنْ  َعَلى َیِزیُدوا َلمْ  ،اْلَمْسِجدِ  َبابِ  ِإَلى اْنَتَهْوا َفِإَذا َواْلَبْوُل، )٨(السِّْرِقینُ 
َالةِ    .)٩(»الصَّ

                                                           
برقم  ١والطین ال یبلغ أن یمأل ظهر القدمین، ولكنه ینال بطونهما". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "في   )(١
  .)ظ(كما في  )٩٣(

، )١٧٧/ ١( همصنففي  شیبة أبي ابناألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه  )(٢
 وٕان فصلى، دخل ثم مسحه، قلیل طین فیهما كان فإن خفیه، إلى نظر األمطار في المسجد دخل إذا كانبلفظ: "

  ". بإسناد صحیح. فغسالً  بهما وأمر خلعهما كثیراً  كان
  مقطوع. إسناده صحیح )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٥
، لم یثبتوا [الثوري]، وقالوا في حاشیته: "أقحم بعده في األصل: "عن الثوري"، )٩٧(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦

، والثوري لم یروى عن یحیى بن العالء بن یحیى". قلت: هو كذلك؛ ألنَّ شیخ المصنف هو )ظ(والمثبت من 
  .)٤٨٤/ ٣١( الرجال أسماء في الكمال تهذیبالعالء. انظر ترجمة یحیى بن العالء في 

  [قال]. )٩٧(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٧
  .)٢١٣/ ٢( اآلثار صحاح على األنوار مشارق. الدواب زبل )(٨
  .)٥٩٥: ص( التهذیب تقریب، متهم بالوضع. العالء بن یحیىإسناده موضوع مقطوع، فیه  )(٩
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٨  ،َبزَّةَ  َأِبي ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
َبْیرِ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َرُجلٌ  َسَألَ : َقالَ  : اللَّهُ  َقالَ  َجِمیًعا، َطُهوَرْینِ  َعنْ  َتْسَأُلِني: َفَقالَ  ،اْلَمَطرِ  ِطینِ  َعنْ  الزُّ

ْلَنا{  َمْسِجًدا اْألَْرُض  ِليَ  ُجِعَلتْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َوَقالَ  ،]٩: ق} [ُمَباَرًكا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوَنزَّ
  .)١(»َوَطُهوًرا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٩ ، َعنِ  الرَّ  َیِزیَد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُكَهْیٍل، ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اْلَمْوِطئِ  ِمنَ  َوَلْیَس  ،اْلَحَدثِ  ِمنَ  اْلُوُضوءُ : «َقالَ  َقْیسٍ  ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠ ، َعنِ  الرَّ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َوثَّاٍب، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َحِصیٍن، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
أُ  َوَال  َدَخَل، ِممَّا َوَلْیَس  َخَرجَ  ِممَّا اْلُوُضوءُ : «َقالَ    .)٣(»َمْوِطئٍ  ِمنْ  ُیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠١ : َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  َال  ُكنَّا«   .)٤(»َمْوِطئٍ  ِمنْ  َنَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٢  اْبنَ  َأنَّ  ِعْمَراَن، َأِبي ْبنِ  ُمْسِلمِ  َعنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  َال  ُكنَّا: «َقالَ  َمْسُعودٍ    . »َشْعًرا َنُكفُّ  َوَال  ِسْتًرا، َنْكِشفُ  َوَال  َمْوِطٍئ، ِمنْ  َنَتَوضَّ

َالةِ  ِفي الثَّْوبُ  َعَلْیَها َكانَ  ِإَذا َیَدهُ »: ِسْتًرا َنْكِشفُ  َوَال « َقْوُلهُ : َقالَ    .)٦()٥(الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٣  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َراِفٍع، ْبنِ  ِبْشرِ  َعنْ  الرَّ

 ُنْحِدثَ  َأوْ  َشْعًرا، َنُكفَّ  َأوْ  ِسْتًرا، َنْكِشفَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َنَهاَنا: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َمْسُعوٍد، ْبنِ  اللَّهِ 
  . »ُوُضوًءا

                                                           
 ، و)٥٩٥: ص( التهذیب تقریب، متهم بالوضع. البجلي العالء بن یحیىإسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه  )(١

وأما لفظ: " جعلت لي األرض مسجد وطهورًا". له شاهد  ).١٦٢: ص( التهذیب تقریب. متروك، عمارة بن الحسن
  .)٧٤/ ١( البخاري صحیحمن حدیث جابر بن عبد اهللا األنصاري، مرفوعًا في 

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
عن ابن عباس، مرفوعًا، وعلق علیه  )٢٧٦/ ١(أخرجه الدارقطني في سننه فائدة:  إسناده صحیح موقوف. )(٣

  ".یثبت وال  r النبي عن وروي: ")١٨٧/ ١( الكبرى السننالبیهقي في كتابه 
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
 )١٠٢(برقم  ١زیادة "قال ابن جریج" قبل قوله "ید إذا .. الخ". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "وفي  )(٥

  .)ظ(أثبت في المتن، وأشاروا في حاشیته أنهم استدركوه من 
 َوَال  )، دون لفظ: "١٠١األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وهوعند المصنف برقم ( )(٦

  ". وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.َشْعًرا َنُكفُّ  َوَال  ِسْتًرا، َنْكِشفُ 
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ًئا َوَكانَ  َنِتًنا َوِطئَ  ِإَذا: َقالَ  ،»ُوُضوًءا ُنْحِدثَ  َأوْ « َقْوُلهُ : ِلَیْحَیى ُقْلتُ : َقالَ    ". ُمَتَوضِّ
  .)٢(َسَجدَ  ِإَذا َیِدهِ  َعنْ  الثَّْوبَ  َیْكِشفُ  َال : )١(َیُقولُ  ،»ِسْتًرا َنْكِشفُ  وََال : «َوَقْوُلهُ : َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٤  ْبنُ  اْلَقْعَقاعُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  )٣([...] ،َسْمَعانَ  ْبنِ  ِزَیادِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 التَُّرابُ : «َقالَ  ،اْألََذى َنْعَلْیهِ  ِفي َیَطأُ  الرَُّجلِ  َعنِ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َسَأْلتُ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َحِكیٍم،
  .)٥(»َطُهورٌ  )٤(َلُهَما

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٥ ِبیِع، ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  الرَّ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  ِعیَسى، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 َقالَ  اْلَمَطِر، ِفي ُمْنِتَنةً  َطِریًقا َلَنا ِإنَّ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ  اْألَْشَهلِ  َعْبدِ  َبِني ِمنْ  اْمَرَأٍة، َعنِ 

  .)٦(»ِبَذِلكَ  َفَذِلكَ : «َقالَ  ،َبَلى: ُقْلتُ  »َطیَِّبٌة؟ َطِریقٌ  ُدوَنَها َأَلْیَس : «r النَِّبيُّ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٦  اْمَرَأةً  َأنَّ  َسِعیٍد، َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َعْجَالَن، اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

   ،ِبَطاِهرٍ  َلْیَس  الَِّذي اْلَمَكانَ  َفُتِصیبُ  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َخَرَجتْ  ِإَذا َذْیَلَها َتُجرُّ  اْلَمْرَأةِ  َعنِ َعاِئَشَة  َسَأَلتْ 
  

                                                           
  [فیقول]. )١٠٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
. وأما )١٢٣: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. الحارثي رافع بن بشرللحدیث إسنادان، كالهما ضعیف، فیهما  )(٢

 منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء؛ ألنَّ  متابعاته صححها األلباني في كتابه فصحیح مرفوعالحدیث األول 
  . )١٩٨/ ١( السبیل

، والطبراني )٢٨٣/ ٨( . وأخرجه أبو یعلى الموصلي في مسنده)١٠٤(برقم   ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣
، وأبو نعیم األصبهاني في )٢٦١/ ٢( الكبیر الضعفاء، والعقیلي في كتابه )١٤٨/ ٣( األوسط المعجمفي كتابه 

 القعقاع عن المقبري، سعید أبي بن سعید نع سمعان، بن اهللا عبدكلهم من طریق  )١٢٥/ ٢( أصبهان تاریخكتابه 
] كما عینته متابعته، واهللا المقبري سعید أبي بن سعید، به، بنحوه. قلت: من الواضح أنَّه سقط من اإلسناد [حكیم بن

  أعلم.
له وكأن الضمیر یعود إلى  )ظ(قال المحقق: "في األصل "لها" والصواب عندي "لهما" یعني النعلین، وفي  )(٤

  ، وأشاروا أنهم أثبتوها منه، وأنَّ في األصل "لها".)ظ(كما في  )١٠٤(برقم  ١األذي"، وفي دار التأصیل ط
: ص( التهذیب تقریب، متروك. سمعان بن سلیمان بن زیاد بن اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه  )(٥

  .)٢٠٥/ ١( وزیادته الصغیر الجامع صحیح. وله شاهد من حدیث أبي هریرة، صححه األلباني في كتابه )٣٠٣
 حدیثه من لیس ما ابنه علیه وأدخل كبر لما تغیر، الربیع بن قیسالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٦

 عبد] في اإلسناد، بل ذكروا [اهللا عبد بن سالم. ولم یتابعه أحد على ذكر [)٤٥٧: ص( التهذیب تقریب .به فحدث
 ماجه ابن سنن ، و)١٠٤/ ١( داود أبي سنن]. انظر: امرأة عن یزید، بن اهللا عبد بن موسى عن عیسى، بن اهللا

  أن اإلختالف من قیس بن الربیع. )٣٥٨٤/ ٦( الصحابة معرفة. وأشار أبو نعیم األصبهاني في كتابه )١/١٧٧(
  .)٢٣٧/ ٢( داود أبي صحیحمتابعات صححها األلباني في كتابه و    
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  .)١(»َفُیَطهَِّرهُ  الطَّاِهرِ  اْلَمَكانِ  َعَلى َتُمرُّ  َفِإنََّها: «َقاَلتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٧  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،اْلُعَطاِرِديِّ  َرَجاءٍ  َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 ِباْلَخَبثِ  تَْأُتوا وََال  ِرَحاِلُكْم، ِفي َصلُّوا: «َیُقولُ  َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي اْلِمْنَبرِ  َهَذا َعَلى اْلُجُمَعةِ  یْومَ  َعبَّاسٍ 
  .)٢(»ِلُطُهوِرُكمْ  َیَسعُ  اْلَمْسِجدِ  ِجَرارِ  ُكلُّ  َفَلْیَس  ،اْلَمْسِجدِ  ِإَلى ِبَأْقَداِمُكمْ  َتْنُقُلوَنهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٨  )٣(َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي َماءٌ  َمِعي ُتْحَملُ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»ِعْنَدهُ  )٤(َفَأْغِسُلُهَما ،اْلَمْسِجدِ  َبابَ  آِتيَ  َحتَّى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٩ أَ  َرُجلٍ  ِفي الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ  ،َماءً  َیِجدْ  َوَلمْ  َنْتنٍ  ِفي ِرْجُلهُ  اْغَتَمَستْ  ثُمَّ  ،َتَوضَّ
 َوالتََّیمُّمِ  اْلُوُضوءِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  َشْیًئا َأَصابَ  )٦(َفِإنْ : «َقالَ  ُوُضوَءُه؟ ُیِتمَّ  َلمْ  َرُجلٍ  ِبَمْنِزَلةِ  ُهوَ  ،َتَیمَّمْ : َقالَ 

  .)٩(»اْلَماءِ  ِبَمْنِزَلةِ  )٨(َوَكانَ  ِبالتَُّرابِ  َمَسَحهُ  ،)٧(َشْيءٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٠  َمِسْستُ : )١٠(َسَأْلتُ : َقالَ  َعَطاءً  ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  ِفي َنْعِلي   .)١١(»َال : «َقالَ  َصَالِتي؟ ُأِعیدُ  ،َقْشبٍ  َعَلى َیِدي َفَوَقَعتْ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١ ، َعنِ  الرَّ  ُخفَّْیهِ  َوِفي َصلَّى َرُجلٍ  ِفي الشَّْعِبيِّ  َعاِمرٍ  َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)١٢(»ُیِعیدُ : «َقالَ  َنْتٌن؟

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
كما  )١٠٨(برقم  ١تحمل معي في الیوم المطیر ماًء". وأثیت في دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "وجدت في  )(٣

  ، وأشاروا أنهم أثبتوها منه.)ظ(في 
  كما األصل. )١٠٨(، وفي األصل فاغسلها". وفي دار التأصیل ط برقم )ظ(قال المحقق: "كذا في  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
، وهو موافق )ظ([وٕاذا]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "فإن"، والمثبت من  )١٠٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦

  لما عند ابن المنذر في األسیط.
 )ظ(كما في  )١٠٩(برقم  ١نتن وهو األولى"، وفي دار التأصیل ط )ظ(: "في األصل شیئًا، وفيقال المحقق )(٧

  .)ظ(وأشاروا وفي حاشیته، كما في 
  .)ظ(في المتن، وأشاروا بأنها من  )١٠٩(برقم  ١[كان له]"، وأثبت في دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: " في )(٨
  إسناده صحیح مقطوع. )(٩

  [فقال]، ولم یزد [سألت]. )١١٠(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١٠
  إسناده صحیح مقطوع. )(١١
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١٢

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َأْعَضاِئهِ  َبْعَض  َیْتُركُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٢  َنِسیُتَها َأوْ  - َقَدَميَّ  ِإْحَدى َأْخَطْأتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ُوُضوًءا تَْأتَِنفْ  وََال  ،َأْخَطْأتَ  الَِّذي اْغِسلِ : «َقالَ  ،َشْیًئا َذِلكَ  ِفي ُأْحِدثْ  َوَلمْ  ،-  َبْعدُ  َذَكْرتُ  َحتَّى
  .)١(»ُمْسَتْقَبًال 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٣  َأْعَضاءِ  ِمنْ  َقِلیًال  َشْیًئا َنِسیتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»اْلَماءَ  َفَأِمسَّهُ : «َقالَ  ،اْلَجَسدِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٤  َشْیًئا َنِسيَ  َمنْ : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
، َلمْ  َأوْ  اْلُوُضوءُ  َجفَّ  اْلُوُضوءَ  )٣(ُیِعدِ  َفَال  ،اْلُوُضوءِ  ِفي َأْعَضاِئهِ  ِمنْ   َوُیِعیدُ  َتَرَك، الَِّذي َوَلْیَغِسلِ  َیِجفَّ

َالةَ    .)٤(»الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٥  اْبنِ  َعنِ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َسْبَرَة، َأِبي ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  الرَّ

َالةَ  ِلُیِعدِ  ثُمَّ  َتَرَك، الَِّذي َفْلَیْغِسلِ  َفْلُیِعدْ  َشْیًئا اْلُوُضوءِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  َتَركَ  َمنْ : «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ   َوإِنْ  الصَّ
  .)٥(»الشَّْعرِ  ِمْثلَ  َكانَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٦  ِإْبَراِهیمَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َحْوَشبٍ  ْبنِ  اْلَعوَّامِ  َعنِ  َبِشیٍر، ْبنِ  ُهَشْیمِ  َعنْ  الرَّ
  .)٦(»اْلَمَكانُ  َذِلكَ  َطُهرَ  َفَقدْ  ،الطُُّهورِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  اْلَماءُ  َأَصابَ  َما: «َیُقولُ  النََّخِعيَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٧  َفِإنْ  ُوُضوِئهِ  َأْعَضاءِ  ِمنْ  َشْیًئا َنِسيَ  َمنْ : «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةَ  اْلُوُضوءَ  َأَعادَ  َجفَّ  َقدْ  َكانَ  َوإِنْ  َتَرَك، الَِّذي َفْلَیْغِسلِ  ُوُضوُءهُ  َیِجفَّ  َلمْ    .)٧(»اْلَوْقتِ  ِفي َوالصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٨    اْلَخطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  [یعید]. )١١٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  ).٣/١٠٠( التهذیب تقریب تحریر. الحدیث متروك، التمیمي عبید بن عمرو فیه مقطوع،منكر  إسناده )(٤
: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رموه، سبرة أبي بن محمد بن اهللا عبد بن بكر أبوإسناده موضوع مقطوع، فیه  )(٥

٦٢٣(.  
    إسناده صحیح مقطوع. )(٦
    إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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َالةَ  اْلُوُضوءَ  ُیِعیدَ  َأنْ  َفَأَمَرهُ  ُظْفَرٍة، َمْوِضعَ  ِرْجَلْیهِ  ِمنْ  َتَركَ  َوَقدْ  ُیَصلِّي، َرُجًال  َرَأى«   .)١(»َوالصَّ
  ؟َغْسَلةٍ  ِمنْ  اْلُوُضوءُ  َكمِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٩  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِقیلِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
َبیِّعِ  َعَلى َدَخْلتُ : َقالَ   َعِقیلِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َأَنا: ُقْلتُ : َقالَ  َأْنَت؟ َمنْ : َفَقاَلتْ  َعْفَراَء، ِبْنتِ  الرُّ
 - َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  ِبْنتُ  ُفَالَنةُ  َأوْ  -  َعِليٍّ  ِبْنتُ  َرْیَطةُ : ُقْلتُ  ُأمَُّك؟ َفَمنْ : َقاَلتْ  ،َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ 

، )٣([...]: َقاَلتْ  ؟r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  َعنْ  َأْسَأُلكَ  ِجْئُتكَ : ُقْلتُ  ،)٢(ُأْخِتي اْبنَ  َیا ِبكَ  َمْرَحًبا: َقاَلتْ 
أُ  َوَكانَ  َوَیُزوُرَنا، َیِصُلَنا r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َناءِ  َهَذا ِفي َیَتَوضَّ َناءِ  َهَذا ِمْثلِ  ِفي َأوْ  -  اْإلِ  َوُهوَ  -  اْإلِ
 َیَدْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ُثمَّ  َوَیْستَْنِثُر، َوُیَمْضِمُض، َیَدْیِه، َیْغِسلُ  َفَكانَ : «َقاَلتْ  ،ُمدٍّ  ِمنْ  َنْحوٌ 
َتْیِن، ِبَرْأِسهِ  َمَسحَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا : َقاَلتْ  ثُمَّ  ،»َثَالثًا َقَدَمْیهِ  َوَغَسلَ  َوَباِطِنِهَما، َظاِهِرِهَما ِبُأُذَنْیهِ  َوَمَسحَ  َمرَّ
 َوَنِجدُ  اْلَغْسلَ  ِإالَّ  النَّاُس  َیْأَبى: «َفَقالَ  َفَأْخَبْرُتُه، اْلَحِدیثِ  َهَذا َعنْ  َفَسَأَلِني، َعَليَّ  َدَخلَ  َقدْ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َأمَّا
  .)٤(»اْلَقَدَمْینِ  َعَلى اْلَمْسحَ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي

                                                           
: ص( التحصیل جامعاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال أبي قالبة عن عمر بن الخطاب.  )(١

  .)٢٠٣/ ٤( الموصلي یعلى أبي مسند. ومتابعاته صححه حسین سلیم أسد في حاشیة )٢١١
 الظفر موضع فترك توضأ، رجال«عن عمر مرفوعًا، بلفظ:  )٢١٨/ ١(: أخرجه ابن ماجه في سننه فائدة 

صححه األلباني فائدة:  .الحدیث ضعیف ،لهیعة ابن. وفیه فرجع: قال »والصالة الوضوء یعید أن فأمره قدمه، على
  . !! )٢٠٥/ ١(في كتابه صحیح سنن ابن ماجه 

 لمعة قدمه ظهر وفي یصلي، رجال رأى r النبي أن :r النبي أصحاب بعضوله شاهد من حدیث عن   
 داود أبي صحیحاأللباني في كتابه صححه  .والصالة الوضوء یعید أن r النبي فأمره الماء، یصبها لم الدرهم قدر
  .)٣١٠/ ١( األم -
: "أختي"، والمثبت موافق لما عند ابن راهویه في )ظ([أخي]، وفي  )١١٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢

  مسنده،...، من حدیث المصنف".
  [نعم]. )١١٩(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٣
 تقریب. أحد یتابعه ولم، لین حدیثه في، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبد فیهإسناده ضعیف،  )(٤

/ ٢( للعقیلي الكبیر الضعفاء، وكذلك )٣٥، و٦٥، و١١(واختلف علیه في متنه، انظر رقم  ).٣٢١: ص( التهذیب
٢٩٩(.  

 وأجود هذا من أصح زید بن اهللا عبد وحدیث حسن، حدیث هذا: ")٤٨/ ١(وقال الترمذي في سننه  
  ".الجراح بن وكیع منهم الحدیث هذا إلى الكوفة أهل بعض ذهب وقد. إسنادا
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زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢٠ ، أنا: َقالَ  الرَّ  َعنْ  َقْیٍس، ْبنِ  َحیَّةَ  َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريُّ
أَ  َأنَّهُ  t َعِليٍّ   َیْنُظرَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ : «َقالَ  ثُمَّ  َوُضوِئِه، َفْضلَ  َشِربَ  ُثمَّ  ِبَرْأِسِه، َمَسحَ  ُثمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا َتَوضَّ
  .)١(»َهَذا ِإَلى َفْلَیْنُظْر  r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  ِإَلى

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢١  َحیَّةَ  َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ُیوُنَس، ْبنُ  ِإْسَراِئیلُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
أَ  ُثمَّ  َبالَ  الرَّْحَبةِ  ِفي َعِلی ا َشِهْدتُ : "َقالَ  )٢(َعِليٍّ  َعنْ  َقْیٍس، ْبنِ   َوَمْضَمَض  َثَالثًا، َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  َتَوضَّ

 اْستََتمَّ  ثُمَّ  َثَالثًا، َقَدَمْیهِ  َوَغَسلَ  ِبَرْأِسِه، َوَمَسحَ  َثَالثًا، َثَالثًا َوِذَراَعْیهِ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َوَغَسلَ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ 
 َفَعْلتُ  َرَأْیُتُموِني َكالَِّذي َفَعلَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  ِإنِّي: «َقالَ  ثُمَّ  ُوُضوِئِه، َفْضلَ  َفَشِربَ  َأَخذَ  ثُمَّ  َقاِئَما،

  .)٣(»ُأِرَیُكمْ  َأنْ  َفَأْحَبْبتُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٢ ، َعنِ  اْلَكِریِم، َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َعِلی ا َأنَّ  اْلَخاِرِفيِّ

  .ِبهِ  َفَجاَءهُ  َوُضوًءا؟ َأْبِغِني ،ُقْنُبرُ  َیا: ِلَخاِدِمهِ  َقالَ  ِباْلُكوَفةِ 
 َثَالثَ  اْلَوُضوءِ  ِفي ُیْدِخَلُهَما َأنْ  َقْبلَ  َیَدْیهِ  َفَغَسلَ  َفَبَدأَ  ُعسٍّ  ِفي اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ : اْلُمِغیَرةُ  َقالَ  

 اْلِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْمَنى َیَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ  َثَالثًا، َمْضَمَض  ُثمَّ  َمرَّاٍت،
ْیفِ  ِفي: َقالَ  ،ِبَها َفَمَسحَ  َرْأِسهِ  َعَلى َیَدْیهِ  ِبِإْحَدى َماءٍ  َغْرَفةَ  َغَرفَ  ُثمَّ  َكَذِلَك، اْلُیْسَرى ثُمَّ  َثَالثًا،  الصَّ
ْیفِ  َغَرَفَها َكَأنَّهُ  )٤([...]  ثُمَّ  َكَذِلَك، اْلُیْسَرى ُثمَّ  َثَالثًا، اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى اْلُیْمَنى ِرْجَلهُ  َغَسلَ  ُثمَّ : َقالَ  ،ِللصَّ
 َفَهَكَذا r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  ِإَلى َیْنُظرَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ : «َقالَ  ُثمَّ  َوُضوِئِه، َفْضلِ  ِمنْ  َفَشِربَ  ،َقاِئًما َقامَ 

أْ    .»َفْلَیَتَوضَّ
، َصَنعَ  َكَما َقاِئًما َوُضوِئهِ  َفْضلَ  َشِربَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َوَیَرْونَ : َقالَ    ،اْلَمْكُتوَبةَ  َصلَّى ثُمَّ  َعِليٌّ

َالِة، ِبَوُضوءِ  ُقْنُبًرا َدَعا َحتَّى َمْقَعِدهِ  ِمنْ  َیْبَرحْ  َلمْ  ُثمَّ : َقالَ   ِمْنَها َفَمْضَمَض  َواِحَدةً  َغْرَفةً  َغَرفَ  ُثمَّ  الصَّ
 َقَسَمَها، ُعْضوٍ  ِلُكلِّ  َواِحَدةً  َمْسَحةً  اْلَغْرَفةِ  ِتْلكَ  ِمنْ  َوِرْجَلْیهِ  َوَرْأِسهِ  َوِذَراَعْیهِ  ِبَوْجِههِ  َوَمَسحَ  َواْستَْنَثَر،

                                                                                                                                                                          
 مسح أنه r النبي عن وجه غیر من روي وقد صحیح، حسن حدیث الربیع حدیث: ")٥٠/ ١(وقال مرة 

 محمد، بن جعفر: یقول وبه بعدهم ومن  r النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل. مرة برأسه
  ".واحدة مرة الرأس مسح رأوا وٕاسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، وسفیان

  إسناده صحیح موقوف. )(١
  [عن علي]، وهذا ألیق بالصواب. )١٢١(برقم  ١لم یزد في دار التأصیل ط )(٢
  موقوف.  إسناده صحیح )(٣
  [قال]. )١٢٢(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٤
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 َلمْ  َمنْ  ُوُضوءُ  َهَكَذا: " َقالَ  ُثمَّ  َواِحَدًة، َوَرْأِسهِ  َوِذَراَعْیهِ  ِبَوْجِهِه، َوَمَسحَ  ،)١([...] َواْستَْنَثرَ  َض َفَمْضمَ 
أَ  َأنْ  َأَحبَّ  ِإنْ : «َیُقولُ  ُیْحِدثْ    .)٢(»َفَال  َشاءَ  َوإِنْ  َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٣  ْبنِ  َعِليِّ  ْبنَ  ُمَحمَّدَ  َأنَّ  ،ُأَصدِّقُ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
بَ  ِبَوُضوءٍ  َعِليٌّ  َدَعا: َقالَ  ،َأِبیهِ  َعنْ  َأِبي، َأْخَبَرِني: َقالَ  َأْخَبَرهُ  ُحَسْیٍن،  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  َلهُ  َفُقرِّ

 َیَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َواْستَْنَشقَ  َثَالثًا، َمْضَمَض  ُثمَّ  َوُضوِئِه، ِفي ُیْدِخَلُهَما َأنْ  َقْبلَ 
 ِإَلى اْلُیْمَنى ِرْجَلهُ  َغَسلَ  ُثمَّ  َواِحَدًة، َمْسَحةً  ِبَرْأِسهِ  َمَسحَ  ثُمَّ  َكَذِلَك، اْلُیْسَرى ثُمَّ  َثَالثًا، اْلِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْمَنى

َناءَ  َفَناَوْلُتهُ  َناِوْلِني،: ِلي َفَقالَ  ،َقاِئًما َقامَ  ُثمَّ  َكَذِلَك، اْلُیْسَرى ثُمَّ  َثَالثًا، اْلَكْعَبْینِ   َفْضلُ  ِفیهِ  الَِّذي اْإلِ
 َأَباكَ  َرَأْیتُ  َفِإنِّي َتْعَجْب، َال : «َقالَ  َعِجْبتُ  َرآِني َفَلمَّا ،َفَعِجْبتُ  َقاِئَما َوُضوِئهِ  َفْضلِ  ِمنْ  َفَشِربَ  َوُضوِئهِ 

  .)٥(َقاِئًما َوُضوِئهِ  َفْضلَ  )٤(َوِبَشَراِبهِ  ،َهَذا )٣(ِبَوُضوِئهِ : َیُقولُ  ،»َأْصَنعُ  َرَأْیتَِني َما ِمْثلَ  َیْصَنعُ  r النَِّبيَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٤  َعفَّاَن، ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  َبَلَغُه، َأنَّهُ  َعَطاءٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َغَسلَ  ُثمَّ  )٦([...] َثَالثًا، َیَدْیهِ  َوَعَلى َثَالثًا، َوْجِههِ  َعَلى َأْفَرغَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ  َثَالثًا، َمْضَمَض  َأنَّهُ 
أَ  َهَكَذا: «َقالَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا ِرْجَلْیهِ    .»r النَِّبيُّ  َتَوضَّ

  .)٧(»َأْنُقْص  َوَلمْ  َعَلْیهِ  َأِزدْ  َلمْ  ُعْثَمانَ  َعنْ  َأْسَتْیِقْنَها َوَلمْ : «َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٥  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َسَلَمةَ  ْبنِ  َشِقیقِ  َعنْ  َشِقیٍق، ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

أَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ   َثَالثًا َوْجَههُ  َوَغَسلَ  َواْستَْنَثَر، َواْسَتْنَشَق، َوَمْضَمَض، َثَالثًا، َثَالثًا َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  َتَوضَّ
                                                           

  .)ظ([واحدة]، وأشاروا بالزیادة من  )١٢٢(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(١
 عبد بن الَخاِرِفّي الحارثو  و أمیة،عبد الكریم بن أبي المخارق أب األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه )(٢
  )، مختصرًا.١٢١برقم (وهو عند المصنف ). ٣٦١، و١٤٦: ص( التهذیب ضعیف. تقریبكالهما األعور،  اهللا
  ".)ظ([الوضوء]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "بوضوئه"، والمثبت من  )١٢٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  [لشرابه]. )١٢٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  )، مختصرًا.١٢١برقم ( وهو عند المصنف مبهمًا.رجًال  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه )(٥
[ثم مسح برأسه]، وقالوا في حاشیته: "قوله:  "ثم مسح برأسه" سقط من  )١٢٤(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٦

  األصل، وال بد منه، وینظر "سنن الدارقطني"،...، عن عثمان، بنحوه".
/ ١(ه صحیح، ومسلم في )٤٣/ ١( هصحیححدیث في البخاري في الهذا بالغ. وأصل  حدیثرجاله ثقات، وال )(٧

 اإلناء، في یمینه أدخل ثم فغسلهما، مرار، ثالث كفیه على فأفرغ بإناء، دعا عفان بن عثمان رأى، بلفظ: ")٢٠٤
 ثالث رجلیه غسل ثم برأسه، مسح ثم مرار، ثالث المرفقین إلى ویدیه ،ثالثاً  وجهه غسل ثم واستنشق، فمضمض،

 فیهما یحدث ال ركعتین صلى ثم هذا، وضوئي نحو توضأ من« r اهللا رسول قال: قال ثم الكعبین، إلى مرار
  " واللفظ للبخاري. دون [قصة تخلیل األصابع].ذنبه من تقدم ما له غفر نفسه،
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 َوَغَسلَ  َوَباِطَنُهَما، َظاِهَرُهَما َوُأُذَنْیهِ  ِبَرْأِسِه، َمَسحَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا َوِذَراَعْیهِ : - َقالَ  َوَحِسبُتهُ : َقالَ  - 
: َقالَ  ُثمَّ  َقَدَمْیِه، َیْغِسلَ  َأنْ  َقْبلَ  َوْجَههُ  َغَسلَ  ِحینَ  ِلْحَیَتهُ  َوَخلَّلَ  َأَصاِبَعُه، َوَخلَّلَ  َثَالثًا، َثَالثًا َقَدَمْیهِ 

  .)١(»َفَعْلتُ  َرَأْیُتُموِني َكالَِّذي َیْفَعلُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٦  اْبنِ  َعنِ  َیَساٍر، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا الرَّ

أَ  َأنَّهُ  َعبَّاٍس،   .)٢(»َیْفَعُلهُ  َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ « َذَكرَ  ثُمَّ  َواِحَدًة، َغْسَلةً  ِمْنهُ  ُعْضوٍ  ُكلَّ  َفَغَسلَ  َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٧  اْبنِ  َعنِ  َیَساٍر، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َقْیٍس، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  الرَّ

أَ « r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعبَّاٍس،   .)٣(»َمرَّةً  َمرَّةً  َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٨ ، َعنِ  الرَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  َیَساٍر، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

 َصبَّةً  اْلُیْسَرى َعَلى َصبَّ  ثُمَّ  اْلُیْمَنى، ِبَیِدهِ  َفَغَرفَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِبُوُضوءِ  ُأْخِبُرُكمْ  َأَال : «َقالَ  َأنَّهُ 
  .)٤(»َصبَّةً 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٩  َعنِ  َیَساٍر، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  الرَّ
أَ « r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ    .)٥(»َوَثَالثًا َمرًَّة، ُوُضوَءْیِن، َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٠  َأنَّهُ  ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  َقْیٍس، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  الرَّ
أَ  َأنْ  ُیْحِسنُ  َكانَ  َمنْ «: َفَقالَ  اْلُوُضوِء، ِفي َغَرَفاتٍ  َثَالثِ  َعنْ  ُسِئلَ    .)٦(»َواِحَدةٌ  َغْرَفةٌ  َكَفْتهُ  َیَتَوضَّ

                                                           
 التهذیب تقریب، لین الحدیث. األسدي جمرة بن شقیق بن عامرالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(١
 بن عثمان رأى، بلفظ: ")٢٠٤/ ١(ه صحیح، ومسلم في )٤٣/ ١( هصحیح. وأخرجه البخاري في )٢٨٧: ص(

 غسل ثم واستنشق، فمضمض، اإلناء، في یمینه أدخل ثم فغسلهما، مرار، ثالث كفیه على فأفرغ بإناء، دعا عفان
 قال: قال ثم الكعبین، إلى مرار ثالث رجلیه غسل ثم برأسه، مسح ثم مرار، ثالث المرفقین إلى ویدیه ،ثالثاً  وجهه
" ذنبه من تقدم ما له غفر نفسه، فیهما یحدث ال ركعتین صلى ثم هذا، وضوئي نحو توضأ من« r اهللا رسول

  واللفظ للبخاري. دون [قصة تخلیل األصابع].
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
. )٦٢٣: ص( التهذیب تقریب، رموه بالوضع. سبرة أبي بن محمد بن اهللا عبد بن بكر أبوإسناده موضوع، فیه  )(٥

كما في  »مرة مرة r النبي توضأ: «والثابت من طریق زید بن أسلم عن عطاء بن یسار، عن ابن عباس، قال
  .)٤٣/ ١( البخاري صحیح

  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣١ ، َعنِ  الرَّ  َأنَّهُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الثَّْوِريِّ
أَ    .)١(" َمرَّةً  َمرَّةً  َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٢ ، َعنِ  الرَّ  َأْسَبغَ  ِإَذا َمرَّةً  ُتْجِزئُ : «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اْلُوُضوءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٣ أَ  َلوْ : «َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِفي َفَأْبَلغَ  َواِحَدةً  َمرَّةً  َرُجلٌ  َتَوضَّ
  .)٣(»َعْنهُ  َأْجَزأَ  اْلَمرَّةِ  ِتْلكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٤ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َجاِبٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
تَْینِ  َوُیْجِزئُ  َمرَّةً  ُیْجِزئُ «   .)٤(»َمرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٥ ، َعنِ  الرَّ  ْبنَ  ُعَمرَ  َرَأى، َمنْ  َأْنَبَأِني: َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
أُ « اْلَخطَّابِ  تَْینِ  َیَتَوضَّ   .)٥(»َمرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٦  َرَأى َأنَّهُ  َیِزیَد، ْبنِ  اْألَْسَودِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أُ « t اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  تَْینِ  َیَتَوضَّ تَْینِ  َمرَّ   .)٦(»َمرَّ

                                                           
أخرجه فائدة: . )١٢٦( األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وهو عند المصنف عبرقم )(١

 بن ویعقوب الوهاب، عبد عن سعید، بن یحیى عن شریك،من طریق  )١٨٥: ص( الطهورأبو عبیدة في كتابه 
  .»مرة مرة الوضوء،  یجزئ أو،  یكفي« قال عباس، ابن عن خالد،

 عن الوهاب، عبد عن سعید، بن یحیى عن شریك،من طریق  )٣٥٠: ص( في مسنده الجعد ابنوأخرجه 
  . مرة مرة الوضوء یجزئ أو یكفي: قال عباس ابن

قلت: من الواضح أنَّه اختلف على شریك، إلشارت الثوري هنا أن یحیى بن سعید أخذه عن رجل، ولم 
  ).٢٦٦: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، كثیراً  یخطئ، النخعي اهللا عبد بن شریك یذكر فیه اثنین، وأیضاً 

  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
روى عن جابر بن یزید، والحسن البصري، فهل من  حمزة أبو جابر بن اهللا عبدفائدة: مقطوع.  إسناده صحیح )(٤

  .!!؟ الممكن أن یكون األثر من قولها
 .)١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریر. أبي سلیمان، صدوقاألثر صحیح، وهذا إسناده حسن موقوف، فیه حماد بن  )(٥
المبهم، وهو األسود بن یزید. وهو ) عینت الرجل ١٣٦یضر جهالة الرجل المبهم؛ ألنَّ الروایة التي تلیها برقم ( وال

  ).١٣٦عند المصنف برقم (
  إسناده صحیح موقوف. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٧ ، َعنِ  الرَّ  اْبنَ  ُأَوضِّئُ  ُكْنتُ : «َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  ُكَهْیٍل، ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
َتْیِن، ِمَراًرا ُعَمرَ    .)١(»َثَالثًا َوِمَراًرا َمرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٨ ، َیْحَیى ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َأَنٍس، ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  الرَّ  َرُجًال  َأنَّ  )٢([...] اْلَماِزِنيِّ
  r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َكْیفَ  ُتِرَیِني َأنْ  َتْسَتِطیعُ  َهلْ : r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َوَكانَ  َزْیٍد، ْبنِ  اللَّهِ  ِلَعْبدِ : َقالَ 

ُأ؟ تَْیِن، َفَغَسَلُهَما َیَدْیهِ  َعَلى َفَأْفَرغَ  ِبَوُضوءٍ  َزْیدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َفَدَعا ،»َنَعمْ : «َقالَ  َیَتَوضَّ  َمْضَمَض  ُثمَّ  َمرَّ
تَْیِن، اْلِمْرَفَقْینِ  ِإَلى َیَدْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َوَغَسلَ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ   َفَأْقَبلَ  ،ِبَیَدْیهِ  َرْأَسهُ  َمَسحَ  ُثمَّ  َمرَّ

 ِمْنُه، َبَدأَ  الَِّذي اْلَمَكانِ  ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَُّهَما ُثمَّ  َقَفاُه، ِإَلى ِبِهَما َذَهبَ  ُثمَّ  َرْأِسِه، ِبُمَقدَّمِ  َبَدأَ  َوَأْدَبرَ  ِبِهَما
  .)٣(ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ 

َالةُ  اْلُوُضوءُ  ُیَكفِّرُ  َما َبابُ    َوالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٩ ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ ، َیِزیدَ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  )٤(َعنْ  اللَّْیِثيِّ

أَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َأَبانَ  ْبنِ  ُحْمَرانَ   َمْضَمَض  ثُمَّ  َفَغَسَلُهَما، َثَالثًا َیَدْیهِ  َعَلى َفَأْفَرغَ  َتَوضَّ
 ثُمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  اْلُیْسَرى َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، اْلِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْمَنى َیَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َواْستَْنَثَر،

 r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ثُمَّ  َكَذِلَك، َثَالثًا اْلُیْسَرى ُثمَّ  َثَالثًا، اْلُیْمَنى َقَدَمهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  ِبَرْأِسِه، َمَسحَ 
أُ  أَ  َمنْ : «َقالَ  ثُمَّ  ُوُضوِئي، َنْحوَ  )٥(َیَتَوضَّ  َنْفَسُه، ِفیِهَما ُیَحدِّثُ  الَ  َرْكَعتَْینِ  َصلَّى ُثمَّ  َهَذا، ُوُضوِئي َتَوضَّ

  .)٦(»َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٠ ، َیِزیدٍ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ِشَهاٌب، اْبنُ  َحدََّثهُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  اْلُجْنَدِعيِّ

أَ  ُعْثَمانَ  َأنَّ  ُعْثَماَن، َمْوَلى ُحْمَرانَ  َسِمعَ  َأنَّهُ   َثَالثًا، َواْسَتْنَثرَ  ،)٧(َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َیَدْیهِ  َعَلى َفَأْهَراقَ  َتَوضَّ
 َذِلَك، ِمْثلَ  اْلُیْسَرى َوَغَسلَ  َثَالثًا، اْلِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْمَنى َیَدهُ  َوَغَسلَ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َوَغَسلَ  َثَالثًا، َوَمْضَمَض 

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
 أحمد مسند، و )٥(، ومن الواضح أنَّ سقط [عن أبیه]، انظر: رقم )١٣٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢
  من طریق المصنف، به. )٨٠/ ١( خزیمة ابن صحیح، و )٣٦٨/ ٢٦(

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
]، وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، والمثبت من )١٣٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤   ". )ظ([أنَّ
  [توضأ]. )١٣٩(برقم  ١في دار التأثیل ط )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
  [َمرَّاٍر]. )١٤٠(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٧
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 r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ُثمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  اْلُیْسَرى ثُمَّ  َثَالثًا، اْلُیْمَنى َقَدَمهُ  َغَسلَ  ُثمَّ  ِبَرْأِسِه، َمَسحَ  ُثمَّ 
أَ  أَ  َمنْ : «َقالَ  ُثمَّ  ُوُضوِئي، َنْحوَ  َتَوضَّ  ِفیِهَما ُیَحدِّثْ  َلمْ  َرْكَعتَْینِ  َفَرَكعَ  َقامَ  ُثمَّ  َهَذا، ُوُضوِئي ِمْثلَ  َتَوضَّ
  .)١(»َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  ،َنْفَسهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤١  ُحْمَرانَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أَ  ِبَوُضوءٍ  َفَدَعا ِباْلَمَقاِعدِ  ُعْثَمانُ  َجَلَس : َقالَ  ُعْثَمانَ  َمْوَلى  َلْوالَ  ِبَحِدیثٍ  َألَُحدِّثَنَُّكمْ  َواللَّهِ : َقالَ  ثُمَّ  َفَتَوضَّ

أَ  َما: «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِإنِّي َحدَّْثُتُكُموُه، َما اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي آَیةٌ   ،ُوُضوَءهُ  َفَأْحَسنَ  َرُجلٌ  َتَوضَّ
َالةِ  َوَبْینَ  َبْیَنهُ  َما َلهُ  ُغِفرُ  ِإالَّ    .»ُیَصلَِّیَها َحتَّى اْألُْخَرى الصَّ

  .)٢(ِمْنهُ  َسِمْعُتهُ  َأَنا: َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٢  ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  َعَطاٍء، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

ِبِل، ِرْعَیةَ  )٣(َنَتَناَوبُ  َوَنْحنُ  َسَفَرٍة، ِفي r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكنَّا: َقالَ  ،اْلُجَهِنيِّ  َعاِمرٍ   َیْومٍ  َذاتَ  َفِجْئتُ  اْإلِ
 r النَِّبيَّ  َفَسِمْعتُ  اْلَخطَّاِب، ْبنِ  ُعَمرَ  َجْنبِ  ِإَلى َفَجَلْستُ  َقْوِلهِ  َبْعُض  َسَبَقِني َوَقدْ  ،َیْخُطبُ  r َوالنَِّبيُّ 
أَ  َمنْ : «َیُقولُ   ِمنْ  َیْفُرغَ  َحتَّى ِفیَها َیُقولُ  َما َیْعَلمُ  َصَالًة، َفَصلَّى )٤(ُیَصلِّي َقامَ  ُثمَّ  اْلُوُضوَء، َفَأْسَبغَ  َتَوضَّ

 آِنًفا َقالَ  َقدْ : اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَقالَ  َبٍخ، َبخٍ : ُقْلتُ : )٥(َفَقالَ . »ُأمُّهُ  َوَلَدْتهُ  َیْومَ  َكَهْیَئِتهِ  َكانَ  ،َصَالِتهِ 
أَ  َمنْ : " َقالَ  ،َهَذا ِمنْ  َأْجَودَ   َفَرغَ  َحتَّى ِفیَها َیُقولُ  َما َیْعَلمُ  َصَالةً  َفَصلَّى َقامَ  ثُمَّ  اْلُوُضوَء، َفَأَسْبغَ  َتَوضَّ
 َثَماِنَیةُ  َلهُ  ُفِتَحتْ  َوَرُسوُلُه، َعْبُدهُ  ُمحمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  ،اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : َقالَ  ُثمَّ  َصَالِتِه، ِمنْ 

  .)٦("َشاءَ  َأیَِّها ِمنْ  َیْدُخلُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َأْبَوابٍ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
[فكنا نتناوب]، وقالوا في حاشیته: "قوله [فكنا نتناوب] لیس في األصل،  )١٤٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣

  ".)ظ(والمثبت من 
  [یصلي]. )١٤٢(برقم  ١لم یزد في دار التأصیل ط )(٤
  [قال]. )١٤٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥
 تهذیبعن عقبة بن عامر. انظر:  الطائفى عطاء بن اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال  )(٦

  .)٥٥٠/ ٢٨( أحمد مسند. ومتابعاته صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة )٣١٢/ ١٥( الرجال أسماء في الكمال
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٣ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ قُ : «َقالَ  اْألَْشَعِريَّ  ُموَسى َأَبا َأنَّ  الزُّْهِريِّ  َعَلى ُنَحرِّ
َالةُ  َكفََّرتِ  اْلَمْكُتوَبةَ  َصلَّْیَنا َفِإَذا ،َأْنُفِسَنا قُ  ُثمَّ  َقْبَلَها، َما الصَّ  َكفََّرتِ  َصلَّْیَنا َفِإَذا ،َأْنُفِسَنا َعَلى ُنَحرِّ

َالةُ    .)١(»َقْبَلَها َما الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٤ : اْلَفاِرِسيُّ  َسْلَمانُ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َأَباَن، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالةِ  ِإَلى َقامَ  ِإَذا اْلُمْؤِمنَ  اْلَعْبدَ  ِإنَّ «  تََتَفرَّقَ  َحتَّى َصَالِتهِ  ِمنْ  َیْفُرغُ  َفَال  َرْأِسِه، َعَلى َخَطاَیاهُ  ُوِضَعتْ  الصَّ
  .)٣(»َوِشَماًال  َیِمیًنا َتسَّاَقطُ  النَّْخَلِة، )٢(ُعُذوقُ  َتَفرَّقُ  َكَما ِمْنهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٥ ، َزْیدٍ  َعنْ  ِمْسَعٍر، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ يِّ  َما: " َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلَعمِّ
َالةِ  اْألَْرضِ  َأْهلِ  ِمنْ  ُمَنادٍ  ُیَناِدي  َفَأْطِفُئوا آَدمَ  َبِني َیا ُقوُموا: السََّماءِ  َأْهلِ  ِمنْ  ُمَنادٍ  ُیَناِديَ  َحتَّى ِبالصَّ
َالةِ  ِإَلى النَّاُس  َیُقومُ  ُثمَّ  ُیَؤذُِّن، اْلُمَؤذِّنُ  َفَیُقومُ : «َقالَ  "،ِنیَراَنُكمْ    .)١(»الصَّ

                                                           
 الشامیین مسنداألثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال الزهري عن أبي موسى األشعري. انظر:  )(١
 مالك بني من رجل، حدثني الزهري،من طریق  )٢٦٥/ ٤( الشامیین مسند. وأخرجه الطبراني في كتابه )٤/٢٦٥(

 إذا هذه صالتكم حدیث أحدثكم: " یقول األشعري موسى أبا سمع أنه النحام، له یقال الفقه تبع ممن كنانة بن
، الكنانى النحام عبید أبو... األثر، بنحوه، مطوًال. وفیه أنفسنا، على نحرق ثم الظهر، صالة نصلي: الكبائر اجتنبتم

  مثل هذا یحسن حدیثه. 
 الحدیث غریب في النهایة .عذاق على ویجمع الشماریخ، من فیه بما العرجون: وبالكسر النخلة،: بالفتح ذقالعَ  )(٢

  .)١٩٩/ ٣( واألثر
: ص( التهذیب تقریب، متروك. عیاش أبي بن نضعیف جدًا موقوف، فیه أبو  إسناده األثر صحیح، وهذا  )(٣

. وأخرجه ابن أبي )٢٣٤: ص( التهذیب تقریب ، وسعید بن جبیر لم یدرك سلمان الفارسي. انظر تاریخ وفاته.)٨٧
 عذق یتحات كما فتحاتت رأسه على خطایاه وضعت المسلم الرجل توضأ إذا«بلفظ:  )١٦/ ١(شیبة في مصنفه 

  . بإسناد صحیح.»النخلة
 بن أبان عن طهمان، بن إبراهیممن طریق  )٢٣٦/ ٦( الكبیر المعجمأخرجه الطبراني في كتابه فائدة:   

 في قام إذا المؤمن العبد إن: «قال r النبي عن سلمان، عن مسروق، عن جبیر، بن سعید عن عیاش، أبي
. قلت: إبراهیم بن طهمان، »وشماال یمینا النخلة عذوق تفرق كما عنه فتفرق رأسه، على ذنوبه وضعت الصالة،

  .)٨٧: ص( التهذیب تقریب، متروك. عیاش أبي بن أبان، و )٩٠: ص( التهذیب تقریبیغرب، ولم یتابعه أحد. 
 المعجم، و )١٨٤/ ٨( األوسط المعجم،  و )٢٥٠، و٢٣٥/ ٦( الكبیر المعجم وأخرجه الطبراني في كتابه  
، وأبو نعیم )٢٠: ص( ذلك وثواب األعمال فضائل في الترغیب، وابن شاهین في كتابه )٢٧٢/ ٢( الصغیر

، )٥٠٣/ ٤( اإلیمان شعب، والبیهقي في كتابه )٣٦٧/ ١( األصفیاء وطبقات األولیاء حلیةاألصبهاني في كتابه 
  بأسانید ضعیفه.
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٦  َكِثیرٍ  َأِبي َعنْ  ُمرََّة، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ِمْسَعٍر، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
، َبْیِديِّ  -  )٢(َبْثَرةً  َیْعِني -  َشْأَفةٌ  آَدمَ  ُعُنقِ  ِفي َخَرَجتْ : «َقالَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الزُّ
 َصَالةً  َصلَّى ثُمَّ  ،)٣(اْلَحْقوِ  ِإَلى َفاْنَحَدَرتْ  َصَالةً  َصلَّى ُثمَّ  َصْدِرِه، ِإَلى َفاْنَحَدَرتْ  َصَالةً  َفَصلَّى

، ِإَلى َفاْنَحَدَرتْ  ْبَهاِم، ِإَلى َفاْنَحَدَرتْ  َصَالةً  َصلَّى ُثمَّ  اْلَكفِّ   .)٤(»َفَذَهَبتْ  َصَالةً  َصلَّى ثُمَّ  اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٧ ، َعنِ  الرَّ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  َواِئلٍ  َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

َلَواتُ «: َمْسُعودٍ    .)٥(»اْلَكَباِئرُ  اْجتُِنَبتِ  َما َبْیَنُهنَّ  ِلَما َكفَّاَراتٌ  الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٤٨ ، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  َعنْ  ُشَبْیٍل، ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  الثَّْوِريُّ

 َیرَ  َلمْ  َفَكَأنَّهُ  اللَّْیلِ  آِخرِ  ِمنْ  َفَصلَّى َفَقامَ : َقالَ  ،اْجِتَهاَدهُ  َیْنُظرُ  َسْلَمانَ  ِعْندَ  َباتَ  َأنَّهُ  ِشَهاٍب، ْبنِ  َطاِرقِ 
َلَواتِ  َهِذهِ  َعَلى َحاِفُظوا: «َسْلَمانُ  َفَقالَ  ،َلهُ  َذِلكَ  َفَذَكرَ  ،َیُظنُّ  َكانَ  الَِّذي  َكفَّاَراتٌ  َفِإنَُّهنَّ  ؛اْلَخْمسِ  الصَّ
 وَالَ  َلهُ  َمنْ  َفِمْنُهمْ  :َمَناِزلَ  َثَالثِ  َعَلى َكاُنوا النَّاُس  َأْمَسى َفِإَذا اْلَمْقَتَلَة، ُتِصبِ  َلمْ  َما اْلِجَراَحاتِ  ِلَهِذهِ 

 َفَقامَ  النَّاِس، َوَغْفَلةَ  اللَّْیِل، ُظْلَمةَ  اْغتََنمَ  َفَرُجلٌ  َعَلْیِه، َوَال  َلهُ  َال  َوِمْنُهمْ  َلُه، َوَال  َعَلْیهِ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َعَلْیِه،
 ِفي َرْأَسهُ  َفَرِكبَ  اللَّْیِل، َوُظْلَمةَ  النَّاِس، َغْفَلةَ  اْغتََنمَ  َوَرُجلٌ  َعَلْیِه، وَالَ  َلهُ  َفَذِلكَ  َأْصَبحَ  َحتَّى ُیَصلِّي

                                                                                                                                                                          
يِّ ال زیدإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١ . وأخرجه الطبراني في كتابه )٢٢٣: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. َعمِّ

 عن حدثه، أنه حبیش بن زر عن بهدلة، بن عاصم عن العطار، یعني أبانمن طریق  )١٤١/ ١٠( الكبیر المعجم
 قوموا آدم، بني یا: فیقول صالة كل حضرة عند مناد یبعث: " قال أنه r اهللا رسول عن مسعود، بن اهللا عبد

 ما لهم فیغفر ویصلون أعینهم، من خطایاهم وتسقط فیتطهرون فیقومون أنفسكم، على أوقدتم ما عنكم فأطفئوا
 على أوقدتم ما فأطفئوا قوموا آدم، بني یا: نادى األولى صالة عند كان فإذا ذلك، بین فیما یوقدون ثم بینهما،
 المغرب حضرت فإذا ذلك، فمثل العصر حضرت فإذا بینهما، ما لهم فیغفر ویصلون فیتطهرون فیقومون أنفسكم،

 ومدلج خیر، في فمدلج: «r اهللا رسول قال ثم ،" لهم غفر وقد فینامون ذلك، فمثل العتمة حضرت فإذا ذلك، فمثل
   ).٢٨٥: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، أوهام له، النجود أبي بن عاصم. وفیه »شر في

 نفیه أبو و  الكبیر، في الطبراني رواه: ")٢٩٩/ ١( الفوائد ومنبع الزوائد مجمعقال الهیثمي في كتابه فائدة:   
  ".!! عیاش أبي بن
  .)٢٣٩/ ١( العربیة المعاجم تكملة .الصغیر الخراج هو )(٢
  .)٤١٧/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .اإلزار معقد الحقو )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  مرفوعًا، مطوًال.  )٣٦١ -٦/٣٦٠(إسناده صحیح، وله حكم الرفع. وأخرجه أحمد في مسنده  )(٥
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 )٢(َواْلَحْقَحَقةَ  َفِإیَّاكَ  َعَلْیِه، وََال  َلهُ  َال  َفَذِلكَ  َنامَ  )١(ثُمَّ  اْلِعَشاَء، َصلَّى َوَرُجلٌ  َلُه، وََال  َعَلْیهِ  َفَذِلكَ  اْلَمَعاِصي
  .)٣(»َوالدََّوامِ  ِباْلَقْصدِ  َوَعَلْیكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٩  ْبنِ  السَّاِئبِ  َعنِ  التَّْوَأَمِة، َمْوَلى َصاِلحٍ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
َالةِ  ِإَلى الرَُّجلُ  َقامَ  َوإَِذا ُنوٌر، َبْیِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةُ : «َقالَ  ثَاِبتٍ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َخبَّاٍب،  ُعلَِّقتْ  الصَّ
  .)٤(»َخِطیَئةً  ِبَها َعْنهُ  اللَّهُ  َكفَّرَ  ِإالَّ  َسْجَدةً  َیْسُجدُ  َفَال  َفْوَقُه، َخَطاَیاهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٠  َقالَ : َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلَبْصَرِة، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِبهِ  َوَتُحفُّ  السََّماِء، َعَنانِ  ِإَلى َقَدِمهِ  ِمنْ  َعَلْیهِ  الرَّْحَمةُ  تَتََناَثرُ  :ِخَصالٍ  َثَالثُ  ِلْلُمَصلِّي: «r النَِّبيُّ 

  .)٧(»)٦(اْنَفَتلَ  َما ُیَناِجي َمنْ  اْلُمَناِجي َعِلمَ  َلوْ  :ُمَنادٍ  َوُیَناِدي السََّماِء، َأْعَنانِ  ِإَلى )٥(َقْرِنهِ  ِمنْ  اْلَمَالِئَكةُ 
  اْلَخَطاَیا ِمنَ  اْلُوُضوءُ  ُیْذِهبُ  َما َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥١  َیْخُرجُ  َما َكانَ  َمْضَمَض  ِإَذا: «َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِمْنهُ  َیْخُرجُ  َما َكانَ  َوْجَههُ  َغَسلَ  َوإَِذا َخَطاَیا، َأْنِفهِ  ِمنْ  َیْخُرجُ  َما َكانَ  اْستَْنَثرَ  َوإَِذا َخَطاَیا، ِفیهِ  ِمنْ 

                                                           
  مثل ما في "ص". )١٤٨(برقم  ١والزوائد، وفي "ص" [ونام]". وفي دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "كذا في )(١
 النهایة .العبادة في الرفق إلى إشارة وهو،...، تطیقه ال ما على الدابة تحمل أن هو وقیل. السیر من المتعب هو )(٢
  .)٤١٢/ ١( واألثر الحدیث غریب في
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
، واختالط )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیمإسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه  )(٤

  . )١٧٧: ص( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباطانظر:  .التوءمة مولى نبهان بن صالح
 عن التوأمة، مولى صالح، عن ذئب، أبي ابنمن طریق  )٦٠/ ٢(وأخرج ابن أبي شیبة في مصنفه 

 من أفضل بیته في الرجل صالة: «ثابت بن زید لي فقال المسجد، في إال أصلي ال كنت: قال خباب، بن السائب
  . بإسناد صحیح.»نور بیته في الرجل وصالة المكتوبة، إال المسجد في صالة

 بیته في المرء صالة أفضل" ثابت مرفوعًا، بلفظ: بن زیدمن حدیث  )٤٩٣/ ٣٥( همسندوأخرج أحمد في   
  . صححه شعیب األرنؤوط في حاشیته." المكتوبة إال
 ١، وفي األصل "فوقه" وهو موضع القرن من رأس اإلنسان". وفي دار التأصیل ط)ظ(قال المحقق: "كذا في  )(٥

  كما في األصل. )١٥٠(برقم 
  .)١٦٦٩/ ٣( المعاصرة العربیة اللغة معجمانصرف.  )(٦
  إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. )(٧



٤٢ 
 

 اْألَْقَذارِ  ِمنَ  َعْنهُ  َیْهِبطُ  َما َكانَ  ِبَرْأِسهِ  َمَسحَ  َوإَِذا َخَطاَیا، ِمْنَها َیْهِبطُ  َما َكانَ  َیَدْیهِ  َغَسلَ  َوإَِذا َخَطاَیا،
  .)١(»َكِبیَرةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  ُأمُّهُ  َوَلَدْتهُ  َكَما َیْرِجعَ  َحتَّى ،َخَطاَیا َعْنُهَما َیْهِبطُ  َما َكانَ  ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  َوإَِذا َخَطاَیا،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٢ بَّاِح، ْبنِ  اْلُمثَنَّى َعنِ  الرَّ ، اْلَقاِسمِ  َعنِ  الصَّ  ُأمُّ  َلَها ُیَقالُ  َلهُ  َمْوَالةً  َأنَّ  الشَّاِميِّ
 َرُسولِ  َعنْ  ،َحدََّثهُ  َحِدیثٍ  َعنْ  َفَسَأَلْتهُ  ُأَماَمةَ  َأِبي ِإَلى َوَأْرَسَلتْ  َوَقَلٍم، ِبَدَواةٍ  السِّْترِ  ِفي َأْجَلَسْتهُ  ،)٢(َهاِشمٍ 
 َخَرَجتِ  َیَدْیهِ  َفَغَسلَ  اْلُوُضوءِ  ِإَلى َقامَ  َمنْ : «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َفَقالَ  اْلُوُضوءِ  ِفي r اللَّهِ 

 َحتَّى َفَكَذِلكَ  َأْنِفِه، ِمنْ  َخَرَجتْ  اْسَتْنَثرَ  َفِإَذا ِفیِه، ِمنْ  اْلَخَطاَیا َخَرَجتِ  َمْضَمَض  َفِإَذا َیَدْیِه، ِمنْ  اْلَخَطاَیا
ةٍ  َكانَ  َمْفُروَضةٍ  َصَالةٍ  ِإَلى َخَرجَ  َفِإنْ  ،اْلَقَدَمْینِ  َیْغِسلَ   َكاَنتْ  َتَطوُّعٍ  َصَالةِ  ِإَلى َخَرجَ  َوإِنْ  َمْبُروَرٍة، َكَحجَّ
   .)٣(»َمْبُروَرةٍ  َكُعْمَرةٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٣  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َسوَّاٍر، ْبنِ  َأْشَعثَ  َعنْ  َوَرُجٌل، ُمَقاِتٍل، َعنْ  الرَّ
 اللَّْیلِ  َجْوفُ : «َقالَ  َأْفَضُل؟ اللَّْیلِ  أيُّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  ،)٤( َضْمَرةَ  ْبنِ  َعاِصمِ 
َالةُ  ثُمَّ : «َقالَ  ،»اْآلِخرُ  َالةُ  ثُمَّ  الشَّْمِس، ُطُلوعِ  ِإَلى َصَالةَ  َال  ثُمَّ  اْلَفْجِر، َصَالةِ  ِإَلى َمْقُبوَلةٌ  الصَّ  الصَّ
 َكْیفَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  ،»الشَّْمُس  َتْغُربَ  َحتَّى َصَالةَ  َال  ُثمَّ  اْلَعْصِر، َصَالةِ  ِإَلى َمْقُبوَلةٌ 
 َوَمنْ : «َقالَ  ،»َأْرَبًعا َأْرَبًعا: «َقالَ  النََّهاِر؟ َصَالةُ  َكْیفَ : ُقْلتُ : َقالَ  ،»َمْثَنى َمْثَنى: «َقالَ  اللَّْیِل؟ َصَالةُ 
أُ  َقامَ  ِإَذا اْلَعْبدَ  نَّ إِ وَ  ُأُحٍد، ِمْثلُ  َواْلِقیَراطُ  ِقیَراًطا، َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  َصَالةً  َعَليَّ  َصلَّى  َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  َیَتَوضَّ

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
قال المحقق: "في التهذیب أنَّ القاسم كان مولى لجویریة بنت أبي سفیان فورث بنو یزید بن معاوي والءه". قلت:  )(٢

  ، بنحوه.y أمامة أبي عن القاسم، من طریق  )٢٠٦/ ٨( الكبیر المعجموأرخجره الطبراني في كتابه 
والحدیث . )٥١٩: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. الصباح بن المثنىالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٣

  .)٥٠٦/ ٣٦( أحمد مسندشعیب األرنؤوط في حاشیة صحیح بطرقه وشواهد، قاله 
 الضعفاء، والعقیلي في كتابه )٤٢٢٩( . وأخرجه المصنف برقم )١٥٣(برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

 عن r النبي سألت: قال علي عن الحارث، عن إسحاق، أبي عن مقاتل، عنمن طریقه،  )٢٣٩/ ٤( الكبیر
  . »أربعا: «فقال النهار؟ صالة: فقلت ،»مثنى مثنى: «فقال اللیل، صالة

 بن والحجاج األشعث،من طریق  )١٤٠٤٦(قلت: لعل الصواب [الحارث]؛ ألنَّ المصنف أخرج برقم   
... ونسخت صوم، كل رمضان نسخ: قال أنه علي، عن الحارث، عن یحدث، إسحاق، أبا سمعا أنهما أرطاة،

  األثر. واهللا أعلم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣ 
 

 َوْجَههُ  َغَسلَ  ِإَذا ثُمَّ  ،)١(َخَیاِشیِمهِ  ِمنْ  ُذُنوُبهُ  َخَرَجتْ  َواْستَْنَشقَ  َمْضَمَض  ِإَذا ثُمَّ  َكفَّْیِه، ِمنْ  ُذُنوُبهُ  َخَرَجتْ 
 َمَسحَ  ِإَذا ثُمَّ  ِذَراَعْیِه، ِمنْ  ُذُنوُبهُ  َخَرَجتْ  ِذَراَعْیهِ  َغَسلَ  ِإَذا ثُمَّ  َوَبَصِرِه، َوَسْمِعهِ  َوْجِههِ  ِمنْ  ُذُنوُبهُ  َخَرَجتْ 
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ِإَذا ُثمَّ  ِرْجَلْیِه، ِمنْ  ُذُنوُبهُ  َخَرَجتْ  ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  ِإَذا ُثمَّ  َرْأِسِه، ِمنْ  ُذُنوُبهُ  َخَرَجتْ  ِبَرْأِسهِ   الصَّ
  .)٢(»ُأمُّهُ  َوَلَدْتهُ  َكَیْومِ  ُذُنوِبهِ  ِمنْ  َخَرجَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٤ : َقالَ  َعْبَسةَ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َأَنا: َعْمٌرو َفَقالَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َحِدیثًا ُیَحدِّثَُنا َمنْ : َرُجلٌ  َلهُ  َقالَ  ِإذْ  َلُه، َأْصَحابٍ  َمعَ  َجاِلًسا َكانَ 
 َیْومَ  ُنوًرا َلهُ  َكاَنتْ  اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي َشْیَبةً  َشابَ  َمنْ : «َیُقولُ  َسِمْعُتهُ : َقالَ ، َواْحَذْر  َأُبوكَ  ِللَّهِ  ِهَي،: َقالَ 

  .َواْحَذْر  ،َأُبوكَ  ِللَّهِ  ِهَي،: َقالَ  »اْلِقَیاَمةِ 
 ِللَّهِ  ِهَي،: َقالَ  ،»َرَقَبةٍ  َعْدلُ  َلهُ  َكانَ  اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي َسْهَما َرَمى َمنْ : «َیُقولُ  َوَسِمْعُتهُ : َقالَ 

  .َواْحَذْر  َأُبوكَ 
  .»النَّارِ  ِمنَ  ِمْنهُ  ُعْضًوا ِمْنَها ُعْضوٍ  ِبُكلِّ  اللَّهُ  َأْعَتقَ  َنَسَمةً  َأْعَتقَ  َمنْ : «َیُقولُ  َوَسِمْعُتهُ : َقالَ  
 ِمنَ  ِمْنهُ  ُعْضَوْینِ  ِمْنُهَما ُعْضَوْینِ  ِبُكلِّ  اللَّهُ  َأْعَتقَ  َنَسَمتَْیِن، َأْعَتقَ  َمنْ : «َیُقولُ  َوَسِمْعُتهُ : َقالَ  

  َواْحَذْر.  َأُبوكَ  ِللَّهِ  ِهَي،: َقالَ  »النَّارِ 
تَْینِ  َأوْ  ،َمرَّةً  ِإالَّ  ِمْنهُ  َأْسَمْعهُ  َلمْ  َأنِّي َلوْ  َوَحِدیثًا: َقالَ   َلمْ  َخْمًسا َأوْ  ،َأْرَبًعا َأوْ  ،َثَالثًا َأوْ  ،َمرَّ

أُ  ُمْسِلمٍ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما« :ُأَحدِّْثُكُموهُ   ِلْحَیِتِه، َأْطَرافِ  ِمنْ  َوْجِههِ  َخَطاَیا َتَساَقَطتْ  ِإالَّ  ،َوْجَههُ  َفَیْغِسلُ  َیَتَوضَّ
 ِمنْ  َرْأِسهِ  َخَطاَیا َتَساَقَطتْ  ِبَرْأِسهِ  َمَسحَ  َفِإَذا َأْظَفاِرِه، َبْینِ  ِمنْ  َیَدْیهِ  َخَطاَیا َتَساَقَطتْ  َیَدْیهِ  َغَسلَ  َفِإَذا

 ِفي َفَصلَّى َمْسِجًدا َأَتى َفِإنْ  َباِطِنِهَما، ِمنْ  ِرْجَلْیهِ  َخَطاَیا َتَساَقَطتْ  ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  َفِإَذا َشْعِرِه، َأْطَرافِ 
 ،َأُبوكَ  ِللَّهِ  ِهَي،: َقالَ  ،»َكفَّاَرةً  َكاَنَتا َرْكَعَتْینِ  َفَصلَّى َقامَ  َفِإنْ  اللَِّه، َعَلى َأْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  ِفیهِ  َجَماَعةٍ 
  .)٣( ُتْخِطئْ  َوَال  َحدِّثْ  ،َواْحَذْر 

                                                           
، إال أنَّ فیه َمَناِسِمِه بدل خیاشیمه". )ظ(قال المحقق: "سقط من األصل فاستدركته من الكنز، وهو ثابت في  )(١

  .)ظ(، كما في )١٥٣(برقم  ١وفي دار التأصیل ط
 التهذیب تقریب. وهجروه كذبوه، األزدي سلیمان بن مقاتل للحدیث إسنادان، كالهما ضعیف جدًا، أما األول فیه )(٢
  .)١١٣: ص( التهذیب تقریب، وأما الثاني فیه فیه رجًال مبهمًا، وأشعث بن سوار، ضعیف. )٥٤٥: ص(

 الكمال تهذیبالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال أبي قالبة عن عمرو بن عبسة. انظر:  )(٣
  .)٣٤٩/ ٤( الصحیحة األحادیث سلسلةمتابعاته صححها األلباني في كتابه و . )٢٢/١٢٠(



٤٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٥  َأِبي َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي ْبنِ  ُسَهْیلِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
 َخَرجَ  ِإَذا اْلَماءِ  َمعَ  ِبَها َیَتَكلَّمُ  َكانَ  َخِطیَئةٍ  ُكلُّ  َخَرَجتْ  اْلَعْبدُ  َمْضَمَض  ِإَذا: «َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْیَرَة،

 َغَسلَ  َوإَِذا َوْجِهِه، ِمنْ  َیْقُطرُ  الَِّذي اْلَماءِ  َمعَ  َوْجِههِ  ِفي َخِطیَئةٍ  ُكلُّ  َخَرَجتْ  َوْجَههُ  َغَسلَ  َوإَِذا ِفیِه، ِمنْ 
 ِمنْ  اْلَخَطاَیا َخَرَجتِ  ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  َوإَِذا َیَدْیِه، ِمنْ  َیْقُطرُ  الَِّذي اْلَماءِ  َمعَ  َیَدْیهِ  ِمنْ  اْلَخَطاَیا َخَرَجتِ  َیَدْیهِ 

 َحَسَنةً  ِبَها َوِزیدَ  َخِطیَئٌة، ُخْطَوةٍ  ِبُكلِّ  َعْنهُ  ُمِحيَ  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َبْیِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  َفِإَذا َیْغِسُلُهَما، ِحینَ  ِرْجَلْیهِ 
  .)١(»اْلَمْسِجدَ  َیْدُخلَ  َحتَّى

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٦ ِبیِع، ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  الرَّ  ،)٢(َرةَ امَ عَ  ْبنِ  َثْعَلَبةَ  َعنْ  َقْیٍس، ْبنِ  اْألَْسَودِ  َعنْ  الرَّ
أُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما« r اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلَحِدیثَ  َهَذا َحدَّثَِني َكمْ  َأْدِري َما: َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ   َفُیْحِسنُ  َیَتَوضَّ

 َیْغِسلُ  ثُمَّ  ِمْرَفَقْیِه، َعَلى اْلَماءُ  َیِسیلَ  َحتَّى ِذَراَعْیهِ  َیْغِسلُ  ثُمَّ  َوْجِهِه، َعَلى اْلَماءُ  َیِسیلَ  َحتَّىی ُوُضوَءهُ 
  .)٣(»َسَلفَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  ِإالَّ  َصَالَتهُ  َفُیْحِسنُ  ُیَصلِّي ثُمَّ  َعِقَبْیِه، ِقَبلِ  ِمنْ  اْلَماءُ  َیِسیلَ  َحتَّى َقَدَمْیهِ 

أُ  َهلْ  َبابُ    َال؟ َأمْ  َصَالةٍ  ِلُكلِّ  َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٧ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ [ ُبَرْیَدَة، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ِدثَاٍر، ْبنِ  ُمَحاِربِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

أُ « r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  )٤(]َأِبیهِ   ،َواْلَعْصرَ  ،الظُّْهرَ  َفَصلَّى ،اْلَفْتحِ  َیْومُ  َكانَ  َحتَّى َصَالةٍ  ِلُكلِّ  َیَتَوضَّ
  .)١(»َواِحدٍ  ِبُوُضوءٍ  َواْلَمْغِربَ 

                                                           
. )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم الحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه )(١

 اهللا رسول أن هریرة، أبي عن أبیه، عن صالح، أبي بن سهیلمن طریق  )٢١٥/ ١( في صحیحه مسلموهو عند 
r مع بعینیه إلیها نظر خطیئة كل وجهه من خرج وجهه فغسل - المؤمن أو - المسلم العبد توضأ إذا: «قال 

 آخر مع أو الماء مع یداه بطشتها كان خطیئة كل یدیه من خرج یدیه غسل فإذا ،- الماء قطر آخر مع أو - الماء
 یخرج حتى - الماء قطر آخر مع أو - الماء مع رجاله مشتها خطیئة كل خرجت رجلیه غسل فإذا ،- الماء قطر
  .»الذنوب من نقیا
: "الصواب: "ثعلبة بن عباد"، وقد رواه الطبراني، وعنه أبو نعیم )١٥٦(برقم  ١قیل في حاشیة دار التأصیل ط )(٢

في حدیثه: "ثعلبة بن  - یعین الدبري -في معرفة الصحاب،...، من طریق المصنف، قال أبو نعیم: "قال إسحاق
: "وهم إسحاقفیه، إنما هو ثعلبة بن عباد، ورواه عاصم بن علي وغیرهما، عن -عمار". وقال سلیمان یعني الطبراني

  قیس فقالوا: ثعلبة بن عباد" .أ.ه.
/ ٢( التهذیب تهذیب، مجهول، قاله ابن المدیني. عباد بن ثعلبةالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٣

  .)٢١٥/ ١( مسلم صحیحبي هریرة، في شاهد من حدیث أ. وله )٢٤
. وقال مدخلوا طبعة دار التأصیل )١٥٧( برقم  ١أشار المحقق بأنَّ [عن أبیه] زاده، ولم تزد في دار التأصیل ط )(٤

 وذكر كذا،] " أبیه عن[ بریدة، بن سلیمان: "العلمي المجلس طبعة في هنا وقععلى المكتبة الشاملة في حاشیته: "
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زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٥٨ ، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ  ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  َمْرَثٍد، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  الثَّْوِريُّ
َلَواتِ  r النَِّبيُّ  َصلَّى: َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُبَرْیَدَة،  َیا: ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ  ُخفَّْیِه، َعَلى َوَمَسحَ  َواِحدٍ  ِبُوُضوءٍ  الصَّ
  .)٢(»ُعَمرُ  َیا َصَنْعُتهُ  َعْمًدا ِإنِّي: «َقالَ  َتْصَنُعُه؟ َتُكنْ  َلمْ  َشْیًئا َصَنْعتَ  ،اللَّهِ  َرُسولَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٩ ٍب، َأِبي ُجَبْیرٍ  ْبنِ  ُیوُنَس  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِحطَّانَ  َعنْ  َغالَّ
 َحَضَرتِ  ِإذْ  ِدْجَلَة، َساِحلِ  َعَلى َجْیشٍ  ِفي اْألَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِبي َمعَ  ُكنَّا: َقالَ  ،الرََّقاِشيِّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ 

َالةُ  ُئوا اْلُوُضوِء، ِإَلى النَّاُس  َفَقامَ  ِللظُّْهِر، ُمَناِدیهِ  َفَناَدى الصَّ  َفَلمَّا ِحَلًقا، َجَلُسوا ثُمَّ  ِبِهْم، َفَصلَّى )٣(َفَتَوضَّ

                                                                                                                                                                          
 محققه فأثبتها العلمیة الكتب دار طبعة في أما للمصنف، الخطي األصل في لیست" أبیه عن" :قوله أن محققه
  .الطبعة هذه عن معكوفتین بین أیضا

  ".أبیه عن: "فیه لیس أثبتنا، كما فوجدناه ،٨ الورقة/١ للمصنف الخطیة نسختنا إلى رجعنا وقد
  الثوري؛ عن فیه اختلف الحدیث وهذا

 عن دثار، بن محارب عن سفیان، عن نعیم، أبو رواه حدیث عن زرعة أبو سئل: حاتم أبي ابن قال -
  .واحد بوضوء صلوات خمس صلى أنه ؛r النبي عن بریدة، بن سلیمان
 أبو فقال وسلم؟ علیه اهللا صلى النبي عن أبیه، عن بریدة، ابن عن دثار، بن محارب عن سفیان، عن وكیع، ورواه
  ).١٥٢" (الحدیث علل. "أصح نعیم أبي حدیث: زرعة

 مرة، توضأ: "فیه وزاد الثوري، سفیان عن قادم، بن علي الحدیث هذا وروى: الترمذي عیسى أبو قال -
  ".مرة

 النبي أن" بریدة؛ بن سلیمان عن دثار، بن محارب عن أیضا، الحدیث هذا الثوري، سفیان وروى: قال
  .".صالة لكل یتوضأ كان وسلم علیه اهللا صلى

  .أبیه عن بریدة، بن سلیمان عن محارب، عن سفیان، عن وكیع، ورواه
 عن بریدة، بن سلیمان عن دثار، بن محارب عن سفیان، عن وغیره، مهدي، بن الرحمن عبد ورواه: قال

  .مرسل ،r النبي
  .وكیع حدیث من أصح وهذا
 ورواه ووكیع، المعتمر، غیر نعلمه، أحد الثوري، عن الخبر، هذا یسند لم): ١٤( خزیمة ابن بكر أبو وقال

 فإن وسلم؛ علیه اهللا صلى النبي عن بریدة، بن سلیمان عن محارب، عن سفیان، عن غیرهما، الثوري، أصحاب
  .غریب غریب خبر فهو واتصاله، إالسناد هذا حفظا جاللتهما، مع ووكیع، المعتمر، كان
  ".الثوري سفیان طریق من ،١٦٠/ ٨ والطبري ،)٤١" (الطهور" في سالم، بن القاسم: مرسالً  أخرجه والحدیث؛ -
 بن سلیمان عن مرثد، بن علقمة عن الثوري،عن  )١٥٨(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه المصنف برقم  )(١

  ... الحدیث.بوضوء الصلوات r النبي صلى: قال أبیه عن بریدة،
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  .)ظ(كما في  )١٥٩(برقم  ١[فتوضأ]"، وفي دار التأصیل ط )ظ(أشار المحقق: "في  )(٣
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 الَ  َأَال  َفَناَدى: ُمَناِدَیهُ  َفَأَمرَ  َأْیًضا، ِلْلُوُضوءِ  النَّاُس  َفَهبَّ  اْلَعْصِر، ُمَناِدي َناَدى اْلَعْصرُ  َحَضَرتِ 
 ُأمَّهُ  الرَُّجلُ  َیْضِربَ  َحتَّى اْلَجْهلُ  َوَیْظَهرَ  َیْذَهَب، َأنْ  اْلِعْلمُ  َأْوَشكَ  َقدْ  َأْحَدَث، َمنْ  َعَلى ِإالَّ  ُوُضوءَ 

  .)١("اْلَجْهلِ  ِمنَ  ِبالسَّْیفِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠  َخْمَس  ُأَصلِّيَ  َأنْ  ُأَباِلي َما: «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»َبْوًال  َأوْ  ،َغاِئًطا ُأَداِفعْ  َلمْ  َما ،َواِحدٍ  ِبُوُضوءٍ  ُكلُُّهنَّ  َصَلَواتٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١   .)٣(ِمْثَلهُ  َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٢ ، َعنِ  الرَّ : َیُقولُ  َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َعاِمرٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٤(»ُیْحِدثْ  َلمْ  َما اْلُوُضوءُ  َیْكِفیهِ  َأَحُدَنا َكانَ «
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٣ ، َعنِ  الرَّ َبْیرِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ ، ْبنِ  الزُّ  َألَُصلِّي ِإنِّي: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َعِديٍّ

  .)٥(»ُمْنَكًرا َأُقولُ  َأوْ  ُأْحِدْث، َلمْ  َما َواِحدٍ  ِبُوُضوءٍ  َواْلَمْغِربَ  ،َواْلَعْصرَ  ،الظُّْهرَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٤    )٦(ُیُجوزُ  َال : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ

  .»َیْمَسحْ  َلمْ  َأوْ  )٨(َوَیْمَسحُ  ُیْحِدْث، َلمْ  َأوْ  َأْحَدثَ  َوَلْیَلٍة، َیْومٍ  َصَالةِ  ِمنْ  َأْكَثرَ  )٧(َأَحدٍ  ُوُضوءُ 
  .)١١(»)١٠(اْلِعَشاءِ  ِبُوُضوءِ  الظُّْهرَ  َألَُصلِّي ِإنِّي: «َیُقولُ  َوْهًبا َوَسِمْعتُ : )٩(َقالَ  

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  . )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. الجعفي جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
 عامر، بن عمرو حدثني: قال سفیان،من طریق  )٥٣/ ١(موقوف. وأخرج البخاري في صحیحه  إسناده صحیح )(٤

 أحدنا یجزئ: قال تصنعون؟ كنتم كیف: قلت »صالة كل عند یتوضأ« r النبي كان: قال مالك، بن أنس عن
   یحدث لم ما الوضوء

  مقطوع. إسناده صحیح )(٥
  ".)ظ([ُیجزئ]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "الیجوز"، والمثبت من  )١٦٤( برقم ١في دار التأصیل ط )(٦
  .)ظ(كما في )١٦٤( برقم ١[وضوءًا واحدًا أكثر..]"، في دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "وفي )(٧
  .)ظ(كما في )١٦٤( برقم ١[مسح، وبحذف الواو]"، في دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "في )(٨
  ].نافع بن وهبقلت: [أي المصنف] وهب هو [ )(٩

كما  )١٦٤( برقم ١[ألصلي الصبح أحیانًا بوضوء العشاء]"، في دار التأصیل ط )ظ(قال المحقق: "وفي )(١٠
  .)ظ(في
  .)١٦٢: ص( التهذیب تقریب، متروك. عمارة بن الحسنلألثر إسنادان، أما األول فإسناده منكر مقطوع، فیه  )(١١

  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.  
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٥ : َقالَ  َصَالٍة؟ ِلُكلِّ  )١(اْلُوُضوءُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا: {َیُقولُ  َفِإنَّهُ : ُقْلتُ  ،»َال « ُل، اْلُوُضوءُ  َحْسُبكَ : «َقالَ  ،]٦: المائدة} [الصَّ  َلوْ  اْألَوَّ

ْأتُ  ْبحِ  َتَوضَّ َلَواتِ  َلَصلَّْیتُ  ِللصُّ أَ  َأنْ  َفُیْسَتَحبُّ : ُقْلتُ  .»ُأْحِدثْ  َلمْ  َما ِبهِ  ُكلََّها الصَّ  َصَالٍة؟ ِلُكلِّ  )٢(َأَتَوضَّ
  .)٣(»َال : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٦  َكانَ : َقالَ  ،ُعَمْیرٍ  ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
أُ « َیِزیدَ  ْبنُ  اْألَْسَودُ  َلَواتِ  اْلُوُضوءِ  ِبَذِلكَ  ُیَصلِّي ُثمَّ  الرَُّجِل، ِريِّ  َقْدرَ  ِبَقَدحٍ  َیَتَوضَّ  َلمْ  َما ،ُكلََّها الصَّ
  .)٤(»ُیْحِدثْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٧  َأنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َمْوَلى ُشْعَبةَ  َعنْ  ،)٥(ِذْئبٍ  َأِبي َعنْ  َلُه، َصاِحبٍ  َعنْ  الرَّ
أَ  َخَرجَ  النََّداءَ  َسِمعَ  ِإَذا ُعَمْیرٍ  ْبنِ  ُعَبْیدِ  ِفي َبْحرٌ  َلكَ  َهلْ : َعبَّاسٍ  ِالْبنِ : َقالَ  َمْخَرَمةَ  ْبنَ  اْلِمْسَورَ   ،َفَتَوضَّ

 َیْحِمُلكَ  َما: «َفَقالَ  ،َأْخَبُروهُ  َجاءَ  َفَلمَّا »َفآِذُنوِني َجاءَ  ِإَذا ، ! الشَّْیَطانُ  َیْصَنعُ  َهَكَذا: «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ 
َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا: {َیُقولُ  اللَّهَ  ِإنَّ : َفَقالَ  »َتْصَنُع؟ َما َعَلى  َفَتَال ] ٦: المائدة} [ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا الصَّ
ْأتَ  ِإَذا ،َهَكَذا َلْیَس : «َعبَّاسٍ  اْبنُ : َفَقالَ  ،اْآلَیةَ    .)٦(»ُتْحِدثْ  َلمْ  َما َطاِهرٌ  َفَأْنتَ  َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٨ ، َمْرُزوقٍ  ْبنُ  ُفَضْیلُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ِمْصرَ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  الرَّ  اْلَهْمَداِنيُّ
أُ  َكانَ  َعِلی ا َأنَّ    .)٧(" َصَالةٍ  ِلُكلِّ  َیَتَوضَّ

                                                           
  ".)ظ([أتوضأ]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "الوضوء"، والمثبت من )١٦٥( برقم ١في دار التأصیل ط )(١
  ".)ظ([یتوضأ]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: اأتوضأ"، والمثبت من )١٦٥( برقم ١في دار التأصیل ط )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
. )٥٩٥: ص( التهذیب تقریب، متهم بالوضع. العالء بن یحیىاألثر صحیح، وهذا إسناده موضوع مقطوع، فیه  )(٤

: قال األسود، عن عمارة، عن األعمش، عن ووكیع، معاویة،عن  )٣٣/ ١( وأخرجه اابن أبي شیبة في مصنفه
  ، بإسناد صحیح.»واحد بوضوء كلها الصلوات ذلك بوضوئه یصلي ثم به، یتوضأ قعب له كان«
كما هنا، والصواب عندي [ابن  )١٦٧(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل غیر واضح"، وفي دار التأصیل ط )(٥

  .)٦٣٠/ ٢٥( الرجال أسماء في الكمال تهذیبأبي ذئب] انظر ترجمته في 
، ولم الحفظ سيء ،المدني عباس ابن مولى الهاشمي دینار بن شعبة إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا، و )(٦

  .)٢٦٦: ص( التهذیب تقریبیتابعد أحد. 
إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا، والفضیل بن مرزوق الَهْمَداِنّي، لم یدرك زمن علي بن أبي طالب.  )(٧

 بن الصمد عبد، )٥٢١ -٥٢٠/ ١(. وأخرجه الدارمي في سننه )٤٤٨: ص( التهذیب تقریبانظر ترایخ وفاته. 
 بوضوء كلها الصلوات یصلي« كان ،y سعداً  أن عكرمة، عن علي، بن مسعود حدثنا شعبة، حدثنا الوارث، عبد
  .»واحد



٤٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٩  َوَیْستَْنِثرُ  ُیَمْضِمُض، َكانَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(" َصَالةٍ  ِلُكلِّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠ أُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِلُكلِّ  َیَتَوضَّ
  .)٢(" َصَالةٍ 

  النَُّحاسِ  ِفي اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧١  َأنْ  َیْكَرهُ  َكانَ  ُعَمرَ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ  َكاءُ  ،النَُّضارُ  َجاَءْتهُ : «)٣(َقالَ  ،النَُّحاسِ  ِفي َیَتَوضَّ   .)٥(»ُنَحاسٍ  َوَطْستُ  ،)٤(َوالرِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٢ ، َعنِ  الرَّ أُ  َال  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ِدیَناٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  َیَتَوضَّ

ْفرِ  ِفي   ".  الصُّ
  .»ِبهِ  َنْأُخذُ  َوَال : «ُسْفَیانُ  َقالَ 

  .)٦(الطَّْرَفاءِ  ُعودُ : َقالَ  النَُّضاُر؟ َما: ُقْلتُ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٣  ُعَمَر، اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

  .)٧(»ُصْفرٍ  ِمنْ  َقَدحٍ  ِفي َیْشَربَ  َأنْ  َیْكَرهُ  َوَكانَ : «َقالَ  ،»ُنَحاسٍ  ِمنْ  َطْستٍ  ِفي َقَدَمْیهِ  َیْغِسلُ «

                                                                                                                                                                          
} وأیدیكم وجوهكم فاغسلوا الصالة، إلى قمتم إذا: {اآلیة هذه وتال صالة لكل كان یتوضأ y علیا وأن " 

  .)٢٣٩: ص( التحصیل جامع. وفیه إرسال عكرمة مولى ابن عباس عن علي بن أبي طالب. ] "٦: المائدة[
، به. ولم الوارث عبد بن الصمد عبدمن طریق  )٤٥/ ١( اآلثار معاني شرحوأخرجه الطحاوي في كتابه   

  یذكر فیه عكرمة.
 التحصیل جامع: انظر. الخطاب بن عمر عن عمر ابن مولى نافع إرسال هفی أنَّ  معإسناده صحیح موقوف،  )(١
 عمر ابن مولى فنافع مرسالً  كان إن): " ٢٩٥/ ١٢( واآلثار السنن معرفة كتابه في البیهقي لقول). ٢٩٠: ص(

  ".عمر آل بأخبار وبالعنایة،  الثقات عن بالروایة مشهورا كان
    إسناده صحیح موقوف. )(٢
قال المحقق: "القائل عندي ابن جریج، والنضار: عود الطرف كما في الروایة التي تلي هذه، وقیل خشب  )(٣

  الشمشاد".
  .)٢٦١/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .الماء فیه یشرب جلد من صغیر إناء )(٤
  لألثر إسنادانو كالهما صحیح. )(٥
  لألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه. )(٦
  .)٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده منكر موقوف، فیه )(٧
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٤٩ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٤  ِفي ُعَمرَ  اْبنِ  َكَراِهَیةَ  َلهُ  َذَكْرتُ : َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َقطْ  ِلِریِحهِ  ِإالَّ  َشْيٌء، النَُّحاسِ  ِمنَ  ُیْكَرهُ  َما النَُّحاسِ  ِفي اْلُوُضوءُ : «َقالَ  ،النَُّحاسِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٥  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اْلُحَصْیِن، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
أُ « َكانَ  َأنَّهُ  َعبَّاٍس،   .)٢(»النَُّحاسِ  آِنَیةِ  ِفي َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٦ أَ  َأنْ  َیْكَرهُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َیَتَوضَّ
  .)٣("النَُّحاسِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٧  َرْأَسهُ  َیْغِسلُ  َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(َأْزَواِجهِ  ِلَبْعضِ  ُنَحاسٍ  ِمنْ  َسْطلٍ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٨  ِفي اْلُوُضوءِ  َعنِ  ،)٥(ُعَمرَ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
 َفَقالَ  ،»َجْحشٍ  ِبْنتِ  ِلَزْیَنبَ  ُنَحاسٍ  ِمنْ  َسْطلٍ  ِفي َرْأَسهُ  َیْغِسلُ « ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  ،النَُّحاسِ 

  .)٦(ِعْنَدَنا اْلِمْخَضبُ  َذِلكَ  َنَعمْ : َجْحشٍ  آلِ  ِمنْ  ِعْنَدَنا ِحیَنِئذٍ  َرُجلٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٩ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َرُسولُ  َقالَ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  الزُّْهِريِّ

 ،»النَّاسِ  ِإَلى َفَأْعَهدُ  َأْوِكَیُتُهنَّ  ُتْحَللْ  َلمْ  ِقَربٍ  َسْبعِ  ِمنْ  َعَليَّ  ُصبُّوا: «ِفیهِ  َماتَ  الَِّذي َمَرِضهِ  ِفي r اللَّهِ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
، وداود بن )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه )(٢

  .)٣٨٠/ ٨( الكمال تهذیبالحصین منكر الحدیث عن عكرمة، قاله ابن المدیني. 
  ).١٧١األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وهو عند المصنف برقم (رقم  )(٣
. وأخرجه أبو الشیخ )٢٢٩: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف، فیه إرسال ابن جریج عن ابن عمر.  )(٤

 علي، بن سالم ثنا اهللا عبدمن طریق  )٣٩٣/ ٢( علیها والواردین بأصبهان المحدثین طبقاتاألصبهاني في كتابه 
 اهللا عبد. تفرد فیه »نحاس من سطل في رأسه یغسل« r النبي كان: قال عمر، ابن عن نافع، عن معمر ثنا: قال
: )١٠٧/ ٦( اإلسالم تاریخالزهري، كما عقب أبو الشیخ على هذا الحدیث. وقال الذهبي في كتابه  یزید بن عمر بن
  "، ومن الواضح أنَّ هذا من غرائبه.وغرائب أفراد وله"

معمر بن راشد لم یدرك زمن عبد  )،  [عبید اهللا بن عمر]، وهو الصواب؛ ألنَّ ١٧٨برقم ( ١في دار التأصیل ط )(٥
  . )٥٤١: ص( التهذیب تقریباهللا بن عمر. انظر تاریخ وفاته. 

 والواردین بأصبهان المحدثین طبقاتوأخرجه أبو الشیخ األصبهاني في كتابه  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٦
 النبي كان: قال عمر، ابن عن نافع، عن معمر ثنا: قال علي، بن سالم ثنا اهللا عبدمن طریق  )٣٩٣/ ٢( علیها
r »الزهري، كما عقب أبو الشیخ على هذا  یزید بن عمر بن اهللا عبد. تفرد فیه »نحاس من سطل في رأسه یغسل

  "، ومن الواضح أنَّ هذا من غرائبه.وغرائب أفراد وله: ")١٠٧/ ٦( اإلسالم تاریخالحدیث. وقال الذهبي في كتابه 



٥٠ 
 

 )١(َطِفقَ  َحتَّى ِمْنُهنَّ  اْلَماءَ  َعَلْیهِ  َوَسَكْبَنا ،ُنَحاسٍ  ِمنْ  ِلَحْفَصةَ  ِمْخَضبٍ  ِفي َفَأْجَلْسَناهُ : َعاِئَشةُ  َقاَلتْ 
  .)٢(َخَرجَ  ُثمَّ  ،َفَعْلُتنَّ  َقدْ  َأنْ  :ِإَلْیَنا ُیِشیرُ 

زَّاِق، َعْبدِ  َعنْ  - ١٨٠  َأنْ  ُنِهیتُ : «َقالَ  َأنَّهُ  ُمَعاِوَیَة، َعنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أَ  َالةِ  ِسَنِتي ِمنْ  اْنتََبْهتُ  َوإَِذا اْلِهَالِل، ُغرَّةِ  ِفي َأْهِلي آِتيَ  َوَأنْ  النَُّحاِس، ِفي َأَتَوضَّ   . »َأْسَتاكَ  َأنْ  ِللصَّ

 َوِفي اْلِهَالِل، ِفي َذِلكَ  النَّاَس  ُیَحذِّرُ  اْلِهَاللِ  ُغرَّةِ  ِفي َأْهِلي آِتي: َقْوَلهُ  َأنَّ  َأَرى: ِلي ِقیلَ : َقالَ 
  .)٣(الشَّْیَطانِ  َأْجلِ  ِمنْ  النِّْصفِ 

  ُیْدَبغْ  َلمْ  َما ِجْلدِ  ِفي َجاءَ  َما َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨١ زَ : َیُقولُ  ،ُمَلْیَكةَ  َأِبي ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َتَبرَّ

 ِمنَ  َوِهيَ : َمْهُزولٍ  ُأمُّ  َقاَلتْ  ،َلهُ  َیَهُبوا َفَلمْ  ،َوُضوًءا َفاْسَتْوَهبَ  َرَجعَ  ُثمَّ  َأْجَیاَد، ِفي اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ 
 َلمْ  الَِّتي َواْلُعْلَبةُ  ُعْلَبٍة، ِفي َوَلِكنَّهُ  َماءٌ  َهَذا اْلُمْؤِمِنیَن، َأِمیرَ  َیا: اْلَجاِهِلیَّةِ  ِفي ُكنَّ  اللََّواِتي التِّْسعِ  اْلَبَغاَیا
 اْلَماءَ  َجَعلَ  اللَّهَ  َفِإنَّ  ،َهُلمَّ : «َفَقالَ  ،! َنَعمْ : َقالَ  »ِهَي؟: «ُطَحْیلٍ  ْبنِ  ِلَخاِلدِ  ُعَمرُ  َفَقالَ  ُتْدَبْغ،
  .)٤(»َطُهوًرا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٢ أُ  َأْشَربُ : َفَقالَ  َعَطاءً  ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َماءٍ  ِمنْ  َوَأَتَوضَّ
؟: «َقالَ  ؟ُیْدَبغْ  َوَلمْ  َظْرفٍ  ِفي َیُكونُ    .)٥(»ِبَذِلكَ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ،ِبَمْیَتةٍ  َوَلْیَس  َنَعْم،: َقالَ  »َأَذِكيٌّ

زَّاِق، َعْن ِإْسَراِئیَل، َعْن ِعیَسى ْبِن َأِبي َعزََّة، َعْن َعاِمٍر الشَّْعِبيِّ َقاَل:  -  ١٨٣ َعْبُد الرَّ
  .)٦(»َذَكاُتَهاِدَباُغ اْلُجُلوِد «

  
                                                           

  .)١٢٩/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة .المقاربة أفعال من وهي یفعل، وجعل الفعل في أخذ بمعنى )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
 الكبیر المعجمللحدیث إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه الطبراني في كتابه  )(٣

 آتي ال أن r اهللا رسول أمرني: «قال معاویة، عن عطاء، عن حسان، بن عبیدةمن طریق  )٣٤٩/ ١٩( للطبراني
. وفیه عبیدة بن حسان، »سنتي من قمت كلما أستن وأن النحاس، طهرة في أتوضأ ال وأن الهالل، غرة في أهلي

  .)٢٦٦: ص( الضعفاء دیواناتهم بالوضع. 
  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.  

  .)٢١٤: ص( التحصیل جامعإرسال عبد اهللا بن أبي ُمَلْیَكة عن عمر بن الخطاب.  إسناده ضعیف، فیه )(٤
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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  ُدِبَغتْ  ِإَذا اْلَمْیَتةِ  ُجُلودِ  َبابُ 
 ِإْسَحاقُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،اْألَْعَراِبيُّ  ِبْشرٍ  ْبنِ  ِزَیادِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َسِعیدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا - ١٨٤

زَّاِق، َعْبدِ  َعَلى َقَرْأَنا: َقالَ  ،الدََّبِريُّ  ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
 اْسَتْمَتْعتُمْ  َأَفَال : «َفَقالَ  ،ِلَمْیُموَنةَ  ِلَمْوَالةٍ  َشاةٍ  َعَلى r اللَّهِ  َرُسولُ  َمرَّ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُعْتَبَة، ْبنِ 

مَ  ِإنََّما: «َقالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  َیا َمْیَتةٌ  َوِهيَ  فَكْیَف،: َقاُلوا »ِبِإَهاِبَها؟   .)١(»َلْحُمَها ُحرِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٥ ، َوَكانَ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُكلِّ  َعَلى ِبهِ  ُیْسَتْمَتعُ : «َوَیُقولُ  ،الدَِّباغَ  ُیْنِكرُ  الزُّْهِريُّ

  .)٢(»َحالٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٦  اْلَمْیَتةِ  ِجْلدُ  ُدِبغَ  ِإَذا: «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»ِبهِ  َفْلَیْنتَِفعْ  ،َفَحْسُبهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٧ : َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َیُقولُ  َعَطاءً  َسِمْعتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْحَدى َداِجَنةٌ  َشاةٌ  َكاَنتْ    .)٤(»ِبِإَهاِبَها؟ اْسَتْمَتْعُتمْ  َأَفَال : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َفَماَتْت، ،r النَِّبيِّ  ِنَساءِ  ِإلِ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٨٨ : َقالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .)٥(»ِإَهاَبَها َدَبْغُتمْ  َأَال : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َماَتْت، َشاةً  َأنَّ  َمْیُموَنُة، َأْخَبَرْتِني
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٨٩  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعَطاٍء، َغْیرُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 َهُلمَّ : «َقالَ  ،َنَعمْ : َقاُلوا »َأَدَبْغُتُموُه؟: «َقالَ  ،َمْیَتةٍ  َمْسكِ  ِفي ِإالَّ  َلكَ  َنِجدُ  َما: َلهُ  َفِقیلَ  َوُضوًءا، اْسَتْوَهبَ 
  .)٦(»َطُهورٌ  َذِلكَ  َفِإنَّ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  ، بمعناه.)١٨٤(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث ابن عباس برقم  )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
 ابن، من طریق )٨٩/ ٩( األوسط المعجموالحدیث مرسل. وأخرجه الطبراني في كتابه  اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، )(٦

 مسك في إال ذلك نجد لم: له فقیل وضوءا، استوهب r النبي أن مالك، بن أنس عن قزعة، أبو أخبرني جریج،
  . بإسناد صحیح.»طهوره ذلك فإن فهلم؛: «قال نعم،: قالوا »أدبغتموه؟: «فقال میتة،



٥٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٠ ، َعنِ  الرَّ  َوْعَلَة، ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َأُقولُ  َما َأْدِري َما: َقالَ  ؟ِباْألَْسِقَیةِ  ِباْألُُهبِ  َفُنْؤَتى اْلَمْشِرقِ  َأْهلَ  َنْغُزو ِإنَّا: َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 
  .)١(»َطُهرَ  َفَقدْ  ُدِبغَ  ِإَهابٍ  َأیَُّما: «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َأنِّي ِإالَّ  ،َلكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩١  اْبنِ  َعنِ  ُقَسْیٍط، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َیِزیدُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،َأَنسٍ  ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  الرَّ
ِه، َعنْ  َثْوَباَن،   .)٢(»ُدِبَغتْ  ِإَذا اْلَمْیَتةِ  ِبُجُلودِ  ُیْسَتْمَتعَ  َأنْ  َأَمرَ « r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،َعاِئَشةَ  َعنْ  ُأمِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٢ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمَر، َعنْ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ  َثْعَلَبَة، َعنْ  َلْیَلى، َأِبي اْبنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»ِدَباُغَها ُطُهوُرَها: «َفَقالَ  ،)٣(َمْیَتةٍ  َعنْ  ُسِئلَ  َأنَّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٣ ، َعنِ  الرَّ  اْسَتْسَقى r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،اْلَحَسنِ  َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  ُیوُنَس  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»ِمْنهُ  r النَِّبيُّ  َفَشِربَ : «َقالَ  ،الدَِّباغَ  َوَذَكُروا َمْیٌت، ِإنَّهُ : ِقیلَ  ،ِبِسَقاءٍ  َفُأِتيَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٤ ، َعنِ  الرَّ  َلهُ  َتُكونُ  الرَُّجلِ  َعنِ  َسَأْلُتُه،: َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
ِبلُ    .)٦(»َیْلَبُسَها َأوْ  َیِبیُعَها: «َقالَ  ،ُجُلوُدَها َفُتْدَبغُ  َفَتُموتُ  َواْلَغَنمُ  ،َواْلَبَقرُ  ،اْإلِ

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
متابعاته و ، مثل هذه یحسن حدیثها. ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد أمالحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن، فیه  )(٢

  .)١٢/ ٣( حبان ابن صحیح على الحسان التعلیقاتصححها األلباني في كتابه 
[ُمْستَُقة]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "میته"، وصوبناه من "األوسط"  )١٩٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣

  البن المنذر".
 التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، جداً  الحفظ سيء، لیلى أبي بن الرحمن عبد بن إسناده ضعیف موقوف، محمد )(٤
، مسلم بن وثعلبة، )٤٩٣: ص(   .)١٣٤: ص( التهذیب مستور. تقریب اْلَخْثَعِميُّ

 عن إسحاق، عن )٢٦٦/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في أخرجه ابن المنذر في كتابه األوسطفائدة:  
  ." دباغها طهورها: فقال مستقة، عن سئل أنه: " عمر عن وائل، أبي عن ثعلبة، عن الثوري، عن الرزاق، عبد

 من) ٢٦٦/ ٢( المنذر ابن : "أخرجه)٣٨/ ١( الفقه في الصحابة آثار من صح صاحب كتاب ماوقال   
 إسناد وهذا !!.؟ به عمر عن وائل أبي عن ثعلبة عن الثوري عن) ١٤٦/ ١( مصنفه في وهو الرزاق عبد طریق
 من جمع عنه روى فقد الحدیث حسن وهو الطبقة، هذه من فإنه اْلَخْثَعِميُّ  وهو ثعلبة غیر ثقات كلهم رجاله حسن

  ".!!الثقات؟
 في الكمال تهذیب. انظر ترجمة تعلبة في اْلَخْثَعِميُّ  مسلم بن ثعلبةقلت: لم یروي سفیان الثوري عن   

  .)٣٩٨/ ٤( الرجال أسماء
 من نفر أربعة لي اجتمع إذا كنت: "البصري الحسن لقولإسناده صحیح، مع أنَّ فیه إرسال الحسن البصري؛  )(٥

  ).٧١ص( التحصیل جامع ." r اهللا رسول إلى وأسندته تركتهم r اهللا رسول أصحاب
  ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد فیه حسن مقطوع، إسناده )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥   .)١(ِإْبَراِهیمَ  َقْولِ  ِمْثلَ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٦ ْأنِ  ُجُلودَ  الرَُّجلُ  َأَیِبیعُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َلمْ  اْلَمْیَتةِ  الضَّ

  .)٢(»ُتْدَبغُ  َوإِنْ  َثَمَنَها، تَْأُكلَ  َأنْ  ُأِحبُّ  َما: «َقالَ  ُتْدَبْغ؟
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٧  ُطُهوُرَها: «اْلَمْیَتةِ  ُجُلودِ  ِفي َیُقولُ  اْلَحَسَن، َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .»ِدَباُغَها
  .)٣(»تَُباعُ  َوَال  ،ِبَها ُیْنَتَفعُ : «َیُقولُ  اْلَحَسنُ  َوَكانَ : َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٨ ، َعنِ  الرَّ    َذَكاةُ : «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعاِمرٍ  َعنْ  َعزََّة، َأِبي ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»َفاْلَبْس  ،ِدَباُغَها اْلُجُلودِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٩  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ُعَمَر، اْبنِ  َمْوَلى َناِفعٌ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِإنَّهُ : «َفَقاَلتْ  اْلِفَراِء، ِمنَ  َلَحاًفا َلَها َیتَِّخذَ  َأنْ  ِفي َعاِئَشةَ  َكلَّمَ  اْألَْشَعثِ  ْبنَ  ُمَحمَّدَ  َأنَّ  َبْكٍر، َأِبي ْبنِ  ُمَحمَّدِ 
 ِمنَ  َتْلَبَس  َأنْ  )٦(َوَكِرَهتْ  ،)٥(َنْدَبغُ  َلَحاًفا َلكَ  َنْصَنعُ  َفَنْحنُ : َقالَ  ،»اْلَمْیَتةِ  ِمنَ  َشْیًئا ِبَالِبَسةٍ  َوَلْستُ  َمْیَتةٌ 

  .)٧(اْلَمْیَتةِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٠ ْأِن، َأْوَالدِ  َعنْ  َیْسَألُ  َعَطاءً  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ُتْسَتلُّ  الضَّ

 َفَحْسُبُه،: «َقالَ  ،َنَعمْ : َقالَ  »َأُتْدَبُغ؟: «َقالَ  ،ِفَراءً  ُمُسوُكَها َفُتْجَعلُ  َمیَِّتةً  َفَتْخُرجُ  ،ُأمََّهاِتَها َأْجَوافِ  ِمنْ 
  .)٨(»اْلَبُسوهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠١  ِإَذا ِبُجُلوِدَها ِإالَّ  اْلَمْیَتةِ  ِمنَ  َنْسَتْمِتعُ  َما: «َعَطاءٌ  َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٩(»َوَذَكاُتهُ  ُطُهوُرهُ  ِدَباَغَها َفِإنَّ  ،ُدِبَغتْ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  كما رجح المحقق. )١٩٩(برقم  ١قال المحقق: "أو یدبغ". وفي دار التأصیل ط )(٥
  كما رجح المحقق. )١٩٩(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، ولعله "فكرهت". وفي دار التأصیل ط )(٦
 )٢٦٤/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطإسناده صحیح موقوف. فائدة: أخرجه ابن المنذر في كتابه  )(٧

    ]، وأسقط [نافع].عمر البن عن الدَّبري، به. وذكر فیه [مولى
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٩



٥٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٢  َعْبدِ  َعنْ  ُعتَْیَبَة، ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  ُشْعَبَة، َعنْ  َكِثیٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 ُجَهْیَنةَ  َأْرضِ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولِ  ِكَتابُ  َعَلْیَنا ُقِرئَ : َقالَ  ُعَكْیمٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َلْیَلى، َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ 

  .)١(»َعَصبٍ  َوَال  ،ِبِإَهابٍ  ِبَشْيءٍ  اْلَمْیَتةِ  ِمنَ  َتْسَتْمِتُعوا َأالَّ « :َشابٌّ  ُغَالمٌ  َوَأَنا
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٣  ِإَلى َسَفرٍ  ِفي اْضُطِرْرتُ  َلوِ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َأنْ  ِإَلْیكَ  َأَحبُّ  َفُهوَ  ،َغْیُرهُ  َماءٌ  َمِعي َلْیَس  َمیَِّتةٌ  َفْأَرةٌ  ِفیهِ  َماءٍ  ِإَلى َأوٍ  ُیْدَبْغ، َلمْ  َمْیَتةٍ  َظْرفِ  ِفي َماءٍ 
 ،»َنَعمْ : «َقالَ  اْلَقَراِر؟ ِفي َفَنَدُعهُ : ُقْلتُ  ،»التَُّرابِ  ِمنَ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  ُهوَ  َبلْ : «َقالَ  التَُّراُب؟ َأمِ  ِبهِ  هِّرَ ُتطَ 

ْأتُ : ُقْلتُ  َالةُ  ِتْلكَ  تَُفوتَِني َأنْ  َقْبلَ  َعِلْمتُ  ثُمَّ  اْلَمْكُتوَبَة، َصلَّْیتُ  ُثمَّ  َأْدِري، َوَال  اْلَقَرارِ  ِفي ِبهِ  َفَتَوضَّ  ،الصَّ
أْ  َفُعدْ : «َقالَ    .)٢(»ُتِعدْ  َفَال : «َقالَ  ،َفاَتِني َما َبْعدُ  َفَعِلْمتُ : ُقْلتُ : َقالَ  ،»ِلَصَالِتكَ  ُعدْ  ثُمَّ  ،َفَتَوضَّ

  اْلَمْیَتةِ  ُصوفِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٤ ، َعنِ  الرَّ  اْغِسْلهُ  َذَكاٌة، اْلَمْیَتةِ  ِلُصوفِ  َلْیَس : «َقالَ  َعْمٍرو َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .»ِبهِ  َفاْنتَِفعْ 
  .)٣(َحیٌَّة؟ َوِهيَ  َنْنِزُعهُ  َأنَّا َترَ  َأَلمْ : الثَّْوِريُّ  َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥ ، َعنِ  الرَّ وفُ : «َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َعْوٍن، اْبنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ  ،الصُّ
  .)٦(»اْلَمْیَتةِ  َوِبِریشِ  ِبِه، َبْأَس  َال  )٥(َوالثَّلُّ  ،َواْلَجزُّ  ،)٤(َواْلِمْرِعزَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٦  ،ُیْغَسلُ  َوَلِكنَّهُ  ،اْلَمْیَتةِ  ِبُصوفِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  َحمَّادٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٧(»اْلَمْیَتةِ  ِبِریشِ  َبْأَس  َوَال 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٧    َفَكِرَهُه، اْلَمْیَتةِ  ُصوفِ  َعنْ  َعَطاءً  ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  

                                                           
ومتابعاته  .)٣١٨: ص( التهذیب تقریب، صدوق. كثیر بن اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن، فیه  )(١

  .)٥/ ٣( حبان ابن صحیح على الحسان التعلیقاتصححها األلباني في كتابه 
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.  )(٣
  .)٣٣٤/ ٢( العین .ممرعز وثوب. العنز شعر من یخلص كالصوف: المرعزى )(٤
  .)٤٣٢/ ١( اللغة جمهرة .صوف حبل أي ثلة حبل: قالوا ولذلك. الضأن به خص وربما الغنم من القطعة: الثلة )(٥
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٥ 
 

  .)١(»ُدِبغَ  ِإَذا ِإَهاِبَها ِفي ِإالَّ  ُیَرخُِّص  َأنَّهُ  َأْسَمعْ  َلمْ  ِإنِّي: «َوَقالَ 
  اْلَمْیَتةِ  َشْحمِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٨  ِبُشُحومِ  ُیْستَْثَقبُ  َأنَّهُ  َذَكُروا: «َقالَ  ،َعَطاءٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َأوْ  َأِدیمٌ  السُُّفنِ  َغْیرُ  ِبَها َأُیدََّهنُ : ُقْلتُ  ،»ِبُعودٍ  ُیْؤَخذُ : «َقالَ  ،»ُیَمسُّ  َوَال  السُُّفُن، ِبَها َوُیدََّهنُ  اْلَمْیَتِة،
؟ َشْيءٌ   ،»ُبُطوُنَها ُیدََّهنُ  وََال  ،ُظُهوُرَها: «َقالَ  السُُّفِن؟ ِمنَ  ُیدََّهنُ  َوَأْینَ : ُقْلتُ  ،»َأْعَلمْ  َلمْ : «َقالَ  ُیَمسُّ
  .)٢(»َمسَّهُ  ِإَذا َیَدهُ  َفْلَیْغِسلْ : «َقالَ  ،اْلِمْصَباِح؟ ِفي ِبَیِدهِ  َوَدَكَها َیَمسَّ  َأنْ  ُبدَّ  َوَال : ُقْلتُ 

  اْلِفیلِ  ِعَظامِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٩  اْألَْنَصابَ  َزَعُموا َفِإنَّهُ  ،؟اْلِفیلِ  ِعَظامُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ،»َنَعمْ : «َقالَ  َكَذِلَك؟ اْلَمیَِّتةِ  اْلَماِشَیةِ  َوِعَظامُ : ُقْلتُ  ،»ِبَها ُیْسَتْمَتعُ  َفَال : «َقالَ  ،َمیَِّتةٌ  َوِهيَ  ِعَظاَمَها
  .)٣(»َال : «َقالَ  ِفیهِ  ُیْحوَ  َشْيءٌ  اْلَمْیَتةِ  ِعَظامِ  ِفي َأُیْجَعلُ : ُقْلتُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٠  اْلَعاجِ  ُمْشطُ  ِمْنَها َتُكونُ  الَِّتي الدَّابَّةُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِممَّا اْلَبْحرِ  َدَوابِّ  ِمنْ  ِإنََّها: فُقْلتُ  ،َأْذَكْرُتهُ  ُثمَّ  ،»َال «: َقالَ  ،ُیْذَبحُ  َال  َفِإنَّهُ  ،َمَسكٌ  ِمْنَها َفُیْجَعلُ  َمْیَتةً  ُیْؤَخذُ 
  .)٤(»اْلَبْحرُ  ُیْلِقي ِممَّا َفِهيَ : «َقالَ  ،ُیْلِقیَها

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١١ ، َعنِ  الرَّ  ِبالتَِّجاَرةِ  ُیَرى الَ  َكانَ : «َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»َبْأًسا ِباْلَعاجِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٢ ، َعنِ  الرَّ   .اْلِفیلِ  ِعَظامَ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ  َطاُوٍس، َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ    ،»َأْلِقهِ : «َفَقالَ  ِلي، َأْلَواحٍ  ِفي اْلِفیلِ  َعْظمِ  ِمنْ  َقَلَماً  َوَرَأى: َمْعَمرٌ  ِلي َقالَ : الرَّ

ٍة، ِمنْ  َحْلَقةٌ  َطَرِفهِ  ِفي اْألَْلَواحِ  ِفي َقَلَما َمِعي َبْعدُ  َمْعَمرٌ  َرَأى ُثمَّ    .)٦(»اْطَرحْ : «َقالَ  ثُمَّ  ِفضَّ

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط سلیم أبي بن اللیثلألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٦

  . وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.)٤٦٤: ص( التهذیب تقریب



٥٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٣  ِفَراِشهِ  َعَلى َطاُوسٍ  ِوَساَدةِ  َتْحتَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َشْیَبةَ  َأِبي )١(ْبنِ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اْلِوَساَدةَ  َرَفْعتُ  ِحینَ  َرآهُ  َوَقدْ : «َقالَ  ،)٢(َحَضنٍ  ِمنْ  ِنَصاُبهُ  ِسكِّیًنا

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٤  ِمنْ  َوُمدٌّ  ُمْشطٌ  ِألَِبي َوَكانَ : «َقالَ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(- اْلَحَضنَ  َیْعِني -  »اْلِفیلِ  ِعَظامِ 

  السَِّباعِ  ُجُلودِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٥ ْشِك، َیِزیدَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َنَهى: «َقالَ  ُأَساَمةَ  ْبنِ  ُمَلْیحِ  َأِبي َعنْ  الرِّ

  .)٥(»السَِّباعِ  ُجُلودَ  َیْفَتِرَش  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٦ ، َشْیخٍ  َأِبي َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِلَنَفرٍ  َقالَ  ُمَعاِوَیَة، َأنَّ  اْلُهَناِئيِّ

  .)٦(»السَِّباعِ  ُجُلودُ  ُیْفَتَرَش  َأنْ  َنَهى« َأنَّهُ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٧ ، َشْیخٍ  َأِبي َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِلَنَفرٍ : َقالَ  ُمَعاِوَیةَ  َأنَّ  اْلُهَناِئيِّ

  .)٧(»َنَعمْ : «َقاُلوا َعَلْیَها؟ ُیْرَكبَ  َأنْ  النُُّمورِ  ُسُروجِ  َعنْ  َنَهى ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ 
  
  

                                                           
قال المحقق: "لعل الصواب عن أبي شیبة وهو سعید بن عبد الرحمن الزبیدي، یروي عن مجاهد وابن جبیر،  )(١

: "كذا في )٢١٤(برقم  ١وعنه الثوري وغیره أعتة أنه من طبقة شیوخ معمر". وقیل في حاشیة دار التأصیل ط
األصل، ولعل الصواب: "النعمان بن أبي شیبة"؛ فإن عبد الرزاق یروي عنه، ویروي هو عن طاوس، كما في 

، ٤٧٣٤، و١٦٠٧، و١٤٦٥(ترجمته من تهذیب الكمال". قلت: الصواب، كما أشیر في دار التأصیل، انظر رقم 
  .)٦٩٣٠، و٦٤٩٥و
  .)٥٤٨/ ١( اللغة جمهرة. العاج )(٢
  حیح مقطوع.إسناده ص )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
 قتادة، عن عروبة، أبي بن سعیدمن طریق  )٢٤١/ ٤(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. ورواه الترمذي في سننه  )(٥

 نعلم وال ، وعلق علیه الترمذي فقال: "»تفترش أن السباع جلود عن نهى r النبي أن« أبیه، عن الملیح، أبي عن
 الملیح، أبي عن الرشك، یزید"، وأخرجه من طریق عروبة أبي بن سعید غیر أبیه، عن الملیح، أبي عن قال أحدا
  ".أصح وهذا" وعلق علیه فقال: »السباع جلود عن نهى أنه« r النبي عن

  .)٢١٦(وله شاهد من حدیث معامویة بن أبي سفیان برقم   
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨ ، َكِثیرٍ  ْبنُ  َعبَّادُ  َأْخَبَرَنا الرَّ    َحِبیبِ  َعنْ  ،)١(َخاِلًدا َأْحَسُبهُ  َرُجلٍ  َعنْ  اْلَبْصِريُّ
، َعَلْیهِ  َسْرجٌ  َعَلْیَها َفِإَذا ِبَدابٍَّة، َعِليٌّ  ُأِتيَ : َقالَ  َضْمَرةَ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ   َنَهاَنا: «َفَقالَ  َخزٌّ

، َعنِ  r اللَّهِ  َرُسولُ   ُرُكوبٍ  َعنْ  النُُّموِر، ُجُلودِ  َوَعنْ  َعَلْیَها، ُجُلوسٍ  َوَعنْ  َعَلْیَها، ُرُكوبٍ  َعنْ  اْلَخزِّ
 ُیوَطْأَن، َأنْ  اْلَعُدوِّ  َسَباَیا َحَباَلى َوَعنْ  ُتَخمََّس، َحتَّى تَُباعَ  َأنْ  اْلَغَناِئمِ  َوْعنِ  َعَلْیَها، ُجُلوسٍ  َوَعنْ  َعَلْیَها،
 اْلَخْمِر، َثَمنِ  َوَعنْ  الطَّْیِر، ِمنَ  ِمْخَلبٍ  ِذي َوَأْكلِ  السَِّباِع، ِمنَ  َنابٍ  ِذي َأْكلِ  َوَعنْ  اْألَْهِلیَِّة، اْلُحُمرِ  َوَعنِ 
  .)٣(»اْلَكْلبِ  َثَمنِ  َوَعنْ  ،)٢(اْلَفْحلِ  َعَسبِ  َوَعنْ  اْلَمْیَتِة، َثَمنِ  َوَعنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٩  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبیبِ  َعنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(ِمْثَلهُ  َضْمَرةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٢٢٠  ِإَلى َرَفَعهُ -  ُزْهَرَة، َبِني ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا َقاَل، الرَّ
  .)٥(»النَِّمرِ  ِجْلدِ  َعَلى ُیْرَكبَ  َأنْ  َنَهى« rالنَِّبيَّ  َأنَّ  - r النَِّبيِّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢١    السَِّباعِ  ُجُلودِ  َعنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َنَهى: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  
  

                                                           
[عمرو بن خالد]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "عمرو بن خالد"، وقع في  )٢١٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١

األصل: "خالد" وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه، فالحدیث حدیثه، وثم خطأ آخر، وهو سقوط الحسن بن ذكوان بین 
ث معروف من روایة الحسن بن ذكوان ومداره علیه. ینظر: معرفة علوم عباد بن كثیر وعمرو بن خالد؛ فالحدی

  الحدیث،...، الكامل البن عدي".
 عن ینه ولم. عسبا یعسبها الناقة الفحل عسب: یقال. ضرابه: أیضاً  وعسبه. غیرهما أو بعیراً  أو كان فرساً  ماؤه )(٢

 الحدیث غریب في النهایة .إلیها مندوب الفحل إعارة فإن علیه، یؤخذ الذي الكراء عن النهي أراد وٕانما منهما، واحد
  .)٢٣٤/ ٣( واألثر

 خالد بن عمرو ، و)٢٩٠: ص( التهذیب تقریبالبصري، متروك.  كثیر بن عبادإسناده  ضعیف جدًا، فیه  )(٣
الحدیث ، ومدار یخطىء، والحسن بن ذكوان، )٤٢١: ص( التهذیب تقریب. بالكذب وكیع ورماه ،متروك، القرشى

 الكبیر الضعفاء. وقال العقیلي في كتابه )١٦١: ص( التهذیب تقریب علیه كما أشیر في حاشیة دار التأصیل.
 غیر من صالحة بأسانید مختلفة بألفاظ متنهما یروى [وأشار إلى هذا الحدیث منهما] الحدیثان وهذان: ")١/٢٢٣(

  ".الوجه هذا
[وأشار  الحدیثان وهذان: ")١/٢٢٣( الكبیر الضعفاءوقال العقیلي في كتابه  إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. )(٤

  ".الوجه هذا غیر من صالحة بأسانید مختلفة بألفاظ متنهما یروى إلى هذا الحدیث منهما]
  ).٢١٧اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث معاویة بن أبي سفیان برقم ( )(٥



٥٨ 
 

  .)١(»َعَلْیَها ُیْرَكبَ  َأنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٢   .)٢(ِمْثَلهُ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٣ ، َعنِ  الرَّ  َنَهى َأنَّهُ  ُعَمرَ  َعنْ  َأْصَحاِبِه، َبْعضِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٣("ُتْلَبَس  َأوْ  السَِّباعِ  ُجُلودُ  ُیْفَتَرَش  َأنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٤ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  اْلُحَسْینِ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َجْعَفٍر، َأِبي َعنْ  ،)٤(ُسَوْیدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .»َوَضَعَها ُیَصلِّيَ  َأنْ  َأَرادَ  َفِإَذا َیْلَبُسَها، َفَكانَ  ،َثَعاِلبَ  ِمنْ  َسْنَجِویَّةٌ  َلهُ  َكاَنتْ «
  .)٥(َثَعاِلبَ  ِمنْ  َفْروٍ  َعَلى ُیوَضعُ  ُثمَّ  السََّماِء، َلْونَ  ُیْصَبغُ  الثَّْوبُ  :السَّْنَجِویَّةُ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٥ ، َعنِ  الرَّ ، ِإْبَراِهیمَ  َعَلى َرَأْیتُ : َقالَ  ِزَیادٍ  َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  النََّخِعيِّ
  .)٦(»َثَعاِلبُ  ِفیَها َقَلْنُسَوةً «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٦ ، َعنِ  الرَّ    ْبنِ  ُعَمرَ  َعَلى )٧(َرُجلٌ : «َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  
  

                                                           
والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث  .)٣٦٨: ص( التهذیب تقریباإلسناد فیه ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(١

  .)٢١٦(معامویة بن أبي سفیان برقم 
، والحدیث مرسل. وله شاهد من )١٤٢/ ١٢( بغداد تاریخ: انظر. مجاهد عن جریج ابن تدلیس فیهاإلسناد  )(٢

  .)٢١٦(حدیث معامویة بن أبي سفیان برقم 
)، دون لفظ [أو ٢١٦إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وله شاهد من حدیث معاویة بن أبي سفیان برقم ( )(٣

  تلبیس].
[َسِدیٍر]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "سوید" خطأ، والصواب ما أثبت،  )٢٢٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤

 الكبیر التاریخوهو: َسِدیر بن حكیم بن صهیب أبو الفضل الضبي". قلت: هو كذلك، لقول البخاري في كتابه 
"، عالبث  سبنجونة الحسین بن لعلي كان: قال علي، بن محمد جعفر أبا سمعفي ترجمة [َسِدیٍر]: " )٤/٢١٤(

  .)٦٢/ ٢( شیبة أبي ابن مصنفوأیضًا هكذا هو في 
ْیَرِفيُّ  حكیم بن َسِدیرإسناده حسن مقطوع، فیه  )(٥   ، صدوق.الصَّ
  .)٦٠١: ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف مقطوع، فیه یزید بن أبي زیاد، ضعیف.  )(٦
قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "عرض رجل"، أو رأى عمر بن الخطاب على رجل، وقد روى  )(٧

الطحاوي في المشكل من طریق یونس عن ابن سیرین عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى رجًال قلنسوة بطانتها من 
[عن ابن  )٢٢٧(برقم  ١صیل طجلود الثعالب فألها عن رأسه، وقال: ما یدریك لعله لیس بذكي". وفي دار التأ

سیرین قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل قلنسوة]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "رأى عمر بن الخطاب على رجل" 
  وقع في األصل: "رجل على عمر بن الخطاب"، والتصویب من كنز العمال،...، معزوًا للمصنف".
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٥٩ 
 

  .)١(»َفُفتَِّقتْ  ِبَها َفَأَمرَ  ،َثَعاِلبَ  ِمنْ  َقَلْنُسَوةً  اْلَخطَّابِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٧  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َرَأى: َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»َمْیَتةً  ِإالَّ  َأْحَسُبهُ  َما: «َوَقالَ  َفَخَرَقَها، َفَأَخَذَها ،اْلِهَررِ  ُجُلودِ  ِمنْ  ِفیَها َقَلْنُسَوةً  َرُجلٍ  َعَلى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٨  اْلِهَررِ  ُجُلودِ  َعنْ  َعِبیَدةَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٣(" ُدِبغَ  َوإِنْ  َفَكِرَهُه،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٩  ِبُجُلودِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»َوتُْبَسطُ  ،َعَلْیَها َوُیْرَكبُ  تَُباعُ  السَِّباعِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٣٠   .)٥(َأَسدٍ  ِجْلدِ  َعَلى َجاِلًسا الشَّْعِبيَّ  َرَأى َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُعَیْیَنةَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٣١ َص  النُُّموِر، ُجُلودِ  َعنْ  الزُّْهِريَّ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ  ِفیَها، َفَرخَّ

َص  َقدْ : «َوَقالَ    .)٦(»اْلَمْیَتةِ  ُجُلودِ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ  َرخَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٣٢ اجِ  َعنِ  ُحَمْیٍد، َعنْ  الرَّ َبْیِر، َأُبو َأْخَبَرِني: َقالَ  َأْرَطاةَ  ْبنِ  اْلَحجَّ  َسِمعَ  َأنَّهُ  الزُّ

َص  َقدْ : «َوَیُقولُ  ُدِبَغْت، ِإَذا السَِّباعِ  ِبُجُلودِ  َبْأَس  الَ : َیُقولُ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ   ُجُلودِ  ِفي r النَِّبيُّ  َرخَّ
  . »اْلَمْیَتةِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  َبْیِر، َأِبي َعنْ  َیْذُكرُ  َوَغْیَرُه، ِإْبَراِهیمَ  َأَنا َوَسِمْعتُ : الرَّ   .)١(َجاِبرٍ  َعنْ  الزُّ

                                                           
 بن أنس أخیه لقولل ابن سیرین عن عمر بن الخطاب. األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسا )(١

. وأخرجه ابن )١٥١/ ٣( اإلسالم تاریخ". بسنة بعده وولدت، عثمان خالفة من بقیتا لسنتین محمد أخي ولد: "سیربن
 یصلي رجالً  رأى الخطاب، بن عمر أن مالك، بن أنس عن سیرین، ابنمن طریق  )٦٢/ ٢(ه مصنفأبي شیبة في 

، بإسناد »بذكي لیس لعله یدریك، ما: «وقال رأسه، عن فألقاها: قال الثعالب، جلود من بطانتها قلنسوة وعلیه
  صحیح.

 أخي ولد: "سیربن بن أنس أخیه لقولإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال ابن سیرین عن عمر بن الخطاب.  )(٢
  ).١٥١/ ٣( اإلسالم تاریخ". بسنة بعده وولدت، عثمان خالفة من بقیتا لسنتین محمد

 َأَنا خرجت: " راشد بن معمر لقول ؛سیرین بن محمد عن إرسال معمر بن راشد فیه مقطوع، ضعیف إسناده )(٣
 سنة توفى البصري والحسن). ٤/٢٢٣( اإلسالم تاریخ". العلم طلبت األیام وتلك اْلَحَسن، جنازة ِإَلى وغالم

  ).٤٨٣: ص( التهذیب تقریب). ه١١٠( سنة توفى سیرین بن ومحمد). ١٦٠: ص( التهذیب تقریب). ه١١٠(
  .)١٦٢: ص( التهذیب تقریب، متروك. عمارة بن الحسنمقطوع، فیه   إسناده منكر )(٤
  مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  إسناده ضعیف )(٥
  ).٢٣٢(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث جابر بن عبد اهللا برقم  )(٦



٦٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٣٣  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،َعْونٍ  اْبنِ  َعنِ  اْلَوِلیِد، َأِبي اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الرَّ
  .»َنِمرٍ  ِجْلدُ  َعَلْیهِ  ِبَسْرجٍ  َیْرَكبُ « ِسیِرینَ 

  .)٢(َعَلْیهِ  َیْرَكبُ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َوَكانَ : َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٣٤  َأَباُه، َأنَّ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الرَّ

  .)٣(»َنِمرٍ  ِجْلدُ  َوَعَلْیهِ  ِإالَّ  َسْرجٌ  َلهُ  َیُكنْ  َلمْ «
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٣٥ لِ  ْبنُ  ِبْشرُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َأْیًضا ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الرَّ  ،)٥(ِسَراجٍ  َعنْ  ،)٤(اْلُمَفضَّ

  .)٦(»اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َزَمنِ  ِفي ِبَها ُرِكبَ  ِبَها َبْأَس  َال : «َفَقالَ  َعْنَها، اْلَحَسنَ  َسَألَ 
  
  

                                                                                                                                                                          
وأما الثاني ، تعدیالً  وال جرحاً  فیه أجد لم، ُرَوْیَمان بن ُحَمْید فیهللحدیث طریقان، كالهما ضعیف جدًا، أما األول  )(١

  .)٩٥: ص( التهذیب تقریب. الحدیث متروك، الُخوزي یزید بن إبراهیم فیه
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٢
  مقطوع.   إسناده صحیح )(٣
كما في األصل،  )٢٣٧(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "الفضل" والصواب "المفضل". وفي دار التأصیل ط )(٤

وقالوا في حاشیته: "هو بشر بن الفضل البجلي". وقال المحقق: "وأخشى أن یكون سقط بعده "عن قتادة". قلت: قول 
  ، ولم أستطع التمیز بین الراویان.)٣٩/ ١( الكبرى السننالمحقق اعتماد على روایة البیهقي في كتابه 

  .)١٢٤: ص( التهذیب تقریبقلت: الراجح ما أشار المحقق، انظر تاریخ وفاته.   
 ١". وفي دار التأصیل ط)في الكبرى(قال المحقق: "هو داود السراج كما في "هق" والسراج هذا أخرج له النسائي )(٥

  كما أشار المحقق. )٢٣٧(برقم 
 داود سأل: قال قتادةمن طریق  )٣٩/ ١( الكبرى السننقلت: هذا اعتمادًا على روایة البیهقي في كتابه   

  ".  طهورها دباغها: " فقال بالملح؟ تدبغ والسمور النمور جلود عن الحسن، السراج
 زید بن یعني مادمن طریق ح )٣٧٩/ ٢( الرجال ومعرفة العللقلت: وأخرجه عبد اهللا بن أحمد في كتاب   

  .دباغها ذاك فقال والملح ،بالرماد تدبغ إنما فقال النمور جلود عن الحسن عطیة سأل قال السراج عیسى عن
 بهذا السراج سهل عن علیة بنا حدثنا :وقال ،یعرفه لم فكأنه السراج عیسى عن [أي عبد اهللا] أبي سألت 

  .سهل هو إنما قال عیسى عن یكون أن وأنكر ،یعنیه الحدیث
 الرجال ومعرفة العللقلت: من الواضح [أنَّه اختلف في اسم السراج] والراجح كما أشار أحمد، في كتابه 

، )١٩٥/ ١٢( الرجال أسماء في الكمال تهذیبالسراج في  العیشي الصلت َأبي بن سهل، انظر: ترجمة )٣٧٩/ ٢(
 أسماء في الكمال تهذیبنظر: ترجمته في وأما داود السراج روى عنه قتادة، ولكن هو روى عن أبي سعید الخدري ا

  .)٤٧١/ ٨( الرجال
  .)٢٥٨: ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف مقطوع، فیه سهل السَّراج، له أفراد، ولم یتابعه أحد.  )(٦
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٦١ 
 

  اْلَمَطاِهرِ  َعنِ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٣٦  ،اْلَمْسِجدِ  ِبَبابِ  الَِّذي اْلُوُضوءِ  َعنِ  َعَطاءً  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  َأنَّهُ  َعِلمَ  َوَقدْ  َجَعَلُه، َوُهوَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعْهدِ  َعَلى َكانَ  ،ِبهِ  َبْأَس  َال : «َفَقالَ   ،َوالنَِّساءُ  الرَِّجالُ  ِمْنهُ  َیَتَوضَّ
ًئا َأُكْنتَ : َقالَ  ،»َعْنهُ  َلَنَهى َبْأٌس  ِبهِ  َكانَ  َوَلوْ  َبْأًسا، ِبهِ  َیَرى الَ  َوَكانَ  ،َواْألَْحَمرُ  اْألَْسَودُ   ِمْنُه؟ ُمَتَوضِّ

  .)١(»َنَعمْ : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٣٧  َمْكُشوًفا ُمْنَكِشًفا ِإْنَساًنا َرَأْیتُ  ِإنِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أْ : َقالَ  ،َفْرِجهِ  َعَلى ِبَیِدهِ  َیْغِرفُ  اْلَحْوضِ  َعَلى  r النَِّبيُّ  َكانَ  َقدْ  ،َسْمحٌ  الدِّینَ  ِإنَّ  َعَلْیَك، َفَلْیَس  ،َفَتَوضَّ
 َیْعِني -  ِفیهِ  َیْلَحُفونَ  وَالَ  َهَذا، َعنْ  ُیَفتُِّشونَ  َال  َمَضى َمنْ  َكانَ  َوَقدْ  ،»َلُكمْ  ُیْسَمحْ  اْسَمُحوا: «َیُقولُ 

  .)٢(-  َعْنهُ  َیْفَحُصونَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٣٨  َرُجًال  َأنَّ  َواِسٍع، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َروَّادٍ  َأِبي ْبنِ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

أَ  َأنْ  ِإَلْیكَ  َأَحبُّ  َجِدیدٌ  )٣(ُمَخمَّرٌ  َجرٌّ  ،!اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقالَ  أُ  ِممَّا َأوْ  ِمْنُه، تََتَوضَّ  ِمْنهُ  النَّاُس  َیَتَوضَّ
؟ ْسَالمُ : «َقالَ  ،»السَّْمَحةُ : «َقالَ  اْلَحِنیِفیَُّة؟ َوَما: ِقیلَ  ،»اْلَحِنیِفیَّةُ  اللَّهِ  ِإَلى اْألَْدَیانِ  َأَحبُّ : «َقالَ  َأَحبُّ  اْإلِ
  .)٤(»اْلَواِسعُ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
شعیب  ، ضعفه)١٠٣/ ٤( أحمد مسندله شاهد من ابن عباس في  rإسناده صحیح مقطوع. وأما قول النبي  )(٢

  األرنؤوط في حاشیته.
  .)١٨٨/ ٥( األعظم والمحیط المحكم .مغطى كل )(٣
 حسانمن طریق  )٢٤٣ -٢٤٢/ ١( األوسط المعجمرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه الطبراني في كتابه  )(٤
 من الوضوء اهللا، رسول یا: قلت: قال عمر ابن عن نافع، عن رواد، أبي بن العزیز عبد عن الكرماني، إبراهیم بن
: قال.  »السمحة الحنیفیة اهللا دین إن المطاهر، من بل ال،: «فقال المطاهر؟ من أم إلیك أحب مخمر جدید جر

 إبراهیم بن حسان. وفیه المسلمین أیدي بركة یرجو فیشربه، بالماء، فیؤتى المطاهر، إلى یبعث r اهللا رسول وكان
 لم: ")٢٤٣/ ١( األوسط المعجم. علق علیه الدارقطني في كتابه )١٥٧: ص( التهذیب تقریبیخطئ.  الكرماني،

 حلیة". وقال أبو نعیم األصبهاني في كتابه إبراهیم بن حسان إال رواد أبي بن العزیز عبد عن الحدیث هذا یرو
  ". محرز حدیث من إال نكتبه لم إبراهیم بن حبان به تفرد غریب: ")٨/٢٠٣( األصفیاء وطبقات األولیاء

] وهذا تصحیف، والصواب إبراهیم بن حبان[ )٢٠٣/ ٨( األصفیاء وطبقات األولیاء حلیةفي كتاب فائدة:   
  .)٢٨٧/ ٤( اإلیمان شعب ، و)١٠٤/ ٢( القضاعي الشهاب مسند[حسان بن إبراهیم]. انظر: 

 أحمد مسند، له شاهد من حدیث ابن عباس في "السَّْمَحةُ  الَحِنیفیَّةُ  اللَّه ِإَلى اَألدیانِ  أَحبُّ "أما قوله   
  ، صحیح لغیر، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیته.)٤/١٧(
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٣٩ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ،الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َأیُّوَب، ْبنِ ا )١(َعنْ  ،َیْحَیى َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»ُمَخمَّرٍ  َعُجوزٍ  َجرٍّ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  َمَطاِهُرُكمْ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٤٠ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َهَمامِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
أُ « اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجِریرَ  َرَأْیتُ    .)٣(»ِمْطَهَرةٍ  ِمنْ  َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٤١ ، َعنِ  الرَّ  َكانَ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َسِمْعتُ : َقالَ  اْألَْعَمشِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
ُئونَ  r النَِّبيِّ  َأْصَحابُ    .)٥(»)٤(اْلِمْهَراسِ  ِمنَ  َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٤٢ ، َعنِ  الرَّ  َعُجوزٌ  َأُكوزٌ : ِللشَّْعِبيِّ  ُقْلتُ : َقالَ  ُزَفرَ  ْبنِ  ُمَزاِحمِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
أَ  َأنْ  ِإَلْیكَ  َأَحبُّ  ُمَخمَّرٌ   َبلْ  َال،: «َقالَ  َیَدُه؟ اْلَجزَّارُ  ِفیَها ُیْدِخلُ  الَِّتي اْلَمَطاِهرِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأوْ  ِمْنُه، ُیَتَوضَّ

  .)٦(»َیَدهُ  اْلَجزَّارُ  ِفیَها ُیْدِخلُ  الَِّتي اْلَمَطاِهرِ  َهِذهِ  ِمنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٤٣  ِإالَّ  ِمْثَلهُ  r النَِّبيِّ  َعنِ  َواِسٍع، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٧(السَّْمَحةَ  اْلَحِنیِفیَّةَ  َیْذُكرِ  َلمْ  َأنَّهُ 
                                                           

برقم   ١، وفي دار التأصیل ط)١٢٤١٤(. وأخرجه المصنف برقم )٢٤١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١
ألثر. فمن الواضح [عن] هنا ... اامرأته قذف رجل في الشعبي؛ عن أیوب، بن یحیى عن الثوري،عن  )١٣١٨٣(

  زائدة، واهللا أعلم.
. وهو )٥٨٨: ص( التهذیب تقریب. به بأس ال، أیوب بن یحیى فیه ،مقطوع حسناألثر صحیح، وهذا إسناده  )(٢

  .)٢٤٢(عند المصنف برقم 
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  .)٢٥٩/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة .للماء حیاض منها یعمل وقد الماء، من كثیرا تسع منقورة صخرة )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٦
، )٢٣٨(اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، والحدیث مرسل. وأخرجه المصنف من حدیث محمد بن واسع، مرسًال  برقم  )(٧

  ].السَّْمَحةَ  اْلَحِنیِفیَّةَ وزید فیه [
 عن الكرماني، إبراهیم بن حسانمن طریق  )٢٤٣ - ٢٤٢/ ١( األوسط المعجموأخرجه الطبراني في كتابه   

 إلیك أحب مخمر جدید جر من الوضوء اهللا، رسول یا: قلت: قال عمر ابن عن نافع، عن رواد، أبي بن العزیز عبد
 إلى یبعث r اهللا رسول وكان: قال.  »السمحة الحنیفیة اهللا دین إن المطاهر، من بل ال،: «فقال المطاهر؟ من أم

 تقریبیخطئ.  الكرماني، إبراهیم بن حسان. وفیه المسلمین أیدي بركة یرجو فیشربه، بالماء، فیؤتى المطاهر،
 عبد عن الحدیث هذا یرو لم: ")٢٤٣/ ١( األوسط المعجم. علق علیه الدارقطني في كتابه )١٥٧: ص( التهذیب
 األصفیاء وطبقات األولیاء حلیةألصبهاني في كتابه ". وقال أبو نعیم اإبراهیم بن حسان إال رواد أبي بن العزیز

  ". محرز حدیث من إال نكتبه لم إبراهیم بن حبان به تفرد غریب: ")٨/٢٠٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َجِمیًعا َوالنَِّساءِ  الرَِّجالِ  ُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٤٤ أَ  َأنْ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِإنََّما ،َمًعا َوالنَِّساءُ  الرَِّجالُ  َیَتَوضَّ

  .)١(»َوُأمََّهاُتُكمْ  ،َوَبَناُتُكمْ  ،َوَأَخَواُتُكمْ  ،َشَقاِئُقُكمْ  ُهنَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٤٥ أُ  ُكنَّا: «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َنْحنُ  َنَتَوضَّ

  .)٢(»َمًعا َوالنَِّساءُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٤٦  َسَالَمةَ  َأِبي َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  الرَّ

ُئونَ  َوالنَِّساءُ  الرَِّجالُ  َعَلْیَها ِحَیاًضا َأَتى اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،)٣(اْلَحِبیِبيِّ   ،َجِمیًعا َیَتَوضَّ
 ،َعِلی ا َلِقيَ  ُثمَّ  ،»ِحَیاًضا َوِللنَِّساءِ  ِحَیاًضا، ِللرَِّجالِ  اْجَعلْ : «اْلَحْوضِ  ِلَصاِحبِ  َقالَ  ُثمَّ  ِبالدِّرَِّة، َفَضَرَبُهمْ 

 َهَلْكتَ  َفَقدْ  َذِلكَ  َغْیرِ  َعَلى َتْضِرُبُهمْ  ُكْنتَ  َفِإنْ  َراٍع، َأْنتَ  ِإنََّما َأَرى: َفَقالَ  »َتَرى؟ َما: «َفَقالَ 
  .)٤(َوَأْهَلْكتَ 

  َوالسَِّباعُ  اْلِكَالبُ  َتِرُدهُ  اْلَماءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٤٧  َماءً  َوَردَ  اْلَخطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»ُبُطوِنَها ِفي َوَلَغتْ  ِبَما َذَهَبتْ  َقدْ : «َقالَ  ،ِفیهِ  )٥(َتَلغُ  َوالسَِّباعَ  اْلِكَالبَ  ِإنَّ : َلهُ  َفِقیلَ 
 َفَشِربَ  ِبِلَساِنِه؟ ِإالَّ  َوَلغَ  َهلْ : «َفَقالَ  ،َمَجنَّةَ  َحْوضِ  ِفي َوَلغَ  اْلَكْلبَ  ِإنَّ : َفِقیلَ  )١( ... - ٢٤٨

  .»َواْستََقى ِمْنهُ 

                                                                                                                                                                          
] وهذا تصحیف، والصواب إبراهیم بن حبان[ )٢٠٣/ ٨( األصفیاء وطبقات األولیاء حلیةفي كتاب فائدة:   

  .)٢٨٧/ ٤( اإلیمان شعب ، و)١٠٤/ ٢( القضاعي الشهاب مسند[حسان بن إبراهیم]. انظر: 
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
/ ٩( العمال كنز" والصواب "الحبیبي". قلت: في !!؟ قال المحقق: "في األصل "الحربي" وفي الكنز "الجنیني )(٣

 الصحابة تمییز في اإلصابة". وهو [الحبیبي] كما أشار المحقق. انظر: ترجمته في السلمي سالمة أبي عن: ")٥٧٤
)١٥٨/ ٧(.  

 تقریبإسناده ضعیف موقوف، فیه سماك بن حرب لم یدرك زمن أبو سالمة الحبیبي، انظر تاریخ وفاته.  )(٤
  .)٢٥٥: ص( التهذیب

  .)٢٢٦/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة .بلسانه منه شرب أي )(٥
إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال عكرمة مولى ابن عباس عن عمر بن الخطاب. انظر: تاریخ وفاتهما.  )(٦

  .)٤١٢و ،٣٩٧: ص( التهذیب تقریب
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  .)٢(َحْوضٍ  اْسمُ : َوَمَجنَّةُ : َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٤٩  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َوَلغَ  ِإنََّما: «َقالَ  ،آِنًفا اْلَكْلبُ  ِفیهِ  َوَلغَ  ِإنََّما اْلُمْؤِمِنیَن، َأِمیرَ  َیا: َلهُ  َفِقیلَ  َمَجنََّة، َحْوَض  َوَردَ  اْلَخطَّابِ 
ُؤوا ِمْنهُ  َفاْشَرُبوا ِبِلَساِنهِ    .)٣(»َوَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥٠ ، ِإْبَراِهیمَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َوَغْیِرِه، َماِلٍك، َعنْ  الرَّ  التَّْیِميِّ
 ْبنُ  َعْمُرو ِفیِهمْ  َرْكبٍ  ِفي اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ  َكانَ  َأنَّهُ  َحاِطٍب، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ 

: ُعَمرُ  َفَقالَ  »السَِّباُع؟ َحْوَضكَ  َأَتِردُ  اْلَحْوضِ  َصاِحبَ  َیا: «َعْمٌرو َفَقالَ  َحْوٍض، َعَلى َفَوَقُفوا اْلَعاِص،
  .)٤(»َعَلْیَنا َوَتِردُ  السَِّباعِ  َعَلى َنِردُ  َفِإنَّا ؛ُتْخِبْرَنا َال  ،اْلَحْوضِ  ِحبَ َصا َیا«

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥١   .)٥(ِمْثَلهُ  َسِعیدٍ  َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َعْجَالَن، اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

                                                                                                                                                                          
زَّاِق، َعْبدُ [ )٢٥٠(برقم  ١قال المحقق: "بیاض باألصل قدر سطر". وفي دار التأصیل ط )(١  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ

 - رضوان اهللا علیه–، أن عمر بن الخطاب َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمْوَلى ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َأْخَبَرِني: ع َقالَ  ُجَرْیٍج،
جاء ماء مجنة". وقالوا في حاشیته: "من أول اإلسناد إلى هنا بیاض في األصل استدركناه من تهذیب اآلثار 

  للطبري".
إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال عكرمة مولى ابن عباس عن عمر بن الخطاب. انظر: تاریخ وفاتهما.  )(٢

  .)٤١٢و ،٣٩٧: ص( التهذیب تقریب
إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال عكرمة مولى ابن عباس عن عمر بن الخطاب. انظر: تاریخ وفاتهما.  )(٣

  .)٤١٢و ،٣٩٧: ص( التهذیب تقریب
عن عمر بن الخطاب.  بلتعة أبي بن حاطب بن الرحمن عبد بن یحیىإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال  )(٤

 بن زید بن الرحمن عبدمن طریق  )٢٨٣: ص( الطهور. وأخرجه أبو عبیدة في كتابه )٢٩٨: ص( التحصیل جامع
 الرحمن عبد... األثر. وفیه العاص بن عمرو ومعه،  راحلته على وهو،  جنابة عمر أصابت: قال أبیه، عن أسلم،

، وأبیه لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاته. )٣٤٠: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، أسلم بن زید بن
  .)٢٢٢: ص( التهذیب تقریب

 بن محمد عن،  سعید بن یحیى نا،  زید بن حمادمن طریق  )٣٨/ ١( وأخرجه الدارقطني في سننه  
 عنهما اهللا رضي،  العاص بن وعمرو،  عمر أن،  حاطب بن الرحمن عبد بن ویحیى ، سلمة أبي عن،  إبراهیم

 التهذیب تقریب. وفاتهما تاریخ انظر. الخطاب بن عمر عن، الرحمن عبد بن سلمة أبو... األثر. و  بحوض مرا
  ).٦٤٥ و، ٤١٢: ص(

عن عمر بن الخطاب.  بلتعة أبي بن حاطب بن الرحمن عبد بن یحیىإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال  )(٥
 بن زید بن الرحمن عبدمن طریق  )٢٨٣: ص( الطهور. وأخرجه أبو عبیدة في كتابه )٢٩٨: ص( التحصیل جامع
 الرحمن عبد... األثر. وفیه العاص بن عمرو ومعه،  راحلته على وهو،  جنابة عمر أصابت: قال أبیه، عن أسلم،
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥٢  َجاِبرِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  اْلُحَصْیِن، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
أَ « r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ    .)١(»السَِّباعُ  َأْفَضَلتِ  ِبَما َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥٣  َوُعَمرُ  َبْكرٍ  َأُبو َوَمَعهُ  َوَردَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُأْخِبْرتُ  :َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َفَقالَ  اْلَحْوِض، َهَذا ِفي َتَلغُ  َوالسَِّباعَ  اْلِكَالبَ  ِإنَّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقاُلوا اْلَماءِ  َأْهلُ  َفَخَرجَ  ،َحْوضٍ  َعَلى
  .»َوَطُهورٌ  َشَرابٌ  َبِقيَ  َما َوَلَنا ،ُبُطوِنَها ِفي َحَمَلتْ  َما: «َلَها

  .)٢(-  اْألَْبَواءِ  َحْوُض  َأنَّهُ  َأْخَبَرِني الَِّذي َشكَّ  -  
ُسهُ  َال  اْلَماءِ  َبابُ    َذِلكَ  ِفي َجاءَ  َوَما ،َشْيءٌ  ُیَنجِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٥٤  َوُضوًءا ِلُعَمرَ  اْلَتَمَس  َأنَّهُ  َأِبیِه، َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َأْینَ  ِمنْ : «ُعَمرُ  َفَقالَ  ُحْسُنُه، َفَأْعَجَبهُ  ُعَمرَ  ِإَلى ِبهِ  َوَجاءَ  َفاْسَتْوَهَبَها َنْصَراِنیٍَّة، ِعْندَ  ِإالَّ  َیِجْدهُ  َفَلمْ 

أَ  النَّْصَراِنیَِّة، َهِذهِ  ِعْندِ  ِمنْ : َلهُ  َفَقالَ  »َهَذا؟  َعنْ  َفَكَشَفتْ  »َأْسِلِمي: «َلَها َفَقالَ  َعَلْیَها، َدَخلَ  ثُمَّ  َفَتَوضَّ
؟ َهِذهِ  َأَبْعدَ : َفَقاَلتْ  َبْیَضاُء، )٣(َثَغاَمةٌ  َكَأنَّهُ  ُهوَ  َفِإَذا ،َرْأِسَها   .)٤(السِّنِّ

                                                                                                                                                                          
، وأبیه لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاته. )٣٤٠: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، أسلم بن زید بن

  .)٢٢٢: ص( التهذیب تقریب
 بن محمد عن،  سعید بن یحیى نا،  زید بن حمادمن طریق  )٣٨/ ١( وأخرجه الدارقطني في سننه  

 عنهما اهللا رضي،  العاص بن وعمرو،  عمر أن،  حاطب بن الرحمن عبد بن ویحیى،  سلمة أبي عن،  إبراهیم
 التهذیب تقریب. وفاتهما تاریخ انظر. الخطاب بن عمر عن، الرحمن عبد بن سلمة أبو... األثر. و  بحوض مرا

  ).٦٤٥ و، ٤١٢: ص(
ووالد داود بن  ).٩٣: ص( التهذیب تقریب. متروك، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم فیه إسناده ضعیف جدًا، )(١

 أبي ابن هو إبراهیم: ")١٠١/ ١(. وقال الدارقطني في سننه )١٧١: ص( التهذیب تقریبالحصین، لین الحدیث. 
  ".  الحدیث في بالقوي ولیس حبیبة أبي بن إسماعیل بن إبراهیم وتابعه،  ضعیف یحیى

إلى (بغدیر rاإلسناد رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وقال المحقق: "روى "ش" عن عكرمة مرسًال، مر سول اهللا  )(٢
ما أخذ في بطنه، وللكلب ما أخذ في بطنه فاشربوا، وتوضؤوا،...، وأخرجه "هق" من حدیث أبي سعید مرفوعًا  )قوله

  موصوًال، بسند ضعیف".
 الحدیث غریب في النهایة .الثلج كأنها تبیض شجرة هي وقیل. الشیب به یشبه والثمر الزهر أبیض نبت هو )(٣

  .)٢١٤/ ١( واألثر
 ثنا نصر، بن سعدانمن طریق  )٥٢/ ١( الكبرى السننإسناده صحیح موقوف. فائدة: أخرجه البیهقي في كتابه  )(٤

  ... األثر.عمر أتیت بالشام كنا لما: قال أبیه، عن -  أسمعه ولم - أسلم بن زید عن حدثونا: قال سفیان
 عن،  أسلم بن زید عن،  سفیان نا،  أسلم بن خالد من طریق )٣٩/ ١(قلت: أخرجه الدراقطني في سننه   

  ... األثر.أیتها: «فقال،  أتاها نصرانیة بیت من توضأ عنه اهللا رضي،  عمر أن،  أبیه
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥٥ ، َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  ِذْئٍب، َأِبي اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأنَّ  اْلُخْدِريِّ
أَ "  r النَِّبيَّ  : َقالَ  ِإالَّ  َأْعَلُمهُ  وَالَ : َقالَ  ،اْلِكَالبِ  ُلُحومُ  ِفیهِ  ُیْلَقى َكانَ  َغِدیرٍ  ِمنْ  -  َشِربَ  َأوْ  -  َتَوضَّ

ُسهُ  َال  اْلَماءَ  ِإنَّ : «َلهُ  َفَقالَ  ،َلهُ  َذِلكَ  َفَذَكرَ  َواْلِجَیُف،   .)١(»َشْيءٌ  ُیَنجِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥٦  وَالَ  ُیَطهُِّر، اْلَماءَ  ِإنَّ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»ُیَطهَّرُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥٧  الَ  اْلَماءَ  ِإنَّ : «َیُقولُ  ِعْكِرَمةَ  َسِمعَ  َمنْ  َوَأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

ُسهُ    .)٣(»َطُهورٌ  َواْلَماءُ  َشْيٌء، ُیَنجِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥٨  َلمْ  ُقلَّتَْینِ  اْلَماءُ  َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»َبْأًسا َوَال  ،َنِجًسا َیْحِملْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥٩   .»َهَجرَ  ِقَاللُ  َأنََّها َزَعُموا: «ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  الرَّ

  .)٦(اْلَفَرقِ  َقْدرُ  اْلُقلَّتَْینِ : )٥(َبْكرٍ  َأُبو َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٦٠  َفَأَمرَ « ،ِجیَفةٌ  ِفیهِ  ِبَغِدیرٍ  َمرَّ  َعبَّاٍس، اْبنَ  َأنَّ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  الرَّ

َیْت، ِبَها أَ  ُثمَّ  َفُنحِّ   .)٧(»ِمْنهُ  َتَوضَّ
  

                                                                                                                                                                          
  قلت: من الواضح أنَّ ابن عیینة مرة حدَّث به موصوًال، ومرة لم یصله، واهللا أعلم.  

الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. ومتابعاته صححه األلباني في كتابه صحیح سنن أبي  )(١
  ).١/٢٨داود (

: ص( التحصیل جامعاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن ابن عباس.  )(٢
 َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َبِشیٍر، ْبنِ  ِعیدِ َوسَ  َمْعَمٍر، َعنْ ) ١١٤٢وهو عند المصنف برقم ( ).٢٥٥
  .»ُیَطهَّرُ  َوَال  ُیَطهِّرُ  اْلَماءَ  اللَّهُ  َجَعلَ  ِإنََّما: «َقالَ 

/ ١( همصنففي  أخرجه  شیبة أبي ابناألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه  )(٣
  ". بإسناد صحیح.شيء ینجسه ال طهور الماءبلفظ: " )١٣٢

 التعلیقاتاإلسناد فیه رجًال مبهمًا. والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث ابن عمر، صححه األلباني في كتابه  )(٤
  .)٤٥٩/ ٢( حبان ابن صحیح على الحسان

  قال المحقق: "عبد الرزاق یكنى أبا بكر". )(٥
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح موقوف.  )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٦١  ِعْكِرَمةَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ،)٢(َسْلمٍ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  )١(ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْسهُ  َلمْ  َذُنوَبْینِ  َأوْ  َذُنوًبا اْلَماءُ  َكانَ  ِإَذا: «َیُقولُ    .)٣(»َدْلوٌ : «َقالَ  الذَُّنوُب؟ َما: َلهُ  ُقْلتُ  ،»َشْيءٌ  ُیَنجِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٦٢  اْخَتَلطَ  ِإَذا: «َقالَ  َأنَّهُ  َمْسُعوٍد، اْبنِ  َعنِ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َطُهورٌ  َفاْلَماءُ  ،َوالدَّمُ  اْلَماءُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٦٣  َشْيءٌ  اْلَماءِ  ِفي َقَطرَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أُ  َما َقْدرَ  َقِلیًال  اْلَماءُ  َكانَ  َفِإنْ  ُكوَزْیِن، َأوْ  ُكوًزا ِمْنهُ  َفَأْهِرقْ  َدمٍ  ِمنْ    .)٥(»َفَأْهِرْقهُ  ،ِمْنهُ  ُیَتَوضَّ

  

                                                           
 عباس ابن مسند اآلثار تهذیب. وأخرجه الطبري في كتابه )٢٦٢(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١
 أنه مسلم بن عمرو أخبرني: قال جریج، ابن أخبرنا: قال الرزاق، عبد أخبرنا: قال یحیى، بن الحسنعن  )٢/٧٠٠(

  . »شيء ینجسه لم ذنوبین، أو ذنوبا الماء كان إذا: «یقول عكرمة، سمع
 بن عمر عن جریج، ابنمن طریق  )٧٠٠/ ٢( عباس ابن مسند اآلثار تهذیبوأخرجه الطبري في كتابه   

 ربما، األموي یحیى بن سعید. وفیه »شيء ینجسه لم ذنوبین، أو ذنوبا الماء كان إذا: «قال عكرمة، عن عطاء،
، فالصواب أنَّ ابن جریج أخذ هذا األثر عن [عمرو مسلمي، )٢٤٢: ص( التهذیب تقریب ، ولم یتابعه أحد.أخطأ

  كما هو واضح.
قلت: أما قوله [أخبرت]،  فمن الواضح أنَّه تصحیف، اختلط على الناسخ بما بعده، والصواب ما في كتال   

  تهذیب اآلثار، واهللا أعلم.
 عباس ابن مسند اآلثار تهذیب[عمرو بن مسلم]، وهو الصواب. انظر:  )٢٦٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢
  من طریق المصنف. )٢/٧٠٠(

  . ).٤٢٧: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، أوهام له، الَجَندي مسلم بن عمرو فیهإسناده ضعیف مقطوع،  )(٣
 بن سلمةمن طریق  )١٣٣/ ١(إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  )(٤

، صدوق. وهرام بن سلمة. وفیه شيء ینجسه لم ذنوبین الماء كان: إذا: قال عباس، ابن عن عكرمة، عن وهرام،
  .)٢٤٨: ص( التهذیب تقریب

: )٢٤٢/ ١(في حاشیة مصنف ابن أبي شیبة  محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةقال المحقق فائدة:   
  .!!"إسناده ضعیف، فیه سلمة بن وهرام، ولیس بالقوي"

 عن هشام، من طریق )٩٩/ ٥(إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  )(٥
. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشام. وفیه »یهراق: «قال الدم أو الخمر من القطرة فیه تقع الجب في الحسن،
  ).٥٧٢: ص( التهذیب تقریب
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٦٤  ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  َحِكیٍم، ْبنِ  اْألَْحَوصِ  َعنِ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
ُس  َال : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،)١(َسْعدٍ   ِریِحهِ  َعَلى َغَلبَ  َما َأوْ  َطْعَمُه، َأوْ  ِریَحُه، َغیَّرَ  َما ِإالَّ  اْلَماءَ  ُیَنجِّ

  .)٢(»َوَطْعِمهِ 

                                                           
. وعلق قال المحقق: "الكنز،...، بمز "عب" عن عامر بن )٢٦٥(برقم ١هكذا هنا، وأیضًا في دار التأصیل ط )(١

سعد مرسًال، ولكن أخرجه "قط" من روایة عیسى بن یونس عن الحوص بن حكیم، فقال: عن راشد بن سعد، 
والحدیث معروف باسم راشد، غما مرسًال، كما عند الطحاوي، و"قط"، أو موصوًال بروایته عن أبي أمامة كما عند 
ابن ماجة وغیره، أو من قوله كما عند "قط" فما هنا من تسمیة عامر بن سعد، إلما أن یكون وهمًا من بعض 

  یر".الرواة، أو هو من تصرفات النساخ، وراجع له أیضًا التخلیص الحب
 عیسى رواه حدیث عن أبي وسألت" :)٥٤٨ -٥٤٧/ ١( الحدیث عللقلت: قال ابن أبي حاتم في كتابه   

 علیه غلب ما إال الماء ینجس ال:  r اهللا رسول قال: قال ؛ سعد بن راشد عن حكیم، بن األحوص عن یونس، بن
  .ولونه؟ طعمه

 والصحیح بقوي، لیس ورشدین ،r النبي عن أمامة، أبي عن: یقول سعد؛ بن رشدین یوصله: أبي فقال
  ".مرسل

 سعد، بن رشدین یرویه: فقال: ")٢٧٤/ ١٢( النبویة األحادیث في الواردة العللوقال الدارقطني في كتابه 
  .r النبي عن أمامة، أبي عن راشد، عن صالح، بن معاویة عن

  .r النبي عن ،مرسالً  سعد بن راشد عن فرواه حكیم، بن األحوص وخالفه
  .راشداً  به یجاوز لم قوله راشد، عن األحوص، عن: أسامة أبو وقال

  ".الحدیث یثبت وال
فما هنا من تسمیة عامر بن سعد، إلما أن یكون وهمًا من بعض الرواة، أو  قلت: الراجح كما قال المحقق"

  هو من تصرفات النساخ".
ورشدین ، حكیم بن واألحوص، )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیماإلسناد فیه  )(٢

  .)٢٠٩، و٩٦: ص( التهذیب تقریب. ضعیفبن سعد، كالهما 
 بن راشد حدیث عن: ")٢٧٤ -٢٧٣/ ١٢( النبویة األحادیث في الواردة العللوقد سأل الدارقطني في   

 وخالفه .ریحه أو طعمه، غیر ما إال الماء ینجس ال: وسلم علیه اهللا صلى النبي عن أمامة، أبي عن سعد،
  .r النبي عن مرسًال، سعد بن راشد عن فرواه حكیم، بن األحوص

  .راشداً  به یجاوز لم قوله راشد، عن األحوص، عن: أسامة أبو وقال
  ".الحدیث یثبت وال

،  بالقوي ولیس صالح بن معاویة عن سعد بن رشدین غیر یرفعه لم: ")٣٢/ ١( هسننوقال مرة في 
  ".راشد قول في والصواب
 أبي عن: یقول سعد؛ بن رشدین یوصله " :)٥٤٨ -٥٤٧/ ١( الحدیث عللقال أبو حاتم في كتابه  و  

  ".مرسل والصحیح بقوي، لیس ورشدین ،r النبي عن أمامة،
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٦٥  الَ  اْلَماءَ  ِإنَّ : «َقالَ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ُسهُ  : الفرقان} [َطُهوًرا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوَأْنَزْلَنا: " {َقالَ  ِإنَّهُ  ،»َشْيءٌ  ُیَطهُِّرهُ  َوَال  ُیَطهِّرُ  َأَبًدا، َشْيءٌ  ُیَنجِّ

١(]"٤٨(.  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٦٦  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

 اْلَماءُ  َكانَ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  )٢(َأِبیهِ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي
ْسهُ  َلمْ  ُقلََّتْینِ    .)١(»َشْيءٌ  ُیَنجِّ

                                                                                                                                                                          
 عن حكیم، بن األحوص عن یونس، بن عیسى ورواه: ")٣٩٣/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 قولهما، من سعد بن وراشد عون ابن عن األحوص، عن أسامة، أبو ورواه ،مرسالً  r النبي عن سعد، بن راشد
  ".أعلم واهللا ،خالفاً  بالنجاسة تغیر إذا الماء نجاسة في نعلم ال أنا إال قوي غیر والحدیث

  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(١
من طریق  )٩٠/ ٢( واآلثار السنن معرفة، والبیهقي في كتابه )٢٢/ ١(في سننه  الدارقطنيهكذا أخرجه  )(٢

  الدبري.
  ."!! مرسالً عن هذا الحدیث: " )٥٧١/ ٨( المهرة إتحافوقال ابن حجر في كتاب   
، )١٧٥/ ١( هسنن، والنسائي في )٩٧/ ١(ه سنن، والترمذي في )١٧/ ١(ه سننقلت: أخرجه أبو داود في   

 أبیه، عن عمر، بن اهللا عبد بن اهللا عبید، من طریق )٤٢٢/ ٨(ه مسند، وأحمد في )١٧٢/ ١( هسننوابن ماجه في 
  ... الحدیث، ولفظ: البن ماجه.بالفالة یكون الماء عن سئل وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول سمعت: قال

 روایة من: أحدهما: آخران طریقان عمر ابن ولحدیث: ")١٠٩/ ١( الرایة نصبوقال الزیلعي في كتابه   
 أبیه، عن عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبید بن بكر أبي عن الرحمن عبد بن عمر بن بكر أبي عن محمد بن إبراهیم

 أبي ابن هو محمد بن وٕابراهیم. الدارقطني أخرجه ،"شيء ینجسه لم قلتین الماء كان إذا: "r اهللا رسول قال: قال
 زائدة عن المصیصي كثیر بن محمد عن جابر بن الحسین بن اهللا عبد رواه: والثاني. ذكره مر وقد األسلمي یحیى
  ."شيء ینجسه فال قلتین الماء كان إذا: "قال ،r النبي عن عمر ابن عن مجاهد عن لیث عن

 عن سئل أنه r النبي عن،  هریرة أبيهذا الحدیث من حدیث  )١٩ - ١/١٨(ه سننوأخرج الدارقطني في 
. »شيء ینجسه لم ذلك فوق فما قلتین الماء بلغ ما:  «فقال،  والدواب الكالب منه ویشرب الجیف فیه یلقى القلیب

،  عیاش ابن عن والمحفوظ،  اإلسناد بهذا عیاش بن إسماعیل عن،  وهب بن محمد رواه كذا وعلق علیه فقال: "
 ورواه،...، أبیه عن،  عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبید عن،  الزبیر بن جعفر بن محمد عن،  إسحاق بن محمد عن

 هذه في فكان. r النبي عن،  أبیه عن،  عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبید عن،  عوام بن الزبیر بن المنذر بن عاصم
 عن،  عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبید عن،  الزبیر بن جعفر بن محمد عن،  إسحاق بن محمد لروایة قوة الروایة

  .أبیه
،  المنذر بن عاصم عن فرواه،  زید بن حماد وخالفه،  سلمة بن حماد المنذر بن عاصم عن به حدث

 عن،  علیة بن إسماعیل رواه وكذلك. مرفوع غیر موقوفاً  أبیه عن،  عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبید بن بكر أبي عن
  ".أیضاً  موقوفاً  عمر ابن عن،  یسمه لم رجل عن المنذر بن عاصم
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٦٧ ، َعنِ  الرَّ ْسهُ  َلمْ « )٢(]...[َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ   .»َشْيءٌ  ُیَنجِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٦٨ ، َعنِ  الرَّ  َلمْ  ُكر ا اْلَماءُ  َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  الثَّْوِريِّ

ْسهُ    .»َشْيءٌ  ُیَنجِّ
  .)٣( َذَهًبا َأْرَبُعونَ  اْلُكرُّ  

  الدَّابَّةُ  ِفیهِ  َتَقعُ  اْلِبْئرِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٦٩ ، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ  َفَماَتْت، ِبْئرٍ  ِفي َوَقَعتْ  َدَجاَجةٍ  َعنْ  الزُّْهِريَّ

أَ  َأنْ  َبْأَس  َال : «َفَقالَ    .)٤(»َفتُْنَزحَ  اْلَماءِ  ِفي َنْتِنَها ِریحُ  ُیوَجدَ  َحتَّى تَْنُتنَ  َأنْ  ِإالَّ  َوُیْشَرَب، ِمْنَها، ُیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٧٠  ِإنْ : «َفَقالَ  ،اْلِبْئرِ  ِفي َوَقَعتْ  َفْأَرةٍ  َعنْ  الزُّْهِريَّ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

  .)٥(»ُنِزَحتْ  ِفیَها َماَتتْ  َوإِنْ  ،َبْأَس  َفَال  َمَكاَنَها ُأْخِرَجتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٧١  الدَّابَّةُ  َماَتتِ  ِإَذا: «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

  .)٦(»ُنِزَحتْ  ِفیَها َتَفسََّختْ  َوإِنْ  ِمْنَها، ُأِخذَ  اْلِبْئرِ  ِفي
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٧٢  ِفي الدَّابَّةُ  َماَتتِ  ِإَذا: «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

  .)٧(»َدْلًوا َأْرَبُعونَ  ِمْنَها ُأِخذَ  اْلِبْئرِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٧٣ : َقالَ  َعِلی ا َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

   ُنِزعَ  تُْقَطعْ  َلمْ  اَكَهْیَئِتهَ  اْلَفْأَرةُ  َكاَنتِ  َفِإنْ  َأْدَالٍء، َسْبَعةُ  ِمْنَها ُنِزعَ  َفَتَقطََّعتْ  اْلِبْئرِ  ِفي اْلَفْأَرةُ  َسَقَطتِ  ِإَذا«
  

                                                                                                                                                                          
  هو [ابن عمر]، كما أشار الزیلعي، والدارقطني، واهللا أعلم.قلت: أي أنَّ المقصود ب[أبیه] هنا،   

. )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیمالحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه  )(١
  .)١٣٥/ ١( وزیادته الصغیر الجامع صحیحومتابعاته صححه األلباني في كتابه 

قال المحقق: "بیاض في األصل، وقد روى الدراقطني عقیب الحدیث الذي فوق هذا، بروایة زائدة عن لیث عن  )(٢
مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا، وموقوفًا إذا كان الماء قلتین لم ینجسه شئ، وقال الموقوف هو الصواب". وفي حاشیة 

  : "بغده بیاض باألصل مقداره سطر".)٢٦٨(دار التأصیل ط برقم 
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٥
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٦
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٧
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یحَ  ُیْذِهبُ  َما اْلِبْئرِ  ِمنَ  َفْلُیْنَزعْ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْعَظمَ  ُمْنِتَنةً  َكاَنتْ  َفِإنْ  َوَدْلَواِن، َدْلوٌ  ِمْنَها   .)١(»الرِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٧٤  ِمْنَها َفُأْخِرجَ  اْلِبْئرِ  ِفي اْلَكْلبُ  َسَقطَ  ِإَذا: «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الرَّ

 َتَفسَّخَ  َفِإنْ  َدْلًوا، َسْبُعونَ  َأوْ  ِستُّونَ  ِمْنَها ُنِزعَ  َماتَ  ِحینَ  ُأْخِرجَ  َفِإنْ  َدْلًوا، ِعْشُرونَ  ِمْنَها ُنِزعَ  َسَقطَ  ِحینَ 
  .)٢(»َوِماَئةٌ  َوِعْشُرونَ  َدْلوٍ  ِماَئةُ  ِمْنَها ُنِزحَ  َیْسَتِطیُعوا َلمْ  َفِإنْ  َماُؤَها، ُنِزحَ  ِفیَها

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٧٥  َأنْ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َفَأَمرَ  ِفیَها، َفَماتَ  َزْمَزمَ  ِفي َرُجلٌ  َسَقطَ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
 ِمنْ  ُمْطَرًفا َفَأْعَطاُهمْ  ،»اْلَجنَّةِ  ِمنَ  ِإنََّها: «َقالَ  ،َغَلَبْتَنا َقدْ  َعْیًنا ِفیَها ِإنَّ : َلهُ  ِقیلَ  ،َوتُْنَزحُ  ُعُیوُنَها ُتَسدَّ 
  .)٣(َنْتنٌ  ِفیَها َیْبقَ  َلمْ  َحتَّى َماُؤَها ُنِزحَ  ُثمَّ  ِفیَها، َفَحَشْوهُ  َخزٍّ 

                                                           
 ٕارسالو  ،)٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه )(١

وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  ).٢٦٦: ص( التحصیل جامع. طالب أبي بن علي عن محمد بن جعفر بن والد
 یغلبهم أن إلى ینزح قال البئر في تقع الفأرة في علي، عن زاذان، عن السائب، بن عطاءمن طریق  )١٤٩/ ١(

  .الماء
 في علي، عن البختري، أبي عن السائب، بن عطاء )٤٠٤/ ١( الكبرى السننوأخرجه البیهقي في كتابه   

 بمن االغتباط. قلت: فیهما اختالط عطاء بن السائب. انظر: " تغلبهم حتى تنزح: " قال فتموت البئر في تقع الفأرة
  .)٢٤١: ص( باالختالط الرواة من رمي

: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف مقطوع، إسناده )(٢
٤٦٤.(  

 :ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف؛ ألنَّ معمر بن راشد لم یدرك زمن ابن عباس. انظر تاریخ وفاتهما.  )(٣
 عباس، ابن عن قتادة، عن عروبة، أبي بن سعیدمن طریق  )١٥٠/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن. وأخرجه )٥٤١

: البئر في للذي قال ثم ماء من فیها ما انزفوا: قال ثم فأخرجه رجال إلیه فأنزل: قال فمات زمزم في وقع زنجیاً  أن
. وفیه اختالط سعید بن أبي عروبة. الجنة عیون من فإنها الركن أو البیت تلي التي العین قبل من دلوك ضع

  .)١٣٩: ص( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباطانظر: 
 بن عمرو عن لهیعة، ابنمن طریق  )٩٥- ٩٣/ ٢( واآلثار السنن معرفةوأخرجه البیهقي في كتابه   

  ،»فنزحت عیونها فسد،  فأخرج عباس ابن به فأمر،  فمات،  زمزم في وقع زنجیا أن: «دینار
  بنزحه. عباس ابن فأمرهم،  فمات،  زمزم في وقع زنجیاً  أن: مرسالً  قتادة ورواهوقال البیهقي 

 وقع غالما أن: نفسه الطفیل، أبي عن ومرة، عباس، ابن عن الطفیل، أبي عن مرة: الجعفي جابر ورواه
  فنزحت،  زمزم في

  دینار بن عمرو روایة بمعنى سیرین، بن محمد عن حسان، بن هشام ورواه
 ابن عن،  سیرین ابن وكذلك مرسل، عباس ابن عن،  وقتادة، بهما یحتج ال الجعفي وجابر لهیعة، وابن

 أبو: الزعفراني قال، مكة أهل عند ذلك ولیس ،»مائها بنزح أمر: «الزبیر ابن أن: عطاء عن وروي .مرسل،  عباس
  ".بهذا سمعنا ما،  عندنا وزمزم،  نعرفه ال: الشافعي اهللا عبد
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٧٦ ، َعنِ  الرَّ  ،ِبْئرٍ  ِفي َوَقَعتْ  َفْأَرةٍ  ِفي َوَعَطاءٍ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  )١([...] الثَّْوِريِّ
  .)٢(»الدََّجاجَ  ُیْطَعمُ : «َقالَ  ،َماِئَها ِمنْ  َفُعِجنَ 

  اْلَفْأَرةِ  ُسْؤرِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٧٧  َأَضعُ : ِلْلَحَسنِ  َقالَ  ُعَبْیٍد، ْبنَ  َعْمَرو َأنَّ  اْلَبْصَرِة، ِمنَ  َرُجلٍ  َعنْ  الرَّ

 َباَلتْ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َتْشَربُ  َال  اْلَفاِسَقةَ  َفِإنَّ  ؛َأْهِرْقهُ : «اْلَحَسنُ  َقالَ  ِمْنُه، َوَتْشَربُ  اْلَفْأَرةُ  َفتَْأِتي َوُضوِئي
  .»ِفیهِ 

  .)٣(اْلَحَكمِ  َأِبي ْبنِ  َشِدیدِ  َعنْ  َتْوَبُة، َذَكَرهُ  
  )٤(اْلَوَدكِ  ِفي َتُموتُ  اْلَفْأَرةِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٧٨ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُسِئلَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ
 َفَال  َماِئًعا َكانَ  َوإِنْ  َحْوَلَها، َوَما َفَأْلُقوهُ  َجاِمًدا َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  ،السَّْمنِ  ِفي تََقعُ  اْلَفْأَرةِ  َعنِ  r النَِّبيُّ 
  .)٥(»َتْقَرُبوهُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  -  ٢٧٩ ، َعنِ  َیْذُكُرُه، َأْیًضا )٦(َمْعَمرٌ  َكانَ  َوَقدْ : الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
  َمْیُموَنَة. َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 

  .)٧(ُعَیْیَنةَ  اْبنُ  َأْخَبَرَناهُ  َوَكَذِلكَ  

                                                           
الثوري ، وقیل في حاشیة دار التأصیل: "سقط الواسطة بین )٢٧٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

  ومجاهد وعطاء، ولعلها: لیث بن أبي سلیم".
 تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط سلیم أبي بن اللیثلألثر إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما  )(٢

  ).٤٦٤: ص( التهذیب
 التهذیب تقریب تحریر. الحدیث متروك، التمیمي عبید بن عمروإسناده ضعیف جدًا مقطوع، فیه رجًال مبهمًا، و  )(٣
  وأما شدید بن أبي الحكم، لم أعرفه. ).١٠٠/ ٣(

  .)١٦٩/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة .منه یستخرج الذي ودهنه اللحم دسم هو )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥
قال المحقق: "یعني بذلك أن معمرًا لم یهم في روایته عن الزهري عن ابن المسیب، بل كان یرویه تارة هكذا  )(٦

وتارة هكذا، فالحاصل أن للزهري فیه شیخین، وهذا یؤید ما قاله الذهلي من أن الطریقین محفوظان، وقد أخطأ من 
والفتح، ویؤید ما هنا ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق  زعم أن معمرًا عن الزهري عن ابن المسیب خطأ، راجع الترمذي

  أنا أبا عبد الرحمن بن بوذویه أخبره أن معمرًا كان یذكره بهذا اإلسناد".
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨٠ ، َهاُرونَ  َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َنْحوَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  اْلَعْبِديِّ
  .)١(»َنَعمْ : «َقالَ  ِبِه؟ ُیْنتََفعُ : َسِعیدٍ  ِألَِبي ُقْلَنا: َهاُرونَ  َأُبو َقالَ . َهَذا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨١  وَالَ  ِبهِ  اْنتَِفُعوا: «َقالَ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  َهاُروَن، َأِبي َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َتْأُكُلوا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨٢  َیَسارٍ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َنِمٍر، َأِبي ْبنِ  َشِریكِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
 اْلَكفِّ  َقْدرَ  َحْوَلَها َما ُأِخذَ  َجاِمًدا َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  ،السَّْمنِ  ِفي َتَقعُ  اْلَفْأَرةِ  َعنِ  r اللَّهِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : َقالَ 

  .)٣(»َبِقیَُّتهُ  َوُأِكلَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٨٣ ، َجاِبرٍ  َأِبي َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  اْلَبَیاِضيِّ

، َقْدرَ  َحْوَلَها َما ُأِخذَ  َجاِمًدا َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  ،السَّْمنِ  ِفي َتَقعُ  اْلَفْأَرةِ  َعنِ  r اللَّهِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : َقالَ   اْلَكفِّ
  .)٥(»)٤(اْسُتْصِبحَ  الزَّْیتِ  ِفي َوَقَعتْ  َوإَِذا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨٤  َأوْ  اْلَجاِمِد، اْلَوَدكِ  ِفي تََقعُ  اْلَفْأَرةُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 اْلَجاِمِد؟ َفَغْیرُ : ُقْلتُ  ،»َبِقيَ  َما َوُأِكلَ  ،َفُأْلِقيَ  َحْوَلَها َما ُأِخذَ  َجاِمًدا َكانَ  ِإنْ  َبَلَغَنا: «َقالَ  ؟اْلَجاِمدِ  َغْیرِ 
  .)٦(»ُیْؤَكلُ  وََال  ،ِبهِ  ُیْسَتْثَقبَ  َأنْ  َأَرى َوَلِكنْ  َشْيٌء، ِفیهِ  َیْبُلْغِني َلمْ : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨٥    اْلَوَدكِ  ِفي اْلَفْأَرةُ  َماَتتِ  ِإَذا: «َقالَ  ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  

                                                           
شاهد وله  .)٤٠٨: ص( التهذیب تقریب، متروك. العبدي هارون الحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه أبو )(١

  ، بدون الزیادة التي ذكرها أبو هارون العبدي.)٢٧٨( من حدیث أبي هریرة برقم 
. وأخرجه الدارقطني في )٤٠٨: ص( التهذیب تقریب، متروك. العبدي هارون إسناده منكر موقوف، فیه أبو )(٢

 الفأرة عن r اهللا رسول سئل: قال،  سعید أبي عن،  هارون أبي عن،  بشیر بن سعیدمن طریق  )٥٢٦/ ٥(سننه 
 أبي عن،  الثوري رواه ذلك ونحووعلق علیه فقال: ". »تأكلوه وال به استصبحوا:  «قال،  والزیت السمن في تقع

  .)٢٣٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. بشیر بن سعید". قلت: سعید أبي على موقوفاً ، هارون
  ". [أي حدیث المصنف].موقوف المحفوظ هو هذا: ")٥٩٥/ ٩( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

  . والحدیث مرسل.)٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم اإلسناد فیه )(٣
كما أشار  )٢٨٤(برقم  ١قال المحقق: "في األصل غیر منقوط، والمعنى ُیستصبح به". وفي دار التأصیل ط )(٤

  المحقق.
، وأبو جابر )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده ضعیف جدًا، فیه )(٥

  . )٣٩٠/ ٧( الرجال ضعفاء في الكامل، متروك قاله النسائي. البیاضي
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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  .)١(»َبِقيَ  َما َوُأِكلَ  ،َفُأْلِقيَ  َحْوَلهُ  َما ُأِخذَ  َجاِمًدا َكانَ  ِإنْ  َبَلَغَنا: «َقالَ  ،»اْلَجاِمدِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٨٦ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َفْأَرةٍ  َأيُّ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َوالثَّْوِريُّ

  .)٢(»اْألُْدمَ  ِبهِ  َوادَِّهُنوا ،ِبهِ  اْسَتْسِرُجوا: «ُعَمرَ  اْبنُ  َفَقالَ  َقْرَطًال، ِعْشُرونَ  َزْیتٍ  ِفي َوَقَعتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨٧  ِإْنَسانٍ  ُدْهنِ  ِفي َفْأَرةٌ  َماَتتْ : ِدیَنارٍ  ْبنِ  ِلَعْمِرو ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»ُأِحبُّهُ  َما: «َقالَ  ،ِبهِ  َیدَِّهنُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨٨ : َقالَ  ،َعَسلٍ  ِفي َماَتتْ  َفْأَرةٍ  َعنْ  َعَطاًء، َسَأْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»َبِقيَ  َما َوُیْؤَكلُ  ،َحْوَلَها َما ُیْغَرفُ  اْلَجاِمدِ  َكَهْیَئةِ  اْلَعَسلُ «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٨٩  ،الذَّاِئبِ  السَّْمنِ  ِفي َتُموتُ  اْلَفْأَرةُ : َلهُ  ُقْلتُ  َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 الدُّْهنُ  ِفیهِ  َماَتتْ  َسَواءٌ : «َقالَ  ،ُتْسَلخْ  َلمْ  َشِدیَدةٌ  َوِهيَ  َماَتتْ  َقدْ  ُیوَجدُ  َأوْ  ،َتَسلََّختْ  َقدْ  َفُیوَجدُ  الدُّْهنِ  َأوِ 
نُ  ُیَنشُّ  َفالسَّْمنُ : ُقْلتُ  ،»تَُقذِّْر  َلمْ  ِإنْ  ِبهِ  َوُیدََّهنُ  ُیَنشُّ   َكَهْیَئةِ  ُیْؤَكلُ  َما َلْیَس : «َقالَ  ،ُیْؤَكلُ  ثُمَّ  َفُیَسخَّ
  .)٥(»ِبهِ  ُیدََّهنُ  الرَّْأسِ  ِفي َشْيءٍ 

  
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
من  )٣٨٠/ ٣( األصفیاء وطبقات األولیاء حلیةإسناده صحیح موقوف. وأخرجه أبو نعیم األصبهاني في كتابه  )(٢

 علیه اهللا صلى اهللا رسول سئل: " قال عمر، ابن عن سالم، عن الزهري، عن جریج، ابن عن أیوب بن یحیىطریق 
 اهللا رسول یا: قالوا »جامدا كان إن حولها ما واطرحوا اطرحوها: «فقال الودك، أو السمن في تقع الفأرة عن وسلم
 جریج، ابن عن یروه لم الزهري حدیث من غریبعلق علیه أبو نعیم: " »تأكلوه وال به انتفعوا« قال مائعا؟ كان وٕان
 ابن عن،  جریج ابن عن وروي: ")٥٩٤/ ٩( الكبرى السنن". وعلق علیه البیهقي في كتابه أیوب بن یحیى إال

  ".قوي غیر إلیه والطریق هكذا شهاب
 غیر علیه موقوف قوله من عمر ابن عن والصحیح: ")٥٩٥/ ٩( الكبرى السننوقال مرة في كتابه   

  ".مرفوع
 ابن عن جریج، ابن عن آخر وجه من وروي: ")١٢٧/ ١٤( واآلثار السنن معرفةوقال مرة في كتابه   

 به وادهنوا به استصبحوا: قال زیت في وقعت فأرة في قوله من عمر، ابن عن والصحیح ضعیف، وهو شهاب،
  أدمكم".

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
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  اْلَجرِّ  ِفي َتُموتُ  اْلَفْأَرةِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٩٠  ِفیِه، َفَماَتتْ  َجرٍّ  ِفي َوَقَعتْ  َفْأَرةٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  َال : «َفَقالَ  ْأتَ  َفِإنْ  ،ِمْنهُ  ُیَتَوضَّ : َقالَ  ،»َوْقتٍ  ِفي ُكْنتَ  َما َفُعدْ  َتْعَلمْ  َوَلمْ  َصلَّْیتَ  ُثمَّ  َتْعَلْم، َوَلمْ  َتَوضَّ
: َقالَ  َأُرشُُّه؟ َأوْ  ،َأْغِسُلهُ  َشْيءٌ  اْلَجرَّةِ  ِتْلكَ  َماءِ  ِمنْ  َمسَّهُ  َفَثْوِبي: ُقْلتُ  ،»َأْیًضا َفُعدْ  اْلَوْقتُ  َفاَتكَ  َفِإنْ «
  .)١(»َال «

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٩١ أْ  ،َفْأَرةٌ  ِفیهِ  َوَقعَ  َماءٍ  ِإَلى اْضُطِرْرتَ  ِإَذا: «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ  ،َفَتَوضَّ
  .)٢(»َتْجَمْعُهَما َوتََیمَّمْ 

  اْلَوَدكِ  ِفي َتُموتُ  )٣(اْلَوَزغِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٩٢  السَّْمنِ  اْلَوَدكِ  ِفي َیُموتُ  اْلَوَزغُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»َوُأِحبُّ : «)٤([...] َقالَ  ،َذِلكَ  ِفي ُهوَ  اْلَفْأَرةِ  ِبَمْنِزَلةِ  َهَذا َوَأْشَباهِ  َوالدُّْهِن،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٩٣  ِآللِ  َسْمنٍ  ِفي َوَقعَ  َوَزًغا َأنَّ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»َأْعِلُموهُ  ُثمَّ  َیْسَتِحلُُّه، ِممَّنْ  ِبیُعوهُ : «َفَقالَ  ،َأْخَبُروهُ  ثُمَّ  َسِویًقا، ِبهِ  َفَلتُّوا اْألَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِبي
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٩٤  َماتَ  َوَزًغا َأنَّ  ُحَصْیٍن، ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َفَصفَّقَ  َال : َقاُلوا »َعِلْمُتْم؟ َهلْ : «َفَقالَ  َأْمِرِه، ِمنْ  َكانَ  ِبالَِّذي ُأْخِبرَ  ثُمَّ  ِمْنُه، َفَشِربَ  َسِویًقا ِبهِ  َفَلتُّوا َلُهْم،
 َقالَ  ،»َأْمِرهِ  ِمنْ  َكانَ  الَِّذي َلُهمُ  َوَبیُِّنوا ِدیِنُكْم، َأْهلِ  َغْیرِ  ِمنْ  َوالسَِّویقَ  السَّْمنَ  ِبیُعوا: «َوَقالَ  ِبَیَدْیِه،
  .)٧(»ِشْئُتمْ  ِإنْ  َبَلى: «َقالَ  ِبِه؟ َنْسَتْسِرجُ  َأَال : َأْهِلهِ  َبْعُض 

  
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
 الحدیث غریب في النهایة .ووزغان أوزاغ: وجمعها. أبرص سام: لها یقال التي وهي بالتحریك، وزغة، جمع )(٣

  .)١٨١/ ٥( واألثر
  [مثلها]. )٢٩٣(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
  إسناده صحیح موقوف.  )(٦
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  )(٧
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  َوَأْشَباِههِ  اْلُجَعلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٩٥  َأوِ  اْلَعَسِل، ِفي َیُموتُ  اْلُجَعلُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َغْیرِ  َأوْ  ،َجاِمدٍ  ِفي َوَقعَ  ِإنْ  َدٌم، َوَال  َلْحمٌ  َلهُ  َلْیَس  ُفوَفةٌ  ُهوَ  ِإنََّما: «َقالَ  ،اْلَماءِ  َأوِ  اْلَوَدِك، َأوِ  السَّْمِن،
 السُّودُ  الدَّابَّةُ : «َقالَ  اْلُجَعُل؟ َما: َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  ،»َوُكْلهُ  ُتْهِرْقهُ  َوَال  َشْيٌء، ِمْنهُ  ُیْلَقى َفَال  ،َفَماتَ  َجاِمدٍ 
  .)١(»اْلُخْرءَ  َیْجَعلُ  الَِّذي

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٩٦ ْنُبورِ  ،اْلُجَعلِ  ِفي َكِثیرٍ  َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِإَذا َوَأْشَباِههِ  ،َوالزُّ
أُ  ،َوُیْشَربُ  ،ُیْؤَكلُ : «َقالَ  ،َوالشََّرابِ  الطََّعامِ  ِفي َوَقعَ  َأوْ  اْلَماِء، ِفي َسَقطَ   ِفي َیُكونُ  َوَما ِمْنُه، َوُیَتَوضَّ
  .)٢(»ِبهِ  َبْأَس  َفَال  ،َعْظمٌ  ِفیهِ  َلْیَس  ِممَّا اْلَماءِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٩٧ ِه، َعنْ  َمْنُبوٍذ، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َمْیُموَنةَ  َمعَ  ُتَساِفرُ  َكاَنتْ  َأنََّها ُأمِّ
  .)٣(-  َفَیْشَرُبوَنهُ  َیْعِني -  »اْلَماءَ  ِمْنهُ  َفَنْأُخذُ  َأْمَواتًا اْلُجْعَالنُ  ِفیهِ  اْلَغِدیرَ  َنْأِتي َفُكنَّا: «َقالَ  r النَِّبيِّ  َزْوجِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٩٨ ، َعنِ  الرَّ  ِفي َیَقعُ  الذَُّبابِ  َعنِ  ُسِئلَ  َأنَّهُ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ،ِفیهِ  َفَیُموتُ  اْلَماءِ 

  الدَّاِئمِ  اْلَماءِ  ِفي اْلَبْولِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٩٩  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ُمَنبِّهٍ  ْبنِ  َهَمامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أُ  ُثمَّ  َیْجِري، َال  الَِّذي الدَّاِئمِ  اْلَماءِ  ِفي َأَحُدُكمْ  َیُبوَلنَّ  َال : «r اللَّهِ  َرُسولُ    .)٥(»ِمْنهُ  َیَتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٣٠٠  َأِبي َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

أُ  ُثمَّ  الدَّاِئِم، اْلَماءِ  ِفي َأَحُدُكمْ  َیُبوَلنَّ  َال : «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْیَرَة،   .)٦(»ِمْنهُ  َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٠١  َأنْ  َنَهى« r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُموَسى، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٧(»اْلُمْنَقعِ  اْلَماءِ  ِفي الرَُّجلُ  َیُبولَ 

                                                           
  إسناده صحیح موقوف.  )(١
  مقطوع.   إسناده صحیح )(٢
  إسناده حسن موقوف، فیه أم منبوذ، مثل هذه یحسن حدیثها. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦
  ).٢٩٩(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث أبي هریرة برقم  )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٠٢ ، َعنِ  الرَّ  ،)١(َأِبیهِ  َعنْ  ُعْثَماَن، َأِبي ْبنِ  ُموَسى َعنْ  َذْكَواَن، اْبنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»ِفیهِ  ُیْغَتَسلُ  ُثمَّ  ،َیْجِري َال  الَِّذي الدَّاِئمِ  اْلَماءِ  ِفي ُیَبالَ  َأنْ  َنَهى« r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 

  َیْدُخُلهُ  َأوْ  ،اْلُجُنبُ  َیَمسُّهُ  اْلَماءِ  َبابُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٠٣ : َقالَ  ،َرُجلٍ  َعنْ  ُموَسى، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 اْغَتِرفْ  َوَلِكنِ  ،َال : «َقالَ  ؟اْلُجُنبُ  َدَخَلهُ  َوَقدْ  ِفیهِ  َأْغَتِسلُ  النَّاِقِع، اْلَماءِ  َعنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسَأْلتُ 
  .)٣(»َغْرًفا ِمْنهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٠٤  ِإنْ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  اْلُكوَفِة، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 وَالَ  ،تَُبالِ  َفَال  ،ِفیهِ  َسالَ  َوإِنْ  َعَلْیَك، َفاْصُبْبهُ  اْغِتَراًفا ِمْنهُ  َفاْغَتِرفْ  ،ِبَغِدیرٍ  َوَمَرْرتَ  َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتكَ 

  .)٤(»اْسَتَطْعتَ  ِإنِ  ِفیهِ  َتْدُخلْ 

                                                           
من طریق سفیان  )٥٤ -٥٣/ ١٦( . وأخرجه أحمد في مسنده)٣٠٣(برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

 اهللا رسول مر: قال هریرة، أبي عن أبیه، عن عثمان، أبي بن أبي الزناد عبد اهللا بن ذكوان، عن موسىعن  الثوري،
r بدنة... الحدیث.  یسوق برجل  

 بن موسى عن الزناد، أبي عن من طریق سفیان بن عیینة، ) - ٦٤/ ٤(وأخرجه ابن حبان في صحیحه   
 ثم یجري، ال الذي الدائم الماء في أحدكم یبولن ال:  «r اهللا رسول قال: قال هریرة، أبي أبیه،عن عن عثمان، أبي

  .»منه یغتسل
 أخرجه وكذا ،الزناد أبي عن عنه الشافعي رواه: ")٣٤٦/ ١( الباري فتحوقال ابن حجر في كتابه   

 ،هریرة أبي عن أبیه عن عثمان أبي بن موسى عن الزناد أبي عن عنه عیینة بنا أصحاب أكثر ورواه ،اإلسماعیلي
 عبد طریق من والطحاوي ،الزناد أبي عن الثوري طریق من أحمد أخرجه وكذا ،النسائي أخرجه الوجه هذا ومن

  ".صحیحان معاً  والطریقان ،أبیه عن الزناد أبي بن الرحمن
  اسقط من هنا [أبا هریرة]، أو هكذا رواه المصنف، واهللا أعلم. قلت: لعلَّ   

عن أبي  من طریق سفیان الثوري، )٥٤ -٥٣/ ١٦( رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه أحمد في مسنده )(٢
 یسوق برجل r اهللا رسول مر: قال هریرة، أبي عن أبیه، عن عثمان، أبي بن الزناد عبد اهللا بن ذكوان، عن موسى

  صححه شعیب األرنؤوط في حاشیته. .، مطوالً بدنة... الحدیث
من  )١٣٠/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه )(٣

 أبو". فیه منه ناحیة في یغتسل: قال الغدیر إلى ینتهي الجنب، الرجل عن سئل أنه جابر، عن الزبیر، أبي طریق
  .)٥٠٦: ص( التهذیب تقریب. صدوق، مسلم بن محمد الزبیر

 جابر، عن الزبیر، أبي عن لیلى، أبي ابن من طریق )١٣٠/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن أیضاً وأخرجه   
  . وفیه ابن أبي لیلى، وأبو الزبیر، كالهما صدوق.ناحیة في به ونغتسل الغدیر ماء من نأخذ، أن نستحب كنا: قال

  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  )(٤



٧٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٠٥  َفَیُمرُّ  اْلَجَناَبةُ  ُتِصیُبهُ  الرَُّجلِ  ِفي الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  . »َفْلُیْدِخلْ  ِفیَها َیَدهُ  ُیْدِخلَ  َأنْ  ِإالَّ  َیِجدْ  َلمْ  ِإنْ : «َقالَ  ،َدْلوٌ  َمَعهُ  َوَلْیَس  ِباْلِبْئرِ 

  .»َیَدْیهِ  َفَیْغِسلُ  َیَدْیهِ  َعَلى َیْعِصُرهُ  ثُمَّ  َثْوِبِه، َطَرفَ  َیُبلُّ : «َیُقولُ  َمنْ  َوَسِمْعتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ 
  .)١(»ِإَليَّ  َأَحبَّ  َكانَ  ،َیَدهُ  َأْدَخلَ  ثُمَّ  َتَیمَّمَ  َوَلوْ : «َمْعَمرٌ  َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٠٦  الَِّذي اْلَماءِ  ِفي َیَدهُ  َفَأْدَخلَ  َنِسيَ  َرُجلٍ  ِفي َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»ِبهِ  َوَیْغَتِسلُ  ،َصَنعَ  َما ِبْئَس : «َقالَ  ،َیْغِسَلُهَما َأنْ  َقْبلَ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  ِفیهِ  َیْغَتِسلُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٠٧ ُأ، وَالَ  ُیْلِقي،: «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ  َیَتَوضَّ
  .)٣(»َیْغَتِسلُ  َوَال 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٠٨  ِفي َیَدهُ  َفُیْدِخلُ  َیْنَسى اْلُجُنِب، َعنِ  َعَطاًء، َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َناءِ    .)٤(»َیَدْیهِ  َفْلَیْغِسلْ  َبْأَس  َفَال  َنِسيَ  ِإَذا: «َقالَ  ،َیْغِسَلُهَما َأنْ  َقْبلَ  ُغْسُلهُ  ِفیهِ  الَِّذي اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٠٩ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َلْیَس : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  الشَّْعِبيِّ
   اْلَماءِ  َعَلى َوَلْیَس  َجَناَبٌة، اْلُجُنبُ  َیَمسُّهُ  الرَُّجلِ  َعَلى َوَال  َجَناَبٌة، اْألَْرضِ  َعَلى وََال  ،َجَناَبةٌ  الثَّْوبِ  َعَلى
  .)٥(»َبْأَس  َفَال  ،َیْغِسَلُهَما َأنْ  َقْبلَ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  اْلَماءِ  ِفي َفَأْدَخَلُهَما َیَداهُ  َسَبَقْتهُ  ِإَذا: «َیُقولُ  ،»َجَناَبةٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١٠  اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابُ  َكانَ : «َقالَ  ،الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
r  َ٦(»َعَلْیِهمْ  َذِلكَ  ُیْفِسدُ  َوَال  ،ُحیٌَّض  َوُهنَّ  َوالنَِّساءُ  ،ُجُنبٌ  َوُهمْ  اْلَماَء، َأْیِدَیُهمُ  ُیْدِخُلون(.  

                                                           
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرلألثر ثالثة أسانید، أما األول فإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١

  . وأما الثاني والثالث، فكالهما صحیح مقطوع.)١٣٧
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
 عن هشام،من طریق  )٨١/ ١(إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  )(٣

 أن قبل اإلناء في یده فیدخل منامه من یقوم الرجل أو یغسلها، أن قبل اإلناء في یده یدخل الجنب في الحسن،
 التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشام . وفیه»أهراقه شاء وٕان توضأ، شاء إن: «قال یغسلها،

  ).٥٧٢: ص(
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
. أما قوله: "لیس على الثوب )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٥

 عباس، ابن عن الشعبي،من طریق  )١٨٢/ ١( أخرجه في مصنفه شیبة أبي ابنجنابه"، صحیح موقوف؛ ألنَّ 
  . بإسناد صحیح.»یجنب ال الثوب: «قال

  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١١  َفَیْنَتِضحُ  اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  َیْغَتِسلُ  َرُجلٍ  َعنْ  الزُّْهِريَّ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
َناءِ  ِفي   .)١(»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َفَقالَ  ،ِجْلِدهِ  ِمنْ  اْإلِ

َناءِ  ِفي َیْنَتِضحُ  َما َبابُ    َواْلُغْسلِ  اْلُوُضوءِ  ِمنَ  اإلِْ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١٢ َناءِ  ِمنَ  َیْنَتِضحُ  َما َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِفي اْإلِ

كَ  َال : «َقالَ  الطَّْسِت؟   .)٢(»َیُضرُّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٣١٣  ِفي َوُضوِئي ِفیهِ  الَِّذي َقَدِحيَ  َأَضعُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  الَِّتي )٣(الطَّْستِ   َعَليَّ  ُیْنَتَضحُ  َأنِّي َأْعَلمُ  َفِإنِّي: ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  ،َكِبیَرةً  َتُكونَ  َأنْ  َوَلَعلَّهُ  ،ِفیهِ  َأَتَوضَّ
 الَ : «َقالَ  ،اْلَقَدحُ  ِفیَها َوَلْیَس  ،)٥(الطَّْستِ  ِمنَ  َوُضوِئي ِفي َوُیْنَتَضحُ  ،اْلَقَدحُ  ِفیهِ  َوَلْیَس  ،)٤(الطَّْستِ  ِمنَ 

كَ    .)٧(»)٦(الطَّْستِ  ِمنَ  َفَدَخلَ  َعَزْلتَ  َوَقدْ  ،َذِلكَ  َیُكونَ  َأنْ  َلكَ  ُعْذرٌ  ُهوَ  َذِلكَ  ِمنْ  َشْيءٌ  َیُضرُّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١٤  الَِّذي ِإَناَءهُ  َیْجَعلُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ  َأْینَ : لَناِفعٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ    .)٨(»َجْنِبهِ  ِإَلى: «َقالَ  ِفیِه؟ َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١٥ ، َعنِ  الرَّ  اْبنِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  اْلُمَسیَِّب، ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ

أُ  َأوْ  ،َیْغَتِسلُ  َرُجلٍ  َعنْ  ُسِئلَ  َأنَّهُ  َعبَّاٍس،   .)١٠(»َبْأًسا ِبهِ  َیرَ  َفَلمْ : «َقالَ  ،ِفیهِ  َوَیْنَتِضحُ  )٩(اْلَماءِ  ِمنَ  َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١٦    الرَُّجلِ  َعنِ  ُیْسَأَالنِ  َواْلَحَسَن، َماِلٍك، ْبنَ  َأَنَس  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  [الطشت]. )٣١٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  [الطشت]. )٣١٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  [الطشت]. )٣١٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥
  [الطشت]. )٣١٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٧
  إسناده صحیح موقوف.  )(٨
  [اِإلَناِء]. )٣١٦(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٩

 بن العالءمن طریق  )٧٢/ ١(إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  )(١٠
: فقال غسله، من إنائه في فینضح الجنابة من یغتسل الرجل في عباس، ابن عن إبراهیم، عن حماد، عن المسیب،

  .)١٧٣: ص( التهذیب تقریب .اآلخر في قلیل حفظه تغیر، غیاث بن حفص . فیه»به بأس ال«
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  .)١(»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ،ِمْنهُ  َیْغَتِسلُ  الَِّذي اْلَماءِ  ِفي ُغْسِلهِ  ِمنْ  َفَیْنَتِضحُ  ،اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  َیْغَتِسلُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١٧  ِمْهَرانَ  ْبنُ  َمْیُمونُ  َكانَ : َقالَ  ،ُبْرَقانَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»ُغْسِلهِ  ِمنْ  َیْنَتِضحَ  ِلَئالَّ  َفَیْرَفُعُه؛ ِإَناءٍ  ِمنْ  َیْغَتِسلُ «
  اْلَبْحرِ  َماءِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣١٨  َعنْ  اْألَْنَصاِر، ِمنَ  َرُجلٍ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
   .»اْلَحمَّامِ  َوَماءُ  اْلَبْحِر، َماءُ  :اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  ُیَنقَِّیانِ  َال  َماَءانِ : «َقالَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 

 َأنَّ  َذِلَك، ِمنْ  َأْوَثقُ  ُهوَ  َما َبَلَغِني َقدْ : )٣([...] َفَقالَ  ،ِحینٍ  َبْعدَ  َعْنهُ  َیْحَیى َسَأْلتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ 
  .)٤(»َمْیتَُتهُ  َوِحلٌّ  َطُهوٌر، اْلَبْحرِ  َماءُ : «َفَقالَ  ،اْلَبْحرِ  َماءِ  َعنْ  ُسِئلَ  r اللَّهِ  َرُسولَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣١٩ : r النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  ُموَسى ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»َمْیتَُتهُ  َوَحَاللٌ  َماُؤهُ  َطُهورٌ  اْلَبْحرُ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢٠ ، َعنِ  الرَّ   .)٦(ِمْثَلهُ  r النَِّبيِّ  َعنِ  َأَنٍس، َعنْ  َأَباَن، َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢١ ، َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  َعنِ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  الثَّْوِريِّ

 َأَحُدَنا َوَیْحِملُ  َلَنا، )٨(َأْرَماثًا َنْرَكبُ  ِإنَّا ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َسَأُلوا ُمْدِلجٍ  َبِني ِمنْ  َناًسا َأنَّ  ،)٧([...] اللَّهِ 

                                                           
  لألثر إسنادان، كالهما ضعیف، فیهما رجًال مبهمًا.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  كما هو في األصل. )٣١٩(برقم  ١قال المحق: "في األصل "فقال له" وهو غیر ظلهر". وفي دار التأصیل ط )(٣
  للحدیث إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  )(٤

 سلسلةوأما الثاني رجاله ثقات، والحدیث بالغ. وله شاهد من حدیث أبي هریرة صححه األلباني في كتابه 
  .)١/٨٦٤( الصحیحة األحادیث

 األحادیث سلسلة كتابه في األلباني صححه هریرة أبي حدیث من شاهد ولهرجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٥
  ).١/٨٦٤( الصحیحة

له شاهد و  .)٨٧: ص( التهذیب تقریب، متروك. عیاش أبي بن نمنكر، فیه أبو إسناده الحدیث صحیح، وهذا  )(٦
  .)٨٦٤/ ١( الصحیحة األحادیث سلسلةمن حدیث أبي هریرة صححه األلباني في كتابه 

[بن عبید]. وهو كما  )٣٢٢(قال المحقق: "قد تكرر في األصل "ابن عبد" خطأ". وزید في دار التأصیل ط برقم  )(٧
  .)٣٥٢/ ٢٨( الرجال أسماء في الكمال تهذیبأشار المحقق خطأ. انظر ترجمته في 

 من مفعول، بمعنى فعل وهو الطوف، ویسمى الماء، في ویركب یشد ثم بعض إلى بعضه یضم خشب هو )(٨
  .)٢٦١/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .وأصلحته لممته إذا الشيء رمثت
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ْأَنا َفِإنْ  ،)١(ِلِشفَِّتهِ  ُمَوْیًها ْأَنا َوإِنْ  َأْنُفِسَنا، ِفي َوَجْدَنا اْلَبْحرِ  ِبَماءِ  َتَوضَّ : r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َعِطْشَنا، ِمْنهُ  َتَوضَّ
  .)٢(»َمْیَتُتهُ  اْلَحَاللُ  َماُؤهُ  الطَُّهورُ  ُهوَ «

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٢٢  ِمنَ  َرُجلٌ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،اْلَمَدِنيِّ  َیِزیدَ  َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
یَّاِدینَ   َفَجَعلَ  ،َمْنُثوًرا َحب ا َفَوَجدَ  اْلَجاِر، ِمنَ  ُیْرَزُقونَ  اْلَمِدیَنةِ  َأْهلُ  َوَكانَ  اْلَجاِر، ِفي َیُكوُنونَ  الَِّذینَ  الصَّ

 ُقوتُ  َوَهَذا َهَذا، ِمْثلَ  َتْصَنعُ  َأَراكَ  َأَال : «َقالَ  ثُمَّ  ُمدٍّ، ِمنْ  َقِریًبا َأوْ  ُمد ا، ِمْنهُ  َجَمعَ  َحتَّى َیْلَتِقُطهُ  ُعَمرُ 
: َقالَ  َنْصَطاُد؟ َكْیفَ  )٣(ِلَتْنُظرَ  َرِكْبتَ  َلوْ  اْلُمْؤِمِنیَن، َأِمیرَ  َیا: َلهُ  فُقْلتُ : َقالَ  »اللَّْیلِ  َحتَّى ُمْسِلمٍ  َرُجلٍ 

 ،"-  َأَحلَّ : َقالَ  َأوْ  -  َأْطَیبَ  َكْسًبا َكاْلَیْومِ  َرَأْیتُ  ِإنْ  َتاللَّهِ : " ُعَمرُ  َفَقالَ  َیْصَطاُدوَن، َفَجَعُلوا َمَعُهمْ  َفَرِكبَ 
 َفِإنَّ  ،َماءً  ِشْئتَ  َوإِنْ  َطَعاَما، َسَقْیَناكَ  ِشْئتَ  ِإنْ  ،اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ  َیا: َفُقْلتُ  َطَعاَما، َلهُ  َفَصَنْعَنا: " َقالَ  ُثمَّ 

 ُثمَّ  َأَراَد، ِبالَِّذي َدَعا ُثمَّ  َفَطِعَم،: َقالَ  ،)٤([...] َكَذا َمَكانَ  ِمنْ  َنْسَتْعِذبُ  ِإنَّا ،اْلَماءِ  ِمنَ  ِعْنَدَنا َأْیَسرُ  اللََّبنَ 
دُ  َهاُهَنا ِإَلى َنْخُرجُ  ِإنَّا اْلُمْؤِمِنیَن، َأِمیرَ  َیا: ُقْلَنا أُ  ثُمَّ  ِلَشَفِتَنا، اْلَماءِ  ِمنَ  َفَنَتَزوَّ  ،اْلَبْحرِ  َماءِ  ِمنْ  َنَتَوضَّ
  .)٥(»اْلَبْحِر؟ َماءِ  ِمنْ  َأْطَهرُ  َماءٍ  َوَأيُّ  !اللَّهِ  ُسْبَحانَ : «َفَقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢٣ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  التَّْیِميِّ
  .)٦(»اْلَبْحِر؟ َماءِ  ِمنْ  َأْطَهرُ  َماءٍ  َأيُّ : «َفَقالَ  ،اْلَبْحرِ  َماءِ  َعنْ  ُسِئلَ  اْلَخطَّاِب،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢٤  ُفَراتٌ  َعْذبٌ  َهَذا{ َبْحَرانِ  ُهَما: " َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٧(]"٥٣: الفرقان} [ُأَجاجٌ  ِمْلحٌ  َوَهَذا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢٥ : َفَقالَ  َأْسَمُع، َوَأَنا َعَطاءً  ُموَسى ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َسَألَ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٨(»َنَعمْ : «َفَقالَ  اْلَبْحِر؟ َماءُ  َأَطُهورٌ 

                                                           
  [لسقیه]. )٣٢٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
 األحادیث سلسلة كتابه في األلباني صححه هریرة أبي حدیث من شاهد ولهرجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٢

  ).١/٨٦٤( الصحیحة
  [تنظر]. )٣٢٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  [وكذا]. )٣٢٣(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٤
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(٥
إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال عكرمة مولى ابن عباس عن عمر بن الخطاب. انظر: تاریخ وفاتهما.  )(٦

  .)٤١٢و ،٣٩٧: ص( التهذیب تقریب
  ).٢٥٥: ص( التحصیل جامع. عباس ابن عن دعامة بن قتادة إرسالإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٧
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٨



٨٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢٦  َماءِ  َغْیرَ  َماءً  َوَجْدتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ  ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
یَضا اْلَبْحرِ  یَضا؟ اْلِبْئرَ  َأَدعُ  ِبْئًرا َوَرَأْیتُ  ،َواْإلِ  َما: َلهُ  ُقْلتُ  ،»َطُهورٌ  َفُهَما ِمْنُهَما َتَطهَّْرتَ  ِإنْ : «َقالَ  َواْإلِ

یَضا؟   .)١(»اْلِمْطَهَرةُ : «َقالَ  اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢٧ ، َعنِ  الرَّ َبْیرِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ  اْلَبْحرِ  َماءِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َسَأْلتُ : َقالَ  َعِديٍّ  ْبنِ  الزُّ

  .)٢(»ِإَليَّ  َأَحبُّ  اْلَعْذبُ  َواْلَماءُ  َنَعْم،: «َقالَ  ِبِه؟ َأْغَتِسلُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٢٨  َرُجًال  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقاَال  ُجَرْیٍج، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٣(»َحْسُبكَ : «َقالَ  ،ِمْنهُ  َفاْغَتَسْلتُ  ،ُجُنبٌ  َوَأَنا ِباْلَبْحرِ  َمَرْرتُ : َلهُ  َقالَ 
َناءِ  ِفي َیَلغُ  اْلَكْلبِ  َبابُ    اإلِْ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٢٩  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُمَنبِّهٍ  ْبنِ  َهَمامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َمرَّاتٍ  َسْبعَ  َیْغِسَلهُ  َأنْ  اْلَكْلبُ  ِفیهِ  َوَلغَ  ِإَذا َأَحِدُكمْ  ِإَناءِ  ُطُهورُ : «r اللَّهِ  َرُسولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣٠  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
َناءِ  ِفي اْلَكْلبُ  َوَلغَ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ    .)٥(»ِبالتَُّرابِ  ُأوَالُهنَّ  ،َمرَّاتٍ  َسْبعَ  َفاْغِسُلوهُ  ،اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣١  النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
r  ُ٦(ِمْثَله(.  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣٢  ِفي َیَلغُ  اْلَكْلبِ  ِفي: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َناءِ    .)٧(»َمرَّاتٍ  َسْبعَ  َتْغِسَلهُ  َحتَّى ،َشْیًئا ِفیهِ  َتْجَعلْ  َال : «َقالَ  ،»اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٣٣ َناءُ  ُیْغَسلُ  َكمْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِفیهِ  َیَلغُ  الَِّذي اْإلِ
  .)٨(»َمرَّاتٍ  َوَثَالثَ  ،َوَخْمًسا ،َسْبًعا َسِمْعتُ  َذِلكَ  ُكلُّ : «َقالَ  اْلَكْلُب؟

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٨٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣٤ َناءُ  ُیْغَسلُ : «ِدیَنارٍ  ْبنُ  َعْمُرو َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِفیهِ  َوَلغَ  ِإَذا اْإلِ
  .)١(»َمرَّاتٍ  َسْبعَ  اْلَكْلبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣٥  َعْبدِ  َمْوَلى ِعَیاٍض، ْبنَ  ثَاِبتَ  َأنَّ  ِزَیاٌد، َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َأَحِدُكمْ  ِإَناءِ  ِفي اْلَكْلبُ  َوَلغَ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  ،َحدََّثهُ  َزْیدٍ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ 
   .»َمرَّاتٍ  َسْبعَ  َفْلَیْغِسْلهُ 

 ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنَ  َسَلَمةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  ،ُأَساَمةَ  ْبنُ  ِهَاللُ  َوَأْخَبَرِني: ِزَیادٌ  َقالَ 
  .)٢(ِمْثَلهُ  r النَِّبيِّ  َعنِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣٦ ، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ َناءِ  ِفي َیَلغُ  اْلَكْلبِ  َعنِ  الزُّْهِريَّ : َقالَ  ،اْإلِ
  .)٣(»َشْیًئا اْلِهرِّ  ِفي َأْسَمعْ  َلمْ : «َقالَ  ،»َمرَّاتٍ  َثَالثَ  ُیْغَسلُ «

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٣٧  ،َلَبنٌ  ِفیَها َقْومٍ  َجْفَنةِ  ِفي اْلَكْلبُ  َوَلغَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َتْشَرُبوهُ  َال : «َقالَ  ،ِفیهِ  َوَلغَ  َما َحْولَ  َفَغَرُفوا ،َذِلكَ  ِعْندَ  َفَأْدَرُكوهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣٨  ُسْؤرَ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٥(" اْلَكْلبِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٣٩ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٦(ِبِمْثِلهِ 

  اْلِهرِّ  ُسْؤرِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٤٠    ُسْؤرَ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

  

                                                           
". الریح شبه فهو قال: قال إذا ،...، جریج ابن كان: "القطان سعید بن یحیى لقول ؛مقطوع ضعیف إسناده )(١

  ).٣٥١/ ١٨( الكمال تهذیب
  للحدیث طریقان، كالهما صحیح، ورجالهما ثقات.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٥

  ).٣٣٩( . وهو عند برقم)٣١٤
  إسناده صحیح موقوف.  )(٦



٨٤ 
 

  .)١("السِّنَّْورِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٤١ ، َعنِ  الرَّ   .)٢(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  اللَِّه، ُعَبْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٤٢ ؟: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َأوْ  اْلَكْلِب، ِبَمْنِزَلةِ  ُهوَ : «َقالَ  اْلِهرُّ

  .)٣(»ِمْنهُ  َشرٌّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٤٣ َناءِ  ِفي َیَلغُ  اْلِهرِّ  ِفي َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ : َقالَ  ،اْإلِ

  .)٤(»َمرَّاتٍ  َسْبعَ  ُیْغَسلُ  اْلَكْلبِ  ِبَمْنِزَلةِ «
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٣٤٤  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا ،، َقالَ الرَّ

َناءِ  ِفي َیَلغُ  اْلِهرِّ  ِفي   .)٥(»َوَأْهِرْقهُ  َمرَّةً  اْغِسْلهُ : «َقالَ  ،اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٤٥  ِفي َیَلغُ  اْلِهرِّ  َعنِ  اْلُمَسیِِّب، اْبنَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َناءِ  َتْینِ  َأوْ  َمرَّةً  ُیْغَسلُ : «َقالَ  ،اْإلِ   .)٦(»َثَالثًا َأوْ  َمرَّةً : «َیُقولُ  اْلَحَسنُ  َوَكانَ  ،»َمرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٤٦  َقَتاَدةَ  َأَبا َرَأى َأنَّهُ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َناءَ  )٧(ُیْصِغي« اْألَْنَصاِريَّ  أُ  ُثمَّ  ِمْنُه، َفَتْشَربُ  ِلْلِهرِّ  اْإلِ   .)٨(»ِبَفْضِلَها َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٤٧ ، َعنِ  الرَّ   .)٩(ِمْثَلهُ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٤٨ ، َأیُّوبَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِعْكِرَمَة، َسِمعَ  َأنَّهُ  السِّْخِتَیاِنيِّ

أَ  ثُمَّ  ِفیِه، َفَوَلغَ  اْلِهرِّ  ِإَلى ِإَناءً  َقَتاَدةَ  َأُبو َقرَّبَ : َیُقولُ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمْوَلى  ِإنََّها: «َوَقالَ  َفْضِلِه، ِمنْ  َتَوضَّ
  .)١٠(»اْلَبْیتِ  َمتَاعِ  ِمنْ 

                                                           
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(١

  ).٣٤١. وهو  عند المصنف برقم ()٣١٤
  إسناده صحیح موقوف.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.  )(٦
  كما في األصل. )٣٤٨(برقم   ١قال المحقق: "في األصل "یضع". وفي دار اتأصیل ط )(٧
  إسناده صحیح موقوف. )(٨
  إسناده صحیح موقوف. )(٩

  إسناده صحیح موقوف.  )(١٠

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٨٥ 
 

  .)١(ِمْثَلهُ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، -  ٣٤٩
زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٥٠  َسِمْعتُ : َقالَ  التَّْوَأَمةِ  َمْوَلى َصاِلحٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

  . )٢(»ِعَیاِلي ِمنْ  ُهوَ  ِإنََّما اْلِهرَّةِ  َفْضلِ  ِمنْ  ِباْلُوُضوءِ  َبْأَس  َال : «َیُقولُ  َقَتاَدةَ  َأَبا
َها، َعنْ  اْمَرَأٍة، َعنِ  َطْلَحَة، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  -  ٣٥١  ُأمِّ

  .)٣(َماِلكٍ  َحِدیثِ  ِمْثلَ  َقَتاَدةَ  َأِبي ِعْندَ  َوَكاَنتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٥٢  َعنِ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َها، َعنْ  اْمَرَأٍة،  َوُضوًءا َلهُ  َفَسَكُبوا ،َزاَرُهمْ  َقَتاَدةَ  َأَبا َأنَّ  َأْخَبَرْتَها، ُأمََّها َأنَّ  - َقَتاَدةَ  َأِبي َتْحتَ  َوَكاَنتْ  ُأمِّ
َناءَ  ِإَلْیَها َفَأْصَغى ،ِهرَّةٌ  ِمْنهُ  َفَدَنتْ  أَ  ثُمَّ  ِمْنُه، َفَشِرَبتْ  َوُضوُؤهُ  ِفیهِ  الَِّذي اْإلِ  ِمنْ  َفَعِجُبوا ِبَفْضِلَها َتَوضَّ
 )٤(الطَّوَّاِفینَ  ِمنَ  ِإنََّها ِبَنَجٍس، َلْیَستْ  ِإنََّها: «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِإنِّي: َقَتاَدةَ  َأُبو َقالَ  َذِلَك،
  .)٥(»َعَلْیُكمْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٥٣  َعنْ  َطْلَحَة، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  َأَنٍس، ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  الرَّ
 َأَبا َأنَّ  - َقَتاَدةَ  َأِبي اْبنِ  ِعْندَ  َوَكاَنتْ -  َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ  ِبْنتِ  َكْبَشةَ  َعنْ  ِرَفاَعَة، ْبنِ  ُعَبْیدِ  ِبْنتِ  ُحَمْیَدةَ 
َناءَ  َلَها َفَأْصَغى َفَشِرَبْت، ِهرَّةٌ  َفَجاَءتْ  ،َوُضوًءا َلهُ  َفَسَكَبتْ  َعَلْیَها َدَخلَ  َقَتاَدةَ   َقاَلتْ  ،َتْشَربَ  َحتَّى اْإلِ
: َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ : َقالَ  ،َنَعمْ : َقاَلتْ  َأِخي؟ ِبْنتَ  َیا َأَتْعَجِبینَ : َفَقالَ  ،ِإَلْیهِ  َأْنُظرُ  َفَرآِني: َكْبَشةُ 

  .)٦(»َوالطَّوَّاَفاتِ  الطَّوَّاِفینَ  ِمنَ  ِهيَ  ِإنََّما ،ِبَنَجسٍ  َلْیَستْ  ِإنََّها«

                                                           
  إسناده صحیح موقوف.  )(١
 التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیماألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه  )(٢
: ص( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط: انظر. التوءمة مولى نبهان بن صالح واختالط، )٩٣: ص(

  ) بمعناه.٣٤٨. وهو عند المصنف برقم ()١٧٧
قال المحقق: فائدة: وعینت المرأتان. )، ٣٥٣( توبع برقم هألنَّ إسناده صحیح، مع أنَّ فیه امرأتان مبهمتان؛  )(٣

  ".)٣٥٣("وحدیثه [أي مالك] یأتي تحت رقم 
 حوله، ویدور مواله على یطوف الذي بالخادم شبهها منه، فعال: والطواف وعنایة، برفق یخدمك الذي الخادم )(٤

 واألثر الحدیث غریب في النهایة .علیكم طوافون بعدهن جناح علیهم وال علیكم لیس: تعالى قوله من أخذا
)٣/١٤٢(.  

  .هماعینت)، ٣٥٣( برقم إسناده صحیح، مع أنَّ فیها امرأتان مبهمتان؛ ألنَّ متابعاته )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦



٨٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٥٤  َقْیسٍ  َأِبي ِآللِ  َلَبنٍ  ِفي ِهرٌ  َوَلغَ : «َقالَ  ِإْسَحاقَ  َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»َیْشَرُبوهُ  َأنْ  َوَأَمَرُهمْ  ،َذِلكَ  َعنْ  َفَنَهاُهمْ  ،اللََّبنَ  ُیْهِرُقوا َأنْ  َأْهُلهُ  َفَأَرادَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٥٥  َجدََّتهُ  َأنَّ  ِلْألَْنَصاِر، َمْوًلى َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َفَوَضَعْتهُ  ،ُتَصلِّي َوَعاِئَشةُ  ِبهِ  َفَجاَءتْ  ،ُتْهِدیهِ  َعاِئَشةَ  ِإَلى ُرزٍّ  َأوْ  ،ِبَجِشیشٍ  َأْرَسَلْتَها َمْوَالَتَها َأنَّ  َأْخَبَرْتُه،

 َیَتَوقَّْینَ  النِّْسَوةَ  َرَأتِ  َفَلمَّا ،ِبهِ  َدَعتْ  اْنَصَرَفتْ  َفَلمَّا ،ِنَساءٌ  َعاِئَشةَ  َوِعْندَ  ِمْنُه، َفَأَكَلتْ  ِهرَّةٌ  ِمْنهُ  َفَدَنتْ 
 ِفیهِ  َأَكَلتْ  الَِّذي اْلَمَكانَ  ِفي َیَدَها - َعْنَها اللَّهُ  َرِضيَ -  َعاِئَشةُ  َوَضَعتْ  اْلِهرَُّة، ِمْنهُ  َأَكَلتْ  الَِّذي اْلَمَكانَ 
  .)٢(»ِبَنَجسٍ  َلْیَستْ  نََّهاإِ : «َوَقاَلتْ  ،اْلِهرَّةُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٥٦ ، َعنِ  الرَّ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َعْمَرَة، َعنْ  الرَِّجاِل، َأِبي ْبنِ  َحاِرَثةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
أُ  ُكْنتُ «   .)٣(»َذِلكَ  َقْبلَ  اْلِهرُّ  ِمْنهُ  َأَصابَ  َقدْ  ِإَناءٍ  ِمنْ  r اللَّهِ  َوَرُسولُ  َأَنا َأَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٥٧ ، َعنِ  الرَّ َكْینِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ ِبیعِ  ْبنِ  الرُّ ، ُعَمْیَلةَ  ْبنِ  الرَّ  َلهُ  َعمَّةٍ  َعنْ  اْلَفَزاِريِّ
، ْبنِ  ُحَسْینِ  َعنْ  ِمیَلَة،عُ  ِبْنتُ  َصِفیَّةُ  َلَها ُیَقالُ  : َفَقالَ  َشَراِبي، ِفي َیَلغُ  السِّنَّْورِ  َعنِ  َسَأَلتْ  اْمَرَأةً  َأنَّ  َعِليٍّ

؟« ُس  َال  َفِإنَّهُ  ،)٤(َطُهوَركِ  َوَال  ،َشَراَبكِ  ُتْهِرِقي َفَال : «َقالَ  َنَعمْ : َفَقاَلتْ  »اْلِهرُّ   .)٥(»َشْیًئا ُیَنجِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٥٨ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َوَأیُّوَب، َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»اْلَبْیتِ  َمتَاعِ  ِمنْ  اْلِهرُّ «

                                                           
 في هر ولغ: قال إسحاق، أبيمن طریق  )٣٧/ ١(إسناده صحیح مقطوع. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  )(١

، وغلق علیه المحقق حبیب »أهریقه أن صدري في لیتفاحش إنه: «علقمة فقال یهریقوه، أن فأرادوا علقمة، آلل لبن
األعظكي فقال: "وعلقمة كان یكتى أبا شبیل، فإن كان یكنى أبا قیس أیضًا فهو هو، وٕاال فال أدري من أبو قیس 

  قمة". هذا، ولعل الصواب "في لبن آلل قیس" وقیس هو والد علقمة، وسقط بعد قوله فنهاهم "عل
 صحیحالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. ومتابعاته صححها األلباني في كتابه  )(٢

  .)١٣٤/ ١( داود أبي
. )١٤٩: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. الرجال أبي بن حارثةالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٣

  ).١/١٣١ابن ماجه ( سنن صحیحومتابعاته صححها األلباني في كتابه 
 )٣٥٩(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "وال طهور" بدون اإلضافة إلى ضمیر الخطاب. وفي دار التأصیل ط )(٤

  كما في األصل.
  ، لم أجد فیها جرحًا وال تعدیًال. ِمیَلةَ إسناده ضعیف موقوف، فیه صفیة بنت عُ  )(٥
  إسناده صحیح موقوف.  )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٥٩  اْبنُ  ُسِئلَ : َقالَ  ،ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َناءِ  ِفي اْلِهرِّ  ُوُلوغِ  َعنْ  َعبَّاٍس،   .)١(»اْلَبْیتِ  َمتَاعِ  ِمنْ  ُهوَ  ِإنََّما: «َقالَ  َأُیْغَسُل؟ اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦٠ ، َعنِ  الرَّ  ِمنْ  السِّنَّْورُ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اللَِّه، ُعَبْیدِ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اْلَبْیتِ  َمَتاعِ 

  الدََّوابِّ  ُسْؤرِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦١ أَ : َقالَ  )٣(َیَسارٍ  ْبنُ  َصَدَقةُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  r النَِّبيُّ  َتَوضَّ

  .»)٤(اْلِهرَّةُ  َشِرَبتِ  ُدَویَِّبةٌ : «َقالَ  َحَبَسَك؟ َما: َفَقاُلوا ،َخَرجَ  ُثمَّ  ،َأْصَحاِبهِ  َعنْ  َفاْحتََبَس  َیْوَما
 ِحیَنِئذٍ  -  َرُجلٌ  َوَقالَ  ،َأْدِري َال  َوُضوِئهِ  َفْضلِ  ِمنْ  َأمْ  َوُضوِئهِ  َأِمنْ  َأْدِري َال : َصَدَقةُ  َقالَ  

  .)٥(َوُضوِئهِ  ِمنْ  َبلْ : - اْلِعْلمَ  َسِمعَ  ِممَّنْ  ِعْنَدَنا
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦٢  َنَعْم،: «َقالَ  َجْفَنِتي؟ ِفي َیْشَربُ  اْلِحَمارُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ     َأْكِلِه؟ َعنْ  ُیْنَهى َفِإنَّهُ : ُقْلتُ ] " ٨: النحل} [ِلَتْرَكُبوَها َواْلَحِمیرَ  َواْلِبَغالَ  َواْلَخْیلَ { َتَال  ثُمَّ  ،»ِبَفْضِلهِ  َوَتَوضَّ
  

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
قال المحقق: "في األصل: "من أهل متاع أهل البیت"، وهو غیر ظاهر المعنى، فائدة: إسناده صحیح مقطوع.  )(٢

والصواب إما من أهل البیت، أو متاع البیت، وأخرج "ش" عن جریر عن مغیرة، عن إبراهیم، قال: "ال بأس بؤر 
  السنور". 

 ال: «قال أنه إبراهیم، عن حماد، عن حنیفة، أبي عن )٧: ص( اآلثار قلت: أخرجه أبو یوسف في كتابه
  .»البیت أهل من هي إنما السنور، بسؤر بأس

 عن الرزاق عبد."شربت دویبة: ")٧٨٧/ ١٥( العمال كنز. وفي )٣٦٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣
  ".فذكره - قال حبسك؟ ما: فقالوا خرج ثم أصحابه عن فاحتبس یوماً  r النبي توضأ: قال یسار، بن عطاء

 ابن سئل: قال، یسار بن صدقة عن ومعمر، جریج، ابنعن  )١٣٥١(قلت: روى المصنف برقم   
  ... األثر.فیه الخاتم عن المسیب،

 النجم، عن ثابت بن زید سأل أنه یسار، بن عطاء عن جریج، ابن عن )٥٨٩٩(وأخرج المصنف برقم   
  ... األثر.سجدة أفیها

  .)٣٩٢ - ٣٦٣ :ص( التهذیب تقریبوابن جریج لم یدرك عطاء بن یسار. انظر تاریخ وفاتهما.   
   قلت: أي أنَّ الصواب ما هنا.  

، وقال المحقق في حاشیته: "كذا في األصل، وفوق كلمة الهرة )٣٦٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤
  وعزاه للمصنف، ولم یذكر فیه [الهرة]. )٧٨٧/ ١٥( العمال كنزعالمة تشیر إلى أنها خطأ". أورده صاحب كتاب 

  للحدیث ثالثة أسانید، أما األول فرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأما الثاني والثالث، فكالهما صحیح مقطوع. )(٥
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أَ  َأنْ  ِمْثلَ  َأْكُلهُ  َلْیَس : «َقالَ    .)١(»ِبَجْفَنِتكَ  َفاْسِقهِ  ،ِبَفْضِلهِ  ُیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦٣ أُ  َكانَ  َأنَّهُ « َأِبیِه، َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ   .)٢(»اْلِحَمارِ  ِبَفْضلِ  َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦٤ أُ « ُمَجاِهًدا َرَأى َرُجلٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ   .)٣(»اْلِحَمارِ  ِبَفْضلِ  َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦٥ ، َسَأْلتُ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ : َفَقالَ  ،اْلِحَمارِ  َفْضلِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َعنِ  الزُّْهِريَّ

  .»ِبهِ  َبْأَس  َال «
  .)٤(»ِباْلَوُضوءِ  اْلِحَمارِ  َفْضلِ  ِمنْ  َبْأَس  َال : «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َمنْ  َوَأْخَبَرِني: َمْعَمرٌ  َوَقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٦٦  اْلِحَماِر، ُسْؤرِ  َعنْ  اْلَحَسَن، َسَأْلتُ : َقالَ  اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  الرَّ

  .»ُكلَِّها الدََّوابِّ  ِبَفْضلِ  َبْأَس  َال : «َفَقالَ 
، ِإْبَراِهیمَ  َوَسَأْلتُ : َقالَ     .)٥(َفَكِرَههُ  اْلِحَمارِ  ُسْؤرِ  َعنْ  النََّخِعيَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٣٦٧ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِبُسْؤرِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ
  .)٦(»اْلِحَمارِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦٨   .)٧(»اْلِحَمارِ  ِبَفْضلِ  ِباْلُوُضوءِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٦٩ ، َعنِ  الرَّ  َواْلَبْغلِ  ،اْلِحَمارِ  ُسْؤرَ  َكِرهَ « ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٩(»َبْأًسا الشَّاةِ  اْلَفَرسِ  ِبُسْؤرِ  َیَرى )٨(َوَال  ،َواْلَكْلبِ 
                                                           

  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  .)٣٦٨: ص( التهذیب تقریبإسناده منكر مقطوع، فیه ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(٢
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٣
  لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٤
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. المخارق أبي بن الكریم عبدلألثر إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما  )(٥

 من طریق )٣٥/ ١( أخرجه في مصنفه شیبة أبي ابن؛ ألنَّ فاألثر حسن مقطوع. وأما قول إبراهیم النخعي، )٣٦١
، وفیه »السباع من شيء بسؤر وال البغل، بسؤر وال الحمار، بسؤر توضأ ال: «یقول كان: قال إبراهیم، عن حماد،
  ).٣١٩/ ١( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، األشعري سلیمان أبي بن حماد

  مقطوع.  إسناده صحیح )(٦
: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشاماألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٧

  .)٣٦٧(برقم وهو عند المصنف . )٥٧٢
  كما في األصل. )٣٧٢(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "فال". وفي دار التأصیل ط )(٨
 التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، )(٩
 ال: «یقول كان: قال إبراهیم، عن حماد، من طریق )٣٥/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن. وأخرجه )٥٤٣: ص(
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زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٧٠   .)١(ِمْثَلهُ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  ُهَشْیٍم، َعنْ  الرَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٣٧١ أَ  َأنْ  َكِرهَ  َأنَّهُ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َوَهلْ : «َقالَ  ،اْلِحَمارِ  ِبَفْضلِ  ُیَتَوضَّ

  .)٢(»اْلِحَماُر؟ ِإالَّ  ُهوَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٧٢ أُ  َال  ،َلْحَمهُ  تَْأُكلُ  َال  َما: «َقالَ  َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ   .»ِبَفْضِلهِ  تََتَوضَّ

أَ  َأنْ  الدََّوابِّ  ِمنَ  َلْحُمهُ  ُأِكلَ  ِفیَما َیْخَتِلفُ  َأَحًدا َأْسَمعْ  َوَلمْ : «َقَتاَدةُ  َقالَ    َوُیْشَربُ  ،ِبَفْضِلهِ  ُیَتَوضَّ
  .)٣(»ِمْنهُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ٣٧٣  ُسْؤرَ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
أَ  َأنْ  ،َواْلِهرِّ  ،َواْلَكْلبِ  ،اْلِحَمارِ    .)٤(" ِبَفْضِلِهمْ  ُیَتَوضَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٧٤ ، َعنِ  الرَّ   .)٥(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  اْلَمْرَأةِ  ُسْؤرِ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ٣٧٥  َعنِ  اْلُمَسیِِّب، َواْبنَ  اْلَحَسَن، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٦(»َعْنهُ  َنَهاِني« َفِكَالُهَما اْلَمْرَأِة، ِبَفْضلِ  اْلُوُضوءِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ٣٧٦  الَ  َكانَ  َأنَّهُ  اْلَحَسِن، َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َنَهى: «َوَیُقولُ  ،اْلُوُضوءَ  َواْلَمْرَأةُ  الرَُّجلُ  َیتََناَزعَ  َأنْ  َبْأًسا َیَرى    ِبَفْضلِ  الرَُّجلُ  َیَتَوضَّ

  

                                                                                                                                                                          
. صدوق، األشعري سلیمان أبي بن حماد، وفیه »السباع من شيء بسؤر وال البغل، بسؤر وال الحمار، بسؤر توضأ
  ).٣١٩/ ١( التهذیب تقریب تحریر

 التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، )(١
 ال: «یقول كان: قال إبراهیم، عن حماد، من طریق )٣٥/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابنوأخرجه  .)٥٤٣: ص(

. صدوق، األشعري سلیمان أبي بن حماد، وفیه »السباع من شيء بسؤر وال البغل، بسؤر وال الحمار، بسؤر توضأ
  ).٣١٩/ ١( التهذیب تقریب تحریر

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤

  ).٣٧٤. وهو عند المصنف برقم ()٣١٤
  إسناده صحیح موقوف.  )(٥
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.  )(٦



٩٠ 
 

  .)١(»اْلَمْرَأةِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٧٧ ، َیِزیدَ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َزْوجِ  ِلُجَوْیِرَیةَ  َقَراَبٍة، ِذي َعنْ  اْلُجْعِفيِّ

أْ  َال : «َقاَلتْ  َأنََّها r النَِّبيِّ    .)٢(»َوُضوِئي ِبَفْضلِ  تََتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٧٨  ُحَمْیدِ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  َمْسُروٍق، ْبنِ  َسِعیدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

، الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  أَ  َأنْ  َنَهى: «َقالَ  َأنَّهُ  ،ِسِنینَ  َثَالثَ  r النَِّبيَّ  َصِحبَ  َرُجلٍ  َعنْ  اْلِحْمَیِريِّ  الرَُّجلُ  َیَتَوضَّ
  .)٣(»اْلَمْرَأةِ  ِبَفْضلِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ٣٧٩  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  ُیَحدُِّث، َغْیَرهِ  َأوْ  َقَتاَدَة، َسِمْعتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
 ِثَیاًبا َأْنَظفُ  ِهيَ : «َوَیُقولُ  ،َوُضوِئَها ِبَفْضلِ  َوَال  ،اْلَمْرَأةِ  َشَرابِ  ِبَفْضلِ  َبْأًسا َیَرى الَ  َكانَ  َأنَّهُ  َعبَّاٍس،
  .)٤(»ِریًحا َوَأْطَیبُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨٠   .)٥(ِمْثَلهُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨١  َغْیرُ  َتْغَتِسلُ  اْلَمْرَأةُ : َفَقالَ  َعَطاًء، ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»َنَعمْ : «َقالَ  ِبَفْضِلَها؟ الرَُّجلُ  َأَیْغَتِسلُ  اْلُجُنِب،
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨٢  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َمْعَبٍد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعبَّاسِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

 َیَدْیَها ِفي َیُكنْ  َلمْ  ِإَذا ،َحاِئضٍ  َغْیرَ  َأوْ  ،َكاَنتْ  َحاِئًضا اْلَمْرَأةِ  ِبَفْضلِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 
  .)٧(»َبْأٌس 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨٣ أَ  َأنْ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ    الرَُّجلُ  َیَتَوضَّ
  

                                                           
  ).٣/١٠٠، متروك الحدیث. تحریر تقریب التهذیب (عبید بن عمروإسناده منكر، فیه  )(١
  مبهمًا.. ورجًال )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. الجعفي جابرإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٢
 مسندالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. ومتابعاته صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة  )(٣

  .)٢٢٣/ ٢٨( أحمد
  إسناده صحیح، موقوف. )(٤
 التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه )(٥
  .)٣٧٩(برقم وهو عند المصنف  ورجًال مبهمًا.، )٩٣: ص(

  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
وهو . )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم األثر صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه )(٧

  .)٣٧٩(برقم عند المصنف 
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  .)١(»ُجُنًبا َأوْ  َحاِئًضا َتُكنْ  َلمْ  َما ،اْلَمْرَأةِ  ِبَفْضلِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨٤  َأوْ  ِبهِ  َتْغَتِسلُ  اْلَماءِ  َعَلى اْلَمْرَأةَ  َلِقیتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ُأ، أُ  تََتَوضَّ  ِبَفْضلِ  الرَُّجلُ  َیْغَتِسلُ : «َعَطاءٌ  َقالَ  ،»ُمْسِلَمةً  َكاَنتْ  ِإَذا ،َنَعمْ : «َقالَ  ِبَفْضِلَها؟ الرَُّجلُ  َیَتَوضَّ
  .)٢(»ُجُنَبْینِ  َغْیرَ  اْلَمْرَأةِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨٥ : َقالَ  َسْرَجَس  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َتْقَرْبهُ  َفَال  ِبهِ  َخَلتْ  َفِإَذا ،َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِمنْ  َواْلَمْرَأةُ  الرَُّجلُ  َیْغَتِسلَ  َأنْ  َبْأَس  َال «

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨٦  َبْأَس  َال : «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َفَال  ِبهِ  َخَلتْ  َفِإَذا ،َحاِئًضا َأوْ  ُجُنًبا، َتُكنْ  َلمْ  َما َوُضوِئَها َوَفْضلِ  اْلَمْرَأِة، َشَرابِ  َفْضلِ  ِمنْ  ِباْلُوُضوءِ 

  .)٤(»َتْقَرْبهُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٣٨٧  َغْیرَ  َتْغَتِسلُ  اْلَمْرَأةُ : َفَقالَ  َعَطاءً  ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»َنَعمْ : «َقالَ  َمَعَها؟ ِبِإَناءٍ  الرَُّجلُ  َأَیْغَتِسلُ  ،ُجُنبٍ 
  اْلَحاِئضِ  ُسْؤرِ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨٨ ، َعنِ  الرَّ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َهاِنٍئ، ْبنِ  ُشَرْیحِ  ْبنِ  ِمْقَدامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
َناءِ  ِفي َأْشَربُ  ُكْنتُ : «َقاَلتْ   َفَیْشَرُب، ِفيَّ  َمْوِضعِ  َعَلى َفاهُ  َفَیَضعُ  r النَِّبيُّ  َفَیْأُخُذهُ  ،َحاِئٌض  َوَأَنا اْإلِ
  .)٦(»ِمْنهُ  َفَیْنَتِهُش  ِفيَّ  َمْوِضعِ  َعَلى َفاهُ  َیَضعُ  ُثمَّ  ِمنِّي، َفَیْأُخُذهُ  ِمْنهُ  َفَأْنَتِهُش  اْلَعْرقَ  آُخذُ  َوُكْنتُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٨٩ ، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  ،الرَّ  َفَلمْ  ،َواْلُجُنبِ  اْلَحاِئِض، ُسْؤرِ « َعنْ  الزُّْهِريَّ
  .)٧(»َبْأًسا ِبهِ  َیرَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٩٠    اْلَحاِئِض، ِبُسْؤرِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  ،الرَّ
  

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧



٩٢ 
 

  .)١(»َشَراًبا َأوْ  ُوُضوًءا، َبْأًسا ِبهِ  َیرَ  َفَلمْ  ،َواْلُجُنبِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٣٩١  َأنْ  اْلَحاِئضِ  ِبُسْؤرِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أَ  َوَأنْ  َیْشَرَبُه،   .)٢(»ِمْنهُ  َیَتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٣٩٢ ، َعنِ  الرَّ  ،َوُوُضوَءهُ  ،اْلُجُنبِ  ُسْؤرَ  َیْكَرهُ  َكانَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ

أَ  َأنْ  َبْأًسا َیَرى َال  َوَكانَ  َوَشَراَبُه،   .)٣("َشَراِبَها َفْضلَ  َوَیْكَرهُ  اْلَحاِئِض، ِبَفْضلِ  َیَتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٩٣ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َحِدیثِ  ِمْثلَ  اْلَحَسِن، َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ

  .)٤(اْلَحَسنِ  َعنِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٩٤  اْلَحاِئضِ  َفْضلَ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

  .)٥(" َواْلُجُنبِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٩٥  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َمْعَبٍد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعبَّاسِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

  .)٦(»َحاِئضٍ  َغْیرَ  َأوْ  َكاَنْت، َحاِئًضا اْلَمْرَأةِ  ِبَفْضلِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٩٦ ، َعنِ  الرَّ  َأنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

أَ  r النَِّبيُّ  َفَجاءَ  ،َجَناَبةٍ  ِمنْ  اْسَتَحمَّتْ  r النَِّبيِّ  ِنَساءِ  ِمنْ  اْمَرَأةً   ِإنِّي: َفَقاَلتْ  ،َفْضِلَها ِمنْ  َفَتَوضَّ
ُسهُ  َال  اْلَماءَ  ِإنَّ : «َفَقالَ  ،ِمْنهُ  اْغَتَسْلتُ    .)٧(»َشْيءٌ  ُیَنجِّ

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٩٧   .)١(ِمْثَلهُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  )٨([...] ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

                                                           
  . )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. الجعفي جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
   .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه إسناده ضعیف مقطوع،  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
وهو . )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم األثر صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه )(٦

  .)٣٧٩(برقم عند المصنف 
 تقریب. مضطربة خاصة عكرمة عن روایته، حرب بن سماك فیه ،ضعیف إسنادهالحدیث صحیح لغیره، وهذا  )(٧

  .)١٣/ ٤( أحمد مسندلغیره، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة  والحدیث صحیح ).٢٥٥: ص( التهذیب
وقال مدخلوا دار التأصیل على المكتبة الشاملة في حاشیته:  ).٤٠٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٨
 اإلسناد على أحاله فلعله ،»حرب بن سماك عن: «فیه لیس العلمیة، والكتب العلمي، المجلس طبعتي في وقع كذا"

 فإنه المطبوع، من سقط »حرب بن سماك عن: «قوله فیكون وٕاال ،»مثله: «بقوله ،»سماك عن: «فیه والذي السابق
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٩٣ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٩٨  َعنِ  اْلَخطَّاِب، ْبنُ  ُعَمرُ  ُسِئلَ : َقالَ  ،اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َیِدَها ِفي َلْیَستْ  َحْیَضَتَها ِإنَّ : «َقالَ  ،ِفیهِ  َیَدَها َفُتْدِخلُ  َوُضوًءا، الرَُّجلَ  تَُناِولُ  اْلَحاِئضِ  اْلَمْرَأةِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٣٩٩ أُ  َهلْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َوُضوءِ  ِبَفْضلِ  اْلُجُنبُ  َیَتَوضَّ
أُ  َواْلَمْرَأةُ  َوالرَُّجلُ  اْلُجُنِب،  الطََّعامَ  َوَلِكنَّ  َفَال، ِلَصَالةٍ  َأمَّا: " َقالَ  ُجُنَبْیِن؟ اْآلَخرِ  ِبَفْضلِ  َأَحُدُهَما َیَتَوضَّ
َالةِ  اْلُجُنبِ  َوُضوءِ  ِبَفْضلِ  ُیْنتََفعُ  َال : «َقالَ  ،َوالنَّْومَ  َوالشََّرابَ  : َقالَ  ِبَمْنِزَلِتِهَما؟ َواْلَحاِئُض : ُقْلتُ  ،»ِللصَّ

  .)٣(»َنَعمْ «
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٠٠  َنْغَتِسلُ  ُكنَّا: «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٤(»َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِمنْ  َوِنَساُؤَنا َنْحنُ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٠١  الطَّاِهرُ  اْلَمْرَأةُ  َتْمَتِشطَ  َأنْ  َبْأَس  َال : «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»اْآلَخرِ  َفْضلِ  ِمنْ  َوَیْشَربُ  َأَحُدُهَما َیْأُكلُ  ،ِبَفْضِلَها َوُیْخَتَضبَ  ،اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْلُجُنبِ  ِبَفْضلِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٠٢ . َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأنْ  َبْأَس  َال : «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َوَعنْ  الزُّْهِريِّ

  .)٦(»اْلَحاِئضِ  ِبَفْضلِ  الطَّاِهرُ  اْلَمْرَأةُ  َتْمَتِشطَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٠٣   .)٧(ِمْثَلهُ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  
                                                                                                                                                                          

 سماك، عن إسرائیل، عن الرزاق، عبد روى وقد عباس، ابن مولى عكرمة عن روایة یونس بن إلسرائیل تعرف ال
  ".موضعاً  عشر ثمانیة في ،»المصنف« في عكرمة، عن

 تقریب. مضطربة خاصة عكرمة عن روایته، حرب بن سماك فیه ،ضعیف إسنادهالحدیث صحیح لغیره، وهذا  )(١
  .)١٣/ ٤( أحمد مسند، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة لغیره والحدیث صحیح ).٢٥٥: ص( التهذیب

 ٕارسال، و )٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشامموقوف، فیه  إسناده ضعیف )(٢
  . )١٦٢: ص( التحصیل جامع. الخطاب بن عمر عن البصري الحسن

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
. )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٤

 والنساء الرجال كان: «قال أنه عمر، بن اهللا عبد عن نافع،من طریق  )٥٠/ ١(ه صحیحوهو عند البخاري في 
  .»جمیعاً  r اهللا رسول زمان في یتوضئون

  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
، عفيالجُ  جابر لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع، فیه )(٦

  . )١٣٧: ص( التهذیب تقریبضعیف. 
  . )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. الجعفي جابرإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٧



٩٤ 
 

ِبطِ  َمسِّ  َبابُ    اإلِْ
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤٠٤ ِبِط، َمسِّ  َعنْ  َعَطاًء، َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ  ُأِحبُّ  َما: َفَقالَ  اْإلِ

أُ  َوَال  َسِمْعتُ  َما« اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ِفیهِ  َسِمْعتُ  ُمْنذُ  َأَمسَّهُ  َأنْ    .)١(»ِمْنهُ  َأَتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٠٥ ، َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  الرَّ  َعنْ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

أْ  ِإِبَطهُ  َمسَّ  َمنْ : «َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َرُجٍل،  ِإالَّ  اْلَحِدیثَ  َهَذا َأْسَمعْ  َوَلمْ : «َقالَ  ،»َفْلَیَتَوضَّ
 ِبَمسِّ  َحدَّْثَنا ِإَذا َفَكْیفَ  ،ُیَصدُِّقوَنا َفَما اْلَفْرجِ  َمسِّ  ِمنْ  ِباْلُوُضوءِ  النَّاَس  ُنَحدِّثُ  َوإِنَّا: «َقالَ  ،»ِمْنهُ 

ِبِط؟   .)٢(»اْإلِ
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٠٦  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ

  .)٣(الذََّكرَ  َیْذُكرِ  َلمْ  َأنَّهُ  ِإالَّ  ،ِمْثَلهُ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٠٧  َعَلى َیَدهُ  ُیِمرُّ « ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  َناِفعٍ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

َأ، ِإَذا ِإِبِطهِ    .)٤(»ُوُضوًءا ُیِعیدُ  َال  ثُمَّ  َتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤٠٨  ُعَمرَ  اْبنَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،اْلَبكَّاءُ  َیْحَیى َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّاِزيِّ  َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  ،الرَّ

َالةِ  ِفي َوُهوَ  ِإِبِطهِ  َعَلى ِبَیِدهِ  َیْضِربُ  ثُمَّ  َأْنِفِه، َعَلى َیَدهُ  َیَضعُ  َفَرَأْیُتهُ  َوِرَداءٍ  ِإَزارٍ  ِفي«   .)٥(»الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٠٩   : َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َرُجٍل، َوَعنْ اْلَحَسِن.  َعنِ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
، وفیه )٩٣: ص( التهذیب تقریب. متروك، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم فیهإسناده ضعیف جدًا موقوف،  )(٢

  رجًال مبهمًا.
: ص( التحصیل جامععن عمر بن الخطاب.  عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبیدإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال  )(٣

 عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبید مرسل اإلبط مس وحدیث: ")٢١٧/ ١( الكبرى السنن. وقال البیهقي في كتابه )٢٣٢
  ".أعلم واهللا ،تنظیفاً  منه الید بغسل أمر یكون وقد به حدث بعدما الزهري أنكره وقد الخطاب بن عمر یدرك لم
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤

 عمر ابن عن نافع، عن عجالن، بن محمدمن طریق  )١١٦: ص( الطهورأبو عبیدة في كتابه  وأخرجه. )٣١٤
  و بإسناد صحیح.إبطیه الوضوء في بلغ فربما الصیف في یتوضأ كان أنه
، )٦٢٩: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، الحفظ سيء، الرازي جعفر إسناده ضعیف موقوف، فیه أبو )(٥

   .)٥٩٧: ص( التهذیب ویحیى البكاء، ضعیف. تقریب
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٩٥ 
 

ِبطِ  َنْتفِ  ِفي َلْیَس «   .)١(»ُوُضوءٌ  اْإلِ
  الذََّكرِ  َمسِّ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤١٠  ْبنِ  َصْفَوانَ  ِبْنتَ  ُبْسَرةَ  َأنَّ  ُشَعْیٍب، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  ِإْحَداَنا ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ  ُمَحرَّثٍ  َالةِ  َتَتَوضَّ  ِفي َیَدَها ُتْدِخلُ  ثُمَّ  ُوُضوِئَها، ِمنْ  َفَتْفَرغُ  ِللصَّ
َالةَ  َفْلُتِعدِ  َفْرَجَها َمسَّتْ  ِإَذا َنَعْم،: «َقالَ  اْلُوُضوُء؟ َعَلْیَها َأَیِجبُ  ،َفْرَجَها َفَتَمسُّ  ِدْرِعَها   .»َواْلُوُضوءَ  ،الصَّ

  .)٢(َبْعدُ  َعْمٍرو ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َذِلكَ  ُیْفِزعْ  َفَلمْ  َجاِلٌس  َعْمٍرو ْبنُ  اللَّهِ  َوَعْبدُ : َقالَ  
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤١١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ َبْیرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  َوَمْرَوانُ  ُهوَ  َتَذاَكرَ : َقالَ  الزُّ

 َیْأُمرُ « r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمَعتْ  َأنََّها َصْفَواَن، ِبْنتُ  ُبْسَرةُ  َحدَّثَْتِني: َمْرَوانُ  َفَقالَ  اْلَفْرِج، َمسِّ  ِمنْ  اْلُوُضوءَ 
 ،َفَأْخَبَرُهمْ  َفَرَجعَ  ُشْرِطی ا ِإَلْیَها َمْرَوانُ  َفَأْرَسلَ  ،ِبَحِدیِثهِ  َیْقَنعْ  َلمْ  ُعْرَوةُ  َفَكَأنَّ  ،»اْلَفْرجِ  َمسِّ  ِمنْ  ِباْلُوُضوءِ 

  .»اْلَفْرجِ  َمسِّ  ِمنْ  ِباْلُوُضوءِ  َیْأُمرُ « r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمَعتْ  َأنََّها
  .)٣(ِمْثَلهُ  َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َوَأْخَبَرِني: َمْعَمرٌ  َقالَ  

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٤١٢  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 َأنَّ  ،)٤(اْلُجَهِنيِّ  َخاِلدٍ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َصْفَواَن، ِبْنتِ  ُبْسَرةَ  َعنْ  ُیَحدُِّث، َكانَ  َأنَّهُ  ُعْرَوَة، َعنْ  َبْكٍر، َأِبي ْبنِ 

أْ  َذَكَرهُ  َأَحُدُكمْ  َمسَّ  ِإَذا: «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ    .)٥(»َفْلَیَتَوضَّ
                                                           

األثر صحیح، ولألثر طریقان، أما األول فإسنادهما صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١
  وعلیه فاألثر صحیح. رجًال مبهمًا، 

 التحصیل جامع. صفوان بنت بسرةعن  شعیب بن عمروالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال  )(٢
 برقموهو عند المصنف . )٢٢٩: ص( التحصیل جامعشعیب.  ، وتدلیس ابن جریج عن عمرو بن)٢٤٤: ص(
)٤١١(.  

  للحدیث طریقان، كالهما صحیح، ورجالهما ثقات.  )(٣
. وقال المحقق: "وقد أخرجه الطحاوي من طریق اللیث عن ابن )٤١٦(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

شهاب عن عبد اهللا بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة، ولم یذكر عن زید بن خالد، ثم رواه من طریق ابن 
  إسحاق عن ابن شهاب عن عروة عن زید بن خالد، فلم یذكر بسرة". 

 الزهري، حدثني: قال جریج ابنمن طریق  )٣٩٠/ ١( واآلثار السنن معرفةقلت: أخرجه البیهقي في كتابه   
 خالد بن زید وعن صفوان، بنت بسرة عن یحدث كان أنه: منه أسمعه ولم عروة، عن بكر، أبي بن اهللا عبد عن

  . وهذا هو الصواب.»فلیتوضأ ذكره أحدكم مس إذا:  «قال r اهللا رسول عن الجهني،
 واآلثار السنن معرفةللحدیث إسنادان، كالهما صحیح، ورجالهما ثقات. أما ما قیل في روایة البیهقي في كتابه  )(٥
 قد: ")٣٩١/ ١( واآلثار السنن معرفة". هذه عائد على الزهري، وقال مرة في كتابه منه أسمعه ولم: ")٣٩٠/ ١(
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زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤١٣  َصلَّى r النَِّبيَّ  َأنَّ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َراِشٍد، ْبنِ  َمْعَمرِ  َعنْ  ،الرَّ
ْبحَ   َأنْ  َفَنِسیتُ  ،َذَكِري َمَسْستُ  َوَلِكنِّي َأَجْل،: «َفَقالَ  ،َصلَّْیتَ  ُكْنتَ  َقدْ  ِإنَّكَ : َلهُ  َفِقیلَ  ،َلَها َعادَ  ثُمَّ  الصُّ
أَ    .)١(»َأَتَوضَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤١٤  َبْعَض  َأنَّ  َأْخَبَرُه، ُمَجاِهًدا َأنَّ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َوُهوَ  اْلُمْصَحفَ  َمرَّةً  َوقَّاصٍ  َأِبي ْبنِ  َسْعدِ  َعَلى َأْمِسكُ  ُكْنتُ : َقالَ  َأْخَبَرهُ  َوقَّاصٍ  َأِبي ْبنِ  َسْعدِ  َبِني

 ،َنَعمْ : ُقْلتُ  »َأَمَسْسَتُه؟: «َقالَ  ،ُهَناِلكَ  َیِديَ  ُأْدِخلُ  َرآِني َفَلمَّا َفَحَكْكُتُه، َذَكِري )٢(َحكَِّني َأنْ  ِإَلى َیْسَتْذِكرُ 
أْ  ُقمْ : «َقالَ    .)٣(»َفَتَوضَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤١٥  ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ  ُحرََّة، َأِبي ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  ،الرَّ
 َذَكِري َفَحكَِّني َیْقَرُأهُ  َوُهوَ  اْلُمْصَحَف، َأْمِسكُ  َأِبي َعَلى َأْعِرُض  ُكْنتُ : َقالَ  ،َوقَّاصٍ  َأِبي ْبنِ  َسْعدِ 

ْأ، ُقمْ : «َقالَ  ،َلهُ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  َذَكِري َمَسْستُ  َقدْ  َأَنا َفِإَذا َفَحَكْكُتُه، َیِدي َفَأْدَخْلتُ    .)٤(»َفَفَعْلتُ  َفَتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤١٦  الَ  َعمَّنْ  ،ُیَحدِّثُ  ُمَلْیَكةَ  َأِبي ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ

َالِة، ِفي َبَدأَ  ِحینَ  ِبالنَّاسِ  ُیَصلِّي َقاِئمٌ  ُهوَ  َبْیَنا اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َأتَِّهُم،  ،َذَكِرهِ  َعَلى َیُدهُ  َفَزلَّتْ  الصَّ
َأ، َوَذَهبَ  اْمُكُثوا، َأنِ  النَّاسِ  ِإَلى َفَأَشارَ   الَ : َقالَ  َمْذًیا؟ َوَجدَ  َلَعلَّهُ : َأِبي َلهُ  َفَقالَ "  ،َفَصلَّى َجاءَ  ثُمَّ  َفَتَوضَّ
  .)٥(َأْدِري

                                                                                                                                                                          
 ثم عروة، عن الثقات، من وهو بكر، أبي بن اهللا عبد من سمعه وٕانما عروة، من یسمعه لم أنه الزهري، أخبرنا
  ".جریج ابن رواه كما خالد، بن زید عن بسرة، عن رواه عروة،

 في الواردة العلل اإلسناد اختالف فیه على یحیى بن أبي كثیر، والحدیث مرسل. لقول الدارقطني في كتابه )(١
 الذكر مس في ؛r النبي عن عائشة، عن عروة، حدیث عن سئلبعدما  )١٠٠-٩٣/ ١٤( النبویة األحادیث
  عنهما". وفصل في هذه المسألة. واختلف كثیر، أبي بن ویحیى الزهري، یرویه": فقال، منه والوضوء

 سلسلة، في كتابه كثیر أبي بن ویحیى الزهري، وقال األلباني عن حدیث عائشة التي اختلف علیها  
  : "منكر".)٤٤٦/ ١٣( األمة في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة األحادیث

  [أكلني]. )٤١٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢
  .)٤١٥(برقم وهو عند المصنف األثر صحیح، وٕاسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا،  )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤١٧ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  ،الرَّ  اْلَعْصَر، ِبِهمُ  َصلَّى ُعَمَر، اْبنَ  َأنَّ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ
أَ  َنَزلَ  ثُمَّ : َقالَ  -ِستَّةً : َقالَ  َأنَّهُ  َحِسْبتُ : َقالَ -  َأْمَیاًال  َسارَ  ُثمَّ  َالةَ  َوَأَعادَ  ،َفَتَوضَّ : َلهُ  فُقْلتُ : َقالَ  ،الصَّ

ْأ، َوَلمْ  ،َفَصلَّْیتُ  َذَكِري َمَسْستُ  َقدْ  َوَلِكنْ ، َبَلى: «َقالَ  َصلَّْیَت؟ ُكْنتَ  َقدْ  َأَلْیَس    .)١(»َأَعْدتُ  َفِلَذِلكَ  َأَتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤١٨  ُعَمَر، اْبنَ  َأنَّ  َساِلٍم، َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ

أَ  ،ُعَمرَ  اْبنُ  َأَناخَ  ُثمَّ  َنِسیَر، َأنْ  ُقدِّرَ  َما َفِسْرَنا َرِكْبَنا ُثمَّ  اْلَعْصَر، َمكَّةَ  ِبَطِریقِ  ِبِهمْ  َصلَّى  َوَصلَّى َفَتَوضَّ
 ،َأْنَس  َلمْ  ِإنَِّني: «َقالَ  َأَفَنِسیَت؟ اْلَعْصرِ  َصَالةَ  َلَنا َصلَّْیتَ  َقدْ  ِإنَّكَ : َلهُ  َفُقْلتُ : َساِلمٌ  َقالَ  َوْحَدُه، اْلَعْصرَ 
ْأتُ  َذِلكَ  َذَكْرتُ  َفَلمَّا ُأَصلَِّي، َأنْ  َقْبلَ  َذَكِري َمَسْستُ  َقدْ  َوَلِكنِّي   .»ِلَصَالِتي َفُعْدتُ  ،َتَوضَّ

 َهَذا، ِشَهابٍ  اْبنِ  َحِدیثِ  َنْحوَ  ،َحدََّثهُ  َساِلَما َأنَّ  ُمْسِلٍم، ْبنُ  َحَسنُ  َوَحدَّثَِني: ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  
  .)٢(َصَالةٍ  َأيَّ  َیْذُكْر  َلمْ  َأنَّهُ  َغْیرَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤١٩ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  ،الرَّ  ثُمَّ  َیْغَتِسُل، َأِبي َكانَ : َقالَ  ،َساِلمٍ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
أُ   َشْيءٌ  َذَكِري ِمنْ  َیْخُرجُ  َأنَّهُ  ِإَليَّ  ُیَخیَّلُ  َوَلِكنْ  َبَلى،: «َفَیُقولُ  اْلُغْسُل، ُیْجِزیكَ  َأَما: " )٣(َفَیُقولُ  ،َیَتَوضَّ
أُ  ،َفَأَمسُّهُ    .)٤(»ِلَذِلكَ  َفأَتَوضَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٢٠  َوَأْنتَ  َذَكَركَ  َمَسْستَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ
  .)٥(»ِبُوُضوءٍ  َأُعودُ  ِإًذا: «َقالَ  ،َتْغَتِسلُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٢١ ٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،الرَّ  َمسَّ  َمنْ : «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُمَحرَّ
أْ  َذَكَرهُ    .)٦(»َفْلَیَتَوضَّ

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  لألثر طریقان، كالهما صحیح موقوف. )(٢
  [فأقول]. )٤٢٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
. )٣٢٠: ص( التهذیب تقریب، متروك. محرر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده منكر موقوف، فیه  )(٦

 علیه وجب فقد ذكره، أحدكم مس إذا: «یقول كان عمر بن اهللا عبد أن ،نافع عن )٤٢/ ١(ه موطأوأخرجه مالك في 
  ، بإسناد صحیح.»الوضوء

 ابن عن نافع، عن جویریة بن صخرمن طریق  )١٤٣/ ٢( الكبیر الضعفاءأخرج العقیلي في كتابه فائدة:   
  .»فلیتوضأ فرجه مس من: «قال r النبي أن عمر،

  ".أولى الموقوفالموقوفه، ثم علق علیها العقیلي فقال: "ثم بعد ذلك في حدیثان أخرج روایة مالك   
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زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٢٢ أْ  َذَكَرهُ  َمسَّ  َمنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ  ُأِثرَ  َوإِنََّما ،»َفْلَیَتَوضَّ
َالةِ  ِفي َوَأْنتَ  َذَكَركَ  َمَسْستَ  َلوْ  ،ُمَحمَّدٍ  َأَبا َیا: َقْیٌس  َلهُ  َقالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َذِلَك،  َأُكْنتَ  اْلَمْكُتوَبةِ  الصَّ

َأ؟ َصَالَتكَ  َوَقاِطًعا ،ُمْنَصِرًفا ًئا َصَالِتي َلَقاِطًعا ُكْنتُ  ِإنْ  َواللَّهِ  ،َنَعمْ : «َقالَ  ِلتََتَوضَّ   .)١(»َوُمَتَوضِّ
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٢٣  ،الثَّْوبِ  َوَراءِ  ِمنْ  الذََّكرَ  َمَسْستُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ

 ِإالَّ  ُوُضوءَ  َفَال : «َقالَ  ،السَّاقِ  َأوِ  ِباْلَفِخذِ : ُقْلتُ  ،»ِباْلَمِسیسِ  ثُمَّ  ُمَباَشَرٍة، ِمنْ  ِإالَّ  ُوُضوءَ  َفَال : «َقالَ 
قُ  َفَما: ُقْلتُ  ،»ِباْلَیدِ   اْلَیدُ  َلْیَستِ  الرِّْجَل، َیَمسُّ  َال  َوَكْیفَ  ،الرِّْجلِ  ِمنَ  ُهوَ  ِإنََّما: «َقالَ  َذِلَك؟ َبْینَ  ُیَفرِّ

  .)٢(»َذِلكَ  ِفي الرِّْجلِ  َكَهْیَئةِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤٢٤  َأَمسَّ  َوَلمْ  َذَكِري َمَسْستُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ

أْ  َكانَ  َأیَّهُ  َأوْ  ،َظْهَرهُ  َمَسْستَ  ِإَذا: «َقالَ  ،اْلَبْولِ  َسِبیلَ    .)٣(»َفَتَوضَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤٢٥ َبْیِر، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  ،الرَّ  َعْبدِ  َأِبي اْلَقاِسمِ  َعنِ  الزُّ

 َبْأَس  َال : «َقالَ  ُأَصلِّي َوَأَنا ،َذَكِري َمَسْستُ : َفَقالَ  ،r النَِّبيَّ  َسَألَ  َرُجًال  َأنَّ  ُأَماَمَة، َأِبي َعنْ  الرَّْحَمِن،
  .)٤(»ِمْنكَ  ُجْذَیةٌ  ُهوَ  ِإنََّما

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٢٦  َعنْ  َطْلٍق، ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َجاِبٍر، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ،الرَّ
أُ  الرَُّجلَ  َأَرَأْیتَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  َأِبیهِ  ُأ؟ ،َذَكَرهُ  َفَیَمسُّ  ،ِبَیِدهِ  َفَیْهِوي َیَتَوضَّ  َأْهَوى ثُمَّ  أَیَتَوضَّ

  .)٥(»ِمْنكَ  ُهوَ : «َقالَ  َذَكِري؟ َفَأَمسُّ  ِبَیَديَّ 
زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤٢٧  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرْهطٌ  اْجَتَمعَ : " َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ

  .)٦("ُرْكَبِتي َأوْ  َفِخِذي، َأوْ  ُأُذِني، َأمْ  َمَسْسُتهُ  ُأَباِلي َما: َیُقولُ  َمنْ  ِمْنُهْم، r ُمَحمَّدٍ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  . )١٤٠: ص( التهذیب تقریب، متروك. الزبیر بن جعفرإسناد منكر، فیه  )(٤
، كثیراً  وخلط حفظه فساء كتبه ذهبت صدوق، ،الحنفي جابر بن ، فیه محمدالحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن )(٥

 ، وسنن)٤٢١/ ٢( الطیالسي داود أبي . وتوبع هنا، كما في مسند)٤٧١: ص( التهذیب تقریب. یلقن فصار وعمي
   .)٣٣٢/ ١( داود أبي بعاته صححها األلباني في كتابه صحیحومتا. )١٣١/ ١( الترمذي

  .)٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشامإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩٩ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ٤٢٨ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ : َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َوالثَّْوِريِّ
  .)١(»ِلَذِلكَ  َأْعَتِمدْ  َلمْ  ِإَذا ُأُذِني َأوْ  ،َمَسْستُ  ِإیَّاهُ  ُأَباِلي َما«

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٢٩  َسِمْعتُ : َقالَ  ،اْلُكَالِعيِّ  َأْحَمرَ  ْبنِ  اْلَمَخاِرقِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  ،الرَّ
 َرُجلٌ  َوَسَأَلهُ  ُحَذْیَفَة، َسِمْعتُ : َقالَ  ،َقْیسٍ  ْبنُ  اْلَبَراءُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َلِقیطٍ  ْبنِ  ِإَیادِ  َوَعنْ  اْلَیَماِن. ْبنَ  ُحَذْیَفةَ 

َالةِ  ِفي الذََّكرِ  َمسِّ  َعنْ    .»َأْنِفي َمَسْستُ  َأوْ  َمَسْسُتُه، ُأَباِلي َما: «َفَقالَ  ،الصَّ
  .)٢(ُسْفَیانُ  َیْأُخذُ  َوِبهِ  

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٣٠ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  ،الرَّ  ْبنِ  َأْرَقمَ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َوإِْسَراِئیَل، الثَّْوِريِّ
َالِة، ِفي َوَأَنا َجَسِدي َحَكْكتُ : َقالَ  ،ُشَرْحِبیلٍ  : َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  ِلَعْبدِ  فُقْلتُ  َذَكِري، ِإَلى َوَأْفَضْیتُ  الصَّ
  .)٣(»ِمْنكَ  ُبْضَعةٌ  ُهوَ  ِإنََّما َتْعِزُلهُ  َأْینَ  اْقَطْعهُ : «َوَقالَ  َفَضِحكَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٣١  َما: «َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنَ  َأنَّ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  ،الرَّ
  .)١(»َأْرَنَبِتي َأوْ  ،َمَسْستُ  ِإیَّاهُ  ُأَباِلي

                                                           
. األعور اهللا عبد بن الحارثعن  السبیعي إسحاق أبو تدلیسموقوف، فیه   األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف )(١

أبو وأخرجه   .)١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور اهللا عبد بن الحارثو  ).٢٤٥: ص( التحصیل جامع
 قال أنه الذكر مس في y طالب أبي بن علي عن إبراهیم، عن حماد،من طریق  )٦: ص( اآلثاریوسف في كتابه 

  ).٣١٩/ ١( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد. فیه »أنفي أو مسست إیاه أبالي ما: «فیه
لألثر إسنادان، أما األثر األول فله طریقان، أما الطریق األول فإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن  )(٢

 المسانید بزوائد العالیة المطالبدعامة المخارق بن أحمر الكالعي؛ ألنَّ أخرجه مسدد كما أشار ابن حجر في كتابه 
 عن الكالبي، أحمر بن مخارق عن حسان، أبي عن قتادة، عن عروبة، أبي ابنمن طریق  )٣٩٨/ ٢( الثمانیة
  ... األثر.مسست أبالي ما: فقال الذكر، مس في y حذیفة

وكذلك أبو  ."حسان أبو مسلم [أي المخارق] عنه روى: ")٤٣٢/ ٧( الكبیر التاریخوقال البخار في كتابه   
  .)٤٤٤/ ٥( الثقات، وابن حبان في كتابه )٣٥٢/ ٨( والتعدیل الجرححاتم في كتاب 

 عن همام، ثنا: قال الخصیب،من طریق  )٧٨/ ١( اآلثار معاني شرحوأما روایة الطحاوي في كتابه   
 ربما. قلت: الخصیب بن ناصح، یخطئ، وهمام بن یحیى، نحوه y حذیفة، عن أحمد، بن المخارق عن قتادة،
یؤكد أنَّ الروایة التي هنا لیس بها سقط، . وقد توبعوا هنا، فهذا )٥٧٤، و١٩٣: ص( التهذیب تقریبانظر:  .وهم

  واهللا أعلم.
  وأما الثاني فإسناده صحیح موقوف. وعلیه فاألثر صحیح موقوف.  
  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.  

  إسناده صحیح موقوف. )(٣
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زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٤٣٢  الذََّكَر؛ ِبالذَِّراعِ  َمَسْستُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ  ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ
ُأ؟   .)٢(»َنَعمْ : «َقالَ  َأُیَتَوضَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٤٣٣  ْبنِ  ِعَمَرانَ  َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٣(»َفِخِذي َأوْ  َمَسْسُت، ِإیَّاهُ  ُأَباِلي َما: «َقالَ  اْلُحَصْینِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٣٤  َحاِزمٍ  َأِبي ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  الذََّكرِ  َمسِّ  َعنْ  َوقَّاٍص، َأِبي ْبنَ  َسْعدَ  َرُجلٌ  َسَألَ : َقالَ   َشْيءٌ  ِمْنكَ  َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  ِمْنُه؟ أَیَتَوضَّ

  .)٤(»َفاْقَطْعهُ  ،َنِجٌس 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٣٥  َأْهلِ  ِمنْ  َكِثیرٍ  َعنْ  ُیوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َلوْ  ِإَذا ُثمَّ  َلَقَطْعُتُه، َحق ا الذََّكرِ  ِفي تُُقولُ  َما َأنَّ  َأْعَلمُ  َلوْ : «ُعَمرَ  ِالْبنِ  َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  اْلَمِدیَنِة،
  .)٥(»َأْنِفي َمَسْستُ  َأوْ  َمَسْسُت، ِإیَّاهُ  ُأَباِلي َوَما َلَقَطْعُتُه، َنِجًسا َأْعَلُمهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٣٦  َعنْ  َعْمٍرو، ْبنِ  اْلِمْنَهالِ  َعنِ  ، )٦(اْألَْعَمشِ  ِمْهَرانَ  ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  الرَّ
 َمسِّ  ِمنْ  َیَرْونَ  َال  ُهَرْیَرةَ  َوَأَبا اْلَیَماِن، ْبنَ  َوُحَذْیَفةَ  َمْسُعوٍد، ْبنَ  اللَّهِ  َوَعْبدَ  َعِلی ا، َأنَّ  السََّكِن، ْبنِ  َقْیسِ 
  .)١(»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َوَقاُلوا ُوُضوًءا، الذََّكرِ 

                                                                                                                                                                          
األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقف، فیه إرسال سعید بن جبیر عن ابن مسعود. قاله الهیثمي في كتابه  )(١

  .)٤٣٠(برقم وهو عند المصنف . )٢٤٤/ ١( الفوائد ومنبع الزوائد مجمع
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  .)١٦٣: ص( یلالتحص جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال الحسن البصري عن عمران بن حصین.  )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
األثر صحیح، وهذا إسناد ضعیف موقوف، فیه  كثیر من أهل المدینة، لم أعرفهم. وأخرجه الطحاوي في كتابه  )(٥

 إیاه أبالي ما: «قال عباس، ابن عن عطاء، ثنا: قال عمار، بن عكرمةمن طریق  )٧٧/ ١( اآلثار معاني شرح
  صحیح.. بإسناد »أنفي أو مسست

، وقال المحقق في حاشیته: "اعلم أنَّه سقط من اإلسناد اسم شیخ )٤٤١( برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦
 األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبعبد الرزاق في األصل". قلت: هذا غیر صواب؛ ألنَّ العیني أورده في كتابه 

 بن المنهال عن األعمش، مهران بن سلیمان عن: "مصنفه" في الرزاق عبدعن  )١٣٣/ ٢( اآلثار معاني شرح في
 الذكر مس من یرون ال هریرة، وأبا الیمان بن وحذیفة مسعود بن اهللا وعبد علی ا أن: "السكن بن قیس عن عمرو،

  ".به بأس ال: وقالوا وضوءا،
وعمره عشرین ، وطلب العلم وعمر تسعة عشر عامًا، وأكب على طلب العلم )ه١٢٦(والمصنف ولد سنة

  عامًا، كما أشرت في المقدمة.
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٣٧  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َحْرَمَلَة، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
  .)٢(»ُوُضوءٌ  َعَلْیهِ  َفَلْیَس  ،َذَكَرهُ  َمسَّ  َمنْ : «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٣٨   .)٣(»ُوُضوًءا ِمْنهُ  َیَرَیانِ  َال « َوَقتَاَدةُ  اْلَحَسنُ  َكانَ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٣٩  ،ُأَمَراِئِهمْ  َبْعُض  ُجَرْیجٍ  َواْبنَ  َدَعاِني: َیُقولُ  َسِمْعُتهُ : َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ

أُ : «ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َفَقالَ  الذََّكِر، َمسِّ  َعنْ  َفَسَأَلَنا  ِالْبنِ  ُقْلتُ  ،اْخَتَلْفَنا َفَلمَّا َعَلْیِه، ُوُضوءَ  َال : فُقْلتُ  ،»َیَتَوضَّ
 َأوِ  اْلَمِنيُّ  َأْنَجُس  َفَأیُُّهَما: ُقْلتُ  ،»َیَدهُ  َیْغِسلُ : «َفَقالَ  ،؟َمِنيٍّ  َعَلى َیَدهُ  َوَضعَ  َرُجًال  َأنَّ  َلوْ  َأَرَأْیتَ : ُجَرْیجٍ 

  .)٤(»َشْیَطانٌ  ِإالَّ  ِلَساِنكَ  َعَلى َأْلَقاَها َما: «َقالَ  َهَذا؟ َوَكْیفَ : َفُقْلتُ : َقالَ  ،»اْلَمِنيُّ  َبلِ  َال،: «َقالَ  الذََّكُر؟
زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٤٤٠   .)٥(»ُوُضوًءا ِمْنهُ  َیَرَیانِ  َال « َوَقَتاَدةُ  اْلَحَسنُ  َكانَ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٤٤١  ُعْثَمانَ  ْبنَ  َأَبانَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

أْ  الذََّكرَ  َمسَّ  َمنْ : «َیُقولُ    .)٦(»َفْلَیَتَوضَّ
  

                                                                                                                                                                          
  .)٢٥٤: ص( التهذیب تقریب. انظر: )ه١٤٨، أو ١٤٧(وتوفى سلیمان بن مهران سنة 

  قلت: فمن المؤكد أنَّ المصنف من تالمیذ األعمش، واهللا أعلم.
  لألثر أربعة أسایند، كالها صحیحه موقوفه. )(١
: ص( التهذیب یحیى، متروك. تقریب أبى بن محمد بن إبراهیم فیهإسناده منكر مقطوع، هذا األثر صحیح، و  )(٢

 ال كان أنه« المسیب بن سعید عن قتادة، من طریق )٧٩/ ١( اآلثار معاني الطحاوي في كتابه شرحوأخرجه . )٩٣
  . بإسناد صحیح.»وضوءاً  الذكر مس في یرى

مقطوع، فیه إرسال معمر بن راشد عن الحسن إسناده ضعیف هذا لألثر إسنادان، أما األول فاألثر صحیح، و  )(٣
 عن ، من طریق قتادة،)٧٩/ ١( اآلثار معاني الطحاوي شرحوأخرجه  ).٢٨٣جامع التحصیل (ص:  البصري.
  مثل حدیث سعید بن المسیب، الذي ذكر في األثر السابق. بإسناد صحیح مقطوع. الحسن،

  إسناده صحیح مقطوع.فوأما الثاني  
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٤
لألثر إسنادان، أما األول فاألثر صحیح، وٕاسناده ضعیف مقطوع، فیه إرسال معمر بن راشد عن الحسن  )(٥

 عن ، من طریق قتادة،)٧٩/ ١( اآلثار معاني الطحاوي شرحوأخرجه  ).٢٨٣جامع التحصیل (ص:  البصري.
  ذكر في األثر السابق. بإسناد صحیح مقطوع.مثل حدیث سعید بن المسیب، الذي  الحسن،

  إسناده صحیح مقطوع.فوأما الثاني  
، وقالوا في حاشیة األثر: "تكرر هذا األثر في )٢٩٠/ ١( ١لم یتكرر هذا األثر في دار التأصیل طفائدة: 

  األصل بعد الحدیث التالي، ولعله سهو  من الناسخ".
  مقطوع. إسناده صحیح )(٦



١٠٢ 
 

  َواْألُْنثََیْینِ  الرُّْفَغْینِ  َمسِّ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٤٢  َمسَّ  َمنْ : «َقالَ  َأنَّهُ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أْ  َمَغاِبَنهُ    . »َفْلَیَتَوضَّ
ْفَغْینِ  ِإالَّ  ُأَراهُ  َوَما: «َعْمٌرو َقالَ    .)١(»الرُّ

 َفْلُیِعدِ  ُرْفَغْیهِ  َأوْ  ُأْنثََیْیِه، َأوْ  َذَكَرُه، َمسَّ  َمنْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأنَّهُ  )٢([...] – ٤٤٣
  .)٣(»اْلُوُضوءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٤٤  الذََّكرِ  َحْولَ  َما َمَسْستُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َنْفِسهِ  ِمْنهُ  ِإالَّ  ُوُضوءَ  َفَال : «َقالَ  َواْألُْنثََیْیِن؟

زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٤٥  ُأْنثََیْیِه، الرَُّجلُ  َمسَّ  ِإَذا: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  )٥([...] الرَّ
أَ  ُرْفَغْیهِ  َأوْ    .)١(»َتَوضَّ

                                                           
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
قال المحقق: "قد سقط إسناد هذا الحدیث من األصل، وقد ذكره في الكنز معزوًا لعبد الرزاق  عن ابن عمر  )(٢

  ". !!،...، ولم أجد هذا الحدیث من روایة ابن عمر، وٕانما وجدته في "قط" و "هق" "والمجمع" من روایة بسرة
عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عبد الواحد بن قیس، عن ابن عمر  )٤٤٧( برقم ١وفي دار التأصیل ط

أنَّه قال:... الحدیث. وقال في حاشیته: "من أول اإلسناد إلى هنا لیس في األصل، واستدركناه من المؤتلف 
حلواني، عن والمختلف للدارقطني،...، وفیه: "قال أبو زكریا یحیى بن معین: رأیت في كتاب: عن ابن الخالل ال

قال: من مس رفغیه أو أنثییه  rعبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عبد الواحد بن قیس، عن ابن عمر، عن النبي 
  فلیتوضأ". 

،  حدثت: قال،  جریج ابنمن طریق  )٢١: ص( النصیبي خالد بن بكر أبي حدیثقلت: في مخطوط 
 فلیعد،  رفغیه أو،  أنثییه أو،  ذكره مس من: «قال،  r النبي أن،  عمر بن اهللا عبد عن،  قیس بن اهللا عبد عن

 الرجال أسماء في الكمال تهذیب. [عبد  الواحد بن قیس] روى عن [ابن عمر] بواسطة. انظر ترجمته »الوضوء
)٤٦٩/ ١٨(.  

 الرجال أسماء في الكمال تهذیبوأما [عبد اهللا بن قیس] روى عن [ابن عمر] مباشرة. انظر ترجمته في 
  . قلت: من الواضح أنَّه هو الصواب، واهللا أعلم.)٤٥٤ - ١٥/٤٥٣(

 الحدیث صحیح، وهذاإسناده ضعیف، فیه إرسال ابن جریج عم عبد اهللا بن قیس، كما عینته متابعاته في )(٣
. وله شاهد من حدیث بسرة صححه شعیب األرنؤوط في )٢١: ص( النصیبي خالد بن بكر أبي حدیثمخطوط 
  .)٢٧٠/ ٤٥( أحمد مسندحاشیة 

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  . قلت: من الواضح أنَّه سقط شیخ المصنف ولم أستطع تعینه.)٤٤٩(برقم   ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٠٣ 
 

  اْلِمْقَعَدةِ  َمسِّ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٤٦  ،اْلَخَالءِ  َسِبیلَ  ِمْقَعَدَتهُ  الرَُّجلُ  َمسَّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ُأ؟ ُهَناكَ  َیَدهُ  َیَضعْ  َوَلمْ  ًئا ُكْنتَ  ِإَذا َنَعْم،: «َقالَ  َأَفَیَتَوضَّ ْأتَ  الذََّكرِ  َمسِّ  ِمنْ  ُمَتَوضِّ  ،»َمسَِّها ِمنْ  َتَوضَّ
  .)٢(ُهَناِلكَ  َیَدهُ  ُیوِغلْ  َوَلمْ  اْلَخَالءِ  َسِبیلِ  َحْولَ  َما َمسَّ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ : َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٤٧  َفَتْخُرجُ  اْلَحاِصَرةُ  ِبهِ  َرُجلٌ : ِلَقَتاَدةَ  َیُقولُ  َرُجًال  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َیَدهُ  َیْغِسلُ  َوَلِكنْ  َال،: «َقالَ  ُوُضوٌء؟ َعَلْیهِ  َهلْ  ِبَیِدِه، َفُیْدِخُلَها الزَِّحیرِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  ِمْقَعَدُتهُ 

  َغْیرِهِ  َذَكرَ  َمسَّ  َمنْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٤٨    ُغَالمٍ  َذَكرَ  َمَسْستُ  َلوْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  
                                                                                                                                                                          

من طریق هشام بن عروة عن أبیه عن  )٢٢٩/ ١( الصحیحین على المستدركوأخرجه الحاكم في كتابه   
 بسرة، من عروة سماع فیه وذكر ،الحدیث هذا زید بن حماد ساق هكذابسرة مرفوعًا، وعلق علیه الحاكم فقال: "

 عن عروة، بن هشام أصحاب من الجمهور روایة صحة على یدل ومما القراء، أئمة أحد وهو ثقة، هشام بن وخلف
 عیینة، وابن جریج وابن المكي، سعد بن وقیس السختیاني، تمیمة أبي بن أیوب منهم بسرة، عن أبیه، عن هشام،
 بن اهللا وعبد حسان، بن وهشام راشد، بن ومعمر سلمة، بن وحماد سعید، بن ویحیى حازم، أبي بن العزیز وعبد
 بن وعلي الجمحي، الرحمن عبد بن وسعید المازني، ثعلبة بن ویحیى البارقي، هالل بن وعاصم علقمة، أبو محمد

 ،. . . .األنصاري جعفر بن الحمید وعبد الطفاوي، الرحمن عبد بن ومحمد العطار، یزید بن وأبان الهنائي، المبارك
 عبد بن الرحمن وعبد الزناد، أبي بن الرحمن وعبد الجزري، سنان بن ویزید الدراوردي، محمد بن العزیز وعبد

  . وغیرهم صهیب بن وعباد معمر، وأبو الفقیمي، هرمة بن وحارثة العزیز،
 سعید بن سفیان منهم بسرة عن مروان، عن أبیه، عن عروة، بن هشام عن فرووه جماعة فیه خالفهم وقد

 أبي بن وسالم خالد، بن ووهب أنس، بن ومالك سلمة، بن حماد عن وروایة حسان، بن هشام عن وروایة الثوري،
 فیه الخالف ذكر وقد. وغیرهم أسامة وأبي مسهر بن وعلي إدریس بن اهللا وعبد المقدمي، علي بن وعمر مطیع،

  ".أصحابه بین عروة بن هشام على
 رواه كذلك،  غیرمرفوع،  عروة قول من ذلك أن المحفوظ: ")٢٧٠ -٢٦٩/ ١( هسننوقال الدارقطني في 

  وغیرهما".،  زید بن وحماد،  السختیاني أیوب منهم،  هشام عن الثقات
  ".عروة قول من أنه والصواب: ")٢١٧/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه 

، وما بعدها. والصواب أنَّه ثابت من )٢٧٠/ ٤٥( أحمد مسندوفصل في ذلك شعیب األرنؤوط في حاشیة   
  مرفوعًا، وموقوف، واهللا أعلم.

  األثر صحیح. )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣



١٠٤ 
 

أْ : «َقالَ  َصِغیٍر؟   .)١(»َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٤٩   )٣(ثَْیلَ  َأوْ  ،ِحَمارٍ  )٢(ُقْنبَ  َمَسْستُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ًئا، َفُكْنتَ  اْلِحَمارِ  ُقْنبُ  َأمَّا: «َقالَ  ،َجَملٍ  قُ  َفَماَذا: ُقْلتُ  ،»َفَال  اْلَجَملِ  ثَْیلِ  ِمنْ  َوَأمَّا ُمَتَوضِّ  َبْیَنُهَما؟ ُیَفرِّ
 الَ  ،اْلِحَمارِ  َكَهْیَئةِ  َنِجسٍ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْنُظرُ  َأَنا: «َوَأُقولُ : َقالَ  ،»َأْنَجُس  َوُهوَ  اْلِحَمارِ  َأْجلِ  ِمنْ «: ُقْلتُ 

 َفَال  - ِمْنهُ  َذِلكَ  َمسَّ  اْلَبِعیرِ  َكَهْیَئةِ  َلْحُمهُ  ُیْؤَكلُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ  اْلُوُضوُء، َفَعَلْیهِ - َذِلكَ  ِمْنهُ  َمسَّ  َلْحُمهُ  ُیْؤَكلُ 
  .)٤(»ِمْنهُ  ُوُضوءَ 

  َواْلَجلَّةِ  َواْلَكْلبِ  اْلِحَمارِ  َمسِّ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٥٠ : َقالَ  َأُرشُُّه؟ ،َثْوِبي َمسَّ  اْلَكْلبُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»َال «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٥١  َفَأَصابَ  َكْلبٌ  َمرَّ : فُقْلتُ  َسَأْلُتهُ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  )٦([...] الرَّ

  .)٧(»َبْأَس  َفَال  َوإِالَّ  َفاْغِسْلُه، َشْيءٌ  ِبهِ  َلِزقَ  َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  ،َطْیَلَساِني
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٥٢  ،َرْطًبا ِحَماًرا َأوْ  ،َكْلًبا َرُجلٌ  َمسَّ  ِإنْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  ِبطِ  ِمنَ  َأْنَتنُ  َوَذِلكَ  َال،: «َقالَ  ِمْنُه؟ َیَتَوضَّ   .)٨(»اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٥٣ أَ  َرُجلٍ  ِفي َحمَّادٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َعَلْیهِ  َلْیَس : «َقالَ  ،َكْلًبا َفَمسَّ  َتَوضَّ

  .)٩(»ُوُضوءٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٥٤  ِفي َنْعِلي َمَسْستُ : َفَقالَ  َعَطاءً  ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالِة،   .)١٠(»َال : «َقالَ  َصَالِتي؟ ُأِعیدُ  ِفیَها، َقْشبٍ  َعَلى َیَديَّ  َوَقَعتْ  الصَّ
                                                           

  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  .)١٧٨/ ٥( العین .الدابة قضیب جراب )(٢
  .)٢٨٦/ ١( والحدیث القرآن غریبي في المغیث المجموع .البعیر قضیب هو: وقیل الجمل، قضیب وعاء )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
  أنَّ أسقط شیخ المصنف، ولم أستطع تعینه. ، ومن الواضح)٤٥٥(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦
  .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  إسناده ضعیف مقطوع، )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
  إسناده صحیح مقطوع. )(٩

  إسناده صحیح مقطوع.  )(١٠

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٠٥ 
 

  َواْلُجُنبِ  الدَّمِ  َمسِّ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٥٥ ، َعنِ  الرَّ أُ  َرُجلٍ  َعنْ  َسَأْلُتهُ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َیَتَوضَّ

، َواْلَحاِئَض، اْلُجُنَب، َفُیَصاِفحُ    .)١(»اْلُوُضوءَ  ُیِعیدُ  َال : «َقالَ  ؟َوالنَّْصَراِنيَّ  َواْلَیُهوِديَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٥٦  ِبَیِدهِ  َفَأْهَوى ُحَذْیَفةَ  َلِقيَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،)٢(َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٣(»َیْنُجُس  َال  اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ُجُنٌب، ِإنِّي: ُحَذْیَفةُ  َفَقالَ  ،ُحَذْیَفةَ  ِإَلى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٥٧ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َلْیَس : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  الشَّْعِبيِّ

  .)٤(»َجَناَبةٌ  الرَُّجلُ  َیَمسُّهُ  الرَُّجلِ  َعَلى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٥٨   .)٥(ِمْثَلهُ  ،الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  َوالدَّمِ  النَّیِّئِ  اللَّْحمِ  َمسِّ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٥٩ : َقالَ  اْلَجزَّارِ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أْ  َوَلمْ  ،َنَحَرَها ُجُزرٍ  ِمنْ  َوَدمٌ  ،َفْرثٌ  َبْطِنهِ  َوَعَلى َمْسُعودٍ  اْبنُ  َصلَّى«   .)٦(»َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٦٠ ، َعنِ  الرَّ  اْبنُ  َنَحرَ : «َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َالةُ  ُأِقیَمتِ  ثُمَّ  َوَفْرِثَها، ِبَدِمَها َفَتَلطَّخَ  َجُزوًرا َمْسُعودٍ  أْ  َوَلمْ  ،َفَصلَّى الصَّ   .)٧(»َیَتَوضَّ
  
  

                                                           
  ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد فیه حسن مقطوع، إسناده )(١
 حذیفة أن بلغني: معمر قال )١٤١/ ٢( الرزاق عبد تفسیر. وفي )٤٦٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

. »ینجس ال المؤمن إن: «r النبي فقال،  جنب إني اهللا رسول یا: حذیفة فقال بیده النبي فأخذ،  r النبي لقي
  ، قلت: لعل لهذا الحدیث طریقان، واهللا أعلم.)٣٩٧/ ١١( للطبري البیان جامعوهكذا في 

  r اهللا رسول أن حذیفة، عنموصوًال  )٢٨٢/ ١(هصحیحرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه مسلم في   )(٣
  .»ینجس ال المسلم إن: «قال. جنبا كنت: فقال جاء ثم. فاغتسل عنه فحاد جنب، وهو لقیه

  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٥
  . )٢٩٧: ص( التحصیل جامعالَجزَّار عن ابن مسعود. انظر:  إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال یحیى بن )(٦

 بعد الحدیث هذا عن أمسك أنه سیرین، بنمن حدیث ا )٣٤٤/ ١(أخرج ابن أبي شیبة في مصنفه فائدة: 
  .یعجبه ولم
  .)٤٥٩(إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال محمد بن سیرین عن عبد اهللا بن مسعود. انظر رقم  )(٧



١٠٦ 
 

ِلیبِ  َمسِّ  َبابُ    الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٦١ ، َعَمارٍ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ ، َعْمٍرو َأِبي َعنْ  الدُّْهِنيِّ  َأوْ  الشَّْیَباِنيِّ

َالةَ  ُیِریدُ  َوُهوَ  اْلِعْجِليَّ  اْلُمْسَتْوِردَ  اْستَتَابَ  َعِلی ا، َأنَّ  َغْیِرِه،  ،»َعَلْیكَ  )١(ِباللَّهِ  َأْسَتِعینُ  ِإنِّي: «َوَقالَ  الصَّ
 َفَلمَّا َفَقَطَعَها، ِبَصِلیبٍ  ُهوَ  َفِإَذا ُعُنِقهِ  ِإَلى ِبَیِدهِ  َعِليٌّ  َفَأْهَوى: َقالَ  ،َعَلْیكَ  اْلَمِسیحَ  َأْسَتِعینُ  َوَأَنا: َفَقالَ 
َالةِ  ِفي َدَخلَ   هِ َهذِ  َمسَّ  َلِكنَّهُ  ،َأْحَدَثهُ  ِبَحَدثٍ  َذِلكَ  ُیْحِدثْ  َلمْ  َأنَّهُ  النَّاَس  َأْخَبرَ  ُثمَّ  َوَذَهَب، َرُجًال  َقدَّمَ  الصَّ

  .)٢(" ُوُضوًءا ِمْنَها ُیْحِدثَ  َأنْ  َفَأَحبَّ  اْألَْنَجاَس 
  اْألَْظَفارِ  َوَتْقِلیمِ  الشَّاِربِ  َقصِّ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٦٢  اْألَْظَفاِر، َوَتْقِلیمُ  الشَّاِرِب، َقصُّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»َوَقصَّ  َقلَّمَ  َحْیثُ  ِباْلَماءِ  ِلَیَمسَّ  َوَلِكنْ  َال،: «َقالَ  ُوُضوٌء؟ َأِمْنهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٦٣ ، َعنِ  الرَّ  ،َأْظَفاِرهِ  ِمنْ  الرَُّجلُ  َأَخذَ  ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»اْلَماءَ  َعَلْیهِ  َأَمرَّ  َشْیًئا َشْعِرهِ  ِمنْ  َأوْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٦٤  َعَلْیهِ  َیْمَسحُ : «َقالَ  ُعتَْیَبةَ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»اْلَماءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٦٥   .)٦(»ُوُضوُؤهُ  اْنَتَقَض  َقدِ : «َقالَ  َحمَّادٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٦٦  َعَلْیهِ  َلْیَس  َوَشْعِرِه، َأْظَفاِرهِ  ِمنْ  َیْأُخذُ  الَِّذي« ِفي اْلَحَسنِ  َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  الرَّ

  .)٧(»َشْيءٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٦٧ ، َعنِ  الرَّ   .)٨(»َشْيءٌ  َعَلْیهِ  َلْیَس : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  
                                                           

  [اهللا]. )٤٦٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
  إسناد صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریرإسناده حسن مقطوع، فیه حماد بن أبي سلیمان، صدوق.  )(٤
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(٥
   صحیح مقطوع. إسناده )(٦
: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشاماألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٧

  ).٤٦٧(برقم وهو عند المصنف . )٥٧٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٠٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٦٨ ، َعنِ  الرَّ   .)١(»َطُهورٌ  ُهوَ : «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  اْلَكَالمِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٦٩ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  ،)٢(التَّْیِميِّ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َوالثَّْوِريِّ
أَ  َألَنْ : «َقالَ  أَ  َأنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  اْلَخِبیَثِة، اْلَكِلَمةِ  ِمنَ  َأَتَوضَّ   .)٣(»الطَّیِّبِ  الطََّعامِ  ِمنَ  َأَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٧٠ ، َعنِ  الرَّ أُ : «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  َذْكَواَن، َعنْ  َعاِصٍم، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َیَتَوضَّ
أُ  َوَال  الطَّیِِّب، الطََّعامِ  ِمنَ  َأَحُدُكمْ    .)٤(»! َیُقوُلَها اْلَعْوَراءِ  اْلَكِلَمةِ  ِمنَ  َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٧١ ، َعنِ  الرَّ َبْیرِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ ، ْبنِ  الزُّ  ُأَصلِّي ِإنِّي: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َعِديٍّ
  .)٥(»ُمْنَكًرا َأُقولَ  َأوْ  ُأْحِدَث، َأنْ  ِإالَّ  ،َواِحدٍ  ِبُوُضوءٍ  َواْلَمْغِربَ  ،َواْلَعْصرَ  ،الظُّْهرَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٧٢   .)٦(ِمْثَلهُ  ُعَبْیَدةَ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٧٣ ، َسَأْلتُ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ  ُوُضوٌء؟ َكَالمٍ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي ،َتْعَلمُ  َهلْ  الزُّْهِريَّ

  .)٧(»َال : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٧٤    ِمنَ  اْلُوُضوءُ : «َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ُمَنبٍِّه، ْبنِ  َهَمامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  

                                                           
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، لفیه  )(١
عن  )٢٤٨/ ٩( الكبیر المعجم. وأخرجه الطبراني في كتابه )٤٧٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

 مسعود، ابن عن أبیه، عن التیمي، إبراهیم عن األعمش، عن الثوري، عن الرزاق، عبد عن إبراهیم، بن إسحاق
  »الطیب الطعام من أتوضأ أن من إلي أحب الخبیثة الكلمة من أتوضأ ألن: «قال

 سفیان، ثنامن طریق  )٢٣٢/ ١( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطوأخرجه ابن المنذر في كتابه 
  أتقدم ما نحو »خبیثة كلمة من أتوضأ ألن: «قال مسعود، ابن أن أبیه، عن التیمي، إبراهیم عن األعمش، عن

، وهناد )٦٨/ ١( اآلثار معاني شرح ، والطحاوي في كتابه)١٢٥/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه 
من طریق األعمش عن إبراهیم  )٥٨: ص( الزهد، وابن أبي عاصم في كتابه )٥٧١/ ٢( الزهدبن السري في كتابه 

  التَّْیِمّي، عن أبیه الحارث بن سوید، عن ابن مسعود، به، بنحوه.
  قلت: من الواضح أنَّ هنا سقط، وتصحیحف، كما هو واضح.  

  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  .)٢٨٥: ص( التهذیب تقریب، ولم یتابعه أحد. أوهام له، النجود أبي بن عاصمإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧



١٠٨ 
 

  .)١(»اْلَحَدثِ 
  النَّْومِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٧٥ أْ  النَّْومُ  َمَلكَ  ِإَذا: «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َأوْ  ،َقاِعًدا ،َفَتَوضَّ
  .)٢(»ُمْضَطِجًعا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٧٦   .)٣(»َفاْلُوُضوءُ  ،َقاِئًما َأوْ  َقاِعًدا، َنامَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٧٧  َنْوًما الرَُّجلُ  اْسَتْثَقلَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أَ  ُمْضَطِجًعا َأوْ  َقاِعًدا، َأوْ  َقاِئًما،   . »َتَوضَّ
أُ  اْلَحَسنُ  َكانَ  َوَلَقدْ : «َقالَ    .)٤(»َمرَّاتٍ  اللَّْیَلةِ  ِفي َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٧٨ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َوُهوَ  َنامَ  الرَُّجلِ  َعنِ  اْلَحَسَن، َسَأْلتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  التَّْیِميِّ
أْ  النَّْومُ  َخاَلَطهُ  ِإَذا: «َقالَ  ،َساِجدٌ    .»َفْلَیَتَوضَّ

أُ  َوَال  َفُیَصلِّي َیُقومُ  ُثمَّ  ِبَرْأِسِه، َیْخِفقُ  اْلَمْقُصوَرةِ  ِفي اْلَحَسنَ  َوَرَأْیَنا: َقالَ     .)٥(َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٧٩ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٦(»ِبَرْأِسهِ  َخْفَقةً  َأْخَفقَ  َمنْ  ِإالَّ  َناِئٍم، ُكلِّ  َعَلى اْلُوُضوءُ  َوَجبَ «

                                                           
  إسناده صحیح موقوف.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشاممقطوع، فیه  األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف )(٣

 قاعداً  قلبك النوم خالط إذا: قال الحسن عن الربیع،من طریق  )٤٦٠: ص( همسند. وأخرجه ابن الجعد في )٥٧٢
  .)٢٠٦: ص( التهذیب تقریب، صدوق. صبیح بن الربیع. وفیه بالوضوء فعلیك قائماً  أو
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
. )٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبي بن یزیداألثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٦

 نام من: قال عباس، ابن عن عطاء، عن زیاد، بن مغیرةمن طریق  )١٢٣/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه 
. وفیه المغیر بن زیاد، صدوق. تحریر تقریب التهذیب  الوضوء فعلیه اضطجع وٕان علیه وضوء فال جالس وهو

)٤٠٧/ ٣(.  
 أبي عن قتادة، عن الداالني، خالد أبي عن یحیىمن طریق  )٥٢/ ١(: أخرجه أبو داود في سننه فائدة

 صلیت: له فقلت: قال یتوضأ، وال فیصلي یقوم ثم وینفخ، وینام یسجد كان r رسول أن عباس، ابن عن العالیة،
 لم منكر حدیث هو داود فقال: ". علق علیه أبو »مضطجعا نام من على الوضوء إنما: «فقال نمت، وقد تتوضأ ولم
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨٠  َأَعادَ  ُمْثَقًال  َنْوًما َجاِلٌس  َوُهوَ  َنامَ  ِإَذا: «َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»َبْأَس  َفَال  َتْغِفیًفا َكانَ  ِإَذا َفَأمَّا اْلُوُضوَء،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨١ ، َسِعیدٍ  َعنْ  َوَغْیِرِه، ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  الرَّ  ِهَاللٍ  َعنْ  اْلُجَرْیِريِّ
،   .)٣(»اْلُوُضوءُ  َفَعَلْیهِ  النَّْومَ  اْسَتَحقَّ  َمنِ : «َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ،)٢(َأِبیهِ  َعنْ  اْلَعْبِسيِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨٢ : َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َأَنٍس، ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  الرَّ
أْ  ،ُمْضَطِجًعا َنامَ  َمنْ «   .)٤(»َفْلَیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨٣  اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابَ  َرَأْیتُ  َلَقدْ : «َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
r  ََالِة، ُیوَقُظون ُئونَ  َفَما -  َجاِلٌس  َوُهوَ  َیْعِني -  َغِطیًطا ِلَبْعِضِهمْ  َألَْسَمعُ  َوإِنِّي ِللصَّ   . »َیَتَوضَّ

، ِبهِ  َفَحدَّْثتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ   َأَصابَ  َقدْ  َال،: «الزُّْهِريُّ  َقالَ  .َخِطیًطا َأوْ : ِعْنَدهُ  َرُجلٌ  َفَقالَ  الزُّْهِريَّ
  .)٥(»َغِطیًطا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨٤    َوُهوَ  َیَنامُ  َكانَ  َأنَّهُ  ،ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  
  

                                                                                                                                                                          
 كان: وقال هذا، من شیئاً  یذكروا ولم عباس، ابن عن جماعة، أوله وروى قتادة عن الداالني، خالد أبو یزید إال یروه
  ".محفوظاً  r النبي

  ".رفعه یثبت وال مرفوعاً  ذلك وروي: ")١٩١/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
قال المحقق: "كذا في األصل فإن لم یكن وهم فیه إسحاق الدبري راوي الكتاب في المصنف، فقد حرفه النساخ  )(٢

برقم  ١والصواب الجریري عن خالد بن غالق العیشي (أو القیسي) عن أبي هریرة". وفي حاشیة دار التأصیل ط
في األوسط،...، عن عبد الرزاق، وهو وهم، قالوا: "قوله: "هالل العبسي، عن أبیه" كذا في األصل، و  )٤٨٥(

  والصواب: "خالد بن غالق" القیسي أو العیشي، عن أبي هریرة، وینظر: "السنن الكبرى".
 واالختالف واإلجماع السنن في األوسطقلت: الوهم لیس من الدَّبري؛ ألنَّ ابن المنذر أخرجه في كتابه   

 هالل عن الجریري، سعید عن وغیره سلیمان، بن جعفر عن الرازق، عبد عن إسحاق،عن  )١٤٦ -١٤٥/ ١(
  . الوضوء فعلیه النوم استحق من: قال هریرة، أبي عن العیشي،

  إسناده صحیح موقوف. )(٣
 التهذیب تقریبإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال زید بن أسلم عن عمر بن الخطاب. انظر: تاریخ وفاتهما.  )(٤
  .)٤١٢ و ،٢٢٢: ص(

  للحدیث إسنادان، كالهما صحیح.  )(٥
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ُأ، َفَال  َجاِلٌس    .)١(" اْلُوُضوءَ  َأَعادَ  ُمْضَطِجًعا َنامَ  َوإَِذا َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨٥   .)٢(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨٦ ، َعنِ  الرَّ  اْبنِ  ِإَلى اْنَتَهْیتُ : َقالَ  ،ُعَبْیدٍ  ْبنِ  ثَاِبتِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

َالةَ  َیْنَتِظرُ  َجاِلٌس  َوُهوَ  ُعَمرَ  : َقالَ  ،َنَعمْ : ُقْلتُ : َقالَ  ،»ثَاِبتٍ  َأَبا: «َفَقالَ  َفاْسَتْیَقَظ، َعَلْیهِ  َفَسلَّْمتُ  ،الصَّ
 َفَصلَّى، َقامَ  ُثمَّ  ،»َفْلُیْسِمُعوكَ  َعَلْیكَ  َردُّوا َوإَِذا َفَأْسِمْع، َسلَّْمتَ  ِإَذا: «َقالَ  ،َنَعمْ : ُقْلتُ : َقالَ  »َأَسلَّْمَت؟«

  .)٤(َنامَ  َقدْ  )٣(ُمْحتَِبًیا َوَكانَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨٧  اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  َقِدمَ  َطاُوًسا َأنَّ  َمْیَسَرَة، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

اكِ  َواْبنُ  حَّ   .)٥(»َرَقْدُت؟ ِحینَ  َقالَ  َما: «َقالَ  ،َوَخَرْجَنا َصلَّْیَنا َفَلمَّا: َقالَ  ،النَّاَس  َیْخُطبُ  الضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٨٨ ، َعنِ  الرَّ  َیَنامُ  الرَُّجلِ  َعنِ  َسَأْلُتهُ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٦(»َجْنَبهُ  َیَضعَ  َحتَّى اْلُوُضوءُ  َعَلْیهِ  َیِجبُ  َال : «َقالَ  ،َساِجدٌ  َأوْ  ،َراِكعٌ  َوُهوَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤٨٩ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ،)٨(ُأَمیَّةَ  َأِبي ْبنِ  اْلَكِریمِ  َعْبدِ  اْبنِ  َعنِ  ،)٧(ِفْطرٍ  َعنْ  التَّْیِميِّ

  .)١(»ُوُضوءٌ  َعَلْیهِ  َلْیَس  َجاِلٌس  َوُهوَ  َیَنامُ  الرَُّجلِ  ِفي: «َقاُلوا َوالشَّْعِبيَّ  َمْسُعوٍد، َواْبنَ  َعِلی ا، َأنَّ 

                                                           
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(١

  ). ٤٨٥برقم (وهو عند المصنف . )٣١٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
 بالیدین االحتباء یكون وقد. علیها ویشده ظهره، مع به یجمعهماً  بثوب بطنه إلى رجلیه اإلنسان یضم أن هو )(٣

 النهایة .عورته فتبدو الثوب زال أو تحرك ربما واحد ثوب إال علیه یكن لم إذا ألنه عنه نهى وٕانما. الثوب عوض
  .)٣٣٥/ ١( واألثر الحدیث غریب في
  إسناده صحیح موقوف.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
عن  )٢٤٩/ ٩( الكبیر المعجمأخرجه الطبراني في كتابه  . و!!؟ )٤٩٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٧

 وابن علیا، أن أمیة، أبي الكریم عبد عن منصور، عن التیمي، ابن عن الرزاق، عبد عن إبراهیم، بن إسحاق
  .»وضوء علیه لیس: «جالس وهو ینام الرجل في قالوا والشعبي، مسعود،

  قلت: من الواضح أنَّه صحف من [منصور]، إلى [فطر].  
. وقال المحقق: "كذا في األصل، والصواب عبد الكریم أبي أمیة". )٤٩٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٨

عن الدَّبري، به. وذكره كما أشار  )٢٤٩/ ٩( الكبیر المعجمقلت: وهو كذلك ألنَّ أخرجه الطبراني في كتابه 
  قق.المح
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٠  َعنِ  ُعَبْیَدَة، َسَأْلتُ : َقالَ  ،ِسیِرینَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
ُأ؟ َساِجدٌ  َوُهوَ  َیَنامُ  الرَُّجلِ    .)٢(»ِبَنْفِسهِ  َأْعَلمُ  ُهوَ : «َقالَ  أَیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩١ أُ  َعِبیَدةَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  أَیَتَوضَّ
  .)٣(»ِبَنْفِسهِ  َأْعَلمُ  ُهوَ : «َقالَ  َناَم؟ ِإَذا الرَُّجلُ 

َالةِ  ِفي النَّْومِ  َبابُ    َعِقلَ  ِإَذا َواْلَمْجُنونِ  ،الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٢  َفِزْعتُ  ثُمَّ  ُهَنیًَّة، اْلَمْكُتوَبةِ  ِفي َرَقْدتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»َال : «َقالَ  َشْيٌء؟ َعَليَّ  َأمْ  َأُعودُ  ِبَشْيٍء، َتَكلَّْمتُ  َأنِّي َأْعَلمْ  َفَلمْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٣ أَ  اْلَمْجُنونُ  َأَفاقَ  ِإَذا: «َقالَ  َحمَّادٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُوُضوَءهُ  َتَوضَّ

َالةِ    .)٥(»ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٤   .)٦(»اْغَتَسلَ  اْلَمْجُنونُ  َأَفاقَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  الرَّ

  )٧(النَّْوَرةِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٥  َعَلْیهِ  َهلْ  ،ِبَنْوَرةٍ  َأْطَلى َرُجلٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َفَطَلى: ُقْلتُ : َقالَ  - اْلَقاِئلُ  ُهوَ  -  »َذَكَرهُ  َیَمسَّ  َأنْ  َلهُ  ُبدَّ  َوَال : «َقالَ  »ُمْغَتِسًال؟ َلْیَس  َأوَ : «َقالَ  ُوُضوٌء؟
  .)٨(»ِبَحَدثٍ  النَّْوَرةُ  َلْیَستِ : «َقالَ  اْلُوُضوَء؟ َأُیِعیدُ  ،ُمَتَوضِّئٌ  َوُهوَ  ِبِهَما َوَجعٍ  ِمنْ  َساَقْیهِ 

  َواْلُمَباَشَرةِ  َواللَّْمسِ  اْلُقْبَلةِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٦ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َمنْ : «َیُقولُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ

  .)٩(»اْلُوُضوءَ  َأَعادَ  ،ُوُضوءٍ  َعَلى َوُهوَ  اْمَرَأَتهُ  َقبَّلَ 
                                                                                                                                                                          

، )٣٦١: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، المخارق أبي بن الكریم عبدلألثر ثالثة أسانید، كالها ضعیفه، فیها  )(١
  .)٢٤٨/ ١( الفوائد ومنبع الزوائد مجمعقاله الهیثمي في كتابه  .مسعود ابن وال علیاً  یدرك ولموأیضًا 

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  . )٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشامإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٦
  .)٢٤٤/ ٥( العرب لسان .العانة شعر به ویحلق الكلس منه ویسوى یحرق الذي الحجر من )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
  إسناده صحیح موقوف.  )(٩
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٧  ،اْلُقْبَلةِ  َعنِ  ُسِئلَ  َأنَّهُ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)١(»اللَّْمسِ  ِمنَ  َوِهيَ  ،اْلُوُضوءُ  ِمْنَها: «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٨  ِإَلى َیْخُرجُ « ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالِة، أَ  َوَقدْ  الصَّ   .»َذِلكَ  َعَلى َیِزیدُ  َوَال  َفُیَمْصِمُص، ِبَماءٍ  َیْدُعو ُثمَّ  َفُیَقبُِّلُه، َوَلِدهِ  َبْعَض  َفَیْلَقى َتَوضَّ

  .)٢(»اْلَمْضَمَضةِ  ُدونَ  اْلَمْصَمَصةُ : «َمْعَمرٌ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٤٩٩  اْبنَ  َأنَّ  ُعَبْیَدَة، َأِبي َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أُ : «َقالَ  َمْسُعودٍ   َیُقولُ  َوَكانَ  ،»اْمَرَأَتهُ  َقبَّلَ  ِإَذا اْلُقْبَلةِ  َوِمنَ  ِبَیِدِه، اللَّْمسِ  َوِمنَ  اْلُمَباَشَرِة، ِمنَ  الرَُّجلُ  َیَتَوضَّ
  .)٣(»اْلَغْمزُ  ُهوَ : «َقالَ ] " ٤٣: النساء} [النَِّساءَ  َالَمْسُتمُ  َأوْ : {اْآلَیةِ  َهِذهِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٠٠  ْبنَ  ُعَبْیَدةَ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»اْلُوُضوءُ  َوِمْنَها ،اللَّْمسِ  ِمنَ  اْلُقْبَلةُ : «َمْسُعودٍ  اْبنُ  َقالَ : َیُقولُ  اللَّهِ  َعْبدِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٠١ ، َعنِ  الرَّ ، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َأوْ  ِبَشْهَوٍة، الرَُّجلُ  َقبَّلَ  ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِحلٍّ
  .)٥(»اْلُوُضوءُ  َفَعَلْیهِ  ِبَشْهَوةٍ  َلَمَس 

                                                           
  .)٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبدإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح.  )(٢
، عن أبیه عبد اهللا  بن مسعود. مسعود بن اهللا عبد بن عبیدة أبوإسناده صحیح موقوف، مع أنَّ فیه إرسال  )(٣

 إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیل؛ لقول صاحب كتاب )٢٠٤: ص( التحصیل جامع
 على محمول أبیه عن وحدیثه. أبیه من یسمع ولم مسعود بن اهللا عبد ابن هو عبیدة وأبو: ")٢٨: ص( الغلیل

 أبیه من یسمع لم وٕان عبیدة وأبو والدارقطني، والنسائي المدیني بن كعلي الحفاظ - حكمه في وما -  قبله االتصال
 هذا وعلى مسعود، ابن أصحاب وكبار بیته، أهل من أبیه حدیث یأخذ فهو أبیه، بحدیث الناس أعلم من أنه إال

  .")٦/١٤": (الفتح" في رجب وابن) ٦/٤٠٤": (الفتاوى" في كما تیمیة كابن المحققین من جماعة
، عن أبیه عبد اهللا  بن مسعود. مسعود بن اهللا عبد بن عبیدة أبوإسناده صحیح موقوف، مع أنَّ فیه إرسال  )(٤

 إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیل. لقول صاحب كتاب )٢٠٤: ص( التحصیل جامع
 على محمول أبیه عن وحدیثه. أبیه من یسمع ولم مسعود بن اهللا عبد ابن هو عبیدة وأبو: ")٢٨: ص( الغلیل

 أبیه من یسمع لم وٕان عبیدة وأبو والدارقطني، والنسائي المدیني بن كعلي الحفاظ - حكمه في وما -  قبله االتصال
 هذا وعلى مسعود، ابن أصحاب وكبار بیته، أهل من أبیه حدیث یأخذ فهو أبیه، بحدیث الناس أعلم من أنه إال

  .")٦/١٤": (الفتح" في رجب وابن) ٦/٤٠٤": (الفتاوى" في كما تیمیة كابن المحققین من جماعة
  ).٥٢٢: ص( التهذیب تقریب. به بأس ال، محرز بن ُمَحل فیه ،مقطوع حسن إسناده )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٠٢ ، َعنِ  الرَّ  َفَعَلْیهِ  َقبَّلَ  ِإَذا: «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  السَّاِئِب، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»اْلُوُضوءُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٠٣ : َقالَ  ،»ِباْلَیدِ  اْلُمَالَمَسةُ : «َقالَ  َعِبْیَدةَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، َعنْ  ِهَشاٍم، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َماءً  َیِجدْ  َلمْ  ِإَذا َوالتََّیمُّمُ  ،اْلُوُضوءُ  َوِمْنَها«

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٠٤   .ِمْثَلهُ  َعِبیَدةَ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َذَكَرهُ  َحِسْبُتهُ . »اْلُقْبَلةِ  ِمنَ  اْلُوُضوءُ : «َیُقولُ  َقَتاَدةُ  َوَكانَ : َمْعَمرٌ  َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٠٥  َأوْ  ،َقبَّْلُتَها ُأَباِلي َما: «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َرْیَحاًنا َشَمْمتُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٠٦  َوَعَطاءَ  ُجَبْیٍر، ْبنَ  َوَسِعیدَ  ُعَمْیٍر، ْبنَ  ُعَبْیدَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .َواْلَغْمزُ  اللَّْمُس  ُهوَ : َوَعَطاءٌ  ،َسِعیدٌ  َقالَ  اْلُمَالَمَسِة، ِفي اْخَتَلُفوا َرَباحٍ  َأِبي ْبنَ 

 ِبَما َوَأْخَبُروهُ  َفَسَأُلوُه، َكَذِلكَ  َوُهمْ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َعَلْیِهمُ  َفَخَرجَ . النَِّكاحُ  ُهوَ : ُعَمْیرٍ  ْبنُ  ُعَبْیدُ  َوَقالَ  
، َوَأَصابَ  اْلَمْوِلَیاِن، َأْخَطأَ : «َفَقالَ : َقاُلوا   .)٥(»َوَیْكِني َیِعفُّ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  اْلِجَماُع، َوُهوَ  اْلَعَرِبيُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٠٧  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُمَجاِهدٍ  َعنْ  ُحدِّْثُت،: َقالَ  ،ُمَجاِهدٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .»َرْیَحاًنا َشَمْمتُ  َأوْ  ،َقبَّْلُتَها ُأَباِلي َما: «َیُقولُ 

  .)٧(»اْلُوُضوءُ  اْلُقْبَلةِ  ِمنَ : «َیُقوَالنِ  اْلُمَسیِِّب، َواْبنُ  ،)٦(َسِعیدٍ  اْبنُ  َوَكانَ : َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٠٨    َخَرجَ « اْلَخطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.  )(٣
، وٕارسال عن أبیه. )٣٦٨: ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(٤

  .)٥٠٧(انظر رقم 
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  ، وقال المحقق: "كذا في األصل".)٥١٢(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦
، )٣٦٨: ص( التهذیب تقریبلألثر ثالثة أسانید، كالها ضعیف جدًا مقطوعه، فیها ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(٧

  ورجًال مبهمًا.
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َالةِ  ِإَلى أْ  َوَلمْ  ،َفَصلَّى اْمَرَأُتهُ  َفَقبََّلْتهُ  الصَّ   .)١(»َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٠٩  َأنََّها ،َسمَّاَها اْمَرَأةٍ  َعنِ  ُشَعْیٍب، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،اْألَْوَزاِعيِّ  َعنِ  الرَّ

ُأ، ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : «تَُقولُ  َعاِئَشةَ  َسِمَعتْ  َالةِ  ِإَلى َیْخُرجُ  َوَكانَ  َیَتَوضَّ  َفَما ،ُیَصلِّي ثُمَّ  َفُیَقبُِّلِني، الصَّ
  .)٢(»ُوُضوًءا ُیْحِدثُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥١٠  َعنْ  َعْمٍرو، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُبَناَنَة، ْبنِ  َمْعَبدِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
َبْیِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ    .)٣(»ُوُضوًءا ُیْحِدثْ  َوَلمْ  ،َصلَّى ُثمَّ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َقبََّلِني: «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  الزُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥١١ ، َعنِ  الرَّ ، ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َرْوٍق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ  َأنَّ  َعاِئَشَة، َعنْ  التَّْیِميِّ
  .)٤("-  ُیَصلِّي ُثمَّ : َقاَلتْ  َأوْ  - ُیِعیدُ  َوَال  اْلُوُضوِء، َبْعدَ  ُیَقبِّلُ "  َكانَ  ،r النَِّبيَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥١٢  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ْبنَ  ُعَمرَ  َقبََّلتْ "  َزْیٍد، ِبْنتَ  َعاِتَكةَ  َأنَّ  ،)٥(ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َحْزٍم، ْبنِ  َعْمِرو

َالَة، ُیِریدُ  َوُهوَ : َقالَ  َیْنَهَها َفَلمْ  َصاِئٌم، َوُهوَ  اْلَخطَّابِ  أْ  َوَلمْ  َفَصلَّى َمَضى ثُمَّ  الصَّ   .)١("َیَتَوضَّ

                                                           
األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف؛ ألنَّ یحیى بن سعید األنصاري لم یدرك زمن عن عمر بن  )(١

  .)٥١٢( برقموهو عند المصنف . )٥٩١ :ص( التهذیب تقریبالخطاب. انظر تاریخ وفاته. 
 التي المرأة وهذه: ")٢٥٧/ ١( االستذكارالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، لقول ابن عبد البر في كتابه  )(٢

. ومتابعته صححها شعیب أیضاً  تعرف وال السهمیة زینب هي قیل مجهولة الحدیث هذا عنها شعیب بن عمرو روى
  .)٤٩٧/ ٤٢( أحمد مسنداألرنؤوط في حاشیة 

: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف جدًا، فیه )(٣
 أحمد مسند. ومتابعته صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة )٢٥٨/ ١( االستذكار، ومعبد بن نباتة، مجهول، )٩٣

)٤٩٧/ ٤٢(.  
. )١٤١: ص( التحصیل جامعالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال إبراهیم التیمي عن عائشة.  )(٤

  .)٤٩٧/ ٤٢( أحمد مسندومتابعته صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة 
ورمز به للمصنف، كما  )٤٧٤/ ٩( العمال كنز. وأورده صحاب )٥١٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

  هنا.
 سعید بن یحیى عن عیینة بنا عن ،الرزاق عبدعن  )٢٥٣/ ١( االستذكاروأورده ابن عبد البر في كتابه   

 صائم وهو الخطاب بن عمر قبلت زید ابنة عاتكة أن عمر بن اهللا عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بكر أبي عن
  .یتوضأ ولم صلى ثم الصالة إلى المضي یرید وهو قال ینهها فلم

، عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبد عنروى  حزم، بن عمرو بن محمد بنقلت: الصواب ما هنا؛ ألنَّ أبا بكر   
  .)١٣٧/ ٣٣( الرجال أسماء في الكمال تهذیبولم یروي عن أبیه عبد اهللا. انظر ترجمته في 
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٥١٣  اْلُقْبَلةِ  ِفي َلْیَس : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»ُوُضوءٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥١٤  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  اْلَكِریِم، َعْبدِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ  ِفي اْلَمْسِجدِ  ِفي َجاِلٌس  َوُهوَ  ،r اللَّهِ    .)٤(»)٣(ُمَتَلذِّذٍ  َغْیرَ  َعاِئَشةَ  َقَدمِ  َعَلى َفَقَبَض : «الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥١٥   .)٥(»َرْیَحاَنُتكَ  ِهيَ  ِإنََّما: «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  )٦(َواْلَقَلسِ  اْلَقْيءِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥١٦  َفَقدْ  اْستََقاَء، أوِ  ،ِإْنَسانٌ  َقاءَ  ِإنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»اْلُوُضوءُ  َعَلْیهِ  َوَجبَ  َفَقدْ  ،َقَلَس  َوإِنْ  اْلُوُضوُء، َعَلْیهِ  َوَجبَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥١٧  ،َصْدَرهُ  َفَبَلغَ  َرُجلٌ  َقَلَس  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َها َفَلمْ  اْلَحْلقَ  َبَلغَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َعَلْیهِ  ُوُضوءَ  َفَال : «َقالَ  اْلَفَم؟ َیْبُلغِ  َوَلمْ  ،َحْلَقهِ  َأوْ   ِفي َوَأَعاَدَها َیُمجَّ

 َبْعدَ  َجْوِفهِ  ِفي اْلَمْرءُ  ُیِعیَدَها َأنْ  َأَتْكَرهُ : ُقْلتُ  ،»َفَظَهَرتْ  اْلَفمَ  َبَلَغتِ  ِإَذا اْلُوُضوءُ  َوَجبَ  َفَقدْ : «َقالَ  َجْوِفِه؟
  .)٨(»ُأَقذُِّرهُ  َوَلِكنْ  ِلَمْأَثٍم، َأْكَرُههُ  وََال  َنَعْم،: «َقالَ  ِبِفیِه؟ َیْظَهرُ  َما

                                                                                                                                                                          
 انظر. الخطاب بن عمر جده زمن یدرك لم الخطاب بن عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبد فیهاألثر صحیح، مع أنَّ  )(١

، )٢٥٣/ ١( االستذكار؛ ألنَّ ابن عبد البر صحح هذا األثر في كتابه )٣١٠: ص( التهذیب تقریب. وفاته تاریخ
 أبا اهللا بن عبد اهللا بن عمر سمع هذا األثر من أهل بیته كمرویات قلت: هذا األثر محمول على اإلتصال، عبد

  عن أبیه عبد اهللا بن مسعود، واهللا أعلم. مسعود بن اهللا عبد بن عبیدة
  ).٣/١٠٠، متروك الحدیث. تحریر تقریب التهذیب (التمیمي عبید بن عمرومقطوع، فیه  إسناده منكر )(٢
، وقل مدخلوا نسخة دار التأصیل على المكتبة الشاملة في )٥١٩( برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

 ابن قال - .المعني مستقیم غیر السیاق وهذا العلمیة، والكتب العلمي، المجلس طبعتي في متنه وقع كذاحاشیته: "
 سمع أنه الكریم، عبد أخبرنا: قال جریج، ابن أخبرنا: قال بكر، بن محمد أخبرنا: فقال إسحاق، واحتج: البر عبد

/ ٢١" التمهید. "متلذذ غیر عائشة، قدم على فقبض الصالة، في مسجد في جالساً  r النبي كان: یقول الحسن
١٧٩."  

  . )٣٦١: ص( التهذیب تقریب. ضعیف. خارقالمُ  أبي نب الكریم عبدإسناده ضعیف، فیه  )(٤
  اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، والحدیث مرسل. )(٥
 واألثر الحدیث غریب في النهایة .القيء فهو عاد فإن بقيء، ولیس دونه أو الفم، ملء الجوف من خرج ما )(٦
)٤/١٠٠(.  

  إسناده صحیح مقطوع )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨



١١٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥١٨  ِمنَ  َشْيءٌ  َفَخَرجَ  ،)٢(َتَجشَّْأتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  )١([...] الرَّ
أُ  َمِعَدِتي ِمنْ  َوَلْیَس  َحْلِقي ِفي َنَشبَ  َوَكانَ  َحْلِقي ِمنْ  الطََّعامِ   َلوْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  ِمْنُه؟ َأَتَوضَّ
مُ  ِإنِّي َلَعْمِري: «َقالَ  َیِسیٌر؟ َشْيءٌ  َوالطََّعامِ  اْألَْوَداجِ  ِمنَ  َفَجاءَ  ،)٣(َتَجشَّْیتُ   َیْأِتي ُثمَّ  َكِثیًرا، َشْیًئا َألَتََنخَّ
  .)٤(»َمِعَدِتكَ  ِمنْ  َجْوِفكَ  ِمنْ  َخَرجَ  َما ِإَال  ،ُوُضوءٌ  َذِلكَ  ِفي َفَلْیَس  الرَّْأِس، َوِمنَ  َحْلِقي ِمنْ  الشَّْيءُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥١٩  َبَلغَ  ِإَذا: «َقالَ  َرَباحٍ  َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أْ  َلمْ  ،َحْلِقهِ  ِفي َیِجُدَها َیاِبَسةً  َكاَنتْ  َفِإنْ  اْلُوُضوُء، ِفیهِ  َوَجبَ  َفَقدْ  اْلَفمَ  اْلَقَلُس    .)٥(»ِمْنَها َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٢٠  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ : الثَّْوِريُّ  َقالَ . َذِلكَ  ِمْثلَ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أْ  ،)٦(عَ َدسَ  ِإَذا اْلَقَلَس  ِإنَّ : «َقالَ    .)٧(»َفْلَیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢١  َأوْ  َقِلیُلهُ  ،اللَِّسانِ  َعَلى َظَهرَ  ِإَذا: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٨(»اْلُوُضوءُ  َفِفیهِ  َكِثیُرُه،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢٢ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِفي َلْیَس : «َقاَال  َوُمَجاِهٍد، َطاُوٍس، َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  التَّْیِميِّ
  .)٩(»ُوُضوءٌ  اْلَقَلسِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢٣  اْلَقَلسِ  ِفي َلْیَس : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١٠(»ُوُضوءٌ 

                                                           
سقط شیخ المصنف، وهو [ابن جریج]، كما ، ومن الواضح أنَّه )٥٢٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

  في األثر السابق، واهللا أعلم.
  .)١٥٩/ ٦( العین .االمتالء عند المعدة تنفس هو )(٢
قال المحقق: "في األصل كأنه "تحسیت"، والظاهر أنَّه "تجشیت" كان بعض الرواة اخترعه من "تجشأت". وفي  )(٣

  ، [تجشأت]..)٥٢٣(برقم  ١دار التأصیل ط
  سناده صحیح مقطوع.إ )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  .)١١٧/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .دفع أي )(٦
بن  تدلیس المغیرةفیه  لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع، )(٧

  . )٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  مقسم
   .)٣٦٨: ص( التهذیب تقریبإسناده منكر مقطوع، فیه ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(٨
 تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط ،سلیم أبي بن اللیثلألثر إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما  )(٩

  .)٤٦٤: ص( التهذیب
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(١٠

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢٤  ِمنَ  اْلُوُضوءُ : «َقالَ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َیْرَفُعهُ  َأِبیهِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أْ  ،َیْغِلُبهُ  َقَلًسا َكانَ  َوإِنْ  ،اْلَقْيءِ    .)١(»َفْلَیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢٥  َخاِلدِ  َعنْ  اْلَوِلیِد، ْبنِ  َیِعیَش  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أَ  ِبَماءٍ  َوُأِتيَ  ،َفَأْفَطرَ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  اْسَتَقاءَ : «َقالَ  الدَّْرَداءِ  َأِبي َعنْ  َمْعَداَن، ْبنِ    .)٢(»َفَتَوضَّ

  اْلَحَدثِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢٦ : َقالَ  ؟اْلَبْولِ  ِمنَ  َخَرَجتُ  َقْطَرةٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أْ «   .)٣(»َحَدثٌ  ِهيَ  ،ِمْنَها َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢٧ أْ : «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  اْلَبْوِل، ِمنَ  َحَدثٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َتَوضَّ

َراِط، َواْلُفَساِء، َواْلَخَالِء، ْنَسانِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  َحَدثٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  َوالضُّ   .)٤(»اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٢٨ : َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َسیَّاَبَة، ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»اْلُوُضوءَ  َفْلُیِعدِ  ،َضَرطَ  َأوْ  ،َفَسا َمنْ «
زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٥٢٩  ْبنِ  ُمْسِلمِ  َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ

ٍم،  َأوْ  ،َأَحُدُكمْ  َفَسا ِإَذا: «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َطْلٍق، ْبنِ  َعلي َعنْ  ِحطَّاَن، ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  َسالَّ
ْأ، ،َضَرطَ    .)٦(»اْلَحقِّ  ِمنَ  َیْسَتْحِیي الَ  اللَّهَ  َفِإنَّ  َفْلَیَتَوضَّ

                                                           
  ، والحدیث مرسل.)٣٥٦: ص( التهذیب تقریب، لین الحدیث. جریج بن العزیز عبداإلسناد فیه  )(١
 عن الحدیث، هذا معمر وروى: ")١٤٦/ ١(الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف؛ لقول الترمذي في سننه  )(٢

 فیه یذكر ولم الدرداء، أبي عن معدان، بن خالد عن الولید، بن یعیش عن: فقال فیه، فأخطأ كثیر أبي بن یحیى
". ومتابعاته صححها شعیب األرنؤوط في طلحة أبي بن معدان هو وٕانما معدان، بن خالد عن: وقال األوزاعي،

  ، مطوًال.)٦٤/ ٣٧( أحمد مسندحاشیة 
 اختالفاً  فیه واختلفوا ،مضطرب الحدیث هذا وٕاسناد: ")٢٢٤/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه 

، ... ، إسناده في اختلف وقد: ")٣١/ ٣٦( أحمد مسند حاشیةفي  األرنؤوط شعیب وعلق علیه ."أعلم واهللا ،شدیداً 
  ."ضعیف راو فیهم ولیس الثقات، على یدور كله الخالف أن إال العلم، أهل من واحد غیر ذلك إلى وأشار

  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  ). ٥٢٩الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وله شاهد من حدیث علي بن الطلق برقم ( )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٣٠  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  ُمَنبٍِّه، ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أَ  َحتَّى َأْحَدثَ  َمنْ  َصَالةَ  اللَّهُ  َیْقَبلُ  َال : «r اللَّهِ   َما: َحْضَرَمْوتَ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َلهُ  َفَقالَ : َقالَ  ،»َیَتَوضَّ

  .)١(»ُضَراطٌ  َأوْ  ُفَساءٌ : «َقالَ  ُهَرْیَرَة؟ َأَبا َیا اْلَحَدثُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٣١ ، َعْمٍرو ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ : َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َواِصٍل، َعنْ  اْألَْوَزاِعيِّ

یحُ  َهِذهِ  َخَرَجتْ  ِممَّنْ : «َفَقالَ  ،َأْصَحاُبهُ  َوَمَعهُ  ِریًحا r اللَّهِ  َرُسولُ  َوَجدَ  أْ  ،الرِّ  َفاْسَتْحَیا ،»َفْلَیَتَوضَّ
 َأَال  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَعبَّاُس  َفَقالَ  َأَحٌد، َیُقمْ  َفَلمْ  َثَالثًا، َقاَلَها َحتَّى ،َیُقمْ  َوَلمْ  َصاِحُبَها
أُ    .)٣()٢([...] ُكلَُّنا؟ َنَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٣٢ ، َعنِ  الرَّ : r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالةِ  ِفي َأَحُدُكمْ  َأْحَدثَ  ِإَذا«   .)٤(»ِلَیْنَصِرفْ  ثُمَّ  َأْنِفِه، َعَلى َفْلُیْمِسكْ  الصَّ

  
  

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(١
  [قال: "بلى"، قال: فتوضئوا]. )٥٣٧(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢
  ، والحدیث مرسل.)٥٠/ ٤( الدارقطني سنناإلسناد فیه واصل بن أبي جمیل، ضعیف.  )(٣
 بن هشام أخبرني جریج، ابنمن طریق  )٢٩١/ ١(وأخرجه أبو داود في سننه رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٤

 ،»لینصرف ثم بأنفه، فلیأخذ صالته في أحدكم أحدث إذا: «r النبي قال: قالت عائشة، عن عروة، عن عروة،
 عائشة یذكرا لم ،r النبي عن أبیه، عن هشام، عن أسامة، وأبو سلمة، بن حماد رواه": فقال داود أبووعلق علیه 

  ". عنها اهللا رضي
. r النبي أن أبیه عن،  عروة بن هشام: ")٩٩: ص( الكبیر الترمذي علل ترتیبوقال الترمذي في كتابه   

  ".الجامع في عیسى أبو یذكره لم الحدیث هذا موسى بن الفضل حدیث من أصح
 جریج، ابن عن محمد، بن حجاج وصله على تابعه: ")٣٦١/ ٢( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 ورواه هشام عن المبارك، بن اهللا عبد عن المغلس، بن وجبارة هشام عن المقدمي، علي بن وعمرو هشام عن
 النبي عن أبیه، عن عروة، بن هشام عن سلیمان، بن وعبدة إسحاق بن وشعیب المبارك وابن وزائدة وشعبة الثوري
r  ًموسى بن الفضل حدیث من أصح وهذا: الترمذي عیسى أبو قال. مرسال."  

 علي بن وعمر السیناني، موسى بن الفضل رواه وكذلك: ")٣١٧/ ٣( الكبرى السننوقال مرة في كتابه   
 مرسالً  هشام عن الثوري ورواه فیه، عائشة ذكر دون مرسال هشام عن جماعة رواه. عروة بن هشام عن المقدمي،

  " لیخرج ثم أنفه على فلیمسك الجمعة یوم أحدكم أحدث إذا: " قال
 شرط على صحیح حدیث هذا«: )٣٩١/ ١( الصحیحین على المستدركوعلق علیهم الحاكم في كتابه  

  .»عنه أوقفه عروة بن هشام أصحاب بعض ألن ؛یخرجاه ولم الشیخین
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َالةِ  ِفي َعَلْیهِ  َیْشَتِبهُ  الرَُّجلِ  َبابُ    ُیْحِدثْ  َلمْ  َأوْ  ،َأْحَدثَ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٥٣٣  َأْخَبَرِني: َقالَ  َكِثیرٍ  َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ

 َأَحِدُكمُ  َعَلى َشبَّهَ  ِإَذا: "r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  اْلُخْدِريَّ  َسِعیدٍ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  ِهَالٍل، ْبنُ  ِعَیاُض 
 َیِجدَ  َأوْ  ِبُأُذِنِه، َصْوتًا َیْسَمعَ  َحتَّى َكَذْبَت،: َنْفِسهِ  ِفي َفْلَیُقلْ  َأْحَدْثَت،: َفَقالَ  ،َصَالِتهِ  ِفي َوُهوَ  الشَّْیَطانُ 

  .)١("َجاِلٌس  َوُهوَ  َسْجَدَتْینِ  َفْلَیْسُجدْ  ،َنَقَص  َأمْ  َأَزادَ  َیْدرِ  َفَلمْ  َأَحُدُكمْ  َصلَّى َوإَِذا ِبَأْنِفِه، ِریًحا
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٣٤ ، َعنِ  )٢([...] الرَّ  َعنِ  ُسِئلَ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ

  .)٣(»َصْوًتا َیْسَمعَ  َأوْ  ِریًحا، َیِجدَ  َأنْ  ِإالَّ  َیْنَصِرفُ  َال : «َقالَ  َصَالِتهِ  ِفي َیْشَتِبهُ  الرَُّجلِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٣٥  َحدََّثُه، َأْسَلمَ  َمْوَلى ُمَحمَّدٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َأنَّ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  الرَّ

 َأوْ  الشَّْيُء، )٤(ِإْحِلیِلي ِمنْ  َیْخُرجُ  َأنَّهُ  ُأَصلِّي ُكْنتُ  ِإَذا ِإَليَّ  ُیَخیَّلُ  ِإنَّهُ : َلهُ  َفَقالَ  ،َرُجلٌ  َجاَءهُ  r النَِّبيَّ  َأنَّ 
یحُ  ِمنِّي َیْخُرجُ   َحتَّى َأَحِدُكمْ  ِإْحِلیلِ  ِفي َیْدُخلُ  الشَّْیَطاِن، ِمنَ  َذِلكَ  ِإنََّما َال،: «َقالَ  َصَالِتي؟ َأَفَأْقَطعُ  الرِّ
یُح، ِمْنهُ  َیْخُرجُ  َأنَّهُ  ِإَلْیهِ  ُیَخیَّلَ   َأوْ  ِریًحا، َأوْ  َبَلًال، َیِجدَ  َحتَّى َصَالَتهُ  َیْقَطعْ  َفَال  َذِلكَ  َأَحُدُكمْ  َوَجدَ  َفِإَذا الرِّ
  .)٥(»َصْوًتا َیْسَمعَ 

                                                           
. )٤٣٧: ص( التهذیب تقریب الحدیث صحیح لغیره، وهذا إسناده ضعیف، فیه عیاض بن هالل، مجهول. )(١

  .)٧٨/ ١٨( أحمد مسند، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة والحدیث صحیح لغیره
، وهو [ابن عیینة]، وقالوا في حاشیته: )٥٤٠(برقم  ١سقط شیخ المصنف من هنا، وأثب في دار التأصیل ط )(٢

"قوله: "عن ابن عیینه لیس في األصل، واستدركناه من الضعفاء للعقیلي،...، حیث قال: بعد أن حرَّجه من طریق 
مرفوعًا: "وهذا الحدیث رواه  yالمحاربي، عن معمر، عن الزهري، عن سعید بن المسیب، عن أبي سعید الخدري 

  مسند". rعن سعید بن المسیب مرسل، وعباد بن تمیم، عن عمه، عن النبي  ابن عیینة، عن الزهري،
 جامع؛ ألنَّ األئمة احتجت بمراسیله. rإسناده صحیح، مع أن فیه إرسال سعید بن المسیب عن النبي  )(٣

 سفیانمن طریق  )٢٧٦/ ١( هصحیح ، ومسلم في)٣٩/ ١( . وأخرجه البخاري في صحیحه)١٨٤: ص( التحصیل
 r اهللا رسول إلى شكا أنه عمه، عن تمیم، بن عباد وعن ح المسیب، بن سعید عن الزهري، حدثنا: قال ،بن عیینه

 یجد أو صوتا یسمع حتى - ینصرف ال أو - ینفتل ال: «فقال الصالة؟ في الشيء یجد أنه إلیه یخیل الذي الرجل
  . واللفظ للبخاري.»ریحاً 

 لم سمینة فهي لبنها، نشف قد أنه یعني تنقصه،: وتخونه الضرع، من اللبن مخرج وهو إحلیل، جمع: األحالیل )(٤
  .)١/٤٣٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة .المرأة وفرج الرجل ذكر على یقع واإلحلیل. منها اللبن بخروج تضعف

، والحدیث )٦٢٣: ص( التهذیب تقریب، رموه بالوضع. سبرة أبي بنبن محمد  اهللا عبد بن بكر اإلسناد فیه أبو )(٥
  بمعناه، مختصرًا. )٥٣٤(مرسل. وله شاهد من حدیث سعید بن المسیب برقم 
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٣٦ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َعْمٍرو، ْبنِ  اْلِمْنَهالِ  َعنِ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
 َفِإَذا َصَالَتُه، َعَلْیهِ  ِلَیْقَطعَ  َصَالِتهِ  ِفي ِبالرَُّجلِ  َلَیِطیفُ  الشَّْیَطانَ  ِإنَّ : «َمْسُعودٍ  اْبنُ  َقالَ : َقالَ  ،اْلَسَكنِ 
  .)١(»َصْوًتا َیْسَمعَ  َأوْ  ِریًحا َیِجدَ  َحتَّى َیْنَصِرَفنَّ  َفَال  َأَحُدُكمْ  َأَحسَّ  َفِإَذا ُدُبِرِه، ِفي َنَفخَ  َأْعَیاهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٣٧ ، َعنِ  الرَّ  ِإنَّ : «اللَّهِ  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  ،ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َیِجدَ  َأوْ  ،َصْوًتا َیْسَمعَ  َحتَّى َیْنَصِرفْ  َفَال  ،َذِلكَ  َأَحُدُكمْ  َأَحسَّ  َفِإَذا الرَُّجِل، ُدُبرِ  ِفي َلَیْنُفخُ  الشَّْیَطانَ 

  .)٢(»ِریًحا
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٣٨ ، َعنِ  الرَّ  َیْجِري الشَّْیَطانَ  ِإنَّ  ُیَقالُ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْلُمِغیَرِة، َعنِ  الثَّْوِريِّ

ْحِلیلِ  ِفي  َأوْ  َصْوًتا، َیْسَمعَ  َحتَّى َیْنَصِرفْ  َفَال  ،َشْیًئا َذِلكَ  ِمنْ  َأَحُدُكمْ  َأَحسَّ  َفِإَذا الدُُّبِر، ِفي َوَیَعضُّ  اْإلِ
  .)٣(»ِریًحا َیِجدَ 

  ُیَصلِّيَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلُوُضوءِ  ِفي الشَّكِّ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٣٩  َأْحَدْثُت؟ َأُكونُ  َشَكْكتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  َتُقمْ  َفَال : «َقالَ    .)٤(»ِبَیِقینٍ  ِإالَّ  ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٤٠  َقْبلَ  اْلُوُضوءِ  ِفي َشَكْكتَ  ِإَذا: «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالةِ  ْأ، الصَّ َالةِ  ِفي َوَأْنتَ  َشَكْكتَ  َوإَِذا َفَتَوضَّ َالةِ  َبْعدَ  َأوْ  الصَّ َالةَ  ِتْلكَ  ُتِعدْ  َفَال  ،الصَّ   .)٥(»الصَّ

                                                           
 سلمة، بن حمادمن طریق  )٩/٢٤٩( الكبیر المعجمأخرجه الطبراني في كتابه فائدة: إسناده صحیح موقوف.  )(١

 في أحدكم یأتي الشیطان إن: «قال مسعود، بن اهللا عبد عن حبیش، بن زر عن عمرو، بن المنهال عن حماد، عن
. وفیه اختالط حماد »ریحاً  یجد أو صوتا یسمع حتى ینصرف فال أحدث قد أنه فیرى دبره، من بشعرة فیأخذ صالته

  .)٩٦: ص( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباطبن سلمة. انظر: 
 إن: «اهللا عبد قال: قال إبراهیم عن حماد، عن الثوري،عن  )٥٣٧(والصواب ما أخرجه المصنف برقم   
  ، واهللا أعلم.»ریحاً  یجد أو صوتا یسمع حتى ینصرف فال ذلك أحدكم أحس فإذا الرجل، دبر في لینفخ الشیطان

 أنَّ  مع ).١/٣١٩(التهذیب  تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد فیه ،حسن إسنادهاألثر صحیح، وهذا  )(٢
: ص( التحصیل جامع. مسعود ابن عن إرساله صحح البیهقي ألنَّ  مسعود؛ ابن عن النخعي إبراهیم إرسال فیه

  .)٥٣٧(برقم وهو عند المصنف  ).١٤١
  .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  مقسم بن المغیرةإسناده ضعیف مقطوع، فیه تدلیس  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٤١  َقْبلَ  اْلُوُضوءِ  ِفي َشَكْكتَ  ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  ُهَشْیٍم، َعنْ  الرَّ
َالةَ  َتْدُخلَ  َأنْ  ْأ، الصَّ َالةِ  ِفي َوَأْنتَ  َشَكْكتَ  َوإَِذا َفَتَوضَّ   .)١(»َفاْمضِ  الصَّ

  َأْعَضاِئهِ  ِفي َشكَّ  َمنْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٤٢ ، َعنِ  الرَّ ، ِإْبَراِهیمَ  ِإَلى َشَكى ،)٢(َخْیَثَمةَ  ْبنِ  ُمِغیَرةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  )٣(َأمْ  النََّخِعيِّ

  .»َیْمِضي ،الشَّْیَطانِ  ِمنَ  َذِلكَ : «َقالَ  َكَذا َتْغِسلْ  َلمْ  ِبَرْأِسَك، َتْمَسحْ  َلمْ  َوْسَوَسةً : َیُقولُ  ،اْلُوُضوءِ  ِفي َشكَّ 
 اْلُوُضوءَ  ُیِعیدُ  َفَال  ،َعَلْیهِ  َیْكُثرُ  َجَعَلهُ  َفِإَذا ،ُیِعیدَ  َأنْ  َذِلكَ  اْبَتَدأَ  ِإَذا: «ُیَقالُ  َوَكانَ : الثَّْوِريُّ  َوَقالَ  
َالةَ    .)٤(»َوالصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٤٣   .)٥(»َسَواءٌ  َوالدَّمُ  ،َواْلَقْیحُ : «َقالَ  َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٤٤ أْ : «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ،َوالدَّمِ  )٦(َوالدََّكرِ  اْلَقْیِح، ِمنَ  َتَوضَّ

  .)٧(»َأْذُكْرُهَما َلمْ  َخْصَلتَْینِ  َوَذَكرَ 
  
  

                                                           
  .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  مقسم بن المغیرةإسناده ضعیف مقطوع، فیه تدلیس  )(١
قال المحقق: "في األصل "مغیرة بن خیثمة" والصواب عندي إما مغیرة عن خیثمة، أو مغیرة أن خیثمة شكا إلى  )(٢

عي المذكور في التهذیب". وقیل في حاشیة دار إبراهیم النخعي،...، وخیثمة هو خیثمة بن عبد الرحمن الكوفي النخ
 عن الرزاق، عبد[كذا في األصل]. وأثب مدخلوا دار التأصیل على المكتبة الشاملة [ )٥٤٨(برقم  ١التأصیل ط

 طبعتي في تحرف ... األثر]، وقالوا في حاشیته: "شك أم النخعي، إبراهیم إلى شكى خیثمة أن مغیرة، عن الثوري،
  ".بن: "إلى العلمیة والكتب العلمي، المجلس

  [أنَّه]. )٥٤٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
 إبراهیم عن مقسم بن المغیرة إرسال فیهلألثر إسنادان، أما األول فاألثر حسن، وهذا إسناده ضعیف مقطوع،  )(٤

 عن حنیفة، من طریق أبو )٣٧: ص( وأخرجه أبو یوسف في كتابه اآلثار ).٥٤٣: ص( التهذیب تقریب. النخعي
 الوضوء أعاد لقي، ما أول ذلك وكان الصالة، في أو الوضوء في الرجل شك إذا: «قال أنه إبراهیم، عن حماد،

  . وفیه أبل حنیفة، وحماد، كالهما صدوق.»ذلك على مضى كثیرا ذلك یلقى كان وٕاذا والصالة،
  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.

  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
: ص(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، والصواب الدم، أو هو بالذال المعجمة". وفي دار التأصیل ط )(٦

  ، أتثبتوا [الدم]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "والدكر"، ولعل المثبت هو الصواب".)٥٥٠
   .)٣٦٨: ص( التهذیب تقریبإسناده منكر مقطوع، فیه ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(٧
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  الدَّمِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٤٥ ةِ  ِفي َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َسالَ  ِإنْ : «َقالَ  ،ِبالرَُّجلِ  َتُكونُ  الشَّجَّ

ْأ، الدَّمُ    .)١(»َعَلْیهِ  ُوُضوءَ  َفَال  َیِسْل، َوَلمْ  َظَهرَ  َوإِنْ  َفْلَیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٤٦ أْ : " َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ،َفَسالَ  َخَرجَ  َدمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َتَوضَّ

 ،َدمٌ  َمَعَها َفَسالَ  ِسن ا َنَزْعتَ  َوإِنْ : «َقالَ  ،اْلُوُضوءُ  ِفیهِ  َفَسالَ  َخَرجَ  ِإَذا ،َیِسیَرةٍ  ِنْفَطةٍ  َأوْ  َوُدمٍَّل، َوَقْیحٍ 
أْ    .)٢(»َفَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٤٧ ، َعنِ  الرَّ : ُقْلتُ : َقالَ  َوُمَجاِهًدا ِإْبَراِهیَم، َسَأْلتُ : َقالَ  َمْنُصورٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
أْ : «ُمَجاِهدٌ  َقالَ  َیِسْل، َوَلمْ  الدَّمُ  َفَظَهرَ  َیَديَّ  َجَزْزتُ    .)٣(»َیِسیلَ  َحتَّى: «ِإْبَراِهیمُ  َقالَ  ،»َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٤٨  َعنِ  َوُمَجاِهًدا، َعَطاًء، َسَأْلتُ : َقالَ  َنِجیحٍ  َأِبي اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْنَسانِ  َیدِ  ِفي َیُكونُ  اْلُجْرحِ  أُ : «ُمَجاِهدٌ  َقالَ  َیِسیُل، وََال  َیْظَهرُ  َدمٌ  ِفیهِ  َفَیُكونُ  ،اْإلِ : َعَطاءٌ  َوَقالَ  ،»َیَتَوضَّ

  .)٤(»َیِسیلَ  َحتَّى«
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٤٩ : َفَقالَ  َوالدَُّم، اْلَقْیحُ  ِمْنهُ  َیْخُرجُ  الرَُّجلِ  ِفي َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أُ «   .)٥(»َقَطرَ  َأوْ  َسالَ  َقْیحٍ  َأوْ  َدمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٥٠  ،الدَّمِ  ِفي َذِلكَ  ِمْثلَ  َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

  .)٦(الدَّمِ  ِمْثلَ  اْلَقْیحَ  َیَرى َال  َوَكانَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٥١  ُبْثَرةٍ  َعنْ  ُجَبْیٍر، ْبنَ  َسِعیدَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،الطَِّویلِ  ُحَمْیدٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٧(»ُوُضوءٌ  ِفیَها َلْیَس : «َقالَ  ،ِبُأْصُبِعي َفَفتَتُّهُ  َدٌم، ِمْنَها َفَخَرجَ  َفَعَصْرُتَها ،َوْجِهي ِفي َكاَنتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٥٢    ،اْلَقْیحُ : «َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َنِجیٍح، َأِبي اْبنِ  َعنِ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٣
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٢٣ 
 

  .)١(»َسَواءٌ  َوالدَّمُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٥٣ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  ْبنُ  َبْكرُ  َحدَّثََنا: َقاَال  الطَِّویلِ  َوُحَمْیدٍ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ

، اللَّهِ   ثُمَّ  ِإْصَبَعْیِه، َبْینَ  َفَفتَّهُ  َشْيءٌ  ِمْنَها َفَخَرجَ  ،َعْیَنْیهِ  َبْینَ  ُبْثَرةً  َعَصرَ « ُعَمَر، اْبنَ  َرَأى َأنَّهُ  اْلُمَزِنيُّ
أْ  َوَلمْ  َصلَّى   .)٢(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٥٤ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َأْعَلمُ  َفَال : َقالَ  ،ِباْلَحَجرِ  َأْمَسحُ  َذَهْبتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  التَّْیِميِّ
 َفُقْلتُ  اْلُجْرَح، َواَرى َما َقْدرُ  الدَّمِ  ِمنَ  ِمْنَها َفَخَرجَ  ،ُجْرًحا َیَديَّ  َفَجَرحَ  ِبُظْفِرهِ  َلِقَیِني: )٣(َقالَ  َأیُّوبَ  َأنَّ  ِإالَّ 

  .)٤(»َیْیَبُس  َفاْتُرْكهُ  ،َقِلیًال  ِإالَّ  ُأَراهُ  َما: «َقالَ  ثُمَّ  ،»ِشْئتَ  ِإنْ  اْغِسْلهُ : «َقالَ  َأْغِسُلُه؟ َتَرى َما: ِلَطاُوسٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٥٥  َفَتْخُرجُ  َأْنِفي ِفي ِإْصَبِعي ُأْدِخلُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َبةً  ْأ، َفَال : «َقالَ  ِبالدَِّم؟ ُمَخضَّ  َوإِنْ : «َقالَ  »َواْستَْنِثْر  َأَصاِبَعكَ  َواْغِسلْ  ،الدَّمَ  َعْنكَ  اْغِسلْ  َوَلِكنِ  تََتَوضَّ
َالةِ  ِفي َوَأْنتَ  َأْنِفكَ  ِفي ِإْصَبَعكَ  َأْدَخْلتَ   َأَصاِبَعكَ  َواْمَسحْ  تَْنَصِرْف، َفَال  ،َدمٌ  ِإْصَبِعكَ  ِفي َفَخَرجَ  الصَّ
  .)٥(»َوَحْسُبكَ  ِبالتَُّرابِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٥٦  ِمْهَرانَ  ْبنُ  َمْیُمونُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُبْرَقانَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َبةً  َفَخَرَجتْ  ،َأْنِفهِ  ِفي ِإْصَبَعهُ  َأْدَخلَ « ُهَرْیَرةَ  َأَبا َرَأْیتُ : َقالَ  أْ  َفَلمْ  َصلَّى ثُمَّ  َفَفتَُّه، َدًما ُمَخضَّ   .)٦(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٥٧ َنادِ  َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأَصاِبَعهُ  َأْدَخلَ « اْلُمَسیِّبِ  اْبنَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،الزِّ
َبةً  َفَخَرَجتْ  َأْنِفِه، ِفي أْ  َوَلمْ  َصلَّى ثُمَّ  َفَفتَُّه، َدًما ُمَخضَّ   .»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  َقالَ     .)٧(َفتَّ  ثُمَّ  السَّبَّاَبِة، َعَلى ِإَبَهاَمهُ  َفَوَضعَ  َفتَّهُ  َكْیفَ  َمْعَمرٌ  َوَأَشارَ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٥٨  َلْیَس : «َقالَ  ،اْلُجْرحِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  اْلَماءِ  ِفي َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٨(»َماءٍ  ِمنْ  ُوُضوءَ  َفَال : «َقالَ  ُصْفَرٌة؟ اْلَماءِ  ِفي َكانَ  َوإِنْ : ُقْلتُ : َقالَ  ،»َشْيءٌ  ِفیهِ 

                                                           
  .)٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمدإسناده حسن مقطوع، فیه  )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  لم تزد. )٥٦٠(برقم  ١قال المحقق: "انظر هل كلمة "قال" مزیدة خطأ؟". وفي دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨



١٢٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٥٩  ِممَّا وََال  َعْیٍن، َدْمعِ  ِمنْ  ُوُضوءَ  َال : «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»اْألَْنفِ  ِمنَ  َسالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٦٠ : َقالَ  ،َدًما َیْبُصقُ  الرَُّجلِ  ِفي ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أَ  الدَّمُ  َعَلْیهِ  اْلَغاِلبُ  َكانَ  ِإنْ «   .)٢(»َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٦١ : َقالَ  ،اْلَفمِ  ِفي الدَّمِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  َعمَّا َعَطاءً  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أْ  ،َیْبُرزَ  َحتَّى اْلَفمِ  ِفي اللَِّثةُ  َساَلتِ  َوإِنْ  اْلُوُضوُء، َفِفیهِ  اْلَفمِ  ِفي َسالَ  ِإَذا«   .)٣(»َفَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٦٢ َنادِ  َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ُیْدِخلُ « اْلُمَسیِّبِ  اْبنَ  َرَأْیتُ  َلَقدْ : َقالَ  ،الزِّ
َبةً  َفَتْخُرجُ  َأْنِفِه، ِفي اْلَعْشرَ  َأَصاِبَعهُ  أُ  َوَال  ،ُیَصلِّي ثُمَّ  َفَیُفتُُّه، ِبالدَّمِ  ُمَخضَّ   .)٤(»َیَتَوضَّ

  َدًما َیْبُزقُ  الرَُّجلِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٦٣ مُ  الرَُّجلُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َعَلْیهِ  َهلْ  َدًما، َیَتَنخَّ

  .)٥(»َشاءَ  ِإنْ  َال،« :َقالَ  َأُیَمْضِمُض؟: ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  اْلُوُضوُء؟
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٦٤  ِفیهِ  َفَیْخُرجُ  ،َفِمي ِفي ُعوًدا ُأْدِخلُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»ُتَمْضِمْض  َفَال : «َقالَ  ،َدمٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٦٥ ، َعنِ  الرَّ  َدًما ُمَجاِهدٌ  َبَصقَ : «َقالَ  اْألَْسَودِ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

أَ    .)٧(»َفَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٦٦    َأوْ  َدًما، َیْنُفثُ  )٨(َمْفُؤودٌ  َرُجلٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  .)٨٦/ ٤( األنوار بحار مجمع .بوجع فؤاده أصیب أي )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٢٥ 
 

  .)٣(»ِبَطَعامٍ  َلْیَس  ِممَّا َعَلْیهِ  ُوُضوءَ  َوَال  َال،: «َقالَ  ُهَو؟ َأَحَدثٌ  ،َقْیًحا )٢(َیْنَهرُ  )١(َمْصُدورٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٦٧  َسَألَ  َرُجًال  َأنَّ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َجاِبٍر، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  الرَّ

  .)٤(»َوُتَصلِّي َفَمْضِمْض،: «َقالَ  َدًما َبَصْقتُ : َقالَ  َقْیسٍ  ْبنَ  َعْلَقَمةَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٦٨  َفِفیهِ  اْلَفمِ  ِفي َدمٌ  اللَِّثةِ  ِمنَ  َسالَ  ِإنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .»اْلُوُضوءُ  َفِفیهِ  َتْبُزقَ  َحتَّى َدمٌ  َمَعَها َفَسالَ  ِسن ا َنَزْعتَ  َوإِنْ  اْلُوُضوُء،
  .)٥(اْألَْسَنانِ  َفْوقَ  الَِّذي اللَّْحمُ  :َواللَِّثةُ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٦٩ َالةِ  ِفي َبَصْقتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِفي َدمٌ  َفَخَرجَ  الصَّ
 ُیْسَمحْ  اْسَمُحوا: ُیَقالُ  َكانَ  َأنَّهُ  َبَلَغِني َیْسَمُح، الدِّینَ  ِإنَّ  ِشْئَت، ِإنْ  ُتَمْضِمْض  َفَال : " َقالَ  ،اْلُبَصاقِ 

  .)٦("َلُكمْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٧٠ : َقالَ  ،َدًما َیْبُصقُ  الرَُّجلِ  ِفي ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أْ  ،الدَّمُ  َعَلْیهِ  اْلَغاِلبُ  َكانَ  ِإَذا«   .)٧(»َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٧١ ، َعنِ  الرَّ  اللَّهِ  َعْبدَ  َرَأْیتُ : َقالَ  السَّاِئبِ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  الثَّْوِريِّ

أْ  َوَلمْ  ،َصلَّى ُثمَّ  َدًما، َبَصقَ « َأْوَفى، َأِبي ْبنَ    .)٨(»َیَتَوضَّ
  
  
  

                                                           
  .)٤٤/ ٤( سالم بن للقاسم الحدیث غریب .صدره یشتكي كان إذا )(١
عن  )٣٠٠/ ٣( األنوار بحار مجمع. وذكره صاحب كتاب )٥٧٢(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

وقال المحقق في معنى كلمة [ینهر]: "من البهر، الغلبة والملء، أو  .قیًحا یبزق أي ،]قیًحا ینهزعطاء، وذكر فیه: [
  من النهر، وهو السیالن واإلسالة".

  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
 وعمي، كثیراً  وخلط حفظه فساء كتبه ذهبت، الحنفي جابر بن محمدو  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا، )(٤

  )٤٧١: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، یلقن فصار
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح موقوف. )(٨



١٢٦ 
 

  )١(الرَُّعافِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٧٢ أُ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َظَهرَ  ِإَذا ،الرَُّعافِ  ِمنَ  ُیَتَوضَّ

  .)٣(»َكُثرَ  َأوْ  ،)٢([...] َقلَّ  ِممَّا َفَسالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٧٣  َعْنُه، َیْرقَ  َفَلمْ  الرَُّعافُ  َأَخَذهُ  َرُجلٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةُ  َكاَدتِ  َحتَّى  ،»َیْدُخلَ  َأنْ  َخافَ  َوإِنْ  َفُیَصلِّي، َفَیُقومُ  ِمْنَخَرهُ  َیُسدُّ : «َقالَ  َیْصَنُع؟ َكْیفَ  تَُفوَتهُ  َأنْ  الصَّ
َالِة، ِمنَ  ُبدَّ  َوَال  َجْوِفِه، ِفي َیَقعُ  َال  ِإنَّهُ : «َقالَ  َجْوِفِه؟ ِفي الدَّمُ  َیَقعُ  ِإًذا: ُقْلتُ   ِفي َوَقعَ  َوإِنْ  الصَّ

  .)٤(»َجْوِفهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٧٤ ْنَسانُ  َرَعفَ  ِإَذا: «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َیُسدُّ  َفِإنَّهُ  ،ُیْقِلعْ  َفَلمْ  اْإلِ

، َجْوَفهُ  َیْدُخلَ  َأنْ  َخافَ  َوإِنْ  َوُیَصلِّي، ِمْنَخَرهُ   َوُجْرُحهُ  َصلَّى َقدْ « ُعَمرَ  َفِإنَّ  ،»َسالَ  َوإِنْ  َفْلُیَصلِّ
  .)٦(»َدًما )٥(َیْثَعبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٧٥  ،ُرَعاُفهُ  َیْسَتْمِسكْ  َلمْ  ِإَذا: «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َوَبَلَغِني،: َمْعَمرٌ  َقالَ  الرَّ
  .)٨(»ِإیَماءً  )٧(َأْوَمأَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٧٦  الَ  َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةِ  ِفي َیْسَتْمِسكُ    .)٩(»َحَشاهُ  الصَّ

                                                           
  .)١٣٦٥/ ٤( العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح .األنف من یخرج الدم )(١
  [منه]. )٥٧٨(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  .)٢١٢/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .یجري أي )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
 الحدیث غریب في النهایة .الرأس هاهنا به یرید وٕانماوالحاجب،  والعین والید كالرأس باألعضاء اإلشارة: اإلیماء )(٧

  .)٨١/ ١( واألثر
 بن سعید أن سعید بن یحیى عن موصوًال، )٤٠/ ١(رجاله ثقات، واألثر بالغ. وأخرجه مالك في موطأه  )(٨

 سعید قال ثم: سعید بن یحیى قال: مالك قال »عنه؟ ینقطع فلم رعاف من الدم غلبه فیمن ترون ما: «قال المسیب
  »ذلك في إلي سمعت ما أحب وذلك: «مالك قال: یحیى قال إیماء برأسه یومئ أن أرى: المسیب بن
  إسناده صحیح مقطوع. )(٩

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٢٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٧٧  ِفي َوَأَنا َأْنِفي ِفي الدَّمَ  آَنْستُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ  َالةِ  َقْبلَ  اْلِمْنَخرِ  ِفي َفآَنْسُتهُ : ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  َأْنَصِرُف؟ َیْخُرْج، َوَلمْ  الصَّ  َأْستَْنِثْر؟ َتِسْل، َوَلمْ  الصَّ

َالةِ  ِفي اْألَْنفِ  َمسِّ  َعنْ  َیْنَهى َوُهوَ  ِشْئتَ  ِإنْ : «َقالَ    .)١(»الصَّ
  )٢(ُیْرَقأُ  َال  اْلُجْرحِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٧٨  َأِبي َفَسَأْلتُ  َدَماِمیُل، ِبي َكاَنتْ : َقالَ  ،ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ْأ، َفاْغِسْلَها ُتْرَقأُ  َكاَنتْ  ِإنْ : «َفَقالَ  ،َعْنَها أْ  ُتْرَقأُ  َال  َكاَنتْ  َوإِنْ  َوَتَوضَّ ، َفَتَوضَّ  )٣([...] َخَرجَ  َفِإنْ  َوَصلِّ
  .)٤(»َدًما َیْثَعبُ  َوُجْرُحهُ  َصلَّى َقدْ  ُعَمرَ  َفِإنَّ  تَُباِل، َفَال  َشْيءٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٧٩ ، َعنِ  الرَّ  ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َحدَّثَِني: َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
: َفُقْلَنا ،ُطِعنَ  ِحینَ  ُعَمرَ  َعَلى َعبَّاسٍ  َواْبنُ  ،َأَنا َدَخْلتُ : َقالَ  َأْخَبَرهُ  َمْخَرَمَة، ْبنَ  اْلِمْسَورَ  َأنَّ  َیَساٍر،

َالةُ  ْسَالمِ  ِفي ِألََحدٍ  َحظَّ  َال  ِإنَّهُ : «َفَقالَ  ،الصَّ َالةَ  َأَضاعَ  اْإلِ   .)٥(َدًما َیْثَعبُ  َوُجْرُحهُ  َفَصلَّى ،»الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٨٠  َعبَّاٍس، اْبنُ  َدَخلَ  ُمَلْیَكَة، َأِبي اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  ِمنَ  اْنَصَرَفا ِحینَ  ُعَمرَ  َعَلى َمْخَرَمةَ  ْبنُ  َواْلِمْسَورُ  ْبحَ  ُیَصلِّ  َلمْ  َفَوَجَداهُ  ،ُطِعنَ  َبْعَدَما الصَّ  ،الصُّ
َالُة،: َفَقاَال  َالةَ  َتَركَ  َمنْ  َنَعْم،: «َفَقالَ  الصَّ ْسَالمِ  ِفي َلهُ  َحظَّ  َفَال  الصَّ أَ  ،»اْإلِ  َوُجْرُحهُ  َصلَّى ثُمَّ  َفَتَوضَّ
  .)٦(َدًما َیْثَعبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٨١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
 َواِحَدةٍ  َغْشَیةٍ  ِفي َیَزلْ  َفَلمْ  ،َمْنِزَلهُ  َأْدَخْلَناهُ  َحتَّى اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َوَنَفرٌ  َأَنا اْحَتَمْلُتهُ  ُعَمرُ  ُطِعنَ  َلمَّا: َقالَ 

َالةِ  ِإالَّ  ِبَشْيءٍ  تُْفِزُعوهُ  َلنْ  ِإنَُّكمْ : َرُجلٌ  َفَقالَ  َأْسَفَر، َحتَّى َالةَ : َفُقْلَنا: َقالَ  ،ِبالصَّ  ،اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ  َیا الصَّ
ْسَالمِ  ِفي َحظَّ  َال  ِإنَّهُ  َأَما: «َقالَ  ،َنَعمْ : ُقْلَنا »النَّاُس؟ َأَصلَّى: «َقالَ  ثُمَّ  َعْیَنْیِه، َفَفَتحَ : َقالَ   َتَركَ  ِألََحدٍ  اْإلِ

َالةَ    .)٧(َدًما َیْثَعبُ  َوُجْرُحهُ  َفَصلَّى ،»الصَّ

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  .)٢٤٨/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایةانظر:  .نقطعال یو  سكنأي ال ی )(٢
  [منها]. )٥٨٤(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  إسناده صحیح موقوف. )(٧
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  َبَلًال  َوَجدَ  ِإَذا اْلَفْرجِ  َوَنْضحِ  اْلَبْولِ  َقْطرِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٨٢ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َحتَّى َزْیدٌ  َكِبرَ : «َقالَ  َزْیدٍ  ْبنِ  َخاِرَجةَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

َأ، َغَلَبهُ  َفِإَذا اْسَتَطاَع، َما ُیَداِویهِ  َفَكانَ  ،اْلَبْولُ  ِمْنهُ  َسَلَس    .)١(»َصلَّى ُثمَّ  َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٨٣ ، َعنِ  الرَّ  اْبنِ  َعنِ  َوَغْیِرِه، ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

َالةِ  ِفي َأُكونُ  ِإنِّي: َفَقالَ  ،َرُجلٌ  ِإَلْیهِ  َشَكا: َقالَ  َعبَّاسٍ   اللَّهُ  َقاَتلَ : " َقالَ  ،َبَلًال  ِبَذَكِري َأنَّ  ِإَليَّ  َفُیَخیَّلُ  الصَّ
ْنَسانِ  َذَكرَ  َیَمسُّ  ِإنَّهُ  ،الشَّْیَطانَ  أتَ  َفِإَذا َأْحَدَث، َقدْ  َأنَّهُ  ِلُیِرَیهُ  َصَالِتهِ  ِفي اْإلِ  َفْرَجكَ  َفاْنَضحْ  ،َتَوضَّ
  .)٢(َفَذَهبَ  َذِلكَ  الرَُّجلُ  َفَفَعلَ  ،" اْلَماءِ  ِمنَ  ُهوَ : ُقْلتَ  َوَجْدتَ  َفِإنْ  ِباْلَماِء،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٨٤ : َقالَ  ،ُجَبْیرٍ  ْبنَ  َسِعیدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُسَلْیَمانَ  َأِبي ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
َالةِ  ِفي َوَدَخْلتُ  َكبَّْرتُ  ِإَذا ِشدَّةٌ  اْلَبْولِ  ِمنَ  َأْلَقى ِإنِّي: َفَقالَ  َرُجلٌ  َوَسَأَلهُ  : َسِعیدٌ  َفَقالَ  َوَجْدُتُه، الصَّ

ْأ، َیْوًما َعَشرَ  َخْمَسةَ  آُمُركَ  َما اْفَعلْ  َأِطْعِني«   .)٣(»َتْنَصِرَفنَّ  َفَال  ،َصَالِتكَ  ِفي اْدُخلْ  ُثمَّ  َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٨٥  ِإنِّي: ُقْلتُ  اْلُقَرِظيَّ  َكْعبٍ  ْبنَ  ُمَحمَّدَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َقْیسٍ  ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  الرَّ

أُ  أتَ  ِإَذا: " َقالَ  ،َبَلًال  َوَأِجدُ  َأَتَوضَّ  َنَضْحُت، الَِّذي اْلَماءِ  ِمنَ  ُهوَ : َفُقلْ  ،َجاَءكَ  َفِإنْ  َفْرَجَك، َفاْنَضحْ  َتَوضَّ
  .)٤(" َوَیْحِرَجكَ  َیْأِتَیكَ  َحتَّى َیْتُرُككَ  َال  َفِإنَّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٨٦  َأوِ  اْلَحَكِم، ْبنِ  ُسْفَیانَ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أَ  ِإَذا« َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُسْفَیاَن، ْبنِ  اْلَحَكمِ    .)٥(»َفْرَجهُ  ِبهِ  َفَنَضحَ  َماءٍ  ِمنْ  َكف ا َأَخذَ  َوَفَرَغ، َتَوضَّ

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  .مقطوع صحیح إسناده )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
. وقال الذهبي في كتابه )١٧٥: ص( التهذیب تقریب. اضطراب حدیثه فيإسناده ضعیف، فیه سفیان بن الحكم  )(٥

 فیه أیضا فاضطرب شعبة عنه فروى ألوانا، مجاهد عن منصور، فیه اضطرب وقد: ")٥٧٠/ ١( االعتدال میزان
  .r النبي عن أبیه، عن سفیان، بن الحكم عنه الحارث، بن خالد: فقال شعبة،

  .أبیه عن - الحكم أبا یكنى أو - الحكم اسمه ثقیف من رجال سمعت: عنه شمیل، بن النضر وقال
 النبي رأى أنه - الحكم أبو أو - الحكم له یقال ثقیف من رجل عن الخبر، في عنه الجعد بن علي وقال

r ،ماء من حفنة أخذ ثم توضأ.  
 أنه r النبي عن: سفیان بن الحكم أو -  الحكم بن سفیان عن مجاهد، عن منصور، عن معمر، وقال

  ".فرجه به فنضح ماء من كفا أخذ وفرغ توضأ إذا كان
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٨٧ ، َعنِ  الرَّ  َأوِ  اْلَحَكِم، ْبنِ  ُسْفَیانَ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
، ُسْفَیانَ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  أَ  َبالَ  ِإَذا« َكانَ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  الثََّقِفيِّ   .)٢(»َفْرَجهُ  َنَضحَ  ،)١(َوَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٨٨ أَ  ِإَذا« ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  الَ  َتَوضَّ
  .)٣(»َیْنَضحُ  َكانَ  َوَلِكنَّهُ  اْلَبْوِل، َأَثرَ  َیْغِسلُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٨٩ ، َعنِ  الرَّ ، اللَّهِ  ُعَبْیدِ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ َحى َأِبي َعنْ  النََّخِعيِّ  ،الضُّ
َأ،« ُعَمرَ  اْبنَ  َرَأْیتُ : َقالَ    .)٤(»ِثَیاِبهِ  ِفي َخْلِفهِ  ِمنْ  اْلَبَللَ  َرَأْیتُ  َحتَّى ،َنَضحَ  ُثمَّ  َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩٠  ْبنَ  ُمْسِلمَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،اللَّهِ  ُعَبْیدِ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َأ،« ُعَمرَ  اْبنَ  َرَأْیتُ : َیُقولُ  ،ُصَبْیحٍ   َعَلى َوَبْطِنهِ  ِإَزاِرهِ  َبْینَ  َفَصبََّها َماءٍ  ِمنْ  َغْرَفةً  َأَخذَ  ثُمَّ  َتَوضَّ
  .)٥(»َفْرِجهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩١  اْلَیَمانِ  ْبنَ  ُحَذْیَفةَ  َأنَّ  ِهَالٍل، ْبنِ  ُحَمْیدِ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ْأتُ  ِإَذا: "َقالَ   َوَوَضعَ "  -  َهِذهِ  ِمْثلَ : َقالَ  َأوْ  -  ِبَهِذهِ  َأُعدُّهُ  َال  َفِإنِّي َذِلَك، َبْعدَ  َشْيءٌ  ِمنِّي َخَرجَ  ثُمَّ  َتَوضَّ
  .)١(ِإْصَبِعهِ  َعَلى ِریَقهُ 

                                                                                                                                                                          
  .!! )٢٩٧/ ١( داود أبي صحیح: صحح األلباني في كتابه فائدة

  [فتوضأ]. )٥٩٣(برقم  ١قال المحقق: "هنا في األصل واو مزیدة خطأ". وفي دار التأصیل ط )(١
. وقال الذهبي في كتابه )١٧٥: ص( التهذیب تقریب. اضطراب حدیثه فيإسناده ضعیف، فیه سفیان بن الحكم  )(٢

 فیه أیضا فاضطرب شعبة عنه فروى ألوانا، مجاهد عن منصور، فیه اضطرب وقد: ")٥٧٠/ ١( االعتدال میزان
  .r النبي عن أبیه، عن سفیان، بن الحكم عنه الحارث، بن خالد: فقال شعبة،

  .أبیه عن - الحكم أبا یكنى أو - الحكم اسمه ثقیف من رجال سمعت: عنه شمیل، بن النضر وقال
 النبي رأى أنه - الحكم أبو أو - الحكم له یقال ثقیف من رجل عن الخبر، في عنه الجعد بن علي وقال

r ،ماء من حفنة أخذ ثم توضأ.  
 أنه r النبي عن: سفیان بن الحكم أو -  الحكم بن سفیان عن مجاهد، عن منصور، عن معمر، وقال

  ".فرجه به فنضح ماء من كفا أخذ وفرغ توضأ إذا كان
  .!! )٢٩٧/ ١( داود أبي صحیح: صحح األلباني في كتابه فائدة

: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣
  . )٥٨٩(برقم وهو عند المصنف . )٣١٤

  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٩٢ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ثَاِبتٍ  ْبنَ  َوَزْیدَ  اْلَیَمانِ  ْبنَ  ُحَذْیَفةَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ
َالةِ  ِفي الرَُّجلُ  َیِجُدهُ  ِباْلَبَللِ  َبْأًسا َیَرْونَ  َال « َكاُنوا َوَعَطاًء، َواْلَحَسَن،   .)٢(»َیْقُطرْ  َلمْ  َما ،الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩٣ : َیُقولُ  )٣(َفْرَوةَ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  اْلَحَكمِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
َالِة، ِفي ُیِصیُبنِّي َكانَ  َالِة، ِفي ِمنِّي َوَیْخُرجُ  اْلِبلََّة، َألَِجدُ  َوإِنِّي الصَّ  السَّاَعةِ  ِفي َأْنَصِرفُ  َفُكْنتُ  الصَّ
ُأ، ِمَراًرا  ُیْشِبهُ  ِإنََّما َأنَّهُ  َیُظنُّ  َأنَّهُ  َفَظَنْنتُ : َقالَ  ،»تَْنَصِرفْ  َال : «َفَقالَ  ،اْلُمَسیِّبِ  اْبنَ  َفَسَأْلتُ  َوَأَتَوضَّ
 َفِإَذا ،َتْنَصِرفْ  َال : «َقالَ  -  اْألَْرَض : َقالَ  َأوْ  -  َقَدِمي ُیِصیبُ  ِإنَّهُ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكَثرُ  ِإنَّهُ : ُقْلتُ : َقالَ  ،َعَليَّ 

 ِإَذا َثْوَبكَ  اْغِسلْ : «َقالَ  َلَك؟ َقالَ  َما َأَتْدِري: َجاِلًسا ِعْنَدهُ  َكانَ  َأخٌ  ِلي َفَقالَ  ،»ِبَثْوِبكَ  َفَتَلقَّهُ  َذِلكَ  َحَسْستَ 
  .)٤(َعنِّي َذَهبَ  َأنْ  َأْلَبثْ  َفَلمْ : َقالَ  الَِّذي َفَفَعْلتُ : َقالَ  ،َأَنا َأْسَمْعهُ  َوَلمْ  ،»َصَالِتكَ  ِمنْ  َفَرْغتَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩٤   . »َحَدثًا اْلَقْطرَ  َیَرى« َكانَ  َأنَّهُ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(َأْیًضا اْلَحَسنُ  َوَقاَلهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩٥ َالةِ  ِفي َوَأَنا اْلِبلَّةَ  َأِجدُ  ِإنِّي: َفَقالَ  َرُجلٌ  َسَأَلهُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ  الصَّ

  .)٦(" -  اْلِبلَّةَ  َیِجدُ  ِإالَّ  َأَحدٌ  َهلْ : َیْوَمِئذٍ  َقالَ  َأْحَسُبهُ  -  َقْطَرةٌ  َتُكونَ  َحتَّى َال،: " َقالَ  َأْنَصِرُف؟
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩٦  ،الظُّْهرِ  َقْبلَ  اْلَمِنيِّ  ِمنَ  ِریَبةً  َوَجْدتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ِلَصَالِتكَ  َفُعدْ : «َقالَ  ،َمِنی ا َذَكِري َطَرفِ  ِفي َفَوَجْدتُ  اْلَمْغِرِب، ِمنَ  اْنَصَرْفتُ  َحتَّى ِإَلْیهِ  َأْنُظْر  َفَلمْ 
 ُأَرتِّبْ  َوَلمْ  َمْذًیا َأِجدُ  َأَنا َفِإَذا اْنَقَلْبُت، ُثمَّ  َواْلَمْغِرَب، ،َواْلَعْصرَ  ،الظُّْهرَ  َصلَّْیتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»ُكلَِّها

                                                                                                                                                                          
 التهذیب تقریبإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال حمید بن هالل عن حذیفة بن الیمان. انظر تاریخ وفاتهما.  )(١
  .)١٨٢، و١٥٤ ص(

لألثر أربعة أسانید، أما األول والثاني، فكالهما ضعیف موقوف، فیه سلیمان التیمي لم یدرك زمن حذیفة بن  )(٢
  . )٥٨٢(. وأما أثر زید فصحیح موقوف برقم)٢٥٢: ص( التهذیب تقریبالیمان، وزید بن ثابت. انظر تاریخ وفاته. 

  فكالهما صحیح مقطوع.وأما الثالث والرابع، 
). وقال المحقق: "عبد الحكم بن عبد اهللا بن أ[ي فروة المدني، ٥٩٩برقم ( ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

  أخو إسحاق، لسان". 
وكذلك في  .إسحاق" أخو المدني فروة أبي بن اهللا عبد بن الحكیم : "عبد)٦٧/ ٥( المیزان قلت في لسان

  .)١٢٤/ ٦( الكبیر ، والتاریخ)٣٥١: ص( التابعین متمم - الكبرى الطبقات
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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 ُرْحتُ  ُثمَّ  َجاَمْعُت،: ُقْلتُ  ،»َصلَّْیتَ  َما َبْعدَ  َأْمَذْیتَ  َلَعلَّكَ  َفِإنَّكَ  ُتِعْدُه، َفَال : «َقالَ  ،َبْعَدهُ  َوَال  َذِلكَ  َقْبلَ 
 َطَرفِ  َعَلى َیِبَس  َقدْ  َمْذًیا َفَوَجْدتُ  ،ِعَشاءً  اْنَقَلْبتُ  َحتَّى َأْنَصِرفْ  َفَلمْ  ،الظُّْهرِ  َقْبلَ  ِریَبةً  َفَوَجْدتُ 

ْحِلیِل،  ،َواْلَعْصرَ  ،الظُّْهرَ  َفَصلَّْیتُ  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى ُرْحتُ  ُثمَّ  َعَشاِئي، َعنْ  َأْعَجلْ  َوَلمْ  َفَتَعشَّْیتُ  اْإلِ
  .)١(»َأَعْدُتهُ  ِفیَما َأَصْبتُ  َقدْ  َفَرآِني ،َأَعْدُتُهنَّ : «َیُقولُ  ،َواْلَمْغِربَ 

  اْلَمْذيُ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩٧  َماِسُحهُ  َأُكْنتَ  اْلَمْذيَ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  َقْیٌس  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ْبنُ  َعاِئُش  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ِحیَنِئذٍ  ُیْخِبُرَنا َأْنَشأَ  ثُمَّ  َغْسًال، ُیْغَسلُ  اْلَبْوِل، ِمنَ  َأَشدُّ  اْلَمْذيُ  َال،: َقالَ  ،َمْسًحا
 اْألَْسَودُ  ْبنُ  َواْلِمْقَدادُ  ،َیاِسرٍ  ْبنُ  َوَعمَّارُ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنُ  َعِليُّ  َتَذاَكرَ : َقالَ  َلْیثٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َأُخو َأَنسٍ 

 َعنْ  َأْسَأَلهُ  َأنْ  َأْسَتْحِیي َفِإنِّي َذِلَك، َعنْ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َفاْسَأُلوا َمذَّاٌء، َرُجلٌ  ِإنِّي: َعِليٌّ  َفَقالَ  اْلَمْذَي،
 َأوِ  ،َعمَّارٌ  الرَُّجَلْینِ  َأَحدُ  )٢([...] َفَسَألَ  َعاِئُش : َفَقالَ  َلَسَأْلُتُه، اْبَنِتهِ  َمَكانُ  َلْوَال  ِمنِّي، اْبَنِتهِ  ِلَمَكانِ  َذِلكَ 

:  r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ،َفَنِسیُتهُ  ِمْنُهَما، َذِلكَ  َعنْ  r النَِّبيَّ  َسَألَ  الَِّذي َعاِئٌش  ِلي َفَسمَّى: َقْیٌس  َقالَ  اْلِمْقَداُد،
أْ  ُثمَّ  ِمْنُه، َذِلكَ  َفْلَیْغِسلْ  َأَحُدُكمْ  َوَجَدهُ  ِإَذا اْلَمْذُي، َذِلُكمُ «  ِفي ِلَیْنَتِضحْ  ثُمَّ  ُوُضوَءُه، َفْلُیْحِسنْ  ،ِلَیَتَوضَّ

  .»َفْرِجهِ 
 َأمْ  ،ِمْنهُ  َیْغِسلُ  اْلَمْذيُ  َحْیثُ : َقالَ  "،ِمْنهُ  َذِلكَ  َیْغِسلُ " r النَِّبيِّ  َقْولِ  َعنْ  َعَطاًء، َفَسَأْلتُ : َقالَ  

  .)٣(»َقطْ  ِمْنهُ  اْلَمْذيُ  َحْیثُ  َبلْ : «َفَقالَ  ُكلَُّه؟ َذَكَرهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٥٩٨  َفَغَسْلتُ  ،َمْذًیا َوَجْدتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»َحْسُبكَ  َال،: «َقالَ  َفْرِجي؟ َذِلكَ  ِفي َأْفَضخُ  ،َذَكِري
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥٩٩  َأوْ  ،َبْعَدهُ  َمْذًیا َفَأِجدُ  َأْهِلي ُأَجاِمعُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َأِجدُ  َفِإنِّي َرْطٍب، ِمنْ  ِریَبةً  الظُّْهرِ  َقْبلَ  َوَأِجدُ  َوَأْغَتِسُل، َذَكِري، َفَأْنِفُض  ِجَماٍع، َغْیرِ  ِجَماعٍ  َبْعدَ  ِعْنَدهُ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  [له]. )٦٠٣( برقم ١زید في دار التأصیل ط )(٢
 االعتدال میزانالحدیث صحیح لغیره، وهذا إسناده ضعیف، فیه عائش بن أنس، مجهول، قاله ابن خراش.  )(٣
  .)٢٤٧/ ٣٩( أحمد مسند، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة والحدیث صحیح لغیره. )٢/٣٦٤(

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤



١٣٢ 
 

 ُكْنتَ  ِإنْ : «َفَقالَ  َأْنُظَر؟ َال  َأنْ  ِفي ُرْخَصةٌ  ِلي َأمْ  َشْیًئا َأِجدُ  َهلْ  َأْنُظرُ  اْألُْنثََیْیِن، َوَعَلى ،َفِخِذي َعَلى
  .)١(»َتْنُظْر  َفَال  ُمْمذٍ  َغْیرَ  ُكْنتَ  َوإِنْ  َفاْنُظْر، ُمْمِذًیا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٠  َأنَّ  اْلِمْقَداِد، َعنِ  َیَساٍر، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  النَّْضِر، َأِبي َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
 َفِإنَّ  َعَلْیِه؟ َماَذا اْلَمْذيُ  ِمْنهُ  َفَخَرجَ  اْمَرَأِتِه، ِمنِ  َدَنا ِإَذا الرَُّجلِ  َعنِ  ،r النَِّبيَّ  َیْسَألَ  َأنْ  َأَمَرهُ  َعِلی ا،
 َوَجدَ  ِإَذا: «َفَقالَ  َذِلكَ  َعنْ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َفَسَأْلتُ  اْلِمْقَداُد، َقالَ  َأْسَأَلُه، َأنْ  َأْسَتْحِیي َوَأَنا اْبَنَتُه، ِعْنِدي
أْ  ،َفْرَجهُ  َفْلَیْنَضحْ  ،َذِلكَ  َأَحُدُكمْ  َالةِ  ُوُضوَءهُ  َوْلَیَتَوضَّ   .)٢(»ِللصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠١  ،َأَنسٍ  ْبنِ  َعاِئشِ  َعنْ  َعَطاٍء، َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َأنِّي َلْوَال  َفُیْمِذي، َوُیَكلُِّمَها اْمَرَأَتهُ  ُیَالِعبُ  الرَُّجلِ  َعنِ  r اللَّهِ  َرُسولَ  ِلي َسلْ : ِلْلِمْقَدادِ  َعِليٌّ  َقالَ : َقالَ 

ْأ، َذَكَرهُ  ِلَیْغِسلْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  اْلِمْقَداُد، َفَسَألَ  َلَسَأْلُتُه، َتْحِتي اْبَنَتهُ  َوَأنَّ  َأْسَتْحِیي  ثُمَّ  َوْلَیَتَوضَّ
  .)٣(»َفْرِجهِ  ِفي ِلَیْنَضحْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٢  َأنَّ  ُعْرَوَة، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّثََنا: )٤(َقالَ  ُجَرْیجٍ  َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 اْقَتَربَ  َما ِإَذا َذِلَك، َعنْ  َلَسَأْلُتهُ  اْبَنَتهُ  َتْحِتي َأنَّ  َلْوَال  َفِإنِّي ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َسلْ : ِلْلِمْقَدادِ  ُقْلتُ : َقالَ  َعِلی ا

 َما ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  اْلِمْقَداُد، َفَسَألَ  ،َیَمسََّها َوَلمْ  َذِلكَ  َیْمِلكْ  َوَلمْ  َفَأْمَذى، اْمَرَأِتهُ  ِمنِ  الرَُّجلُ 
أْ : «َیُقولُ  ُعْرَوةُ  َوَكانَ . »َوُأْنثََیْیهِ  َذَكَرهُ  َفْلَیْغِسلْ  ،َیَمسََّها َوَلمْ  َأَحُدُكمْ  َأْمَذى  ُیَصلِّيَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا ِلَیَتَوضَّ

َالةِ  َكُوُضوِئهِ    .)٥(»ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٣   .)٦(ِمْثَلهُ  َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٤ ، َعنِ  الرَّ  َرُجًال  ُكْنتُ : َقالَ  َعِلی ا َأنَّ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .»اْلُوُضوءُ  ِفیهِ : «َفَقالَ  ،َفَسَأَلهُ  َرُجًال  َفَأَمْرتُ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َأْسَألَ  َأنْ  َفاْسَتْحَیْیتُ  ،َمذَّاءً 
                                                           

  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
 االعتدال میزانالحدیث صحیح لغیره، وهذا إسناده ضعیف، فیه عائش بن أنس، مجهول، قاله ابن خراش.  )(٣
  .)٢٤٧/ ٣٩( أحمد مسندقاله شعیب األرنؤوط في حاشیة والحدیث صحیح لغیره . )٢/٣٦٤(

وفي دار قال المحقق: "كذا في األصل، والصواب "قاال" أو حذف "معمر، و" فإن حدیث معمر یلي هذا".  )(٤
لم یزد، وقالوا في حاشیته: "بعده في األصل: "معمر، و" ونرى أنها مقحمة هنا؛ فطریق  )٦٠٨(برقم  ١التأصیل ط

  معمر یلي هذا مباشرة، باإلضافة إلى أن صغیة تحدیث ابن جریج باإلفراد یدل على أن وجود معمر هنا خطأ".
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  اله ثقات.إسناده صحیح، ورج )(٦
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١٣٣ 
 

 َأْسَألَ  َأنْ  َفاْسَتْحَیْیتُ : َقالَ  َعِلی ا َأنَّ  اْلَحَنِفیَِّة، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َیْعَلى، َأُبو َفَحدَّثََنا: اْألَْعَمُش  َقالَ  
  .)١(»اْلُوُضوءُ  ِفیهِ : «َفَقالَ  ،َفَسَأَلهُ  اْلِمْقَدادَ  َفَأَمْرتُ  ،َتْحِتي اْبَنُتهُ  َوَكاَنتِ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٥  َسِمْعتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ،َذَكَرهُ  َفْلَیْغِسلْ  َذِلكَ  َأَحُدُكمْ  َوَجدَ  َفِإَذا ،)٢(اْلُجَماَنةِ  ِمْثلُ  َأَحِدَنا ِمنْ  َلَیْخُرجُ  ِإنَّهُ : «َیُقولُ  ُعَمرَ 

أْ    .)٣(»َوْلَیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٦ ، َعنِ  الرَّ  َیْغِسلُ  اْلَمْذيِ  ِفي« ُعَمرَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

أُ  َذَكَرُه، َالةِ  ُوُضوَءهُ  َوَیَتَوضَّ   .)٤(»ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٧ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  َخَرَشةَ  َعنْ  ُمْسِهٍر، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

،   .)٥(»اْلُوُضوءُ  ِمْنهُ  اْلَقْطرُ  َذاُكمُ : «َفَقالَ  اْلَمْذِي، َعنِ  ُسِئلَ  ُعْثَمانَ  َأنَّ  اْلُحرِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٨ ، َعنِ  الرَّ  َیُقولُ  ُجَبْیرٍ  ْبنَ  َسِعیدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َفیَّاضٍ  ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٦(»َحَشَفَتهُ  َیْغِسلُ : «اْلَمْذيِ  ِفي
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠٩  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َأَسدٍ  َبِني َمْوَلى َحْمَزةَ  َأِبي َعنْ  ،)٧(ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

   َمَألَ  َحتَّى َشْيءٌ  َذَكِري ِمنْ  َفَخَرجَ  َشْهَوٌة، ِمنِّي َأَخَذتْ  َواْلَیْقَظانِ  النَّاِئمِ  َبْینَ  َراِحَلِتي َعَلى َأَنا َبْیَنا«: َقالَ 

                                                           
  للحدیث طریقان، كالهما صحیح، ورجاله ثقات. )(١
 واألثر الحدیث غریب في النهایة .اللؤلؤ أمثال الفضة من یتخذ حب وقیل. الصغار اللؤلؤ هوالجمان:  )(٢
)١/٣٠١(.  

  إسناده صحیح موقوف.  )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
 واإلجماع السنن في األوسط). وأخرجه ابن المنذر في كتابه ٦١٥برقم  ( ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٧

 سألت: قال أسد بني مولى حمزة، أبي عن هشیم، عن الرزاق، عبد عن ،الدَّبري إسحاقعن  )١٤٠/ ٢( واالختالف
 حوله وما حاذي مأل ما ذكري من فخرج شهوة أخذتني والیقظان النائم بین راحلتي على أنا بینما: " قلت عباس ابن
  ." للصالة وضوءك توضأ ثم أصابك وما ذكرك اغسل: قال

 واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهیدو  ،)٢٤١ -١/٢٤٠( االستذكاروأرد ابن عبد البر في كتابیه   
 وما ذكرك اغسل :قال المذي في عباس بنا عن ،حمزة أبي عن ،هشیم عنأنَّ عبد الرزاق ذكر  )٢٠٩/ ٢١(

  ". للصالة وضوءك وتوضأ أصابك



١٣٤ 
 

أْ  ثُمَّ  َأَصاَبَك، َوَما َذَكَرَك، اْغِسلْ : «َفَقالَ  ،»َحْوَلهُ  َوَما َحاِذي َالةِ  ُوُضوَءكَ  َتَوضَّ   .)١(»ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦١٠ ، َعنِ  الرَّ  ِفي َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

 ،َحَشَفَتهُ  َیْغِسلُ  اْلُوُضوءُ  َواْلَوْديِ  اْلَمْذِي، َوِمنَ  اْلُغْسُل، اْلَمِنيِّ  ِمنَ : «َواْلَمِنيِّ  ،َواْلَوْديِ  ،اْلَمْذيِ 
أُ    .)٢(»َوَیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦١١  َواْلَوْدُي، اْلَمْذُي، َثَالَثةٌ  ِهيَ : "َقالَ  ِعْكِرَمةَ  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
،  َوَأمَّا َأْیًضا، َواْلُوُضوءُ  اْلَفْرجِ  َغْسلُ  ِفیهِ  َوَبْعَدهُ  اْلَبْولِ  َمعَ  َیُكونُ  الَِّذي َفُهوَ  :)٣(]...[ اْلَمْذيُ  َفَأمَّا َواْلَمِنيُّ
  .)٤(" اْلُغْسلُ  َفِفیهِ  ،اْلَوَلدُ  َیُكونُ  َوِمْنهُ  الشَّْهَوُة، ِفیهِ  َیُكونُ  الَِّذي الدَّاِفقُ  اْلَماءُ  َفُهوَ : اْلَمِنيُّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦١٢   .)٥(ِمْثَلهُ  َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦١٣  ِإنِّي: «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .»َذِلكَ  ُأَباِلي َفَما ،ُأَصلِّي َوَأَنا َیْنَحِدرُ  َفِخِذي َعَلى اْلَمْذيَ  َألَِجدُ 

                                                                                                                                                                          
 راحلتي، على أسیر أنا بینما: قال حمزة أبي عن هشیم،عن  )٧٧/ ١(ه مصنفوأخرجه ابن أبي شیبة في   

 عباس، ابن فسألت هناك، وما نادي بل ما مني فخرج نفسي، فأنكرت شهوة وجدت إذ والیقظان، النائم بین وأنا
  ".بالغسل یأمرني ولم »منك أصاب وما ذكرك اغسل: «فقال

  قلت: من الواضح أنَّه صحف من [إبراهیم] إلى [هشیم]، واهللا أعلم.  
 جمرة، أبي عن ،الثوري سفیانمن طریق  )٤٧/ ١( اآلثار معاني شرح: أخرجه الطحاوي في كتابه فائدة  

... األثر. وقال محقق شرح معاني األثار في حاشیته: "وفي نسخة .فأمذي الدابة أركب إني عباس البن قلت: قال
  "حمزة". 

 بیاع ،الواسطي القصاب حمزة أبو موالهم، األسدي عطاء أبي بن عمرانقلت: الصواب هو أبو حمزة 
  )٣٤٢/ ٢٢( الرجال أسماء في الكمال تهذیبانظر ترجمته في  .القصب

 تقریب. ، صدوقاألسدي عطاء أبي بن عمران حمزة أبو فیه صدوق موقوف، سنادهاألثر صحیح، وهذا إ )(١
  ).٦١٠برقم (وهو عند المصنف . )٤٣٠: ص( التهذیب

  إسناده صحیح موقوف. )(٢
قال المحقق: "لیس هنا في األصل بیاض، بل أنا تركت البیاض ألنَّ تفسیره وحكمه اسقطهما الناسخ خطأ فیما  )(٣

 أرى، وأسقط كلمة "أما الودي" قبل التفسیر الذي ذكره، فلتراجع نسخة أخرى". 
رج ) [فهو الذي یخرج إذا ال بع الرجل امرأته، ففیه غسل الف٦١٧برقم ( ١قلت: في دار التأصیل ط

والوضوء، وأما الودي]. وقالوا في حاشیته عن هذه الزیادة: "لیس في األصل، واستدركناه من نصب الرایة 
  للزیلعي،...، الدرایة البن حجر،...، وكالهما عزاه لعبد الرزاق في مصنفه".

  مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  إسناده ضعیف )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
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 َعَلى َوَأَنا َیْنَحِدرُ  َفِخِذي َعَلى اْلَمْذيَ  َألَِجدُ  ِإنِّي« اْلَخطَّاِب، ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ : َسِعیدٌ  َوَقالَ : َقالَ  
  .)١(»َذِلكَ  ُأَباِلي َما ،اْلِمْنَبرِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦١٤ ، َعنِ  الرَّ  َسِمْعتُهُ : َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(-  اْلَمْذيَ  َیْعِني -  »اْنَصَرْفتُ  َما َفِخِذي َعَلى َسالَ  َلوْ : «َیُقولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦١٥  اْألَْعَرجِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َعْجَالنَ  اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»ُأَباِلیهِ  َفَما ،اْلَخَرَزةِ  ِمْثلُ  َأوْ  اْلُجَماِن، ِمْثلُ  َشْيءٌ  َلَیْنَحِدرُ  ِإنَّهُ : «اْلِمْنَبرِ  َعَلى َوُهوَ  ُعَمرُ  َقالَ : َیُقولُ 

  َواْلُجُروحِ  اْلَعَصاِئبِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َبابُ 
 ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،ِبَمكَّةَ  ،ِبْشرٍ  ْبنِ  ِزَیادِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َسِعیدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا -  ٦١٦

، ِإْبَراِهیمَ  زَّاِق، َعْبدِ  َعَلى َقَرْأَنا: َقالَ  الدََّبِريُّ  ،ِذَراِعي ِفي ُقْرَحةٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َلَصقَ  َقدْ  َوَلِكنْ  ،َوَقْیحٌ  ،َدمٌ  اْلُجْرحِ  َحْولَ  َكانَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»اْلَماءَ  َوَأِمسََّها ،)٤(ُنْعِرُبَها َال : «َقالَ 

 َأنْ  ِلي ُرْخَصةَ  َفَال : ُقْلتُ  ،»َفاْغِسْلهُ  َماءٌ  ِفیَها ُكْرُسَفةٍ  َأوْ  ِبُصوَفٍة، َفاْتَبْعهُ : «َقالَ  ،اْلُجْرحِ  َشَفةِ  َعَلى
  .)٦(»َدمٌ  َوِبكَ  ُتَصلِّ  َال : «َقالَ  ُأَنقَِّیُه؟ َوَال  ،َأَمسَّهُ  )٥(َال 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦١٧  َكانَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ  ِذَراِعي، ِفي ُقْرَحةٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»َحْوَلهُ  َما اْلَماءَ  َوَأْمِسسِ  ،ِفیهِ  َیَدكَ  ُتْدِخلْ  َفَال : «َقالَ  ،َفاهُ  َفاِتًحا اْلُجْرحُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦١٨  ،َعَلْیَها َمْعُصوبٌ  اْلَیدِ  َمْكُسورُ  َرُجلٌ  ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
   ِبَمْنِزَلةِ  َیِدهِ  ِعَصابُ  ِإنََّما اْلِعَصاَب، َیَمسَّ  َأنْ  ُبدَّ  َفَال : «َقالَ  ،»َوَحْسُبهُ  َوْحَدهُ  اْلِعَصاَبةَ  َیْمَسحُ : «َقالَ 
  

                                                           
 الخطاب؛ بن هما صحیح. مع أنَّ في اإلسناد الثاني فیه إرسال سعید بن المسیب عن عمرلألثر إسنادان، كال )(١

  ).١٨٤: ص( التحصیل جامع. بمراسیله احتجت األئمة ألن
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال عبد الرحمن األعرج عن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ  )(٣

  .)٦١٣(برقم وهو عند المصنف . )٤١٢، و٣٥٢: ص( التهذیب تقریبوفاتهما. 
". وفي )٦٢٤(قال المحقق: "هذه صورة الكلمة في األصل أو قریبة منها، ولعلها "ال تقربها" أي الماء وانظر رقم  )(٤

  كما أشار المحقق. )٦٢٢(برقم  ١دار التأصیل ط
  [أال]. )٦٢٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧



١٣٦ 
 

  .)١(»َبْأَس  َفَال  َشْیًئا ِمْنهُ  َأْخَطأَ  َفِإنْ  َمْسًحا، اْلِعَصابِ  َعَلى َیْمَسحُ  َیِدِه،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦١٩  ِذَراعِ  ِفي ُدمَّلٍ  َعَلى َكانَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ  ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َأنْ  َفُأِحبُّ  ،َیِسیَرةً  َكاَنتْ  ِإَذا: «َقالَ  َیْنِزُعُه؟ َأوْ  اْلِعَصابِ  َعَلى َأَیْمَسحُ  َیِسیَرٍة، ُقْرَحةٍ  َأوْ  ِعَصاٌب، َرُجلٍ 
  .)٢(»اْلَعَصاِئبَ  َیْنَزعَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٢٠  ِإَذا َشِدیدٍ  َشْيءٍ  َوُكلِّ  َوالرِّْجلِ  اْلَیدِ  َكْسرِ  ِفي َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣("اْلَعَصاِئبَ  َفْلَیْمَسحِ  ،ِباْلُعْذرِ  َأْعَذرَ  َفاللَّهُ  ،َمْعُصوًبا َكانَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٢١  ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َوَعنِ  َعَطاٍء، َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َنَعمْ : «َقالَ  اْلَجَباِئِر؟ َعَلى َأْمَسحُ : َعَطاءً  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ِمْغَولٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٢٢ ، َعنِ  الرَّ  َعَلى اْلَمْسحِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َسَألتُ : َقالَ  ،اْألَْشَعثِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»ِباْلُعْذرِ  َأْعَذرَ  َفاللَّهُ  َمْسًحا، َعَلْیَها اْمَسحْ : «َفَقالَ  ،اْلَجَباِئرِ 

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٦٢٣  َزْیدِ  َعنْ  َخاِلٍد، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُیوُنَس، ْبنُ  ِإْسَراِئیلُ  قال: َأْخَبَرَنا الرَّ
، ْبنِ   َأنْ  َفَأَمَرِني ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َفَسَأْلتُ  ،َزْنَديَّ  َأَحدُ  اْنَكَسرَ : «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  َجدِِّه، َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َعِليٍّ

  .)٦(»اْلَجَباِئرِ  َعَلى َأْمَسحَ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
األثر صحیح، وله طریقان، أما األول فإسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا، وأما الثاني فإسناده صحیح  )(٤

  .وعلیه فاألثر صحیح مقطوعمقطوع. 
. وأخرجه )١١٣: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، سوار بن أشعثاألثر حسن، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٥

 وعلیه یجنب الرجل في قال أنه"  إبراهیم، عن حماد، عن حنیفة، أبي عن )١٦: ص( اآلثارأبو یوسف في كتابه 
حنیفة، وحماد بن أبي سلیمان،  فیه أبو. و " الجبائر على مسح توضأ إن وكذلك علیهما، یمسح: قال الجبائر،

  كالهما صدوق.
 الضعفاءوقال العقیلي في كتابه  .)٤٢١: ص( التهذیب منكر، فیه عمرو بن خالد، متروك. تقریب الحدیث )(٦

  ".هذا خالد بن عمرو حدیث من إال الحدیث هذا یعرف ال: ")٢٦٨/ ٣( الكبیر
 عن فرواه ،وجیه بن موسى بن عمر ذلك على وتابعه: ")٣٤٩/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 آخر بإسناد وروي .الخذالن من باهللا ونعوذ ،الوضع إلى منسوب متروك موسى بن وعمر ،مثله علي بن زید
 عن علي، بن زید عن آخر، بإسناد المكي یزید بن خالد الولید أبو ورواه .بشيء ولیس ،علي بن زید عن مجهول

 بن عطاء حدیث فیه روي ما وأصح. شيء الباب هذا في r النبي عن یثبت وال ،ضعیف الولید وأبو، مرسالً  علي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق،  َعْبدُ  -  ٦٢٤ ، َعنِ الرَّ  َنْفِسي، َفَشَجْجتُ  ِلي َبِعیًرا َضَرْبتُ  ُكَهْیلٍ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»اْلَماءَ  َتْقَرْبهُ  َوَال  ،َحْوَلهُ  َما اْغِسلْ « :َفَقالَ  ،ُجَبْیرٍ  ْبنَ  َسِعیدَ  َفَسَأْلتُ 

زَّاِق،  َعْبدُ  -  ٦٢٥ ٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنِ الرَّ  ِإَذا: «َقالَ  ،ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُمَحرَّ
  .)٢(»اْلِعَصاَبةِ  َحْولَ  َفاْمَسحْ  ،َمْعُصوًبا اْلُجْرحُ  َكانَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٢٦  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  اْلَجِزیَرِة، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنِ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(ِمْثَلهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٢٧  َعَليَّ  َفاْشَتدَّ  ُأُذِني اْشَتَكْیتُ  ِإنِ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َفَقطْ  اْلَماءَ  َوَأِمسََّها ،تَُنقَِّها َال : «َقالَ  ،َأْغِسَلَها َأنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٢٨  َأِبي َعَلى َدَخْلَنا: َقالَ  ،ُسَلْیَمانَ  ْبنُ  َعاِصمُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
َیاِحيِّ  اْلَعاِلَیةِ  ُؤوُه، َوِجعٌ  َوُهوَ  الرِّ  َفِإنََّها َهِذهِ  َعَلى اْمَسُحوا: «َقالَ  ،ِرْجَلْیهِ  ِإْحَدى َبِقَیتْ  َفَلمَّا َفَوضَّ
  .ُحْمَرةٌ  ِبَها َوَكانَ  ،»َمِریَضةٌ 

  .)٥(اْلَوَرمُ : َواْلُحْمَرةُ  
ْنَسانِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  الدُّودِ  َبابُ    اإلِْ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٢٩ ْنَسانِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  الدُّودِ  ِفي َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ،اْلَقْرعِ  َحبِّ  ِمْثلَ  ،اْإلِ
  .)٦(»ُوُضوءٌ  ِمْنهُ  َعَلْیهِ  َلْیَس : «َقالَ 

                                                                                                                                                                          
 في عمر ابن عن روینا ما مع بعدهم فمن التابعین من الفقهاء قول فیه وٕانما بالقوي ولیس تقدم قد الذي رباح أبي

  ".أعلم واهللا العصابة، على المسح
  .!!" حسن وسنده: ")٦٢٢/ ٩( العمال كنزقال صحاب كتاب فائدة:   

  إسناده صحیح مقطوع. )(١
ر، متروك.  )(٢ وهو . )٣٢٠: ص( التهذیب تقریباألثر صحیح، وهذا إسناده منكر موقوف، فیه عبد اهللا بن ُمَحرَّ

  .)٢٦٢(برقم عند المصنف 
عیینة شیخ معمر من أهل الجزیرة،   )١٦٣٧٥( إسناده صحیح موقوف، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّ الروایة برقم )(٣

 معصوب جرح به كان من بلفظ: " )١٢٦/ ١(همصنف]، واهللا أعلم.  وأخرجه ابن أبي شیبة في راشد بن إسحاقوهو [
  ". بإسناد صحیح موقوف.یغسله وال حوله ما فلیمسح العنت علیه فخشي

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٣٠ ، َعنِ  الرَّ ْنَسانِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  الدُّودِ  ِفي ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ  ،اْإلِ
  .)١(»ُوُضوءٌ  ِفیهِ  َلْیَس : «َقالَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٦٣١  ِمنَ  َیْخُرجُ  الدُّودِ  ِفي َعَطاءٍ  َعنْ  اللَِّه، ُعَبْیدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
ْنَسانِ  أُ  اْإلِ   .)٢(" ِمْنهُ  ُیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٣٢ ، َعنِ  الرَّ   .َقاَلهُ  َعَطاءٍ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا    .)٤()٣(َنْأُخذُ  َوِبهِ  :الرَّ

أُ  َال  :َقالَ  َمنْ  َبابُ    النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا ُیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٣٣  َأنَّ  َأِبي، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُحَسْینٍ  ْبنِ  َعِليِّ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  ِإَلى َفَقامَ  ،اْلُمَؤذِّنُ  َجاَءهُ  ثُمَّ  َكِتًفا، َفَأَكلَ  الطََّعامِ  ِإَلى ُدِعيَ " ،r اللَّهِ  َرُسولَ  أْ  َوَلمْ  الصَّ   .)٥(َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٣٤ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ َمِريِّ  ُأَمیَّةَ  ْبنِ  َعْمِرو اْبنِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  َعنْ  ،)١(الضَّ

َالةِ  ِإَلى َقامَ  ثُمَّ  السِِّكیَن، َفَأْلَقى اْلُمَؤذِّنُ  َفَأتَاهُ  ،َفَأَكلَ  َكِتفٍ  ِمنْ  اْحَتزَّ « ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأى َأنَّهُ  َأِبیِه،  الصَّ
أْ  َوَلمْ    .)٢(»َیَتَوضَّ

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
. )٤٩٤: ص( التهذیب تقریب، متروك. العرزمي عبید بن محمداألثر صحیح، وهذا إسناده منكر مقطوع، فیه  )(٢

 دبره من خرجت إذا یتوضأ: «قال عطاء، عن جریج، ابنمن طریق  )٤٣/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابنوأخرجه 
  ، بإسناد صحیح.»الدودة

وقال المحقق: "العبارة مضطربة، ولعل المعنى أن عبد الرزاق . )٦٣٨(برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣
أخبرنا عن سفیان أنَّه قال، وبه نأخذ، أو الصواب عن عطاء مثله قال عبد الرزاق وبه نأخذ". قلت: الراج عندي 

  الثاني، لمألمته للسیاق، واهللا أعلم.
 شیبة أبي ابنوأخرجه  وع، فیه رجًال مبهمًا.لألثر إسنادان، أما األول فاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقط )(٤

، بإسناد »الدودة دبره من خرجت إذا یتوضأ: «قال عطاء، عن جریج، ابنمن طریق  )٤٣/ ١( أخرجه في مصنفه
  صحیح.

  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.  
 حدثني: قال محمد، بن جعفرمن طریق  )١٠٨/ ٤٤( همسندرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه أحمد في  )(٥

 فخرج بالل، فجاءه ،كتفاً  أكل r اهللا رسول أن"  سلمة، أم عن سلمة، أم ابنة زینب عن حسین، بن علي عن أبي،
  . صححه شعیب األرنؤوط في حاشیته.ماء یمس ولم الصالة إلى
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زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٦٣٥  َیَساٍر، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
أَ : «َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َالِة، ِإَلى َمَضى ُثمَّ  َفَأَكَل، َكِتًفا اْحَتزَّ  ُثمَّ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َتَوضَّ  َوَلمْ  الصَّ

أْ    .)٣(»َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٣٦ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َرَأْیتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  اْألَْنَصاِر، ِمنَ  َرُجلٍ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

َالِة، ِإَلى َقامَ  ُثمَّ  َشاٍة، َكِتفِ  ِمنْ  َأَكلَ « ،r اللَّهِ  َرُسولَ  أْ  َوَلمْ  الصَّ   .)٤(»َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٣٧  َأنَّهُ  اْلُخَواِر، َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالِة، ِإَلى َوَقامَ  َفَوَضَعُه، اْلُمَؤذِّنُ  َأَتاهُ  َعْرًقا، َیْأُكلُ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َبْیَنا: «َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمعَ   َوَلمْ  الصَّ
  .)٥(»َماءً  َیَمسَّ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٦٣٨  َأنَّ  ُیوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 )٦(َجْنًبا ،r اللَّهِ  ِلَرُسولِ  َقرََّبتْ  َأنََّها« َأْخَبْرُتهُ  ،r النَِّبيِّ  َزْوجَ  َسَلَمةَ  ُأمَّ  َأنَّ  َأْخَبَرُه، َیَسارٍ  ْبنَ  َعَطاءَ 
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ُثمَّ  ِمْنُه، َفَأَكلَ  َمْشِوی ا أْ  َوَلمْ  ،الصَّ   .)٧(»َیَتَوضَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  )٨(َأْنَبأَ  -  ٦٣٩  اْلُمْنَكِدرِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَنا: َقاَال  ُجَرْیٍج، َواْبنُ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
بَ : َیُقولُ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َأ، ِبَوُضوٍء، َدَعا ُثمَّ  َوَلْحٌم، ُخْبزٌ  r اللَّهِ  ِلَرُسولِ  ُقرِّ  ثُمَّ  َفَتَوضَّ

َالةِ  ِإَلى َقامَ  ُثمَّ  َفَأَكَل، َطَعاِمهِ  ِبَفْضلِ  َدَعا ُثمَّ  الظُّْهَر، َصلَّى أْ  َوَلمْ  الصَّ  َأِبي َمعَ  َدَخلتُ  ثُمَّ : َقالَ  ،َیَتَوضَّ
 َلَنا َحَلبَ  ُثمَّ  َفاْعَتَقَلَها، ِبَها َفُأِتيَ  »َشاُتُكْم؟ َأْینَ : «َفَقالَ  َوَجَدُه، َما َفَواللَّهِ  َشْيٍء؟ ِمنْ  َهلْ : َفَقالَ  ،َبْكرٍ 

                                                                                                                                                                          
 بن جعفرالشاملة أنَّه [، وأشار مدخلوا دار التأصیل على المكتبة )٦٤٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

َمِريِّ  أمیة بن عمرو  ،!!" أمیة بن عمرو عن: "إلى العلمي المجلس طبعة في تحرف ]، وقالوا في حاشیته: "الضَّ
  ".)٦٣٤( العلمیة الكتب طبعة عن والمثبت

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  ).٦٣٥الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وله شاهد من حدیث ابن عباس برقم ( )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  .)٣٠٤/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .منه كثیراً  شیئاً  أو معظمه تكون الشيء من القطعة )(٦
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧
  [أنبأنا]. )٦٤٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٨
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َالةِ  ِإَلى ُقْمَنا ُثمَّ  َفَأَكْلَنا، ،)١(اَحسبن َلَنا َفَصَنعَ  ْأ، َوَلمْ  الصَّ  َهاَهَنا َفُوِضَعتْ  ُعَمرَ  َمعَ  َدَخْلتُ  ُثمَّ  َیَتَوضَّ
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ُثمَّ  ُعَمُر، َفَأَكلَ  َوَلْحٌم، ُخْبزٌ  ِفیَها َجْفَنةٌ  َوَهاَهَنا َوَلْحٌم، ُخْبزٌ  ِفیَها َجْفَنةٌ  أ َوَلمْ  الصَّ   .)٢(َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٦٤٠   .)٣(ِمْثَلهُ  َجاِبرٍ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٤١ أُ  َال  َكانَ  َعِلی ا َأنَّ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ  َیَتَوضَّ

  .)٤("النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٤٢  َیَسارٍ  ْبنَ  ُسَلْیَمانَ  َأنَّ  ُیوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ُأ، ُهَرْیَرةَ  َأَبا َوَرَأى ُهَرْیَرَة، َوَأَبا َعبَّاٍس، اْبنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َأْخَبَرُه،  ِممَّا َأَتْدِري َعبَّاسٍ  اْبنَ  َیا: َقالَ  ُثمَّ  َیَتَوضَّ
ُأ؟ )٥(َذا ْأتُ : َقالَ  ،َال : َقالَ  َأَتَوضَّ ْأُت، ِممَّا ُأَباِلي َما: َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  َأَكْلُتَها، َأِقطٍ  َأْثَوارِ  ِمنْ  َتَوضَّ  َتَوضَّ

َالةِ  ِإَلى َقامَ  ثُمَّ  َلْحٍم، َكِتفَ  َأَكلَ « ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َلَرَأْیتُ  َأْشَهدُ  أَ  َوَما الصَّ   .»َتَوضَّ
  .)٦(ِمْنُهَما َذِلكَ  َحاِضرٌ  َوُسَلْیَمانُ : َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٤٣ ، َعَطاءٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأنَّ  اْلُمَسیِِّب، ْبنَ  َسِعیدَ  َسِمْعتُ  اْلُخَراَساِنيِّ
َالةِ  ِإَلى َمَضى ثُمَّ  النَّاُر، َمسَّْتهُ  َقدْ  َطَعاًما َأَكلَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  أْ  َوَلمْ  ،الصَّ  ِإالَّ  َأْعَلمُ  َوَال : َقالَ  ،َیَتَوضَّ

ْأتُ : «ُعْثَمانُ  َقالَ  ثُمَّ : َقالَ  أَ  َكَما َتَوضَّ  َوَصلَّْیتُ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َأَكلَ  َكَما َوَأَكْلتُ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َتَوضَّ
  .)٧(»r اللَّهِ  َرُسولُ  َصلَّى َكَما

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٤٤ ، َعنِ  الرَّ  ،اْلَهادِ  ْبنِ  َشدَّادِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،َعْونٍ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
 r َنِبیَِّنا َأْزَواجُ  َوِفیَنا َأَحدٌ  ُیْسَألُ  َوَكْیفَ : َمْرَوانُ  َفَقالَ  النَّاُر، َمسَّتِ  ِممَّا اْلُوُضوءُ : ُهَرْیَرةَ  َأُبو َقالَ : َقالَ 

                                                           
قال المحقق: "روى الحازمي هذا الحدیث من طریق عبد اهللا بن محمد القرشي عن جابر، وفیه "فطبخ لنا لباء"  )(١

، وصورة الكلمات في األصل هكذا" حلب لبا فصنع لنا حسبنا" ولعله "حیسًا" أو "جساء". وفي دار ٥٠االعتبار ص 
"غیر واضح في األصل، والمثبت من "األوسط"  كما روى الحازمي، وقالوا في حاشیته: )٦٤٥(برقم  ١التأصیل ط

  البن المنذر،...، من حدیث عبد الرزاق، به".
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
 جعفرو  ،)٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیمإسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه  )(٤
  ).١٤١: ص( التهذیب تقریب. وفاته تاریخ انظر. طالب أبي بن علي زمن یدرك لم الصادق محمد بن
  [من ماذ]. )٦٤٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧
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أَ  َوَقدْ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َأتَاِني: «َفَقاَلتْ  ،َفَسَأْلُتَها َسَلَمةَ  ُأمِّ  ِإَلى َفَأْرَسَلِني: َقالَ  ،َوُأمََّهاتَُنا  َعْرًقا َفَناَوْلُتهُ  َتَوضَّ
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ُثمَّ  َفَأَكَل، َكِتًفا َأوْ  أْ  َوَلمْ  ،الصَّ   .)١(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٤٥ ، َعنِ  الرَّ  ِإَلى r اللَّهِ  َرُسولُ  َخَرجَ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالةِ    .)٢(»َفَصلَّى َمَضى ثُمَّ  ِمْنُه، َفاْنَتَهَش  َفَأَخَذهُ  َعْرٌق، َمَعهُ  ِصْبَیاِنهِ  َبْعَض  َفَرَأى ،الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٤٦  ،)٣(َخاِلهِ  َعنْ  ُیَحدُِّث، ِإْسَحاقَ  ْبنَ  ُمَحمَّدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َأْخِبْرِني َرُجلٌ  َلهُ  َفَقالَ  ،َفُیَحدِّثُ  َمْیُموَنةَ  َخاَلِتهِ  َبْیتِ  ِفي َلهُ  )٤(ُیَبیَّتُ  اْلُجُمَعةِ  یْومَ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ 
 َوَأْصَحاُبهُ  ُهوَ  َكانَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َرَأْیتُ  َما ِإالَّ  ُأْخِبُركَ  َال : «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َفَقالَ  النَّاُر، َمسَّتِ  )٥(ِممَّا
َالةِ  ِإَلى َفَقامَ  اْلُمَؤذِّنُ  َفَجاَءهُ  ،)٦(َبْیِتهِ  ِفي  ،َوَلْحمٌ  ،ُخْبزٌ  ِفیَها ِبَصْحَفةٍ  ُلِقيَ  ِباْلَبابِ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى ،الصَّ

َالةِ  ِإَلى َرَجعَ  ُثمَّ  َوَأَكُلوا، َفَأَكلَ  ِبَأْصَحاِبهِ  َفَرَجعَ  أْ  َوَلمْ  ،الصَّ   .)٧(»َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٤٧  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

دِّیقُ  َبْكرٍ  َأُبو َأَكلَ : «َیُقولُ  أْ  َوَلمْ  َلَنا َفَصلَّى َقامَ  ثُمَّ  ،ِذَراعٍ  َأوْ  َلْحمٍ  َكِتفَ  ،t الصِّ   .»َیَتَوضَّ

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
 مع ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد فیه ،حسن إسنادهالحدیث صحیح، وهذا  )(٢
: ص( التحصیل جامع. مراسیله صححوا األئمة من جماعة ألنَّ  ؛rعن النبي  النخعي إبراهیم إرسال فیه أنَّ 

   ).٦٤٤له شواهد من حدیث أبي هریرة برقم (و  ).١٤١
عن المصنف، وذكر فیه  )٣٤٣/ ٣( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهیدابن عبد البر في كتابه  أورده )(٣

 وخالعن الدَّبري، به. وفیه [خاله]. وقال الطبراني: " )٣١٠/ ١٠( الكبیر المعجم[خالد]. وأخرجه الطبراني في كتابه 
  ". عباس ابن عن یسار بن موسى "، وعنون الطبراني لهذا الحدیث: "یسار بن موسى إسحاق ابن

 أسماء في الكمال تهذیب . انظر ترجمته فيیسار بن إسحاق بن محمد عمهو  یسار بن موسىقلت: 
  . فمن الواضح أنَّ محمد بن إسحاق دلسه هنا، واهللا أعلم. )١٦٨/ ٢٩( الرجال

كما رجح المحقق، وقالوا في حاشیته: "في  )٦٥٢(برقم  ١قال المحقق: "عندي هو "ُیْبَسُط". وفي دار التأصیل ط )(٤
   .ویب من التمهید" البن عبد البر،...، منسوبًا لعبد الرزاق بإسناده، به"األصل: "یبیت"، والتص

ا]. )٦٥٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥   [عمَّ
   كما في األصل. )٦٥٢(برقم  ١قال المحقق: "كذا في الكنز، وفي األصل كأنَّه قتیبة". وفي دار التأصیل ط )(٦
 ).٤٦٧: ص( التهذیب تقریب. صدوق، یسار بن إسحاق بن محمد إسناده حسن، فیه فیههذا الحدیث صحیح، و  )(٧
  ).٦٤٤له شواهد من حدیث أبي هریرة برقم (و 
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: َقالَ  َأنَّهُ  َحِسْبتُ : َقالَ  ،َیَدهُ  َیْغِسلْ  َوَلمْ  ،ُیَمْضِمْض  َوَلمْ  َقالَ  ،َجاِبًرا َأنَّ  َوَحِسْبتُ : َعَطاءٌ  َقالَ  
  .)١(َیَدهُ  َمَسحَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٤٨  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ثُمَّ  َوَلْحًما، ُخْبًزا َبْكرٍ  َأُبو َأَكلَ : «َیُقولُ  اللَّهِ  َعْبدِ  أْ  َوَلمْ  ،الصَّ   .)٢(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٦٤٩ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َوالثَّْوِريِّ
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ثُمَّ  َوَلْحًما، ُخْبًزا َبْكرٍ  َأِبي َمعَ  َأَكْلَنا: «َقالَ  اللَّهِ  أْ  َوَلمْ  ،الصَّ   .»َیَتَوضَّ

  .)٤(-  »َمْضَمَض  َأنَّهُ  ِإالَّ : «َقالَ  ،َأْحَسُبهُ  )٣(َقدْ  -: َمْعَمرٌ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٥٠  ِبَجفَنةٍ  َأتَْیَنا: «َقالَ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َمرَّ  َمنْ  َیْدُعو َوَجَعلَ  َمَعُه، َوَأَكْلَنا ِمْنَها َفَأَكلَ  الطَِّریقِ  ِفي َفُوِضَعتْ  ِبَها َفَأَمرَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َمعَ  َوَنْحنُ 
َالةِ  ِإَلى َمَضْیَنا ثُمَّ  ِبِه،   .)٥(»َصلَّى ثُمَّ  َفاُه، َوَمْضَمَض  َأَصاِبِعهِ  َأْطَرافَ  َغَسلَ  َأنْ  َعَلى َزادَ  َفَما الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٥١  َكانَ  َأنَّهُ  َجاِبٍر، َعنْ  ،ُیَحدِّثُ  َسِمْعُتهُ : َقالَ  اْلُمْنَكِدرِ  اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أْ  َوَلمْ  َفَصلَّى َقامَ  ُثمَّ  َجْفَنٍة، ِمنْ  ُعَمرُ  َأَكلَ «   .)٦(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٥٢ ، َعنِ  الرَّ  ُأِتیَنا: «َقالَ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
 َأَصاِبَعهُ  َوَغَسلَ  َفَمْضَمَض، َمْسُعودٍ  اْبنُ  َوَمَعَنا َفَأَكْلَنا، َوَلْحمٌ  ،ُخْبزٌ  ِفیَها َمْسُعودٍ  اْبنِ  َبْیتِ  ِمنْ  ِبَقْصَعةٍ 

  .)٧(»اْلَمْغِربِ  ِعْندَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٥٣  ِإنََّما: "َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ُمهُ  وََال  َشْيءٍ  ِمنْ  ُتِحلُّ  َوَما اللَِّه، َبَرَكةُ  النَّارُ   َدَخَل، ِممَّا ُوُضوءَ  وََال  النَّاُر، َمسَّتِ  ِممَّا ُوُضوءَ  وَالَ  ،ُتَحرِّ

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  [ثم]. )٦٥٦(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد فیه موقوف، حسن إسناده )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  إسناده صحیح موقوف. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٤٣ 
 

ْنَساِن، ِمنَ  َخَرجَ  ِممَّا اْلُوُضوءُ  ِإنََّما  النَّارُ  َمسَّتِ  ِإَذا: ِلَقْوِلِهمْ  َشْيءٍ  ِمنْ  ُتِحلُّ  َال : َقْوُلهُ  َوَأمَّا )١([...] اْإلِ
، الطَِّالءَ  ُمهُ  َال : َوَقْوُلهُ  َحلَّ   ." النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا اْلُوُضوءُ : ِلَقْوِلِهمْ  ُتَحرِّ

ْنَسانٍ  َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َوَسِمْعتُ : َعَطاءٌ  َقالَ  ًئا ُكْنتَ  َفِإنْ : «َذِلكَ  َعنْ  َیْسَأُلُه، ِإلِ  ِممَّا ُمَتَوضِّ
أُ  ،َبْأًسا ِباْلَحِمیمِ  ِباْلُغْسلِ  َیَرى َال  َوَكانَ  ،»ِبهِ  َیْغَتِسلُ  اْلَحِمیمَ  َفِإنَّ  ،النَّارُ  َمسَّتِ   اْألَْدَهانَ  َوَأنَّ  ِبِه، َوَیَتَوضَّ

أْ  َفَال  ،النَّارُ  َمسَّْتَها َقدْ    .)٢(ِمْنَها تََتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٥٤  ُكنَّا: «َقالَ  َأنَّهُ  ،)٣(َیِزیدَ  َأِبي ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

بُ  ،َأْحَیاًنا َعبَّاسٍ  اْبنَ  َنْأِتي  َأنْ  َعَلى َیِزیدُ  وََال  َوَنَتَعشَّى، َفَیَتَعشَّى الشَّْمسِ  ُغُروبِ  ِعْندَ  َعَشاَءهُ  َفُیَقرِّ
ُأ، وََال  وُیَمْضِمَض، َكفَّْیهِ  َیْغِسلَ    .)٤(»ُیَصلِّي ُثمَّ  َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٥٥ ، َعنِ  الرَّ  َعنِ  ُسِئلَ  َأنَّهُ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، َعنْ  َیِزیَد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»َطیًِّبا ِإالَّ  َیِزْدهُ  َلمْ  النَّارَ  ِإنَّ : «َفَقالَ  ،النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا اْلُوُضوءِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٥٦  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمْوَلى ِمْقَسٍم، َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةِ  َوُنوِديَ  َطَعاًما َلَنا َفَقرَّبَ  ،َبْیِتهِ  ِفي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمعَ  ُكنَّا: َقالَ   َفاْبَدُءوا َهَذا َحَضرَ  ِإَذا: «َفَقالَ  ،ِبالصَّ
ُأ؟ َأَال : َبْعُضُهمْ  َفَقالَ  اْلَقْوُم، َفَأَكلَ  ،»ِبهِ   َمسَّتِ  ِممَّا اْلُوُضوءُ : «ُیَقالُ  َقالَ : َلهُ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َفَقالَ  َنَتَوضَّ

 ِطْنَفَسةٍ  َعَلى ِبَنا َصلَّى ثُمَّ : َقالَ  ،»َتْأُكْلهُ  َلمْ  النَّارُ  َتَمسَّهُ  َلمْ  َوَلوْ  َطیًِّبا، ِإالَّ  النَّارُ  َزاَدهُ  َما: «َقالَ  ،»النَّارُ 
  .)٦(َبْیَتهُ  َطبَّقَ  َقدْ  - ِبَساطٍ  َعَلى َأوْ  - 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٥٧ ، َعنِ  الرَّ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َبِشیٍر، َأِبي ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»ُأَمْضِمَض  َال  َأنْ  َباَلْیتُ  َما )٧(التََّلمُّظُ  َلْوَال : «َقالَ  َعبَّاسٍ 

                                                           
  [قال]. )٦٥٩(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
 تهذیب)، والوصاوب [عبید اهللا بن أبي یزید]. انظر ترجمته في ٦٦٠برقم ( ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

  .)١٧٨/ ١٩( الرجال أسماء في الكمال
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  . )٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبى بن یزیدإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٥
 اْبنُ  َصلَّى«. أما قوله: )٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبى بن یزیدإسناده ضعیف موقف، فیه  )(٦

  .)١٥٤٢(. صحیح موقوف برقم »َبْیَتهُ  َطبَّقَ  َقدْ  - ِبَساطٍ  َأوْ  -  َطْنَفَسةٍ  َعَلى َعبَّاسٍ 
 المصنف الغریب. أسناِنه بینَ  الطَّعام من بقیَّةً  یتِّبعُ  كأنَّه األكل، بعدَ  الفم في والشَّفتین اللِّسان تحریكُ  إنَّه )(٧
)٢/٤٦٧(.  
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٥٨ ، َعنِ  الرَّ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َداُوَد، ْبنِ  َواِئلِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
ْومُ  َخَرَج، ِممَّا اْلُوُضوءُ  ِإنََّما: «َقالَ    .)٢(»َخَرجَ  ِممَّا َوَلْیَس  َدَخَل، ِممَّا َوالصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٥٩  َعنْ  ،)٣(التَّْیِميُّ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َراِشدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
 َوِعْنَدهُ  اْلَمْغِربِ  َقْبلَ  َطْلَحةَ  َأِبي َمعَ  َفَتَعشَّْیتُ  اْلَمِدیَنةَ  َقِدْمتُ : " َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ،)٤(َزْیدٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ 
أُ  َفُقْمتُ  اْلَمْغِربُ  َفَحَضَرتِ  َكْعبٍ  ْبنُ  ُأَبيُّ  ِفیِهمْ  ،r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َنَفرٌ   َهِذهِ  َما: َفَقاُلوا َأَتَوضَّ

أُ  الطَّیَِّباتِ  ِمنَ  َأْحَدْثَتَها، الَِّتي اْلِعَراِقیَّةُ  ُئوا َوَلمْ  َجِمیًعا اْلَمْغِربَ  َفَصلَُّوا ؟  تََتَوضَّ   .)٥("َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٦٠  َمسَّتِ  َعمَّا َعِبیَدةَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َوُخْبٍز، َوَسْمنٍ  ِبَلَبنٍ  َفَدَعا ،اْألَِمیرُ  َدَعاهُ  َأْحَسُبهُ : َقالَ  ،َحاَجةٌ  َأْعَجَلْتهُ  ثُمَّ  َفُذِبَحْت، ِبَشاةٍ  َفَأَمرَ  النَّاُر،
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ُثمَّ  َمَعُه، َوَأَكْلَنا َفَأَكلَ  أَ  َوَما ،َفَصلَّى الصَّ   ". َتَوضَّ

  .)٦(»َذِلكَ  ُیِرَیِني َأنْ  َأَرادَ  ِإنََّما َفَظَنْنتُ : «ِسیِرینَ  اْبنُ  َقالَ  

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح موقوف. )(١
إسناده صحیح موقوف، مع أنَّ فیه إرسال إبراهیم النخعي عن ابن مسعود؛ ألنَّ البیهقي صحح إرساله عن ابن  )(٢

  .)١٤١: ص( التحصیل جامعمسعود. 
عن المصنف،  )٥٤/ ٢( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبأورده العیني في كتابه  )(٣

. انظر: ترجمته في التیمى القرشى موسى بن عمر بن عثمان]، قلت: هو التَّْیِميُّ  عمرو بن عثمانبه، وذكر فیه [
  .)٤٦٥-٤٦٤/ ١٩( الرجال أسماء في الكمال تهذیب

قال المحقق: "كذا في األصل ولم أجد عقبة بن زید في كتب الرجال، ولعل الصواب موسى بن عقبة عن عبد  )(٤
[عبد الرحمن بن زید بن عقبة]، وقالوا في  )٦٦٥( برقم  ١الرحمن بن زید كما في الموطأ". وفي دار التأصیل ط

والمثبت هو الصواب. والحدیث أخرجه  حاشیته: "قوله: "زید بن عقبة" في األصل: "عقبة بن زید"، وهو خطأ،
  أحمد،...، والطحاوي في شرح معاني اآلثار،...، من طرق عن عبد الرحمن بن زید بن عقبة، عن أنس، به".

عن  )٥٤/ ٢( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبوأورده العیني في كتابه 
 واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهیدق ابن عبد البر في كتابه المصنف، به، وذكر فیه [عقبة بن زید]، وعل

  ".المدینة أهل من جماعة زید بن الرحمن عبد عن القصة هذه روى وقد: ")٣٤٠/ ٣(
  قلت: الصواب ما رجح في دار التأصیل، كما هو واضح، واهللا أعلم.

، صدوق. تحریر تقریب التیمى القرشى موسى بن عمر بن عثماناألثر صحیح، وهذا إسناده حسن موقوف، فیه  )(٥
 أقوال من المسند الصحیح أو الصحیحة اآلثار سلسلة، ومتابعاته صححها صاحب كتاب )٤٤٤/ ٢(التهذیب 
  .)٣١١/ ٢( والتابعین الصحابة

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٦١  َكانَ  َأنَّهُ  َسَلَمةَ  ْبنِ  َشِقیقِ  َعنْ  َشِقیٍق، اْبنِ  َعنِ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  الرَّ
أُ  وََال  ،ُیَصلِّي ُثمَّ  الثَِّریَد، َیْأُكلُ    .)١(" َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٦٢  َأِبي َمعَ  آُكلُ  ُكْنتُ : «َقالَ  َغاِلبٍ  َأِبي َعنْ  ،)٢(ُسَلْیَمانَ  ْبنِ  َمْعَمرِ  َعنْ  الرَّ
أُ  َوَال  َفُیَصلِّي َواللَّْحَم، الثَِّریدَ  ُأَماَمةَ    .)٣(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٦٣  ِممَّا اْلُوُضوءُ  ِإنََّما: «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ِمْنهُ  َعَلْیكَ  َخِبیثٌ  َوُهوَ  َوَیْخُرجُ  ،ِمْنهُ  َعَلْیكَ  َال  َطیِّبٌ  َوُهوَ  َیْدُخلُ  َألَنَّهُ  َدَخَل، ِممَّا َوَلْیَس : «َقالَ  ،»َخَرجَ 

  .)٤(»َوالطُُّهورُ  اْلُوُضوءُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٦٦٤  َأِبي ْبنَ  َعَطاءَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َرِبیَعةَ  ْبنُ  َیْحَیى َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

َالةِ  ِإَلى َقامَ  ُثمَّ  ِذَراًعا، َأوْ  َشاةٍ  َكِتفَ  َأَكلَ  َبْكٍر، َأَبا َأنَّ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  َجاِبرُ  َأْخَبَرِني: َیُقولُ  ،َرَباحٍ   الصَّ
ْأ، َوَلمْ    .)٥(»ُأْحِدثْ  َلمْ  ِإنِّي: «َفَقالَ  ِبَوُضوٍء؟ َنْأِتیكَ : َلهُ  َفِقیلَ  َیَتَوضَّ

  الشِّدَّةِ  ِمنَ  النَّارُ  َمسَّتِ  ِفیَما َجاءَ  َما َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٦٥ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأِبي َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  الزُّْهِريِّ

: )٦(َلهُ  َفَقاَلتْ  ،ُیَصلِّي َقامَ  ثُمَّ  َسِویًقا، َفَسَقْتهُ  َحِبیَبةَ  ُأمِّ  َعَلى َدَخلَ  َأنَّهُ  اْألَْخَنِس، ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  ْبنِ  ُسْفَیانَ 
أْ  أْ : «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي ؛َأِخي؟ اْبنَ  َیا َتَوضَّ   .»النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا َتَوضَّ

آنِ  َكاَنا َوَعاِئَشةَ  ثَاِبٍت، ْبنَ  َزْیدَ  َأنَّ  َبَلَغِني،: الزُّْهِريُّ  َقالَ : َمْعَمرٌ  َقالَ   َمسَّتِ  ِممَّا َیَتَوضَّ
  .)١("النَّارُ 

                                                           
  .)٢٨٧: ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف مقطوع، فیه ابن شقیق، لین الحدیث.  )(١
قال المحقق: "هو عندي: "معمر بن سلیمان الرقي" من رجال التهذیب، وعبد الرزاق یروي عن جعفر بن سلیمان  )(٢

. [جعفر بن سلیمان]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "جعفر بن سلیمان عن )٦٦٨(برقم  ١أیضًا". وفي دار التأصیل ط
، وهو تصحیف بین؛ فعبد الرزاق یروي عن أبي غالب: تحرف في األصل إلى: "معمر بن سلیمان عن غالب"

جعفر بن سلیمان الضبعي، ویروي جعفر عن أبي غالب الراسبي، ویروي أبو غالب عن أبي أمامة الباهلي، 
  ووجدناه على الصواب عند ابن المنذر في األوسط".

  . )٦٦٤: ص( التهذیب تقریب إسناده ضعیف موقوف، فیه أبو غالب البصري، یخطئ، ولم یتابعه أحد. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
 الوسطى األحكاماألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه یحیى بن ربیعة الصنعاني، ال یحتج به.  )(٥
  .)٦٤٧( برقموهو عند المصنف . )٢/٩٤(

  ).٦٧١برقم ( ١زاد المحقق كلمة [له]، ولم تزد في دار التأصیل ط )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٦٦  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا الرَّ
: َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،r النَِّبيِّ  َزْوجِ  َحِبیَبةَ  ُأمِّ  َعنْ  اْألَْخَنِس، ْبنِ  َسِعیدِ  ْبنِ  ُسْفَیانَ  َأِبي َعنْ 

ُئوا«   .»النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا َتَوضَّ
  .)٢( ِمْثَلهُ  r النَِّبيِّ  َعنِ  َعاِئَشَة، َوَعنْ  ثَاِبٍت، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َذِلكَ  َوَبَلَغِني: الزُّْهِريُّ  َقالَ  

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٦٦٧ ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  اْلَعِزیِز، َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
ُأ، َوُهوَ  ُهَرْیَرةَ  ِبَأِبي َمَرْرتُ : َقالَ  ،)٣(َقاِرظٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  أُ  ِممَّا َأَتْدِري: َفَقالَ  َیَتَوضَّ  ؟َأَتَوضَّ
ُئوا: «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِإنِّي َأَكْلُتَها، َأِقطٍ  َأْثَوارِ  ِمنْ    .)٤(»النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا َتَوضَّ

                                                                                                                                                                          
 بن المغیرة بن سعید بن سفیان أبوللحدیث ثالثة أسانید، أما األول فالحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن، فیه  )(١

  ).١/٦١، صدوق. ومتابعاته صححها األلباني في كتابه صحیح سنن أبي داود (األخنس
یبة في مصنفه وأما الثاني والثالث فرجاله ثقات، والحدیث بالغ. وأما أثر زید بن ثابت فوصله ابن أبي ش

، »النار مست مما توضئوا: «قال أنه ثابت، بن زید عن خارجة، عن الزهري، عن معمر، من طریق )٥٤/ ١(
  بإسناد صحیح موقوف.

  )٦٧٤(وأما أثر عائشة فأخرجه المصنف موصًال من وجه أخر برقم 
 بن المغیرة بن سعید بن سفیان أبوللحدیث ثالثة أسانید، أما األول فالحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن، فیه  )(٢

  ). ١/٦١، صدوق. ومتابعاته صححها األلباني في كتابه صحیح سنن أبي داود (األخنس
  وأما الثاني والثالث رجاله ثقات، والحدیث بالغ.

 أخبرني: شهاب ابنمن طریق  )٢٧٢/ ١( هصحیحفوصله مسلم في  وأما حدیث زید بن ثابت مرفوعًا،
 بن زید أباه أن أخبره األنصاري، زید بن خارجة أن هشام، بن الحارث بن الرحمن عبد نب بكر أبي بن الملك عبد
  .»النار مست مما الوضوء: «یقول r اهللا رسول سمعت: قال ثابت

 سعید أخبرني: شهاب ابنمن طریق  )٢٧٣/ ١(وأما حدیث عائشة مرفوعًا، فوصله مسلم في صحیحه 
 النار؟ مست مما الوضوء عن الزبیر، بن عروة سأل أنه الحدیث هذا أحدثه وأنا عثمان، بن عمرو بن خالد بن

  .»النار مست مما توضئوا: «r اهللا رسول قال: تقول r النبي زوج عائشة سمعت عروة،: فقال
قال المحقق: "في األصل: "عن عن عبد اهللا بن قارصًا بن محمد" والصواب ما أثبتناه، فقد رواه "ش" عن ابن  )(٣

علیة عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزیز عن إبراهیم بن عبد اهللا بن فارظ، واخرجه هكذا أحمد من 
  طریق المصنف،...، وهكذا في روایة ابن جریج التي عقیب هذا". 

[عن عبد اهللا بن قارظ]، وقالوا في حاشیته: "عبد اهللا بن قارظ، هو:  )٦٧٥(برقم  ١دار التأصیل ط وفي
عبد اهللا بن إبراهیم بن قارظ، ویقال فیه: إبراهیم بن عبد اهللا بن قارظ، كما في الذي یلیه من روایة ابن حجر. قال 

  قولین، فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثیرة".النووي في شرح مسلم،...، "وقد اختلف الحفاظ فیه على هذین ال
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٦٨  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ِشَهابٍ  اْبنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َوَجدَ  َأنَُّه، َأْخَبَرهُ  َقاِرظٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  ِإْبَراِهیمَ  َأنَّ  اْلَعِزیِز،  َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، َظْهرِ  َعَلى َیَتَوضَّ

أُ  ِإنََّما: ُهَرْیَرةَ  َأُبو أْ : «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  ِألَنَّ  َأَكْلُتَها، َأِقطٍ  َأْثَوارِ  ِمنْ  َأَتَوضَّ   .)١(»النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٦٩ : َقالَ  اْألَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِبي َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أْ  َوَلمْ  َصلَّْیتُ  ُثمَّ  النَّاُر، َمسَّْتهُ  َقدْ  َطَعاًما َأَكلتُ  َأوْ  ،َوَدمٍ  َفْرثٍ  ِفي َیَديَّ  َأَغَمْستُ  ،ُأَباِلي َما«   .»َأَتَوضَّ
  .)٢(َیْأُخذُ  اْلَحَسنُ  َكانَ  َوِبهِ : َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٧٠  َماِلٍك، ْبنَ  َأَنَس  َرَأْیتُ : َقالَ  ،ِقَالَبةَ  َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
اجِ  ِعْندِ  ِمنْ  َخَرجَ   َهَذا ِعْندِ  ِمنْ  َخَرْجتُ : " َقالَ  َحْمَزَة؟ َأَبا َیا َشْأُنكَ  َما: ُقْلتُ  َنْفَسُه، ُیَحدِّثُ  َوُهوَ  اْلَحجَّ

َالةِ  ِإَلى َقاُموا ُثمَّ  َوَأَكُلوا، َفَأَكلَ  ،ِللنَّاسِ  ِبَطَعامٍ  َفَدَعا الرَُّجلِ  ُئوا َوَما الصَّ  ،َماءً  َمسُّوا َفَما: َقالَ  َأوْ  -  َتَوضَّ
أُ  »َأَنٌس  َكانَ « -    .)٣(" النَّارُ  َغیََّرتِ  ِممَّا َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٧١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ أُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ  َیَتَوضَّ
أَ  َحتَّى النَّاُر، َمسَّتِ  ِممَّا   .)٤(" السُّْكرِ  ِمنَ  َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٧٢ أُ  ُهَرْیَرةَ  َأُبو َكانَ : َقالَ  ،ُبْرَقانَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِممَّا َیَتَوضَّ
 ِلْحَیِتي، ِبَها َفَدَهْنتُ  َطیَِّبةً  ُدْهَنةً  َأَخْذتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : َقالَ  ِإَلْیهِ  َفَأْرَسلَ  َعبَّاٍس، اْبنَ  َذِلكَ  َفَبَلغَ  النَّاُر، َمسَّتِ 
ًئا؟ َأُكْنتُ   َتْضِربْ  َفَال  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  ِباْلَحِدیثِ  َحدَّْثتَ  ِإَذا ،َأِخي اْبنَ  َیا: «ُهَرْیَرةَ  َأُبو َفَقالَ  ُمَتَوضِّ

  .»َجَدالً  اْألَْمثَالَ  َلهُ 
آنِ « َوالزُّْهِريُّ  َمْعَمٌر، َكانَ : َبْكرٍ  َأُبو َقالَ     .)٥(»النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا َیَتَوضَّ

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
ل جعفر بن برقان عن أبي هریرة. للحدیث ثالثة أسانید، أما األول فإسناده حسن، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسا )(٥

). ومتابعاته حسنها األلباني في كتابه صحیح سنن ابن ماجه ١٤٠: ص( التهذیب تقریبانظر تاریخ وفاته. 
)١/٢٥.(  

  وأما الثاني والثالث فكالهما صحیح مقطوع.  
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٧٣ ، َعنِ )١([...] الرَّ أُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ  ِممَّا َیَتَوضَّ
  .)٢(" النَّارُ  َمسَّتِ 

أُ  َكاَنتْ  َأنََّها َعاِئَشةَ  َعنْ  ُعْرَوُة،)٣([...] – ٦٧٤   .)٤(" النَّارُ  َمسَّتِ  ِممَّا تََتَوضَّ
  اْلَحِمیمِ  َماءِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٦٧٥  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٥(" اْلَحِمیمِ  ِباْلَماءِ  َیْغَتِسلُ  َكانَ  اْلَخطَّابِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٧٦ أُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِباْلَماءِ  َیَتَوضَّ
  .)٦(" اْلَحِمیمِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٧٧  َأنْ  َبْأَس  َال : «َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ )٧([...] الرَّ
أُ  ،ِباْلَحِمیمِ  ُیْغَتَسلَ    .)٨(»ِمْنهُ  َوُیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٧٨  اْلَحِمیمِ  ِباْلَماءِ  ُیْغَتَسلَ  َأنْ  ُیْكَرهُ  ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أَ    .)٩(»َال : «َقالَ  ِبِه؟ َوُیَتَوضَّ

  

                                                           
، وقالوا في حاشیته: )٦٨١(برقم  ١سقط من هنا شیخ عبد الرزاق، وهو [معمر بن راشد] كما في دار التأصیل ط )(١

  "قوله: "عن معمر" لیس في األصل، واستدركناه من التمهید،...، مسوبًا لعبد الرزاق، به". 
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
بعبد الرزاق، عن  )٦٨٢(برقم  ١وفي دار التأصیل ط قال المحقق: "سقط من اإلسناد اسم شیخ عبد الرزاق ...". )(٣

.. األثر]، وقالوا في حاشیته: "من أول اإلسسناد إلى هنا لیس في األصل، معمر، عن الزهري، عن عروة،.
  واستدركناه من التمهید البن عبد البر،...، معزوًا لعبد الرزاق، به".

  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
[ابن جریج]، وقالوا  )٦٨٥(برقم  ١قال المحقق: "سقط من النسخة اسم شیخ عبد الرزاق". وفي دار التأصیل ط )(٧

". قلت: هو كما أشیر في )٦٥٩(في حاشیته: "قوله: "عن ابن جریج" لیس في األصل، وأثبتناه بداللة ما تقدم برقم 
عن الدَّبري، به،  )٢٥١/ ١( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطدار التأصیل؛ ألنَّ ابن المنذر أخرجه في كتابه 

  وفیه [ابن جریج].
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
  إسناده صحیح مقطوع. )(٩
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١٤٩ 
 

  النَّارُ  َمسَّتِ  َوَما ،اْلَفاِكَهةِ  ِمنَ  ُأِكلَ  ِممَّا اْلَمْضَمَضةِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٧٩ ًئا َأُكْنتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َوَغاِسلَ  اللَّْحمِ  ِمنَ  ُمَتَوضِّ

 ،»َأْحَدُثوهُ  َشْيءٌ  اْألُْشَنانُ  ِإنََّما ،ِباْلَماءِ  َبلْ : «َقالَ  ِبَماٍء؟ َأوْ  ِبُأْشَنانٍ : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  َأَثِرِه؟ ِمنْ  َیِدكَ 
: َقالَ  ُمَتَمْضِمًضا؟ َأوْ  ِمْنُه، َیِدكَ  َغاِسلَ  َأُكْنتَ  ِمْنهُ  َأَكْلتَ  َوَدًكا َأوْ  ُرب ا َأوْ  َسْمًنا اْلَوَدكَ  َأَفَرَأْیتَ : ُقْلتُ 

  .)١(»َیَديَّ  َأْغِسلُ  َوَال  ،ِمْنهُ  ُأَمْضِمُض  َوَال : «َقالَ  َوْحَدُه؟ ُخْبزٍ  َفِمنْ : ُقْلتُ  ،»َال «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨٠  َلمْ : «َقالَ  ،َواْلَمْوزُ  ،اْلِخِریزُ  الثَِّمارُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

، ِمْنَها َشْيءٌ  ُیْلَصقَ  َأنْ  تَُقذَِّرِني َأنْ  ِإالَّ  ،ُأَمْضِمُض  َوَال  ،َیَديَّ  ِمْنَها ِألَْغِسلَ  َأُكنْ   َذِلكَ  ِلَغْیرِ  َفَأمَّا ِبَیَديَّ
 اْألَْضَراسِ  ِفي َیْدُخلُ  اللَّْحمَ  ِإنَّ : «َقالَ  َذِلَك؟ َبْینِ  ِمنْ  اللَّْحمِ  ِمنَ  ُتَمْضِمُض  َشْأُنكَ  َفَما: ُقْلتُ  ،»َفَال 

 ُتَمْضِمَض؟ َأالَّ  ،ُمَباِلًیا َأُكْنتَ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  َأْسَناِنكَ  ِفي َیْدُخلْ  َلمْ  َأنَّهُ  َعِلْمتَ  َلوْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َواْألَْسَنانِ 
  .)٢(»َأَبًدا ِمْنهُ  َأَتَمْضَمَض  َأالَّ  ،ُأَباِلي ُكْنتُ  َما َواللَّهِ  َال،: «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨١ َبْیِر، َأُبو َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  الزُّ
ْأ، َوَلمْ  َفَمْضَمَض  ،ِبَماءٍ  َدَعا ثُمَّ  َفَأَكْلَنا، َوَلْحمٍ  ،ِبُخْبزٍ  َبْكرٍ  َأُبو َأتَاَنا: «َیُقولُ   ِإَلى َقامَ  ثُمَّ  َیَتَوضَّ

َالةِ    .)٣(»الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨٢ أْ : «َقالَ  ُمَحْیِریزٍ  اْبنِ  َعنِ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َتَوضَّ

  .)٤(»اْلَفاِكَهةِ  ِمنَ  ُتَمْضِمْض  وََال  ،اللََّبنِ  ِمنَ  َوَمْضِمْض  النَّاُر، َمسَّتِ  ِممَّا
  اْألَْشِرَبةِ  ِمنَ  اْلَمْضَمَضةِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨٣ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأنَّ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
  .)٥(»َدَسًما َلهُ  ِإنَّ : «َوَقالَ  َفاُه، َفَمْضَمَض  َلَبًنا َشِربَ  ،r النَِّبيَّ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
: ص( التهذیب تقریب، صدوق. مسلم بن محمداألثر صحیح، وهذا إسناده حسن موقوف، فیه أبو الزبیر  )(٣

  ). ٦٤٨برقم (وهو عند المصنف . )٥٠٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
من  )١٢٥: ص( الزهري الفضل أبي حدیثرجاله ثقات، والحدیث مرسل. ورواه أبو الفضل الزهري في كتابه  )(٥

 ،y عباس، ابن عن اهللا، عبد بن اهللا عبید عن الزهري، عن یحدث معمرا، سمعت قال سلیمان، بن المعتمرطریق 



١٥٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨٤  ُیَمْضِمُض  َكانَ  ُأَماَمةَ  َأَبا َأنَّ  َغاِلٍب، َأِبي َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  الرَّ
  .)١(" ُیَصلِّي ُثمَّ  اللََّبِن، ِمنَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٨٥ فِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ یرِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَطرِّ : َقالَ  الشِّخِّ
َالِة، ِإَلى َقامَ  ثُمَّ  ،َلَبًنا َعبَّاسٍ  اْبنُ  َشِربَ   َیْسَمحِ  اْسَمُحوا ُأَباِلیهِ  َال،: «َقالَ  ُتَمْضِمُض؟ َأَال : َفُقْلتُ  الصَّ
  .)٢(»َلُكمْ  اللَّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨٦  ثُمَّ  َلَبًنا، َشِربَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالِة، ِإَلى َقامَ  فٌ  َلهُ  َفَقالَ  الصَّ  ِإنَّ : َرُجلٌ  َفَقالَ  ،»َلُكمْ  ُیْسَمحْ  اْسَمحْ  ُأَباِلیهِ  َال : «َقالَ  ُتَمْضِمُض؟ َأَال : ُمَطرِّ
 َساِئًغا َخاِلًصا َلَبًنا: {َقالَ  َوَقدْ : " َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  ،]٦٦: النحل} [َوَدمٍ  َفْرثٍ  َبْینِ  ِمنْ : {َیُقولُ  اللَّهَ 

  .)٣(] "٦٦: النحل} [ِللشَّاِرِبینَ 

                                                                                                                                                                          
من طریق  )١/٥٣(. وكذلك رواه البخاري في صحیحه »دسماً  له إن: «وقال،  فتمضمض لبنا شرب r النبي أن

  عقیل، عن الزهري، عن عبید اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس، موصوًال.
  .)٦٦٤: ص( التهذیب تقریب إسناده ضعیف موقوف، فیه أبو غالب البصري، یخطئ، ولم یتابعه أحد. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
: ص( التحصیل جامع. عباس ابن عن سیرین بن محمد إرسالاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣

عن محمد بن سیرین عن ابن  )٧٣/ ٧(روى البخاري في صحیحه فائدة:  .)٦٨٧(برقم وهو عند المصنف . )٢٦٤
 منسوباً  ووقع سیرین بن هو محمد عن قوله: ")٥٤٦ -  ٩/٥٤٥( الباري فتحعباس، وعلق علیه ابن حجر في كتابه 

 إلى سبق :قلت .عمر بن من وال عباس بنا من سماع سیرین البن یصح ال :بطال بنا قال ،اإلسماعیلي روایة في
  .بلغنا یقول ،عباس بنا من سیرین بن محمد یسمع لم أبیه عن أحمد بن اهللا عبد قال وكذا ،معین بن یحیى ذلك

 عكرمة من سمعها إنما عباس بن اهللا عبد عن سیرین بن محمد أحادیث :شعبة قال :المدیني بنا وقال 
   .المختار أیام لقیه

  .اه عكرمة من سمعه عباس بنا عن ثبت سیرین بنا یقول شيء كل الحذاء خالد قال وكذا :قلت
 األول في دخلأ الطباع بنا أن ذكرت وقد ،الثاني السند على هو إنما المتن هذا في البخاري واعتماد 

 لم سیرین بنا أن من ذكرت ما إلى الثاني السند بإیراد أشار البخاري وكأن ،عباس بناو  سیرین بنا بین عكرمة
 من اإلسماعیلي أخرجه وقد ،الحدیث هذا غیر عباس بنا عن البخاري في له وما :قلت ،عباس بنا من یسمع
 صح وٕانما ،عكرمة عباس بناو  ،سیرین بن محمد بین فأدخل زید بن حماد عن الطباع بن عیسى بن محمد طریق
  ".سمعه الذي الوجه على فأورده الثانیة األخرى بالطریق لمجیئه عنده
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١٥١ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨٧ ْشُك، َیِزیدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُسَلْیَمانَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  الرَّ فَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  الرِّ  ْبنَ  ُمَطرِّ
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ثُمَّ  َلَبًنا، َعبَّاسٍ  اْبنُ  َشِربَ : َیُقولُ  اللَّهِ  َعْبدِ   ُأَباِلیهِ  َال : «َفَقالَ  ُتَمْضِمُض؟ َأَال : " َفُقْلتُ  ،الصَّ
  .)١(»َلُكمْ  ُیْسَمحْ  اْسَمُحوا ،َباَلةً 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٨٨  َواْلَحاِرثِ  َماِلٍك، ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢("َثَالثًا َثَالثًا اللََّبنِ  ِمنَ  ُیَمْضِمَضانِ  َكاَنا اْألَْعَورِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٨٩ : َقالَ  ُمَحْیِریزٍ  اْبنِ  َعنِ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اللََّبنِ  ِمنَ  ُتَمْضِمُض «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٩٠  َشِربَ  َعبَّاٍس، اْبنَ  َأنَّ  ُمْسِلٍم، ْبنُ  َحَسنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
: َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  ُتَمْضِمُض؟ َأَال : اْلَقَبْعَثِريُّ  ْبنُ  اْلَغْضَبانُ : َلهُ  َفَقالَ  اْلَبْصَرِة، َمْسِجدِ  ِفي َدِقیًقا َسِویًقا

  .)٤(ُیَمْضِمْض  َوَلمْ  ،»َلُكمْ  ُیْسَمحْ  اْسَمحْ «
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٩١  ْبنِ  َبِشیرِ  َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َسْبَرَة، َأِبي َواْبنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْهَباِء، ُكنَّا ِإَذا َحتَّى ،َخْیَبرَ  ِإَلى r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجَنا: «َقالَ  النُّْعَمانِ  ْبنِ  ُسَوْیدِ  َعنْ  َیَساٍر،  ِبالصَّ
 َقامَ  ثُمَّ  َوُلْكَنا، َفَالكَ  ِبَسِویقٍ  ِإالَّ  ُأِتيَ  َفَما ِبَأْزَواِدِهْم، اْلَقْومَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َدَعا َرْوَحٌة، َخْیَبرَ  َوَبْینَ  َوَبْیَنَها

  .)٥(»-  اْلَعْصرَ  َأوِ  -  الظُّْهرَ  َوَصلَّى ،َوَمْضَمْضَنا َفَمْضَمَض 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٩٢  ،النَِّبیذِ  اْألَْشِرَبةِ  ِمنَ  ُتَمْضِمُض : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َحتَّى ُأَمْضِمُض  َفَما اْلَمْسِجِد، ِفي النَِّبیذَ  َألَْشَربُ  ِإنِّي َواللَّهِ  َال،: «َقالَ  َواللََّبِن؟ ،َوالسَِّویقِ  ،َواْلَعَسلِ 
  .)٦(»ِباْلَفمِ  َیْسَتْمِسكُ  َشْيءٌ  َذِلكَ  َال : «َقالَ  ،اْلَجِشیُش  السَِّویقُ : ِإْنَسانٌ  َلهُ  َفَقالَ  ،»ُأَصلِّيَ 

  

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
 الكمال تهذیب األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال الحسن بن مسلم عن ابن عباس، انظر: )(٤
  .)٦٨٧(برقم وهو عند المصنف . )٣٢٥/ ٦( الرجال أسماء في
الحدیث صحیح، وله طریقان، أما األول فإسناده صحیح، ورجاله ثقات. وأما الثاني فإسناده منكر، فیه ابن أبي  )(٥

  وعلیه فالحدیث صحیح.. )٦٢٣: ص( التهذیب تقریبسبرة، رموه بالوضع. 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦



١٥٢ 
 

  ِبالنَِّبیذِ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٩٣ ، َعنِ  الرَّ  َزْیٍد، َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  ،اْلَعْبِسيِّ  َفَزاَرةَ  َأِبي َعنْ  َوإِْسَراِئیَل، الثَّْوِريِّ

 ،َرُجَالنِ  ِمْنُهمْ  َتَخلَّفَ  اْلِجنِّ  َلْیَلةُ  َكاَنتْ  َلمَّا: َقالَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُحَرْیٍث، ْبنِ  َعْمِرو َمْوَلى
 َوَلِكنْ  َماٌء، َمِعي َلْیَس : ُقْلتُ  »َماٌء؟ َمَعكَ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا َمَعكَ  اْلَفْجرَ  َنْشَهدُ : َفَقاَال 
أْ  َطُهورٌ  َوَماءٌ  َطیَِّبٌة، َتْمَرةٌ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َنِبیٌذ، ِفیَها ِإَداَوةٌ  َمِعي   . »َفَتَوضَّ

ْبحَ  َصلَّى ُثمَّ : «َحِدیِثهِ  ِفي ِإْسَراِئیلُ  َقالَ    .)١(»الصُّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٩٤ ، َعنِ  الرَّ أْ  الَ : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  َتَوضَّ

  .)٢(»َنِبیذٍ  َوَال  ،ِبَلَبنٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٩٥ أَ  َأنْ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ   .)٣("ِباللََّبنِ  ُیَتَوضَّ

  َواْلَحْلقِ  اْلِحَجاَمةِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٦٩٦  الدَّمَ  َعْنهُ  َیْغِسلُ : «َقالَ  ،َیْحَتِجمُ  الرَُّجلِ  ِفي َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ    .)٤(»َال : «َقالَ  َواِجٌب؟ ُغْسلٌ  َعَلْیهِ  ،َواْحَتَجمَ  َرْأَسهُ  َحَلقَ  ِإْنَساًنا َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َوَیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٩٧  ،َیْحَتِجمُ  َوُهوَ  ِإْبَراِهیمَ  َعَلى َدَخْلتُ : َقالَ  ،َمْنُصورٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»اْلَمَحاِجمِ  َأَثرَ  َأْغِسلُ  َوَلِكنْ  ،َال : «َقالَ  ِعْمَراَن؟ َأَبا َیا اْلَیْومَ  َأَتْغَتِسلُ : َفُقْلتُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٩٨  ِإَذا الرَُّجلُ  َیْغَتِسلُ : «َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َنِجیٍح، َأِبي اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»اْحَتَجمَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٩٩    َأَثرَ  َیْغِسلُ : «اْلُمْحَتِجمِ  ِفي َقاَال  َوَقَتاَدَة، اْلَحَسِن، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  
  
  

                                                           
  .)٦٤٢: ص( التهذیب تقریب، مجهول. حریث بن عمرو مولى المخزومي زید أبو إسناده ضعیف، فیه )(١
  .)١١٠: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. مسلم بن إسماعیل إسناده ضعیف مقطوع، فیه )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٥٣ 
 

ُأ، اْلَمَحاِجمِ    .)١(»ُیَصلِّي ثُمَّ  َفَیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٠  اْبنِ  َعنِ  ُعَمَر، َأِبي َعنْ  ُعتَْیَبَة، ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢("اْلَمَحاِجمِ  َأَثرَ  َیْغِسلُ  َكانَ  َأنَّهُ  َعبَّاسٍ 

                                                           
 الحسن عن راشد بن معمر إرساللألثر إسنادان، أما األول فاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١

 )٤٧/ ١(ه مصنفواألثر صحیح مقطوع؛ ألنَّ ابن أبي شیبة أخرجه في   ).٢٨٣: ص( التحصیل جامع. البصري
  . بإسناد صحیح.»محاجمه أثر یغسل: «قال علیه؟ ماذا یحتجم الرجل عن سئل الحسن، عن یونس،من طریق 
  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع. 

. وأخرجه )١٦٢: ص( التهذیب عمارة، متروك. تقریب بن األثر صحیح، وهذا إسناده منكر موقوف، فیه الحسن )(٢
 عباس، ابن عن جبیر، بن سعید عن إسحاق، أبي عن إسرائیل،من طریق  )٤٨/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن
  . بإسناد صحیح.واجباً  یره ولم »فلیغتسل الرجل احتجم إذا: «قال

: )٧٦/ ١(شیبة أبي ابن مصنف، في حاشیة محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة المحقققال فائدة:  
  ". !!؟"إسناده ضعیف. عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس، وروایة إسرائیل عنه فیها لین؛ ألنَّه سمع منه بأخرة

، )٨٨، و٣٧/ ١( البخاري صحیحقلت: أما روایة إسرائیل عنه فیها لین، فقد أخرجه له البخاري في 
 الرواة من رمي بمن االغتباط، عن إسرائیل عن أبي إسحاق، وقیل في نهایة )١٨٥٢/ ٤( هصحیحومسلم في 
 بن إسرائیل وهم إسحق إبى عن روایتهم من لجماعة الصحیحین فى الشیخان أخرج قد : ")٢٧٣: ص( باالختالط

  ...".إسحاق أبى بن یونس
 األثبات أحد السبیعي إسحاق أبي بن یونس بن إسرائیل: ")٣٩٠/ ١( الباري فتحوقال ابن حجر في كتابه 

 كان أیضاً  وقال ،شریك من أثبت كان :داود وأبو ،معین بناو  ،هو مرة وقال ،حفظه من وتعجب ثقة أحمد قال
 من إسحاق أبي في أثبت هو :معین بنا وقال ،مناكیر عنه روى قال القتات یحیى أبي حال في علیه یحمل القطان
 إسحاق أبي بن یونس أبیه على إسحاق أبي حدیث في أحمد وقدمه ،عوانة أبي على فیه نعیم أبو وقدمه ،شیبان
 وحدث ثقة كان سعد بن وقال ،إسحاق أبي أصحاب أتقن من صدوق ثقة حاتم أبو وقال ،نفسه على أبوه قدمه وكذا
 ،إسحاق أبي حدیث في علیه والثوري شعبة وأحمد ،معین بنا وقدم .یستضعفه من ومنهم ،كثیراً  حدیثا الناس عنه

 فیها أثبت فإنه إسرائیل سلوا فقال إسحاق أبي عن حدثنا لشعبة قلنا األعور حجاج وقال ،علیهما مهدي بنا وقدمه
 من السورة أحفظ كما إسحاق أبي حدیث أحفظ كنت یقول یونس بن إسرائیل سمعت یونس بن عیسى وقال ،مني

  ".القرآن
قلت: یكفي أنه روى له الشیخان عنه في صحیحهما، فهذا ینافي أنَّه حدث عن أبي إسحاق السبیعي، في 

  اختالطه، واهللا أعلم.
: "ولم یصفه المؤلف هنا بالتدلیس [أي في )٣/٩٩(أما عننت أبي إسحاق، قال أصحاب تحریر التقریب 

لثالثة، وهم الذین ال تقبل روایاتهم إال إذا صرحوا بالتحدیث". التقریب] مع أنَّه أورده في كتابه "المدلسین" في الطبقة ا
قلت: لعل هذا من تراجعات ابن حجر، وٕانه یأخذ مرتبة أقل من ذلك من أجل هذا لم یصفه في كتابه "تقریب 

  التهذیب"، واهللا أعلم.



١٥٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠١  َعِلی ا َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  َفاِخَتَة، َأِبي ْبنِ  ُثَوْیرِ  َعنْ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  الرَّ
  .)١(" اْلِحَجاَمةِ  ِمنَ  َیْغَتِسلَ  َأنْ  َیْسَتِحبُّ  َكانَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٢ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
  ". اْلُجُمَعةِ  َوَیْومِ  َوالَجَناَبِة، َوالَحمَّاِم، َوالُموَسى، اْلِحَجاَمِة، ِمنَ : َخْمسٍ  ِمنْ  َأْغَتِسلَ  َأنْ  َألُِحبُّ  ِإنِّي" 

ْبَراِهیَم، َذِلكَ  َفَذَكْرتُ : اْألَْعَمُش  َقالَ    ،اْلَجَناَبةِ  ُغْسلَ  ِإالَّ  َواِجًبا، ُغْسًال  َیَرْونَ  َكانَ  َما: "َفَقالَ  ِإلِ
  .)٢(اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  اْلُغْسلَ  َیْسَتِحبُّونَ  َوَكاُنوا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٣  الرَُّجلُ  اْحَتَجمَ  ِإَذا: «َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اْغَتَسلَ 

  ُوُضوِئهِ  َظْهرَاَنيْ  َبْینَ  ُیْحِدثُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٤ أَ  ِإنْ : «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َبْعضِ  ِمنْ  َفَفَرغَ  َرُجلٌ  َتَوضَّ

  .)٥(»ُمْستَْقَبلٌ  ُوُضوءٌ  )٤(، [...]َفَأْحَدثَ  َبْعٌض  َوَبِقيَ  َأْعَضاِئِه،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٥  ُوُضوَءهُ  ُیِتمَّ  َأنْ  َقْبلَ  الرَُّجلُ  َأْحَدثَ  ِإَذا: «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»اْلُوُضوءَ  اْسَتْأَنفَ 
  ِباْلِمْنِدیلِ  اْلَمْسحِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٦  ِبهِ  َأَیْمَسحُ  ،اْلُمَهدَّبِ  اْلِمْنِدیلِ  َعنِ  َعَطاٌء، ُسِئلَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ُیْذِهبَ  َأنْ  ُأِریدُ  ُكْنتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»ُأْحِدثَ  َشْيءٌ  ُهوَ : «َوَقالَ  ِفیِه، ُیَرخَِّص  َأنْ  َفَأَبى اْلَماَء؟ الرَُّجلُ 

  .)٧(»ِإًذا ِبهِ  َبْأَس  َفَال : «َقالَ  اْلَماِء؟ َبْردَ  َعنِّي اْلِمْنِدیلُ 

                                                           
  .)١٣٥: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. فاختة أبي بن ثویرإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح. )(٢
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٣
، وقالوا في )٧١٢(برقم  ١قال المحقق: "عندي أنَّه سقط من هنا كلمة "فعلیه". قلت: زیدت في دار التأصیل ط )(٤

  حاشیته: "زیادة یتضح بها السیاق".
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٥
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٦
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٥٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٧ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َوَسِعیدِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َوالثَّْوِريِّ
َالةِ  اْلُوُضوءِ  َبْعدَ  اْلِمْنِدیلَ  َكِرَها َأنَُّهَما   .)١(ِللصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٨  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َرَباٍح، َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َأتَ  ِإَذا: «َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ    .)٢(»َتَمْنَدلْ  َفَال  َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٠٩ ، َعنِ  الرَّ  َأنْ  َكِرهَ  َأنَّهُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َظْبَیاَن، َأِبي َعنْ  َقاُبوَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(" اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغَتَسلَ  ِإَذا َیْكَرْههُ  َوَلمْ  اْلَوُضوِء، ِمنَ  ِباْلِمْنِدیلِ  َیْمَسحَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧١٠  ْبنَ  َوَسِعیدَ  َوُمَجاِهًدا، َلْیَلى، َأِبي اْبنَ  َأنَّ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةِ  اْلُوُضوءِ  َبْعدَ  اْلِمْنِدیلَ  َیْكَرُهونَ  َكاُنوا ُجَبْیرٍ    .)٤(" ِللصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧١١  َتْمَسحَ  َأنْ  َیْكَرهُ  َكانَ  اْلُمَسیِّبَ  ْبنَ  َسِعیدَ  َأنَّ  َبَلَغِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(" اْلَوُضوءَ  ِبالثَّْوبِ  َعْنكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧١٢ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ َیاِحيَّ  اْلَعاِلَیةِ  َوَأَبا اْلُمَسیِّبِ  اْبنَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ  َكاَنا الرِّ
  .)١(َذِلكَ  َیْكَرَهانِ 

                                                           
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  .)٤٤٩: ص( التهذیب ظبیان، فیه لین. تقریب أبي بن إسناده ضعیف موقوف، فیه قابوس )(٣
: ص( الكبیر الترمذي علل ترتیب قال البخاري في كتابفائدة:  لألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه مقطوعه. )(٤

   .جبیر" بن سعید من سماعاً  إسحاق ألبي أعرف "وال: )٣٨٧
 سعید عن )٢٠٥٠، و١٨٥٠/ ٤، و٢/٤٧٥( هصحیح، ومسلم في )٦٦/ ٨( هفي صحیح لهقلت: روى 

  .جبیر بن
 بین المعنعن السند في والسماع اللقیا اشتراط من ومسلم البخاري اإلمامین موقفوقال صحاب كتاب 

 في لیس الحدیث أن كما إسحاق، أبي بسماع التصریح البخاري صحیح في ولیس: ")١٥٣: ص( المتعاصرین
  .إسحاق أبي عن شعبة روایة من" الصحیح"

 في البخاري عند ،"البخاري صحیح" خارج جبیر بن سعید من بسماعه إسحاق أبي تصریح وجدت ولكن
  ."المستدرك" في والحاكم ،"السند" في أحمد اإلمام وعند ،" الصغیر تاریخه"

  ).وقتادة إسحاق، وأبي األعمش،: ثالثة تدلیس كفیتكم: (قال الذي شعبة بروایة أیًضا وهو
 وهذه صواًبا، رآه ما صحیحه في فأثبت خالفه في الصواب أن له تبین ثم قوالً  قال البخاري أن یعلم وبهذا

 من یسمع لم عثمان أن أظن كنت: (قال األخنس محمد بن لعثمان حدیثًا قوى عندما البخاري قاله ما تشبه الحالة
  ".)المقبري سعید

  رجاله ثقات، واألثر بالغ.  )(٥



١٥٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧١٣ ، َعنِ  الرَّ  َأنَّ  َجاِبٍر، ْبنِ  َحِكیمِ  َعنْ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
َأ،َعِليٍّ  ْبنَ  َحَسنَ   َذِلكَ  َیْفَعلُ  َفَرَأْیُتهُ : َفَقاَلتْ ، )٢(اْمَرَأةٌ  َفَرَأْتهُ : َقالَ  ،ِبَها ُیَنشِّفُ  ِبُرْقَعةٍ  َدَعا ثُمَّ  َتَوضَّ
  .)٤(" اْلَمَنامِ  ِفي َكِبِدي َأِقيءُ  َكَأنِّي اللَّْیلِ  ِمنَ  َفَرَأْیتُ  ،)٣(َفَمَقتُّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧١٤ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  اْلُمْنَتِشِر، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .»اْلَوُضوءِ  ِمنَ  ِبَها ُیَنشِّفُ  ِخْرَقةٌ  َلهُ  َكاَنتْ : «َقالَ  َمْسُروقٍ 

  .)٥(»ِبهِ  َفُیَنشِّفُ  ِباْلِمْنِدیلِ  َیْدُعو« َحمَّادٌ  َوَكانَ : الثَّْوِريُّ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧١٥  ْبنِ  اللَّهِ  ِلَعْبدِ  َكاَنتْ : «َقالَ  ،ِزَیادٍ  َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ  ِإَذا ِبَها ُیَنشِّفُ  َفَكانَ  ِخْرَقةٌ  َنْوَفلٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ    .)٦(»َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧١٦  اْلَوُضوءِ  ِبَمْسحِ  َبْأَس  َال : «َقاَال  َوَقتَاَدةَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .»ِباْلِمْنِدیلِ 
  .)٧(َبْأًسا ِبهِ  َیَرَیانِ  َال  ِمْهَرانَ  ْبنَ  َوَمْیُمونَ  اْلَحَسَن، َسِمعَ  َمنْ  َوَأْخَبَرِني: َمْعَمرٌ  َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧١٧  َكاَنتْ «: َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أَ  ِإَذا ِبَها ُیَنشِّفُ  َنِظیفةٌ  ِخْرَقةٌ  ِلَعْلَقَمةَ    .)٨(»َتَوضَّ

                                                                                                                                                                          
عن سعید بن المسیب وأبو  التیمي طرخان بن لألثر إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما إرسال سلیمان )(١

َیاِحيَّ  العالیة   .)١٨٨: ص( التحصیل جامع. انظر: الرِّ
 )٧٢١(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "امرأته" والصواب "امرأة" تدل علیه روایة "ش". وفي دار التأصیل ط )(٢

  كما في األصل.
كما في  )٧٢١(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "فمنعته" والصواب "فمقته" كما في "ش". وفي دار التأصیل ط )(٣

  األصل.
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٥
أخرجه ابن أبي فائدة: . )٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبي بن یزیدإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٦

 به یتمسح مندیل له كان: قال الحارث، بن اهللا عبد عن اهللا، عبد بن زید من طریق )١٣٧/ ١(شیبة في مصنفه 
، )ه(، )و(، )أ(اهللا]، وقال محققه: "كذا في:  عبد بن زید[ی )٢٤٩/ ١( شیبة أبي ابن مصنف. وفي الوضوء بعد

  ووقع في المطبوع: [زید]".
لألثر أربعة أسانید، أما األول والثاني فكالهما صحیح مقطوع. وأما الثالث والرابع فكالهما ضعیف مقطوع،  )(٧

  .)٧١٨(برقم هو عند المصنف فیهما رجًال مبهمًا. وأما أثر الحسن البصري ف
  .)٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبي بن یزیدإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٨
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١٥٧ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٧١٨  ِسیِریَن، َواْبنِ  اْلَحَسِن، َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  ،)١(الثََّقِفيُّ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
  .)٢("- ِبالثَّْوبِ : َقالَ  َأوْ  - ِباْلِمْنِدیلِ  ُیَصلِّيَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَوُضوءِ  ِمنَ  َوْجَههُ  الرَُّجلُ  َیْمَسحَ  ِبَأنْ  ْأَس بَ  َال : "َقاَال 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٧١٩  َكانَ  ِسیِرینَ  اْبنَ  َأنَّ  َغْیِرِه، َأوْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٣(" اْلُوُضوءِ  ِعْندَ  ِباْلِمْنِدیلِ  َیْمَسحُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٢٠ أَ  ِإَذا الرَُّجلَ  َأنَّ  َسِمْعَنا: «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ أَ  ِبَوُضوءٍ  َتَوضَّ  ِبهِ  َتَوضَّ
أَ  َفِإنْ  ُیْجِزُه، َلمْ  ،َصاِحُبهُ    .)٤(»َأْجَزَأهُ  ،ُوُضوءٍ  َعَلى ُوُضوًءا َتَوضَّ

  )٥(ِباْلُبَصاقِ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٢١ ، َعنِ  الرَّ  ،َحاِزمٍ  َأِبي ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َأ، َأنْ  َأْهَلهُ  َیْأُمرُ « اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َجِریرُ  َكانَ : َقالَ    .)٦(»ِسَواِكهِ  َفْضلِ  ِمنْ  َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٢٢  َجَسِدكَ  ِمنْ  َشْیًئا َحَكْكتَ  ِإَذا« َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .»ِباْلَماءِ  اْلَمَكانَ  َذِلكَ  َفاْغِسلْ  ِباْلُبَصاِق، َفَمَسْحَتهُ  ،ُوُضوءٍ  َعَلى َوَأْنتَ 
  َذِلَك. ِمْثلَ  َیُقولُ  َحمَّاًدا، َوَسِمْعتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ  
  .)٧(»َذِلكَ  َیْفَعلُ  َمْعَمرٍ  َأَبا َوَرَأْیتُ : «َبْكرٍ  َأُبو َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٢٣  َأنْ  اْلَخیَّاطَ  َیْأُمرُ  َكانَ : «َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٨(»ِبِریِقهِ  َیُبلَُّها َوَال  ِباْلَماِء، اْلُخُیوطَ  َیُبلَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٢٤   .)٩(»اْألَْمرِ  ِبَأْیَسرِ  ِفیهِ  َفُخذْ  اْلُبَصاقِ  ِفي ِقیلَ  َقدْ : «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ

                                                           
كما رجح  )٧٢٦(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، والصواب عندي "ابن التیمي". وفي دار التأصیل ط )(١

المحقق، وقالوا في حاشیته: "قوله: "ابن التیمي" وقع في األصل: "الثقفي"، والصواب ما أثبتناه، وهو موافق لما عند 
  ابن أبي شیبة في المصنف".

  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  [من الُبَصاق]. )١/٣٣٦( ١في دار التأصیل ط )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  لألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه مقطوعه. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
  إسناده صحیح مقطوع. )(٩



١٥٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٢٥  ِفي ِإْصَبِعي ُأْدِخلُ : َقالَ  َرُجلٌ  َوَسَأَلهُ  َقَتاَدةَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)١(»َبْأَس  َال : «َقالَ  َوُضوِئي؟ ِفي ُأْدِخُلَها ُثمَّ  السَِّواِك، َكَهْیَئةِ  َأْسَناِني َعَلى َوُأِمرَُّها ،َفِمي

أُ  َبابُ  َناءِ  ِمنَ  الرَُّجلُ  َیَتَوضَّ   َمْكُشوًفا َباتَ  ِإَذا ،اإلِْ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٢٦ ، َعنِ  الرَّ  ِإَذا: «َقالَ  )٣(ِزَیادٍ  َعنْ  ،)٢(َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

َناءُ  َباتَ    .»-  ِإْبِلیُس  ِفیهِ  َتَفلَ  َأوْ  -  ِإْبِلیُس  ِفیهِ  َبَصقَ  ِغَطاٌء، َعَلْیهِ  َلْیَس  َمْكُشوًفا اْإلِ
ْبَراِهیمَ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ     .)٤(»ِمْنهُ  َیْشَربُ  َأوْ : «َفَقالَ  ِإلِ

  )٥(اْلُوُضوءِ  ِمنَ  َفَرغَ  ِإَذا اْلقْولِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٢٧  َعَلى َلْیَس : «َقالَ  ،ِذَراُعهُ  ُقِطَعتْ  َرُجلٍ  ِفي َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»َقطْ  اْلَعُضدِ  ِمنَ  اْلُوُضوءُ  َیْبُلغُ  َحْیثُ  َوَلِكنْ  ُوُضوٌء، َعُضَدْیهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٢٨   .)٧(»َغَسَلهُ  َشْيءٌ  اْلُوُضوءِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  َبِقيَ  َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ

  
                                                           

  إسناده صحیح مقطوع. )(١
 أبي عن منصور،من طریق  )١١١/ ٥( ، وأخرج ابن أبي شیبة في مصنفهیزید بن الرحمن عبد بن محمدهو  )(٢

 فذكر »الشیطان فیه تفل مخمر غیر اإلناء بات إذا: «قال زاذان، عن یزید، بن الرحمن عبد بن محمد عن جعفر،
  .»منه شرب أو: «فقال إلبراهیم ذلك

[عن أبي جعفر  محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةبتحقیق  )١٦٦/ ٨( شیبة أبي ابن مصنفوفي   
: [أبي )د(، وفي المطبوع، و)ث(، و)ع(، و)أ(]، وقال المحقق في حاشیته: "كذا في یزید بن الرحمن عبد بن محمد

جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید]، والصواب ما أثبتناه، انظر ترجمتة أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن من 
  "التهذیب".

 في التأصیل على المكتبة الشمالة : "، وقال مدخلوا المكتبة دار )٧٣٤(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣
 من) ٢٤٧٠٤( شیبة أبي ابن مصنف في الصواب على وجاء ،" زیاد: "العلمیة والكتب العلمي، المجلس طبعتي
 الكنى في الباب فتح]. وهو كذلك لقول ابن منده في كتابه زاذان". أي [جعفر أبي عن منصور عن الثوري طریق

". ثم أخرج المعتمر بن منصور عنه روى .عمر أبي زاذان: عن حدث .الكوفي: جعفر أبو" :)١٨٣: ص( واأللقاب
  هذا الحدیث عن الدَّبري، به، وذكر فیه [زاذان]. 

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
] اْلُوُضوءِ  ِمنَ  َفَرغَ  ِإَذا اْلقْولِ  َبابُ ]، وفي الباب الذي یلیه [اْلَمْقُطوعِ  ُوُضوءِ  َبابُ [ )١/٣٣٧( ١في دار التأصیل ط )(٥

  هنا تقدیم وتأخیر، والصواب ما هو في دار التأصیل، انظر متن ما ادرج تحتَّ البابان.
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  -  ٧٢٩ أُ  اْلَمْقُطوعَ  َأنَّ  َسِمْعتُ : «َقالَ  َمْعَمًرا َوَسِمْعتُ : الرَّ   .)١(»َأْطَراِفهِ  ِفي ُیَوضَّ
  )٢(اْلَمْقُطوعِ  ُوُضوءِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٣٠ ، َعنِ  الرَّ ، َهاِشمٍ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ  ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  ِمْجَلٍز، َأِبي َعنْ  اْلَواِسِطيِّ
أَ  َمنْ : " َقالَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  َعبَّاٍد،  َوِبَحْمِدَك، اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ : َفَقالَ  ،ُوُضوِئهِ  ِمنْ  َفَرغَ  ثُمَّ  َتَوضَّ
 َفَلمْ  اْلَعْرِش، َتْحتَ  ُوِضَعتْ  ثُمَّ  ،ِبَخاَتمٍ  َعَلْیَها ُخِتمَ  ِإَلْیَك، َوَأُتوبُ  َأْسَتْغِفُركَ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ 
الَ  َأْدَركَ  ُثمَّ  ُأْنِزَلْت، َكَما اْلَكْهفِ  ُسوَرةَ  َقَرَأ َوَمنْ  اْلِقَیاَمِة، َیْومِ  ِإَلى ُتْكَسْر   َیُكنْ  َوَلمْ  ،َعَلْیهِ  ُیَسلَّطْ  َلمْ  ،الدَّجَّ

  .)٣(" َمكَّةَ  ِإَلى َیْقَرُأَها َحْیثُ  ِمنْ  ُنورٌ  َلهُ  َوُرِفعَ  ،ِبیلٌ سَ  َعَلْیهِ  َلهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٣١  َعنْ  اْلَجْعِد، َأِبي ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ

أَ  ِإَذا: " َقالَ  َعِليٍّ   اللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه، َعْبُدهُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  ،اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : َفْلَیُقلْ  ،الرَُّجلُ  َتَوضَّ
  .)٤("اْلُمَتَطهِِّرینَ  ِمنَ  َواْجَعْلِني ،التَّوَّاِبینَ  ِمنَ  اْجَعْلِني

  َواْلِعَماَمةِ  اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٣٢  ،ُموَقْیهِ  َعَلى ِبَاللٌ  َمَسحَ : َقالَ  ِقَالَبةَ  َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»)١(َواْلِخَمارِ  ،اْلُخفَّْینِ  َعَلى َیْمَسحُ « r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َهَذا؟ )٥(َما: َلهُ  َفِقیلَ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
]، اْلَمْقُطوِع  ُوُضوءِ  َبابُ ] والباب الذي سبقه [اْلُوُضوءِ  ِمنَ  َفَرغَ  ِإَذا اْلقْولِ  َبابُ [ )١/٣٣٨( ١في دار التأصیل ط )(٢

  هنا تقدیم وتأخیر، والصواب ما هو في دار التأصیل، انظر متن ما ادرج تحتَّ البابان.
 نعیم ورواه ،موقوف المحفوظ هو وهذا: ")٨٦/ ٤( اإلیمان شعبإسناده صحیح موقوف. وقال البیهقي في كتابه  )(٣
 بن حامد علي أبو أخبرنا: قاال قتادة، بن نصر وأبو السلمي، الرحمن عبد أبو أخبرنا فرفعه هشیم عن حماد، بن

 بن خالد بن یزید حدثنا بنهروان، البجلي جبریل بن الفضل بن محمد بن سلیمان منصور أبو حدثنا الرفاء، محمد
 خطأ، هذا: ")٣٧/ ٩( الكبرى السنن". وعلق علیه النسائي في كتابه مرفوعاً  مثله بإسناده فذكره هشیم، حدثنا یزید،

  موقوف". والصواب
. )٥٩٥: ص( التهذیب تقریب، متهم بالوضع. العالء بن یحیىاألثر حسن، وهذا إسناده منكر موقوف، فیه  )(٤

 بن سالم عن المهاجر، بن إبراهیم عن األعمش،من طریق ، )١٣/ ١( أخرجه في مصنفه شیبة أبي ابن وأخرجه
 رب ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد اهللا، إال إله ال أن أشهد: «قال وضوئه، من فرغ إذا علي كان: قال الجعد، أبي

  ).٩٤إبراهیم بن مهاجر، صدوق. تقریب التهذیب (ص: وفیه ، »المتطهرین من واجعلني التوابین، من اجعلني
  ).٧٤٠(برقم  ١أشار المحقق أنَّ كلمة [ما] زادها هو. ولم تزد في دار التأصیل ط )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٣٣  -  ِبَاللٍ  َعَلى َرُجلٌ  َدَخلَ : َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
زَّاقِ  َعْبدِ  ِمنْ  الشَّكُّ  -  ُأَساَمةَ : َقالَ  َأوْ  أُ  َوُهوَ  -  الرَّ  َلهُ  َفَقالَ  ُخفَّْیِه، َعَلى َفَمَسحَ  َمْثَعبٍ  َتْحتَ  َیَتَوضَّ

: َقالَ  اْلَمْثَعُب؟ َما: ُقْلتُ . »َواْلِخَمارِ  اْلُخفَّْینِ  َعَلى َمَسحَ «  r اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ : َفَقالَ  َهَذا؟ َما: الرَُّجلُ 
  .)٣(»اْلِمیَزابُ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٣٤ : َقالَ  ،ُعَمرَ  ْبنِ  َحْفصِ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َكْیفَ  ِبَالًال  َسَألَ  َعْوٍف، ْبنَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  اللَِّه، َعْبدِ  َأِبي َعنْ  ،)٤(الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َأُبو َحدَّثَِني

                                                                                                                                                                          
 العرب عمه اعتم قد كان إذا وذلك بخمارها، تغطیه المرأة أن كما رأسه، بها یغطي الرجل ألن العمامة، به أراد )(١

 الرأس، من القلیل مسح إلى یحتاج أنه غیر كالخفین، فتصیر وقت كل في نزعها یستطیع فال الحنك تحت فأدارها
  .)٧٨/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .االستیعاب بدل العمامة على یمسح ثم
 تقریبالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال أبو قالبة عن بالل بن رباح. انظر تاریخ وفاتهما.  )(٢

 عبد عن الحكم، عن األعمش،من طریق  )٢٣١/ ١(. وهو عند  مسلم في صحیحه )٣٠٤، و١٢٩: ص( التهذیب
 حدیث وفي. »والخمار الخفین على مسح r اهللا رسول أن: «بالل عن عجرة، بن كعب عن لیلى، أبي بن الرحمن
 بهذا األعمش، عن مسهر، ابن یعني علي حدثنا سعید، بن سوید وحدثنیه. بالل حدثني الحكم، حدثني عیسى،
  .r اهللا رسول رأیت: الحدیث في وقال اإلسناد

عن بالل. : "كذا جاء الحدیث من روایة أبي قالبة، )٧٤٠(برقم  ١قیل في حاشیة دار التأصیل طفائدة: 
والحدیث معروف من روایة أبي قالبة، عن أبي إدریس، عن بالل، به. كما أخرجه أحمد في المسند،...، وغیره، 

  ولكن روایة معمر هكذا منقطعة، نبه على ذلك الطبراني بقوله: "لم یذكر معمر في حدیثه: أبا إدریس".
 تقریبالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال ابن سیرین عن بالل بن رباح. انظر تاریخ وفاتهما.  )(٣

 عبد عن الحكم، عن األعمش،من طریق  )٢٣١/ ١(. وهو عند مسلم في صحیحه )٤٨٣، و١٢٩: ص( التهذیب
 حدیث وفي. »والخمار الخفین على مسح r اهللا رسول أن: «بالل عن عجرة، بن كعب عن لیلى، أبي بن الرحمن
 بهذا األعمش، عن مسهر، ابن یعني علي حدثنا سعید، بن سوید وحدثنیه. بالل حدثني الحكم، حدثني عیسى،
  .r اهللا رسول رأیت: الحدیث في وقال اإلسناد

قال المحقق: "هكذا یقول ابن جریج، وهو مهم منه، صرح بذلك غیر واحد من الحفاظ كما في التهذیب،  )(٤
  والصواب أبو عبد اهللا عن أبي عبد الرحمن كما في روایة شعبة عن أبي بكر بن  حفص عند أحمد".

 على المسح في بالل عن الرحمن عبد أبو: ")١٥٥/ ١٢( التهذیب تهذیبقلت: قال ابن حجر في كتابه   
 وأما ،...،بالل عن اهللا عبد أبي عن الرحمن عبد أبو قیل وقد ،تیم بني مولى اهللا عبد أبو وعنه والموقین العمامة

 ،الحفاظ من واحد غیر بذلك صرح جریج بنا قلبه فقد ،بالل عن اهللا عبد أبي عن الرحمن عبد أبو فیه قال من قول
 اهللا عبد أبي عن الرحمن عبد أبي عن ومرة ،الرحمن عبد أبي عن اهللا عبد أبي عن یقولون مرة البر عبد ابن وقال

  ".یعرف ال مجهول وكالهما
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َز،": َقالَ  اْلُخفَّْیِن؟ َعَلى r اللَّهِ  َرُسولُ  َمَسحَ  َداَوةِ  ِبِمْطَهرٍ  َدَعاِني ثُمَّ  تََبرَّ  َوَیَدْیِه، َوْجَههُ  َفَغَسلَ  ،ِباْإلِ
  .)١("ِلْلِعَماَمةِ  ِخَماِرهِ  َعَلى: َوَقالَ  ُخفَّْیِه، َعَلى َوَمَسحَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٣٥ رٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  َعْبدِ  َعنْ  ُعتَْیَبَة، ْبنُ  اْلَحَكمُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُمَحرَّ
  .)٢(»اْلِخَمارِ  َوَعَلى اْلُخفَّْیِن، َعَلى َیْمَسحُ « ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ِبَاللٍ  َعنْ  َلْیَلى، َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٣٦ ، َعنِ  الرَّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعتَْیَبَة، ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»اْلِخَمارِ  َوَعَلى اْلُخفَّْیِن، َعَلى َیْمَسحُ « ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  ِبَاللٍ  َعنْ  َلْیَلى، َأِبي ْبنِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٣٧  ،)٤(ِحَمارٍ  ْبنِ  ُنَعْیمِ  َعنْ  َمْكُحوٌل، َحدَّثَِني: َقالَ  َراِشدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
 َأوْ  - اْلِخَماِر، َعَلى َأوْ  ،اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْمَسُحوا: «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأْخَبَرُه، ِبَالًال  َأنَّ  َأْخَبَرُه،
  .)١(َشكَّ  َسِعیدٍ  َأُبو - » - ِخَمارِ 

                                                           
عبد الرحمن كالهما مجهول، كما قال ابن عبد  وعبد اهللا، وأب وإسناده ضعیف، فیه أبهذا الحدیث صحیح، و  )(١

 عن من طریق األعمش، )٢٣١/ ١(مسلم أخرجه في صحیحه  وهو عند. )١٥٥/ ١٢( التهذیب البر في تهذیب
 الخفین على مسح r اهللا رسول أن: «بالل عن عجرة، بن كعب عن لیلى، أبي بن الرحمن عبد عن الحكم،

 مسهر، ابن یعني علي حدثنا سعید، بن سوید وحدثنیه. بالل حدثني الحكم، حدثني عیسى، حدیث وفي. »والخمار
  .r اهللا رسول رأیت: الحدیث في وقال اإلسناد بهذا األعمش، عن

ر، متروك. تقریب فیه عبد اهللا بن ،إسناده منكرهذا الحدیث صحیح، و  )(٢ ٕارسال عبد ، و )٣٢٠: ص( التهذیب ُمَحرَّ
 )٢٣١/ ١(مسلم في صحیحه . وهو عند )٢٢٦: ص( التحصیل الرحمن بن أبي لیلى عن بالل بن رباح. جامع

 r اهللا رسول أن: «بالل عن عجرة، بن كعب عن لیلى، أبي بن الرحمن عبد عن الحكم، عن من طریق األعمش،
 علي حدثنا سعید، بن سوید وحدثنیه. بالل حدثني الحكم، حدثني عیسى، حدیث وفي. »والخمار الخفین على مسح
  .r اهللا رسول رأیت: الحدیث في وقال اإلسناد بهذا األعمش، عن مسهر، ابن یعني

 التحصیل فیه إرسال عبد الرحمن بن أبي لیلى عن بالل بن رباح. جامع ،إسناده ضعیفهذا الحدیث صحیح، و  )(٣
 أبي بن الرحمن عبد عن الحكم، عن من طریق األعمش، )٢٣١/ ١(في صحیحه  . وهو عند مسلم)٢٢٦: ص(

 حدثني عیسى، حدیث وفي. »والخمار الخفین على مسح r اهللا رسول أن: «بالل عن عجرة، بن كعب عن لیلى،
 في وقال اإلسناد بهذا األعمش، عن مسهر، ابن یعني علي حدثنا سعید، بن سوید وحدثنیه. بالل حدثني الحكم،
  .r اهللا رسول رأیت: الحدیث

من طریق  )٢٥٧/ ٢( المخلصیات[نعیم بن َهبَّار]، وأخرجه صاحب كتاب  )٧٤٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
اٍر]. وقال ابن حجر في كتابه  بنِ  نعیمِ المصنف، وفیه [  بن هشام وعن: ")٦٤٢/ ٢( حجر البن المهرة إتحافَخمَّ

  ."نحوه بالل، عن خمار، بن نعیم عن مكحول، عن راشد، بن محمد عن كلهم الرزاق، وعبد القاسم بن وهاشم سعید
 وروایة صحبة له،  الغطفاني خمار بن نعیم: ")٧٤٢/ ٢( والمختلف المؤتلفوقال الدارقطني في كتابه   

 هدار: ویقال،  بالباء هبار: ویقال،  همار: ویقال،  حمار: ویقال،  خمار: فیقال نسبه في یختلف r النبي عن
  ."بالدال
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٣٨ ، َعنِ  الرَّ  َقامَ  ُثمَّ  َباَل،« َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َرَأْیتُ : َقالَ  َعاِصمٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
أَ    .)٢(»َمْكُتوَبةً  َصَالةً  َفَصلَّى َقامَ  ُثمَّ  ِعَماَمِتِه، َوَعَلى ،ُخفَّْیهِ  َعَلى َفَمَسحَ  ،َفَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٣٩  َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،َبَلَغِني: َقالَ  َعَطاءٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  ُرَها اْلِعَماَمةُ  َوَعَلْیهِ  َیَتَوضَّ  َعَلى َواِحدٍ  ِبَكفٍّ  )٣(اْلَماءَ  َفَأَشارَ  ِبَرْأِسهِ  َمَسحَ  ثُمَّ  َیُحلَُّها، َوَال  َرْأِسِه، َعنْ  ُیَؤخِّ
  .)٤("اْلِعَماَمةَ  ُیِعیدُ  ُثمَّ  َقْط، اْلَیاُفوخِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤٠  َأْسَألُ  الَ  َخْصَلتَانِ : َقالَ  ُشْعَبةَ  ْبنَ  اْلُمِغیَرةَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»َواْلِخَمارِ  ،اْلُخفَّْینِ  َعَلى َیْمَسحُ « ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َأَحًدا، َعْنُهَما

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٤١ : َقالَ  ،ِعَماَمِتهِ  َعَلى َیْمَسحُ  َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  ،)٦(َحمَّادٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٧(»اْلِعَماَمةِ  َعَلى ِبَیِدهِ  ُیِمرُّ  ثُمَّ  َناِصَیِتِه، َعَلى َیَدهُ  َیَضعُ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤٢  اْلَمْسحِ  ِفي ُرْخَصةٍ  ِمنْ  َبَلَغكَ  َهلْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  . »اْألَْعَمى )٨(َسْعدٍ  َأِبي ِمنْ  ِإالَّ  ،َأَحدٍ  ِمنْ  َأْسَمْعهُ  َلمْ : «َقالَ  اْلِعَماَمِة؟ َعَلى

  

                                                                                                                                                                          
: ص( التحصیل جامعَخمَّار. انظر:  الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال مكحول عن نعیم بن )(١

 لیلى، أبي بن الرحمن عبد عن الحكم، عن األعمش،من طریق  )٢٣١/ ١(. وهو عند مسلم في صحیحه )٢٨٥
 الحكم، حدثني عیسى، حدیث وفي. »والخمار الخفین على مسح r اهللا رسول أن: «بالل عن عجرة، بن كعب عن

: الحدیث في وقال اإلسناد بهذا األعمش، عن مسهر، ابن یعني علي حدثنا سعید، بن سوید وحدثنیه. بالل حدثني
  .r اهللا رسول رأیت

  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  [لنا]، وهو یالئم لسیاق، واهللا أعلم. )٧٤٧(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
 في موصوالً  معناه روینا وقد : ")١٠٠/ ١( الكبرى السننرجاله ثقات، والحدیث بالغ. قال البیهقي في كتابه  )(٤

  ".شعبة بن المغیرة حدیث
. )٢٥٥: ص( التحصیل جامعالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال قتادة عن المغیرة بن شعبة.  )(٥

  .)٧٤٨(برقموهو عند المصنف 
  قال المحقق: "في األصل "عمار" والصواب عندي "حماد وهو ابن سلمة". )(٦
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٧
قال المحقق: "في األصل "سعید" والصواب "سعد" وهو المكي األعمى". قلت: هو الصواب؛ ألنَّ مغلطاي أخرجه  )(٨

  وذكره كما أشار المحقق.  )٦٧٩- ٦٧٨: ص( لمغلطاي ماجه ابن شرحفي كتابه 
  كما في األصل.  )٧٥٠(برقم  ١وفي دار التأصیل ط
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  .)١(ُیَحدِّثُهُ  ِحینَ  ،اْألَْعَمى َسْعدٍ  َأِبي ِمنْ  َسِمْعُتهُ  َقدْ  َوَأَنا: ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤٣  َعَلى َیْمَسحَ  َأنْ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ « َأِبیِه، َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»اْلِعَماَمةِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤٤    ُثمَّ  اْلِعَماَمَة، َیْنِزعَ  َكانَ  َأنَّهُ « َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

  .)٣(»ِبَرْأِسهِ  َیْمَسحُ 
  اْلَقَلْنُسَوةِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤٥ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ،ِضَرارٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
 َوَعَلى ،اْلَقَلْنُسَوةِ  َعَلى َفَمَسحَ  ،َمْزُروَرةٌ  َبْیَضاءُ  َقَلْنُسَوةٌ  َوَعَلْیهِ  َخَرجَ  ُثمَّ  اْلَخَالَء، َأَتى« َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َرَأْیتُ 

  .»َصلَّى ثُمَّ  َأْسَوَدْینِ  ِمْرِعز ا َلهُ  َجْوَرَبْینِ 
  .)٤(»اْلِعَماَمةِ  ِبَمْنِزَلةِ  َواْلَقَلْنُسَوةُ : «الثَّْوِريُّ  َقالَ  

  اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤٦  َعْمِرو َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  َیْحَیى، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َمِريِّ  ُأَمیَّةَ  ْبنِ    .)٥(»ُخفَّْیهِ  َعَلى َیْمَسحُ « r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  الضَّ

                                                           
  لألثر طریقان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
   .)٣٦٨: ص( التهذیب تقریبإسناده منكر مقطوع، فیه ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
، لیس هو بقوي، قاله أبو ضرار بن اهللا عبد بن سعیدلألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤

: قال عاصم عن شریك،، من طریق )٣١٧: ص(ه مسند. وأخرجه ابن الجعد في )٤/٣٦( والتعدیل الجرححاتم في 
 ومضمض واستنشق البول، أثر وغسل فتوضأ بماء فأتیته فبال، المحمل من وأنزلته مالك، بن أنس مع حججت«

 اهللا عبد بن شریك وفیه .»راحلته إلى وأمنا وخفیه قلنسوته على ومسح ،ثالثاً  ثالثاً  وذراعیه ،ثالثاً  وجهه وغسل ،ثالثاً 
  ).٢٦٦: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، كثیراً  یخطئ، النخعي

 قال أحداً  نعلم ولسنا: ")٤٧٢/ ١( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطوقال ابن المنذر في كتابه   
 أهل من عنه نحفظ من وكل وٕاسحاق، والنعمان، والشافعي، ومالك، العزیز، عبد بن وسعید األوزاعي، وكان ،...،به

  ."ذلك یرون ال العلم
  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.  

الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف؛ لقول المحقق: "هكذا رواه معمر، وقد أخرجه البیهقي من طریق عبد  )(٥
الرزاق هكذا، وقال غیر معمر عن یحیى بن أبي كثیر عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو عن أبیه، راجع سنن 

  .)١٥٤/ ٢٩( أحمد مسندالبیهقي". ومتابعاته صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة 
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤٧ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َرُسولِ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  ُشْعَبةَ  ْبنَ  اْلُمِغیَرةَ  َأنَّ  الزُّْهِريِّ
َداَوةِ  َمَعهُ  َوَتَخلَّْفتُ  َتَخلَّفَ  الطَِّریقِ  َبْعضِ  ِفي َكانَ  َفَلمَّا َسَفرٍ  ِفي r اللَّهِ  َز، )١(ِباْإلِ  َفَسَكْبتُ  َأَتاِني ثُمَّ  َفَتَبرَّ

ْبِح، َصَالةِ  ِعْندَ  َوَذِلكَ  ،َیَدْیهِ  َعَلى  َوَعَلْیهِ  ُجبَِّتهِ  ُكمُّ  َضاقَ  ِذَراَعْیِه، ُغْسلَ  َوَأَرادَ  َوْجَههُ  َغَسلَ  َفَلمَّا الصُّ
أَ  ثُمَّ  ِذَراَعْیِه، َفَغَسلَ  اْلُجبَِّة، َتْحتِ  ِمنْ  َیَدْیهِ  َفَأْخَرجَ : َقالَ  ،َشاِمیَّةٌ  ُجبَّةٌ   اْنَتَهْیَنا ُثمَّ : َقالَ  ،ُخفَّْیهِ  َعَلى َتَوضَّ
 اْنَصِرْف، ُثمَّ  ،»َدْعهُ : «َفَقالَ  ُأْؤِذُنُه، َفَذَهْبتُ  َرْكَعةً  َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  ِبِهمْ  َصلَّى َوَقدْ  اْلَقْومِ  ِإَلى
  .)٢(" -  َأْحَسْنُتمْ : َقالَ  َأوْ  - َأَصْبُتْم،: " َفَقالَ  ِلَذِلَك، النَّاُس  َفَفِزعَ  َرْكَعةً  َفَصلَّى ،r النَِّبيُّ  َفَقامَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٧٤٨  ْبنِ  َعبَّادِ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزا َأنَّهُ  َأْخَبَرُه، ُشْعَبةَ  ْبنَ  اْلُمِغیَرةَ  َأنَّ  َأْخَبَرُه، ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  ْبنَ  ُعْرَوةَ  َأنَّ  ِزَیاٍد،
زَ : َقالَ  ،تَُبوكَ  َغْزَوةَ   َرَجعَ  َفَلمَّا اْلَفْجِر، َصَالةِ  َقْبلَ  ِإَداَوةً  َمَعهُ  َفَحَمْلتُ  ،اْلَغاِئطِ  َقْبلَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَتَبرَّ
َداَوِة، ِمنَ  َیَدْیهِ  َعَلى ُأْهِریقُ  َأَخْذتُ  ،ِإَليَّ  r اللَّهِ  َرُسولُ   َمْضَمَض  ُثمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  َیَدْیهِ  َفَغَسلَ  اْإلِ

 اْلُجبَّةِ  ِفي َیَدْیهِ  َفَأْدَخلَ  ُجبَِّتهِ  ُكمَّا َفَضاقَ  ِذَراَعْیِه، َعنْ  ُجبََّتهُ  ُیْخِرجُ  َذَهبَ  ثُمَّ  َوْجَهُه، َوَغَسلَ  ،َواْستَْنَثرَ 
أَ  ثُمَّ  اْلِمْرَفَقْیِن، ِإَلى ِذَراَعْیهِ  َغَسلَ  ثُمَّ  اْلُجبَِّة، َأْسَفلِ  ِمنْ  ِذَراَعْیهِ  َأْخَرجَ  َحتَّى  َأْقَبلَ  ثُمَّ  ُخفَّْیِه، َعَلى َتَوضَّ

ْكَعَتْینِ  ِإْحَدى r النَِّبيُّ  َفَأْدَركَ  ،َعْوفٍ  ْبنَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدَ  َقدَُّموا َقدْ  النَّاَس  َیِجدَ  َحتَّى َمَعهُ  َوَأْقَبلتُ   ،الرَّ
ْكَعةَ  النَّاسِ  َمعَ  َفَصلَّى  َذِلكَ  َفَأْفَزعَ  َصَالَتهُ  ُیِتمُّ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َقامَ  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َسلَّمَ  َفَلمَّا ،اْألُْخَرى الرَّ

                                                           
  .)٣٣/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .ونحوها كالسطیحة للماء یتخذ جلد من صغیر إناء )(١
وهو )، ٧٤٨الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه انقطاع بین الزهري والمغیرة بن شعبة، كما أشیر برقم ( )(٢

  ).٧٤٨برقم (عند المصنف 
 أنا الرزاق، عبدعن  )١٥٢: ص( حمید بن عبد مسند من المنتخبأخرجه عبد بن حمید في كتابه فائدة:   

 النبي مع كنا: قال شعبة بن المغیرة عن المغیرة، بن عروة عن زیاد، بن عباد عن الزهري، عن جریج، وابن معمر،
r الحدیث.باإلداوة، معه وتخلفت تخلف الطریق بعض في كان فلما سفر، في ...  

 ذكر وقد: ")١٢٢/ ١١( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهیدوعلق علیه ابن عبد البر في كتابه   
 سفر في r اهللا رسول مع كنت قال شعبة بن المغیرة أن الزهري عن كتابه في معمر عن الخبر هذا الرزاق عبد

 بن محمد بن اهللا عبد بن أحمد ألن ؛أعلم واهللا ،الزهري قبل من أوتي إنما هذا وأظن ،مقطوعاً  هكذا الحدیث وذكر
 بن خشیش عاصم أبو حدثنا قال محمد بن قاسم حدثنا قال خالد بن أحمد حدثنا قال أبي حدثنا قال حدثنا علي

 عن شعبة بن المغیرة بن عروة عن زیاد بن عباد عن الزهري عن معمر حدثنا قال الرزاق عبد حدثنا قال أصرم
  ... الحدیث.معه وتخلفت تخلف الطریق بعض في كان فلما سفر في r اهللا رسول مع كنا قال شعبة بن المغیرة
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 َأوْ  -  َأْحَسْنُتمْ : " َقالَ  ثُمَّ  ،َعَلْیِهمْ  َأْقَبلَ  َصَالَتُه، r النَِّبيُّ  َقَضى َفَلمَّا التَّْسِبیَح، َفَأْكَثُروا ،)١(اْلُمْسِلِمینَ 
َالةَ  َصلَُّوا َأنْ  َیْغِبُطُهمْ  ،-  َأَصْبُتمْ : َقالَ    ". ِلَوْقِتَها الصَّ

 َحِدیثِ  ِمْثلَ  اْلُمِغیَرةِ  ْبنِ  َحْمَزةَ  َعنْ  َسْعٍد، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  ِإْسَماِعیلُ  َفَحدَّثَِني ِشَهابٍ  اْبنُ : َقالَ  
  .)٢(»َدْعهُ «: r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َعْوٍف، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َتْأِخیرَ  َفَأَرْدتُ : اْلُمِغیَرةُ  َقالَ : َوَزادَ . ِزَیادٍ  ْبنِ  َعبَّادِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٤٩ : َیُقولُ  ،َسْعدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنَ  ِإْسَماِعیلَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُعَیْیَنةَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َیا َتَخلَّفْ : «َفَقالَ  ،َسَفرٍ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُشْعَبَة، ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  ْبنُ  َحْمَزةُ  َحدَّثَِني
 َفَرغَ  َفَلمَّا َماٍء، ِمنْ  ِبِإَداَوةٍ  اتََّبْعُتهُ  ثُمَّ  َحاَجَتُه، َفَقَضى َذَهبَ  ثُمَّ : َقالَ  » ! النَّاُس  َأیَُّها َواْمُضوا ،ُمِغیَرةُ 

 ،اْلُجبَّةِ  ُكمَّا َفَضاقَ  ُروِمیٍَّة، َعَلْیهِ  ُجبَّةٍ  ِمنْ  َیَدْیهِ  ُیْخِرجُ  َذَهبَ  ُثمَّ  ،َوْجَههُ  َفَغَسلَ  ِمْنَها، َعَلْیهِ  َسَكْبتُ 
  .)٣(َصلَّى ُثمَّ  ُخفَّْیِه، َعَلى َمَسحَ  ُثمَّ  َفَغَسَلُهَما، اْلُجبَّةِ  َتْحتِ  ِمنْ  َیَدْیهِ  َفَأْخَرجَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٥٠ ، َعنِ  الرَّ َحى، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ  ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  َعنِ  الضُّ
 ُجبَّةٌ  َوَعَلْیهِ  ،َماءٍ  ِمنْ  ِبِإَداَوةٍ  ِجْئتُ  ُثمَّ  اْلَحاَجَة، َفَقَضى َسَفٍر، ِفي r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكْنتُ : «َقالَ 

أَ  ثُمَّ  َأْسَفِلَها، ِمنْ  َیَدهُ  َفَأْخَرجَ  ،ُكمَّْیَها ِمنْ  َیَدهُ  ُیْخِرجَ  َأنْ  َعَلى َیْقِدْر  َفَلمْ  ،َشاِمیَّةٌ    .)٤(»ُخفَّْیهِ  َعَلى َتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٥١ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  اْلَیَمانِ  ْبنِ  ُحَذْیَفةَ  َعنْ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

ى ُثمَّ  ُكَناَسَتُه، َیْعِني َقْومٍ  ُسَباَطةِ  َعَلى َقاِئًما َفَبالَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  ُكْنتُ  أَ  ،ِبَماءٍ  َفَأتَْیُتهُ  ،تََنحَّ  َفَتَوضَّ
  .)٥("ُخفَّْیهِ  َعَلى َفَمَسحَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٧٥٢  اْلَمْسحِ  َعنِ  َعَطاًء، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َرِبیَعةَ  ْبنُ  َیْحَیى َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
  .)٦(»ِلْلُمِقیمِ  َوَیْومٌ  ِلْلُمَساِفِر، َثَالثٌ : «َفَقالَ  ،اْلُخفَّْینِ  َعَلى

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  -  ٧٥٣    ِخَفافُ  َكاَنتْ  َوَهلْ  ِرْجُلَك، ِبهِ  َتَعلََّقتْ  َما َعَلْیَها اْمَسحْ « :الثَّْوِريُّ  َقالَ : الرَّ
  

                                                           
قال المحقق: "كما في صحیح مسلم، وفي األصل فأفزع لذلك المسلمون" خطأ، وعند "د" "ففزع الناس". وفي دار  )(١

  كما في األصل. )٧٥٦( برقم ١التأصیل ط
  للحدیث طریقان، كالهما صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  .)٩٤/ ٢( الوسطى األحكامإسناده ضعیف مقطوع، فیه یحیى بن ربیعة الصنعاني، ال یحتج به.  )(٦
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َقةً  ِإالَّ  ،َواْألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجِرینَ    .)١(»ُمَرقََّعةً  ُمَشقََّقةً  ُمَخرَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  - ٧٥٤  َفَال  ،اْلُوُضوءِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  َخَرجَ  ِإَذا: «َمْعَمرٌ  َقالَ : الرَّ

  .)٢(»َتْمَسحْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٥٥  الشَّْعِبيِّ  َعاِمرٍ  َعنْ  َعزََّة، َأِبي ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  الرَّ

 َوَعَلى النَّْعَلْیِن، َوَعَلى َنَعْم،: «َفَقالَ  اْلُخفَّْیِن؟ َعَلى اْلَمْسحِ  َعنِ  َوُسِئلَ  َعِلی ا، َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ 
  .)٣(»اْلِخَمارِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٥٦ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
  . »َذِلكَ  َفَعلَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : «َفَقالَ  َلُه، َفِقیلَ  ُخفَّْیِه، َعَلى َمَسحَ  ُثمَّ  َباَل، َجِریًرا َرَأْیتُ 

  .)٤(»ِإْسَالًما آِخُرُهمْ  َجِریًرا ِألَنَّ  اْلَماِئَدِة، َبْعدَ  َكانَ  اْلَمْسحَ  َیَرْونَ  َوَكاُنوا: «ِإْبَراِهیمُ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٥٧  ،اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  َجِریًرا َرَأْیتُ : َقالَ   َوَما: «َفَقالَ  ،َذِلكَ  ِفي َلهُ  َفِقیلَ  ُخفَّْیِه، َعَلى َفَمَسحَ  اْلَمْسِجِد، ِمْطَهَرةِ  ِمنْ  َیَتَوضَّ
  . »َیْفَعُلهُ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َفَقدْ  َیْمَنُعِني؟

 َبْعَدَما َكانَ  َجِریرٍ  ِإْسَالمَ  ِألَنَّ  اللَِّه، َعْبدِ  َأْصَحابَ  ُیْعِجبُ  اْلَحِدیثُ  َهَذا َفَكانَ : «ِإْبَراِهیمُ  َقالَ 
  .)٥(»اْلَماِئَدةُ  ُأْنِزَلتِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٥٨  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجِریرَ  َأنَّ  ُأَمیََّة، َأِبي اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  َراِشٍد، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
  .»اْلُخفَّْینِ  َعَلى َیْمَسحُ « ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ 

  .)٦(»اْلَماِئَدةُ  ُأْنِزلتِ  َبْعَدَما ِإْسَالِمي َوَكانَ : «َجِریرٌ  َقالَ  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(٣
  للحدیث إسنادان، كالهما صحیح. )(٤
  للحدیث إسنادان، كالهما صحیح. )(٥
، ضعیف، ولم یدرط زمن جریر بن عبد المخارق أبي بن الكریم عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٦

 َوَكانَ : «َجِریرٌ  َقالَ  ). دون لفظ: ٧٥٧، و٧٥٦برقم (وهو عند المصنف . )٣٦١: ص( التهذیب تقریباهللا. انظر: 
  ).٧٥٧، و٧٥٦. قلت: هذا من قول إبراهیم النخعي كما بینته متابعاته برقم (»اْلَماِئَدةُ  ُأْنِزلتِ  َبْعَدَما ِإْسَالِمي
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٥٩  َعنْ  ِحَراٍش، ْبنِ  ِرْبِعيِّ  َعنْ  ُسَلْیَماَن، َأِبي ْبنِ  َحمَّادِ  َعنْ  َیاِسیَن، َعنْ  الرَّ
ْأتُ : «َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجِریرِ    .)١(»اْلَماِئَدةُ  ُأْنِزَلتِ  َبْعَدَما ُخفَّْیهِ  َعَلى َفَمَسحَ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٦٠ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اْبنَ  َأنَّ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  الزُّْهِريِّ
 اللَّهِ  َعْبدَ  ِإنَّ : َسْعدٌ  َفَقالَ  اللَِّه، َعْبدُ  َذِلكَ  َفَأْنَكرَ  ُخفَّْیِه، َعَلى َیْمَسحُ  َوقَّاٍص، َأِبي ْبنَ  َسْعدَ  َرَأى ُعَمَر،
أَ  َأنْ  ُمْسِلمٍ  َرُجلٍ  َنْفسِ  ِفي َیَتَخلََّجنَّ  َال : «ُعَمرُ  َفَقالَ  ُخفِّي، َعَلى َأْمَسحَ  َأنْ  َعَليَّ  َأْنَكرَ   َعَلى َیَتَوضَّ
  .)٢(»اْلَغاِئطِ  ِمنَ  َجاءَ  َكانَ  َوإِنْ  ،ُخفَّْیهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٦١  َأنَّ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َوُهَما اْلُخفَّْینِ  ِرْجَلْیكَ  َأْدَخْلتَ  ِإَذا: «-  َسْعًدا َیْعِني - ِمنِّي َأْعَلمُ  َعمُّكَ : ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  ِلَعْبدِ  َقالَ  ُعَمَر،

  .)٣(»اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِجْئتَ  َوإِنْ  َعَلْیِهَما، َفاْمَسحْ  َطاِهَرتَانِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٦٢  َعَلى َأْنَكْرتُ : َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ُمِقیمٌ  َوُهوَ  »َبْأٌس؟ َذِلكَ  ِفي َوَعَليَّ : «َفَقالَ  ،اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحَ  ِباْلُكوَفةِ  َأِمیرٌ  َوُهوَ  َوقَّاصٍ  َأِبي ْبنِ  َسْعدِ 
 ثُمَّ  َشْیًئا، ِإَلْیهِ  َأْرِجعْ  َفَلمْ  َأْعَلُم، َال  َما َذِلكَ  ِمنْ  َیْعَلمُ  َأنَّهُ  َعَرْفتُ  ،َذِلكَ  َقالَ  َلمَّا: اللَّهِ  َعْبدُ  َفَقالَ  ِباْلُكوَفِة،

 ِإَذا َأَحَدَنا َأَرَأْیتَ : َفُقْلتُ  اْلُخفَّْیِن، َشْأنِ  ِفي َعَليَّ  َأْنَكْرتَ  ِفیَما َأَباكَ  اْسَتْفتِ : " َسْعدٌ  َفَقالَ  ُعَمرَ  ِعْندَ  اْلَتَقْیَنا
أَ     ." َعَلْیِهَما؟ َیْمَسحَ  َأنْ  َبْأٌس  َذِلكَ  ِفي َعَلْیهِ  اْلُخفَّانِ  ِرْجَلْیهِ  َوِفي َتَوضَّ

َبْیرِ  َأُبو َوَزاَدِني: ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ   ِإیَّايَ  َناِفعٍ  َحِدیثِ  ِمْثلَ  ،ُیَحدِّثُ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  الزُّ
  .)٤(َطاِهرٌ  َوَأْنتَ  ِفیِهَما ِرْجَلْیكَ  َأْدَخْلتَ  ِإَذا: ُعَمرَ  َعنْ  َوَزاَد،

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٦٣  ْبنَ  َسْعدَ  ُعَمرَ  اْبنُ  َأَتى: َقالَ  َناِفعٍ  َعنْ  ،)٥(ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 ِعْندَ  َفاْجَتَمْعَنا َنَعْم،: َسْعدٌ  َفَقالَ  َهَذا؟ َلتَْفَعُلونَ  ِإنَُّكمْ : ُعَمرَ  اْبنُ  َفَقالَ  ُخفَّْیِه، َعَلى َیْمَسحُ  َفَرآهُ  َماِلٍك،

                                                           
 الدوري روایة - معین ابن تاریخ. ضعیف، الزَّیَّات معاذ بن یاسین فیه الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، )(١
  ).٧٥٧، و٧٥٦(برقم وهو عند المصنف  ).٣/٣٣٤(

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
الحدیث صحیح، وله طریقان، أما األول فإسناده صحیح، ورجاله ثقات، وأما الثاني فإسناده حسن؛ ألنَّ فیه أبو  )(٤

  .وعلیه فالحدیث صحیح. )٥٠٦: ص( التهذیب تقریب، صدوق. مسلم بن محمدالزبیر 
 في كذا ، وقال مدخلوا دار التأصیل على المكتبة الشاملة: ")٧٧١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

: قال الرزاق، عبد حدثنا: قال) ٢٣٧( ٣٥/ ١ أحمد أخرجه والحدیث؛ العلمیة، والكتب العلمي، المجلس طبعتي



١٦٨ 
 

 َوَنْحنُ  ُكنَّا: «ُعَمرُ  َفَقالَ  اْلُخفَّْیِن؟ َعَلى اْلَمْسحِ  ِفي َأِخي اْبنَ  َأْفتِ  ،اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ  َیا: َسْعدٌ  َفَقالَ  ُعَمَر،
 اْلَغاِئطِ  ِمنَ  َجاءَ  َوإِنْ : ُعَمرَ  اْبنُ  َفَقالَ . »)١( ]َبْأًسا ِبَذِلكَ  َنَرى َال [ ،َأْخَفاِفَنا َعَلى َنْمَسحُ  ،r َنِبیَِّنا َمعَ 

 َیْمَسحُ  َذِلكَ  َبْعدَ  ُعَمرَ  اْبنُ  َفَكانَ : َناِفعٌ  َقالَ . »َواْلَبْولِ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  َجاءَ  َوإِنْ  َنَعْم،: «ُعَمرُ  َفَقالَ  َواْلَبْوِل؟
  .)٢(َوْقًتا َلُهَما ُیَوقِّتْ  َوَلمْ  ،َیْخَلْعُهَما َلمْ  َما َعَلْیِهَما

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٦٤ فِ  َعنْ  ،)٣(ُسْفَیانَ  ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ    َعْبدِ  ْبنِ  ُمَطرِّ
                                                                                                                                                                          

 الرباني الفتح، وكتاب )٢٦٨/ ١( شاكر ت أحمد مسند ". وهو كذلك فيبه نافع، عن عمر، بن اهللا عبید أخبرنا
. فمن الواضح أنَّه حرف في النسخ األصلیة للمصنف، واهللا )٥٩/ ٢( الشیباني حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب
  أعلم.

  .)٧٧١( برقم ١قال المحقق: "زیادة من الكنز". ولم تزد في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
قال المحقق: "في األصل "یزید بن فالن" وفي المصنف البن أبي شیبة من طریق عبد الوارث عن أیوب عن  )(٣

،...، فإن كان محفوظًا من أیدي الناسخین فهو عندي أبو المهزم البصري ذكره ابن أبي حاتم !!؟یزید بن سفیان
بن الشخیر أخو مطرف یكنى أبا العالء، ویروي  وغیره، وٕاال فالصواب عندي "یزید أبو العالء" وهو یزید بن عبد اهللا

  عن مطرف، وهو من رجال التهذیب". 
 مطرف عن معتق، بن یزید عن السختیاني، أیوبمن طریق  )١٦٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنفقلت: في   

  ... الحدیث.فوافقته عمار، على دخلت: «قال
[یزید بن ُمْعِنق]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "فالن"، والتصویب  )٧٧٢( برقم  ١وفي دار التأصیل ط  

  من المصنف البن أبي شیبة،...، من وجه آخر عن أیوب، به".
 واإلجماع السنن في األوسطقلت: الصواب [یزید بن فالن]؛ ألنَّ أبا بكر النیسابوري أخرجه في كتابه   
 بن مطرف عن فالن، بن یزید عن أیوب، عن معمر، عن زاق،الر  عبد عن ،عن الدَّبري )٤٣٣/ ١( واالختالف

  .خفیه على ومسح فتوضأ الخالء، من خرج وقد عمار، على دخل أنه اهللا، عبد
، والدارمي )١٦٦/ ١( همصنففي  شیبة أبي ابنو[یزید بن فالن] هو [یزید بن ُمْعِنق] عینته متاعبته عند   

  .)٤٦٣/ ١( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطكما أورده عنه ابن المنذر في كتابه 
 ابن عن .البصریین في یعد .الحرشي معنق، بن یزید: ")٣٦٠/ ٨( الكبیر التاریخوقال البخاري في كتاب   

  ".أیوب: عنه روى .ومطرف عمر،
ابن  ]، وزید عند معنق بن یزید[ )٥٤٩/ ٥( الثقات، وابن حبان في كتابه )٢٨٧/ ٩( والتعدیل الجرحوفي   

  ]. الجرشي[ )٥٤٩/ ٥( الثقاتحبان في كتابه 
 السنن في األوسطوالدارمي كما أورده عنه ابن المنذر في كتابه  ،)١٦٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنفوفي   
  [یزید بن ُمْعِتق]، قلت: من الواضح أنَّه صحف، والصواب كما في ترجمته. )٤٦٣/ ١( واالختالف واإلجماع
 )٥٤٩/ ٥( الثقات]، وابن حبان في كتابه الحرشي[) ٣٦٠/ ٨( الكبیر التاریخونسبه البخاري في كتاب   

  ]. الجرشي[
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أَ  اْلَخَالءِ  ِمنَ  َخَرجَ  َوَقدْ « َیاِسرٍ  ْبنِ  َعمَّارِ  َعَلى َدَخلَ  َأنَّهُ  اللَِّه،   .)١(»ُخفَّْیهِ  َعَلى َوَمَسحَ  ،َفَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٦٥  َحتَّى ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َحِدیثِ  ِمْثلَ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(َواْلَبْولِ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  َجاءَ  َوإِنْ : َبَلغَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٦٦  َعنِ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ  ثُمَّ  ِلْلَحاَجِة، َذَهبَ  ثُمَّ  َطاِهَرَتاِن، َوُهَما اْلُخفَّْینِ  ِفي ِرْجَلْیهِ  الرَُّجلُ  َأْدَخلَ  ِإَذا: «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ   َتَوضَّ
َالةِ    .)٣(ُعَمرُ  ِبَذِلكَ  َأَمرَ : َیُقولُ  َكانَ  َوإِنْ . »ُخفَّْیهِ  َعَلى َمَسحَ  ِللصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٦٧ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
  .)٤(ِمْثَلهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٦٨  اْبنَ  ُیَحدِّثُ  َرُجًال  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 السََّفرِ  ِفي َهَذا ُقْلُتمْ  َلوْ : «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  اْلُخفَّْیِن، َعَلى اْلَمْسحِ  ِفي ُعَمرَ  َواْبنِ  َسْعٍد، ِبَخَبرِ  َعبَّاسٍ 
  .)٥(»الشَِّدیدِ  َوالَبْردِ  اْلَبِعیِد،

                                                                                                                                                                          
/ ١( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطالدارمي كما أورده عنه ابن المنذر في كتابه  وفي روایة  

البصره، كما في ]، قلت: من الواضح أنَّه صحف لقبه، ولم أستطه تمییزه، وهذا الرجل من أهل الحرثي[ )٤٦٣
  ترجمته.

 أیوب عنه روى الشخیر ابن اهللا عبد بن ومطرف عمر عن روى: ")٢٨٧/ ٩( والتعدیل الجرحفي فائدة:   
[ابن عمر]، فمن الواضح أنَّه اسقط  )٥٤٩/ ٥( حبان البن الثقات ، و)٣٦٠/ ٨( الكبیر التاریخ". وفي السختیاني

  [ابن] من الجرح والتعدیل.
 واالختالف واإلجماع السنن في األوسطالدارمي كما أورده عنه ابن المنذر في كتابه  روایةوفي فائدة:   

 على دخلت: قال مطرف، عن الحرثي، معتق بن یزید عن أیوب، عن الوارث، عبد بن حسانعن  )٤٦٣/ ١(
  .الجوربین على ویمسح یتوضأ فرأیته عمار

] لم أعرفه، ولم أجده في كتب الرجال، ومن الواضح أنَّ الصواب ما في الوارث عبد بن حسانقلت: [  
 بن یزید عن السختیاني، أیوب حدثنا: قال الوارث، عبد حدثنا: قال عفان،عن  )١٦٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف
  ... األثر.مطرف عن معتق،

  ، مثل هذا یحسن حدیثه. ُمْعِتق بنإسناده حسن، فیه یزید  )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٦٩  َكانَ  اْألَْنَصاِريَّ  َأیُّوبَ  َأَبا َأنَّ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
   ،)١(َلُكمْ  هُ أَمْهنَ  ِبَشْيءٍ  ُأْفِتیُكمْ  َأَتَرْوِني: «َفَقالَ  َلُه، َفِقیلَ  َیْمَسحُ  َال  َوَكانَ  اْلُخفَّْیِن، َعَلى ِباْلَمْسحِ  ُیْفِتي

  .)٢(»الطَُّهورُ  ِإَليَّ  ُحبِّبَ  َوَلِكنَّهُ  ،؟َعَليَّ  َوَمْأَثُمهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٧٠ : َطاُوسٍ  اْبنَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َحِدیثِ  َنْحوَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(ُعَمرَ  َواْبنِ  َسْعدٍ  ِبَحِدیثِ  ُیَحدِّثُ  َكانَ : " َفَقالَ  اْلُخفَّْیِن؟ َعَلى اْلَمْسحِ  ِفي َیُقولُ  َأُبوهُ  َكانَ  َكْیفَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٧١  َیْمَسحُ « َسُمَرَة، ْبنَ  َجاِبرَ  َرَأى َأنَّهُ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

   .)٤(»اْلُخفَّْینِ  َعَلى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٧٢ : َفَقالَ  ،اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َعنِ  ،َعَطاءً  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ،ِباْلَماءِ  َعَلْیِهَما: «اْلَمْسحِ  ِفي الرُّْخَصةُ  َذِلكَ  ِفي َیُقوَالنِ  َكاَنا َأنَُّهَما ُعَمرَ  َواْبنِ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  َبَلَغِني
  .»َطاِهَرتَْینِ  ِفیِهَما َأْدَخْلَتُهَما ِإَذا

 الرَُّجلُ  ُیْنَزعَ  َال  ِألَنْ  اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  ِفي الرُّْخَصةَ  َأَتَرى: «ِلَعَطاءٍ  َفُقْلتُ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  
  .)٥(»َنَعمْ : «َقالَ  »َدَفاُه؟

  َوالنَّْعَلْینِ  اْلَجْوَرَبْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٧٣ ، َعنِ  الرَّ ْبِرَقاِن، َعنِ  الثَّْوِريِّ  َعِلی ا َرَأْیتُ : َقالَ  ،اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َكْعبِ  َعنْ  الزِّ

  .)٦(»ُیَصلِّي َقامَ  ُثمَّ  َوَنْعَلْیِه، َجْوَرَبْیهِ  َعَلى َفَمَسحَ  ،َبالَ «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٧٤ ، َعنِ  الرَّ  َمْسُعودٍ  َأُبو َكانَ : َقالَ  َسْعدٍ  ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٧(»َوَنْعَلْیهِ  َشْعرٍ  ِمنْ  َلهُ  َجْوَرَبْینِ  َعَلى َیْمَسحُ « اْألَْنَصاِريُّ 
                                                           

قال المحقق: "في األصل "مهناىه وماىمه علي" والصواب ما أثبتناه، وهو هكذا في المصنف البن أبي شیبة،  )(١
  [َمْهَنَأُتُه لكم]. )٧٧٧(وكذا في الكنز برمز "عب"...". وفي دار التأصیل ط برقم 

  إسناده صحیح موقوف. )(٢
. وأما أثر أبا )٣٥٦: ص( التهذیب تقریب. الحدیث لین، جریج بنا لألثر إسنادان، كالهما ضعیف، فیهما والد )(٣

  .)٧٦٩(برقم هو عند المصنف أیوب األنصاري ف
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  . )٧٦٨(لألثر ثالثة أسانید، أما األول والثاني فرجالهما ثقات، واألثر بالغ. ورواه المصنف موصوًال  )(٥

  وأما الثالث فإسناده صحیح مقطوع.
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  إسناده صحیح موقوف. )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٧٥ ، َعنِ  الرَّ   : َقالَ  النََّخِعيِّ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َأِخیِه، َعنْ  َعاِئٍذ، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»َصلَّى ثُمَّ  َوَنْعَلْیِه، َجْوَرَبْیهِ  َعَلى َفَمَسحَ  ِعْنَدُه، َوَنْحنُ  َبالَ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٧٦ ، َعنِ  الرَّ    اْبنِ  َعنِ  ،)٢(اْلُجَالسِ  َأِبي َعنْ  َحیََّة، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الثَّْوِريِّ

                                                           
 همصنفأبي شیبة في األثر صیحح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه أخ هشام بن عائذ، لم أعرفه. وأخرجه ابن  )(١
  ، بإسناد صحیح.»الجوربین على یمسح كان أنه« إبراهیم، عن حصین،من طریق  )١/١٧٢(

، )١٨٦/ ١( الرایة نصب، وهكذا أورده الزیلعي في كتابه )٧٨٤( برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢
  ، عن المصنف، به.)٢٧٨/ ١( األحوذي تحفةوصاحب كتاب 

 الجامع لشرح التوضیح ، وابن الملقن في كتابه)٢٦٠/ ١( البخارى صحیح شرحوأرود ابن بطال في كتابه   
  به. الجالس، أبى عن حیة، أبى بن یحیى عن الثورى، عن )٢٠٦/ ٤( الصحیح

 أنه: عمر ابن عن الجالس أبي عن یحیى وقال: ")٣٢٣/ ١( باآلثار المحلىوقال ابن حزم في كتابه 
  ".ونعلیه جوربیه على یمسح كان

 الكبیر الضعفاء، و محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة قیحقبت) ٣١٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنفوفي   
 یوم توضأ عمر، أن« عمرو، بن جالس عن أبیه، عن ،أبي حیة بن یحیى بابج وأبمن طریق  )٢٠٣/ ١( للعقیلي
  شیبة.، واللفظ البن أبي »ونعلیه جوربیه على ومسح جمعة،

 عمرو بن وجالس: ")٤٤٨ -٤٤٧/ ١( الرسم في المتشابه تلخیصوقال أبو بكر البغدادي في كتابه   
 أبو أنا واحد حدیث غیر یرو لم إنه وقیل أبیه، عن الكلبي جناب أبو حدیثه عنه روى عمر، بن اهللا عبد عن حدث

 عیسى بن محمد بن عمر نا الدقاق، خلق بن اهللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي، أحمد بن عمر بن إبراهیم إسحاق
 عن هو المسح، في یعني عمر، حدیث: حنبل بن أحمد یعني اهللا، عبد ألبي قلت: قال األثرم، بكر أبو نا الجوهري،

: اهللا عبد أبو قال جالس هو إنما: وقال فضحك، خالس،: إنسان: قال: قلت جالس، نعم: فقال عمرو؟ بن جالس
 أبو لي قال علمت، ما: فقال جناب؟ أبي غیر رواه: له قیل أبیه، عن: أحدهما قال معاویة، وأبو وكیع، فیه اختلف

 هذا وأین: فقال الهجري؟ عمر بن خالس أراد أراه: له قلت وتبسم، هو؟ حدیث صاحب خالس قال الذي: اهللا عبد
 عبد بن محمد نا إدریس، بن الحسین أنا الهروي، خمیرویه بن اهللا عبد بن محمد أنا البرقاني، بكر أبو نا ذاك، من
 ابن عن عمرو، بن جالس عن ضعیف، كالهما: عمار ابن قال أبیه، عن جناب، أبي عن وكیع، نا عمار، بن اهللا

 عمرو، بن بخالس ولیس عمرو، بن جالس عن أكتب: فقلت بالجالس، تصنع كیف: وكیع لي قال: قال عمر،
  استوقفت: قال

 عمرو بن محمد جعفر أبو ثنا بمكة، الصیدالني، یوسف بن أحمد بن یوسف أنا جعفر، أبي بن أحمد أنا
 عن جالس، عن أبي، حدثني حیة، أبي بن یحیى جناب أبو نا نعیم، أبو نا الصائغ، إسماعیل بن محمد نا العقیلي،

  .»ونعلیه جوربیه على مسح عمر أن: «عمر ابن
 ثنا الحماني، إسماعیل بن محمد ثنا مخلد، بن محمد ثنا الحافظ، عمر بن علي أنا األزهري، القاسم أبو أنا

 توضأ ثم الجمعة، یوم بال« عمر أن عمر، ابن عن عمرو، بن الجالس عن أبیه، عن الكلبي، جناب أبو نا وكیع،
  ".»الجوربین على ومسح
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  .)١(" َوَنْعَلْیهِ  ،َجْوَرَبْیهِ  َعَلى َیْمَسحُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٧٧ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)٢(" َوالنَّْعَلْینِ  ،اْلَجْوَرَبْینِ  َعَلى َیْمَسحُ  َكانَ  َأنَّهُ  َمْسُعودٍ  َأِبي
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٧٨ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َرَجاٍء، ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)٣(»َوَنْعَلْیهِ  ،َجْوَرَبْیهِ  َعَلى َیْمَسحُ « َعاِزبٍ  ْبنَ  اْلَبَراءَ  َرَأْیتُ 
  

  اْلَجْوَرَبْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َبابُ 

                                                                                                                                                                          
 قلت: من الواضح أنَّه وهم هنا المصنف عن سفیان الثوري كما أشرت في المقدمة كما هو واضح واهللا

  أعلم.
 عمرو، بن جالس عن أبیه، عن خباب، أبي عن وكیع،عن  )١٧١/ ١( شیبة أبي ابن مصنف: في فائدة

  جمعة... األثر. یوم توضأ عمر، أن«
بعدما صوب  )٣١٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف في محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة وقال المحقق

، وقع في )و(، و)أ(، وهى غیر منقوطة في )ه(، )م([أبي خباب] إلى [أبي جناب]، فقال في حاشیته: "كذا في 
  المطبوع: [خباب] خطأ".

 یحیى جناب أبو حدثنا: قال نعیم أبومن طریق  )٢٠٣/ ١( الكبیر الضعفاءأخرج العقیلي في كتابه فائدة: 
... األثر. وفیه أبو جناب هو  یحیى بن أبي مسح« عمر أن عمر ابن عن ،جالس عن أبي، حدثني: قال حیة، بن

  .)٢٨٤/ ٣١( الرجال أسماء في الكمال تهذیبحیة. انظر ترجمته في 
بتحقیق  )٣١٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف ، و)١٧١/ ١( شیبة أبي ابن مصنفأما ما ذكر في فائدة: 

  بأنَّه أثر [عمر بن الخطاب]، وهنا [ابن عمر]. )٢٠٣/ ١( الكبیر الضعفاء، و محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة
من طریق العقیلي،  )٤٤٨/ ١( الرسم في المتشابه تلخیصقلت: أخرجه أبو بكر البغدادي في كتاب 

  وكذلك وكیع، من أثر [ابن عمر].
 بن اهللا عبد عن حدث عمرو بن وجالس: ")٤٤٧/ ١( الرسم في المتشابه تلخیصوقال أیضًا في كتابه 

  أبیه". عن الكلبي جناب أبو حدیثه عنه روى عمر،
یحیى بن أبي  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه وهم المصنف عن سفیان الثوري كما أشرت، و )(١

 ذئب، أبي ابنمن  )١٢/٢١٦(ه مسند. وأخرجه البزار في )٥٨٩: ص( التهذیب تقریب. تدلیسه لكثرة ضعفوهحیة ، 
بإسناد  .یفعل r اهللا رسول كان كذلك: ویقول علیهما ویمسح رجلیه في ونعاله یتوضأ كان عمر ابن أن نافع عن

 روح، إال عنه رواه نعلم وال ذئب، أبي ابن إال نافع عن رواه نعلم ال الحدیث وهذا صحیح، وعلق علیه البزار فقال: "
  ".عندنا معناه فهذا حدث غیر من صالة لكل یتوضأ وكان حدث، غیر من توضأ ألنه علیهما یمسح كان وٕانما

  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٧٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٧٧٩  َكانَ  َأنَّهُ  َماِلٍك، ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
  .)١(اْلُخفَّْینِ  ِمْثلَ  ،َعَلْیِهَما َیْمَسحُ  َنَعْم،: " َقالَ  ،اْلَجْوَرَبْینِ  َعَلى َیْمَسحُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٧٨٠  النََّخِعيَّ  ِإْبَراِهیمَ  َرَأى َأنَّهُ  ،ِزَیادٍ  َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
   .)٣(" )٢(َأْلَبادٍ  ِمنْ  َلهُ  ُجْرُموَقْینِ  َعَلى َیْمَسحُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٨١  َیْمَسحُ  َكانَ  َمْسُعودٍ  اْبنَ  َأنَّ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(" َجْوَرَبْیهِ  َعَلى َوَیْمَسحُ  ،ُخفَّْیهِ  َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٨٢ : َیُقولُ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  اْلَبكَّاءِ  َیْحَیى َعنْ  َجْعَفٍر، َأِبي َعنْ  الرَّ
  .)٥(»اْلُخفَّْینِ  َعَلى َكاْلَمْسحِ  اْلَجْوَرَبْینِ  َعَلى اْلَمْسحُ «

  النَّْعَلْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٨٣  َرَأْیتُ : َقالَ  اْلَجَنِبيِّ  َظْبَیانَ  َأِبي َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أَ  ُثمَّ  َأْرَغى، َحتَّى َقاِئًما َبالَ « َعِلی ا  َفَجَعَلُهَما ،َنْعَلْیهِ  َفَخَلعَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ُثمَّ  َنْعَلْیِه، َعَلى َوَمَسحَ  ،َتَوضَّ
ِه، ِفي   .»َصلَّى ُثمَّ  ُكمِّ

 اْبنِ  َعنِ  َیَساٍر، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ،َحدَّثَِني َأْسَلمَ  ْبنَ  َزْیدَ  َأنَّ  ُأَحدِّثَ  َأنْ  ِشْئتُ  َوَلوْ : َمْعَمرٌ  َقالَ  
  .)٦(َفَعْلتُ  َعِليٌّ  َصَنعَ  َكَما َصَنعَ  ،r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعبَّاسٍ 

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
قال المحقق: "أخرجه ابن أبي شیبة عن ابن إدریس عن یزید،...، وفیه "من لبود" وفي أصلنا "لباد" فصححناه  )(٢

) ٧٨٨برقم ( ١"الباد" وااللباد واللبود كالهما جمع لبد بالكسر، وهو كل شعر أو صوف متابد". وفي دار التأصیل ط
  كما في األصل.

وهو . )٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبي بن یزیدفیه  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، )(٣
  ).٨١٠برقم (عند المصنف 

إسناده صحیح موقوف، مع أن فیه إرسال إبراهیم النخعي عن ابن مسعود؛ ألنَّ البیهقي صحح مراسیله عن ابن  )(٤
  .)١٤١: ص( التحصیل جامعمسعود. 

. وأخرجه )٥٩٧: ص( التهذیب تقریباألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه یحیى البكاء، ضعیف.  )(٥
 ویمسح رجلیه في ونعاله یتوضأ كان عمر ابن أن نافع عن ذئب، أبي ابنمن  )١٢/٢١٦(ه مسندالبزار أخرجه في 

  بإسناد صحیح، .یفعل r اهللا رسول كان كذلك: ویقول علیهما
: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، زیاد أبي بن یزید فیه موقوف، إسناده ضعیفللحدیث إسنادان، أما األول ف )(٦

. والصواب ما في رقم )١٦٦: ص( التحصیل جامععن علي بن أبي طالب.  ٕارسال أبو ظبیان اْلَجَنِبيِّ و  ،)٦٠١
  .»یصلي قام ثم ونعلیه، جوربیه على فمسح بال« علیاً  رأیت. )٧٧٣(
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٨٤ ، َعنِ  الرَّ  َبالَ  »َعِلی ا َرَأْیتُ : «َقالَ  ،َظْبَیانَ  َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
أَ  ِبَماءٍ  َدَعا ُثمَّ  َسْوَداُء، َلهُ  َخِمیَصةٌ  َوَعَلْیهِ  ،َأْرَغى َحتَّى َقاِئمٌ  َوُهوَ   َقامَ  ثُمَّ  َنْعَلْیِه، َعَلى َفَمَسحَ  ،َفَتَوضَّ

  .)١(" الظُّْهرَ  َصلَّى ثُمَّ  َفَنَزَعُهَما،
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٨٥  َمنْ  َأْخَبَرهُ  َأنَّهُ  ِإْسَحاقَ  َأِبي َعنْ  َقْیٌس، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»َنْعَلْیهِ  َعَلى َیْمَسحُ « َعِلی ا َرَأى،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٨٦  َأنَّ  َسَواَدَة، ْبنِ  َوَبْكرِ  ُسَلْیٍم، ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

  .)٤(»ِلْلُوُضوءِ  )٣(السِّْبِتیَّةَ  النَِّعالَ  َیْحَتِذي« َكانَ  r النَِّبيَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٨٧  ُعَبْیدِ  َعنْ  َسِعیٍد، َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َوَماِلٍك، ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

 ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  ِإنِّي: َقالَ  ،السِّْبِتیَّةَ  النَِّعالَ  َهِذهِ  َتْلَبُس  َرَأْیُتكَ : ُعَمرَ  ِالْبنِ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  ْبنِ 
أُ  َیْلَبُسَها«   .»ِفیَها َوَیَتَوضَّ

 َذِلكَ  َلَعلَّ : ُقْلَنا ،»اْلَبَقرِ  ُجُلودِ  ِمنْ  َشْعرٌ  ِفیَها َلْیَس  ِنَعالٌ : «َقالَ  السِّْبِتیَُّة؟ َما: َبْكرٍ  ِألَِبي ُقْلَنا 
َكاءِ  َكَهْیَئةِ  َشْعرٍ  ِبَال  َكَذِلكَ  ُتْدَبغُ  َأنََّها ِإالَّ  َال،: «َقالَ  ،َشْعُرَها َیْذَهبُ  ِقَدِمَها ِمنْ    .)٥(»الرِّ

  اْلُخفَّْینِ  َعَلى َیْمَسحُ  َكمْ  َبابُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٧٨٨  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 َأِبي اْبنَ  )١(َسلِ : َفَقاَلتْ  ،اْلُخفَّْیِن؟ َعَلى اْلَمْسحِ  َعنِ  َعاِئَشَة، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َهاِنئٍ  ْبنِ  ُشَرْیحِ  َعنْ  ُمَخْیِمَرَة،
  .)٢(»َلْیَلةٌ  َوِلْلُمِقیمِ  َثَالٌث، ِلْلُمَساِفرِ : «َفَقالَ  َعِلی ا َفَسَأْلَنا ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُیَساِفرُ  َكانَ  َفِإنَّهُ  َطاِلٍب،

                                                                                                                                                                          
  الثاني فإسناده صحیح، ورجاله ثقات.وأما 

. )١٦٦: ص( التحصیل جامععن علي بن أبي طالب.  فیه إرسال أبو ظبیان اْلَجَنِبيِّ  موقوف، إسناده ضعیف )(١
  .»یصلي قام ثم ونعلیه، جوربیه على فمسح بال« علیاً  رأیت. )٧٧٣(والصواب ما في رقم 

  .)٧٧٣(برقم وهو عند المصنف رجًال مبهمًا. فیه  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، )(٢
  .)١١١: ص( الفقهیة التعریفات .فالنت بالدباغ حلق أي شعرها ُسِبتَ  التي أي )(٣
. والحدیث مرسل. وله شاهد )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیماإلسناد فیه  )(٤

  .)٧٨٧(من حدیث ابن عمر برقم 
 اهللا عبد فیه ألنَّ  ضعیف؛ إسنادهللحدیث إسنادان، أما األول فالحدیث صحیح، وله طریقان أما الطریق األول  )(٥
علیه فالحدیث وأما الثاني فإسناده صحیح، ورجاله ثقات. و  ).٣١٤: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، العمري عمر بن

  .صحیح
  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.  
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٨٩ ، َعنِ  الرَّ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ُعتَْیَبَة، ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  َقْیٍس، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الثَّْوِريِّ
: َفَقاَلتْ  اْلُخفَّْیِن؟ َعَلى )٣( ]اْلَمْسحِ  َعنِ [ َأْسَأُلَها َعاِئَشةَ  َأَتْیتُ : َقالَ  ،َهاِنئٍ  ْبنِ  ُشَرْیحِ  َعنْ  ُمَخْیِمَرَة، ْبنِ 

 َجَعلَ : «َفَقالَ  ،َفَسَأْلُتهُ  ،َفَأتَْیُتهُ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُیَساِفرُ  َكانَ  َفِإنَّهُ  َفاْسَأْلُه، َطاِلبٍ  َأِبي ِباْبنِ  َعَلْیكَ 
  .)٤(»ِلْلُمِقیمِ  َوَلْیَلةً  ِلْلُمَساِفِر، َوَلَیاِلَیُهنَّ  َأیَّامٍ  َثَالَثةَ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٩٠ ، َعنِ  الرَّ ، ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َمْیُمونٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  التَّْیِميِّ
، ، اللَّهِ  َعْبدِ  َأِبي َعنْ  اْألَْوِديِّ  َأیَّامٍ  َثَالَثةَ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َجَعلَ : «َقالَ  ،ثَاِبتٍ  ْبنِ  ُخَزْیَمةَ  َعنْ  اْلَجَدِليِّ
  .)٥(»َخْمًسا َلَجَعَلهُ  ،َمْسَأَلِتهِ  ِفي السَّاِئلُ  َمَضى َلوْ  اللَّهِ  َفَأْیمُ  ِلْلُمِقیِم، َوَیْوًما ِلْلُمَساِفِر،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٩١ ، َعنِ  الرَّ ، اللَّهِ  َعْبدِ  َأِبي َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َعنْ  اْلَجَدِليِّ
  .)٦(»ِلْلُمِقیمِ  َوَیْوًما ِلْلُمَساِفِر، َأیَّامٍ  َثَالَثةَ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َجَعلَ : «َقالَ  ثَاِبتٍ  ْبنِ  ُخَزْیَمةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٩٢ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  َصْفَوانَ  َأَتْیتُ : َقالَ  ،ُحَبْیشٍ  ْبنِ  ِزرِّ  َعنْ  َعاِصٍم، َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َنْنِزعَ  َال  َأنْ  السََّفرِ  ِفي َیْأُمُرَنا ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : «َفَقالَ  اْلُخفَّْیِن؟ َعَلى اْلَمْسحِ  َعنِ  َأْسَأُلُه، َعسَّالٍ 
  .)٧(»َوَبْولٍ  ،َوَغاِئطٍ  ،َنْومٍ  ِمنْ  َوَلِكنْ  َجَناَبٍة، ِمنْ  ِإالَّ  ،َوَلَیاِلَیُهنَّ  َأیَّامٍ  َثَالَثةَ  َأْخَفاَفَنا

زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٩٣ : َقالَ  ،ُحَبْیشٍ  ْبنِ  ِزرِّ  َعنْ  النَُّجوِد، َأِبي ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َفِإنِّي: َقالَ  ،اْلِعْلمَ  )٨(َأْبَتِغي ِجْئتُ : ُقْلتُ : َقالَ  َحاَجُتَك؟ َما: َفَقالَ  اْلُمَراِديَّ  َعسَّالٍ  ْبنَ  َصْفَوانَ  َأَتْیتُ 

 اْلَمَالِئَكةُ  َلهُ  َوَضَعتْ  ِإالَّ  ِعْلٍم، َطَلبِ  ِفي َبْیِتهِ  ِمنْ  َیْخُرجُ  َخاِرجٍ  ِمنْ  َما: «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ 

                                                                                                                                                                          
كما في  )٧٩٦(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "سألت" والصواب "سل" كما هو الظاهر". وفي دار التأصیل ط )(١

  األصل.
. )٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبي بن یزیدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٢

  .)٧٨٩(برقم وهو عند المصنف 
  لم یستدرك. )٧٩٧(برقم  ١قال المحقق: "سقط من األصل، وال بد منه". وفي دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
وهو . )١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریرالحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن، فیه حماد بن أبي سلیمان، صدوق.  )(٦

  ).٧٩١(برقم عند المصنف 
. وله )٢٨٥: ص( التهذیب تقریبالحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن، فیه عاصم بن أبي النجود، صدوق.  )(٧

  ).٧٩١شاهد من حدیث خزیمة بن ثابت برقم (
  كما في األصل. )٨٠١(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "ابتغاء". وفي دار التأصیل ط )(٨
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 ِفي ُكْنتُ  َنَعْم،: َفَقالَ  اْلُخفَّْیِن، َعَلى اْلَمْسحِ  َعنِ  َأْسَأُلَك، ِجْئُتكَ : ُقْلتُ  ،»َیْصَنعُ  ِبَما ِرًضى َأْجِنَحَتَها
 ُطُهورٍ  َعَلى َأْدَخْلَناُهَما َنْحنُ  ِإَذا اْلُخفَّْینِ  َعَلى َنْمَسحَ  َأنْ  َفَأَمَرَنا ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َبَعَثهُ  الَِّذي اْلَجْیشِ 
 ِمنْ  ِإالَّ  َنْخَلُعُهَما َوَال  ،َنْومٍ  وََال  ،َبْولٍ  َوَال  ،َغاِئطٍ  ِمنْ  َنْخَلُعُهَما َوَال  ،َأَقْمَنا ِإَذا َوَلْیَلةً  ،َساَفْرَنا ِإَذا َثَالثًا،
  .َجَناَبةٍ 

 ُتْغَلقُ  َال  َسَنةً  َسْبِعینَ  َمِسیَرُتهُ  َمْفُتوًحا َباًبا ِباْلَمْغِربِ  ِإنَّ : «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َوَسِمْعتُ : َقالَ 
  .)١(»َنْحِوهِ  ِمنْ  الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٩٤ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  ُنَباَتَة، َعنْ  ،)٢(اْألَْسَودِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»َوَلْیَلةٌ  َیْومٌ  َوِلْلُمِقیمِ  َأیَّاٍم، َثَالَثةُ  ِلْلُمَساِفرِ : «َقالَ  ُعَمرَ 

                                                           
. وأما المسح على الخفین )٢٨٥: ص( التهذیب تقریبإسناده حسن، فیه عاصم بن أبي النجود، صدوق.  )(١

  ).٧٩١فالحدیث صحیح؛ ألنَّ له شاهد عن خزیمة بن ثابت، برقم (
. [األسود]، وقال المحقق: "أخرجه "هق" من طریق شعبة عن حماد،..، )٨٠٢(برقم  ١لم یزد في دار التأصیل ط )(٢

من طریق شعبة، وهشام عن حماد،...، وفي كال الكتابین حماد عن إبراهیم عن األسود عن نباتة، وهذا  والطحاوي
  هو الصواب، وظني أن ناسخ األصل قد أسقط األسود من هنا".

 من الموطأ في لما التمهیدقلت: عند البیهقي والطحاوي، كما قال المحقق، وأورده ابن عبد البر في كتابه   
  عن المصنف، به، ولم یذكر في [األسود]. )١٥٢/ ١١( واألسانید المعاني

عن  )١٧٥/ ٢( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبوأورده العیني في كتابه   
  ".الرزاق عبد مصنف" من والمثبت ،"ك األصل،" في لیست المصنف، به، وذكر فیه [األسود]، وقال محققه: "

 )١/١٥( اآلثارضح أنَّ الصواب هنا، عدم ذكر [األسود]، وأخرج محمد بن الحسن في كتابه قلت: من الوا  
 ولیلة، یوم للمقیم الخفین على المسح: "قال الخطاب بن عمر أن الجعفي، نباتة عن حنظلة، عن إبراهیم، عن حماد،

  ".طاهر وأنت لبستهما إذا ولیالیهن؛ أیام ثالثة وللمسافر
إسناده ضعیف موقوف؛ الختلف على حماد بن أبي سلیمان؛ ألنَّ رواه هنا عن إبراهیم عن نباته، كما هو هنا.  )(٣

، )١/٤١٦( للبیهقي الكبرى السنن، و )٨٣/ ١( اآلثار معاني شرح كما في بنانة، عن األسود، عن إبراهیم، عنورواه 
  . )١٥/ ١( الحسن بن لمحمد ثاراآلكما في  الجعفي، نباتة عن حنظلة، عن إبراهیم، عنورواه 

". ولكن هذا لیس على أوهام له: ")١٧٨: ص( التهذیب تقریبقلت: صدق فیه قول ابن حجر في كتابه   
  المطلق، بل لعله وهم في حدیث أو أكثر، وهذا ال یقدح فیه، واهللا أعلم.

 عن عمر، ابن عن سالم، حدثنا بكر، أبي بن خالد عن )١٥٨/ ١(ه مسندوأخرجه أبو یعلى الموصلي في   
، وقال »ولیلة یوم وللمقیم ولیالیهن، أیام ثالثة للمسافر الخفین، على بالمسح یأمرنا« r النبي سمعت: قال عمر،
  ".لین إسناده": دأس سلیم حسین

به، ثم علق علیه  أبیه، عن سالم، عن بكر، أبي بن خالد من طریق )٢٤٢/ ١( وأخرجه البزار في مسنده  
 عمر، بن اهللا عبد: جماعة عمر عن رواه وقد الوجه، هذا من إال التوقیت في عمر عن یرو لم الحدیث وهذافقال: "
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٧٩٥  َصْفَوانَ  َأَتْیتُ : َقالَ  ،ُحَبْیشٍ  ْبنِ  ِزرِّ  َعنْ  َعاِصٍم، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِبَما ِرًضى اْلِعْلمِ  ِلَطاِلبِ  َأْجِنَحَتَها َتَضعُ  اْلَمَالِئَكةَ  ِإنَّ : َفَقالَ  اْلِعْلِم، اْبِتَغاءَ : َفُقْلتُ  ِبَك؟ َجاءَ  َما: َفَقالَ 

 َأْصَحابِ  ِمنْ  اْمَرأً  َوُكْنتَ  َواْلَبْوِل، ،اْلَغاِئطِ  َبْعدَ  اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحُ  َصْدِري ِفي َحكَّ : ُقْلتُ  َیْطُلُب،
 ُكنَّا ِإَذا َیْأُمُرَنا َكانَ  ،َنَعمْ : َقالَ  َشْیًئا؟ َذِلكَ  ِفي ِمْنهُ  َسِمْعتَ  َهلْ  َذِلَك، َعنْ  َأْسَأُلكَ  َفَأتَْیُتكَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ 
 َوَبْولٍ  َغاِئطٍ  ِمنْ  َوَلِكنْ  ،)١(َجَناَبةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  ،ِبَلَیاِلیِهنَّ  َأیَّامٍ  َثَالَثةَ  َأْخَفاَفَنا َنْنِزعَ  َال  ُمَساِفِریَن، ُكنَّا َأوْ  َسَفًرا،
 ِبَصْوتٍ  َأْعَراِبيٌّ  َناَداهُ  ِإذْ  َمِسیَرةٍ  ِفي َمَعهُ  َأَنا َبْیَنا َنَعْم،: َقالَ  اْلَهَوى؟ َیْذُكرُ  َأَسِمْعُتهُ : َلهُ  ُقْلتُ  ،"َوَنْومٍ 

، : َفَقالَ  ،َكَالِمهِ  ِمنْ  ِبَنْحوٍ  َفَأَجاَبهُ  ُمَحمَُّد، َیا: َلهُ  َقالَ  ،-  َیُشكُّ  ُعَیْیَنةَ  اْبنُ  َجْوَهِريٍّ : َقالَ  َأوْ  -  َجْهَوِريٍّ
 َیَزلْ  َفَلمْ : َقالَ  »َأَحبَّ  َمنْ  َمعَ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  ُهوَ : «َقالَ  ،ِبِهمْ  َیْلَحقْ  َوَلمْ  َقْوًما َأَحبَّ  َرُجًال  َأَرَأْیتَ  ،َمهْ 

 َخَلقَ  َیْومَ  ِللتَّْوَبةِ  اللَّهُ  َفَتَحهُ  َسَنًة، َسْبِعینَ  َعْرِضهِ  َمِسیَرةُ  َلَباًبا اْلَمْغِربِ  ِقَبلِ  ِمنْ  ِإنَّ : «َقالَ  َحتَّى ُیَحدِّثَُنا
  .)٢(»َنْحِوهِ  ِمنْ  الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى ُیْغِلُقهُ  َال  ،َواْألَْرضِ  السََّمَواتِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٩٦ : َقالَ  اْلُجَهِنيِّ  َوْهبٍ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ِإَذا َوَلْیَلةً  َساَفْرَنا، ِإَذا َثَالثًا اْلُخفَّْینِ  َعَلى َنْمَسحَ  َأنْ « اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  ِإَلْیَنا َفَكَتبَ  ،ِبَأْذِرِبیَجانَ  ُكنَّا

  .)٣(»َأَقْمَنا
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٩٧  َكَتبَ : َقالَ  ،ُموَسى ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َراِشدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٤(»َثَالثٍ  ُكلِّ  ِفي اْلِخَفافَ  اْخَلُعوا َأنِ « :اْلَمِصیَصةِ  َأْهلِ  ِإَلى اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٩٨ ٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  اللَّهِ  َعْبدَ  َأنَّ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْعَشٍر، َأِبي َعنْ  ُمَحرَّ

، َأیَّامٍ  َثَالَثةَ  اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلُمَساِفرُ  َیْمَسحُ : «َیُقوَالنِ  َكاَنا اْلَیَماِن، ْبنَ  َوُحَذْیَفةَ  َمْسُعوٍد، ْبنَ     َوَلَیاِلَیُهنَّ
  

                                                                                                                                                                          
 أهل من واحد غیر عنه روى وقد الحدیث، لین بكر أبي بن وخالد توقیتا، فیه یذكروا فلم وغیرهما عمر بن اهللا وعبید
  ".العلم

 تنقیح في األفكار نخب] والتصویب من الجعفي نباتة بن حنظلة[ )١٥/ ١( الحسن بن لمحمد اآلثارفائدة:   
  عن محمد بن الحسن، به. )١٧٥/ ٢( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني

  [حنابة]. )٨٠٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
. وأما المسح على الخفین )٢٨٥: ص( التهذیب تقریبإسناده حسن، فیه عاصم بن أبي النجود، صدوق.  )(٢

  ).٧٩١صحیح؛ ألنَّ له شاهد عن خزیمة بن ثابت، برقم (فالحدیث 
  . )٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبي بن یزیدموقوف، فیه  إسناده ضعیف )(٣
  .مقطوع صحیح إسناده )(٤
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  .)١(»َوَلْیَلةٌ  َیْومٌ  َوِلْلُمِقیمِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٧٩٩ ، َعنِ  الرَّ  ُسَوْیٍد، ْبنِ  اْلَحاِرثِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُكَهْیٍل، ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٢(»ِلْلُمِقیمِ  َوَیْومٌ  ِلْلُمَساِفِر، َأیَّامٍ  َثَالَثةُ : «َقالَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٠٠ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)٣(»ُخفَّْیهِ  َیْنِزعْ  َلمْ  ،اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى َثَالثًا َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َمعَ  َساَفْرتُ : «َقالَ  اْلُمْصَطِلقِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٠١  اْبنِ  َعنِ  َسَلَمَة، ْبنِ  َشِقیقِ  َعنْ  َشِقیٍق، ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

  . »َیْومٌ  َوِلْلُمِقیمِ  اْلُخفَّْیَن، َعَلى َیْمَسحُ  َأیَّامٍ  َثَالَثةُ  ِلْلُمَساِفرِ : «َقالَ  َمْسُعودٍ 
  .)٤(اْلُخفَّْینِ  َعَلى َیْمَسحُ  َثَالثًا َفَمَكثَ  ،اللَّهِ  َعْبدِ  َمعَ  َوَساَفْرتُ  َواِئلٍ  َأُبو: َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٠٢ ، َعنِ  الرَّ  َعَطاٍء، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُعَبْیَدَة، ْبنِ  ُموَسى َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٦(»ِلْلُمِقیمِ  َوَیْومٌ  ِلْلُمَساِفِر، َأیَّامٍ  َثَالَثةُ : «َقالَ  )٥( ]اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  ِفي[ َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٠٣  اْبنَ  َأنَّ  ُعَمْیٍر، ْبنِ  َصاِلحِ  ْبنُ  َأَبانُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َلَیالٍ  َثَالثُ  َوِلْلُمَساِفرِ  اللَّْیِل، ِإَلى َیْومٌ  ِلْلُمِقیمِ : «َیُقولُ  َكانَ  ُشَرْیًحا َأنَّ  َأْخَبَرُه، )٧(ُشَرْیحٍ 

                                                           
ر، متروك.  لألثر إسنادان، كالهما منكر موقوف، فیهما عبد اهللا بن )(١ . أما أثر )٣٢٠: ص( التهذیب تقریبُمَحرَّ

  .)٧٩٩(برقم هو عند المصنف ابن مسعود ف
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
. وأما األول )٢٨٧: ص( التهذیب تقریبلألثر إسنادان، كالهما ضعیف، فیهما عامر بن شقیق، لین الحدیث.  )(٤

  ).٨٠٠، و٧٩٩برقم (فاألثر صحیح موقوف 
  لم یزد. )٨١٠(برقم  ١قال المحقق: "زید من الكنز". وفي دار التأصیل ط )(٥
. )٥٥٢: ص( التهذیب تقریباألصر صحیح، وٕاسناده ضعیف موقوف، فیه موسى بن عبیدة، ضعیف.  )(٦

 الهذلي، سلمة بن موسى عن قتادة،من طریق  )١٦٦/ ١( همصنفوالحدیث صحیح؛ ألنَّ ابن أبي شیبة أخرجه في 
  ، بإسناد صحیح.»ولیلة یوم وللمقیم ولیالیهن، أیام ثالثة الخفین على المسافر یمسح: «قال عباس ابن عن

". قلت: !!قال المحقق: "في أبناء شریح میسرة یروي عن أ[یه كما في ترجمة شریح القاضي من التهذیب )(٧
 األفكار نخب، والعیني في كتابه )٢٩٨/ ٢( القضاة أخبار] كما أخرجه وكیع في كتابه شریح بن عمیرالصواب [

  ،  من طریق المصنف، به، وذكره. )١٨١/ ٢( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في
]. قلت: شریح بن عمرعن المصنف، به، وفیه [ )٣٢٦/ ١( باآلثار المحلىوأخرجه ابن حزم في كتابه   

 نخب، و )٢٩٨/ ٢( القضاة أخبارفي  ]، وذكرالقاضي شریكامن الواضح أنَّ فیه تصحیف؛ ألنَّ [شریح] حرف إلى [
  ، من قول [شریح]، وهو كذلك، واهللا اعلم.)١٨١/ ٢( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٠٤  َعَلى اْمَسحْ : «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ،)٢(ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(َوْقًتا َلُهَما ُیَوقِّتُ  َال  َكانَ  ،»َتْخَلْعُهَما َلمْ  َما اْلُخفَّْینِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٠٥  َعَلى الرَُّجلُ  َیْمَسحُ : «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َوْقًتا ُیَوقِّتُ  َوَال  َلُه، َبَدا َما ُخفَّْیهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٠٦ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ   .)٥(ِمْثَلهُ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ
  اْلَحَدثِ  ِمنَ  َعَلْیِهَما اْلَمْسحِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٠٧  َطاِهَرتَانِ  َأْدَخْلَتُهَما ِإَذا: «َقالَ  ،اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  ِفي الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
َأتَ  َلوْ : «َیُقولُ  ،»اْلَغدِ  ِمنَ  ِمْثِلَها ِإَلى اْلَحَدثِ  ِمنَ  َتْمَسحُ  َفِإنَّكَ  َحِدیٍث، ِبَماءٍ   َفَلمْ  اْلَفْجِر، ِحینَ  َتَوضَّ

  .)٦(»اْلَغدِ  ِمنَ  اْلَعْصرِ  َحتَّى َعَلْیِهَما َتْمَسحُ  َفِإنَّكَ  ،اْلَعْصرُ  َكانَ  َحتَّى ُتْحِدثْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٠٨  َأِبي َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنُ  َعاِصمُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،اْلُمَباَركِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

 َفَقالَ  اْلُخفَّْیِن، َعَلى اْلَمْسحِ  ِفي ُعَمرَ  ِإَلى َیْخَتِصَمانِ  ،ُعَمرَ  َواْبنَ  ،َسْعًدا َحَضْرتُ : َقالَ  النَّْهِديِّ  ُعْثَمانَ 
  .)٧(»َوَلْیَلِتهِ  َیْوِمهِ  نْ مِ  َساَعِتهِ  ِمْثلِ  ِإَلى َعَلْیِهَما َیْمَسحُ : «ُعَمرُ 

  اْلَمْسحِ  َبْعدَ  اْلُخفَّْینِ  َنْزعِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٠٩ ، َعنِ  الرَّ  َنْمَسحُ  ُكنَّا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٨(»َفُنَصلِّي َنُقومُ  ُثمَّ  َعَلْیِهَما

                                                                                                                                                                          
  ، لم أعرفه. شریح بن عمیر إسناده ضعیف مقطوع، فیه )(١
، )١/٣٦٢([عبید اهللا بن عمر]، وهو كذلك؛ ألنَّ أخرجه الدارقطني في سننه  )٨١٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢

  من طریق عبید اهللا بن عمر، به. )٤٢١/ ١( الكبرى السننوالبیهقي في كتابه 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  ). ٨٠٦برقم (وهو عند المصنف األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٤
  اده صحیح مقطوع.إسن )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح موقوف. )(٧
 ١قال المحقق: "لیس هذا واضحًا، فلعله سقط "ثم نخلعهما" قبل قوله: "ثم نقوم". وفي حاشیة دار التأصیل ط )(٨

[لعل بعده: "ثم نخلعهما"؛ فقد أخرج ابن أبي شیبة،...، من طریق یونس ومنصور، عن الحسن، أنَّه  )٨١٧(برقم 
كان یقول: "إذا مسح على خفیه بعد الحدیث ثم خلعهما، أنه على طهارة فلیصل"، وال بد من تقدیم ذلك لمناسبة 

  الباب الذي وضع تحته األثر، وٕاال فال فائدة من إیراده هنا".
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زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ     .)١(ِهَشامٍ  ِمنْ  َأَنا َسِمْعُتهُ  َوَقدْ : الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨١٠ ، َعنِ  الرَّ  َأنَّهُ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َعْمٍرو، ْبنِ  ُفَضْیلِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

َالةِ  ِإَلى َقامَ  َوإَِذا َیْنِزُعُهَما، ثُمَّ  َعَلْیِهَما، َیْمَسحُ  ُلُبودٍ  ِمنْ  َلهُ  ُجْرُموَقْینِ  َعَلى َیْمَسحُ  ثُمَّ  ُیَحدُِّث، َكانَ   الصَّ
  .)٢("َوُیَصلِّي ،َلِبَسُهَما

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨١١  َأَعادَ  َنَزَعُهَما ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»ُوُضوُؤهُ  اْنتََقَض  َقدِ  ،اْلُوُضوءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨١٢  َأَعادَ  َنَزَعُهَما ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  َحِنیَفَة، َأِبي َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َقَدَمْیهِ  َفْلَیْغِسلْ  َخَلَعُهَما ُثمَّ  ُخفَّْیِه، َعَلى الرَُّجلُ  َمَسحَ  ِإَذا ُوُضوُؤُه، اْنتََقَض  َقدِ  ،اْلُوُضوءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا  -  ٨١٣ ، َأْخَبَرِنيَقاَل،  الرَّ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َأْصَحاِبِه، َبْعضِ  َعنْ  الثَّْوِريُّ
  . »َقَدَمْیكَ  َفاْغِسلْ  ،َنَزْعَتُهَما ِإَذا«

  .)٥(الثَّْوِريُّ  َیْأُخذُ  َوِبهِ 
ِعیدِ  َأيُّ  َبابُ    ؟َأْطَیبُ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨١٤ ، َعنِ  الرَّ  َأيُّ : َعبَّاسٍ  اْبنُ  ُسِئلَ : َقالَ  ،َظْبَیانَ  َأِبي َعنْ  َقاُبوٍس، َعنْ  الثَّْوِريِّ
ِعیدِ    .)٦(»اْلَحْرثُ : «َقالَ  َأْطَیُب؟ الصَّ

                                                           
 تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشامر صحیح، وله طریقان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما األث )(١

 مسح إذا«، بلفظ: )١٧١/ ١( أخرجه في مصنفه شیبة أبي ابن. واألثر صحیح مقطوع؛ ألنَّ )٥٧٢: ص( التهذیب
  . بإسناد صحیح.»فلیصل طهارة على أنه خلعهما، ثم الحدث بعد خفیه على

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
وهو عند األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه أبو حنیفة، وحماد بن أبي سلیمان، كالهما صدوق.  )(٤

  ).٨١١برقم ( المصنف
لألثر إسنادان، أما األول فاألثر صحیح، وٕاسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. واألثر صحیح مقطوع برقم  )(٥
  ). وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.٨١١(

قال ابن حجر فائدة: . )٤٤٩: ص( التهذیب تقریب. لین فیه، ظبیان أبي بن قابوسإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٦
". ومدا األثر على !!حسن موقوفعن هذا األثر: " )٤٣٩/ ٢( الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالبفي كتابه 

  قابوس.
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨١٥ : النساء} [َطیًِّبا َصِعیًدا َفَتَیمَُّموا: {ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َحْوَلكَ  َما َأْطَیبُ : «َقالَ ] ٤٣

  ؟َضْرَبةٍ  ِمنْ  التََّیمُّمُ  َكمِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨١٦ ُم؟ َكْیفَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ُبُطونَ  َتَضعُ : «َقالَ  التََّیمُّ

 َواِحَدةً  َمْسَحةً  َوَكفَّْیكَ  ،َوْجَهكَ  َتْمَسحُ  ثُمَّ  ِباْألُْخَرى، ِإَحَداُهَما َتْضِربُ  تَْنُفُضُهَما ثُمَّ  اْألَْرِض، َعَلى َكفَّْیكَ 
   .)٢(»اْلَوْجهِ  َمعَ  َنَعْم،: «َقالَ  اْلَوْجِه؟ َمعَ  َعَلْیَها َأْمَسحُ  اللِّْحَیةُ : ُقْلتُ  ،»َواْلَكفَّْینِ  ِلْلَوْجهِ  َفَقطْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨١٧ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ،َتَیمَّمَ  ِإَذا َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ
 ِإَلى َیَدْیهِ  ِبِهَما َمَسحَ  ثُمَّ  ُأْخَرى، َضْرَبةً  َضَربَ  ثُمَّ  َوْجَهُه، َمَسحَ  ُثمَّ  التَُّراِب، َعَلى َضْرَبةً  ِبَیَدْیهِ  َضَربَ 

  ". التَُّرابِ  ِمنَ  َیَدْیهِ  َیْنُفُض  َوَال  اْلِمْرَفَقْینِ 
زَّاِق، َعْبدُ : َقالَ     .)٣(َنْأُخذُ  َوِبهِ  الرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨١٨   .)٤(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨١٩ مِ  ِفي: «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  َمرَّةٌ  التََّیمُّ

  .)٥(»َیَدْیهِ  َیْنُفُض  َوَال  اْلِمْرَفَقْیِن، ِإَلى ِلْلَیَدْینِ  َوَمرَّةٌ  ِلْلَوْجِه،
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٢٠ ، َعنِ  الرَّ  اْلَحَسِن، َعنِ : َمْعَمرٌ  َوَقاَلهُ  .اْلَحَسنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٦(»اْلِمْرَفَقْینِ  ِإَلى ِلْلَیَدْینِ  َوَمرَّةٌ  ِلْلَوْجِه، َمرَّةٌ : «َقالَ  ،َأْیًضا
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٢١ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  ِهْنٍد، َأِبي ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  َوَمْعَمٍر، الثَّْوِريِّ

  .)١(»اْلِمْرَفَقْینِ  ِإَلى َواْلَیَدْینِ  ،ِباْلَوْجهِ  َیْمَسحُ «
                                                           

  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٥

مرفوعًا ثم علق علیه فقال:  )٣٣٣/ ١(رواه الدارقطني في سننه فائدة: ). ٨١٧برقم (وهو عند المصنف . )٣١٤
  ".الصواب وهو وغیرهما وهشیم القطان بن یحیى ووقفه، مرفوعاً  ظبیان بن علي رواه كذا"

األثر صحیح، وله طریقان، أما الطریق األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الطریق الثاني فإسناده ضعیف  )(٦
وعلیه فاألثر صحیح . )٢٨٣: ص( التحصیل جامعمقطوع، فیه إرسال معمر بن راشد عن الحسن البصري. 

  مقطوع.
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٢٢ ، َعنِ  الرَّ  ِإَلى ُأْبِلَغهُ  َأنْ  ِإَليَّ  َأْعَجبُ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اْلِمْرَفَقْینِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٢٣   َیْضِربُ  ،َكفَّْیهِ  َوَیْنُفُض  ِباْلَوْجِه، َیْمَسحُ : «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َكفَّْیهِ  َوَیْمَسحُ  ِباْألُْخَرى، ِإَحَداُهَما

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٢٤ ، َطْهَمانَ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ  َأِبي َعنْ  السَّاِئِب، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  اْلُخَراَساِنيِّ
، مِ  ِفي: «َقالَ  َعِلی ا َأنَّ  اْلَبْخَتِريِّ ْسَغْینِ  ِإَلى اْلَیَدْینِ  ِفي َوَضْرَبةٌ  اْلَوْجِه، ِفي َضْرَبةٌ  التََّیمُّ   .)٤(»الرُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٢٥ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َداُوَد، َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
  .)٥(»َواْلَكفَّْینِ  ،ِلْلَوْجهِ  التََّیمُّمُ «

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٢٦ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ : َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  التَّْیِميِّ
  .)٦(»َوَكفَّْیهِ  ،َوْجَههُ  َیْمَسحُ  ُثمَّ  ،-  َیْنُفُضَها َیْعِني -  ِبَیِدِه، َیْضِربُ  ثُمَّ  اْألَْرَض، ِبَكفَّْیهِ  َیْضِربُ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٢٧ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأنَّ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
 َفاْحتََبَس  ،ِعْقُدَها َفَهَلكَ  َعاِئَشُة، َوَمَعهُ  َسَفرٍ  ِفي r النَِّبيِّ  َمعَ  َكانَ  َأنَّهُ  ،ُیَحدِّثُ  َكانَ  َیاِسرٍ  ْبنَ  َعمَّارَ 

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد فیه حسن مقطوع، إسناده )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
، وٕارسال أبو )١٤/ ٣( التهذیب تقریب تحریر: انظر. السائب بن عطاء اختالطإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤

   .)١٨٣: ص( التحصیل جامع البختري عن علي بن أبي طالب.
  قال المحقق: "الكنز برمز "عب" ولفظه: "ضربة للوجه وضربة للیدین إلى المرفقین"،...، فلیحرر". فائدة: 

  رمز "عب".  ... األثر" والتیمم في قال علیا أن" البحري أبي عن: ")٥٨٩/ ٩( العمال كنزقلت: أیضًا في 
 واالختالف واإلجماع السنن في األوسطمن الواضح أنَّ هذا تصحیف؛ ألنَّ ابن المنذر أخرجه في كتابه 

 إلى للیدین وضربة للوجه ضربة: التیمم في قال علیا، أن البختري، أبي عنعن الدَّبري، به. وفیه: " )٥٠/ ٢(
  ".الرسغین

، وداود بن )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیمإسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه  )(٥
 وأخرجه البیهقي في كتابه السنن. )٣٨٠/ ٨( الكمال تهذیبالحصین منكر الحدیث عن عكرمة، قاله ابن المدیني. 

. " والكفین الوجه التیمم في: " یقوالن كانا عباس، وابن ،علیاً  أن حبیب، أبي بن یزیدمن طریق  )١/٣٢٥( الكبرى
: ص( التهذیب تقریب أبي طالب، وابن عباس. انظر تاریخ وفاته.وفیه یزید بن أبي حبیب لم یدرك زمن علي بن 

٦٠٠(.  
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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ُم، َفَنَزلَ  َماٌء، َمَعُهمْ  َوَلْیَس  َأْصَبُحوا َحتَّى ،اْبِتَغاِئهِ  ِفي النَّاُس   ،َفَمَسُحوا َفَقاُموا: " َعمَّارٌ  َقالَ  التََّیمُّ
 ِإَلى َأْیِدَیُهمْ  ِبَها َفَمَسُحوا ثَاِنَیًة، ِبَأْیِدیِهمْ  َفَضَرُبوا َعاُدوا ثُمَّ  ُوُجوَهُهْم، ِبَها َفَمَسُحوا ِبَأْیِدیِهمْ  َفَضَرُبوا
ِبَطْینِ    ". - اْلَمَناِكبِ  ِإَلى: َقالَ  َأوْ  -  اْإلِ

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ   ، َعنِ  ُیَحدُِّث، َمْعَمرٌ  َكانَ  َوَقدْ : الرَّ  َأنَّ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
مِ  َیْمَسحُ  َكانَ  َیاِسرٍ  ْبنَ  َعمَّارَ  ِبَطْیِن، ِإَلى ِبَیَدْیهِ  َفَیْمَسحُ  َیُعودُ  ُثمَّ  َواِحَدًة، َمْسَحةً  َوْجَههُ  ِبالتََّیمُّ  َوَكانَ  اْإلِ

  .)١(َهَكَذا َمْعَمرٌ  َیْخَتِصُرهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٢٨  اْلَمْسحِ  ِفي َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»َذِلكَ  ِإالَّ  ِمْنهُ  َأْسَمعْ  َلمْ : «َقالَ  ،َوَیَدْیهِ  َوْجَههُ  َیْمَسحُ  :اللَّهُ  َقالَ  َكَما ِبالتَُّراِب،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٢٩  ُیْجِزئُ  َبْطحٍ  َغْیرَ  َحْردٌ  َكانَ  َفِإنْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َفَعفِّرْ  َقِریًبا َكاَنتْ  ِإنْ : «َقالَ  ِمْنَها؟ َتْمَسحَ  َأنْ  َأَفُتِحبُّ  َقِریٌب، ِمنِّي اْلَبْطَحاءُ : َقالَ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  َعنِّي؟
 َواِحَدةً  َمْسَحةً  َوَكفَّْیكَ  ِبَوْجِهكَ  َتْمَسحُ  ثُمَّ  تَْنُفْضَها، وَالَ  اْلَوْجَه، َذِلكَ  ِفي َتْمَسحْ  َوَال  َثَالثًا، َكفَّْیكَ  ِبَها
  .)٣(»َقطْ 

  ؟َواِحدٍ  ِبَتَیمُّمٍ  ُیَصلِّي َكمْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٠ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ

مِ  الرَُّجلُ  ُیَصلِّيَ  َال  َأنْ  السُّنَّةِ  ِمنَ « َالةِ  َیَتَیمَّمُ  ُثمَّ  َواِحَدًة، َصَالةً  ِإالَّ ، ِبالتََّیمُّ   .)٤(»اْألُْخَرى ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣١ ، َعنِ  الرَّ   .)٥(»َصَالةٍ  ِلُكلِّ  ُیتََیمَّمُ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٢   .)٦(ِمْثَلهُ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َوَمْنُصوٍر، اْلَحَكِم، َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٣  َصَالةٍ  ِلُكلِّ  ُنْحِدثُ : «َقالَ  اْلَعاصِ  ْبنَ  َعْمَرو َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  . »َتَیمًُّما

                                                           
عن عمار بن یاسر.  عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبیدالحدیث صحیح، وله طریقان، كالهما ضعیف، فیهما إرسال  )(١

  ).١٠٤ - ١/١٠٣النسائي (. ومتابعاته صححها األلباني في كتابه صحیح سنن )٢٣٢: ص( التحصیل جامع
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  .)١٦٢: ص( التهذیب تقریب، متروك. عمارة بن الحسنإسناده منكر موقوف، فیه  )(٤
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(٥
  .)١٦٢: ص( التهذیب تقریب، متروك. عمارة بن الحسنإسناده منكر مقطوع، فیه  )(٦
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  .)١(»ِبهِ  َیْأُخذُ  َقَتاَدةُ  َوَكانَ : «َمْعَمرٌ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٤ مُ : " َیُقولُ  الزُّْهِريَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ : َیُقولُ  ،اْلَماءِ  ِبَمْنِزَلةِ  التََّیمُّ

  .)٢(" ُیْحِدثْ  َلمْ  َما ِبهِ  ُیَصلِّي
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٥ : َقاَال  اْلُمَسیِِّب، َواْبنِ  اْلَحَسِن، َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َبِشیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  الرَّ

َلَواتُ  َوُتْجِزیهِ  َیتََیمَّمُ «   .)٣(»اْلَماءِ  ِبَمْنِزَلةِ  ُهوَ  ُیْحِدثْ  َلمْ  َما ،ُكلَُّها الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٦ ، َعنِ  الرَّ  ِبَتَیمُّمٍ  ُیْجِزئُ : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٤(»ُیْحِدثْ  َلمْ  َما ،َواِحدٍ 
  ِبَغْیرِهِ  َتَیمَّمَ  ُترَاًبا َیِجدُ  َال  الَِّذي َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٧ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ    َواْلَجَبِل، ،ِباْلَكَإلِ  ُیَتَیمَّمُ « )٥([...] الشَّْعِبيِّ
  .)٦(»-  التَُّرابِ  ِمنَ  اْلَجَبلِ  َعَلى َیَقعُ  َما َیْعِني - 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٨  التَُّراِب، َعَلى َمَعهُ  َیْقِدرُ  َال  َثْلجٌ  َوَقعَ  ِإَذا َأنَّهُ  َسِمْعَنا: «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
 ِمنَ  ِفیهِ  َیُكونُ  َوِممَّا ،)٧(ِمْرَفِقهِ  َوِمنْ  َفَرِسِه، ُعْرفِ  ِمنْ  َیتََیمَّمُ  َفِإنَّهُ  التَُّراِب، َعَلى َیْقِدرُ  َال  َرْدَغةٌ  َكاَنتْ  َأوْ 

  .)٨(»ِقَناِعهِ  ِمنْ  اْلُغَبارِ 
  اْلَماءَ  َیِجدُ  ُثمَّ  َیَتَیمَّمُ  الَِّذي َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٣٩  ،َماءً  )١(َفَیِجدُ  ،َفُیَصلِّي َیَتَیمَّمُ  الَِّذي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ  ِتْلكَ  َوْقتِ  ِفي اْلَماءَ  َأَصابَ  ِإَذا: «َقالَ  أْ  َأوْ  ،ُجُنًبا َكانَ  ِإنْ  َفْلَیْغَتِسلْ  ،الصَّ  ُجُنًبا، َیُكنْ  َلمْ  ِإَذا ِلَیَتَوضَّ

                                                           
 جامعلألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن عمرو بن العاص.  )(١

  . وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.)٢٥٥: ص( التحصیل
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  .)٢٣٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. بشیر بن سعیدلألثر إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما  )(٣
 التهذیب تقریب تحریر. الحدیث متروك، التمیمي عبید بن عمرو فیه منكر مقطوع، إسنادهاألثر صحیح، وهذا  )(٤
 إال التیمم ینقض ال": قال الحسن، عن یونس،من طریق  )١٤٧/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابنوأخرجه  ).٣/١٠٠(

  ". بإسناد صحیح.الحدث
  [قال]. )٨٤٥(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٥
  . )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٦
  كما في األصل. )٨٤٦( برقم ١ُبْرُقِعِه". وفي دار التأصیل ط قال المحقق: "في األصل كأنَّه "من )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
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َالَة، ِتْلكَ  ِلُیِعدْ  ُثمَّ  َالةِ  ِتْلكَ  َوْقتُ  َیْذَهبُ  َبْعَدَما اْلَماءَ  َأَصابَ  َفِإنْ  الصَّ  ِلَیْغَتِسلْ  َوَلِكنْ  ،ُیِعْدَها َفَال  الصَّ
أْ    .)٢(»َصَالِتهِ  ِمنْ  ُیْستَْقَبلُ  ِلَما َوْلَیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٤٠   .)٤(»َوْقتٍ  ِفي َكانَ  َما ُیِعیدُ : «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  )٣([...] الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٤١ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  اْلَقاِسِم، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٥(»اْلَوْقتِ  ِفي اْلَماءَ  َوَجدَ  ِإَذا ُیِعیدُ «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٤٢ ، َعنِ  الرَّ   .)٦(»َوْقتٍ  ِفي َكانَ  َما ُیِعیدُ : «َقالَ  َطاُوسٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٤٣   .)٧(»َوْقتٍ  ِفي َكانَ  َما ُیِعیدُ : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  اْلَمْسحِ  َبْعدَ  اْلُخفَّْینِ  َنْزعِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٤٤  َأَعادَ  َنَزَعُهَما ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  )٨([...] َوَغْیِرِه، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

لُ  ُوُضوُؤهُ  اْنتََقَض  َوَقدِ  ،اْلُوُضوءَ    .)٩(»اْألَوَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٤٥ أَ  ِإَذا: «َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ثُمَّ  ُخفَّْیِه، َعَلى الرَُّجلُ  َتَوضَّ

  .)١٠(»ُوُضوُؤهُ  اْنَتَقَض  َفَقدِ  َخَلَعُهَما
  

                                                                                                                                                                          
  [ثم یجد]. )٨٤٧(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
، وقالوا في حاشیة دار التأصیل: "سقط شیخ عبد الرزاق من هنا؛ )٨٤٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

فإنه یروي عن ابن طاوس بواسطة، فلعله إما أن یكون شیخه فیه معمرًا أو ابن جریج، وأثر طاوس یأتي بعد التالي 
  ا ثقة.من وجه آخر عنه، به". قلت: كالهم

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  .)٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمدإسناده حسن مقطوع، فیه  )(٥
 تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط سلیم أبي بن اللیثاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٦

  .)٨٤٠(برقم وهو عند المصنف . )٤٦٤: ص( التهذیب
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
، وقد سقط شیخ معمر بن راشد، وهو [منصور]،  كما في رقم )٨٥٢(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٨
)٨١١(.  

  إسناده صحیح مقطوع. )(٩
  إسناده صحیح مقطوع. )(١٠



١٨٦ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  -  ٨٤٦ ، َوَسِمْعتُ : الرَّ  َیْغِسلُ : َقالَ  ،ُخفَّْیهِ  )١(ِإْحَدى َیْنِزعُ  الَِّذي ِفي َیُقولُ  الثَّْوِريَّ
  ا.ِإَلْینَ  َأَحبُّ  اْآلَخرُ  َواْلَقْولُ  َقَدَمُه، َیْغِسلُ : َیُقولُ  َمنْ  َوِمنَّا ِإَلْیَنا، َأَحبُّ  ِكْلَتْیِهَما َقَدَمْیهِ 

  .)٢(»اْلَقَدمَ  َفاْغِسلِ  ،اْلَمْسحِ  َمْوِضعِ  ِمنْ  اْلُخفَّ  َنَزْعتَ  ِإَذا: «الثَّْوِريُّ  َقالَ  
زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  - ٨٤٧  آَخَراِن، ُخفَّانِ  اْلُخفَّْینِ  َوَعَلى ،ُخفَّْینِ  َلِبَس  َرُجلٍ  ِفي الثَّْوِريَّ  َوَسِمْعتُ : الرَّ

 ِإَذا اْلُوُضوءُ  اْنتََقَض  َفَقدِ : «َقالَ  ،اْألَْسَفَالنِ  اْلُخفَّانِ  َوَبِقيَ  َنَزَعُهَما ُثمَّ  اْألَْعَلَیْیِن، اْلُخفَّْینِ  َعَلى َیْمَسحُ  ُثمَّ 
  .)٣(»اْلَمْسحُ  َعَلْیِهَما َكانَ  اللََّذْینِ  اْألَْعَلَیْینِ  اْلُخفَّْینِ  َنَزعَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٤٨  ثُمَّ  َعَلْیِهَما، ُخفَّْینِ  َوَلِبَس  َجْوَرَبْیِه، َعَلى َمَسحَ  َرُجلٍ  ِفي الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َجْوَرَبْیهِ  َعَلى َوَیْمَسحُ  ُخفَّْیِه، َیْنِزعُ : «َقالَ : َقالَ  ،َأْحَدثَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٤٩  َأَراَدا ِإَذا« َكاَنا َأنَُّهَما َوإِْبَراِهیَم، اْلَحَكِم، َعنِ  َبَلَغِني: َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
آ ثُمَّ  َفَباَال، َقاَما ثُمَّ  ُخفَّْیِن، َلِبَسا ُوُضوءٍ  َعَلى َوُهَما اْلَبْولَ    .)٥(»اْلُخفَّْینِ  َعَلى َفَمَسَحا َتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٥٠ ، َعنِ  الرَّ   .)٦(»اْلُوُضوءَ  َفَأِعدِ  ،َنَزْعَتُهَما ِإَذا: «َقالَ  َلْیَلى َأِبي اْبنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
  اْلُخفَّْینِ  َعَلى اْلَمْسحِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٥١ أَ  ُثمَّ  َباَل،« اْلَحَسنَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َأیُّوبَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َفَمَسحَ  ،َتَوضَّ
  .)٧(اْلُخفِّ  َعَلى َأَصاِبِعهِ  َأَثرَ  َفَرَأْیتُ : َقالَ  ،»ِهَماغِ ُظُهور  َعَلى َواِحَدةً  َمْسَحةً  ُخفَّْیهِ  َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٥٢ ، َعنِ  الرَّ  ْبنَ  َقْیَس  َرَأْیتُ : َقالَ  )٨(ثُمَّ  اْلَعَالءِ  َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
   ،»َبْیَنُهَما َوَفرَّجَ  ،اْلُخفِّ  َعَلى َأَصاِبَعهِ  َفَمَسحَ  ُخفَّْیِه، َعَلى َفَمَسحَ  ِدْجَلةَ  َأَتى ثُمَّ  َباَل،« ُعَباَدةَ  ْبنِ  َسْعدِ 

                                                           
  [أحد]. )٨٥٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
قال المحقق: "أخرجه "ش" عن وكیع عن سفیان،...، فائدة: لألثر إسنادان، كال رجالهما ثقات، واألثر بالغ.  )(٥

  ".!!؟ وروى ما في معناه عن النخعي بإسناد متصل
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
قال المحقق: "في األصل أبو العالء" والصواب ما أثبتناه، وهو [العالء بن عرار] كما في "هق". وفي دار  )(٨

  [عن أبي العالء یریم]. )٨٦٠(برقم  ١التأصیل ط
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  .)١(»اْلُخفِّ  ِفي َأَصاِبِعهِ  َأَثرَ  َفَرَأْیتُ : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٥٣ ، َعنِ  الرَّ  ِمنْ  َمَسْحتَ  ِشْئتَ  ِإنْ : «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  ُحَصْیٍن، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .»السَّاقِ  ِإَلى اْألََصاِبعِ  ِقَبلِ  ِمنْ  ِشْئتَ  َوإِنْ  السَّاِق، ِقَبلِ 
  .اْلُخفِّ  ِبَغْسلِ  َیُقولُ  ،َأَحًدا َأْسَمعْ  َوَلمْ : الثَّْوِريُّ  َقالَ  

                                                                                                                                                                          
] كما في مسند ابن الجعد یریم بن هبیرةقلت: تصحف اسمه في متابعاته تصحیفًا كثیرًا، فذكر مره ب[

] كما عرار بن العالءوذكره مره ب[ ،)٤٣٧/ ١( للبیهقي الكبرى السنن، وذكره مرة ب[العالء] كما في )٣٦٩: ص(
  .)٤٣٨/ ١( للبیهقي الكبرى السننفي 

  .)٢٣٠٩/ ٤( نعیم ألبي الصحابة معرفة] كما في أسعد بن مریموذكر مره ب[ 
 واإلجماع السنن في األوسط، و )١٦٦/ ١(] كما في مصنف ابن أبي شیبة العالء أبيوذكر مرة ب[

  .)٤٣٢/ ١( واالختالف
، وذكر مره )٣١٨/ ٢( الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب] كما في العالء أبي یریموذكره مره ب[

 األسعد بن ریموذكره مره ب[ی ،)٤٣٢/ ١( واالختالف واإلجماع السنن في األوسط] كما في أسعد بن یریمب[
، وذكر مره ب[یریم بن سعد]، كما في )٣١٨/ ٢( الثمانیة المسانید بزوائد العالیة البالمط] كما في الخارفي
  . )٥٣/ ٦( الكبرى الطبقات

 في خ ص، عب،ورمز له [ )٦١١/ ٩( العمال كنز] كما في أسعد بن یریم العالء أبيوذكره  مره ب[
  ].كر جریر، وابن تاریخه

ثم قال البخاري:  )٤٢٧/ ٨( للبخاري الكبیر التاریخ] كما في أسعد بن یریموأما في ترجمته: ذكره ب[
  ."هبیرة والد العالء، أبو یریم،: وكیع وقال .العالء أبي یریم، عن إسحاق، أبي عن: الثوري وقال"

 الجرح] كما في سعدأ بن یریم :ویقال ،عبدة بن یریم ویقال: ،یریم بن والدهبیرة العالء أبو یریموذكره مره  [
   )٣١٣/ ٩( والتعدیل

 بن هبیرة والد وهو الكوفة، أهل من الهمداني العالء أبو عبدد بن یریم :وقیل ،أسعد بن یریموذكره مره ب[
   )٥٢٠/ ١٦( بغداد تاریخیریم] كما في 

  .)١٩٦: ص( وكناهم المحدثین وأسماء التاریخ] كما في العالء أبا یریم یكنى یریم بن هبیرةوذكر مره ب[
 عرار، بن العالء عن عون، يأبمن طریق شعبة، عن  )٤٣٧/ ١( الكبرى السننأخرجه البیهقي فائدة: 

 أبي عن شعبة،من  )٤٣٨/ ١(  الكبرى السننبه. قلت: من الواضح أنَّ [أبي عون] تصحیف؛ ألنَّ البیهقي أخرجه 
، )٤٢٧/ ٨( الكبیر التاریخ به. وذكر البخاري في كتابه عبادة، بن سعد بن قیس عن عرار، بن العالء عن إسحاق،

بأنه روى عنه  )٥٢٠/ ١٦( بغداد تاریخ، والبغدادي في كتابه )٣١٣/ ٩( والتعدیل الجرحوابن أبي حاتم في كتابه 
  [أبا إسحاق]، وهو الصواب كما عینته متابعته.

  ، مثل هذا یحسن حدیثه.أسعد بن یریم العالء إسناده حسن موقوف، فیه أبو )(١
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 َكْیفَ  َأَراَنا: َقالَ  اْلَمْسُح؟ َكْیفَ  َأَراُكمْ  َهلْ  َأوْ  َیْمَسُح؟ الثَّْوِريَّ  َرَأْیتَ  َهلْ : َبْكرٍ  ِألَِبي ُقْلَنا 
 َأُبو َفَأَراَنا ،َأْسَفلَ  َوِمنْ  السَّاقِ  َأْصلَ  َأَتى َحتَّى َبْیَنُهَما َوَفرَّجَ  ُخفِِّه، ُمَقدَّمِ  َعَلى َأَصاِبَعهُ  َفَوَضعَ  :اْلَمْسحُ 

  .)٢(الدََّبِريُّ  َوَأَراَناهُ : )١(َقالَ  ،الثَّْوِريُّ  َأَراهُ  َكَما َبْكرٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٥٤ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ أَ  ِإَذا: «َقالَ  َأنَّهُ  الزُّْهِريِّ  ِإْحَدى َیَضعُ  ُخفَّْیهِ  َعَلى َتَوضَّ

، َفْوقَ  َیَدْیِه،   .)٣(»اْلُخفِّ  َتْحتَ  َواْآلَخرَ  اْلُخفِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٥٥  -  َعَلْیِهَما َیْمَسحُ « ُعَمرَ  اْبنَ  َرَأْیتُ : َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ  ،اْلَماءَ  َذِلكَ  َقْبلَ  َأْهَراقَ  َوَقدْ  َوُظُهوَرُهَما، ُبُطوَنُهَما ِكْلَتْیِهَما ِبَیَدْیهِ  َواِحَدةً  َمْسَحةً  - ُخفَّْیهِ  َیْعِني  َفَتَوضَّ
  .)٤(»ِإَلْیَها ُدِعيَ  ِلِجَناَزةٍ  َهَكَذا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٥٦  َكَما ِإَليَّ  َأَحبُّ  ،َثَالثًا َعَلْیِهَما اْمَسحْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِفیَها ِبَما َأْمَسحَ  َحتَّى َأْنُفُضَها َال  ُثمَّ  اْلَماِء، ِفي َكفِّي َأْغِمُس : ُقْلتُ  ،»َتْغِسْلُهَما َوَال  ،ِبِرْجِلهِ  اْلَمْرءُ  َیْمَسحُ 

: َقالَ  ؟اْلُخفَّْینِ  ِمنَ  َشْیًئا َمَسَحاتٍ  َثَالثِ  َبْعدَ  َأْخَطْأتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  ِبالرَّْأِس؟ َأْمَسحُ  َكَما
كَ  َال «   .)٥(»َیُضرُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٥٧  ِمنَ  اْلَحَلَفْینِ  َعَلى اْلَمْسحُ  ِإنََّما: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»ِبُظُهوِرِهَما ِإالَّ  ،َال : «َقالَ  اْلُخفَّْیِن؟ ِبُبُطونِ  َأْمَسحُ  َأَال : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  ؟)٦(اْلُخفَّْینِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٥٨  اْلَمْسحِ  ِفي ُرْخَصةٍ  ِمنْ  َأَبَلَغكَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْفِع؟ َأوْ  ،ِباْلُقفَّاَزْینِ    .)٨(»َال : «َقالَ  ِبالرَّ

                                                           
  قال المحقق: "أي ابن األعرابي الراوي عن الدبري". )(١
  لألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه مقطوعه. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  [على الكفَّین من الخلفین]. )٨٦٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
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زَّاِق، َعْبدُ  َقالَ  -  ٨٥٩ أَ  َرُجلٍ  ِفي ُسْفَیانَ  َسِمْعتُ  الرَّ  َبْعضِ  َأوْ  ِبَرْأِسِه، اْلَمْسحَ  َفَنِسيَ  َتَوضَّ
 َغْیرِ  َعَلى َلِبَسُهَما ِألَنَّهُ  ؛اْلُوُضوءَ  َوُیِعیدُ  ُخفَّْیِه، َیْخَلعُ : «َقالَ  ،َبالَ  ثُمَّ  ُخفَّْیِه، َلِبَس  ُثمَّ  اْلُوُضوِء، َمَواِضعِ 
  .»تَامٍّ  ُوُضوءٍ 

أَ  َرُجلٍ  ِفي :ُسْفَیانُ  َقالَ    ،-  اْلَعْصرِ  َأوِ  - ِللظُّْهرِ  َیْومٍ  َبْعَض  ُخفَّْیهِ  َعَلى َفَمَسحَ  ِلْلَحَضرِ  َتَوضَّ
  .»َمَضى ِممَّا َأیَّامٍ  َثَالَثةِ  َبِقیَّةَ  َعَلْیِهَما َیْمَسحُ : «َفَقالَ  ،ُیَساِفرَ  َأنْ  َلهُ  َبَدا ُثمَّ 

 ِبَما َوَلْیَلةً  َیْوًما ُیْكِملُ : )١([...] َقِدمَ  ثُمَّ  َصَالتَْیِن، السََّفرِ  ِفي َعَلْیِهَما َمَسحَ  َكانَ  َوإِنْ : َقالَ  
 السََّفرِ  )٢(ِمنَ  َیْقَدمُ  ِحینَ  َخَلَعُهَما َقِدمَ  ثُمَّ  ،َوَلْیَلةً  َیْوًما السََّفرِ  ِفي َمَسحَ  َكانَ  َوإِنْ  اْلَمْسِح، ِمنَ  َمَضى

  .)٣(ِإَقاَمةً  َوَصاَرتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٦٠  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  َحْفصِ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»اْلُخفَّْینِ  َعَلى َأْمَسحَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  ،َقَدِمي ُیْقَطعُ  َألَنْ : «َقاَلتْ  َأنََّها َعاِئَشَة،
  اْلَمِریضِ  ُوُضوءِ  َبابُ 

، َیْعُقوبَ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  ،ِبْشرٍ  ْبنِ  ِزَیادِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َسِعیدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا - ٨٦١  الدََّبِريُّ
زَّاِق،  َعْبدُ َقاَل َقَرْأَنا َعَلى   ِفي ُرْخَصةٌ  ِلْلَمِریضِ  َأوْ  ِلْلَمْوُعوكِ  َهلْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ الرَّ

  .)٥(»َال : «َقالَ  اْلُوُضوَء؟ ُیْسِبغَ  َوَال  ُیَنقَِّي، َال  َأنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٦٢  ِلْلَمِریضِ : «َقالَ  َأنَّهُ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َقْیٌس، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ  َال  َأنْ  ِفي ُرْخَصةٌ  ،َوَشَبِههِ  اْلَمْجُدورِ  ] ٤٣: النساء} [َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  ِإنْ : {َوَتَال  ،»َیَتَوضَّ
   ،»اْلُقْرآنِ  تَْأِویلِ  ِمنْ  َخِفيَ  َما ِهيَ : «َیُقولُ  ُثمَّ 

  .)١(ِمْثَلهُ  ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َوَعنْ 
                                                           

  [قال]. وقال المحقق: "ههنا كلمة "بال" مزیدة خطأ". )٨٦٧(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(١
[بمسح السفر]. وقال المحقق: "في األصل "یقدم یمسح السفر" وهو عندي  )٨٦٧(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢

  تحریف".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
 جامععن عائشة.  عمر بن حفصاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال أبو بكر بن  )(٤

 حفص، بن بكر أبي عن شعبة،من طریق  )١٧٠/ ١( همصنف. وأخرجه ابن أبي شیبة في )٣٠٦: ص( التحصیل
 أن من إلي أحب بالسكین أصابعي أخرج أو أخرجهما، ألن: «قالت عائشة، عن الزبیر، بن عروة سمعت: قال

  . بإسناد صحیح.»علیهما أمسح
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٦٣  َهِذهِ  ِفي َیُقولُ  َكانَ : َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َنِجیٍح، َأِبي اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ِهيَ : «َقالَ  ،]٤٣: النساء} [اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ : {اْآلَیةِ 

 َیِجدِ  َلمْ  ِإَذا اْلُمَساِفرِ  ِمْثلُ  ،التََّیمُّمِ  ِفي الرُّْخَصةُ  َفَلهُ  َنْفِسهِ  َعَلى َخافَ  ِإَذا اْلَجَناَبُة، ُتِصیُبهُ  ِلْلَمِریضِ 
  .)٢(»اْلَماءَ 

  اْلَماءَ  َیِجدِ  َلمْ  ِإَذا َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٦٤  ِفي ُرْخَصةٌ  َلهُ  َهلْ  اْلَمْجُدوِر، َشْأنُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َأ؟ َأنْ   َحتَّى َكَذِلكَ  َساِكتٌ  َوُهوَ  ،]٤٣: النساء} [َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ : {َعَلْیهِ  َوَتَلْوتُ  َیَتَوضَّ
 ،»َفْلَیَتَطهَُّروا َماءً  َوَجُدوا َفِإنْ  َماًء، َیِجُدوا َلمْ  ِإَذا َذِلكَ : «َقالَ ] ٤٣: النساء} [َماءً  َتِجُدوا َفَلمْ { ِجْئُت،

 َوَأَنا -  اْلَقاِئلُ  َعَطاءٌ  -  َمرَّةً  اْحَتَلْمتُ  َلَقدِ  َواللَّهِ  اْلُغْسُل، َعَلْیهِ  َوَجبَ  ،اْلَمْجُدورُ  اْحَتَلمَ  َوإِنِ : «َقالَ 
  .)٣(»-  اْآلَیةَ  َیْعِني - اْلَماءَ  َیِجُدوا َلمْ  ِإَذا ُكلِِّهمْ  َلُهمْ  ِهيَ  َفاْغَتَسْلُت، ،َمْجُدورٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٦٥ ، َعنِ  الرَّ  ِبي َنَزلَ : َقالَ  َماَهكَ  ْبنِ  ُیوُسفَ  َعنْ  ُمرََّة، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الثَّْوِريِّ
 ِجَراَحَتهُ  َیْقَربْ  وَالَ  ،َحْوَلهُ  َما ِلَیْغِسلْ : «َفَقالَ  ُعَمْیٍر، ْبنَ  ُعَبْیدَ  َفَسَأْلتُ  ،ِجَراَحةٌ  َوِبهِ  َجَناَبةٌ  َفَأَصاَبْتهُ  َرُجلٌ 
  .)٤(»اْلَماءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٦٦ ، الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َسْمَعاَن، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َرُجٍل، َعنْ  اْألَْنَصاِريِّ
 َفاْغَتَسلَ  َیْغَتِسلَ  َأنْ  َفَأَمُروهُ  َفاْستَْفَتى، َفاْحَتَلمَ  ،ِجَراحٌ  َوِبهِ  َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  َرُجًال  َأنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ 

  .)٥(»اللَّهُ  َقَتَلُكمُ  َقَتْلُتُموهُ  َلُكمْ  َما: «َفَقالَ  ،r ِللنَِّبيِّ  َذِلكَ  َفَذَكرَ  َفَماَت،
، َعنِ  -  ٨٦٧  َكانَ  َرُجًال  َأنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  َرَباٍح، َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  اْألَْوَزاِعيِّ

 َأَلمْ  اللَُّه، َقَتَلُكمُ  َقَتْلُتُموهُ : «َفَقالَ  ،r النَِّبيَّ  َذِلكَ  َفَبَلغَ  َفَماَت، َفاْغَتَسلَ  َفَأَمُروهُ  ،َجَناَبةٌ  َفَأَصاَبْتهُ  ِجَراحٌ  ِبهِ 
  .»السَُّؤاَل؟ اْلِعيِّ  ِشَفاءُ  َیُكنْ 

                                                                                                                                                                          
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
: ص( المدلسین طبقاتال یضر قول النسائي في تدلیسه عن مجاهد، انظر: فائدة: إسناده صحیح مقطوع.  )(٢

  : "هو من أخص الناس بمجاهد". )١٢٦/ ٦( النبالء أعالم سیر)؛ لقول الذهبي في كتابه ٣٩
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
 تقریب. متروك، المخزومي سمعان بن سلیمان بن زیاد بن اهللا عبد فیه ضعیف جدًا، إسنادهالحدیث حسن، وهذا  )(٥

  ).١/١٠١داود ( ، ورجًال مبهمًا. ومتابعاته حسنها األلباني في كتابه صحیح سنن أبي)٣٠٣: ص( التهذیب
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  .)١(»اْلِجَراحِ  َمْوِضعَ  َواْتُركْ  اْغَتِسلْ : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َفَبَلَغِني: َعَطاءٌ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٦٨ : َیُقولُ  َطاُوًسا َسِمعَ  َأنَّهُ  ،)٢(َیْحَیى اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ  َال  َأنْ  ِفي ُرْخَصةٌ  اْلَمَرضِ  الشَِّدیدِ  ِلْلَمِریضِ «  َفَتَیمَُّموا َماءً  َتِجُدوا َفَلمْ : {َوَقالَ  ،»ِبالتَُّرابِ  َوَیْمَسحَ  ،َیَتَوضَّ
 َفَذِلكَ  ]٤٣: النساء} [َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ { ،ِلْلُجُنبِ  ِهيَ : «َطاُوٌس  َقالَ  ،]٤٣: النساء} [َطیًِّبا َصِعیًدا

  .»]٤٣: النساء} [النَِّساءَ  َالَمْسُتمُ  َأوْ { َحتَّى
 ِإنَّ : «َقْوَلُهمْ  َلهُ  َوَذَكرَ  َسِمَعهُ  َأنَّهُ  َطاُوسٍ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َفَأْخَبَرِني: ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ 

أَ  َال  َأنْ  ِفي ُرْخَصةً  ِلْلَمِریضِ    .)٣(»َذِلكَ  َأْعَجَبهُ  َفَما ،َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٦٩ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  )٤([...] الرَّ

ِعیدِ  التََّیمُّمُ  اْلُوُضوءِ  ِفي ِلْلَمِریضِ  ُرْخَصةٌ «   َكَأنَّهُ  ؟)٥(ُمْجَلًدا َكانَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوَقالَ  ،»ِبالصَّ
  .)٧(»ِبِه؟ َیْصَنعُ  َكْیفَ  )٦([...]

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٧٠ ، ِبِإْنَسانٍ  َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َكُبرَ  ُجْرحٌ  َأوْ  ُجَدِريٌّ
ِعیدِ  َیتََیمَّمُ  َفِإنَّهُ  َعَلْیِه، َوَخِشيَ  َعَلْیهِ    .»ِبالصَّ

  .)١(ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َذِلكَ  َوَبَلَغِني: َقالَ  

                                                           
صحیح سنن أبي داود الحدیث حسن، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. ومتابعاته حسنها األلباني في كتابه  )(١
  عطاء.  بالغ ). دون١/١٠١(

، وقال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "ابن أبي نجیح" )٨٧٦(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢
أو "ابن أبي یحیى" وهو األسلمي واسمه محمد، والراج عندي األول". قلت: لم أرَّ في المصنف أنَّ ابن أبي یحیى 

  ).١٦٩١٠(روى عن طاوس، وأما ابن أبي نجیح روى عن طاوس، ورى عنه ابن جریج كما في رقم 
  ن، كالهما صحیح مقطوع.لألثر طریقا )(٣
األحول، عن قتادة]، كما أخرجه  عاصم عن الثوري،، وسقط منه [)٨٧٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

  ، عن الدَّبري، به.)١٩/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطابن المنذر في كتابه 
اللطائف من دقائق المعارف" ألبي موسى في دار التأصیل صوبَّ الخطأ في المتن من كتاب فائدة:   

  .!!المدیني، ولم ینتبهوا على السقط
  كما رجح المحقق. )٨٧٧(برقم  ١َمْجُدورًا". قلت: في دار التأصیل ط قال المحقق: "انظر: هل الصواب " )(٥
[صمغة]. وقالوا في حاشیته: "قوله  )٨٧٧(برقم  ١قال المحقق: "لعله سقط من هنا "یقول". وفي دار التأصیل ط )(٦

"مجدورًا كأنَّه صمغة كیف یصنع به؟" وقع في األصل: "مجلدًا؟ كأنَّه كیف یصنع به؟"، والتصویب من "اللطائف 
  من دقائق المعارف" ألبي موسى المدیني،...، من حدیث عبد الرزاق، به".

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧



١٩٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٧١  َعَلى َخاَفا ِإَذا َواْلَحاِئضِ  اْلَمْجُدورِ  ِفي َحمَّادٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  ِإَذا اْلَمْجُدورُ : «َیُقولُ  ،َتَیمََّما َأْنُفِسِهَما

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٧٢ ، َعنِ  َأَباُن، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َأنَّ « َعْلَقَمَة، َعنْ  النََّخِعيِّ
، ِبهِ  َكانَ  َرُجًال  بَ  َمْسُعودٍ  اْبنُ  َفَأَمَرهُ  ُجَدِريٌّ   .)٤(»ِبالتَُّرابِ  َفَتَمسَّحَ  ،)٣(َتْورٍ  َأوْ  َطْستٍ  ِفي ُتَرابٌ  َلهُ  َفُقرِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٧٣  َزْیدِ  َعنْ  َراِشٍد، ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ  َحاِزٍم، ْبنِ  َجِریرِ  َعنْ  اْلُمَباَرِك، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َذِلكَ  َفُذِكرَ  َفَماَت، َلْحُمهُ  َفاْنتََثرَ  َفاْغَتَسلَ  َفَأَمُروُه، َجَناَبةٌ  َفَأَصاَبْتهُ  ُجَدِريٌّ  ِبَرُجلٍ  َكانَ : َقالَ  )٥(ُأَنْیسٍ  ْبنِ 

ِعیدِ  َتَیمَّمَ  َلوْ  السَُّؤاَل؟ اْلِعيِّ  ِشَفاءُ  َیُكنْ  َأَلمْ  اللَُّه، َقَتَلُهمُ  َقَتُلوهُ : «َفَقالَ  ،r ِللنَِّبيِّ    .)٦(»ِبالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٧٤  َعنِ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ُأَصدُِّق، َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٧(»اْلَماءَ  َیِجدُ  َوُهوَ  ِبالتَُّرابِ  التََّمسُّحِ  ِفي ِلْلَمِریضِ  ُرْخَصةً  ِإنَّ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ 
  َباِرَدةٍ  َأْرضٍ  ِفي اْلَجَناَبةُ  ُتِصیُبهُ  الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٧٥  ِبالشَّامِ  َباِرَدةٍ  ِبَأْرضٍ  ِالْمِرئٍ  َهلْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»َال : «َقالَ  اْلُوُضوَء؟ ُیْسِبغَ  وَالَ  ،ُیَنقِّيَ  )١(َال  َأنْ  ِفي ُرْخَصةٌ 

                                                                                                                                                                          
ول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فرجاله ثقات، واألثر بالغ. وأخرجه ابن أبي أشیبة لألثر إسنادان، أما األ )(١

 عن ة،زر ع عن قتادة، عن سعید،من طریق  .محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةبتحیقیق  )١٧٣/ ١(ه مصنففي 
: قال الغسل، علیه فیكبر الجنابة فتصیبه المرض أو القروح، أو الجروح، به تكون الرجل في جبیر بن سعید

  ، بإسناد صحیح.»یتیمم«
، به. وقال المحقق جبیر بن سعید عن عروة، عن قتادة، عن )٩٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف: في فائدة  

، ووقع في المطبوه: [عروة] خطأ، انظر )أ(، واألثر ساقط من )ه( ،)و(، )م(أسامة في حاشیة المصنف: "كذا في: 
  الرحمن من التهذیب. فائد: عن المحقق أسامة في الحاشیة صحفة [عذرة].ترجمة عزرة بن عبد 

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  .)١٩٩/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .منه یتوضأ وقد كاإلجانة، حجارة أو صفر من إناء هو )(٣
  ).٨٧: ص( التهذیب تقریب. متروك، عیاش أبي بن نفیه أبو  إسناده منكر مقطوع، )(٤
قال المحقق: "كذا في األصل والصواب عندي "زید بن أبي أنیسة" وهو الجزري من رجال التهذیب". وفي دار  )(٥

كما أشار المحقق. في األصل: "زید بن أنیس" وهو خطأ، والتصویب من التاریخ األوسط  )٨٨١(برقم  ١التأصیل ط
  مصادر ترجمته". للبخاري، ...، من وجه آخر عن النعمان، به، وهو على الصواب في

، والحدیث مرسل. وله )٥٦٤: ص( التهذیب تقریب، سيء الحفظ، ولم یتابعه أحد. راشد بن النعماناإلسناد فیه  )(٦
  ).١/١٠١شاهد حدیث ابن عباس مرفوعًا، حسنه األلباني في كتابه صحیح سنن أبي داود (

  .)٨٦٩(األثر صحیح، وٕاسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. واألثر صحیح موقوف برقم  )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٧٦  ِإَلْیهِ  َفَشَكْوا r النَِّبيِّ  ِإَلى الطَّاِئفِ  َأْهلُ  َجاءَ : َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َثَالثًا َرْأِسي َعَلى ُأِفیُض  َفِإنِّي َأَنا َأمَّا: «َفَقالَ  اْلَجَناَبِة، ُغْسلِ  َعنْ  َوَسَأُلوهُ  ،اْلَبْردَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٧٧  َباِرَدةٍ  َأْرضٍ  ِفي َیُكونُ  الرَُّجلَ  َأنَّ  َأْجَمُعوا: «َیُقولُ  الثَّْوِريَّ  َسِمْعتُ  َقالَ  الرَّ
  .)٤(»اْلَمِریضِ  ِبَمْنِزَلةِ  َوَكانَ  َیَتَیمَّمُ  اْلَمْوتَ  َنْفِسهِ  َعَلى َفَخِشيَ  َفَأْجَنبَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٧٧  َباِرَدةٍ  َأْرضٍ  ِفي َیُكونُ  الرَُّجلَ  َأنَّ  َأْجَمُعوا: «َیُقولُ  الثَّْوِريَّ  َسِمْعتُ  َقالَ  الرَّ
  .)٥(»اْلَمِریضِ  ِبَمْنِزَلةِ  َوَكانَ  َیَتَیمَّمُ  اْلَمْوتَ  َنْفِسهِ  َعَلى َفَخِشيَ  ،َفَأْجَنبَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٨٧٨  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِإْبَراِهیمُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
،  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َوَعْبدِ  ُحَنْیٍف، ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  ُأَماَمةَ  َأِبي َعنْ  اْألَْنَصاِريُّ

 ِمتُّ  اْغَتَسْلتُ  ِإنِ : «َقالَ  ،آَیةٍ  َأْجلِ  ِمنْ  اْلُغْسلَ  َفَتَركَ  اْلَجْیِش، َأِمیرُ  َوُهوَ  َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  َأنَّهُ  اْلَعاِص،
َفهُ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َقِدمَ  َفَلمَّا ُجُنًبا، َمَعهُ  ِبَمنْ  َفَصلَّى   .)٦(»َوَسَكتَ  َفَأَقرَّ  ،ِبُعْذِرهِ  َوَأْنَبَأهُ  ،َفَعلَ  ِبَما َعرَّ

  التََّیمُّمِ  َبْدءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٧٩  ِعْقدٌ  َسَقطَ : «َقالَ  َغْیِرهِ  َأوْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

ْبحُ  َفَأْدَرَكُهمُ  َیْبَتُغوَنُه، َمْعَشًرا r النَِّبيُّ  َفَأْرَسلَ  ،ِلَعاِئَشةَ   ُطُهورٍ  ِبَغْیرِ  َفَصلَّْوا َماٌء، َمَعُهمْ  َوَلْیَس  الصُّ
مُ  َفَنَزلَ  ،r النَِّبيِّ  ِإَلى َذِلكَ  َفَشَكْوا   . »التََّیمُّ

  .»!َوَعنَّْیِتیُهمْ  النَّاَس  َحَبْستِ : «َفَقالَ  ِبَعاِئَشةَ  َبْكرٍ  َأُبو َمرَّ : َقالَ  َأیُّوبُ  َوَأْخَبَرِني: َمْعَمرٌ  َقالَ 

                                                                                                                                                                          
  [أالَّ]. )٨٨٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
". هذا إبراهیم حال أعرف ال لكني جید إسناد وهذا الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف؛ لقول ابن حجر: " )(٦

 السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء. ومتابعاته صححها األلباني في كتابه )١٩١/ ٢( التعلیق تغلیق
)١/١٨١(.  
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مُ  َنَزلَ  َفَلمَّا: َقالَ . َأْیًضا َأیُّوبُ  َوَقاَلهُ  َأِبیِه، َعنْ  ِهَشاٌم، َوَقالَ : َمْعَمرٌ  َقالَ    َأُبو ِبَذِلكَ  ُسرَّ  التََّیمُّ
 ِلْلُمْسِلِمینَ  َوَتَعاَلى تََباَركَ   اللَّهُ  َجَعلَ  ِإالَّ  ،َتْكَرِهیَنهُ  َأْمرٌ  ِبكِ  َنَزلَ  َما ،َلُمَباَرَكةٌ  َعِلْمُتكِ  َما«: َوَقالَ  ،َبْكرٍ 
  .)١(»َخْیًرا ِفیهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٨٠ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  اْلَقاِسِم، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
 اْنَقَطعَ  -  اْلَجْیشِ  ِبَذاتِ  َأوْ  -  ِباْلَبْیَداءِ  ُكنَّا ِإَذا َحتَّى ،َأْسَفاِرهِ  َبْعضِ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجَنا"

 َأِبي ِإَلى النَّاُس  َفَأَتى َماٌء، َمَعُهمْ  َوَلْیَس  َمَعهُ  النَّاُس  َوَأَقامَ  اْلِتَماِسِه، َعَلى r النَِّبيُّ  َفَأَقامَ : َقالَ  ،ِعْقِدي
 :َقاَلتْ  ،َماءٌ  َمَعُهمْ  َوَلْیَس  َوِبالنَّاسِ  r ِبالنَِّبيِّ  َأَقاَمتْ  ،؟َعاِئَشةُ  َصَنَعتْ  َما ِإَلى َتَرى َأَال : َفَقاُلوا ،َبْكرٍ 
 ،َماءٍ  َعَلى َوَلْیُسوا َوالنَّاَس  ،r النَِّبيَّ  َحَبْستِ : َقالَ  ،َفِخِذي َعَلى َرْأَسهُ  َواِضعٌ  ،r َوالنَِّبيُّ  َبْكرٍ  َأُبو َفَجاءَ 
 ِفي ِبَیِدهِ  َیْطَعُنِني َوَجَعلَ  َیُقوَل، َأنْ  اللَّهُ  َشاءَ  َما ِلي َوَقالَ  ،)٢(َبْكرٍ  َأُبو َفَعاتََبِني َماءٌ  َمَعُهمْ  َوَلْیَس 

كِ  ِمنَ  َیْمَنُعِني َفَال  ،َخاِصَرِتي  َغْیرِ  َعَلى َأْصَبحَ  َحتَّى َفِخِذي َعَلى َفَنامَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َمَكانُ  ِإالَّ  التََّحرُّ
مِ  آَیةَ  اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  َماٍء، لِ  ِهيَ  َما: ُحَضْیرٍ  ْبنُ  ُأَسْیدُ  َفَقالَ  ،]٤٣: النساء} [َفَتَیمَُّموا{ التََّیمُّ  َیا َبَرَكِتُكمْ  ِبَأوَّ
  .)٣(َتْحَتهُ  اْلِعْقدَ  َفَوَجْدَنا ،َعَلْیهِ  ُكْنتُ  الَِّتي اْلَبِعیرَ  َفَبَعْثَنا: َقالَ  ،َبْكرٍ  َأِبي آلَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٨١ مِ  َصلَّى ِإَذا: «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ثُمَّ  ،ِبالتََّیمُّ
َالةِ  ِتْلكَ  َوْقتِ  ِفي اْلَماءَ  َوَجدَ    .)٤(»ُیِعدْ  َلمْ  ،الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٨٢ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  ُشْبُرَمَة، اْبنِ  َوَعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْلُمِغیَرِة، َعنِ  الثَّْوِريِّ  الشَّْعِبيِّ
  .)٥(»ُیِعدْ  َلمْ  ،اْلَوْقتِ  ِفي اْلَماءَ  َوَجدَ  ُثمَّ  َصلَّى، ِإَذا: «َقاَال 

زَّاِق، َعْبدِ  -  ٨٨٣  َأَتى َفَلمَّا اْلُجُرفِ  ِمنَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َمعَ  َأْقَبلَ  َأنَّهُ  َناِفٍع، َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
ِعیَد، َفَتَیمَّمَ  َماءً  َیِجدْ  َفَلمْ  اْلِمْرَبدَ  َالةَ  ِتْلكَ  ُیِعدْ  َوَلمْ  َوَصلَّى ِبالصَّ   .)٦(" الصَّ

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  [أبو بكر]. )٨٨٨(برقم  ١لم تزد في دار التأصیل ط )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
 تقریبعن إبراهیم النخعي.  مقسم بن المغیرةلألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف موقوف، فیه تدلیس  )(٥

  . وأما الثاني فإسناد صحیح مقطوع.)٥٤٣: ص( التهذیب
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٨٤ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َوَیْحَیى ،)١(ُمَحمَّدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َفَلمْ ، ُمْرَتِفَعةٌ  َوالشَّْمُس  اْلَمِدیَنةَ  َدَخلَ  ُثمَّ  ِمیَالِن، َأوْ  ،ِمیلٌ  اْلَمِدیَنةِ  َوَبْینَ  َوَبْیَنهُ  ،اْلَعْصرَ  َوَصلَّى َتَیمَّمَ «

  .)٢(»ُیِعدْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٨٥  َأَبا َأنَّ  َشْیَبَة، ْبنِ  ُجَبْیرِ  ْبنُ  اْلَحِمیدِ  َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ِإنْ  َجَناَبِتكَ  ِمنْ  َتْغَتِسلْ  َفَال  اْلَماءَ  َوَجَدتَ  ِإَذا ثُمَّ  َفَتَمسَّْح، ُجُنًبا ُكْنتَ  ِإَذا: «َقالَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنَ  َسَلَمةَ 
  . »ِشْئتَ 

 اْلَماءَ  َوَجْدتَ  ِإَذا ُیْدِریِه؟ َوَما: «َفَقالَ  اْلُمَسیِِّب، ِالبنِ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ : اْلَحِمیدِ  َعْبدُ  َقالَ 
  .)٣(»َفاْغَتِسلْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٨٦ ، َعنْ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ   .)٤(َذِلكَ : َقالَ  َأنَّهُ  َعِليٍّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٨٧  َیْغَتِسلُ : «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»اْلَماءَ  َوَجدَ  ِإَذا
 َسَلَمةَ  َأَبا َسَألَ  َأنَّهُ  ،)٧(التَِّجیِبيِّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  ،)٦(َسِعیدٍ  َعنْ  -  ٨٨٨

َالةَ  ُیِعیدُ : «َقالَ  ،اْلَوْقتِ  ِفي اْلَماءَ  َیِجدُ  ُثمَّ  َیَتَیمَُّم، َرُجلٍ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنَ    .)٨(»الصَّ

                                                           
  قال المحقق: "عندي هو محمد بن عجالن فإن ابن عیینة روى عنه عن نافع هذا الثر كما في الفتح". )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(٤
 جامع. عن الحارث األعور السبیعي إسحاق أبو تدلیسیه  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، ف )(٥

 هتفسیر . وأخرجه ابن أبي حاتم في )١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور الحارث، و )٢٤٥: ص( التحصیل
} ماء تجدوا فلم: {قوله یعني علي عن حبیش، بن زر عن عروة، بن هشام عن عبدة،من طریق  )٩٦٢/ ٣(
  ، بإسناد صحیح.الماء یجد حتى فیصلي یتیمم الماء یجد ال الجنابة تصیبه: قال] ٤٣: النساء[

 عمر ابن عن وبالثابت علي، عن یصح لم وهذا: ")٣٥٦/ ١( الكبرى السنن: قال البیهقي في كتابه فائدة  
  ." صل ثم تیمم، ماء تجد لم فإن الوقت آخر یكون حتى الماء اطلب"". قلت: لفظ القرآن ظاهر ومعه نقول

  [عبد الرزاق] وهو الصواب. )٨٩٦(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦
، لم أجده، وٕان معمرًا یروي عن سعید بن التَِّجیِبيِّ " . وقال المحقق:)٨٩٦(برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٧

  .)٥١٨٠و، ٢٢٠٠(عبد الرحمن الجحشي، وهو من رجال التهذیب فلیحرر". قلت: هو كذلك. انظر رقم 
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٨
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٨٩  َرُجَالنِ  ِبَذِلكَ  اْبُتِليَ : َقالَ  َأْصَحاِبَنا َبْعُض  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،اْألَْوَزاِعيِّ  َعنِ  الرَّ
آ: َقالَ  َأوْ  -  َفاْغَتَسَال  اْلَوْقتِ  ِفي اْلَماءَ  َوَجَدا ثُمَّ  ،r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ   َأَحُدُهَما َوَأَعادَ  - َفَتَوضَّ

َالةَ  ا ،r النَِّبيَّ  َفَأتََیا اْآلَخُر، ُیِعدِ  َوَلمْ  الصَّ َة، َعَلْیهِ  َفَقصَّ  ُأوِتیتَ : «َأَعادَ  ِللَِّذي ،r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلِقصَّ
َتْینِ  َأْجَركَ    .)١(»َعْنكَ  َأْجَزأَ  َقدْ : «ِلْآلَخرِ  َوَقالَ  ،»َمرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٩٠  ،)٢(َسَواَدةَ  ْبنِ  َبْكرِ  َعنْ  َأیُّوَب، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
 َأَحُدُهَما َفَأَعادَ  َفاْغَتَسَال، اْلَوْقتِ  ِفي اْلَماءَ  َوَجَدا ثُمَّ  َوَصلََّیا، َفَتَیمََّما َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتُهَما )٣(َرُجَلْینِ  َأنَّ 

َالةَ  َتْینِ  َأْجَركَ  ُأوِتیتَ : «َأَعادَ  ِللَِّذي r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ،r النَِّبيَّ  َفَسَأَال  اْآلَخُر، ُیِعدِ  َوَلمْ  ،الصَّ  َوَقالَ  ،»َمرَّ
  .)٤(»َعْنكَ  َأْجَزأَ  َقدْ : «ِلْآلَخرِ 

                                                           
اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، ومن الواضح أنَّ الحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث أبي سعید الخدري، بإسناد  )(١

  .)٨٩٠(صححي. انظر حاشیة رقم 
  أعلم.. قلت: لعله أسقط [عطاء بن یسار]، انظر: الحاشیة، واهللا )٨٩٨(برقم  ١في دار التأصیل طهكذا هنا و  )(٢
  [رُحلین]. )٨٩٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  ، والحدیث مرسل.)٩٣: ص( التهذیب یحیى، متروك. تقریب أبى بن محمد بن اإلسناد فیه إبراهیم )(٤

 بن بكر عن سعد، بن اللیث عن نافع، بن اهللا من طریق عبد )٩٣/ ١(وأخرجه أبو داود في سننه  
سفر... الحدیث. وعلق علیه أبو داود  في رجالن خرج: قال الخدري سعید أبي عن یسار، بن عطاء عن سوادة،

 عن یسار، بن عطاء عن سوادة، بن بكر عن ناجیة، أبي بن عمیرة عن اللیث، عن یرویه نافع، ابن فقال: "وغیر
   .r النبي

 إال سعد بن اللیث عن مجودًا، الحدیث هذا یرو : "لم)٤٨/ ٨( األوسط وقال الطبراني في كتابه المعجم
  ." نافع بن اهللا عبد

 الشیخین، شرط على صحیح حدیث : "هذا)٢٨٦/ ١( الصحیحین على وقال الحاكم في كتابه المستدرك 
 غیره". وقال الذهبي في التخلیص: "على أرسله وقد اللیث عن اإلسناد هذا وصل وقد ، »ثقة نافع بن اهللا عبد فإن

  بوصله". تفرد ثقة نافع وابن شرطهما
، ورد )٣٥٣/ ١( الكبرى اختلف في هذا اإلسناد على ثالثة أوجه كما أشار البیهقي في كتاب السنن قلت:

  ابن حجر على هذه االختالف الثالثة:
 لیس الحدیث هذا في الخدري سعید أبى وذكر): «٩٣/ ١(داود في سننه  أبو أما االختالف األول: قال

  .»مرسل وهو بمحفوظ
 وخالفه متصالً  اإلسناد بهذا،  اللیث عن،  نافع بن اهللا عبد به : "تفرد)٣٤٨/ ١(وقال الدارقطني في سننه 

 اهللا عبد عن،  الرزاق عبد ثنا، إبراهیم الدَّبري بن وغیره". ثم ذكر رواة ابن المبارك من طریق إسحاق المبارك ابن
 ولم نحوه فتیمما جنابة أصابتهما رجلین أن،  یسار بن عطاء عن،  سوادة بن بكر عن،  لیث عن،  المبارك بن

  سعید. قلت: ولعل هذه الروایة ساقطة من المصنف، واهللا أعلم. أبا یذكر
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٩١  َجاءَ : َقالَ  ،َحْرَمَلةَ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َیْحَیى ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
ْبحِ  َقْبلَ  اْحَتَلْمتُ  ِإنِّي: َفَقالَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي ِإَلى َأْعَراِبيٌّ   َفَتَیمَّْمتُ  َماءً  َأِجدْ  َفَلمْ  ،الصُّ

 َفَال  ِشْئتَ  َوإِنْ  َفاْغَتِسْل، ِشْئتَ  ِإنْ : «َسَلَمةَ  َأُبو َفَقالَ  َفَأْغَتِسُل؟ اْلَماءَ  َوَجْدتُ  ،َأْصَبْحتُ  َفَلمَّا َوَصلَّْیُت،
  . »َتْغَتِسلْ 

                                                                                                                                                                          
 أیمن بن الملك عبد بن محمد حكاه : "فیما)٤١٠/ ١( الحبیر هارون كما في التلخیص بن موسى وقال

  نافع". ابن من وهم رفعه عنه
 عن مرسلٌ  الحدیث أن: : "والصحیح)٣٨٣/ ١( لشافعيا اإلمام فقه في وقال البغوي في كتابه التهذیب

    سعید". أبي ذكر فیه] ولیس[ عطاء،
  مرسل". أنه : "والصحیح)١٢٦/ ١( أحمد اإلمام فقه في قال ابن قدامة في كتابه الكافي

 السكن ابن رواها الروایة هذه : "لكن)٤١١-٤١٠/ ١( الحبیر وعلق علیهم ابن حجر في كتابه التلخیص
 بكر عن جمیعاً  ناجیة أبي بن وعمیرة الحارث بن عمرو عن اللیث عن الطیالسي الولید أبي طریق من صحیحه في

  موصوًال.
 اهللا عبید بن إسماعیل مولى اهللا عبد أبا سعید وأبي عطاء بین فزاد بكر عن لهیعة ابن ورواه داود أبو قال

 ناجیة أبي بن ومعه عمیرة الحارث بن عمرو الثقة روایة بها یعل وال لزیادته یلتفت فال ضعیف لهیعة وابن انتهى
مریم  أبي بن سعد بن وأحمد یونس وابن صالح بن أحمد علیه وأثنى حبان وابن بكیر بن ویحیى النسائي وثقه وقد
 ابن عن لهیعة ابن ثنا الزرقاء أبي بن زید أنا مسنده في راهویه بن إسحاق قال عباس ابن حدیث من شاهد وله

 واهللا انتهى" أبلغه ال: "فقال، منك قریب الماء إن: له فقیل تیمم ثم بال r النبي أن عباس ابن عن حنش عن هبیرة
  أعلم".

 عن نافع، بن اهللا عبد غیر : "ورواه)٣٥٣/ ١( الكبرى أما االختالف الثاني: قال البیهقي في كتابه السنن  
مرسًال". وعلق علي هذه  r النبي عن یسار، بن عطاء عن سوادة، بن بكر عن ناجیة، أبي بن عمیر عن اللیث،

 كتابي في كذا ثم قال: "فذكره ناجیة، أبي بن عمیرة عن اللیث، عن بكیر، بن الروایة بعدما أخرجه من طریق یحیى
انظر  )٤١١-٤١٠/ ١( الحبیر قلت: علق ابن حجر في كتابه التلخیص .ناجیة" أبي بن عمیرة والصواب عمیر

  .االختالف األول نصه في
 بكر عن لهیعة، من طریق ابن )٣٥٣/ ١( الكبرى أما االختالف الثالث: أخرج البیهقي في كتابه السنن  

  بمعناه. r النبي أصحاب من رجلین أن یسار بن عطاء عن عبید، بن إسماعیل مولى اهللا عبد أبي عن سوادة، بن
 یلتفت فال ضعیف لهیعة : "ابن)٤١١ -٤١٠/ ١( الحبیر وعلق علیها ابن حجر في كتابه التلخیص  

  ناجیة". أبي بن عمیرة ومعه الحارث  بن عمرو الثقة روایة بها یعل وال لزیادته
  ).١/١٤٣(قلت: هكذا یثب صحة الحدیث، وصحح األلباني في كتابه صحیح سنن النسائي   
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 اْبنُ  َفَقالَ  ِبَقوِلِه، َوَحدَّْثُتهُ  َهَذا؟ َیُقولُ  َما ِإَلى َتْسَمعُ  َأَال : اْلُمَسیِّبِ  ِالبنِ  َفُقْلتُ : َحْرَمَلةَ  َأُبو َقالَ 
 اْلُفْتَیا، َما َیْدِري َال  َأَحُدُكمْ  َكانَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : «َوَقالَ  َنْحَوُه، َفَحَصبَ : َقالَ  ،َنَعمْ : َفُقْلتُ  »َأَفَعَل؟: «اْلُمَسیِّبِ 

  .)١(»َعَلْیكَ  َواِجبٌ  َفاْلُغْسلُ  ،اْلَماءَ  َوَجْدتَ  َفِإَذا ،ِلَصَالِتكَ  َطُهْرتَ  َهَذا َیا النَّاَس؟ ُیْفِتي ِلمَ 
ُأ؟ َهلْ  ِباْلَماءِ  َیُمرُّ  ُثمَّ  َیَتَیمَّمُ  َبابُ    ِللتََّطوُِّع؟ َیَتَیمَّمُ  َوَهلْ  ،َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٩٢  َماءً  آِتيَ  َحتَّى: َفَقالَ  ،ِبَماءٍ  َمرَّ  ثُمَّ  الرَُّجُل، َتَیمَّمَ  ِإَذا: " َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
أُ  َتَیمَُّمُه، َنَقَض  َفَقدْ  آَخرَ  َالِة، ِلِتْلكَ  َوَیَتَوضَّ  َفَقدْ  َصَالِتهِ  ِفي ُیَسلِّمَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَماءَ  َوَجدَ  ُثمَّ  َتَیمََّم، َوإَِذا الصَّ
أُ  ،تََیمَُّمهُ  َهَدمَ  َالةِ  ِلِتْلكَ  َوَیَتَوضَّ   .)٢(" الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٩٣  ،اْلَماءَ  َیِجدِ  َلمْ  ِإَذا الرَُّجلُ  َیَتَیمَّمُ  َهلْ  الزُّْهِريَّ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َال : «َقالَ  َتَطوًُّعا؟ َفُیَصلِّي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٩٤  َهِذهِ  َبْعضِ  ِفي اْلَحاَجةَ  َقَضْیتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةُ  َأمَّا: «َقالَ  َوُأَصلِّي؟ ِبالتَُّرابِ  َأْمَسحُ  ،الشَِّعابِ    .)٤(»َفَال  الصَّ

  ؟َأُیْجِزیهِ  التََّیمُّمَ  َیْعَلمُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٩٥  َفَال  ،التََّیمُّمَ  الرَُّجلَ  َعلَّْمتَ  ِإَذا: «)٥(ُسْفَیانُ  َقالَ : َقالَ  ،الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ

مُ  َذِلكَ  ُیْجِزیكَ    .)٦(»َأْجَزَأكَ  اْلُوُضوءَ  َعلَّْمَتهُ  َوإَِذا ِلَنْفِسَك، تََیمَّمُ  َأنَّكَ  ِبهِ  َنَوْیتَ  ِإنْ  ِإالَّ  ،ِبهِ  ُتَصلِّيَ  َأنْ  التََّیمُّ
  َماءٌ  َوَمَعهُ  اْلَعَطَش  َیَخافُ  اْلُمَساِفرِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٩٦  ِفي َفَقطْ  َماءٍ  ِمنْ  ِإَداَوةٌ  َمَعهُ  َرُجلٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةُ  َحاَنتِ  َأوْ  َجَناَبٌة، َفَأَصاَبْتهُ  ،َسَفرٍ  َداَوةِ  ِفي ِبَما َتَطهَّرَ  ِإنْ  َفَخِشيَ  ُوُضوٍء، َغْیرِ  َعَلى َوُهوَ  الصَّ  اْإلِ

  .)٧(»ِبالتَُّرابِ  َعَلْیهِ  ،ِباْلُعْذرِ  َأْعَذرَ  َفاللَّهُ : «َقالَ  ،الظََّمأَ 

                                                           
: ص( التهذیب تقریب. الحدیث لین، الَمْأَرِبيّ  یحیى بن محمد ضعیف مقطوع، فیهما لألثر إسنادان، كالهما )(١

٥١٣.(  
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  قال المحقق: "إن كان محفوظًا فمعناه قال عبد الرزاق: قال سفیان، وهو الثوري".  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٨٩٧  َعَلى اْلُمَساِفرُ  َخِشيَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)١(»َتَیمَّمَ  َماءٌ  َوَمَعهُ  اْلَعَطَش  َنْفِسهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٩٨ اكِ  َعنِ  ُجَوْیِبٍر، َوَعنْ  .ِمْثَلهُ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ حَّ  ُمَزاِحمٍ  ْبنِ  الضَّ
  .)٢(ِمْثَلهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨٩٩  اْلَعَطَش  َخافَ  ِإَذا: «َقاَال  َعَطاٍء، َوَعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  وََال  َیتََیمَّمُ  َماءٌ  َوَمَعهُ    .)٣(»َیَتَوضَّ

أُ  َما اْلَماءِ  ِمنَ  َوَمَعهُ  اْلَجَناَبةُ  ُتِصیُبهُ  الرَُّجلِ  َبابُ    )٤([...] َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٠٠  َفَأَصاَبْتهُ  ،َسَفرٍ  ِفي َكانَ  َرُجلٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  َما َقْدرُ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَمَعهُ  َجَناَبةٌ  َالةِ  ُوُضوَءهُ  َیَتَوضَّ أْ : «َقالَ  ،ِللصَّ   .)٥(»ِبهِ  َفْلَیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٠١  َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  َرُجلٍ  ِفي اْلَحَسنِ  َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالةِ  ُوُضوِئهِ  َقْدرُ  ِإالَّ  ،اْلَماءِ  ِمنَ  َمَعهُ  َیُكنْ  َوَلمْ  َسَفرٍ  ِفي أُ : «َقالَ  ،ِللصَّ   . »َیتََیمَّمُ  َوَال  ِبهِ  َیَتَوضَّ
أُ « :َمْعَمرٌ  َقالَ    .)٦(»ِإَليَّ  َأْعَجبُ  َوَیتََیمَّمُ  َیَتَوضَّ

  َوَفْرَجهُ  َوَیَدْیهِ  َوْجَههُ  َیْغِسلُ  َما َقْدرُ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَمَعهُ  اْلَجَناَبةُ  ُتِصیُبهُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٠٢  َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  َرُجلٍ  ِفي اْلَحَسنِ  َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 وََال  ،َوُیَصلِّي َوَیَدْیهِ  َوْجَههُ  َفْلَیْغِسلْ : «َقالَ  ،َوَیَدْیهِ  َوْجَههُ  ِبهِ  َیْغِسلُ  َما ِإالَّ  ،َماءٌ  َمَعهُ  َیُكنْ  َوَلمْ  َسَفرٍ  ِفي
  .»َیتََیمَّمُ 

   .)٧(َأْیًضا َوْلَیَتَیمَّمْ  ،َوْجَههُ  ِلَیْغِسلْ  :َیُقولُ  ،َغْیَرهُ  َوَسِمْعتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ  
                                                           

  .)٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشامإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١
لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع، فیه جویبر بن سعید،  )(٢

  .)١٤٣: ص( التهذیب تقریبضعیف جدًا. 
   .)٣٦٨: ص( التهذیب تقریبلألثر إسنادان، كالهما منكر مقطوع، فیهما ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(٣
  [فقط]. )١/٣٧١( ١زید في دار التأصیل ط )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
 تقریب تحریر. الحدیث متروك، التمیمي عبید بن عمرو فیه منكر مقطوع، إسنادهلألثر إسنادان، أما األول ف )(٦

  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع. ).٣/١٠٠( التهذیب
 تقریب تحریر. الحدیث متروك، التمیمي عبید بن عمرو فیه منكر مقطوع، إسنادهلألثر إسنادان، أما األول ف )(٧

  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع. ).٣/١٠٠( التهذیب
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٠٣  َسَفٍر، ِفي َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  َرُجلٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َلَعْمِري َال،: «َقالَ  َوِذَراَعْیِه؟ َوَیَدْیهِ  َقَدَمْیهِ  ِبهِ  َیْبُلغُ  َما َوَمَعهُ  َوَكفَّْیِه، َوْجَههُ  َیْغِسلَ  َأنْ  َأُیْجِزیهِ  َماءٌ  َوَمَعهُ 

 ،َجِمیًعا َفَجَعَلُهَما اْلَمْسِح، آَیةَ  َتَال  ثُمَّ  َوِذَراَعْیِه، َوَیَدْیهِ  َقَدَمْیهِ  َلهُ  َبَلغَ  ِإَذا َذِلكَ  َیَدعُ  َفَال  ،َعْنهُ  ُیْجِزئُ  َال 
  .)١(»َماءً  َیِجدْ  َلمْ  ِإنْ  اْلَمْسحَ  ِإَلْیَها َوَجَعلَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٠٤  َأَحبُّ  َقطْ  َواِحَدةً  اْلَماءِ  ِمنَ  َأْمَسحُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 اْلَماءُ  َقلَّ  َوإِنْ  التَُّراِب، َعَلى اْلَماءَ  َفْلُیْؤِثرِ  ِباْلَماِء، َمْسَحةٌ  َبلْ : «َقالَ  ِبالتَُّراِب؟ َمَسَحاتٍ  َثَالثَ  َأمْ  ِإَلْیَك،

 َذِلكَ  ِفي َبَدأَ  اْلَماءُ  َقلَّ  ِإنْ  َوَلِكنْ  َبَلَغ، َما َأْعَضاِئهِ  ُوُضوءِ  ِمنْ  َیْبُلغُ  التَُّرابِ  َعَلى َقِلیَلهُ  َفْلُیْؤِثْر  َیْكفِ  َفَلمْ 
  .)٢(»َذِلكَ  ِإالَّ  َلهُ  َیْبُلغْ  َلمْ  َوَلوْ  َفْرِجهُ  ِبَغْسلِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٠٥  ُیَوضِّئُ  َما اْلَماءِ  ِمنَ  َمَعهُ  َفَكانَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َفَكانَ  َلُه، ُقْلتُ  ،»َلَعْمِري َال،: «َقالَ  ِبالتَُّراِب؟ َوَیَتَمسَّحُ  َشاءَ  ِإنْ  اْلَماءَ  َأَیَدعُ  َوِذَراَعْیِه، َوَقَدَمْیهِ  َوْجَههُ 
: ُقْلتُ  ،»ِبالتَُّرابِ  َكفَّْیهِ  ِلَیْمَسحْ  ثُمَّ  َوَفْرَجُه، َوْجَههُ  ِلَیْغِسلْ : «َقالَ  ،َقطْ  َوَفْرَجهُ  َوْجَههُ  ِبهِ  َیْغِسلُ  َما َمَعهُ 
  .)٣(»َوَكفَّْیهِ  َوْجَههُ  ِبالتَُّرابِ  َوْلَیْمَسحْ  َفْرَجُه، َفْلَیْغِسلْ : «َقالَ  َفْرَجُه؟ َیْغِسلُ  َما َفَكانَ 

  َماءٌ  َمَعهُ  َوَلْیَس  السََّفرِ  ِفي َأْهَلهُ  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٠٦  السََّفرِ  ِفي َأْهَلهُ  الرَُّجلُ  ُیِصیبُ  َهلْ : َعَطاءً  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َبْیَنهُ  َكانَ  َوإِنْ  َأْهَلُه، َفْلُیِصبْ  َفَصاِعًدا َلَیالٍ  َأْرَبعُ  اْلَماءِ  َوَبْینَ  َبْیَنهُ  َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  َماٌء؟ َمَعهُ  َوَلْیَس 
  .)٤(»َأْهَلهُ  ُیِصبْ  َفَال  ُدوَنَها َفَما َلَیالٍ  َثَالثُ  اْلَماءِ  َوَبْینَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٠٧  ِمنْ  اْلَماءَ  َیْأِتي َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َعْمٍرو، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َفَال  ،ِإِبِلهِ  َأوْ  َغَنِمِه، ِفي اْلَماءِ  َعنِ  َیْعُزبُ  َكانَ  َوإِنْ  اْلَماَء، َیْأِتيَ  َحتَّى َیَطْأَها َفَال  اْلَغدِ  ِمنَ  َأوْ  َیْوِمِه،
  .)٥(»َوَیَتَیمَّمَ  َأْهَلهُ  ُیِصیبَ  َأنْ  َبْأَس 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٠٨    َمَعهُ  َوَلْیَس  السََّفرِ  ِفي اْمَرَأَتهِ  َیْغَشى الرَُّجلِ  ِفي َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
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  .)١(»ِبَذِلكَ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ،َماءٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٠٩  اْألَْعَرابَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َوَلْیَس  اْمَرَأَتهُ  َأَحُدَنا ُیِصیبُ  َهلْ  َوالشَّْهَرْیِن، الشَّْهرَ  َماِشَیِتَنا ِفي َنْعُزبُ  ِإنَّا: َیُقوُلونَ  الشَّْعثَاءِ  َأَبا َیْسَأُلونَ 
  .)٢(»َنَعمْ : «َقالَ  َماٌء؟ َمَعهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩١٠  َحتَّى َیْقَرْبَها َفَال  السََّفرِ  ِفي َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َماءٌ  ِعْنَدهُ  َیُكنْ  َلمْ  َوإِنْ  ُیِصیَبَها، َأنْ  َبْأَس  َفَال  ُمْعَزًبا َكانَ  َوإَِذا اْلَماَء، َیْأِتيَ 

  اْلَماءِ  َعنِ  َیْعُزبُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩١١ بَّاحِ  ْبنِ  اْلُمثَنَّى َعنِ  الرَّ  َسِعیدِ  َعنْ  ُشَعْیٍب، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،الصَّ

 ِفي َأُكونُ  ِإنِّي اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  ،r النَِّبيِّ  ِإَلى َأْعَراِبيٌّ  َجاءَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلُمَسیِِّب، ْبنِ 
 َعَلْیكَ : «َقالَ  َتَرى؟ َفَما ،اْلُجُنبُ  َأوِ  اْلَحاِئُض  َأوِ  النَُّفَساءُ  ِفیَنا َفَتُكونُ  ،َخْمَسةً  َأوْ  َأْشُهرٍ  َأْرَبَعةَ  الرَّْملِ 
  .)٤(»التَُّرابَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩١٢  ،)٥(ُقَشْیرٍ  َبِني ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َفَلمْ  َمْنِزِلهُ  ِفي َذرٍّ  َأَبا َفَأتَْیتُ  ،َنْفِسي ِفي َفَوَقعَ  َفَأَتَیمَُّم، اْلَجَناَبةُ  َفُتِصیُبِني اْلَماءِ  َعنِ  َأْعُزبُ  ُكْنتُ : َقالَ 

ْفُتهُ  ُیَصلِّي َقاِئمٌ  ُهوَ  َفِإَذا ،َهْیَئَتهُ  َلهُ  َوَصْفتُ  َوَقدْ  اْلَمْسِجدَ  َفَأَتْیتُ  َأِجْدُه،  َفَلمْ  َعَلْیهِ  َفَسلَّْمتُ  ،ِبالنَّْعتِ  َفَعرَّ
؟ َأُبو َأْنتَ : َفُقْلتُ  اْنَصَرَف، َحتَّى َعَليَّ  َیُردَّ   ِمنَ  َأَحدٌ  َكانَ  َما: ُقْلتُ  َذِلَك، َلَیُقوُلونَ  َأْهِليَ  ِإنَّ : َقالَ  َذرٍّ

 َأیَّاًما َفَنْلَبثُ  اْلَجَناَبةُ  َفُتِصیُبَنا اْلَماءِ  َعنِ  َنْعُزبُ  ُكنَّا ِإنَّا: ُقْلتُ  َرَأْیَتِني، َفَقدْ ،  ِمْنكَ  ُرْؤَیةً  ِإَليَّ  َأَحبَّ  النَّاسِ 
؟ َأَبا َأَتْعِرفُ : َقالَ  ،َعَليَّ  َأْشَكلَ  َأْمرٌ  َذِلكَ  نْ مِ  َنْفِسي ِفي َفَوَقعَ  ،َنتََیمَّمُ   َفَأَمرَ  ،َفاْجَتَوْیُتَها ِباْلَمِدیَنةِ  ُكْنتُ  َذرٍّ

ِعیدَ  َفَتَیمَّْمتُ  َجَناَبةٌ  َفَأَصاَبْتِني ِفیَها َفَخَرْجتُ  ِبَغِنیَمةٍ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  ِلي  ِفي َفَوَقعَ  َأیَّاًما، َفَصلَّْیتُ  ،الصَّ
                                                           

  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
. ومتابعاته )٥١٩: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. الصباح بن المثنىالحدیث حسن، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٤

  .)١٧١/ ١٣( أحمد مسندحسنها شعیب األرنؤوط في 
 بن عمروب[ )٢١٣ - ٢١٢/ ١( الترمذي سنن، وذكر في )٩٢١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

 ُبْجَداَن، بن عمرو عن قالبة، أبي عن الحذاء، خالد عن واحد غیر روى هكذا ]، وعلق علیه الترمذي فقال: "ُبْجَدانَ 
  یسمه". ولم ذر، أبي عن عامر، بني من رجل عن قالبة، أبي عن أیوب، الحدیث هذا روى وقد »ذر أبي عن

  ].ُبْجَدانَ  بن عمرو[ بأنَّه )٢٣٤/ ٣٥( أحمد مسندوجزم شعیب األرنؤوط في حاشیة   



٢٠٢ 
 

 ،اْلَمِدیَنةَ  َقِدْمتُ  َحتَّى َرِكْبُتهُ  ُثمَّ  َعَلْیِه، َفُشدَّ  ِبَقُعودٍ  َفَأَمْرتُ  َهاِلٌك، َأنِّي َظَنْنتُ  َحتَّى َشْيءٌ  َذِلكَ  ِمنْ  َنْفِسي
: َوَقالَ  ،َرْأَسهُ  َفَرَفعَ  َعَلْیهِ  َفَسلَّْمتُ  ،َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  َنَفرٍ  ِفي اْلَمْسِجدِ  ِظلِّ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولَ  َفَوَجْدتُ 

 َنْفِسي ِفي َوَقعَ  ثُمَّ  َأیَّاًما، َفَتَیمَّْمتُ ، َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتِني اللَِّه، َرُسولَ  َیا ،َنَعمْ : ُقْلتُ  ،»َذرٍّ  َأُبو !اللَّهِ  ُسْبَحانَ «
 )١(ُعسٍّ  ِفي َسْوَداءُ  َأَمةٌ  ِبهِ  َفَجاَءتْ  ِبَماٍء، r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَدَعا َهاِلٌك، َأنِّي َظَنْنتُ  َحتَّى َشْيءٌ  َذِلكَ  ِمنْ 

ِعیدَ  ِإنَّ : «َفَقالَ  ِبَمَآلنَ  َلْیَس : َیُقولُ  ،َیَتَخْضَخُض   َعْشرِ  ِإَلى َوَلوْ  اْلَماءَ  َتِجدِ  َلمْ  َما َكاِفًیا الطَّیِّبَ  الصَّ
  .)٣() ٢(ِجَماعٍ  ِمنْ  َذرٍّ  َأِبي َجَناَبةُ  َوَكاَنتْ : َقالَ  »َبَشَرَتكَ  َفَأِمسَّهُ  اْلَماءَ  َوَجْدتَ  َفِإَذا ِسِنیَن،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩١٣ ، َعنِ  الرَّ  ُبْجَداَن، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
، َأِبي َعنْ   النَِّبيُّ  َلهُ  َقالَ  ثُمَّ  َواْغَتَسَل، َفاْستََترَ  ِبَماٍء، r النَِّبيُّ  َفَدَعا َأْجَنَب، َوَقدْ   r النَِّبيَّ  َأَتى َأنَّهُ  َذرٍّ
r» : َِّعیدَ  ِإن  َفْلُیِمسَّهُ  اْلَماءَ  َوَجدَ  َفِإَذا ِسِنیَن، َعْشرَ  اْلَماءَ  َیِجدِ  َلمْ  َوإِنْ  اْلُمْسِلِم، ُوُضوءُ  الطَّیِّبَ  الصَّ

  .)٤(»َخْیرٌ  ُهوَ  َذِلكَ  َفِإنَّ  ،َبَشَرَتهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩١٤ ، ِإْسَحاقَ  َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ْبنِ  َناِجَیةَ  َعنْ  اْلَهْمَداِنيِّ

 َرُسولَ  َفَأَتْیتُ  الدَّابَُّة، تََتَمعَّكُ  َكَما )٦(َفَتَمعَّْكتُ  ،ِإِبلٍ  ِفي َوَأَنا َأْجَنْبتُ : َقالَ  َیاِسرٍ  ْبنِ  َعمَّارِ  َعنْ  ،)٥(َكْعبٍ 
  .»التََّیمُّمُ  َذِلكَ  ِمنْ  ُیْجِزیكَ  َكانَ : «َفَقالَ  ُكلَُّه، َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  ،r اللَّهِ 

  .)٨(»)٧([...] اْلَحِدیثِ  ِفي َعَلْیهِ  َكَذْبتُ  َما َواللَّهِ : «َحِدیِثهِ  ِفي َمْعَمرٌ  َقالَ  

                                                           
  .)٢٣٦/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایةالكبیر.  القدح )(١
: ذر أبا یا قال ثم فاغتسلت فسترني رجال وأمر بالراحلة فاستترت بمآلن لیس[ )٩٢١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢
 جنابة وكانت: قال بشرتك فأمسه الماء وجدت فإذا ، سنین عشر إلى ولو الماء تجد لم ما كافیا لطیب الصعید إن
  ]..جماع من ذر أبي

: ص( التهذیب تقریب. حاله یعرف الُبْجَدان،  بن عمروالحدیث صحیح لغیره، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٣
  .)٢٣٤/ ٣٥( أحمد مسند، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة  والحدیث صحیح لغیره. )٤١٩

: ص( التهذیب تقریب. حاله یعرف الُبْجَدان،  بن عمروالحدیث صحیح لغیره، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٤
  .)٢٣٤/ ٣٥( أحمد مسند، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة  والحدیث صحیح لغیره. )٤١٩

  .)٤٠٠/ ١٠( التهذیب تهذیب. كما جزم به ابن حجر في كتابه العنزي خفاف أبو ،خفاف بن ناجیةهو  )(٥
  .)٤٥٧/ ٢( األدب دیوان معجم .َتَمرَّغتْ  أي )(٦
  [قط]. )٩٢٣(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٧
العنزي عن عمار بن یاسر، كما  خفاف أبو، خفاف بن إسناده ضعیف، فیه إرسال ناجیةهذا الحدیث صحیح، و  )(٨

  .)٩١٥(برقم وهو عند المصنف . )٢٥٦/ ٢٩( الرجال أسماء في الكمال المدیني في تهذیبقاله ابن 
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٩١٥  َعْبدِ  َعنْ  َماِلٍك، َأِبي َعنْ  ُكَهْیٍل، ْبنُ  َسَلَمةُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
 اْلُمْؤِمِنیَن، َأِمیرَ  َیا: َفَقالَ  اْلَخطَّاِب، ْبنِ  ُعَمرَ  ِإَلى اْلَباِدَیةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ  ،َأْبَزى ْبنِ  الرَّْحَمنِ 

 َفَقالَ  اْلَماَء، َأِجدَ  َحتَّى ِألَُصلِّيَ  َأُكنْ  َفَلمْ  ،َأَنا َأمَّا: ُعَمرُ  َقالَ  اْلَماَء، َنِجدُ  َال  َوالشَّْهَرْینِ  ،الشَّْهرَ  َنْمُكثُ  ِإنَّا
ِبلَ  َنْرَعى َكَذا ِبَأْرضِ  َوَأْنتَ  َأَنا ِإذْ  َتْذُكرُ  َأَما: َیاِسرٍ  ْبنُ  َعمَّارُ   َفَتَمعَّْكتُ  َنَعْم،: َقالَ  َأْجَنْبُت؟ َأنِّي َفَتْعَلمُ  اْإلِ

ِعیدِ  َذِلكَ  ِمنْ  َلَیْكِفیكَ  َكانَ  ِإنْ : «َوَقالَ  ،َفَضِحكَ  r ِللنَِّبيِّ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  التَُّرابِ  ِفي  تَُقولَ  َأنْ  ،الصَّ
 ِنْصفِ  ِمنْ  َقِریبٍ  ِإَلى َوِذَراَعْیهِ  َوْجِههِ  َعَلى ِبِهَما َمَسحَ  ثُمَّ  َنَفَخَها، ُثمَّ  اْألَْرَض، ِبَیِدهِ  َوَضَربَ  ،»َهَكَذا

 ِإنْ  ،اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ  َیا َحقٍّ  ِمنْ  َلكَ  َعَليَّ  َفِبَما: َعمَّارٌ  َفَقالَ : َقالَ  َعمَّارُ  َیا اللَّهَ  اتَّقِ : ُعَمرُ  َفَقالَ  الذَِّراِع،
  .)١(َتَولَّْیتُ  َما َأْمِركَ  ِمنْ  ُأَولِّیكَ  َوَلِكنْ  ،!َواللَّهِ  َكالَّ : ُعَمرُ  َفَقالَ  َحِییُت، َما َأْذُكَرهُ  َال  َأنْ  ِشْئتَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩١٦  َأْهَلهُ  َأَصابَ  َذرٍّ  َأَبا َأنَّ  َرُجٌل، َأْخَبَرِني: َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َعَلى ِمْنهُ  َوُهوَ  ،r النَِّبيِّ  ِإَلى َفَذَهبَ  ،َشْيءٌ  َنْفِسهِ  ِفي َوَقعَ  ُثمَّ  َوَیَدْیِه، َوْجَههُ  َفَمَسحَ  ،َماءٌ  َمَعهُ  َیُكنْ  َفَلمْ 

ْبحَ  َصلَُّوا َقدْ  النَّاَس  َفَوَجدَ  َثَالٍث، َمِسیَرةِ  زَ  ُهوَ  َفِإَذا r النَِّبيِّ  َعنِ  َفَسَألَ  ،الصُّ  َفاْلتََفتَ  ،َفاتََّبَعهُ  ِلْلَخَالءِ  تََبرَّ
 ثُمَّ : َقالَ  ،َأنَّهُ  َحِسْبتُ  - : َقالَ  ،َفَوَضَعُهَما اْألَْرضِ  ِإَلى ِبَیَدْیهِ  ،r النَِّبيُّ  َفَأْهَوى ،َفَرآهُ  r النَِّبيُّ 

  .)٢(" َمَسحَ  َكْیفَ  َأْخَبَرهُ  ثُمَّ  َوَیَدْیِه، َوْجَههُ  ِبِهَما َمَسحَ  ُثمَّ  َنَفَضِهَما،
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩١٧ } النَِّساءَ  َالَمْسُتمُ  َأوْ : {َقْوَلهُ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َكْیفَ  ،اْلَماءَ  َیِجدِ  َلمْ  ِإنْ  السََّفرِ  ِفي اْلُجُنبُ : َلهُ  ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  اْلُمَواَقَعُة؟ ِهيَ ] ٤٣: النساء[
ٍئ، َلْیَس  الَِّذي ُطُهورُ : «َقالَ  ُطُهوُرُه؟  ِبُوُجوِهِهَما َیْمَسَحانِ  ِ،َیْخَتِلَفان َال  َسَواءٌ  ،اْلَماءَ  َیِجدِ  َلمْ  ِإنْ  ِبُمَتَوضِّ
  .)٣(»َوَأْیِدیِهَما

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩١٨  َعنِ  َیْعُزبُ  الرَُّجلُ  َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َعْمرٍو، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  »َوَیَتَیمَّمَ  ،َأْهَلهُ  ُیِصیبَ  َأنْ  َبْأَس  َفَال  َغَنِمهِ  ِفي َأوْ  ،ِإِبِلهِ  ِفي اْلَماءِ 

  .)٤(َذِلكَ  َیُقولُ  ،الزُّْهِريَّ  َوَسِمْعتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ  
                                                           

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة  والحدیث صحیح لغیرهإسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. هذا الحدیث صحیح، و  )(٢

 ثُمَّ : َقالَ ، َأنَّهُ  َحِسْبتُ  - : َقالَ ، َفَوَضَعُهَما اْألَْرضِ  ِإَلى ِبَیَدْیهِ  ،rالنَِّبيُّ  َفَأْهَوى . دون لفظ: ")٢٣٤/ ٣٥( أحمد مسند
  َمَسَح". َكْیفَ  َأْخَبَرهُ  ثُمَّ  َوَیَدْیِه، َوْجَههُ  ِبِهَما َمَسحَ  ثُمَّ  َنَفَضِهَما،

  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٤



٢٠٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩١٩ ، َعنِ  الرَّ  َأِبي َعنْ  َعْجَالَن، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َقْیٍس، ْبنِ  َوَداُودَ  الثَّْوِريِّ
 َلمْ  ِإَذا َأَفُأَجاِمعُ  ،ِإِبِلي ِفي َأْعُزبُ  ِإنِّي: َفَقالَ  ،َرُجلٌ  َفَجاَءهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  ِعْندَ  َجاِلًسا ُكْنتُ : َقالَ  )١(اْلَعوَّامِ 
 ِإَذا َواْغَتِسلْ  اللََّه، َفاتَّقِ  َذِلكَ  َفَعْلتَ  َفِإنْ  ،َذِلكَ  َأْفَعلُ  َأُكنْ  َفَلمْ  َأَنا َأمَّا: «ُعَمرَ  اْبنُ  َقالَ  اْلَماَء؟ َأِجدِ 

  .)٢(»اْلَماءَ  َوَجْدتَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٢٠  ُعَمرَ  r النَِّبيُّ  َبَعثَ : َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ُعَمرُ  َفَتَمرَّغَ  السََّحرِ  َبْردُ  َأَصاَبُهَما ِحینَ  َفَأْجَنَبا ،اْلُمْسِلِمینَ  َیْحُرَسانِ  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َوَرُجًال  ،اْلَخطَّابِ  ْبنَ 
 َأَصابَ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َصلََّیا، ُثمَّ  ِبِه، َفَتَمسَّحَ  ،َطیًِّبا َصِعیًدا اْألَْنَصاِريُّ  َوَتَیمَّمَ  ِبالتَُّراِب،

  .)٣(»اْألَْنَصاِريُّ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٢١  اْألَْعَراَب، َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ِعْنَدهُ  َوَلْیَس  ،اْمَرَأَتهُ  َأَحُدَنا ُیِصیبُ  َوالشَّْهَرْینِ  ،الشَّْهرَ  َماِشَیِتَنا ِفي َنْعُزبُ : َیُقوُلونَ  الشَّْعثَاِء، َأَبا َیْسَأُلونَ 
  .)٤(»َبْأًسا ِبهِ  َیَرى َال  َكانَ  َنَعْم،: «َقالَ  ،َماءٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٢٢ ، َعنِ  ،)٥(اْألَْعَرجِ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ  َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  . »َصلَّْیتُ  َما َشْهًرا اْلَماءَ  َأِجدِ  َلمْ )٦(وَ  َأْجَنْبتُ  َلوْ : «َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  ُعَبْیَدَة،

  .)٧(»ِبهِ  ُیْؤَخذُ  َال : «ُسْفَیانُ  َقالَ 

                                                           
  قال المحقق: "ظني أنه أبو العوام السدوسي شیبان بن زهیر". )(١
  إسناده صحیح موقوف.  )(٢
  اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، والحدیث مرسل. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
)، كما أثبت ٩٣١قال المحقق: "انظر هل الصواب یحیى بن العالء والثوري؟". قلت: في دار التأصیل برقم ( )(٥

 ، و٣٦٢٤ ، و٣٤٨٣عن الدَّبري، به. وذكر برقم ( )٢٥٣/ ٩( الكبیر المعجمجه الطبراني في كتابه هنا، وأخر 

  [یحیى بن یزید عن الثوري. )١٨٩٥٣() [یحیى عن الثوري]، وذكر برقم ١٧٨٧٩ ، و٤٩٧٦ ، و٤٧٩٦
  [ثم]. )٩٣١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦
 رقمفي  ذكركما  ، أو[یحیى]األعرج بن حیىلألثر إسنادان، كالهما صحیح، وهذا إسنادهما ضعیف، فیهما ی )(٧
  لم أعرفه. )١٨٩٥٣(كما في رقم  ] بن یزید یحیى[ ، أو)١٧٨٧٩ و، ٤٩٧٦ و، ٤٧٩٦ و، ٣٦٢٤ و، ٣٤٨٣(

كما أخرجه ابن  میمون بن الولید بن اهللا عبدوتابع یحیى بن األعرج، أو یحیى بن یزید متابعة تامة،   
، من طریقه عن سفیان الثوري، به. بإسناد )١٥/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطالمنذر في كتابه 

  صحیح.
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٢٣ اِك، َعنِ  ِسَناٍن، َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ حَّ  َنَزلَ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  َأنَّ  الضَّ
  .)١(»َیْغَتِسلَ  َحتَّى ُیَصلِّيَ  الَ  َأنْ : «اْلُجُنبِ  ِفي َقْوِلهِ  َعنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٢٤  ِإَذا: «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
، َفتََیمَّمْ  َتْقِدْر  َلمْ  َفِإنْ  َجْهَدَك، اْلَماءِ  َعنِ  )٢(َفاْسَألْ  َأْجَنبتَ    .)٣(»َفاْغَتِسلْ  اْلَماءِ  َعَلى َقَدْرتَ  َفِإَذا َوَصلِّ

  َزْوُجَها ُیِصیُبَها َهلْ  َماءٌ  ِعْنَدَها َوَلْیَس  َحْیَضِتَها )٤(َعنْ  َتْطُهرُ  اْلَمْرَأةِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٢٥  ِعْنَدَها َوَلْیَس  ،َتْطُهرُ  اْلَحاِئضِ  ِفي َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»َزْوُجَها َوُیِصیُبَها ،َتَیمَّمُ : «َقالَ  ،َماءٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٢٦  َعنْ  ُسِئلَ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُشَعْیٍب، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َفَقالَ  ،َذِلكَ  َبْعضِ 

                                                                                                                                                                          
 ابن من یسمع لم عبیدة وأبو: ")٢٦٠/ ١( الفوائد ومنبع الزوائد مجمعقال الهیثمي في كتابه فائدة:   

". قلت: أما [ابن] مزیدة خطأ، وأما أبو عبیدة لم یسمع من ابن مسعود، فقال  به یؤخذ ال!!: سفیان ابن قال مسعود،
 هو عبیدة وأبو: ")٢٨: ص( الغلیل إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیلصاحب كتاب 

 الحفاظ - حكمه في وما - قبله االتصال على محمول أبیه عن وحدیثه. أبیه من یسمع ولم مسعود بن اهللا عبد ابن
 فهو أبیه، بحدیث الناس أعلم من أنه إال أبیه من یسمع لم وٕان عبیدة وأبو والدارقطني، والنسائي المدیني بن كعلي
 في كما تیمیة كابن المحققین من جماعة هذا وعلى مسعود، ابن أصحاب وكبار بیته، أهل من أبیه حدیث یأخذ

   .")٦/١٤( ":الفتح" في رجب وابن) ٦/٤٠٤": (الفتاوى"
عن ابن مسعود.  بزَ رْ عَ  بن الرحمن عبد بن الضحاكاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال  )(١

 السنن في األوسط. وأخرجه ابن المنذر في كتابه )٣٢٣، و٢٧٩: ص( التهذیب تقریبانظر تاریخ وفاتهما. 
  "، بإسناد صحیح.صلیت ما شهرا الماء أجد لم ثم أجنبت لو بلفظ: " )١٥/ ٢( واالختالف واإلجماع

  [فسل]. )٩٣٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢
 جامع. عن الحارث األعور السبیعي إسحاق أبو تدلیساألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه تدلیس   )(٣

وأخرجه ابن أبي  .)١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور اهللا عبد بن الحارث، و )٢٤٥: ص( التحصیل
 فلم: {قوله یعني علي عن حبیش، بن زر عن عروة، بن هشام عن عبدة،من طریق  )٩٦٢/ ٣( هتفسیر حاتم في 

  ، بإسناد صحیح.الماء یجد حتى فیصلي یتیمم الماء یجد ال الجنابة تصیبه: قال] ٤٣: النساء} [ماء تجدوا
 عمر ابن عن وبالثابت علي، عن یصح لم وهذا": )٣٥٦/ ١( الكبرى السنن: قال البیهقي في كتابه فائدة  

  ." صل ثم تیمم، ماء تجد لم فإن الوقت آخر یكون حتى الماء اطلب"". قلت: لفظ القرآن ظاهر ومعه نقول
  [من]. )١/٣٧٦( ١في دار التأصیل ط )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  ، والحدیث مرسل. )٢٢٩: ص( التحصیل جامعاإلسناد فیه تدلیس ابن جریج عن عمرو بن شعیب.  )(٦



٢٠٦ 
 

  الثَّْلجَ  ِإالَّ  َماءً  َیِجدُ  َوالَ  َجَناَبةً  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٢٧  َثْلجٍ  َأْرضِ  ِفي اْحَتَلمَ  َرُجًال  َأنَّ  َلوْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: َقالَ  َأَیْغَتِسُل؟ ِبهِ  َیْغَتِسلُ  َما َلهُ  ُیَجهِّزَ  َأنْ  َعَلى َیْقِدرُ  َوَال  )١(َماتَ  اْغَتَسلَ  إنِ  َأنَّهُ  َیَرى ،الشََّتاءِ  ِفي
  .)٢(ُعْذرٍ  ِمنْ  َلهُ  اللَّهُ  َجَعلَ  َوَما ،]٦: المائدة} [َفاطَّهَُّروا ُجُنًبا ُكْنُتمْ  َوإِنْ : {اللَّهُ  َقالَ  ،»َماتَ  َوإِنْ  َنَعْم،«

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٢٨ ، َعنِ  الرَّ ، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َجاِبرٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ : َفَقاَال  الثَّْلِج، َعنِ  َواْلَحَكمَ  الشَّْعِبيَّ
أُ «   .»ِبهِ  ُیَتَوضَّ

ْنهُ  َلمْ  ِإَذا ،الثَّْلجِ  ِمنَ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  َوالتََّیمُّمُ : «ُسْفَیانُ  َقالَ     .)٣(»ُیَسخِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٢٩  َفْلُیِذْبُه، )٤(]. . .[ ِإالَّ  اْلُجُنبُ  َیِجدِ  َلمْ  ِإَذا: «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

مُ  ،ِمْنهُ  اْلُوُضوءَ  َیْسَتِطعِ  َوَلمْ  َناًرا َیِجدْ  َلمْ  َفِإنْ  ِعیدِ  َفالتََّیمُّ   .)٥(»ِبالصَّ
  ؟َیْنَتِظرُ  َمَتى ِإَلى َماءٍ  )٦( َمعَ  َیُكونُ  َال  الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٣٠  َفْلَیْنَتِظرِ  اْلَجَناَبةُ  الرَُّجلَ  َأَصابَ  ِإَذا: «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ  َفَواتَ  َخِشيَ  َفِإنْ  اْلَماَء،   .)٧(»َوْلُیَصلِّ  ِبالتَُّرابِ  َفْلَیَتَمسَّحْ  ،َماءٌ  َیْأتِ  َوَلمْ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٣١  َیْنَتِظرُ : «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
َالةِ  ِتْلكَ  َوْقتُ  َیُفْتهُ  َلمْ  َما ،اْلَماءَ    .)٨(»الصَّ

                                                           
  [هلك]. )٩٣٦( ١قال المحقق: "زدته تصحیحًا للكالم". وفي دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
 التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرلألثر ثالثة أسانید، أما األول والثاني كالهما ضعیف مقطوع، فیهما  )(٣
  مقطوع.. وأما الثالث فإسناده صحیح )١٣٧: ص(

قال المحقق: "سقط من هنا شيء، ولعل الساقط كلمة "جلیدًا" وهو ما یسقط على األرض من الندى فیجمد، أو  )(٤
  [ثلجًا]. )٩٣٨(برقم  ١"الجمد" وهو الثلج". وفي دار التأصیل ط

  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  "معه" في األصل: "مع".[معه]، وقالوا في حاشیته: "قوله:  )١/٣٧٧(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
: ص( التحصیل جامع. عن الحارث األعور السبیعي إسحاق أبو تدلیسإسناده ضعیف موقوف، فیه تدلیس   )(٨

 الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه  .)١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور اهللا عبد بن الحارث، و )٢٤٥
 الماء اطلب"". قلت: لفظه القرآن ظاهر ومعه نقول عمر ابن عن وبالثابت علي، عن یصح لم وهذا: ")٣٥٦/ ١(

  ." صل ثم تیمم، ماء تجد لم فإن الوقت آخر یكون حتى
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٣٢  َكانَ  َمنْ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،َیَسارٍ  ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ُنْدِركَ  َأنْ  َرَفْعَنا َلوْ  َأَتَرْوَنا: «َفَقالَ  َماٌء، َمَعهُ  َوَلْیَس  َجَناَبةٌ  َفَأَصاَبْتهُ  َسَفرٍ  ِفي اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ 

 ُعَمرُ  َفاْغَتَسلَ  الشَّْمسِ  ُطُلوعِ  َقْبلَ  َفَجاُءوا ،َدَوابَُّهمْ  َفَرَفُعوا: َقالَ  ،َنَعمْ : َقاُلوا »الشَّْمِس؟ ُطُلوعِ  َقْبلَ  اْلَماءَ 
  .)١(َوَصلَّى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٣٣   .)٢(ِمْثَلهُ  َأیُّوبَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٣٤  ِإَذا: «َیُقولُ  َكانَ  َعِلی ا َأنَّ  َبَلَغِني: َقالَ  ،ُشْبُرَمةَ  اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

رِ  اْلَماءَ  َیِجدِ  َلمْ    .)٣(»اْآلَخرِ  اْلَوْقتِ  ِإَلى التََّیمُّمَ  َفْلُیَؤخِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٣٥  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 ِفي َعرََّس  ُعَمرَ  َوَأنَّ  اْلَخطَّاِب، ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ  اْعَتَمرَ  َأنَّهُ  َأْخَبَرُه، َأَباهُ  َأنَّ  َحاِطٍب، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ 
 ُطُلوعِ  َقْبلَ  اْلَماءَ  ُنْدِركُ  َأَتَرْوَنا: «َفَقالَ  َفاْستَْیَقَظ، َفاْحَتَلمَ  ،اْلِمَیاهِ  َبْعضِ  ِمنْ  َقِریًبا الطَِّریقِ  َبْعضِ 

  َنَعمْ : َقاُلوا »الشَّْمِس؟
 َفاْغَتَسلَ  اْلَماَء، َأْدَركَ  َحتَّى الرَّْفعُ  َفَكانَ : «ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َوَقالَ  ،»السَّْیرَ  َفَأْسَرعَ : «َمْعَمرٌ  َقالَ  

  .)٤( »َوَصلَّى

                                                                                                                                                                          
) من طریق عبدة، عن هشام بن عروة، عن زر ٩٦٢/ ٣أخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (أما الثابت ما و 

] قال: تصیبه الجنابة ال یجد الماء یتیمم فیصلي ٤٣ماء} [النساء: بن حبیش، عن علي یعني قوله: {فلم تجدوا 
  ، بإسناد صحیح.الماء یجد حتى

  .)٩٣٥(برقم وهو عند المصنف األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  )(١
  .)٩٣٥(برقم  وهو عند المصنفاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  )(٢
 وبالثابت علي، عن یصح لم وهذا: ")٣٥٦/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه  رجاله ثقات، واألثر بالغ. )(٣

 ثم تیمم، ماء تجد لم فإن الوقت آخر یكون حتى الماء اطلب"". قلت: لفظه القرآن ظاهر ومعه نقول عمر ابن عن
  ." صل

) من طریق عبدة، عن هشام بن ٩٦٢/ ٣ابن أبي حاتم في تفسیره ( هأخرجوأما الثابت عن علي ما 
] قال: تصیبه الجنابة ال یجد الماء ٤٣عروة، عن زر بن حبیش، عن علي یعني قوله: {فلم تجدوا ماء} [النساء: 

  ، بإسناد صحیح.الماء یجد یتیمم فیصلي حتى
بن عروة، فمرة رواه عن أبیه عن یحیى بن األثر صحیح، وهذا إسناده مضطرب موقوف؛ الختلفه على هشام  )(٤

، ومرة زاد بین یحیى بن عبد الرحمن وعمر )١٤٤٥(رقم  عبد الرحمن بن حاطب عن عمر بن الخطاب كما في
] بدل [یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب] كما الصلت بن زیید[ ، ومرة ذكر)١٤٤٦(رقم  والد یحیى كما هنا، وفي

؛ ألنَّ تابعه الزهري عن عروة بن الزبیر بن )١٤٤٦(رقم  هنا، وما في ما ، والصواب)٤٩/ ١( مالك موطأفي 
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  اْلُغْسلَ  ُیوِجبُ  َما َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٣٦ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َوُعْثَماُن، ُعَمُر، َكانَ : َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ

ُلوَن، َواْلُمَهاِجُرونَ  َوَعاِئَشُة،   .)١("اْلُغْسلُ  َوَجبَ  َفَقدْ  ،اْلِخَتانَ  اْلِختَانُ  َمسَّ  ِإَذا: َیُقوُلونَ  اْألَوَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٣٧  َكَما: «َقالَ  َعِلی ا َأنَّ  َعِقیٍل، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»اْلُغْسلُ  َیِجبُ  َكَذِلكَ  اْلَحدُّ  َیِجبُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٣٨ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  اْلَحاِرُث، َحدَّثَِني: َقالَ  ،الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

،  َوَجبَ  ،اْلِخَتانَ  اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  ِإَذا: َقاُلوا َعاِئَشةَ  َعنْ  َوَمْسُروٍق، َمْسُعوٍد، اْبنِ  َعنِ  َوَعْلَقَمَة، َعِليٍّ
  .اْلُغْسلُ 

  .)٣(»ِبَذِلكَ  َأْعَلَمُهنَّ  َعاِئَشةُ  َفَكاَنتْ : «َمْسُروقٌ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٣٩ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  ُجْدَعاَن، ْبنِ  َزْیدِ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

 َوَجبَ  َفَقدْ  ،اْلِخَتانَ  اْلِختَانَ  َأْلَزقَ  ُثمَّ  اْألَْرَبِع، الشَُّعبِ  َبْینَ  َجَلَس  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ 
  .)١(»اْلُغْسلُ 

                                                                                                                                                                          
 معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبقال العیني في كتابه فائدة: . )١٤٤٨(العوام، به، برقم  

 إلیضاح التحبیر"، وكذلك قال صاحب كتاب !!مسلم شرط على صحیح إسناده" عن روایة هشام: )٤٦٤/ ١( اآلثار
  ". !!صحیح موقوف: ")٧٦/ ٧( التیسیر معاني

  لألثر ثالثة أسانید، كالها  صحیحه موقوفه )(١
عن علي بن أبي طالب. انظر: تاریخ وفاتهما.  ُعَقْیل بن محمد بن اهللا عبدإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال  )(٢

  .)٤٠٢، و٣٢١: ص( التهذیب تقریب
 تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرلألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه، وأما هذه األسانید ضعیفه موقوفه، فیها  )(٣

  .)١٣٧: ص( التهذیب
 الختان جاوز إذا«، بلفظ: )١/٨٥(أما الثالث أثر علي بن أبي طالب، فأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  

   بإسناد صحیح. »الغسل وجب فقد الختان
 منها ذلك بلغت فإذا أنا أما« ، بلفظ:)٨٤/ ١(وأما أثر ابن مسعود، فأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه   
  ، بإسناد صحیح.»اغتسلت

 أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةبتحقیق  )١٤٩/ ١(وأما أثر عائشة، فأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه   
  .»الغسل وجب فقد الختانان التقى إذا«، بلفظ: محمد

سقط من إسناداه [الشعبي]، كما عینه المحقق  )٨٤/ ١( شیبة أبي ابن مصنفأما هذه الروایة في فائدة:   
  .)١٤٩/ ١(في مصنف ابن أبي شیبة  محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٤٠  َبْینَ  َجَلَس  ِإَذا: «َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلَحَسَن، َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»اْلُغْسلُ  َوَجبَ  ،َجَهَدَها ثُمَّ  اْألَْرَبِع، ُشَعِبَها

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٤١ : َقالَ  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  النَّْضِر، َأِبي َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
وجِ  ِمْثلُ  َسَلَمَة؟ َأَبا َیا ِمْثُلكَ  َما َأَتْدِري: «َفَقاَلتْ  اْلُغْسَل؟ ُیوِجبُ  َما َعاِئَشَة، َسَأْلتُ   الدِّیكَ  َیْسَمعُ  اْلَفرُّ
  .)٣(»اْلُغْسلُ  َوَجبَ  ،اْلِختَانَ  اْلِخَتانُ  َجاَوزَ  ِإَذا َفَصاَح، َیِصیحُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٤٢  َعِلی ا، َأنَّ  َجْعَفٍر، َأِبي َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٤(»اْلُغْسلَ  َأْوَجبَ  ،الرَّْجمَ  َأوِ  ،اْلَجْلدَ  اْلَحدَّْینِ  َأْوَجبَ  َما: «َقاُلوا َوُعَمرَ  َبْكٍر، َوَأَبا

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٤٣ ، َعنْ  َجْعَفٍر، َأِبي َعنْ  )٥([...] الرَّ  َوَال  ،اْلَحدَّ  ُیوِجبُ : «َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ  َعِليٍّ
  .)٦(»اْلَماِء؟ ِمنَ  َقَدًحا ُیوِجبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٤٤ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  َعْوٍن، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ  َأُیوِجبُ : «َقالَ  ُشَرْیحٍ  َعنْ  الشَّْعِبيِّ
  .)٧(»! َماٍء؟ ِمنْ  َقَدًحا ُیوِجبُ  َوَال  آَالفٍ  َأْرَبَعةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٤٥  اْلِخَتاَنانِ  اْلَتَقى ِإَذا: «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .»اْلُغْسلُ  َوَجبَ 

 ِباْلَماءِ  َأْغَتِسلَ  َحتَّى اْلَماءَ  ُأْهِرقِ  َلمْ  َوإِنْ  ،اْلِخَتاَنانِ  اْلَتَقى ِإَذا َنْفِسي َتِطیبُ  وََال : «َعَطاءٌ  َقالَ  
  .)٨(»ِباْلَوْقِتيِّ  آُخذَ  َحتَّى ،النَّاسِ  اْخِتَالفِ  َأْجلِ  ِمنْ 

                                                                                                                                                                          
. )٤٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. جدعان زید بن عليالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(١

  .)٣١٩/ ٤١( أحمد مسندومتابعاته صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة 
. هریرة أبي عن البصري الحسن ٕارسالالحدیث صحیح مرفوع، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا، و  )(٢

  .)١٢٦/ ١٢( أحمد مسندوله متابعات مرفوعة صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة  ).٩٩/ ٦( الكمال تهذیب
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
 جامعانظر: . لم یدرك زمن الصحابة األوائل الباقر جعفر أبا ، فیهاموقوف ضعیف لألثر ثالثة أسانید، كالها )(٤

  ).٢٦٦: ص( التحصیل
  ).٩٥٢(برقم  ١سقط من هنا شیخ المصنف، وهو [الثوري] كما في دار التأصیل ط )(٥
  ).٢٦٦: ص( التحصیل جامع. طالب أبي بن علي عن الباقر جعفر أبو إرسال فیه، موقوف ضعیف إسناده )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح. )(٨



٢١٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٤٦  ِإَذا: «َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٌع، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .»اْلُغْسلُ  َوَجبَ  َفَقدْ  ،اْلِختَانَ  اْلِختَانُ  َجاَوزَ 

  .)١(تَُقوُلهُ  َعاِئَشةُ  َوَكاَنتْ : َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٤٧ ، َعنِ  الرَّ  َمْسُعوٍد، اْبنِ  َعنِ  َعْلَقَمَة، َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

  . »َأْغَتِسلُ  َبَلْغتُ  ِإَذا: «َفَقالَ  َذِلَك، َعنْ  ُسِئلَ 
  .)٢(»اْلُغْسلِ  َعَلى اْلَجَماَعةُ : «ُسْفَیانُ  َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٤٨  َجاَوزَ  ِإَذا: «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اْلُغْسلُ  َوَجبَ  اْلِخَتانَ  اْلِخَتانُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٤٩  َأمَّا: «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»اْغَتَسْلتُ  ،َأْهِلي َخاَلْطتُ  ِإَذا َأَنا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٥٠   .)٥(ِمْثَلهُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٥١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ ، َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  َأْدَركَ  َقدْ  َوَكانَ  السَّاِعِديِّ

ْسَالِم، َأوَّلِ  ِفي ُرْخَصةٌ  ،اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَماءُ : اْألَْنَصارِ  َقْولُ  َكانَ  ِإنََّما: " َقالَ  r النَِّبيَّ   ِباْلُغْسلِ  َأَخْذَنا ثُمَّ  اْإلِ
  .)٦(" اْلِختَانَ  اْلِخَتانُ  َمسَّ  ِإَذا ،َذِلكَ  َبْعدَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٥٢  َما: َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  َعِبیَدةَ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)٧(»َوالدَّْفقُ  اِالْخِتَالُط،: «َفَقالَ  اْلُغْسَل؟ ُیوِجبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٥٣   .)٨(ِمْثَلهُ  َعِبیَدةَ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

                                                           
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح موقوف. )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح. )(٢
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣

  ).٩٤٦برقم (وهو عند المصنف . )٣١٤
  إسناده صحیح موقوف.  )(٤
  إسناده صحیح موقوف.  )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦
  إسناده صحیح موقوف.  )(٧
  إسناده صحیح موقوف.  )(٨
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٢١١ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٥٤ : َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َسِعیٍد، ْبنُ  َیْحَیى َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َفَذَكرَ  ُیْنِزَل، َأنْ  َقْبلَ  َعْنَها َیْنَصِرفُ  ُثمَّ  اْمَرَأَتِه، َیَطأُ  الرَُّجلِ  ِفي َیْخَتِلُفونَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابُ  َكانَ 
 ،َأْمرٍ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  اْخِتَالفُ  َعَليَّ  َشقَّ  َلَقدْ : َفَقالَ  َعاِئَشَة، َأَتى اْألَْشَعِريَّ  ُموَسى َأَبا َأنَّ 
: َقالَ  ،ُیْنِزلْ  َوَلمْ  َأْهَلهُ  ُیِصیبُ  الرَُّجلُ : َفَقالَ  ،»ِمَراًرا ُهوَ  َما: «َفَقاَلتْ  ِبِه، َأْسَتْقِبَلكِ  َأنْ  َألُْعِظُمكِ  ِإنِّي

  .»اْلُغْسلُ  َوَجبَ  َفَقدْ  ،اْلِختَانَ  اْلِختَانُ  َجاَوزَ  ِإَذا: «ِلي َفَقاَلتْ 
  .)١(َأَبًدا َبْعَدكَ  َهَذا َعنْ  َأْسَألُ  َال : ُموَسى َأُبو: َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٥٥  اْلُمَهاِجُرونَ  َكانَ : َیُقولُ  ،َجْعَفرٍ  َأَبا َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
 َوَقالَ  َهؤَُالِء؟ َبْینَ  َیْفِصلُ  َفَمنْ  ،اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَماءُ : َیُقوُلونَ  ،اْألَْنَصارُ  َوَكاَنتِ  ِباْلُغْسِل، َیْأُمُرونَ 

 َفاْخَتَصُموا َطاِلبٍ  َأِبي ْبنُ  َعِليُّ  َبْیَنُهمْ  َفَحكَُّموا اْلُغْسُل، َوَجبَ  َفَقدْ  ،اْلِختَانَ  اْلِختَانُ  َمسَّ  ِإَذا: اْلُمَهاِجُرونَ 
 َعَلْیهِ  ُیوِجبُ  َوَال  اْلَحدَّ، َفُیوِجبُ : َقالَ  اْلَحدُّ؟ َعَلْیهِ  َأَیِجبُ  ،َوُیْخِرجُ  ُیْدِخلُ  َرُجًال  َرَأْیُتمْ  َلوْ  َأَرَأْیُتمْ : َفَقالَ  ِإَلْیِه،

 ،r اللَّهِ  َوَرُسولُ  َأَنا َذِلكَ  َفَعْلَنا ُربََّما: «َفَقاَلتْ  ،َعاِئَشةَ  َذِلكَ  َفَبَلغَ  ِلْلُمَهاِجِریَن، َفَقَضى ،!َماٍء؟ ِمنْ  َصاًعا
  .)٢(»َواْغَتَسْلَنا َفُقْمَنا

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٥٦  َأْهِلي َأَصْبتُ  َلَقدْ : «َیُقولُ  ُعْرَوةَ  ْبنَ  ِهَشامَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اْغَتَسْلتُ  َفَما ُأْنِزْل، َفَلمْ  ،َفَأْكَسْلتُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٥٧  َأِبي َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َفَأْكَسَل، َأَحُدَنا َجاَمعَ  ِإَذا َأَرَأْیتَ : َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َكْعٍب، ْبنُ  ُأَبيُّ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،اْألَْنَصاِريِّ  َأیُّوبَ 
أْ  ،ِمْنهُ  َمسَّ  َما َیْغِسلُ : «r )٤(اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،؟ُیْمنِ  َوَلمْ    . »َوْلَیَتَوضَّ

  .)٥(َكْعبٍ  ْبنِ  ُأَبيِّ  َعنْ  ِبَهَذا، ُیْفِتي َأیُّوبَ  َأُبو َفَكانَ : َقالَ 

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
 التحصیل جامع. ، وعائشةطالب أبي بن عليلم یدرك  الباقر جعفر أبوإسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا، و  )(٢
"، فأخرجه مسلم في َواْغَتَسْلَنا َفُقْمَنا ،r اللَّهِ  َوَرُسولُ  َأَنا َذِلكَ  َفَعْلَنا ُربََّما أما قول عائشة: " ).٢٦٦: ص(

 الغسل؟ علیهما هل یكسل ثم أهله یجامع الرجل عن r اهللا رسول سأل رجال إن ، بلفظ: ")٢٧٢/ ١(ه صحیح
  »نغتسل ثم وهذه، أنا ذلك، ألفعل إني: «r اهللا رسول فقال. جالسة وعائشة

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  ].r[فقال النبي  )٩٦٦(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥



٢١٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٥٨ ، َعنِ  الرَّ  َأیُّوبَ  َأِبي َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
، أْ  ،َفَأْكَسلَ  َأَحُدُكمْ  َجاَمعَ  ِإَذا: «َیُقولُ  r النَِّبيَّ  َسِمعَ  َأنَّهُ  )١([...] اْألَْنَصاِريِّ  ُوُضوَءهُ  َفْلَیَتَوضَّ

َالةِ    .)٢(»ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٥٩ ، َأیُّوبَ  َأِبي َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اْألَْنَصاِريِّ

 ِمنَ  اْلَماءُ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َیْكَسُل، ُثمَّ  اْلَمْرَأةَ  َیْأِتي َأَحُدَنا: َفَقالَ  ،r النَِّبيَّ  َسَألَ  َكْعٍب، ْبنَ  ُأَبيَّ  َأنَّ 
  .)٣(»اْلَماءِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٦٠ ، َعنِ  الرَّ  ُقْلتُ : َقالَ  )٤(َراِشدٍ  َعنْ  َمْحُموٍد، َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َعنْ  َنَزعَ  َیُموتَ  َأنْ  َقْبلَ  ُأَبی ا ِإنَّ : «َزْیدٌ  َفَقالَ . ِبَذِلكَ  ُیْفِتي َكانَ  َكْعبٍ  ْبنَ  ُأَبيَّ  ِإنَّ : ثَاِبتٍ  ْبنِ  ِلَزْیدِ 
  .)٥(»َذِلكَ 

                                                           
: ص( ومنسوخه الحدیث ناسخ، وأخرجه ابن شاهین في كتابه )٩٦٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

، وأخرجه السراج في )١٠٦/ ٢٣( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهید، وأورده ابن عبد البر في كتابه )٤٤
  ، من طریق عبد الرزاق، به، وفیه [ أبي بن كعب].)٣٣٤، و٢٨٠/ ٢( السراج حدیثكتابه 

]. قلت: من َكْعبٍ  ْبنِ  ُأَبيِّ  َعنْ  ِبَهَذا، ُیْفِتي بَ َأیُّو  َأُبو َفَكانَ : َقالَ [ )٩٥٧(وفي الحدیث الذي قبله برقم   
  المؤكد أنَّه سقط من هنا، واهللا أعلم.

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٣
قال المحقق: "كذا في األصل، وفیه تصحیف وٕاسقاط، فالتصحیف أنَّه كام "محمود بن لبید" فصار ما ترى،  )(٤

واإلسقاط أنَّه كان بعد یحیى بن سعید "عن عبد اهللا بن كعب" فأسقطه النساخ فیما أظن، وقد روى هذا األثر "ش" 
و"هق" من طریق مالك،...، كلهم عن یحیى  عن أبي خالد،...، والطحاوي من طریق یزید بن هارون ومالك،...،

  بن سعید عن عبد اهللا بن كعب عن محمود بن لبید".
:" األثر رواه مالك وغیره، عن یحیى بن سعید، فزادوا في )٩٦٩(برقم  ١وقالوا في حاشیة دار التأصیل ط  

لثوري، فلم یذكر الواسطة اإلسناد: "عبد اهللا بن كعب بین یحیى بن سعید، ومحمود بن لبید"، وقصر فیه سفیان ا
  فیما رواه عبد الرزاق هنا، وتابعه علیه عبد اهللا بن الولید عند ابن شاهین في الناسخ والمنسوخ".

قلت: الصواب ما قیل في دار التأصیل بأنَّ سفیان الثوري قصر بأن یذكر الواسطة بین یحیى بن سعید،   
 اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبومحمود بن لبید؛ ألنَّ العیني أورده في كتابه 

  عن المصنف، به، ولم یذكر الواسطة بین یحیى بن سعید، ومحمود بن لبید. )١/٤٩٨(
كما عینته  لبید بن ومحمود، سعید بن یحیىاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه انقطاع بین  )(٥

/ ١( الفقه في الصحابة آثار من صح ما، ومتابعاته صححها صاحب كتاب )٤٧/ ١( مالك موطأمتابعاته في 
١٠١(.  
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٦١  َأنَّ  َطاِلٍب، َأِبي ْبنِ  َعِقیلِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَماءُ : «ُعَباَدةَ  ْبنِ  ِلَسْعدِ  َقالَ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٦٢ یَّاَت، َصاِلحٍ  َأَبا َأنَّ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  الزَّ
 ِقَبلَ  َفاْنَطَلَقا ،ِإَلْیهِ  َفَخَرجَ  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجًال  َناَدى: r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،)٢(َعْمٌرو َیْنُسُبهُ  َرُجلٍ  َعنْ  َأْخَبَرُه،

، َفاْغَتَسلَ  )٣(ِبُمْرَیةٍ  َفَمرَّا ُقَباءٍ   النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْمَرَأِتي، َعَلى َوَأَنا َدَعْوتَِني: َفَقالَ  r النَِّبيُّ  َفَسَأَلهُ  اْألَْنَصاِريُّ
r» :٤(»اْلُوُضوءُ  ِمْنهُ  َیْكِفي َفِإنََّما ،َأْكَسلَ  َأوْ  َأَحُدُكمْ  َأْقَحطَ  ِإَذا(.  

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٦٣ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  َذْكَواَن، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .»َیْغَتِسلْ  َفَال  َأْقَحطَ  َأوْ  َأَحُدُكْم، َأْعَجلَ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 

  .)٥(" ُیْنِزلُ  َال : َأْقَحطَ  َقْوُلهُ "  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٦٤  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 r النَِّبيَّ  َأنَّ  َأیُّوَب، َأِبي َعنْ  -اْلَمِدیَنةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َمْرِضی ا َوَكانَ -  ُسَعادٍ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  السَّاِئِب،
  .)١(»اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَماءُ : «َقالَ 

                                                           
 التهذیب تقریب، في حدیثه لین، ولم یتابعه أحد. الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبداإلسناد فیه  )(١
  ).٩٥٩. وله شاهد من حدیث أبي بن كعب برقم ()٣٢١: ص(

 من رجل عن عب: ")٣٨٠/ ٩( العمال كنز)، وقال صحاب ٩٧١برقم ( ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢
من طریق أبو  )١٦٥/ ١( البزار زوائد عن األستار كشف". وأخرجه البزار كما أشار الهیثمي في كتابه الصحابة
 ثم علیه، فأبطأ األنصار، من رجالً  دعا r النبي أن جابر، عن صالح، أبي عن األعمش، عن ،اْلُمالِئيّ  إسرائیل
اْلُمالِئّي،  إسرائیل أبو. وفیه »علیه غسل فال أحدكم أكسل أو أحدكم أقحط إذا: «r النبي فقال كالما، فذكر خرج،
  .)١٠٧: ص( التهذیب تقریب ، ولم یتابعه أحد.الحفظ سيء

  قلت: هذا یؤكد أن الرجل المبهم هو صحابي، واهللا أعلم.  
الحدیث تفرد به المصنف، فإني آمل أن یخرج أحد زوائد مصنف عبد الرزاق، على الكتب هذا فائدة:   

  التسعة كامًال.
) كما ٩٧١برقم ( ١قال المحقق: "كذا في األصل، وصوابه عندي [ِبُمَوْیه]. مصغر ماء"، وفي دار التأصیل ط )(٣

  رجح المحقق.
  إسناده صحیح، وال یضر جهالة الصحابة؛ ألنَّهم كلهم عدول. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥



٢١٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٦٥  َأنَّهُ  َشْیَباَن، َبِني ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
» َتْغَتِسِلي َال : «َفَیُقولُ  ُیْنِزُل، َفَال  ُیِصیُبَها َكانَ  َراِفًعا َأنَّ  َفَأْخَبَرْتهُ  ،َخِدیجٍ  ْبنِ  ِلَراِفعِ  َكاَنتْ  اْمَرَأةً  َنَكحَ 

  .)٢("ُقُروحٌ  ِبَها َوَكانَ 
                                                                                                                                                                          

الحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن، فیه عبد الرحمن بن السائب، وعبد الرحمن بن سعاد، مثل هذا یحسن  )(١
، وحسین سلیم أسد في حاشیة )٥١١/ ٣٨( أحمد مسندحدیثهما. ومتابعاته صححها  شعیب األرنؤوط في حاشیة 

  .)٥٨٨/ ١( الدارمي سنن
 الحدیث ولكن بذاك لیس إسناده: ")٥٨٨/ ١( الدارمي سننقال حسین سلیم أسد في حاشیة فائدة: 

  ".!!صحیح؟
 السائبة بن الرحمن عبد لجهالة ضعیف إسناد: ")٥١١/ ٣٨( أحمد مسندوقال شعیب األرنؤوط في حاشیة   

  ."!!سعاد؟ بن الرحمن وعبد - السائب: ویقال-
  . !!؟) عن عبد الرحمن بن سعاد: "مجهول"٢/٣٢١وقال أصحاب تحریر التقریب (  

 وعبد السائب بن الرحمن عبد: ")٣٥٦/ ١( »الباب وفي« الترمذي قول في األلباب نزهةوقال صاحب كتاب 
  ".یصح ال فالحدیث مجهوالن، سعاد بن الرحمن

 للجهالة ضعیف؛ إسناده حدیث: ")٧٩٦ -٧٩٥: ص( لمغلطاي ماجه ابن شرحقال مغلطاي في كتابه   
 ،-تعالى اهللا رحمه -الطوسي علي أبي أحكام في رویناه كذا السائبة، ابن: ویقال السائب بن الرحمن عبد بحال
 فیما حالهما لذكر أحد یتعرض ولم سقاد، ابن: ویقال سعاد ابن وكذا إال دینار بن عمرو غیر راویا عنه أر لم فإّنى

 ابن الرحمن عبد عن السائب بن الرحمن عبد عن دینار بن عمرو عن مسنده في الدارمي ذكره ما وأّما علمت،
 نقبل فال، السائب ابن كان فإن! عمرو؟ أم السائب ابن أهو القائل من ندرى فال المدینة أهل من مرضیاً  وكان سعاد
 سقط اإلمام اتهمّ  فلّما السائب ابن أو سعاد ابن أراد ندرى فال قاله عمرو كان وٕان یعدله، من إلى یحتاج ألنه قوله؛

 طریق من الحدیث هذا لنا وقع وقد الدین، مراده یكون أن الحتمال ؛توثیقاً  تعطى ال لفظة فهذه وأیضاً  به، االحتجاج
    ".صحیحه في البخاري ذكرهما الرجلین هذین من سالمة صحیحة

"، وٕان كانا مجهوالن كما أشیر غریب حسن حدیث هذا" :)١٠٨٦/ ٢(ه معجمقلت: قال ابن عساكر في 
[بأنهما مقبوالن]. وذكره [عبد الرحمن ین  )٣٤١: ص( التهذیب تقریبفكیف قال ابن حجر عنهما في كتابه 

  .)٩١/ ٥( حبان البن الثقاتالسائب] في كتاب 
] في كتابه سعاد بن منالرح عبدمن أهل المدینة] ذكرها المزي تحت ترجمت [ أما قوله كان [كان مرضیاً 

  .السائب بن الرحمن عبد، وأشار الذي قاله )١٣٢/ ١٧( الرجال أسماء في الكمال تهذیب
، من أجل أنه مجهول الحال، قلت: قبلنا قول السائب بن الرحمن عبدأما قول مغلطاي أننا لن نقبل قول 

من النقاد، وهنا لم یخالفه أحد، أما  األزدي وهو ضعیف، وغیره من الضعفاء في الرجال هذا إذا لم یخالف أحد
الدین"، قلت: غفر اهللا لنا ولك، لنا في الظاهر، ویكف في ذلك قول ابن عساكر [هذا  مراده یكون أن احتمالقوله: "

  ].سعاد بن الرحمن عبد] عن [السائب بن الرحمن عبدحدیث حسن غریب] أما غرابته بسبب تفرد [
)، عینت الرجل المبهم، وهو ٩٦٦األثر موضوع موقوف، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا، ولكن الراویة التي تلیه برقم ( )(٢

  .)١١٠: ص( التهذیب تقریب، متهم بالكذب. الشیباني یحیى بن إسماعیل
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٢١٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٦٦  ِإْسَماِعیلُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
،  ُقُروحٍ  َأْجلِ  ِمنْ  ،َعْنَها َیْعِزلُ  َكانَ  َراِفًعا َأنَّ  َفَأْخَبَرْتهُ  ،َخِدیجٍ  ْبنِ  ِلَراِفعِ  اْمَرَأةٍ  َعَلى َخَلفَ  َأنَّهُ  الشَّْیَباِنيُّ

  ." َتْغَتِسلَ  َال  ِألَنْ  ِبَها، َكاَنتْ 
 ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  ُسَلْیَماَن، َأِبي ْبنُ  ُعْثَمانُ  َفَأْخَبَرِني: ُعَیْیَنةَ  اْبنُ : َقالَ 

،   .)١(»َفاْغَتِسِلي َأْنَزلتِ  ِإنْ  َأْعَلمُ  َأْنتِ : «َلَها َیُقولُ  َكانَ  َراِفًعا َأنَّ  الشَّْیَباِنيِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٦٧  اْلَماءُ : «َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»اْلَماءِ  ِمنَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٦٨  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ِلینَ  اْلُمَهاِجِرینَ  ِمنَ  َخْمًسا َسَأْلتُ : َقالَ  ،َخاِلدٍ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َیَساٍر، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ،)٣(ِعَیاضٍ   ِمْنُهمْ  اْألَوَّ
  .)٤(»اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَماءُ : «َقالَ  ِمْنُهمْ  َفُكلٌّ  َعِليٌّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٦٩  اْلَماءُ : «َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»اْلَماءِ  ِمنَ 

                                                           
: ص( یبالتهذ تقریب، متهم بالكذب. الشیباني یحیى بن إسماعیللألثر إسنادان، كالهما موضوع، فیهما  )(١

١١٠(.  
  إسناده صحیح موقوف.  )(٢
، وقال المحقق: "كذا في األصل، والصواب عندي "عبید اهللا بن )٩٧٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

عیاض" فإن عمرو بن دینار یروي عن أخیه عروة، وعبید اهللا هذا هو القاري من رجال التهذیب، ثم وجدت في 
بن دینار سمع من عبید اهللا، ووجدت فیه أنَّه روى عن عروة عنه فقال عبد اهللا بن أبي تاریخ البخاري أن عمرو 

  عیاض، قال البخاري والصواب عبید اهللا".
عن  )٧٨/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطأخرج ابن المنذر في كتابه فائدة: إسناده صحیح موقوف.  )(٤

: قال خالد، بن زید عن یسار، بن عطاء عن أسلم، بن زید عن عیینة، ابن عن الرزاق، عبد عن ،الدَّبري إسحاق
 من الموطأ في لما التمهید. وذكره ابن عبد البر في كتابه الماء من الماء: قالوا كلهم المهاجرین من خمسة سألت

  عن المصنف، به. قلت: فلعله اسقط من هنا، واهللا أعلم. )١١٤ - ١١٣/ ٢٣( واألسانید المعاني
 الجهني، خالد عن زید، عن یسار، بن عطاءمن طریق  )٨٦/ ١(ه مصنفأخرجه ابن أبي شیبة في فائدة:   

. قلت: الصواب [زید بن طالب أبي بن علي منهم »الماء من الماء: «یقول كلهم r النبي أصحاب من خمسة سأل
  خالد الجهني] كما عینته متابعاته هنا.

  إسناده صحیح موقوف.  )(٥



٢١٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٧٠  ِإْسَماِعیلُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
،  ُقُروحٍ  َأْجلِ  ِمنْ  َعْنَها َیْعِزلُ  َكانَ  َراِفًعا َأنَّ  َفَأْخَبَرْتهُ  َخِدیجٍ  ْبنِ  ِلَراِفعِ  اْمَرَأةٍ  َعَلى َخَلفَ  َأنَّهُ  الشَّْیَباِنيُّ

  ." َتْغَتِسلَ  َال  ِألَنْ  ِبَها َكاَنتْ 
 ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  ُسَلْیَماَن، َأِبي ْبنُ  ُعْثَمانُ  َوَأْخَبَرِني: ُعَیْیَنةَ  اْبنُ  َقالَ 

،   .)١(»َفاْغَتِسِلي َأْنَزْلتِ  ِإنْ  َأْعَلمُ  َأْنتِ : «َلَها َیُقولُ  َكانَ  َراِفًعا َأنَّ  الشَّْیَباِنيِّ
  اْلَفْرجِ  َغْیرِ  ِفي اْمرََأَتهُ  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٧١ ، َعنِ  الرَّ َبْیرِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ ، ْبن الزُّ  ُیَجاِمعُ  الرَُّجلِ  ِفي ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َعِديٍّ
 َأَصابَ  َما َتْغِسلُ  َوَلِكنْ  ِهَي، َتْغَتِسلُ  َوَال  ،ُهوَ  َیْغَتِسلُ : «َقالَ  ،اْلَماءَ  َفُیْنِزلُ  اْلَفْرجِ  َغْیرِ  ِفي اْمَرَأَتهُ 
  .)٢(»ِمْنَها

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٧٢  َیْستَِیِقظُ  الرَُّجلِ  ِفي اْلَحَسنِ  َعنِ  َرُجٍل، َوَعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أُ  ،َفْرَجهُ  َیْغِسلُ : «َقاَال  اْلِبلََّة؟ َفَیِجدُ    .»َوَیَتَوضَّ

وَس، ْبنُ  ِإْسَماِعیلُ  َوَأْخَبَرِني: َمْعَمرٌ  َقالَ   َیْذَهبَ  َحتَّى َیْغَتِسلُ : «َیُقولُ  ،ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َشرُّ
  .)٣(»الشَّكُّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٧٣ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َسِمْعتُ : َقالَ  اْألَْشَعثِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»َیْغَتِسلُ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٧٤  ُعَبْیدِ  َأِخیهِ  َعنْ  ،)١(-  َأْخَبْرُتهُ  َأوْ  -  َسِمْعُتهُ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 َبَلًال  َفَوَجدَ  اللَّْیلِ  ِمنَ  الرَُّجلُ  اْسَتْیَقظَ  ِإَذا: «َقالَ   r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعاِئَشَة، َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  اللَِّه،
  .)٢(»َعَلْیهِ  ُغْسلَ  َفَال  ،َبَلًال  َیِجدْ  َوَلمْ  اْحَتَلمَ  َأنَّهُ  َرَأى َفِإنْ  َفْلَیْغَتِسْل، ،اْحِتَالًما َیْذُكرِ  َوَلمْ 

                                                           
: ص( التهذیب تقریب، متهم بالكذب. الشیباني یحیى بن إسماعیللألثر إسنادان، كالهما موضوع، فیهما  )(١

  .)١/٣٨٤(١قال المحقق: "هذا وما قبله مكرر" ولم یتكرر في دار التأصیل طفائدة: . )١١٠
  مقطوع.   إسناده صحیح )(٢
لألثر ثالثة أسانید، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع فیه رجًال مبهمًا، وأما  )(٣

  .)٣٤: ص( الضعفاء دیوان، كذاب. الصنعاني َشْرَوس بن إسماعیل الثالث فاألثر موضوع مقطوع، فیه
  ).١١٣: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، سوار بن شعثإسناده ضعیف موقوف، فیه األ )(٤
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٧٥ ، َعنِ  الرَّ  َفِإنَّ  ،َذِلكَ  ُیْعَقدُ  الَ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»َیَتَعرَُّض  الشَّْیَطانَ 

  َبَلًال  َیِجدُ  َفَال  َفَیْسَتْیِقظُ  َیْحَتِلمُ  َأنَّهُ  َیَرى الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٧٦ : َقالَ  ،َبَلًال  َیِجدْ  َوَلمْ  ،اْحَتَلمَ  َأنَّهُ  َیَرى الرَُّجلِ  ِفي الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٤(»ُغْسلٌ  َعَلْیهِ  َلْیَس «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٧٧  َأنْ  َقْبلَ  ،َذَكَرهُ  َفُیْدِركُ  َیْحَتِلمُ  الرَُّجلُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ُغْسلَ  َفَال  ،َشْيءٌ  ِمْنهُ  َیْخُرجْ  َلمْ  ِإنْ : «َقالَ  ُغْسٌل؟ َعَلْیهِ  َهلْ  ،َفَیْرِجعُ  َعَلْیِه، َفَیْقِبُض  النَُّطَفةُ  َتْخُرجَ 
  .)٥(»َعَلْیهِ 

  اْلُمْغَتَسلِ  ِفي اْلَبْولِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٧٨  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  ،)٦(اْألَْشَعثُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

ِه، ِفي َأَحُدُكمْ  َیُبوَلنَّ  َال : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُمَغفَّلٍ  أُ  ثُمَّ  ُمْسَتَحمِّ  اْلَوْسَواسِ  َعامَّةَ  َفِإنَّ  ِفیِه؛ َیَتَوضَّ
  .)٧(»ِمْنهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٧٩ ، َعنِ  الرَّ  ِمْنهُ  َیْأُخذُ  اْلُمْغَتَسلِ  ِفي اْلَبْولُ : «َیُقولُ  َأَنًسا َسِمعَ  َعمَّنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٨(»اللََّممَ 

                                                                                                                                                                          
 الرزاق، عبدمن طریق  )٥٩٢/ ١( هسنن)، وأخرجه الدارمي في ٩٨٢برقم ( ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

 بن ٕاسحاق، و  )٧٨/ ١(، به. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه عمر بن اهللا عبید عن عمر، بن اهللا عبد عن
  ، به.عمر بن اهللا عبید عن العمري،من طریق عبد اهللا بن عمر  )٩٨٤/ ٣( في مسنده راهویه

. )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبدالحدیث حسن، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٢
 سنن). فائدة: قال حسین سلیم أسد في حاشیة ١/١٨٨ومتابعاته حسنها األلباني في كتابه صحیح سنن ابن ماجه (

  ].العمري"، وفیه [عبد اهللا بن عمر !!حسن إسناده: ")٥٩٢/ ١( الدارمي
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
  .)١٨١: ص( حمید بن عبد مسند من المنتخب، و )١٧٧/ ٣٤( أحمد مسند، كما في اهللا عبد بن أشعثهو  )(٦
 الترمذي سنن ،)٧/ ١( داود أبي سنن. كما في موقوف فهو" منه الوسواس عامة فإن: "قوله دونإسناده صحیح.  )(٧
  .)٢٩: ص( للترمذي الكبیر العلل، و )٣٣/ ١(

 واالختالف واإلجماع السنن في األوسطإسناده منكر موقوف، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّ متابعتاته في كتاب  )(٨
  ).٨٧: ص( التهذیب تقریب. متروك ]، وهوعیاش أبي بن أبانعینت الرجل المبهم، وهو [)٣٣٢/ ١(



٢١٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٨٠ ، َعنِ  الرَّ  ِعْمَرانَ  َعنْ  ُبَرْیَدَة، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  َمْرَثٍد، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»َیَتَطهَّرْ  َلمْ  ،ُمْغَتَسِلهِ  ِفي َبالَ  َمنْ : «َقالَ  ُحَصْینٍ  ْبنِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٨١ : َقالَ  اْلُمْغَتَسِل؟ ِفي ُیَبالَ  َأنْ  َأَتْكَرهُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َیْستَِقرُّ  َفَال  اْلَمِشیَدةُ  َهِذهِ  َفَأمَّا ِفیِه، َأُبولَ  َأنْ  َكِرْهتُ  ،َبْطَحاءَ  ِفي ُمْغَتَسًال  َكانَ  َوَلوْ  ِفیهِ  َأُبولُ  َوَأَنا َال،«

  .)٢(»ِفیهِ  َیُبولُ  َزَعمَ  َوُهوَ  ِفیهِ  َأُبولَ  َأنْ  ُأَباِلي َفَال  ،َشْيءٌ  ِفیهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٨٢ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َطهَّرَ  َما: «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َعَطاٍء، َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  التَّْیِميِّ

  . »ُمْغَتَسِلهِ  ِفي َیُبولُ  َرُجًال  اللَّهُ 
  .)٣(»ِبهِ  َبْأَس  َفَال  ،َمْخَرجٌ  َلهُ  َكانَ  ِإَذا: «َعَطاءٌ  َقالَ : َلْیثٌ  َقالَ 

  اْلُجُنبِ  اْغِتَسالِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٨٣  َأْبَدأُ  َفِإنِّي اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغَتَسْلتُ  ِإَذا: «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

، َوْجِهي َأْغِسلُ  ثُمَّ  َوَأْستَْنِشُق، ُأَمْضِمُض  ثُمَّ  ِبَفْرِجي، ، ثُمَّ  َرْأِسي، َعَلى ُأِفیُض  ثُمَّ  َوَیَديَّ  ثُمَّ  ِبَیَديَّ
 َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َبْعدُ  َأْغِسُلُهَما َال  َحْسِبي ثُمَّ  ِفیِه، َأْنَتِعلُ  ثُمَّ  اْلُمْغَتَسِل، ِفي َقَدَميَّ  َوَأْغِسلُ : «َقالَ  ،»ِبِرْجِلي

  .)٤(»َغَسْلُتُهَما ِإًذا: «َقالَ  ؟َحاِفًیا ِمْنهُ  َوَخَرْجتَ  ،اْلُمْغَتَسلِ  ِفي تَْنَتِعلْ  َلمْ  ِإنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٨٤ : َقالَ  ِفیِه؟ َبَلَغكَ  َما الرَّْأسِ  َعَلى اْلَغْرفُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .»َثَالثٌ  َأنَّهُ  َبَلَغِني«
بُ  ُجمَّةٍ  ُذو َوَأَنا َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َرْأِسي َعَلى َأَفْضتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ    ُأِفیُضَها، َمرَّةٍ  ُكلِّ  َمعَ  ُأَشرِّ

 ُهوَ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ : ُیَقالُ  َكانَ  ،َكَذِلكَ : " َقالَ  ؟ُأِریدُ  َكَما الشَّْعرِ  ُأُصولَ  ُأَبلِّلْ  َلمْ  ِإنْ  َحاَجةٌ  َنْفِسي ِفي َوَكانَ 
  .)٥(" السُّنَّةُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٨٥  ِمنَ  اْلُغْسلُ : «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َفِبهِ : «َقالَ  َأُیَنقِّي؟ ُقْلتُ : َقالَ  ،»َباَلغَ  ِإَذا اْلَجَناَبةِ 

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
 التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث مافیه ضعیف، لألثر إسنادان، كالهما )(٣
  ).٤٦٤: ص(

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٨٦  َظَهرَ  َما ُكلِّ  َعَلى اْلُجُنبُ  َوُیِمرُّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 )٢([...] ،»ُغْسًال  َیْغَتِسلُ  َبلْ  َال،: «َقالَ  َعَلْیِه؟ اْلُجُنبُ  َأُیِفیُض : ِإْنَسانٌ  َلهُ  َفَقالَ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  ِمْنُه؟
 ،»ِمْنهُ  ُغِسلَ  َما َألََحقُّ  َذِلكَ  َوإِنَّ  َواللَّهِ  إيْ  َنَعْم،: «َقالَ  ِلْلَجَناَبِة؟ اْلَخَالءِ  َسِبیلَ  ِمْقَعَدَتهُ  اْلُجُنبُ  َیْغِسلُ 
أُ  َیْأِتي ثُمَّ  َفَیَتَطیَُّب، اْلَغاِئطَ  َیْضِربُ  الرَُّجلُ  َلْیَس  َأوَ : ُقْلتُ   اْلَجَناَبةَ  ِإنَّ : «َقالَ  ِمْقَعَدَتُه؟ َیْغِسلُ  وََال  ،َفَیَتَوضَّ

  .)٣(»َمرَّةً  اْلِحینِ  ِفي َتُكونُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٨٧  َرْهًطا، َأنَّ  َعاِصٌم، :َلهُ  ُیَقالُ  َرُجلٍ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 اْمَرَأِتهِ  ِمنِ  ِللرَُّجلِ  َیِحلُّ  َوَعمَّا َتَطوًُّعا، َبْیِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةِ  َعنْ  َفَسَأُلوُه، y اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأَتْوا
ُروا ُنوٌر، َفُهوَ : َتَطوًُّعا َبْیِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةُ  َأمَّا: " َفَقالَ  اْلَجَناَبِة، ِمنَ  اْلُغْسلِ  َوَعنِ  َحاِئًضا،  ُبُیوَتُكمْ  َفَنوِّ

َزارِ  َفْوقَ  َما َفَلكَ : َحاِئًضا اْمَرَأِتهِ  ِمنِ  ِللرَُّجلٍ  َیِحلُّ  َما َوَأمَّا ُنوٌر، ِفیهِ  َلْیَس  َبْیتٍ  َخْیرُ  َوَما  وَالَ  ،اْإلِ
أْ : اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْلُغْسلُ  َوَأمَّا َتْطُهَر، َحتَّى َتْحَتهُ  َما َعَلى َتطَِّلُعونَ  َالِة، ُوُضوَءكَ  َفَتَوضَّ  اْغِسلْ  ثُمَّ  ِللصَّ

  .)٤(" ِجْلِدكَ  َعَلى اْلَماءَ  َأِفضِ  ُثمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  َرْأَسكَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٨٨ ، َعْمٍرو ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ  َنَفًرا َأنَّ  اْلَبَجِليِّ

 الرَُّجلِ  َصَالةِ  َعنْ : ِخَصالٍ  َثَالثِ  َعنْ  َنْسَأُلكَ  ِجْئَناكَ : َفَقاُلوا اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأَتْوا اْلُكوَفِة، َأْهلِ  ِمنْ 
 َأَفَسَحَرةٌ : «َقالَ  اْلَجَناَبِة؟ ِمنَ  اْلُغْسلِ  َوَعنِ  َحاِئًضا، اْمَرَأِتهِ  ِمنِ  ِللرَُّجلِ  َیِحلُّ  َوَعمَّا َتَطوًُّعا، َبْیِتهِ  ِفي

 ِمنْ : «َقالَ  ،اْلِعَراقِ  ِمنَ : َقاُلوا »َأْنُتْم؟ َأْینَ  ِمنْ : «َقالَ  ،َال : َقاُلوا »َأْنُتْم؟ َأَفَكَهَنةٌ : «َقالَ  ،َال : َقاُلوا »َأْنُتْم؟
 ُمْنذُ  َأَحدٌ  َعْنُهنَّ  َسَأَلِني َما ،ِخَصالٍ  َعنْ  َسَأْلُتُموِني َلَقدْ : " َقالَ  ،اْلُكوَفةِ  َأْهلِ  ِمنْ : َقاُلوا »اْلِعَراِق؟ َأيِّ 

  .َعْنُهنَّ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َسَأْلتُ 
  .)٥(َمْعَمرٍ  َحِدیثِ  ِمْثلَ  َذَكرَ  ُثمَّ  

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  كما أشار المحقق. )٩٩٤(برقم  ١قال المحقق: "ظني أنَّه سقط هنا "قال قلت". وفي دار التأصیل ط )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
، لم البجلي عمرو بن عاصم)،  وهو ٩٨٨إسناده ضعیف موقوف، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّه عیین برقم ( )(٤

  .)٢٠٣: ص( التحصیل جامعیسمع من عمر بن الخطاب. 
: ص( التحصیل جامععن عمر بن الخطاب.  البجلي عمرو بن عاصمإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال  )(٥

٢٠٣(.  



٢٢٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٨٩ : َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ثُمَّ  ِشَماَلُه، َفْلَیْغِسلْ  ُیَنقَِّي، َحتَّى ِبِشَماِلهِ  َوَیْغِسلْ  اْألََذى ِبَیِمیِنهِ  َفْلَیْجَتِنبْ  َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  َأوْ  َتَخلَّى، َمنْ «

  .)١(»َوَرْأِسهِ  َوْجِههِ  َعَلى اْلَماءَ  ِلُیِفضِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٩٠  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  اْغِتَسالِ  َعنِ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َفَیْغِسُلهُ  ،َفْرِجهُ  َعَلى َفَیُصبُّ  اْلُیْمَنى ِبَیِدهِ  َیْغِرفُ  ثُمَّ  َفَیْغِسُلُهَما، َیَدْیهِ  َعَلى ُیْفِرغُ  َكانَ : «َقالَ  ،اْلَجَناَبةِ  ِمنَ 
 َبَدأَ  ثُمَّ  َعْیَنْیِه، ِفي َوَنَضحَ  َواْستَْنَثرَ  َمْضَمَض  ثُمَّ  الشََّماَل، َغَسلَ  َفْرِجهِ  َغْسلِ  ِمنْ  َفَرغَ  َفِإَذا الشََّماِل، ِبَیِدهِ 

 َبْعدُ  َجَسِدهِ  َساِئرِ  َعَلى ِكْلَتْیِهَما ِبَیَدْیهِ  َغَرفَ  ثُمَّ  ِبالشََّماِل، ثُمَّ  اْلُیْمَنى، ِبَیِدهِ  ُثمَّ  ِبَرْأِسِه، ُثمَّ  َفَغَسَلُه، ِبَوْجِههِ 
 َفَأمَّا اْلَجَناَبِة، ُغْسلِ  ِفي ِإالَّ  ،اْلَماءَ  َعْیَنْیهِ  ِفي َیْنَضحُ  ُعَمرَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َیُكنْ  َوَلمْ : «َقالَ  ،»َفَغَسَلهُ 

َالةِ  اْلُوُضوءُ    .)٢(»َفَال  ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٩١  ِإَذا َكانَ : «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

  .»ِلْحَیَتهُ  َوَخلَّلَ  َعْیَنْیِه، ِفي اْلَماءَ  َنَضحَ  اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغَتَسلَ 
  .)٣(»ُعَمرَ  اْبنَ  ِإالَّ  ،َعْیَنْیهِ  ِفي اْلَماءَ  َنَضحَ  َأَحًدا َأْعَلمُ  َوَال : «اللَّهِ  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٩٢  ِلْحَیَتهُ  ُیَدلِّكُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(" َشْعِرهِ  ُأُصولَ  َتْشِریِبهِ  َعنْ  َسَأْلُتُه، َأنِّي َوَذِلكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٩٣  ِفیِه؟ َبَلَغكَ  َما الرَّْأسِ  َعَلى اْلَغْرفُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»َثَالثٌ  ِفیهِ  َبَلَغِني: «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٩٤  َأنَّهُ  ،)١(َخاِلدٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َأِبي، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َأَشارَ  ُثمَّ : «َقالَ  ،»َثَالثًا َرْأِسهِ  َعَلى ُیِفیُض « ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َفَقالَ  اْلَجَناَبِة، ِمنَ  اْلُغْسلِ  َعنِ  ُسِئلَ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري عمر بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣

 الجنابة من اغتسل إذا كان عمر ابن عن نافع،من طریق  )٩٦/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن. وأخرجه )٣١٤
 اْلَماءَ  َنَضحَ  َأَحًدا َأْعَلمُ  َوَال : «اللَّهِ  َعْبدُ  الَ ق. بإسناد صحیح. دون قوله: "َ سرته في یده فأدخل عینیه، في الماء أدخل

  »ُعَمرَ  اْبنَ  ِإالَّ  َعْیَنْیهِ  ِفي
  ".سنده یصح وال مرفوعاً  روي وقد: ")٢٧٣/ ١( الكبرى السننقال البیهقي في كتابه فائدة: 

  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٢١ 
 

 ِمنْ  َشْیًئا َبَسَطُهَما َكَأنَّهُ  َوَلِكنْ  َأْصِلِهَما، ِإَلى اْلَكفَّْینِ  َأْطَرافَ  َیْجَمعْ  َوَلمْ  َجِمیًعا، ِبَكفَّْیهِ  َفَأْهَوى اللَّهِ  َعْبدُ 
  .»َثَالثًا َرْأِسهُ  َعَلى َفَأَفاَض : «َقالَ  ،»ِبِهَما َغَرفَ  ثُمَّ  َبْسٍط،

  .)٣(»r النَِّبيِّ  َعنِ  ،)٢(َخاِلدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َذِلكَ  َیْأُثرُ « 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٩٥ ، َعنِ  الرَّ ، ُصَردٍ  ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ  َعنْ  اْلُخَزاِعيِّ

 ثُمَّ  ،»َثَالثًا َرْأِسي َعَلى َفُأِفیُض  َأَنا َأمَّا: «َفَقالَ  ،اْلَجَناَبةُ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  ُذِكرَ : َقالَ  ُمْطِعمٍ  ْبنِ  ُجَبْیرِ 
  .)٤(الرَّْأسِ  َعَلى ِبِهَما ُیِفیُض  َكَأنَّهُ  ،ِبَیَدْیهِ  َأَشارَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٩٦  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»اْلَماءِ  ِمنَ  َغَرَفاتٍ  َثَالثَ  َرْأِسهِ  َعَلى اْلُجُنبُ  َیْغِرفُ : «َیُقولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٩٧ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
أَ  ثُمَّ  َیَدْیِه، َعَلى َأْفَرغَ  اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  َیْغَتِسلَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ « َالِة، ُوُضوَءهُ  َتَوضَّ  ثُمَّ  ِللصَّ

 ثُمَّ  َجَسِدِه، َساِئرِ  َعَلى ُیِفیُض  ثُمَّ  َثَالثًا، َرْأِسهِ  َعَلى ُیِفیُض  ُثمَّ  اْلَبَشَرَة، َیْستَْبِرئَ  َحتَّى ِباْلَماءِ  َشْعَرهُ  َتَخلَّلَ 
َناءَ  َیْأُخذُ    . »َعَلْیهِ  َفَیْكَفُؤهُ  اْإلِ

  .)٦(»َأِبي َحِدیثِ  ِفي َذِلكَ  َوَلْیَس  ِباْلَفْرِج، َیْبَدأُ  َوَلِكنَّهُ : «ِهَشامٌ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٩٩٨ ، َعنِ  الرَّ  َمْوَلى ُكَرْیبٍ  َعنْ  اْلَجْعِد، َأِبي ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

 ثُمَّ  َیَدْیِه، َفَغَسلَ  َفَبَدأَ  اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  َفاْغَتَسلَ  ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َسَتْرتُ : «َقاَلتْ  )٧(َمْیُموَنةَ  َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنِ 

                                                                                                                                                                          
[عبد اهللا بن أبي خالد].  جریج بن العزیز عبد.  وفي ترجمة )١٠٠٢( برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

  .)١١٨/ ١٨( الرجال أسماء في الكمال تهذیبانظر: 
[عبد اهللا بن أبي خالد].  جریج بن العزیز عبد.  وفي ترجمة )١٠٠٢( برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

  .)١١٨/ ١٨( الرجال أسماء في الكمال تهذیبانظر: 
  .  )٣٥٦: ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف، فیه والد ابن جریج، لین الحدیث.  )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٤
 یفرغ«من حدیث جابر مرفوعًا، بلفظ:  )٦٠/ ١(إسناده صحیح، وله حكم الرفع، وأخرجه البخاري في صحیحه  )(٥

  .»ثالثاً  رأسه على
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦
[عن ابن عباس عن میمونة]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "عن  )١٠٠٦(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٧

، وكما أخرجه الطبراني في المعجم )١٠٥١(ابن عباس" لیس في األصل، وأثبتناه مما سیأتي عند المصنف 
  الكبیر،...، من طریق المصنف، به، وكذلك ابن الجارود في المنتقى،...، عن عبد الرزاق، به".



٢٢٢ 
 

 ثُمَّ  ،-  اْألَْرضِ  َأوِ  - اْلَحاِئطِ  َعَلى ِبَیِدهِ  َضَربَ  ثُمَّ  َأَصاَبُه، َوَما َفْرَجهُ  َفَغَسلَ  ِبَیِمیِنهِ  ِشَماِلهِ  َعَلى َصبَّ 
أَ  َالةِ  ُوُضوَءهُ  َتَوضَّ ى ُثمَّ  اْلَماَء، َعَلْیهِ  َأَفاَض  ثُمَّ  ِرْجَلْیِه، ِإالَّ  ِللصَّ   .)١(»َفَغَسَلُهَما َقَدَمْیهِ  َنحَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٩٩٩  َعاِئَشةَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  )٢([...] ثُمَّ  َیَدْیِه، َفَغَسلَ  َبَدأَ  اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغَتَسلَ  ِإَذا« َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : َأْخَبَرْتهُ  َالِة، َیَتَوضَّ  ِللصَّ

 ،َرْأِسهِ  َبَشَرةَ  اْسَتْبَرأَ  َقدِ  َأنَّهُ  ِإَلْیهِ  ُخیِّلَ  ِإَذا َحتَّى َشْعِرِه، ُأُصولَ  ِبَأَصاِبِعهِ  َفَخلَّلَ  اْلَماءِ  ِفي َیَدهُ  َیْغِمُس  ُثمَّ 
  . »ُكلِّهِ  ِجْلِدهِ  َعَلى َذِلكَ  َبْعدَ  اْلَماءَ  ُیِفیُض  ثُمَّ  ِبَیَدْیِه، َماءٍ  ِمنْ  َغَرَفاتٍ  َثَالثَ  َرْأِسهِ  َعَلى َأَفاَض 

  .)٣(»ِباْلَفْرجِ  َیْبَدأُ  َأنَّهُ  َغْیُرهُ  وََال  ِهَشامٌ  َیُشكُّونَ  َال «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠٠  ِإَذا« ُعْثَمانُ  َكانَ : َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٤(»ِرْجَلْیهِ  َفَغَسلَ  ،َمَكاِنهِ  َعنْ  تََنحَّى اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغَتَسلَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠١  ،اْلُجُنبِ  ُغْسلِ  َعنْ  الدَّْرَداءِ  َأُبو ُسِئلَ : َقالَ  ،َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»اْلَبَشَرةَ  َوُیَنقِّي الشَّْعَر، َیُبلُّ : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٠٢ ، َعنِ  الرَّ : r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٦(»اْلَبَشرَ  َوَأْنُقوا الشَّْعَر، َفُبلُّوا َجَناَبةٌ  َشْعَرةٍ  ُكلِّ  َتْحتَ «

                                                                                                                                                                          
  قلت: هو كذلك.  

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(١
  [یتوضأ كما یتوضأ]. )١٠٠٧(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٣
 مسلمإسناده ضعیف موقوف؛ الختلف على قتادة بن دعامة، فمرة رواه عن ابن المسیب كما هنا، ومرة رواه عن  )(٤
 ما: صححه صاحب كتاب فائدة .)٧٠/ ١( شیبة أبي ابن مصنف، كما في عثمان عن حمران، عن یسار، بن

  .)!!١١٠/ ١( الفقه في الصحابة آثار من صح
  .)٢٥٥: ص( التحصیل جامعموقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن أبي الدرداء.  إسناده ضعیف )(٥
 مصنفضعیف؛ الختلف على الحسن البصري فمره رواه مرفوعًا كما هنا، ومره رواه من قوله كما في  إسناده )(٦

  .)٢٨١/ ٣( علي مسند اآلثار تهذیب، ومره رواه عن أبي هریرة موقوفًا كما في )٩٥/ ١( شیبة أبي ابن
 بن الحارث من حدیث أبي هریرة مرفوعًا، ومدار الحدیث على  )٦٥/ ١(وأخرجه أبو داود في سننه   

  .)١٤٨: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. وجیه
 ترك من: "مرفوعاً  عليبأنَّ له شاهد من حدیث  )٣٨٢/ ١( الحبیر التلخیصوأشار ابن حجر في كتابه   

 بن عطاء روایة من فإنه صحیح وٕاسناده" ". ثم قال:الحدیث...  وكذا كذا به فعل یغسلها لم جنابة من شعرة موضع
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠٣  َكفَّْیِه، َعَلى اْلُجُنبُ  ُیْفِرغُ : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َعْمٍرو، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أُ    .)١(»َقَدَمْیهِ  َغَسلَ  َفَرغَ  َفِإَذا ،َجَسِدهِ  َعَلى َوُیِفیُض  َرْأَسُه، َیْغِسلُ  ُثمَّ  َفْرَجُه، َیْغِسلُ  َبْعَدَما َوَیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠٤  اْلُجمَّةِ  ُذو الرَُّجلُ  َیْغِرفُ ": ُیَقالُ  َكانَ  :َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
بُ  ثُمَّ  َغَرَفاٍت، َثَالثَ  َرْأِسهِ  َعَلى   .)٢(" َغْرَفةٍ  ُكلِّ  َمعَ  الشَّْعرِ  ُأُصولَ  اْلَماءَ  ُیَشرِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠٥ ِفیَرتَْینِ  ُذو ِلَعَطاٍء، ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َضِفیَرتَْیِه؟ َأَیُبلُّ  الضَّ
 َأَصابَ  َفَما ،َرْأِسهِ  َعَلى اْلَماءَ  ُیِفیُض  َوَلِكنْ  َقْط، َوَبَشَرُتهُ  الرَّْأسِ  َفْرَوةُ  الشَّْعرِ  ُأُصولُ  َوَلِكنْ  ،َال : «َقالَ 

  .)٣(»َبْأَس  َفَال  َأْخَطَأُهَما َوَما ،َأَصاَبُهَما َضِفیَرتَْیهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠٦  َجاِبرِ  َعنْ  ِمْقَسٍم، ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 اللَّهِ  َرُسولُ  َأمَّا: «َجاِبرٌ  َفَقالَ  َرْأَسُه؟ َیْغِسلُ  َكْیفَ  ،اْلَجَناَبةِ  ُغْسلِ  َعنْ  َفَسَأَلهُ  َرُجلٌ  َأَتاهُ  َأنَّهُ : اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ 
r،  َاللَّهِ  َرُسولِ  َشْعرُ : «َجاِبرٌ  َقالَ  َكِثیٌر، َشْعِري ِإنَّ : الرَُّجلُ  َقالَ  ،»َثَالثًا َرْأِسهِ  َعَلى َیْحِثي َفَكان r 

  .)٤(»َشْعِركَ  ِمنْ  َوَأْطَیبُ  ،َأْكَثرُ 
  ِبالسِّْدرِ  رَْأَسهُ  َیْغِسلُ  الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠٧  َمنْ : «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .»َبْعدُ  َجَسِدهِ  َساِئرَ  َیْغِسلُ  ُثمَّ  َأْبَلَغ، َفَقدْ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  ِبُغْسلٍ  َرْأَسهُ  َغَسلَ 

 ُجُنبٍ  َأیَُّما: «َیُقولُ  ،َمْسُعودٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،اْألَْزَمعِ  ْبنُ  اْلَحاِرثُ  َوَأْخَبَرِني: ِإْسَحاقَ  َأُبو َقالَ  
  .)٦(»َأْبَلغَ  َفَقدْ  ،)٥(ِباْلِخْطِميِّ  َرْأَسهُ  َغَسلَ 

                                                                                                                                                                          
 إن قیل لكن ،حماد حدیث من ماجه وابن داود أبو أخرجه االختالط قبل سلمة بن حماد منه سمع وقد السائب

  ".علي على وقفه الصواب
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  .)٢٢٦/ ٤( العین .غسل منه یتخذ نبات )(٥
 جامع. عن الحارث األعور السبیعي إسحاق أبو تدلیسلألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٦

   .)١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور الحارث، و )٢٤٥: ص( التحصیل

  وأما الثاني فإسناده صحیح موقوف.



٢٢٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٠٨ ، َعنِ  الرَّ : َفَقالَ  اْألَْزَمِع، ْبنُ  اْلَحاِرثُ  َلِقَیِني: َقالَ  ،ِإْسَحاقَ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»َأْبَلغَ  َفَقدْ  ِباْلِخْطِميِّ  َرْأَسهُ  َغَسلَ  ُجُنبٍ  َأیَُّما: «َیُقولُ  َسِمْعُتهُ  اللَِّه؟ َعْبدِ  ِمنْ  َسِمْعتُ  َما َأْحِكیكَ  َأَال 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٠٩   .)٢(ِمْثَلهُ  اْألَْزَمعِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  َبْعدُ  َیْغِسلُ  ُثمَّ  َیِجفَّ  َحتَّى َیْتُرُكهُ  ُثمَّ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  رَْأَسهُ  َیْغِسلُ  الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١٠ ، َعنِ  الرَّ  َرْأَسهُ  َیْغِسلُ  َأَحُدُهمْ  َكانَ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»َجَسِدهِ  َساِئرَ  َیْغِسلُ  ثُمَّ  َساَعًة، َیْمُكثُ  ُثمَّ  ِبالسِّْدِر، اْلَجَناَبةِ  ِمنَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١١ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َلَنا ُأْثِبتَ  َقدْ : َقالَ  َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َعْنكَ  َأْجَزأَ  َفَقدْ  ،َبْعدُ  َجَسِدكَ  َساِئرَ  َغَسْلتَ  ُثمَّ  ُجُنٌب، َوَأْنتَ  َرْأَسكَ  َغَسْلتَ  ِإَذا«

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠١٢ ، َعنِ  الرَّ  الرَُّجلِ  ِفي :َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ : ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
 ثُمَّ  َیْمُكُث، ُثمَّ  َرْأَسُه، َیْغِسلَ  ِبَأنْ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ،ِباْلُغْسلِ  اْمَرَأَتهُ  َفُیَراِقبُ  ،َواْلَجاِرَیةُ  ،اْلَمْرَأةُ  َلهُ  َتُكونُ 
  .)٥(»َرْأَسهُ  َیْغِسلُ  َوَال  َبْعُد، َجَسِدهِ  َساِئرَ  َیْغِسلُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١٣  َأوْ  ،ِبالسِّْدرِ  َرْأَسهُ  اْلُجُنبُ  َغَسلَ  ِإنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(»َذِلكَ  َیِجفَّ  َحتَّى َیْتُرْكهُ  َلمْ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  ِباْلِخْطِميِّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١٤  َوُهوَ  ِباْلِخْطِميِّ  َرْأَسهُ  َیْغِسلُ  الرَُّجلِ  ِفي َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ،ُجُنبٌ  َوَأْنتَ  ِمْنكَ  اْلَماءُ  َمسَّ  َما: «َیُقولُ  اْلُحَسْینِ  ْبنَ  َعِليَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َیِجفَّ  َحتَّى َیْتُرُكهُ  ُثمَّ  ُجُنٌب،

  .)٧(»اْلَمَكانُ  َذِلكَ  َطُهرَ  َفَقدْ 
  
  
  

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  . )٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه إسناده ضعیف مقطوع،  )(٣
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(٤
   .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه إسناده ضعیف موقوف،  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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  اْلَجَناَبةِ  ُغْسلِ  ِفي َجَسِدهِ  ِمنْ  َشْیًئا َیْتُركُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١٥  اللَّهِ  َرُسولُ  اْغَتَسلَ : «َقالَ  ِزَیادٍ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ

r ِلْحَیِتهِ  ِبَشْعرِ  َفَمَسَحهُ : " َقالَ  ،»اْلَماءُ  َیَمسَّهُ  َلمْ  الدِّْرَهمِ  َمْوِضعِ  ِمْثلَ  َمَكاًنا ِبَمْنِكِبهِ  َفَرَأى ِلَجَناَبٍة، َیْوًما 
  .)١("-  r َرْأِسهِ  ِبَشْعرِ : َقالَ  َأوْ  - 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١٦ ، َعنِ  الرَّ  اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  َیْغَتِسلُ  الرَُّجلِ  ِفي َطاُوسٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اْلَماءُ  ُیِصْبهُ  َلمْ  َما َیْغِسلُ : «َقالَ  ،الشَّْيءُ  َجَسِدهِ  ِمنْ  َفَیْبَقى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١٧  ثُمَّ  َجَناَبٍة، ِمنْ  اْغَتَسلَ  ،r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُحدِّْثُت،: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِللنَِّبيِّ  َأَحدٌ  َفَقالَ  اْلَماُء، َیَمسَّهُ  َلمْ  ،الدِّْرَهمِ  َمْوِضعِ  ِمْثلُ  َذِلكَ  َفْوقَ  َأوْ  َكِتَفْیهِ  َبْینَ  َوَما َیْقُطُر، َوَرْأُسهُ  َخَرجَ 
r : َالنَِّبيُّ  َفَأَخذَ  اْلَماُء، َیَمسَّهُ  َلمْ  الدِّْرَهمِ  َمْوِضعِ  ِمْثلَ  َفِإنَّ : َقالَ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  َیا اْغَتَسْلت 
r  ِ٣(ِبهِ  َفَمَسَحهُ  ِفیهِ  الَِّذي ِمنَ  َرْأِسهِ  َبْعضِ  ِمنْ  ِبَكفِّه(.  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١٨  َأْعَضاءِ  ِمنْ  َقِلیًال  َشْیًئا َنِسیتَ  ِإنْ : «َقالَ  َعَطاءً  َأنَّ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»اْلَماءَ  َفَأِمسَّهُ  ،اْلَجَسدِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ 

  الشَّْيءُ  ِمْنهُ  َیْخُرجُ  ُثمَّ  اْلَجَناَبِة، ِمنَ  َیْغَتِسلُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١٩  ،َبَلًال  َیَرى ُثمَّ  اْلَجَناَبِة، ِمنَ  َیْغَتِسلُ  َرُجلٍ  ِفي الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»َذِلكَ  ِمْثلُ  َواْلَمْرَأةِ  الرَُّجلِ  ُوُضوءُ : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢٠ ، َعنِ  الرَّ  َجَناَبةٌ  الرَُّجلَ  َأَصابَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .»اْلُغْسلَ  َأَعادَ  َبَلًال  َفَرَأى َبالَ  َیُكنْ  َلمْ  َفِإنْ  اْلُغْسَل، ُیِعدِ  َلمْ  َیُبولُ  َما َبْعدَ  َبَلًال  َرَأى ثُمَّ  َفاْغَتَسَل،
  .)٦(»َشْهَوةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  ُغْسلَ  َال : «ُجَبْیرٍ  ْبنُ  َسِعیدُ  َوَقالَ : َقالَ  

                                                           
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(١
: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف مقطوع، إسناده )(٢

٤٦٤.(  
اإلسناد فیه رجاًال مبهمًا، والحدیث مرسل. وقال المحقق: "روى "قط" ما في معناه عن أنس وعائشة مرفوعًا  )(٣

  فإسنادین كالهما ضعیف".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٦



٢٢٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢١  اللَّْیلِ  ِمنَ  َیْحَتِلمُ  الرَُّجلِ  ِفي اْلَحَسنِ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةَ  َوُیِعیدُ  ُغْسَلهُ  ُیِعیدُ : «َقالَ  ،ِمْنهُ  َجَسِدهِ  ِفي َوَجدَ  َأْصَبحَ  َفِإَذا ،َفَیْغَتِسلُ   َوِفي َوْقتٍ  ِفي َكانَ  َما ،الصَّ

  .)١(»َوْقتٍ  َغْیرِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢٢  ِریَبةً  َفَوَجْدتُ  ُرْحتُ  ثُمَّ  َجاَمْعُت،: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْحِلیلِ  َطَرفِ  َعَلى َیِبَس  َقدْ  َمْذًیا َفَوَجْدتُ  ،ِعَشاءً  اْنَقَلْبتُ  َحتَّى َأْنُظرْ  َفَلمْ  الظُّْهِر، َقْبلَ   َفَتَعشَّْیُت، اْإلِ
 َقدْ : «َفَقالَ  ِعَشاِئي، َعنْ  َأْعَجْل، َوَلمْ  َواْلَمْغِربَ  َواْلَعْصرَ  الظُّْهرَ  َصلَّْیتُ  ُكْنتُ  َوَقدْ  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َوَخَرْجتُ 
  .)٢(»َأَصْبتَ 

  ُغْسِلهِ  َظْهرَاَنيْ  َبْینَ  ُیْحِدثُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٢٣  َیْفُرغُ  َفَال  ،َیْغَتِسلُ  اْلُجُنبَ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َوَیْغَتِسلُ  ،ِمْنهُ  ُغِسلَ  ِممَّا اْلُوُضوِء، َأْعَضاءَ  ُیَوضِّئُ : «َقالَ  ،ُغْسِلهِ  َظْهَراَنيْ  َبْینَ  ُیْحِدثَ  َحتَّى ُغْسِلهِ  ِمنْ 
 َبْینَ  اْلُجُنبُ  ُیْحِدثَ  ِبَأنْ  َبْأَس  َال : «َیُقولُ  ،»لَ ُغسِ  َكانَ  َقدْ  َما ِلْلَجَناَبةِ  َیْغَتِسلُ  وََال  ِمْنُه، َبِقيَ  َما ِلَجَناَبِتهِ 
أَ  ِإَذا ُغْسِلهِ  َظْهَراَنيْ  َالةِ  َتَوضَّ   .)٣(»ِللصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢٤  َرْأَسهُ  ُجُنبٌ  َغَسلَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِبهِ  َیْمَسحُ  َوَلِكنَّهُ  َشاءَ  ِإنْ  َال،: «َقالَ  ِلَرْأِسِه؟ َأَیُعودُ  َرَجعَ  ثُمَّ  اْلَغاِئَط، َفَضَربَ  َقامَ  ِبِسْدرٍ  َأوْ  ،ِبِخْطِميٍّ 

َالِة، اْلُوُضوءِ  َمْسحَ    .)٤(»َغَسلَ  ثُمَّ  ِللصَّ
أَ  َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  َرُجلٍ  ِفي الثَّْوِريُّ  -  ١٠٢٥ َالِة، ُوُضوءَ  َفَتَوضَّ  َوَبْعَض  َرْأَسهُ  َغَسلَ  ُثمَّ  الصَّ

 َوَلمْ  ،اْلَحَدثُ  اْلُوُضوءَ  َنَقَض  اْلُوُضوءَ  ُیِعیدُ  ثُمَّ  ُغْسَلُه، ُیِتمُّ : «َقالَ  ،ُغْسَلهُ  ُیِتمَّ  َأنْ  َقْبلَ  َأْحَدثَ  ُثمَّ  َجَسِدِه،
  .)٥(»اْلُغْسلَ  َیْنُقضِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢٦  َأنْ  اْلُجُنبَ  َیُضرُّ  َال : «ِدیَنارٍ  ْبنُ  َعْمُرو َقالَ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أَ  ِإَذا ُغْسِلهِ  َظْهَراَنيْ  َبْینَ  ُیْحِدثَ  َالةِ  َتَوضَّ   .)١(»ِللصَّ

                                                           
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(١
  ه صحیح مقطوع.إسناد )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٢٧ 
 

  َجِمیًعا َیْشَرَعانِ  اْلُجُنَبانِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢٧ ، َعنِ  ُجَرْیٍج، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  الزُّْهِريِّ

  .)٢(»اْلَفَرقِ  َقْدرَ  َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِفي r اللَّهِ  َوَرُسولُ  َأَنا َأْغَتِسلُ  ُكْنتُ «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢٨  َعنِ  َأْخَبَرْتهُ  َأنََّها: َعاِئَشةَ  َعنْ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِفي ُجُنبٌ  َوُهَما َجِمیًعا َشَرَعا« َأنَُّهَما َوَعْنَها r النَِّبيِّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢٩  ُجُنَبْینِ  َواْلَمْرَأةُ  الرَُّجلُ  َكانَ  ِإَذا: «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»َفَال  َهَذا ِبَفْضلِ  َهَذا َیْغَتِسلَ  َأنْ  َفَأمَّا َجِمیًعا، َأْدَلَیا َشَرَعا ِإَذا ِإَناءٍ  ِفي َأَحبَّا ِإنْ  َفاْغَتَسَال،
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٣٠  ِفي َأَحُدُهَما َأْدَلى ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َناِء،  َجِمیًعا َأْدَلى َذِلكَ : «َقالَ  ،ِبَذِلكَ  ِإالَّ  َیْسِبْقهُ  َلمْ  َیَدهُ  َهَذا َأْخَرجَ  ِحینَ  اْآلَخرُ  َوَأْدَلى َیَدُه، َأْخَرجَ  ثُمَّ  اْإلِ
 ،َساَعتَِئذٍ  ُهوَ  َوَأْدَلى َیَدَها َأْخَرَجتْ  ُثمَّ  ِبَغْرَفٍة، َسَبَقْتهُ  الَِّتي ِهيَ  َكاَنتْ  ِإنْ : َلهُ  ُقْلتُ  ،»َجِمیًعا َشَرَعا َقدْ 

 َذِلكَ  ِفي َیْفُرغْ  َوَلمْ  َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِمنْ  َغْرًفا اْآلَخرِ  َقْبلَ  َأَحُدُهَما َغَرفَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َیُضرُّهُ  َفَال : «َقالَ 
  .)٥(»َجِمیًعا ِحیَنِئذٍ  َیْشَرَعا َلمْ : «َقالَ  ،ُغْسِلهِ  ِمنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٣١ ، َعنِ  الرَّ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  اْألَْسَوِد، َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
 اللَّهِ  َرُسولِ  َرْأَس  َأْغِسلُ  َوُكْنتُ  ُجُنَباِن، َوَنْحنُ  َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِمنْ  ،r اللَّهِ  َوَرُسولُ  َأَنا َأْغَتِسلُ  ُكْنتُ : «َقاَلتْ 
r  َثُمَّ  َأتَِّزَر، َأنْ  َحاِئًضا ُكْنتُ  ِإَذا َیْأُمُرِني َكانَ  َوَقدْ  َحاِئٌض  َوَأَنا اْلَمْسِجِد، ِفي ُمْعَتِكفٌ  َوُهو 

  .)٦(»ُیَباِشُرِني
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٣٢  اْبنِ  َعنِ  الشَّْعثَاِء، َأِبي َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٧(»َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِفي r اللَّهِ  َوَرُسولُ  َأَنا َأْغَتِسلُ  ُكْنتُ : «َقالَ  َمْیُموَنةَ  َعنْ  َعبَّاٍس،

                                                                                                                                                                          
". الریح شبه فهو قال: قال إذا ،...، جریج ابن كان: "القطان سعید بن یحیى لقول ضعیف مقطوع؛ إسناده )(١

  ).٣٥١/ ١٨( الكمال تهذیب
   إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧



٢٢٨ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٠٣٣  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى َنْغَتِسلُ  ُكنَّا: «َقالَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،)١(، [...]الرَّ
  .)٢(»َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِفي َوالنَِّساءُ  الرَِّجالُ  r اللَّهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٣٤  َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َناءِ  ِمنَ  َیْغَتِسَالنِ  َكاَنا ،َوإِیَّاَها r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : «َعاِئَشةَ   َوُهَما ِمْنهُ  َیْغِرفُ  ِكَالُهَما ،اْلَواِحدِ  اْإلِ
  .)٣(»ُجُنبٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٣٥  الَ : «َیُقولُ  َكانَ : ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِفي َجِمیًعا ُجُنًبا َواْلَمْرَأةِ  الرَُّجلِ  ِباْغِتَسالِ  َبْأَس 

  َجِمیًعا َیْغَتِسَالنِ  اْلُجُنبِ  َوَغْیرِ  اْلُجُنبِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٣٦  َواْآلَخرُ  ُجُنًبا َأَحُدُهَما َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َفْلَیْغَتِسلْ  ،ُجُنًبا َیُكوَنا َلمْ  َفِإنْ  اْلُجُنِب، َقْبلَ  ُجُنًبا َلْیَس  الَِّذي َوْلَیْغَتِسلِ  َجِمیًعا، َیْغَتِسَالنِ  َفَال  ،ُجُنبٍ  َغْیرَ 
  .)٥(»اْآلَخرِ  ِبَفْضلِ  َأَحُدُهَما

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٣٧  َیْخِطرُ  َوالَِّذي ِعْلِمي: َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  )٦([...] الرَّ
 ِبَفْضلِ  َیْغَتِسلُ  َكانَ : «r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأْخَبَرُه، َعبَّاٍس، اْبنَ  َأنَّ  َأْخَبَرِني، الشَّْعثَاِء، َأَبا َأنَّ  ،َباِلي َعَلى

  .)٧(»َجِمیًعا َیْغَتِسَالنِ  اْلُجُنَبْینِ  َعنِ  َسَأْلُتهُ  َأنِّي َوَذِلكَ  ،َمْیُموَنةَ 
  
  

                                                           
قال المحقق: "عندي أنَّه سقط من هنا "عن عبد اهللا بن عمر ،عن نافع" فقد رواه ابن وهب عن عبد اهللا بن  )(١

  كما أشار المحقق. )١٠٤١(برقم  ١د (هق)". قلت: في دار التأصیل طعمر(العمري) عن نافع عن
.  )٣١٤: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، العمري عمر بن اهللا عبد فیه الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، )(٢

  .»جمیعاً  r اهللا رسول زمان في یتوضئون والنساء الرجال كان« ، بلفظ:)٥٠/ ١( هصحیحوهو عند البخاري في 
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
، وقالوا في حاشیته: )١٠٤٥(برقم  ١سقط شیخ عبد الرزاق، وهو [ابن جریج] كما عین في دار التأصیل ط )(٦

...، سنن "قوله: "عن ابن جریج" لیس في األصل؛ والصواب إثباته كما في مسند أحمد،...، صحیح ابن خزیمة،
  الدارقطني،...، عن عبد الرزاق، به".

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٢٩ 
 

  اْلُغْسلِ  َبْعدَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٠٣٨ ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  َأِبي َكانَ : َقالَ  ،َساِلمٍ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

أُ  ثُمَّ  َیْغَتِسُل،  ُوُضوءٍ  َوَأيُّ : «َقالَ  ؟)١(اْلُغْسلِ  ِمنَ  َأَتمُّ  ُوُضوءٍ  َوَأيُّ  ،؟اْلُغْسلُ  ُیْجِزیكَ  َأَما: َفَأُقولُ  ،َیَتَوضَّ
أُ  ،َفَأَمسُّهُ  الشَّْيءُ  َذَكِري ِمنْ  َیْخُرجُ  َأنَّهُ  ِإَليَّ  ُیَخیَّلُ  َوَلِكنَّهُ  ِلْلُجُنِب، اْلُغْسلِ  ِمنَ  َأَتمُّ    .)٢(»ِلَذِلكَ  َفَأَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٣٩  َلمْ  ِإَذا: «َیُقولُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»اْلُغْسلِ  ِمنَ  َأْسَبغُ  ُوُضوءٍ  َفَأيُّ  ُغْسَلكَ  تَْقِضيَ  َأنْ  َبْعدَ  َفْرَجكَ  َتَمسَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٤٠  اْلُوُضوءِ  َعنِ  ُعَمَر، اْبنُ  ُسِئلَ : َقالَ  َناِفعٍ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٤(»اْلُغْسلِ  ِمنَ  َأْفَضلُ  ُوُضوءٍ  َأيُّ : «َفَقالَ  اْلُغْسلِ  َبْعدَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٤١ ، َعنِ  الرَّ ٍف، َعنْ  الثَّْوِريِّ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسَأْلتُ : َقالَ  َأْشَجعَ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ُمَطرِّ
  .)٥(»َأْشَجعَ  َعْبدَ  َیا َتَعمَّْقتَ  َلَقدْ : «َفَقالَ  اْلَجَناَبِة، َبْعدَ  اْلُغْسلِ  ِمنَ  اْلُوُضوءُ : ُقْلتُ : َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٤٢ ، َعنْ  الرَّ : َقالَ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َواْألَْعَمِش، َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َأتْ  اْمَرَأةٌ  َلهُ  ُذِكَرتْ   ِمنَ  َأَعمُّ  ُوُضوءٍ  َوَأيُّ  َذِلَك، َفَعَلتْ  َما ِعْنِدي َكاَنتْ  َلوْ : «َقالَ  ،اْلُغْسلِ  َبْعدَ  َتَوضَّ
  .)٦(»اْلُغْسلِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٤٣ ، َعنِ  الرَّ  ،)٧(َكْعبٍ  َعنْ  اْلَجْعِد، َأِبي ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٨(»َقَدَمْیهِ  َفَغَسلَ  تََنحَّى ،اْلَجَناَبةِ  ُغْسلِ  ِمنْ  َفَرغَ  ِحینَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ : «َمْیُموَنةَ  َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ 

                                                           
  ).١٠٤٦برقم ( ١]، لم یترك في دار التأصیل طاْلُغْسِل  ِمنَ  َأَتمُّ  ُوُضوءٍ  َوَأيُّ [ )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري بن عمر اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤

  ). ١٠٣٨برقم (وهو عند المصنف . )٣١٤
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
[كریب]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "كعب"، والمثبت هو الصواب كما  )١٠٥١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٧

، وكما أخرجه الطبراني،...، من طریق المصنف، به، وكذلم ابن الجارود في )٩٩٨(تقدم عند المصنف 
  المنتقى،...، عن عبد الرزاق، به".

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٨
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٤٤  َعنِ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  ُسِئلَ : َقالَ  َسِعیدٍ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»ِرْجَلْیهِ  َیْغِسلُ  َوَلِكنَّهُ  َال،: «َفَقالَ  ،اْلُغْسلِ  َبْعدَ  اْلُوُضوءِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٤٥  ُسِئلَ : َقالَ  ،ُسْفَیانَ  َأِبي َعنْ  َوْحِشیََّة، َأِبي ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ُهَشْیٍم، َعنْ  الرَّ
أُ  اْلُجُنبِ  َعنِ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  َجاِبرُ    .)٢(»اْلُغْسلُ  َیْكِفیهِ  ،َیَشاءَ  َأنْ  ِإالَّ  َال،: «َقالَ  اْلُغْسِل؟ َبْعدَ  َیَتَوضَّ

  النَِّساءِ  ُغْسلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٤٦ ، َعنِ  الرَّ  َسِعیدٍ  َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ُموَسى، ْبنِ  َأیُّوبَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

،  َرْأِسي َضْفرَ  َأُشدُّ  اْمَرَأةٌ  ِإنِّي اللَِّه، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  َراِفٍع، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ
 ،اْلَماءَ  ِجْلِدكِ  َعَلى َتُصبِّي ُثمَّ  ،)٣(َحثََیاتٍ  َثَالثَ  ِبَكفَّْیكِ  َتْأُخِذي َأنْ  َیْكِفیكِ  ِإنََّما َال : «َقالَ  َأَفَأْنُقُضُه؟
  .)٤(»َفَتْطُهِرینَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٤٧  الَ  ُعَمرَ  اْبنِ  ِنَساءُ  ُكنَّ : «َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  ،)٥(ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٦(»َواَلَحْیضِ  اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغَتَسْلنَ  ِإَذا ُرُءوَسُهنَّ  َیْنُقْضنَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٤٨  َعْمٍرو، ْبنِ  ُزْرَعةَ  َأِبي َعنْ  َزاَدَوْیِه، ْبنُ  َیِزیدُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُهَشْیمٍ  َعنْ  الرَّ
 َفَقاَلتْ  ،َشْعَرَها تَْنُقُض  اْغَتَسَلتْ  ِإَذا اْلَمْرَأةِ  َعنِ  -َعْنَها اللَّهُ  َرِضيَ -  َعاِئَشةَ  َسَألَ  َأنَّهُ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ 

  .)٧(»َذِلكَ  َأْجَزأَ  َفَقدْ  ،َثَالثًا َرْأِسَها َعَلى َأْفَرَغتْ  ِإَذا ُأوِقیًَّة؟ َعَلْیهِ  َأْنَفَقتْ  َقدْ  َكاَنتْ  َوإِنْ : «َعاِئَشةُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٤٩  َجاِبرَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: ِلَعْمٍرو ُقْلتُ . »َغَرَفاتٍ  َثَالثَ  َرْأِسَها َعَلى اْلَمْرَأةُ  َتْغِرفُ : «َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ  َعْنهُ  َبَلَغِني َأوْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنَ 
ِة؟ َفُذو   .)٨(»ِمْثَلَها ِإالَّ  ُأَراهُ  َما: «َقالَ  اْلُجمَّ

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  . )٢٨٣: ص( التهذیب تقریب، صدوق. نافع بن طلحة موقوف، فیه أبو سفیان إسناده حسن )(٢
  .)٣٣٩/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .حثیة واحدها بیدیه، غرف ثالث أي )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  [عبد اهللا بن عمرو]. والصواب ما عند المحقق، وهو العمري. )١٠٥٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري بن عمر اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٦

 من یغتسلن كن أوالده وأمهات عمر ابن نساء أن«، بلفظ: )٧٤/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن. وأخرجه )٣١٤
  . بإسناد صحیح.»بلها في یبالغن ولكن رءوسهن، ینقضن فال والحیض الجنابة

  َزاَدَوْیه، مثل هذا یحسین حدیثه. إسناده حسن موقوف، فیه یزید بن )(٧
  إسناده صحیح موقوف. )(٨
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٥٠ ، ُعْتَبةَ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  ِمْسَعٍر، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
ِه،   .)١(»اْلُغْسلِ  ِعْندَ  َضِفیَرَتَها َلتُْبِقي ِإْحَداَنا َكاَنتْ  ِإنْ : «َقاَلتْ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  َعمِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٥١  ِمنَ  َرُجلٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  )٢(َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ِبِحنَّاءٍ  اْمَتَشَطتْ  اْلَحْیَضةِ  ِمنَ  َتْطُهرَ  َأنْ  ِإْحَداُهنَّ  َأَراَدتْ  ِإَذا اْألَُولَ  ِنَساَءَنا َأْدَرْكتُ : «َقالَ  ،اْألَْنَصارِ 

  .)٣(»َرْأَسَها َتْغِسلْ  َفَلمْ  اْلَحْیَضِة، ِمنَ  ِلُغْسِلَها َذِلكَ  َكَفاَها ُثمَّ  َرِقیٍق،
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٥٢  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  ِإَلى َرُجًال  َأْرَسْلتُ : َقالَ  ،َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َأنْ  ِمنْ  َذِلكَ  َأُیْجِزیَها ،َرِقیقٍ  ِبِحنَّاءٍ  اْمَتَشَطتْ  ثُمَّ  ُجُنًبا، َكاَنتْ  ِإَذا اْلَمْرَأةِ  َعنِ  َیْسَأُلهُ  ُسَميٌّ  :َلهُ  ُیَقالُ 
 َأْذَهبُ  َال : «اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  َفَقالَ  َهَذا r النَِّبيِّ  َعنِ  َفاْسَأْلهُ  ،ِإَلْیهِ  اْرِجعْ : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  َرْأَسَها؟ َتْغِسلَ 
  .)٤(»r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى ِألَْكِذبَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٥٣ ، ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اْلَیَماِن، ْبنَ  ُحَذْیَفةَ  َأنَّ  النََّخِعيِّ
  .)٥(»َعَلْیَها َبَقاُؤهُ  َقِلیلٌ  ِبَنارٍ  اللَّهُ  ُیَخلَِّلهُ  َأنْ  َقْبلَ  ،ِباْلَماءِ  َرْأَسكِ  َخلِِّلي: «-  ِالْمَرَأِتهِ  َأوْ  - َلهُ  ِالْبَنةٍ  َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٥٤    َرِقیٍق، ِبِحنَّاءٍ  ُجُنبٌ  اْمَرَأةٌ  اْمَتَشَطتِ  ِإنِ « َقالَ : )٦(َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  

                                                           
إسناده ضعیف موقوف، اختلف في اسناده متنه على مسعر مرة رواه عن أبي بكر بن عتبة الزهري عن عمه،  )(١

، بلفظ: )٧٨/ ١( شیبة أبي ابن مصنفامرأة، كما في  عن رویبة، بن عمارة بن بكر أبيكما هنا، ومرة رواه عن 
  .»ضفیرتها لتنقي الجنابة من اغتسلت إذا إحدانا كانت إن«

 ووهما تخلیطا الحدیث هذا لفظ في أن الظن على یغلب مما: ")٥٢٣/ ٢( العالیة المطالبوقال محققوا  
  ". قلت: بل الوهم من مسعر كما أشرت، واهللا أعلم.المجهولین رواته من
[بعده  )١٠٥٩(برقم  ١قال المحقق: "سقط من أصلنا الرجل الذي بعد عن". وقالوا في حاشیة دار التأصیل ط )(٢

في األصل: "عن"، وكأنَّه مقحمة". قلت: لم یتبین لديَّ بأنَّها مقحمة، أو مزیدة، فنحن على أصل حتى یتبین لنا 
  خالف ذلك، واهللا أعلم.

  إسناده ضعیف موقوف، فیه سقطًا في اإلسناد، ورجًال مبهمًا. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
فیه رجًال مبهمًا. ومتابعات قال عنها حسین سلیم أسد في حاشیة األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف،  )(٥

"، وال یضر إرسال إبراهیم النخعي حذیفة یدرك لم إبراهیم منقطع أنه غیر ثقات رجاله: ")٧٤٠/ ١( الدارمي سنن
  .)١٤١: ص( التحصیل جامععن حذیفة، ألنَّ جماعة من األئمة صححوا مراسیله. 

برقم  ١ولعله سقط "عطاء" بعد قال الثانیة". وقیل في حاشیة دار التأصیل ط -قال المحقق: "كذا في األصل )(٦
  : "بعده في األصل: "قال" وضبب علیه، وفي المحلى،...، نسب نحو هذه الفتوى ال بن جریج".)١٠٦٢(
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  .)١(»ِلَجَناَبِتَها َرْأَسَها َتْغِسلَ  َأنْ  ِمنْ  َذِلكَ  َفَحْسُبَها
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٥٥  َعَلى اْلَمْرَأةُ  َتْغِرفُ : ُیَقالُ  َكانَ : " َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

بَ  َحتَّى ِبَیَدْیَها َوتََتبََّعتْ  الشَّْعِر، ُأُصولَ  اْلَماءَ  َشرََّبتِ  َرْأِسَها َعَلى َغَرَفتْ  ُكلََّما َغَرَفاٍت، َثَالثَ  َرْأِسَها  ُتَشرِّ
  .)٢(" الشَّْعرِ  َمَفاِرقَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٥٦ بُ « :َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ُرُءوَسُهَما اْلُجمَّةِ  َوُذو اْلَمْرَأةُ  ُتَشرِّ
  .)٣(»الشَّْعرِ  َبْینَ  َما ُیَزاِیلُ  َكَأنَّهُ  َجَعلَ  ُثمَّ  َمًعا، َرْأِسهِ  َعَلى َكفَّْیهِ  َفَوَضعَ  َوَأَراِني اْلَجَناَبِة، ِمنَ  اْغَتَسَال  ِإَذا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٥٧  َفَلمْ  ،َزْوُجَها َأَصاَبَها اْلَمْرَأةِ  َعنِ  َعَطاًء، َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َقالَ  َكانَ  َوَقدْ  ،َتْطُهرَ  َأنْ  تَْنَتِظرُ  َوَال  ،َجَناَبِتَها ِمنْ  َتْغَتِسلُ : " َقالَ  ،َحاَضتْ  َحتَّى َجَناَبِتَها َعنْ  َتْغَتِسلْ 

  .)٤(" اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  َأَشدُّ  اْلَحْیُض : َذاكَ  َقْبلَ  ِلي
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٥٨ ، َعنِ  الرَّ   : َقالَ  َرَباحٍ  َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  السَّاِئِب، ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)٥(»َأْكَبرُ  اْلَحْیُض «
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٥٩ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأَصاَبَها اْمَرَأةٍ  ِفي ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  َوالثَّْوِريِّ

  .»َجَناَبِتَها ِمنْ  َتْغَتِسلُ : «َقالَ  ،َحاَضتْ  َحتَّى َجَناَبِتَها ِمنْ  َتْغَتِسلْ  َفَلمْ  َزْوُجَها،
  .)٦(اْلَحَسنِ  َعنِ  َمْعَمٌر، َوَقاَلهُ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٦٠ ، َعنِ  الرَّ   .)٧(ِمْثَلهُ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
 تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه لألثر إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، أما األول  )(٦

  ).٢٨٣: ص( التحصیل جامع. البصري الحسن عن راشد بن معمر إرسال. وأما الثاني فیه )٥٤٣: ص( التهذیب
 الدارمي سنن؛ ألنَّ متابعاته صححها حسین سلیم أسد، في حاشیة صحیح موقوففاألثر وأما األول 

)١/٦٧٢( .  
  .)٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشاممقطوع، فیه  إسناده ضعیف )(٧
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  َیُعودَ  َأنْ  ُیِریدُ  ُثمَّ  اْلَمْرَأةَ  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٦١  r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : «َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)١(»َواِحدٍ  ُغْسلٍ  ِفي ِنَساِئهِ  َعَلى ُیِطیفُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٦٢  النَّْهِديِّ  ُعْثَمانَ  َأِبي َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: َفَقالَ  َسَأْلَتُه؟ َعمَّ : َفُقْلَنا ،َشْيءٍ  َعنْ  َفَسَأَلهُ  ُعَمرَ  ِإَلى َأْصَغى ،اْلَباِهِليَّ  َرِبیَعةَ  ْبنَ  َسْلَمانَ  َرَأْیتُ : َقالَ 
أُ : «َفَقالَ  َیُعوَد، َأنْ  ُیِریدُ  ثُمَّ  اْمَرَأَتُه، ُیَجاِمعُ  الرَُّجلِ  َعنِ  َسَأْلُتهُ    .)٢(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٦٣  ُهَبْیَرةَ  ْبنِ  َجْعَدةَ  َعنْ  َسمَّاُه، َرُجلٍ  َعنْ  ِمْسَعٍر، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أْ  َیَناَم، َأوْ  َیْأُكَل، َأوْ  َیُعوَد، َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا: «َفَقالَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َعْنهُ  َسَأْلتُ : َقالَ   ُوُضوَءهُ  َفْلَیَتَوضَّ

َالةِ    .)٣(»ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٦٤  ِباْمَرَأِتهِ  ُجُنًبا الرَُّجلُ  َیْسَتْدِفئَ  َأنْ  َعَطاٌء، ُسِئلَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َتْینِ  اْلَمْرَأةَ  الرَُّجلُ  ُیِصیبَ  َأنْ  َبْأَس  َال  َنَعْم،: «َقالَ  َكَذِلَك؟ َوِهيَ    .)٤(»َواِحَدةٍ  َجَناَبةٍ  ِفي َمرَّ
  اْلُجُنبِ  ُمَباَشَرةِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٦٥ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  التَّْیِميِّ  ُسَحْیمٍ  ْبنِ  َجَبَلةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»َفَتْغَتِسلُ  آُمُرَها ُثمَّ  َأْدَفَأ، َحتَّى ِبَها َأَتَكرَّى ثُمَّ  َفَأْغَتِسُل، اْلُغْسلِ  ِإَلى َأْسِبَقَها َأنْ  َألُِحبُّ  ِإنِّي: «َیُقولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٦٦ ، َعنِ  الرَّ ، ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُذْعُلوٍق، ْبنِ  ُنَسْیرِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  التَّْیِميِّ
  .)٦(ِبهِ  َوَیْأُمرُ  َیُقوُلهُ  َكانَ  اْلَخطَّابِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٦٧   : َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ
  

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
 أن نافع، عن )٤٨/ ١( هموطأاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه مالك في  )(٣

 طعم ثم برأسه، ومسح المرفقین، إلى ویدیه وجهه، غسل جنب وهو یطعم أو ینام أن أراد إذا كان" :عمر بن اهللا عبد
  ". بإسناد صحیح.نام أو
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إبراهیم التیمي لم یدك زمن عمر بن الخطاب. انظر:  )(٦

١٤١(.  



٢٣٤ 
 

  .)١(»َتْغَتِسلَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغَتَسلَ  ِإَذا ،ِباْمَرَأِتهِ  الرَُّجلُ  َیْسَتْدِفئَ  َأنْ  َبْأَس  َال : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٦٨  َكانَ  َأنَّهُ : «َعْلَقَمةَ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  . »اْلُغْسلِ  َبْعدَ  ِبَها َیْسَتْدِفئُ 
ْبَراِهیمَ  َفُقْلتُ : اْألَْعَمُش  َقالَ  أُ : ِإلِ   .)٢(»َنَعمْ : «َقالَ  َهَذا؟ َبْعدَ  َأَیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٦٩  َعْنهُ  َوالتََّنزُّهُ  ُیْفَعُل، َكانَ  َذِلكَ  ُكلُّ : «َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َأْمَثلُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٧٠  ِباْمَرَأِتهِ  َیْسَتْدِفئُ « َكانَ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  َأنَّ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْیفِ  ِفي ِبَها َوَیتََبرَّدُ  اْغَتَسلَ  َوَقدِ  ُجُنٌب، َوِهيَ  الشَِّتاءِ  ِفي   .)٤(»َكَذَلكَ  َوُهَما الصَّ

  َیْشَربُ  َأوْ  َیْطَعمُ  َأوْ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  َیَنامُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٧١  َوَلمْ  ،اْغَتَسلَ  اْلُجُنبُ : َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»َنَعمْ : «َقالَ  ِإَزاٌر؟ َجْزَلِتَها َعَلى َكانَ  ِإَذا َأُیَباِشُرَها اْمَرَأُتُه، َتْغَتِسلِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٧٢  َجاَمعَ  ِإَذا: «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أَ  َفْرَجهُ  َفْلَیْغِسلْ  ،َیْغَتِسلْ  َوَلمْ  َفَنامَ  اْمَرَأَتهُ  الرَُّجلُ  َالةِ  ُوُضوَءهُ  َوْلَیَتَوضَّ أَ  َوإَِذا ،ِللصَّ   .)٦(»َفْلُیْحِسنْ  َتَوضَّ

                                                           
 إسحاق أبو تدلیس، و )١٦٢: ص( التهذیب تقریب، متروك. عمارة بن الحسنإسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه  )(١

: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، األعور الحارثو  ).٢٤٥: ص( التحصیل جامع. عن الحارث األعور السبیعي
١٤٦ .(  

  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
 لیث،من طریق  )٢٤٣/ ٩( الكبیر المعجمإسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه الطبراني في كتابه  )(٤

 أبي بن اللیث فیهو  ،»الصیف في بها وأتبرد الشتاء، في بها ألستدفئ إني: «مسعود بن اهللا عبد قال الحكم، عن
  ).٤٦٤: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط سلیم

  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
 عن جریج، ابنمن طریق  )٦٤٠/ ٣(في مسنده  راهویه بن إسحاق إسناده صحیح، ورجاله ثقات. وفي روایة )(٦

 فیحسن: وقالت ولیتوضأ، الفرج یعني فلیغسل یغتسل ولم امرأته الرجل جامع إذا: " قالت عائشة، عن عطاء،
  ." r اهللا رسول من ذلك سمعت وأظنها قال. بلى: فقال الصالة؟ كوضوء ألیس: له فقلت الوضوء،
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٧٣  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أَ  ،ُجُنبٌ  َوُهوَ  َیَنامَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا« َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ : َأْخَبَرْتهُ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  َعْوٍف، ْبنِ  الرَّْحَمنِ   ُوُضوَءهُ  َتَوضَّ
َالةِ    .»َطِعمَ  ُثمَّ  َوَمْضَمَض، َفْرَجُه، َغَسلَ  َیْطَعمَ  َأنْ  َأَرادَ  َوإَِذا َیَناَم، َأنْ  َقْبلَ  ِللصَّ

أَ  ُثمَّ  َفْرَجُه، َغَسلَ « اْلَحِدیثِ  َهَذا ِفي َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  آَخرُ  َوَزادَ     . »َتَوضَّ
  .)٢(َعاِئَشةَ  َعنْ  َسَلَمَة، َأِبي َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  ،)١(اْلُخَراَساِنيُّ  َذِلكَ  َأْخَبَرَنا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٧٤  َأنَّهُ  ُعَمَر، َعنْ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
أَ  َنَعْم،: «َفَقالَ  ُجُنٌب؟ َوُهوَ  َیْطَعمُ  َأوْ  ،َأَحُدَنا َیَنامُ  َهلْ : r النَِّبيَّ  َسَألَ  َالةِ  ُوُضوَءهُ  َیَتَوضَّ   . »ِللصَّ

أَ  َذِلكَ  ِمنْ  َشْیًئا َیْفَعلَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا« ُعَمرَ  اْبنُ  َفَكانَ : َناِفعٌ  َقالَ  َالةِ  ُوُضوَءهُ  َتَوضَّ  َخَال  َما ِللصَّ
  .)٣(»ِرْجَلْیهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٧٥   .)٤(َنْحَوهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٧٦ ، َعَطاءٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َیْعُمرَ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  اْلُخَراَساِنيِّ

 َأنْ  َقْبلَ  َنامَ  َوُربََّما َیَناَم، َأنْ  َقْبلَ  اْغَتَسلَ  ُربََّما: «َقاَلتْ  ُجُنٌب؟ َوُهوَ  َیَنامُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َهلْ : َعاِئَشةَ 
أُ  َوَلِكنَّهُ  ،َیْغَتِسلَ    .)٥(َسَعةً  الدِّینِ  ِفي َجَعلَ  الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ : َقالَ  »َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٧٧  اْسَتْفَتى ُعَمرَ  َأنَّ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْأ، َنَعْم،: «َقالَ  ُجُنٌب؟ َوُهوَ  َأَحُدَنا َأَیَنامُ : َفَقالَ  r النَِّبيَّ    .»َشاءَ  ِإَذا َیْغَتِسلَ  َحتَّى ِلَیَنمْ  ُثمَّ  ِلیَتَوضَّ

 َغَسلَ  ُثمَّ  َماًء، َیِدهِ  َعَلى َصبَّ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  َیَنامَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا"  ،ُعَمرَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َوَكانَ : َقالَ  
 َعْیَنْیِه، ِفي َوَنَضحَ  ،َواْستَْنَثرَ  َمْضَمَض  ُثمَّ  َفْرَجُه، ِبَها َغَسلَ  الَِّتي َیَدهُ  َغَسلَ  ُثمَّ  الشَِّماِل، ِبَیِدهِ  َفْرَجهُ 

                                                           
)، ١٠٨٥قال المحقق: "لعل المراد بالخرساني عبد اهللا بن المبارك". قلت: هو كذلك؛ ألنَّ هذا الجزء ذكر برقم ( )(١

  وعیین فیه. 
  للحدیث طریقان، كالهما صحیح، ورجالهما ثقات. )(٢
. )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمريبن عمر  اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٣

  ). ١٠٧٥برقم (وهو عند المصنف 
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
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 َفَعلَ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  َشْیًئا، َیْطَعمَ  َأنْ  َأَرادَ  َوإَِذا ،َنامَ  ثُمَّ  ِبَرْأِسهِ  َوَمَسحَ  اْلِمْرَفَقْیِن، ِإَلى َوَیَدْیهِ  َوْجَههُ  َوَغَسلَ 
  .)١(َذِلكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٧٨ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَجْعِد، َأِبي ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
أَ  ،َیَنامَ  َأوْ  َیْأُكلَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا َكانَ « َالةِ  ُوُضوَءهُ  َیَتَوضَّ   .)٢(»ِللصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٧٩  َأنْ  َفَأَرْدتُ  ُجُنًبا ُكْنتُ  َلوْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْأُت، َأْشَربَ  َأوْ  َأْطَعَم، ُل؟ اْلُوُضوءُ  َعنِّي َأُیْجِزئُ  َأْطَعَم، َأنْ  َقْبلَ  َأْحَدْثتُ  َفَرْغتُ  َفَلمَّا َفَتَوضَّ   ". اْألَوَّ

  .)٣(»َواْشَربْ  َفاْطَعمْ : «َمْعَمرٌ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٨٠ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

أَ  ،ُجُنبٌ  َوُهوَ  َیْشَربَ  َأوْ  َیَنامَ  َأوْ  َیْأُكَل، َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا َكانَ : «ُعَمرَ  َالةِ  ُوُضوَءهُ  َتَوضَّ   .)٤(»ِللصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٨١  َكفَّْیِه، َیْغِسلُ  اْلُجُنبُ : «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»َیْأُكلُ  ثُمَّ  ُیَمْضِمُض، ُثمَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٨٢ ، َعنِ  الرَّ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َیِزیَد، ْبنِ  اْألَْسَودِ  َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٦(»َماءً  َیَمسُّ  َال  ُجُنًبا َیَنامُ « r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقاَلتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٨٣ ، َعنِ  الرَّ ، ُزَبْیدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  َیَدْیهِ  َیْغِسلُ  اْلُجُنبُ : «َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  اْلَیاِميِّ

  .)٧(»َوَیْأُكلُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٨٤  َعنِ  َرُجَلْینِ  َسَأْلتُ : َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

ْأتُ  َأَنامَ  َأنْ  َأَرْدتُ  ِإَذا: " َأَحُدُهَما َفَقالَ  ،اْلَجَناَبةِ   َأَنامَ  َأنْ  َأَرْدتُ  ِإَذا: اْآلَخرُ  َوَقالَ  -  َفْرِجي َوَغَسْلتُ  َتَوضَّ
  .)٨(" َأْطَعمَ  َأنْ  ُأِریدُ  َأنْ  ِإالَّ  ،َفْرِجي َغَسْلتُ 

                                                           
  للحدیث إسنادان، كالهما صحیح. )(١
  .)١٧٩: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال سالم بن أبي الجعد عن علي بن أبي طالب.  )(٢
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٨٥  َعنْ  َسَلَمَة، َأِبي َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  اْلُمَباَرِك، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َوَأَكلَ  َتَمْضَمَض  ثُمَّ  َیَدْیِه، َغَسلَ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  َیْأُكلَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا« r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٨٦ َأ؟ َأنْ  َقْبلَ  الرَُّجلُ  َأَیْطَعمُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َیَتَوضَّ
  .)٢(»َال : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٨٧ ، َعَطاءٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َقِدمَ : َقالَ  َیْعُمرَ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  اْلُخَراَساِنيِّ
 َعَلْیكَ : «َقالَ  r النَِّبيِّ  َعَلى َفَسلَّْمتُ  ِجْئتُ  ثُمَّ : َقالَ  ،ِبُصْفَرةٍ  َأْهُلهُ  َفَضمََّخهُ  َسَفَرةٍ  ِمنْ  َیاِسرٍ  ْبنُ  َعمَّارُ 

: َفَقالَ  َعَلْیُكْم، السََّالمُ : َفُقْلتُ  َأَثُرُه، َوِبي َرَجْعتُ  ُثمَّ  َفاْغَتَسْلُت، َفَذَهْبتُ : َقالَ  ،»َفاْغَتِسلْ  اْذَهبْ  السََّالُم،
 َقدْ  َأنِّي َظَنْنتُ  َحتَّى ِجْلِدي ِبَها َفَدلَّْكتُ  َشْقَفًة، َفَأَخْذتُ  َفَذَهْبتُ : َقالَ  ،»َفاْغَتِسلْ  اْذَهبْ  السََّالُم، َوَعَلْیُكمُ «

 الَ  اْلَمَالِئَكةَ  ِإنَّ : «َقالَ  ُثمَّ  ،»اْجِلْس  السََّالمُ  َوَعَلْیُكمُ : «َفَقالَ  َعَلْیُكْم، السََّالمُ : َفُقْلتُ  ،َأتَْیُتهُ  ُثمَّ  َأْنَقْیُت،
أَ  َأوْ  ،َیْغَتِسلَ  َحتَّى ُجُنًبا َوَال  ِبَخْیٍر، َكاِفرٍ  ِجَناَزةَ  َتْحِضرُ  َالِة، ُوُضوَءهُ  َیَتَوضَّ  ُمَتَضمًِّخا َوَال  ِللصَّ
  .)٣(»ِبُصْفَرةٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٨٨ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ : r النَِّبيَّ  َسَألَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ
أْ : «َفَقالَ  ُجُنٌب؟ َوَأَنا َأَنامُ  َالةِ  ُوُضوَءكَ  َتَوضَّ   .»ِللصَّ

 ،َوَیَدْیهِ  َوَوْجَههُ  َفْرَجهُ  َغَسلَ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  َیْطَعَم، َأوْ  َیَنامَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا ُعَمرَ  اْبنُ  َفَكانَ : َساِلمٌ  َوَقالَ  
  .)٤(َذِلكَ  َعَلى َیِزیدُ  َال 

  ُجُنبٌ  َوُهوَ  َبْیِتهِ  ِمنْ  َیْخُرجُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٨٩  ُجُنبٌ  َوُهوَ  ِلَحاَجِتهِ  الرَُّجلُ  َأَیْخُرجُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْأ؟ َوَلمْ    .)٥(»َنَعمْ : «َقالَ  َیَتَوضَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٩٠ ، َعنِ  الرَّ  ُمْصَعبِ  َعنْ  اْألَْخَنِس، ْبنِ  ُبَكْیرِ  َعنْ  َسَلَمَة، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

أَ  َأْجَنبَ  ِإَذا« َسْعدٌ  َكانَ : َقالَ  َسْعدٍ  ْبنِ  َالِة، ُوُضوَءهُ  َتَوضَّ   .)٦(»ِلَحاَجِتهِ  َخَرجَ  ُثمَّ  ِللصَّ
                                                           

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  . )٢٩٩: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف، فیه إرسال یحیى بن یعمر عن عمار بن یاسر.  )(٣
  للحدیث إسنادان، كالهما صحیح. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  ).٥٤٣: ص( التهذیب تقریب. صدوق، مسلم بن المغیرة سلمة أبو فیه، موقوف حسن إسناده )(٦
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  ُجُنًبا َوَیطَِّلي َیْحَتِجمُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٩١  ،َبالنَّْوَرةِ  َوَیطَِّلي ،َیْحَتِجمُ  اْلُجُنبُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْأ؟ َوَلمْ  َرْأَسهُ  َوَیْحِلقُ  َأْظَفاَرُه، َوُیَقلِّمُ    .)١(»َوَیَتَعجَّبُ  َلَعْمِري َأيْ  َذاكَ  َوَما َنَعْم،: «َقالَ  َیَتَوضَّ
  اْلَمْرَأةِ  اْحِتَالمِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٩٢  َرُسولَ  اْمَرَأةٌ  اْستَْفَتتِ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  ،)٢(الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َرُسولُ  ِإَلْیَها َفاْلَتَفتَ  َذِلَك؟ اْلَمْرَأةُ  َتَرى َأوَ  ،النَِّساءَ  َفَضْحتِ : َعاِئَشةُ  َلَها َفَقاَلتْ  َتْحَتِلُم، اْلَمْرَأةِ  َعنِ  r اللَّهِ 
 َأْنَزَلتِ  ِإَذا ِباْلُغْسلِ  اْلَمْرَأةَ  r النَِّبيُّ  َوَأَمرَ  "َیِمیُنَك؟ َتِرَبتْ  الشََّبُه، َیُكونُ  َأْینَ  َفِمنْ : «َفَقالَ ، r اللَّهِ 

  .»اْلَمْرَأةُ 
 َأُبو َزْوُجَها اْألَْنَصاِریَّةُ  ُسَلْیمٍ  ُأمُّ  َأنََّها ،َأِبیهِ  َعنْ  ُیَحدُِّث، ُعْرَوةَ  ْبنَ  ِهَشامَ  َوَسِمْعتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ  

  .)٣(َطْلَحةَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٩٣  ْبنِ  َأَنسِ  ُأمُّ  َوِهيَ  ُسَلْیمٍ  ُأمَّ  َأنَّ  اْلَحَسِن، َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ

  .)٤(»الرَُّجلُ  َیَراهُ  َما اْلَمْرَأةُ  َرَأتِ  ِإَذا: «َقالَ  اْلُغْسُل؟ ِإْحَداَنا َعَلى َیِجبُ  َمَتى: اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقاَلتْ  َماِلكٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٩٤ َبْیِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  الزُّ

 َطْلَحةَ  َأِبي َبِني ُأمُّ  ُسَلْیمٍ  ُأمُّ  َدَخَلتْ : َقاَلتْ  r النَِّبيِّ  َزْوجِ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  َحدَّثَْتُه، َسَلَمةَ  َأِبي ِبْنتَ  َزْیَنبَ  َأنَّ 
 َرَأِت  ِإَذا َنَعْم،: «َقالَ  اْحَتَلَمْت؟ ِإَذا ُغْسلٌ  اْلَمْرَأةِ  َعَلى َهلْ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقاَلتْ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى
  .)٥(»اْلَماءَ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
وقال المحقق: "وأما روایة الزهري إیاه منقطعًا فلم أقف على  ).١١٠١( برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

من نبه علیها، فلعل ناسخ أصلنا أسقط "عن عروة" من اإلسناد فلیحقق". قلت: ومدلل على قول المحقق ما قله 
  ".َأِبیهِ  َعنْ  ُیَحدُِّث، ُعْرَوَة، ْبنَ  ِهَشامَ  َوَسِمْعتُ  معمر في أخر: "

  .ثقات ورجاله، صحیحللحدیث طریقان، كالهما  )(٣
: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشامالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٤

  ).١٠٩٤برقم (وهو عند المصنف . )٥٧٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
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٢٣٩ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٩٥ ، َعنِ  الرَّ  النَِّبيَّ  َسَأَلتِ  اْمَرَأةً  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
r  ُْأمُّ  َقاَلتْ  ،»اْلُغْسلُ  َعَلْیَها: «َقالَ  الرَُّجُل؟ َیَرى َما اْلَمَنامِ  ِفي َتَرى اْلَمْرَأةُ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفَقاَلت 

  .)١(»َوَلُدَها ُیْشِبُهَها َفِبَما ،َنَعمْ : «َقالَ  اْلَمْرَأُة؟ َتْحَتِلمُ  َوَهلْ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َسَلَمةَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٩٦  ُأمُّ  َقاَلتْ : َیُقولُ  َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َسِمعَ  َمْن، َحدَّثَِني: َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ

 َفَضْحتِ : َعاِئَشةُ  َفَقاَلتْ  اْلَمَناِم؟ ِفي الرَُّجلُ  َیَرى َما َتَرى اْلَمْرَأةُ  َعَلْیكَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُسَلْیمٍ 
، ِمنَ  َیْسَتْحِیي َال  اللَّهَ  ِإنَّ : َفَقاَلتْ  ،النَِّساءَ   َیُكونُ  َأْینَ  َفِمنْ  ،َیَداكِ  َتِرَبتْ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلَحقِّ
  .)٢(»اْألَْشَباهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٩٧ ، َعنِ  الرَّ  ِإَذا: «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»َفْلَتْغَتِسلْ  اْلَماءَ  َفَأْنَزَلتِ  اْلَمْرَأةُ  اْحَتَلَمتِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٩٨  ِإْحَدى ِإَلى َجاَءتْ  اْمَرَأةً  َأنَّ  َعِتیٍق، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َلهُ  َذَكَرتْ  r النَِّبيُّ  َجاءَ  َفَلمَّا ،َخَرَجتْ  ُثمَّ  ُیِصیُبَها، الرَُّجلَ  َأنَّ  َتَرى اْلَمْرَأةُ : َفَقاَلتْ  ،r النَِّبيِّ  َأْزَواجِ 

ةَ  َفَأَعاَدتِ  َلَها َفَأَمرَ  ،َزْوَجُتهُ  َذِلكَ )٤(وَ    .)٥(»َفْلَتْغَتِسلْ  َرْطًبا َرَأتْ  ِإَذا: «َفَقالَ  ،اْلِقصَّ
  اْغَتَسلَ  ِإَذا الرَُّجلِ  َسْترِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٩٩  ِإَلى َیْغَتِسلُ  َكانَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َبَلَغِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َحْسُبكَ  َنَعْم،: «َقالَ  َصْخَرًة؟ َأوْ  َجَبًال  ِعْنِدي َوَأَدعُ  َبِعیٍر، ِإَلى َأْغَتِسلَ  َأنْ  َعنِّي ُیْجِزئُ  َأَتَراهُ : ُقْلتُ  َبِعیِرِه،
 ،»ُجْدَراِنَها َبْعضِ  ِإَلى َوَلِكنْ  َال،: «َقالَ  ،َوَسِطَها؟ ِإَلى َفَأْغَتِسلُ  ،ُحْجَرِتي َفَوَسطَ : ُقْلتُ : َقالَ  ،»َبِعیُركَ 

  .)٦(»َنَعمْ : «َقالَ  َأَفَحْسِبي؟ َشْيءٌ  َوَال  ِسْترٌ  َعَلْیهِ  َوَلْیَس : ُقْلتُ : َقالَ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  ).١٠٩٤( برقموهو عند المصنف الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا.  )(٢
، )٢٤٥: ص( التحصیل جامع. عن الحارث األعور السبیعي إسحاق أبو تدلیسإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣
   .)١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور اهللا عبد بن الحارثو 

  لم تزد. )١١٠٧(برقم  ١قال المحقق: "عندي الواو زائدة". وفي دار التأصیل ط )(٤
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٥
 الكبرى السننإسناده صحیح موقوف، مع أنَّ في إسناده رجال مبهمین؛ ألنَّ البیهقي أخرجه في كتابه  )(٦
  ".قال أنه أمیة بن یعلى أبیه عن أخبره، یعلى بن صفوان أن عطاء ، وعینت الرواه المبهمین وهم "عن)٥/١٠٠(



٢٤٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٠٠  َعْبدُ  َذَهبَ : َقالَ  ُأَمیَّةَ  ْبنُ  ِإْسَماِعیلُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َفَأْخَبَرا َفَرَجَعا َفاْغَتَسَال، اْلِحرَّةِ  ِبَظاِهرِ  َغِدیرٍ  ِإَلى اْلَوِلیدِ  ْبنُ  َخاِلدُ  َأوْ  َبْكٍر، َوَأُبو َعْوٍف، ْبنُ  الرَّْحَمنِ 

 َحتَّى َعَلْیهِ  َسَتْرتُ : َقالَ  ،»َفَعْلُتَما؟ َفَكْیفَ : «َقالَ  ،اْغِتَساِلِهَما َعنِ  َأْخَبَرا َحتَّى ،َمْخَرِجِهَما َعنْ  r النَِّبيَّ 
  .)١(»َضْرًبا َألَْوَجْعُتُكَما ،َذِلكَ  َغْیرَ  َفَعْلُتَما َلوْ : «َقالَ  ،اْغَتَسْلتُ  َحتَّى َعَليَّ  َسَترَ  ،اْغَتَسلَ  ِإَذا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٠١   r النَِّبيُّ  َكانَ  َلمَّا: َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َلُه، َصاِحبٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
یحُ  َهبَّتِ  َعَلْیِه، َمْسُتورٌ  َثْوبٌ  َوَعَلْیهِ  َباْلُحَدْیِبَیِة،  ُعْرَیاًنا َیْغَتِسلُ  ِبَرُجلٍ  ُهوَ  َفِإَذا ،َعْنهُ  الثَّْوبَ  َفَكَشَفتِ  الرِّ

 الَ  اْلَمَالِئَكةَ  َفِإنَّ  ،اْلِكَرامِ  ِمنَ  َواْسَتْحُیَوا اللََّه، اتَُّقَوا ،النَّاُس  َأیَُّها َیا: " َوَقالَ  r النَِّبيُّ  َفَتَغیَّظَ  ِباْلَبَراِز،
 َوَنِسیتُ : َقالَ  - "  اْلَخَالءِ  ِفي َكانَ  َوإَِذا اْمَرَأَتُه، ُیَجاِمعُ  الرَُّجلُ  َكانَ  ِإَذا: َثَالثٍ  ِإْحَدى ِعْندَ  ِإَال  تَُفاِرُقُكمْ 
 َأوْ  ِعیٍر،بَ  َجْنبِ  ِإَلى َأوْ  ِجَداٍر، ِإَلى َباِالْغِتَسالِ  َفْلَیَتَوارَ  ،َأَحُدُكمْ  اْغَتَسلَ  َفِإَذا: «r النَِّبيُّ  َقالَ  -  الثَّاِلَثةَ 
  .)٢(»َأُخوهُ  َعَلْیهِ  َیْسُترُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٠٢ ، َعیَّاشٍ  ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الرَّ  َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  اْلِحْمِصيِّ
 ُأُزرٌ  َعَلْیِهمْ  َلْیَس  ُعَراةً  النَّْهرِ  ِفي َیْغَتِسُلونَ  َقْوًما َرَأى r النَِّبيَّ  َأنَّ : َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َرُجٍل،
  .)٣(] "١٣: نوح} [َوَقاًرا ِللَّهِ  َتْرُجونَ  َال  َلُكمْ  َما: " {َفَقالَ  ،َصْوِتهِ  ِبَأْعَلى َفَناَدى َفَوَقفَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٠٣  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
: r ِللنَِّبيِّ  َعبَّاٌس  َفَقالَ  اْلِحَجاَرَة، َیْنُقَالنِ  َوَعبَّاٌس  r النَِّبيُّ  َذَهبَ  اْلَكْعَبةُ  ُبِنَیتِ  َلمَّا: َیُقولُ  اللَّهِ  َعْبدِ 

 َقامَ  ُثمَّ  السََّماِء، ِإَلى َعْیَناهُ  َوَطَمَحتْ  اْألَْرِض، ِإَلى َفَخرَّ  َفَفَعلَ  ،اْلِحَجاَرةِ  ِمنَ  َرَقَبِتكَ  َعَلى ِإَزاَركَ  اْجَعلْ 
  .)٤(ِإَزاُرهُ  َعَلْیهِ  َفُشدَّ  ،»ِإَزاِري ِإَزاِري: «َفَقالَ 

                                                           
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(١
  اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، والحدیث مرسل. )(٢
 عن یحدث لم وهنا، غیرهم في مخلط بلده أهل عن روایته في صدوق، عیاش بن إسماعیلإسناده ضعیف، فیه  )(٣

 ورود أسباب في والتعریف البیانقال صاحب كتاب فائدة: ، ورجًال مبهمًا. )١٠٩: ص( التهذیب تقریب. بلده أهل
 عنه سببه y طالب أبي بن علي عن المستدرك في والحاكم شیبة أبي ابن أخرجه: ")١٩٥/ ٢( الشریف الحدیث

 هللا ترجون ال لكم ما صوته بأعلى فنادى فوقف أزر علیهم لیس عراة النهر في یغتسلون أناساً  r النبي رأى قال
  .!!؟ "وقاراً 

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٠٤   .)١(ِمْثَلهُ  َجاِبرٍ  َعنْ  َعْمٍرو، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٠٥  َلمَّا: "الطَُّفْیلِ  َأِبي َعنْ  ُخثَْیٍم، ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

: َقالَ  ،َعاِتِقهِ  َعَلى َفَوَضَعهُ  الثَّْوَب، َفَأَخذَ  َمَعُهمْ  َیْنُقلُ  r َوالنَِّبيُّ  اْلِحَجاَرَة، َیْنُقُلونَ  النَّاُس  َكانَ  اْلَبْیتُ  ُبِنيَ 
  .)٢(" َثْوَبهُ  َوَلِبَس  اْلَحَجرَ  َفَأْلَقى: َقالَ  ،َعْوَرَتكَ  َتْكِشفْ  َال : َفُنوِديَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٠٦  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  َجدِّهِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َحِكیٍم، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َمَلَكتْ  َما َأوْ  َزْوَجِتَك، ِمنْ  ِإَال  َعْوَرَتكَ  َعَلْیكَ  اْحَفظْ : «َقالَ  َنَذُر؟ َوَما َعْوَراِتَنا ِمنْ  َنْأِتي َما اللَِّه،

 َأَحدٌ  َیَرى َال  َأنْ  اْسَتَطْعتَ  ِإنِ : «َقالَ  َبْعٍض؟ ِفي َبْعُضَنا َكانَ  َفِإَذا اللَِّه، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  ،»َیِمیُنكَ 
 َوَوَضعَ  ،ِمْنهُ  ُیْسَتْحَیى َأنْ  َأَحقُّ  َفاللَّهُ : «َقالَ  َخاِلًیا؟ َأَحُدَنا َكانَ  ِإَذا َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ : َقالَ  »َفاْفَعلْ  ،َعْوَرَتكَ 

  .)٣(»َفْرِجهِ  َعَلى َیَدهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٠٧  ُیَباِشرُ  الَ : «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َعْوَرةِ  ِإَلى تَْنُظرَ  َأنْ  اْلَمْرَأةِ  وََال  الرَُّجِل، َعْوَرةِ  ِإَلى َیْنُظرَ  َأنْ  ِللَرُجلٍ  َیِحلُّ  َوَال  اْمَرَأًة، اْمَرَأةٌ  َوَال  َرُجًال، َرُجلٌ 
  .)٤(»اْلَمْرَأةِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٠٨    اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَقاِسِم، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 ،َبْعضٍ  َعَلى َبْعُضَنا َیُصبُّ  َنْغَتِسلُ  َوَنْحنُ  )٥( ]َعِليٌّ [ َعَلْیَنا َأَتى: َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َرِبیَعَة، ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنِ 

 الَِّذي: اْلَخَلفَ  َیْعِني -  »الشَّرِّ  َخَلفَ  َتُكوُنَوا َأنْ  َألَْخَشى ِإنِّي َواللَّهِ  ،؟َتْستَِتُرونَ  وََال  َأَتْغَتِسُلونَ : «َفَقالَ 
  .)١(- الشَّرُّ  ِفیِهمُ  َیُكونُ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  . )٣١٣: ص( التهذیب تقریب، صدوق. خثیم بن عثمان بن اهللا عبدإسناده حسن، فیه  )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
 الرحمن عبد عن أسلم، بن زید) من طریق ١/٢٦٦رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه مسلم في صحیحه ( )(٤
 عورة إلى المرأة وال الرجل، عورة إلى الرجل ینظر ال: «قال r اهللا رسول أن أبیه، عن الخدري، سعید أبي بن

  .»الواحد الثوب في المرأة إلى المرأة تفضي وال واحد، ثوب في الرجل إلى الرجل یفضي وال المرأة،
، وهذه مزیده خطأ؛ ألنَّ أخرجه الطبراني كما أشار الهیثمي في )١١١٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

 ونحن علینا أتى: قال أبیه عن ربیعة، بن عامر بن اهللا عبد عن )٢٦٩/ ١( الفوائد ومنبع الزوائد مجمعكتابه 
 یعني - الشر خلف تكونوا أن ألخشى إني واهللا! تستترون؟ وال أتغتسلون: " فقال بعض، على بعضنا یصب نغتسل
  ."موثقون ورجاله الكبیر، في الطبراني رواهثم قال: " ».- الشر فیهم یكون الذي الخلف



٢٤٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٠٩  ْبنُ  ُعَمرُ  َبَعثَ : َقالَ  ،ُنَسيٍّ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  اْلَغاِز، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
 َفَسِمعَ  َعَباَءةٍ  َأوْ  ،ُصوفٍ  ِمنْ  َلهُ  ِخَباءٍ  ِفي َوُهوَ  اْلُفَراتِ  َعَلى َفَنَزلَ  َسِریَّةٍ  َعَلى َسْلَمانَ  t اْلَخطَّابِ 
: َوَقالَ  َأَصاِبَعُه، َوَعَقدَ  َیَدهُ  َوَنَصبَ  َهَكَذا ِبَیِدهِ  َفَقالَ  اْلَماِء، َعَلى َنَزَلَوا َقدْ  َأنْ  َفَرَأى النَّاِس، َأْصَواتَ 

 َیَرى َأوْ  ُمْسِلٍم، َعْوَرةَ  َأَرى َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  ،ُأْنَشرُ  ثُمَّ  َأُموُت، ُثمَّ  ُأْنَشُر، ثُمَّ  َأُموتَ  َأنْ  َواللَّهِ «
  .)٢(»َعْوَرِتي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١٠  َأنَّ  َبَلَغِني،: َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
ال   )٣([...] َفَصبَّ  َرُجَال  َأَمرَ « r اللَّهِ  َرُسولَ    .)٤(»َماءٍ  ِمنْ  ِسجِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١١  r النَِّبيُّ  َكانَ  َلمَّا: َقالَ  َعَطاءٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َخَرُجَوا َقاِئًما َرآهُ  َفَلمَّا َفَقامَ  ،r النَِّبيُّ  َفَرَجعَ  ،َحْوضٍ  َعَلى ِباْلَبَرازِ  َیْغَتِسلُ  ِبَرُجلٍ  ُهوَ  َفِإَذا َأْقَبلَ  ،َباْألَْبَواءِ 

 َأَحُدُكمْ  اْغَتَسلَ  َفِإَذا السَّْتَر، ُیِحبُّ  َوِستِّیرٌ  اْلَحَیاَء، ُیِحبُّ  َحِیيٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ : «َفَقالَ  ،ِرَحاِلِهمْ  ِمنْ  ِإَلْیهِ 
  .»َفْلَیَتَوارَ 

: َوَقالَ  ،»اللَّهَ  اتَُّقَوا: «َذِلكَ  َمعَ  َقالَ  َقدْ : اْلَحَكمِ  ْبنُ  َوُیوُسفُ  ُعَبْیدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ِحیَنِئذٍ  َفَقالَ  
  .)٥(َذِلكَ  ِفي ُكلُّهُ  َقْوًال، r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ،»َبِعیِرهِ  ِإَلى َفْلَیْغَتِسلْ  َیُكنْ  َلمْ  َفِإنْ  ُغَالُمُه، َأوْ  َأُخوُه، َعَلْیهِ  ِلُیْفِرغْ «

                                                                                                                                                                          
: قال عامر بن اهللا عبد عن سعید، بن یحیىمن طریق  )١٠٠/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه   

 إني واهللا الرجل، عورة الرجل أیرى: «وقال بنا، فصاح: قال علیه، وأصب علي یصب نغتسل، ورجالً  أنا أبي رآني
  .»الخلف آلراكم

. )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبداألثر صیحح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(١
  بإسناد صحیح. )١٠٠/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابنوأخرجه 

 بن قیسفمرة رواه مرسًال كما هنا، ومرة رواه موصوًال عن  نسى بن عبادةإسناده ضعیف موقوف، الختلف على  )(٢
 عورة أرى أن من إلي أحب أنشر ثم أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، ثم أموت ألن: «بلفظ سلمان، عن الحارث،

  . )١٠١/ ١( شیبة أبي ابن مصنفكما في  »مني یراها أو الرجل
 ثم أنشر، ثم أموت ألن: فقال أزر، بغیر الماء في یقفون قوماً بلفظ: " موسى يأبومرة رواه مرسًال عن   

  .)١١٤/ ٤( الكبرى الطبقات ". كما فيهذا مثل أفعل أن من إلي أحب أنشر ثم أموت ثم أنشر، ثم أموت
  [علیه]. )١١١٩(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٣
  ، والحدیث بالغ.)٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، العالء بن یحیىاإلسناد فیه  )(٤
 بن یعلى بن صفوان عن عطاء،من طریق  )٤٨٤/ ٢٩(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه أحمد في مسنده  )(٥

 . حسنه" بشيء فلیتوارى یغتسل أن أحدكم أراد فإذا ستیر، حیي اهللا إن: " r اهللا رسول قال: قال أبیه، عن أمیة،
  شعیب األرنؤوط في حاشیته.
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٢٤٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١١٢  َلهُ  ِبَأِجیرٍ  ُهوَ  َفِإَذا َخَرجَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،َبَلَغِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»ِبكَ  َلَنا َحاَجةَ  َال  َأَجاَرَتكَ  ُخذْ  َربَِّك، ِمنْ  َتْسَتْحِیي َأَراكَ  الَ : «َفَقالَ  ،اْلَبَرازِ  ِفي َیْغَتِسلُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١٣  َیْغَتِسلُ  َفَرآهُ  َرُجًال  اْسَتْأَجرَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  )٢(َعاِمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َعنَّا َواْذَهبْ  ،َجاَرَتكَ إِ  ُخذْ : «َلهُ  َفَقالَ  ،َخِرَبةٍ  ِعْندَ  ِباْلَبَرازِ  ُعْرَیاًنا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١١٤ ، َجاِبرٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ ، َعنِ  اْلُجْعِفيِّ  َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  َأوْ  الشَّْعِبيِّ
 اْلَماِء، ِفي ِإنَّ : «َقاَال  ُثمَّ  ِإَزاُرُه، ِمْنُهَما َواِحدٍ  ُكلِّ  َوَعَلى اْلُفَراتَ  َدَخَال  َوُحَسْیًنا َحَسًنا، َأنَّ : َعِليٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ 

  .)٤(»َساِكًنا ِلْلَماءِ  ِإنَّ  َأوْ 
زَّاِق، َعْبدُ -  )٥([...]  ىلَ یْ لَ  يبِ أَ  نَ بْ  نِ مَ حْ الرَّ  دَ بْ عَ  تُ یْ أَ رَ : الَ قَ  َفْرَوَة، َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنُ  َعنْ  الرَّ

  .)٦(هُ ارُ زَ إِ  هِ یْ لَ عَ وَ  اتَ رَ فُ الْ  لَ خَ دَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١٥ َناِد، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َرآِني: َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َجْرَهٍد، اْبنِ  َعنِ  الزِّ

  .)٧(»اْلَعْوَرةِ  ِمنَ  َفِإنََّها ؛َغطَِّها: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َفِخِذي، َكاِشفٌ  َوَأَنا r اللَّهِ  َرُسولُ 
  ِللرَِّجالِ  اْلَحمَّامِ  َبابُ 

                                                           
  رجاله ثقات، والحدیث بالغ. )(١
[معمر]، وقالوا في حاشیته: "في األصل  )١١٢٢(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل". وفي دار التأصیل ط )(٢

 األصل في كذا" :)١٢٠٧(هو كذلك؛ لقول المحقق في حاشیة رقم والمطبوع: "عامر"، والظاهر أنَّه مصحف". قلت: 
 أشار كما) ١٢١٧( برقم ١ ط التأصیل دار وفي". نظائر وله"، معمر" والصواب الناسخ من قلم سبق عندي وهو

قالوا في حاشیته: "في األصل: "عامر"، وهو خطأ،  )٢١٤١(برقم  ١وفي حاشیة دار التأصیل ط .المحقق
  والتصویب من األوسط البن المنذر،...، من طریق عبد الرزاق".

  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٣
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤
  ).١١٢٤برقم ( ١استدركته من دار التأصیل ط )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
الحدیث حسن بشواهده، وهذا إسناده مضطرب، الختالف على أبي الزناد فمره رواه عن ابن َجْرَهد، كما هنا،  )(٧

 عن َجْرَهد ، بن الرحمن عبد بن زرعة، ومره رواه عن  )١٠٧/ ٢( الحمیدي مسندكما في  َجْرَهدومرة رواه عن آل 
 أحمد مسند، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة بشواهدوالحدیث حسن . )٢٨٠/ ٢٥( أحمد مسندكما في  َجْرَهد ، جده

  حاشیة مسند أحمد. فلینظر. ولتمام الفائدة )٢٧٤/ ٢٥(



٢٤٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١٦  اتَُّقَوا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  )١([...] الرَّ
 َفَمنْ : «َقالَ  ،َكَذا ِمنْ  َوَیْنَفعُ  اْلَوَسِخ، ِمنَ  ُیَنقِّي ِإنَّهُ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقاُلوا ،»اْلَحمَّامُ  َلهُ  ُیَقالُ  َبْیًتا اللَّهَ 

  .)٢(»َفْلَیْسَتِتْر  َدَخَلهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١٧ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ

: َقالَ  ،َوَكَذا َكَذا ِمنْ  َوَیْنَفعُ  اْلَوَسِخ، ِمنَ  ُیَنقِّي )٣(، [...]اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ِقیلَ  ،»اْلَحمَّامُ  َلهُ  ُیَقالُ  َبْیًتا اتَُّقَوا«
  .)٤(»َفْلَیْسَتِترْ  َدَخَلهُ  َفَمنْ : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١٨ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  اْلَبِطیِن، ُمْسِلمٍ  َعنْ  ِدثَاٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»ِإَزارٍ  ِبَغْیرِ  اْلَحمَّامِ  ُدُخولُ  َحَرامٌ «

                                                           
وهو [سفیان الثوري] كما عیین برقم  )١١٢٦(برقم  ١سقط شیخ عبد الرزاق منا هنا، ومن دار التأصیل ط )(١
  من طریق سفیان الثوري، به. )٥٠٤/ ٧( الكبرى السنن)، وأخرجه البیهقي في كتابه ١١١٧(

 عن طاووس، ابن)، من طریق سفیان الثوري ١١/١٥٤رجاله ثقات، والحدیث مرسل. ورواه البزار في مسنده ( )(٢
 أبیه عن طاووس، ابن عن الناس، یرویه إنما الحدیث وهذامرفوعًا. وعلق علیه البزار فقال: " عباس، ابن عن أبیه،
 یعلى عن یوسف، إال" r النبي عن عباس، ابن عن طاووس، عن: فیه قال أحداً  نعلم وال ،مرسالً  r النبي عن
قلت: یعلى بن  ."r النبي عن أبیه عن طاووس، ابن عن،  الثوري عن یعلى عن،  یوسف غیر ورواه الثوري، عن

. وأشار إلى تضعیفه )٦٠٩: ص( التهذیب تقریب، وهنا حدیث عنه. لین ففیه الثوري عن حدیثه في إال ثقةعبید ، 
  .)٢٠٦/ ٨( السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواءاأللباني في كتابه 

 حدیث هذا: ")٣٢٠/ ٤( الصحیحین على المستدركقال الحاكم عن الروایة المرفوعه في كتابه فائدة:   
  ".!!"، ووافقه الذهبيیخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح

  ) [إنَّه].١١٢٧برقم ( ١زید في دار التأصیل ط )(٣
 عن طاووس، ابن)، من طریق سفیان الثوري ١١/١٥٤رجاله ثقات، والحدیث مرسل. ورواه البزار في مسنده ( )(٤

 أبیه عن طاووس، ابن عن الناس، یرویه إنما الحدیث وهذامرفوعًا. وعلق علیه البزار فقال: " عباس، ابن عن أبیه،
 یعلى عن یوسف، إال" r النبي عن عباس، ابن عن طاووس، عن: فیه قال أحداً  نعلم وال ،مرسالً  r النبي عن
قلت: یعلى بن  ."r النبي عن أبیه عن طاووس، ابن عن،  الثوري عن یعلى عن،  یوسف غیر ورواه الثوري، عن

. وأشار إلى تضعیفه )٦٠٩: ص( التهذیب تقریب، وهنا حدیث عنه. لین ففیه الثوري عن حدیثه في إال ثقةعبید ، 
  .)٢٠٦/ ٨( السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواءاأللباني في كتابه 

 حدیث هذا: ")٣٢٠/ ٤( الصحیحین على المستدركقال الحاكم عن الروایة المرفوعه في كتابه فائدة:   
  ".!!"، ووافقه الذهبيیخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح

بِّي بن أبي شبیب ِدثَار إسناده حسن مقطوع، فیه )(٥ ، )١٠٤/ ١( شیبة أبي ابن مصنففي فائدة: ، صدوق. الضَّ
. قلت: الصواب الذي هنا؛ ألنَّ )١٨٨/ ١(محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةوكذلك بتحقیق  الضبي] داود[
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٢٤٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١١٩ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  َیِزیَد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِزَیاٍد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 ُتْدَعى ُبُیوًتا َفَتِجُدونَ  ،اْألََعاِجمِ  َعَلى َسَتْظَهُرونَ  ِإنَُّكمْ : "َقالَ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َیْرَفُعهُ  َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 

 ِمنْ  َأوْ  ،ُنَفَساءَ  ِإَال  النَِّساءُ  َیْدُخْلَها َوَال  - ِبِمْئَزرٍ : َقالَ  َأوْ  -  ِبِإَزارٍ  ِإَال  الرَِّجالُ  َیْدُخْلَها َفَال  ،اْلَحمَّاَماتِ 
  .)١("َرضٍ مَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٢٠  ُموَسى َأِبي ِإَلى َكَتبَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َحْوضٍ  ِمنْ  اْثَنانِ  َیْغَتِسلُ  َوَال  ِبِمْئَزٍر، ِإَال  اْلَحمَّامَ  َتْدُخَلنَّ  َأالَّ : «اْألَْشَعِريِّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٢١  ،اللَّهِ  اْسمَ  ِفیهِ  َیْذُكرُ  َوَال  ،ِمْثُلهُ  ُعَمَر، َعنْ  َبَلَغُه،: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(ِمْنهُ  َیْخُرجَ  َحتَّى

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٢٢ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمرََّة، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
 ِمنَ : َقاَال  »َأْنُتَما؟ ِممَّا: «َفَقالَ  ،ُمدَِّهَنْینِ  اْلَحمَّامِ  ِمنَ  َخَرَجا َقدْ  َرُجَلْینِ  َعِليٌّ  َلِقيَ : َقالَ  )٤(الثََّقِفيِّ  َسَلَمةَ 

  .)٦(»َیاِسرٍ  ْبنُ  َعمَّارُ  :اْلُمَهاِجرُ  ِإنََّما )٥( ]اْلُمَهاِجِرینَ  ِمنَ  َأْنُتَما َبلْ [ ،َكَذْبُتَما: «َقالَ  َ،اْلُمَهاِجِرین

                                                                                                                                                                          
 لم ممن الثقاتوذكره، وكذلك في انظر ترجمته في كتاب  )٣٦٨: ص( األخالق مساوئالخرائطي أخرجه في كتابه 

  .)١٩٥/ ٤( الستة الكتب في یقع
  . )٣٤٠: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. اإلفریقي زیاد بن الرحمن بدإسناده ضعیف، فیه ع )(١
 التحصیل جامع األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن عمر بن الخطاب. )(٢
 بن عمر كتاب علینا قرئ: قال نفیر بن جبیرمن طریق  )٣٤٥: ص( همسند. وأخرجه ابن الجعد في )٢٥٥: ص(

: أشیاء ثالثة في اللهو واجعلوا سقم، من إال امرأة تدخله وال بمئزر، إال الحمام الرجل یدخل ال: بالشام الخطاب
  .)٥٧/ ٦( المیزان لسان. وفیه عمارة بن راشد، صدوق. والنضال والنساء الخیل

 علینا قرئ: قال نفیر بن جبیرمن طریق  )٣٤٥: ص( همسندرجاله ثقات، واألثر بالغ. وأخرجه ابن الجعد في  )(٣
 في اللهو واجعلوا سقم، من إال امرأة تدخله وال بمئزر، إال الحمام الرجل یدخل ال: بالشام الخطاب بن عمر كتاب
  .)٥٧/ ٦( المیزان لسان. وفیه عمارة بن راشد، صدوق. والنضال والنساء الخیل: أشیاء ثالثة

قال المحقق: "كذا في األصل، وٕانما یروي عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة الكوفي الجملي". وفي دار  )(٤
اسقط، وقالوا في حاشیته: "بعده في األصل: "الثقفي" خطأ، وٕانما نسبه: عبد اهللا بن  )١١٣٢(برقم  ١التأصیل ط 

  لكوفي المرادي الجملي".سلمة ا
" بین عالمتین تشیران إلى أنَّه مزید خطأ". وفي دار اْلُمَهاِجِرینَ  ِمنَ  َأْنُتَما َبلْ  قال المحقق: " في األصل " )(٥

  لم تزد. )١١٣٢(برقم  ١التأصیل ط 
  .)٦٣: ص( للعالئي المختلطینموقوف، فیه اختالط عبد اهللا بن سلمة الكوفي.  إسناده ضعیف )(٦



٢٤٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٢٣ : َفَقالَ  اْلَحمَّامِ  ُدُخولِ  َعنْ  اْلَحَسنُ  ُسِئلَ : َقالَ  ،َحسَّانَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
ْسَالمُ : «اْلَحَسنُ  َفَقالَ  ُعَراًة، َقْوًما ِفیهِ  َنَرى ِإنَّا: َفَقاُلوا ،»ِبِمْئَزرٍ  َكانَ  ِإَذا ِبهِ  َبْأَس  َال «  ِمنْ  َأَعزُّ  اْإلِ

  .)١(»َذِلكَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٢٤  الَ « َكانَ  َأنَّهُ : ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٢(»َیطَِّلي َوَال  اْلَحمَّامَ  َیْدُخلُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٢٥  َمرَّةً  اْلَحمَّامَ  َدَخلَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

لَ : َقالَ  ،ُعَراةً  ِبِهمْ  ُهوَ  ِإَذا َدَخلَ  َفَلمَّا ،ِإَزارٌ  َوَعَلْیهِ   َیا ِبَثْوِبي اْئِتِني: «َقالَ  ُثمَّ  ،اْلِجَدارِ  َنْحوَ  َوْجَههُ  َفَحوَّ
 َیْدُخْلهُ  َوَلمْ  ،ِمْنهُ  َخَرجَ  َحتَّى ،َفُقْدُتهُ  ،َیَدهُ  َوَناَوَلِني َوْجِهِه، َعَلى َوَغطَّى ِبِه، َفاْلَتفَّ  ِبهِ  َفَأتَْیُتهُ : َقالَ  ،»َناِفعُ 
  .)٣(َذِلكَ  َبْعدَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٢٦  َما: ُعَمرَ  ِالْبنِ  ِقیلَ : َقالَ  ،اْلُكوَفةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َشْیخٍ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
اَم؟ َتْدُخلُ  َال  َلكَ    .)٥(»َغْیِري َعْوَرةَ  َأَرى َأنْ  َأْكَرهُ  ِإنِّي: «َفَقالَ  ،َتْسُترُ  ِإنَّكَ : َلهُ  َفِقیلَ  ،َذِلكَ  )٤(َفَیْكَرهُ  اْلَحمَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٢٧ ، َعنِ  الرَّ  َكانَ : َقالَ  ثَاِبتٍ  َأِبي ْبنِ  َحِبیبِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٦(»ِبَیِدهِ  َعاَنَتهُ  َولَّى اطََّلى ِإَذا« r َرُسولُ 

                                                           
  . )٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشامإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١
  . )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبدإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  كما أشار المحقق. )١١٣٦(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، والصواب عندي "فكره". وفي دار التأصیل ط )(٤
من طریق  )١٥٤/ ٤( الكبرى الطبقاتإسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن سعد في كتابه  )(٥

 والحالق رأسه، حلق قد بمنى عمر ابن رأیت: قال األسدي، شعیب أبو حدثني: قال األسدي، الملك عبد بن عبید
 ما: رجل فقال،  الحمام أدخل ال رجل ولكني بسنة، لیس إنه أما: قال إلیه ینظرون الناس رأى فلما،  ذراعیه یحلق
 فإني: قال إزار، ذلك من یكفیك فإنما: قال عورتي، ترى أن أكره إني: قال الرحمن؟ عبد أبا یا الحمام من یمنعك

  . وأبو شعیب األسدي، لم أجد فیه جرحًا وال تعدیًال.غیري عورة أرى أن أكره
 أم عن ثابت، أبي بن حبیبمن طریق  )١٢٣٥/ ٢(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه ابن ماجه في سننه  )(٦

. )١٩٤/ ٩( الضعیفة األحادیث سلسلة، ضعفه األلباني في كتابه »بیده عانته وولي اطلى r النبي أن« سلمة،
  ، وأشاروا بأن الصحیح هو المرسل فلیراجع.)١١٣٦/ ٢( الساري أنیسوفصل فیه ب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٤٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٢٨  الشَّْعثَاءِ  َأِبي َمعَ  َدَخْلتُ : َقالَ  ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َعاَنَتهُ  ُهوَ  َوَوِليَ  َذِلَك، َوَكِرهَ  ،»ُأفْ  ُأفْ : «َفَقالَ  ،ِرْجَلْیهِ  َبْینَ  َیَديَّ  َفَأْدَخْلتُ  ِبَنْوَرٍة، َفَطَلْیُتهُ  اْلَحمَّامَ 
  .)١(َوَمَراقَّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٢٩ : َقالَ  َقطُّ؟ اْلَحمَّامِ  ِفي اطََّلْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»َمرَّةً  َنَعمْ «

  ِللنَِّساءِ  اْلَحمَّامِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٣٠  َعاِئَشةَ  ِحْمصٍ  َأْهلِ  ِمنْ  ِنْسَوةٌ  َسَأَلتْ : َقالَ  ،الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٣(»َعْنهُ  َفَنَهْتُهنَّ « اْلَحمَّامِ  ُدُخولِ  َعنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٣١ : َقالَ  ،ِكْنَدةَ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َأيِّ  ِمنْ : َفَقاَلتْ  ،ِكْنَدةَ  ِمنْ : َفُقْلتُ  َأْنَت؟ ِممَّنْ : )٤(َقاَلتْ  ،ِحَجابٌ  َوَبْیَنَها َوَبْیِني َعاِئَشةَ  َعَلى َدَخْلتُ 
 اْلَحمَّاَماِت؟ ِنَساَءُهمُ  ُیْدِخُلونَ  الَِّذینَ  ِحْمصٍ  َأْهلِ  ِمنْ : َقاَلتْ  ،ِحْمصٍ  َأْهلِ  ِمنْ : ُقْلتُ  َأْنَت؟ اْألَْجَنادِ 

 َبْیتِ  َغْیرِ  ِفي ِثَیاَبَها َوَضَعتْ  ِإَذا اْلُمْسِلَمةَ  اْلَمْرَأةَ  ِإنَّ : َفَقاَلتْ  ،َذِلكَ  َلَیْفَعْلنَ  ِإنَُّهنَّ  ،َواللَّهِ  ِإي: َفُقْلتُ 
 ِإَلى ِإْحَداُهنَّ  َفْلَیْعَتِمدْ  َذِلَك، َعَلى اْجَتَرْینَ  َقدِ  ُكنَّ  َفِإنْ  َربَِّها، َوَبْینَ  َبْیَنَها ِفیَما ِسْتًرا َهَتَكتْ  َفَقدْ  َزْوِجَها
: َلَها ُقْلتُ : َقالَ  ،َبِغیضٍ  َأوْ  ِلَحِبیبٍ  َفَتِصَفَها ُأْخَرى َتْنَطِلقُ  َال  ،ُكلَّهُ  َجَسَدَها ُیَواِري َواِسعٍ  َعِریضٍ  َثْوبٍ 
 r اللَّهِ  َرُسولَ  َأَسِمْعتِ : ُقْلتُ : َقالَ  َحاَجُتَك؟ َوَما: ُقْلتُ  َحاَجِتي، َعنْ  َفَحدِِّثیِني ،َشْیًئا ِمْنَها َأْمِلكُ  َال  ِإنِّي

 َلِفي َوإِنَّا َسَأْلُتهُ  َلَقدْ  ،َوَكَذا َكَذا َوالَِّذي: َقاَلتْ  ،َشَفاَعًة؟ ِفیَها ِألََحدٍ  َیْمِلكُ  َال  َساَعةٌ  َعَلْیهِ  تَْأِتي ِإنَّهُ : َیُقولُ 
َراُط، ُیوَضعُ  ِحینَ  َنَعْم،: «َفَقالَ  ،َواِحدٍ  )٥(ِشَعارٍ   اْلِجْسرِ  َوِعْندَ  ،ُوُجوهٌ  َوَتْسَودُّ  ُوُجوهٌ  َتْبَیضُّ  َوِحینَ  الصِّ
 اْلُمْؤِمنُ  َفَأمَّا اْلَجْمَرِة، ِمْثلَ  َیُكونَ  َحتَّى )٧(َوُیْسَجرُ  السَّْیِف، َشْفَرةِ  ِمْثلَ  َیُكونَ  )٦(َحتَّى َوُیْشَحذُ  ُیْسَجرُ  ِعْندَ 

 ِإَلى ِبَیَدْیهِ  َفَیْهِوي َقَدَمْیِه، ِفي ُحزَّ  َوَسِطهِ  ِفي َكانَ  ِإَذا َحتَّى َفَیْنَطِلقُ  اْلُمَناِفقُ  َوَأمَّا َیُضرُُّه، َوَال  َفُیِجیُزهُ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  موقوف، فیه نساء مبهمات. إسناده ضعیف )(٣
  [فقالت]. )١١٤١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  .)٤٨٠/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .شعره یلي ألنه الجسد یلي الذي الثوب )(٥
  [وعند الجسر حتى یستحر، ویستحد حتى یكون]. )١١٤١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦
  [ویستحر]. )١١٤١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٧



٢٤٨ 
 

 ِإَلى ِبَیَدْیهِ  َیْهِوي َكَذِلكَ  َفِإنَّهُ  َقَدَمُه؟ َیْنُفذُ  َیَكادَ  َحتَّى َشْوَكةٌ  َفَتْأُخُذهُ  ،َحاِفًیا َیْسَعى َرُجًال  َرَأْیتَ  َفَهلْ  َقَدَمْیهِ 
َباِنيُّ  َفَیْضِرُبهُ  ،َقَدَمْیهِ  : َفُقْلتُ  ،»َعاًما َخْمِسینَ  ِفیَها َیْهِوي َجَهنَّمَ  ِفي َفُیْطَرحُ  َناِصَیِتِه، ِفي ِبُخطَّافٍ  الزَّ
} َواْألَْقَدامِ  ِبالنََّواِصي َفُیْؤَخذُ  ِبِسیَماُهمْ  اْلُمْجِرُمونَ  ُیْعَرفُ { َفَیْوَمِئذٍ  ،َخِلَفاتٍ  َخْمسِ  ِبِثَقلِ : " َقالَ  َأَیْثُقُل؟

  .)١(] "٤١: الرحمن[
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٣٢ ، َعنِ  الرَّ  ُمَلْیٍح، َأِبي َعنْ  اْلَجْعِد، َأِبي ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

 ِنَساُؤَها َتْدُخلُ  الَِّتي اْلُكوَرةِ  ِمنَ  َلَعلَُّكنَّ : َفَقاَلتْ  ،الشَّامِ  َأْهلِ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َأَتْتَها: َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ 
 َغْیرِ  ِفي ِثَیاَبَها َوَضَعتْ  اْمَرَأةٍ  َأیَُّما: «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي: َقاَلتْ  ،َنَعمْ : ُقْلَنا ؟اْلَحمَّاَماتِ 

  .)٢(»-  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َوَبْینَ  َبْیَنَها َما ِسْترَ  َأوْ  - َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َوَبْینَ  َبْیَنَها َما َهَتَكتْ  َفَقدْ  َبْیِتَها،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٣٣  ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  ُموَسى، ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ِمنْ  ِإالَّ  اْلَحمَّامَ  ُمْسِلَمةٌ  اْمَرَأةٌ  َتْدُخَلنَّ  َال «: اْآلَفاقِ  ِإَلى َیْكُتبُ  َكانَ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َحدََّثُه، َجاِرَیةَ 
  .)٣(»النُّورِ  ُسوَرةَ  ِنَساَءُكمْ  َوَعلُِّمَوا َسَقٍم،

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٣٤ ، ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  اْلَغاِز، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  اْلُمَباَرِك، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َقالَ  ُنَسيٍّ
 َأِبي ِإَلى اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكَتبَ : َقالَ  ،اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َغْیِري، ِكتَابِ  ِفي َوَجْدتُ : اْألَْعَراِبيِّ  اْبنُ 

 َأْهلِ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َوَمَعُهنَّ  اْلَحمَّاَماتِ  َیْدُخْلنَ  َواْلُمَهاِجِرینَ  اْلُمْؤِمِنینَ  ِنَساءِ  ِمنْ  ِنَساءً  َأنَّ « َبَلَغِني: ُعَبْیَدةَ 
 َفاِحًشا، َوَال  َغُضوًبا َیُكنْ  َوَلمْ : َغْضَبانُ  َوُهوَ  ُعَبْیَدةَ  َأُبو َفَقالَ  ،»ُدوَنهُ  َوُحلْ  َذِلكَ  َعنْ  َفاْزُجْر  اِب،اْلِكتَ 
دْ  ،َوْجَهَها تَُبیَِّض  َأنْ  ِبَذِلكَ  ُتِریدُ  َسَقمٍ  َوَال  ِعلٍَّة، َغْیرِ  ِمنْ  اْلَحمَّامَ  َدَخَلتِ  اْمَرَأةٍ  َأیَُّما اللَُّهمَّ : «َفَقالَ   َفَسوِّ

  .)٤(»اْلُوُجوهُ  تَْبَیضُّ  َیْومَ  َوْجَهَها

                                                           
  إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  .موقوف صحیح إسناده )(٣
 التهذیب تقریبإسناده ضعیف موقوف، فیه ُعَباَدة بن ُنَسيَّ لم یدك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاته.  )(٤
". فقد أخرجه المصنف اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َغْیِري، ِكَتابِ  ِفي َوَجْدتُ  أما قول ابن األعرابي: "فائدة: . )٢٩٢: ص(

عن إسماعیل بن عیاش، واختلف علیه فمره رواه عن قیس بن الحارث كما في المصنف، ومرة أدخل  )١١٣٦(برقم 
  . )١٥٣/ ٧( للبیهقي الكبرى السننوالد عبادة بن نسي كما في  قیس بن الحارثو  نسي، بن عبادةبین 

  .)١٥٣/ ٧( للبیهقي الكبرى السننقلت: الصواب إرساله، كما تابع ابن المبارك عیسى بن یونس انظر:   
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٣٥ زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  .اللَّهِ  ُعَبْیدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ : الرَّ
 َطَلْیُتَها ُثمَّ  َبالنَّْوَرِة، َفَطَلْیُتَها َعاِئَشةُ  َأَمَرْتِني: َقاَلتْ  ،ُكْلُثومٍ  ُأمِّ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، َعنْ  َأْیًضا، َأَنا َسِمْعُتهُ  َوَقدْ 

 َأَلمْ : َلَها َفُقْلتُ : َقاَلتْ  ،ِبَها َكانَ  ِحْصنٍ  ِمنْ  اْلَحمَّامِ  ِفي َقَدِمَها ِإَلى َفْرِقَها َبْینَ  َما ِإْثِرَها، َعَلى َباْلِحنَّاءِ 
  .)١(»َسَقمٍ  ِمنْ  ِإالَّ  ،اْلَحمَّامَ  اْمَرَأةٌ  َتْدُخلَ  َأالَّ  اْآلنَ  َأْنَهى َوَأَنا ،َسِقیَمةٌ  ِإنِّي: «َفَقاَلتْ  ! النَِّساَء؟ َتْنِهيَ  َتُكوِني

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٣٦ ، ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  اْلَغاِز، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َعیَّاٍش، ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الرَّ  ُنَسيٍّ
 ِنَساءِ  ِمنْ  ِنَساءً  َأنَّ « َبَلَغِني: اْلَجرَّاحِ  ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي ِإَلى ُعَمرُ  َكَتبَ : َقالَ  ،اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ 

 ِالْمَرَأةٍ  َیِحلُّ  َال  َفِإنَّهُ  النَّْهِي؛ َأَشدَّ  َذِلكَ  َعنْ  َفاْنهَ  ،اْلُمْشِرَكاتِ  ِنَساءِ  َمعَ  اْلَحمَّامَ  َیْدُخْلنَ  ِقَبَلكَ  اْلُمْسِلِمینَ 
  . »ِدیِنَها َأْهلِ  َغْیرُ  َعْوَراِتَها َیَرى َأنْ  اْآلِخِر، َواْلَیْومِ  َباللَّهِ  ُتْؤِمنُ 

، ْبنُ  ُعَباَدةُ  َفَكانَ : َقالَ   ِمنْ  اْلَمْرَأةَ  اْلُمْسِلَمةُ  اْلَمْرَأةُ  تَُقبِّلَ  َأنْ  َیْكَرُهونَ  َوُسَلْیَمانُ  َوَمْكُحوٌل، ُنَسيٍّ
  .)٢(" اْلِكَتابِ  َأْهلِ 

  ؟ِمْنهُ  ُیْغَتَسلُ  َهلْ  اْلَحمَّامِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٣٧  َماءِ  َغْیرِ  ِبَماءٍ  َأْغَتِسلُ : ِإْنَسانٌ  ِلَعَطاءٍ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ،ِمْنهُ  َیْخُرجُ  الطَّیِّبِ  اْلَمَكانِ  ِفي َیُكونُ  اْلَحِمیمَ  َفِإنَّ : َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  َخَرْجُت؟ ِإَذا اْلَحمَّامِ 
 ِمنَ  َعنِّي َأُیْجِزئُ  ،اْلَحمَّامِ  ِفي َفاْغَتَسْلتُ  ،اطََّلْیتُ : َلهُ  ُقْلتُ  ،»اْمَرَأةٍ  ِمنِ  َعنِّي َتِغیبُ  َما َأْدِري َال : «َقالَ 

  .)٣(»َشْیًئا اْلُوُضوءِ  ِمنَ  َذِلكَ  َبْینَ  َأْسَقْطتَ  َیُكونَ  َأنْ  َأْخَشى: «َقالَ  اْلُوُضوِء؟
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٣٨  َخَرجَ  ِإَذا َیْغَتِسلُ « َكانَ  َعِلی ا َأنَّ : ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٤(»اْلَحمَّامِ  ِمنَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  - ١١٣٩     .)١(َیْفَعُلهُ  َمْعَمرٌ  َوَكانَ : الرَّ

                                                           
  .)٤٩٤: ص( التهذیب تقریب، متروك. العرزمي اهللا عبید بن محمدلألثر طریقان، كالهما منكر موقوف، فیهما  )(١
إسناده ضعیف موقف، اختلف فیه على إسماعیل بن عیاش، فمره رواه عن قیس بن الحارث كما هنا، ومرة  )(٢

  . )١٥٣/ ٧( للبیهقي الكبرى السننوالد عبادة بن نسي كما في  قیس بن الحارثو  نسي، بن عبادةأدخل بین 
 الكبرى السنن، وتابعه عیسى بن یونس، انظر: )١١٣٤(والصواب إرساله، كما رواه المصنف برقم   

  .)١٥٣/ ٧( للبیهقي
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
. مع أنَّ فیه إرسال )٣١٩/ ١( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حمادإسناده حسن موقوف، فیه  )(٤

  .)١٤١: ص( التحصیل جامع. مراسیله صححوا األئمة من جماعةإبراهیم النخعي؛ ألنَّ 



٢٥٠ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٤٠ : " َقالَ  َعِلی ا َأنَّ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ِإْسَراِئیُل، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
 ِلْلُجُمَعِة، َواْلُغْسلُ  اْلِحَجاَمِة، َوِمنَ  اْلَمیِِّت، ُغْسلِ  َوِمنْ  اْلَحمَّاِم، َوِمنَ  اْلَجَناَبِة، ِمنَ : ِستٌّ  الطََّهاَراتُ 

  .)٢(" ِلْلِعیَدْینِ  َواْلُغْسلُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٤١ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

 ُغْسلِ  )٣(َوَعنْ  َواْلَجَناَبِة، َواْلُموَسى، َواْلَحمَّاِم، اْلِحَجاَمِة، ِمنَ : َخْمسٍ  ِمنْ  َأْغَتِسلَ  َأنْ  َألُِحبُّ  ِإنِّي" 
  ". اْلُجُمَعةِ  َوَیْومِ  اْلَمیِِّت،

ْبَراِهیَم، َذِلكَ  َذَكْرتُ : َقالَ    َوَكاَنَوا اْلَجَناَبِة، ُغْسلَ  ِإالَّ  ،َواِجًبا ُغْسًال  َیَرْونَ  َكاَنَوا َما: «َفَقالَ  ِإلِ
  .)٤(»اْلُجُمَعةِ  ُغْسلَ  َیْسَتِحبُّونَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٤٢  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َقتَاَدَة، َعنْ  َبِشیٍر، ْبنِ  َوَسِعیدِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»ُیَطهَّرُ  َوَال  ،ُیَطهِّرُ  اْلَماءَ  اللَّهُ  َجَعلَ  ِإنََّما: «َقالَ  َعبَّاسٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٤٣ ، َعنِ  الرَّ  اْبنَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َشِریكٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٧(»ِمْنهُ  )٦(َواْخِربْ  ،َنَعمْ : «َقالَ  ِفیِه؟ َأُیْغَتَسلُ  اْلَحمَّامِ  َعنِ  ُیْسَألُ  َعبَّاٍس،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٤٤  ُسِئلَ : َقالَ  ،)٨(ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  اْألَْعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
 »َیْجُنبُ  َال  اْلَماءَ  ِإنَّ : «َفَقالَ  ،؟اْلُجُنبُ  َوَغْیرُ  اْلُجُنبُ  ِمْنهُ  َیْغَتِسلُ  اْلَحمَّامِ  َحْوضِ  َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنُ 

   .)١(مصنف

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  .)٢٧٣: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال مجاهد عن علي بن أبي طالب.  )(٢
  [ومن]. )١١٥٠(برقم  ١وفي دار التأصیل ط )(٣
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح. )(٤
األثر صحیح، وله طریقان، أما الطریق األول فإسناده صحیح موقوف، وأما الطریق الثاني فإسناده ضعیف  )(٥

  .وعلیه فاألثر صحیح موقوف. )٢٣٤: ص( التهذیب تقریبموقوف، فیه سعید بن بشیر، ضعیف. 
  [وأشرب]. )١١٥٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  )(٧
. وقــال المحقــق: "كــذا فــي األصــل، والصــواب عنــدي "ابــن عبیــد" )١١٥٣(بــرقم  ١هكــذاهنا، وفــي دار التأصــیل ط )(٨

وهـو یحیـى بـن عبیــد، كمـا فـي "ش" ولـم یثبــت سـماع األعمـش عـن ابــن عمـر، وال روایـة ابـن عمــر عـن ابـن عبــاس". 
  ولعله صحف هنا، واهللا أعلم.قلت: هو كذلك في متابعات، 
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٤٥ ، َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  َعنْ  ،)٣(اْلَهْزَهازِ  َعنِ  ،)٢(اْلَفیَّاضِ  ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 ُیَتَطهَّرُ  َوَال  ،ُیَطهِّرُ  اْلَماءَ  اللَّهُ  َجَعلَ  ِإنََّما: «َفَقالَ  ؟اْلَحمَّامِ  ِمنَ  اْلُغْسلِ  َعنِ  ُسِئلَ : َقالَ  َأْبَزى ْبنِ  الرَّْحَمنِ 

 .)٤(»ِمْنهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٤٦ ، َعنِ  الرَّ : َفُقْلتُ  اْلَحمَّامِ  ِمنَ  الشَّْعِبيُّ  َخَرجَ : َقالَ  ،َحِصینٍ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

اِم؟ ِمنَ  َأُیْغَتَسلُ    .)٥(»ِإًذا َدَخْلُتهُ  َفِلمَ : «َقالَ  اْلَحمَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٤٧ ، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َفْرَوةَ  َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َأُیْكتََفى ُسِئلَ  َأوْ  الشَّْعِبيَّ

اِم؟ ِبُغْسلِ    .)٦(»اْلُغْسلِ  َأْبَلغَ  َأُعدُّهُ  ثُمَّ  َنَعْم،: «َقالَ  اْلَحمَّ
  اْلَحمَّامِ  ِفي اْلِقرَاَءةِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٤٨ ، َعنِ  الرَّ  اْلَحمَّامِ  ِفي اْلِقَراَءةِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َحمَّادٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٨(»اْلِقَراَءةِ  ِفي )٧(ُیْبنَ  َلمْ : «َفَقالَ 

  
  
  
  

                                                                                                                                                                          
. )٥٩٥: ص( التهـذیب تقریـب. بالوضع رمي، العالء بن یحیىاألثر صحیح، وهذا إسناده موضوع موقوف، فیه  )(١

 ابــن ســألت: قــال النهرانــي عبیــد بــن یحیــى عــن األعمــش،مــن طریــق  )١٠٢/ ١( همصــنففــي  شــیبة أبــي ابــنوأخرجــه 
  بإسناد صحیح. »یجنب ال الماء: «فقال الحمام، ماء عن عباس

]، ولــم یــذكر فــي ترجمــة كمــا أشــار ابــن أبــي شــیبة، فیــاض أبــي بــن زیــاد[ )١٠٢/ ١( شــیبة أبــي ابــن مصــنففــي  )(٢
  .)٣٦/ ٢( اهللا عبد ابنه روایة ألحمد الرجال ومعرفة العلل، و )٣١٤: ص( أحمد لإلمام داود أبي سؤاالتانظر: 

قـال المحقــق: "ذكــره البخــاري، وابــن أبـي حــاتم، وهــو ابــن ِمیــزن، وقــد روى عنـه الثــوري والشــعبي، وغیــرهم كمــا فــي  )(٣
تاریخ البخاري، وروى عنه زیاد بن الفیـاض كمـا فـي التهـذیب". قلـت: لـم أرَّ الهزهـاز المـذكور روى عـن عبـد الـرحمن 

  بن أبزى، فلعله غیره، أو أرسل عنه، واهللا أعلم.
اده ضعیف موقوف، لم أعرف الهزهاز، واختلف على زیاد بـن فیـاض، فمـره رواه عـن الهزهـاز كمـا هنـا، وفـي إسن )(٤

  .)١٠٢/ ١( شیبة أبي ابن ، ورمه رواه عن ابن أبزى مباشر كما في مصنف)١٠٢/ ١( شیبة أبي ابن مصنف
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  قال المحقق: "كأن معناه لم یبین للقراءة". )(٧
  ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد فیه مقطوع،  حسن إسناده )(٨



٢٥٢ 
 

  
  
  
  
  

  اْلَحْیضِ  ِكتَابُ 
  اْلَحْیضِ  َأَجلِ  َبابُ 

، ِزَیادٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َسِعیدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا - ١١٤٩ : َقالَ  ،َأْسَمعُ  َوَأَنا َعَلْیهِ  ِقَراَءةً  اْألَْعَراِبيُّ
زَّاِق، َعْبدِ  َعَلى َقَرْأَنا: َقالَ  ،الدََّبِريُّ  ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َیْعُقوبَ  َأُبو َحدَّثََنا  َعْبدِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َأنََّها: «َحِبیَبةَ  ُأمِّ  َعنْ  َطْلَحَة، ْبنِ  )١(ُعَمرَ  َعمِّهِ  َعنْ  َطْلَحَة، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  اللَّهِ 

  .)٢(»َسْبَعةٍ  َأوْ  َأیَّامٍ  ِستَّةَ  َحْیَضِتَها َأَجلَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَجَعلَ  اْسُتِحیَضتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٥٠ ، َعنِ  الرَّ  ُقرََّة، ْبنِ  ُمَعاِوَیةَ  ِإَیاسٍ  َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، ْبنِ  اْلَجْلدِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)٣(»ُمْسَتَحاَضةٌ  ِهيَ  ثُمَّ  َعْشٌر، اْلَحْیضِ  َأَجلُ : «َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٥١ ، َعنِ  الرَّ   .)٤(»َعْشرٌ  اْلَحْیضِ  َأْبَعدُ : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َرِبیٍع، َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١١٥٢  َرَأتِ  اْلَحاِئُض : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 َرَأتْ  َفِإنْ  ،)٥(َفْلَتْغَتِسلْ  الطُّْهرَ  َرَأتِ  ِإَذا َال : «َقالَ  ِهَي؟ َأَحْیَضةٌ  َدًما َبْعَدهُ  َرَأتْ  ُثمَّ  َوَتَطهََّرتْ  الطُّْهَر،

                                                           
[عمران]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "عمر"، والصواب ما  )١١٥٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

  أثبتناه كما في مصادر التخریج".
  .)٣٢١: ص( التهذیب تقریب، صدوق. عقیل بن محمد بن اهللا عبدإسناده حسن، فیه  )(٢
 حدیث الحیض، في أیوب بن الجلد حدیث": )٢٠٤/ ١( الكبیر الضعفاءكما في  عیینة ابن الحدیث منكر؛ لقول )(٣

   ."له أصل ال محدث
األثر صحیح، وهذا إسناده حسن مقطوع، مع أني لم أستطع تعیین [الربیع]؛ ووجدت من شیوخ الثوري، الربیع بن  )(٤

، ٢٠٥: ص( التهذیب تقریبأنس، والربیع بن صبیح، وكالهما روى عن الحسن البصري، وكالهما صدوق. انظر: 
  .)٦٢٢/ ١( الدارمي سنن. ومتابعاته صححها حسین سلیم أسد في حاشیة )٢٠٦و
  [فلتصل]. )١١٦١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٥٣ 
 

 َتْسَتْكِملُ  ُثمَّ  الطُّْهَر، َرَأتِ  َما َفُتَصلِّي: «َقالَ  ،»ُقْرِئَها َظْهَراَنيْ  َبْینَ  َذِلكَ  َفِإنَّ  ُمْسَتَحاَضٌة، َفِهيَ  َدًما َبْعَدهُ 
  .)١(»َفْلُتَصلِّي اْلُمْسَتَحاَضةِ  َفَمْنِزَلةُ  َشْیًئا َزادَ  َفِإنْ  َأْقَراِئَها، َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٥٣  َیْوَمْیِن، َتِحیُض  ُثمَّ  َأیَّاٍم، ِستَّةَ  َحْیَضُتَها َتُكونُ  اْلَمْرَأةِ  ِفي الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
 َفِإنْ  َعْشٍر، ِإَلى َتْطُهرَ  َحتَّى َأْمَسَكتْ  ،َذِلكَ  َبْعدَ  اْلَحْیَض  َرَأتِ  َفِإنْ  َوُتَصلِّي، َتْغَتِسلُ : «َقالَ  ،َتْطُهرُ  ُثمَّ 

  .)٢(»ُقْرِئَها َعَلى َزاَدتْ  الَِّتي اْألَیَّامَ  تَْقِضي ُمْسَتَحاَضةٌ  َفِهيَ  َعْشرٍ  َعَلى َزاَدتْ 
ْومِ  َبابُ  َالةِ  الصَّ   َعَلْیَها َقَضاءَ  َفَال  اْلِعَشاءِ  ِعْندَ  َطُهَرتْ  َوإِنْ  َوالصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٥٤  ِهيَ  ُثمَّ  َحْیَضِتَها، َعَلى َواِحًدا َیْوًما َتْسَتْطِهرُ : «َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»ُمْسَتَحاَضةٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٥٥  ثُمَّ  َحاِئَضًة، َیْوَمْینِ  َتْمُكثُ  َأیَّامٍ  َسْبَعةُ  َحْیَضُتَها اْلَمْرَأةِ  ِفي الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
 َفِإنََّها ،َطُهَرتْ  ثُمَّ  َعَشَرٍة، َتَمامَ  الدَّمُ  ِبَها َمَضى ثُمَّ  اْلَغِد، ِمنَ  الدَّمَ  َرَأتِ  ُثمَّ  َیْوًما، َفَصاَمتْ  الطُّْهرَ  َرَأتِ 

  .ُمْسَتَحاَضةٌ  َفِهيَ  اْلَعْشرَ  َجاَوَزتِ  َفِإَذا َحْیَضِتَها، َأیَّامِ  ِفي َصاَمْتهُ  ِألَنََّها اْلَیْوَم، َذِلكَ  َتْقِضي
 َطُهَرتْ  َفِإنْ : «َعْشرٍ  َوَبْینَ  َبْیَنُهَما َما ُقْرِئَها َعَلى َفَزاَدتْ  َأیَّاٍم، ِستَّةَ  ُقْرُؤَها َكانَ  اْمَرَأةٍ  ِفي َوَقالَ  

َالَة، َتْقضِ  َلمْ  َعْشرٍ  َتَمامَ    .)٤(»ُقْرِئَها َعَلى َزاَدتْ  الَِّتي اْألَیَّامَ  َقَضتِ  َعْشرٍ  َعَلى َزاَدتْ  َوإِنْ  الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٥٦  اْلُمْسَتَحاَضةُ  َتَضعُ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

َالةَ    .)٥(ِدیَنارٍ  ْبنُ  َعْمُرو َذِلكَ  َقالَ  َوَقدْ : َقالَ  ،»ُتَصلِّي ُثمَّ  ِبَیْوٍم، َتْسَتْطِهرُ  ُثمَّ  َأْقَراِئَها، َقْدرَ  الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٥٧  َأْقَراُؤَها َكاَنتْ  َفِإنْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .)٦(»َأْرَفِعهِ  َعَلى ِبَیْومٍ  َتْسَتْطِهرُ  ُثمَّ  َذِلَك، َأْرَفعِ  َعَلى َتْسَتْكِملُ : «َقالَ  َتْخَتِلُف؟
  ؟الطُّْهرُ  َكْیفَ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٥٨  ُهَو؟ َما الطُّْهرُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)١(»اْألَْبَیُض  اْلَخُفوفُ  َماٌء، َوَال  ُصْفَرةٌ  َمَعهُ  َلْیَس  الَِّذي اْلَخُفوفُ  اْألَْبَیُض : «َقالَ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦



٢٥٤ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ١١٥٩ ي، َأْخَبَرْتِني: َقالَ  ،َعْلَقَمةَ  َأِبي ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  ُأمِّ
ْفَرَة، َرَأتِ  ِإَذا َتْغَتِسلُ  اْلَحاِئضِ  َعنِ  َعاِئَشَة، َسَأَلتْ  ِنْسَوةً  َأنَّ   َحتَّى َال،: «َعاِئَشةُ  َفَقاَلتْ  َوُتَصلِّي، الصُّ

ةَ  َتَرى   .)٢(»اْلَبْیَضاءَ  اْلُقصَّ
  
  

  َبْعَدَها َأوْ  َحْیَضِتَها َأیَّامَ  َتَرى َما َبابُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٦٠  ،َحْیَضِتَها َأیَّامَ  َتَرى: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

َالةَ  َتَضعُ  َوَال  َال،: «َقالَ  َذِلَك؟ َأَحْیَضةٌ  َماٌء، َأوْ  الدَّمَ  َتْسِبقُ  ُصْفَرةٌ  َحْیَضِتَها َوَمعَ   الدََّم، َتَرى َحتَّى الصَّ
َالةِ  ِمنَ  ِلَیْمَنَعَها الشَّْیَطانِ  ِمنَ  َتُكونَ  َأنْ  َأْخَشى   .)٣(»الصَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٦١  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َوإِْسَراِئیُل، َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 َأوْ  السََّمِك، ُغَساَلةِ  ِمْثلَ  َأوْ  اللَّْحِم، ُغَساَلةِ  ِمْثلَ  َیِریُبَها َما الطُّْهرِ  َبْعدَ  اْلَمْرَأةُ  َرَأتِ  ِإَذا: «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ 
 ،ِباْلَماءِ  َفْلَتْنَضحْ  الرَِّحِم، ِفي الشَّْیَطانِ  َرَكَضاتِ  ِمنْ  َرْكَضةٌ  َذِلكَ  َفِإنَّ  ،الرَُّعافِ  َقْبلَ  الدَّمِ  َقَطَراتِ  ِمْثلَ 

أْ    .»َوْلُتَصلِّي َوْلتََتَوضَّ
َالةَ  َفْلَتَدعِ  ،ِبهِ  َخَفاءَ  َال  َعِبیًطا َدًما َكانَ  َفِإنْ : «َحِدیِثهِ  ِفي ِإْسَراِئیلُ  َزادَ     .)٤(»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٦٢ ، َعنِ  الرَّ  َتَرى اْلَمْرَأةِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َسَأْلتُ : َقالَ  ،اْلَقْعَقاعِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
ْفَرةَ  أُ : «َقالَ  الصُّ   .)٥(»َوُتَصلِّي تََتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٦٣  َوِهيَ  الدَُّم، َعْنَها َفَأْدَبرَ  َفَحاَضتْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(»اْلَطاِهرَ  اْلَخُفوفَ  َتَرى َحتَّى ُتَصلِّي َفَال : «َقالَ  َتِریًَّة؟ َأوْ  َماًء، َتَرى

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
، )٢٤٥: ص( التحصیل جامع. عن الحارث األعور السبیعي إسحاق أبا تدلیسإسناده ضعیف موقوف،  فیه  )(٤
 الدارمي سننقال حسین سلیم أسد في حاشیة فائدة:  .)١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور الحارثو 
  ".!!؟ األعور الحارث أجل من حسن سناده: "إ)١/٦٣٨(

  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٥٥ 
 

  اْلُمْسَتَحاَضةِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٦٤ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َحِبیَبةَ  ُأمِّ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ِبْنتِ  َعْمَرةَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

 َلْیَستْ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َذِلكَ  َفاْشَتَكْیتُ  ،ِسِنینَ  َسْبعَ  اْسُتِحْضتُ : َقالَ  َجْحشٍ  ِبْنتِ 
 ،)١(اْلِمْرَكنِ  ِفي َتْغَتِسلُ  َوَكاَنتْ  َصَالٍة، ُكلِّ  ِعْندَ  َتْغَتِسلُ  َفَكاَنتْ  َفاْغَتِسِلي، ِعْرقٌ  َوَلِكنَّهُ  ،ِبَحْیَضةٍ  ِتْلكَ 

  .)٢(»اْلِمْرَكنِ  ِفي الدَّمَ  َفَتَرى
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٦٥  َقاَلتْ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالَة؟ َأَفَأَدعُ  ،َأْطُهرَ  َفَال  ُأْسَتَحاُض  اْمَرَأةٌ  ِإنِّي ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُحَبْیشٍ  َأِبي ِبْنتُ  َفاِطَمةُ   النَِّبيُّ  َفَقالَ  الصَّ
r» :َالَة، َفَدِعي اْلَحْیَضةُ  َأْقَبَلتِ  َفِإَذا ِباْلَحْیَضِة، َوَلْیَستْ  ،ِعْرقٌ  َذِلكَ  ِإنََّما  اْلَحْیَضةُ  َأْدَبَرتِ  َوإَِذا الصَّ

  .»َصلِّي ثُمَّ  الدََّم، َعْنكَ  َفاْغِسِلي
  .)٣(»َقطْ  الدَّمَ  َتْغِسلَ  َأنْ  َتْغَتِسلُ  َما َبْعدَ  الدَّمَ  َرَأتِ  ِإَذا :َوَتْفِسیُرهُ : «ُسْفَیانُ  َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٦٦   .)٤(ِمْثَلهُ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ِهَشاٍم، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  الظُّْهِر. َصَالةِ  ِعْندَ  َمرَّةً  َیْومٍ  ُكلَّ  الظُّْهرِ  ِإَلى الظُّْهرِ  ِمنَ  َتْغَتِسلُ : )٥(َقاَال  - ١١٦٧
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٦٨   .)٦(ِمْثَلهُ  َیُقولُ  اْلَحَسَن، َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

                                                           
/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .اآلالت تخص التي وهي زائدة، والمیم. الثیاب فیها یغسل التي اإلجانة )(١

٢٦٠(.  
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  للحدیث إسنادان، كالهما صحیح. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
قال المحقق: "سقط أول هذا األثر من أصلنا، وظني أن ضمیر "قاال" یرجع إلى ابن عمر وأنس فإن أبا داود  )(٥

قال: روى عن ابن عمر وأنس "تغتسل من ظهر إلى ظهر" فالساقط إذن أسماءهما مع إسناد المصنف إلیهما". 
األصل، ولم نعثر علیه، وعد الدارمي  : "إسناد هذا األثر لیس في)١١٧٦(برقم  ١وقیل في حاشیة دار التأصیل ط

  في السنن،...، بإسناده عن الحسن، وعطاء... نحوه".
 الظهر إلى الظهر من المستحاضة تغتسل: "قالت عائشة عن: ")٦٣٣ -٦٣٢/ ٩( العمال كنزقلت: في   

نما لفظ [قاال] ثم عزاه للمصنف، فمن الواضح أنَّ هذا األثر من قول عائشة، وإ  ".الظهر صالة عند مرة یوم كل
  تصحیف، واهللا أعلم.

 )١٢٠/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابناألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه  )(٦
  . بإسناد صحیح.»الغد من مثلها إلى الظهر صالة من تغتسل«بلفظ: "



٢٥٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٦٩ ، َعنِ  الرَّ ، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  َسَأْلُتهُ : َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  ُسَميٍّ
   َوَتُصوُم، ،)١(َوَتْستَْثِفرُ  ،الظُّْهرِ  ِإَلى الظُّْهرِ  ِمنَ  َتْغَتِسلُ  ثُمَّ  َأْقَراِئَها، َأیَّامَ  َتْجِلُس : «َفَقالَ  اْلُمْسَتَحاَضِة،

  .)٢(»َزْوُجَها َوُیَجاِمُعَها
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٧٠  َعنْ  َمْسُروٍق، اْمَرَأةِ  ُقَمْیرَ  َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

أُ  َواِحًدا ُغْسًال  َتْغَتِسلُ  ثُمَّ  َأْقَراِئَها، َأیَّامَ  َتْجِلُس : «َفَقاَلتْ  اْلُمْسَتَحاَضِة، َعنِ  ُسِئَلتْ  َأنََّها َعاِئَشَة،  َوتََتَوضَّ
  .)٣(»َصَالةٍ  ِلُكلِّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٧١  َأْقَراِئَها، َأیَّامَ  اْلُمْسَتَحاَضةُ  َتْنَتِظرُ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
رُ  ،َواِحًدا ُغْسًال  َواْلَعْصرِ  ِللظُّْهرِ  َتْغَتِسلُ  ُثمَّ  لُ  َقِلیَال  الظُّْهرَ  ُتَؤخِّ  اْلَمْغِربُ  َوَكَذِلكَ  ،َقِلیًال  اْلَعْصرَ  َوُتَعجِّ

ْبحِ  َوَتْغَتِسلُ  ،َواْلِعَشاءُ   َغْیُر؟ َتِریَّةً  َفَرَأْتهُ  اْلَمْغِربِ  َحتَّى َدًما الظُّْهرِ  َبْعدَ  )٤(ُیرَ  َفِلمَ : َلهُ  ُقْلتُ  ،»ُغْسًال  ِللصُّ
أُ : «َقالَ    .)٥(»َواْلِعَشاءِ  اْلَمْغِربِ  َبْینَ  َتْجَمعُ  ،َقطْ  تََتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٧٢ ، َعنِ  الرَّ  ثُمَّ  َأْقَراِئَها، َأیَّامَ  تَْنَتِظرُ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
رُ  َواِحًدا، ُغْسًال  َواْلَعْصرِ  ِللظُّْهرِ  َتْغَتِسلُ  لُ  الظُّْهرَ  َوُتَؤخِّ  ُغْسًال  َواْلِعَشاءِ  ِلْلَمْغِربِ  َوَتْغَتِسلُ  ،اْلَعْصرَ  َوُتَعجِّ
رُ  َواِحًدا لُ  اْلَمْغِرَب، ُتَؤخِّ  َتَمسُّ  َوَال  َزْوُجَها، َیْأِتیَها َوَال  َتُصوُم، َوَال  ِلْلَفْجرِ  َوَتْغَتِسلُ  اْلِعَشاَء، َوُتَعجِّ

  .)٦(»اْلُمْصَحفَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٧٣  َأْهلِ  ِمنْ  اْمَرَأةً  َأنَّ : ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 اْبنُ  َفَقالَ  َفَقَرْأُتُه، ِإَليَّ  َفَدَفَعهُ  ،ِفیهِ  َفَتْعَتعَ  ِلَیْقَرَأهُ  اْبِنهِ  ِإَلى َفَدَفَعهُ  ،ِبِكَتابٍ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  ِإَلى َكَتَبتْ  اْلُكوَفةِ 
 ُمْسَتَحاَضةٌ  اْمَرَأةٌ  ِإنِّي: اْلِكَتابِ  ِفي َفِإَذا »!اْلِمْصِريُّ  اْلُغَالمُ  َهْذَرَمَها َكَما َهْذَرْمَتَها َلوْ  َأَما: «َعبَّاسٍ 

، َبَالءٌ  َأَصاَبِني َالةَ  َأَدعُ  َوإِنِّي َوُضرٌّ  ،َذِلكَ  َعنْ  ُسِئلَ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  َوإِنَّ  الطَِّویَل، الزََّمانَ  الصَّ

                                                           
 بذلك فتمنع وسطها، على تشده شيء في طرفیها وتوثق قطنا، تحتشي أن بعد عریضة بخرقة فرجها تشد أن هو )(١

  .)٢١٤/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .ذنبها تحت یجعل الذي الدابة ثفر من مأخوذ وهو الدم، سیل
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  [تر]. )١١٨٠(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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٢٥٧ 
 

 َأنََّها َغْیرَ  َعِليٌّ  َقالَ  َما ِإالَّ  َلَها َأِجدُ  َال  اللَُّهمَّ : «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َفَقالَ  َصَالٍة، ُكلِّ  ِعْندَ  َأْغَتِسلَ  َأنْ  َفَأْفَتاِني
  . »ِلْلَفْجرِ  َوَتْغَتِسلُ  َواِحٍد، ِبُغْسلٍ  َواْلِعَشاءَ  َواْلَمْغِربَ  ،َواِحدٍ  ِبُغْسلٍ  َواْلَعْصرِ  الظُّْهرِ  َبْینَ  َتْجَمعُ 

 ِمنْ  ِبَأَشدَّ  َالْبَتَالَها َشاءَ  َلوْ : «َقالَ  ،َعَلْیَها َیُشقُّ  َوإِنَّهُ  ،َباِرَدةٌ  َأْرٌض  اْلُكوَفةَ  ِإنَّ : َلهُ  َفِقیلَ : َقالَ 
  .)١(»َذِلكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  )٢([...] – ١١٧٤  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  الرَّ
 َحْیَضةً  ُأْسَتَحاُض  ُكْنتُ : َقاَلتْ  َجْحشٍ  اْبنةِ  ُأمِّهِ  َعنْ  َطْلَحَة، ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعمِّهِ  َعنْ  َطْلَحَة، ْبنِ  ُمَحمَّدِ 
 َرُسولَ  َیا: َفُقْلتُ  َزْیَنَب، ُأْخِتي َبْیتِ  ِفي َفَوَجْدُتهُ  ،َوُأْخِبُرهُ  َأْسَتْفِتیهِ  r النَِّبيَّ  َفِجْئتُ : َقاَلتْ  ،َطِویَلةً  َكِثیَرةً 
 »َهْنَتاُه؟ َأيْ  ِهيَ  َوَما: «َقالَ  ،ِبهِ  َألَْسَتْحِیي ِإنِّي: ُقْلتُ  ،»ِهَي؟ َما: «َقالَ  ،َحاَجةً  ِإَلْیكَ  ِلي ِإنَّ  ،اللَّهِ 

َالةَ  َمَنَعْتِني َقدْ  )٣(َكِبیَرةً  َطِویَلةً  َحْیَضةً  ُأْسَتَحاُض  ِإنِّي: ُقْلتُ : َقاَلتْ  ْومَ  الصَّ : َقالَ  ِفیَها؟ َتَرى َفَما َوالصَّ
ِمي«: َقالَ  ،َذِلكَ  ِمنْ  َأْكَثرُ  ُهوَ : ُقْلتُ : َقاَلتْ  ،»الدَّمَ  ُیْذِهبُ  َفِإنَّهُ  اْلُكْرُسفَ  َلكِ  َأْنَعتُ «  ُهوَ : ُقْلتُ  ،»َفَتَلجَّ

ا َیُثجُّ  ِإنََّما َذِلَك، ِمنْ  َأْكَثرُ  ُهوَ : ُقْلتُ  ،»َثْوًبا َفاتَِّخِذي: «َقالَ  ،َذِلكَ  ِمنْ  َأْكَثرُ   ِبَأْمَرْینِ  َسآُمُركِ : «َقالَ  ،َثج 
 َرْكَضةٌ  َهِذهِ  ِإنََّما: «َوَقالَ  ،»َأْعَلمُ  َفَأْنتِ  ،َعَلْیِهَما َقِویتِ  َفِإنْ  ،اْآلَخرِ  ِمنَ  اللَّهُ  َأْجَزَأكَ  َفَقدْ  َفَعْلتِ  ِبَأیِِّهَما

 ِإَذا َحتَّى اْغَتِسِلي ُثمَّ  اللَِّه، ِعْلمِ  ِفي َسْبَعةً  َأوْ  ،َأیَّامٍ  ِستَّةَ  َفَتِحیِضي: «َقالَ  ،»الشَّْیَطانِ  َرَكَضاتِ  ِمنْ 
 َوَكَذِلكَ  ،ُیْجِزیكِ  َذِلكَ  َفِإنَّ  َوُصوِمي، َوَأیَّاَمَها َلْیَلةً  َوِعْشِرینَ  َأْرَبَعةً  َفَصلِّي َواْسَتْیَقْنتِ  َطُهْرتِ  َقدْ  َأنَّكَ  َرَأْیتِ 

، َحْیِضِهنَّ  ِلِمیَقاتِ  )٤(َوَیْطُهْرنَ  النَِّساءُ  َتِحیُض  َكَما َشْهرٍ  ُكلِّ  ِفي َفاْفَعِلي  َأنْ  َعَلى َقِویتِ  َوإِنْ  َوُطْهِرِهنَّ
ِري ِلي الظُّْهرَ  ُتَؤخِّ ِري ُثمَّ  َجِمیَعا، َلُهَما َفَتْغَتِسِلي ،اْلَعْصرَ  َوُتَعجِّ ِلینَ  اْلَمْغِربَ  ُتَؤخِّ  ،اْلِعَشاءَ  َوُتَعجِّ

َالتَْیِن، َبْینَ  َوَتْجَمِعینَ  َلُهَما َفَتْغَتِسَلینَ   َوُصوِمي َفاْفَعِلي َوَكَذِلكَ  ،ُتَصلِّینَ  ثُمَّ  اْلَفْجِر، َمعَ  َوَتْغَتِسِلینَ  الصَّ
  .»ِإَليَّ  اْألَْمَرْینِ  َأْعَجبُ  َوَهَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  ،»َذِلكَ  َعَلى َقِویتِ  ِإنْ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ   ِمي: " الرَّ   .)٥(" َتْستَْثِفرُ  َیْعِني: َتَلجَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٧٥  ُتْهَراقُ  َكاَنتْ  َأنََّها« ،َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  )١([...] الرَّ

  .)٢(»َصَالةٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  َتْغَتِسلَ  َأنْ  َفَأَمَرَها ،r النَِّبيَّ  َسَأَلتِ  َكاَنتْ  َوَأنََّها الدَِّماءَ 
                                                           

  إسناده صحیح موقوف. )(١
  [أخبرنا]. )١١٨٣(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢
  [كثیرة]. )١١٨٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  [فیطهرن]. )١١٨٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  ).٣٢١تقریب التهذیب (ص: عقیل، صدوق.  بن محمد بن اهللا فیه عبد ،إسناده حسن )(٥



٢٥٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٧٦  ِمنَ  اْمَرَأةً  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  اْلَقاِسِم، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةَ  تَْتُركُ  َعَرقٌ  ُهوَ  ِإنََّما: «َفَقالَ  - َعْنَها ُسِئلَ  َأوْ  -  r النَِّبيَّ  َفَسَأَلتِ  ،اْسُتِحیَضتْ  اْلُمْسِلِمینَ   َقْدرَ  الصَّ
ْبحِ  َوَتْغَتِسلُ  َواِحٍد، ِبُغْسلٍ  َواْلِعَشاءَ  َواْلَمْغِربَ  َواِحٍد، ِبُغْسلٍ  َواْلَعْصرَ  الظُّْهرَ  َتْجَمعُ  ثُمَّ  َحْیَضِتَها،  ِللصُّ

  .)٣(»ُغْسًال 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٧٧  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .)٤(»َوُتَصلِّي َتْغَتِسلُ  ُثمَّ  َتِحیُض، َكاَنتْ  الَِّتي َأیَّاَمَها تَْنَتِظرُ : «َقالَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٧٨ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  الشَّْعثَاِء، َأِبي ْبنِ  َأْشَعثَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

 َكانَ  َعِلی ا َأنَّ  ُحدِّْثتُ  َوإِنِّي َوَكَذا، َكَذا ُمْنذُ  اْسُتِحْضتُ  ِإنِّي: اْمَرَأةٌ  ِإَلْیهِ  َفَكتََبتْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  ِعْندَ  ُكْنتُ 
  .)٥(»َعِليٌّ  َقالَ  َما ِإالَّ  َلَها َأِجدُ  َما: «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َفَقالَ  ،»َصَالةٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  َتْغَتِسلُ : «َیُقولُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١١٧٩ َبْیِر، َأُبو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  َسِعیدَ  َأنَّ  الزُّ
َبْیرِ  اْبنِ  ِإَلى ،ُمْسَتَحاَضةٌ  اْمَرَأةٌ  َأْرَسَلتِ : َقالَ  ،َأْخَبَرهُ  ُجَبْیرٍ  ْبنَ   َأنِّي -  َلَها َمْوًلى َأوْ  -  َلَها ُغَالًما ،الزُّ

 َبیَّْنتَ  َما ِإالَّ  ،اللَّهَ  َأْنُشُدكَ  َوإِنِّي -  َسَنتَْینِ  ُمْنذُ : َقالَ  َأنَّهُ  َحِسْبتُ  - : َقالَ  ،َوَكَذا َكَذا ُمْنذُ  ُأَصلِّ  َلمْ  ُمْبَتَالةٌ 
َبْیرِ  اْبنُ  َفَقالَ  ،" َصَالةٍ  ُكلِّ  ِفي َأْغَتِسلَ  َأنْ  ُأْفِتیتُ  َأنِّي ِإَلْیِه، َوَكَتَبتْ : َقالَ  ،ِدیِني ِفي ِلي  َأِجدُ  َال : «الزُّ
  .)٦(»َذِلكَ  ِإالَّ  َلَها

                                                                                                                                                                          
برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل عبد الرزاق عن یحیى، وسقط من بینهما". وعیین في دار التأصیل ط )(١
شیخ المصنف، وهو [معمر]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "عن معمر" لیس في األصل، واستدركناه من  )١١٨٤(

  المسند البن راهویه،..، من حدیث عبد الرزاق، به".
: ص( التحصیل كثیر عن أم سلمة. جامع أبي بن فیه إرسال یحیى ،إسناده ضعیفوهذا  الحدیث صحیح، )(٢

  .)٣١/ ٢( داود أبي صحیحومتابعاته صححها األلباني في كتابه . )٢٩٩
، )٣٧٢/ ٤١( أحمد مسند، فصل في ذلك في حاشیة القاسم بن الرحمن عبدالحدیث ضعیف، اختلف فیه على  )(٣

  فلینظر.
  مقطوع.  إسناده صحیح )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
زید في فائدة: . )٥٠٦: ص( التهذیب تقریب، صدوق. مسلم بن محمدفیه أبو الزبیر   إسناده حسن مقطوع، )(٦

كما  " ذلك إال لها نجد ما: فقاال عباس وابن عمر ابن جاء ثم ذلك، إال لها أجد ما: الزبیر ابن فقالروایة المصنف، 
  .)١٦٢/ ١( واالختالف واإلجماع السنن في األوسط في

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٥٩ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١١٨٠  ِحیًنا اْلَحْیَضةُ  َتَرَكْتَها اْمَرَأةٍ  َعنِ  َعَطاءٌ  ُسِئلَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  ،الرَّ
 َفَلَها ُمْسَتَحاَضةً  َكاَنتْ  َوإِنْ  َحْیَضٌة، َفِهيَ  َحْیَضةً  َكاَنتْ  َفِإنْ  ،َفَتْنَتِظرُ : «َقالَ  ،الدَّمُ  َلَها َعادَ  ُثمَّ  َطِویَال،
َالةَ  َتَدعِ  َال  َوَلِكنْ  َنْحٌو،  ِهيَ  َعِلَمتْ  ِإَذا ثُمَّ  ُتَصلِّي، ُثمَّ  َصَالٍة، ُكلِّ  ِعْندَ  َفْلَتْغَتِسلْ  الدَّمَ  َرَأتِ  ِإَذا الصَّ
َالَة، َتَرَكتِ    .)١(»ُمْسَتَحاَضةً  َتُكونَ  َأنْ  َأْخَشى َوإِنِّي الصَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١١٨١  َتَرَكْتَها اْمَرَأةٍ  َعنِ  ُسِئلَ : َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٢(»اْلُمْسَتَحاَضةِ  َشْأنَ  ِفیَها َفَأَمرَ « ،اْسُتِحیَضتْ  ثُمَّ  َسَنًة، َثَالِثینَ  اْلَحْیَضةُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٨٢  اْمَرَأةً  َأنَّ  َسَلَمَة، ُأمِّ  َعنْ  َیَساٍر، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  َناِفٍع، َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
 الَِّتي َواْألَیَّامِ  اللََّیاِلي َعَددَ  َلَها تَْنَتِظرُ : «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسَلَمةَ  ُأمُّ  َلَها َفاْستَْفَتتْ  ،الدَِّماءَ  ُتْهَراقُ  َكاَنتْ 
َالةَ  َفَتْتُركُ  َأَصاَبَها، الَِّذي ُیِصیَبَها َأنْ  َقْبلَ  َتِحیُض  َكاَنتْ   َذِلكَ  َخلََّفتْ  َفِإَذا الشَّْهِر، ِمنَ  َذِلكَ  َقْدرَ  الصَّ

  .)٣(»ِلُتَصلِّي ُثمَّ  ِبَثْوٍب، ِلَتْستَْثِفْر  ثُمَّ  َفْلَتْغَتِسْل،
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١١٨٣  َدًما اْسَتْنَزَعتْ  ِإَذا: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 ِمْنَها َیْخُرجُ  َما َیْخُرجُ  اْلُمْسَتَحاَضةَ  ِإنَّ : «َقالَ . ؟َیْخَتِلَفانِ : ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  اْلُمْسَتَحاَضِة؟ ِمْثلَ  َأَتْغَتِسلُ 
  .)٤(»َجْوِفَها ِمنْ 

  َباْلَبْیِت؟ َوَتُطوفُ  ُتَصلِّي َوَهلْ  ،َزْوُجَها ُیِصیُبَها َهلْ  اْلُمْسَتَحاَضةِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٨٤  ُتَصلِّي: «َقالَ  ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  اْلَكِریِم، َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»َباْلَبْیتِ  َوَتُطوفُ  ،اْلُمْسَتَحاَضةُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٨٥  ،ُتَصلِّي: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .»َزْوُجَها َوُیِصیُبَها
  .)٦(َقَتاَدةُ  َوَقاَلهُ : َمْعَمرٌ  َقالَ  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٦



٢٦٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٨٦ ، َعنِ  الرَّ ، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  ُیوُنَس، َوَعنْ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  ُسَميٍّ
  .)١(»َزْوُجَها َوُیَجاِمُعَها َتُصوُم،: «اْلُمْسَتَحاَضةِ  ِفي َقاَال  اْلَحَسِن،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٨٧ ، َعنِ  الرَّ  َعنِ  ،َسَأَلهُ  َأنَّهُ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  اْألَْفَطِس، َساِلمٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالةُ : «َقالَ  َأُتَجاَمُع؟ اْلُمْسَتَحاَضةِ    .)٢(»اْلِجَماعِ  ِمنَ  َأْعَظمُ  الصَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١١٨٨  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َشُروَس  ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 َعَلى الدَّمُ  َسالَ  َوإِنْ  َنَعْم،: «َقالَ  َزْوُجَها؟ َأُیِصیُبَها ،اْلُمْسَتَحاَضةِ  َعنِ  ُسِئلَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َمْوَلى ِعْكِرَمةَ 
  .)٣(»َعِقِبَها

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٨٩ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اْألَْجَلِح، َعنِ  اْلُمَباَرِك، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َزْوُجَها ُیَجاِمَعَها َأنْ  َبْأَس  َال «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٩٠  ِإَلى اْمَرَأةٌ  َجاَءتِ : َقالَ  َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  ،)٥(الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
 ،ُكْرُسًفا َفاْحَتِشي َیُعدْ  َفِإنْ  ،ُكْرُسًفا َفاْحَتِشي: «َقالَ  ،ُقْرِئي َغْیرِ  ِفي اْسُتِحْضتُ  ِإنِّي: َفَقاَلتْ  r النَِّبيِّ 

  .)٦(»َعَلْیكَ  َما َواْقِضي ،َوَصلِّي َوُصوِمي
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٩١ : َیَسارٍ  ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  ُسِئلَ : َقالَ  ،َأیُّوبَ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

َالةِ  ِفي َلَها َبالرُّْخَصةِ  َسِمْعَنا ِإنََّما: «َقالَ  َزْوُجَها؟ اْلُمْسَتَحاَضةَ  َأُیِصیبُ    .)٧(»الصَّ

                                                           
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
 الجوزي البن والمتروكون الضعفاء، یضع الحدیث، قاله معمر. َشُروَس األثر موضوع مقطوع، فیه إسماعیل بن  )(٣
)١١٤/ ١(.  

. )٩٦: ص( التهذیب تقریب، صدوق. الكندي اهللا عبد بن أجلحاألثر صحیح، وهذا إسناده حسن موقوف، فیه  )(٤
  .)٦١٧/ ١( الدارمي سننومتابعاته صححها حسین سلیم أسد في حاشیة 

 عبد وروى )٧٩/ ٢( الباري فتح، وقال ابن رجب في كتابه )١١٩٩( برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥
 إني: فقالت ،r النبي إلى امرأة جاءت: قالَ  جعفر، أبي َعن جابر، َعن الثوري، َعن جریج، ابن َعن الرزاق،

"ط"، والذي في "المصنف": "عبد الرزاق، عن الثوري، عن ... الحدیث. وقیل في حاشیته: "كذا في استحضت
  . !! جابر". قلت: ال أعلم أزید أم أنقص من هنا شيء

  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف، فیه  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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زَّاِق، َعبد- )١([...]  انَّ إِ : الَ قَ فَ  ا؟هَ جُ وْ زَ  ةَ اضَ حَ تَ سْ مُ الْ  یبُ صِ یُ أَ  يَّ رِ هْ الزُّ  تُ لْ أَ سَ  قال َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(ةِ الَ الصَّ بِ  انَ عْ مِ سَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٩٢    َال : «اْلُمْسَتَحاَضةِ  ِفي َقالَ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  

    .)٣(»َزْوُجَها َیْقَرُبَها
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٩٣ ، َعنِ  الرَّ  َیْأِتیَها َوَال  َتُصوُم، َال : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٤(»اْلُمْصَحفَ  َتَمسُّ  َوَال  َزْوُجَها،
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٩٤  ،اْلُمْسَتَحاَضةِ  َعنِ  َعَطاءٌ  ُسِئلَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 َأَیِحلُّ : ُموَسى ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َلهُ  َقالَ  ،»َتُطوفُ  ُثمَّ  ِبَثْوٍب، َوَتْستَْثِفرُ  اْلُقْرآَن، َوَتْقَرأُ  َوَتُصوُم، ُتَصلِّي: «َفَقالَ 
 َصلَّتْ  ِإَذا َأنََّها َسِمْعَنا: «َقالَ  ِعْلٌم؟ َأمْ  َأَرْأٌي،: ُسَلْیَمانُ  َقالَ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  ُیِصیَبَها؟ َأنْ  ِلَزْوِجَها

  .)٥(»ُیِصیَبَها َأنْ  ِلَزْوِجَها َحلَّ  ،َوَصاَمتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٩٥ َبْیِر، َأِبي َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ  ،َأْخَبَرهُ  ُسْفَیانَ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َماِعزٍ  َأَبا َأنَّ  الزُّ

 َباْلَبْیِت، الطََّوافَ  ُأِریدُ  َأْقَبْلتُ  ِإنِّي: َفَقاَلتْ  ،َتْسَتْفِتیهِ  اْمَرَأةٌ  َفَجاَءْتهُ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َمعَ  َجاِلًسا َكانَ  َأنَّهُ 
 ِبَبابِ  ُكْنتُ  ِإَذا َحتَّى َأْقَبْلتُ  ثُمَّ  َعنِّي، َذِلكَ  َذَهبَ  َحتَّى َفَرَجْعتُ  َأْهَرْقُت، اْلَمْسِجدِ  ِبَبابِ  ُكْنتُ  ِإَذا َحتَّى

 ،الشَّْیَطانِ  ِمنَ  َرْكَضةٌ  ِإنََّها: «ُعَمرَ  اْبنُ  َفَقالَ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  كَ َذلِ  َفَعْلتُ  َحتَّى َأْهَرْقُت، اْلَمْسِجدِ 
  .)٦(»َوُطوِفي ِبَثْوبٍ  َواْستَْثِفِري ،َفاْغَتِسِلي

  َوالنَُّفَساءِ  اْلِبْكرِ  َبابُ 

                                                           
 شرح الشذي النفح ، و)٣٥٢/ ١( االستذكار). وهو مثبت في ١٢٠١برقم ( ١استدركته من دار التأصیل ط )(١

  .)١١٤/ ٣( الترمذي جامع
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
 التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  مقطوع، األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف )(٣
  .)١١٩٣(برقم وهو عند المصنف  .)٥٤٣: ص(

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  . )٥٠٦: ص( التهذیب تقریب، صدوق. مسلم بن محمدإسناده حسن موقوف، فیه أبو الزبیر  )(٦



٢٦٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٩٦ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمْوَلى ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َلْیَلةً  َأْرَبِعینَ  َذِلكَ  َوَأْقَصى َوِعْشِریَن، َوإِْحَدى َعْشَرةَ  َفَأْرَبعَ  َسْبٍع، ِفي اْلِبْكرُ  َتْطُهرِ  َلمْ  ِإنْ «

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١١٩٧ ، َجاِبرٍ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُجْعِفيِّ
 َأْرَبِعینَ  ِبَها َوَتَطاَولَ  َوَلَدْت، ِإَذا اْلِبْكرُ  تَْنَتِظرُ : «َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  َیَساٍر،
  .)٢(»َتْغَتِسلُ  ُثمَّ  َلْیَلًة،

زَّاقِ  َعْبدُ  - ١١٩٨  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  َخْیَثَمَة، َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: )٣(َقالَ  ،الرَّ
  .)٤(»َتْغَتِسلُ  ُثمَّ  َلْیَلًة، َأْرَبِعینَ  الدَّمُ  ِبَها َوَتَطاَولَ  َوَلَدْت، ِإَذا اْلِبْكرُ  َتْنَتِظرُ : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١١٩٩ اكِ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َسْبعَ  تَْنَتِظرُ : «َقالَ  ُمَزاِحمٍ  ْبنِ  الضَّحَّ
  .)٥(»َوُتَصلِّي َتْغَتِسلُ  ُثمَّ  َعْشَرَة، َأْرَبعَ  َأوْ  َلَیاٍل،

  .)٦(»َشْهَرْینِ : «َقالَ  َحِسْبُتُه؟: َقالَ  ،»ُیْنَتَظرُ  َما َكَأْقَصى تَْنَتِظرُ : «الشَّْعِبيُّ  َوَقالَ : َجاِبرٌ  َقالَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٠٠  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َوَعنْ  َعَطاٍء. َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .)٧(»ِنَساِئَها ِمنْ  َكاْمَرَأةٍ  َوَلَدتْ  ِإَذا اْلِبْكرُ  تَْنَتِظرُ : «َقاَال 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٠١ ، َعنِ  الرَّ : اْلَعاصِ  َأِبي ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  . »َلْیَلةً  َأْرَبِعینَ  ِإْحَداُهنَّ  َتَنفََّستْ  ِإَذا ،ِنَساَءهُ  َیْقَربُ  َال  َكانَ  َأنَّهُ «
 َفِهيَ  َزادَ  َفِإنْ  َخْمِسیَن، ِإَلى َأْرَبِعینَ  َأوْ  َخْمِسیَن، َأوْ  َأْرَبِعیَن،: اْلَحَسنُ  َوَقالَ : ُیوُنُس  َقالَ 
  .)٨(" ُمْسَتَحاَضةٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٠٢  َأِبي ْبنَ  ُعْثَمانَ  َأنَّ  ُیَحدَّثُ : َیُقولُ  ،اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  . »َلْیَلةً  َأْرَبِعینَ  َتْقَرِبیِني َال : «ُنِفَستْ  ِإَذا ِنَساِئهِ  ِمنْ  ِلْلَمْرَأةِ  َیُقولُ  َكانَ  اْلَعاصِ 

                                                           
  موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  إسناده ضعیف )(١
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٢
  [قال]. )١٢٠٨(برقم  ١لم یزد في دار التأصیل ط )(٣
  .)١٩٧: ص( التهذیب تقریب، لین الحدیث. خیثمة أبى بن خیثمةموقوف، فیه   إسناده ضعیف )(٤
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٥
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرلألثر إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما  )(٦
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٧
. انظر: العاص أبى بن عثمان لألثر إسنادان، أما األول فإسناد ضعیف مقطوع، فیه إرسال الحسن البصري عن )(٨

  . وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.)٤٠٩/ ١٩( الرجال أسماء في الكمال تهذیب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٦٣ 
 

  .)٢(»َوَصلَّتْ  اْغَتَسَلتْ  ،)١(َأْرَبِعینَ  َلَها َتمَّ  ِإَذا: «اْلَحَسنُ  َوَقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٠٣  ِمنْ  ِبَنْحوٍ  َتْجِلُس  َفِإنََّها ،َحاَضتْ  ِإَذا« َسِمْعتُ : َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ

  .»ِنَساِئَها
ْفَرةُ : «ُسْفَیانُ  َقالَ     .)٣(»َسَواءٌ  اْلَحْیضِ  َأیَّامِ  ِفي َوالدَّمُ  َوالصُّ

  اْلَحاِئضِ  ُغْسلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٠٤  َمْعُلوٍم؟ ُغْسلٍ  ِمنْ  ِلْلَحاِئضِ  َهلْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  َأَشدُّ  اْلَحْیَضةَ  َفِإنَّ  ،َتِزیدُ  َأوْ  َغَرَفاتٍ  َثَالثَ  َرْأِسَها َعَلى َتْغِرفُ  تَُنقَّى َأنْ  ِإالَّ  َال،: «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٠٥  ِإَذا َجَسَدَها اْلَمْرَأةَ  َتْغِسلُ : «َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َلمْ  َفِإنْ  َكَفاَها، اْألَْرَض  ِإالَّ  َتِجدْ  َلمْ  َوإِنْ  ،َال : «َقالَ  َشْعَرَها؟ َتْنُشرُ : ُقْلتُ  ،»ِبالسِّْدرِ  اْلَحْیضِ  ِمنَ  َتَطهََّرتْ 
  .)٥(»ِبالتَُّرابِ  َتَمسََّحتْ  َماءً  َتِجدْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٠٦  َكَما ،اْلَحاِئُض  َتْغَتِسلُ : «َقالَ  ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(»اْلُجُنبُ  َیْغَتِسلُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٠٧  َأنََّها: «َعاِئَشةَ  َعنْ  ُمَعاَذَة، َعنْ  اْألَْحَوِل، َعاِصمٍ  َعنْ  ،)٧(َعاِمرٍ  َعنْ  الرَّ
ْفَرةِ  الدَّمَ  َأَثرَ  َیتَِّبْعنَ  َأنْ  ،اْلَحْیضِ  ِمنَ  َطُهْرنَ  ِإَذا النَِّساءَ  َتْأُمرُ  َكاَنتْ    .»َبالصُّ

ْفَراءِ  َبالذَِّریَرةِ  َأوْ  َباْلَخُلوقِ  َیْعِني -     .)٨(-  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٠٨  َشْیَبَة، ِبْنتِ  َصِفیَّةَ  َعنْ  اْلُمَهاِجِر، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َوَغْیِرِه، الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ

 الدِّیِن، ِفي َیَتَفقَّْهنَ  َأنْ  اْلَحَیاءُ  َیْمَنُعُهنَّ  َیُكنْ  َلمْ  اْألَْنَصارِ  ِنَساءُ  ،النَِّساءُ  ِنْعمَ : َقاَلتْ  َأنََّها َعاِئَشَة، َعنْ 
 َوَجاَءتْ  ُخُمًرا َفاتََّخْذَنَها َمَناِطِقِهنَّ  ُحُجزَ  َأوْ  ،َحَواِجزَ  َشَقْقنَ  النُّورِ  ُسوَرةُ  َنَزَلتْ  َوَلمَّا َعْنُه، َیْسَأْلنَ  َوَأنْ 

                                                           
  [أربعون]. )١٢١٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
  لألثر إسنادان، كالهما ضعیف، فیهما رجًال مبهمًا. )(٢
   إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
قال المحقق: "كذا في األصل وهو عندي سبق قلم من الناسخ والصواب "معمر"، وله نظائر". وفي دار التأصیل  )(٧
  كما أشار المحقق. )١٢١٧(برقم  ١ط
  إسناده صحیح موقوف. )(٨



٢٦٤ 
 

 ِلتَْأُخذْ : «َقالَ  اْلَحْیِض؟ ِمنَ  َأْغَتِسلُ  َكْیفَ  ،اْلَحقِّ  ِمنَ  َیْسَتْحِیي َال  اللَّهَ  ِإنَّ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفَقاَلتْ  ،ُفَالَنةُ 
 ثُمَّ  َرْأِسَها، ِبُشُئونِ  َوْلُتْلِصقْ  َرْأِسَها َعَلى ِلتُِفْض  ثُمَّ  الطُّْهَر، َفْلُتْحِسنِ  ِلَتْطُهْر  ثُمَّ  َوَماَءَها، ِسْدَرَتَها ِإْحَداُكنَّ 
 َیْعِني ،ِبَها َفْلَتَطهَّْر  -َبْكرٍ  َأُبو َشكَّ  -. »ُقْرَصةً  َأوْ  ،)١(ِمْسَكةٍ  ُفْرَصةَ  ِلتَْأُخذْ  ثُمَّ  َجَسِدَها، َعَلى ِلتُِفْض 

 r اللَّهِ  َرُسولُ  ِمْنَها َفاْسَتْحَیى ِبَها، َأَتَطهَّرُ  َكْیفَ : َقاَلتْ  - الذَِّریَرةَ : َبْعُضُهمْ : َوَقالَ -  الشَّكُّ  ِباْلُقْرَصةِ 
 ِبَجْیبِ  َفَأَخْذتُ  ،َقالَ  الَِّذي َفَلَحْمتُ : َعاِئَشةُ  َقاَلتْ  ،»ِبَها َتَطهَِّرینَ  اللَّهِ  ُسبَحانَ «: َوَقالَ  ،ِمْنَها َواْستََترَ 
  .الدَّمِ  آثَارَ  ِبَها َتتَِّبِعینَ : َفُقْلتُ  ،ِدْرِعَها

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ     .)٢(»َفِطَنتْ  َلَحَمتْ : «الرَّ
  الدَّمَ  َتَرى اْلَحاِملِ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٠٩  َرَأتِ  ِإَذا: «َقاَال  َوَقتَاَدةَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
َالةِ  َعنِ  َتْمِسكُ  َفِإنََّها ،َأْقَراِئَها َقْدرِ  َعَلى َحْیَضَتَها َوإَنَّ  ،الدَّمَ  اْلَحاِملُ    .»اْلَحاِئُض  َتْصَنعُ  َكَما الصَّ

  .)٣(التَِّریَّةُ  ِتْلكَ : الزُّْهِريُّ  َقالَ : َمْعَمرٌ  َقالَ  
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢١٠ ، اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ  اْبنِ  َعنِ  اْلَجَزِريِّ

 ُكلَّ  َتْغَتِسلُ  ،اْلُمْسَتَحاَضةِ  ِبَمْنِزَلةِ  ِهيَ : «َقاَال  ،الدَّمَ  َتَرى اْلَحاِملِ  ِفي اْلَحَسنِ  َعنِ  َعْمٍرو، َوَعنْ  اْلُمَسیِِّب،
  .)٤(»الظُّْهرِ  َصَالةِ  ِعْندَ  َمرَّةً  َیْومٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢١١   .)٥(»اْغَتَسَلتْ  الطُّْهرِ  َبْعدَ  َرَأتْ  ِإَذا: «َقالَ  َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢١٢  َفَتَرى ُتَطلَّقُ  اْمَرَأةٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 ثُمَّ  َصَالتَْیِن، ِلُكلِّ  َتْغَتِسلُ  ،اْلُمْسَتَحاَضةِ  ِبَمْنِزَلةِ  َوَلِكنْ  ،َال : «َقالَ  َذِلَك؟ َأَحْیَضةٌ  َتَضعَ  َأنْ  َقْبلَ  الدَّمَ 
أْ : «َقالَ  ،اْلَوَجعُ  َیْغِلُبَها: ُقْلتُ  ،»َتْجَمُعُهَما   .)٦(»َتَضعَ  َحتَّى َوْلُتَصلِّ  ،َفْلتََتَوضَّ

                                                           
  كما في الكنز.  )١٢١٨(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، وفي الكنز "ممسكة". وفي دار التأصیل ط )(١
 هذاله  أخرج؛ ألنَّ مسلم )٩٤: ص( التهذیب تقریب. صدوق، مهاجر بن إبراهیمصحیح، مع أنَّ فیه  إسناده )(٢

  ).١/٢٦١( صحیحه  في من طریقه الحدیث
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٣
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٦٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢١٣ ، َعنِ  الرَّ  ِفي َرَباحٍ  َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َراِشٍد، َأِبي ْبنِ  َجاِمعِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
أُ : «َقالَ  ،الدَّمَ  َتَرى اْلَحاِملِ   َعَلْیَها ِإنََّما ،ُغْسلٌ  َعَلْیَها َفَلْیَس  الدَّمُ  َسالَ  َوإِنْ  َتَضْع، َلمْ  َما َوُتَصلِّي َتَتَوضَّ
  .)١(»اْلُوُضوءُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢١٤  ُموَسى، ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،َراِشدٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
ْفَرةَ  اْلَحاِملُ  َرَأِت  ِإَذا: «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َرَباٍح، َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َأتْ  الصُّ  َرَأِت  َوإَِذا َوَصلَّْت، َتَوضَّ
َالةَ  َتَدعُ  َوَال  ،َوَصلَّتْ  اْغَتَسَلتْ  الدَّمَ    .)٢(»َحالٍ  ُكلِّ  َعَلى الصَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢١٥  َسلْ  َأنْ  َناِفعٍ  ِإَلى َكَتْبتُ : َقالَ  ،َأیُّوبَ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 ،َسَأْلُتهُ  َأنِّي َناِفعٌ  ِإَليَّ  َفَكَتبَ  -  َحاِملٌ  َوِهيَ  الدَّمَ  َتَرى: َقالَ  َحِسْبُتهُ  -  اْمَرَأةٍ  َعنِ  َیَساٍر، ْبنَ  ُسَلْیَمانَ 

  .)٣(»َوُتَصلِّي ،ِبَثْوبٍ  َوَتْستَْثِفرُ  َتْغَتِسلُ  َفِإنََّها ،َزَماَنْینِ  َوَال  َحْیٍض، ِبَغْیرِ  الدَّمَ  َرَأتِ  ِإَذا ِإنََّها: «َفَقالَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢١٦  ُأمِّ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

ْفَرةَ  َنَرى َنُكنْ  َلمْ : «َقاَلتْ  َعِطیَّةَ    .)٤(»َشْیًئا َواْلُكْدَرةَ  الصُّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢١٧  َعنِ  َثْوَبانَ  َسَأْلتُ : َیُقولُ  ،َمْكُحوًال  َسِمعَ  َرُجٍل، َعنْ  اْلُمَباَرِك، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  ِبَها َبْأَس  َال : «َفَقالَ  ،التَِّریَّةِ   ،َعْیَناهُ  َفَفاَضتْ : َقالَ  َسِمْعَتُه؟ َأمْ  تَُقوُلهُ  َأَشْیًئا: ُقْلتُ : َقالَ  ،»َوُتَصلِّي َتَوضَّ
  .)٦(»)٥(َسِمْعُتهُ  َبلْ : «َوَقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢١٨  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اْلُحَصْیِن، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  الرَّ
ْفَرةِ  ِبالتَِّریَّةِ  َیَرى َال  َكانَ : «َقالَ    .)١(»اْلُوُضوءَ  ِفیَها َوَیَرى َبْأًسا، َوالصُّ

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  .)٣٣٥/ ٤( الشامیین مسند. انظر: متابعته في rأي من روسول اهللا  )(٥
 بن الحسنمن طریق  )٣٣٥/ ٤( الشامیین مسندإسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه الطبراني في كتابه  )(٦

 ثم لتتوضأ، بأس ال: «قال الطهر؟ بعد الصفرة ترى المرأة: لثوبان قیل: قال مكحول، عن واقد، بن زید عن یحیى،
، الخشني یحیى بن الحسن. وفیه »r اهللا رسول من سمعته بل: «قال سمعته؟ أم قلته أشیئا: له قیل ، »لتصل

 مسند، كما في مكحول عن عجالن، بن عطاء. وتابعه متابعه قاصرة )١٦٤: ص( التهذیب تقریبصدوق یلغط. 
  .)٤٧٦/ ٦( للبخاري الكبیر التاریخ، وهو منكر الحدیث، )٣٣٥/ ٤( الشامیین



٢٦٦ 
 

  
  
  

  اْلَحْیَضةَ  َیْقَطعُ  الدََّواءِ  َبابُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢١٩  َتِحیُض  اْمَرَأةٍ  َعنِ  َعَطاٌء، ُسِئلَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 َفِإَذا ،الطُّْهرَ  َرَأتِ  ِإَذا َنَعْم،: «َقالَ  َتُطوُف؟ ِهيَ  َكَما ُقْرِئَها ِفي َوِهيَ  َحْیَضُتَها، َفَتْرتَِفعُ  َدَواءٌ  َلَها ُیْجَعلُ 
  .)٢(»َفَال  ،اْألَْبَیَض  الطُّْهرَ  َترَ  َوَلمْ  ُخُفوًقا َرَأتْ  ِهيَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢٢٠  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َمْوَلى َواِصلٌ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،َمْعَمرٌ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 َفَلمْ  َعْنَها، الدَّمَ  َیْقَطعُ  َدَواءً  َتْشَربَ  َأنْ  َفَأَراَدتْ  ،اْلَحْیَضةِ  َدمُ  ِبَها َتَطاَولَ  اْمَرَأةٍ  َعنِ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسَألَ  َرُجٍل،

  ".  اْألََراكِ  َماءَ  ُعَمرَ  اْبنُ  َوَنَعتَ  َبْأًسا، ُعَمرَ  اْبنُ  َیرَ 
  .)٣(َبْأًسا ِبهِ  َیرَ  َفَلمْ  ،َذِلكَ  َعنْ  ُیْسَألُ  َنِجیحٍ  َأِبي اْبنَ  َوَسِمْعتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ 

  َصَالةٍ  ُكلِّ  َوْقتِ  ِعْندَ  اْلَحاِئضِ  ُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٢١  َیْأُمرُ  َأُبوكَ  َكانَ  َهلْ : َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  َطاُوسٍ  اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالةِ  َوْقتِ  ِعْندَ  النَِّساءَ    .)٤(»َال : «َقالَ  َوِذْكٍر؟ ِبُطُهورٍ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٢٢ أَ  َأنْ  ُتْؤَمرُ  اْلَحاِئُض  َأَكاَنتِ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  تََتَوضَّ

 َوإِنَّ  ،َشْيءٌ  َذِلكَ  ِفي َیْبُلْغِني َلمْ : «َقالَ  َساَعًة؟ اللَّهَ  َوَتْذُكرُ  ،)٥(َفُتْكِثرُ  َتْجِلُس  ثُمَّ  َصَالٍة، ُكلِّ  َوْقتِ  ِعْندَ 
  .»َلَحَسنٌ  َذِلكَ 

  .)٦(»َصَالةٍ  ُكلِّ  َوْقتِ  ِعْندَ  ِبَذِلكَ  ُتْؤَمرُ  َكاَنتْ  اْلَحاِئَض  َأنَّ  َوَبَلَغِني: «َمْعَمرٌ  َقالَ  
  الثَّْوبَ  ُتِصیبُ  اْلَحْیَضةِ  َدمِ  َبابُ 

                                                                                                                                                                          
إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه رجًال مبهمًا، وداود بن الحصین منكر الحدیث عن عكرمة، قاله ابن المدیني.  )(١

  .)٨/٣٨٠( الكمال تهذیب
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  لألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع. )(٣
  یح مقطوع.إسناده صح )(٤
  [فتكبر]. )١٢٣٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.  )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢٢٣  ِبْنتِ  َفاِطَمةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
: َقالَ  ،الثَّْوبَ  ُیِصیبُ  اْلَحْیَضةِ  َدمِ  َعنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : َقاَلتْ  َبْكرٍ  َأِبي ِبْنتِ  َأْسَماءَ  َعنْ  اْلُمْنِذِر،

  .)١(»َوُتَصلِّي تَْنَضُحهُ  ثُمَّ  ِباْلَماِء، َتْقُرُصهُ «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٢٤  ،ِثَیاَبَها َتْغِسلَ  َأنْ  اْلَحاِئضِ  َعَلى َلْیَس : «َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»َتَشاءَ  َأنْ  ِإالَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٢٥  ُیْغَسلُ  اْلَحْیَضةِ  َدمِ  َعنْ  ُسِئَلتْ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٣(»َطُهوًرا اْلَماءَ  اللَّهُ  َجَعلَ  َقدْ : «َقاَلتْ  ،َأَثُرهُ  َیْذَهبُ  َفَال  ،ِباْلَماءِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٢٦ ، َعنِ  الرَّ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  ُهْرُمَز، ْبنِ  ثَاِبتِ  اْلِمْقَدامِ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

 اْغِسِلیهِ : «َقالَ  ،الثَّْوبَ  ُیِصیبُ  اْلَحْیَضةِ  َدمِ  َعنْ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسَأَلتْ  َأنََّها ِمْحَصٍن، اْبنةِ  َقْیسٍ  ُأمِّ  َعنْ 
  .)٤(»ِبِضْلعٍ  َوُحكِّیهِ  َوِسْدٍر، ِبَماءٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٢٧  َدٌم؟ َثْوِبَها َوِفي اْلَحاِئُض  َتْطُهرُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»َثْوَبَها َوَتَدعُ  ،َتْغِسلُ : «َقالَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢٢٨  َأنََّها َعاِئَشةَ  َعنْ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 ثُمَّ  َباْلَعْظِم، َأوْ  َباْلُعوِد، َأوْ  َباْلَحَجِر، َفَتُحكُّهُ  الدَّمُ  َثْوِبَها ِفي َفَیُكونُ  َتِحیُض  ِإْحَداَنا َوَكاَنتْ : «تَُقولُ  َكاَنتْ 
  .)٦(»َوُتَصلِّي َتُرشُّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٢٩  َعنْ  َعَطاٍء، َعنْ  َنِجیٍح، َأِبي اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، ْبنِ  ُسْفَیانَ  َعنْ  الرَّ
  .»ِبُظْفِرَها َتْقُرُصهُ  ِبِریِقَها اْلَحْیَضةِ  َدمَ  َتْغِسلُ  ِإْحَداَنا َكاَنتْ  َقدْ : «َعاِئَشةُ  َقاَلتْ  َعاِئَشَة،

  .)٢() ١([...]َواِسًعا َكانَ  ِبهِ  َأَخَذتْ  َذِلكَ  َأيُّ : َقالَ  
                                                           

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
: ص( التحصیل جامعاألثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن عائشة.  )(٣

 عائشة، سمعت: قالت همام، بنة كریمةمن طریق  )١٨٠/ ١( همصنففي  شیب أخرجه أبي ابن. وأخرجه )٢٥٥
 الماء فإن اغسلیه: «فقالت أثره، یذهب فلم غسلته: فقالت ،»اغسلیه: «فقالت الثوب، یصیب الحیض دم عن وسئلت
  ، صدوقة.همام بنت كریمة، و »طهور

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦



٢٦٨ 
 

  
  

  السَّْجَدةَ  َتْسَمعُ  اْلَحاِئضِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٣٠  ِبَقْومٍ  َحاِئٌض  َمرَّتْ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةُ : َذِلكَ  ِمنْ  َخْیًرا ُمِنَعتْ  َقدْ  َال،: " َقالَ  َمَعُهْم؟ َأَتْسُجدُ  ،َفَیْسُجُدونَ  َیْقَرُءونَ    .)٣(" الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٣١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ   .)٤(»َتْسُجدُ : «َقاَال  َوَقتَاَدَة، الزُّْهِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٣٢ ، َعنِ  الرَّ  اْلَحاِئُض  َسِمَعتِ  ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ

َالةَ  تَْقِضي َال  اْلَحاِئَض  ِألَنَّ  ،َقَضى السَّْجَدةَ  َواْلُجُنبُ    .)٥(»الصَّ
  اْلَحاِئضِ  ُمَباَشَرةِ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٣٣ ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  ،ِلَمْیُموَنةَ  َمْوَالةٍ  ُنْدَبَة، َعنْ  الزُّْهِريِّ
 ،َمْیُموَنةَ  ِإَلى َفَرَجْعتُ  ِفَراَشاِن، َبْیِتهِ  ِفي َفِإَذا ،ِإَلْیهِ  َمْیُموَنةُ  َوَأْرَسَلْتِني َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعَلى َدَخْلتُ : َقاَلتْ 
 َعبَّاسٍ  اْبنِ  اْمَرَأةِ  اْلِكْنِديِّ  ِمْشَرحٍ  ِبْنتِ  ِإَلى َفَأْرَسَلتْ  ِألَْهِلِه، ُمَهاِجًرا ِإالَّ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأَرى َما: َفُقْلتُ 

 َأَتْرَغبُ : «َعبَّاسٍ  اْبنِ  ِإَلى َمْیُموَنةُ  َفَأْرَسَلتْ  ،َحاِئٌض  َوَلِكنِّي َهْجٌر، َوَبْیَنهُ  َبْیِني َلْیَس : َفَقاَلتْ  َتْسَأُلَها،
 َعَلْیَها َتُكونُ  َحاِئًضا ،ِنَساِئهِ  ِمنْ  اْلَمْرَأةَ  ُیَباِشرُ  »r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َفَقدْ  ؟r اللَّهِ  َرُسولِ  ُسنَّةِ  َعنْ 

ْكَبِة، ِإَلى اْلِخْرَقةُ    .)٦(" اْلَفِخذِ  ِنْصفِ  ِإَلى َأوْ  الرُّ

                                                                                                                                                                          
  [إن شاء اهللا]. )١٢٣٩(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٤
. )١/٣١٩(التهذیب  تقریب تحریراألثر صحیح، وهذا إسناده حسن مقطوع، فیه حماد بن أبي سلیمان، صدوق.  )(٥

  .)٦٧٦/ ١( الدارمي سننومتابعاته صححها حسین سلیم أسد في حاشیة 
الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف؛ الختلف على الزهري؛ ألنَّ رواه مره عن ندبة كما هنا، ومرة رواه عن  )(٦

 أحمد مسندندبة كما في  عن عروة،، ومرة رواه عن )١٢٣٤(حبیب مولى عروة عن ندبة، كما في رقم 
 یباشر أن أراد إذا«بلفظ:  )٢٤٣/ ١( ، ومسلم في صحیحه)٦٨/ ١(. وهو عند البخاري في صحیحه )٤٤/٤٠٢(

  ، واللفظ للبخاري.»حائض وهي فاتزرت أمرها، نسائه من امرأة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٢٣٤  َعنْ  ُعْرَوَة، َمْوَلى َحِبیبٍ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َوَذَكَرهُ : َقالَ  الرَّ
  .)١(ُنْدَبةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٣٥  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َلكِ  َما: «َفَقالَ  ِمْنُه، َفاْنَسَلْلتُ  َفِحْضتُ  ،ِلَحاِفهِ  ِفي r النَِّبيِّ  َمعَ  ُكْنتُ : َقاَلتْ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  الرَّْحَمِن،
 ِثَیابَ  َعَليَّ  َفَشَدْدتُ : َقاَلتْ  ،»ِثَیاَبكِ  َعَلْیكَ  َفُشدِّي: «َقالَ  ،َنَعمْ : َقاَلتْ  -  اْلَحْیَضةَ  َیْعِني - »َأُنِفْسِت؟

  .)٢(r النَِّبيِّ  َمعَ  َفاْضَطَجْعتُ  َرَجْعتُ  ثُمَّ  َحْیَضِتي،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٣٦ : َقاَلتْ  َسَلَمةَ  ُأمَّ  َأنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َمْوَلى ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َمَعهُ  َتْرُقدَ  َأنْ  َأَمَرَها ثُمَّ  ِثَیاَبَها، َعَلْیَها ُتْصِلحَ  َأنْ  r النَِّبيُّ  َفَأَمَرَها ،r النَِّبيِّ  َمعَ  َراِقَدةٌ  َوَأَنا ِحْضتُ «
  .)٣(»َشَقاِئقُ  َثْوبٌ  َفْرِجَها َعَلى َحاِئٌض، َوِهيَ  َواِحدٍ  ِفَراشٍ  َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٣٧ ، َعنِ  الرَّ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  اْألَْسَوِد، َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»ُیَباِشُرِني ُثمَّ  َحاِئٌض، َوَأَنا ِبِإَزارٍ  َأتَِّزرَ  َأنْ  َیْأُمُرِني r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : «َقاَلتْ 

                                                                                                                                                                          
 عن: والصواب ،"عروة عن: "قوله في أخطأ: ")٤٠٣/ ٤٤( أحمد مسندقال شعیب في حاشیة فائدة:   

، والساعاتي )٣٥/ ٢( الباري فتحعروة"، قلت: الصواب [عن عروة]؛ ألنَّ أورده ابن رجب في كتاب  مولى حبیب
  عن أحمد، وذكر فیه [عروة]. )١٦١/ ٢( الشیباني حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتحفي كتابه 

، ومرة )١٢٣٣(ره عن ندبة كما برقم الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف؛ اختلف فیه على الزهري؛ ألنَّ رواه م )(١
. )٤٤/٤٠٢( أحمد مسندندبة كما في  عن عروة،رواه عن حبیب مولى عروة عن ندبة، كما هنا، ومرة رواه عن 

 نسائه من امرأة یباشر أن أراد إذا«بلفظ:  )٢٤٣/ ١( ، ومسلم في صحیحه)٦٨/ ١(وهو عند البخاري في صحیحه 
  واللفظ للبخاري.، »حائض وهي فاتزرت أمرها،

: والصواب ،"عروة عن: "قوله في أخطأ: ")٤٠٣/ ٤٤( أحمد مسندقال شعیب األرنؤوط في حاشیة فائدة:   
، )٣٥/ ٢( الباري فتح"، قلت: الصواب [عن عروة]؛ ألنَّ أورده ابن رجب في كتاب !! عروة مولى حبیب عن

عن أحمد، وذكر فیه  )١٦١/ ٢( الشیباني حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتحوالساعاتي في كتابه 
  [عروة].

  .!! )٤٠٣/ ٤٤( أحمد مسندصححه شعیب األرنؤوط في حاشیة فائدة:   
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
/ ٢٠( الرجال أسماء في الكمال تهذیبالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال ابن جریج عن عكرمة.  )(٣

برقم وهو عند المصنف . )٢٣٩: ص( التحصیل جامع، وٕارسال عكرمة مولى ابن عباس عن أم سلمة. )٢٦٧
)١٢٣٥(.  

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٣٨ ، َعاِصمٍ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأْهلِ  ِمنْ  َنَفًرا َأنَّ  اْلَبَجِليِّ
 اْمَرَأِتهِ  ِمنِ  ِللرَُّجلِ  َیِحلُّ  َوَعمَّا َتَطوًُّعا، َبْیِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةِ  َعنْ  َفَسَأُلوهُ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأَتْوا ،اْلُكوَفةِ 

ُرَوا ،ُنورٌ  َفُهوَ  ،َتَطوًُّعا َبْیِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةُ  َأمَّا: «َفَقالَ  اْلَجَناَبِة؟ ِمنَ  اْلُغْسلِ  َوَعنِ  َحاِئًضا،  َفَنوِّ
َزارِ  َفْوقَ  َما َفُكلُّ  ،َحاِئًضا اْمَرَأِتهِ  ِمنِ  ِللرَُّجلِ  َیِحلُّ  َما َوَأمَّا ،!ُنوٌر؟ ِفیهِ  َلْیَس  َبْیتٍ  َخْیرُ  َوَما ،ُبُیوَتُكمْ   ،اْإلِ

أْ  ،اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْلُغْسلُ  َوَأمَّا َتْطُهَر، َحتَّى َتْحَتهُ  َما َعَلى َیطَِّلْعنَ  َال  َالِة، ُوُضوَءكَ  َفَتَوضَّ  َأِفْض  ُثمَّ  ِللصَّ
  .)١(»ِجْلِدكَ  َعَلى اْلَماءَ  َأِفضِ  ُثمَّ  َواُدُلْك، ِمَرارٍ  َثَالثَ  َرْأِسكَ  َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٣٩  َما َلكَ : «َقالَ  ُشَرْیحٍ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  . »السَُّررِ  َفْوقَ 

َزارِ  َفْوقَ  َما: «َیُقولُ  َقَتاَدةَ  َوَسِمْعتُ : َمْعَمرٌ  َوَقالَ    .)٢(»اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٤٠  َأنَّ  َناِفٌع، َحدَّثََنا: َقالَ  ،ُموَسى ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»َثْوًبا ِسْفَلِتَها َعَلى َتْجَعلُ  َحاِئًضا َكاَنتْ  ِإَذا اْمَرَأَتهُ  الرَُّجلُ  ِلُیَباِشرِ : «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٤١  ِإَلى َأْرَسلَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ُموَسى، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»َثْوًبا ِسْفَلِتَها َعَلى َتْجَعلُ  َنَعْم،: «َعاِئَشةُ  َقاَلتْ  َأُیَباِشُرَها؟ اْلَحاِئضِ  ِفي َیْستَْفِتیَها َعاِئَشةَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٤٢  َكانَ  ِإَذا َزْوُجَها اْلَحاِئَض  ُیَباِشرُ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  . »َذِلكَ  َسِمْعَنا ِإَزارٌ  السُّْفَلى َجْزَلِتَها َعَلى
ْكَبةِ  ِإَلى السُّرَّةِ  ِمنَ  َجْزَلُتَها: «َبْكرٍ  َأُبو َقالَ    .)٥(»الرُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٤٣ َزارِ  َتْحتَ  َما: «َقالَ  ُموَسى ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِإَذا اْإلِ
  .)٦(»َحَرامٌ  َحاِئًضا اْلَمْرَأةُ  َكاَنتِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٤٤  ُیَباِشُرَها: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»ِثَیاُبَها َعَلْیَها َكانَ  ِإَذا

                                                           
  . )٢٠٣: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال عاصم البجلي عن عمر بن الخطاب.  )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
    إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٧١ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢٤٥    اْرَتَفعَ  ِإَذا َأُیَباِشُرَها: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  

  .)٢(»َتْطُهرَ  َحتَّى َال : «َقالَ  َتْطُهْر؟ َوَلمْ  الدَّمُ  َعْنَها
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٤٦  ِبَمْنِزَلةِ  ،َتْطُهْر  َلمْ  الَِّتي: «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٣(»َتْطُهرَ  َحتَّى اْلَحاِئضِ 
  اْلَحاِئضِ  َتْرِجیلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٤٧ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ لُ  َعاِئَشةُ  َكاَنتْ : «َقالَ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  َرْأَس  ُتَرجِّ
 ِفي r َوالنَِّبيُّ  ُحْجَرِتَها، ِفي َوِهيَ  َرْأَسهُ  ُیَناِوُلَها: «َقالَ  ،»َحاِئٌض  َوِهيَ  ُمْعَتِكًفا r اللَّهِ  َرُسولِ 

  .)٤(»اْلَمْسِجدِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٤٨ ، َعنِ  الرَّ  َعاِئَشةَ  َعنْ  اْألَْسَوِد، َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

 اللَّهِ  َرُسولِ  َرْأَس  َأْغِسلُ  َوُكْنتُ  ُجُنَباِن، َوَنْحنُ  َواِحدٍ  ِإَناءٍ  ِمنْ  r اللَّهِ  َوَرُسولُ  َأَنا َأْغَتِسلُ  ُكْنتُ : «َقاَلتْ 
r  َ٥(»ُیَباِشُرِني ثُمَّ  َأتَِّزَر، َأنْ  َحاِئٌض  َوَأَنا َیْأُمُرِني َوَكانَ  َحاِئٌض، َوَأَنا اْلَمْسِجدِ  ِفي ُمْعَتِكفٌ  َوُهو(.  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٤٩  ِهيَ  َبْیَنا َأنََّها َأْخَبَرْتُه، ُأمَّهُ  َأنَّ  َمْنُبوٌذ، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 »َشِعثًا؟ َأَراكَ  ِلي َما ُبَنيَّ  َأَیا«: َفَقاَلتْ  ،َعبَّاسٍ  اْبنُ  َعَلْیَها َدَخلَ  ِإذْ  ، r النَِّبيِّ  َزْوجِ  َمْیُموَنةَ  ِعْندَ  َجاِلَسةٌ 
َلِتي َعمَّارٍ  ُأمُّ : َفَقالَ   َكانَ  َلَقدْ : «َقاَلتْ  ،»اْلَیدِ  ِمنَ  اْلَحْیَضةُ  َوَأْینَ  ،!ُبَنيَّ  َأيْ : «َفَقاَلتْ  َحاَضْت، ُمَرجِّ

 َوُهوَ  اْلُقْرآنَ  َفَیْتُلو َعَلْیَها َفَیتَِّكئُ  ،َذِلكَ  َعِلمَ  َقدْ  َحاِئَضةٌ  ُمْضَطِجَعةٌ  َوِهيَ  َعَليَّ  َیْدُخلُ  r اللَّهِ  َرُسولُ 
 َعَلْیَها، ُمتَِّكئٌ  َوُهوَ  اْلُقْرآنَ  َفَیْتُلو ِحْجِرَها ِفي َفَیتَِّكئُ  َحاِئٌض  َوِهيَ  َقاِعَدةً  َعَلْیَها َوَیْدُخلُ  َعَلْیَها، ُمتَِّكئٌ 

هِ  ِفي اْلُخُمَرةَ  َلهُ  َفتَْبُسطُ  ،َحاِئٌض  َوِهيَ  َقاِعَدةً  َعَلْیَها َوَیْدُخلُ   !ُبَنيَّ  َأيْ  َبْیِتي، ِفي َعَلْیَها َفُیَصلِّي ُمَصالَّ
  .)٦(»!؟اْلَیدِ  ِمنَ  اْلَحْیَضةُ  َوَأْینَ 

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٣
  ، ورجاله ثقات.صحیحإسناده  )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
: )٣٩٢/ ٤٤( أحمد مسندإسناده حسن، فیه أم منبوذ، مثل هذه یحسن حدیثها. وقال شعیب األرنؤوط في حاشیة  )(٦
  ".لغیره صحیح مرفوعه"
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٥٠  َأِبي، َتْخُدمُ  اْلَحاِئُض  َكاَنتِ : َقالَ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»َیِدَها ِفي َحْیَضُتَها َلْیَستْ : «َوَیُقولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٥١  ُسِئلَ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َهیٌِّن، ِعْنِدي َذِلكَ  ُكلُّ : «ُعْرَوةُ  َفَقالَ  ُجُنٌب؟ َوِهيَ  اْلَمْرَأةُ  َتْخُدُمِني َأوْ  ِمنِّي، َتْدُنو َأوْ  اْلَحاِئُض، َأَتْخُدُمِني

  .)٢(»َبْأٌس  َذِلكَ  َعَلى َوَلْیَس  ،َتْخُدُمِني َذِلكَ  َوُكلُّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٥٢ ، َعنِ  الرَّ ِه، َعنْ  َصِفیََّة، ْبنِ  َمْنُصورِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُأمِّ

  .)٣(»اْلُقْرآنَ  َیْقَرأُ  ُثمَّ  َحاِئٌض، َوَأَنا ِحْجِري ِفي َرْأَسهُ  َیَضعُ « r النَِّبيُّ  َكانَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٥٣ ، َعنِ  الرَّ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َهاِنٍئ، ْبنِ  ُشَرْیحِ  ْبنِ  ِمْقَدامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َناءِ  ِفي َأْشَربُ  ُكْنتُ : «َقاَلتْ   َفِمي َمْوِضعِ  ِفي َفاهُ  َفَیَضعُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َیْأُخُذهُ  ُثمَّ  َحاِئٌض، َوَأَنا اْإلِ
 الَِّذي اْلَمَكانِ  َعَلى َفاهُ  َفَیَضعُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َیْأُخُذهُ  ُثمَّ  ِمْنُه، َفَأْنَتِهُش  اْلَعْرقَ  آُخذُ  َوُكْنتُ  َفَیْشَرُب،
  .)٤(»َفَیْنَتِهُش  َعَلْیهِ  َفِمي َوَضْعتُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢٥٤  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَكِریِم، َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٦(»ِمْنهُ  َوتَْأُخذُ  الشَّْيءَ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َتَضعُ  اْلَحاِئُض : «َقالَ  )٥(َمْسُعودٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٥٥  َیْغِسْلنَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َجَواِريَ  ُكنَّ : «َقالَ  َناِفعٍ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
  .)١(»اْلُخُمَرةَ  ِإَلْیهِ  َوُیْلِقینَ  ُحیٌَّض، َوُهنَّ  ِرْجَلْیهِ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
 بن عبیدة أبي عن الجزري، الكریم عبد عن معمر،، والصواب [)١٢٦٤(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

 وال مجتازا، المسجد في یمر أن للجنب یرخص كان أنه ، بلفظ: ")١٦١٣(كما برقم ، ]مسعود ابن عن اهللا، عبد
  ".] ٤٣: النساء} [سبیل عابري إال جنبا وال: {قال إال أعلم

 جامع. مسعود بن اهللا عبد أبیه عن، مسعود بن اهللا عبد بن عبیدة أبو إرسال فیه أنَّ  مع إسناده صحیح موقوف. )(٦
 الغلیل إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیل كتاب صاحب لقول ؛)٢٠٤: ص( التحصیل

 االتصال على محمول أبیه عن وحدیثه. أبیه من یسمع ولم مسعود بن اهللا عبد ابن هو عبیدة وأبو): "٢٨: ص(
 أنه إال أبیه من یسمع لم وٕان عبیدة وأبو والدارقطني، والنسائي المدیني بن كعلي الحفاظ - حكمه في وما - قبله
 من جماعة هذا وعلى مسعود، ابن أصحاب وكبار بیته، أهل من أبیه حدیث یأخذ فهو أبیه، بحدیث الناس أعلم من

  ) ".١٤/ ٦": (الفتح" في رجب وابن) ٤٠٤/ ٦": (الفتاوى" في كما تیمیة كابن المحققین
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٥٦ ، َعنِ  الرَّ ي َأْرَسَلتْ : َقالَ  ،ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ  ِإَلى ُأمِّ
ُض : َعْلَقَمةَ  ُلِني: ُقْلتُ : َقالَ  ،»ِعْنِدكِ  ِمنْ  َفْلَتُقمْ  ُحِضْرتِ  ِإَذا َنَعْم،: «َقالَ  اْلَحاِئُض؟ َأُتَمرِّ ؟ ِإَذا ُتَغسِّ  ِمتُّ

  .)٢(»َال : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٥٧  اْلَحاِئُض، َقَدَمْیهِ  َیْغِسلُ « ُعَمَر، اْبنُ  َكانَ : َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  )٣([...] الرَّ

  .)٤(»اْلَحاِئضِ  َعَلى ُیَصلِّي َوَكانَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٥٨ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  ثَاِبتِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

 َلْیَستْ  ِإنََّها: «َقالَ  ،َحاِئٌض  َأَنا: َقاَلتْ  ،»اْلُخْمَرةَ  َناِوِلیِني: «َلَها َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعاِئَشَة، َعنْ  ُمَحمٍَّد،
  .)٥(»َیِدكِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٥٩ ، َعنِ  الرَّ  َیْسَأُلُه، ِإْبَراِهیمَ  ِإَلى َأْرَسلَ  ،َظْبَیانَ  َأَبا َأنَّ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
ُئِني، اْلَحاِئضِ  َعنِ    .)٦(»الَ : «َقالَ  ،َفُأَصلِّي ِإَلْیَها َأْسَتِندُ  ثُمَّ  ُتَوضِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٦٠  َدَخْلتُ : َقالَ  ،َمْسُروقٍ  َعنْ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ،»اْلَفْرجِ  ُدونَ  َما: «َقاَلتْ  َحاِئًضا؟ اْمَرَأِتهِ  ِمنِ  ِللرَُّجلِ  َیِحلُّ  َما ،اْلُمْؤِمِنینَ  ُأمَّ  َیا: َفُقْلتُ  َعاِئَشَة، َعَلى
: َقاَلتْ  َصاِئًما؟ ِمْنَها ِلي َیِحلُّ  َفَما: ُقْلتُ : َقالَ  ،اْسَمعْ  َأيِ  َمَعهُ  َكانَ  َرُجًال  ِبَیِدهِ  َمْسُروقٌ  َفَغَمزَ : َقالَ 

  .»اْلِجَماعَ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ُكلُّ «
  .)٧(»َحاِئًضا اْلُخْمَرةَ  تَُناِوُلهُ  َكاَنتْ  ُعَمرَ  اْبنِ  ِنَساءِ  ِمنْ  اْمَرَأةً  َأنَّ  َبَلَغِني: «َمْعَمرٌ  َقالَ  

  

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
، ومن المؤكد أنَّه أسقط شیخ المصنف، وهو [سفیان الثوري] )١٢٦٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

  .)١٥٤٧(كما أخرجه المصنف برقم 
". قلت: بل !!المحقق: "هكذا في األصل غیر منسوب، وهو عندي عبد اهللا بن عمر العمري: قال فائدة  

  ].دینار بن اهللا عبد، وهو [)١٥٤٧(الصواب كما في 
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح موقوف، وأما الثاني فرجاله ثقات، واألثر بالغ. ووصل برقم  )(٧
)١٢٥٥.(  



٢٧٤ 
 

  
  اْلَحاِئضِ  ِإَصاَبةِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٦١  ِإنْ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، َعنْ  ُخَصْیٍف، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»ِبِدیَنارٍ  َتَصدَّقَ  َحاِئًضا َأَصاَبَها

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٦٢  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َمْوَلى ِمْقَسمٍ  َعنْ  ُخَصْیٍف، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  ".ِدیَنارٍ  ِبِنْصفِ  َیَتَصدَّقَ  َأنْ  َفَأَمرَ  ،َحاِئًضا اْمَرَأَتهُ  َأَصابَ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َجاءَ  َرُجًال  َأنَّ  َأْخَبَرُه، اْلَحاِرِث،

 َأوْ  ِدیَناًرا،: «ِمْقَسمٌ  َقالَ  ،َأْدِري َال : َیُقولُ  ِمْقَسمٍ  َعنْ  ُعتَْیَبَة، ْبنُ  اْلَحَكمُ  َوَكانَ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  
  .)٢(»ِدیَنارٍ  ِنْصفَ  َقالَ 

                                                           
: ص( التهذیب تقریب. صدوق، الجزري الرحمن عبد بن خصیف حسن موقوف، فیه إسنادههذا األثر صحیح، و  )(١

١٩٣ .(    
  .)٢٦٩/ ٤( أحمد مسندوصحح متابعاته شعیب األرنؤوط في حاشیة 

ومرفوعًا"، وقال شعبة  موقوفاً  عباس ابن عن روي قد: ")٢٤٥/ ١( الترمذي سننقال الترمذي في فائدة:   
 بعض قال یرفعه ال كان إنه: وفالن فالن وقال فمرفوع، حفظي أما: ")٢٢٩/ ٨( للنسائي الكبرى السننكما في 

 وأني هذا، عن وسكت بهذا حدثت أني أحب ما واهللا: فقال فالن، من ودعنا بحفظك حدثنا بسطام، أبا یا: القوم
: لشعبة رجل فقال یرفعه ولم الحدیث بهذا شعبة، ثنا: قال الرحمن، عبد"، وقال قومه في نوح عمر الدنیا في عمرت

  .)٣٧: ص( الجارود البن المنتقى. فصححت مجنونا كنت: قال ترفعه كنت إنك
 أحمد بكر أبو قال الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا: ")٤٧٥ - ٤٧٤/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 أمیة أبي الكریم وعبد الحمید وعبد العطار عطاء إلى یرجع وموقوفها مرفوعها األخبار هذه جملة: الفقیه إسحاق بن
 قول من فهو محفوظا كان وٕان موقوفا عباس ابن عن عطاء عن جریج ابن عن قیل وقد: الشیخ قال ،نظر وفیهم
  ". أي أنَّ الصحیح الموقوف.یصح عباس ابن

 أیضا، وأوقف الحدیث هذا أرسل قد«: )٢٧٩/ ١( الصحیحین على لمستدرك: قال الحاكم في كتابه افائدة
  .»!! ثقة كان إذا ویصل یسند الذي قول القول أن أصلناه الذي أصلنا على ونحن

فمره رواه  ،مقسم على الختالفه ؛شاذ مرفوع إسنادهاألولى، فله طریقان أما الطریق األثر صحیح موقوف، و  )(٢
مرفوعًا عن ابن عباس  سًال مرفوعًا كما هنا، ومرة رواه، ومرة رواه مر )١٢٦١(عن ابن عباس كما في رقم  اً موقوف
    .)١٢٦٤( في رقمكما 

  .)٢٦٩/ ٤( أحمد مسندوصحح متابعاته شعیب األرنؤوط في حاشیة 
ومرفوعًا"، وقال شعبة  موقوفاً  عباس ابن عن روي قد: ")٢٤٥/ ١( الترمذي سننقال الترمذي في فائدة:   
 بعض قال یرفعه ال كان إنه: وفالن فالن وقال فمرفوع، حفظي أما: ")٢٢٩/ ٨( للنسائي الكبرى السننكما في 

 وأني هذا، عن وسكت بهذا حدثت أني أحب ما واهللا: فقال فالن، من ودعنا بحفظك حدثنا بسطام، أبا یا: القوم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٧٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٦٣ ، َعنِ  الرَّ  َرُسولَ  َأنَّ : ِمْقَسمٍ  َعنْ  َبِذیَمَة، ْبنِ  َوَعِليِّ  ُخَصْیٍف، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»ِدیَنارٍ  ِبِنْصفِ  َیَتَصدَّقَ  َأنْ  َحاِئًضا اْمَرَأَتهُ  َأَتى َرُجًال  َأَمرَ « r اللَّهِ 

                                                                                                                                                                          
: لشعبة رجل فقال یرفعه ولم الحدیث بهذا شعبة، ثنا: قال الرحمن، عبد"، وقال قومه في نوح عمر الدنیا في عمرت

  .)٣٧: ص( الجارود البن المنتقى. فصححت مجنونا كنت: قال ترفعه كنت إنك
 أحمد بكر أبو قال الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا: ")٤٧٥ - ٤٧٤/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 أمیة أبي الكریم وعبد الحمید وعبد العطار عطاء إلى یرجع وموقوفها مرفوعها األخبار هذه جملة: الفقیه إسحاق بن
 قول من فهو محفوظا كان وٕان موقوفا عباس ابن عن عطاء عن جریج ابن عن قیل وقد: الشیخ قال ،نظر وفیهم
  أنَّ الصحیح الموقوف.". أي یصح عباس ابن

 شرحوأما الطریق الثاني فإسناده ضعیف، فیه تدلیس الحكم بن عیینة عن مقسم. قاله الطحاوي في كتابه   
  .)٤٣٠/ ١٠( اآلثار مشكل

 أیضا، وأوقف الحدیث هذا أرسل قد«: )٢٧٩/ ١( الصحیحین على لمستدرك: قال الحاكم في كتابه افائدة
  .»!! ثقة كان إذا ویصل یسند الذي قول القول أن أصلناه الذي أصلنا على ونحن

 نقف لم مما هذا خصیف حدیث فكان: ")٤٣٤/ ١٠( اآلثار مشكل شرحقال الطحاوي في كتابه  فائدة:  
 في ذكرناه قد ما االختالف من متنه في شریك وبین حماد بین فیه وقع قد ولكنه إسناده، في اضطراب على

  ".!! روایتیهما
عن ابن عباس كما في  اً فمره رواه موقوف ،مقسم على الختالفه ؛شاذ مرفوعاً  إسنادهوهذا األثر صحیح موقوف،  )(١

   .)١٢٦٤( في رقممرفوعًا عن ابن عباس كما  سًال مرفوعًا كما هنا، ومرة رواه، ومرة رواه مر )١٢٦١(رقم 
  ".موقوفاً  صحیحعن متابعاته: " )٢٦٩/ ٤( أحمد مسندوقال شعیب األرنؤوط في حاشیة 

ومرفوعًا"، وقال شعبة  موقوفاً  عباس ابن عن روي قد: ")٢٤٥/ ١( الترمذي سننقال الترمذي في فائدة:   
 بعض قال یرفعه ال كان إنه: وفالن فالن وقال فمرفوع، حفظي أما: ")٢٢٩/ ٨( للنسائي الكبرى السننكما في 

 وأني هذا، عن وسكت بهذا حدثت أني أحب ما واهللا: فقال فالن، من ودعنا بحفظك حدثنا بسطام، أبا یا: القوم
: لشعبة رجل فقال یرفعه ولم الحدیث بهذا شعبة، ثنا: قال الرحمن، عبد"، وقال قومه في نوح عمر الدنیا في عمرت

  .)٣٧: ص( الجارود البن المنتقى. فصححت مجنونا كنت: قال ترفعه كنت إنك
 أحمد بكر أبو قال الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا: ")٤٧٥ - ٤٧٤/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 أمیة أبي الكریم وعبد الحمید وعبد العطار عطاء إلى یرجع وموقوفها مرفوعها األخبار هذه جملة: الفقیه إسحاق بن
 قول من فهو محفوظا كان وٕان موقوفا عباس ابن عن عطاء عن جریج ابن عن قیل وقد: الشیخ قال ،نظر وفیهم
  ". أي أنَّ الصحیح الموقوف.یصح عباس ابن

 أیضا، وأوقف الحدیث هذا أرسل قد«: )٢٧٩/ ١( الصحیحین على لمستدرك: قال الحاكم في كتابه افائدة
  .»!! ثقة كان إذا ویصل یسند الذي قول القول أن أصلناه الذي أصلنا على ونحن

 نقف لم مما هذا خصیف حدیث فكان: ")٤٣٤/ ١٠( اآلثار مشكل شرحقال الطحاوي في كتابه  فائدة:  
 في ذكرناه قد ما االختالف من متنه في شریك وبین حماد بین فیه وقع قد ولكنه إسناده، في اضطراب على

  ".!! روایتیهما



٢٧٦ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٦٤  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا: َقاَال  ُجَرْیٍج، َواْبنُ  َراِشدٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 ،َحْیَضِتَها ِفي اْمَرَأَتهُ  َأَتى َمنْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، َعنْ  اْلَكِریِم،

 النَِّبيِّ  َعنِ . »َذِلكَ  ُكلُّ  ِدیَنارٍ  َفِنْصفُ  َتْغَتِسلْ  َفَلمْ  َعْنَها، الدَّمُ  َأْدَبرَ  َوَقدْ  َأَتاَها َوَمنْ  ِبِدیَناٍر، َفْلَیَتَصدَّقْ 
r)١(.  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٦٥  اْبنِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، َعنْ  اْلَكِریِم، َعْبدِ  َعنْ  َراِشٍد، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَناهُ : َقالَ  الرَّ
  .)٢(r النَِّبيِّ  َعنِ  َعبَّاٍس،

                                                           
عن ابن عباس كما في  اً فمره رواه موقوف ،مقسم على الختالفه ؛شاذ مرفوعاً  إسنادهوهذا األثر صحیح موقوف،  )(١

   .هنا مرفوعًا عن ابن عباس كما ، ومرة رواه)١٢٦٣(سًال مرفوعًا كما برقم ، ومرة رواه مر )١٢٦١(رقم 
  ".موقوفاً  صحیحعن متابعاته: " )٢٦٩/ ٤( أحمد مسندوقال شعیب األرنؤوط في حاشیة 

ومرفوعًا"، وقال شعبة  موقوفاً  عباس ابن عن روي قد: ")٢٤٥/ ١( الترمذي سننقال الترمذي في فائدة:   
 بعض قال یرفعه ال كان إنه: وفالن فالن وقال فمرفوع، حفظي أما: ")٢٢٩/ ٨( للنسائي الكبرى السننكما في 

 وأني هذا، عن وسكت بهذا حدثت أني أحب ما واهللا: فقال فالن، من ودعنا بحفظك حدثنا بسطام، أبا یا: القوم
: لشعبة رجل فقال یرفعه ولم الحدیث بهذا شعبة، ثنا: قال الرحمن، عبد"، وقال قومه في نوح عمر الدنیا في عمرت

  .)٣٧: ص( الجارود البن المنتقى. فصححت مجنونا كنت: قال ترفعه كنت إنك
 أحمد بكر أبو قال الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا: ")٤٧٥ - ٤٧٤/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 أمیة أبي الكریم وعبد الحمید وعبد العطار عطاء إلى یرجع وموقوفها مرفوعها األخبار هذه جملة: الفقیه إسحاق بن
 قول من فهو محفوظا كان وٕان موقوفا عباس ابن عن عطاء عن جریج ابن عن قیل وقد: الشیخ قال ،نظر وفیهم
  ". أي أنَّ الصحیح الموقوف.یصح عباس ابن

/ ١٠( اآلثار مشكل شرحفیه أیضًا هنا تدلیس الحكم بن عیینة عن مقسم. قاله الطحاوي في كتابه فائدة:   
٤٣٠(.  

 أیضا، وأوقف الحدیث هذا أرسل قد«: )٢٧٩/ ١( الصحیحین على لمستدرك: قال الحاكم في كتابه افائدة
  .»!! ثقة كان إذا ویصل یسند الذي قول القول أن أصلناه الذي أصلنا على ونحن

عن ابن عباس كما في  اً فمره رواه موقوف ،مقسم على الختالفه ؛شاذ مرفوعاً  إسنادهوهذا األثر صحیح موقوف،  )(٢
   .هنا مرفوعًا عن ابن عباس كما ، ومرة رواه)١٢٦٣(سًال مرفوعًا كما برقم ، ومرة رواه مر )١٢٦١(رقم 

  ".موقوفاً  صحیحعن متابعاته: " )٢٦٩/ ٤( أحمد مسندوقال شعیب األرنؤوط في حاشیة 
ومرفوعًا"، وقال شعبة  موقوفاً  عباس ابن عن روي قد: ")٢٤٥/ ١( الترمذي سننقال الترمذي في فائدة:   
 بعض قال یرفعه ال كان إنه: وفالن فالن وقال فمرفوع، حفظي أما: ")٢٢٩/ ٨( للنسائي الكبرى السننكما في 

 وأني هذا، عن وسكت بهذا حدثت أني أحب ما واهللا: فقال فالن، من ودعنا بحفظك حدثنا بسطام، أبا یا: القوم
: لشعبة رجل فقال یرفعه ولم الحدیث بهذا شعبة، ثنا: قال الرحمن، عبد"، وقال قومه في نوح عمر الدنیا في عمرت

  .)٣٧: ص( الجارود البن المنتقى. فصححت مجنونا كنت: قال ترفعه كنت إنك
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زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٦٦  ِمْقَسٍم، َعنْ  اْلَكِریِم، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)١(»َتْغَتِسلَ  َأنْ  َقْبلَ  َأَصاَبَها ِإَذا ،ِدیَنارٍ  ِنَصابَ  اْلَحاِئضِ  ِفي َجَعلَ « r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢٦٧  َیَقعُ  َبالَِّذي َیِقیُسهُ  َكانَ  َأنَّهُ : اْلَحَسنِ  َعنِ  ِهَشاٌم، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
  .َرَمَضانَ  ِفي َأْهِلهِ  َعَلى

 َعنِ  َمْعَمٌر، َوَقاَلهُ . »اللَّهَ  َیْسَتْغِفرُ  َشْيٌء، َعَلْیهِ  َلْیَس : «ِسیِرینَ  اْبنُ  َوَقالَ  ِهَشاٌم، َقالَ : َقالَ  
  .)١(اْلَحَسنِ 

                                                                                                                                                                          
 أحمد بكر أبو قال الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا: ")٤٧٥ - ٤٧٤/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 أمیة أبي الكریم وعبد الحمید وعبد العطار عطاء إلى یرجع وموقوفها مرفوعها األخبار هذه جملة: الفقیه إسحاق بن
 قول من فهو محفوظا كان وٕان موقوفا عباس ابن عن عطاء عن جریج ابن عن قیل وقد: الشیخ قال ،نظر وفیهم
  ". أي أنَّ الصحیح الموقوف.یصح عباس ابن

 اآلثار مشكل شرحفیه أیضًا هنا تدلیس الحكم بن عیینة عن مقسم. قاله الطحاوي في كتابه فائدة:   
)١٠/٤٣٠(.  

 أیضا، وأوقف الحدیث هذا أرسل قد«: )٢٧٩/ ١( الصحیحین على لمستدرك: قال الحاكم في كتابه افائدة
  .»!! ثقة كان إذا ویصل یسند الذي قول القول أن أصلناه الذي أصلنا على ونحن

عن ابن عباس كما في رقم  اً فمره رواه موقوف ،مقسم على الختالفه ؛شاذ مرفوعاً  ٕاسنادهو األثر صحیح موقوف،  )(١
   .هنا مرفوعًا عن ابن عباس كما ، ومرة رواه)١٢٦٣(سًال مرفوعًا كما برقم ، ومرة رواه مر )١٢٦١(

  ".موقوفاً  صحیحعن متابعاته: " )٢٦٩/ ٤( أحمد مسندوقال شعیب األرنؤوط في حاشیة 
ومرفوعًا"، وقال شعبة  موقوفاً  عباس ابن عن روي قد: ")٢٤٥/ ١( الترمذي سننقال الترمذي في فائدة:   
 بعض قال یرفعه ال كان إنه: وفالن فالن وقال فمرفوع، حفظي أما: ")٢٢٩/ ٨( للنسائي الكبرى السننكما في 

 وأني هذا، عن وسكت بهذا حدثت أني أحب ما واهللا: فقال فالن، من ودعنا بحفظك حدثنا بسطام، أبا یا: القوم
: لشعبة رجل فقال یرفعه ولم الحدیث بهذا شعبة، ثنا: قال الرحمن، عبد"، وقال قومه في نوح عمر الدنیا في عمرت

  .)٣٧: ص( الجارود البن المنتقى. فصححت مجنونا كنت: قال ترفعه كنت إنك
 أحمد بكر أبو قال الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا: ")٤٧٥ - ٤٧٤/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   

 أمیة أبي الكریم وعبد الحمید وعبد العطار عطاء إلى یرجع وموقوفها مرفوعها األخبار هذه جملة: الفقیه إسحاق بن
 قول من فهو محفوظا كان وٕان موقوفا عباس ابن عن عطاء عن جریج ابن عن قیل وقد: الشیخ قال ،نظر وفیهم
  ". أي أنَّ الصحیح الموقوف.یصح عباس ابن

 اآلثار مشكل شرحفیه أیضًا هنا تدلیس الحكم بن عیینة عن مقسم. قاله الطحاوي في كتابه فائدة:   
)١٠/٤٣٠(.  

 أیضا، وأوقف الحدیث هذا أرسل قد«: )٢٧٩/ ١( الصحیحین على لمستدركفي كتابه ا : قال الحاكمفائدة
  .»!! ثقة كان إذا ویصل یسند الذي قول القول أن أصلناه الذي أصلنا على ونحن
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زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٦٨  َوَعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٢(»اللَّهَ  َیْسَتْغِفرُ  َشْيءٌ  َعَلْیهِ  َلْیَس : «َقاَال  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َواْألَْعَمِش، َمْنُصوٍر،

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٦٩  اْلَحاِئضِ  َعنِ  َسَأْلُتهُ : َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٣(»اللَّهَ  َفْلَیْسَتْغِفرِ  َمْعُلوَمٍة، ِبَكفَّاَرةٍ  ِفیهِ  َأْسَمعْ  َلمْ : «َقالَ  ،َزْوُجَها ُیِصیُبَها

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٧٠  َبْكرٍ  ِألَِبي َقالَ  َرُجًال  َأنَّ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
دِّیقِ   وَالَ  اللََّه، َفاْسَتْغِفرِ  َحاِئٌض  َوِهيَ  اْمَرَأَتكَ  تَْأِتي َرُجلٌ  َأْنتَ : «َقالَ  ،َدًما َأُبولُ  اْلَمَنامِ  ِفي َرَأْیتُ : الصِّ

  .)٤(»َتُعدْ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٧١  َعنِ  ُیْسَألُ  َمْكُحوًال، َسِمْعتُ : َقالَ  َراِشدٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .)٥(»ِإَلْیهِ  َوَیُتوبُ  ،اللَّهَ  َیْسَتْغِفرُ : «َقالَ  ،َحاِئًضا اْمَرَأَتهُ  َیْأِتي الرَُّجلِ 
  َتْغَتِسلْ  َوَلمْ  الطُّْهرَ  رََأتِ  َوَقدْ  ،اْمرََأَتهُ  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٧٢  َحتَّى َتْقَرُبوُهنَّ  َوَال : {َقْوِلهِ  ِفي ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َحِبیٍب، ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  الرَّ
 َحتَّى: {َقْوِلهِ  ُطْهرُ : ُطْهَرانِ  ِللنَِّساءِ : " َقالَ ] ٢٢٢: البقرة} [َحْیثُ  ِمنْ  َفْأُتوُهنَّ  َتَطهَّْرنَ  َفِإَذا َیْطُهْرنَ 
 ِإَذا َأيْ } َتَطهَّْرنَ  ِإَذا: {َوَقْوِلهِ  َیْغَتِسْلَن، َأنْ  َقْبلَ  الدَّمِ  ِمنَ  َتَطهَّْرنَ  ِإَذا: َیُقولُ ] ٢٢٢: البقرة} [َیْطُهْرنَ 

 ِمنْ ] ٢٢٢: البقرة} [اللَّهُ  َأَمَرُكمُ  َحْیثُ  ِمنْ  َفْأُتوُهنَّ : {َیُقولُ  ،َتْغَتِسلَ  َحتَّى ِلَزْوِجَها َتِحلُّ  َوَال  اْغَتَسْلَن،
  .)٦("اْلُمَتَطهَِّرینَ  ِمنَ  َوَال  التَّوَّاِبیَن، ِمنَ  َفَلْیَس  ،ُأِمرَ  َحْیثُ  ِمنْ  َیْأِتَها َلمْ  َفِإنْ  الدَُّم، َیْخُرجُ  َحْیثُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٧٣  الطُّْهرَ  َتَرى اْلَحاِئُض : َقالَ  َعَطاءً  ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»َتْغَتِسلَ  َحتَّى َال،: «َقالَ  ِلَزْوِجَها؟ َأَتِحلُّ  َتْغَتِسلُ  َوَال 

                                                                                                                                                                          
 عن روایته حسان بن هشاملألثر ثالث أسانید، أما األول والثالث فكالهما ضعیف مقطوع، فأما األول فیه  )(١

 جامع، وأما الثالث فیه إرسال معمر بن راشد عن الحسن البصري. )٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن
  .)٢٨٣: ص( التحصیل

  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع. 
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  .)٢١١: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال أبو قالبة عن أبي بكر الصدیق. انظر:  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٧٤  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنَ  َساِلمَ  َأنَّ  َبْكٍر، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
: َفَقاَال  َتْغَتِسَل؟ َأنْ  َقْبلَ  الطُّْهرَ  َرَأتِ  ِإَذا َزْوُجَها ُیِصیُبَها َهلْ  ،اْلَحاِئضِ  َعنِ  ُسِئَال  َیَساٍر، ْبنَ  َوُسَلْیَمانَ 

  .)١(»َتْغَتِسلَ  َحتَّى َال،«
َالةَ  اْلَحاِئضِ  َقَضاءِ  َبابُ    الصَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٢٧٥  َأَتْقِضي: َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
َالَة؟ اْلَحاِئُض    .)٢(»ِبْدَعةٌ  َذِلكَ  َال،: «َقالَ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٧٦  َأَتْقِضي ُسِئلَ : َقالَ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالَة؟ اْلَحاِئُض    .)٣(»ِبْدَعةٌ  َذِلكَ  َال،: «َقالَ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٧٧  َسَأْلتُ : َقاَلتْ  اْلَعَدِویَّةِ  ُمَعاَذةَ  َعنْ  اْألَْحَوِل، َعاِصمٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ْومَ  َتْقِضي اْلَحاِئضِ  َبالُ  َما: َفُقْلتُ  َعاِئَشَة، َالَة؟ تَْقِضي وََال  الصَّ : ُقْلتُ  »َأْنِت؟ َأَحُروِریَّةٌ : «َفَقاَلتْ  الصَّ

ْوِم، ِبَقَضاءِ  َفُنْؤَمرُ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َذِلكَ  ُیِصیُبَنا َكانَ  َقدْ : «َقاَلتْ  َأْسَألُ  َوَلِكنِّي ِبَحُروِریٍَّة، َلْستُ   الصَّ
َالةِ  ِبَقَضاءِ  ُنْؤَمرُ  َوَال    .)٤(»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٧٨  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُمَعاَذَة، َعنْ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(ِمْثَلهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٧٩ ، َعنِ  الرَّ  ِعْندَ  ُكنَّا: «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  )٦([...] الثَّْوِريِّ
َالةَ  َتْقِضيَ  َأنْ  ِمنَّا اْمَرَأةً  َیْأُمرِ  َفَلمْ  r اللَّهِ  َرُسولِ    .)٧(»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٨٠ ْومَ  تَْقِضي اْلَحاِئُض : «َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ   : ُقْلتُ  ،»الصَّ
  

                                                           
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
عن  )٣٣٩/ ١( االستذكار، وأورده ابن عبد البر في كتابه )١٢٩٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦

  المصنف، به، وذكر بین الثوري وٕابراهیم [عن رجل]، وهو الصواب.
  .)١٢٧٧(برقم وهو عند المصنف  مبهمًا. الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجالً  )(٧
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ْسَنادَ  َنِجدُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِفي َوَلْیَس  ،َعَلْیهِ  النَّاُس  اْجَتَمعَ  َما َهَذا: «َقالَ  َعمَّْن؟   .)١(»اْإلِ
  اْلَحاِئضِ  َصَالةِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٨١  َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َوَمْعَمٍر، َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِباْلَمْغِربِ  َصلَّتْ  اْلَفْجرِ  َقْبلَ  َطُهَرتْ  َوإَِذا َوالظُّْهَر، اْلَعْصرَ  َصلَّتِ  اللَّْیلِ  َقْبلَ  اْلَحاِئُض  َطُهَرتِ  ِإَذا: «َقاَال 

  .)٢(»َواْلِعَشاءِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٨٢ ، َعنِ  الرَّ  )٣(َطاُوسٍ  َوَعنْ  َلْیٍث، َوَعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٤(ِمْثَلهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٨٣   .)٥(ِمْثَلهُ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٨٤ لِ  ِفي َطُهَرتْ  ِإنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َفْلتُِتمَّ  النََّهارِ  َأوَّ

  .)٦(»َفَال  َوإِالَّ  ،َصْوَمَها
زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٨٥  َعْوفٍ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  )٧(َعنِ  الرَّ

 اْلَفْجرِ  ُطُلوعِ  َقْبلَ  َطُهَرتْ  َوإَِذا ُكلََّها، النََّهارِ  َصَالةَ  َصلَّتْ  الشَّْمسِ  ُغُروبِ  َقْبلَ  اْلَمْرَأةُ  َطُهَرتِ  ِإَذا: «َقالَ 
  .)٨(»ُكلََّها اللَّْیلِ  َصَالةَ  َصلَّتْ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٢
[وعن لیث، عن طاوس]. وهو الصواب؛ ألنَّ الثوري روى عن [لیث] ولم  )١٢٩٣( برقم ١في دار التأصیل ط )(٣

  .)٢١٢( یروي عن [طاوس]، بل [لیث] روى عن [طاوس]. انظر رقم
 فیهلألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع،  )(٤

برقم  وهو عند المصنف  ).٤٦٤: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط سلیم أبي بن اللیث
)١٢٨١(.  

  . )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
[عبد الرزاق، قال  )١٢٩٦(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "عبد الرزاق ابن جریج" خطأ". وفي دار التأصیل ط )(٧

  ".)ك(أخبرنا ابن جریج]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "قال: أخبرنا" لیس في أصل مراد مال، وأثبتناه من النسخة 
 بن محمدمن طریق  )١٢٢/ ٢(ه ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه إسناد )(٨

 طهرت إذا: «یقول سمعته: قال عوف، بن الرحمن لعبد مولى عن جدتي، أخبرتني: قال المخزومي، عثمان
. واختلف على »والعشاء المغرب صلت الفجر قبل طهرت وٕاذا والعصر، الظهر صلت الشمس غروب قبل الحائض

 الفضل نعیم ألبي الصالةمحمد بن عثمان المخزومي، مرة رواه مباشرة عن مولى لعبد الرحمن بن عوف كما في 
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٨٦ ، َعنِ  الرَّ  َوْقتِ  ِفي َطُهَرتْ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»الظُّْهرَ  ُتَصلِّ  َوَلمْ  اْلَعْصرَ  َصلَّتِ  ،اْلَعْصرِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٨٧  َصَالةٍ  َوْقتِ  ِفي اْلَحاِئُض  َطُهَرتِ  ِإَذا: «َقالَ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالَة، ِتْلكَ  َصلَّتْ  َالةَ  ِتْلكَ  ُتَصلِّ  َلمْ  َوْقِتَها ِفي َتْطُهْر  َلمْ  َوإَِذا الصَّ   .)٢(»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٨٨  َصَالةٍ  َوْقتِ  ِفي الطُّْهرَ  اْلَمْرَأةُ  َرَأتِ  ِإَذا: «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةَ  ِتْلكَ  َفْلُتِعدْ  ،َوْقُتَها َیْذَهبَ  َحتَّى َتْغَتِسلْ  َفَلمْ    . »َتْقِضیَها الصَّ

  .)٣(الثَّْوِريُّ  َوَقاَلهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٢٨٩  َحاَضتِ  ِإَذا: «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  ُشْبُرَمَة، اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةَ  ِتْلكَ  َصلَّتْ  َتُكنْ  َلمْ  َصَالةٍ  َوْقتِ  ِفي اْلَمْرَأةُ    .)٤(»َطُهَرتْ  ِإَذا َقَضْتَها ،الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٢٩٠  َعنِ  َناَمتْ  اْمَرَأةٍ  َعنِ  َقَتاَدةُ  ُسِئلَ : َقالَ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .)٥(»َفْلَتْقِضَها َطُهَرتْ  ِإَذا: «َقالَ  ،َحاِئٌض  َوِهيَ  َفاْسَتْیَقَظتْ  اْآلِخَرِة، اْلِعَشاءِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٢٩١ ، َعنِ  الرَّ  َتَرى اْلَحاِئضِ  ِفي: َقالَ  َأِبیِه، َعنْ  َعَطاٍء، ْبنِ  َیْعُقوبَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٦(»َقَضاءٌ  َعَلْیَها َوَلْیَس  ،َصْوَمَها َوتُِتمُّ  َتْغَتِسُل،: «َقالَ  ُتْصِبَح، َحتَّى َتْغَتِسلُ  َفَال  ،اللَّْیلِ  ِمنَ  الطُّْهرَ 
  الشَّْمسِ  ُغُروبِ  َقْبلَ  َتْطُهرُ  اْلَحاِئضِ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ١٢٩٢  َتْطُهرُ  ثُمَّ  َحاِئًضا، ُتْصِبحُ  اْلَمْرَأةُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»َقاِضَیةٌ  ِهيَ  َال : «َقالَ  َأتُِتمُُّه؟ النََّهارِ  َبْعضِ  ِفي

زَّاقِ  َعْبدُ  - ١٢٩٣   .)٨(َعَطاءٍ  َقْولِ  ِمْثلَ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
                                                                                                                                                                          

 للبیهقي الكبرى السنن، ومرة رواه عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف كما في )٧٥: ص( دكین بن
  ، ومولى لعبد الرحمن بن عوف، مبهم.)١/٥٦٩(

  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  .)٦٠٨: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عطاء بن یعقوبإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨



٢٨٢ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٢٩٤  ُغُروبِ  َقْبلَ  َحاَضتْ  ِإَذا: «َیُقولُ  ِعْكِرَمةَ  َسِمعَ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»َوَشِرَبتْ  ،َأَكَلتْ  َرَمَضانَ  ِفي الشَّْمسِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٢٩٥  َوِهيَ  اْلَعْصرِ  َبْعدَ  َحاَضتْ  ِإَذا: «َقاَال  َوَقَتاَدَة، َحمَّاٍد، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َوَقَضتْ  ،َأْفَطَرتْ  َصاِئَمةٌ 

زَّاقِ  َعْبدُ  - ١٢٩٦  َصْومَ  َفَال  ،اللَّْیلِ  َقْبلَ  َحاَضتْ )٤([...] ِإَذا: «َقالَ  ،)٣(َوَقَتاَدةَ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»َلَها َصْومَ  َفَال  ،النََّهارِ  َبْعَض  َطُهَرتْ  ثُمَّ  َحاِئًضا، َأْصَبَحتْ  َوإَِذا َلَها،

زَّاقِ  َعْبدُ  - ١٢٩٧  َترَ  َفَلمْ  َحاِئًضا َأْصَبَحتْ  اْمَرَأةٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َقدْ  َال،: «َقالَ  َبِقَي؟ َما َأتُِتمُّ  النََّهارِ  آِخرِ  ِمنْ  َتِحیُض  َفاْمَرَأةٌ : ُقْلتُ  ،»تُْبِدُلهُ : «َقالَ  ،َطُهَرتْ  َحتَّى َشْیًئا

  .)٦(»ُبدَّ  َال  َفتُْبِدُلهُ  ،َحاَضتْ 
  َتِحیَض  َحتَّى َتْغَتِسلُ  َفَال  اْمرََأَتهُ  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٩٨  َتْغَتِسلَ  َفَال  اْمَرَأَتهُ  ُیِصیبُ  الرَُّجلَ  َأنَّ  َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِفي َلَتُمرُّ  اْلُجُنبَ  ِإنَّ  اْلَجَناَبِة، ِمنَ  َأَشدَّ  اْلَحْیَضةِ  ِفي: «َقالَ  َوَقدْ  ،»َتْغَتِسلُ : «َقالَ  َتِحیَض، َحتَّى

  .)٧(»اْلَحاِئُض  َتُمرُّ  َوَال  ،اْلَمْسِجدِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٢٩٩ ، َعنِ  الرَّ  َعْنهُ  َوَسَأْلُتهُ  َرَباٍح، َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  اْلَعَالِء، َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)٨(»َأْكَبرُ  اْلَحْیُض : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٠٠ ، َوَعنِ  اْلَحَسِن، َعنِ  َعْمٍرو، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ    َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  
  

                                                           
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٢
[عن قتادة]،  )١٣٠٧(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب حذف "وقتادة". وفي دار التأصیل ط )(٣

  وقالوا في حاشیته: "في األصل: "و"، والصواب ما ُأبتناه".
  [أصبحت وهى صائمة ثم حاضت]. )١٣٠٧(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  .)١(»َتْغَتِسلُ : «َقالَ  اْلَحَسنِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٠١   .)٢(»َذِلكَ  َیْكِفیَها ُثمَّ  َفْرَجَها، َتْغِسلُ : «َقالَ  َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  ؟َواْلُجُنبُ  اْلَحاِئُض  اللَّهَ  َتْذُكرُ  َهلْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٠٢  )٣(َأَیْذُكَرانِ  َواْلُجُنبِ  اْلَحاِئضِ  َعنِ  الزُّْهِريَّ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

   .»َال : «َقالَ  اْلُقْرآَن؟ َأَفَیْقَرآنِ : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  اللََّه؟
  .)٤(»اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َشْیًئا َیْقَرآنِ  َال : «َیُقوَالنِ  َوَقَتاَدُة، اْلَحَسُن، َوَكانَ : َمْعَمرٌ  َقالَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٣٠٣  اْلَحاِئُض  تَْقَرأُ  َما: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٦(»)٥(تبفدها َفاْآلَیةُ  اْلُجُنبُ  َوَأمَّا َشْیًئا، َتْقَرأُ  َفَال  اْلَحاِئُض  َأمَّا: «َفَقالَ  ؟اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َواْلُجُنبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٠٤  اللََّه؟ َیْذُكَرانِ  َواْلُجُنبُ  ،اْلَحاِئُض : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»َنَعمْ : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٠٥ ، َعنِ  الرَّ  َیْذُكَرانِ  َواْلُجُنبُ  اْلَحاِئُض : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َیانِ  ،اللَّهَ    .)٨(»َوُیَسمِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٠٦ ، َعنِ  الرَّ    اْلَغِریفِ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  )٩(الشَّْعِبيِّ  َعاِمرٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

                                                           
األثر صحیح، وله طریقان، أما الطریق األول فإسناده صحیح مقطوع، وأما الطریق الثاني فإسناده ضعیف  )(١

  . وعلیه فاألثر صحیح مقطوع. )٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشام، فیه مقطوع
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  [أیذكرون]. )١٣١٣(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "یذكرون"، وفي دار التأصیل ط )(٣
 إرسال فیه ضعیف مقطوع، إسنادهلألثر ثالثة أسانید، أما األول والثالث، فكالهما صحیح مقطوع. وأما الثاني ف )(٤

  .)٢٨٣: ص( التحصیل جامع. البصري الحسن عن راشد بن معمر
[تنفُدها]، وقالوا في حاشیته: "كذا ف  )١٣١٤(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل". وفي دار التأصیل ط )(٥

  األصل، والمراد أنها تقرأ طرف اآلیة وال تتمها؛ كما عند ابن أبي شیبة".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
فائدة: . )٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  إسناده ضعیف مقطوع، )(٨

  .!! )٦٧٨/ ١( الدارمي سننصحح إسناده حسین سلیم أسد في حاشیة 
. وقال المحقق: "رواه "ش" عن شریك عن عامر بن السمط عن )١٣١٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٩

أبي الغریف مختصرًا، ...، فانظر قوله "عن عامر الشعبي" في هذا الكتاب من أوهام الدبري؟، وقد رواه الحسن بن 
حي أیضًا عن عمر بن السمط عن أبي الغریف عند "هق". قلت: الصواب الوهم من أحد النساخ؛ ألنَّ ابن المنذر 
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 ُجُنًبا، َأَحُدُكمْ  َیُكنْ  َلمْ  َما اْلُقْرآنَ  اْقَرُءَوا: «َقالَ  ثُمَّ  َباَل، َطاِلبٍ  َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  َشِهْدتُ : َیُقولُ  ،اْلَهْمَداِنيَّ 
  .»َواِحًدا َحْرًفا َوَال  َفَال  ُجُنًبا َكانَ  َفِإَذا

زَّاقِ  َعْبدُ  َیْأُخذُ  َوِبهِ     .)١(الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٠٧ ، َعنِ  الرَّ ْلَماِنيِّ  َعِبیَدةَ  َعنْ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ : َقالَ  السَّ

  .)٢(»ُجُنبٌ  َوُهوَ  اْلُقْرآنَ  َیْقَرأَ  َأنْ  َیْكَرهُ « اْلَخطَّاِب، ْبنُ  ُعَمرُ  َكانَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٠٨  َأَیْقَرأُ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َطاِرقٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»َنَعمْ : «َقالَ  اْلُقْرآِن؟ ِمنَ  َشْیًئا اْلُجُنبُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٠٩  وَالَ  َوَیْدُعو، اللََّه، َوَیْحَمدُ  ُیَسبِّحُ  اْلُجُنبُ : «َقالَ  َحسَّانَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ

  .)٤(»َواِحَدةً  آَیةً  َیْقَرأُ 
  ُوُضوءٍ  َغْیرِ  َعَلى اْلِقرَاَءةِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣١٠ : َقالَ  ؟اْلُمَتَوضِّئِ  َغْیرُ  َیْقَرأُ  َما: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»َواْألَْرَبعَ  ،آَیاتٍ  اْلَخْمَس «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣١١  اْآلَیاِت، اْلُمَتَوضِّئِ  َغْیرُ  َیْقَرأُ : «َقالَ  َطاُوسٍ  اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ي َال  َوَكانَ    . »ِعدََّتِهنَّ  ُیَسمِّ

  .)٦(َطاُوسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َوَقاَلهُ : َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣١٢  اْلُقْرآنَ  َیْسَتْعِرَض  َأنْ  َرُجلٌ  َأَرادَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  ،َصَالةٍ  َغْیرِ  ِفي َفَیْقَرأَ  َالةِ  َكُوُضوءِ  َأَیَتَوضَّ ْسَباغِ  ِفي الصَّ   .)٧(»َنَعمْ : «َقالَ  الرَّْأِس؟ َوَمْسحِ  اْإلِ
                                                                                                                                                                          

]، السعدي عامرعن الدَّبري، به. وذكر فیه [ )٩٧/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطخرجه في كتابه أ
في روایة ابن المنذر عن الدبري، فائدة: . )٦٥/ ٥( التهذیب تهذیبوهو [عامر  بن السمط]. انظر ترجمته في 

  سقط منه [عبد الرزاق، عن الثوري].
  .)٣٧٠: ص( التهذیب تقریببو الغریف الهمداني، صدوق. إسناده حسن موقوف، فیه أ )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣١٣  ِلَغْیرِ  ُیَرخُِّص « َعبَّاٍس، اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»َواْآلَیتَْینِ  ،اْآلَیةِ  َغْیرَ  َیْقَرأَ  َأنْ  اْلُمَتَوضِّئِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣١٤  ِإالَّ  اْلُقْرآنَ  َیْقَرأُ  َال « ُعَمَر، اْبنُ  َكانَ : َقالَ  َناِفعٍ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َطاِهًرا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣١٥   .)٣(ُعَمرَ  اْبنِ  َقْولِ  ِمْثلَ  َیُقولُ  اْلَحَسَن، َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣١٦ ، َعنِ  الرَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ُكَهْیٍل، ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٥(»َماءً  َنَمسُّ  َما ،اْلَحَدثِ  َبْعدَ  اْلُقْرآنِ  ِمنَ  )٤(َأْجَزاَءَنا َلَنْقَرأُ  ِإنَّا: «َقاَال  َعبَّاسٍ  َواْبنَ  ُعَمَر، اْبنَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٣١٧  ُربََّما: َیُقولُ  ،اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .)٦(»ُمَتَوضِّئٍ  َلَغْیرُ  َوإِنَّهُ  السُّوَرَة، َیْحُدرُ  َیْقَرأُ « ُهَرْیَرَة، َأَبا َسِمْعتُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣١٨  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َخَرجَ : َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َلهُ  َقالَ  َتْقَرُأ؟ َوَأْنتَ  اْلَخَالءِ  ِمنَ  َأَخَرْجتَ : اْلَحَنِفيُّ  َمْرَیمَ  َأُبو َلهُ  َقالَ  ،-  آَیاتٍ  َأوْ  -  آَیةً  َفَقَرأَ  اْلَخَالءِ  ِمنَ 
  .)٧(ُمَسْیِلَمةَ  َمعَ  َوَكانَ  »!؟ِبَهَذا َأْفتَاكَ  َأُمَسْیِلَمةُ : «ُعَمرُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣١٩  َیْفَتحُ « َمْسُعودٍ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،اْلُخَراَساِنيِّ  َعَطاءٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١()٨(].[.. :َمْسُعودٍ  اْبنُ  َلهُ  َفَقالَ . »اْلِقَراَءةِ  الرَُّجُل،َعنِ  َفَأْمَسكَ  ،َفَبالَ  َقامَ  ُثمَّ  َیْقَرُأ، َوُهوَ  الرَُّجلِ  َعَلى

                                                           
 ،٣٠٩ :ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال الزهري عن ابن عباس. انظر: تاریخ وفاتهما.  )(١
  .)٥٠٦و
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(٣
  [إخواننا]. )١٣٢٧(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
من طریق  )١٤٦/ ١( الكبرى السننأخرجه البیهقي في كتابه  فائدة:لألثر إسنادان، كالهما صحیح موقوف.  )(٥

 وابن عمر ابن كان: قال جبیر، بن سعید عن الجهم، أبي بن سلیمان عن سفیان، حدثني: قال سوید، بن أیوب
 التهذیب تقریبوأیوب بن سوید، یخطيء، ولم یتابعه أحد.  ". الحدث بعد القرآن من الجزء لنقرأ إنا: " یقوالن عباس،

  .)١١٨: ص(
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
 واألسماء الكنىكما في  صبیح بن إیاسموقوف، وروى ابن سیرن هذا الحدیث عن أبي مریم  صحیح إسناده )(٧

  .)١٠٠٠/ ٣( للدوالبي
قال المحق: "زاغ بصر الكاتب فأعاد هنا ما في السطر فوقه: "یفتح على الرجل وهو یقرؤ" وأسقط ما كان یجب  )(٨

[مالك اقرأ، قال: إنك بلت، قال: اقرأ، فكان یفتح على الرجل وهو  )١٣٣٠(برقم  ١إثباته". وفي دار التأصیل ط



٢٨٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٢٠ ، ُموَسى َأَبا َأنَّ  ،ُقرَّةَ  ْبنِ  ُمَعاِوَیةَ  ِإَیاسٍ  َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اْألَْشَعِريَّ
  .)٢(»ُوُضوءٍ  َغْیرِ  َعَلى َیْقَرأُ « َكانَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٢١ ، َعنِ  الرَّ  اْقَرإِ : «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»ُجُنًبا َتُكنْ  َلمْ  َما ،َحالٍ  ُكلِّ  َعَلى اْلُقْرآنَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٢٢ ، َعنِ  الرَّ  َقاَلتْ : َقالَ  ،اْألَْسَودِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»السَِّریرِ  َعَلى َلُمْضَطِجَعةٌ  َوإِنِّي ِحْزِبي، :َقاَلتْ  َأوْ ، ُجْزِئي َألَْقَرأُ  ِإنِّي: «َعاِئَشةُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٢٣ ، َعنِ  الرَّ  ُكلِّ  َعَلى اْلُقْرآنَ  اْقَرإِ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»ُجُنًبا َتُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  َحالٍ  ُكلِّ  َعَلى اْلَمْسِجدَ  َواْدُخلِ  ُجُنًبا، َتُكنْ  َلمْ  َما َحالٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٢٤    )٦(َقْیسٍ  ْبنَ  َعْلَقَمةَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ِإْسَحاقَ  َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

                                                                                                                                                                          
، قال: اقرأ، فكان" لیس في أصل مراد مال، واستدركناه من یقرأ]. وقالوا في حاشیته: "قوله: "مالك اقرأ، قال: إنك بلت

  ، وینظر المعجم الكبیر،...، من طریق عبد الرزاق، به".)ك(النسخة 
: ص( التحصیل جامعاألثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال عطاء الخرساني عن ابن مسعود.  )(١

 نحو یمشي كان مسعود ابن أن إبراهیم، عن حماد،من طریق  )٩٧/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن. وأخرجه )٢٣٨
 ابن فقال بلت، إنك: قال »لك؟ ما: «مسعود ابن فقال عنه، الرجل فكف مسعود ابن فبال رجال، یقرئ وهو الفرات
  .  )٣١٩/ ١( التهذیب تقریب تحریر. صدوق، سلیمان أبي بن حماد، وفیه »بجنب لست إني: «مسعود

 تقریب إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال أبا إیاس معاویة بن قرة عن أبي موسى األشعري. انظر تاریخ وفاته. )(٢
  .)٥٣٨: ص( التهذیب

 جامع. األعور الحارثعن  السبیعي إسحاق أبا تدلیساألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه   )(٣
 برقموهو عند المصنف  .)١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور الحارث، و )٢٤٥: ص( التحصیل

)١٣٠٦(.  
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  مقطوع. إسناده صحیح )(٥
 األخبار مباني تنقیح في األفكار نخب، وأورده العیني في كتابه )١٣٣٥(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦
 :المدیني بنا قال: ")٢٤٥: ص( التحصیل جامععن المصنف هكذا، وقیل في  )٢٣٣/ ٢( اآلثار معاني شرح في
  .!!؟". قلت: هنا حدثا بصیغ السماعحرفاً  علقمة من إسحاق أبو یسمع لم :أیضاً  البردیجي وقال،..، علقمة یلق لم

 معاویة، بن زید عن إسحاق، أبي عن سفیان،من طریق  )٩٨/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة  في مصنفه   
 الستة الكتب في یقع لم ممن الثقات. وقال صحاب كتاب " الحدث بعد علیهما قرأ سلمان، أن واألسود علقمة، عن

". قلت: من الواضح أنَّه أسقط من المصنف، السبیعي إسحاق أبو عنه روى. واألسود علقمة عن یروي: ")٣٨٦/ ٤(
  هذا السقط كان قدیمًا، واهللا أعلم. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٨٧ 
 

  .)١(»ُوُضوءٍ  َغْیرِ  َعَلى َوُهوَ  ،اْلُقْرآنِ  ِمنَ  آَیاتٍ  َعَلْیَنا َفَقَرأَ « َسْلَمانَ  َعَلى َدَخْلَنا: َقالَ : َیُقولُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٢٥ : َقالَ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ

أتَ  َلوْ : َلهُ  َفُقْلَنا ،َلهُ  َكِنیفٍ  ِمنْ  َعَلْیَنا َفَخَرجَ  اْلَفاِرِسيَّ  َسْلَمانَ  َأَتْیَنا  َعَلْیَنا َقَرْأتَ  ُثمَّ  اللَِّه، َعْبدِ  َأَبا َیا َتَوضَّ
 ،٧٨:الواقعة} [اْلُمَطهَُّرونَ  ِإالَّ  َیَمسُّهُ  َال  ،َمْكُنونٍ  ِكَتابٍ  ِفي: {اللَّهُ  َقالَ  ِإنََّما: " َفَقالَ  ،َوَكَذا َكَذا ُسوَرةَ 
  .)٢(ِشْئَنا َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َعَلْیَنا َقَرأَ  ُثمَّ  ،" اْلَمَالِئَكةُ  ِإالَّ  َیَمسُّهُ  َال  ،السََّماءِ  ِفي الَِّذي الذِّْكرُ  َوُهوَ ] ٧٩

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٢٦  ُیْسَألُ  َرَباٍح، َأِبي ْبنَ  َعَطاءَ  َسِمْعتُ : َقالَ ، ُزْرُزرٍ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
یحُ  ِمْنهُ  َفَتُكونُ  َیْقَرأُ  الرَُّجلِ  َعنِ  یحُ  ِمْنهُ  َیْذَهبَ  َحتَّى ،اْلِقَراَءةِ  َعنِ  ِلُیْمِسْك،: «َقالَ  ؟الرِّ   .)٣(»الرِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٢٧  َهِذهِ  َبْعضِ  ِفي اْلَحاَجةَ  َقَضْیتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َنَعمْ : «َقالَ  َأْقَرُأ؟ ُثمَّ  ِبالتَُّراِب، َأَفَأَتَمسَّحُ  الشَِّعاِب،

  اْلُقْرآنُ  ِفیَها الَِّتي َوالدَّرَاِهمِ  اْلُمْصَحفِ  َمسِّ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٢٨  ِكتَابِ  ِفي: َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َبْكٍر، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»ُطْهرٍ  َعَلى ِإالَّ  اْلُقْرآنُ  ُیَمسُّ  َال : «َحْزمٍ  ْبنِ  ِلَعْمِرو r النَِّبيِّ 

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
. )٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، العالء بن یحیىاألثر صحیح، وهذا إسناده موضوع موقوف، فیه  )(٢

  ).١٣٢٤برقم (وهو عند المصنف 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
 أخرجه آخر طریق: ")١٩٨ - ١٩٧/ ١( الرایة نصبقال الزیلعي في كتابه فائدة: رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٥

 عن أبیه عن حزم بن عمرو بن بكر أبي بن اهللا عبد عن معمر عن الرزاق عبد طریق من الخالفیات في البیهقي
 في الرزاق عبد عند أجده لم: قلت. انتهى طاهر، إال القرآن یمس وال: عهده في كتب r اهللا رسول أن جده

 عن بكر أبي بن اهللا عبد عن معمر أخبرنا الحیض باب في مصنفه في فرواه ،مرسالً  إال تفسیره - وفي -  مصنفه،
 ومحمد. اهللا عبد عن معمر أخبرنا الواقعة سورة في تفسیره في ورواه الحدیث، r النبي كتاب في كان: قال أبیه
. انتهى طاهر، إال القرآن یمس وال: فیه كتابا لهم كتب r النبي أن أبیهما عن حزم بن عمرو بن بكر أبي ابني
 ورواته مرسل، هذا: الدارقطني قال ،مرسالً  هكذا سننهما في البیهقي ثم الدارقطني رواه الرزاق، عبد طریق ومن

  ."انتهى ثقات،
 حدیث من الخالفیات في البیهقي رواه آخر، طریق: ")١٩٨/ ١( الرایة نصبقال الزیلعي في كتابه فائدة:   
 رسول عن جدهما عن أبیهما عن یخبرانه بكر أبي ابني ومحمد اهللا، عبد عن أبي حدثني أویس أبي بن إسماعیل
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 المتابعات في مسلم له أخرج صدوق، أویس وأبو الیمن، إلى بعثه حین حزم بن لعمرو الكتاب هذا كتب أنه r اهللا
  ". تعالى اهللا شاء إن ذلك بعض الدیات وفي الزكاة في وسیأتي مرسلة، أخرى طریق من الحدیث هذا روي وقد

: ص( التهذیب تقریب، ولم یتابعه أحد. حفظه من أحادیث في أخطأ، أویس أبي بن إسماعیلقلت: 
١٠٨(.  

 یمس ال: حدیث األنف الروض في السهیلي قال: ")١٩٨/ ١( الرایة نصبقال الزیلعي في كتابه فائدة:  
 عن الطیالسي داود أبي روایة أقواها طرق من الدارقطني أسنده وقد الحجة، به یقوم ال مرسل طاهر إال القرآن
  .انتهى. جده عن أبیه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزهري

، والبیهقي )٣٨٠ -٣٧٩/ ٢( والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرحفي كتابه  الاللكائيقلت: أخرجه 
،  داود بن سلیمان، عن حمزة بن یحیى من طریق )٤٤٦/ ٣( اإلیمان شعب، و )١٤١/ ١( الكبرى السنن في كتابیه

 r اهللا رسول أن حزم بن عمرو جده عن،  أبیه عن،  حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن،  الزهري عن
أخطأ  واللفظ الاللكائي، و . »طاهر إال القرآن یمس ال أن« حزم بن عمرو مع به بعث كتاباً  الیمن أهل إلى كتب
: "نظرت في أصل كتاب یحیى بن حمزة، فإذا )٦٦٨/ ٣( اإلسالم تاریخهنا، كما قال ابن منده  في  حمزة بن یحیى

  هو عن سلیمان بن أرقم". 
: "وروى الحدیث محمد بن بكار بن بالل، عن یحیى بن )٦٦٨/ ٣( اإلسالم تاریخوقال الذهبي في كتابه 

حمزة، عن سلیمان بن أرقم، عن الزهري. وقال أبو داود: هذا وهم من الحكم بن موسى". قلت: أي الذي روى عن 
  .)٢٤٩: ص( التهذیب تقریبیحیى بن حمزة ، وسلیمان بن أرقم، ضعیف. 

عن حدیث  )٢١٨/ ١(ه سننل الدارقطني في ، وقا)١٢١: ص( المراسیلوذكره أبو داود في كتابه    
  ". أي أن الصواب المرسل، واهللا أعلم.ثقات ورواته مرسلالمصنف: "

 كتبه الذي الكتاب في أن حزم، بن بكر أبي بن اهللا عبد عن)١٩٩/ ١(ه موطأأخرجه مالك في فائدة: 
 االستذكار. وعلق علیه ابن عبد البر في كتابه »طاهر إال القرآن یمس ال أن: «حزم بن لعمرو  r اهللا رسول

 أبیه عن بكر أبي بن اهللا عبد عن معمر ورواه، بكر أبي بن اهللا عبد مالك به یتجاوز لم الحدیث وهذا: ")٢/٤٧١(
، معمر عن الرزاق وعبد المبارك بن وذكره، طهر على إال القرآن یمس أال حزم بن لعمرو r النبي كتاب في قال

 كتبه الذي الكتاب في أن جده عن أبیه عن حزم بن عمرو بن بكر أبي عن الزهري عن داود بن سلیمان ورواه
 قد هذا حزم بن عمرو وكتاب، طاهر إال القرآن یمس أال والدیات والفرائض السنن في الیمن أهل إلى r اهللا رسول
  ".المتصل الواحد اإلسناد من وأظهر أشهر عندهم وهو والعمل بالقبول العلماء تلقاه

 أبي حدیث من مالك غرائب في الدارقطني رواه: ")١٩٧/ ١( الرایة نصبقال الزیلعي في كتابه فائدة: 
 فیما كان: قال جده، عن أبیه عن بكر أبي بن اهللا عبد عن مالك عن إسماعیل بن مبشر عن ناجیة بن هاشم ثور
 فأسنده مالك، عن مبشر عن ثور أبو به تفرد: الدارقطني قال طاهر، إال القرآن یمس ال أن r اهللا رسول علیه أخذ
 حزم بن عمرو بن محمد عن بكر أبي بن اهللا عبد عن مالك أخبرني الطباع، إسحاق حدیث من رواه ثم جده، عن
 عن الصواب وهذا: قال طاهر، إال القرآن یمس ال أن r اهللا رسول كتبه الذي الكتاب في كان: قال أبیه، عن

  ."انتهى جده، عن فیه لیس مالك،
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٢٩   .)١(ِمْثَلهُ  ُموَسى ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٣٠  اْلُمْصَحفَ  َیْأُخذَ  َأنْ  َبْأَس  َال : «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»َمَكانٍ  ِإَلى َمَكانٍ  ِمنْ  َفَیْصَعدَ  ،اْلُمَتَوضِّئِ  َغْیرُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٣١  َأَضعُ : َعبَّاسٍ  ِالْبنِ  َقالَ  َرُجًال  َأنَّ  َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»َنَعمْ : «َقالَ  َعَلْیِه؟ َوَأْعَرقُ  ِفیِه، َوَأْحَتِلمُ  َعَلْیِه، ُأَجاِمعُ  ِفَراٍش، َعَلى اْلُمْصَحفَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٣٢  َواْلَحاِئُض  اْلُجُنبُ  َأَیَمسُّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 اْلِخَباءُ  ،وََال  َال : «َقالَ  َثْوٌب؟ َأْخِبَیِتهِ  َوَبْینَ  ،َأْیِدیِهَما َفَبْینَ : ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  ِخَباِئِه؟ ِفي َوُهوَ  اْلُمْصَحفَ 
 َفَیْأُخُذهُ : ُقْلتُ  ،»َیُضرُّهُ  َال  َنَعْم،: «َقالَ  ِخَباِئِه؟ ِفي َوُهوَ  اْلُمَتَوضِّئِ  َفَغْیرُ : ُقْلتُ  ،»الثَّْوبِ  ِمنَ  َأَكفُّ 

  .)٤(»َنَعمْ : «َقالَ  ُمْطَبًقا؟
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٣٣  ِإَلْیهِ  ُمْفِضًیا اْلُمْصَحفُ  ُیَمسُّ  َال : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: ُقْلتُ  ،»الثَّْوِب؟ ِمنَ  َأَكفُّ  اْلِخَباءُ  ،َوَال : «َقالَ  َثْوٌب؟ َأْخِبَیِتهِ  َوَبْینَ  ،َأْیِدیِهَما َفَبْینَ : ُقْلتُ  ،»ُمَتَوضِّئٍ  َغْیرُ 
  .)٦(»َنَعمْ : «َقالَ  ُمْطَبًقا؟ َفَیْأُخُذهُ : ُقْلتُ  ،»َیُضرُّهُ  َال  َنَعْم،: «َقالَ  ِخَباِئِه؟ ِفي َوُهوَ  اْلُمَتَوضِّئِ  )٥(َغْیرُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٣٤ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ : ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  َواْلَقاِسمِ  َوَطاُوٍس، الشَّْعِبيِّ
  .)٧(»ُوُضوءٍ  َغْیرِ  َعَلى َوُهوَ  اْلُمْصَحفَ  َیَمسَّ  َأنْ  َكِرُهَوا«

                                                           
 كتاب في رویناه وقد: ")٣١٩/ ١( واآلثار السنن معرفةرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وقال البیهقي في كتابه  )(١

 أبیه، عن سالم، عن موسى، بن سلیمان حدیث ومن ،...،الزهري عن داود، بن سلیمان حدیث من موصوال السنن
 البخاري صحیح " كما فيالعدو أرض إلى بالقرآن یسافر أن نهى" ". قلت أما حدیث ابن عمر لفظه:r النبي عن

 یسافر أن نهى r اهللا رسول أن: عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن نافع، عن مالك،من طریق  )٥٦/ ٤(
  ." العدو أرض إلى بالقرآن

  .)١٣٢٨(قلت: للتمام الفائدة: انظر حاشة رقم   
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(٢
  موقوف. صحیح إسناده )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  [فغیر]. )١٣٤٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرلألثر ثالثة أسانید، كالها ضعیفه مقطوعه، فیها  )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٣٥  الدََّراِهمُ  ُتَمسَّ  َال  َأنْ  ُأِحبُّ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  . »َذِلكَ  َعَلى ُجِبُلَوا َمسَِّها، ِمنْ  ِللنَّاسِ  ُبدَّ  َال  َوَلِكنْ  ُوُضوٍء، َعَلى ِإالَّ  َوالدََّناِنیرُ 

  .)١(َوالدََّراِهمَ  الدََّناِنیرَ  َواْلُجُنبُ  اْلَحاِئُض  َتَمسَّ  َأنْ  َعَطاءٌ  َوَكِرهَ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٣٦  ِإالَّ  ،اْلُقْرآنُ  ِفیَها الَِّتي الدََّراِهمُ  ُتَمسُّ  الَ : «َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .»ُوُضوءٍ  َعَلى
  .)٢(»َذِلكَ  َعَلى ُجِبُلَوا: «َیُقوُلونَ  ،َبْأًسا ِبهِ  َیَرَیانِ  َال  َوَقَتاَدُة، اْلَحَسُن، َوَكانَ : َمْعَمرٌ  َوَقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٣٧  ْبنَ  اْلَقاِسمَ  َأْسَألُ  ِسیِرینَ  اْبنُ  َأْرَسَلِني: َقالَ  ،َحسَّانَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
 َبْأَس  َال : «َفَقالَ  َوَسَأْلُتُه، ؟اْلِكتَابُ  َوِفیَها النَّاُس  ِبَها َأَیْبتَاعُ  اللَّهِ  ِذْكرُ  ِفیَها الَِّتي الدََّراِهمِ  َعنِ  ُمَحمَّدٍ 

ِة، ِبالذََّهبِ  َیتََباَیُعونَ  ِإنََّما َیَتَباَیُعوَن، ِباْلِكَتابِ   َشْیًئا، َأْعَطْوكَ  َما ُرْقَعةٍ  ِفي ِباْلِكتَابِ  َذَهْبتَ  َلوْ  َواْلِفضَّ
  .)٣(»ُوُضوءٍ  َعَلى ِإالَّ  ،اللَّهِ  ِذْكرُ  ِفیَها الَِّتي الدََّراِهمُ  َتَمسُّ  َال  َوَلِكنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٣٨ ، َعنِ  الرَّ  الَِّتي الدََّراِهمُ  ُتَمسُّ  َال : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»ُوُضوءٍ  َعَلى ِإالَّ  ،اللَّهِ  ِذْكرُ  ِفیَها

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٣٩ ، َعنِ  الرَّ  َغْیرُ  الدََّراِهمَ  َیَمسُّ  َال : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»ُمَتَوضِّئٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٤٠ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َأنَّهُ  ِإالَّ  ،َذِلكَ  ِمْثلَ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٦(»الثَّْوبِ  َوَراءِ  ِمنْ «

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٤١ ، َعنِ  الرَّ    ِفیهِ  اْلِهْمَیانِ  َعنِ  ُسِئلَ  َأنَّهُ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع )(١
 إرسال فیهلألثر ثالثة أسانید، أما األول والثالث فكالهما صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع،  )(٢

  .).٢٨٣: ص( التحصیل جامع. البصري الحسن عن راشد بن معمر
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
 ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریراألثر صحیح، وهذا إسناده حسن مقطوع، فیه حماد بن أبي سلیمان، صدوق.  )(٤

  ).١٣٤٠برقم (وهو عند المصنف 
 ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریراألثر صحیح، وهذا إسناده حسن مقطوع، فیه حماد بن أبي سلیمان، صدوق.  )(٥

  ).١٣٤٠برقم (وهو عند المصنف 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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  .)١(»َنَفَقاِتِهمْ  ِمنْ  ِللنَّاسِ  ُبدَّ  َال : «َقالَ  ،اْلَخَالءَ  َفَیْأِتي ،الدََّراِهمُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٤٢ ، َعنِ  الرَّ  َعَلى الرََّساَلةَ  َأْكُتبُ  ِإْبَراِهیمَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْنُصورٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٢(»َنَعمْ : «َقالَ  ُوُضوٍء؟ َغْیرِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٤٣ ، َعنِ  الرَّ  اْلُجُنبُ  َیْكُتبَ  َأنْ  ُیْكَرهُ : «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٣(»الرَِّحیمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٤٤  اْألََحاِدیثُ  ُیْقَرأَ  َال  َأنْ  ُیْسَتَحبُّ  َكانَ  َلَقدْ : «َقالَ  َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٤(»ُوُضوءٍ  َعَلى ِإالَّ  ،r النَِّبيِّ  َعنِ  الَِّتي
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٤٥  َذِلكَ  َعنْ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  ُسِئلَ : َقالَ  ،َیَسارٍ  ْبنِ  َصَدَقةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(َبْأًسا ِبهِ  َیرَ  َفَلمْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٤٦  َرَأْیتُ : َیُقولُ  ،اْلُعْصُفِريَّ  ُسْفَیانَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َمكَّةَ  َأْهلِ  ِمنْ  َشْیخٍ  َعنْ  الرَّ

  .»ِفیهِ  َفَقَرأَ  اْلُمْصَحفَ  َأَخذَ  ُثمَّ  َوْجَهُه، َغَسلَ  ثُمَّ  َباَل،« ُجَبْیٍر، ْبنَ  َسِعیدَ 
  .)٦(اْلَفَزاِريِّ  ُمَعاِوَیةَ  ْبنِ  َمْرَوانَ  ِمنْ  َوَسِمْعُتهُ : َبْكرٍ  َأُبو َقالَ  

  اْلَعَالِئقِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٤٧  ،َفَحاَضتْ  اْمَرَأةٍ  َعَلى َكانَ  اْلُقْرآنُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َهِذهِ : «َفَقالَ  ُرْقَعٍة؟ ِفي َفَكانَ : ُقْلتُ  ،»َبْأَس  َفَال  َقَصَبةٍ  ِفي َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  َأَتْنَزُعَها؟ َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتَها َأوْ 
ْقَعةِ  ِمنَ  َأَكفُّ  ِهيَ  اْلَقَصَبةَ  ِإنَّ : «َقالَ  َیْخَتِلَفاِن؟ َفِلمَ : ُقْلتُ  ،»ِإَليَّ  َأْبَغُض    .»الرُّ

                                                           
، ویفسر )٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  مقطوع، إسناده ضعیف )(١

 یبول الرجل عن سألته: قال إبراهیم عنمن طریقه  )١٠٧/ ١(لفظ هذا األثر ما أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه 
. یقصد معنى هذا األثر: " ال بد لناس من أن یحفظوا »أموالهم حفظ من بد للناس لیس: «قال البیض، الدراهم ومعه

  نفاتهم".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
األثر صحیح، وله طریقان، أما الطریق األول فإسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. وأما الطریق الثاني  )(٦

  .فعلیه فاألثر صحیح مقطوعفإسناده صحیح مقطوع. 



٢٩٢ 
 

 ِفي َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلُقْرآُن؟ َصِبيٍّ  َعَلى َأُیْجَعلُ : ُیْسَألُ  َذِلكَ  َقْبلَ  َوَسِمْعُتهُ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  
 ِقَالَدةِ  ِفي اللَّْوحُ  َوُهوَ  الشَِّقیَقةِ  ِفي: َفَقالَ  ،»َفَال  ُرْقَعةٌ  َوَأمَّا َفَنَعْم، َكاَنتْ  َما َقَصَبةٍ  َأوْ  َحِدیٍد، ِمنْ  َقَصَبةٍ 

ِبيِّ    .)١(»َتْطُهرُ  َال : «َفَیُقولُ  ؟الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٤٨ : َقالَ  ،َعْلَقَمةَ  َأِبي ْبنُ  َعْلَقَمةُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  الرَّ

 ِفي َكانَ  ِإَذا ِبهِ  َبْأَس  َال : «َفَقالَ  َواْلُجُنِب؟ ،اْلَحاِئضِ  َعَلى َتُكونُ  اِالْسِتَعاَذةِ  َعنِ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنَ  َسَأْلتُ 
  .)٣(»َعَلْیَها )٢(َیُجوزُ  ُرْقَعةٍ  َأوْ  ،َقَصَبةٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٤٩  َمْنُصوٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َوَعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َشْیًئا اْلُقْرآنِ  َمعَ  ُیَعلُِّقَوا َأنْ  َیْكَرُهونَ  َكاَنَوا: «َقاَال 

  اْلَخاَتمِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٥٠  ؟ُجُنبٍ  َأوْ  ،َحاِئضٍ  َیدِ  ِفي َخاَتمٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .»اْلَیِسیرُ  الشَّْيءُ  َأوِ  اْلَحْرُف، اْلَخاَتمِ  ِفي ِإنََّما ،َیُضرُّهُ  َال : «َقالَ 
  .)٥(»َیُضرُّهُ  َال : «َقالَ  ؟َیِدهِ  ِفي َوُهوَ  اْلَخَالءَ  َوَیْأِتي اْلُمَتَوضِّئِ  َفَغْیرُ : ُقْلتُ  

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٣٥١ : َقالَ  َیَسارٍ  ْبنِ  َصَدَقةَ  َعنْ  َوَمْعَمٌر، ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 َفِإنِّي: ُقْلتُ  ،»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ،اْلَجَناَبةُ  ُتِصیُبهُ  َوِهيَ  اللَّهِ  اْسمُ  ِفیهِ  اْلَخاَتمِ  َعنِ  اْلُمَسیِِّب، اْبنُ  ُسِئلَ 
  .)٧(اْلُمَسیِّبِ  ْبنُ  َسِعیدُ  َأْفَتاِني: َوَقالَ  ،»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ،اْلَجَناَبةُ  َوُتِصیُبِني ،)٦(اْلُكُنفَ  َأْدُخلُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٣٥٢  َنْقُش  َكانَ : «َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  ثَاِبٍت، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .)٨(»ُمَحمَّدٌ  r النَِّبيِّ  َخاَتمِ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
برقم  ١قال المحقق: "في األصل یجوز بالجیم، ولعل الصواب یحوز بالحاء المهملة". وفي دار التأصیل ط )(٢
  [تحوز]. )١٣٥٩(

  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  [الَكِنیف]. )١٣٦٢(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٦
  قطوع.إسناده صحیح م )(٧
  إسناده صحیح موقوف. )(٨
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زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٣٥٣  َعِليٍّ  َخاَتمِ  ِفي َكانَ : «َقالَ  َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»اْلَمِلكُ  اللَّهُ  َتَعاَلى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٥٤ ، َعنِ  الرَّ  َعِليٍّ  َخاَتمِ  ِفي َكانَ : «َقالَ  َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اْلَمِلكُ  اللَّهُ  َتَعاَلى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٥٥  الَ : َخاَتِمهِ  َنْقُش  َكانَ  َأنَّهُ : " َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(" َیْلَبُسهُ  َال  َوَكانَ  ،اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٥٦  َخاَتِمهِ  ِفي َنَقَش « ُعَمَر، اْبنَ  َأنَّ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َیْلَبُسهُ  َال  َوَكانَ  اْسَمه،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٥٧ ، َعنِ  الرَّ  آَیةٌ  اْلَخاَتمِ  ِفي ُیْكَتبَ  َأنْ  َكِرهَ : «ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»َبْعَضَها ِإالَّ  َتامَّةٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٥٨  َخاَتًما َعِقیلٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ِإَلْیَنا َأْخَرجَ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
 ،َمَعَنا َكانَ  َمنْ  َبْعُض  َفَغَسَلهُ : «َقالَ  ،»-  َمرَّتَْینِ  َأوْ  - َمرَّةً  َلِبَسهُ « r النَِّبيَّ  َأنَّ  َوَأْخَبَرَنا، ِتْمثَاٌل. َنْقُشهُ 
  .)٦(»َفَشِرَبهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٥٩  َأوْ  َشَجَرةٌ « َمْسُعوٍد، اْبنِ  َخاَتمِ  ِفي َكانَ : َقالَ  َجاِبرٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»)٧(ُذَباَبْینِ  َبْینَ 

                                                           
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم المغیرةتدلیس فیه إسناده ضعیف مقطوع،  )(٥
 التهذیب تقریب، في حدیثه لین، ولم یتابعه أحد. الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبداإلسناد فیه  )(٦
 بن إبراهیم من طریق )١٩١/ ٥(، والحدیث مرسل. والصواب ما أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه )٣٢١: ص(

 خاتم في أنا فرأیته: إبراهیم قال ،»سیفا متقلد رجل تمثال نقشه حصین بن عمران خاتم كان: «قال أبیه، عن عطاء،
  .حصین بن عمران خاتم هذا: أبي فقال،  طین في عندنا

، وقال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "شجرة بین )١٣٧٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٧
  بحذف "أو" وقد روى الطحاوي من طریق شعبة عن جابر عن القاسم قال كان تقش خاتم عبد اهللا ذبابان". ذبابین"



٢٩٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٦٠  اْألَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِبي َخاَتمِ  َنْقُش  َكانَ : «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َرُجَلْینِ  َبْینَ  َأَسدٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٦١  ،َكْرِكيٌّ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َخاَتمِ  َنْقُش  َكانَ : " َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣("ِللَّهِ  اْلُخُمُس  اْلَجرَّاحِ  ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي َخاَتمِ  َنْقُش  َوَكانَ  ،-  َرْأَسانِ  َلهُ  َطاِئرٌ : َقالَ  َأوْ  - 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٦٢  َعنِ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َفَكِرَههُ « اللَّهِ  ِذْكرُ  ِفیهِ  ُیْكَتبُ  اْلَخاَتمِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٦٣  َواْلُحَسْیَن، اْلَحَسَن، َأنَّ : َأِبیهِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»اللَّهِ  ِذْكرَ  َخَواِتیِمِهَما ِفي َنَقَشا«

  
  

  آِخُر ِكتَاِب اْلَحْیضِ 
  
  

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                          
. ولم یدك ابن مسعود. انظر: )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرموقوف، فیه  إسناده ضعیف )(١

  .)٢٦٣/ ٤( اآلثار معاني شرح
  ).٢٥٥: ص( التحصیل جامع إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن أبي موسى األشعري. )(٢
لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح موقوف. وأما الثاني فإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن  )(٣

  ).٢٥٥: ص( التحصیل جامعدعامة عن أبي عبیدة بن الجراح. 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
 اآلثار معاني شرحموقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه الطحاوي في كتابه  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف )(٥
. بإسناد »اهللا ذكر خواتیمهما في وكان،  یسارهما في یتختمان كانا،  والحسین الحسن أن«بلفظ:  )٢٦٦/ ٤(

  صحیح.
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َالةِ  ِكتَابُ    )١(الصَّ
  الثَِّیابِ  ِمنَ  الرَُّجلَ  َیْكِفي َما َبابُ 

 ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،اْألَْعَراِبيُّ  ِزَیادٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َسِعیدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا - ١٣٦٤
زَّاِق، َعْبدِ  َعَلى َقَرْأَنا: َقالَ  ،الدََّبِريُّ  َیْعُقوبَ  َأُبو ِإْبَراِهیمَ  ، َعنِ  ُجَرْیٍج، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

 ِفي الرَُّجلُ  ُیَصلِّي َهلْ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقالَ  َرُجًال  َأنَّ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي
  . »!؟َثْوَبانِ  )٢(َلُكمْ  َأوَ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلَواِحِد؟ الثَّْوبِ 

 الثَّْوبِ  ِفي ْوُأَصلِّي ،)٤(اْلِمْشَجبِ  َعَلى ِثَیاِبي َألَْتُركُ "  )٣([...] :َحِدیِثهِ  ِفي ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ 
  .)٥(اْلَواِحدِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٦٥ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َوالثَّْوِريِّ
  .»َطَرَفْیهِ  َبْینَ  َخاَلفَ  َقدْ  ِبهِ  ُمَتَوشًِّحا َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َأنَّهُ  َسَلَمةَ  َأِبي

  .)٦(»َسَلَمةَ  ُأمِّ  َبْیتِ  ِفي: «َحِدیِثهِ  ِفي الثَّْوِريُّ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٦٦ ، َعنِ  الرَّ َبْیِر، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ  َرَأْیتُ : َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  الزُّ

  .)٧(»ِبهِ  ُمَتَوشًِّحا َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٦٧ : َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  الطَِّویِل، ُحَمْیدٍ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

َها َصَالةٍ  آِخرُ «   .)٨(»َبْكرٍ  َأِبي َخْلفَ  َطَرَفْیهِ  َبْینَ  ُمَخاِلًفا َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ  َصالَّ

                                                           
  [األول من كتاب الصالة]. )١/٤٥٧( ١في دار التأصیل ط )(١
  [أو لكلكم]. )١٣٧٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢
  [قال أبو هریرة]. )١٣٧٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
 من وهو الماء، لتبرید األسقیة علیها تعلق وقد الثیاب، علیها وتوضع قوائمها بین ویفرج رؤوسها تضم عیدان )(٤

  .)٤٤٥/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .اختلط إذا: األمر تشاجب
    إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
؛ ألنَّ مسلم أخرج )٥٠٦: ص( التهذیب تقریب، صدوق. مسلم بن محمدإسناده صحیح، مع أنَّ فیه أبو الزبیر  )(٧

  ).١/٣٦٩هذا الحدیث من طریق سفیان الثوري، به، في صحیحه (
. ألنَّ )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٨

  .)٤٠٥/ ٢١( أحمد مسندومتابعاته صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة 



٢٩٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٦٨  َصَالةٍ  آِخرُ : «َقالَ  َعِليٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َأَباَن، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َها   .)١(»ِبَها ُمَتَوشًِّحا ُمَورََّسةٍ  ِمْلَحَفةٍ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ  َصالَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٦٩  َعنْ  اللَِّه، ُعَبْیدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلُحَسْینِ  َعنِ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
 َیتَِّقي َباِردٍ  َیْومٍ  ِفي َطَرَفْیهِ  َبْینَ  ُمَخاِلفٍ  ِكَساءٍ  ِفي َصلَّى« r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة،
  .)٣(»اْلَحاِفزِ  َكَهْیَئةِ  اْألَْرضِ  )٢(َخَصرَ  َباْلِكَساءِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٧٠  َأنَّ  َأْخَبَرُه، َمْسحٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َأِبي، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ،اْلَماءِ  َذِلكَ  ِإَلى َفَعرََّس  َماشٍ  َوُهوَ  َجَبلٍ  ْبنُ  ُمَعاذُ  َفَجاءَ  ،َماءٍ  ِإَلى )٤(َعرََّس  َأْسَفاِرهِ  َبْعضِ  ِفي r النَِّبيَّ 
: َقالَ  »َبِعیٌر؟ َلكَ  َما ُمَعاذُ  َیا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ُمَعاٌذ، َأَنا: َفَقالَ  »َذا؟ َمنْ : «َفَقالَ  ،r النَِّبيُّ  َفَهبَّ 

أَ : َقالَ  ،َال  : ِلُمَعاذٍ  َقالَ  ثُمَّ  ُمتََّزِرِه، ِفي َفَصلَّى َفاتََّزرَ  ،ِإَزاَرهُ  َیَتَعرَّ  َفَكَأنَّهُ  ،َفَصلَّى َقامَ  ثُمَّ  ،r النَِّبيُّ  َفَتَوضَّ
 اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقامَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا ُأْحِسنُ  َما: َفَقالَ  ،»ِمْقَعًدا ِلَنْفِسكَ  َواْجَعلْ  اْلَحِقیَقَة، َوَأْحِسنِ  َفاْرَحْل، ُقمْ «
r ،٥(َمَعهُ  َوَأْرَدَفهُ  َمْجِلًسا َلهُ  َوَجَعلَ  َفَرَحَل(.  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٧١  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
 َفَصلِّ  َواِسًعا الثَّْوبُ  َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َطاِلٍب، َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ 
  .)٦(»ُمتَِّزًرا ِفیهِ  َفَصلِّ  َصِغیًرا َكانَ  َوإَِذا ُمَتَوشًِّحا، ِفیهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٧٢ ، َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  الرَّ    ُیَصلِّي َرُجًال  َرَأى اْلَخطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  الزُّْهِريِّ
  
  

                                                           
  ، والحدیث مرسل.)٨٧: ص( التهذیب تقریب، مترك. عیاش أبى بن ناإلسناد فیه أبو  )(١
  .)١٧٠/ ١١( العروس تاجأي البرد.  )(٢
: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم الحدیث حسن لغیره، وهذا إسناده منكر، فیه )(٣

  .)١٦٤/ ٤( أحمد مسند، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة والحدیث حسن لغیره. )٩٣
  .)٢٠٦/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایةواالستراحة.  للنوم نزلة اللیل آخر المسافر نزول )(٤
، ومحمد بن مسح لم أعرفه، ومن )٣٥٦: ص( التهذیب تقریب، لین الحدیث. جریج بن العزیز عبداإلسناد فیه  )(٥

  الواضح أنَّ الحدیث مرسل.
 أبي بن اهللا عبد بن وٕاسحاق، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم فیه ،جداً  ضعیف إسنادهالحدیث صحیح، وهذا  )(٦

. وله شاهد من حدیث جابر بن عبد اهللا، صححه )١٠٢ و، ٩٣: ص( التهذیب تقریب. متروك كالهما، فروة
  .)٣٩٤/ ٢٢( أحمد مسندشعیب األرنؤوط في حاشیة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٩٧ 
 

  .)١(»َفْلَیتَِّزْرهُ  ،َواِحًدا َثْوًبا ِإالَّ  َأَحُدُكمْ  َیِجدْ  َلمْ  ِإَذا ،ِباْلَیُهودِ  َتَشبََّهَوا َال : «َفَقالَ  ِبِه، ُمْلَتِحًفا َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٧٣  ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ،)٢(َراِشدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

 r النَِّبيُّ  َعْنهُ  َفَسَكتَ : «)٣(َفَقالَ  ،َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي َأْحَیاًنا ُأَصلِّي ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقالَ  ،َرُجًال  َأنَّ  َطْلٍق،
َالةُ  ُأِقیَمتِ  َحتَّى   .»ِفیِهَما َصلَّى ُثمَّ  َثْوَبْیِه، َبْینَ  َفَطاَبقَ  ،الصَّ

  .)٤(َیْذُكُرهُ  ،َیْحَیى َسِمْعتُ  َقدْ : َفَقالَ  َمْعَمًرا، ِبهِ  َفَحدَّْثتُ : َبْكرٍ  َأُبو َفَقالَ  
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٣٧٤  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 َعَلى َطَرَفْیهِ  َبْینَ  َفْلُیَخاِلفْ  ،َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي َأَحُدُكمْ  َصلَّى ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ 
  .)٥(»َعاِتِقهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٧٥ َناِد، َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ   : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْألْعَرِج، َعنِ  الزِّ
  

                                                           
 التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه )(١
وأخرجه  ).٥٠٦: ص( التهذیب تقریب. وفاته تاریخ انظر، والزهري لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. )٩٣: ص(

 بن عمر أن عمر، ابن عن سالم، عن الزهري، عن معمر،من طریق  )٢٧٨/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن
بإسناد  .»به فلیتزر واحداً  ثوباً  إال منكم یجد لم من بالیهود، تشبهوا ال: «فقال ،ملتحفاً  یصلي رجالً  رأى الخطاب،
  صحیح. 
 ذلك أسند إنه: لك قلت ولو": نافعثم قال  )٢٥٦/ ١( أحمد مسندرواه نافع عن ابن عمر، به، في فائدة:   

". وعلق علیه الطحاوي بعدما ذكر روایة سالم عن ابن عمر، به، كذبت أكون ال أن لرجوت r اهللا رسول إلى
 ابن عن ذلك روى إنما،  وأحفظ نافع من أثبت وهو،  سالم هذا: ")٣٧٨/ ١( اآلثار معاني شرحموقوفًا في كتابه 

،  نافع عن،  مالك ورواه. r النبي عن ال، y عمر عن الحدیث هذا فصار r النبي عن ال y عمر عن،  عمر
  ".y عمر وال،  r اهللا رسول فیه یذكر ولم،  قوله من -عنهما اهللا رضي- عمر ابن عن

  .!! )٢٥٦/ ١( أحمد مسندحسن روایة نافع شعیب األرنؤوط في حاشیة فائدة:   
قال المحقق: "في األصل: "عبد الرزاق عن معمر عن ابن راشد"، والصواب عندي "عبد الرزاق عن محمد بن  )(٢

[عمر بن راشد]، وقالوا في حاشیته:  )١٣٨٤(برقم  ١راشد" یدل علیه ما في آخر الحدیث". وفي دار التأصیل ط
  "في األصل: "معمر، عن ابن راشد"، ولعل الصواب ما أثبتناه، یدل علیه قول عبد الرزاق بعده: "فحدثت به معمرًا".

  .)٥٣١٨ ، و٤٩٨١ ، و٣٢٤٦(قلت: الصواب [عمر بن راشد]، انظر رقم   
  [قال]. )١٣٨٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
وأما الطریق  ) ،٤١٢: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، راشد بن عمر فیه ان، أما الطریق األول للحدیث طریق )(٤

  .مرسل والحدیث ،)٤٥٧: ص( التهذیب تقریب .صدوق، طلق بن قیسفیه 
    إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
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  .)١(»َشْيءٌ  ِمْنهُ  َعاِتِقهِ  َعَلى َلْیَس  ،اْلَواِحدِ  الثَّْوبِ  ِفي َأَحُدُكمْ  ُیَصلَِّینَّ  َال : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٧٦  َأِبي َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنُ  َحَسنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َزارُ  َكانَ  ِإَذا: َیُقوُلونَ  َكاَنَوا: " َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُهَرْیَرَة،  َفْلُیَصلِّ  ،ُیَوشَِّحهُ  َأنْ  َیْسَتِطیعُ  َال  َصِغیًرا اْإلِ
  .)٢("ِبِمْئَزرٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٧٧  الثَّْوِب، ِفي اْلَمْرءُ  ُیَصلِّي: َیُقولُ  َعَطاءً  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َداءِ  ِفي ُیَصلِّيَ  َأنْ  ِإَليَّ  َوَأَحبُ  ِبِه، ِلَیَتَوشَّحْ  َوَلِكنْ  َسَعةٍ  َذا َكانَ  َوإِنْ  َزارِ  َمعَ  الرِّ   ". اْإلِ

، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ِإیَّاهُ  َأْخَبَرهُ  َخَبًرا َأْخَبَرَنا ُثمَّ    َأْصَحابِ  آِخرِ  ِمنْ  َوَكانَ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َعِليٍّ
 َفَأمََّنا، َفَقامَ  َنَفٌر، َوَنْحنُ  ،َسَلَمةَ  َبِني ِفي ،َبْیِتهِ  ِفي َفَأمََّنا َبْیِتهِ  ِفي َنْأِتیهِ  َفُكنَّا: َقالَ  ،َمْوًتا r اللَّهِ  َرُسولِ 

 َحِسْبتُ : ُمَحمَّدٌ  َقالَ  َمْنِكَبْیِه، َعَلى َتْطُلعُ  َما: َقالَ  ،َثْوًبا َفَتَوشَّحَ : َقالَ  ،ِرَداُؤهُ  َعَلْیهِ  َلَمْوُضوعٌ  ِمْشَجَبهُ  َوإِنَّ 
  .ِبهِ  َبْأَس  َال  َذِلكَ  َأنَّ  ُیِریَنا ِإالَّ  َرَأْیُتهُ  َفَما: َقالَ  ،»ِنَساَجةً : «َقالَ  َأنَّهُ 

  .)٣(اْلَعَقَبةِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َوَخاِلي َوَأِبي َأَنا: " َجاِبرٌ  َقالَ : َعَطاءٌ  َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٧٨  َجاِبرُ  ِبَنا َصلَّى: «َقالَ  َعِقیلٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٤(-  »ِبهِ  اتََّزرَ : «َقالَ  َأْحَسُبهُ  - : َقالَ  ،»َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٧٩  ْبنَ  َجاِبرَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،ِمْقَسمٍ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  َقْیٍس، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  الرَّ

 َنَعْم،: «َقالَ  َجْنِبَك؟ ِإَلى َوالثَِّیابُ  ،َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي َأُتَصلِّي: َفُقْلتُ : َقالَ  ،َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي ُیَصلِّي اللَّهِ  َعْبدِ 
  .)٥(»ِمْثِلكَ  َأْحَمقَ  َأْجلِ  ِمنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٨٠  َرَأْیتُ : َقالَ  ،اْلُمْنَكِدرِ  اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُحَمْیدٍ  َأِبي ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٦(»َطَرَفْیهِ  َبْینَ  ُمَخاِلًفا َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي ُیَصلِّي« اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(٢
  لألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه. )(٣
 تقریب، صدوق. طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده حسن موقوف، فیه  )(٤

  .)١٣٧٩(برقم وهو عند المصنف ، )٣٢١: ص( التهذیب
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
. )٤٧٥: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. حمید أبي بن محمداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٦

  ".َطَرَفْیهِ  َبْینَ  ُمَخاِلًفا ، دون لفظ: ")١٣٧٩(برقم وهو عند المصنف 
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٨١ دِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  الرَّ  اْبنَ  َأنَّ : ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َخالَّ
  .)١(»َطَرَفْیهِ  َبْینَ  ُمَخاِلًفا َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي َأمَُّهمْ « َعبَّاسٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٨٢ ، َعنِ  الرَّ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ : ِحَراشٍ  ْبنِ  َمْسُعودِ  َعنْ  ،)٢(َرُجلٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
   .)٣(»ِبهِ  ُمَتَوشًِّحا َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي َأمَُّهمْ « اْلَخطَّابِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٨٣ ، َعنِ  الرَّ : َحاِزمٍ  َأِبي ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
َنا«   . »ِبَها ُمَتَوشًِّحا ُمَسفََّرةٍ  ِفي اْلَوِلیدِ  ْبنُ  َخاِلدُ  َأمَّ

  .)٤(" اْلِمْلَحَفةُ : َواْلُمَسفََّرةُ " 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٨٤  َواْبنُ  َكْعٍب، ْبنُ  ُأَبيُّ  اْخَتَلفَ : َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 اْبنُ  َوَقالَ  ،»اْلَواِحدِ  الثَّْوبِ  ِفي ُیَصلِّي: «ُأَبيٌّ  َفَقالَ  اْلَواِحِد، الثَّْوبِ  ِفي ُیَصلِّي الرَُّجلِ  ِفي َمْسُعودٍ 
ْقُتَما ثُمَّ  َأْمٍر، ِفي اْخَتَلْفُتَما: «َفَقالَ  ،ِإَلْیِهَما َفَأْرَسلَ  ،ُعَمرَ  َذِلكَ  َفَبَلغَ  »َثْوَبْینِ  ِفي: «َمْسُعودٍ   َیْدرِ  َفَلمْ  تََفرَّ
، َقالَ  َما اْلَقْولُ  ،»ِعْلًما ِعْنِدي َلَوَجْدُتَما َأتَْیُتَما َلوْ  ،َیْأُخُذونَ  َذِلكَ  ِبَأيِّ  النَّاُس   اْبنُ  َیْألُ  َوَلمْ  ُأَبيٌّ
  .)٥("َمْسُعودٍ 

َالةِ  ِفي اْخَتَلَفا )٦( ]َمْسُعودٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َوَعْبدَ  َكْعٍب، ْبنَ  ُأَبيَّ  َأنَّ  اْلَحَسِن، َعنِ [ – ١٣٨٥  ِفي الصَّ
َالةُ  ،َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي r النَِّبيُّ  َصلَّى َقدْ  ِبِه، َبْأَس  َال : «ُأَبيٌّ  َفَقالَ  ،اْلَواِحدِ  الثَّْوبِ   ،»َجاِئَزةٌ  ِفیهِ  َفالصَّ

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
قال المحقق: "أظنه طلق بن معاویة جد حفص بن غیاث، فإن الثوري یروي عنه كما في التهذیب، وٕان طلقًا  )(٢

 حفص،عن  )٢٧٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف. قلت: في روایة !!؟روى هذا األثر كما في "ش" بروایة حفیده عنه"
 مسعود وأمنا: «قال »غیره علیه لیس ثوب في عمر، بنا صلى: «قال حراش، ابن یعني مسعود عن حالم، عن

  .)١٣١/ ٣( للبخاري الكبیر التاریخلكوفي. ا العبسي صالح بنا هو حالم، و »نقب في حراش، ابن یعني
من  )٢٧٦/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابنوأخرجه  األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. )(٣

 مسعود وأمنا: «قال »غیره علیه لیس ثوب في عمر، بنا صلى« :قال حراش، ابن یعني مسعود عن حالم، طریق
  .)٨٤٨/ ٣( اإلسالم تاریخلكوفي، صدوق. ا العبسي صالح بنا هو حالم، و »نقب في حراش، ابن یعني

  إسناده صحیح موقوف. )(٤
 جامعلم یدرك الصحابة األوائل. انظر:  البصري الحسن فیه ضعیف موقوف، إسنادهاألثر صحیح، وهذا  )(٥

 الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب، قاله ابن حجر في كتابه واألثر صحیح موقوف، )١٦٢: ص( التحصیل
)٦٠٢/ ١٢(.  

هكذا عند المحقق، وقال في حاشیته: "زید من كنز العمال وقد سقط إسناد هذا الحدیث من األصل"، وفي دار  )(٦
[عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن عمرو، عن الحسن أن أبي بن كعب، وعبد اهللا بن  )١٣٩٦(برقم  ١التأصیل ط
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َالةُ  َوَجُدوَها ِإذْ  َوَأمَّا الثَِّیاَب، َیِجُدونَ  َال  النَّاُس  َكانَ  ِإذْ  ،َذِلكَ  َكانَ  ِإنََّما: «َمْسُعودٍ  اْبنُ  َوَقالَ   ِفي َفالصَّ
، َقالَ  َما اْلَقْولُ : «َفَقالَ  ،اْلِمْنَبرِ  َعَلى ُعَمرُ  َفَقامَ  ،»َثْوَبْینِ    .)١(»َمْسُعودٍ  اْبنُ  َیْألُ  َوَلمْ  ُأَبيٌّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٨٦  r النَِّبيِّ  ِإَلى َرُجلٌ  َقامَ : َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ِإَذا . َحتَّى»َثْوَبْیِن؟ َتِجُدونَ  ُكلُُّكمْ  َأوَ : «َقالَ  اْلَواِحِد؟ الثَّْوبِ  ِفي الرَُّجلُ  َأُیَصلِّي اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقالَ 
: " ُعَمرُ  َفَقالَ  َواِحٍد؟ َثْوبٍ  ِفي اْلَعْصرَ  ُأَصلِّي: َفَقالَ  ،َرُجلٌ  ِإَلْیهِ  َقامَ  ،اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َزَمنِ  ِفي َكانَ 
 ِفي َوِرَداءٍ  ِإَزارٍ  ِفي الرَُّجلُ  ُیَصلِّي ِثَیاَبهُ  َعَلْیهِ  الرَُّجلُ  َجَمعَ  َأْنُفِسُكْم، َعَلى َفَوسُِّعَوا َعَلْیُكمْ  اللَّهُ  َوسَّعَ  ِإَذا

 تُبَّاٍن، ِفي َوِرَداءٍ  ،تُبَّانٍ  ِفي: َقالَ  َوَأْحَسُبهُ  - : َقالَ  ،َوِقَباءٍ  َسَراِویلَ  ِفي َوِقَباءٍ  ِإَزاٍر، ِفي َوإَِزارٍ  َقِمیٍص،
  .)٢(" -  َوِقَباءٍ  ،تُبَّانٍ  ِفي َوَقِمیصٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٨٧  الثَِّیابِ  ِمنَ  ِفیهِ  ُأَصلِّي َما َأْدَنى َما: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»َنَعمْ : «َقالَ  »ُمَتَوشًِّحا؟: «ُقْلتُ  ،»َثْوبٍ  ِفي: «َقالَ  التََّطوُِّع؟ َصَالةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٨٨  َكَتبَ  الَِّذي اْلِكَتابِ  ِفي َقالَ  َبْكرٍ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َطَرَفْیهِ  َبْینَ  ُمَخاِلًفا ِإالَّ  ،اْلَواِحدِ  الثَّْوبِ  ِفي َأَحُدُكمْ  ُیَصلَِّینَّ  َال : «َحْزمٍ  ْبنِ  ِلَعْمِرو r اللَّهِ  َرُسولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٨٩ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َرُسولُ  َصلَّى: َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  الزُّْهِريِّ
 َجْهمِ  َأِبي ِإَلى اْلَخِمیَصةِ  ِبَهِذهِ  اْذَهُبَوا: «َقالَ  ،َصَالَتهُ  َقَضى َفَلمَّا َأْعَالٍم، َذاتِ  )٥(َخِمیَصةٍ  ِفي r اللَّهِ 
  .)٢(»َصَالِتي َعنْ  آِنًفا َأْلَهْتِني َفِإنََّها ،)١(ِبَأْنِبَجاِنیَّةٍ  َوْأُتوِني ُحَذْیَفَة، ْبنِ 

                                                                                                                                                                          
مسعود]، وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، وأثبتناه من شرح صحیح البخاري البن بطال،...، وعمدة القاري 

  للعیني،..، معزوًا لعبد الرزاق".
 جامعلم یدرك الصحابة األوائل. انظر:  البصري الحسن فیه ضعیف موقوف، إسنادهاألثر صحیح، وهذا  )(١

 الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب، قاله ابن حجر في كتابه واألثر صحیح موقوف، )١٦٢: ص( التحصیل
)١٢/٦٠٢(.  

رجاله ثقات، والحدیث مرسل. قال المحقق: "ذكره بتمامه في الكنز عن أبي هریرة، وعزاه لمالك وعبد الرزاق  )(٢
وغیرهما، ورواه "خ" من طریق حماد عن أیوب عن ابن سیرین عن أبي هریرة أتم مما هنا،...، والحدیث عند 

  ا الصالة في القباء والسراویل".المصنف هكذا عن ابن سیرین عن عمر كما یدل علیه قوله اآلتي في باب
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
. انظر تاریخ حزم بن عمروالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال عبد اهللا بن أبي بكر، عن  )(٤

  .)١٣٧٥(. وله شاهد من حدیث أبي هریرة برقم )٤٢٠، و٢٩٧: ص( التهذیب تقریب وفاتهما.
  .)١٦٠: ص( المالبس ألسماء العربي المعجم .علمان له مربَّع، أسود، خطوط، فیه كساء )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٩٠  َوُهوَ  َثْوَبْینِ  َكَساهُ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 »َتْلَبُسُهَما؟ َثْوَبانِ  َلكَ  َأَلْیَس : «َفَقالَ  ،َثْوبٍ  ِفي ِبهِ  ُمَتَوشًِّحا ُیَصلِّي َفَوَجَدهُ  ،اْلَمْسِجدَ  َفَدَخلَ : َقالَ  ،ُغَالمٌ 
 َفاللَّهُ : «َقالَ  ،َنَعمْ : َقالَ  »َالِبَسُهَما؟ َلُكْنتَ  الدَّارِ  َوَراءِ  ِإَلى َأْرَسْلُتكَ  َأنِّي َلوْ  َأَرَأْیتَ : «َفَقالَ  ،َبَلى: َفُقْلتُ 
   .اللَّهُ  َبلِ : َفُقْلتُ : َناِفعٌ  َقالَ  »النَّاُس؟ َأمِ  َلهُ  تََتَزیَّنَ  َأنْ  َأَحقُّ 

 َعنْ  ِإالَّ  ُأَراهُ  َوَما َأَحِدِهَما، َعنْ  َأنَّهُ  ،َناِفعٌ  اْسَتْیَقنَ  َقدِ  - ُعَمرَ  َعنْ  َأوْ  -  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َفَأْخَبَرهُ 
َالةِ  ِفي َأَحُدُكمْ  َیْشَتِملُ  َال : «َقالَ  َأنَّهُ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ   َثْوَبانِ  َلهُ  َكانَ  َمنْ  ِبِه، ِلَیَتَوشَّحْ  اْلَیُهودِ  اْشِتَمالَ  الصَّ

 َوإِنْ  َوَسَراِویَل، ِإَزارٍ  ِبَغْیرِ  ُیَصلِّيَ  َأنْ  ِألََحدٍ  َیَرى َال « اللَّهِ  َعْبدُ  َوَكانَ : َناِفعٌ  ِلي . َقالَ »ِلُیَصلِّ  ُثمَّ  َفْلَیتَِّزْر،
  .)٣(»َوَسَراِویلَ  ِإَزارٍ  ُدونَ  َوِرَداءً  ُجبَّةً  َكاَنتْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٩١  ِفي ُأَصلِّي ُعَمرَ  اْبنُ  َرآِني: َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َذاِهًبا َأُكْنتَ  ،ُفَالنٍ  ِإَلى َأْرَسْلُتكَ  َلوْ  َأَرَأْیتَ : «َقالَ  ،َبَلى: َفُقْلتُ  »َثْوَبْیِن؟ َأْكِسكَ  َأَلمْ : «َفَقالَ  ،َواِحدٍ  َثْوبٍ 
  .)٤(»- َلهُ  َتَزیَّْنتَ  َمنْ  َأوْ  -  َلهُ  َتَزیَّنُ  َمنْ  َأَحقُّ  اللَّهُ : «َفَقالَ  َال،: َفُقْلتُ  »الثَّْوِب؟ َهَذا ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٩٢  ،َال : «َقالَ  الثَّْوِب؟ ِفي َأْشَتِملُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
تَْیِن، َفْرِجهِ  َعَلى ِإَزاَرهُ  اْلَمْرءُ  َیُردُّ  َأْسَتُر، التََّوشُّحُ   ِإَذا َقطْ  ِفیهِ  َفُیَصلِّيَ  ،ِبهِ  َیْأَتِزرَ  َأنْ  َیْكَرهُ  َوَكانَ  َمرَّ
 َأنْ  ِإَلْیكَ  َأَحبُّ  ،ُیَصلَِّیانِ  َفَقاَما َواِحدٌ  ِرَداءٌ  َوِعْنَدُهَما ،ِإَزارٌ  َعَلْیِهَما َرُجَالنِ  َكانَ  َلوْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َصُغرَ 
َداءَ  َذِلكَ  َیْرَتِدَیا َداءَ  َوَیَدَعانِ  ِإَزاَرْیِهَما َیَتَوشََّحانِ  َأوْ  ،ِإَزاُرُهَما َوَعَلْیِهَما َجِمیًعا َعَلْیِهَما الرِّ  َبلْ « :َقالَ  ،الرِّ

َداءُ  ِإَزاَرْیِهَما، ِفي ُیَصلَِّیانِ    .)٥(»ِإَليَّ  َأَحبُّ  َجِمیًعا َوالرِّ

                                                                                                                                                                          
 أبي إلى الخمیصة بعث وٕانما الغلیظة، الثیاب أدون من وهي له، علم وال خمل وله الصوف من یتخذ كساء هو )(١

 وٕانما. بأنبجانیته وأتوني علیه ردوها قال الصالة في شغلته فلما أعالم، ذات خمیصة r للنبي أهدى كان ألنه جهم
  .)٧٣/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .قلبه في الهدیة رد یؤثر لئال منه طلبها

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  للحدیث إسنادان، كالهما صحیح. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥



٣٠٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٩٣  َعنْ  َمْعَداَن، ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  اْلَحِكیِم، ْبنِ  اْألَْحَوصِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»َعَلْیهِ  َعَقَدَها ُبْرَدةٍ  َأوْ  ،)١(َشْمَلةٍ  ِفي َصلَّى« r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : َصاِمتٍ  ْبنِ  ُعَباَدةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٩٤  ِفي الرَُّجلُ  َصلَّى ِإَذا: «َیُقولُ  َكانَ : َقالَ  ِمْسَعرٍ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»َبْأَس  َفَال  ،اْلَفْرجِ  َعَلى ُمْثِنًیا َثْوبٍ 

َالةِ  َبابُ    اْلَقِمیصِ  ِفي الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٩٥  ِإَزارٌ  َعَلْیهِ  َوَلْیَس  ُجبَّةٍ  ِفي ُیَصلِّي َطاُوٍس، اْبنَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

 ِإَذا ،َوْحَدهُ  َواْلَقِمیصِ  َوْحَدَها، ُجبَّةٍ  ِفي ُیَصلِّيَ  َأنْ  َبْأًسا َیَرى َال « َكانَ  َأَباهُ  َأنَّ  َفَأْخَبَرِني َفَسَأْلُتُه، ِرَداءٌ  َوَال 
  .)٤(»َیِصُفهُ  َال  َكانَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٣٩٦  ِفي اْلَواِحدِ  الثَّْوبِ  َعنِ  ُسِئلَ  ِإَذا َطاُوٌس  َكانَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ   َواْلَقِمیصِ  َوْحَدَها، اْلُجبَّةِ  ِفي الرَُّجلُ  ُیَصلِّي: «َیُقولُ  َفَكانَ  »َثْوَبْیِن؟ َیِجدُ  ِإْنَسانٍ  َأُكلُّ : «َفَقالَ  ،الصَّ

َزارُ  َصُغرَ  َوإَِذا َكِثیًفا، َكانَ  ِإَذا َوْحَدهُ    .)٥(»َفْلَیتَِّزْرهُ  َیتَِّشَحهُ  َأنْ  َیْبُلغْ  َفَلمْ  اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٩٧ : َقالَ  َوْحَدُه؟ ِفیهِ  ُأَصلِّي اْلَقِمیُص : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»ُدِبغَ  َقدْ  َبْأُسهُ  َوَما َنَعْم،: «َقالَ  ِفیِه؟ َأْصِليٌّ  اْلَفْروُ  :ُقْلتُ : َقالَ  ،»َكِثیًفا َكانَ  ِإَذا َنَعْم،«
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٩٨ ، َعنِ  الرَّ  ِفي الرَُّجلُ  ُیَصلِّي: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)٧(»ِبهِ  َبْأَس  َال  ،َضیًِّقا َكانَ  ِإَذا اْلَواِحدِ  اْلَقِمیصِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٣٩٩ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ بَّاحِ  َعنِ  التَّْیِميِّ  َعَلى َوُمَجاِهدٌ  َعَطاءٌ  َدَخلَ : َقالَ  ،)١(الصَّ

 ،»َنَعمْ : «َعَطاءٌ  َفَقالَ  اْلَواِحِد؟ اْلَقِمیصِ  ِفي ُیَصلِّي الرَُّجلُ : َفَسَأَلُهَما َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَحِمیدِ  َعْبدِ 
  .)٢(»َشْیًئا َحْقَوْیهِ  َعَلى َیُشدَّ  َأنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ : «ُمَجاِهدٌ  َوَقالَ 

                                                           
 في النهایة .طرفه یرفع أن غیر من وٕاسباله بالثوب التجلل هو عنه والمنهى فیه، ویتلفف به یتغطى كساء هو )(١

  .)٥٠١/ ٢( واألثر الحدیث غریب
، وٕارسال خالد بن معدان عن )٩٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. حكیم بن األحوصإسناده ضعیف، فیه  )(٢

  . )١٧١: ص( التحصیل جامععبادة بن الصامت. 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  ).١٤٢/ ١٢( بغداد تاریخ انظر. طاوس عن جریج ابن تدلیس فیه مقطوع، ضعیف إسناده )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٠٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٠٠  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َأنَّ : )٣(َأِبیهِ  َوَعنْ  َسمَّاُه، َرُجلٍ  َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َقِمیصٍ  ِفي ُیَصلِّي« rاللَِّه  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َجاِبرٌ  َوَقالَ  ِرَداٌء، َوَال  ِإَزارٌ  َعَلْیهِ  َلْیَس  َقِمیصٍ  ِفي َأمَُّهمْ 

َالةِ  َبابُ    َوالسَّرَاِویلِ  اْلِقَباءِ  ِفي الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٠١  َأُیَصلِّي: َأْسَمعُ  َوَأَنا اْلِقَباءِ  َعنِ  ُسِئلَ : َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ،»ِإَزارٌ  َتْحَتهُ  َأوْ  َعَلْیِه، ِلَیتَِّزْر  َوَلِكنْ  ،َوْحَدهُ  ِفیهِ  َصلَّى َذِلكَ  َوَلْوَال  ُمَفرٌَّج، اْلِقَباءُ : «َفَقالَ  َوْحَدُه؟ اْلَمْرءُ  ِفیهِ 
  . »َغْیَرَها َیِجدَ  َال  َأنْ  ِإالَّ  َال،: «َفَقالَ  َوْحَدَها؟ السََّراِویلِ  ِفي الرَُّجلُ  َأَفُیَصلِّي: َلهُ  ُقْلتُ 

  .)٦(َبَیانٌ  َذِلكَ  ِفي )٥(َعْمٍرو َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َحِدیثِ  َوِفي
َالةِ  َبابُ    ؟َال  َأمْ  َأَطاِهرٌ  َیْدِري َال  الثَّْوبِ  ِفي الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٠٢  َأْدِري َال  ،ُأِعْرُتهُ  َثْوبٍ  ِفي ُأَصلِّي ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»َنَعمْ : «َقالَ  َال؟ َأمْ  َأَطاِهرٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٠٣  َأوِ  ،ُمْشِركٍ  ِمنْ  َثْوًبا اْلُمْسِلِمینَ  ِمنَ  َرُجلٌ  اْشَتَرى ِإنِ : «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
  .)٨(»َشْیًئا ِفیهِ  َیْعِرفَ  َأنْ  ِإالَّ  ،َیْغِسُلهُ  َوَال  ِفیِه، َفْلُیَصلِّ  اْسَتَعاَرهُ 

                                                                                                                                                                          
وهو (، وقال المحقق في حاشیته:" الصواب عندي ابن التیمي )١٤١٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

وفي األصل ابن التیمي بن الصباح": قلت: هو الصواب. انظر  )وهو المثنى(عن ابن الصباح  )معتمر ابن سلیمان
  .)٢٠٣/ ٢٧( الرجال أسماء في الكمال تهذیبترجمته في 

  ).٥١٩: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، الصباح بن المثنىلألثر إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما  )(٢
"كذا في األصل، وفي سنن أبي داود،  . وقال المحقق:)١٤١١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

و"هق"،..، من طریق یحیى بن أبي بكیر عن إسرائیل عن أبي حومل العامري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أبیه قال: أمنا جابر، فانظر هل سقط من اإلسناد شيء، أو هكذا رواه الدبري عن عبد الرزاق". قلت: لم 

  .!! ، أم أسقط من اسناده شيء؟!! لدبري عن عبد الرزاق؟أستطع تعیینه، أهكذا رواه ا
  .)٢١٦/ ١( داود أبي الحدیث ضعیف؛ ألنَّ متابعاته ضعفها األلباني في كتابه ضعیف )(٤
قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب حذف الواو، ومراد المصنف أن حدیث عمر یدل على جواز  )(٥

برقم  ١الصالة في القباء والسراویل، وهذا الحدیث قد مر في بابا ما یكفي من الثیاب". وفي دار التأصیل ط
المثبت، وقد مر الحدیث المشار كما أشار المحقق، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "عمرو"، والصواب  )١٤١٢(

  إلیه في باب: ما یكفي الرجل من الثیاب".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨



٣٠٤ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٤٠٤  ِفي الرَُّجلُ  ُیَصلِّيَ  َأنْ  َبْأَس  َال : «َیُقولُ  الثَّْوِريَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،الرَّ
، ،َواْلَمُجوِسيِّ  ،النَّْصَراِنيِّ  َثْوبِ    .)١(»َشْیًئا ِفیهِ  َیْعَلمَ  َأنْ  ِإالَّ  َواْلَیُهوِديِّ

َالةِ  َبابُ    َواْلَقْوسِ  السَّْیفِ  ِفي الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٠٥ ، َعنِ  الرَّ  السَّْیفَ  َیَرْونَ  َكاَنَوا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٢(»ِرَداءً 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٠٦ ، َعنِ  الرَّ  اْلَقْوُس : «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٣(»ِرَداءٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٠٧  ِمنْ  الرَُّجلُ  َكانَ : " َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٤(" - ِعَقاًال  َعاِتِقهِ  َعَلى: َقالَ  َأوْ  - َكِتَفْیهِ  َعَلى َطَرحَ  ِفیهِ  ُیَصلِّي ِرَداءً  َیِجدْ  َلمْ  ِإَذا r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ 
  السَّْدلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٠٨  ِفي َوُهوَ  َثْوَبهُ  َیْسُدلُ « َعَطاًء، َرَأْیتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ    .)٥(»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٠٩ ، َعنِ  الرَّ ، َثْورٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  الَ : «َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ  ،َعَطاءٍ  َعنْ  اْلَهْمَداِنيِّ
  .)٦(»ِبالسَّْدلِ  َبْأَس 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤١٠   .)٧(»السَّْدلَ  َكِرهَ « ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤١١ ، َعنِ  الرَّ : النََّخِعيِّ  اْألَْسَودِ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٨(»َیْسُدلُ  َكانَ  َأنَّهُ «

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  .)٤٤٣/ ٤( اإلسالم تاریخ. الحدیث متروك، حبیب بن القدوس عبدإسناده منكر مقطوع، فیه أبو سعید  )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  بمعناه. )١٤٠٨(الَهْمَداِنّي، صدوق. وتوبع برقم  األثر صحیح، وهذا إسناد حسن مقطوع، فیه ثور )(٦
األثر حسن، وهذا إسناد ضعیف مقطوع، فیه معمر بن راشد لم یسمع من إبراهیم النخعي. انظر تاریخ وفاته.  )(٧

  ، مطوًال.)١٤٢١(، وتوبع برقم )٥٤١: ص( التهذیب تقریب
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
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٣٠٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤١٢  َعَلى َیْسُدَالنِ « ِسیِرینَ  َواْبنَ  اْلَحَسَن، َرَأْیتُ : َقالَ  َحسَّانَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)١(»َقِمیِصِهَما

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤١٣   .)٢(َذِلكَ  َیْفَعَالنِ  ِسیِرینَ  َواْبنَ  اْلَحَسَن، َرَأى، َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤١٤ ، َعنِ  الرَّ  ِرَداَءهُ  الرَُّجلُ  َیُلفَّ  َأنْ  َیْكَرهُ  َكانَ : ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٣(»َیْنُشُرهُ : «َقالَ  ،َمْنِكَبْیهِ  َعَلى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤١٥  َقدْ  ِبَرُجلٍ  r النَِّبيُّ  َمرَّ : «َقالَ  ،اْألَْقَمرِ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َحِنیَفَة، َأِبي َعنْ  الرَّ

  .)٤(»َعَلْیهِ  َثْوَبهُ  َفَعَطفَ  ُیَصلِّي َوُهوَ  َثْوَبهُ  َسَدلَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤١٦ ، َعنِ  الرَّ ، َعِطیَّةَ  َأِبي َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  الثَّْوِريِّ   .)٥(r النَِّبيِّ  َعنِ  اْلَواِدِعيِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤١٧  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َراِفٍع، ْبنِ  ِبْشرِ  َعنْ  الرَّ

َالةِ  ِفي السَّْدلَ  َكِرهَ : «َأَباهُ  َأنَّ  اللَِّه،   . »الصَّ
  .)٦(َعْنهُ  َیْنَهى r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،َیْذُكرُ  َأِبي َوَكانَ  ُعَبْیَدَة، َأُبو: َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤١٨ ، ُمْسِلمٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ  َأنَّهُ : «ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َنِجیٍح، َأِبي اْبنِ  َعنِ  اْلَطاِئِفيِّ
َالةِ  ِفي السَّْدلَ  َكِرهَ    .)٧(َرَفَعهُ  ِإالَّ  َأْعَلُمهُ  َوَال : َقالَ  ،»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤١٩  َیْكَرَهاَنُه، َأنَُّهَما َعْنُهَما اْلَكِریِم، َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(-  َوَطاُوٌس : َقالَ  َأْحَسُبهُ  - ُمَجاِهدٌ 

                                                           
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
  ).١٤١٢(برقم  عند المصنف األثران صحیحان، وله إسنادان، كالهما ضعیف مقطوع، فیهما رجًال مبهمًا. وهما )(٢
: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط ،سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف مقطوع، إسناده )(٣

٤٦٤.(  
من  )١٣٣/ ٢٢( الكبیر المعجماإلسناد فیه أبو حنیفة، صدوق، والحدیث مرسل. وأخرج الطبراني في كتابه  )(٤

 الصالة في سبل قد رجال رأى« r النبي أن: جحیفة أبي عن األقمر، بن علي عن النخعي، مالك أبيطریق 
  ).٦٧٠: ص( التهذیب تقریب. وفیه أبو مالك النخعي، متروك. »فضمه

 سفیان وروى: ")٣٤٤/ ٢( الكبرى السنناإلسناد فیه رجًال مبهمًا، والحدیث مرسل. وقال البیهقي في كتابه  )(٥
 النبي فأخذ الصالة في ثوبه سدل قد برجل مر r النبي"  أن الوادعي عطیة أبي عن یسمه لم رجل عن الثوري،
r منقطع وهذا"  علیه فعطفه ثوبه."  
  ).١٢٣: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، الحارثي رافع بن بشر مافیه ،ضعیفللحدیث إسنادان، كالهما  )(٦
  ، والحدیث مرسل.)٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمداإلسناد فیه  )(٧



٣٠٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٢٠ ، َعنِ  الرَّ   .)٢(»السَّْدلَ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ : «ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -١٤٢١  ِإالَّ َأنْ  ،السَّْدلَ  َكِرهَ  َأنَّهُ : «ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  َحِنیَفَة، َأِبي َعنْ  الرَّ

  .»ِبَطَرَفْیهِ  َیْمِسكَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ     .)٣(»َصْدِرهِ  ِإَلى ِبَیِدهِ  الثَّْوبِ  َطَرَفيِ  َضمَّ  ،َصلَّى ِإَذا الثَّْوِريَّ  َوَرَأْیتُ : «الرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٢٢ ، َعنِ  الرَّ   .)٤(»السَّْدلَ  َكِرهَ  َأنَّهُ : «ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٢٣ ، َعنِ  الرَّ  )٥([...] َسِعیٍد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .»ِفْهِرِهمْ  ِمنْ  َخَرُجَوا اْلَیُهودُ  َكَأنَُّهمُ : «َفَقالَ  َساِدِلینَ  َقْوًما َرَأى: َقالَ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ 
زَّاقِ  ِلَعْبدِ  ُقْلَنا    .)٦(َكَناِئُسُهمْ : َقالَ  ِفْهُرُهْم؟ َما: الرَّ

                                                                                                                                                                          
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جدا اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف مقطوع، إسناده )(٢

  مرفوعًا. )1418(ورى عن مجاهد برقم  ).٤٦٤
لألثر إسنادان، أما األول فإسناده حسن مقطوع، فیه أبو حنیفة، وحماد بن أبي سلیمان، كالهما صدوق. وأما  )(٣

  الثاني فإسناده صحیح مقطوع.
: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  األثر حسن، وهذا إسناد ضعیف مقطوع، )(٤

  مطوًال. )١٤٢١(وتوبع برقم  .)٥٤٣
، وقال المحقق: "رواه "هق" من طریق هشیم عن خالد عن عبد )١٤٣٤(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

الرحمن بن سعید بن وهب عن أبیه عن علي بن أبي طالب، فقوله "عن أبیه" كأنه سقط من األصل". قلت، هو 
عن الدبري، به، وزید فیه [أبیه]،  )١٢٦ - ١/١٢٥( المحدثین تصحیفاتكذلك؛ ألنَّ أخرجه العسكري في كتابه 

  من طریق سفیان الثوري، به.  )٥٨/ ٥( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطابن المنذر في كتابه  وكذلك أخرجه
 الروایة أمن أدر فلم: ")١٢٧/ ١( المحدثین تصحیفاتقال العسكري في كتابه فائدة: إسناده صحیح موقوف.  )(٦

". الیهود مدارس والفهر ،الفاء مضمومة هرهمفُ  من خرجوا الیهود كأنهم الصواب وٕانما! ؟التفسیر من أم! ؟أعجب
: )٣٤٥ -٣٤٤/ ٢( للبیهقي الكبرى السننقلت: أما عجبة من الروایة؛ لعله یملیل إلى ما قاله البیهقي في كتابه 

 یفعله لمن فیه رخصوا إنما وكأنهم ،بأساً  به یروا لم أنهم سیرین وابن ،الحسن عن ثم ،اهللا عبد بن جابر"ویذكر عن 
 البویطي كتاب في هذا معنى إلى-  اهللا رحمه-  الشافعي أشار وقد عنه، منهي فهو بطراً  یفعله من فأما مخیلة، لغیر

 أیوب، بن محمد ثنا سختویه بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الحافظ، اهللا عبد أبو الذیأخبرناه الحدیث بمتن واحتج
 من: " r اهللا رسول قال: قال أبیه عن اهللا، عبد بن سالم عن عقبة، بن موسى ثنا زهیر، ثنا یونس، بن أحمد ثنا
 إزاري شقي أحد إن اهللا رسول أي: y الصدیق بكر أبو فقال"  القیامة یوم إلیه اهللا ینظر لم خیالء ثوبه جر

 في البخاري رواه"  خیالء یصنعه ممن لست إنك أو لست: " r اهللا رسول فقال منه، ذلك أتعاهد أن إال یسترخي
  ".یونس بن أحمد عن الصحیح،
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٢٤  ُمَجاِهًدا َسِمْعتُ : َقالَ  ،َمْیَسَرةَ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
ْسَبالَ  )١(َیْرَأى ِإَذا: «َیُقولُ    .»ِرَداَءهُ  َعَلْیهِ  َفْلُیَسرِّحْ  ،ُیَصلِّي َوُهوَ  اْإلِ

  .)٢(َوَأْحَسنُ  َخْیرٌ  َذِلكَ : َفَقالَ  ،ِلَطاُوسٍ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٢٥  َطاُوًسا، َرَأْیتُ : َقالَ  ،َمْیَسَرةَ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٣(»َعُضِدهِ  َتْحتَ  ِرَداَءهُ  َوَضعَ  َوَقدْ  ُیَصلِّي«
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٢٦  َأنْ  َبْأًسا َیَرى َال  َكانَ  َأنَّهُ : «ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْعَشٍر، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٤(»َیْسُدلُ  َفَال  ِإَزارٌ  َعَلْیهِ  َكانَ  ِإَذا َفَأمَّا َقِمیٌص، َعَلْیهِ  َكانَ  ِإَذا الرَُّجلُ  َیْسُدلَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٢٧  َعَطاءِ  َعنْ  ،- اْألَْحَولَ  َعاِمًرا َأْحَسُبهُ  - : َقالَ  َرُجلٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»r النَِّبيَّ  َذَكرَ  ُثمَّ  ،)٥(َحِدیثًا َذِلكَ  ِفي َوَیْرَفعُ  السَّْدلَ  َیْكَرهُ  َكانَ  َأنَّهُ : «َرَباحٍ  َأِبي ْبنِ 
َالةِ  َبابُ    )٧(اْلُجُنبُ  ِفیهِ  َوَیْعَرقُ  ،]ِفیهِ [ ُیَجاِمعُ  ]الَِّذي الثَّْوبِ [ ِفي الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٢٨  الثَّْوبِ  ِفي ُیَصلِّي َكانَ  َأنَّهُ : «ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
  .)٨(»اْلُجُنبُ  ِفیهِ  َیْعَرقُ  الَِّذي

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٢٩ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمرَ  اْبنُ  ُسِئلَ : َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َسِعیٍد، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َوَأَنا اْلَباِرَحةَ  َعَليَّ  الَِّذي َثْوِبي ِفي َجاَمْعتُ  َقدْ : «ُعَمرَ  اْبنُ  َفَقالَ  ِفیِه؟ ُیَجاِمعُ  الَِّذي الثَّْوبِ  ِفي َأُیَصلَّى
  .)٩(»ِفیهِ  ُأَصلِّي

                                                           
  [تراءى]. )١٤٣٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
 التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمدلألثر إسنادان، كالهما حسن مقطوع، فیهما  )(٢
)٣/٣١٧(.  

  .)٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمدإسناده حسن مقطوع، فیه  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  عن السدل..". rقال المحقق: "كأنه یرید بذلك حدیث عطاء عن أبي هریرة قال: نهى رسول اهللا  )(٥
  إسناد حسن مقطوع، فیه عامر األحول، صدوق. )(٦
[باب الصالة في ما یجامع ویعرق  )١/٤٦٨( ١أشار المحقق أن بین األقواس هي زیادة، وفي دار التأصیل ط )(٧

  لُجُنب].فیه ا
  إسناده صحیح موقوف. )(٨
 اإلسالم تاریخ. الحدیث متروك، حبیب بن القدوس عبداألثر صحیح، وهذا إسناد منكر موقوف، فیه أبو سعید  )(٩
  .)١٤٢٨(، واألثر عند المصنف برقم )٤/٤٤٣(



٣٠٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٣٠  َبْأَس  َال : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)١(»اْلُجُنبُ  ِفیهِ  َیْعَرقُ  الَِّذي الثَّْوبِ  ِفي ُیَصلَّى َأنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٣١ : َقالَ  ،ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َذِلكَ  َكانَ  ِإَذا اْلَمْرَأةُ  َكاَنتِ  َقدْ : «َفَقاَلتْ  ،ِفیهِ  َفَیْعَرقُ  الثَّْوبِ  ِفي اْلَمْرَأةَ  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  َعنِ  ،َعاِئَشةَ  َسَأْلتُ 

  .)٢(- ِفیهِ  ُیَصلَّى َأنْ  َتْعِني -  »َبْأًسا ِبهِ  َیرَ  َوَلمْ  الرَُّجلُ  ِبهِ  َوَیْمَسحُ  ِبِه، َفَتْمَسحُ  اْلِخَرقَ  َأوِ  ،ِخْرَقةً  َتُعدُّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٣٢  الثَّْوبِ  َعنِ  ُسِئَلتَ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  اْلُهَذْیِل، ُأمِّ  َعنْ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ

  .)٣(-  ِفیهِ  ُتَصلِّيَ  َأنْ  َتْعِني - »ِبهِ  َبْأَس  َال : «َفَقاَلتْ  ؟اْلَحاِئُض  ِفیهِ  َتْعَرقُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٣٣  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َعُروَبَة، َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ُقَرْیٍش، ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  الرَّ

  .»اْلَمْرَأةِ  ِشَعارِ  ِفي ُیَصلَّى َأنْ  َنَهى« r النَِّبيَّ  َأنَّ : َعاِئَشةَ  َعنْ  اْلَعَدِویَِّة، ُمَعاَذةَ 
 ُیَصلَّى َأنْ  َتْكَرهُ  َكاَنتْ  َأنََّها َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُیَحدُِّث، ُعْرَوةَ  ْبنَ  ِهَشامَ  َوَسِمْعتُ : َقالَ  

  .)٤(ِفیهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٣٤  َیْلَبُس  ثُمَّ  َأْهَلُه، ُیِصیبُ  اْلَمْرءُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  َیْغَتِسلُ  ُثمَّ  َشْيٌء، اْلَمِنيِّ  ِمنَ  ُیِصیَبهُ  َأنْ  َثْوَبهُ  َفَلَعلَّ  ،َفْرَجهُ  َیْغِسلُ  ثُمَّ  َثْوَبُه،  َذِلكَ  ِفي َفُیَجفِّفُ  ِللصَّ
  .)٥(»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َقالَ ، الثَّْوبَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٣٥ : َعبَّاسٍ  ِالْبنِ  َقالَ  َرُجَال  َأنَّ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(»َنَعمْ : «َقالَ  َعَلْیِه؟ َوَأْعَرقُ  َعَلْیِه، َوَأْحَتِلمُ  َعَلْیِه، ُأَجاِمعُ  ِفَراِشي، َعَلى اْلُمْصَحفَ  َأَضعُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٣٦  َواْلُجُنبِ  اْلَحاِئضِ  َثْوبِ  َعَلى َلْیَس : «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»َرشٌّ  َوَال  ُغْسٌل،

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
للحدیث إسنادان، كالهما ضعیف، فیهما رجًال مبهمًا. واألول صحیح؛ ألنَّ متابعاته صححها شعیب األرنؤوط  )(٤

  بمعناه. )٤١/٢٢٧( أحمد مسندفي حاشیة 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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٣٠٩ 
 

  اْلَمِنيُّ  ُیِصیُبهُ  الثَّْوبِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٣٧  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َعَطاٍء، َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)١(»ِبِإْذِخَرةٍ  َفَأِمْطهُ  ،تَُقذِّْرهُ  َلمْ  ِإنْ : «َفَقالَ  ،الثَّْوبَ  ُیِصیبُ  اْلَمِنيِّ  ِفي
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٤٣٨  َسَقطَ  - َعَطاًء، َیْعِني َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 ِبِإْذِخَرةٍ  َفَأِمْطهُ  َثْوِبكَ  ِفي اْحَتَلْمتَ  ِإَذا: «َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ،-  اْألَْعَراِبيِّ  اْبنِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َعَطاءٌ 
  .)٢(»َثْوِبكَ  ِفي ُیَرى َأنْ  َتْكَرهَ  َأوْ  تَُقذِّرَ  َأنْ  ِإالَّ  ،ِشْئتَ  ِإنْ  َتْغِسْلهُ  َوَال  ِخْرَقٍة، َأوْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٣٩ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  الثَّْوِريِّ
: َفَقاَلتْ  َثْوِبِه، ِفي َجَناَبةً  َیْغِسلُ  ُهوَ : َلَها َفَقاُلوا ،َتْدُعوهُ  َلَها َضْیفٍ  ِإَلى َعاِئَشةُ  َأْرَسَلتْ : َقالَ  اْلَحاِرثِ 

  .)٣(»r اللَّهِ  َرُسولِ  َثْوبِ  ِمنْ  َأْفُرُكهُ  ُكْنتُ  َلَقدْ  ؟َیْغِسُلهُ  َوِلمَ «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٤٠ ، َعنِ  الرَّ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبیبِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٤(»َثْوِبكَ  َعنْ  َحَجرَ  َأوْ  ِبِإْذِخَرٍة، اْلَمِنيَّ  ُتِمیطُ : «َقالَ  َعبَّاسٍ 
  َمَكاُنهُ  ُیْعَرفُ  َوَال  ،الثَّْوبَ  ُیِصیبُ  اْلَمِنيِّ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٤١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأِخي اْبنِ  َعْوفٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َطْلَحةَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
 َوَلمْ  َثْوِبَك، ِفي اْحَتَلْمتَ  َقدِ  َأنْ  َعِلْمتَ  ِإَذا: «َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ  َأَنا: َقالَ  ،َعْوفٍ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ 
  .)٥(»َنْضًحا ِباْلَماءِ  َفاْنَضْحهُ  ُیِصْبهُ  َلمْ  َأوْ  َأَصاَبهُ  َتْدرِ  َلمْ  َفِإنْ  ُكلَُّه، الثَّْوبَ  َفاْغِسلِ  ُهَو، َأْینَ  َتْدرِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٤٢   .)٦(ِمْثَلهُ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٤٣   .)٧(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٤٤   . ِمْثَلهُ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  اده صحیح، ورجاله ثقات.إسن )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح موقوف. )(٧



٣١٠ 
 

 النَّاِحَیةَ  َوَرَشْشتَ  النَّاِحَیةَ  ِتْلكَ  َغَسْلتَ  ،الثَّْوبِ  ِمنَ  َناِحَیةٍ  ِفي َأنَّهُ  اْسَتْیَقْنتَ  َفِإنِ : «اْلَحَسنُ  َقالَ 
  .)١(»اْألُْخَرى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٤٥  َعْبدِ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َوَأنَّ  اْلَعاِص، ْبنُ  َعْمُرو ِفیِهمْ  َرْكبٍ  ِفي اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ  اْعَتَمرَ : َأنَّهُ  َحدََّثهُ  َحاِطٍب، ْبنِ  الرَّْحَمنِ 

 َوَكانَ  َفَرِكَب، ُیْصِبحَ  َأنْ  َكادَ  َوَقدْ  َفاْسَتْیَقَظ، َفاْحَتَلمَ  اْلِمَیاِه، ِمنَ  َقِریًبا الطَِّریقِ  َبْعضِ  ِفي َعرََّس  ُعَمرَ 
: َعْمٌرو َفَقالَ  َأْسَفَر، َحتَّى ،اِالْحِتَالمِ  ِمنَ  َرَأى َما َیْغِسلُ  اْلَماءِ  َعَلى َفَجَلَس  ،اْلَماءَ  َجاءَ  َحتَّى الرَّْفعُ 

 َتِجدُ  ُكْنتَ  َلِئنْ  ُرو،َعمْ  َیا َلكَ  َواَعَجًبا: «ُعَمرُ  َفَقالَ  ُیْغَسُل، َثْوَبكَ  َوَدعْ  َأْلَبُسَها ِثَیابٌ  َوَمَعَنا َأْصَبْحتَ 
 َلمْ  َما َوَأْنَضحُ  ،َرَأْیتُ  َما َأْغِسلُ  َبلْ  َال  ُسنًَّة، َلَكاَنتْ  َفَعْلتُ  َلوْ  َفَواللَّهِ  الثَِّیاَب؟ َیِجُدونَ  النَّاسِ  َأَفُكلُّ  الثَِّیابَ 

  .)٢(»َأرَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٤٦  َعْبدِ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َأَتَرْوَنا: «َقالَ  ،َأْصَبحَ  َفَلمَّا َسَفٍر، ِفي َوُهوَ  َجَناَبةٌ  َأَصاَبْتهُ  ُعَمرَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  َحاِطٍب، ْبنِ  الرَّْحَمنِ 
 َرَأى َما َیْغِسلُ  َوَجَعلَ  َفاْغَتَسلَ  ،َأْدَركَ  َحتَّى السَّْیرَ  َفَأْسَرعَ  َنَعْم،: َقاُلوا »الشَّْمِس؟ ُطُلوعِ  َقْبلَ  اْلَماءَ  ُنْدِركُ 
 ِإنْ «: ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ  َوَصلَّْیُت؟ َهَذا َغْیرَ  َثْوًبا َلِبْستُ  َلوْ : اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو َفَقالَ  َثْوِبِه، ِفي اْلَجَناَبةِ  ِمنَ 

 َلمْ  َما َوَأْنَضحُ  َرَأْیُت، َما َأْغِسلُ  َوَلِكنِّي ،ُسنَّةً  َلَكاَنتْ  َفَعْلتُ  َلوْ  ِإنِّي ِإْنَسانٍ  ُكلُّ  َوَجَدهُ  َثْوًبا َوَجْدتَ 
  .)٣(»َأَرهْ 

                                                           
  .)٢٨٣: ص( التحصیل جامعمقطوع، فیه إرسال معمر بن راشد عن الحسن البصري.  إسناده ضعیف )(١
األثر صحیح، وهذا إسناده مضطرب موقوف؛ اختلف على هشام بن عروة، فمرة رواه عن أبیه عن یحیى بن  )(٢

عبد الرحمن بن حاطب عن عمر بن الخطاب كما هنا، ومرة زاد بین یحیى بن عبد الرحمن وعمر والد یحیى كما 
/ ١( مالك موطأ] بدل [یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب] كما في الصلت بن زیید[ ، ومرة ذكر)١٤٤٦(في رقم 

  . )١٤٤٨(؛ ألنَّ تابعه الزهري عن عروة بن الزبیر بن العوام، به، برقم  )١٤٤٦(. والصواب ما في رقم )٤٩
عن  )٤٦٤/ ١( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبقال العیني في كتابه فائدة: 

/ ٧( التیسیر معاني إلیضاح التحبیر"، وكذلك قال صاحب كتاب !!مسلم شرط على صحیح إسناده" ام:روایة هش
  ". !!صحیح موقوف: ")٧٦

األثر صحیح، وهذا إسناده مضطرب موقوف؛ الختلفه على هشام بن عروة، فمرة رواه عن أبیه عن یحیى بن  )(٣
، ومرة زاد بین یحیى بن عبد الرحمن وعمر )١٤٤٥(رقم  عبد الرحمن بن حاطب عن عمر بن الخطاب كما في

/ ١( مالك موطأ] بدل [یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب] كما في الصلت بن زیید[ والد یحیى كما هنا، ومرة ذكر
  . )١٤٤٨(. والصواب ما هنا؛ ألنَّ تابعه الزهري عن عروة بن الزبیر بن العوام، به، برقم  )٤٩
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٤٧ : َقالَ  ،َیَسارٍ  ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ،)٢(]َناِفعٍ [ َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  )١([...] الرَّ
 َأَتَرْوَنا: «َفَقالَ  ،َجَناَبةٌ  َفَأَصاَبْتهُ  َماءٌ  َمَعهُ  َوَلْیَس  ،َسَفرٍ  ِفي t اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ  َكانَ  َمنْ  َحدَّثَِني

 ،اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  َثْوَبهُ  َأَصابَ  َما َیْغِسلُ  َوَأَخذَ  ُعَمرُ  َفاْغَتَسلَ  »الشَّْمِس؟ ُطُلوعِ  َقْبلَ  اْلَماءَ  ُنْدِركُ  َرَفْعَنا َلوْ 
 الثَّْوِب؟ َهَذا )٣([...] ِفي َصلَّْیتَ  َلوْ  اْلُمْؤِمِنیَن، َأِمیرَ  َیا: -  اْلُمِغیَرةُ  َأوِ  -  اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو َلهُ  َفَقالَ 
 ِإنَّ : َفُیَقالُ  »َجَناَبٌة؟ َأَصاَبْتهُ  َثْوبٍ  ِفي ُأَصلِّيَ  َال  َأنْ  َأُتِریدُ  -  )٤(اْلُمِغیَرةِ  َأوِ  - َعْمٍرو اْبنَ  َیا: «َفَقالَ 
  .)٥(" َأرَ  َلمْ  َما َوَأَرشُّ  َرَأْیُت، َما َأْغِسلُ  َبلِ  َال  َجَناَبٌة، َأَصاَبْتهُ  َثْوبٍ  ِفي ُیَصلِّ  َلمْ  ُعَمرَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٤٨ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ َبْیِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  َعْبدِ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الزُّ
 ،اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو ِفیِهمْ  َرْكٍب  ِفي اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ  اْعَتَمرَ  َأنَّهُ : َأِبیهِ  َعنْ  َحاِطٍب، ْبنِ  الرَّْحَمنِ 
 َوَكانَ  َفَرِكَب، َماءً  الرَّْكبِ  ِفي َیِجدْ  َفَلمْ  ،َأْصَبحَ  َوَقدْ  َفاْستَْیَقظَ  َفاْحَتَلمَ  اْلِمَیاِه، َبْعضِ  ِمنْ  َقِریًبا َفَعرََّس 
 َعْمُرو َلهُ  َقالَ  َأْسَفَر، َفَلمَّا اِالْحِتَالمِ  ِمنَ  َثْوِبهِ  ِفي َما َیْغِسلُ  اْلَماءِ  َعَلى َفَجَلَس  ،اْلَماءَ  َجاءَ  َحتَّى الرَّْفعُ 

 ُكْنتَ  َلِئنْ  ،َعْمُرو َیا َلكَ  َواَعَجًبا: «َفَقالَ  ،ِثَیاِبَنا َبْعَض  َواْلَبْس  ُیْغَسُل، َثْوَبكَ  َدعْ  َأْصَبْحتَ : اْلَعاصِ  ْبنُ 
 َرَأْیُت، َما َأْغِسلُ  َبلِ  ُسنًَّة، َلَكاَنتْ  َفَعْلُتَها َلوْ  َفَواللَّهِ  الثَِّیاَب؟ َیِجُدونَ  اْلُمْسِلِمینَ  َأَفُكلُّ  ،الثَِّیابَ  َتِجدُ 

  .)٦(»َأرَ  َلمْ  َما َوَأْنَضحُ 

                                                                                                                                                                          
عن  )٤٦٤/ ١( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبقال العیني في كتابه فائدة: 

/ ٧( التیسیر معاني إلیضاح التحبیر"، وكذلك قال صاحب كتاب !!مسلم شرط على صحیح إسناده" روایة هشام:
  ". !!صحیح موقوف: ")٧٦

  ).٩٣٢)، وهو [معمر بن اشد]. كما برقم (١٤٥٩برقم ( ١سقط شیخ عبد الرزاق من هنا، ومن دار التأصیل ط )(١
)، وقال المحقق: "سقط من األصل، وفي الكنز: "ومن طریق نافع عن ١٤٥٩برقم ( ١لم یزد في دار التأصیل ط )(٢

 عن[ )آلیا الشاملة بترقیم ،١٥٢/ ٢٧( األحادیث جامع". قلت: أرود السیوطي في كتابه !!؟ سلیمان بن یسار
....]، وعزاه لعبد الرزاق، وأیضًا لم یزد برقم سفر فى الخطاب بن عمر مع كان من حدثنا: قال یسار بن سلیمان

)٩٣٢.(  
وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، واستدركناه من "األوس"  ) [غیر]،١٤٥٩برقم ( ١زد في دار التأصیل ط )(٣

  ".)١٤٦٧(البن المنذر،...، من وجه آخر عن عمر، به. وهذا الوجه قد تقدم عند المصنف برقم 
  ) [یا ابن أم عمرو أو یا مغیرة].١٤٥٩برقم ( ١في دار التأصیل ط )(٤
  .)١٤٤٨( ًا، وتوبع برقماألثر صحیح، وهذا إسناد ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهم )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦



٣١٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٤٩  ِفي اْحَتَلْمتَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»ِباْلَماءِ  َفاْرُشْشهُ  ،َمَكاَنهُ  َتْعَلمْ  َفَلمْ  َثْوِبكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٥٠ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ    َلْیَس : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  الشَّْعِبيِّ
  .)٢(»َجَناَبةٌ  الثَّْوبِ  َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٥١  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»الثَّْوبُ  ُیْنَضحُ : «َقالَ  ،َمَكاُنهُ  ُیْعَلمُ  َفَال  الثَّْوبَ  ُیِصیبُ  اْلَمِنيِّ  ِفي َعبَّاسٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٥٢    َواْلَمْذيُ  ،َواْلَبْولُ  ،َوالدَّمُ  ،اْلَقْیحُ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  

  .)٤(»ِباْلَماءِ  اْرُشْشهُ  ُثمَّ  ُحكَُّه، ُكلُُّه، َسَواءٌ  الثَّْوبَ  ُیِصیبُ 
  الثَّْوبَ  ُیِصیبُ  الدَّمِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٥٣  َأوِ  اْلَقِلیلَ  الدَّمَ  َثْوِبهِ  ِفي َیَرى الرَُّجلُ : ِللزُّْهِريِّ  ُقْلتُ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
 َصلَّى َقدْ  َما َعَلى َیْبِني ثُمَّ  َوَكِثیِرِه، ِلَقِلیِلهِ  َیْنَصِرفُ « َكانَ  ُعَمَر، اْبنَ  َأنَّ  َساِلٌم، َأْخَبَرِني: َفَقالَ  ،اْلَكِثیرَ 

  .)٥(»َفُیِعیدُ  َیَتَكلَّمَ  َأنْ  ِإالَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٥٤  َفِإنَّكَ  ُغْسٍل؟ ِمنْ  ِللثَّْوبِ  َهلْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َشْيءٍ  َوُكلُّ  َواْلَقْیحُ  َفالدَّمُ : ُقْلتُ  ،َذِلكَ  َفَحْسُبهُ : َقالَ  َحتَّى الدَّمَ  َتُحكُّ  َكاَنتْ  َأنََّها َعاِئَشةَ  َعنْ  َأْخَبْرتَِني،
 ِمنْ  الدَّمَ  َحَكْكتُ : َلهُ  ُقْلتُ  ،»َوَحْسُبكَ  اْنَضْحهُ  ثُمَّ  ُحكَُّه، ،َنَعمْ : «َقالَ  ؟َفَحْسُبهُ  ُحكَّ  ِإَذا ،َذِلكَ  َنْحوِ  َعَلى
  .)٦(»َتْغِسْلهُ  َلمْ  َوإِنْ  َوَحْسُبُه، َعَلْیهِ  َفاْرُشْش : «َقالَ  ،َیْخُرجُ  َال  َفَغَلَبِني َثْوِبي

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
، وأخرجه )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابراألثر صحیح، وهذا إسناد ضعیف موقوف، فیه  )(٢

  صحیح.، بإسناد »یجنب ال الثوب: «قال عباس، ابن عن الشعبي،من طریق  )١٨٢/ ١( همصنففي  شیبة أبي ابن
  .)٢٥٥: ص( التهذیب تقریب .مضطربة خاصة عكرمة عن روایتهإسناده ضعیف موقوف، سماك بن حرب  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٥٥  ِفیهِ  ِجْلدٌ  َظْهِري ِفي: َفَقالَ  َعَطاءً  ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ،الَ : َقالَ  »ُیِجفَُّها؟ َذُروًرا َعَلْیهِ  َتْجَعلَ  َأنْ  تَْقِدرُ  َأَما: «َفَقالَ  اْلُغْسُل، َوَعَناِني ِثَیاِبي، َقْیُحَها َمَألَ  َقدْ  ُقُروحٌ 
  .)١(»َباْلُعْذرِ  َأْعَذرَ  َفاللَّهُ  ،َثْوَبكَ  َتْغِسلْ  َوَال  ،َفَصلِّ : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٥٦  َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  ،الدَّمُ  ُیِصیُبهُ  الثَّْوبِ  ِفي: َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َفاِحٌش  الدِّْرَهمِ  َمْوِضعُ : «َیُقولُ  َوَكانَ : َقالَ  ،»َیْنَصِرفْ  َلمْ  َقِلیَال  َكانَ  َوإِنْ  اْنَصَرَف، َفاِحًشا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٥٧  اْلَبَراِغیثِ  ِبَدمِ  َیَرى َیُكنْ  َلمْ : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َبْأًسا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٥٨    .)٤(ِمْثَلهُ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  ُهَشْیٍم، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٥٩ ، َعنِ  الرَّ    اْلَبَراِغیثِ  ِبَدمِ  َیرَ  َلمْ  َأنَّهُ : «الشَّْعِبيِّ  َعنِ  ُحَرْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  
  .)٥(»َبْأًسا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٦٠  اْلَبَراِغیثِ  َدمِ  َعنْ  ُسِئلَ  َأنَّهُ  َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٦(»ِبهِ  َبْأَس  َال : «َفَقالَ  ؟الثَّْوبِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٦١   .)٧(»َبْأًسا اْلَبَراِغیثِ  ِبَدمِ  َیرَ  َلمْ  َأنَّهُ : «َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٦٢ اجِ  َعنِ  ُهَشْیٍم، َعنْ  الرَّ  َعِليٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  َأْرَطاَة، ْبنِ  اْلَحجَّ

  .)٨(ِمْثَلهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٦٣ ، َعنِ  الرَّ  َأنَّهُ : ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  اْلُمَسیَِّب، ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)١(»اْسَتَطْعتَ  َما اْغِسلْ : «َفَقالَ  َثْوٍب، ِفي اْلَبَراِغیثِ  َدمِ  َعنْ  ُسِئلَ 
                                                           

  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  .)١٥٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. مطر أبى بن مقطوع، فیه ُحَرْیث إسناده ضعیف )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
إسناده ضعیف مقطوع، فیه الحجاج بن أرطاة ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب التدلیس، ولم یصرح  )(٨

  .)٤٩: ص( المدلسین طبقاتفي أي روایة بأي صیغة من صیغ السماع. 
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٦٤   .)٢(»الدَّمِ  ِبَمْنِزَلةِ  اْلَقْیحُ « َقاَال  َوَقَتاَدَة، اْلَحَسِن، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٦٥  ِإَذا َكانَ  َأنَّهُ : «َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َشْیَبَة، َأِبي ْبنِ  ُنْعَمانَ  َعنْ  الرَّ

َالةَ  ُیِعدِ  َلمْ  ،َدمٌ  َوِفیهِ  َثْوبٍ  ِفي َصلَّى   .)٣(»الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٦٦  َعَلى َكانَ : َقالَ  ،ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َوَغْیِرِه، ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َلوْ : َلهُ  َفِقیلَ  ،ِفیهِ  ُیَصلِّي َوَكانَ  ،َیْذَهبْ  َفَلمْ  ُغِسلَ  َقدْ  َدمٍ  َأَثرُ  ِفیهِ  - )٤(َثْوًبا: َقالَ  َأوْ  -  ُبْردٌ  َعْلَقَمةَ 
َالةُ  ِإَليَّ  ُحبِّبَ  ِممَّا ِإنَّ : «َفَقالَ  ،َغْیَرهُ  َوَلِبْستَ  َوَضْعَتهُ   ُكنَّا: َقالَ  ،»ِفیهِ  ِمْعَضدٍ  َدمَ  َأَرى نِّيأَ  ِفیهِ  الصَّ

هُ  َفَأَصاَبهُ  ِبَحَجرٍ  َفُرِميَ  ،ِبَأْذِرِبیَجانَ  َقْصًرا ُمَحاِصِرینَ   َعَلْیهِ  َفَأْقَسْمتُ  َوْجِهِه، َعَلى الدَّمُ  َوَسالَ  ،َفَشجَّ
 َوَتَعاَلى تََباَركَ  اللَّهَ  َوإِنَّ  ،َلَصِغیَرةٌ  ِإنََّها َواللَّهِ : «َوَیُقولُ  ،الدَّمَ  َیْمَسحُ  َوَجَعلَ  ِبهِ  َفاْعَتَجرَ  َهَذا ُبْرِدي َفَأَخذَ 
ِغیَرةِ  ِفي ُیَباِركُ    .)٥(َذِلكَ  ُجْرِحهِ  ِمنْ  ِمْعَضدٌ  َفَماتَ : َقالَ  ،»َبالسَّْیفِ  ُفِلَقتْ  َهاَمَتهُ  َوإِنَّ : «َقالَ  ،»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٦٧  َفاِحًشا َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  الدَّمُ  ُیِصیُبهُ  الثَّْوبِ  ِفي َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٦(»َفاِحٌش  الدِّْرَهمِ  َمْوِضعُ : «َیُقولُ  َوَكانَ  ،»َیْنَصِرفْ  َلمْ  َقِلیَال  َكانَ  َوإِنْ  اْنَصَرَف،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٦٨ ، َعنِ  الرَّ  ،َثْوِبكَ  ِفي الدِّْرَهمِ  َمْوِضعُ  َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  َحمَّادٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالةَ  َفَأِعدِ    .)٧(»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٦٩  َلَقدْ : «َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،اْلُخَراَساِنيِّ  َعَطاءٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٨(»َأْغِسَلهُ  َأنْ  َفَنِسیتُ  َدمٌ  ِفیهِ  ِمَراًرا َهَذا َثْوِبي ِفي َصلَّْیتُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٧٠  َقِمیَصهُ  َخَلعَ « ُمَحمَّدٍ  ْبنَ  اْلَقاِسمَ  َرَأْیتُ : َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .ِفیهِ  َرَأى َأْغِسَلهُ  َأنْ  َفَنِسیتُ  ،»َدمٍ  ِفي

  .)١(»الدَّمَ  َثْوِبهِ  ِفي َرَأى ِإَذا َیْنَصِرفُ « اْلَحَسنُ  َوَكانَ : َمْعَمرٌ  َقالَ  
                                                                                                                                                                          

  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(١
 جامعال معمر بن راشد عن الحسن البصري. لألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف مقطوع، فیه إرس )(٢

  ، وأما الثاني فإسناده صحیح.)٢٨٣: ص( التحصیل
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  [ثوٌب]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "ثوبًا". )١٤٧٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣١٥ 
 

  اْلُخفَّاشِ  َبْولِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٧١ ، َعنِ  الرَّ  ِفي اْلُخفَّاشِ  َبْولِ « َعنْ  الشَّْعِبيُّ  ُسِئلَ : َقالَ  ،ُحَرْیثٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٢(»َبْأًسا ِبهِ  َیرَ  َفَلمْ  ،اْلَمْسِجدِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٧٢  ِسیِرینَ  اْبنِ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  ُموَسى ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ِمنْ  ِستَّةٍ  َعنْ  َبَلَغِني َحتَّى َشْیًئا النَّْضحَ  َأَرى ُكْنتُ  َما: «َوَقالَ  َفَنَضَحُه، اْلُخفَّاشِ  َبْولُ  َعَلْیهِ  َفَسَقطَ 
  .)٣(»r مَّدٍ ُمحَ  َأْصَحابِ 

  
  اْلَمَطرِ  َوِطینِ  الدََّجاِج، ُخْرءِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٧٣  الثَّْوَب، ُیِصیبُ  الدََّجاجِ  َخْرءِ  َعنْ  َحمَّاًدا، َسَأْلتُ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َفْلَیْفُرْكهُ  َیِبَس  ِإَذا: «َفَقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٧٤  اْلَمَطرِ  ِطینِ  َعنْ  ُسِئلَ : َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  َحِنیَفَة، َأِبي َعنْ  الرَّ
  .)٥(»َفْلَیُحكَّهُ  َجفَّ  َفِإَذا ،ِفیهِ  ُیَصلِّي: «َقالَ  ،الثَّْوبَ  ُیِصیبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٧٥ ْوثِ  َبْأَس  الَ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  )٦([...] الرَّ  ِفي َیُكونُ  َبالرَّ
  .»ِفیِهَما ُیَصلِّي ُثمَّ  النَّْعَلْیِن،

  َوَرْوِثَها الدََّوابِّ  َأْبَوالِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٧٦  ِإنْ : «َفَقالَ  َرْطًبا، َرْوثًا َوِطئَ  َرُجلٍ  َعنْ  )٧(َسَأْلتُ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ

  .)٨(»َباْألَْرضِ  ِرْجَلْیهِ  َمَسحَ  َشاءَ 
                                                                                                                                                                          

لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع، فیه إرسال معمر بن راشد  )(١
  .)٢٨٣: ص( التحصیل جامععن الحسن البصري. 

  .)١٥٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. مطر أبى بن مقطوع، فیه ُحَرْیث إسناده ضعیف )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده حسن مقطوع، فیه أبو حنیفة، وحماد بن أبي سلیمان، كالهما صدوق. )(٥
. وقال المحقق: "شیخ عبد الرزاق سقط من )١٤٨٧(برقم  ١سقط شیخ المصنف من هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦

  األصل"، ولم أستطع تعیین شیخه.
  . وقال المحقق: "سقط من األصل اسم من سأله معمر".)١٤٨٨(برقم  ١ي دار التأصیل طهكذا هنا، وف )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨



٣١٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٧٧ ِبلِ  َخْلفَ  َیْمِشي الرَُّجلِ  َعنِ  ُسِئلَ : َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اْإلِ
  .)١(»َیْنَضحُ : «َقالَ  ،َأْبَواِلَها ِمنْ  النَّْضحُ  َفُیِصیُبهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٧٨   . »َشْیًئا الدََّوابِّ  ِبَأْرَواثِ  َیَرى َال  َكانَ : «َقالَ  َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ِبلِ  ِبَمْنِزَلةِ  َواْلَغَنمِ  اْلَبَقرِ  َوَأْبَوالُ : «َمْعَمرٌ  َقالَ    .)٢(»اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٧٩ ِبلِ  ِبَأْبَوالِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  )٣([...] الرَّ  َكانَ  اْإلِ
  .)٤(»َواْلَغَنمِ  ِباْلَبَقرِ  َبْأًسا َیَرْونَ  َال  َوَكاَنَوا: «َقالَ  ،»ِمْنَها َیْستَْنِشقُ  َبْعُضُهمْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٨٠  َبْأَس  َال : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»اْلُمْسَتْنَقعَ  ِإالَّ  ِ،اْلَبَهاِئم ِبَأْبَوالِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٨١  َبْأَس  َفَال  َلْحَمهُ  َأَكْلتَ  َما: «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(»ِبَبْوِلهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٨٢ ، َعنِ  الرَّ ، اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ   .)٧(ِمْثَلهُ  َعَطاءٍ  َعنْ  اْلَجَزِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٨٣ ، َعنِ  الرَّ  َذاِت  ِبَبْولِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  َأَباَن، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٨(»اْلَكِرشِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٨٤  َأَتْغِسلُ ،  آِكَلهُ  ُكْنتَ  َما َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ِبلُ : ُقْلتُ  »َذِلَك؟ َوَما: «َقالَ  َبْوِلِه؟ َأوْ  َسْلِحهِ  ِمنْ  َثْوَبكَ  ْیدُ  َوالشَّاءُ  َواْلَبَقرُ : ُقْلتُ  ،اْإلِ : َقالَ  ،َوالطَّْیرُ  َوالصَّ
 َكانَ  َقدْ  َفِإنَّهُ  ،َفاْلَفَرُس : ُقْلتُ  ،»َثْوِبي ِفي ُیَرى َأوْ  ،ِریَحهُ  ُأَقذِّرَ  َأنْ  ِإالَّ  َذِلكَ  ِمنْ  َثْوِبي ِألَْغِسلَ  َأُكنْ  َلمْ «

                                                           
    إسناده صحیح مقطوع. )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٢
، وقال المحقق: "سقط شیخ عبد الرزاق من األصل، وهو أصغر )١٤٩١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

  .)١٧١٤٠(من أن یسمع من منصور فإنه". قلت: هو [الثوري] كما في رقم 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
، وهو )١٦٢: ص( التهذیب تقریب، متروك. عمارة بن الحسنفیه   مقطوع، األثر صحیح، وهذا إسناده منكر )(٥

  .)١٤٧٩(عند المصنف برقم 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  .)٨٧: ص( التهذیب تقریب، متروك الحدیث. عیاش أبي بن نموقوف، فیه أبو  إسناده منكر )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣١٧ 
 

 ،»َبْأسٍ  ِمنْ  َتَرْكتُ  َلوْ  َذِلكَ  ِفي َعَليَّ  َوَما َبْوِلهِ  َأوْ  ،َرْوِثهِ  ِمنْ  َثْوِبي َأْغِسلَ  َأنْ  َلَعلِّي: «َقالَ  ،َلْحُمهُ  ُیْؤَكلُ 
  .)١(»َواْرُشْشهُ  اْمَسْحهُ : «َقالَ 

ِبيِّ  َبْولِ  َبابُ    الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٨٥ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َعنْ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

 َیُكونَ  َأنْ  َتَخافُ  َعَلْیهِ  َأْعَلَقتْ  َقدْ  َلَها َباْبنٍ  َجاَءتْ : َقاَلتْ  ُعكَّاَشةَ  ُأْختِ  اْألََسِدیَّةِ  ِمْحَصنٍ  ِبْنتِ  َقْیسِ  ُأمِّ 
-   اْلِهْنِديِّ  اْلُعودِ  ِبَهَذا َعَلْیُكمْ  اْلِعَلِق؟ ِبَهِذهِ  َأْوَالَدُكمْ  َتْدَغُرونَ  َماَذا َعَلى: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلُعْذَرُة، ِبهِ 

 ِفي َفَوَضَعهُ  َصِبیََّها، r النَِّبيُّ  َأَخذَ  ثُمَّ  ،»)٢(بِ اْلَجنْ  َذاتُ  ِمْنَها َأْشِفَیٍة، َأْرَبَعةَ  ِفیهِ  َفِإنَّ  - اْلُكْستَ  َیْعِني
ِبيُّ  َیُكنِ  َوَلمْ  َفَنَضَحهُ  ِبَماءٍ  َفَدَعا َعَلْیهِ  َفَبالَ  ،ِحْجِرهِ    .الطََّعامَ  َیْأُكلَ  َأنْ  َبَلغَ  الصَّ

  اْلُجُنبِ  َذاتِ  ِمنْ  َوُیَلدُّ  ِلْلُعْذَرِة، َفُیْسَتَعطُ : الزُّْهِريُّ  َقالَ  
ِبيِّ  َبْولُ  ُیَرشَّ  َأنْ  السُّنَّةُ  َفَمَضتِ : الزُّْهِريُّ  َقالَ    .)٣(اْلَجاِرَیةِ  َبْولُ  َوُیْغَسلُ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٨٦  ُعَبْیدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ِتي اْألَُولِ  اْلُمَهاِجَراتِ  ِمنَ  َكاَنتْ  ِمْحَصٍن، ِبْنتَ  َقْیسِ  ُأمَّ  َأنَّ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  اللَّهِ   َباَیْعنَ  الالَّ

 َعَلْیهِ  َأْعَلَقتْ  َوَقدْ  ،الطََّعامَ  َیْأُكلَ  َأنْ  َیْبُلغْ  َلمْ  َلَها َباْبنٍ  r النَِّبيَّ  َأَتتِ  َأنََّها َفَأْخَبَرْتِني: )٤(َقالَ  r النَِّبيَّ 
-  اْلِهْنِديِّ  اْلُعودِ  ِبَهَذا َعَلْیُكمْ  ،؟اْلَعَالِئقِ  ِبَهِذهِ  َأْوَالَدُكمْ  َتْدَغْرنَ  َما َعَلى: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلُعْذَرِة، ِمنَ 

  . »اْلُجُنبِ  َذاتُ  ِمْنَها َأْشِفَیٍة، َسْبَعةَ  ِفیهِ  َفِإنَّ  - اْلُكْستَ  َیْعِني
 r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَدَعا r النَِّبيِّ  ِحْجرِ  ِفي َبالَ  َذِلكَ  اْبَنَها َأنَّ  َقْیسٍ  ُأمُّ  َفَأْخَبَرْتِني: اللَّهِ  ُعَبْیدُ : َقالَ 

 ِمنَ  َیْأُكلْ  َلمْ  َمنْ  َبْولِ  َعَلى النَّْضحِ  ِمنَ  ِبَذِلكَ  السُّنَّةُ  َفَمَضتِ  َیْغِسْلهُ  َوَلمْ  ،َبْوِلهِ  َعَلى َفَصبَّهُ  ِبَماءٍ 
  .)٥("ِمْنُهمْ  َأَكلَ  َمنْ  َبْولُ  َوُیْغَسلُ  اْلِغْلَماِن،

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٨٧ ، َعنِ  الرَّ  َیْرَفُعهُ  اْلُمَخاِرِق، ْبنِ  َقاُبوَس  َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
ِبيِّ  َبْولُ  َوُیْنَضحُ  اْلَجاِرَیِة، َبْولُ  ُیْغَسلُ : «َقالَ  r النَِّبيِّ  ِإَلى   .»الصَّ

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
 الجنب وذو. صاحبها یسلم وقلما داخل، إلى وتنفجر الجنب باطن في تظهر التي الكبیرة والدمل ،الدبیلة هي )(٢

  .)٣٠٤ - ٣٠٣/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایةالدبیلة  بسبب جنبه یشتكي الذي
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  ) لم تزد.١٤٩٨(برقم  ١أشار المحقق بأنَّه زادها، وفي دار التأصیل ط )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
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  .)١(" الطََّعامَ  َیْطَعمِ  َلمْ  َما: َنُقولُ  َوَنْحنُ : " ُسْفَیانُ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٨٨  َعنْ  َقتَاَدَة، َعنْ  َعُروَبَة، َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َمَطٍر، ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  الرَّ

، اْألَْسَودِ  َأِبي ْبنِ  َحْربِ  َأِبي  َبْولُ  َوُیْنَضحُ  ،اْلَجاِرَیةِ  َبْولُ  ُیْغَسلُ : «َقالَ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  الدِّیِليِّ
  .)٢(»َیْطَعمْ  َلمْ  َما اْلُغَالمِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٨٩ ، َعنِ  الرَّ  ُأِتيَ : «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  )٣([...] ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥( »اْلَماءَ  )٤( ]َعَلْیهِ  َفَصبَّ [ َعَلْیهِ  َفَبالَ  ِبَصِبيٍّ  r النَِّبيُّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٩٠  ِفي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َداُوَد، َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
ِبيِّ  َبْولِ   اْلُحَسْینِ  ِبَبْولِ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َصَنعَ  َكَذِلكَ : «َقالَ  ،»اْلَماءِ  ِمنَ  ِمْثُلهُ  َعَلْیهِ  ُیَصبُّ : «َقالَ  ،الصَّ
  .)٦(»َعِليٍّ  ْبنِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٩١  ،ُسَلْیمٍ  َأِبي ْبنُ  َلْیثُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،اْلُكوِفيِّ  ِمْهَرانَ  ْبنِ  ُحَسْینِ  َعنْ  الرَّ
 r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقاَلتْ  )٢(َجْحشٍ  ِبْنتِ  َزْیَنبَ  َعنْ  َجْحٍش، ِبْنتِ  ِلَزْیَنبَ  َمْوًلى )١(حدوب َحدَّثَِني: َقالَ 

                                                           
أبیه، ومرة  عن مضطرب؛ الختالف على سماك بن حرب، فمرة رواه عن قابوس، صحیح، وهذا إسنادالحدیث  )(١

 الفضل أم أن قابوس، الفضل، ومرة رواه عن أم عن قابوس، رواه دون ذكر والد قابوس بن المخارق، ومرة رواه عن
شاهد من . وله )٢٨ - ١٤/٢٧( النبویة األحادیث في الواردة أصح. انظر: العلل والمرسل ،r النبي إلى جاءت

  )١٥١/ ٢( أحمد مسند ةحدیث علي بن أبي طالب صححه شعیب األرنؤوط في حاشی
 واختالط، )٣٨٦: ص( التهذیب تقریب ، ضعیف.مطر بن عثمانالحدیث صحیح، وهذا إسناد واٍه جدًا، فیه  )(٢

عن  األسود أبى بن حرب اأب، وٕارسال )١٣٩: ص( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط. عروبة أبي بن سعید
  . )٦٣٢، و٤٧٤١: ص( التهذیب تقریبعلي بن أبي طالب. انظر تاریخ وفاتهما. 

  )١٥١/ ٢( أحمد مسند ةشعیب األرنؤوط في حاشیومتابعاته صححها 
قال المحقق: "أخرجه "خ" من حدیث مالك عن هشام عن أبیه عن عائشة، وكذا "م" من طریق ابن نمیر عن  )(٣

هشام فال أدري هل سقط من األصل قوله "عن أبیه" أو هكذا رواه الثوري أو واحد ممن دونه". وفي دار التأصیل 
سقط من األصل، والتصویب من "صحیح  زاد [عن أبیه]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "عن أبیه" )١٥٠١(برقم  ١ط

  ابن حبان"،...، من طریق سفیان به".
[فبال علیه فأتبعه الماء]،  )١٥٠١(برقم  ١أشار المحقق أن بین القوسین سقط من األصل، وفي دار التأصیل ط )(٤

  وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، واستدركناه من المصدر السابق".
  ثقات.إسناده صحیح، ورجاله  )(٥
، وداود بن الحصین )٩٣: ص( التهذیب تقریب. متروك، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده واٍه جدًا، فیه)(٦

  .)٣٨٠/ ٨( الكمال تهذیبمنكر الحدیث عن عكرمة قاله ابن المدیني. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣١٩ 
 

                                                                                                                                                                          
[ُحَدْیٌر]، وقالوا في  )١٥٠٣(برقم  ١". وفي دار التأصیل ط!!؟قال المحقق: "لعل الصواب "مذكور، مولى لزینب )(١

  ". !!؟حاشیته: "في األصل: "حدوب"، والتصویب من إتحاف الخیرة للبوصیري
 حدثت: شیبة أبي بن بكر أبو وقال: ")٢٩٧/ ١( العشرة المسانید بزوائد المهرة الخیرة إتحافقلت: نص 

 عن القاسم، أبو له یقال جحش بنت لزینب مولى عن - عبس بني مولى -حدیر عن لیث، عن إدریس، ابن عن
  ...جحش بنت زینب

 أبي بن لیث عن سلیمان، بن الرحیم عبد ثنا: قال صالح بن الرحمن عبد ثنا الموصلي، یعلى أبو رواه
 r اهللا رسول بینا: "قالت زینب عن -أهله بعض عن أو - لزینب مولى عن العبسي، الحسن بن حدیر عن سلیم،
."...  

 لبني مولى حدمر،من طریق ابن أبي شیبة، وفیه [ )٥٧/ ٢٤( الكبیر المعجموأخرجه الطبراني في كتابه   
 والتعدیل الجرح ، وابن أبي حاتم في كتابه)١٣١/ ٣( الكبیر التاریخعبس]، وهو الصواب؛ ألنَّ ترجم له البخاري في 

  ، ب[حدمر].)١٩٤/ ٤( الثقات ، وابن حبان في كتابه)٣١٧/ ٣(
 زینب، عن .القاسم أبو عبس، بني مولى حدمر،: ")١٣١/ ٣( الكبیر التاریخقال البخاري في كتابه فائدة:   

  ". r النبي عن
". القاسم أبو كنیته المقاطیع یروي عبس مولى حدمر: ")١٩٤/ ٤( الثقاتوقال ابن حبان في كتابه   

، كذلك الذهبي في كتابه )٣٥، و٢٥: ص( واأللقاب الكنى في الباب فتحوأشارى إلى ذلك ابن منده في كتابه 
 المیزان لسان، وابن حجر في كتابه )٥٠/ ١( الكنى سرد في المقتنى ، و)١٥٢/ ١( الضعفاء في المغني

)٢/٥٦٩(.  
 بن القاسم أبو، فقال: ")١٦٢/ ١( تاریخه في البخاري أخط بیانقلت: وفرق بینهما أبو حاتم في كتاب   

وقال  ."حدمر عنه روى نماإ و  .جریر عنه روى -  زینب مولى القاسم أبو هو نماإ و  !!.؟ زینب عن جحش بنت زینب
 عنه روى زینب مولى القاسم أبي عن روى عبس بني مولى حدمر: ")٣١٧/ ٣( والتعدیل الجرحأیضًا في كتاب 

  ".سلیم أبي بن لیث
 المهرة الخیرة إتحاف، وروایة أبا یعلى كما في )٥٧/ ٢٤( الكبیر المعجموروایة ابن أبي شیبة كما في   

  .)٢٩٧/ ١( العشرة المسانید بزوائد
  أما روایة المصنف هنا، تدل متابعته على أنَّ هنا فیه تصحیف وسقط، كما هو واضح، واهللا أعلم.فائدة:   
 عن لیث، عن حرب، بن السالم عبدمن طریق  )٥٤/ ٢٤( الكبیر المعجمأخرج الطبراني في كتابه فائدة:   

 تقریب و ولم یتابعه أحد.مناكیر  له، حرب بن السالم عبدزینب، به. ولم یذكر [حدمر]. قلت:  مولى القاسم أبي
  .)٣٥٥: ص( التهذیب

  .)١٥٠٣(برقم  ١أشار المحقق [بنت جحش] بأنه زادها، ولم تزد في دار التأصیل ط )(٢
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 ،َعْنهُ  َغَفْلتُ  ُثمَّ : َقاَلتْ  ،ِبَشْيءٍ  َفَعلَّْلُتهُ  ُیوِقَظهُ  َأنْ  َفَخِشیتُ  ُیْدِرجُ  َعِليٍّ  ْبنُ  ُحَسْینُ  َفَجاءَ  ،َبْیِتي ِفي َناِئًما
 ،ِلَذِلكَ  َفَفِزْعتُ : َقاَلتْ  ،ِفیَها َفَبالَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ُسرَّةِ  ِفي َذَكِرهِ  َطَرفَ  َفَوَضعَ  ،r النَِّبيِّ  َبْطنِ  َعَلى َفَقَعدَ 
  .)١(»اْلَجاِرَیةِ  َبْولُ  َوُیْغَسلُ  اْلُغَالِم، َبْولُ  ُیْنَضحُ : «َقالَ  ُثمَّ  ،»َعَلْیهِ  َفُصبِّهِ  َماءً  َهاِتي« :r النَِّبيُّ  َفَقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٩٢ ِبيُّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  الطََّعاَم، َیْأُكلِ  َلمْ  َما الصَّ
ِبيُّ : ُقْلتُ  ،»َعَلْیِه؟ َأْصُببُ  َأوْ  ،َعَلْیهِ  َأُرشُّ  ،َال : «َقالَ  َثْوِبَك؟ ِمنْ  َسْلَحةً  َأوْ  َبْوَلهُ  َأَتْغِسلُ   َقْبلَ  َیْلَعقُ  الصَّ

  .)٢( »اْصُببْ  َأوِ  ،اْرُشْش : «َقالَ  ،َطَعاُمهُ  َوَذِلكَ  َواْلَعَسلِ  ِبالسَّْمنِ  الطََّعامَ  َیْأُكلَ  َأنْ 
  
  

  ِباْلَبْولِ  ُیْصَبغُ  الثَّْوبِ  ِفي َجاءَ  َما َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٩٣  َعنِ  َیْنَهى َأنْ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َهمَّ : َقالَ  ،َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

: ُعَمرُ : َقالَ  ؟)٤(َلِبَسَها َقدْ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتَ  َقدْ  َأَلْیَس : َرُجلٌ  َلهُ  َفَقالَ "  ،اْلَبْولِ  ِصَباغِ  ِمنْ  )٣(اْلِحَبَرةِ 
 َفَتَرَكَها ،]٢١: األحزاب} [ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ : {اللَّهُ  َیُقلِ  َأَلمْ : الرَُّجلُ  َقالَ  ،»َبَلى«

  .)٥(ُعَمرُ 

                                                           
، سلیم أبي بن اللیثو  ،تعدیالً  وال جرحاً  فیه أجد لم، مهران بن الحسن فیه الحدیث صحیح، وهذا إسناد واٍه، )(١

 الضعفاء في المغني، بمقنع لیس، وفیه حدمر، )٤٦٤: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط
  ، وأبا القاسم مولى زینب، لم أعرفه.)١٥٢/ ١(

 وهوعن هذا الحدیث: " )٨٧/ ٢( الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالبوقال ابن حجر في كتابه 
 السمح، أبي حدیث من والحاكم، والنسائي داود أبو وأخرجه"، أي صحیح بشواهد، وأشار إلى ذلك فقال: "صحیح

  ".واحد والمعنى اللفظ، هذا بغیر آخره
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  .)٢١٨/ ٣( العین .الیمن برود من ضرب )(٣
  [یلبسها]. )١٥٠٥(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "فلبسها". وفي دار التأصیل ط )(٤
. وقال )٢٥٥: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن عمر بن الخطاب.  )(٥

 لكن منقطعة، كانت وٕان وهي عمر، عن طرق من جاء فقد: ")٢٠٦/ ٣٥( أحمد مسندشعیب األرنؤوط في حاشیة 
  ."عبید ابن هو: ویونس بشیر، ابن هو: هشیم. عمر عن أصالً  لها أن على تدل بمجموعها
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٩٤  َعنْ  َیْنَهى َأنْ  ُعَمُر، َهمَّ : َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  )١([...] الرَّ
  .)٤(»التََّعمُّقِ  َعنِ  ُنِهیَنا، )٣(َكانَّ : «َقالَ  ثُمَّ  اْلَبْوِل، )٢(ِلَصْبغِ  ِحَبَرةَ  ِثَیابِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٤٩٥  ُنِهیَنا َلوْ : «ُعَمرُ  َقالَ : َقالَ  ،اْلَحَسنِ  َعنِ  َعْمٍرو، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 )٥(ِإنَّا: «َقالَ  َما؟: َقالَ  ،ِلكَ  َذِلكَ  َما َواللَّهِ : َكْعبٍ  ْبنُ  ُأَبيُّ  َفَقالَ  ،»ِباْلَبْولِ  ُیْصَبغُ  َفِإنَّهُ  ؛اْلَعَصبِ  َهَذا َعنْ 

  .)٦(َصَدْقتَ : ُعَمرُ  َفَقالَ  »r اللَّهِ  َرُسولُ  ِفیهِ  َوُكفِّنَ  َیْنِزُل، َواْلُقْرآنُ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى َلِبْسَناَها
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٩٦   .)٧( »ِباْلَبْولِ  ُصِبغَ  َما َیْلَبُس « الزُّْهِريَّ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٤٩٧  )١(َیْصَطِنعُ  َكانَ  )٩([...] ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ : َناِفعٍ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  )٨([...] الرَّ

  .)٣()٢(، [...]ِدْرَهمٍ  َأْلفِ  ِإَلى ِماَئةٍ  السَّْبعَ  اْلُحلَّةُ  َتْبُلغُ "  ،r ُمَحمَّدٍ  ِألَْصَحابِ  اْلُحَللَ 

                                                           
، ومن الواضح أنَّه سقط شیخ المصنف؛ ألنَّ المصنف لم یدرك )١٥٠٦(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

  زمن أیوب، كما أشرت في المقدمة، ولم أستطع تعیینه.
  [بصبغ]. )١٥٠٦(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢
  [كان]. )١٥٠٦(برقم  ١لم تزد في دار التأصیل ط )(٣
إرسال ابن سیرین عن عمر بن الخطاب. لقول أخیه أنس بن سیربن: "ولد أخي  إسناده ضعیف موقوف، فیه )(٤

وقال شعیب األرنؤوط في  .)١٥١/ ٣( اإلسالم تاریخمحمد لسنتین بقیتا من خالفة عثمان، وولدت بعده بسنة". 
 على تدل بمجموعها لكن منقطعة، كانت وٕان وهي عمر، عن طرق من جاء فقد: ")٢٠٦/ ٣٥( أحمد مسندحاشیة 

  ."عبید ابن هو: ویونس بشیر، ابن هو: هشیم. عمر عن أصالً  لها أن
  ) [ألنَّا].١٥٠٧برقم ( ١في دار األصیل ط )(٥
 التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف؛ ألنَّ الحسن البصري لم یدرك عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب. انظر:  )(٦
 وٕان وهي عمر، عن طرق من جاء فقد: ")٢٠٦/ ٣٥( أحمد مسند). وقال شعیب األرنؤوط في حاشیة ٧١ص(

  ."عبید ابن هو: ویونس بشیر، ابن هو: هشیم. عمر عن أصالً  لها أن على تدل بمجموعها لكن منقطعة، كانت
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
، ومن الواضح أنَّه سقط شیخ المصنف؛ ألنَّ المصنف لم یدرك )١٥٠٩(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٨

  زمن أیوب، كما أشرت في المقدمة، ولم أستطع تعیینه.
، وقال المحقق: "كذا في األصل، والصواب عندي "أنَّ عمر" )١٥٠٩(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٩

 الكبرى السننولعله كان في األصل "عن ابن عمر أن  عمر". قلت: هو كذلك؛ ألنَّ البیهقي أخرجه في كتابه 
 كان أنه" y الخطاب بن عمر أبیه عن عمر، بن اهللا عبد عن نافع، عن یزید، بن یونسمن طریق  )٣/٣٨٤(

  ".وأكثر درهم ألف الحلة تبلغ r اهللا رسول ألصحاب تنسج الحلة كانت وأنه بالبول، العصب یصبغ أن ینهى
 أخبره عمر، ابن عن نافع، عن عنج، بن حمدمن طریق م )٣٨٧: ص( همعجموأخرجه ابن المقرئ في   

  ".وأكثر ستمائة الحلة فتبلغ r اهللا رسول ألصحاب الحلل یستقبح كان وأنه بالبول البرود. ..أن ینهى كان عمر أن



٣٢٢ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٤٩٨  َأوْ  ُعَمَر، اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 َفَبَلَغتِ  ،r ُمَحمَّدٍ  ِألَْصَحابِ  ِبُحَللٍ  َیْستَْنِسجُ : «ُعَمرُ  َوَكانَ : َقالَ  ،»ِباْلَبْولِ  ُیْصَبغَ  َأنْ  َیْنَهى« َكانَ  ُعَمرَ 
  .)٤(»َذِلكَ  ِمنْ  َأْكَثرَ  َأوْ  ِدْرَهمٍ  َأْلفَ  اْلُحلَّةُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٤٩٩  َأنْ  َیْنَهى َكانَ : «)٥(ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
 ِمنْ  َأْكَثرَ  َأوْ  ِدْرَهمٍ  َأْلفَ  ِمْنَها اْلُحلَّةُ  َفَبَلَغتِ  r ُمَحمَّدٍ  ِألَْصَحابِ  َیْستَْنِسجُ  َوَكانَ  ِباْلَبْوِل، ُیْصَبغَ 

  .)٦(»َذِلكَ 
َالةِ  َبابُ    النَّْعَلْینِ  ِفي الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٠٠ ، َسِعیدٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َأِبي َعنْ  اْلُجَرْیِريِّ
یِر،   .)٧(»َنْعَلْیهِ  ِفي ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  الشِّخِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٠١ : َقالَ  الرَُّجُل؟ النَّْعَلْینِ  ِفي َأُیَصلِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٨(»َأْیًضا اْلُخفَّْینِ  َوِفي َبْأُسُهَما، َوَما ِفیِهَما َصلَّى« َأنَّهُ : r النَِّبيِّ  َعنِ  َذِلكَ  َبَلَغِني َقدْ  َنَعْم،

                                                                                                                                                                          
: ص( المقرئ ابن معجم[یصطبغ]، ولعل الصواب [یستقبح] كما في  )١٥٠٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١

٣٨٧(.  
  [أو أكثر من ذلك]. )١٥٠٩(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢
 عن نافع، عن یزید، بن یونسمن طریق  )٣/٣٨٤( الكبرى السنناألثر صحیح؛ ألنَّه عند البیهقي في كتابه  )(٣

 تنسج الحلة كانت وأنه بالبول، العصب یصبغ أن ینهى كان أنه" y الخطاب بن عمر أبیه عن عمر، بن اهللا عبد
  ، بإسناد صحیح."وأكثر درهم ألف الحلة تبلغ r اهللا رسول ألصحاب

. )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمريبن عمر  اهللا عبداألثر صحیح، وٕاسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤
  ).١٤٩٩وتوبع برقم (

، قلت: لعل الصواب "عن ابن عمر أن  عمر"، لما  أخرجه )١٥١١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥
 أبیه عن عمر، بن اهللا عبد عن نافع، عن یزید، بن یونسمن طریق  )٣/٣٨٤( الكبرى السننالبیهقي في كتابه 

 تبلغ r اهللا رسول ألصحاب تنسج الحلة كانت وأنه بالبول، العصب یصبغ أن ینهى كان أنه" y الخطاب بن عمر
  ".وأكثر درهم ألف الحلة

 أخبره عمر، ابن عن نافع، عن عنج، بن حمدمن طریق م )٣٨٧: ص( همعجموأخرجه ابن المقرئ في   
  ".وأكثر ستمائة الحلة فتبلغ r اهللا رسول ألصحاب الحلل یستقبح كان وأنه بالبول البرود. ..أن ینهى كان عمر أن

  ).١٤٩٨وأیضًا لألثر الذي قبله برقم (  
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧
یر )(٨   ).١٥٠٠(برقم  رجاله ثقات، والحدیث بالغ. وله شاهد من حدیث عبد اهللا بن الشِّخِّ
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٠٢ ، َعنِ  الرَّ  َوَربِّ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ،)١(ُعَمْیرٍ  ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َیْخُرجُ  ُثمَّ  َكَذِلَك، ُیَصلِّي َوُهوَ  ِرْجَلْیِه، ِفي َوَنْعَالهُ  اْلَمْسِجَد، َیْدُخلُ « r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َلَقدْ  ،اْلِبْنَیةِ  َهِذهِ 
  .)٢(»َخَلَعُهَما َما َكَذِلكَ  َوُهوَ  اْلَمْسِجِد، ِمنَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٠٣ : َقالَ  ،َرُجلٍ  َعنْ  ُعَمْیٍر، ْبنِ  )٣(اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َیِمیِنهِ  َعنْ  )٤(َیْنَفِتلُ  َوَرَأْیُتهُ  َوَحاِفًیا، ُمتََنعًِّال، ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ 
  .)٥(»َوِشَماِلهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٠٤ : َقالَ  ،ُعَمْیرٍ  ْبنُ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا )٦([...]: َقالَ  ،التَّْیِميِّ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َیُصَوُموا َأنْ  النَّاَس  َنَهْیتَ  َأْنتَ  ُهَرْیَرَة، َأَبا َیا: َرُجلٌ  َلهُ  َوَقالَ  ،!ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  اْألَْوَبِر، َأُبو َحدَّثَِني

 َهِذهِ  َوَربِّ  َأنِّي َغْیرَ  اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  َیُصَوُموا َأنْ  النَّاَس  َنَهْیتُ  َأَنا َما ،)٧(َلَعْمُركَ  الَ : َفَقالَ  اْلُجُمَعِة؟ َیْومَ 
                                                           

: فیه لیس: ")٦٤٢/ ١٦( الجامع المسند، وقال صاحب كتاب )١٥١٤(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١
  ) ".رجل عن(

 عمیر، بن الملك عبد حدثني سفیان، أخبرنا الرزاق، عبدعن  )٤٧٨/ ١٤(وأخرجه أحمد في مسنده  
  . " نعلیه في صلى r النبي رأیت: " یقول هریرة، أبا سمع من حدثني

  قلت: من الواضح أنَّ المصنف رواه عن الثوري بوجهین، واهللا أعلم. 
، انظر روایة أحمد في هریرة أبي عن عمیر بن الملك عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناد ضعیف، فیه إرسال  )(٢

  .)١٥٠٤(. والحدیث عند المصنف برقم )٤٧٨/ ١٤(مسنده 
قال المحقق: "كذا في األصل، والصواب عندي "عبد الملك" كما في اإلسناد الذي یلیه، ثم وجدت في مسند  )(٣

أحمد كما صححت، وفیه سفیان عن عبد الملك بن عمیر، عن أبي األوبر بدل عن رجل". وفي دار التأصیل ط 
األصل: "عبد الكریم"، والصواب ما  كما أشار المحقق، وقالوا في حاشیته: "قوله: "عبد الملك" في )١٥١٥(برقم 

  أثبتناه، كما في مسند أحمد من طریق سفیان بن عیینة".
  .)٩٤/ ٤( األنوار بحار مجمع .المأمومین إلى یلتفت أو منها، ینصرف أي )(٤
  عینت من هو، وهو ثقة. )١٥٠٤(إسناده صحیح، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّ متابعته برقم  )(٥
قال المحقق: "كذا في األصل، والصواب عندي "ابن التیمي عن أبیه" فإنما یروى عن عبد الملك أبوه سلیمان  )(٦

/ ١(في مسنده  راهویه بن إسحاقكما هنا، وأخرجه  )١٥١٦(برقم  ١". قلت: في دار التأصیل ط!!؟التیمي
  عن المصنف، به. مختصرًا.)٤٥٢

عن  )٤٤٧/ ٧( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخب وأورده العیني في كتابه
  المصنف، به.

. أي أنَّ )٣٧٢/ ١٨( الكمال تهذیبیروى عن عبد الملك. انظر:  وأیضًا معتمر بن سلیمان التیمي 
  إسناده غیر منقطع.

  [لعمري]. )١٥١٦(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٧



٣٢٤ 
 

 َأنْ  ِإالَّ  ِبَصْومٍ  اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  َأَحُدُكمْ  َیُخصَّنَّ  الَ : «َیُقولُ  r اللَّهِ  َنِبيَّ  َسِمْعتُ  َلَقدْ  ،َثَالثًا َقاَلَها اْلُحْرَمِة،
 َأنْ  النَّاَس  َنَهْیتَ  َأْنتَ  ُهَرْیَرَة، َأَبا َیا: َفَقالَ  آَخُر، َجاَءهُ  َحتَّى َمَعهُ  َأْبَرحْ  َفَلمْ : َقالَ  .»ُأَخرَ  أیَّاًما َیُصَوُموا
 َهِذهِ  َوَربِّ  َأنِّي َغْیرَ  ،ِنَعاِلِهمْ  ِفي ُیَصلُّوا َأنْ  النَّاَس  َنَهْیتُ  َما !اللَّهِ  َلَعْمرُ  ،َال : َفَقالَ  ِنَعاِلِهْم؟ ِفي ُیَصلُّوا
 اْنَصَرفَ  ُثمَّ  َنْعَالُه، َوَعَلْیهِ  ُیَصلِّي اْلَمَقامِ  ِعْندَ  ُهَنا َها ،r النَِّبيَّ  َرَأْیتُ  َلَقدْ  َثَالثًا،: َقاَلَها َحتَّى ،اْلُحْرَمةِ 

  .)١(َعَلْیهِ  َوُهَما
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٠٥ ، َعنِ  الرَّ  ُحَرْیثٍ  ْبنَ  َعْمَرو َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،السُّدِّيِّ  َعنِ  الثَّْوِريِّ

  .)٢(»َمْخُصوَفتَْینِ  َنْعَلْینِ  ِفي ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َیُقولُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٠٦    َشْیخٍ  َعنْ  َجْعَفٍر، ْبنِ  َعبَّادِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثَِني: َقالَ  َیِزیدَ  ْبنُ  )٣([...] الرَّ

  .)٤(»اْلَمَقامِ  ِإَلى َوَأَشارَ  َنْعَلْیِه، ِفي ُیَصلِّي« r النَِّبيَّ  َرَأْیتُ : َقالَ  ِمْنُهمْ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
یر الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. )(٢ برقم  وله شاهد من حدیث عبد اهللا بن الشِّخِّ
 سفیان، حدثنا: قال الزبیري أحمد يأبمن طریق  )٤٦٤/ ٨( الكبرى السننأخرج النسائي في كتابه فائدة:  ).١٥٠٠(

"، وعلق علیه مخصوفتین نعلین في یصلي r النبي رأیت: " یقول حریث، بن عمرو سمع عمن إسحاق، أبي عن
 الكبرى السنن"، أي بدل [أبي إسحاق] [السدي] كما في الذي یلیه في یلیه الذي والصواب خطأ، هذاالنسائي فقال: "

)٤٦٥/ ٨(.  
قال المحقق: "هنا سقط في األصل، والساقط "عن عبد اهللا بن عبد الرحمن" كما في الكنز، وهو من رجال  )(٣

[عبد اهللا بن عبد الرحمن قال: حدثني محمد بن عباد بن  )١٥١٨(برقم  ١التهذیب". قلت: وفي دار التأصیل ط
صل "بن یزید"، والمثبت من "كنز العمال" جعفر]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "عن عبد اهللا بن عبد الرحمن" في األ

  معزوًا لعبد الرزاق". 
]، لم یروي عنه [عبد اهللا بن عبد جعفر بن عباد بن محمدقلت: هذه الزیادة غیر صواب عندي؛ ألنَّ [

  . )٤٣٤/ ٢٥( الكمال تهذیب]. انظر: وزيالخُ الرحمن بن یزید]، بل [إبراهیم بن یزید 
  . )٩٥: ص( التهذیب تقریب، متروك الحدیث. وزيالخُ  یزید بن إبراهیمإسناده منكر، فیه  )(٤

 طبعة وفي العلمي، المجلس طبعة في كذا على المكتبة الشاملة: " ١قال مدخلوا دار التأصیل طفائدة: 
  ". منهم"  ع النسخة وفي األصل في كذا: محققها وقال ،"مبهم" العلمیة الكتب دار

 بن ُمَحمد بن َجعَفر عن): ٤٣٠/ ٧( عدي البن والكامل ،)٥٠٢/ ١( للعقیلي الضعفاء في جاء: قلنا
 ."َعباس ابن َرَأیت: قال َأبیه، عن َعباد،

 الكبرى الطبقاتقلت: هذا الحدیث تناقله الضعاف عن محمد بن عباد بن جعفر، فرواه ابن سعد في كتابه   
 في r النبي صلوات أكثر كان: قال جعفر بن عباد بن محمد عن المؤمل، بن اهللا عبدمن طریق  )٤٨٠/ ١(

 رسول قضى فلما نعالهم فخلعوا نعلیه r اهللا رسول فخلع شیئا فیهما إن: فقال جبریل فجاءه: قال] ٤٨١:ص[ نعلیه
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٠٧  َعنِ  اْألَْحَوِص، َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  الرَّ
 اْلُمَقدَّسِ  َأِباْلَواِدي ؟َنْعَلْیكَ  َخَلْعتَ  ِلمَ : «اللَّهِ  َعْبدُ  َلهُ  َفَقالَ  َنْعَلْیِه، َفَخَلعَ  َأمَُّهمْ  ُموَسى َأَبا َأنَّ  َمْسُعوٍد، اْبنِ 

  .)١(»َأْنَت؟
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٠٨  اْبنَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َأَسدٍ  َبِني َمْوَلى َحْمَزةَ  َأُبو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُهَشْیمٍ  َعنْ  الرَّ

  .)٢(»َنْعَلْیهِ  ِفي ُیَصلِّي« َعبَّاسٍ 
                                                                                                                                                                          

 بن اهللا عبد، فیه »شیئاً  فیهما أن أخبرني جبریل إن: «قال فخلعنا خلعت رأیناك: قالوا »خلعتم؟ لم: «لهم قال r اهللا
  .)٣٢٥: ص( التهذیب تقریب .ضعیف ،المؤمل

 الرجال ضعفاء في الكامل ، وابن عدي في كتابه)١٨٥/ ١( الكبیر الضعفاءورواه العقیلي في كتابه   
 عباس ابن رأیت: قال أبیه، عن عباد، بن محمد بن جعفر عن مشمول، بن سلیمان بن محمدمن طریق  )٧/٤٣١(

 أنه r النبي عن روي وقد »نعلیه في یصلي r اهللا رسول رأیت«: فقال: له فقلت نعلیه في المقام خلف یصلي
  ، كالهما ضعیف. واللفظ للعقیلي.عباد بن محمد بن جعفرو  ،مشمول بن سلیمان بن محمدوفیه  .نعلیه في صلى

إسناده مضطرب موقوف؛ اختالفه على أبي إسحاق السبیعي فمرة رواه عن أبي األحوص كما هنا، ومرة رواه  )(١
كما في  اهللا عبد عن حدثه عمن، ومرة رواه مختصرًا )٢٨٢/ ١( شیبة أبي ابن مسند كما في قیس بن علقمةعن 
  .)١/٣١٢( الطیالسي داود أبي مسند

 أبو منه یسمع لم وٕان - علقمة. صحیح: ")٤٠٥/ ٧( أحمد مسندقال شعیب األرنؤوط في حاشیة فائدة:   
 وزهیر صحیح، منه إسحاق أبي وسماع األحوص، أبو تابعه -  الحدیث في بذلك صرح كما السبیعي، وهو إسحاق،

 وسماع ،....،سیأتي كما إسرائیل، تابعه ،- االختالط بعد السبیعي إسحاق أبي من سمع وٕان معاویة، ابن وهو -
   ."!!اإلتقان؟ غایة في إسحاق أبي من إسرائیل

قلت: زهیر بن معاویة، وٕاسرائیل بن یونس، أخرج لهما البخاري ومسلم في صحیحهما عن أبي إسحاق   
 میزان، وقال الذهبي في كتابه )٢٧٣: ص( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباطالسبیعي. انظر: نهایة 

  ". قلیالً  تغیر وقد نة،عیی بن سفیان منه سمع وقد، یختلط ولم ونسى شاخعن اختالطه: ")٢٧٠/ ٣( االعتدال
  . )٤٣٠: ص( التهذیب تقریب ، ولم یتابعه أحد.أوهام لهإسناده ضعیف موقوف، فیه أبو حمزة مولى بني أسد،  )(٢

 عباس ابن رأیت: «قال جمرة، أبي عن هشیم،عن  )١٨٠/ ٢( في مصنفه شیبة أبي ابنأخرج فائدة: 
 واألسماء الكنى. قلت: من الواضح  أنَّ [أبي جمرة] تصحیف؛ ألنَّ الدوالبي أخرجه في كتابه »نعلیه في یصلي

 أبي بن عمران واسمه [أي الراوي عن هشیم]: عمر أبو قال حمزة، أبي عن بشیر، بن هشیممن طریق  )٢/٤٨٩(
  .یخلعهما وال نعلیه في یصلي عباس بن اهللا عبد رأیت: قال ،عطاء

 ضعفاء في الكامل ، وابن عدي في كتابه)١٨٥/ ١( الكبیر الضعفاءوأخرج العقیلي في كتابه فائدة:   
 ابن رأیت: قال أبیه، عن عباد، بن محمد بن جعفر عن مشمول، بن سلیمان بن محمدمن طریق  )٧/٤٣١( الرجال
 r النبي عن روي وقد »نعلیه في یصلي r اهللا رسول رأیت: «فقال: له فقلت نعلیه في المقام خلف یصلي عباس

، كالهما ضعیف. واللفظ عباد بن محمد بن جعفرو  ،مشمول بن سلیمان بن محمدوفیه  .نعلیه في صلى أنه
  للعقیلي.
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٠٩   .)١(»َنْعَلْیهِ  ِفي ُیَصلِّي َكانَ  َأنَّهُ : «َأِبیهِ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥١٠ ، َعنِ  الرَّ  ُأِقیَمتِ  ِإَذا َكانَ : «ِإْبَراِهیمَ  َأنَّ  النَّْخِع، ِمنَ  َرُجلٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َالةُ    .)٢(»ِفیِهَما َفُیَصلِّي ،َنْعَلْیهِ  َلِبَس  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥١١  ِفي ُیَصلِّي« ُمَنبِّهٍ  ْبنَ  َوْهبَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،ِإْبَراِهیمَ  ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  الرَّ

  .)٣(»َنْعَلْیهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥١٢  ،َجدِّهِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُشَعْیٍب، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ُمَقاِتلٍ  َعنْ  الرَّ

  .)٥(»َوُمتََنعًِّال  َحاِفًیا، ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  )٤(َعنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥١٣  َصلَّى ،r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُعتَْیَبةَ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َخَلْعتَ  َرَأْیَناكَ  َلَقدْ : َفَقاُلوا"  ،َشْأُنُكْم؟ َما: َقالَ  ،اْنَصَرفَ  َفَلمَّا ِنَعاَلُهمْ  النَّاُس  َفَخَلعَ  َنْعَلْیِه، َفَخَلعَ  ِبالنَّاسِ 
  .)٦(»َفْلَیْخَلْعُهَما َشاءَ  َوَمنْ  َنْعَلْیِه، ِفي َفْلُیَصلِّ  َشاءَ  َمنْ : «َفَقالَ  َفَخَلْعَنا،

  اْلَمْسِجدِ  َبابِ  ِعْندَ  َنْعَلْیهِ  الرَُّجلِ  َتَعاُهدِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥١٤  ثُمَّ  َنْعَلْیِه، ِفي r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َخَلْعتَ  َرَأْیَناكَ : َفَقاُلوا ،»ِنَعاَلُكْم؟ َخَلْعُتمْ  ِلمَ : «َقالَ  ،اْنَصَرفَ  َفَلمَّا ،َیَساِرهِ  َعَلى َفَوَضَعُهَما َخَلَعُهَما

                                                                                                                                                                          
 عكرمة، عن عمر، أبي النضرمن طریق  )٢٥٤/ ١١( الكبیر المعجمأخرج الطبراني في كتابه فائدة:  

 تقریب، متروك. الخزاز عمر أبو ، الرحمن عبد بن النضر . و»نعلیه في صلى: «r النبي أن ،y عباس ابن عن
 البن نعلم الفقال: " )٢٨٨/ ١( البزار زوائد عن األستار كشف. وعلق علیه البزار في كتاب )٥٦٢: ص( التهذیب
  ".الطریق هذا غیر عباس

  . )٣٦٨: ص( التهذیب تقریبإسناده منكر مقطوع، فیه ابن مجاهد، منكر الحدیث.  )(١
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
، وهى مزیدة خطأ؛ ألنَّ [جده] مقصود به جد والد عمرو بن )١٥٢٤(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

/ ٤( الترمذي سنن، و )١٧٦/ ١( داود أبي سننشعیب وهو [عبد اهللا بن عمرو بن العاص]. انظر: متابعاته في 
 شعیب، أبیه من عمرو سماع صح): "٧/ ٢٢( الكمال تهذیبكما في  النیسابوري زیاد بن بكر أبوقال و  .)٣٠١
  ."اهللا عبد جده من شعیب سماع وصح

. وقال  )٥٤٥: ص( التهذیب تقریب، كذبوه وهجروه. سلیمان بن مقاتلالحدیث صحیح، وهذا إسناد موضوع، فیه  )(٥
  ". صحیح حسن إسناده: ")٢٢٥/ ٣( داود أبي صحیحاأللباني عن متابعاته في 

. والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث أبي )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابراإلسناد فیه  )(٦
  .)١٥١٦( سعید الخدري، برقم
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 َأْبَوابَ  ِجْئُتمْ  َفِإَذا ،َخَبثًا ِفیَها ِإنَّ : َفَقالَ  َجاَءِني، ِجْبَراِئیلَ  َأنَّ  َخَلْعُتُهَما ِإنََّما: " َقالَ  ،ِنَعاَلَنا َفَخَلْعَنا ،َنْعَلْیكَ 
  .)١(" ِنَعاِلُكمْ  ِفي َفَصلُّوا اْدُخُلوا ُثمَّ  َفُحكُّوَها، َخَبثٌ  ِبَها َكانَ  َفِإنْ  ،َفَتَعاَهُدوَها – اْلَمَساِجدَ  َأوِ  - اْلَمْسِجدِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥١٥ : َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعَطاٍء، َعنْ  َطْلَحَة، َعنْ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
  .)٢(»اْلَمْسِجدِ  َأْبَوابِ  ِعْندَ  ِنَعاَلُكمْ  َتَعاَهُدوا«

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥١٦ ، َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  َحدََّثُه، َرُجلٍ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأنَّ  اْلُخْدِريِّ
 َخَلْعتُمْ  َشْأُنُكمْ  َما: «َقالَ  ،اْنَصَرفَ  َفَلمَّا ِنَعاَلُهمْ  النَّاُس  َفَخَلعَ  ،َنْعَلْیهِ  َخَلعَ  َیْوًما ُیَصلِّي ُهوَ  َبْیَنا r النَِّبيَّ 

 َجاءَ  َفِإَذا َقَذًرا، ِبِهَما َأنَّ  َفَأْخَبَرِني ،َأتَاِني َجْبَرِئیلَ  ِإنَّ : «َفَقالَ  َفَخَلْعَنا، ،َخَلْعتَ  َرَأْیَناكَ : َقاُلوا ،»ِنَعاَلُكْم؟
  .)٣(»ِباْألَْرضِ  َفْلَیْدُلْكُهَما َقَذرٌ  ِبِهْما َكانَ  َفِإنْ  َنْعَلْیِه، َفْلَیْنُظْر  اْلَمْسِجدِ  َأَحُدُكمُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥١٧   .)٤(َذِلكَ  ِمْثلَ : r النَِّبيِّ  َعنِ : َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةِ  ِفي النَّْعَلْینِ  َمْوِضعِ  َبابُ    ُخِلَعا ِإَذا الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥١٨  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  َغْیِرهِ  َأوْ  ،)٥(َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َیَساِرهِ  َعنْ  َفَخَلَعُهَما، ،َنْعَلْیهِ  َفَخَلعَ  اْلَفْتحِ  َیْومَ  r النَِّبيُّ  َصلَّى: «السَّاِئبِ 

                                                           
 حاشیة في األرنؤوط شعیب صححه، الخدري سعید أبي حدیث من شاهد ولهرجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(١

كذا في الكنز،  )مرسالً ، عتیبة بن الحكم عن الرزاق عبد(قال المحقق: "الكنز،...، فائدة:  ).٢٤٣/ ١٧( أحمد مسند
  .")١٥١٣(وأنت ترى أنَّ في أصلنا عن عطاء مرسًال، وأما مرسل الحكم فهو تحت رقم 

، والحدیث مرسل. وله شاهد من )٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، العالء بن یحیىاإلسناد فیه  )(٢
 من شاهد وله، )٣٦٠: ص( وزیادته الصغیر الجامع ضعیفحدیث ابن عمر، موضوع قاله األلباني في كتابه 

  .)١٥١٦( برقم، بمعناه الخدري سعید أبي حدیث
 بن معمرمن طریق  )٥٦٤/ ٢( للبیهقي الكبرى السننإسناده صحیح، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّ متابعاته في  )(٣

  ، به، عیینته، وهو [أبو نضر]. راشد
: قال المحقق: " قال فائدة. )١٥١٦( رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث أبي سعید الخدري، برقم )(٤

بهذا،...، وهو  r"د": ثنا موسى بن إسماعیل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أخبرني بكر بن عبد اهللا المزني عن النبي 
  مرسل".

، وأحمد في )١٨١/ ٢( في مصنفه شیبة أبي ابن. وأخرجه )١٥٣٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥
 جعفر، بن عباد بن محمد، من طریق ابن جریج، عن )٢/١٠٦(قي صحیحه  خزیمة ابن، و )١١٣/ ٢٤( همسند
  ، بنحوه.السائب بن اهللا عبد عن سفیان، بن سلمة أبي عن

 بن عباد بن بمحمد یعرف حدیث هذا: ")٣٩٠/ ١( الصحیحین على المستدركوقال الحاكم في كتابه  
  ".  جعفر
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥١٩  َسِعیدٍ  َأِبي ْبنُ  َسِعیدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َسْمَعانَ  ْبنِ  ِزَیادِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
،  َیْخَلَعُهَما َأنْ  َفَأَرادَ  َنْعَلْیهِ  ِفي َأَحُدُكمْ  َصلَّى ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  اْلَمْقُبِريِّ

  .)٢(»َأَحًدا ِبِهْما ُیْؤِذي َجْنِبهِ  ِإَلى َیَضُعُهَما َوَال  ِرْجَلْیِه، َبْینَ  َفْلَیْخَلْعُهَما
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٢٠  ِلمَ : َلهُ  َقالَ  ُمَنبٍِّه، اْبنَ  َأنَّ  َطاُوٍس، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ،ِرْجَلْیكَ  َبْینَ  َضْعُهَما ،َأَجلْ : َفَقالَ  ،َأُبوهُ  َذِلكَ  َفَسِمعَ  ،؟َصاِحَبكَ  ِبِهْما َوُتْؤِذي َیَساِرَك، َعَلى َنْعَلْیكَ  َتَضعُ 
  .)٣(»ِرْجَلْیهِ  َبْینَ  ِإالَّ  َأَبًدا َیَضُعُهَما َال « َطاُوسٍ  اْبنُ  َفَكانَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٢١    ِمنْ  َیطَِّلعَ  َأنْ  َیْكَرهُ « َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  

  .)٤(»َقَدَمْیهِ  ِمنْ  َشْیًئا َنْعَلْیهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٢٢  َبابَ  َجاءَ  ِإَذا َنْعَلْیهِ  َیْنُظرُ « َكانَ  َأنَّهُ  َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»َقْشٌب؟ َأِبِهْما اْلَمْسِجدِ 
  َواْلِحَلقِ  اْلَمْضِرَبةِ  ِفي ُیَصلِّي الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٢٣  َیْرِمي الَِّتي اْلَمْضِرَبةِ  ِفي ُیَصلِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلَنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْنَساُن، : َقالَ  ،اْلَمْضِرَبةِ  َرْبطِ  ِفي َعَناءٌ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ : ُقْلَنا ،»َیْنَزْعُهَما: «َقالَ  َواْلِحَلِق؟ َعَلْیِه، َوِهيَ  اْإلِ

 َما: َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  ،»َیْفَعلَ  َال  َأنْ  ِإَليَّ  َوَأَحبُّ  َحَرَج، َفَال  ِفیِهَما َصلَّى َوإِنْ  اْلَمْكُتَوَبُة، ِهيَ  ِإنََّما ؛َوَلوْ «
  .)٦(»ُرِمَیتْ  ِإَذا اْألََصاِبعِ  ِفي َتُكونُ  الَِّتي اْألََصاِبعُ : «َقالَ  َفاْلِحَلُق؟: ُقْلَنا ،»النَّْدَوةُ  ِهيَ : «َقالَ  اْلَمْضِرَبُة؟

                                                                                                                                                                          
: یقول جعفر بن عباد بن محمد سمعت: قال جریج ابنعن  )٢٧٠٧، و٢٦٦٧(وأخرجه المصنف برقم 

 بن اهللا عبد عن العابدي، المسیب بن اهللا وعبد القارئ، عبد بن عمرو بن اهللا وعبد سفیان، بن سلمة أبو أخبرني
  .السائب

  .!!قلت: ال أدري أهكذا روى هنا، أم صحف؟
  .)١٠٦/ ٢( خزیمة ابن صحیحالحدیث صحیح؛ ألنَّ متابعاته صححها األعظمي في حاشیة   )(١
. )٣٠٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. سلیمان بن زیاد بن اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناد منكر، فیه  )(٢

  .)١٧٢/ ١( وزیادته الصغیر الجامع صحیحومتابعاته صححها األلباني في كتابه 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، ومن الواضح أنَّ الحدیث مرسل.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َوالَغْزلُ  اْلَوَرقُ  َوَمَعهُ  ُیَصلِّي الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٢٤  َغْزٌل؟ )١(ُحْجَزِتي َوِفي ُأَصلِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َوَأَحبُّ  َنَعْم،: «َقالَ  َحقٍّ؟ ُكُتبُ  ِفیَها َفُصُحفٌ  َفُعودٌ  َفِسَواُه،: ُقْلتُ  ،»َثْوِبكَ  ِمْثلُ  ِهيَ  ِإنََّما َنَعْم،: «َقالَ 
  .)٢(»اْألَْرضِ  ِفي َیَضَعهُ  َأنْ  ِإَليَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٢٥  َأوْ  َذَهبٌ  ُحْجَزِتي َوِفي ُأَصلِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
: َقالَ  ،ُحْجَزِتي ِفي َمْنُثوَرةٌ  ِإنََّها: ُقْلتُ  ،»ُصوانٍ  ِفي َكاَنتْ  َوإِنْ  اْألَْرِض، ِفي اْجَعْلُهَما َال،: «َقالَ  َوِرٌق؟

 َلْیَس  َهْیَئةٌ  َلُهَما َألَنَّ : «َقالَ  َذِلَك؟ َبْینِ  ِمنْ  َواْلَوِرقِ  الذََّهِب، َشْأنُ  َفَما: ُقْلتُ  ،»َنْعَلْیكَ  َعَلى اْصُبْبَها«
  .)٣(»ِلَذِلكَ 

  
  

  
  اْلُمَحلَّى السَّْیفِ  ِفي ُیَصلِّي الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٢٦ ةُ  السُُّیوفُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِفیَها؟ ُأَصلِّي اْلُمَحالَّ
: َقالَ  َمَخاَفٍة؟ ِفي َیُكنْ  َلمْ  َوإِنْ : ُقْلتُ  ،»ِفیَها ُیَصلِّيَ  َأنْ  َأْكَرهُ  َفَال  ِبَغْیِرَها َوَأمَّا ِبَمكََّة، َأْكَرُهَها: «َقالَ 

  .)٤(»َنَعمْ «
َالةِ  َبابُ  َفا َعَلى الصَّ   َوالتُّرَابِ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٢٧ َفا َعَلى ُأَصلِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِإنْ  َأِجدُ  َوَأَنا الصَّ
 ،َبْطَحاءُ  ِفیَها َلْیَس  َأْرٌض  اْلَبْطَحاءِ  ِمنَ  َعنِّي َأَفُتْجِزئُ : ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  ِمنِّي؟ َقِریًبا َبْطَحاءَ  ِشْئتُ 
  .)١(»َفَحْسُبكَ  التَُّرابُ  َكانَ  ِإنْ : «َقالَ  ؟ِمنِّي َقِریًبا َبْطَحاءَ  ِشْئتُ  ِإنْ  َأِجدُ  َوَأَنا ُتَراٌب، ِفیَها )٥(ِمْدَراةٌ 

                                                           
 واألثر الحدیث غریب في النهایة وسطه. على شده إذا باإلزار الرجل واحتجز، ... اإلزار، شد موضع )(١
)١/٣٤٤(.  

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "مدرة"، وخى العلك الذي ال رمل فیه، أو "ممدرة" وهي الموضع  )(٥

  [ِمْذَراة]. )١٥٣٩(برقم  ١فیه طین حر، أو "مدراء"، یقال: بنو مدراء، أي أهل الحضر". وفي دار التأصیل ط
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٢٨  َكَأنَّهُ  َیْسُجدُ  ُصَهْیًبا r النَِّبيُّ  َرَأى: َقالَ  اْلَحذَّاءِ  َخاِلدٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
بْ : «r النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  التَُّراَب، َیتَِّقي   .)٢(»ُصَهْیبُ  َیا َوْجَهكَ  َترِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٢٩  َمِشیٍد، َمْسِجدٍ  ِفي َبْیِتي ِفي ُأَصلِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َلوْ  َأَرَأْیتَ : ُقلتُ  ،»ِإَليَّ  َأَحبُّ  اْلَبْطَحاءُ  َذِلَك، ُأِحبُّ  َما: «َقالَ  َبْطَحاُء؟ َوَال  ُتَراٌب، ِفیهِ  َلْیَس  ِبَمْرَمرٍ  َأوْ 

 َأْنِفِه، َأوْ  َوْجِههِ  َقْدرُ  َكانَ  ِإَذا َنَعْم،: «َقالَ  َأَیْكِفیِني؟ َبْطَحاءَ  َقْبَضةَ  َقْط، َوْجِهي َأَضعُ  َحْیثُ  ِفیهِ  َكانَ 
 السُُّجودَ  َأْجَعلَ  َأنْ  ِإَليَّ  َفَأَحبُّ : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  َبْطَحاُء؟ َیَدْیهِ  َتْحتَ  َیُكنْ  َلمْ  َوإِنْ : ُقلتُ  ،»َوَجِبیِنهِ 

  .)٣(»َنَعمْ : «َقالَ  َبْطَحاَء؟ ُكلَّهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٣٠  ُعَمرَ  اْبنُ  َأَكانَ : ُعَمرَ  اْبنِ  َمْوَلى ِلَناِفعٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»ُیَباِلي َیُكنْ  َلمْ : «َقالَ  َوالتَُّراَب؟ اْلَبْطَحاءَ  َوَیتَتَبَّعَ  اْلَجَدِد، اْلَمَكانِ  ِفي ُیَصلِّيَ  َأنْ  َیْكَرهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٣١    َمَكانٍ  ِفي َصلَّْیتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ِإْنَسانٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  
  .)٥(»َنَعمْ : «َقالَ  التَُّراَب؟ َوْجِهي َعنْ  َأْفَحُص، َجَددٍ 

َالةِ  َبابُ    َال؟ َأمْ  َأَطاِهرٌ  َیْدِري َال  َبْیِتهِ  ِفي الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٣٢  ِفیهِ  َلْیَس  َبْیِتي ِمنْ  َمَكاًنا َأْعِمدُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

؟ َوَال : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  ِفیِه؟ َفُأَصلِّي َبْأًسا ِبهِ  َأْعَلمُ  َال  َمْسِجٌد،  َأنْ  َتْخَشى َأنْ  ِإالَّ  َال،: «َقالَ  َأُرشُّ
  .)٦(»َفاْرُشْشهُ  ِشْئتَ  َفِإنْ  َبْأٌس، ِبهِ  َیُكونَ 

َالةِ  َمْسِجًدا َبْیِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  اتَِّخاذِ  َبابُ    َوالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٣٣  َفِإنَّ  َمْسِجًدا، َبْیِتكَ  ِفي اتَِّخذْ : َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)١(»َمَساِجدَ  ِفیَها َواتِخُذوا َمَقاِبَر، ُبُیوَتُكمْ  تَتَِّخُذوا َال : «َقالَ  اْلُجَهِنيَّ  َخاِلدٍ  ْبنَ  َزْیدَ 

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٢
  ناده صحیح مقطوع.إس )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٣٤ : َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َماِلٍك، ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  ،ُعَیْیَنةَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»ُقُبوًرا تَتَِّخُذوَها َوَال  َصَالِتُكْم، ِبَبْعضِ  ُبُیوَتُكمْ  َأْكِرُموا«

َالةِ  َبابُ    َواْلُبُسطِ  اْلُخْمَرِة، َعَلى الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٣٥ ْنَسانِ  َصَالةَ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َعَلى اْإلِ

 َأْجلِ  ِمنْ  ُرْكَبتَْیهِ  َتْحتَ  َكانَ  َوإِنْ  َوَیَدْیِه، َوْجِههِ  َتْحتَ  َیُكنْ  َلمْ  ِإَذا ِبَذِلكَ  َبْأَس  َال : «َقالَ  َواْلِوَطاِء؟ اْلُخْمَرِة،
  .)٣(»َوْجِههِ  ُحرِّ  َعَلى َیْسُجدُ  َأنَّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٣٦  َطاقٌ  َوَعَلْیهِ  ُیَصلِّي، ِإْنَساًنا َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُعَیْیَنةَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َأَحبُّ : «َقالَ  ،َبْردٍ  َفِلَغْیرِ : ُقْلتُ  ،»َیُضرُّهُ  َال «: َقالَ  ،َیَدْیهِ  ُیْخِرجُ  َوَال  َطاِقِه، َعَلى َیْسُجدُ  َفَجَعلَ  َبْردٍ  ِفي
 َعَلى ُیَصلِّيَ  َال  َأنْ  ِإَلْیكَ  َأَحبُّ : ُقْلتُ  ،»َحَرجَ  َفَال  َیْفَعلْ  َلمْ  َفِإنْ  ،اْألَْرضِ  َوَبْینَ  َبْیَنُهَما، ُیَسوِّيَ  َأنْ  ِإَليَّ 

  .)٤(»َنَعمْ : «َقالَ  ُكلَُّه؟ َذِلكَ  َوَیَدعُ  ،اْألَْرضِ  َعَلى ِإالَّ  َشْيءٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٣٧  َعَلى ُیَصلِّي َكانَ : «ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٥(»َعَلْیَها َوَیُقَومُ  َعَلْیَها، َفَیْسُجدُ  َمْسِجدٍ  َغْیرِ  ِفي َبْیِتهِ  َحِصیرُ  َتْحَتَها ُخْمَرةٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٣٨ ،: َسَأْلتُ  ، َقاَل:َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ : َقالَ  الطَّْنَفَسِة؟ َعَلى السُُّجودِ  َعنِ  الزُّْهِريَّ

  .)٦(»اْلُخْمَرةِ  َعَلى ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  ظةِبَذاكَ  َبْأَس  َال 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٣٩  َأنَّ  َأَنٍس، َعنْ  َطْلَحَة، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

  .)٧(»َحِصیرٍ  َعَلى َصلَّى: «r اللَّهِ  َرُسولَ 

                                                                                                                                                                          
 الحدیث صحیح لغیره، وهذا إسناد ضعیف، فیه إرسال عطاء بن أبي رباح عن زید بن خالد الجهني. جامع )(١

: فائدة. )٢٥٦/ ٢٨(، والحدیث صحیح لغیره، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة مسند أحمد )٢٣٧: ص( التحصیل
   الحدیث له حكم الرفع، ویدلل على ذلك متابعته في مسند أحمد، وغیره.

 أنس عن عطاء، عن جریج، ابنإسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن خزیمة في صحیحه من طریق  )(٢
 األحادیث سلسلة، ضعفه األلباني في كتابه »صالتكم ببعض بیوتكم أكرموا: «r رسول قال: قال مالك بن

  .)٢٠١/ ٦( األمة في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  . )١٥٣٩(فله شاهد من حدیث أنس بن مالك برقم  rإسناده صحیح مقطوع. أما حدیث النبي  )(٦
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧



٣٣٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٤٠ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َخاِلٍد، ْبنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َتْوَبَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
؟ َما: ُقْلتُ  ،»َعْبَقِريٍّ  َعَلى ُیَصلِّي: «اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َرَأْیتُ : َقالَ  )١(َعاِمرٍ   الَ : «َقالَ  اْلَعْبَقِريُّ
  .)٢(»َأْدِري

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٤١  اْبنُ  َصلَّى: «َقالَ  ِمْقَسمٍ  َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َبْیَتهُ  َطبَّقَ  َقدْ  -  ِبَساطٍ  َأوْ  - )٣(َسةٍ ِطْنفِ  َعَلى َعبَّاسٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٤٢  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(ِمْثَلهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٤٣ دِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  الرَّ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َخالَّ
  .)٦(ِمْثَلهُ  َعبَّاسٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٤٤ ، َعنِ  الرَّ  اْبنُ  َصلَّى: «َقالَ  ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٧(»اْلَبْیتَ  َطبَّقَ  َطْنَفَسةٍ  َعَلى َعبَّاسٍ 

                                                           
. وقال المحقق: "كذا في األصل، والصواب روایة "عبد اهللا بن )١٥٥٢(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

وبة العنبري عن عمار"، رواه أبو عبید في غریب الحدیث، ومن جهته "هق" عن یحیى بن سعید عن الثوري عن ت
عكرمة بن خالد عن عبد اهللا بن عمار أنه رأى عمر فعل ذلك قال یحیى: هو عبد اهللا بن أبي عمار، ولكن سفیان 
  قال: عن عبد اهللا بن عمار، فثبت أن ما في األصل أعني "عبد اهللا بن عامر" من أخطأء النساخ أو أوهام الراوي".

األصل، وهو تصحیف، والصواب: "عمار" كما في المصنف  وفي حاشیة دار التأصیل قالوا: "كذا في  
البن أبي شیبة،...، واألوسط البن المنذر،...، من طریق سفیان، به. وفي الطبقات الكبیر البن سعید،...، "عبد اهللا 

  بن أبي عمار".
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  .)١٤٠/ ٣( واألثر ثالحدی غریب في النهایة .طنافس وجمعه رقیق، خمل له الذي البساط )(٣
. )٦٠١: ص( التهذیب تقریباألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه یزید بن أبي زیاد، ضعیف.  )(٤

  .)١٥٤٢(وتوبع برقم 
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
 ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریراألثر صحیح، وهذا إسناده حسن موقوف، فیه حماد بن أبي سلیمان، صدوق.  )(٧

  ).١٥٤٣وتوبع برقم (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٣٣ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٥٤٥ دِ  َعنْ  َأِبي، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،الرَّ  َعنْ  ُجْنَدَة، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َخالَّ
 َطبََّقتِ  َقدْ  َطْنَفَسةٍ  َعَلى َطَرَفْیهِ  َبْینَ  ُمَخاِلًفا ،َواِحدٍ  َثْوبٍ  ِفي َأمَُّهمْ : «َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ 
  .)١(»اْلَبْیتَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٤٦  َعَلى ُیَصلَّى َأنْ  َبْأَس  َال : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َواْلُخْمَرةِ  الطَّْنَفَسةِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٤٧ ، َعنِ  الرَّ  َیْغِسلُ : «ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»اْلُخْمَرةِ  َعَلى ُیَصلِّي َوَكانَ  اْلَحاِئُض، َقَدَمْیهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٤٨    .)٤(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٤٩ ، َعنِ  الرَّ   .»ِمْسحٍ  َعَلى َصلَّى: «َمْسُعودٍ  اْبنَ  َأنَّ  ،)٥(َواِئلٍ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٥٠  َفَصلَّى ِبَساطٌ  َلهُ  ُبِسطَ « َأِبي َرَأْیتُ : َقالَ  ،َطاُوسٍ  اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»اْلَمَكانِ  ِلَقَذرِ  َذِلكَ  َأنَّ  َفَظننتُ  َعَلْیِه،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٥١ : r النَِّبيَّ  َأنَّ  َغْیِرهِ  َأوْ  ُعَمَر، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َراِشٍد، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٧(»َعَلْیهِ  َفَصلَّى َنْطًعا َفاْجَتَذبَ  َعَلْیهِ  َوَكفَّ  َبْیٍت، ِفي َكانَ «

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
عن الدبري، به. قلت: أبو وائل  )٢٥٥/ ٩( الكبیر المعجم)، و ١٥٦١برقم ( ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

/ ٨( اإلیمان شعب. وأخرج البیهقي في كتابه )٢٦٨: ص( التهذیب تقریبشقیق بن سلمة لم یدك زمنه الثوري. 
... األثر". وعلق علیه محققه قد معتما عمر بن اهللا عبد رأیت: " قال وائل نبا عن الثوري، فیانمن طریق س )٢٩١

وائل التیمي، البكري، ...، في األصل عن أبي وائل وفي "ن" عن "ابن أبي وائل" فقال: "ابن وائل هو كلیب بن 
  كالهما خطأ والتصویب من "ل". 

قلت: من الواضح أنَّ الصواب [ابن وائل] كما صوبه محقق شعب اإلیمان، أو یوجد هنا انقطاع بین   
یف، ولكن أتوقف في الحكم علیه لتعیین الثوري عن أبي وائل شقیق بن سلمة، واهللا أعلم، قلت: وعلیه فاألثر ضع

  حتى أستطع تمییز [أبي وائل]. 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
، )٤٠/٣٥١( أحمد مسنداإلسناد فیه جعفر بن عمر، لم أعرفه، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث عاشة في  )(٧

 علي فدخل قط، صالها وما اآلخرة، العشاء صالة من حدیث على كان إذا یؤخرها أن أحرى صالة تكن لم بلفظ: "



٣٣٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٥٢  َأَبا َأنَّ  َبَلَغِني: َقالَ  ،ُأَمیَّةَ  َأِبي اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  َراِشٍد، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
دِّیقَ  َبْكرٍ    .)١(»ِإَلْیَها ُمْفِضًیا اْألَْرضِ  َعَلى ُیَصلِّي َأوْ  َیْسُجُد، َكانَ « الصِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٥٣ ، َعنِ  الرَّ ، اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  َكانَ : َقالَ  ،ُعَبْیَدةَ  َأِبي َعنْ  اْلَجَزِريِّ
  .)٢(" اْألَْرضِ  َعَلى ِإالَّ  -  ُیَصلِّي َال : َقالَ  َأوْ  -  َیْسُجدُ  َال "  َمْسُعودٍ  اْبنُ 

، َوَأْخَبَرِني: الثَّْوِريُّ  َقالَ  - ١٥٥٤ ، َعَلى َیُقَومُ « َكانَ  َأنَّهُ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُمِحلٌّ  َوَیْسُجدُ  اْلَبْرِديِّ
؟ َما: ُقْلَنا ،»اْألَْرضِ  َعَلى   .)٣(»اْلَحِصیُر؟: «َقالَ  اْلَبْرِديُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٥٥  ْبنِ  ُشَرْیحِ  )٤(اْبنَ  َسِمعَ  َعمَّْن، ِمْغَوٍل، ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 -  »ِبَشْيءٍ  َوْجَههُ  ُمتَِّقًیا r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َما: «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُیَحدُِّث، ،)٥( ]َأِبیهِ [ َعنْ  َهاِنٍئ،
  .)١(-  السُُّجودِ  ِفي َتْعِني

                                                                                                                                                                          
  فكأني ،بتاً  تحته ألقینا مطر یوم أن أذكر أني إال قط، بشيء  األرض یتقي رأیته وما ،ستاً  أو ،أربعاً  بعدها صلى إال

  . ضعفه شعیب األرنؤوط في حاشیته." الماء منه ینبع فیه خرق إلى أنظر
  ، وهو األثر بالغ.)٣٦١: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، المخارق أبي بن الكریم بداإلسناد فیه ع )(١
 جامع. مسعود بن اهللا عبد أبیه عن، مسعود بن اهللا عبد بن عبیدة اأب إرسال فیه أنَّ  معإسناده صحیح موقوف،  )(٢

 الغلیل إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیل كتاب صاحب لقول ؛)٢٠٤: ص( التحصیل
 االتصال على محمول أبیه عن وحدیثه. أبیه من یسمع ولم مسعود بن اهللا عبد ابن هو عبیدة وأبو): "٢٨: ص(

 أنه إال أبیه من یسمع لم وٕان عبیدة وأبو والدارقطني، والنسائي المدیني بن كعلي الحفاظ - حكمه في وما - قبله
 من جماعة هذا وعلى مسعود، ابن أصحاب وكبار بیته، أهل من أبیه حدیث یأخذ فهو أبیه، بحدیث الناس أعلم من

  ) ".١٤/ ٦": (الفتح" في رجب وابن) ٤٠٤/ ٦": (الفتاوى" في كما تیمیة كابن المحققین
: أخرجه الطبراني في فائدة ).٥٢٢: ص( التهذیب تقریب. به بأس ال، محرز بن ُمَحل فیه ،مقطوع حسن إسناده )(٣

  .!! ] بدل [محل]محمدعن الدبري، به، وفي [ )٢٥٥/ ٩( الكبیر المعجمكتابه 
[شریح بن هانئ]، وقالوا في حاشیته: "أقحم بعده في األصل  )١٥٦٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

"ابن"، وهو خطأ، والواسطة بین مالك بن مغول وشریح بن هانئ، هو "مقاتل بن بشیر العجلي". ینظر: مسند 
  أحمد،...، وسنن أبي داود،...، والزهد البن المبارك،..، وغیرها".

، بل أشاروى )١٥٦٧(برقم  ١ألصل". ولم تزد في دار التأصیل طزاده المحقق، ثم قال: "ظني أنَّه سقط من ا )(٥
/ ٤٠( أحمد مسندبأنَّ [ابن] زائدة كما أشرت تحت [ابن شریح بن هانئ]. وعلق علیه شعیب األرنؤوط في حاشیة 

 جعل مما شریح، قبل" ابن" لفظ زاد الناسخ أن والظاهر الرزاق، عبد نسخة في هكذاعلى المحقق فقال: " )٣٥٢
 الصواب على واإلسناد حاصرتین، بین أبیه عن: فزاد حدیثه، الحدیث ألن اإلسناد، من سقط شریحا أن یتوهم محققه

  عائشة". عن یحدث هانئ بن شریح سمع عمن مغول، بن مالك عن عیینه، ابن عن: هو
  .أعلم واهللا األسانید، باقي مع بذلك ویتفق اإلسناد، من یشیر بن مقاتل اسم أبهم، قد عیینه ابن فیكون

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٣٥ 
 

  الزَِّحامِ  ِفي َأوْ  ،اْلَحارِّ  اْلَمَكانِ  ِفي ُیَصلِّي الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٥٦ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ  ِإنِ : «َقالَ  ُعَمرَ  َأنَّ  الشَّْعِبيِّ

  .)٢(»َأِخیهِ  َظْهرِ  َعَلى َأَحُدُكمْ  َفْلَیْسُجدْ  ،اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  الزَِّحامُ  اْشَتدَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٥٧  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َراِفٍع، ْبنِ  ُمَسیِّبِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  النَّاُس  َزِحَمهُ  َوَمنْ  َعَلْیِه، َفْلَیْسُجدْ  َثْوَبهُ  َفْلَیبُسطْ  اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  اْلَحرُّ  آَذاهُ  َمنْ : «َقالَ  اْلَخطَّابِ 
  .)٣(»َرُجلٍ  َظْهرِ  َعَلى َفْلَیْسُجدْ  ،اْألَْرضِ  َعَلى َیْسُجدَ  َأنْ  َیْسَتِطیعَ  َال  َحتَّى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٥٨ ، َعنِ  الرَّ  َقالَ : َقالَ  ،ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُفَضْیٍل، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»َثْوِبهِ  َعَلى َفْلَیْسُجدْ  ،اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  اْلَحرُّ  َأَحَدُكمُ  آَذى ِإَذا: «ُعَمرُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٥٩  اْلَحرُّ  َأَحَدُكمُ  آَذى ِإَذا: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»َثْوِبهِ  َعَلى َفْلَیْسُجدْ  ،اْلُجُمَعةِ  َیْومَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٦٠ ، َعنِ  الرَّ  َفْلَیْسُجدْ  الزَِّحامُ  َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  اْلَعَالِء، َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .»َرُجلٍ  َعَلى

                                                                                                                                                                          
/ ٤( االعتدال میزان. یعرف ال، الِعْجِليّ  َبِشیر بن ُمَقاِتلِ إسناده ضعیف، ألنَّ الرجل المبهم عینته متابعه، وهو  )(١

١٧١.(   
 بن مالك عن مرزوق، بن عمرو طریق من )٦١٢/ ٢( الكبرى السننأخرجه البیهقي في كتابه فائدة: 

  أوهام ولم یتابعه أحد. له، مرزوق بن عمروقلت: . به هانئ، بن شریح عن أبیه، عن بشیر، بن مقاتل عن مغول،
  .)٤٢٦: ص( التهذیب تقریب

: ص( التحصیل موقوف، فیه إرسال الشعبي عن عمر بن الخطاب. جامع األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف )(٢
األعمش، عن المسیب، عن زید بن ) من طریق ٢٦٠/ ٣في السنن الكبرى (وهو عند البیهقي في كتابه . )٢٠٤

وهب، أن عمر قال: " إذا اشتد الحر فلیسجد على ثوبه، وٕاذا اشتد الزحام فلیسجد أحدكم على ظهر أخیه "، بإسناد 
   صحیح.

وفاتهما.  فیه إرسال المسیب بن رافع عن عمر بن الخطاب. انظر: تاریخ ،األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف )(٣
) من طریق ٢٦٠/ ٣في السنن الكبرى (وهو عند البیهقي في كتابه . )٥٣٢و ،٤١٢ :ص( التهذیب تقریب

األعمش، عن المسیب، عن زید بن وهب، أن عمر قال: " إذا اشتد الحر فلیسجد على ثوبه، وٕاذا اشتد الزحام 
  فلیسجد أحدكم على ظهر أخیه "، بإسناد صحیح.

. مراسیله صححواإسناده صحیح موقوف، مع أن فیه إرسال إبراهیم النخعي عن عمر بن الخطاب؛ ألنَّ األئمة  )(٤
  .)١٤١: ص( التحصیل جامع

  إسناده صحیح مقطوع. )(٥



٣٣٦ 
 

 َیْسُجدُ  ثُمَّ  اْلَقْوُم، َیُقَومَ  َحتَّى َمَكثَ  َرُجلٍ  َعَلى َیْسُجدَ  َأنْ  ُیِطقْ  َلمْ  َوإِنْ : «ُسْفَیانُ  َقالَ  
  .)١(»َوَیتَِّبُعُهمْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٦١  َأْسُجدَ  َأنْ  ُأَبالِ  َلمْ  اْلَحرُّ  آَذاِني ِإَذا: «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»َفَال  ِإْنَسانٍ  َعَلى َأْسُجدَ  َأنْ  َفَأمَّا ،َثْوِبي َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٦٢  ِإَذا: «َقالَ  َطاُوسٍ  َعنْ  َمْیَسَرَة، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
َماِم، َمعَ  ِبَرْأِسكَ  )٣(َفَأْومِ  الزَِّحامُ  اْشَتدَّ     ،»َأِخیكَ  َعَلى اْسُجدْ  ثُمَّ  اْإلِ

  .)٤(َطاُوسٍ  َعنْ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َوَقاَلهُ 
  اْلِعَماَمةِ  َعَلى السُُّجودِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٦٣   : َعَلى ِبالسُُّجودِ  َبْأَس  َال : " َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  

  .)٥(" اْلِعَماَمةِ  َكْورِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٥٦٤ رٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  ْبنُ  َیِزیدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُمَحرَّ

،   .»ِعَماَمِتهِ  َكْورِ  َعَلى َیْسُجدُ « r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  اْألََصمِّ
رٍ  اْبنُ  َقالَ     .)٦(َذِلكَ  ِمْثلَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  َمْكُحوٍل، َعنْ  ُموَسى، ْبنُ  ُسَلْیَمانُ  َوَأْخَبَرِني: ُمَحرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٦٥ : َفُقْلتُ  ِعَماَمِتِه، َعَلى َیْسُجدُ  َمْكُحوًال، َرَأْیتُ : َقالَ  َراِشدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٧(»ِإْنَساِني َعَلى اْلَبْردَ  َأتَِّقي: «َفَقالَ  َعَلْیَها؟ َتْسُجدُ  ِلمَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٦٦  َیْسُجُدونَ  َوُهمْ  اْلَقْومَ  َأْدَرْكَنا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)١(»َقِمیِصهِ  ِفي َوَیَدْیهِ  َأَحُدُهْم، َوَیْسُجدُ  َعَمائِمِهْم، َعَلى

                                                           
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  [فأومأ]. )١٥٧٤( برقم ١في دار التأصیل ط )(٣
 تحریر الطائفي، صدوق. مسلم بن محمداألثر حسن، وله طریقان، أما الطریق األول فإسناده حسن مقطوع، فیه  )(٤

 انظر. طاوس عن جریج ابن تدلیس فیه. وأما الطریق الثاني فإسناده ضعیف مقطوع، )٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب
  وعلیه فاألثر حسن مقطوع. ).١٤٢/ ١٢( بغداد تاریخ

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
  .)٣٢٠: ص( التهذیب تقریب، متروك الحدیث. محرر بن اهللا عبدللحدیث إسنادان، كالهما منكر، فیهما  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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٣٣٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٦٧ ، َعنِ  الرَّ َحى، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ  َكانَ : ُشَرْیًحا َأنَّ  الضُّ
  .)٢(»ِعَماَمِتهِ  َعَلى َیْسُجدُ « َكانَ  َیِزیَد، ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َوَعْبدُ  ،»ُبْرُنِسهِ  َعَلى َیْسُجدُ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٦٨ ، َعنِ  الرَّ َبْیِر، َعنِ  الثَّْوِريِّ  َكْورِ  َعَلى َأَیْسُجدُ  َسَأَلهُ : َأنَّهُ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الزُّ
  .)٣(»ِإَليَّ  َأَحبُّ  َجِبیِني َعَلى َأْسُجدُ : «َفَقالَ  اْلِعَماَمِة؟

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٦٩ ةٌ  َأَصاَبْتِني: َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِفي َشجَّ
ْلَماِنيَّ  َعِبیَدةَ  َفَسَأْلتُ  َعَلْیَها، َفَعَصْبتُ  َوْجِهي   .)٤(»اْلِعَصابَ  اْنِزعِ : «َفَقالَ  َعَلْیَها؟ َأْسُجدُ  السَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٧٠    َأنْ  َیْكَرهُ  َكانَ : «ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ،)٥(ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  

  .)٦(»َیْكِشَفَها َحتَّى ِعَماَمِتهِ  َكْورِ  َعَلى َیْسُجدَ 
  َیَدْیهِ  ُیْخِرجُ  َال  ُمْلَتِحًفا َیْسُجدُ  الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٧١ ، َعنِ  الرَّ  ِفي ُیَصلُّونَ  َكاُنوا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
 ُجبَّةٌ  ِهيَ : «َقالَ  اْلِمْسَتَقُة؟ َما: َلهُ  ُقْلَنا ،»ِمْنَها َأْیِدَیُهمْ  ُیْخِرُجونَ  َما َوَطَیاِلِسِهمْ  َوَبَراِنِسِهْم، َمَساِتِقِهْم،

ْدرِ  َلىعَ  َوَلِبُنَها َطِویَالِن، ُكمَّانِ  َوَلَها الشَّامِ  َأْهلُ  َیْعَمُلَها   .)٧(»َلِبُسوَها ِإَذا ُكمَّْیَها َوَیْعِقُدونَ  َیْلَبُسوَنَها، الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٥٧٢  َأِبي َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َراِفٍع، ْبنُ  ِبْشرُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .»ُوُضوًءا ُیْحِدثَ  َأوْ  َشْعًرا، َیُكفَّ  َأوْ  ِسْتًرا، َیْكِشفَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َنَهى: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُعَبْیَدَة،

                                                                                                                                                                          
  . )٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشامإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
 واإلجماع السنن في األوسط، وأخرجه ابن المنذر في كتابه )١٥٨٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

من طریق  )٢٩٣/ ٢(عن الدبري، به. وفیه [عبید اهللا بن عمر]. وأخرج تمام في فوائده  )١٧٩/ ٣( واالختالف
. قلت: من الواضح أنَّه »العمامة كور على یسجد كان r النبي أن: «عمر ابن عن نافع، عن عمر، بن اهللا عبید

  صحف من [عبید اهللا بن عمر] إلى [عبد اهللا بن عمر]، واهللا أعلم.
 عن نافع، عن عمر، بن اهللا عبیدمن طریق  )٢٩٣/ ٢(أخرج تمام في فوائده فائدة: إسناده صحیح موقوف.  )(٦

 التهذیب تقریب، ضعیف. العزیز عبد بن سوید. وفیه »العمامة كور على یسجد كان r النبي أن: «عمر ابن
  ، وصواب كما هنا موقوف على ابن عمر، واهللا أعلم.)٢٦٠: ص(

   .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  مقطوع،  إسناده ضعیف )(٧



٣٣٨ 
 

ًئا َوَكانَ  َنْتًنا، َوِطئَ  ِإَذا: «َقالَ  ُوُضوًءا؟ ُیْحِدثُ  َأوْ : َقْوُلهُ  َما: ِلَیْحَیى ُقْلتُ : َقالَ    ،»ُمَتَوضِّ
  .)١(»َسَجدَ  ِإَذا َیَدْیهِ  َعنْ  الثَّْوبَ  َیْكِشفُ  َال « :ِسْتًرا َیْكِشفُ  َال : َوَقْوُلهُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٥٧٣ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َنْكِشفُ  ُكَنا َما: «َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ
  .»َثْوًبا

  .)٢(»َیْفَعُلهُ  َال  اْلَحَسنُ  َوَكانَ  َیَدْیِه، ُیْخِرجُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َوَكانَ : «َقالَ  
َالةِ  َبابُ    اْلَبرَاِدعِ  َعَلى الصَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٥٧٤ ، َعنِ  الرَّ  َأِبي اْبنِ  َعنِ  ،-  َأَحِدِهْما َأوْ  -  َوُحَصْینٍ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
   َعَلى ُنَصلِّيَ  َأنْ  -  َنَهى َأوْ  -  َفَنَهاَنا« َبْكرٍ  َأُبو َخَطَبَنا: َقاَلتْ  ،َعزَّةُ  :َلَها ُیَقالُ  َلهُ  َمْوَالةٍ  َعنْ  ،)٣(َحاِزمٍ 

  .)٤(»اْلَبَراِدعِ 
َالةِ  َبابُ    الطَِّریقِ  َعَلى الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٧٥  ُیَصلَّى َأنْ  َیْنَهى« َكانَ  َعِلی ا، َأنَّ  َأْخَبَرِني،: )٥(َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .»الطَِّریقِ  َجَوادِّ  َعَلى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٧٦  َأنْ  َیْكَرهُ « َكانَ : ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  اْلَجِزیَرِة، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
طَ    .)١(»َعَلْیَها ُیَصلَّى َأوْ  الطَِّریقِ  َعَلى ُیَتَغوَّ

                                                           
. فائدة: قال )١٢٣: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. رافع بن بشرللحدیث إسنادان، كالهما ضعیف، فیهما  )(١

  ".!!؟ )١٠٩(المحقق: "تقدم في الطهرة انظر رقم 
التیمي عن  طرخان بن سلیمانلألثر ثالثة أسانید، أما األول والثاني، فكالهما ضعیف موقوف، فیهما إرسال  )(٢

. وأما الثالث فإسناده صحیح )٢٥٢: ص( التهذیب تقریبعبد اهللا بن مسعود وابن عمر. انظر: تاریخ وفاته. 
  مقطوع.

عن  )٣٤٩/ ٢٤( الكبیر المعجم، وأخرجه الطبراني في كتابه )١٥٨٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣
 حصین، عن الثوري، رواه: "و )٣٤٠٣/ ٦( الصحابة معرفةكتابه  الدبري، به، وفي [أبي حازم]، وقال أبو نعیم في

  ". مثله حازم، أبي عن أحدهما، عن أو ومنصور،
  قلت: من الواضح [ابن] مزیدة خطأ.

 حازم أبو ، سلمان". قلت: بل هو [!!قال المحقق: "هو عبد العزیز بن أبي حازم من رجال التهذیبفائدة: 
  .)٢٥٩/ ١١( الرجال أسماء في الكمال تهذیب] انظر ترجمته في األشجعیة عزة مولى ، الكوفى األشجعى

  إسناده صحیح موقوف. )(٤
. وقال المحقق: " سقط من هنا اسم الراوي الذي أخبر ابن )١٥٨٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

  جریج". قلت: لم أستطع تعیینه.
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٧٧ ، َعنِ  الرَّ  ِإْبَراِهیمَ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  اْألََسِديِّ  َعاِئذٍ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .الطَِّریقِ  َعنِ  َوَتَنحَّى َیِمیِنِه، َعنْ  َفَأَقاَمِني ،اْلَفْجرِ  ِفي َفَأمَِّني

 َیِمینِ  َعنْ  ُیَصلِّيَ  َأوْ  ،الطَِّریقِ  َیِمینِ  َعنْ  الرَُّجلُ  َیْنِزلَ  َأنْ  ُیْسَتَحبُّ  َكانَ : «)٢(ُسَلْیَمانُ  َقالَ  
  .)٣(»الطَِّریقِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٧٨ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ ، ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َوالثَّْوِريِّ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ
ُل؟ اْألَْرضِ  ِفي ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  َأيُّ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  َذرٍّ  َأِبي َعنْ   ،»اْلَحَرامُ  اْلَمْسِجدُ : «َقالَ  َأوَّ
؟ ُثمَّ : ُقْلتُ   ثُمَّ : «َقالَ  ،»َسَنةً  َأْرَبُعونَ : «َقالَ  َبْیَنُهَما؟ َكمْ : ُقْلتُ : َقالَ  ،»اْألْقَصى اْلَمْسِجدُ  ُثمَّ : «َقالَ  َأيُّ

َالةُ  َأْدَرَكْتكَ  َحْیُثَما  َوَیْقَرأُ  الطَِّریِق، ِفي اْلُمْصَحفَ  ُیْمِسكُ  َأِبي َفَكانَ : «َقالَ  ،»َمْسِجدٌ  َفُهوَ  َفَصلِّ  الصَّ
  .)٤(»الطَِّریقِ  ِفي ُهوَ  َكَما َوَیْسُجدُ  السُُّجوَد،

َالةِ  َبابُ    اْلُقُبورِ  َعَلى الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٧٩  اْلُقُبوِر، َوَسطِ  ِفي ُنَصلِّيَ  َأنْ  َأَتْكَرهُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َسَعةٌ  َوَبْیَنهُ  َوَبْیِني، َقْبرٌ  َكانَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : َقالَ  »َذِلكَ  َعنْ  ُیْنَهى َكانَ  َنَعْم،: «َقالَ  َقْبٍر؟ ِإَلى َمْسِجدٍ  ِفي َأوْ 
  .)٥(»اْلُقُبورِ  َوَسطَ  ُیَصلَّى َأنْ  ُیْكَرهُ : «َقالَ  ؟َفَصاِعًدا ِذَراعٌ  َمْسِجدٍ  َعَلى َأوْ  ُبْعدٍ  َغْیرُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٨٠ ، َال : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  اْلِقْبَلةِ  َوَبْینَ  َوَبْیَنَك، ُتَصلِّ
  .)٦(»َفَصلِّ  ِذَراعٍ  ِسْترُ  َوَبْیَنهُ  َبْیَنكَ  َكانَ  َوإِنْ  َقْبٌر،

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٨١ ، ثَاِبتٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُعَمرُ  َرآِني: َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  اْلَبَناِنيِّ
: َقالَ "  -  اْلَقَمرُ : َیُقولُ  َفَحِسْبُتهُ  - : " َقالَ  ،»اْلَقْبرُ : «َیُقولُ  َفَجَعلَ  َقْبٍر، ِعْندَ  ُأَصلِّي َوَأَنا اْلَخطَّابِ  ْبنُ 

  .»ِإَلْیهِ  ُتَصلِّ  َال  اْلَقْبرُ  :َأُقولُ  ِإنََّما: «َفَقالَ  ،َفَأْنُظرُ  السََّماءِ  ِإَلى َرْأِسي َأْرَفعُ  َفَجَعْلتُ 

                                                                                                                                                                          
، وٕاسحاق بن راشد )١٦٣٧٥(موقوف، مع أنَّ الرجل المبهم هو [إسحاق بن راشد] كما في رقم  إسناده ضعیف )(١

  .)١٠٠: ص( التهذیب تقریبلم یدرك زمن ابن عمر. انظر تاریخ وفاته. 
، وعلق علیه المحقق فقال: "انظر من سلیمان هذا؟". قلت: لم )١٥٩٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

  تمییزه.أستطع 
  .!! لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فأتوقف فیه؛ ألنَّي لم أستطع تمییز سلیمان )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
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  .)١(اْلُقُبورِ  َعنِ  َفَیتََنحَّى ُیَصلِّيَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا ِبَیِدي َیْأُخذُ  َماِلكٍ  ْبنُ  َأَنُس  َفَكانَ : ثَاِبتٌ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٨٢ ، َعنِ  الرَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َیْحَیى، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الثَّْوِريِّ

r» : ٢(»َواْلَحمَّامَ  اْلَقْبرَ  ِإالَّ  ،َمْسِجدٌ  ُكلَُّها اْألَْرُض(.  
                                                           

  إسناده صحیح موقوف.  )(١
 موصوالً  روي وقد مرسل، الثوري حدیث: ")٦٠٩/ ٢( الكبرى السننالحدیث صحیح، وقال البیهقي في كتابه  )(٢

  ".والدراوردي زیاد، بن الواحد عبد وصله على تابعه وقد موصول، سلمة بن حماد وحدیث بشيء، ولیس
 یذكر أحیانا الدراوردي كانعلى روایة الدراوردي، فقال: " )٧٥: ص( الكبیر العللوعلق الترمذي في كتابه   

  ".مرسل أبیه عن،  یحیى بن عمرو عن،  وغیره الثوري روایة والصحیح. فیه یذكر لم وربما. سعید أبي عن فیه
 من یحیى بن عمرو وحدیث: ")٢٠٥/ ٢( الترمذي جامع على الطوسي مستخرج وقال الطوسي في كتابه  

  ".مرسل وهو وأصح أثبت سفیان روایة
  ." أرسلوه أكثرهم الحدیث"): ٨٧٤/ ٢( الدارمي سننوقال البخاري في كتاب   
: روایتین محمد بن العزیز عبد عن روي قد سعید أبي حدیث: ")١٣٢١٣١ -/ ٢(وقال الترمذي في سننه   

 بن عمرو عن الثوري، سفیان روى ،" اضطراب فیه حدیث وهذا یذكره، لم من ومنهم سعید، أبي عن ذكره من منهم
 عن سعید، أبي عن أبیه، عن یحیى، بن عمرو عن سلمة، بن حماد ورواه مرسل، r النبي عن أبیه، عن یحیى،
 عن سعید، أبي عن روایته عامة وكان: «قال أبیه، عن یحیى، بن عمرو عن إسحاق، بن محمد ورواه ،r النبي
 أثبت r النبي عن أبیه، عن یحیى، بن عمرو عن الثوري، روایة وكأن سعید، أبي عن فیه یذكر ولم ،r النبي

  ".»وأصح
 بن العزیز عبد عن" جامعه" في الترمذي أخرج" :)٣٢٥ - ٣٢٤/ ٢( الرایة نصبوقال الزیلعي في كتابه 

. المقبرة إال مسجد، كلها األرض"   اهللا رسول قال: قال الخدري، سعید أبي عن أبیه عن یحیى بن عمرو عن محمد
 عن أبیه عن یحیى بن عمرو عن عنه اهللا رضي الثوري سفیان فرواه اضطراب، فیه وهذا: قال. انتهى ،"والحمام

  .مرسالً  - السالم علیه-  النبي
  سعید أبي عن فأسنده یحیى، بن عمرو عن سلمة بن حماد ورواه

 اإلرسال، روایته عامة وكان أخرى، وأرسله مرة، فأسنده یحیى، بن عمرو عن إسحاق بن محمد ورواه 
  .انتهى وأصح، أثبت الثوري روایة وكأن

 الثالث، القسم من والعشرین، التاسع النوع في المذكور، باللفظ مسندا" صحیحه" في حبان ابن ورواه 
": اإلمام" في الشیخ قال. انتهى یخرجاه، ولم ومسلم، البخاري، شرط على صحیح إنه: وقال ،"المستدرك" في والحاكم
  . انتهى أعلم، واهللا مقبول، فهو ثقة، الرافع كان وٕاذا اإلرسال، به أعل ما وحاصل

 مضطرب، هو: وقال وغیره،. الترمذي ضعفه ضعیف، حدیث هو": الخالصة" في اهللا رحمه النووي قال
 ضعیف وهو أسانیده، یصحح قد وألنه منه، هذا في أتقن فإنهم صحیحة، أسانیده: الحاكم بقول هذا یعارض وال

  ."انتهى الضطرابه،
 وهوفقال: " )٢٨٤ -٢٨٣/ ٢( األحكام كتاب في واإلیهام الوهم بیانوعلق علیهم ابن القطان في كتابه 

 هو ؛هنا ها ذكرته ألجله الذي فإن هذا وٕالى .ثقة أسنده الذي كان إذا االختالف یضره ال أن ینبغي ولكن ذكر، كما
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 اهللا رسول ذكر في شك یحیى بن عمرو أن روایته في حماد أخبر فقد[أي موصوًال]، ...،  هكذا ذكره داود أبا أن
r، ثم تیقن أو تیقن، ثم أوالً  شك فسواء یدور، وعلیه حدیثه، الحدیث فإن عمرو، إلى مرفوعاً  رووه الذین ومنتهى 

  .فیه یختلف لكان للرفع، متیقنا به حدث أن بعد الشك أنه منهما الواقع تعین لو فإنه شك،
 تیقن، ثم شاكاً  به حدث قدرناه وٕان یقبله، ضائر غیر یراه ومن یقبله، ال قادحاً  المحدث نسیان یرى فمن

 مكتوباته، أو مسموعاته في یراه أن مثل الیقین، أسباب من سبب على الشك بعد عثر: یقال أن یحتمل هنا فها
 فقد فعل إذا فإنه نقله، في هذا مثل یترك أن للمحدث ینبغي فال هذا ومع .تشككه من تقدم ما یبالي فال شكه، فیرتفع

  ". روایته في رأیه قبول منا أراد
 حماد الحدیث هذا روى: ")١٨٢/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطوقال ابن المنذر في كتابه 

 أو ثقة الحدیث روى إذا r النبي عن سعید أبي عن متصالً  الواحد عبد كروایة كثیر بن وعباد والدراوردي سلمة بن
 تخلف الحدیث یوهن ولم r النبي عن موصوالً  روى من بروایة الحدیث یثبت بعضهم وأرسله متصالً  مرفوعاً  ثقات
 یزید ومما الشهادات من وكثیر األخبار، في والزیادات األسانید في الزیادات في السبیل وهذا إیصاله عن تخلف من
  ".»صالتكم من بیوتكم في اجعلوا: «قال أنه r النبي عن عمر ابن عن الثابت ووضوحاً  تأكیداً  ذلك

 المقابر في الصالة كراهیة في العلم أهل بعض واحتج: ")٦١٠/ ٢( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه 
 وبالحدیث" قبوراً  تتخذوها وال بیوتكم، في صالتكم من اجعلوا"  r اهللا رسول قال: قال عمر ابن عن الثابت بالحدیث

 یحذر"  مساجد أنبیائهم قبور اتخذوا والنصارى الیهود على اهللا لعنة"  r النبي عن عباس، وابن عائشة، عن الثابت
 أن یكره كان أنه العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن وروینا موضعهما، في مخرجان والحدیثان صنعوه، ما مثل

  ".الحمام في الرجل یصلي
 المقبرة إال مسجد كلها األرض: "حدیث: ")٦٥٩ - ٦٥٨/ ١( الحبیر التلخیصوقال ابن حجر في كتابه  

 سعید أبي حدیث من والحاكم ،حبان وابن ،خزیمة وابن ،ماجه وابن ،والترمذي ،داود وأبو ،وأحمد ،الشافعي"  والحمام
  .وٕارساله وصله في واختلف الخدري

 عمرو عن الثوري ورواه سعید أبي عن أبیه عن یحیى بن عمرو عن سلمة بن حماد رواه: الترمذي قال
 وهذا روایتان فیه محمد بن العزیز عبد عن وروي وأثبت أصح الثوري روایة وكأن r النبي عن أبیه عن یحیى بن

  .اضطراب فیه حدیث
 یحیى بن عمرو عن إسحاق بن ومحمد الرحمن عبد بن اهللا وعبد زیاد بن الواحد عبد رواه: البزار وقال

  .موصوالً 
 بن السري ثنا ثقة المؤذن محمد بن جعفر حدثنا فیها وقال ،المحفوظ المرسل العلل في: الدارقطني وقال

 المرسل وقال موصوالً  به سعید أبي عن أبیه عن یحیى بن عمرو عن سفیان ثنا وقبیصة نعیم أبو ثنا یحیى
  .المحفوظ

 النووي وقال ،أیضاً  المرسل البیهقي ورجح ومرسالً  موصوالً  عیینة ابن عن عندي وجدته: الشافعي وقال
 مقبول فهو ثقة له الواصل كان وٕاذا اإلرسال به علل ما حاصل اإلمام صاحب وقال ضعیف هو الخالصة في

  ".یصب فلم قال كذا الطرق من طریق من یصح ال هذا له التنویر كتاب في فقال دحیة ابن وأفحش
) على الروایات التي احتج به البیهقي، وابن ٣٢٤ -٣٢٣/ ٢قلت: وقال الزیلعي في كتابه نصب الرایة (

ا حدیث ابن عمر، فأخرجه الترمذي. وابن ماجه في "المساجد" عن زید بن جبیرة عن داود بن المنذر فقال: "أم



٣٤٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٨٣ ، َعنِ  الرَّ  َیتَِّخُذوا َأنْ  َیْكَرُهونَ  َكاُنوا: " َقاُلوا ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(" َواْلَحشَّ  َواْلَحمَّاَم، اْلَقْبَر،: ِقْبَلةً  َأْبَیاتٍ  َثَالَثةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٨٤ ، َعنِ  الرَّ  الَ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ ، )١(ثَاِبتٍ  َأِبي ْبنِ  َحِبیبِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
، ِإَلى ُتَصلَِّینَّ    .)٢(»اْلَمْقَبَرةِ  ِفي َوَال  َحمَّاٍم، َوَال  َحشٍّ

                                                                                                                                                                          
. والمقبرة. والمجزرةنهى أن یصلى في سبعة مواطن: في المزبلة.  rالحصین عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا 

  . انتهى اهللا، بیت ظهر وفوق. اإلبل ومعاطن. الحمام وفي. الطریق وقارعة
 روى وقد حفظه، قبل من جبیر بن زید في تكلم وقد القوي، بذاك إسناده لیس حدیث هذا: الترمذي قال

 مثله، r النبي عن عمر عن عمر ابن عن نافع عن العمري عمر بن اهللا عبد عن الحدیث هذا سعد بن اللیث
 بعض ضعفه العمري عمر بن اهللا وعبد سعد، بن اللیث حدیث من وأصح أشبه، r النبي عن عمر ابن وحدیث

  . انتهى القطان، سعید بن یحیى منهم: حفظه قبل من الحدیث أهل
 أبو وقال بثقة، لیس: النسائي وقال الحدیث، منكر: البخاري فقال ضعفه، على الناس اتفق جبیر بن وزید

 ما عامة: عدي ابن وقال الحدیث، ضعیف: الدارقطني قال حدیثه، یكتب ال ،جداً  الحدیث منكر: واألزدي حاتم
 عن المناكیر یروي الحدیث، منكر جبیر بن زید": الضعفاء كتاب" في حبان ابن وقال أحد، علیه یتابعه ال یرویه

  .انتهى روایته، عن التنكب فاستحق المشاهیر،
 ابن عن نافع عن سعد بن اللیث حدثني صالح أبي عن" سننه" في ماجه ابن فأخرجه عمر، حدیث وأما

. والمزبلة. والمقبرة. اهللا بیت ظهر: فیها الصالة یجوز ال مواطن سبع: "قال ،r اهللا رسول أن عمر عن عمر
 في الشیخ قال الترمذي، إلیها أشار التي الطریق وهذه. انتهى ،"الطریق ومحجة. اإلبل وعطن. والحمام. والمجزرة

 هذه في والحدیث فیه، تكلم قد فإنه صالح، بن اهللا عبد: واسمه سعد، بن اللیث كاتب صالح، أبو وعلته": اإلمام"
 سألت": العلل كتاب" في حاتم أبي ابن وقال. انتهى عمر، ابن مسند من األولى الروایة وفي عمر، مسند من الروایة

" التنقیح" صاحب وقال. انتهى واهیان، اإلسنادان: فقال جبیر، بن زید ورواه به، صالح أبو رواه حدیث عن أبي
 في عنه روى البخاري أن والصحیح آخرون، فیه وتكلم جماعة، وثقه فقد اللیث، كاتب صالح، أبو وأما: اهللا رحمه

  ".انتهى ،"الصحیح"
 اهللا عبد حدیث منها شواهد وله": فقال )٦٥٩/ ١( الحبیر التلخیصقلت: رد ابن حجر علیه ا في كتابه 

 أصلي أن نهاني حبي إن: "علي حدیث ومنها حبان ابن أخرجه"  المقبرة في الصالة عن نهي: "مرفوعاً  عمرو بن
  .داود أبو أخرجه"  المقبرة في

 الغنوي مرثد أبي حدیث من مسلم وفي اللفظ بهذه أره لم، محاریب القبور تتخذ أن نهى r أنه: حدیث
 وفي"  ذلك عن أنهاكم إني مساجد القبور تتخذوا ال: "لفظ وفي ،"علیها تجلسوا وال القبور إلى تصلوا ال: "رفعه

 من مسلم ورواه الحدیث"  مساجد أنبیائهم قبور اتخذوا والنصارى الیهود اهللا لعن: "عائشة حدیث من علیه المتفق
  ".وجندب، هریرة أبي حدیث

   .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  إسناده ضعیف مقطوع، )(١
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٣٤٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٨٥ ، َعنِ  الرَّ  اْبنِ  َعنِ  َظْبَیاَن، َأِبي َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبیبِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
، ِإَلى ُتَصلَِّینَّ  َال : «َقالَ  َعبَّاسٍ    .)٤(»اْلَمْقَبَرةِ  ِفي َوَال  ،)٣(اْلَحمَّامِ  ِفي َوَال  َحشٍّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٨٦ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ ، َعنْ  اْلَحاِرِث،)٥(وَ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َوالثَّْوِريِّ    -  َعِليٍّ
  
  

  .)٦(»َمَساِجدَ  اْلُقُبورَ  َیتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  ِشَرارِ  ِمنْ : «َقالَ  - َرَفَعهُ  َمْعَمًرا َوَأْحَسبُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٨٧  َتْجَعلْ  َال  اللَُّهمْ : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٧(»َمَساِجدَ  َأْنِبَیاِئِهمْ  ُقُبَورَ  اتََّخُذوا َقْومٍ  َعَلى اللَّهِ  َغَضبُ  اْشَتدَّ  َفِإنَّهُ  ِإَلْیِه، ُیَصلَّى َوثنا َقْبِري
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٨٨  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  اللَّهِ  ُعَبْیدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َطَرفَ  َوْجِههِ  َعَلى ُیْلِقي َجَعلَ  اْلَوَفاةُ  َحَضَرْتهُ  َلمَّا ،r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأْخَبَرُه، َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  ُعْتَبَة،

                                                                                                                                                                          
 واإلجماع السنن في األوسط، وفي )١٥٨٥(، وفي رقم  )١٥٩٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

عن الدبري، به. زید بین [حبیب بن أبي ثابت] و[ابن عباس] [عن أبي ظبیان]. قلت: حبیب  )١٨٣/ ٢( واالختالف
الواضح أنَّ [حبیب بن أبي . قلت: فمن )١٥٨: ص( التحصیل جامعبن أبي ثابت سمع من ابن عباس، كما في 

  ثابت] سمعه من [ابن عباس]، ومرة سمعه من تلمیذه [أبي ظبیان]، واهللا أعلم.
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  [حمام]. )١٥٩٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
[عن]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "و"، والتصویب من "األوسط" البن  )١٥٩٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥

ابن المنذر لم یروي [عن عبد الرزاق]، بل عن [الدبري عن عبد الرزاق]، فائدة: المنذر،...، عن عبد الرزاق، به". 
  كما في األوسط، وٕانما قال هنا [عن]؛ ألنَّ [عن] تؤدي معنا [من طریق].

: ص( التحصیل جامع. األعور الحارثعن  السبیعي إسحاق أبا تدلیس فیه ألنَّ وقوف، فیه إسناده ضعیف م )(٦
مرفوعًا من  )٧٨/ ٣(ورواه البزار في مسنده  ).١٤٦: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، األعور الحارث، و )٢٤٥

  ".اإلسناد بهذا الوجه هذا من إال علي، عن یروى نعلمه ال الحدیث هذاطریق أبي إسحاق، به، ثم علق علیه فقال: "
 علي، عن إسحاق، أبي عن معمر، عن الرزاق، عبدعن  )٦٤٤/ ٢( الفتنرواه أبا نعیم في كتابه فائدة:   

  . "»أحیاء وهم الساعة تدركهم من الناس شرار، من أو شرار، إن: «قال
 البزار مسندقلت: من الواضح أنَّه اسقط [الحارث] بین [أبي إسحاق] و[علي]، كما هو واضح هنا، وفي 

  .)١٨٣/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسط، و )٧٧/ ٣(
  . )١٥٨٨(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث ابن عباس برقم  )(٧



٣٤٤ 
 

 ُقُبَورَ  اتََّخُذوا ؛َوالنََّصاَرى اْلَیُهودِ  َعَلى اللَّهِ  َلْعَنةُ : «َوَیُقولُ  َوْجِههِ  َعنْ  َكَشَفَها ِبَها اْغَتمَّ  َفِإَذا َخِمیِصِه،
  . »َمَساِجدَ  َأْنِبَیاِئِهمْ 

  .)١(»َصَنُعوا الَِّذي ِمْثلَ  ُیَحذِّرُ : «َعاِئَشةُ  َتُقولُ : َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٨٩  اْلُمَسیِِّب، اْبنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ِشَهابٍ  اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»َمَساِجدَ  َأْنِبَیاِئِهمْ  ُقُبَورَ  اتََّخُذوا ،اْلَیُهودَ  اللَّهُ  َقاَتلَ : «َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٩٠  َوَسطَ  ُیَصلَّى، َأنْ  ُیْنَهى: «َقالَ  َأنَّهُ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  الرَّ

  .)٣(»َواْلُجبَّانِ  اْلَحمَّاَماِت، َأوِ  اْلُقُبوِر،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٩١ َالةِ  َعنِ  َوُسِئلَ  ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َوَسطَ  الصَّ

 َفَلَعَنُهمُ  ،َمَساِجدَ  َأْنِبَیاِئِهمْ  ُقُبَورَ  اتََّخُذوا ِإْسَراِئیلَ  َبُنو َكاَنتْ : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ِلي، ُذِكرَ : َقالَ  اْلُقُبوِر؟
  .)٤(»َتَعاَلى اللَّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٩٢  َأْعَلُمهُ  الَ «: َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةَ  َیْكَرهُ  َكانَ  ِإالَّ    .)٥(»َشِدیَدةً  َكَراَهةً  اْلُقُبورِ  َوَسطَ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٩٣  ُیَصلِّيَ  َأنْ  َیْكَرهُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َأَكانَ : ِلَناِفعٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َمامُ : «َقالَ  ،»اْلَبِقیعِ  َوَسطَ  َسَلَمةَ  َوُأمِّ  َعاِئَشَة، َعَلى َصلَّْیَنا َلَقدْ : «َقالَ  اْلُقُبوِر؟ َوَسطَ   َعَلى َصلَّْیَنا َیَومَ  َواْإلِ

  .)٦(»ُعَمرَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َذِلكَ  َوَحَضرَ  ُهَرْیَرَة، َأُبو -َعْنَها اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ 
َالةِ  َبابُ  ِبلِ  َوُلُحومِ  الدََّوابِّ  )٧(ُمرَاحِ  ِفي الصَّ أُ  َهلْ  اإلِْ   ِمْنَها؟ ُیَتَوضَّ

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٢
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا. )(٣
  .)١٥٨٨(رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  وله شاهد من حدیث ابن عباس برقم  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
 إلیه یروح الذي الموضع فهو بالفتح وأما. لیالً  إلیه تأوي أي: الماشیة إلیه تروح الذي الموضع: بالضم راحالمُ  )(٧

  .)٢٧٣/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .منه یغدى الذي للموضع كالمغدى، منه، یروحون أو القوم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٤٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٩٤ ِبِل؟ ُمَراحِ  ِفي ُیَصلِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ : َقالَ  اْإلِ
ِبلِ  )١(َأْعَطانِ  ِفي ُأَصلِّيَ  َأنْ  َأُیْكَرهُ : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ «  َوَلْوالَ  اْلَباِرِك، اْلَبِعیرِ  ِإَلى الرَُّجلُ  َیُبولُ  َأنَّهُ  َأْجلِ  ِمنْ  اْإلِ

  .)٣(»)٢(ُمَراِحَها ِبَمْنِزَلةِ  َفُهوَ  َذِلكَ  ُتِحسَّ  َلمْ  َفِإنْ  ِإًذا، َعْنهُ  َفُكفَّ : «َقالَ  ،ُمَراِحَها ِبَمْنِزَلةِ  َلَكانَ  َذِلكَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٩٥  ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقاَال  َوَقَتاَدَة، اْلَحَسِن، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

ِبلِ  َأْعَطانِ  ِفي ُیَصلِّي َوَال  اْلَغَنِم، َمَراِبضِ  ِفي   .)٤(»اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٩٦ ، َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

ِبِل؟ َأْعَطانِ  ِفي َأُنَصلِّي: ُسِئلَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعاِزٍب، ْبنِ  اْلَبَراءِ  َعنِ  َلْیَلى، َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  : َقالَ  اْإلِ
أُ : َقالَ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  اْلَغَنِم؟ َمَراِبضِ  ِفي َأَفُنَصلِّي: َقالَ  ،»َال «   .)٥(»َال : «َقالَ  اْلَغَنِم؟ ُلُحومِ  ِمنْ  َأَنَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٩٧  َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٦(ِمْثَلهُ  ،r النَِّبيِّ  َعنِ  َعاِزٍب، ْبنِ  اْلَبَراءِ  َعنِ  َلْیَلى،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٥٩٨ ، َعنِ  الرَّ  َأَكلَ « اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ،َسْبَرةَ  َأِبي َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
ِبلِ  ُلُحومِ  ِمنْ  أْ  َولمْ  َصلَّى، ثُمَّ  اْإلِ   .)٧(»َیَتَوضَّ

                                                           
  .)٢٥٨/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة .الماء حول اإلبل مبرك )(١
 تصلي أن أتكره لعطاء قلت :قال جریج بن عن الرزاق عبد وذكر: ")٣٤٦ -٣٤٥/ ٢( االستذكاروفي كتاب  )(٢
 :قلت، مراحها مثل عطنها لكان ذلك ولوال ،البارك البعیر إلى الرجل یبول أنه أجل من ،نعم :قال ،اإلبل أعطان في

  ".مراحها بمنزلة فهو قال إذا عطنها من أخش لم فإذا :قلت ،نعم :قال ،الغنم مراح في أتصلي
  إسناده صحیح موقوف.  )(٣
. وأما )٢٨٣: ص( التحصیل جامعللحدیث إسنادان، أما األول فیه إرسال معمر بن راشد عن الحسن البصري.  )(٤

  .)١٥٩٦(الثاني فرجاله ثقات. والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث البراء بن عازب برقم 
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥
  ].الرازي)، وهو [عبد اهللا بن عبد اهللا ١٥٩٦إسناده صحیح، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّ عیین برقم ( )(٦

]، في مصنف ابن أبي شیبة، فمرة قال [عبد اهللا بن الرازياختلف في اسم [عبد اهللا بن عبد اهللا  فائدة 
 )٦٢٩/ ٢( للبیهقي الكبرى السنن، و )٣٣٧/ ١(] كما في اهللا عبد بن اهللا عبید، ومرة [)٥٠/ ١(عبید اهللا] كما في 

  من طریق ابن أبي شیبة.
  .)١٨٣/ ١٥( الرجال أسماء في الكمال تهذیبقلت: صوابه كما هنا. انظر ترجمته في   

، وٕارسال أبا سبرة النخعي عن )١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٧
  .)٣٤٠/ ٣٣( الكمال تهذیبعمر بن الخطاب. 



٣٤٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٥٩٩  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  ُقَرْیٍش، ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
r» :ْأنَ  َیْعِني -: َقالَ  ،»اْلَجنَّةِ  َدَوابِّ  ِمنْ  َفِإنََّها ؛)١(ُرَعاَمَها َواْمَسُحوا اْلَغَنِم، َمَراِبضِ  ِفي َصلُّوا  الضَّ

  .)٢(»َمَناِخِرَها ِفي َیُكونُ  َما: «َقالَ  ُرَعاُمَها؟ َما: ُقْلَنا ِمْنَها،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠٠  ،ِهْندٍ  َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  :َلهُ  ُیَقالُ  اْلَمِدیَنةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َشْیخٍ  َعنْ  الرَّ

 َأنَّهُ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َماِلٍك، ْبنِ  ُحَمْیدِ  َعنْ  ،)٣(الدِّیِليِّ  َحْلَحَلةَ  َأِبي ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ 
 َفِإنََّها - َمَراِبِضَها ِفي: َقالَ  َأوْ  -  َناِحَیِتَها ِفي َوَصلِّ  الرَُّعاَم، َعْنَها َواْمَسحْ  َغَنِمَك، ِإَلى َأْحِسنْ : " َقالَ 
  .)٤(" اْلَجنَّةِ  َدَوابِّ  ِمنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠١  ،)٥(ِباْلَمِدیَنةِ  َرُجًال  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َحیَّانَ  َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(»اْلَجنَّةِ  َدَوابِّ  ِمنْ  َفِإنََّها ،ُرَعاَمَها َواْمَسُحوا اْلَغَنِم، َمَراِبضِ  ِفي َصلُّوا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠٢  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةُ  َأْدَرَكْتكَ  ِإَذا: " َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُمَغفَّلٍ  ، اْلَغَنمِ  َمَراِبضِ  ِفي الصَّ  َأْدَرَكْتكَ  َوإَِذا َفَصلِّ

ِبلِ  َأْعَطانِ  ِفي   .)٧(" - الشَّْیَطانِ  ِعَیانِ  ِمنْ : َقالَ  َأوْ  - الشَّْیَطانِ  ِخْلَقةِ  ِمنْ  َفِإنََّها َفاْبَتِرْز  اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٠٣ : َقالَ  ؟)١(الشَّاةِ  ُمَراحِ  ِفي ُأَصلِّي: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»ِفیهِ  ُتَصلِّ  َفَال « )٢([...] :َقالَ  َأْظُهِرَها؟ َبْینَ  اْلَكْلبِ  َبْولِ  َأْجلِ  ِمنْ  َأَتْكَرُههُ : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ «
                                                           

  .)٢٣٥/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .أنوفها من یسیل ما الرعام )(١
  .)١٦٠٠(اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، ومن الواضح أنَّ الحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث أبا هریرة، برقم  )(٢
]. المدني الدیلي حلحلة بن عمرو بن محمد، وذكر في ترجمته [)١٦١٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

  )٢٠٤/ ٢٦( الرجال أسماء في الكمال تهذیب
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٤
قال المحقق: "الرجل المبهم هو أبو زرعة بن عمرو بن جریر، فقد أخرجه "هق" من طریق إبراهیم بن عیینة عن  )(٥

 بن إبراهیممن طري  )٦٣٠/ ٢( للبیهقي الكبرى السنن". قلت:أخرجه البیقي في كتابه !!؟ أبي حیان، عن أبي زرعة
  . هریرة أبي عن جریر، بن عمرو بن زرعة أبي عن یذكر حیان أبا سمعت: قال عیینة

 إبراهیم إال حیان أبي عن الحدیث هذا یرو لم: ")٢٩١/ ٥( األوسط المعجموعلق علیه الطبراني في كتابه   
  . " عیینة بن

  .)٩٢: ص( التهذیب تقریب، یهم، ولم یتابعه أحد. عیینة بن إبراهیمقلت: 
  .)١٦٠٠(اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، ومن الواضح أنَّ الحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث أبا هریرة، برقم  )(٦
 التهذیب تقریب تحریر. الحدیث متروك، التمیمي عبید بن عمرو فیه ،منكر إسنادهالحدیث صحیح لغیره، وهذا  )(٧
  لغیره". صحیح" :)٣٥٣/ ٢٧( أحمد مسندومتابعاته قال عنها شعیب األرنؤوط في حاشیة  ).٣/١٠٠(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٤٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠٤  َعنْ  َأْدِرُكوا: «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َطاُوٍس، َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  )٤([...] الرَّ
  .)٥(»اْلِكَالبِ  َمَراِبُض  َعَلْیَها ُیتََّقى َما َوَأَشدُّ  اْسَتَطْعُتْم، َما َصَالِتُكمْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠٥ : َقالَ  اْلَبَقِر؟ ُمَراحِ  ِفي َأُیَصلَّى: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َبلِ : «َقالَ  ِلَوْجِهي؟ َأْفَحُص  َأمْ  اْلَبْعرِ  َعَلى َأْسُجدُ  ،َكَذِلكَ  اْلُمَراحِ  ِفي َصلَّْیتُ  ِإَذا َأَرَأْیتَ : َقالَ  ،»َنَعمْ «

  .)٦(»ِلَوْجِهكَ  اْفَحْص 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٠٦ ، َعنِ  الرَّ   : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

  
  .)٧(»ِسْرِقینٌ  ِفیهِ  َمَكانٍ  َعَلى اْلَبِریدِ  َدارِ  ِفي اْألَْشَعِريُّ  ُموَسى َأُبو ِبَنا َصلَّى«

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠٧ : " َأنَُّهمْ  َبْهَراَم، ْبنَ  َوَسَلَمةَ  َطاُوسٍ  اْبنِ  َعنِ  َشْیَبَة، َأِبي ْبنِ  ُنْعَمانَ  َعنْ  الرَّ
 -  َوَمَضى ِفیهِ  َیْنِزلَ  َأنْ  َفَكِرهَ  َكْلٍب، َأَثرَ  َفَرَأى ،َمَكانٍ  ِفي َیْنِزُلوا َأنْ  َفَأَراُدوا َسَفرٍ  ِفي َطاُوٍس، َمعَ  َكاُنوا

  .)٨(" - َعْنهُ  َفَتَنحَّى: َقالَ  َأوْ 
َالةِ  َبابُ    اْلَبْیَعةِ  ِفي الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠٨ ، َعنِ  الرَّ  َكانَ  َأنَّهُ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، َعنْ  ُخَصْیٍف، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٩(»َتَماِثیلُ  ِفیَها َكانَ  ِإَذا اْلَكِنیَسةِ  ِفي ُیَصلَّى َأنْ  َیْكَرهُ «

                                                                                                                                                                          
  [الشَّاء]. )١٦١٦(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١
[إن خشیت بول الكلب بین أظهرها]، وقالوا في حاشیته: "لیس في  )١٦١٦(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢

  األصل، وأثبتناه من "االستذكار"،...، معزوًا لعبد الرزاق".
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
، قلت: من الواضح أنَّه اسقط شیخ المصنف كما أشرت في )١٦١٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

 طاوس، عن لیث، عن فضیل، ابنعن  )٢٥١/ ١(المقدمة، ولم أستطع تعیینه. ورواه ابن أبي شیبة في مصنفه 
  .»لكالبا مرابض علیها یتقى ما وأشد استطعتم، ما صالتكم اعزلوا: «قال عباس، ابن عن

: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف موقوف، إسناده )(٥
٤٦٤.(   

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٦
  إسناده صحیح موقوف.  )(٧
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٨
 التهذیب تقریب، سيء الحفظ، ولم یتابعه أحد. الجزري الرحمن عبد بنموقوف، فیه خصیف  إسناده ضعیف )(٩
 في یصلي عباس ابن وكان: ")١٩٢/ ٤( البخاري صحیح شرح القاري عمدة.  وقال العیني في كتابه )١٩٣: ص(



٣٤٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٠٩ ، َعنِ  الرَّ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ،)١(ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعَطاءِ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َتْنِزلُ  السَّْخَطةَ  َفِإنَّ  ِعیِدِهْم، َیْومَ  َكَناِئِسِهمْ  ِفي َعَلْیِهمْ  َتْدُخُلوا َوَال  اْألَعاِجِم، َرَطاَنةَ  َتَعلَُّموا َال : «َقالَ 

  .)٢(»َعَلْیِهمْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١٠  َلمَّا: َقالَ  ،ُعَمرَ  َمْوَلى َأْسَلمَ  َعنْ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

 َنْدُخلُ  َال  ِإنَّا: «ُعَمرُ  َفَقالَ  َوَدَعاُه، َطَعاًما النََّصاَرى ُعَظَماءِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َلهُ  َصَنعَ  ،الشَّامَ  ُعَمرُ  َقِدمَ 
َورِ  ِمنَ  َكَناِئَسُكمْ    .)٣(- التََّماِثیلَ  َیْعِني -  »ِفیَها الَِّتي الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١١  َقِدمَ  ِحینَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َأْسَلَم، َعنْ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َأْنتَ  َوُتْكِرَمِني َتِجیَئِني، َأنْ  ُأِحبُّ  ِإنِّي: ِلُعَمرَ  َوَقالَ  َطَعاًما، النََّصاَرى ِمنَ  َرُجلٌ  َلهُ  َصَنعَ  ،الشَّامَ 

َورِ  َأْجلِ  ِمنْ  َكَناِئَسُكمْ  َنْدُخلُ  الَ  ِإنَّا: «ُعَمرُ  َفَقالَ  النََّصاَرى، ُعَظَماءِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َوُهوَ  َوَأْصَحاُبكَ   الصُّ
  .)٤(-  التََّماِثیلَ  َیْعِني -  »ِفیَها الَِّتي

                                                                                                                                                                          
 الجعدیات، في البغوي وصله]، )٩٤/ ١([أي علقه البخاي في صحیحه  التعلیق هذا .تماثیل فیها بیعة إال البیعة
 وفیه خصیف، فیه بسند) مصنفه( في شیبة أبي ابن وروى)  المطر في فصلى خرج تماثیل فیها كان فإن: (فیه وزاد
 في بالصالة یر لم وممن تصاویر فیها كان إذا الكنیسة في الصالة كره أنه عباس ابن عن مقسم عن: كالم

  ".الكنائس
عن أبي عن عطاء بن دینار؟". . وقال المحقق: "هل الصواب )١٦٢٢(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

 بن عطاء عن یزید، بن ثور عن من طریق سفیان الثوري، )٣٩٢/ ٩( الكبرى وأخرجه البیهقي في كتابه السنن
 فإن،  عیدهم یوم كنائسهم في المشركین على تدخلوا وال األعاجم رطانة تعلموا ال: " y عمر قال: قال دینار،

  . " علیهم تنزل السخطة
من  )١٦٥: ص( الثقفي روایة یزید ]، واهللا أعلم. وأخرجه أبو القاسم الحرفي في فوائده بن [ثورقلت: لعله   
 ومراطنة إیاكم: قال y الخطاب بن عمر أن الهذلي، دینار بن عطاء حدثني: لهیعة بن عقبة بن اهللا طریق عبد
  .علیهم تنزل السخطة فإن عیدهم، یوم بیعهم في تدخلوا وأن األعاجم،

 التهذیب إسناده ضعیف موقوف، فیه عطاء بن دینار لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاته. تقریب )(٢
 بإسناد البیهقي عن روایة البیهقي: "روى )٣٤٤/ ٢( الفاروق قال ابن كثیر في كتابه مسندفائدة: . )٣٩١: ص(

  ".!!صحیح
. وتوبع )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣

  ).١٦١١برقم (
  إسناده صحیح موقوف.  )(٤
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٣٤٩ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١٢ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  ُجَبْیرِ  ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبیبِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
، َسْلَمانَ  َأنَّ  ُمْطِعٍم،  َطاِهًرا، َقْلًبا اْلَتِمْس : ِعْلَجةُ  َلهُ  َفَقاَلتْ  ِفیِه، ُیَصلِّي َمَكاًنا )٢(َیْلَتِمُس  )١(َكانَ  اْلَفاِرِسيَّ
  .)٣(»َفُقْهتِ : «َفَقالَ  ِشئَت، َحْیثُ  َوَصلِّ 

  اْلَمْسِجدَ  َیْدُخلُ  اْلُجُنبِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦١٣ ، اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي َعنْ  اْلَجَزِريِّ

 ُجُنًبا وَالَ : «َقالَ  ِإالَّ  َأْعَلُمهُ  وَالَ  ُمْجَتاًزا، اْلَمْسِجدِ  ِفي َیُمرَّ  َأنْ  ِللُجُنبِ  ُیَرخُِّص  َكانَ  َأنَّهُ  َمْسُعوٍد، اْبنِ  َعنِ 
  .)٤(]٤٣[النساء:  »َسِبیلٍ  َعاِبِري ِإالَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١٤  ِفي اْلُجُنبُ  َیُمرُّ : «َقالَ  ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
] ٤٣: النساء} [َسِبیلٍ  َعاِبِري ِإالَّ  ُجُنًبا َوَال : {َقْولِ  ِمنْ : َقالَ  َذِلَك؟ تَْأُخذُ  َأْینَ  ِمنْ : ِلَعْمٍرو ُقْلتُ  ،»اْلَمْسِجدِ 
  .َماًءا َیِجُدونَ  َال  ُمَساِفِرینَ 

   .)٥(َأْیًضا ُمَجاِهدٌ  َذِلكَ : َوَقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١٥ } َسِبیلٍ  َعاِبِري ِإالَّ  ُجُنًبا َوَال : {َقْوِلهِ  ِفي. ِمْثَلهُ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»َماءً  َیِجُدونَ  َال  ُمَساِفِرینَ : «َقالَ  ،]٤٣: النساء[

                                                           
  .)١٦٢٥(برقم  ١أضافه المحقق من عنده، ولم تضف في دار التأصیل ط )(١
  [َتَلمَّس].  )١٦٢٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢
  إسناده صحیح موقوف.  )(٣
 جامع. مسعود بن اهللا عبد أبیه عن، مسعود بن اهللا عبد بن عبیدة اأب إرسال فیه أنَّ  مع، موقوف صحیح إسناده )(٤

 الغلیل إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیل كتاب صاحب لقول ؛)٢٠٤: ص( التحصیل
 االتصال على محمول أبیه عن وحدیثه. أبیه من یسمع ولم مسعود بن اهللا عبد ابن هو عبیدة وأبو): "٢٨: ص(

 أنه إال أبیه من یسمع لم وٕان عبیدة وأبو والدارقطني، والنسائي المدیني بن كعلي الحفاظ - حكمه في وما - قبله
 من جماعة هذا وعلى مسعود، ابن أصحاب وكبار بیته، أهل من أبیه حدیث یأخذ فهو أبیه، بحدیث الناس أعلم من

  ) ".١٤/ ٦": (الفتح" في رجب وابن) ٤٠٤/ ٦": (الفتاوى" في كما تیمیة كابن المحققین
 فیهلألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع،  )(٥

من طریق  )٥٢/ ٧(، وأخرجه الطبري في تفسیره )١٤٢/ ١٢( بغداد تاریخ: انظر. مجاهد عن جریج ابن تدلیس
ُموا{ ماء یجدون ال مسافرین: «قال ]،٤٣: النساء} [َسِبیلٍ  َعاِبِري ِإالَّ  ُجُنًبا وََال : {مجاهد عن،  نجیح أبي ابن  َفَتَیمَّ

  ، بإسناد صحیح،»فیغتسلوا الماء یجدوا حتى]، ٤٣: النساء} [َطیًِّبا َصِعیًدا
. وفاتهما تاریخ انظر. جبر بن مجاهد عن راشد بن معمر إرسال فیه ضعیف مقطوع، إسنادهاألثر صحیح، وهذا  )(٦

 عن،  نجیح أبي ابنمن طریق  )٥٢/ ٧(وأخرجه الطبري في تفسیره  ).٥٤١ و، ٥٢٠: ص( التهذیب تقریب



٣٥٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١٦ : َقالَ  اْلَمْسِجِد؟ ِفي اْلُجُنبُ  َأَیُمرُّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َنَعمْ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١٧  َیْدُخلُ  َال : «َیُقولُ  َعَطاءً  َسِمْعتُ : َقالَ  َحْوَشبٍ  )٢(َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َذِلكَ  ُیْضَطرَّ  َأنْ  ِإالَّ  اْلَمْسِجدَ  اْلُجُنبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦١٨    ُبد ا َیِجدَ  َال  َأنْ  ِإالَّ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلُجُنبُ  َیُمرُّ  َال : «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
  

  .)٤(»ِفیهِ  َوَیُمرُّ  َیتََیمَُّم،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦١٩ ، َعنِ  الرَّ  ُكلِّ  َعَلى اْلُقْرآنَ  اْقَرإِ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٥(»ُجُنًبا َتُكنْ  َلمْ  َما َحالٍ  ُكلِّ  َعَلى اْلَمْسِجدَ  َواْدُخلِ  ُجُنًبا، َتُكنْ  َلمْ  َما َحالٍ 
  اْلَمْسِجدَ  َیْدُخلُ  اْلُمْشِركِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٢٠ ، َعنِ  الرَّ  ِمنْ  َرْهطٌ  r النَِّبيُّ  َجاءَ : َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالُة، َفُأِقیَمتِ  ثَِقیفٍ  ُسَها َال  اْألَْرَض  ِإنَّ : «َقالَ  ،ُمْشِرُكونَ  َهؤَُالءِ  ِإنَّ  ،اللَّهِ  َنِبيَّ  َیا: َفِقیلَ  الصَّ  ُیَنجِّ
  .)٦(»َشْيءٌ 

                                                                                                                                                                          
: النساء} [َطیًِّبا َصِعیًدا َفَتَیمَُّموا{ ماء یجدون ال مسافرین: «قال ]،٤٣: النساء} [َسِبیلٍ  َعاِبِري ِإالَّ  ُجُنًبا َوَال : {مجاهد

  ، بإسناد صحیح،»فیغتسلوا الماء یجدوا حتى]، ٤٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
قال المحقق: "في األصل: "معمر بن حوشب" وهو سهو الناسخ، وحوشب اثنان كالهما یروي عن أقران الحسن  )(٢

[عمر  بن حوشب]، وقال في حاشیته في األصل:  )١٦٣٠(برقم  ١البصر، راجع التهذیب. وفي دار التأصیل ط
:معمر"، ولعل الصواب ما أثبتناه، وهو عمر بن حوشب الصنعاني روى عن عطاء بن أبي رباح، وروى عنه عبد 

 بن الرزاق عبدمن طریق  )١٣٥: ص( القرآن أحكامالرزاق". قلت: هو الصواب؛ ألنَّ أخرجه الجهضمي في كتابه 
 یضطر نأ الإ المسجد الجنب یدخل ال یقول رباح ابي بن عطاء سمعت قال حوشب نب عمر اخبرنا قال همام
  ".ذلك

  ).٤١١: ص( التهذیب تقریب. مجهول، حوشب بن عمرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
 من نفر أربعة لي اجتمع إذا كنت: "البصري الحسن لقولمع أنَّ فیه إرسال الحسن البصري؛  إسناده صحیح، )(٦

  ). ٧١ص( التحصیل جامع ." r اهللا رسول إلى وأسندته تركتهم r اهللا لرسو  أصحاب
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٣٥١ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٢١  ُمْشِرِكي َأنَّ « ،ُسَلْیَمانَ  َأِبي ْبنُ  ُعْثَمانُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 r النَِّبيِّ  َمْسِجدِ  ِفي َیِبیُتونَ  َكاُنوا ِبَبْدٍر، ُأِسُروا الَِّذینَ  ُأَسَراِئِهمُ  ِفي ِباْلَمِدیَنةِ  r النَِّبيَّ  َأَتُوا ِحینَ  ُقَرْیشٍ 
  .)١(»ُمْشِركٌ  َیْوَمِئذٍ  َوُجَبْیرُ  ،r النَِّبيِّ  ِقَراءةَ  َیْسَمعُ  ُجَبْیرُ  َفَكانَ  ُمْطِعٍم، ْبنُ  ُجَبْیرُ  ِفیِهمْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٢٢  َوَبَنى اْلَمْسِجِد، ِفي ثَِقیفٍ  َوْفدَ  r النَِّبيُّ  َأْنَزلَ : «َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»اْلُقْرآنَ  َوَیْسَمُعونَ  ُیَصلُّوَن، ِحینَ  النَّاَس  َیَرْونَ  الِخَیامَ  ِفیهِ  َلُهمْ 

َالةِ  َبابُ    اْلُعُقوَبةُ  ِفیهِ  الَِّذي اْلَمَكانِ  ِفي الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٢٣ ، َعنِ  الرَّ    ،اْلُمِحلِّ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َشِریٍك، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  
  

، َمعَ  َمَرْرَنا: «َقالَ    .)٣(»َجاَوَزهُ  َحتَّى ِفیهِ  ُیَصلِّيَ  َأنْ  َفَكِرهَ  ِبَباِبلَ  الَِّذي ِباْلَخْسفِ  َعِليٍّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٢٤ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َمرَّ  َلمَّا: َقالَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ

 َأنْ  َباِكینَ  َتُكوُنوا َأنْ  ِإالَّ  َأْنُفَسُهمْ  َظَلُموا الَِّذینَ  َمَساِكنَ  َتْدُخُلوا َال : «َقالَ  ،ِباْلِحَجرِ  r اللَّهِ  َرُسولُ 
  .)٥(اْلَواِديَ  َأَجازَ  َحتَّى السَّْیرَ  َوَأْسَرعَ  ،)٤(َرْأَسهُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َقنَّعَ  ُثمَّ  ،»َأَصاَبُهمْ  الَِّذي ِمْثلُ  ُیِصیَبُكْم،

                                                           
 )٦٩/ ٤(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث جبیر بن مطعم، أخرجه البخاري في صحیحه  )(١

  .»بالطور المغرب في یقرأ r النبي سمعت«: قال[أي جبیر بن مطعم]  بدر أسارى في جاء وكانبلفظ: "
، بلفظ: )٤٣٨/ ٢٩( أحمد مسندرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث عثمان بن أبي العاص في  )(٢
 ال أن r النبي على فاشترطوا لقلوبهم، أرق لیكون المسجد فأنزلهم ،r اهللا رسول على قدموا ثقیف وفد أن"

 وال تعشروا، وال تحشروا، ال أن لكم إن: " فقال: قال غیرهم، علیهم یستعمل وال یجبوا، وال یعشروا، وال یحشروا،
 الحسن سماع في أن غیر الصحیح رجال ثقات رجاله ، وقال شعیب األرنؤوط في حاشیته: "" غیركم علیكم یستعمل

  ".)١٦٢٨٠( رقم الحدیث عند فیه الكالم سلف اختالف عثمان من
قال ابن رجب في فائدة:  ).٣٠٧: ص( التهذیب تقریب. صدوق، شریك بن اهللا عبد فیه موقوف، حسن إسناده )(٣

قلت: أما  ."علي عن أبیه، عن المحل، أبي بن اهللا عبد عن: فقال وكیع، غیر ورواه: ")٢٣٥/ ٣( الباري فتحكتابه 
 بن اهللا عبد عن سفیان، عن وكیع،عن  )١٥٢/ ٢(روایة وكیع یقصد بها ما أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه 

  .»الخسوف في الصالة كره أنه« علي عن المحل، أبي بن اهللا عبد عن العامري، شریك
 الكبرى لطبقاتا كما في كتاب  األزرق یوسف بن إسحاق قلت: تابع المصنف، ووكیع، عن الثوري،  

  ، والطریق التي أشار إلیها ابن رجب لم أقف علیها.)٦/٢٤٢(
  قال المحقق: "قنع رأسه أي غشاه بثوب، أو نصبه ولم ینظر یمینًا وال شماًال". )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥



٣٥٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٢٥ ، َعنِ  الرَّ  َمرَّ  َلمَّا: َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ِدیَناٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َتُكوُنوا َلمْ  َفِإنْ  َباِكیَن، َتُكوُنوا َأنْ  ِإالَّ  اْلُمَعذَِّبینَ  َهؤَُالءِ  َعَلى َتْدُخُلوا َال : «َلَنا َقالَ  ِباْلِحْجِر، r اللَّهِ  َرُسولُ 
  .)١(»َأَصاَبُهمْ  َما ِمْثلُ  َفُیِصیَبُكمْ  ،َعَلْیِهمْ  َتْدُخُلوا َفَال  َباِكینَ 

  اْلَمْسِجدِ  ِفي َیُمرُّ  اْلَكْلبِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٢٦  اْلَمْسِجدِ  ِفي َیُمرُّ  اْلَكْلبَ  َأَرَأْیتَ : «ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»َأَثُرُه؟ َأُیَرشُّ 
زَّاقِ  َعْبدُ  - ١٦٢٧   .)٣(»ُیَرشُّ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َیُمرُّ  اْلَكْلبِ  ِفي: «َقالَ  الثَّْوِريَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  الرَّ

  اْلَمْسِجدِ  ِفي َتُمرُّ  اْلَحاِئضِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٢٨ : َقالَ  اْلَمْسِجِد؟ ِفي َتُمرُّ  اْلَحاِئُض : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: َقالَ  ِباْلَماِء؟ َفَتُرشُّهُ  َدَخلتْ : ُقْلتُ  ،»ِلَتْعَتِزْلهُ  َال،: «َقالَ  اْلَبْیِت؟ ِفي َمْسِجَدَها َأَتْدُخلُ : ُقْلتُ  ،»َال «
  .)٤(»َال «

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٢٩  ،َمْسِجَدَها َحاِئٌض  َوِهيَ  اْلَمْرَأُة، َتْدُخلَ  َأنْ  ُیْكَرهُ : «َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
   .)٥(»َشاَءتْ  َما ِفیهِ  َتَضعُ  َوَلِكنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٣٠  َلهُ  ُیْلِقینَ « ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َجَواِري َكانَ : َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
  .)٦(»ُحیٌَّض  َوُهنَّ  اْلَمْسِجِد، ِفي اْلُخْمَرةَ 

  ؟َطاِهرٍ  َغْیرُ  اْلَمْسِجدَ  َیْدُخلُ  َهلْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٣١  اْلَمْسِجِد؟ ِفي َأَیُمرُّ  ُمَتَوضِّئٍ  َفَغْیرُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٧(»َیُضرُّهُ  َال : «َقالَ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
  إسناده صحیح موقوف.  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٥٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٣٢ ، َعنِ  الرَّ  ،)١(ُهَبْیَرةَ  َأِبي . َعنْ »َیْدُخلَ  َأنْ  ُیْكَرهُ : «َقالَ  َلْیثٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اْلَمْسِجدَ  َیْدُخلُ  ُثمَّ  َیُبوُل،« َكانَ  َأنَّهُ  الدَّْرَداِء، َأِبي َعنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٣٣  َطَرفِ  َعَلى َیْقُعدُ  َكانَ : «ِسیِرینَ  اْبنَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
أُ  ُثمَّ  اْألَْرِض، ِفي َوِرْجَالهُ  اْلَخَالءِ  ِمنَ  َخَرجَ  ِإَذا اْلَمْسِجدِ    .)٣(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٣٤ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِمنَ  َخَرجَ « ِسیِریَن، اْبنَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  التَّْیِميِّ
أُ  َوُهوَ  ِرْجَلْیِه، َأْخَرجَ  َوَقدْ  اْلَمْسِجِد، ِجَدارِ  َعَلى َوَقَعدَ  اْلَخَالِء،   .)٤(»َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٣٥  َیْكَرَهانِ « ِسیِریَن، َواْبنُ  اْلَحَسُن، َكانَ : َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
، َوَلِكنَّهُ  ُطْهٍر، َغْیرِ  َعَلى َوُهوَ  اْلَمْسِجِد، ِفي َیْجِلَس  َأنْ  َبالَ  ِإَذا الرَُّجلَ    .»َیْقُعدُ  َوَال  َیُمرُّ

  
  .)٥(»ُوُضوءٍ  َغْیرِ  َعَلى َوُهوَ  ِفیِه، َیْقُعدَ  َأنْ  َبْأًسا ِبَذِلكَ  َیَرى َال « َزْیدٍ  ْبنُ  َجاِبرُ  َوَكانَ : َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٣٦ ، َعنِ  الرَّ  َعَلى اْلَمْسِجدَ  اْدُخلِ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٦(»ُجُنًبا َتُكنْ  َلمْ  َما َحالٍ  ُكلِّ 

  اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلُوُضوءِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٣٧  ثُمَّ  َفَیُبوُل، ِإْنَسانٌ  َیْخُرجُ : ِلَعَطاءٍ  ِإْنَسانٌ  َقالَ  :َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  َزْمَزمَ  َیْأِتي أْ  َشاءَ  ِإنْ  َفْلَیْدُخْل، َیَتَخلَّى َوَأنْ  ِبَذِلَك، َبْأَس  َال : «َقالَ  ،َفَیَتَوضَّ  الدِّینُ  َزْمَزَم، ِفي َفْلَیَتَوضَّ
ُئونَ  َناًسا َأَرى ِإنِّي: ِإْنَسانٌ  َلهُ  َقالَ  ،»َسْهلٌ  َسْمحٌ   ،»َبْأًسا ِبَذِلكَ  َلْیَس  اْجِلْس : «َقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َیَتَوضَّ

                                                           
قال المحقق: "كذا في األصل، وقد سقط قبل قوله "عن أبي هبیرة" شيء، والراوي ألثر أبي الدرداء عن أبي  )(١

لم یزد فیه قول "لیث"، بل "عن لیث عن أبي  )١٦٤٥(برقم  ١هبیرة هو اللیث كما في "ش". وفي دار التأصیل ط
هبیرة"، وقالوا في حاشیته: "أقحم بعده في األصل: "قال: یكره أن یدخل"، والصواب ما أثبتناه، كما في المصنف 

  البن أبي شیبة،...، من وجه آخر عن لیث، به".
: ص( التهذیب تقریب. فترك ثهحدی یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف موقوف، إسناده )(٢

٤٦٤.(   
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقوع.  )(٤
  لألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه مقطوعه.  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٦



٣٥٤ 
 

أُ : ُقْلتُ   ِفي ُوُضوِئي َوُأْسِبغُ  َنَعْم،: «َقالَ  َوَتْستَْنِشُق؟ َتَمْضَمُض : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  ِفیِه؟ َأْنتَ  َفَتَتَوضَّ
  .)١(»َمكَّةَ  َمْسِجدِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٣٨ ، َعنِ  الرَّ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأَبا َرَأْیتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
أُ « َحْزٍم، ْبنِ  أُ  َطاُوٌس  َوَكانَ  َمكََّة، َمْسِجدِ  ِفي َیَتَوضَّ   .)٢(»اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٣٩ أُ « َكانَ  ُعَمَر، اْبنَ  َأنَّ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِفي َیَتَوضَّ
  .)٣(»اْلَمْسِجدِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٤٠  َفَال  ،َبْوًال  َیُكنْ  َلمْ  ِإَذا: «َقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلُوُضوءِ  ِفي الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»ِبهِ  َبْأَس 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٤١ ، َهاُرونَ  َأُبو َوَأْخَبَرِني: َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ  ُعَمرَ  اْبنَ  َرَأى َأنَّهُ  اْلَعْبِديُّ
أُ «   .)٥(»اْلَمْسِجدِ  ِفي َیَتَوضَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٦٤٢  اْلَبْیَلَماِنيِّ  ْبنَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َأِبي َأْخَبَرِني: َقالَ  الرَّ
أُ «   .)٦(»اْألَْعَظمِ  َصْنَعاءَ  َمْسِجدِ  ِفي َیَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٤٣ أُ « َطاُوًسا، َرَأْیتُ : َقالَ  ،َروَّادٍ  َأِبي اْبنِ  َعنِ  الرَّ   .»اْلَمْسِجدِ  ِفي َیَتَوضَّ
أُ  ُجَرْیجٍ  اْبنَ  َأَنا َوَرَأْیتُ : َبْكرٍ  َأُبو َقالَ   ، َلهُ  َطْنَفَسةٍ  َعَلى َقاِعدٌ  َوُهوَ  ،اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َیَتَوضَّ
  .)٧(" َواْستَْنَثرَ  َتَمْضَمَض 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
 فیهلألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع،  )(٢

  ).١٦٤٤(وتوبع برقم  ).١٤٢/ ١٢( بغداد تاریخ انظر. طاوس عن جریج ابن تدلیس
  ).١٦٤١(إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. انظر حاشیة رقم  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
. وأخرجه القاسم بن سالم )٤٠٨: ص( التهذیب تقریبإسناده منكر موقوف، فیه أبو هارون العبدي، متروك.  )(٥

 في توضأ« عمر، ابن أن: العوفي عطیة عن أرطأة، بن الحجاجمن طریق  )١٩٩: ص( الطهورفي كتابه 
 بأي روایة أي في یصرح ولم، التدلیس مراتب من الرابعة المرتبة في حجر ابن ذكره أرطاة بن الحجاجو  .»المسجد
  ).٤٩: ص( المدلسین طبقات. السماع صیغ من صیغة

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٦
  لألثر إسنادان، كالهام صحیح مقطوع.  )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٥٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٤٤ أُ « َكانَ : َأَباهُ  َأنَّ  َطاُوٍس، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ  ِفي َیَتَوضَّ
  .)١(»اْلَمْسِجدِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٦٤٥ ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ
َها ُرْؤَیا َرَأى ِإَذا ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َحَیاةِ  ِفي الرَُّجلُ  َكانَ : َقالَ   ُرْؤَیا َفَتَمنَّْیتُ : َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َقصَّ

َها  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى اْلَمْسِجدِ  ِفي َأَنامُ  َفُكْنتُ  ،َعْزًبا ُغَالًما َوُكْنتُ : َقالَ  r النَِّبيِّ  َعَلى َأُقصُّ
 َشْيءٌ  ِللنَّارِ  َوإَِذا اْلِبْئِر، َكَطيِّ  َمْطِویَّةٌ  ِهيَ  َفِإَذا النَّاَر، ِبيَ  َفَذَهَبا َأَخَذاِني َمَلَكْینِ  َكَأنَّ  النَّْومِ  ِفي َفَرَأْیتُ 
 َأُعوذُ : َأُقولُ  َفَجَعْلتُ  َعَرْفُتُهمْ  َقدْ  َناٌس  ِفیَها َوإَِذا ،- ِلْلِبْئرِ  السَّاَرتَْینِ : اْلِبْئرِ  َقْرَنيِ  َیْعِني -  اْلِبْئرِ  َكَقْرَنيِ 
ْتَها َحْفَصَة، َعَلى َفَقَصْصُتَها ،)٢(ُتَرعْ  َلنْ : َفَقالَ  ،آَخرُ  َمَلكٌ  َفَلِقَیُهَما النَّاِر، ِمنَ  ِباللَّهِ   َعَلى َحْفَصُة، َفَقصَّ

  . »اللَّْیلِ  ِمنَ  ُیَصلِّي َكانَ  َلوْ  اللَِّه، َعْبدُ  الرَُّجلُ  ِنْعمَ : «َفَقالَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ 
  .)٣(»َقِلیَال  ِإالَّ  اللَّْیلِ  ِمنَ  َیَنامُ  َال  َبْعدُ « اللَّهِ  َعْبدُ  َفَكانَ : َساِلمٌ  َقالَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٦٤٦  ِبالنَّْومِ  َیَرى َال  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٤(»ِفیهِ  َیَنامُ  َكانَ : «َقالَ  ،َبْأًسا اْلَمْسِجدِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٤٧ ، َعنِ  الرَّ  ِبالنَّْومِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»اْلَمْسِجدِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٤٨ ، َعنِ  الرَّ  َحِكیمٍ  ْبنُ  اْلُمِغیَرةُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،ُأَمیَّةَ  ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
ْنَعاِنيُّ   َكانَ  َفَأْینَ : «َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي النَّْومِ  َعنِ  َیْسَأُلهُ  اْلُمَسیِّبِ  ْبنِ  َسِعیدِ  ِإَلى َأِبي َأْرَسَلِني: َقالَ  ،الصَّ

فَّةِ  َأْهلُ    .)٧(»َبْأًسا ِبهِ  َیرَ  َولمْ  ،؟َیَناُمونَ  )٦(الصُّ
                                                           

  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  .)٢٧٧/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .خوف وال فزع ال أي )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٣
. وتوبع )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبدموقوف، فیه  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف )(٤

  مطوًال. )١٦٤٥(برقم 
  . )٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشاممقطوع، فیه  إسناده ضعیف )(٥
 المدینة مسجد في مظلل موضع إلى یأوون فكانوا یسكنه منزل منهم له یكن لم ومن المهاجرین، فقراء هم )(٦

  .)٣٧/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة .یسكنونه
 ،]علیة بن إسماعیلوذكر فیه [ )٤٢٨/ ١(في مصنفه  شیبة أبي ابن وأخرجهفائدة: إسناده صحیح مقطوع.  )(٧

، فذكره كما هنا، وقال محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة قیحقبت  )٤٦٧/ ٢( شیبة أبي ابن مصنفوصوب في 



٣٥٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٤٩  اْلُمَزِنيِّ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  َرُجٌل، َوَحدََّثهُ : َمْعَمرٌ  َقالَ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
فَّةِ  َأْهلُ  َكانَ : َقالَ   ِفیهِ  َفَوَجدَ  ،هُ ِإَزارُ  َفَفَتحَ  ِمْنُهمْ  َرُجلٌ  َفُتُوفِّيَ : «َعْلَقَمةُ  َقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي َیِبیُتونَ  الصُّ

  .)١(" َكیَّتَانِ : r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ،»ِدیَناَرانِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٥٠ : َقالَ  ِباْلَمْسِجِد؟ ُیَباتَ  َأنْ  َأَتْكَرهُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»ِفیهِ  ُیْرَقدَ  َأنْ  ُحبَّ  ُأِحبُّهُ  َبْل،«
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٥١  ثُمَّ  اْلَمْسِجِد، ِفي َیَنامُ  َسَنةً  َثَالِثینَ « َعَطاءٌ  َكانَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  ِللطََّوافِ  َیُقَومُ    .)٣(»َوالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٥٢ ، َعنِ  الرَّ    ِفي النَّْومِ  َعنِ  ُمَجاِهدٌ  َنَهاِني: «َقالَ  اْلَهْیَثمِ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

  
  .)٤(»اْلَمْسِجدِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٥٣ ، َعنِ  الرَّ  اْبنَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،)٥(ِإْسَحاقَ  َأِبي ُخَلْیدٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»َبْأَس  َفَال  ،َوَطَوافٍ  ِلَصَالةٍ  تََنامُ  ُكْنتَ  ِإنْ : «َفَقالَ  اْلَمْسِجِد؟ ِفي النَّْومِ  َعنِ  َعبَّاسٍ 

                                                                                                                                                                          
في حاشیته: "كذا في األصول، ووقع في المطبوع [علیة] وهو وهم ابن أمیة یروي عنه الثوري، كما وقع هنا، بینما 

  ابن علیة یروي عن الثوري".
الحدیث صحیح، وهذا إسناده مضطرب، الختالفه على قتادة بن دعامة، فمرة رواه من حدیث علقمة المزني  )(١

مرسًال عن رجل كما هنا، ومرة رواه من حدیث أبي أمامة، واختلف علیه فیه، فمرة رواه عن شهر بن حوشب كما 
  .)٥٠٧/ ٣٦(بیعة كما في مسند أحمد ، ومرة رواه عن أبي الجعد مولى لبني ض)١٤٥/ ٢(في تفسیر عبد الرزاق  

 توفي: قال أمامة أبا سمعت: قال العداء بن الرحمن عبدمن طریق  )٥٥٤/ ٣٦( همسندوأخرجه أحمد في           
  ، بإسناد صحیح." كیتان"  أو"  كیة: " r اهللا رسول فقال دینارین، أو دینارا مئزره في فوجدوا رجل

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
قال المحقق: "كذا في األصل، وكذا في الكنز، ولم أجده في كتب الرجال، ولعل "خلید" وقع فیه التصحیف".  )(٥

: "كذا في األصل، األوسط البن المنذر،...، من طریق عبد )١٦٦٦(برقم  ١وقال في حاشیة دار التأصیل ط
  ".الرزاق، كنز العمال

، الدكن – آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرةطبعة:  )١٦/ ٩( الكبیر التاریخ قلت: رواه البخاري في كتابه
 أبي بن لیثمن طریق أبي عوانة، عن  )١٣٨/ ٥( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطو ابن المنذر في كتابه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٥٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٥٤  َعْمٍرو َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ،َخاِلدٍ  َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َرُجًال  ِإالَّ  ،َأْخَرَجهُ  ِإالَّ  َسَواًدا َیَدعُ  َفَال  اْلَمْسِجدَ  َیُعسُّ  َمْسُعودٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َكانَ «: َیُقولُ  ،الشَّْیَباِنيَّ 
  .)٢(»ُمَصلًِّیا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٥٥  َعنْ  َجاِبٍر، اْبَنيْ  َعنِ  ُعْثَماَن، ْبنِ  َحَرامِ  َعنْ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
 ِفي َكانَ  ِبَعِسیبٍ  َفَضَرَبَنا ،َمْسِجِدهِ  ِفي ُمْضَطِجُعونَ  َوَنْحنُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأَتاَنا: َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ 
  .)٣(»اْلَمْسِجدِ  ِفي َتْرُقُدوا َال  ،ُقَوُموا: «َوَقالَ  َیِدِه،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٥٦  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
فَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  الرَّْحَمِن، فَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َمِعي َوَرْهطٌ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َدَعاِني: َقالَ  الصُّ  َفَتَعشَّْیَنا الصُّ

 َنَنامُ  َفُكَنا: «َقالَ  اْلَمْسِجِد؟ ِفي: َفُقْلَنا ،»اْلَمْسِجدِ  ِفي ِشْئُتمْ  َوإِنْ  ُهَنا، َها َرَقْدُتمْ  ِشْئُتمْ  ِإنْ : «َقالَ  ُثمَّ  ِعْنَدُه،
  .)٤(»اْلَمْسِجدِ  ِفي

  اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلَحَدثِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٥٧  َأوْ  ،َمكَّةَ  َمْسِجدِ  ِفي الرَُّجلُ  َأْحَدثَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

؟ ِمنْ  َفَهلْ  َفَفَعلَ : ُقْلتُ  ،»َیْفَعلَ  َال  َأنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ : «َقالَ  ،َراِقدٍ  َغْیرَ  َعْمًدا اْلَبْیتِ  ِفي َمْسِجِدهِ  : َقالَ  َرشٍّ
  .)٥(»َال «

                                                                                                                                                                          
 فال لصالة فیه تنام كنت وٕان فال، مبیتاً  أو مقیالً  تتخذه كنت إن: «قال عباس، ابن عن البالد، أبي عن سلیم،
  . واللفظ البن المنذر. قلت: من الواضح أنَّ اختلف على اللیث، واهللا أعلم.»بأس

، فمره رواه عن خلید أبي إسحاق كما هنا، ومرة سلیم أبي بن اللیث مضطرب موقوف، الختالفه على إسناده )(١
 األوسط، و الدكن – آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرةطبعة:  )١٦/ ٩( الكبیر التاریخرواه عن أبي البالد كما في 

. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط. ولعله من اللیث بن أبي سلیم، )١٣٨/ ٥( واالختالف واإلجماع السنن في
  ).٤٦٤: ص( التهذیب تقریب

 عن واختلف: ")٩٢/ ٢( البخارى صحیح شرحوأیضًا اختلف على ابن عباس لقول ابن بطال في كتابه 
  ."بأس فال لصالة فیه تنام كنت إن: قال أنه عنه وروى مرقًدا، المسجد تتخذوا ال: قال أنه عنه فروى عباس، ابن
]، قلت: الشیباني عمرووذكر فیه [ )٤٢٧/ ١(ه مصنفأخرجه ابن أبي شیبة في فائدة: إسناده صحیح موقوف.  )(٢

  .)١٣٤/ ٣٤( الرجال أسماء في الكمال تهذیبمن الواضح أنَّه اسقط [أبا] كما هنا، انظر ترجمته في  
. وحرام بن عثمان، )٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، البجلي العالء بن یحیىالحدیث موضوع، فیه  )(٣

  . )١٠١/ ٣( الكبیر التاریخمنكر الحدیث، قاله البخاري. 
  إسناده صحیح، مع أنَّه ابهم الصحابي هنا.  )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥



٣٥٨ 
 

  اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلَبْولِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٥٨ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأنَّ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

 َعَلى َوَأْهِریُقوا َدُعوُه،: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َلُه، َوَأْغَلُظوا َفاْنَتَهُروُه، اْلَقْومُ  ِإَلْیهِ  َفَقامَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َبالَ  َأْعَراِبی ا
 النَِّبيُّ  َقامَ  ُثمَّ  ،»ُمَعسِِّرینَ  تُْبَعُثوا َولمْ  ُمَیسِِّریَن، ُبِعْثُتمْ  َفِإنََّما ،- َماءٍ  ِمنْ  َدْلًوا َأوْ  - َماءٍ  ِمنْ  )١(ِسِجال   َبْوِلهِ 
r،  َُّأَحًدا، َمَعَنا َتْرَحمْ  َوَال  َوُمَحمًَّدا، اْرَحْمِني اللَُّهمُ : اْألْعَراِبيُّ  َقالَ  ِإذْ  ُیَصلُّونَ  ُهمْ  َفَبْیَنا َخْلَفهُ  َواْألْعَراِبي 

ْرتَ  َلَقدْ : «َلهُ  َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  اْنَصَرفَ  َفَلمَّا   .)٣(»َواِسًعا )٢(َتَحجَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٥٩  َأْعَراِبيٌّ  َبالَ : َقالَ  َطاُوسٍ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َعلُِّموا َماٍء، ِمنْ  َدْلًوا َعَلْیهِ  َواْطَرُحوا َمَكاَنُه، اْحُفُروا: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َیْضِرُبوُه، َأنْ  َفَأَراُدوا اْلَمْسِجدِ  ِفي
  .)٤(»ُتَعسُِّروا َوَال  ،َوَیسُِّروا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٦٠  َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َسِمعَ  َأنَّهُ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
 َأْصَحابُ  ِبهِ  َفَصاحَ  ،اْلَمْسِجدِ  َناِحَیةِ  ِفي َفَبالَ  َأْعَراِبيٌّ  َدَخلَ  ِإذْ  اْلَمْسِجدِ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ  َبْیَنا: َیُقولُ 
 َماٌء، َبْوِلهِ  َعَلى َفُأْهِریقَ  r النَِّبيُّ  َأَمرَ  ،َفَرغَ  ِإَذا َحتَّى ،r النَِّبيُّ  َفَنَهاُهمُ  ،ُیِقیُموهُ  َأنْ  َوَأَراُدو ،r النَِّبيِّ 

َالةِ  ُبِنيَ  ِإنََّما ،ِفیهِ  ُیَبالُ  َال  َمَكانٌ  َهَذا ِإنَّ : «َقالَ  ثُمَّ  َماٍء، ِمنْ  )٥(ِسِجال   ِقیلَ  َأوْ    .)١(»ِللصَّ

                                                           
  .)٣٤٤/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .سجال على ویجمع. ماء المألى الدلو )(١
  .)٣٤٢/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .غیرك دون نفسك به وخصصت اهللا وسعه ما ضیقت أي )(٢
الحدیث صحیح، وهذا إسناده مرسل، وقال المحقق: "كذا في األصل مرسًال". ومتابعاته عیینت عمن أرسال،  )(٣

 )١٠/ ٨( والبخاري في صحیحه به. معمر، من طریق )٢١١/ ١٣(وهو [أبا هریرة] كما أخرجه أحمد في مسنده 
  به. لزهري،من طریق ا

 من جاء بحدیث فیه واحتجوا"... )٣٢٥/ ١( الباري فتحرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وقال ابن حجر في كتابه  )(٤
 واآلخران .وغیره ،أحمد قاله ،ضعیف إسناده لكن الطحاوي أخرجه مسعود بنا عن موصول أحدها طرق ثالث

 من منصور بن سعید طریق من واآلخر ،مقرن بن معقل بن اهللا عبد طریق من داود أبو أحدهما أخرج مرسالن
  ...".مطلقاً  اعتضد إذا به یحتج من وكذا ،مطلقاً  بالمرسل یحتج من یلزم وهو ،ثقات ورواتهما طاوس طریق

، فصلوا في ذلك، والمرسل )وما بعده ١٥٩/ ١٠) (الباري فتح أحادیث تخریج( الساري أنیسقلت: وفي   
  ابن حجر. رجاله ثقات، وأما المرفوع ضعیف كما أشار

كما أشار المحقق، وقالوا  )١٦٧٣(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، والظاهر "سجل". وفي دار التأصیل ط )(٥
  في حاشیته: "في األصل: "سجًال"، والتصویب من كنز العمال،..، معزوًا للمصنف".
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٦١  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َنِمٍر، َأِبي ْبنِ  َشِریكِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
ُلوهُ  َال : «َفَقالَ  ،r النَِّبيِّ  َأْصَحابُ  ِإَلْیهِ  َفَقامَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َبالَ  َأْعَراِبی ا َأنَّ  َیَساٍر،  َأَمرَ  ،َفَرغَ  َفَلمَّا ،»ُتَعجِّ
  .َبْوِلهِ  َعَلى َفُأْهِریقَ  َماءٍ  ِمنْ  ِبِسِجلٍّ : r النَِّبيُّ 

 َثْوَبانَ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  َكِثیرُ  َوَأْخَبَرِني: ِإْبَراِهیمُ  َقالَ : َقالَ  
  .)٢(ِمْثَلهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٦٢  اْلَمْسِجدِ  ِفي َأْعَراِبيٌّ  َبالَ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 وَالَ  َوَیسُِّروا، ،َعلُِّموا َماٍء، ِمنْ  َدْلًوا َعَلْیهِ  َواْطَرُحوا َمَكاَنُه، اْحُفُروا: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلَقْوُم، ِبهِ  َفَهمَّ 

  .)٣(»ُتَعسُِّروا
  ِمْنهُ  َوَخَرجَ  ،اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا َیُقولُ  َما َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٦٣  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  َعاِئَشَة، َأِبي ْبنُ  َهاُرونُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 النَِّبيِّ  َعَلى السََّالمُ : «َقالَ  ،اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  َحْزمٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ 

 اللَِّه، َوَرْحَمةُ  النَِّبيِّ  َعَلى السََّالمُ : «َقالَ  َخَرجَ  َوإَِذا ،»َواْلَجنَّةَ  َرْحَمِتكَ  َأْبَوابَ  ِلي اْفَتحْ  اللَُّهمَ  اللَِّه، َوَرْحَمةُ 
  .)٤(»ُكلِّهِ  الشَّرِّ  َوِمنَ  الشَّْیَطاِن، ِمنَ  َأِعْذِني اللَُّهمْ 

                                                                                                                                                                          
. )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم الحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه )(١

: فقال ،المسجد في یبول أعرابیاً  رأى، بلفظ: ")٢٣٦/ ١( مسلم صحیح، و )٥٤/ ١( البخاري صحیحوأصله في 
  . واللفظ للبخاري.»علیه فصبه بماء دعا فرغ إذا حتى دعوه«
. والحدیث )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم للحدیث إسنادان، كالهما فیهما )(٢

، بلفظ: )٢٣٦/ ١( مسلم صحیح، و )٥٤/ ١( البخاري صحیح، في yمرسل. وله شاهد من حدیث أنس بن مالك 
  . واللفظ للبخاري.»علیه فصبه بماء دعا فرغ إذا حتى دعوه: «فقال ،المسجد في یبول أعرابیاً  رأى"

 من جاء بحدیث فیه واحتجوا"... )٣٢٥/ ١( الباري فتحرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وقال ابن حجر في كتابه  )(٣
 واآلخران .وغیره ،أحمد قاله ،ضعیف إسناده لكن الطحاوي أخرجه مسعود بنا عن موصول أحدها طرق ثالث

 من منصور بن سعید طریق من واآلخر ،مقرن بن معقل بن اهللا عبد طریق من داود أبو أحدهما أخرج مرسالن
  ...".مطلقاً  اعتضد إذا به یحتج من وكذا ،مطلقاً  بالمرسل یحتج من یلزم وهو ،ثقات ورواتهما طاوس طریق

، فصلوا في ذلك، والمرسل )وما بعده ١٥٩/ ١٠) (الباري فتح أحادیث تخریج( الساري أنیسقلت: وفي   
  ابن حجر رجاله ثقات، وأما المرفوع ضعیف كما أشار

 سوى فیه لیس ثقات، ورجاله: ")٢٨٥/ ١( األفكار نتائجرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وقال ابن حجر في كتابه  )(٤
  ."أعلم واهللا اإلرسال،
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٦٤  ِبْنتِ  َفاِطَمةَ  َعنْ  اْلَحَسِن، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َرِبیٍع، ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  الرَّ
 َعَلى َصلِّ  اللَُّهمْ « :َقالَ  ،اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقاَلتْ  ،اْلُكْبَرى َفاِطَمةَ  َعنْ  ُحَسْیٍن،
: َیُقولُ  َأنَّهُ  ِإالَّ  ،ِمْثَلَها َقالَ  َخَرَج، َوإَِذا ،»َرْحَمِتكَ  َأْبَوابَ  ِلي َواْفَتحْ  ُذُنوِبي، ِلي اْغِفْر  اللَُّهمُ  ُمَحمٍَّد،

  .)١(»َفْضِلكَ  َأْبَوابَ «
زَّاِق، َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َغِزیََّة، َفَذَكَر ِمْثَلَها، ِإالَّ َأنَُّه  - ١٦٦٥ َعْبُد الرَّ

: " ِإَذا َدَخْلُتُم rَیُقوُل َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َسِعیٍد، َعْن َأِبي ُحَمْیٍد السَّاِعِديِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
  .)٢( ِمْن َفْضِلَك "اْلَمْسِجَد َفُقوُلوا: اللَُّهُم اْفَتْح َلَنا َأْبَواَب َرْحَمِتَك، َوإَِذا َخَرْجُتْم َفُقوُلوا: اللَُّهْم ِإنَّا َنْسَأُلكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٦٦  ْبنِ  اْلُمطَِّلبِ  َعنِ  َعْمٍرو، َأِبي ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
 ِلي اْفَتحْ  اللَُّهمُ  ،اللَّهِ  ِبْسمِ : «َقالَ  ،اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  َحْنَطبٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 

  .)٣(»ِرْزِقكَ  َأْبَوابَ  َعَليَّ  َوَسهِّلْ  َرْحَمِتَك، َأْبَوابَ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٦٦٧ : َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

اِلِحینَ  اللَّهِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلْیَنا السََّالمُ : «َقالَ  ،اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا َكانَ    .)٤(»الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٦٨ ، َعنِ  الرَّ  اْلَمْسِجَد، َدَخْلتَ  ِإَذا: " َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

 َأَحدٌ  ِفیهِ  َلْیَس  َبْیتًا َدَخْلتَ  َوإَِذا َعَلْیُكْم، السََّالمُ : ُقلْ  َأْهِلكَ  َعَلى َدَخْلتَ  َوإَِذا ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َفَسلِّمْ 
اِلِحینَ  اللَّهِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلْیَنا، السََّالمُ : َفُقلِ    .)٥(" الصَّ

                                                           
 التحصیل جامعوهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال فاطمة بنت الحسین، عن جدتها فاطمة.  لغیره، صحیحالحدیث  )(١
  .)١٣/ ٤٤( أحمد مسند، والحدیث صحیح لغیره، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة )٣١٨: ص(

. )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم الحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه )(٢
 وٕاذا رحمتك، أبواب لي افتح اللهم: فلیقل المسجد، أحدكم دخل إذا، بلفظ: ")٤٩٤/ ١( هصحیحوهو عند مسلم في 

  ". فضلك من أسألك إني اللهم: فلیقل خرج،
. والحدیث مرسل. وأخرجه ابن )٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، البجلي العالء بن یحیىاإلسناد فیه  )(٣

 أن حنطب، بن اهللا عبد بن المطلب عن المدیني، عمرو أبي بن عمرومن طریق  )٢٩٨/ ١(أبي شیبة في مصنفه 
. »رزقك أبواب لي ویسر رحمتك، أبواب لي افتح اللهم: «قال المسجد دخل إذا كان وسلم علیه اهللا صلى النبي

  ورجاله ثقات، وهو مرسل.
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٦٩ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ،ُحدَّانَ  ِذي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َوالثَّْوِريِّ
 َوَرْحَمةُ  النَِّبيُّ  َأیَُّها َعَلْیكَ  السََّالمُ  َأُقولُ : «َقالَ  ؟اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتَ  ِإَذا تَُقولُ  َما: ُقْلتُ  َعْلَقَمةَ  َسَأْلتُ : َقالَ 
  .)١(»ُمَحمَّدٍ  َعَلى َوَمَالِئَكُتهُ  اللَُّه، َوَصلَّى ،َوَبَرَكاُتهُ  اللَّهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٧٠ ، َمْعَشرٍ  َأِبي َعنْ  الرَّ : َقالَ  ،َكْعًبا َأنَّ  َسِعیٍد، َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  اْلَمَدِنيِّ
 َأْبَوابَ  ِلي اْفَتحْ  اللَُّهمُ : َوُقلِ  ،r النَِّبيِّ  َعَلى َسلِّمْ  اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتَ  ِإَذا اْثَنتَْیِن، َعَليَّ  اْحَفظْ : " ُهَرْیَرةَ  ِألَِبي

  .)٢("الشَّْیَطانِ  ِمنَ  َأِعْذِني اللَُّهمْ  ُمَحمٍَّد، َعَلى َصلِّ  اللَُّهمْ : ُقلِ  َخَرْجتَ  َوإَِذا َرْحَمِتَك،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٧١  َسِعیدٍ  َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َعْجَالَن، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(ِمْثَلهُ  اْلَمْقُبِريِّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٧٢ ، َعنِ  الرَّ  ِمنَ  َخَرْجتَ  ِإَذا: " َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٤(" َخَلقَ  َما َشرِّ  ِمنْ  ِباللَّهِ  َأُعوذُ  ،اللَّهِ  َعَلى َتَوكَّْلتُ  اللَّهِ  ِبْسمِ : َفُقلْ  اْلَمْسِجدِ 
  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا الرُُّكوعِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٧٣ َبْیِر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  )٥([...] الرَّ  ،ُسَلْیمٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الزُّ
 ُیَصلِّيَ  َحتَّى َیْجِلْس  َفَال  ،اْلَمْسِجدَ  َأَحُدُكمُ  َدَخلَ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  َقَتاَدةَ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ 

  .)١(»َرْكَعَتْینِ 
                                                           

  . )٢٣٥: ص( التهذیب تقریبُحدَّان، مجهول.  ِذي بن سعیدمقطوع، فیه  إسناده ضعیف )(١
. )٥٥٩: ص( التهذیب تقریباألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه أبو معشر المدني، ضعیف.  )(٢

  ).١٦٧١انظر حاشیة رقم (
 أبي ابن خالفه: ")٤٠/ ٩( الكبرى السننضعیف موقوف؛ لقول النسائي في كتابه  سنادهاألثر صحیح، وهذا إ )(٣

"، وقال في موضع أخر في كتابه كعب عن هریرة أبي عن أبیه، عن المقبري، سعید أبي بن سعید عن رواه ذئب،
 سعید في عثمان بن الضحاك ومن عجالن بن محمد من عندنا أثبت ذئب أبي ابن: ")٤١/ ٩( الكبرى السنن

 رواه ما المقبري، سعید أحادیث علیه اختلطت عجالن وابن .التوفیق وباهللا بالصواب عندنا أولى وحدیثه المقبري،
 عجالن ابن فجعلها سعید، مشایخ من وغیرهما هریرة، أبي عن أخیه، عن وسعید، هریرة، أبي عن أبیه، عن سعید
  ".أعلم واهللا ،ثقة عجالن وابن هریرة، أبي عن سعید عن كلها

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
قال المحقق: "أخرجه األئمة الستة أكثرهم من طریق مالك عن عامر، و"ش" من طریق ابن عجالن عن  )(٥

كما أشار  )١٦٨٧(برقم  ١عامر،..، وسقط من اإلسناد اسم شیخ عبد الرزاق وأراه "عن مالك". وفي دار التأصیل ط
ن مسند أحمد،...، األوسط البن المحقق، وقالوا في حاشیته: "قوله: "عن مالك" لیس في األصل، وأثبتناه م

  المنذر،...، من طریق عبد الرزاق".



٣٦٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٧٤  َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  َأُبو ِلي َقالَ : َقالَ  ،النَّْضرِ  َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»السُّنَّةِ  ِمنَ  َفِإنَّهُ  ،َرْكَعتَْینِ  ُیَصلِّيَ  َأنْ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا َمْوَالكَ  َیْمَنعُ  َما: «الرَّْحَمنِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٧٥  اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتَ  ِإَذا: «َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َرُجٍل، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ُكوعُ  َكَفاكَ  ،َأْیًضا َدَخْلتَ  ُثمَّ  َخَرْجَت، ُثمَّ  َفَرَكْعَت،   .)٣(»اْألَوَّلُ  الرُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٧٦  الرَُّجلُ  َمرَّ  ِإَذا: ُیَقالُ  َأَكانَ  ِلَعَطاءٍ  ِإْنَسانٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َحَسنٌ  َوَذِلكَ  َذِلَك، ِفیهِ  َأْسَمعْ  َلمْ : «َفَقالَ  َرْكَعتَْیِن؟ ِفیهِ  َفْلَیْرَكعْ  ِباْلَمْسِجدِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٧٧  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي ْبنِ  ُسَهْیلِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َبْیرِ    .)٥(»َرْكَعتَْینِ  ُتَصلِّيَ  َحتَّى َتْجِلْس  َال : «r النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  َرُجٌل، اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ : َقالَ  الزُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٧٨    اْبنِ  َعنِ  اْلُكوَفِة، َأْهلِ  ِمنْ  َوَغْیِرهِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  

  .)٦(»َرْكَعَتْینِ  َیْرَكعُ  َفَال  اْلَمْسِجدِ  ِفي الرَُّجلُ  َیُمرَّ  َأنْ  السَّاَعةِ  َأْشَراطِ  ِمنْ : «َقالَ  َمْسُعودٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٧٩  اْبنَ  َرَأْیتُ «: َقالَ  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنِ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

  .)٧(»ِفیهِ  ُیَصلِّ  َفَلمْ  ِمْنهُ  َوَخَرجَ  اْلَمْسِجَد، َدَخلَ  ُعَمرَ 

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.   )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
الحدیث صحیح، وهذا إسناده مضطرب، الختالفه على سهیل بن أبي صالح، فمره رواه عن عامر بن عبد اهللا  )(٥

 بن عمرو عن الزبیر، بن اهللا عبد بن عامر عن ، صالح أبي بن سهیلبن الزبیر مرسًال كما هنا، ومره رواه عن  
 وهذا«وعلق علیه فقال:  )١٣٠/ ٢(كما أشار الترمذي في سننه  ،r النبي عن اهللا، عبد بن جابر عن سلیم،
  ".خطأ صالح أبي بن سهیل حدیث: "و )١٣٠/ ٢(وقال ابن المدیني كما في سنن الترمذي ،»محفوظ غیر حدیث

 بن اهللا عبد بن عامرمن طریق  )١٦٧٣(. أي الذي برقم »قتادة أبي حدیث والصحیح«وقال الترمذي: 
  .قتادة أبي عن الزرقي، سلیم بن عمرو عن الزبیر،

. وفاتهما تاریخ انظر. مسعود ابن عن السبیعي إسحاق اأبالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال  )(٦
  مرفوعًا، بمعناه. )٥١٣٧( برقم توبع، و )٤٢٣ و، ٣٢٣: ص( التهذیب تقریب

: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم األثر صحیح، وهذا إسناده منكر موقوف، فیه )(٧
 كان عمر، ابن أن« نافع،من طریق  )٢٩٩/ ١( شیبة أبي ابن مصنف. وهو عند ابن أبي شیبة في مصنفه )٩٣
  ، بإسناد صحیح.»فیه یصلي وال المسجد في یمر
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٣٦٣ 
 

  اْلَمْسِجدِ  ِفي النَُّخاَمةِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٨٠  ِإَذا: «َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ،َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ِشَماِلكَ  َعنْ  َكانَ  َفِإنْ  ِشَماِلَك، َعنْ  َوَلِكنْ  َیِمیِنَك، َعنْ  َوَال  َأَماَمَك، َتْبُصقْ  َفَال  َربَّكَ  تَُناِجي َفِإنَّكَ  َصلَّْیتَ 
  .)١(»َقَدِمكَ  َتْحتَ  َفاْبُصقْ  ،َیْشَغُلكَ  َما

                                                                                                                                                                          
 أسلم بن زید عن الدراوردي، محمد بن العزیز عبدعن  )٢٩٩/ ١(أخرج ابن أبي شیبة في مصنفه فائدة:   

. وهكذا أورده ابن یفعله عمر ابن ورأیت »یصلون وال یخرجون ثم المسجد، یدخلون r النبي أصحاب كان: «قال
 داود أبي شرح، والعیني في كتابه )١٠٦/ ٢٠( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهیدعبد البر في كتابه 

  عن ابن أبي شیبة في مصنفه.  )٣٨٠/ ٢( للعیني
 آل العزیز عبد بن اهللا عبد بن سعد د: وتحقیق دراسة ،)١٢٧٧/ ٤( في سننه منصور بن سعیدوأخرج 

 أصحاب كان: «قال  یسار بن عطاء عن أسلم، بن زید عن سعد، بن هشام عن محمد، بن العزیز عن عبد .حمید
  یفعله. عمر ابن ورأیت »فیه یصلون وال منه ویخرجون المسجد یدخلون r اهللا رسول

 غیره كتب من یحدث الدراوردي؛ ألنَّه كان محمد بن العزیز من الواضح أنَّه اختلف على عبدقلت: 
  .)٣٥٨: ص( التهذیب فیخطىء، ولم یتابعه أحد. تقریب

 الفقه في الصحابة آثار من صح : حسنه محقق سعید بن منصور في حاشیته، وصاحب كتاب مافائدة
  .!!؟)١٦١/ ١(

 شیبة أبي ابن في حاشیته: "أخرج )٢٦٢-٢٦١/ ٤( العالمین رب عن الموقعین قال محقق إعالمفائدة: 
 بن العزیز عبد عن) ٦٤٧( و) ٦٤٦( منصور بن وسعید!! ؟ )٣٤٠/ ١( شیبة أبي وابن وكیع، عن) ١٤٦/ ١(

 یدخلون  r اللَّه رسول أصحاب كان: "قال یسار بن عطاء عن أسلم بن زید عن سعد بن هشام عن كالهما محمد،
 من رجاًال  رأیت: "آخر لفظ وله. العزیز عبد لفظ ،"یفعله عمر ابن ورأیت فیه، یصلون وال منه، ویخرجون المسجد

 إذا مجنبون، وهم المسجد في یجلسون اللَّه رسول أصحاب من رجاًال  رأیت: "آخر لفظ وله اللَّه، رسول أصحاب
  ". الصالة وضوء توضئوا

 فیحدث المسجد، یدخل ثم یجنب، منهم الرجل كان: قال) عطاء ذكر دون( زید عن هشام عن وكیع ولفظ
  ).٣٧٩ ص" (الهجرتین طریق"و ،)١٥٨ - ١٥٧/ ١" (السنن تهذیب: "وانظر. حسن وٕاسناده فیه،

في مصنفه بتحقیق  العالمین رب عن الموقعین قلت: لم أقف على إسناد ابن أبي شیبة الذي أشار إلیه محقق إعالم
 لما محمد، و أورده ابن عبد البر في كتابه التمهید أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة وبتحقیقالحوت،  یوسف كمال

عن ابن أبي  )٣٨٠/ ٢( للعیني داود أبي ، والعیني في كتابه شرح)١٠٦/ ٢٠( واألسانید المعاني من الموطأ في
  شیبة في مصنفه. 

نسخة اعتمد علیها من مصنف ابن أبي العالمین على أي  رب عن الموقعین قلت لم أعرف محقق إعالم
   .!!شیبة؟

  إسناده صحیح موقوف.  )(١



٣٦٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٨١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأِبي َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُحَمْیدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
 ِإَذا: «َقالَ  ُثمَّ  ،- ِبَشْيءٍ  َأوْ  -  ِبَمَدَرةٍ  َفَحكََّها اْلَمْسِجدِ  ِقْبَلةِ  ِفي ُنَخاَمةً  َرَأى: " r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْیَرَة،

َالةِ  ِإَلى َأَحُدُكمْ  َقامَ  َمنَّ  َفَال  الصَّ مْ  َوَلِكنْ  َمَلًكا، َیِمیِنهِ  َعنْ  َفِإنَّ  ،َیِمیِنهِ  َعنْ  َوَال  َأَماَمُه، )١(َیَتَنخَّ  َعنْ  ِلَیتََنخَّ
  .)٢(»اْلُیْسَرى َقَدِمهِ  َتْحتَ  َأوْ  ،َیَساِرهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٨٢  َصلَّى: َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َروَّاٍد، َأِبي ْبنِ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 َصلَّى ِإَذا َأَحَدُكمْ  ِإنَّ : «َقالَ  ،َصَالَتهُ  َقَضى َفَلمَّا ،ُنَخاَمةً  اْلِقْبَلةِ  ِفي َفَرَأى ،اْلَمْسِجدِ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ 
َمنَّ  َفَال  ِبَوْجِهِه، َیْسَتْقِبُلهُ  اللَّهَ  َوإِنَّ  َربَُّه، ُیَناِجي َفِإنَّهُ   َدَعا ُثمَّ  ،»َیِمیِنهِ  َعنْ  َوَال  اْلِقْبَلِة، ِفي َأَحُدُكمْ  َیتََنخَّ
  .)٣(َفَحْسُبهُ  ِبَخُلوقٍ  َدَعا ثُمَّ  ِبِه، َفَحكَّهُ  ِبُعودٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٨٣    َأَثَرَها َنَضحَ  ثُمَّ  َحتََّها،: «r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،)٤(َأیُّوبَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»اْلَمَساِجدِ  ِفي الزَّْعَفَرانُ  ُصِنعَ  َفِلَذِلكَ  ،ِبهِ  َدَعا ِبَزْعَفَرانٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٨٤ ، َسَأْلتُ : َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ : َفَقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي الزَّْعَفَرانِ  َعنِ  الزُّْهِريَّ
  .)١(»اْلَمْسِجدِ  ِطیبُ  ُهوَ  َحَسٌن،«

                                                           
/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة .المعجمة الخاء مخرج ومن الحلق، أقصى من تخرج التي البزقة :النخامة )(١

٣٤(.  
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٣
 بن محمدعن  )٢٧٠/ ٢(، وأخرجه ابن خزیمه في صحیحه )١٦٩٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

 -  بیده حتها r النبي أن« عمر، ابن عن نافع، عن أیوب، عن معمر، أخبرنا الرزاق، عبد نا عسكر، بن سهل
. وأخرجه أبو داود المساجد في الزعفران صنع فلذلك: قال »به دعا بالزعفران، لطخها ثم -  البزاق أو النخامة یعني

 وعبد إسماعیل، رواه، به. ثم قال: "عمر ابن عن نافع، عن أیوب،من طریق حماد، عن  )١٢٩/ ١(في سننه 
 یذكروا لم أنه إال حماد، نحو نافع، عن عقبة، بن وموسى اهللا، وعبید ومالك، نافع، عن أیوب، عن الوارث،

  ".الخلوق نافع عن اهللا، عبید عن سلیم، بن یحیى وذكر فیه، الزعفران وأثبت أیوب، عن معمر، ورواه الزعفران،
 صنع فلذلك أیوب عن معمر عن الرزاق عبد زاد: ")٥٠٩/ ١( الباري فتحوقال ابن حجر في كتابه   
  ". المساجد في الزعفران

قلت: لعل عبد الرزاق ذكر جزء من اإلسناد هنا، وأحل على اإلسناد الذي قبله، كما أحال أبو داود في   
، وأتى به على وجه التام في صحیح ابن خزیمة )٥٠٩/ ١( الباري فتح، وابن حجر في في كتابه )١٢٩/ ١(سننه 

)٢٧٠/ ٢( .  
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
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٣٦٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٨٥  َصلَّى: َقالَ  ،اْلَحَجِبيِّ  َطْلَحةَ  ْبنِ  َمْنُصورِ  َعنْ  َروَّاٍد، َأِبي اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َصلَّى ِإَذا َأَحَدُكمْ  ِإنَّ : «َقالَ  ،َصَالَتهُ  َقَضى َفَلمَّا ،ُنَخاَمةً  اْلِقْبَلةِ  ِفي َفَرَأى اْلَمْسِجِد، ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ 
 ِبَماءٍ  َفَأَمَرتْ  ،اْمَرَأُتهُ  ُأْخِبَرتِ  ثُمَّ  َفَنَزَعُه،: ُفَالنٍ  َأُبو َفَقاُلوا ،»ِإَماِمُكْم؟ َمنْ : «َفَقالَ  ،»َربُّهُ  ُیَناِجیهِ  َفِإنَّهُ 

 َصَنعَ  َمنْ : «َفَقالَ  اْلَمْسِجَد، r النَِّبيُّ  َدَخلَ  َفَلمَّا اْلَمْسِجَد، َوَجمََّرتِ : َقالَ  َأنَّهُ  َوَحِسْبتُ  َوَهیََّأْتُه، َفَغَسَلْتُه،
  .)٢(ِإَماًما َزْوُجَها َفَردَّ  ُفَالٍن، اْمَرَأةُ : َفَقاُلوا »َهَذا؟

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٨٦  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  ُمَنبٍِّه، ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةِ  ِإَلى َأَحُدُكمْ  َقامَ  ِإَذا: «r اللَّهِ  ُه، ِفي َدامَ  َما اللَّهَ  ُیَناِجي ِإنَّهُ  َأَماَمُه، َیْبُزقْ  َفَال  الصَّ  َعنْ  َوَال  ُمَصالَّ

  .)٣(»ِرْجَلْیهِ  َتْحتَ  َأوْ  َیَساِرِه، َعنْ  ِلَیْبُصقْ  َوَلِكنْ  َمَلٌك، َیِمیِنهِ  َفَعنْ  ،َیِمیِنهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٦٨٧ ، َسِعیدٍ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا الرَّ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َأِبي َعنْ  اْلُجَرْیِريِّ

یِر، ْبنِ  اللَّهِ  مَ  ثُمَّ  ُیَصلِّي،: «r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  الشِّخِّ  ِبَنْعِلهِ  َدَلَكَها ثُمَّ  َقَدِمِه، َتْحتَ  َتَنخَّ
  .)٤(»ِرْجِلهِ  ِفي َوِهيَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٦٨٨ ، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  َعنْ  ِحَراٍش، ْبنِ  ِرْبِعيِّ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريُّ
 َیِمیِنَك، َعنْ  وََال  َیَدْیَك، َبْینَ  َتْبُصقْ  َفَال  َصلَّْیتَ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  ِلي َقالَ : َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َطاِرقِ 

  .)٥(»اْألَْرَض  َفَفَحَص  ِبِرْجِلهِ  َوَأَشارَ  َقَدِمَك، َفَتْحتَ  َوإِالَّ  َفاِرًغا، َكانَ  ِإنْ  ِشَماِلكَ  ِتْلَقاءَ  َواْبُصقْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٨٩ ، َعنِ  الرَّ  َفَقامَ  ُحَذْیَفةَ  ِعْندَ  ُكنَّا: َقالَ  َواِئلٍ  َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ

 وَالَ  َیَدْیَك، َبْینَ  َتْبُصقْ  َال  ،َشَبثُ  َیا: «َقالَ  ،اْنَصَرفَ  َفَلمَّا ،َیَدْیهِ  َبْینَ  َفَبَصقَ  ُیَصلِّي ِرْبِعيٍّ  ْبنُ  َشَبثُ 
أَ  ِإَذا الرَُّجلَ  َفِإنَّ  َوَخْلَفكَ  ِشَماِلَك، َعنْ  َواْبُصقْ  اْلَحَسَناِت، َكاِتبَ  َیِمیِنكَ  عنْ  َفِإنَّ  َیِمیِنَك، َعنْ   َتَوضَّ

َالةِ  ِإَلى َوَقامَ  اْلُوُضوَء، َفَأْحَسنَ   ُهوَ  َیُكونَ  َحتَّى َعْنهُ  َیْنَصِرفُ  َفَال  ُیَناِجیهِ  ِبَوْجِههِ  اللَّهُ  اْسَتْقَبَلهُ  ،الصَّ
  .)٦(»َسْوءٍ  َحَدثَ  ُیْحِدثُ  َأوْ  َیْنَصِرُف،

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل.   )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥
  إسناده صحیح موقوف.  )(٦



٣٦٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٩٠ : َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  َوُمَحمَّدِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِقْبَلةِ  ِفي ُنَخاَمةً  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأْبَصرَ : َیُقولُ  )١(اللَّهِ  َعْبدُ : َلهُ  ُیَقالُ  ،الشَّامِ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجًال  َسِمْعتُ 
: َأَحُدُهَما َقالَ  ،»َعْیَنْیهِ  َبْینَ  َكیَّةً  َتُكونَ  َأنْ  َهَذا ُیْؤِمنُ  َما: «َقالَ  ُثمَّ  ِبَشْيٍء، َأوْ  ِبَحَصاةٍ  َفَحكََّها ،اْلَمْسِجدِ 

  .)٢(ِبهِ  َفَلطََّخهُ  ،ِبَزْعَفَرانٍ  َأوْ  ،ِبَخُلوقٍ  r النَِّبيُّ  َدَعا ُثمَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٩١ ، َفَزاَرةَ  َبِني ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ،)٣(اْلَوْسِميِّ  َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َكَما النَُّخاَمةِ  ِمنَ  َلَیْنَزِويَ  اْلَمْسِجدَ  ِإنَّ : «َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ِمْلَقطٍ  ْبنُ  ِزَیادُ  َلهُ  ُیَقالُ  )٤([...]
  .)٥(»النَّارِ  ِفي اْلِجْلَدةُ  َأوِ  اْلُبْضَعةُ  َتْنَزِوي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٩٢  ْبنَ  َأَنَس  َسِمعَ : َأنَّهُ  ،الطَِّویلُ  ُحَمْیدٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،التَّْیِميِّ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َعنْ  َوَلِكنْ  َیِمیِنِه، َعنْ  وََال  َأَماَمُه، َیْبُصقْ  َفَال  َأَحُدُكمْ  َصلَّى ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  َماِلكٍ 

  .)٦(ِفیهِ  َفَدَلَكهُ  َثْوَبهُ  َوَعَطفَ  ،»َهَكَذا: «َوَقالَ  ،»َثْوِبهِ  َطَرفِ  ِفي َفْلَیْبُصقْ  َیْفَعلْ  َلمْ  َفِإنْ  َیَساِرِه،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٩٣ َالةِ  ِفي الرَُّجلُ  ِلَیْبُصقِ : «َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  الصَّ

  .)١(»َتْحَتَها َفَیْبُصقُ  ،اْلُیْسَرى ِرْجَلهُ  َفْلَیْرَفعْ  َمَكاًنا َیِجدْ  َلمْ  َفِإنْ  َیَساِرِه، َعنْ 
                                                           

 أبي عن الرزاق عبد: ")٦٦٥/ ٧( العمال كنز، وقال صاحب )١٧٠٤(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١
  ... الحدیث".أبصر: قال" الشام أهل من رجل سعید

 ، دون لفظ: ")١٦٨٢(اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، ومن الواضح أنَّ الحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث ابن عمر  )(٢

  ".عینیه بین كیة تكون أن هذا یؤمن ما
، وابن أبي حاتم في الدكن – آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة )٧٩/ ٩( الكبیر التاریخذكره البخاري في كتابه  )(٣

"، قلت: من الواضح الوسیم أبو: ب")٦٦٥/ ٧( الثقات. وذكره ابن حبان في كتابه )٤٥٢/ ٩( والتعدیل الجرحكتابه 
  أنَّ هذا تصحیح، كما عیینته متابعاته، واهللا أعلم.

: عن ابن عیینة عن أبي قال المحقق: "هنا في األصل زیادة "عن رجل" وهى خطأ، فقد روى هذا األثر "ش فقال )(٤
الوسمي عن رجل یقال له زیاد من بني فزارة، وقال ابن أبي حاتم فر ترجمة زیاد بن ملقط روى عنه أبو الرسمي. 

  فهذا یدل على نفي الواسطة بینهما".
، وقالوا في حاشیته: "كذا في األصل، وكذلك رواه ابن شیبة في )١٧٠٥(برقم   ١وزید في دار التأصیل ط  

المدینة،...، من طریق مسعر، عن رجل من فزارة، عن زیاد بن ملقط. أما ابن أبي شیبة في المصنف،...،  أخبار
فرواه من طریق مسعر، عن یزید بن ملقط، عن أبي هریرة. ولم یذكر الرجل بینهما. وفي التاریخ الكبیر،...، أنا أبا 

الجرح والتعدیل،..، ففیه: "ویقال زیاد بن ملقط الوسمي یروي عن زیاد بن ملقط، وبنحوه قال ابن أبي حاتم في 
  الفزاري، روى عنه مسعر وأبو الوسمى".

  ، كالهما مثل هذا یحسن حدیثه.ملقط بن زیادو الوسمي،  فیه أبو حسن موقوف،إسناده  )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٦٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٩٤  ِإَذا« َطاُوٌس، َكانَ : َقالَ  ،َمْیَسَرةَ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َدَفَنَها ُثمَّ  َخد ا، َلَها َحَفرَ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َبَصقَ 

  َیْدِفُنهُ  َوَال  اْلَمْسِجِد، ِفي َیْبُصقُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٩٥ َكْینِ  َعنِ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ ِبیِع، ْبنِ  الرُّ  اْلَفَزاِريِّ  اْلَحَكمِ  ْبنِ  َأْسَماءَ  َعنْ  الرَّ

 َوَكفَّاَرُتَها َخِطیَئٌة، ِهيَ : َفَقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلُبَصاقِ  َعنِ : r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجًال  َسَأْلتُ : " َقالَ 
  .)٣(" َدْفُنَها

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٩٦ مَ : «َقالَ  َأَبانَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َلْیًال  ،r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجلٌ  تََنخَّ
  .)٤(»َفَدَفَنَها ،ِبِمْصَباحٍ  َفَجاءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٦٩٧  َخِطیَئٌة، اْلَمْسِجدِ  ِفي النَُّخاَمةُ : «َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(»َدْفُنَها َوَكفَّاَرُتَها

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٦٩٨  اْلَمْسِجدِ  ِفي َتَفلَ  ِإَذا َكانَ : «َقالَ  َطاُوسٍ  اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
  .)٦(»َدَفَنَها ثُمَّ  َلَها، َأْعَمقَ 

  َصَالةٍ  َغْیرِ  ِفي َیِمیِنهِ  َعنْ  َیْبُصقُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦٩٩ ، َعنِ  الرَّ  ُكنَّا: َقالَ  ،َیِزیدَ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

 َلْیَس  َوُهوَ  َیِمیِنهِ  َعنْ  َیْبُصقَ  َأنْ  َفَكِرهِ « َفاِرٌغ، َیِمیِنهِ  َعنْ  َوَما َیْبُصقَ  َأنْ  َفَأَرادَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َمعَ 
َالةِ  ِفي   .)٧(»الصَّ

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع.  )(١
  .)٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمدمقطوع، فیه  إسناده حسن )(٢
  .)١٠٥: ص( التهذیب تقریب، صدوق. الفزاري الحكم بن أسماءموقوف، فیه  إسناده حسن )(٣
  .)٨٧: ص( التهذیب تقریب، متروك. عیاش أبي بن نموقوف، فیه أبو  منكرإسناده  )(٤
إسناده صحیح، ورجاله ثقات. روى هنا موقوف، وقال المحقق: "أخرجه "ش" من طریق هشام عن قتادة عن  )(٥

أنس مرفوعًا،...، وكذا "خ" من طریق شعبة عن قتادة، ومسلم من طریقه وطریق أبي عوانة عن قتادة كما في 
  "هق".

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٦
  إسناده صحیح موقوف.  )(٧



٣٦٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠٠ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،)١(َنْضَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
اِمِت،  َما: «َفَقالَ  َیْبُصَق، َأنْ  َأَرادَ  َأوْ  َیِمیِنِه، َعنْ  َفَبَصقَ  َمِریًضا َكانَ : َقالَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  الصَّ

  .)٢(»َأْسَلْمتُ  ُمْنذُ  َیِمیِني َعنْ  َبَصقتُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠١  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ُنَعْیٍم، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: َوَقالَ  ،َذِلكَ  َعنْ  َفَنَهاهُ  َمِسیرٍ  ِفي َوُهوَ  َیِمیِنِه، َعنْ  َبَصقَ  )٣(]َقدْ [وَ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َالْبِنهِ : َیُقولُ  اْلَعِزیزِ 
  .)٤(»ِشَماِلكَ  َعنْ  اْبُصقْ  َصاِحَبَك، ُتْؤِذي ِإنَّكَ «

  ؟اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلُحُدودُ  ُتَقامُ  َهلْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠٢  تَُقامُ  َال : «َقالَ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»-  اِالْقِتَصاُص  َأيِ  -  ِفیَها، ُیْضَربُ  َوَال : «َقالَ  ِإالَّ  َأْعَلُمهُ  َوَال : َقالَ  ،»اْلَمَساِجدِ  ِفي اْلُحُدودُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٠٣  ِفي اْلَجْلدِ  َعنِ  ُیْنَهى َأَكانَ : ِلَعَطاءٍ  ِإْنَسانٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»َنَعمْ : «َقالَ  اْلَمْسِجِد؟
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠٤  َیْجِلدُ  الشَّْعِبيَّ  َرَأْیتُ : «َقالَ  ُشْبُرَمةَ  اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٧(»اْلَمْسِجدِ  ِفي َحد ا َیُهوِدی ا
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠٥  َضَربَ  الشَّْعِبيَّ  َرَأْیتُ : «َقالَ  َعزَّةَ  َأِبي ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ

  .)٨(»اْلَمْسِجدِ  ِفي َیْضِرْبهُ  َولمْ  الرَّْحَبِة، ِفي َرُجلٍ  َعَلى اْفَتَرى َرُجًال 

                                                           
عن الدبري، به.  )١٦٣/ ٢٠( للطبراني الكبیر المعجم، وفي )١٧١٤(برقم  ١في دار التأصیل طهكذا هنا، و  )(١

 المطالب، وأحمد بن منیع كما أشار ابن حجر في كتابه )٥٨٦/ ٣( الكبرى الطبقاتوأخرجه ابن سعد في كتابه 
، من طریق سفیان )٤٩٢/ ١٣( اإلیمان شعب، والبیهقي في كتابه )٧٥٧/ ١١( الثمانیة المسانید بزوائد العالیة

  ]. هالل بن حمیدالثوري، به. وفیه [ أبي نصر: وهو 
  قلت: من الواضح أنَّ هذا وهو من أوهام المصنف عن سفیان الثوري، كما أشرت في المقدمة، واهللا أعلم.  

  إسناده صحیح موقوف.  )(٢
  لم تزد. )١٧١٥(برقم   ١قال المحقق: "زدته أنا". وفي دار التأصیل ط )(٣
  .)٣٢٧: ص( التهذیب تقریب، لین الحدیث. نعیم بن اهللا عبدإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٤
  إسناده صحیح موقوف.  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٦
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٧
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٨
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠٦ ، َعنِ  الرَّ  ُأِتيَ : َقالَ  ،ِشَهابٍ  ْبنِ  َطاِرقِ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»َفاْضِرَباهُ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َأْخِرَجاهُ : «َفَقالَ  َشْيٍء، ِفي ِبَرُجلٍ  ُعَمرُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠٧  َجاِبٍر، َعنْ  ُیَحدِّثُ  َسِمَعهُ  َمنْ  َأْخَبَرِني َأوْ  َسِمْعُتُه،: َقالَ  الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
َحى َأِبي َعنْ  ْربِ  َعنِ  َمْرَواُن، ُسِئلَ : َقالَ  ،الضُّ   .)٣(»ُحْرَمةً  ِلْلَمْسِجدِ  ِإنَّ : «)٢(َقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي الضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٠٨  َأنْ  ُیْنَهى َأنَّهُ  َسِمْعَنا: «ِدیَنارٍ  ْبنُ  َعْمُرو ِلي َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»اْلَمْسِجدِ  ِفي ُیْضَربَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٧٠٩  ُجَبْیرِ  ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  ُیَحدُِّث، ِدیَنارٍ  ْبنَ  َعْمَرو َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  الرَّ
 اْلُحُدودُ  تَُقامَ  َوَأنْ  اْلِجَراَحاُت، )٥(ُیَتَناَس  َوَأنْ  اْألْشَعاَر، تُْنَشدَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َنَهى: «َقالَ  ُمْطِعمٍ  ْبنِ 
  .)٦(»اْلَمْسِجدِ  ِفي

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٧١٠  َعْمٍرو، َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  اْلَعَالِء، ْبنُ  َیْحَیى َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
  .)١(»اْلَمَساِجدِ  ِفي اْلُحُدودُ  تَُقامُ  َال : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َطاُوسٍ  َعنْ 

                                                           
  إسناده صحیح موقوف.  )(١
  [فقال]. )١٧٢١( برقم ١في دار التأصیل ط )(٢
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرمقطوع، فیه   إسناده ضعیف )(٣
  صحیح مقطوع. إسناده )(٤
قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "ُیتآس" أو "ُیشتآس" أي یتعاوض أو یستعاض". وفي دار التأصیل  )(٥
  [یتآس]. )١٧٢٣(برقم  ١ط
 بن محمدمن طریق  )٣٧٤ -٣٧٣/ ٨( اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، والحدیث مرسل. وأخرجه البزار في مسنده )(٦

 أن«  y أبیه عن مطعم، بن جبیر بن نافع عن األسود، أبي عن حازم، بن إسحاق أخبرنا: قال واقد، بن عمر
 النبي عن یروى نعلمه ال الحدیث وهذافقال: "ثم عبق علیه البزار  ،»المساجد في الحدود تقام أن نهى r اهللا رسول
r النبي عن یروى إسناد أحسن من اإلسناد وهذا اإلسناد، صحیح وجه من عنه متصل إسناد في r ذلك، في 

  ".حدیثه وضعفوا العلم، أهل فیه تكلم قد عمر بن محمد أن على
. وعلق ابن حجر على طرق هذا الحدیث في كتابه )٤٩٨: ص( التهذیب تقریبقلت: الواقدي، متروك.   

: األول معا الطریقین من ضعیف جبیر حدیث إسناد": فقال )٤٥/ ٢( العشرة المسانید بزوائد المهرة الخیرة إتحاف
  ".الواقدي لضعف: والثاني. إسحاق ابن لتدلیس

 بن جبیر بن نافع عن دینار، بن عمرومن طریق  )١٣٩/ ٢( الكبیر المعجموأخرجه الطبراني في كتابه   
 في باهللا یحلف وال المساجد، في النبل تنثر وال السیوف، تسل ال: «r اهللا رسول قال: قال أبیه، عن مطعم،

 باألمانة، بنیت فإنما بالقواریر، تزین وال بالتصاویر، تبنى وال ضیفا، وال مقیما، المساجد في القائلة یمنع وال المسجد،
  .)١٢٢: ص( التهذیب تقریببشر بن جبلة، مجهول.   وفیه. »بالكرامة وشرفت
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ْوِت، َوَرْفعِ  ،)٢(اللََّغطِ  َبابُ    اْلَمْسِجدِ  ِفي الشِّْعرِ  َوإِْنَشادِ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧١١  ْبنُ  ُعَمرُ  َكانَ : َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َعْجَالَن، اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ُهوَ  َفِإَذا ،َیْومٍ  َذاتَ  اْلَمْسِجدَ  َفَدَخلَ : َقالَ » -  اْلَمْسِجدِ  ِفي َیْعِني -  اللََّغطَ  ُتْكِثُروا َال : «َیُقولُ  اْلَخطَّابِ 
 ،ثَِقیفٍ  ِمنْ : َقالَ  »َأْنَت؟ ِممَّنْ : «َوَقالَ  ،َفَضَرَبهُ  َأَحَدُهَما َفَأْدَركَ  َفَباَدَراهُ  ،َأْصَواُتُهَما اْرَتَفَعتْ  َقدِ  ِبَرُجَلْینِ 

ْوتُ  ِفیهِ  ُیْرَفعُ  َال  َهَذا َمْسِجَدَنا ِإنَّ : «َقالَ    .)٣(»الصَّ
                                                                                                                                                                          

: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، البجلي العالء بن یحیىللحدیث طریقان، أما األول فإسناده منكر، فیه  )(١
. )٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمد. وأما الثاني فإسناده حسن، فیه )٥٩٥

  والحدیث مرسل. 
 طاوس، عن دینار، بن عمرو عن مسلم، بن إسماعیلمن طریق  )١٩/ ٤(وأخرجه الترمذي في سننه   

 هذاثم علق علیه فقال: ": »بالولد الوالد یقتل وال المساجد، في الحدود تقام ال: «قال r النبي عن عباس، ابن عن
 فیه تكلم قد المكي مسلم بن وٕاسماعیل ،مسلم بن إسماعیل حدیث من إال ،مرفوعاً  اإلسناد بهذا نعرفه ال حدیث
  ".حفظه قبل من العلم أهل بعض

  .)١١٠: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، مسلم بن إسماعیلقلت:   
 حدیث من غریب حدیث: ")١٨/ ٤( األصفیاء وطبقات األولیاء حلیة: قال أبو نعیم في كتابه فائدة

  ".!!؟عمرو عن إسماعیل به تفرد طاووس،
 روى وقد ضعف، فیه، هذا المكي مسلم بن إسماعیل: ")٧٠/ ٨( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه 

  ".أعلم واهللا عمرو، عن العنبري، الحسن بن اهللا عبید عن
 أبو عامر بن عمر، فیها )٧٠/ ٨( للبیهقي الكبرى السننقلت: روایة عبید اهللا بن الحسن العنبري في 

  .)١١٩/ ٦( المیزان لسان، یروي مناكیر. انظر التمار السعدي حفص
 عمرو عن قتادة، عن بشیر، بن سعید أیضاً  ورواه: ")٧٠/ ٨( الكبرى السننفائدة: قال البیهقي في كتابه   

  ".موصوالً  دینار بن
، )٤١٠/ ٤( الصحیحین على المستدرك، عن عمرو بن دینار، به، كما في بشیر بن سعیدقلت: ورواه 

   .)٢٣٤: ص( التهذیب تقریبوسعید بن بشیر، ضعیف. 
، ضعفه شعیب األرنؤوط في حزام بن حكیممن حدیث  )٣٤٤/ ٢٤(أخرجه أحمد في مسنده  فائدة:

  حاشیته.
  .!!؟ )١٢٣١/ ٢( وزیادته الصغیر الجامع صحیححسن روایة ابن عباس األلباني في كتابه فائدة: 

  .)٢٥٧/ ٤( واألثر الحدیث غریب في النهایة .معناها یفهم ال وضجة صوت )(٢
: حنبل بن أحمد لقول. الخطاب بن وعمر عمر ابن مولى نافع بین انقطاعإسناده صحیح موقوف، مع أنَّ فیه  )(٣
لقول المحقق: "وقد دلت "ش" أن نافعًا أخذه عن ابن  ).٤١٤/ ١٠( التهذیب تهذیب". منقطع عمر عن نافع"

  عمر،..، وفي الروایة التي تلي هذا عند المصنف أیضًا أن نافعًا رواه عن ابن عمر".
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧١٢  ُعَمرُ  َسِمعَ : َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٌع، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،اْلُقدُّوسِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 َأْهلِ  ِمنْ : َقالَ  »اْألَْرِض؟ َأيِّ  ِمنْ « :َقالَ  ،ثَِقیفٍ  ِمنْ : َقالَ  »َأْنَت؟ ِممَّنْ : «َفَقالَ  ،َصْوَتهُ  َرَفعَ  َرُجًال 

 ُیْرَفعُ  َال  َهَذا َمْسِجَدَنا ِإنَّ  َضْرًبا، َألَْوَجْعُتكَ  َهَذا َبَلِدَنا َأْهلِ  ِمنْ  ُكْنتَ  َأنَّكَ  َلوْ  َأنَّكَ  َأَما: «َقالَ  ،الطَّاِئفِ 
ْوتُ  ِفیهِ    .)١(»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧١٣  ِإَلى َخَرجَ  ِإَذا َكانَ  ُعَمَر، َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َبَلَغِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ    .)٢(»اْلَمْسِجدِ  ِفي اْرَتِفُعوا: «َیُقولُ  َكانَ  َوإِنَّهُ  ،َواللََّغطَ  ِإیَّاُكمْ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َناَدى الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧١٤ َیاحُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َأمَّا: " َقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي الصِّ
  .)٤(" َفَال  َسبَّ  َأوْ  َفَحَش، َقْولُ  َوَأمَّا ،)٣(َبْأٌس  ِفیهِ  َلْیَس : َقْولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧١٥  َسِمعَ : َقالَ  ،ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  اْألَْحَوِل، َعاِصمٍ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
هُ : «َقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َضالَّةً  َیْعَتِري َرُجًال  َكْعبٍ  ْبنُ  ُأَبيُّ   ،َفاِحًشا ُكْنتَ  َما: اْلُمْنِذرِ  َأَبا َقالَ  ،»َفَعضَّ
  .)٥(»ِبَذِلكَ  ُأِمْرَنا ِإنَّا: «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧١٦ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ْبنُ  َحسَّانُ  َأْنَشدَ : " َقالَ  ،اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ
   ِمْنَك، َخْیرٌ  ُهوَ  َمنْ  ِفیهِ  َأْنَشْدتُ  َلَقدْ  َواللَّهِ : َحسَّانُ  َفَقالَ  َفَلَحَظُه، ُعَمرُ  ِبهِ  َفَمرَّ  اْلَمْسِجِد، ِفي ثَاِبتٍ 

  .)٦("َوَتَرَكهُ  َفَأَجاَز، r اللَّهِ  ِبَرُسولِ  َیْرِمَیهُ  َأنْ  َفَخِشيَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧١٧  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُأَسْیدِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، اْبنِ  َعنِ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

 ،َبَلى: َقالَ  ،»َال : «َقالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  َیا ُأْنِشُدكَ : َفَقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َوُهوَ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َجاءَ  َشاِعًرا َأنَّ 

                                                                                                                                                                          
 كان عمر ابن مولى فنافع مرسالً  كان إن): " ٢٩٥/ ١٢( واآلثار السنن معرفة كتابه في البیهقي لقا و  

  ".عمر آل بأخبار وبالعنایة،  الثقات عن بالروایة مشهورا
 اإلسالم تاریخاألثر صحیح، وهذا إسناده منكر موقوف، فیه عبد القدوس بن حبیب، متروك الحدیث.  )(١
  .)١٧١١( . وهو عند المصنف برقم)٤/٤٤٣(

  .)١٧١١( وهو عند المصنف برقم رجاله ثقات، واألثر بالغ. )(٢
برقم  ١قال المحقق: "لعله سقط من هنا جواب أما وهو "فنعم" أو ما في معناه". وفي حاشیة دار التأصیل ط )(٣
  ، قالوا: "كذا في األصل، ولعله سقط بعده: "فعهم".)١٧٢٨(

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
 التهذیب تقریب. وفاتهما تاریخ انظر. كعب بن ُأبي عن سیرین بن محمد إرسال فیه موقوف، ضعیف إسناده )(٥
  ).٤٨٣ و، ٩٦: ص(

  إسناده صحیح موقوف. )(٦



٣٧٢ 
 

 َثْوًبا r النَِّبيُّ  َفَأْعَطاهُ : َقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َفَخَرجَ  ،»اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َفاْخُرجْ : «r النَِّبيُّ  َقالَ  ِلي، َفْأَذنْ 
  .)١(»َربَّكَ  ِبهِ  َمَدْحتَ  َما َبَدلُ  َهَذا: «َوَقالَ 

  اْلَمْسِجِد؟ ِفي اْألََظاِفرَ  ُیَقلِّمُ  َأوْ  َیَتَخلَّلُ  َهلْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧١٨  ِفي ُیَتَسوَّكَ  َأنْ  ُیْكَرهُ : «َقالَ  ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»اْألَْظَفارُ  ِفیهِ  ُیَقلَّمَ  َوَأنْ  اْلَمْسِجِد،
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧١٩  ،َفَفِزعَ  اْلَمْسِجِد؟ ِفي َأَتَخلَّلُ : ِلَعَطاءٍ  ِإْنَسانٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالِة؟ َأِفي: «َوَقالَ    .)٣(»َشاءَ  ِإنْ  َنَعْم،: «َقالَ  ،َال : اْآلَخرُ  َقالَ  »الصَّ
الَّةِ  ِإْنَشادِ  َبابُ    اْلَمْسِجدِ  ِفي الضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٢٠  َطاُوًسا َسِمعَ : َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َضالََّتهُ  َوَجدَ  َال : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي َضالََّتهُ  َرُجلٌ  َنَشدَ : َیُقولُ 

  
زَّاِق، َعْبدُ  -  )٥([...]   .)٦(ِمْثَلهُ ، َطاُوسٍ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٢١ ، َعنِ  الرَّ  َأِبیهِ  َعنْ  ُبَرْیَدَة، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  َمْرثٍَد، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 اْلَجَملِ  ِإَلى َدَعا َمنْ : َیُقولُ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َأْحَمرَ  َلهُ  َجَمًال  َضالَّةً  َیْنُشدُ  َرُجًال  r النَِّبيُّ  َسِمعَ : َقالَ 

  .)٧(»َلهُ  ُبِنَیتْ  ِلَما اْلَمَساِجدُ  ُبِنَیتِ  ِإنََّما ،َوَجْدتَ  َال : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ،؟اْألْحَمرِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٢٢  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

 َغْیُركَ  ! النَّاِشدُ  َأیَُّها: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي َضالَّةً  َیْنُشدُ  َرُجًال  r اللَّهِ  َرُسولُ  َسِمعَ : َقالَ  ُمَحمَّدٍ 
  .)١(»اْلَمَساِجدُ  ُبِنَیتِ  ِلَهَذا َلْیَس  اْلَواِجدُ 

                                                           
  ، والحدیث مرسل. )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم اإلسناد فیه )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  ، بمعناه.)١٧٢١(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث ُبَرْیَدة برقم  )(٤
  ).١٧٣٥برقم ( ١استدركته من دار التأصیل ط )(٥
  ، بمعناه.)١٧٢١(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث ُبَرْیَدة برقم  )(٦
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٢٣  َرُجًال  r النَِّبيُّ  َسِمعَ : َقالَ  اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»اْلَواِجدُ  َغْیُركَ  النَّاِشدُ  َأیَُّها: «َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي َضالَّةً  َیْنُشدُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٢٤ : َقالَ  َغْیِرهِ  َأوْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»َهَذا َعنْ  ُنُهِیَنا َقدْ : «َوَقالَ  ،َواْنَتَهَرهُ  )٣(َفَأْمَسَكهُ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َضالَّةً  َیْنُشدُ  َرُجًال  َمْسُعوٍد، اْبنُ  َسِمعَ 

  اْلَمْسِجدَ  ُیَجنَّبُ  َوَما اْلَمْسِجِد، ِفي َوالَقَضاءِ  اْلَبْیعِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٢٥ ، َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  ْبنَ  ُمَحمَّدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُخَصْیَفةَ  ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

الَّةَ  النَّاِشدُ  َنَشدَ  ِإَذا: ُیَقالُ  َكانَ : َیُقولُ  َثْوَبانَ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ     ،َعَلْیكَ  اللَّهُ  َردََّها َال : " َقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي الضَّ
  

  .)٥(" ِتَجاَرَتكَ  اللَّهُ  َأْرَبحَ  َال : ِقیلَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َباعَ  َأوْ  اْشَتَرى َفِإَذا
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٢٦  َعنْ  َمْكُحوٍل، َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َربِّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

 َأْصَواِتُكْم، َوَرْفعَ  َوِصْبَیاَنُكْم، َمَجاِنیَنُكْم، َمَساِجَدُكمْ  َجنُِّبوا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ 
 َواْجَعُلوا ُجَمِعُكْم، َیْومَ  َوَجمُِّروَها َوُخُصَوَمَتُكْم، ُحُدوِدُكْم، َوإَِقاَمةَ  َوِشَراَءُكْم، َوَبْیَعُكْم، ُسُیوِفُكْم، َوَسلَّ 

  .)٦(»َأْبَواِبَها َعَلى َمَطاِهَرُكمْ 

                                                                                                                                                                          
، والحدیث مرسل. وله شاهد )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم اإلسناد فیه )(١

  ، بمعناه.)١٧٢١(من حدیث ُبَرْیَدة برقم 
  ، بمعناه.)١٧٢١(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث ُبَرْیَدة برقم  )(٢
كما في المجمع،  )١٧٣٩(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، وفي المجمع "فأسكته". وفي دار التأصیل ط )(٣

وقالوا في حاشیته: "تصحف في األصل إلى: "فأمسكه"، والتصویب من الكبیر للطبراني،...، من طریق عبد الرزاق، 
  وینظر: مجمع الزوائد".

إسناده مضطرب موقوف، اختلف في إسناده على عاصم بن سلیمان األحول، فمره رواه عن ابن سیرین كما  )(٤
، )٢٦٩/ ٥( البزار مسند، ومره رواه عن أبي عثمان النهدي كما في )١٨٢/ ٢( شیبة أبي ابن مصنفهنا، وفي 

  .)١٣١: ص( السني البن واللیلة الیوم عملومره رواه عن الشعبي كما في 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
 التحصیل جامع، لم أعرفه، وٕارسال مكحول عن معاذ بن جبل. الشامي اهللا عبد بن ربه عبدإسناده موضوع، فیه  )(٦
  .)٢٨٥: ص(

 ومكحول اهللا عبد بن ربه عبد بین" :)١٧٣/ ٢٠( للطبراني الكبیر المعجمفي كتابه  الطبراني وذكرفائدة: 
  ."العالء بن یحیى

  ".ومعاذ مكحول بین العالء بن یحیى جعلو  : ")٣٧٤/ ٤( الشامیین مسندوذكره في كتابه   



٣٧٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٢٧  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  َمْكُحوًال  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َحِبیبٍ  ْبنِ  اْلُقدُّوسِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
ْبَیاَن، َمَساِجَدُكمُ  َجنُِّبوا: «r اللَّهِ    .)١(»َواْلَمَجاِنینَ  الصِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٢٨ ٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  َأْخَبَرُه، اْألََصمِّ  ْبنِ  َیِزیدَ  َأنَّ  ُمَحرَّ
ْبَیاَن، َمَساِجَدُكمُ  َجنُِّبوا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ    .)٢(»َواْلَمَجاِنینَ  الصِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٢٩ ، َعنِ  الرَّ  َحِدیثِ  ِمْثلُ  r النَِّبيِّ  َوَبْینَ  َبْیَنهُ  َرُجَلْینِ  َعنْ  َثْوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
رٍ  اْبنِ    .)٣(ُمَحرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٣٠  َلوْ : «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َماِلٍك، ْبنِ  اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»اْلَمْسِجدِ  ِفي َیْخَتِصَمانِ  اْثَنْینِ  َتَرْكتُ  َما ،َشْيءٌ  النَّاسِ  َأْمرِ  ِمنْ  ِإَليَّ  َكانَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٣١  َیْقِضي« ُشَرْیًحا َرَأى َأنَّهُ  ُعتَْیَبَة، ْبنُ  اْلَحَكمُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٥(»اْلَمْسِجدِ  ِفي َیْقِضي« َلْیَلى َأِبي اْبنُ  َأَنا َوَرَأْیتُ  ،»اْلَمْسِجدِ  ِفي

  اْلَمْسِجدُ  ِبهِ  ُیْدَخلُ  السَِّالحِ  َبابُ 

                                                                                                                                                                          
 بن ربه وعبدبتصرف: " )٧٠١/ ٢( عنها المنهي البیوع في الواردة األحادیثقال صاحب كتاب فائدة: 

 سعید بن محمد هو أنه تبّین ثم .ذكرٍ  على فیها له أقف فلم والتعدیل، الجرح كتب في عنه بحثت الشامي اهللا عبد
 )٢٤٧/ ١( ...". قلت: اعتماد في ذلك على روایة ابن ماجه في سننه.السابق الحدیث في ذكره تقدم الذي المصلوب

 ابن زوائد في الزجاجة مصباح، وقال البوصیري في كتابه األسقع بن واثلة عن مكحول عن سعید أبيمن طریق 
  .!!؟ "بلو صمال سعید بن محمد هو سعید أبو: ")٩٥/ ١( ماجه

 القدوس عبد هو الشامي سعید أبيمن طریق  )٣٠٧/ ٤( الشامیین مسندقلت: أخرجه الطبراني في كتابه 
  به. واثلة، عن مكحول، عن حبیب، بن

 أمامة حدیث عارضهما وقد: ")٧٠٨/ ٨( المجتبى شرح في العقبى ذخیرةقال صاحب كتاب فائدة:   
 بكاء ألسمع إني: "قال ،r النبي أن: أیضاً  علیه المتفق y أنس وحدیث علیه، متفق وهو الباب، في المذكرر
  ".أمه تفق أن مخافة فأخفف الصالة، في وأنا الصبي،

، والحدیث مرسل. وأخرجه )٤٤٣/ ٤( اإلسالم تاریخاإلسناد فیه عبد القدوس بن حبیب، متروك الحدیث.  )(١
 عن حبیب، بن القدوس عبد هو الشامي سعید أبيمن طریق  )٣٠٧/ ٤( الشامیین مسندالطبراني في كتابه 

  به. واثلة، عن مكحول،
  . )٣٢٠: ص( التهذیب تقریب، متروك الحدیث. محرر بن اهللا عبدإسناده منكر، فیه  )(٢
  إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا، ومن الواضح أنَّ الحدیث مرسل. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٣٢  السَّْیفِ  َسلِّ  َعنْ  ُیْنَهى َأَكانَ : ِلَعَطاءٍ  ِإْنَسانٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»ِنَصاِلَها َعَلى ُمْمَسًكا ِإالَّ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َبالنَّْبلِ  ُیَمرَّ  َأنْ  ُیْنَهى َوَكانَ  َنَعْم،: «َفَقالَ  اْلَمْسِجِد؟ ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٣٣  َعْبدِ  ْبنُ  َجاِبرُ  ُسِئلَ : َقالَ  ،ُموَسى ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِفي َبالنَّْبلِ  َیَتَصدَّقُ  َرُجلٌ  َكانَ  َوَقدْ  َذِلَك، َنْكَرهُ  ُكنَّا َقدْ : َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي السَّْیفِ  َسلِّ  َعنْ  ،اللَّهِ 

  .)٢(»َجِمیًعا ِنَصاِلَها َعَلى َقاِبٌض  َوُهوَ  ِإالَّ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي ِبَها َیُمرُّ  َال « r النَِّبيُّ  َفَأَمَرهُ  ،اْلَمْسِجدِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - )٣([...]  لَّ سَ یُ  نْ أَ  r يُّ بِ النَّ  ىهَ نَ : الَ قَ  بِ یْ عَ شُ  نِ بْ  ورِ مْ عَ  نْ عَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(ِبالنَّْبِل"َفَقاَل ُكنَّا َنْكَرُه َذِلَك َوَقْد َكاَن َرُجٌل َیَتَصدَُّق  دَ جِ سْ مَ الْ  يفِ  فُ یْ السَّ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٧٣٤ ، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ    ُیْكَرهُ « َكانَ : َقالَ  َأْبَزى اْبنِ  َعنِ  َأْسَلَم، َعنْ  الثَّْوِريُّ

  
  .)٥(»اْلَمْسِجدِ  ِفي السَّْیفِ  َسلُّ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٧٣٥ ، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  َأِبي َعنْ  ُبْرَدَة، َأِبي َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريُّ
 َفَأْمِسُكوا ،َمَساِجِدِهمْ  َأوْ  اْلُمْسِلِمینَ  َأْسَواقِ  ِفي َبالسَِّهامِ  َمَرْرُتمْ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُموَسى

  .)٦(»َأَحًدا ِبَها َتْجَرُحوا َال  َبالنَِّصالِ 
  اْلَمْسِجدَ  َیْدُخلُ  ُثمَّ  َواْلَبَصلِ  الثَّْومِ  َأْكلِ  َبابُ 

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
: ص( التحصیل جامعالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال سلیمان بموسى عن جابر بن عبد اهللا.  )(٢

 في بسهام رجل مر ، بلفظ: ")٢٠١٨/ ٤( هصحیح، ومسلم في )٤٩/ ٩( هصحیح. وهو عند البخاري في )١٩٠
  ". واللفظ للبخاري.نعم: قال »بنصالها أمسك: «r اهللا رسول له فقال المسجد،

  .)١٧٤٩(برقم  ١استدركته من دار التأصیل ط )(٣
: )٢٩٩/ ٢( األحكام كتاب في واإلیهام الوهم بیانرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وقال ابن القطان في كتابه  )(٤
 .بمثله"  r اهللا رسول نهى: " یقول جابرا سمع أنه الزبیر أبو أخبرني: قال جریج، ابن عن هارون بن عمر ورواه"

  ."مرسل وهو الرزاق عبد حدیث والصحیح ،ضعیف هارون بن وعمر: قال
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
 تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف، إسنادهالحدیث صحیح، وهذا  )(٦

  .)٣١٦ - ٣١٥/ ٣٢( أحمد مسندوصحح متابعاته شعیب األرنؤوط في حاشیة  ).٤٦٤: ص( التهذیب
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٣٦  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمْعتُ : َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َأَراهُ : َقالَ  »َهَذا َمْسِجِدي َیْغَشى َفَال  الثُّوَم، ُیِریدُ  الشََّجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَكلَ  َمنْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ 
  .)١(ُتْطَبخْ  َلمْ  الَِّتي النَّیَّةَ  َیَرى

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٣٧  َعْنهُ  َیْنَهى َأنَّهُ  َذَكْرتَ  الَِّذي َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ةً  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َأمْ  ،ُكلَِّها اْلَمَساِجدِ  )٢(َأِفي ،اْلَمْسِجدِ  ِفي  اْلَمَساِجدِ  ِفي َبلْ : «َقالَ  ُدوَنَها؟ َخاصَّ

  .)٣(»ُكلَِّها
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٣٨ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ

  .)٤(»َمْسِجِدَنا ِفي ُیْؤِذیَنا َفَال  -  الثُّومَ  َیْعِني - الشََّجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَكلَ  َمنْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٣٩  َقالَ : َقالَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  َهاُروَن، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َیْمَسحُ  َیْأِتیَنا َوَال  ،َهَذا َمْسِجِدي َیْقَرَبنَّ  َفَال  -  الثُّومَ  َیْعِني -  الشََّجَرةَ  َهِذهِ  َأَكلَ  َمنْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ 
  .)٥(»ِریِحَها َأْجلِ  ِمنْ  ،r النَِّبيُّ  َكِرَهَها ِإنََّما َال،: «َقالَ  ِهَي؟ َأَحَرامٌ : َسِعیدٍ  َأَبا َیا: ُقْلتُ : َقالَ  ،»َجْبَهَتهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٤٠ ، َعنِ  الرَّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنِ  َعاِبٍس، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٦(»َهَذا َمْسِجَدَنا َیْقَرَبنَّ  َفَال  اْلَخِبیَثةَ  الشََّجَرةَ  َهِذهِ  َأَكلَ  َمنْ : «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َخبَّاٍب، ْبنِ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  كما في األصل. )١٧٥٣(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "أوفي" خطأ". وفي دار التأصیل ط )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
. وهو )٤٠٨: ص( التهذیب تقریب، متروك الحدیث. العبدي هارون الحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه أبو )(٥

 البقلة تلك في r اهللا رسول أصحاب فوقعنا خیبر فتحت أن نعد لم، بلفظ: ")٣٩٥/ ١(عند مسلم في صحیحه 
 هذه من أكل من: «فقال الریح r اهللا رسول فوجد المسجد، إلى رحنا ثم ،شدیداً  أكالً  منها فأكلنا جیاع، والناس الثوم

 الناس أیها: «فقال r النبي ذاك فبلغ حرمت، حرمت،: الناس فقال »المسجد في یقربنا فال ،شیئاً  الخبیثة الشجرة
  .»ریحها أكره شجرة ولكنها لي، اهللا أحل ما تحریم بي لیس إنه
قال المحقق: "ذكره ابن أبي خاتم في العالء بن خباب، وذكر له هذا فائدة: إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٦

الحدیث إال أنَّ فیه "قال یقرب المسجد ثالثًا" ثم قال: سئل أبي هل له صحبة؟ قال: ال أعلمه،...، وفي اإلصابة قال 
اني من طریق ابن حبان: من زعم أن له صحبة فقد وهم، قال ابن حجر: له حدیثان أخرج أحدهما البغوي، والطبر 

الثوري عن عبد الرحمن بن عباس عن العالء بن خباب عن أبیه، فذكر حدیث أكل الثوم، وقال: رجاله ثقات، ففي 
اإلصابة كما ترى زیادة "عن أبیه" وأراه وهمًا فإنه إن كان األمر كذا لم یزعم من زعم أن له صحبة، وقد ذكر 

ل: قال عمرو بن علي: حدثنا أبو عامر، حدثنا سفیان، عن عبد البخاري هذا الحدیث في ترجمته من التاریخ، فقا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٤١ : َقالَ  َیَسارٍ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ُسَلْیٍم، ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .»َبْیِتهِ  ِفي َوْلَیْقُعدْ  ،َمْسِجِدَنا ِفي ُیْؤِذیَنا َفَال  ،اْلَخِبیَثةَ  الشََّجَرةَ  َهِذهِ  َأَكلَ  َمنْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 

َبْیرِ  َأَبا َفَسِمْعتُ : ُعَیْیَنةَ  اْبنُ  َقالَ   ِإذْ  ِبَأْرِضَنا الثُّومُ  َكانَ  َما: «َقالَ  َجاِبرٍ  َعنْ  ُیَحدُِّث، الزُّ
  .)١(»َذاكَ 

  َرْوثٌ  ِفیهِ  ِبِطینٍ  ِفیهِ  ُیَطیَّنُ  اْلَمْسِجدِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٤٢  َمَدرٌ  ِفیهِ  َمْسِجًدا َطیَّْنتَ  ِإَذا: «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»َلَها َطاِهًرا َكانَ  ِإَذا ،َتْغِسَلهُ  َحتَّى ِفیهِ  ُتَصلِّ  َفَال  ،ِبَرْوثٍ 
  ُتْقَتلُ  اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلَقْمَلةِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٤٣ : ُعَمْیرٍ  ْبنَ  ُعَبْیدَ  َأنَّ  َماَهَك، ْبنِ  ُیوُسفَ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َذِلكَ  َعَلْیهِ  ُیْنِكرْ  َولمْ  ِإَلْیهِ  َینُظرُ  ُعَمرَ  َواْبنُ  َفَدَفَنَها، َفَأَخَذَها اْلَمْسِجدِ  ِفي َقْمَلةً  ُعَمرَ  اْبنِ  َعَلى َرَأى«

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٧٤٤  َأَتَرى ،اللَّهُ  َیْرَحُمكَ : َفَقالَ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنَ  َیْحَیى ِبهِ  َفَحدَّْثتُ  َمْعَمٍر، َقالَ  ،الرَّ
 َأَحُدُكمُ  َرَأى ِإَذا: «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َبَلَغِني،: َیْحَیى َقالَ  ثُمَّ  ،؟ُعَمرَ  اْبنَ  َبَلغَ  َقدْ  ،r النَِّبيِّ  َحِدیثِ  ُكلَّ 

  .)٤(»َفْلَیْقُتْلَها َخَرجَ  َفِإَذا ،َثْوِبهِ  ِفي ِلَیُصرََّها َوَلِكنْ  اْلَمْسِجِد، ِفي َیْقُتْلَها َفَال  اْلَقْمَلةَ 

                                                                                                                                                                          
،...، فلم یذكر "عن أبیه"،...، وقد ذهل الهیثمي فلم rالرحمن بن عباس، عن العالء بم خباب، قال: قال النبي 

  یذكر هذا الحدیث في المجمع مع أنه من أحادیث الطبراني".
في القسم األول من الصحابة،  )٤٤٦/ ٤( الصحابة تمییز في اإلصابةقلت: ذكره ابن حجر في كتابه   

". أي [أبیه] فهذا أ من سقطفهذا یجزم بأنَّه صحابي، أما عن زیادة [أبیه] في كتاب اإلصابة، قال محقق اإلصابة: " 
  یوضح لعله وهم من النساخ، واهللا أعلم.

حدیث العالء بن عبد اهللا بن خباب،  للحدیث إسنادان، أما األول فرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من )(١
  ).١٧٤٠برقم (

  . )٥٠٦: ص( التهذیب تقریب، صدوق. مسلم بن محمدوأما الثاني فإسناده حسن موقوف، فیه أبو الزبیر 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
 عن كثیر، أبي بن یحیىمن طریق  )١٤٥/ ٢(رجاله ثقات، والحدیث بالغ. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  )(٤

 فلیصرها المسجد في القملة أحدكم وجد إذا: «r اهللا رسول قال: قال األنصار، من رجل عن الحق، بن الحضرمي
 الصحابة، من أحد لقاء له یثبت ولم التابعین، عن إال یروي ال الحق بن الحضرمي . وفیه»یخرجها حتى ثوبه في

  ، فهذا یدل على أنَّ هذا الرجل لیس بصحابي. )٧٩: ص( المراسیلوأورده أبو داود في كتابه 
  ".هذا مثل في حسن مرسل وهذا: ")٤١٨/ ٢( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٤٥  َقْمَلًة، ِثَیاِبهِ  َعَلى َرَأى: «ُأَماَمةَ  َأَبا َأنَّ  َغاِلٍب، َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(ِإَلْیهِ  َیْنُظرُ  َغاِلبٍ  َوَأُبو ،»اْلَمْسِجدِ  ِفي َفَدَفَنَها َفَأَخَذَها اْلَمْسِجدِ  ِفي َوُهوَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٤٦ ، َعنِ  الرَّ  َحْوَشٍب، ْبنِ  َشْهرِ  َعنْ  َعِطیََّة، ْبنِ  ِشْمرِ  َعنْ  ِفْطٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اْلَمْسِجدِ  ِفي َیَتَفلَّى« َكانَ  َأنَّهُ  ُأَماَمةَ  َأِبي َعنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٤٧ ، َعنِ  الرَّ ِبیعِ  َعنِ  َزاَذاَن، َعنْ  ُمْسِلٍم، َعنْ  الثَّْوِريِّ  اْبنَ  َأنَّ  ُخثَْیٍم، ْبنِ  الرَّ
: المرسالت} [َوَأْمَواًتا َأْحَیاءً  ِكَفاًتا اْألَْرَض  َنْجَعلِ  َأَلمْ : " {َقالَ  ُثمَّ  اْلَمْسِجِد، ِفي َفَدَفَنَها َقْمَلةً  َأَخذَ : َمْسُعودٍ 

٣(] "٢٦(.  
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٤٨ ، َعنِ  الرَّ  َبْأًسا َیَرْونَ  َال  َكاُنوا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٤(»اْلَمْسِجدِ  ِفي َوُهوَ  ،اْألَْرضِ  ِفي اْلَقْمَلةِ  ِبَدْفنِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٤٩ ، أیَُّوبَ  َأَبا َرَأى َعمَّنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ    َیْقُتلُ « اْألَْنَصاِريَّ

  
  .)٥(»َحَصاتَْینِ  َبْینَ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َقْمَلةً 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٥٠  ُهَرْیَرَة، َأَبا َرَأى: َأنَّهُ  التَّْوَءَمةِ  َمْوَلى َصاِلحٍ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
  .)١(»ِمْنَها َشرٌّ  )٦(النَُّخاَمةُ : «َوَیُقولُ  اْلَمْسِجِد، ِفي اْلَقْمَلةَ  َیْدِفنُ 

                                                           
  . )٦٦٤: ص( التهذیب تقریبموقوف، فیه أبو غالب صاحب أبي أمامة، صدوق.  إسناده حسن )(١
  . )٢٦٩: ص( التهذیب تقریبموقوف، فیه شهر بن حوشب، صدوق.  إسناده حسن )(٢
. وأخرجه أبو یوسف في كتابه )٥٣٠: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. اْلُمَالِئيِّ  مسلمإسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣

 وهو قملة أخذ أنه" y مسعود ابن عن رزین، أبي عن النجود، أبي بن عاصممن طریق  )٤١-  ٤٠: ص( اآلثار
 أبي بن عاصم فیه. ]٢٦: المرسالت} [وأمواتا أحیاء كفاتا األرض نجعل ألم: {وقرأ الحصى، في فدفنها المسجد، في

هن ابن  األسدي مالك بن مسعود رزین اأب، وٕارسال )٢٨٥: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، أوهام له، النجود
  .)٢٧٨: ص( التحصیل جامعمسعود. 

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  )(٥
كذا في (قال المحقق: "في األصل "النجاسة" والصواب عندي "النخامة"، وقد روى "ش" بروایة قتادة عن المسیب  )(٦

قال: ادفنها في المسجد قد یدفن ما هو شر منها النخامة،...،  )األصل الدیوبندي، والصواب عندي ابن المسیب
  وفي "هق" وعن ابن المسیب یدفنها كالنخامة". 

كما في األصل، وقالوا في حاشیته: "كذا في األصل، ولعل  )١٧٦٦(برقم  ١وفي دار التأصیل ط
  الصواب: "النخامة".
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َالةِ  ِفي اْلَقْمَلةِ  َقْتلِ  َبابُ    ُوُضوٌء؟ َقاِتِلَها َعَلى َوَهلْ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٥١ ، َعنِ  الرَّ  َیْقُتلُ  الرَُّجلِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُحَصْینٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َالةِ  ِفي اْلَقْمَلةَ    .)٢(»ِبَشْيءٍ  َلْیَس : «َقالَ  ؟الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٥٢ : َقالَ  ،ُیَخاِمرَ  ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  َسْعٍد، ْبنِ  َراِشدِ  َعنْ  َیِزیَد، ْبنِ  َثْورِ  َعنْ  الرَّ

َالةِ  ِفي َواْلَبَراِغیثَ  اْلَقْمَلَة، َیْقُتلُ « َجَبلٍ  ْبنَ  ُمَعاذَ  َرَأْیتُ    .)٣(»الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٥٣ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  اْلَقْمَلةِ  َقْتلِ  ِفي َلْیَس : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ

  .»ُوُضوءٌ 
  .)٤(»اْلُوُضوءَ  َیَرى ِسیِرینَ  اْبنُ  َوَكانَ : «َقالَ  

َالةِ  ِفي َواْلَعْقَربِ  اْلَحیَّةِ  َقْتلِ  َبابُ    الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٧٥٤  َضْمَضٍم، َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

َالةِ  ِفي اْألَْسَوَدْینِ  َنْقُتلَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأَمَرَنا: «َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ    .)٥(»َواْلَعْقَربَ  اْلَحیََّة، الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٥٥  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  )٦([...] الرَّ

r» :َحالٍ  ُكلِّ  َعَلى َواْلَحیَّةَ  اْلَعْقَرَب، اْقُتُلوا«.  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٥٦ ، َعنِ  الرَّ  َیْقُتلُ  الرَُّجلِ  َعنِ  ُسِئلَ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ

َالةِ  ِفي اْلَعْقَربَ  َالةِ  ِفي ِإنَّ : «َقالَ  ؟الصَّ   .)٧(»َلُشْغًال  الصَّ
َالةِ  ِفي َواْلَغاِئطِ  اْلَبْولِ  ُمَداَفَعةِ  َبابُ    الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٥٧  َال : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
َالةِ  ِفي اْألَْخَبثَْینِ  ُتَزاِحُموا   .)١(»َواْلَبْولَ  اْلَغاِئَط، الصَّ

                                                                                                                                                                          
 واختالط، )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه )(١

  ).١٧٧: ص( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط: انظر. التَّْوَأَمة مولى نبهان بن صالح
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  . )١٥٣: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال ثور بن یزید عن راشد بن سعد.  )(٣
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
)، ومن الوضح أنَّه أسقط شیخ المصنف، كما أشرت في ١٧٧١برقم ( ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦

  المقدمة، ولم أستطع تعیینه.
   .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  إسناده ضعیف مقطوع، )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٥٨ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُیَحدُِّث، ِعْكِرَمةَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َواْلَبْولَ  اْلَغاِئَط، ُأَزاِحمَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  ،ِرَداِئي َناِحَیةِ  ِفي َأْحِمَلهُ  َألَنْ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٥٩  اللَّهِ  َعْبدِ  َمعَ  ُكنَّا: َقالَ  ،َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالُة، َفُأِقیَمتِ  الزُّْهِريِّ  اْألَْرَقمِ  ْبنِ   r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َفَقالَ  َهَذا؟ َما: َلهُ  َفِقیلَ  اْلَغاِئَط، َذَهبَ  ثُمَّ  الصَّ

َالةُ  ُأِقیمتِ  ِإَذا: «َیُقولُ    .)٣(»ِباْلَغاِئطِ  َفْلَیْبَدأْ  ،اْلَغاِئطَ  َأَحُدُكمُ  َوَأَرادَ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٦٠ ، َعنِ  الرَّ  اْألَْرَقمِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َالةُ  َحَضَرتِ  َفَلمَّا ،َیُؤمُُّهمْ  َوَكانَ  َسَفٍر، ِفي َمَعهُ  ُكَنا: َقالَ   َسِمْعتُ  َفِإنِّي َبْعُضُكْم، ِلَیُؤمَُّكمْ : َقالَ  ،الصَّ
َالُة، َحَضَرتِ  ِإَذا: «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ    .)٤(»ِباْلَحاَجةِ  َفْلَیْبَدأْ  اْلَحاَجةَ  َأَحُدُكمُ  َوَأَرادَ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٦١  )٥([...] ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ُموَسى، ْبنِ  َأیُّوبَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالَة، َفَأَقامَ  الزُّْهِريِّ  اْألَْرَقمِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َمعَ  -  ُعْمَرةٍ  َأوْ  -  َحجٍّ  ِفي َخَرْجَنا َقالَ   َصلُّوا: َقالَ  ُثمَّ  الصَّ

                                                                                                                                                                          
: ص( التهذیب مقال. تقریب الحسن عن روایته حسان بن الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه هشام )(١

  .)١٧٥٩( . وله شاهد من حدیث عبد اهللا بن األرقم برقم)٥٧٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٤

 هذا ضمرة، وأبو إسحاق، بن وشعیب خالد، بن وهیب وى: "ر )٢٢/ ١(قال أبو داود في سننه فائدة:   
: قالوا هشام، عن رووه، الذین واألكثر أرقم بن اهللا عبد عن حدثه، رجل عن أبیه، عن عروة، بن هشام عن الحدیث

  ". أي كما هنا.زهیر قال كما
 الحفاظ، من واحد وغیر القطان، سعید بن ویحیى أنس، بن مالك روى هكذا: ")٢٦٣/ ١(وقال الترمذي في سننه 

 عن أبیه، عن عروة، بن هشام عن وغیره، وهیب، وروى األرقم، بن اهللا عبد عن أبیه، عن عروة، بن هشام عن
  . هذا یشر أنَّ هذه الروایة هى المحفوظة، واهللا أعلم." األرقم بن اهللا عبد عن رجل،

، وقالوا في حاشیته: "كذا في األصل، وقد تقدم من روایة هشام )١٧٧٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥
بن عروة عن أبیع، وقد قیل إن عروة یروي عن رجل عن ابن األرقم". قلت: أما روایة الرجل فتكلمت عنها في 

  )١٥٨٢/ ٣( الصحابة معرفةأبو نعیم في كتابه  الحدیث الذي یسبقه. وأما هنا، فقد أسقط والد هشام بن عروة، كما
 ح هشام، عن موسى، بن أیوب عن جریج، ابن عن الرزاق، عبد عن إسحاق، ثنا: قال أحمد، بن سلیمان عن

 محمد بن عمران ثنا المفلحي، العباس بن علي بن محمد ثنا جمرة، بن محمد بن إبراهیم إسحاق أبو وحدثنا
 بن عروة عن أخبره عروة، بن هشام أن موسى، بن أیوب أخبرني جریج، ابن أنبأ بكر، بن محمد ثنا المسجدي،

: قال رجع فلما لحاجته، وذهب صلوا: قال الصالة فقامت عمرة أو حج في أرقم بن اهللا عبد مع خرجنا: قال الزبیر،
   .»بالغائط فلیبدأ الغائط أحدكم وأراد الصالة، أقیمت إذا: «قال وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إن
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َالُة، ُأِقیَمتِ  ِإَذا: «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ : َقالَ  ،َرَجعَ  َفَلمَّا ِلَحاَجِتِه، َوَذَهبَ   اْلَغاِئطَ  َأَحُدُكمُ  َوَأَرادَ  الصَّ
  .)١(»ِباْلَغاِئطِ  َفْلَیْبَدأْ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٦٢ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمرُ  َقالَ : َقالَ  ،ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالةِ  ِفي[ اْألَْخَبثَْینِ  َتْدَفُعوا َال : «اْلَخطَّابِ  ْبنُ    .)٣(»َواْلَبْولَ  اْلَغاِئَط، ،)٢( ]الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٦٣ ، َعنِ  الرَّ   :َقالَ  ُحَذْیَفةَ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  
  
  .)٤(»َواْلَبْولَ  اْلَغاِئَط، اْآلَخرَ  َأتَِّقي َكَما َأَحَدُهَما َألَتَِّقي ِإنِّي«

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٦٤ ، َعنِ  الرَّ  َلَنُصرُّهُ  ِإنَّا: «َقالَ  َطاُوسٍ  َعنْ  َمْیَسَرَة، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»َصر ا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٦٥ ، َعنِ  الرَّ  َلمْ  َما: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ،)١(اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
َالةِ  ِفي َواْلَبْولُ  اْلَغاِئُط، ُیْعِجْلكَ    .)٢(»َبْأَس  َفَال  الصَّ

                                                                                                                                                                          
 الرزاق، عبد عن الدبري، إبراهیم بن إسحاق عن )١٩٣/ ١٣( الكبیر المعجموأخرجه الطبراني في كتابه 

 صلى اهللا رسول أن األرقم، بن اهللا عبد عن أبیه، عن عروة، بن هشام عن موسى، بن أیوب عن جریج، ابن عن
  . »بالغائط فلیبدأ الغائط أحدكم وأراد الصالة أقیمت إذا: «قال وسلم، علیه اهللا
   إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
أشار المحقق بأنه زادها، وقال في حاشیته: "اإلضافة من الكنز، وهو لفظ "ش"، وفي "ش" "ال تعالجوا" بدل "ال  )(٢

  ) لم تزد.١٧٧٨برقم ( ١تدافعوا". وفي دار التأصیل ط
: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف موقوف، إسناده )(٣

وأخرجه ابن أبي شیبة في     ).٢٧٣: ص( التحصیل جامع: انظر. الخطاب بن عمر عن مجاهد ٕارسال، و )٤٦٤
 كان، الرحمن عبد بن واصل، بنحوه. وفیه أبو حرة عمر عن الحسن، عن حرة، أبيمن طریق  )١٨٤/ ٢(مصنفه 

  .)٥٧٩: ص( التهذیب تقریب. الحسن عن یدلس
من طریق  )٢٧٤/ ١( الحارث مسند زوائد عن الباحث بغیةوأخرجه الحارث كما أشار الهیثمي في كتابه   

 بن قتادة إرسال فیه. »الصالة في والغائط البول من األذى تدافعوا ال: «قال الخطاب بن عمر أن قتادة، عن حماد،
  ).٢٥٥: ص( التحصیل جامع. الخطاب بن عمر عن دعامة

: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف موقوف، إسناده )(٤
٤٦٤.(   

  إسناده صحیح مقطوع. )(٥



٣٨٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٦٦  ِبَذِلكَ  َیَرى َال « َكانَ  َأنَّهُ  النََّخِعيِّ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َیْسِبَقهُ  َأنْ  َصَالِتهِ  َعنْ  َیْشَغَلُه، َأنْ  َیَخفْ  َلمْ  َما َبْأًسا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٦٧  الَ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِهَالٍل، ْبنِ  ُحَمْیدِ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  )٤([...] الرَّ
  .)٥(-  اْلَغاِئطَ  َیْعِني -  »َوَطْوًفا َبْوًال، ُیَداِفعُ  َوُهوَ  َأَحُدُكْم، ُیَصلَِّینَّ 

َالةِ  َفْرضِ  ِفي َجاءَ  َما َبابُ    الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٧٦٨ ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ : " َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

َالةُ  ُفِرَضتِ   اْلَقْولُ  ُیَبدَّلُ  َال  ِإنَّهُ  ُمَحمَُّد، َیا: ُنوِديَ  ثُمَّ  َخْمًسا، ُجِعَلتْ  َحتَّى ُنِقَصتْ  ثُمَّ  َخْمِسیَن، الصَّ
،   .)٦(" َخْمِسینَ  اْلَخْمسِ  ِبَهِذهِ  َلكَ  َوإِنَّ  َلَديَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٦٩ ، َهاُرونَ  َأِبي َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ : َقالَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  اْلَعْبِديِّ
َالةُ : r النَِّبيِّ  َعَلى ُفِرَضتْ " َالةُ  ِبهِ  ُأْسِريَ  َلْیَلةَ  الصَّ  َفَقالَ  َخْمًسا، ُجِعَلتْ  َحتَّى ُنِقَصتْ  ثُمَّ  َخْمِسیَن، الصَّ

  .)٨(" َأْمثَاِلَها ِبَعَشَرةِ  اْلَحَسَنةُ  َخْمِسینَ  ِباْلَخْمسِ  َلكَ  َفِإنَّ : )٧([...] اللَّهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٧٠  r النَِّبيِّ  َعَلى ُفِرَضتْ : «َأنََّها َیْذُكرُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َفِریَضِتي، َأْمَضْیتُ  َقدْ  َأنِّي َفُنوِديَ : «اْلَحَسنُ  َقالَ  ،»َخْمسٍ  ِإَلى ُردَّتْ  ثُمَّ  َخْمُسوَن، ِبهِ  ُأْسِريَ  َلْیَلةَ 
  .)١(»َخْمِسینَ  اْلَخْمسِ  ِبَهِذهِ  َلكَ  َوَأنَّ  ِعَباِدي، َعنْ  َوَخفَّْفتُ 

                                                                                                                                                                          
عن الثوري،  )١٤٩: ص(في كتابه الصالة  نعیم وأب. وأخرجه )١٧٨١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

وفیه الحسن بن عبید اهللا، وروى الثوري عن الحسن بن عبید اهللا عن إبراهیم في أكثر من موضع في المصنف برقم  
  فلعله صحف من [الحسن بن عبید اهللا] إلى [الحسن بن عبد اهللا]، واهللا أعلم. )٣٨٩٤، و٣٤٥٥، و١٩٧٤، و٣٦٠(

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
 ).١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریرإسناده حسن مقطوع، فیه حماد بن أبي سلیمان، صدوق. األثر صحیح، وهذا  )(٣

  ).١٧٦٥وتوبع برقم (
، ومن الواضح أنَّ أسقط شیخ المصنف، كما أشرت في )١٧٨٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

  المقدمة، ولم أستطع تعیینه.
 هالل، بن حمید عن أیوب،من طریق  )١٨٤/ ٢( همصنفاألثر صحیح موقوف؛ ألنَّ أخرجه ابن أبي شیبة في  )(٥

  ، بإسناد صحیح.»والبول الغائط الطوف یدافع وهو أحدكم یصلین ال: «قال عباس، ابن عن
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
  [عز وجل]. )١٧٨٥(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٧
. وله شاهد )٤٠٨: ص( التهذیب تقریبالحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه أبو هارون العبدي، متروك.  )(٨

  بمعناه. )١٧٦٨(من حدیث أنس بن مالك 
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٣٨٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٧١ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َأِقمِ : {َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َخاِلدٍ  ْبنِ  ُقرَّةَ  َعنْ  التَّْیِميِّ
َالةَ  لُ  َفَكاَنتْ : " َقالَ  ،اْآلَیةَ  َخَتمَ  َحتَّى] ١١٤: هود} [النََّهارِ  َطَرَفيِ  الصَّ َها َصَالةٍ  َأوَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َصالَّ
r  َافُّونَ  َلَنْحنُ  ِإنَّا: {َفَقالَ  ،ِجْبِریلُ  َفَأَتاهُ  ،الظُّْهر } اْلُمَسبُِّحونَ  َلَنْحنُ  َوإِنَّا{ ،]١٦٥: الصافات} [الصَّ
 َخْلفَ  النَّاُس  ُثمَّ  َخْلَفُه، r َوالنَِّبيُّ   r اللَّهِ  َرُسولِ  َیَديْ  َبْینَ  َجْبَرِئیلُ  َفَقامَ : «َقالَ ] " ١٦٦: الصافات[

 اْلَعْصرُ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى َأْرَبًعا، َأيْ  الظُّْهرَ  ِبِهمِ  َفَصلَّى: «َقالَ  ،»الرَِّجالِ  َخْلفَ  َوالنَِّساءُ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ 
ْكَعتَْینِ  ِفي َیْقَرأُ  َثَالثًا ِبِهمْ  َفَصلَّى الشَّْمُس  َغاَبتِ  ِحینَ  ِجْبِریلُ  َجاءَ  ثُمَّ  ِمْثَلَها، َفَفَعلَ  ِجْبِریلُ  َقامَ   الرَّ

 َحتَّى: «َقالَ  ،»النََّهارِ  َصَالةِ  ِوْترُ  َوِهيَ : «اْلَحَسنُ  َقالَ  ،»الثَّاِلَثةِ  ِفي ُیْسَمعْ  َولمْ  ِفیِهَما، َیْجَهرُ  اْألُوَلَیْینِ 
 َرَكَعاٍت، َأْرَبعَ  ِبالنَّاسِ  َفَصلَّى َیَدْیهِ  َبْینَ  َفَقامَ  ،ِجْبِریلُ  َجاَءهُ  َوَأْعَتمَ  )٢(الشََّفقُ  َوَغابَ  ،اْلِعَشاءِ  ِعْندَ  َكانَ  ِإَذا

ْكَعَتْیِن، ِفي َباْلِقَراَءةِ  َیْجَهرُ   ِبِهمْ  َفَصلَّى َفَعَل، َما َكَنْحوِ  َمَعهُ  َوالنَّاُس  ِبهِ  َفَصلَّى َلْیَلَتُه، َأْصَبحَ  ِإَذا َحتَّى الرَّ
 اْلَحَسنُ  َذَكرَ  ُثمَّ  ،»َصَالَتُهمْ  ِللنَّاسِ  َحدَّ  َحتَّى r النَِّبيُّ  َیُمتِ  َفَلمْ  اْلِقَراَءَة، َوُیِطیلُ  ِفیِهَما َیْقَرأُ  َرْكَعَتْیِن،
 َقالَ  ،»َوِللُخْطَبةِ  َیْوَمِئذٍ  النَّاسِ  َالْجِتَماعِ  َرْكَعتَْینِ  َعْنُهمْ  َوَوَضعَ  ،َرْكَعَتْینِ  ِبِهمْ  َفَصلَّى: «َقالَ  ،اْلُجُمَعةَ 

َالةَ  َأِقمِ : {اللَّهُ  } ِللذَّاِكِرینَ  ِذْكَرى َذَلكَ  السَّیَِّئاتِ  ُیْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  ِإنَّ  اللَّْیلِ  َوُزَلًفاِمنَ  النََّهارِ  َطَرَفيِ  الصَّ
} اللَّْیلِ  ِمنَ  َوُزَلًفا{ ،»اْلَفْجرِ  َصَالةِ  ِإَلى )٣(اْلَغَداةِ  َصَالةِ  ِمنْ « :النََّهارِ  َطَرَفيِ  َوَذَكرُ  ،] ١١٤: هود[
  .)٤(»َواْلِعَشاءَ  اْلَمْغِربَ ] «١١٤: هود[

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٧٢ ، َعنِ  الرَّ  ْبنُ  َناِفعُ  َخاَصمَ : َقالَ  ،َرِزینٍ  َأِبي َعنْ  َعاِصٍم، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َلَواتِ  َتِجدِ  َهلْ : َفَقالَ  اْلَعبَّاِس، اْبنِ  اْألَْزَرقِ  : َعَلْیهِ  َقَرأَ  ُثمَّ  ،»َنَعمْ : «َفَقالَ  اْلُقْرآِن؟ ِفي اْلَخْمَس  الصَّ

] ١١: مریم} [َوَعِشی ا{ ،»َواْلَفْجرُ  اْلَمْغِربُ « ،]١٧: الروم} [ُتْصِبُحونَ  َوِحینَ  ُتْمُسونَ  ِحینَ  اللَّهِ  َفُسْبَحانَ {
  .)٥( ]٥٨: النور} [اْلِعَشاءِ  َصَالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ : {َقالَ  ،»الظُّْهرُ ] «١٨: الروم} [ُتْظِهُرونَ  َوِحینَ " { اْلَعْصرُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٧٣  النَِّبيُّ  َأْصَبحَ  َلمَّا: " َوَغْیُرهُ  ُجَبْیرٍ  ْبنُ  َناِفعُ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
r  ََیتِ  َوِلَذِلكَ  الشَّْمُس، َزاَغتِ  ِحینَ  َیَتَدلَّى ِجْبِریلُ  ِإالَّ  َیُرْعهُ  َلمْ  ِفیَها ِبهِ  ُأْسِريَ  الَِّتي اللَّْیَلةِ  ِمن  ُسمِّ

                                                                                                                                                                          
  بمعناه. )١٧٦٨(الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وله شاهد من حدیث أنس بن مالك  )(١
  .)٤٨٧/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة الشمس. مغیب بعد المغرب في ترى التي الحمرة على یقع )(٢
  .)٣٤٦/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة .الشمس وطلوع[أي الفجر]  الغداة صالة بین ما )(٣
 من نفر أربعة لي اجتمع إذا كنت: "البصري الحسن لقولإسناده صحیح، مع أنَّ فیه إرسال الحسن البصري؛  )(٤

  ).٧١ص( التحصیل جامع ." r اهللا رسول إلى وأسندته تركتهم r اهللا رسول أصحاب
  . )٢٨٥: ص( التهذیب تقریبإسناده حسن موقوف، فیه عاصم بن أبي النجود، صدوق.  )(٥



٣٨٤ 
 

َالةِ : النَّاسِ  ِفي َفِصیحَ  َفَأَمرَ  اْألُوَلى،  النَِّبيُّ  َوَصلَّى ،r َبالنَِّبيِّ  ِجْبِریلُ  َفَصلَّى ،َفاْجَتَمُعوا َجاِمَعٌة، ِللصَّ
r  ِلَ  ،ِللنَّاس ْكَعتَْینِ  َطوَّ رَ  ثُمَّ  اْألُوَلَیْیِن، الرَّ  النَِّبيُّ  َوَسلَّمَ  ،r النَِّبيِّ  َعَلى ِجْبِریلُ  َسلَّمَ  ُثمَّ  اْلَباِقَیتَْیِن، َقصَّ
r لِ  ِفي َنَزلَ  ثُمَّ  الظُّْهِر، ِفي َفَعُلوا َكَما َفَفَعُلوا َذِلَك، ِمْثلِ  َعَلى اْلَعْصرِ  ِفي ُثمَّ  النَّاِس، َعَلى  اللَّْیلِ  َأوَّ

َالةُ : َفِصیحَ  لَ  اْألُوَلَیْینِ  ِفي َفَقَرأَ  ،r النَِّبيُّ  َوَصلَّى ،r َبالنَِّبيِّ  ِجْبِریلُ  َفَصلَّى َجاِمَعٌة، الصَّ  َوَجَهَر، َوَطوَّ
رَ    .)١("النَّاسِ  َعَلى r النَِّبيُّ  َسلَّمَ  ُثمَّ  ،r النَِّبيِّ  َعَلى ِجْبِریلُ  َسلَّمَ  ُثمَّ  اْلَباِقَیتَْیِن، ِفي َوَقصَّ

  اْألََذانِ  َبْدءِ  َبابُ 
 َحدَّثََنا: َقالَ  ،اْلَبْصِريُّ  )٢(اْلِعْبِريُّ  ِبْشرٍ  ْبنِ  ِزَیادِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َسِعیدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا -  ١٧٧٤

زَّاقِ  َعْبدِ  َعَلى َقَرْأَنا: َقالَ  ،الدََّبِريُّ  َعبَّادٍ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  َهمَّاٍم، ْبنِ  الرَّ  الزُّْهِريِّ
 َناُقوٌس، َبْعُضُهمْ : َفَقالَ  ِلَصَالِتِهْم، ِبهِ  َیْجَمُعونَ  َشْيءٌ  َیُهمُُّهمْ  اْلُمْسِلُمونَ  َكانَ : َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ 
 َفَقالَ  ،َناُقوٌس  َمَعهُ  ِبهِ  َمرَّ  َرُجًال  َأنَّ  اْلَمَنامِ  ِفي اْألَْنَصاِريُّ  َزْیدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َفُأِريَ  ُبوٌق، َبْعُضُهمْ : َوَقالَ 

 َعَلى َأُدلُّكَ  َأَفَال : َقالَ  ،ِلَصَالِتَنا ِبهِ  َنْضِربُ : َقالَ  ِبِه؟ َتْصَنعُ  َوَما: الرَُّجلُ  َفَقالَ  َهَذا؟ تَِبیعُ : اللَّهِ  َعْبدُ  َلهُ 
 ،اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  َأْكَبُر، اللَّهُ  َأْكَبُر، اللَّهُ : تَُقولُ : َقالَ  !َبَلى: َقالَ  َخْیٍر؟
َالِة، َعَلى َحيَّ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  َالِة، َعَلى َحيَّ  الصَّ  َحيَّ  الصَّ
 اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َوَرَأى: َقالَ  ،" اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأْكَبُر، اللَّهُ  َأْكَبُر، اللَّهُ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  اْلَفَالِح، َعَلى
ْبحَ  اللَّهِ  َعْبدُ  َصلَّى َفَلمَّا َذِلَك، ِمْثلَ  َمَناِمهِ  ِفي  َفَوَجدَ  ُعَمرُ  َوَغَدا ِلُیْخِبَرُه، r النَِّبيِّ  ِإَلى َغَدا الصُّ

  .)٣(»ِباْألََذانِ  ِبَالًال  َأَمرَ  َقدْ : «r النَِّبيَّ  َوَوَجدَ  َسَبَقُه، َقدْ  اْألَْنَصاِريَّ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٧٥  )٤(ِإیَتَمرَ : َیُقولُ  ُعَمْیرٍ  ْبنَ  ُعَبْیدَ  َسِمْعتُ : َعَطاءٍ  َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  َجْمعَ  َأَراُدوا ِإَذا َشْیًئا َیْجَعُلونَ  َكْیفَ  َوَأْصَحاُبهُ  r النَِّبيُّ  : َقالَ  ،ِبالنَّاُقوسِ  َفاْئَتَمُروا ،َلَها اْجَتَمُعوا الصَّ
 النَّاُقوَس، َتْجَعُلوا َال  َأنْ  اْلَمَنامِ  ِفي َرَأى ِإذْ  ِللنَّاُقوِس، َخَشَبتَْینِ  َیْشَتِريَ  َأنْ  ُیِریدُ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَبْیَنا

                                                           
 الكمال تهذیب". الریح شبه فهو قال: قال إذا ،...، جریج ابن كان: "القطان سعید بن یحیى قولاإلسناد فیه  )(١
  .)٢٠٢٨(، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث بحدیث ابن عباس، بنحوه، برقم )٣٥١/ ١٨(

[الَعَنِزّي]، وقالوا  )١٧٩٠(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، والصواب ابن األعرابي. وفي دار التأصیل ط )(٢
  في حاشیته: "كأنه في األصل: "الغبري"، والصواب المثبت كما في تاریخ اإلسالم". 

ناده صحیح، ورجاله ثقات. وهذا الحدیث أخذه سعید بن المسیب من عبد اهللا بن زید األنصاري كما في  إس )(٣
  .)٣٩٩/ ٢٦( أحمد مسند

  [اْئَتَمَر]. )١٧٩١(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
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٣٨٥ 
 

َالةِ  َأذُِّنوا َبلْ   اْلَوْحيُ  r النَِّبيُّ  َجاءَ  َوَقدْ  َرَأى، َبالَِّذي ِلُیْخِبَرهُ  r النَِّبيِّ  ِإَلى ُعَمرُ  َفَذَهبَ : َقالَ  ،ِبالصَّ
 ِبَذِلكَ  َأْخَبَرهُ  ِحینَ  ،»اْلَوْحيُ  ِبَذِلكَ  َسَبَقكَ  َقدْ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ُیَؤذُِّن، ِبَاللٌ  ِإالَّ  ُعَمَر، َراعَ  َفَما ِبَذِلَك،
  .)١(ُعَمرُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٧٧٦  ُعَمَر، اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ ، الرَّ
َالةَ  َفَیَتَحیَُّنونَ  َیْجَتِمُعونَ  اْلَمِدیَنةَ  َقِدُموا ِحینَ  اْلُمْسِلُمونَ  َكانَ : َیُقولُ  َكانَ   َأَحدٌ  ِبَها ُیَناِدي َلْیَس  الصَّ

 َبلْ : َبْعُضُهمْ  َوَقالَ  النََّصاَرى، َناُقوسِ  ِمْثلَ  َناُقوًسا اتَِّخُذوا: ِلَبْعضٍ  َبْعُضُهمْ  َفَقالَ  َذِلَك، ِفي َیْوًما َفَتَكلَُّموا
َالِة؟ ُیَناِدي َرُجًال  َتْبَعُثونَ  َأَوَال : ُعَمرُ  َفَقالَ  اْلَیُهوِد، ُبوقِ  ِمْثلَ  ُبوًقا  ُقمْ  ِبَالُل، َیا: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ِبالصَّ
َالةِ  َفَأذِّنْ    .)٢(»ِبالصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٧٧  اْألََذانِ  آِخرُ : «َیُقولُ  النََّخِعيَّ  ِإْبَراِهیمَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َذرٍّ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأْكَبرُ  اللَّهُ  َأْكَبرُ  اللَّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٧٨ : َیُقولُ  َكانَ : َأنَّهُ  اْألَْسَودِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٤(" اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ : ِبَاللٍ  َأَذانِ  آِخرِ  ِفي" 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٧٩  َمْوَلى الشَّْیخِ  َأِبیهِ  َعنْ  َمْوَالُهْم، ُعْثَمانُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َمعَ  ِفْتَیانٍ  َعَشَرةِ  ِفي َخَرْجتُ  :َمْحُذوَرةَ  َأُبو: َقالَ : )٥(َقالَ  ،َمْحُذوَرةَ  َأِبي ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َوُأمِّ  َمْحُذوَرَة، َأِبي

: r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ِبِهْم، َنْسَتْهِزئُ  ُنَؤذِّنُ  َوُقْمَنا َفَأذَُّنوا ِإَلْیَنا، النَّاسِ  َأْبَغُض  َوُهوَ  ُحَنْینٍ  ِإَلى r النَِّبيِّ 
 الَِّذي َهَذا ِنْعَم،: " r النَِّبيُّ  َفَقالَ  آِخَرُهْم، َوُكْنتُ  ،َفَأذَُّنوا ،»َأذُِّنوا: «َفَقالَ  »اْلِفْتَیاِن؟ ِبَهؤَُالءِ  ِإیُتوِني«

 ِألَْهلِ  ُأَؤذِّنَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأَمَرِني: ُأَسْیدٍ  ْبنِ  ِلَعتَّابِ  َوُقلْ  َمكَّةَ  ِألَْهلِ  َفَأذِّنْ  اْذَهبْ  ،َصْوَتهُ  َسِمْعتُ 
 ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  ْشَهدُ ، أَ )٦( َأْكَبُر] [اللَّهُ  َأْكَبُر، اللَّهُ  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ : ُقلْ : " َوَقالَ  َناِصَیِتِه، َعَلى َوَمَسحَ "  َمكَّةَ 

                                                           
 في داود وأبو الرزاق عبد رواه: ")٨٢/ ٢( الباري فتحرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وقال ابن حجر في كتابه  )(١

  ".المراسیل
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  كما في األصل. )١٧٩٥(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "قالت" والصواب "قال". وفي دار التأصیل ط )(٥
  ، وهذا الصواب.)١٧٩٥(برقم  ١زیدت عند المحقق، قلت: وهذا سبق قلم منه. ولم تزد في دار التأصیل ط )(٦



٣٨٦ 
 

َتْیِن، ،)١( ]اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ [ اللَّهُ   اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  ،اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  َمرَّ
َتْیِن، َالِة، َعَلى َحيَّ  َمرَّ َالِة، َعَلى َحيَّ  الصَّ َتْیِن، اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  الصَّ  َأْكَبُر، اللَّهُ  َمرَّ

ْبحِ  ِمنَ  ِباْألُوَلى َأذَّْنتَ  َوإَِذا اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأْكَبُر، اللَّهُ  َالةُ : َفُقلْ  ،الصُّ  ،)٢( ]َمرَّتَْینِ [ النَّْومِ  ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ
تَْینِ  َفُقْلَها َأَقْمتَ  َوإَِذا َالةُ  َقاَمتِ  َقدْ : َمرَّ َالُة، َقاَمتِ  َقدْ  ،الصَّ  الَ  َمْحُذوَرةَ  َأُبو َفَكانَ : َقالَ  ،"َسِمْعتَ  الصَّ
ُقَها، َوَال  َناِصَیَتهُ  َیُجزُّ    .)٣(َعَلْیَها َمَسحَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  ِألَنَّ  ُیَفرِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٨٠  َسْعدٍ  اْبنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َبْیرِ  اْبنِ  ِإَماَرةِ  ِفي اْلَقَرظِ   َأْشَهدُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  :اْألُوَلى ُیَؤذِّنُ : «الزُّ

َالةِ  َعَلى َحيَّ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َتْیِن، الصَّ  اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  َمرَّ
َتْینِ  َقاَمةِ  ِفي: ِلَعْمٍرو ُقْلتُ . »َمرَّ تَْیِن؟ اْإلِ َقاَمَة؟ َیُقوُلونَ  َكاُنوا َكْیفَ  َأْدِري َال : «َقالَ  َمرَّ   .)٤(»اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٨١ ، الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َربِِّه، َعْبدِ  َعنْ  الطَّاِئِفيِّ
r  ََفَال  ُیَؤذِّنَ  َأنْ  ُیِریدُ  َرُجلٌ  َأتَاكَ  َوإِنْ : «الطَّاِئفِ  َعَلى اْسَتْعَمَلهُ  ِحینَ  اْلَعاصِ  َأِبي ْبنِ  ِلُعْثَمانَ : َقال 

  .)٥(»َتْمَنْعهُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  - ١٧٨٢   .)٦(َذِلكَ  ِمْثلَ  ِلُعْثَمانَ : َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َوَذَكرَ : الرَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٧٨٣  ُمَؤذِّنٌ  َأذَّنَ : «َقالَ  ُمَلْیَكةَ  َأِبي اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

  .)٧(»َزْمَزمَ  ِبْئرِ  ِفي َفَأْلَقاهُ  َمْحُذوَرةَ  َأُبو َفاْحَتَمَلهُ  ،ِبَمكَّةَ  ِلُمَعاِوَیةَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٨٤  َأْوِترْ : «َفَقالَ  ،ِبُمَؤذِّنٍ  ُعَمرَ  اْبنُ  َمرَّ : َقالَ  ،َقتَاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)١(»ِوْترٌ  اْألََذانَ  َفِإنَّ  َأَذاَنَك،
                                                           

  .)١٧٩٥(برقم  ١قال المحقق: "أضفناه من الكنز". ولم تضف في دار التأصیل ط )(١
  .)١٧٩٥(برقم  ١ولم تضف في دار التأصیل ط قال المحقق: "أضفناه من "قط" و"هق". )(٢
، ووالده، وأم عبد الملك بن أبي الجمحي السائب بن عثمانالحدیث صحیح بطرقه، وهذا إسناده حسن، فیه  )(٣

 ط أحمد مسندمحذورة، كلهم مثل هذا یحسن حدیثهم. والحدیث صحیح بطرقه قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة 
  .)٩٢/ ٢٤( الرسالة

  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
: ص( التهذیب تقریب، ولم یتابعه أحد. ویهم یخطىء، الطَّاِئِفيِّ  یعلى بن الرحمن عبد بن اهللا عبد اإلسناد فیه )(٥

  . والحدیث مرسل. )٣٣٥: ص( التهذیب تقریبالثقفي، مجهول.  الحكم بن ربه عبد، و )٣١١
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٦
  إسناده صحیح موقوف. )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٨٥ : َیُقولُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َثَالثًا َثَالثًا اْألََذانُ «

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٨٦  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َرُجٍل، َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َال  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ  َأْكَبرُ  اللَّهُ «: َیُقولُ  ُثمَّ  ،»اْلَعَملِ  َعَلى َحيَّ : «َقالَ  ،اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ : اْألََذانِ  ِفي َقالَ  ِإَذا
  .)٣(»اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٨٧ ، َجاِبرٍ  َأِبي َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ  َعنْ  َسِعیٍد، َعنْ  اْلَبَیاِضيِّ
: َقالَ  ،َخَشَبتَانِ  َمَعهُ  َرُجًال  َرَأى ِإذْ  َناِئمٌ  ُهوَ  َبْیَنا: َأنَّهُ  اْلَخْزَرجِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  َبِني َأِخي َزْیدٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 

َالةِ  ِبهِ  ُیْضَربُ  َناُقوًسا َیْجَعُلُهَما اْلُعوَدْیِن، َهَذْینِ  َیْشَتِريَ  َأنْ  ُیِریدُ  r النَِّبيَّ  ِإنَّ : اْلَمَنامِ  ِفي َلهُ  َفُقْلتُ   ،ِللصَّ
 َرُسولَ  َفَبلََّغهُ  َهَذا، ِمنْ  َخْیرٌ  ُهوَ  َما َعَلى َأُدلُُّكمْ  َأَنا: َفَقالَ  ِبَرْأِسِه، اْلُعوَدْینِ  َصاِحبِ  ِإَلى َفاْلَتَفتَ : َقالَ 
 ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ُرْؤَیا ِمْثلَ  ُعَمرُ  َوَرَأى )٤([...]: َقالَ  ،َزْیدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َفاْستَْیَقظَ  َبالتَّْأِذیِن، َفَأَمَرهُ  r اللَّهِ 
نْ  ُقمْ : «r النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  ِبَذِلَك، َفَأْخَبَرهُ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َزْیدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َفَسَبَقهُ  ،َزْیدٍ   َیا: َفَقالَ  ،»َفَأذِّ

ْوِت، َفِظیعُ  ِإنِّي اللَِّه، َرُسولَ    .)٥(ُیَؤذِّنُ  ِبَاللٌ  َفَكانَ  َفَعلََّمهُ  ،»َرَأْیتَ  َما ِبَالًال  َفَعلِّمْ : «َلهُ  َفَقالَ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٨٨ ، َعنِ  الرَّ : َأنَُّهَما ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َوُحَصْینِ  ُمرََّة، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الثَّْوِريِّ

 ِرَجاالَ  َیْأُمرَ  َأنْ  َهمَّ  َحتَّى اْألََذانُ  َأَهمَّهُ  َقدْ : r النَِّبيُّ  َكانَ : َیُقولُ  َلْیَلى َأِبي ْبنَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدَ  َسِمَعا
َالةِ  َفُیَناُدونَ  اْلَمِدیَنةِ  آَطامِ  َعَلى َفَیُقوُمونَ   ِمنَ  َرُجلٌ  َفَرَأى: َقالَ  ،ُیَنقُِّسوا َأنْ  َكاُدوا َأوْ  َنقَُّسوا، َحتَّى ِللصَّ
: َیُقولُ  َوُهوَ  ،َأْخَضَرانِ  ُبْرَدانِ  َعَلْیهِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِئطِ  َعَلى َرُجًال  َزْیدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  :َلهُ  ُیَقالُ  ،اْألَْنَصارِ 

 اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َأْشَهدُ  َأْكَبُر، اللَّهُ  َأْكَبرُ  اللَّهُ «
َالِة، َعَلى َحيَّ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  َالِة، َعَلى َحيَّ  الصَّ  َعَلى َحيَّ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  الصَّ

                                                                                                                                                                          
: ص( التحصیل جامع. عمر ابن عن دعامة بن قتادة إرسال فیه موقوف، ضعیف إسنادهاألثر صحیح، وهذا  )(١

  بمعناه. )١٧٨٥(، وتوبع برقم )٢٥٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
، بعد ذكر أحادیث )٦٢٥/ ١( الكبرى السننإسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وقال البیهقي في كتابه  )(٣

 الزیادة نكره ونحن ،محذورة وأبا ،بالالً  علم فیما r النبي عن تثبت لم اللفظة وهذه"حي على خیر العمل"، فقال: "
  ".التوفیق وباهللا ،فیه
  ) [قال].١٨٠٢برقم ( ١زید في دار التأصیل ط )(٤
. سنن الدارقطني متروك ، كالهماالبیاضي جابر اأب، و یحیى أبى بن محمد بن إبراهیمإسناده ضعیف جدًا، فیه  )(٥
  ).١٧٧٤( ، وأما حدیث رؤیة األذان فهو عند المصنف برقم)٩٣: ص( التهذیب تقریب)، و ٢/١٨٦(
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 َقاَمتِ  َقدْ : َقالَ  ثُمَّ  ِمْثَلَها،: َفَقالَ  ،َعادَ  ُثمَّ  َقْعَدًة، َقَعدَ  ُثمَّ  ،»اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأْكَبُر، اللَّهُ  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ  اْلَفَالِح،
َالةُ  َتْینِ  الصَّ َقاَمُة، َمرَّ  َلَقدْ : َفَقالَ  ،ُعَمرُ  َقامَ  ثُمَّ  ،»ِبَالًال  َعلِّْمَها: «َفَقالَ  َفَحدََّثهُ  ،r النَِّبيِّ  َعَلى َفَغَدا اْإلِ
  .)١(َسَبَقِني َوَلِكنَّهُ  ،اللَّهِ  َعْبدُ  ِبهِ  َأَطافَ  الَِّذي اللَّْیَلةَ  ِبيَ  َأَطافَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  -  ١٧٨٩  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ : " َفَقالَ  ،ِبِمًنى َلَنا َوَأذَّنَ  ،)٢(الثَّْوِريَّ  َسِمْعتُ : الرَّ
تَْیِن، اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  َتْیِن، r اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  َمرَّ  َحِدیثِ  ِفي ُذِكرَ  َكَما َفَصَنعَ  َمرَّ
َقاَمةِ  اْألََذاِن، ِفي َلْیَلى َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ    .)٣(اْلَحِدیثِ  ِمْثلَ  َتَمامٌ  َواْإلِ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٧٩٠  ْبنِ  اْألَْسَودِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
َقاَمَة، َوُیثَنِّي اْألََذاَن، ُیثَنِّي« َكانَ  ِبَالًال  َأنَّ : َیِزیدَ    .)٤(»ِبالتَّْكِبیرِ  َوَیْخِتمُ  ِبالتَّْكِبیِر، َیْبَدأُ  َكانَ  َوَأنَّهُ  اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٧٩١ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  اْألَْسَوِد، َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْعَشٍر، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
تَْینِ [ َوإَِقاَمُتهُ  َأَذاُنُه، َكانَ : «َقالَ  ِبَاللٍ  َتْینِ  )٥( ]َمرَّ   .)٦(»َمرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٩٢ ، َعنِ  الرَّ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،اْلَبِطینِ  ُمْسِلمٍ  َعنْ  َعْمٍرو، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
َقاَمةَ  َیْجَعلُ « َعِليٍّ  ُمَؤذِّنَ  َسِمَع، تَْینِ  اْإلِ   .)٧(»َمرَّتَْینِ  َمرَّ

                                                           
  ).١٧٧٤( رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث عبد اهللا بن زید األنصاري برقم )(١
قال المحقق: "هنا في األصل كلمة "قاد" ظنها بعض الناس "قال"، ولیس كذلك بل هو سبق قلم". وفي دار  )(٢

  [قال]. )١٨٠٤( برقم ١التأصیل ط
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  .)١/٣١٩(التهذیب  تقریب تحریرإسناده حسن موقوف، فیه حماد بن أبي سلیمان، صدوق.  )(٤
برقم  ١قال المحقق: "سقط من األصل واستدرك من "قط" ،..، والجوهر النقي". ولم تزد في دار التأصیل ط )(٥
)١٨٠٦.(  

: ص( التحصیل األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه تدلس سفیان الثوري عن أبي معشر. جامع )(٦
  ). ١٧٩٠. وتوبع برقم ()١٨٦

 إبراهیم بن أسامةبتحقیق  )2/١١(إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن أبي شیة في مصنفه  )(٧
 مؤذن على وأتى ،»مثنى واإلقامة األذان: «یقول كان ،علیاً  أن قیس، بن الَهَجنَّع، من طریق محمد أبو محمد بن
 المیزان لسان، ال شيء، قاله الدارقطني. قیس بن الَهَجنَّع ، و»لآلخر أم ال مثنى جعلتها أال: «فقال مرة، مرة یقیم

)٣٢٩/ ٨( .  
فیه تصحیف ، الحوت یوسف كمالبتحقیق  )١٨٧/ ١( همصنفأما روایة ابن أبي شیبة في فائدة: 

  وتحریف، فالیراجع.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٩٣ ، َعنِ  الرَّ َقاَمةَ  َلهُ  َذَكرَ : َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  ِفْطٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َمرًَّة، َمرَّةً  اْإلِ
َقاَمةُ  اْألَُمَراُء، اْسَتَخفَّْتهُ  َقدِ  َشْيءٌ  َهَذا: «َفَقالَ  َتْینِ  اْإلِ   .)١(»َمرَّتَْینِ  َمرَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٧٩٤  َأَنسٍ  َعنْ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
َقاَمَة، َوُیوِترُ  اْألََذاَن، ُیثَنِّي ِبَاللٌ  َكانَ : «َقالَ  َالةُ  َقاَمتِ  َقدْ  َقْوَلهُ  ِإالَّ  اْإلِ َالةُ  َقاَمتِ  َقدْ  ،الصَّ   .)٢(»الصَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ١٧٩٥ ، َعنِ  الرَّ  َأنْ  ِبَاللٌ  ُأِمرَ : «َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  َخاِلٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َقاَمةَ  َوُیوِترَ  اْألََذاَن، ُیْشِفعَ    .)٣(»اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٧٩٦  أذَّنَ  ،)٤(َسْعًدا َأنَّ  َحْفٍص، ْبنُ  ُعَمرُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 وَالَ  ،ِبِقَباءٍ  ُیَؤذِّنُ  َسْعدٌ  َفَكانَ  ،»َفَأذِّنْ  ِجئتَ  ِإَذا ُبَنيَّ  َیا َأْحَسْنتَ : «r النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  ِبِقَباٍء، r ِللنَِّبيِّ 
  .)٥(ِبَاللٌ  ُیَؤذِّنُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٩٧ َالةَ  ُیِقیمُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِفي الصَّ
َالةِ  َعَلى َحيَّ : َیُقولُ  ،- َثَالثًا َأوْ  -  َمرَّتَْینِ  َیُقوُلَها السََّفرِ  َالِة، َعَلى َحيَّ  ،الصَّ  َخْیرِ  َعَلى َحيَّ  الصَّ
  .)٦(" اْلَعَملِ 

                                                                                                                                                                          
 األذان یشفعون اهللا عبد وأصحاب علي، أصحاب كان: «إسحاق السبیعي، بلفظ أبووله شاهد من قول 

 تقریب، كثیر الخطأ، ولم یتابعه أحد. أرطاة بن حجاجال ، وفیه)١٨٧/ ١( شیبة أبي ابن مصنف، في »واإلقامة
  .)١٥٢: ص( التهذیب

  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
 الرجال أسماء في الكمال تهذیب. انظر: القرظ سعد بن عمر بن حفص، وابن ابنه عائذ بن سعدهو  )(٤
)٢٧٦ - ١٠/٢٧٥(.  

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
أحادیث "حي على خیر ، بعد ذكر )٦٢٥/ ١( الكبرى السننإسناده صحیح موقوف. وقال البیهقي في كتابه  )(٦

 وباهللا ،فیه الزیادة نكره ونحن ،محذورة وأبا ،بالالً  علم فیما r النبي عن تثبت لم اللفظة وهذهالعمل"، فقال: "
  ".التوفیق

قال المحقق: "معنى األثر أنَّه كان ال یؤذن في السفر بل یكتفي باإلقامة، ویكتفي من اإلقامة بقوله فائدة:   
أو ثالثًا، فقد روى "ش" من طریق أیوب عن نافع أن ابن عمر كان یقیم في السفر إال في  حي على الصالة مرتین

  صالة الفجر، فإنه كان یؤذن ویقیم".
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٩٨  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ : َیُقولُ  أذَّنَ  ِإَذا: َیُقولُ  َكانَ : " َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ُمَحمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : َصْوَتهُ  َخاِفًضا َیُقولُ  ُثمَّ  َصْوَتُه، ِبَها َیْرَفعُ  َأْكَبُر، اللَّهُ 

َالِة، َعَلى َحيَّ  اللَِّه، َرُسولُ   ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : َفَیُقولُ  ،َصْوَتهُ  َفَیْرَفعُ  َیْرِجعُ  ثُمَّ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  الصَّ
 َعَلى َحيَّ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  اللَُّه،

َالِة، َالِة، َعَلى َحيَّ  الصَّ َالِة، َعَلى َحيَّ  الصَّ  اللَّهُ  َأْكَبُر، اللَّهُ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  الصَّ
  ." اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأْكَبُر،

  .)١(َذِلكَ  َنْحوَ  َیُقولُ  ِسیِرینَ  اْبنُ  َوَكانَ : َقالَ  
  ُوُضوءٍ  َغْیرِ  َعَلى اْألََذانِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٧٩٩  َال  َأنْ  َمْسُنوَنٌة، َوُسنَّةٌ  َحقٌّ،: «َعَطاءٌ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ًئا ِإالَّ  ُمَؤذِّنٌ  ُیَؤذِّنَ  َالِة، ِمنَ  ُهوَ : «َقالَ  ،»ُمَتَوضِّ َالةِ  َفاِتَحةُ  َوُهوَ  الصَّ ًئا ِإالَّ  ُیَؤذِّنُ  َفَال  ،الصَّ   .)٢(»ُمَتَوضِّ

                                                           
لألثر إسنادان، أما األول فاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه إرسال معمر بن راشد عن الحسن  )(١

 أن أشهد أكبر، اهللا«بلفظ:  )١٨٦/ ١(ه مصنف. وأخرجه ابن أبي شیبة في )٢٨٣: ص( التحصیل جامعالبصري. 
 اهللا أكبر، اهللا: «فیقول یرجع ثم ،»الفالح على حي الصالة، على حي اهللا، رسول محمدا أن أشهد اهللا، إال إله ال

 اهللا أكبر اهللا مرتین، الفالح، على حي الصالة، على حي اهللا، رسول محمدا أن أشهد اهللا، إال إله ال أن أشهد أكبر،
  .  بإسناد صحیح.»اهللا إال إله ال أكبر،

 ؛سیرین بن محمد عن راشد بن معمر إرسالوأما الثاني فاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه   
). ٢٢٣/ ٤( اإلسالم تاریخ". العلم طلبت األیام وتلك الحسن، جنازة إلى وغالم أنا خرجت: " راشد بن معمر لقول

). ه ١١٠( سنة توفى سیرین بن ومحمد). ١٦٠: ص( التهذیب تقریب). ه ١١٠( سنة توفى البصري والحسن
  ).٤٨٣: ص( التهذیب تقریب

 أن أشهد أكبر، اهللا أكبر، اهللا: یقول أن األذان كان" بلفظ:  )١٨٥/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه   
 الصالة، على حي اهللا، رسول محمدا أن أشهد اهللا، رسول محمدا أن أشهد اهللا، إال إله ال أن أشهد اهللا، إال إله ال

، بإسناد " أكبر واهللا اهللا، إال إله ال أكبر، اهللا أكبر اهللا الفالح، على حي الفالح، على حي الصالة، على حي
  صحیح.

: قال المحقق: "وروى "ش" من طریق معقل بن عبید اهللا عن عطاء أنَّه كره أن فائدةإسناده صحیح مقطوع.  )(٢
یؤذن الرجل وهو على غیر وضوء، ورى من طریق حجاج عنه أنَّه كان ال یرى بأسًا أن یؤذن على غیر 

ري، ]، وعلق البخا)١٥٢: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، الخطأ كثیر، أرطاة بن الحجاجوضوء،...، [قلت: 
فقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق عن ابن جریج قال: قال عطاء،....، ثم قال وورد فیه حدیث في إسناده ضعیف، 

  رواه "ت" عن أبي هریرة".
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٣٩١ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٠٠  ُیَؤذِّنُ  َال : «َقالَ  َغْیِرهِ  )١(َأوْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  أیَُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»ُوُضوءٍ  َعَلى ِإالَّ  الرَُّجلُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٠١ ، َعنِ  الرَّ  َأنْ  َبْأًسا َیَرْونَ  َال  َكاُنوا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»ُوُضوءٍ  َغْیرِ  َعَلى اْلُمَؤذِّنُ  ُیَؤذِّنَ 

  ُأُذَنْیهِ  ِفي ُأْصُبَعْیهِ  َوَوْضِعِه، اْلِقْبَلِة، اْسِتْقَبالِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٠٢  اْلِقْبَلِة؟ ُمْستَْقِبلَ  اْلُمَؤذِّنُ  َأُیَؤذِّنُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َكانَ  َفِإنْ  َبالنَِّداِء، النَّاَس  َفَیْدُعو َوَوَراَءُه، َوَیَساِرهِ  ،َیِمیِنهِ  َعنْ  َیْلتَِفتُ  َفِإنَّهُ  َقْرَیةٍ  ِفي َكانَ  َفِإنْ  َنَعْم،« :َقالَ 
 َفْلَیْستَْقِبلِ  اْألََذاِن، ِإَلى َیْدُعوُهمْ  َمنْ  النَّاسِ  ِفي َیُكنْ  َلمْ  َأوْ  ،َخِلیَفةٍ  َمعَ  َكِثیرٌ  َبَشرٌ  َمَعهُ  َلْیَس  َسَفرٍ  ِفي

  .)٤(»َأْجَمعَ  ِنَداِئهِ  ِفي اْلِقْبَلةَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٠٣  َفَال  َجَماَعةٍ  ِفي َوَلْیَس  َأذَّنَ  ِإَذا: " َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: َیُقولَ  َحتَّى َفَیْستَْقِبَلُه، َیْستَْفِتحَ  َحتَّى اْلَبْیَت، َفْلَیْستَْقِبلِ  َأَحًدا ِبَأَذاِنهِ  َیْدُعو َجَماَعةٍ  ِفي َأذَّنَ  َوإَِذا َیْلَتِفْت،
  ." َشاءَ  ِإنْ  َوِشَماًال  َیِمیًنا، َفَیْدُعو َبْعدُ  َیْلَتِفتُ  ُثمَّ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ 

  .)٥(النََّخِعيِّ  َعنِ  اْلَكِریِم، َعْبدُ  َوَذَكَرهُ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٠٤  اْلُمَؤذِّنُ  َأذَّنَ  ِإَذا: "َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالةِ  َعَلى َحيَّ : َیُقولَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا َحتَّى اْلِقْبَلةَ  اْسَتْقَبلَ   ،َأْكَبرُ  اللَّهُ : َقالَ  ِإَذا اْلِقْبَلةَ  اْسَتْقَبلَ  ُثمَّ  َداَر، الصَّ
  .)١(" اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأْكَبُر، اللَّهُ 

                                                           
  [أو]. )١٨١٥(برقم  ١قال المحقق: "لینظر الصواب "أو" أو "و". وفي دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع.   )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
 أبي بن الكریم عبد فیهلألثر إسنادان، أمااألول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع،  )(٥

من طریق  )١٩٥/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  ).٣٦١: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، أمیة أبو المخارق
 إبراهیم عن مقسم بن المغیرة تدلیس فیه .»القبلة ویستقبل رجلیه یضم«: المؤذن في قال أنه إبراهیم، عن مغیرة،
  ).٥٤٣: ص( التهذیب تقریب. النخعي

 یستقبل: «قال إبراهیم، عن طلحة، عن حجاج،من طریق  )١٩٥/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه         
 مراتب من الرابعة المرتبة في حجر ابن ذكره أرطأة بن حجاج فیه .»القبلة واإلقامة والشهادة أذانه بأول المؤذن
  ).٤٩: ص( المدلسین طبقات. التحدیث صیغ من صیغة بأي روایة أي في یصرح ولم، التدلیس



٣٩٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٠٥ ، َعنِ  الرَّ  ُمْسَتْقِبلَ : َیُقوُلونَ  َكاُنوا: "َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(َمَكاَنُهَما َقَدَماهُ : ِإْبَراِهیمُ  َقالَ ". َوالشََّهاَدةِ  ِبالتَّْكِبیِر، اْلِقْبَلةِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٠٦ ، َعنِ  الرَّ  ِبَالالً  َرَأْیتُ : َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُجَحْیَفَة، َأِبي ْبنِ  َعْونِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َلهُ  ُقبَّةٍ  ِفي r اللَّهِ  َوَرُسولُ : «َقالَ  ،ُأُذَنْیهِ  ِفي َوإِْصَبَعاهُ  َوَهاُهَنا، ،َهاُهَنا َفاهُ  َفَأَتتَبَّعُ  َوَیُدوُر، ُیَؤذِّنُ 
 ،الظُّْهرَ  ِإَلْیَها r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَصلَّى ِباْألَْبَطِح، َفَركََّزَها ،َباْلَعْنَزةِ  َیَدْیهِ  َبْینَ  ِبَاللٌ  َفَخَرجَ : «َقالَ  ،»َحْمَراءُ 

  .»َساَقْیهِ  َبِریقِ  ِإَلى َأْنُظرُ  َكَأنِّي َحْمَراُء، ُحلَّةٌ  َوَعَلْیهِ  َواْلَمْرَأةُ  َواْلِحَمارُ  اْلَكْلبُ  َیَدْیهِ  َبْینَ  َیُمرُّ  َواْلَعْصرَ 
  .)٣(»ِحَبَرةً  َواْلُحلَّةَ  َأَدٍم، ِمنْ  اْلُقبَّةَ  َنَرى: «ُسْفَیانُ  َقالَ  

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٠٧  َیَضعُ  اْلُمَؤذِّنَ  َأنَّ : «ِسیِرینَ  َواْبنِ  اْلَحَسِن، َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
  .)٤(»ُأُذَنْیهِ  ِفي َسبَّاَبَتهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٠٨ ٍف، ْبنِ  َطْلَحةَ  َعنْ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ  َغْفَلةَ  ْبنِ  ُسَوْیدِ  َعنْ  ُمَصرِّ
  .)٥(»ِباْألََذانِ  آَذاِنِهْما ِفي َأَصاَبَعُهَما َیْجَعُلونَ « َمْحُذوَرةَ  َوَأُبو ِبَالٌل، َكانَ : َقالَ 

  اْألََذانِ  َظْهرَاَنيِ  َبْینَ  اْلَكَالمِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٠٩ ، َعنِ  الرَّ  ِإَذا ِلْلُمَؤذِّنِ  َیْكَرُهونَ  َكاُنوا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمِغیَرَة، َعنْ  الثَّْوِريِّ

َقاَمةِ  َوِفي َیْفُرَغ، َحتَّى َیَتَكلَّمَ  َأنْ  َأَذاِنهِ  ِفي َأَخذَ   َقالَ . »َوالشََّهاَدةِ  ِبالتَّْكِبیرِ  اْلِقْبَلةَ  َوَیْستَْقِبلَ  َكَذِلَك، اْإلِ
  .)٦(»َمَكاَنُهَما َوَقَدَماهُ : «ِإْبَراِهیمُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨١٠  ِفي اْلِقْبَلةَ  َیْستَْقِبلُ : «َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َقاَمِة، اْألََذاِن،   .)٧(»ِفیِهَما َیَتَكلَّمُ  َوَال  َواْإلِ

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
   .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  إسناده ضعیف مقطوع، )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
 التهذیب تقریب. مقال الحسن عن روایته حسان بن هشاملألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٤
  . وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.)٥٧٢: ص(

 :بالل بن رباحفعل . أما )١٦٢: ص( التهذیب عمارة، متروك. تقریب بن فیه الحسن إسناده منكر موقوف، )(٥
 أحمد له شاهد من حدیث أبي جحیفة صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة مسند"كان یجعل أصبعیه في أذنیه"، 

)٥٢/ ٣١( .  
   .)٥٤٣: ص( التهذیب تقریبعن إبراهیم النخعي.  بن مقسم تدلیس المغیرةفیه  مقطوع، إسناده ضعیف )(٦
   إسناده صحیح مقطوع. )(٧
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨١١  َظْهَراَنيْ  َبْینَ  اْلُمَؤذِّنُ  َیَتَكلَّمُ : «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»ِمْنَها ُبدَّ  َال  الَِّتي ِلْلَحاَجةِ  َأَذاِنهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨١٢    َظْهَراَنيْ  َبْینَ  اْلُمَؤذِّنُ  َیَتَكلَّمُ  َهلْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  

  .)٢(»َبْأَس  َفَال  َتَكلَّمَ  َفِإنْ  ،َیَتَكلَّمَ  الَ  َأنْ  َلُه، َخْیرٌ : «َقالَ  َأَذاِنِه؟
؟ ُیَؤذِّنُ  َوَهلْ  ،َقاِعًدا اْألََذانِ  َبابُ  ِبيُّ   الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨١٣ ، َعنِ  الرَّ  َوُهوَ  ُیَؤذِّنَ  َأنْ  ِلْلُمَؤذِّنِ  ُیْكَرهُ : «َقالَ  ِإْسَحاقَ  َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»َیْحَتِلمَ  َحتَّى ُیَؤذِّنَ  َأنْ  ِللَصِبيِّ  َوُیْكَرهُ  َقاِعٌد،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨١٤  َوُیِقیمُ  ِللنَّاِس، ُیَؤذِّنُ  َهلْ  ،اْلُمْحَتِلمِ  َغْیرِ  اْلُغَالمِ  َعنِ  ُسِئلَ : الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
َالَة؟   .)٤(»َنَعمْ : «َفَقالَ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨١٥ : َقالَ  َقاِئٍم؟ َغْیرَ  اْلُمَؤذِّنُ  ُیَؤذِّنُ  َهلْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ُمْحَتِلٍم؟ َغْیرَ  اْلُغَالمُ  ُیَؤذِّنُ  َهلْ : ُقْلتُ  ،»َال : «َقالَ  َكَسٍل؟ َأوْ  ُنَعاسٍ  ِمنْ : ُقْلتُ  ،»َوَجعٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َال،«

  .)٥(»َال : «َقالَ 
  رَاِكًبا اْألََذانِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨١٦ ، َعنِ  الرَّ  ُیَؤذِّنُ « ُعَمرَ  اْبنَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،ُذْعُلوقٍ  ْبنِ  ُنَسْیرِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»َال : «َقالَ  ُأُذَنْیِه؟ ِفي ِإْصَبَعْیهِ  َأَواِضعٌ : َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  ،»َراِكبٌ  َوُهوَ 

                                                           
 بتحقیق )٢١/ ٢( همصنففي  شیبة أبي ابنمقطوع، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه  األثر حسن، وهذا إسناده ضعیف )(١

: فقال واإلقامة، األذان في الكالم عن یونس، سألت: قال علیة، ابن ، عنمحمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة
غالب، مثل هذا یحسن  بن اهللا عبید، وفیه »بأساً  بذلك یرى یكن لم أنه« الحسن، عن ،غالب بن اهللا عبید حدثني
  حدیثه.

]، والصواب عالن بن اهللا عبیدحیث ذكر فیه [ )١٩٢/ ١( شیبة أبي ابن مصنفوقع تصحیف في فائدة:   
/ ٧( حبان البن الثقات ، و)٣٣٠/ ٥( والتعدیل الجرح ، و)٣٩٦/ ٥( الكبیر التاریخ[غالب] انظر ترجمته في 

١٤٦(.  
   إسناده صحیح مقطوع. )(٢
   إسناده صحیح مقطوع. )(٣
   إسناده صحیح مقطوع. )(٤
   إسناده صحیح مقطوع. )(٥



٣٩٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨١٧  ُنَعْیٍم، ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  ِزَیاٍد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
َداِئيِّ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  ْبحِ  َصَالةُ  َفَحَضَرتْ  ،َسَفرٍ  ِفي r النَِّبيِّ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  الصُّ : َفَقالَ  ،الصُّ

   .)٢(َراِحَلِتي َعَلى َوَأَنا َفَأذَّْنُت، ،»ُصَداءَ  َأَخا َیا َأذِّنْ «
  اْألَْعَمى اْلُمَؤذِّنِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨١٨ ، َعنِ  الرَّ ، ُبْرَمةَ  ْبنِ  َقِبیَصةَ  َعنْ  اْألَْحَدِب، َواِصلٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  اْألََسِديِّ
  .)٣(" - ُقرَّاَءُكمْ  َوَال : َقالَ  َحِسْبُتهُ  -  ُعْمَیاَنُكمْ  ُمَؤذُِّنوُكمْ  َیُكوَن، َأنْ  ُأِحبُّ  َما: " َقالَ  َأنَّهُ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨١٩ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ "  َكانَ  َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنَ  َأنَّ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ
  ".!  َأْصَبْحتَ : َلهُ  ُیَقالَ  َحتَّى ،ُیَؤذِّنُ  َال  َفَكانَ  َأْعَمى َوُهوَ  ،r ِللنَِّبيِّ  ُیَؤذِّنُ 

زَّاِق: َعْبدُ : َقالَ     .)٤(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  َفَذَكَرُه، َماِلكٌ  َفَأمَّا الرَّ
َالةُ  َبابٌ    النَّْومِ  ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٢٠ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ : َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ
ْوَم، َأَرادَ  َفَمنْ  ِبَلْیلٍ  ُیَؤذِّنُ  ِبَالًال  ِإنَّ «  َوَكانَ : َقالَ  ،»َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنُ  ُیَؤذِّنَ  َحتَّى ِبَاللٍ  َأَذانُ  َیْمَنُعهُ  َفَال  الصَّ

                                                                                                                                                                          
  . إسناده صحیح موقوف )(١
 الرحمن عبد، و )٥٩٥: ص( التهذیب بالوضع. تقریب البجلي، رمي العالء بن فیه یحیى ضعیف جدًا، إسناده  )(٢
  )٣٤٠: ص( التهذیب تقریب. حفظه في ضعیف، أنعم بن زیاد بن
   إسناده صحیح موقوف. )(٣
الحدیث صحیح، وله إسنادان، أما األول فإسناده شاذ؛ خالف معمر كما هنا، ومحمد بن إسحاق كما في رقم  )(٤
، واللیث بن سعد، ویونس بن یزید )٧٤/ ١(ه موطأ، الرواة الحافظ عن الزهري، حیث رواه مالك كما في )١٨٨٤(

ه سننعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. وقال الترمذي في  )٧٦٨/ ٢( مسلم صحیحاألیلي كما في 
 من الموطأ في لما التمهید". وقال ابن عبد البر في كتابه صحیح حسن حدیث عمر ابن حدیث: ")١/٣٩٣(

قط، ثم [...]". وبین محقق كتاب التمهید أنَّ هنا س عن اللزهري صحیح والحدیث: ")٥٧/ ١٠( واألسانید المعاني
". وهو الصواب؛ ألنَّ البخاري أخرجه في rقال: "ولعل أصل العبارة هكذا: "عن سالم، عن أبیه، عن رسول اهللا 

  من طریق مالك، به. )١٢٧/ ١(صحیحه 
 مسلم صحیحونافع، كما في  ،)١٢٧/ ١( البخاري صحیح كما في دینار، بن اهللا عبدوتابعه متابع قاصره   

  عمر، به. ، كالهما عن ابن)٢٨٧/ ١(
   وأما الثاني فإسناده صحیح، ورجاله ثقات.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٩٥ 
 

 النَِّبيَّ  ُیَؤذِّنُ  َجاءَ  ثُمَّ  ِبَالٌل، َأذَّنَ  َلْیَلةٍ  َذاتَ  َكانَ  َفَلمَّا َأْصَبْحَت،: َلهُ  ُیَقالَ  َحتَّى ُیَؤذِّنُ  َال  َفَكانَ  ،َأْعَمى
r،  ََالةُ : ِبَاللٌ  َفَناَدى َناِئٌم، ِإنَّهُ : َلهُ  َفِقیل ْبحِ  ِفي َفُأِقرَّتْ  النَّْوِم، ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ   .)١(الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٢١ ، َعنِ  الرَّ  َمْحُذوَرةَ  َأِبي َعنْ  َسْلَماَن، َأِبي َعنْ  َجْعَفٍر، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
لِ  اْألََذانِ  ِفي ُقْلتُ  ِإَذا: َفَأُقولُ  ،اْلَفْجرِ  َصَالةِ  ِفي r اللَّهِ  ِلَرُسولِ  ُأَؤذِّنُ  ُكْنتُ : " َقالَ   َعَلى َحيَّ : اْألَوَّ

َالةُ : اْلَفَالحِ  َالةُ  النَّْوِم، ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ   .)٢(" النَّْومِ  ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٢٢ ، َعنِ  الرَّ  َأنَّهُ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َعْجَالَن، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َالةُ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ : «َیُقولُ  َكانَ    .)٣(»النَّْومِ  ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٢٣  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعتَْیَبَة، ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  َلُه، َصاِحبٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

بَ  َأنْ  ِبَالًال  َأَمرَ : «r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َلْیَلى، َأِبي ْبنِ  بَ  َوَال  اْلَفْجِر، َصَالةِ  ِفي ُیَثوِّ   .)٤(»َغْیِرَها ِفي ُیَثوِّ
                                                           

، الرواة )١٨٨٤(الحدیث صحیح، وهذا إسناده شاذ؛ خالف معمر كما هنا، ومحمد بن إسحاق كما في رقم  )(١
، واللیث بن سعد، ویونس بن یزید األیلي كما في )٧٤/ ١(ه موطأالحافظ عن الزهري، حیث رواه مالك كما في 

 حدیث: ")٣٩٣/ ١(ه سننعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. وقال الترمذي في  )٧٦٨/ ٢( مسلم صحیح
/ ١٠( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهید". وقال ابن عبد البر في كتابه صحیح حسن حدیث عمر ابن
[...]". وبین محقق كتاب التمهید أنَّ هنا سقط، ثم قال: "ولعل أصل العبارة  عن اللزهري صحیح والحدیث: ")٥٧

من  )١٢٧/ ١(". وهو الصواب؛ ألنَّ البخاري أخرجه في صحیحه rهكذا: "عن سالم، عن أبیه، عن رسول اهللا 
  طریق مالك، به.

 مسلم صحیح، كما في ونافع ،)١٢٧/ ١( البخاري صحیح كما في دینار، بن اهللا عبدوتابعه متابع قاصره   
   ، كالهما عن ابن عمر، به.)٢٨٧/ ١(

الحدیث صحیح بطرقه، وهذا إسناده ضعیف، فیه أبو سلیمان المؤذن، مجهول الحال. تحریر تقریب التهذیب  )(٢
  .)٩٤/ ٢٤( أحمد مسند). والحدیث صحیح بطرقه، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة ٤/٢٠٦(

. األنصاري سعید بن یحیى قاله، نافع حدیث في الحدیث، مضطرب عجالن ابن فیه أنَّ  مع، صحیح إسناده )(٣
 أنه، بلفظ: ")١٨٩/ ١(ابن أبي شیبة  مصنفتابعه عبید اهللا بن عمر، كما في  ألنَّ ). ١١٨/ ٤( الكبیر الضعفاء

  ".»النوم من خیر الصالة: «أذانه في یقول كان
إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا، وٕارسال  عبد الرحمن بن أبي لیلى وشواهده، وهذا  طرقه بمجموع حسنالحدیث  )(٤

قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة  وشواهده، طرقه بمجموع حسن. )٢٢٦: ص( التحصیل جامع أرسل عن بالل.
  .)٣٣٧/ ٣٩( أحمد مسند

قال المحقق: "أخرجه "ت" من طریق أبي إسرائل المالئي عن الحكم، قال "ت": ال نعرفه إال من فائدة:   
حدیث المالئي، والمالئي لم یسمعه من الحكم، وٕانما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم، والمالئي لیس بذلك 

وتابع الحكم عطاء بن السائب  القوي، قلت: تابعه عبد الرزاق كما ترى، وتاب الحسن بن عمارة شعبة عند "هق"،
عنده فال ُیَعّل الحدیث بما أعله "ت"، وأعله "هق" بأن عبد الرحمن بن أبي لیلى لم یلق بالًال؛ لكنه یندفع بما ذكره 



٣٩٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٢٤  َلْیَلى، َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  ُعَماَرَة، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ
بَ  َأنْ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َأَمَرِني: «َقالَ  ِبَاللٍ  َعنْ  بَ  َأنْ  َوَنَهاِني اْلَفْجِر، ِفي ُأَثوِّ   .)١(»اْلِعَشاءِ  ِفي ُأَثوِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٢٥  َیْنَهى: «َكانَ  َأنَّهُ  َعاِمٍر، َعنْ  َعزََّة، َأِبي ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
بَ  َأنْ  ُمَؤذَِّنهُ    .)٢(»َواْلَفْجرِ  اْلِعَشاِء، ِفي ِإالَّ  ُیَثوِّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٢٦ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِفي َقالَ  ِإَذا: " التَّْثِویبِ  ِفي َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ  الزُّْهِريِّ
َالةُ : َقالَ  ،اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ : اْألََذانِ    .)٣(" النَّْومِ  ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٢٧  َطاُوًسا َسَألَ  َرُجًال  َأنَّ  ُمْسِلٍم، اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةُ  ِقیلَ  َمَتى الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َأَبا َیا: َفَقالَ  ،اْلَقْومِ  َمعَ  َجاِلًسا  َلمْ  ِإنََّها َأَما: َطاُوٌس  َفَقالَ  النَّْوِم؟ ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ

: َیُقوُلَها r اللَّهِ  َرُسولِ  َوَفاةِ  َبْعدَ  َبْكرٍ  َأِبي َزَمانِ  ِفي َسِمَعَها ِبَالًال، َوَلِكنَّ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى تَُقلْ 
 َلوْ : «َقالَ  ،ُعَمرُ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى َقِلیَال  ،ِإالَّ  َبْكرٍ  َأُبو َیْمُكثْ  َفَلمْ  ِبَها َفَأذَّنَ  ِمْنُه، َفَأَخَذَها ُمَؤذٍِّن، َغْیرُ  َرُجلٌ 
  .)٤(»اْلَیْومَ  َحتَّى النَّاُس  ِبهِ  َفَأذَّنَ  َنِسَیهُ  َوَكَأنَّهُ  َأْحَدَث، الَِّذي َهَذا َعنْ  ِبَالًال  َنَهْیَنا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٢٨ َالةُ : ِقیلَ  َمَتى َعَطاءً  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ
  .)٥(»َأْدِري َال : «َقالَ  النَّْوِم؟

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٢٩ لُ  َسْعًدا َأنَّ  َحْفٍص، ْبنُ  ُعَمرُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َمنْ  َأوَّ
َالةُ : َقالَ    .)١(ِلُعَمرَ  ُیَؤذِّنْ  َلمْ  ِبَالًال  َوإِنَّ  َتَرَكُه، ثُمَّ  ،»ِبْدَعةٌ : «َفَقالَ  ُعَمَر، ِخَالَفةِ  ِفي النَّْومِ  ِمنَ  َخْیرٌ  الصَّ

                                                                                                                                                                          
نفسه أن الحجاج بن أرطأة رواه عن طلحة وزبید عن سوید بن غفلة أن بالًال كان ال یثوب إال في الفجر، أللهم إال 

  ".rلیس فیه أنَّه كان من أمر النبي أن یقال: إنه 
: ص( التهذیب تقریب، متروك. عمارة بن الحسنوشواهده، وهذا إسناده منكر، فیه  طرقه بمجموع حسنالحدیث  )(١

 طرقه بمجموع حسن. )٢٢٦: ص( التحصیل جامع وٕارسال  عبد الرحمن بن أبي لیلى أرسل عن بالل. ،)١٦٢
  .)٣٣٧/ ٣٩( أحمد مسندقاله شعیب األرنؤوط في حاشیة  وشواهده،

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
 :ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف، طاووس بن كیسان لم یدرك زمن بالل بن رباح. انظر: تاریخ وفاتهما.  )(٤

 حجة به تقوم ال األثر فهذا: ")٤١/ ٦( الدارمي كتاب وتحقیق شرح المنان فتح . وقال صاحب كتاب)٢٨١و ،١٢٩
  ."النبوي العهد في كان كونه على التفاقهم

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٥
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زَّاِق، َعْبدُ  َحدَّثََنا - ١٨٣٠  َسُمَرةَ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
َالةَ  َأَقامَ  َخَرجَ  َقدْ  ،r النَِّبيَّ  َرَأى ِإَذا َحتَّى ُیِقیمُ  َفَال  ُیْمِهُل، )٢([...] r النَِّبيِّ  ُمَؤذِّنُ  َكانَ : «َیُقولُ   الصَّ
  .)٣(»َیَراهُ  ِحینَ 

َقاَمةِ  اْألََذاِن، ِفي التَّْثِویبِ  َبابُ    َواإلِْ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٣١  اْلُمَؤذِّنُ  َأذَّنَ  ِإَذا َعَلْیكَ  ُحِكيَ  َفَما: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  َعَلى َحيَّ  َأَال  :ِبَصْوِتهِ  ُیَناِدي ثُمَّ  التَّْأِذیِن، ِمنَ  َیْفُرغُ  َبْعَدَما َساَعةً  َمَكثَ  َوالنََّهارِ  َباللَّْیِل،  ِمَراًرا؟ الصَّ
  .)٤(»َیْبُلْغِني َولمْ  َأْعَلْم، َلمْ : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٣٢  ُعَمرَ  اْبنِ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  ،ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
بُ  َرُجًال  َفَسِمعَ    .)٥(»اْلُمْبَتِدعِ  َهَذا ِعْندِ  ِمنْ  ِبَنا اْخُرجْ : «َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي ُیَثوِّ

  ُیِقیمُ  َفُهوَ  َأذَّنَ  َمنْ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٣٣ ، َعنِ  الرَّ  ِزَیادِ  َعنْ  ُنَعْیٍم، ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  ِزَیاٍد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َداِئيِّ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ   َفَقالَ  ،)٦([...] ِبَاللٌ  َفَجاءَ  ،اْلَفْجرَ  َفَأذَّْنتُ  َفَأَمَرِني، اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  الصُّ
  .)٧(»ُیِقیمُ  َفُهوَ  َأذَّنَ  َوَمنْ  َأذََّن، َقدْ  ُصَداءَ  َأَخا ِإنَّ  ِبَالُل، َیا: «r النَِّبيُّ 

                                                                                                                                                                          
. وأخرجه أبو داود في )٤١١: ص( التهذیب تقریبموقوف، فیه عمر بن حفص القرظ، فیه لین.  إسناده ضعیف )(١

 ،بالالً  أن« المؤذن، سعد بن عمر بن حفص أخبرني شهاب، ابنمن طریق  )٨٢: ص( داود ألبي المراسیلكتابه 
 بأعلى« حدیثه في مخلد قال -  »الصالة بالل فقال نائم r اهللا رسول إن له فقیل الصبح صالة في r النبي أتى

 أن أهلي حدثني سعد بن عمر بن حفص عن وقال »الفجر صالة أذان في فأقرت النوم من خیر الصالة - صوته
  .)٤١١: ص( التهذیب تقریب. قلت: عمر بن حفص القرظ، فیه لین. بالالً 

" لیس في یمهل ثم یؤذن [یؤذن ثم یمهل]. وقالوا في حاشیته: "قوله: " )١٨٤٦(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢
  الرزاق".األصل، واستدركناه من مسند أحمد،...، والمعجم الكبیر،...، ومستخرج أبي نعیم،...، كلهم من طریق عبد 

؛ ألنَّ مسلم أخرج له هذا )٢٥٥: ص( التهذیب تقریبإسناده صحیح، مع أنَّ فیه سماك بن حرب، صدوق.  )(٣
  .)٤٢٣/ ١(الحدیث من طریقه في صحیحه 

  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
 تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف موقوف، إسنادهاألثر حسن، وهذا  )(٥

  .)١/٢٥٤( السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواءومتابعاته حسنها األلباني في كتابه  ).٤٦٤: ص( التهذیب
[لیقیم]، وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، وأثبتناه من المعجم  )١٨٤٩(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٦

  الكبیر".
  )٣٤٠: ص( التهذیب تقریب. حفظه في ضعیف، أنعم بن زیاد بن الرحمن عبدضعیف، فیه  إسناده  )(٧
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َماُم؟ ُیَؤذِّنُ  َوَهلْ  ِباْألََذاِن، َأْمَلكُ  اْلُمَؤذِّنِ  َبابُ    اإلِْ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٣٤  ِألَِبي َقالَ  ُعَمَر، َأنَّ  َخاِلٍد، ْبنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

بْ  ُثمَّ  َأذِّْن، اْألُوَلى َأذَّْنتَ  ِإَذا: «َمْحُذوَرةَ    .)١( »آِتكَ  َثوِّ
                                                           

. )٢٣٩: ص( التحصیل جامعموقوف، فیه إرسال عكرمة بن خالد عن عمر بن الخطاب.  إسناده ضعیف )(١
 أذنت إذا: «محذورة ألبي: قال عمر أن سفیان، أبي بن حنظلة عن رجل، عن )١٨٣٥(وأخرجه المصنف برقم 

وٕارسال ، وفیه رجًال مبهمًا، »زمزم صفة على یؤذن وكان: «قال »إلیك سأخرج فإني أقم ثم ركعتین، فصل األولى
  ).٤١٢، و١٨٣: ص( التهذیب سفیان عن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاتهما. تقریب أبى بن حنظلة

 َلهُ  َفَقالَ  َمْحُذوَرَة، َأُبو َفَأذَّنَ  َمكَّةَ  َقِدمَ  ُعَمرَ  من حدیث عكرمة بن خالد: "َأنَّ  )١٨٥٤(وأخرجه المصنف برقم 
 َمْعَشرَ  َأْرَضُكمْ  ِإنَّ : «ُعَمرُ  َفَقالَ  ُأْسِمَعكَ  َأنْ  َفَأْحَبْبتُ  َقِدْمتَ  اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ  َیا: َقالَ  »َیْنَخِرَق؟ َأنْ  َخِشیتَ  َما: «ُعَمرُ 
بْ  ثُمَّ  َأذِّْن، ثُمَّ  -  الظُّْهرِ  َصَالةَ  َیْعِني -  َأْبِردْ  ثُمَّ  ،»َفَأْبِردْ  َحارَّةٌ  َأْرٌض  ِتَهاَمةَ  َأْهلِ  فیه إرسال عكرمة بن خالد آِتَك".  َثوِّ

  .)٢٣٩: ص( التحصیل جامععن عمر بن الخطاب. 
 عن،  أبیه عن،  نافع بن اهللا عبدمن طریق  )١٨٩/ ١( اآلثار معاني شرحوأخرجه الطحاوي في كتابه   

 أفال »للصالة باألذان أبرد ثم،  فأبرد،  الحر شدیدة حارة بأرض إنك: «بمكة محذورة ألبي قال عمر أن: عمر ابن
وفیه عبد اهللا بن نافع،  .الحر لشدة باإلبراد الحدیث هذا في محذورة أبا أمر قد عنه اهللا رضي عمر أن ترى

  .)٣٢٦: ص( التهذیب تقریبضعیف. 
 )٦٤٥/ ١( الكبرى السننوروى أیضًا عن عمر بن الخطاب بأسنانید مرسله، فأخرجه البیهقي في كتابه   

 أما صوته أشد ما ویحه: " فقال محذورة أبي صوت فسمع مكة قدم الخطاب بن عمر أن ملیكة أبي ابنمن طریق 
: فقال مریطاؤك؟ ینشق أن تخاف أما صوتك أشد ما ویحك: فقال بالصالة یؤذنه فأتاه: قال مریطاؤه ینشق أن یخاف

 أذن ثم ثالثا أو مرتین أبرد ثم الناس على فأبرد حارة بلدة في إنك: قال المؤمنین أمیر یا لقدومك صوتي شددت إنما
 جامع. الخطاب بن عمر عن ُمَلْیَكة أبي بن اهللا عبد إرسال فیه، وفیه " إقامتك ثوب ثم ركعتین فاركع انزل ثم

  ).٢١٤: ص( التحصیل
 محذورة أبو أذن: قال سابط، بن الرحمن عبدمن طریق  )٢٨٦/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه   

 المؤمنین أمیر یا لك ذخرته نعم،: قال »سمعت؟ الذي محذورة أبا یا أصوتك: «عمر له فقال بمكة، الظهر بصالة
. وعبد الرحمن بن »بها ابرد ثم بالصالة، فابرد الحر، شدیدة بأرض إنك محذورة، أبا یا: «عمر له فقال ألسمعكه،

  .)٣٤٠: ص( التهذیب تقریبسابط لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاته. 
 حنیفة، أبي عن )٥٠: ص( اآلثاروأما قوله : "أبردوا بالصالة". فحسن؛ ألنَّ أبا یوسف أخرجه في كتابه   

 عن الحر في الظهر] یعني بالصالة [ أبردوا: «قال عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر أن إبراهیم، عن حماد، عن
 بن عمر عن النخعي إبراهیم إرسال. وفیه أبو حنیفة، وحماد بن أبي سلیمان، كالهما صدوق، وال یضر »جهنم فیح

  ).١٤١: ص( التحصیل جامع. مراسیله صححوا األئمة من جماعة ألنَّ  الخطاب؛
 بن أسامة حدثني: قال المخزومي، الحسن بن محمدمن طریق  )٤٠٤ /١(أخرجه البزار في مسنده فائدة:   

 اشتد إذا بالصالة أبردوا: " یقول r اهللا رسول سمعت: قال الخطاب بن عمر عن جده، عن أبیه، عن أسلم، بن زید
 فشدة لها، فأذن نفسین في اهللا فاستأذنت بعضا، بعضي أكل: قالت جهنم وٕان جهنم، فیح من الحر شدة فإن الحر
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٣٥  ُعَمرَ  َأنَّ  ُسْفَیاَن، َأِبي ْبنِ ا )١(، َقاَل: َحدَّثَِنيَحْنَظَلةَ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  الرَّ
   ُیَؤذِّنُ  َوَكانَ : «َقالَ  ،»ِإَلْیكَ  َسَأْخُرجُ  َفِإنِّي َأِقمْ  ثُمَّ  َرْكَعتَْیِن، َفَصلِّ  اْألُوَلى َأذَّْنتَ  ِإَذا: «َمْحُذوَرةَ  ِألَِبي َقالَ 
  

  .)٢(»َزْمَزمَ  ُصفَّةِ  َعَلى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٣٦ ، َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  َأِبي َعنْ  َیَساٍف، ْبنِ  ِهَاللِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ

َلِميِّ  الرَّْحَمنِ  َمامُ  ِباْألََذاِن، َأْمَلكُ  اْلُمَؤذِّنُ : «َعِليٌّ  َقالَ : َقالَ  ،السُّ َقاَمةِ  َأْمَلكُ  َواْإلِ   .»ِباْإلِ
َمامُ  َیُقولُ  َیْعِني - : ُسْفَیانُ  َقالَ   ْر : -  ِلْلُمَؤذِّنِ  اْإلِ أَ  َحتَّى َتَأخَّ   .)٣(" َرْكَعتَْینِ  ُأَصلِّيَ  َأوْ  ،َأَتَوضَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٣٧ : َیُقولُ  َسُمَرةَ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
َالةَ  َأَقامَ  َخَرجَ  َقدْ  ،r اللَّهِ  َنِبيَّ  َرَأى ِإَذا َحتَّى ،ُیِقیمُ  َفَال  ُیْمِهلُ  ثُمَّ  ُیَؤذُِّن، r اللَّهِ  َرُسولِ  ُمَؤذِّنُ  َكانَ «  الصَّ

  .)٤(»َیَراهُ  ِحینَ 
َمامُ  َأِمیٌن، اْلُمَؤذِّنِ  َبابُ    َضاِمنٌ  َواإلِْ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٣٨ ، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َذْكَواَن، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َوالثَّْوِريِّ
َمامُ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ    .)٥(»ِلْلُمَؤذِِّنینَ  َواْغِفْر  اْألَِئمََّة، َأْرِشدِ  اللَُّهمْ  ،َأِمینٌ  َواْلُمَؤذِّنُ  َضاِمٌن، اْإلِ

                                                                                                                                                                          
 عمر، عن یروى نعلمه ال الحدیث وهذا. وعلق علیه البزار فقال: "" زمهریرها من البرد وشدة جهنم، فیح من الحر
 منكر الحسن بن ومحمد جده، عن أبیه عن أسامة، عن الحسن، بن محمد ورواه الوجه، هذا من إال r النبي عن

  ".حدیثه احتمل وقد الحدیث،
 صالح، أبي عن األعمش، عن شریك، عن وروي: ")٣٠/ ٢( الكبرى السننقال البیهقي في كتابه فائدة:   

  ".بمحفوظ ولیس مرفوعاً  هریرة أبي عن
، وقال المحقق: "كذا في األصل، والصواب عندي حنظلة بن )١٨٥١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

التأصیل قالوا: "قوله: "قال: حدثني" كذا باألصل، ولعل الصواب  أبي سفیان، ویحذف "قال حدثني". وفي حاشیة دار
  اسقاطها".

سفیان عن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ  أبى بن إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا، وٕارسال حنظلة )(٢
  .)١٨٣٤(ولتمام الفائدة انظر حاشیة ). ٤١٢، و١٨٣: ص( التهذیب وفاتهما. تقریب

  لألثر إسنادان، كالهما صحیح.  )(٣
؛ ألنَّ مسلم أخرج له هذا )٢٥٥: ص( التهذیب تقریبإسناده صحیح، مع أنَّ فیه سماك بن حرب، صدوق.  )(٤

  .)٤٢٣/ ١(الحدیث من طریقه في صحیحه 
: )٤٠٤- ٤٠٣/ ١(الحدیث صحیح، وهذا إسناد ضعیف؛ الختالف على األعمش؛ لقول الترمذي في سننه  )(٥
 أبي عن صالح، أبي عن األعمش، عن واحد، وغیر غیاث، بن وحفص الثوري، سفیان رواه ،هریرة أبي دیث"ح
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 عن هریرة، أبي عن صالح، أبي عن حدثت: قال األعمش، عن محمد، بن أسباط وروى ،r النبي عن هریرة،
  ".الحدیث هذا ،r النبي عن عائشة، عن أبیه، عن صالح، أبي بن محمد عن سلیمان، بن نافع وروى ،r النبي

  الخبر". أي األعمش. وأفسد األعمش، عن نمیر، ابن رواه: ")١٥/ ٣(ه صحیحوقال ابن خزیمة في   
  ، به.صالح أبي عن رجل، عن األعمش،من طریق  )٨٩/ ١٢(وأخرجه أحمد في مسنده   
 نبئت: قال ،األعمش ثنا ،نمیر ابنمن طریق  )٦٣٣ - ٦٣٢/ ١( الكبرى السننوأخرجه البیهقي في كتابه   

  ، به.هریرة أبي عن منه سمعته قد إال أرى وال صالح أبي عن
 أبي عن األعمش، سلیمانمن طریق سفیان الثوري عن  )١٨١/ ٣( الكبرى السننورواه مره في كتابه 

  ، به".هریرة أبي عن منه، سمعه أراه وال: قال صالح
 إنما ،یقیناً  صالح أبي من یسمعه لم األعمش،: ")٢٦٦/ ٢( واآلثار السنن معرفةوقال أیضًا في كتابه 

  ."األعمش عن نمیر، بن اهللا عبد قاله هكذا منه، سمعته قد إال أرى وال صالح، أبي عن نبئت: فیه یقول
 صالح أبي من بالیقین األعمش یسمعه لم الحدیث هذا: ")٦٣٢/ ١( الكبرى السننوكذلك قال في كتابه 

  ".صالح أبي عن رجل، من سمعه وٕانما
 قالو  .یصح ال حدیث هذا"): ٤٣٧/ ١( الواهیة األحادیث في المتناهیة العللوقال ابن الجوزر في كتابه   

 یحدث واألعمش صالح أبو نا قال أنه األعمش عن أحد فیه یقول لیس أصل الحدیث لهذا لیس حنبل بن: أحمد
  ".صالح أبي من یسمع لم األعمش أن على والدلیل ضعاف عن

 أبیه، عن صالح، أبي بن محمد عن روي قد: ")٦٣٣ -٦٣٢/ ١( الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه   
  ".أصح عائشة عن صالح، أبي حدیث: قال أنه البخاري عن وبلغني ،عائشة عن

 من أصح هریرة أبي عن صالح، أبي حدیث: یقول زرعة أبا وسمعت" :)٤٠٣/ ١(وقال الترمذي في سننه 
 بن علي عن وذكر ،»أصح عائشة عن صالح، أبي حدیث: «یقول محمداً  وسمعت. عائشة عن صالح، أبي حدیث

  ".»هذا في عائشة عن صالح، أبي حدیث وال هریرة، أبي عن صالح، أبي حدیث یثبت لم أنه« المدیني
. صالح أبي بن سهیل أخو صالح أبي بن ومحمد: ")٦٦ -٦٥: ص( الكبیر العللوقال أیضًا في كتابه 

 وسألت،  الباب هذا في هریرة أبي حدیث من أصح عائشة عن صالح أبي حدیث: یقول إسماعیل بن محمد سمعت
 حدیث یصح ال: قال المدیني بن علي عن وذكر، عائشة حدیث من عندي أصح هریرة أبي حدیث: فقال زرعة أبا

  ".مرسالً   r النبي عن الحسن عن الباب هذا في شيء أصح رأى وكأنه،  هریرة أبي حدیث وال عائشة
. األعمش حدیث: قال، أصح؟ فأیهما: قلت: ")٦٤/ ٢( الحدیث عللوقال ابن أبي حاتم ألبیه في كتابه 

قلت: كأنَّه یرجح  ."یروونه كذا: قال وعباد؟ سهیل أخو هو صالح أبي بن فمحمد: قلت .بقوي لیس سلیمان بن ونافع
  حدیث عائشة، واهللا أعلم.

". علیه متفق صحیحفقال: " )٨٧/ ٧( األصفیاء وطبقات األولیاء حلیةخالفهم أبو نعیم في كتابه فائدة:   
 في وقبیصة ،الرزاق وعبد،  مهدي وابن،  وكیع رواه واعتمد في ذلك على الجمع الذین رواه عن األعمش فقال: "

 واألوزاعي،  وهشیم،  وشریك،  وشعبة،  صالح أبي بن سهیل: منهم الناس، األعمش عن ورواه الثوري، عن آخرین
،  حمزة وأبو،  عوانة وأبو،  الربیع بن وقیس،  وزائدة،  حیان بن جعفر األشهب وأبو،  عمران أبي بن وصدقة، 

  ".آخرین في علي ابنا وحبان،  وسندل،  شهاب وأبو
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وال یصحح الحدیث قلت: هذا ال یؤخذ به؛ ألنَّ هنا كثیر من الضعاف یؤخذ عنهم جمع من المحدثین،   

علیه؛ ألنَّ مدار اإلسناد على هذا، وأما العمش، فكما أوضحنا، بأنَّ هذا الحدیث أخذه عن رجل مبهم، واهللا أعلى 
  وأعلم.

 وسهیل األعمش، وخالفه: ")٣٩١/ ١٤( النبویة األحادیث في الواردة العللقال الدارقطني في كتابه فائدة: 
 وهو r النبي عن هریرة، أبي عن صالح، أبي عن أسنداه أنهما إال علیهما، اختالف على صالح، أبي بن

  .الصواب
  ."هریرة أبي عن صالح، أبي عن إسحاق، أبي عن زهیر، عن: داود بن موسى قال وكذلك

قلت: اعتمد الدارقطني في تصحیحه على من تابع األعمش كأبي إسحاق، وقال الطبراني في كتابه 
 داود بن موسى إال زهیر، عن رواه وال زهیر، إال إسحاق، أبي عن الحدیث هذا یرو لم )٦٠/ ٤( األوسط المعجم
 إسحاق أبي عن سماعه. وزهیر بن معاویة، )٥٥٠: ص( التهذیب تقریب ، ولم یتابعه أحد.أوهام له، " الضبي
  .)٢١٨: ص( التهذیب تقریب ولم یتابعه أحد.  ،بأخرة

، جعفر أبي بن الحسن، وفیه )١٨٣/ ٩( األوسط المعجم، كما في جحادة بن محمدتابع األعمش أیضًا 
  .)١٥٩: ص( التهذیب تقریب .الحدیث ضعیف

، وفیه أبو )٤٨: ص( الطاهر أبي جزءكما في  الرماني األسود أبي بن یحیىوكذلك تابع أبا هشام 
  .)٢١/ ٧( الرجال ضعفاء في الكامل، منكر الحدیث، قاله البخاري في كتاب العزیز عبد بن الغفور عبدالصباح 

  .)٦٤/ ٢( الحدیث عللكما قال أبو حاتم في كتابه  بقوي لیس ، هىسلیمان بن نافعوأما متابعة 
، اختلف فیه على سهیل بن أبي صالح، فمرة رواه عن أبي هریرة مباشرة، كما في صالح أبي بن سهیلأما متابعة 

، ورواه مره عن األعمش )٦٣٢/ ١( للبیهقي الكبرى السنن)، ومره رواه عن أبیه عن أبي هریرة كما في ١٨٣٩رقم (
  .)٦٣٢/ ١( للبیهقي الكبرى السننعن أبي صالح، عن أبي هریرة كما في  

 إنما أبیه من سهیل یسمعه لم الحدیث وهذا): ٦٣٢/ ١( للبیهقي الكبرى أحمد كما في السنن اإلمام وقال
  ".األعمش من سمعه

 إنما أبیه، من سهیل، یسمعه لم الحدیث : "هذا)٢٦٦/ ٢( واآلثار السنن وقال البیهقي في كتابه معرفة
  واألعمش". صالح، أبي عن األعمش، رواه

 قیس بن عمر، وفیه )٧١٩/ ٢( األعرابي ابن معجموتابع أبو صالح، عطاء عن أبي هریرة، كما في 
  .)٤١٦: ص( التهذیب تقریبالمكي، متروك. 

 أبي عن األعمش، عن معاویة، يأب من طریق  )٣٠/ ١( األوسط المعجموكذلك روى الطبراني في كتابه 
 لحدیث الناس أحفظ، خازم بن محمد الضریر، به.  قلت: تفرد أبا معاویة هریرة أبي عن رزین، وأبي صالح،

. قلت: لم یتابعه أحد على ذلك، بل روى الثقات )٤٧٥: ص( التهذیب تقریب .غیره حدیث في یهم وقد ،األعمش
ولم یذكر هذه  )٨٧/ ٧( األصفیاء وطبقات األولیاء حلیةعن األعمش هذا الحدیث كما أشار أبا نعیم في كتابه 

الروایة، ولم یروي أحد هذه الروایة غیر الطبراني كما هنا، واهللا أعلم. وكذلك لم ینص أحد على هذه الروایة، فلعل 
  معاویة الضریر، وهم هنا كما یهم عن غیر األعمش، وأیضًا خالف الثقات عن األعمش.  أن أبا

 عائشة عن صالح أبي حدیث: ")٦٦ - ٦٥: ص( الكبیر العللوٕاني أمیل إلى قال البخاري كما في كتاب 
  الفن، واهللا أعلم."؛ ألنَّ اما هذه الصنعة، وٕاما العلل، وكأنَّه خلق لهذا الباب هذا في هریرة أبي حدیث من أصح
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٣٩ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ،)١(َصاِلحٍ  َأِبي ْبنِ  ُسَهْیلِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»ِلْلُمَؤذِِّنینَ  َوَیْغِفرُ  اْألَِئمََّة، اللَّهُ  َأْرَشدَ  ،ُضَمَناءُ  َواْألَِئمَّةُ  اْألَُمَناُء، اْلُمَؤذُِّنونَ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٤٠ َمامُ : «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأوْ  َقدَّمَ  ِإنْ  َضاِمنٌ  اْإلِ
َر،   .»َأَساءَ  َأوْ  َوَأْحَسنَ  َأخَّ

  .)٣(»ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  اْلَحِدیثِ  ُكلُّ  َلْیَس : «َمْعَمرٌ  َقالَ  
نَصاتِ  اْألََذاَن، َسِمعَ  ِإَذا اْلَقْولِ  َبابُ    َلهُ  َواإلِْ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٤١ ، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َعِليٍّ
: َقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ : َقالَ  َوإَِذا َیُقوُل، َكَما: َقالَ  ،اْلُمَؤذِّنَ  َسِمعَ  ِإَذا َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ 
  .)٤(»َوَأَنا«

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٤٢  َأِبي َعنْ  َیِزیَد، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  َوَماِلٍك، َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٥(" اْلُمَؤذِّنُ  َیُقولُ  َكَما: َفُقوُلوا النَِّداَء، َسِمْعُتمُ  ِإَذا: " r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٤٣ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َعاِصٍم، ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 اْلُمَؤذِّنَ  َسِمعَ  ِإَذا َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،)٦(َنْوَفلٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 

 ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : «َقالَ  ،اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : َقالَ  َوإَِذا ،»َأْكَبرُ  اللَّهُ : «َقالَ  ،َأْكَبرُ  اللَّهُ : َقالَ  ،ُیَؤذِّنُ 

                                                           
). ومن الواضح أنَّه اختلف على سهیل بن أبي صالح، فمرة رواه ١٨٥٥(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

، ورواه )٦٣٢/ ١( للبیهقي الكبرى السننعن أبي هریرة مباشرة، كما هنا، ومره رواه عن أبیه عن أبي هریرة كما في 
  .)٦٣٢/ ١( للبیهقي الكبرى السنني هریرة كما في  مره عن األعمش عن أبي صالح، عن أب

 إنما أبیه من سهیل یسمعه لم الحدیث وهذا): ٦٣٢/ ١( للبیهقي الكبرى أحمد كما في السنن اإلمام وقال
  ".األعمش من سمعه

 إنما أبیه، من سهیل، یسمعه لم الحدیث : "هذا)٢٦٦/ ٢( واآلثار السنن وقال البیهقي في كتابه معرفة
  واألعمش". صالح، أبي عن األعمش، رواه

  ).١٨٣٨الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف. انظر حاشیة رقم ( )(٢
. وأیضًا انظر: )٢٥٥: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن ابن عمر.  )(٣

  ما قاله معمر في نهایة األثر.
  مطوًال. )١٨٤٥(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث معاویة بن أبي سفیان برقم  )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٥
  .)١٨٥٩(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦
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َالةِ  َعَلى َحيَّ : َقالَ  َوإَِذا َذِلَك، ِمْثلَ  َقالَ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ : َقالَ  َوإَِذا ،»اللَّهُ  ِإالَّ  : َقالَ  ،الصَّ
  .)١(»اْلَعِظیمِ  اْلَعِليِّ  ِباللَّهِ  ِإالَّ  ُقوَّةَ  َوَال  َحْولَ  َال «

                                                           
الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف؛ لألمرین، أما األمر األول فیه وهم المصنف عن سفیان الثوري كما  )(١

أشرت في المقدمة؛ وقال المحقق: "كذا في األصل إسناد هذا الحدیث، وأما "ش" فساق إسناده هكذا "نا وكیع عن 
وفي المجمع أیضًا عن عبد اهللا بن (یه" سفیان الثوري، عن عاصم بن عبید اهللا، عن عبد اهللا بن الحارث، عن أب

فما هنا یخالف ما في "ش" من وجهین، أحدهما ذكر عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بین عاصم  )الحارث، عن أبیه
  وعبد اهللا بن الحارث، وثانیهما ترك "عن أبیه" بعد عبد اهللا بن الحارق، والحدیث عند "ش" مختصرًا". 

 معجم، وابن قانع في كتابه )٥٤٩/ ١١(والملوك  الرسل تاریخ تاریخابه قلت: وأخرجه الطبري في كت  
 بزوائد المهرة الخیرة إتحاف ، ومحمد بن یحیى بن أبي عمر كما أشار البوصیري في كتابه)١٧٦/ ١( الصحابة
 ،عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبید عن ،اهللا عبید بن عاصم عن الثوري، سفیانمن طریق  )٤٨٥/ ١( العشرة المسانید

  أبیه. عن ،نوفل بن الحارث بن اهللا عبد عن
 عن اللَّه، عبید بن عاصم طریقمن  )٦٩٥/ ١( الصحابة تمییز في اإلصابةوأرده ابن حجر في كتابه 

  .أبیه عن نوفل بن الحارث بن اللَّه عبد
 سفیان رواهبتصرف: " )١٥٦: ص( واللیلة الیوم عمل، و )٢٣/ ٩( الكبرى السننوقال النسائي في كتابه 

  ".أبیه الحارث عن الحارث، بن اهللا عبد ابن عن اهللا، عبید بن عاصم الثوري عن
 بن اهللا عبد عن عاصم، عن عنبسة،من طریق  )٢٣٨/ ٣( الكبیر المعجموأخرجه الطبراني في كتابه 

  أبیه. عن الحارث،
: ص(ه مسندالعدوي، رواه ابن الجعد في  عاصم بن اهللا عبید بن عاصم واألمر الثاني، اختلف فیه على

، )٢٣/ ٩( الكبرى السنن، والنسائي في كتابه )٣١٩/ ٩(، والبزار في مسنده )٢٩٤/ ٣٩( همسندوأحمد في  ،)٣٣٠
  الدعاء، والطبراني في كتابه )١٤٤/ ١( اآلثار معاني شرح، والطحاوي في كتابه )٤٧٥/ ١( همسندفي  والرویاني

 الفضل، وأبو نعیم )٨٢: ص( واللیلة الیوم عمل، وابن السني في كتابه )٣١٣/ ١( الكبیر المعجم ، و)١٥٦: ص(
 عن الحسین، بن علي عن اهللا، عبید بن عاصم عن شریك،من طریق  )١٥٩: ص( الصالةفي كتابه  دكین بن
  .رافع أبي

 حسین، بن علي عن اهللا، عبید بن عاصم عن شریك،من طریق  )١٦٨/ ٤٥(ه مسندوأخرجه أحمد في 
  رافع. أبي عن أبیه، عن

شریك بن عبد اهللا بن . )٢٨٥: ص( التهذیب تقریبالعدوي، ضعیف.  عاصم بن اهللا عبید بن عاصمو    
  .)٢٦٦به أحد. تقریب التهذیب (ص: أبي نمر، یخطئ، ولم یتا

 أكبر اهللا: المؤذن قال إذا" من حدیث عمر بن الخطاب، بلفظ:  .)٢٨٩/ ١(ه صحیحوهو عند مسلم في 
: قال ثم اهللا، إال إله ال أن أشهد: قال اهللا، إال إله ال أن أشهد: قال ثم أكبر، اهللا أكبر اهللا: أحدكم فقال أكبر، اهللا

 إال قوة وال حول ال: قال الصالة، على حي: قال ثم اهللا، رسول محمدا أن أشهد: قال اهللا رسول محمدا أن أشهد
 أكبر، اهللا أكبر اهللا: قال أكبر، اهللا أكبر اهللا: قال ثم باهللا، إال قوة وال حول ال: قال الفالح، على حي: قال ثم باهللا،

  " الجنة دخل قلبه من اهللا إال إله ال: قال اهللا، إال إله ال: قال ثم



٤٠٤ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٨٤٤  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َوَغْیُرُه، َمْعَمرٌ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
، اْلَحاِرثِ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ   َفَناَدى ُمَعاِوَیَة، َعَلى َدَخْلَنا: َقالَ  ،َطْلَحةَ  ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  التَّْیِميِّ

َالِة، اْلُمَناِدي  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : َفَقالَ : َقالَ  َكَما ُمَعاِوَیةُ  َفَقالَ  َأْكَبُر، اللَّهُ  َأْكَبرُ  اللَّهُ : َفَقالَ  ِللصَّ
 َسِمْعتُ  َهَكَذا: «َقالَ  ُثمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  َفَقالَ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ : َفَقالَ  َأْیًضا، َذِلكَ  ِمْثلَ  َفَقالَ 

  .)١(»َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٤٥ عٍ  َعنْ  ،)٢(َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ ، ُمَجمِّ  َسْهلِ  ْبنِ  ُأَماَمةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  اْألَْنَصاِريِّ

 َسِمعَ : َأنَّهُ  ُمَعاِوَیةُ  َحدَّثََنا َهَكَذا: َقالَ  ُثمَّ  ِبِه، َتَشهَّدَ  ِبَما َوَتَشهَّدَ  َكبَّرَ  اْلُمَؤذَِّن، َسِمعَ  ِحینَ  َحِنیٍف، ْبنِ 
 َأنَّ  َأْشَهدُ  َوَأَنا: َقالَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ : َقالَ  َفِإَذا اْلُمَؤذُِّن، َقالَ  َكَما: " َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ 
  .)٣(َسَكتَ  ُثمَّ  ،" اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٤٦  َكانَ : َقالَ  َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(" َیُقولُ  َكَما: َقالَ  اْلُمَؤذِّنَ  َسِمعَ  ِإَذا"  ،r اللَّهِ  َرُسولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٤٧ : اْلُمَؤذِّنُ  َقالَ  َلمَّا َرُجلٍ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالِة، َعَلى َحيَّ  : َقالَ  ثُمَّ  اْلَعِظیِم، اْلَعِليِّ  ِباللَّهِ  ِإالَّ  ُقوَّةَ  َوَال  ،َحْولَ  َال : )٥(َقالَ  ،اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  الصَّ

  .)١(»َیُقولُ  r َنِبیَُّكمْ  َسِمْعَنا َهَكَذا«
                                                           

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(١
[ابن عیینة]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "ابن عیینة" في األصل:  )١٨٦١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

"معمر"، والمعجم الكبیر،...، والدعاء،...، من طریق عبد الرزاق، وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عیینة 
  أیضًا العیني في عمدة القاري".

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٣
  مطوًال. )١٨٤٥(شاهد من حدیث معاویة بن أبي سفیان برقم  وله رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٤
: حیىمن طریق ی )١٤٥/ ١( اآلثار معاني شرحأي معاویة بن أبي سفیان. كما أخرج الطحاوي في كتابه  )(٥

 الباري فتح. وقال ابن حجر في كتابه »یقول نبیكم سمعنا هكذا: «قال ذلك قال لما معاویة أن رجل وحدثني
  ".مثله فقال یوما المؤذن یسمع معاویة سمع أنه تقدیره حذف فیه: ")٢/٩٣(

 به یحیى حدث الذي المبهم وأما: ")٩٤ -٩٣/ ٢( الباري فتحوأما المبهم: فقال ابن حجر عنه فقي كتابه 
 وفیه "،األوزاعي به المراد أن" :غیره عن الكرماني وحكى ،تعیینه على الطرق من شيء في أقف فلم معاویة عن
 غلب وقد ،معاویة عصر من األوزاعي عصر وأین ،معاویة عن به حدثه لیحیى ذلك قائل أن الظاهر ألن ؛نظر
 بن عمرو أو علقمة بن اهللا عبد ابنیه فأحد وٕاال ،أدركه كثیر أبي بن یحیى كان إن وقاص بن علقمة أنه ظني على

 أحدهما طریقین من إال الحوقلة ذكر في الزیادة هذه أجد فلم معاویة عن طرقه جمعت ألنني ؛ذلك قلت وٕانما ،علقمة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٠٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٤٨ ، َجاِبرٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ ، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  اْلُجْعِفيِّ  َمنْ : " َقالَ  َأنَّهُ  َعِليٍّ
 اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  َوَأَنا: َقالَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ : َقالَ  َفِإَذا اْلُمَؤذُِّن، َیُقولُ  َكَما َقالَ 
  .)٢(" r ِبُمَحمَّدٍ  َكذَّبَ  َمنْ  ِعْدلُ  اْألَْجرِ  ِمنَ  َلهُ  َكانَ  َكاِذُبوَن، ِبُمَحمَّدٍ  َیْجَحُدونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٤٩  َیْنِصُتونَ  َكاُنوا َمَضى ِفیَما َكاُنوا َناًسا َأنَّ  ُحدِّْثتُ : "َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةِ  َعَلى َحيَّ : َقالَ  ِإَذا َحتَّى ِمْثَلُه، َقاُلوا ِإالَّ  َشْیًئا اْلُمَؤذِّنُ  َیُقولُ  َفَال  ِلْلُقْرآِن، َكِإْنَصاِتِهمْ  ِللتَّْأِذینِ   الصَّ

  .)٣("اللَّهُ  َشاءَ  َما: َقاُلوا ،اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ : َقالَ  َفِإَذا اْلَعِظیِم، اْلَعِليِّ  ِباللَّهِ  ِإالَّ  ُقوَّةَ  َوَال  َحْولَ  َال : َقاُلوا
َالةِ  َیُقَومُ  َمَتى الرَُّجلِ  َبابُ    ؟اْألََذانَ  َسِمعَ  ِإَذا ِللصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٥٠ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َكاُنوا: «َقاُلوا ُقرَّةَ  ْبنِ  ُمَعاِوَیةَ  َعنْ  َعاِمٍر، َأِبي َعنْ  التَّْیِميِّ
َالةِ  ِإَلى الرَُّجلُ  َیْنَهَض، َأنْ  َیْكَرُهونَ    .)٤(»ِإَقاَمِتهِ  ِفي اْلُمَؤذِّنُ  َیْأُخذُ  ِحینَ  ،الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٥١ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ ْلِت، َعنِ  التَّْیِميِّ ِه، َعنْ  َعْلَقَمَة، َعنْ  الصَّ  َحِبیَبَة، ُأمِّ  َعنْ  ُأمِّ
َالِة، َعَلى َحيَّ : َقالَ  َفَلمَّا: َیُقولُ  َكَما َفَقالَ  ،اْلُمَؤذِّنَ  َفَسِمعَ  َبْیِتَها ِفي َكانَ : "r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   الصَّ

َالةِ  ِإَلى r اللَّهِ  َرُسولُ  َنَهَض    .)٥(" الصَّ
  َعَلْیهِ  َواْألَْجرِ  اْألََذانِ  ِفي )٦(اْلَبْغيِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٥٢  اْبنَ  َرَأْیتُ : َیُقولُ  ،اْلَبكَّاءَ  َیْحَیى َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُسَلْیَمانَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  الرَّ
َفا َبْینَ  َیْسَعى ُعَمرَ   الرَّْحَمِن، َعْبدِ  َأَبا َیا: َفَقالَ  ،اللِّْحَیةِ  َطِویلُ  َرُجلٌ  َفَجاَءهُ  ،َناٌس  َوَمَعهُ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ

                                                                                                                                                                          
 أخرجه وقد ،عنه وقاص بن علقمة عن واآلخر واه بإسناد الطبراني في وهو ،معاویة عن التمیمي نهشل عن

  ".وغیرهما خزیمة بناو  ،...، النسائي
  .)٣٣٠/ ٢( البخاري صحیح بشرح الباري منحةقال صاحب كتاب  

من طریق  )١٢٦/ ١(إسناده صحیح، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّ البخاري أخرج هذا الحدیث في صحیحه  )(١
 ،»باهللا إال قوة وال حول ال: «قال الصالة، على حي: قال لما: قال أنه إخواننا، بعض حدثنيبن أبي كثیر،  یحیى
  ".یقول r نبیكم سمعنا هكذا: وقال

وله شاهد من حدیث معاویة  ، والحدیث مرسل.)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابراإلسناد فیه  )(٢
  مطوًال. )١٨٤٥(بن أبي سفیان برقم 

  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه أبو عامر، لم أعرفه. )(٤
  .)٢٧٧: ص( التهذیب تقریب، متروك. إسناده منكر، فیه صلت بن دینار )(٥
، وقالوا في حاشیته: "كذا في األصل: "البغي"، ولعل الصواب: )٢٩/ ٢( ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦

  "التغني".



٤٠٦ 
 

 َالُموهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َأْصَحابَ  َفَكَأنَ  ،»اللَّهِ  ِفي ُأْبِغُضكَ  َلِكنِّي: «ُعَمرَ  اْبنُ  َفَقالَ  اللَِّه، ِفي َألُِحبُّكَ  ِإنِّي
  .)١(»َأْجًرا َعْنهُ  َوَیْأُخذُ  َأَذاِنِه، ِفي َیْبِغي ِإنَّهُ : «َفَقالَ  َوَكلَُّموُه،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٥٣ اكِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِإنِّي: َقالَ  ،َرُجًال  َأنَّ  َقْیٍس، ْبنِ  الضَّحَّ
 َوتَْأُخذُ  َأَذاِنَك، ِفي تَْبِغي ِإنَّكَ : «َقالَ  ِلَم؟: َقالَ  ،»اللَّهِ  ِفي ُأْبِغُضكَ  َوَلِكنِّي: «َلهُ  َقالَ  اللَِّه، ِفي َألُِحبُّكَ 
  .)٢(»اللَّهِ  ِكَتابِ  َعَلى اْألَْجرَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٥٤  ،َمكَّةَ  َقِدمَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َخاِلٍد، ْبنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َفَأْحَبْبتُ  َقِدْمتَ  ،اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ  َیا: َقالَ  »َیْنَخِرَق؟ َأنْ  َخِشیتَ  َما: «ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ  َمْحُذوَرَة، َأُبو َفَأذَّنَ 
 َصَالةَ  َیْعِني -  َأْبِردْ  ُثمَّ  ،»َفَأْبِردْ  َحارَّةٌ  َأْرٌض  ِتَهاَمةَ  َأْهلِ  َمْعَشرَ  َأْرَضُكمْ  ِإنَّ : «ُعَمرُ  َفَقالَ  ،ُأْسِمَعكَ  َأنْ 

بْ  ُثمَّ  َأذِّْن، ثُمَّ  - الظُّْهرِ    .)٣(آِتكَ  َثوِّ

                                                           
  .)٥٩٧: ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف موقوف، فیه یحیى البكاء، ضعیف.  )(١
  .)٢٥٥: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن الضحاك بن قیس.  )(٢
. )٢٣٩: ص( التحصیل جامعموقوف، فیه إرسال عكرمة بن خالد عن عمر بن الخطاب.  إسناده ضعیف )(٣

 أذنت إذا: «محذورة ألبي: قال عمر أن سفیان، أبي بن حنظلة عن رجل، عن )١٨٣٥(وأخرجه المصنف برقم 
وٕارسال ، وفیه رجًال مبهمًا، »زمزم صفة على یؤذن وكان: «قال »إلیك سأخرج فإني أقم ثم ركعتین، فصل األولى
  ).٤١٢، و١٨٣: ص( التهذیب سفیان عن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاتهما. تقریب أبى بن حنظلة

 عن،  أبیه عن،  نافع بن اهللا عبدمن طریق  )١٨٩/ ١( اآلثار معاني شرحوأخرجه الطحاوي في كتابه   
 أفال »للصالة باألذان أبرد ثم،  فأبرد،  الحر شدیدة حارة بأرض إنك: «بمكة محذورة ألبي قال عمر أن: عمر ابن
وفیه عبد اهللا بن نافع،  .الحر لشدة باإلبراد الحدیث هذا في محذورة أبا أمر قد عنه اهللا رضي عمر أن ترى

  .)٣٢٦: ص( التهذیب تقریبضعیف. 
 )٦٤٥/ ١( الكبرى السننوروى أیضًا عن عمر بن الخطاب بأسنانید مرسله، فأخرجه البیهقي في كتابه   

 أما صوته أشد ما ویحه: " فقال محذورة أبي صوت فسمع مكة قدم الخطاب بن عمر أن ملیكة أبي ابنمن طریق 
: فقال مریطاؤك؟ ینشق أن تخاف أما صوتك أشد ما ویحك: فقال بالصالة یؤذنه فأتاه: قال مریطاؤه ینشق أن یخاف

 أذن ثم ثالثا أو مرتین أبرد ثم الناس على فأبرد حارة بلدة في إنك: قال المؤمنین أمیر یا لقدومك صوتي شددت إنما
 جامع. الخطاب بن عمر عن ُمَلْیَكة أبي بن اهللا عبد إرسال فیه، وفیه " إقامتك ثوب ثم ركعتین فاركع انزل ثم

  ).٢١٤: ص( التحصیل
 محذورة أبو أذن: قال سابط، بن الرحمن عبدمن طریق  )٢٨٦/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه   

 المؤمنین أمیر یا لك ذخرته نعم،: قال »سمعت؟ الذي محذورة أبا یا أصوتك: «عمر له فقال بمكة، الظهر بصالة
. وعبد الرحمن بن »بها ابرد ثم بالصالة، فابرد الحر، شدیدة بأرض إنك محذورة، أبا یا: «عمر له فقال ألسمعكه،

  .)٣٤٠: ص( التهذیب تقریبسابط لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاته. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٠٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٥٥  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»ِرْزقٌ  اْألََذانِ  َعَلى ُیْؤَخذُ  َال : «َقالَ  )١(اللَّهِ 

                                                                                                                                                                          
 حنیفة، أبي عن )٥٠: ص( اآلثاروأما قوله : "أبردوا بالصالة". فحسن؛ ألنَّ أبا یوسف أخرجه في كتابه   

 عن الحر في الظهر] یعني بالصالة [ أبردوا: «قال عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر أن إبراهیم، عن حماد، عن
 بن عمر عن النخعي إبراهیم إرسال. وفیه أبو حنیفة، وحماد بن أبي سلیمان، كالهما صدوق، وال یضر »جهنم فیح

  ).١٤١: ص( التحصیل جامع. مراسیله صححوا األئمة من جماعة ألنَّ  الخطاب؛
 بن أسامة حدثني: قال المخزومي، الحسن بن محمدمن طریق  )٤٠٤ /١(أخرجه البزار في مسنده فائدة:   

 اشتد إذا بالصالة أبردوا: " یقول r اهللا رسول سمعت: قال الخطاب بن عمر عن جده، عن أبیه، عن أسلم، بن زید
 فشدة لها، فأذن نفسین في اهللا فاستأذنت بعضا، بعضي أكل: قالت جهنم وٕان جهنم، فیح من الحر شدة فإن الحر
 عمر، عن یروى نعلمه ال الحدیث وهذا. وعلق علیه البزار فقال: "" زمهریرها من البرد وشدة جهنم، فیح من الحر
 منكر الحسن بن ومحمد جده، عن أبیه عن أسامة، عن الحسن، بن محمد ورواه الوجه، هذا من إال r النبي عن

  ".حدیثه احتمل وقد الحدیث،
 صالح، أبي عن األعمش، عن شریك، عن وروي: ")٣٠/ ٢( الكبرى السننقال البیهقي في كتابه فائدة:   

  ".بمحفوظ ولیس مرفوعاً  هریرة أبي عن
، وقال المحقق: "إن كان محفوظًا فهو العمري المدني من رجال )١٨٧١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

  ". قلت: لم أرَّ عبد الرحمن بن عبد اهللا المسعودي روى عن القاسم بن عبد اهللا العمري. إنما روى عن !!التهذیب؟
  .)٢٢١/ ١٧( الرجال أسماء في الكمال مسعود. انظر: تهذیب بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن القاسم

 عتبة عمیس أبو هو المسعودي عن وكیع عن روینا )١٨٢/ ٢( باآلثار وقال ابن حزم في كتابه المحلى  
 وقراءة األذان: أجر علیهن یؤخذ ال أربع: قال - مسعود بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن القاسم عن - اهللا عبد بن

  .)٤٧٥/ ٤(وكذلك أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  . والقضاء؟ والمقاسم القرآن
 نا وكیع عن وروینا: حزم ابن : قال)١١٢٨: ص( ماجه ابن فائدة: قال مغلطاي في كتابه شرح  
  ".) والمقاسم والقضاء واألذان القرآن أجر علیهن یؤخذ ال أربع: (قال !!مسعود ابن أن القاسم عن المسعودي
 أبي سنن شرح المورود العذب المنهل، و )٥٢٨/ ١( األحوذي تحفة، و )٦٩/ ٢( األوطار نیلوأشیر في   

 القرب أعمال على المال أخذ، و )٥٢/ ٢( الحق دین إلى الخلق إرشاد أو الخالص الدین، و )٢٠٩/ ٤( داود
  ، أنَّ هذا األثر البن مسعود.)١/٢٠٠(

 علیهن یؤخذ ال أربع: القاسم وقال: ")٢٦٦/ ٨( العلماء مذاهب على اإلشرافوقال ابن المنذر في كتابه   
  واألذان". القرآن، وقراءةُ  والقضاء، المقاسم: أجر

قول [القاسم] كما عند المصنف هنا، وابن أبي شیبة، وابن المنذر، وابن قلت: من الواضح أنَّ الصواب من   
  حزم، وأخطأ مغلطاي في النقل عن ابن حزم، ونقل البقیة عنه، واهللا أعلم.

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  )٢٧٤/ ٨( المجتبى شرح في العقبى ذخیرة



٤٠٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٥٦    ِفي اْلُجْعلَ  )١(َیْأُخَذ [...] َأنْ  َیْكَرهُ « َكانَ  َأنَّهُ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َشْرطٍ  ِبَغْیرِ  َشْیًئا ُیْعَطى َأنْ  ِإالَّ  ،َأَذاِنهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٥٧  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  ،)٣(ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  اْألَْسَلِميِّ  َعنِ  الرَّ
لُ : «َقالَ  َفْرَوةَ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ    .)٤(»ُعْثَمانُ  اْلُمَؤذِِّنینَ  َرَزقَ  َمنْ  َأوَّ

  اْألََذانِ  َفْضلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٥٨ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ دِّیقَ  َبْكرٍ  َأَبا َأنَّ  الزُّْهِريِّ  ِشَعارُ  اْألََذانُ : «َقالَ  الصِّ

یَمانِ    .)٥(»اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٥٩  النَّاسِ  َأْطَولُ  اْلُمَؤذُِّنونَ : «َیُقولُ  َعَطاءً  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»َأْعَناًقا اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ 

                                                                                                                                                                          
 والمقاسم، القرآن، وقراءة األذان،: أجر علیهن یؤخذ ما أربع: "قال -  عنه اهللا رضي - مسعود ابن عن وروي

  .الترمذي شرح في الناس سید ابن ذكره" والقضاء
  [المؤذن]. )١٨٧٢(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٢
، وقال المحقق: "هو عندي إسحاق بن محمد الفروي من رجال )١٨٧٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

  .!!؟ التهذیب"
من طریق الدَّبري، عن  )٣٦٩/ ١( والتفریق الجمع أوهام موضحوأخرجه الخطیب البغدادي في كتابه  

". وهو عثمان المؤذنین رزق من أول" :قال فروة أبي بن اهللا عبد بن إسحاق عن ،محمد بن األسلمي عن الرزاق عبد
. كما یحیى أبى بن محمد بن إبراهیمروى عنه مباشرة األسلمي  فروة أبي بن اهللا عبد بن إسحاقالصواب؛ ألنَّ 

  .)٤٤٧/ ٢( الرجال أسماء في الكمال تهذیب
في المصنف، وال  فروة أبي بن اهللا عبد بن إسحاقوأیضًا إسحاق بن محمد المذكور، لم أرَّ أنَّه روى عن 

  غیره، فمن الواضح أنَّه زیادة من أحد النساخ، واهللا أعلم.
، )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیمإسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه األسلمي  )(٤
 التهذیب تقریب ولم یدرك زمن عثمان بن عفان. انظر تاریخ وفاته.. متروك، فروة أبى بن اهللا عبد بن إسحاق و
  .)١٠٢: ص(

 بن عثمان هدى أمام المؤذنین أرزق قد: ")٦٣١/ ١( للبیهقي الكبرى السننقال الشافعي في كتاب فائدة:   
  ".عفان

: ص( التهذیب تقریب. وفاته تاریخ انظر. الصدیق بكر أبو زمن یدرك لم الزهريفیه ، موقوف ضعیف إسناده )(٥
٥٠٦.(  

  إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٠٩ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٦٠  َیْومَ  َأْعَناًقا النَّاسِ  َأْطَولُ  اْلُمَؤذُِّنونَ : «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»ُقُبوِرِهمْ  ِفي َیُدوُدونَ  َوَال  اْلِقَیاَمِة،

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٦١  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َأْعَناًقا النَّاسِ  َأْطَولُ  اْلُمَؤذُِّنونَ : «r اللَّهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٦٢ ، َعنِ  الرَّ  َرُجٍل، َعنْ  َطْلَحَة، ْبنِ  ِعیَسى َعنْ  َیْحَیى، ْبنِ  َطْلَحةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»اْلُمَؤذُِّنونَ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َأْعَناًقا النَّاسِ  َأْطَولُ : «َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٨٦٣  َعنْ  ُأَنْیٍس، ْبنِ  َعبَّادِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 َوَیاِبسٍ  َرْطٍب، ُكلُّ  َوُیَصدُِّقهُ  َصْوِتِه، َمَدى َلهُ  ُیْغَفرُ  اْلُمَؤذِّنَ  ِإنَّ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي

  .)٥(»َحَسَنةً  )٤(َوِعْشُرونَ  َخْمٌس  َعَلْیهِ  َوالشَّاِهدُ  َسِمَعُه،

                                                           
   .)٣٦٨فیه ابن مجاهد، منكر الحدیث. تقریب التهذیب (ص:  مقطوع، إسناده منكر )(١
من طریق  )٥٥٦/ ٤(الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وهو عند ابن حبان في صحیحه  )(٢

:  قال ،r اهللا رسول عن هریرة، أبي عن أنیس، بن عباد عن منصور، عن معمر، أخبرنا الرزاق، عبدالدَّبري، عن 
 حبان ابن صحیح على الحسان التعلیقاتصححه األلباني في كتابه  .»القیامة یوم أعناقا الناس أطول المؤذنون«
)٢٢٥/ ٣(.  

ورجًال مبهمًا،  ).٢/١٦١( التهذیب تقریب الحدیث صحیح، مع أنَّ في إسناده طلحة بن یحیى، صدوق. تحریر )(٣
 الحدیث من طریق. وأخرج  مسلم هذا )١/٢٩٠( مسلم أما الرجل المبهم هو معاویة بن أبي سفیان، كما في صحیح

  طلحة بن یحیى، به.
 بن عیسى عن یحیى، بن طلحة عن ،الثوري سفیانمن طریق  )٢٤٠/ ١(ه سننوأخرجه ابن ماجه في   

  .»القیامة یوم أعناقا الناس أطول المؤذنون: «r اهللا رسول قال: قال سفیان أبي بن معاویة سمعت: قال طلحة،
]، طلحة بن عیسىسقط منه [ الحوت یوسف كمالبتحقیق:  )٢٠٤/ ١( شیبة أبي ابن مصنففي فائدة:   
  .محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةبتحقیق:  )٤١/ ٢( شیبة أبي ابن مصنفوأثبت في 

قال المحقق: "في األصل "ویشاهد علیه خمسة وعشرین حسنة"، والتصویب من الكنز ففیه برمز "حم"،...،  )(٤
"والشاهد علیه خمس وعشرون درجة"، ولكن في مسند أحمد "والشاهد علیه خمسة وعشرین درجة" وفي روایة أبي 

، وأخرجه "د" من حدیث أبي یحیى عن أبي هریرة عند "هق" وشاهد الصالة یكتب له خمس وعشرون حسنة،...
برقم  ١یحیى عن أبي هریرة، ولفظه "وشاهد الصالة یكتب له خمس وعشرون صالة". وفي دار التأصیل ط

[والشاهد علیه خمسة وعشرین]، وقوله: "خمسة وعشرین" كذا في األصل، مسند أحمد،...، من طریق عبد  )١٨٧٩(
  ن حمید، عن عبد الرزاق: "خمس وعشرون".الرزاق، وفي "إتحاف الخیرة"،...، معزوًا لعبد ب

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥



٤١٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٦٤ : َقالَ  َیَسارٍ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ُسَلْیٍم، ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َسِمَعهُ  َوَیاِبسٍ  َرْطبٍ  ُكلُّ  َوُیَصدُِّقهُ  َصْوِتِه، َمَدى ِلْلُمَؤذِّنِ  اللَّهُ  َیْغِفرُ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٦٥  َعنْ  ،)٢(اْألَْنَصاِريِّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َصْوَتكَ  َفاْرَفعْ  ،اْلَبَواِدي ِفي ُكْنتَ  ِإَذا ،ُبَنيَّ  أيْ : َفَقالَ  ،اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي ِحْجرِ  ِفي ُكْنتُ : َقالَ  َأِبیهِ 

، ِمنْ  َما: «َیُقولُ  -  r النَِّبيَّ  َیْعِني -  َسِمْعُتُه، َفِإنِّي ؛ِباْألََذانِ   ِإالَّ  َشَجرٍ  َوَال  َحَجٍر، وََال  ِإْنٍس، َوَال  ِجنٍّ
  .)٣(»َلهُ  َشِهدَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٦٦  ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ  َبْیَنا: َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َأَباَن، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ،»َهَذا اْلِفْطَرةِ  َعَلى اْلِفْطَرةِ  َعَلى: «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َأْكَبُر، اللَّهُ  َأْكَبرُ  اللَّهُ : َیُقولُ  ،َرُجًال  َسِمعَ  ،َلهُ  َمِسیرٍ 
 َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ : َفَقالَ  ،»َهَذا الشِّْركِ  ِمنَ  َبِرئَ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : َفَقالَ 
َالِة، َعَلى َحيَّ : َفَقالَ  ،»َهَذا اْلَجنَّةَ  َدَخلَ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اللَِّه، : r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  الصَّ

ْسَالمُ  َظَهرَ "  یَمانُ : َقالَ  َأوْ  -  اْإلِ  َرُجًال  َأوْ  َصْیٍد، َصاِحبَ  َأوْ  َراِعًیا َهَذا َتِجُدونَ  اْلَكْعَبةِ  َوَربِّ  ،" - اْإلِ

                                                           
 عن عیینة، بن سفیانمن طریق  )٤٩٢/ ٢(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه ابن األعرابي في معجمه  )(١

 له ویشهد صوته، مدى له یغفر المؤذن": قال رفعه الخدري، سعید أبي عن یسار بن عطاء عن سلیم، بن صفوان
  ". ویابس رطب كل

 صفوان عن عیینة، ابن یرویه: ")٢٦٥/ ١١( النبویة األحادیث في الواردة العللوقال الدارقطني في كتابه   
 عن سلیم، بن صفوان عن عیینة، ابن عن القطیعي، معمر وأبو منصور، بن سعید فرواه عنه؛ واختلف سلیم، بن

  .سعید أبي عن یسار، بن عطاء
 عن عیینة، ابن عن رووه عیینة، ابن وأصحاب سعید، بن وقتیبة المبارك، وابن الحمیدي، وخالفهما

  ."الصحیح وهو مرسال، عطاء عن صفوان،
  .)١٨٦٥(وهو عند المصنف من حدیث أبا سعید الخدري برقم 

 صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن اهللا عبد بن الرحمن عبدبأنَّ اسمه: " )٦٩/ ١(وأشار مالك في موطأه  )(٢
 أصاب مالك یكون أن یشبه: ")٤٨٩/ ١( الشافعي مناقب". وعلق علیه الشافعي في كتاب المازني ثم األنصاري

 الرحمن عبد: وهو الشافعي، قال كما هو: ")٤٨٩/ ١( الشافعي مناقبوعلق علیه البیهقي فقال كتابه  ."الرجل اسم
  ".المدیني األنصاري المازني صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن اهللا عبد بن

 بن الرحمن عبد والصواب،  اسمه في یخطئ وسفیان: ")٢٦٩/ ٥( المهرة إتحافوقال أحمد في كتاب   
  ".أبیه عن، الرحمن عبد بن اهللا عبد: روایته في یقول سفیان أن: یعني صعصعة؛ أبي بن الرحمن عبد بن اهللا عبد

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
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 ُمَتَبدًِّیا َخَرجَ  َأْسَلمَ  ِمنْ  َرُجًال  َفَوَجُدوهُ  ،َسِمُعوا َبالَِّذي ِلُیْخِبُروهُ  اْلَقْومُ  َفاْبَتَدرَ : «َقالَ  ،َأْهِلهِ  ِمنْ  ُمتََبدًِّیا َخَرجَ 
  .)١(»َأْهِلهِ  ِمنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٦٧ ، َعنِ  الرَّ  اْلُمَؤذِّنُ : «َقالَ  اْلَحَنِفیَّةِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي َسْیَفهُ  َكالشَّاِهرِ  اْلُمْحَتِسبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٦٨ ، َعنِ  الرَّ  ،»النَّارِ  َعَلى ُمَحرََّمةٌ  ُلُحومٌ : «َقالَ  ُعَمرَ  َعنْ  َشْیٍخ، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  . اْلُمَؤذِِّنینَ  َذَكرَ  ُثمَّ 

  .)٣(اْألََذانَ  ِإالَّ  اْألَْرضِ  َأْهلِ  ِمنْ  َیْسَمُعونَ  َال  السََّماءِ  َأْهلَ  َأنَّ  َیْذُكرُ  َمنْ  َوَسِمْعتُ : الثَّْوِريُّ  َقالَ 

                                                           
  .)٨٧: ص( التهذیب تقریب، متروك. عیاش أبي بن نمنكر، فیه أبو إسناده  )(١
وأخرجه أبو نعیم الفضل بن  ).١٣٧عفي، ضعیف. تقریب التهذیب (ص: الجُ  فیه جابر مقطوع، إسناده ضعیف )(٢

 المؤذن: «یقول الحنفیة، ابن سمع من حدثني: قال جابر، عن شریك،عن  )١٥٤: ص( الصالةدكین في كتابه 
 تقریب. أحد یتابه ولم، یخطئ، نمر أبي بن اهللا عبد بن وشریك .اهللا سبیل في یعني »سیفه كالشاهر المحتسب
  .)٢٦٦: ص( التهذیب

لألثر إسنادان، أما األول فإسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرج أبو نعیم الفضل بن دكین في كتابه  )(٣
 لحوم النار على محرمة إنها: «r رسول قال: عمر قال: قال معشر، أبيمن طریق  )١٥٥: ص( الصالة

: ص( التهذیب تقریب. وأبو معشر زیاد بن كلیب لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاته. »المؤذنین
٢٢٠(.  

 سلیمان أبو سلیمان بن صالحعن  )٧٠: ص( الفسوي سفیان بن یعقوب مشیخةوأخرجه الفسوي في كتابه   
 سهام: قال أنه،  الوقاص أبي عن،  الحسن عن،  مطر عن،  الحمید عبد بن غیاث حدثنا: قال،  اطیسيرَ القَ 

  ....،  المجاهدین كسهام القیامة یوم اهللا عند المؤذنین
 لصیام وال اللیل لقیام أنتصب ال أن بالیت وما،  أمري لكمل مؤذنا كنت لو: الخطاب بن عمر وقال: قال

: فقلت: قال،  للمؤذنین اغفر اللهم للمؤذنین، اغفر اللهم،  للمؤذنین اغفر اللهم: یقول r اهللا رسول سمعت،  النهار
 یتركون زمان الناس على سیأتي إنه،  عمر یا كال: قال،  بالسیوف األذان على نجتلد ونحن اهللا رسول یا تركتنا
  ... الحدیث..المؤذنین لحوم،  النار على اهللا حرمها لحوم وتلك،  ضعفائهم على األذان

 ضعیف، هذا سلیمان بن صالح: ")٣٧٤/ ٧( الصحابة تمییز في اإلصابةوقال ابن حجر في كتابه 
 ظن، كما ولیس: قلت .فذكره غیره، له أظنّ  ما منكر، حدیث له: وقال المیزان، في الذهبي ذكره ،... یاث،غِ  وشیخه

  أي أنَّ هذا الحدیث من أحادیثه المنكر. ."آخر فهذا
 البصري الحسن وٕارسال ).٥٣٤: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، الخطأ كثیر، طهمان بن مطرو 

  ).١٦٢: ص( التحصیل جامع. الخطاب بن عمر عن
  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٦٩ ، َعنِ  الرَّ  َلوْ : «ُعَمرُ  َقالَ : َقالَ  َحاِزمٍ  َأِبي ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  َبَیاٍن، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»َألَذَّْنتُ  )٢(اْلِخلِّیَفا َمعَ  اْألََذانَ  ُأِطیقُ  )١(]ُكْنتُ [

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٧٠  ُعَمرَ  َأنَّ  اْلُهَذْیِل، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِسَناٍن، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
  .)٤(»اْألََذانَ  َتَرْكتُ  َما ُسنَّةً  َیُكونَ  َأنْ  َأَخافُ  َأنِّي َلْوَال : «َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٧١ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ،َعْوفٍ  ْبنِ  ُشَبْیلِ  َعنْ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٥(»َكِثیرٌ  َلَنْقٌص  ِبُكمْ  َذِلكَ  ِإنَّ : «َقالَ  ،َوَعِبیُدَنا َمَواِلیَنا،: َقاُلوا »اْلَیْوَم؟ ُمَؤذُِّنوُكمُ  َمنْ «: ُعَمرُ  َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٧٢ ، َعنِ  الرَّ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اْلُحَصْیِن، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  اْألْسَلِميِّ
  .)٦(»ِخَیاُرُكمْ  َلُكمْ  َوْلُیَؤذِّنْ  َیْحَتِلَم، َحتَّى اْلُغَالمُ  َیُؤمُّ  َال : «َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٧٣  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُیوُسفَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُسَلْیٍم، ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  )٧([...] الرَّ
 وَالَ  ُیْصِبُحوا، َحتَّى اْلَعَذابَ  ُأِمُنوا ِإالَّ  ِبَلْیلٍ  َقْومٍ  ِفي ُأذِّنَ  َما: «َقالَ  َسَالمٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َسَالٍم، ْبنِ 

  .)٨(»ُیْمُسوا َحتَّى اْلَعَذابَ  ُأِمُنوا ِإالَّ  َنَهاًرا
                                                           

  لم یستدرك. )١٨٨٥( برقم ١قال المحقق استدركته من "ش" و"هق". وفي دار التأصیل ط )(١
  .)٣٩١/ ١( الحدیث غریب في الفائق .أعنتها وتصریف الخالفة أمور ضبط في جهده كثرة بالخلیفي أراد )(٢
]، وصوب في یمانإلى [ )٢٠٣/ ١( شیبة أبي ابن مصنفصحف [بیان] في فائدة: إسناده صحیح موقوف.  )(٣

  .محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةبتحقیق:  )٤٠/ ٢( شیبة أبي ابن مصنف
 الُهَذیل أبي بن اهللا عبد): "١٧٠/ ٤( النبالء أعالم سیر كتابه في الذهبي قال: . فائدةإسناده صحیح موقوف )(٤

 وسمع). ٢١٧: ص( التحصیل جامع: انظر. مرسالً  أبكر عن روى إنما: قلت". مرسالً  وعمر بكر أبي عن روى
  ).٢٢٢/ ٥( الكبیر التاریخ: انظر. خطیباً  الخطاب بن عمر سمعت لقوله الخطاب؛ بن عمر من
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
 ).٩٣: ص( التهذیب تقریب. متروك، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم األسلميفیه  ضعیف جدًا موقوف،إسناده  )(٦
   ).٣٨٠/ ٨. تهذیب الكمال (، قاله ابن المدینيداود بن الحصین منكر الحدیث عن عكرمةو 
أنَّ اسقط شیخ المصنف كما أشرت في المقدمة، ، ومن الواضح )١٨٨٩(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٧

  ولم أستطع تعیینه، واهللا أعلم.
إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال محمد بن یوسف بن عبد اهللا بن سالم، عن جده عبد اهللا بن سالم. انظر  )(٨

  .)٥١٥و ،٣٠٧ :ص( التهذیب تقریبتاریخ وفاتهما. 
 ،y مالك بن أنس عن سلیم، بن صفوانمن طریق  )٢٥٧ /١( الكبیر المعجموأخرج الطبراني في كتابه   

 سلسلة. ضعفه األلباني في كتابه »الیوم ذلك عذابه من اهللا أمنها قریة في أذن إذا: «r اهللا رسول قال: قال
/ ٤( األوسط المعجم. وقال الطبراني في كتابه )٢٣١/ ٥( األمة في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة األحادیث

  ." محمد بن بكر: به تفرد سعد، بن الرحمن عبد إال سلیم، بن صفوان عن الحدیث هذا یرو لم: ")٨٣
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َماَمةِ  َبابُ    ِفیَها َكانَ  َوَما اإلِْ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٧٤  ِإالَّ  ،َأَبًدا َأَحًدا َأُؤمَّ  َأنْ  ُأِحبُّ  َما: «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةِ  ِمنَ  َنَقَص  )١(ِإنْ  َأنَّهُ  َأْجلِ  ِمنْ  َبْیِتي َأْهلَ   َوَصَالِتِهْم، َصَالِتِه، ِمنْ  َنَقَص  َما ِإْثمَ  َعَلْیهِ  َفِإنَّ  ،الصَّ
َماِم، َعَلى َیِحقُّ  َوَأْشَیاءُ    .)٣(»ُیَؤدَِّیَها َال  َأنْ  َیْخَشى َوَرآهُ  )٢([...] اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٧٥  َخَرجَ : َقالَ  َغْیِرهِ  َأوْ  َمْیَسَرَة، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
 َوْحَدهُ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َفَصلَّى ،ِبَصاِحِبهِ  ُیَصلِّيَ  َأنْ  ِمْنُهَما، َواِحدٍ  ُكلُّ  َفَكِرهَ « الطَّاِئفِ  ِإَلى َمَعهُ  َوَرُجلٌ  ُمَجاِهٌد،

  .)٤(»َرَجَعا َحتَّى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٧٦  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َخاِلدٍ  َأِبي اْبنِ  َعنِ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُعْتَبةَ  َعنْ  الرَّ

r» : ٌَلَواتِ  ِإَلى َدَعا َرُجلٌ  اْلَجنَِّة، ِفي اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  اْلِمْسكِ  )٥(ُكْثَبانِ  َعَلى َیْنَبِطُحونَ  َثَالَثة  اْلَخْمسِ  الصَّ
 َوَعْبدٌ  َراُضوَن، ِبهِ  َوُهمْ  َقْوًما ِبهِ  َفَأمَّ  اللَّهِ  ِكَتابَ  َتَعلَّمَ  َوَرُجلٌ  اللَِّه، َوْجهَ  ِبَذِلكَ  َیْبَتِغي َواللَّْیَلةِ  اْلَیْومِ  ِفي

  .)٧(»اللَّهِ  َطاَعةِ  َعنْ  الدُّْنَیا ِرقُّ  َیْشَغْلهُ  )٦([...] َمْمُلوكٌ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٧٧ : r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َكِثیرٍ  َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َماَمةَ  تََباَدُروا َوَال  اْألََذاَن، )٨(َباِدُروا« َماَمةَ  َباِدُروا: «r النَِّبيُّ  َوَقالَ  ،»اْإلِ   .)١(»ِلَتَجاُوِزهِ  اْألََذانِ  ِفي اْإلِ

                                                                                                                                                                          
: r اهللا رسول قال: قال یسار، بن معقلمن حدیث  )٢١٥/ ٢٠( الكبیر المعجموأخرج الطبراني في كتابه   

 إال مساء باألذان علیهم نودي قوم وأیما یمسوا، حتى اهللا أمان في كانوا إال صباحاً  باألذان فیهم نودي قوم أیما«
. والده منكر )٢٧١/ ٣( والتعدیل الجرح، ضعیف، تمیم بن أغلب بن حبان. وفیه »یصبحوا حتى اهللا أمان في كانوا

  .)٧٠/ ٢( للبخاري الكبیر التاریخالحدیث 
  [إذا]، وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل". )١٨٩٠(برقم  ١زادها المحقق، وفي دار التأصیل ط )(١
[على من]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "على من" لیس في األصل، وهى  )١٨٩٠(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢

  زیادة یقتضیها السیاق".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  . )٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب تحریر فیه محمد بن مسلم الطائفي، صدوق. إسناده حسن مقطوع، )(٤
  .)١٥٢/ ٤( واألثر الحدیث غریب في النهایة .المحدودب المستطیل الرمل: والكثیب. كثیب جمع أي )(٥
[لم]، وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، واستدركناه من الجامع  )١٨٩٢(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٦

  الكبیر للسیوطي،..، معزوًا لعبد الرزاق".
  مرسل. ، لم أعرفه. والحدیثالرحمن عبد بن عتبةاإلسناد فیه  )(٧
  .)١٤٨/ ١( األنوار بحار مجمعأي سارهوا. انظر:  )(٨



٤١٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٧٨  ْبنُ  َعِليُّ  َقالَ : َقالَ  ،َأِبیهِ  َعنْ  َفاِخَتَة، َأِبي ْبنِ  ُثَوْیرِ  َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
َمامَ  َفِإنَّ  َفاْفَعْل؛ َأَحًدا َتُؤمَّ  َال  َأنْ  اْسَتَطْعتَ  ِإنِ : «َطاِلبٍ  َأِبي  َذَكرَ  َنْحَوهُ  َأوْ  ،»َأمَّ  َما َعَلْیهِ  َما َیْعَلمُ  َلوْ  اْإلِ
  .)٢(َشْیًئا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٧٩ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َأِبي َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةُ  ُأِقیَمتِ    . »ُفَراَدى َلُتَصلُّنَّ  َأوْ  )٤([...] ِإَماًما َلَها )٣(ُلنَّ ْبتَ َلتَ «: ُحَذْیَفةُ  َفَقالَ  اْلَقْوُم، َفَتَداَفعَ  الصَّ

 َأوْ  ،ِإَماًما َلَها ُلنَّ ْبتَ َلتَ : «ُحَذْیَفةُ  ِلي َقالَ : َقالَ : َمْعَمرٍ  َأُبو َقالَ  َهَكَذا َلْیَس : ُمَجاِهدٌ  َفَقالَ : َقالَ 
  .»ُوْحَداًنا َلُتَصلُّنَّ 

  .)٥(»َسَواءٌ  َوُفَراَدى ُوْحَداًنا، َسَواٌء،: «ِإْبَراِهیمُ  َفَقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٨٠  َأَقاُموا َقْوًما َأنَّ "  :اْلِعْلمِ  َأْهلِ  َبْعَض  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َأِبي َأْخَبَرِني: َقالَ  الرَّ

َالةَ    .)٦("ِبِهمْ  ُخِسفَ  َحتَّى ،َكَذِلكَ  َیَزاُلوا َفَلمْ  َتَقدَّْم،: ِلَهَذا َیُقولُ  َوَهَذا َتَقدَّْم،: ِلَهَذا َیُقولُ  َهَذا َفَجَعلَ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٨١ َمامَ  َأنَّ « َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  اْإلِ

َالةَ  َنَقَص  ِإَذا   .)٧(»َعَلْیهِ  َوَراَءهُ  َمنْ  َوإِْثمُ  َفِإْثُمُه، الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٨٢ َمامَ  َأنَّ  َأَبَلَغكَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َأْنَقَص  ِإَذا اْإلِ

َالَة،   .)٨(»َنَعمْ : «َقالَ  َعَلْیِه؟ َوَراَءهُ  َمنْ  َفِإْثمُ  الصَّ
                                                                                                                                                                          

 عن )١٨٥/ ٦( الباري فتحرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وراه وكیع في كتابه كما أشار ابن رجب في كتابه  )(١
 وال األذان، تبادروا: r اهللا رسول قال: قال أتهم، ال من حدثني: قال كثیر، أبي بن یحیى عن المبارك، بن علي

". وعلق علیه شواهد وله: ")٢٣٥/ ١( الصغیر الجامع شرح التنویروقال المناوي في كتابه  )) .اإلمامة تبادروا
. منها شیئاً  أعلم فال: ")٦٨٤/ ٣( األمة في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلةاأللباني في كتابه 

  ".أعلم واهللا
  .)١٣٥: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. فاختة أبي بن ثویرموقوف، فیه  إسناده ضعیف )(٢
قال المحقق: "كذا في األصل، وانظر هل الصواب لتتلن من تتلى: أي تتبع". وقالوا في حاشیة دار التأصیل  )(٣
  : "كذا في األصل، السنن الكبرى للبیهقي،...، وفي مصنف ابن أبي شیبة،...،: "لتبتغن".)١٨٩٥(برقم  ١ط
[غیري]، وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، واسندركناه من مصنف  )١٨٩٥(برقم  ١یل طزید في دار التأص )(٤

  ابن أبي شیبة، والسنن الكبرى للبیهقي، من طریق إبراهیم، وهى زیادة ال بد منها".
  لألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤١٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٨٣  َعَلى َحقٌّ : ُیَقالُ  ،َكانَ  َأنَّهُ  َأَبَلَغكَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َمامِ   َعَلْیِهْم؟ َحقُّهُ  َفَما: ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  ِبِمْثِلِه؟ َوَراَءهُ  ِلَمنْ  َدَعا ِإالَّ  ،ِبَشْيءٍ  ِلَنْفِسهِ  َیْدُعوَ  َال  َأنْ  اْإلِ

وَنهُ  َوَال  َواْلُمْؤِمَناِت، َوِلْلُمْؤِمِنیَن، ِألَْنُفِسِهْم، َوَیْسَتْغِفُرونَ  َیْدُعوَن،: " َقالَ   ْؤِمِنیَن،اْلمُ  ِفي ِإالَّ  َشْیًئا َیُخصُّ
 ِبِهمْ  َفَیْبَدأُ  ،َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنینَ  َیُعمُّ  ُثمَّ  اْرَحْمَنا، اللَُّهمُ  ،َلَنا اْغِفْر  اللَُّهمُ : " َیُقولُ : َقالَ  َیْدُعو؟ َكْیفَ : ُقْلتُ 

ُهمْ  ةُ  َهِذهِ  اْرَحْمَنا اللَُّهمُ  َلَنا، اْغِفرْ  اللَُّهمُ : َیُقولُ  ،َفَیُخصُّ  َبْعدُ  ،َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنینَ  َیُعمُّ  ثُمَّ  ِإیَّاُهْم، َخاصَّ
  .)٢(" )١(َكَذِلكَ  ِإالَّ  َوَراَءهُ  َمنْ  ُیَسمِّي َوَال 

  اْلَفْجرِ  ُطُلوعِ  ِفي اْألََذانِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٨٤ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِإنَّ : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ

ْومَ  َأَرادَ  َفَمنْ  ِبَلْیلٍ  ُیَؤذِّنُ  ِبَالًال    .»َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنِ  َأَذانَ  َیْسَمعَ  َحتَّى ،ِبَاللٍ  َأَذانُ  َیْمَنُعهُ  َفَال  الصَّ
، َعنِ  ُیَحدُِّث، ِإْسَحاقَ  ْبنَ  ُمَحمَّدَ  َسِمعَ  َمنْ  َوَأْخَبَرِني: َبْكرٍ  َأُبو َقالَ   . اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ

  .)٣(َمْعَمرٍ  َحِدیثِ  ِمْثلَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٨٥  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  َماِلكٍ  َعنْ  الرَّ

  .)٤(ِمْثَلهُ  ،r النَِّبيِّ  َعنِ 

                                                           
[یقول: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا ثم یعم المؤمنین والمؤمنات، فیبدأ بهم  )١٨٩٩(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١

فیخصهم، یقول: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، هذه خاصته إیاهم، ثم یعم المؤمنین والمؤمنات بعد، وال یسمى من 
  وراءه إال كذلك".

  ده صحیح مقطوع.إسنا )(٢
الحدیث صحیح، وله طریقان، كالهما إسناده شاذ؛ ألنَّ خالف معمر، ومحمد بن إسحاق كما هنا كما، الرواة  )(٣

، واللیث بن سعد، ویونس بن یزید األیلي كما في )٧٤/ ١(ه موطأالحافظ عن الزهري، حیث رواه مالك كما في 
 حدیث: ")٣٩٣/ ١(ه سننعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. وقال الترمذي في  )٧٦٨/ ٢( مسلم صحیح

/ ١٠( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهید". وقال ابن عبد البر في كتابه صحیح حسن حدیث عمر ابن
"ولعل أصل العبارة [...]". وبین محقق كتاب التمهید أنَّ هنا سقط، ثم قال:  عن اللزهري صحیح والحدیث: ")٥٧

من  )١٢٧/ ١(". وهو الصواب؛ ألنَّ البخاري أخرجه في صحیحه rهكذا: "عن سالم، عن أبیه، عن رسول اهللا 
  طریق مالك، به.

 مسلم صحیحونافع، كما في  ،)١٢٧/ ١( البخاري صحیح كما في دینار، بن اهللا عبدوتابعه متابع قاصره   
   ، كالهما عن ابن عمر، به.)٢٨٧/ ١(

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤



٤١٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٨٦  َعنِ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنِ  ِنَداءَ  َتْسَمُعوا َحتَّى َواْشَرُبوا َفُكُلوا، ِبَلْیلٍ  ُیَؤذِّنُ  ِبَالًال  ِإنَّ : «َقالَ  َأنَّهُ  ،r النَِّبيِّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٨٧  َعنْ  ،)٢(َعْباسٍ  َشدَّاٍد مولى َعنْ  ُبْرَقاَن، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ُتَؤذِّنْ  َال : «)٤(َقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َأذَّْنتُ  َقدْ : َفُقْلتُ  r النَِّبيِّ  َعَلى َفَدَخْلتُ  َمرًَّة، َأذَّْنتُ : َقالَ  )٣(َثْوَبانَ 
 ثُمَّ  َیَدْیهِ  َوَجَمعَ  ،»َهَكَذا َتَراهُ  َحتَّى ُتَؤذِّنْ  َال : «َفَقالَ  َأذَّْنُت، َقدْ : َفُقْلتُ  َأْیًضا، ِجْئُتهُ  ُثمَّ  ،»ُتْصِبحَ  َحتَّى

َقُهَما   .)٥(َفرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٨٨ : r النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  ِبَلْیٍل، َمرَّةً  ِبَاللٌ  َأذَّنَ : َقالَ  َأیُّوبَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  : َیُقولُ  َوُهوَ  َفَخَرجَ  ،»َنامَ  َقدْ  اْلَعْبدَ  نَّ إِ  :َفَنادِ  اْخُرجْ «
  َجِبیِنهِ  َدمِ  َنْضحِ  ِمنْ  َواْبَتلَّ    ُأمُّهُ  )٦(َثِكَلْتهُ  ِبَالًال  َلْیتَ 

  .)١( َنامَ  اْلَعْبدَ  َأنَّ  َناَدى ُثمَّ  

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١

[عن شداد مولى عیاض]، وقالوا في حاشیته: "في األصل:  ) ١٩٠٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢
 شدادقلت: الصواب في روایة معمر [ "مولى عباس"، والمثبت هو الصواب كما في ترجمته، ومصادر التخریج".

 رواه ما: ")٥٩/ ١٠( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهید]؛ لقول: ابن عبد البر في كتابه عیاش مولى
 یتبین حتى تؤذن ال قال لم r اهللا رسول أن بالل عن عامر بن عیاض مولى شداد عن برقان بن جعفر عن وكیع
  ".عیاش مولى شداد قال أنه إال ومعناه بإسناده برقان بن جعفر عن معمر ورواه .عرضاً  یده ومد هكذا الفجر لك

  .)٤٠٦/ ١٢( الرجال أسماء في الكمال تهذیبقلت: الصواب روایة وكیع كما في ترجمته في  
وقالوا: "كذا في األصل، وفي مصادر التخریج "بالل". قلت: أورده  ) ١٩٠٣(برقم  ١في حاشیة دار التأصیل ط )(٣

  ، به.r اهللا رسول مولى ثوبانعن عبد الرزاق من حدیث  )٣٤٢/ ٨( العمال كنزصاحب 
 عن وكیع رواه ما: ")٥٩/ ١٠( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهیدوقال ابن عبد البر في كتابه 

 الفجر لك یتبین حتى تؤذن ال قال لم r اهللا رسول أن بالل عن عامر بن عیاض مولى شداد عن برقان بن جعفر
 معناه". قلت: عیاش مولى شداد قال أنه إال ومعناه بإسناده برقان بن جعفر عن معمر ورواه ،عرضاً  یده ومد هكذا

  .كما هو واضح، ومن الواضح أنَّ التصحیف كان في األصول القدیمة، واهللا أعلم "بالل عن" معمر روایة أن
[فقال]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "قلت"، والتصویب من كنز  ) ١٩٠٣(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤

  العمال،...، معزوًا لعبد الرزاق".
، وأیضًا لم یدرك زمن بالل. قاله )٢٦٦/ ٢( االعتدال عیاض، ال یعرف. میزان مولى إسناده ضعیف، فیه شداد )(٥

  .)١٤٧/ ١(أبو داود في سننه 
  .)٢١٧/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة .فقدتك أي )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٨٩ هِ  َعنْ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ ، ُزَبْیدٍ  َعنْ  َخاِلٍد، ْبنِ  ُشَعْیبِ  َعمِّ َیاِميِّ  اْإلِ
  .)٢(" َأَذاَنكَ  َوَأِعدْ  اللََّه، اتَّقِ : َفَقاُلوا َأَتْوهُ  ِبَلْیلٍ  اْلُمَؤذِّنُ  َأذَّنَ  ِإَذا َكاُنوا: " َقالَ  النََّخِعيِّ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٩٠ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َأْحَسُبهُ : َقالَ  ،اْألَْعَمشِ  َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اْلَفْجرِ  ُطُلوعِ  َقْبلَ  اْلُمَؤذِّنُ  ُیَؤذَِّن، َأنْ  َیْكَرُهونَ  َكاُنوا«

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٩١  ُأمِّ  اْبنَ  َأنَّ  َوَغْیُرُه، ِإْبَراِهیَم، ْبنُ  َسْعدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ُأمِّ  اْبنُ  َأذَّنَ  َفِإَذا َأْعَمى، َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنَ  ِإنَّ : «َقالَ  r َوالنَِّبيُّ  ،r ِللنَِّبيِّ  ُیَؤذَِّنانِ  َكاَنا: َوِبَالًال  َمْكُتوٍم،
  . »َتْأُكُلوا َال  َفَأْمِسُكوا، ِبَاللٌ  َأذَّنَ  َوإَِذا َفُكُلوا، َمْكُتومٍ 

                                                                                                                                                                          
: ص( التهذیب تقریبوبالل بن رباح. انظر تاریخ وفاتهما.  السختیاني أیوبإسناده ضعیف، فیه انقطاع بین  )(١

 عن أیوب عن سلمة، بن حمادمن طریق  )٥٦٤/ ١( الكبرى السنن). وأخرجه البیهقي في كتابه ١٢٩، و١١٧
 وهو ،القلب على واقع غیر شاذ" ، وعلق علیه البیهقي فقال:" الفجر طلوع قبل أذن بالالً  أن عمر، ابن عن نافع،

 بالل أذن: قال أیوب عن راشد، بن معمر رواه وقد": [أي البیهقي] الشیخ قال ،عمر ابن عن الناس رواه ما خالف
  ".یصح ال ضعیف وهو موصوالً  نافع عن رواد، أبي بن العزیز عبد عن وروي ،مرسالً  فذكره بلیل مرة

 بلیل، بالل أذن: قال الحسن، عن أشعث،من طریق  )٢٠١/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  
 من وابتل أمه، تلده لم بالال لیت: یقول وهو نام، العبد فنادى فرجع ،»نام العبد إن أال ینادي، أن r النبي فأمره«

: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، الكندي سوار بن أشعث فیه. األذان یعید أن أمره أنه وبلغنا: قال جبینه، دم نضح
١١٣.(  

  ، وٕاسناده مسلسل بالمجاهیل.)٢٠٣: ص( المقرئ ابن معجموتابع أشعث عمرو بن دینار كما في   
 الحسن، عن،  صبیح بن الربیع حدثنا القاسم، بن محمدمن طریق  )٢٠٢/ ١٣(ه مسندوأخرجه البزار في   

 لیت: یقول وهو بالل، فرقي نام العبد إن أال: فیقول یرجع أن r النبي فأمره الفجر قبل بالل أذن: قال أنس، عن
 أنس عن الحسن، عن رواه نعلم ال الحدیث وهذاوعلق علیه البزار فقال: " .جبینه دم نضح من وابتل أمه ثكلته بالال
: ص( التهذیب تقریب، كذبوه. األسدى القاسم بن محمد". قلت: أنس به تفرد له ذكرنا تقدم وقد القاسم بن محمد إال

٥٠٢(.  
 أذن بالال أن،  هالل بن حمید عن،  عبید بن یونسمن طریق  )٤٥٧/ ١(وأخرجه الدارقطني في سننه   

 تلده لم بالال لیت: یقول وهو فرجع،  »نام العبد إن: «فینادي مقامه إلى یرجع أن r اهللا رسول فأمره،  بسواد لیلة
 الكبرى السنن. رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وعلق علیه البیهقي في كتابه جبینه دم نضح من وابتل أمه

  ". التوفیق وباهللا ،منه بالقبول أولى الحرمین أهل فعل مع ذكرها تقدم التي الصحاح واألحادیث ، فقال: ")١/٥٦٦(
  .)٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، البجلي العالء بن یحیىالحدیث موضوع مقطوع، فیه  )(٢
: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، البجلي العالء بن یحیىمقطوع، فیه   األثر صحیح، وهذا إسناده موضوع )(٣

 یؤذن أن كره أنه« إبراهیم، عن عمرو، بن فضیلمن طریق  )١٩٤/ ١( في مصنفه شیبة أبي ابن. وهو عند )٥٩٥
  . بإسناد صحیح.»الفجر قبل



٤١٨ 
 

  .)١(»الشَّامِ  ِإَلى ُعَمرَ  َزَمنِ  ِفي اْنَطَلقَ  ِبَالًال  ِإَخالُ  َوَما: «َسِعیدٌ  ِلي َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٩٢ ، َعنِ  الرَّ ، َبْیَنُهَما َكانَ  َما: «َقالَ  )٢(ُمَحمَّدٍ  َعنْ  اللَِّه، ُعَبْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  ِإالَّ

  .)٣(»َهَذا َوَیْرَقى َهَذا، َیْنِزلَ  َأنْ 
َالةِ  السََّفرِ  ِفي اْألََذانِ  َبابُ    الرَِّحالِ  ِفي َوالصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٩٣ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُیِقیمُ « َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ
ْبحِ  َصَالةَ  ِإالَّ  ِإَقاَمةً  َصَالةٍ  ِلُكلِّ  السََّفرِ  ِفي   .)٤(»َوُیِقیمُ  َلَها، ُیَؤذِّنُ  َكانَ  َفِإنَّهُ  ،الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٩٤   .)٥(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٩٥   .)٦(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٩٦   .)٧(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  َحسَّاَن، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٨٩٧  ِفي ُیَؤذِّنُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ  َكمْ : ِلَناِفعٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َلَواتِ  َساِئرُ  َفَأمَّا ،ِباْألُوَلى َأذَّنَ  اْلَفْجرُ  َطَلعَ  ِإَذا َأَذاَنْینِ : " َقالَ  السََّفِر؟  َصَالٍة، ِلُكلِّ  ِإَقاَمةٌ  َفِإَقاَمةٌ  الصَّ
َالةِ  َفُیَناِدي َأِمیٌر، َعَلْیِهمْ  َسَفرٍ  َرْكبٍ  َأوْ  ِلَجْیشٍ  التََّأِذینُ  ِإنََّما: َیُقولُ  َكانَ   َرْكبٌ  َفَأمَّا َلَها ِلَیْجَتِمُعوا ِبالصَّ

َقاَمةُ  ِهيَ  َفِإنََّما َهَكَذا،   .)٨(" اْإلِ

                                                           
الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن القرشي، لم یدرك الصحابة األوائل.  )(١

. ولفظ البخاري في )١٨٨٩(. وله شاهد من حدیث ابن عمر، برقم )١٨٠: ص( التحصیل جامعانظر: 
 أم ابن ینادي تىح واشربوا فكلوا بلیل، یؤذن بالال إن«أعم من لفظ المصنف، حیث قال:  )١٢٧/ ١(صحیحه

  . أصبحت أصبحت: له یقال حتى ینادي ال أعمى، رجال وكان: قال ثم ،»مكتوم
 بن ٕاسحاق، و   )٧٦١٢، و٧٦١١(، وهو عند المصنف برقم )١٩٠٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

من طریق عبید اهللا بن عمر، عن القاسم بن محمد،  )٧٦١/ ٢( هسنن، والدارمي في )٣٨٥/ ٢( في مسنده راهویه
  به. فمن الواضح أنَّه یوجد هنا سقط، واهللا أعلم.

  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
. وتوبع )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبدموقوف، فیه  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف )(٥

  ).١٨٩٣برقم (
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  إسناده صحیح موقوف. )(٧
  إسناده صحیح موقوف. )(٨
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زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٩٨ ، َعنِ  الرَّ  ِفي ِإَقاَمةٌ  ُتْجِزیهِ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»السََّفرِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٨٩٩ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ    اْألََذانَ  َجَعْلتَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَعاِلَیةِ  َأِبي َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ
  

  .)٢(»َفِمْنَها ِإَقاَمةً 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٠٠  ِمْثلُ  َمَعهُ  السََّفرِ  ِفي اْلَخِلیَفةُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َقاَمةَ  َسِمعَ  َمنْ  َأَفَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َصَالةٍ  ِلُكلِّ  َوإَِقاَمةٌ  َأَذانٌ : «َقالَ  َلُه؟ ُیَؤذِّنُ  َكمْ  اْلَحاجِّ   َأَحقٌّ  السََّفرِ  ِفي اْإلِ
َالةَ  َیْأِتيَ  َأنْ  َعَلْیهِ  َالَة؟ َیْأِتيَ  َأنْ  ِباْلَحَضرِ  النَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ  َعَلى َحقٌّ  َكَما ؟الصَّ  َأنْ  ِإالَّ  َنَعْم،: «َقالَ  الصَّ
 َلَحقٌّ  ِإنَّهُ  َلَعْمِري َأيْ : «َوَقالَ  َفَضِحكَ : َقالَ  َواْلَفْتَرُة؟ النََّصبُ  ِإالَّ  َیُكنْ  َفَلمْ : ُقْلتُ  ،»َرْحِلهِ  َعَلى َیُكونَ 
  .)٣(»َیْحُضَرَها َأنْ  َعَلْیهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٠١  ِبَضْجَنانَ  َوُهوَ  َأذَّنَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 الرَِّحاِل، ِفي َصلُّوا َأَال : ِألَْصَحاِبهِ  َقالَ  ،النَِّداءَ  َقَضى َفَلمَّا َوَبْرٍد، ِریحٍ  َذاتِ  َعِشیَّةٍ  ِفي َواْلَمِدیَنةِ  َمكَّةَ  َبْینَ 
: َقالَ  ،َأَذاِنهِ  ِمنْ  َفَرغَ  ِإَذا اْلَمِطیَرةِ  َأوِ  ،اْلَباِرَدةِ  اللَّْیَلةِ  ِفي ِبَذِلكَ  َیْأُمرُ  َكانَ : r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َحدََّث، ُثمَّ 
  .)٤(َمرَّتَْینِ  »الرَِّحالِ  ِفي َصلُّوا َأَال «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٠٢  )٥(ِبَضْجَنانَ  َأذَّنَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 اللَّْیَلةِ  ِفي ُمَناِدَیهُ  َیْأُمرُ  َكانَ : r النَِّبيَّ  ِإنَّ : َقالَ  ثُمَّ  ،الرَِّحالِ  ِفي َصلُّوا: َفَقالَ  ،َواْلَمِدیَنةِ  َمكَّةَ  َبْینَ 

  .)٦(»الرَِّحالِ  ِفي َصلُّوا: «َیُقولُ  ،ِریحٍ  َذاتِ  َأوْ  اْلَمِطیَرِة، َأوِ  اْلَباِرَدِة،

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
َیاِحيَّ  العالیة يأب عن التیمي طرخان بن سلیمان إرسالإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٢  التحصیل جامع: انظر. الرِّ
  ).١٨٨: ص(

  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
. وتوبع برقم )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٤
)١٩٠٢(.  

 أربعة مسافة على الغربي، بنصفها المدینة إلى مكة من الطریق بها ویمر الغرب، إلى الشرق من مستطیلة حرة )(٥
  .)١٦٦ -١٦٥ :ص( والسیرة السنة في األثیرة المعالم مكة. من كیال وخمسین

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦



٤٢٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٠٣ : َأنَّهُ  r النَِّبيِّ  َعنِ  َبَلَغُه، َأنَّهُ  َعَطاءٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
: َقالَ  ُیَصلُّوَن؟ ِبَصَالِتهِ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ  ،»ِرَحاِلُكمْ  ِفي َصلُّوا: «ِألَْصَحاِبهِ  َفَقالَ  َسَفٍر، ِفي َوُهمْ  َمَطرٌ  َأَخَذهُ 

  .)١(»َأُظنُّ  َنَعْم،«
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٠٤ َقاَمةَ  َسِمعَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َظنَّ )٢(وَ  السََّفِر، ِفي اْإلِ

 َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  َعَلْیِه؟ َحقَّ  َفَال  ُمْدِرِكَها َغْیرُ  َأنَّهُ  َظنَّ  َوَمنْ  َیْأِتَیَها، َأنْ  َعَلْیهِ  َفَحقٌّ  َبْعَضَها َأوْ  ُمْدِرُكَها َأنَّهُ 
َقاَمةَ  َسِمعَ  َمنْ  َالةَ  َیْأِتيَ  َأنْ  َعَلْیهِ  َحقٌّ  َعَرَفةَ  َعِشیَّةَ  اْإلِ  َمْشُغوالً  َیُكنْ  َلمْ  ِإنْ  َنَعْم،: «َقالَ  َسِمَعَها؟ ِإَذا الصَّ
  .)٣(»َرْحِلهِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٠٥   .)٤(»السََّفرِ  ِفي ُیَؤذِّنُ  َأیُّوبُ  َكانَ «: َقالَ  ،َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  اْلَباِدَیةِ  ِفي اْألََذانِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٠٦  َغْیرِ  َقْرَیةٍ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َوَمنْ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َصَالةٍ  ِلُكلِّ  َوإَِقاَمةٌ  َأَذاٌن،: «َقالَ  َلُهْم؟ َكمْ  َعَرَفةَ  َساِكِني: ُقْلتُ  ،»َصَالةٍ  ِلُكلِّ  َوإَِقاَمةٌ  َأَذاٌن، َفَلُهمْ  َجاِمَعةٍ 

  .)٥(»َصَالةٍ  ِلُكلِّ  َوإَِقاَمةٌ  َأَذاٌن، َفَلُهمْ  َیْجَمُعُهمْ  ِإَمامٌ  َلُهمْ  َكانَ  ِإنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٠٧  َأوْ  َقْبِلي َأَقامَ  ِباْلَباِدَیةِ  ِلي َجارٌ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»َأْهِلهِ  ِإَمامُ  َوُهوَ  َأْهِلَك، ِإَمامُ  َأْنتَ  َصاِحُبُه، َیْأِتيَ  َأنْ  َماَأَحِدكُ  َعَلى َیِحقُّ  َلْیَس : «َقالَ  َقْبَلُه؟ َأَقْمتُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٠٨  َباْلَعَتَمةِ  ُیَؤذِّنُ  َباِدَیةٍ  ِفي َقْومٍ  ِإَمامُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ِفي َیْأُتوهُ  َأنْ  ُیِریدُ  َال  ِحیَنِئذٍ  َفُهوَ : «َقالَ  )٧(، [...]»َیْأُتوهُ  َفَال : «َقالَ  ،َلُهمْ  َیْبُرزُ  َال  َیْخُرجُ  َوَال  َبْیِتِه، ِفي
  .)٨(»َبْیِتهِ 

                                                           
، وأما )١٩٠٢(للحدیث إسنادان، أما األول فرجاله ثقات، والحدیث بالغ. وله شاهد من حدیث ابن عمر برقم  )(١

  الثاني فإسنااده صحیح مقطوع.
[قال من ظن]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "قال: من" لیس في األصل، وهى  )١٩٢٠(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٢

  زیادة یقتضیها السیاق".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  [أو]، وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، ولعل الصواب إثباتها". )١٩٢٤(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨
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٤٢١ 
 

َقاَمةِ  اْألََذانِ  َبْینَ  الدَُّعاءِ  َبابُ    َواإلِْ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٠٩ ، َعنِ  الرَّ ، َزْیدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ يِّ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ِإَیاٍس، َأِبي َعنْ  اْلَعمِّ

َقاَمةِ  اْألََذاِن، َبْینَ  الدَُّعاءُ  ُیَردُّ  الَ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ    .)١(»َواْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١٠ : َقالَ  َأنَّهُ  السَّاِعِديِّ  َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  َحاِزٍم، َأِبي َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

َالِة، ِإَلى النَِّداءِ  ِبَحْضَرةِ  َدْعَوُتهُ  َعَلْیهِ  ُتَردُّ  َداعٍ  َوَقلَّ  السََّماِء، َأْبَوابُ  ِفیِهَما تُْفَتحُ  َساَعتَانِ «  َوالصَّفُّ  الصَّ
  .)٢(»اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١١ ، َوَجاِبرٍ  َأیُّوَب، َعنْ  )٣([...] الرَّ َقاَمةِ  ِعْندَ  َقالَ  َمنْ : " َقاَال  اْلُجْعِفيِّ : اْإلِ
َالةِ  التَّامَِّة، الدَّْعَوةِ  َهِذهِ  َربِّ  اللَُّهمْ   َحقَّتْ  الدََّرَجاِت، َلهُ  َواْرَفعْ  اْلَوِسیَلَة، ُمَحمًَّدا َسیَِّدَنا َأْعطِ  اْلَقاِئَمِة، َوالصَّ

  .)٤("r النَِّبيِّ  َعَلى الشََّفاَعةُ  َلهُ 
  النَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١٢  ِلُیْؤَذنَ  اْألََذاِن، ِمنَ  اْألُوَلى َوإِنََّما: َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالَة، َفْیَشْهدَ  َیْأِتيَ  َأنْ  اْألََذانَ  َسِمعَ  ِإَذا ،َغْیُرهُ  َیِحلُّ  وَالَ  ِمْنُه، ُبدَّ  َال  َواِجبٌ  َفَحقٌّ : َقالَ  ،النَّاُس  ِبَها  ثُمَّ  الصَّ

َالِة، النَِّداءَ  َیْسَمُعونَ  ِرَجالٍ  َبالُ  َما: «َقالَ  َأنَّهُ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َذِلكَ  ِعْندَ  َأْخَبَرِني  َیَتَخلَُّفوَن؟ ُثمَّ  ِبالصَّ
َالةَ  ُأِقیمَ  َأنْ  َهَمْمتُ  َلَقدْ   َوَجاَءهُ : َقالَ  ،»َعَلْیهِ  َحرَّْقتُ  َأوْ  َبْیَتُه، َحرَّْقتُ  ِإالَّ  َأَحدٌ  َعْنَها َیَتَخلَّفُ  َال  ُثمَّ  ،الصَّ

َالَة، َأْشَهدَ  َال  َأنْ  َعَليَّ  َعِزیزٌ  َوإِنِّي ،َضِریرٌ  ِإنِّي ،اللَّهِ  َنِبيَّ  َیا: َفَقالَ  ،َرُجلٌ  : r النَِّبيُّ  َفَقالَ  الصَّ
 ،»َفاْشَهْدَها: «َقالَ  ،َنَعمْ : َقالَ  »النَِّداَء؟ َأَتْسَمعُ : «َقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َضِریرٌ  ِإنِّي: َقالَ  ،»اْشَهْدَها«

  .اْلَعَتَمةِ  ِفي الرُّْخَصةَ  َوَسَألَ  ،»اْلَبَصرِ  َأْوَسیِّئُ  َأْعَمى، َأنَّهُ  َحِسْبتُ : «َقالَ  َضَرُرُه؟ َما: ُقْلتُ 
  .)١(»َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنُ  الرَُّجلَ  َذِلكَ  َأنَّ  ُأَصدِّقُ  َمنْ  َوَأْخَبَرِني: «ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  

                                                           
ي، ضعیف.  زیدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(١ . ومتابعاته )٢٢٣: ص( التهذیب تقریبالَعمِّ

  .)١٤/ ٣( داود أبي صحیحصححها األلباني في كتابه 
، بإسناد )١٦٤/ ١( عاصم أبي البن الجهادإسناده صحیح موقوف، وله حكم الرفع، وروى مرفوعًا كما في كتاب  )(٢

  حسن.
سقط،  )١٩٢٧(برقم  ١قال المحقق: "سقط من األصل شخ عبد الرزاق وهو عندي معمر". وفي دار التأصیل ط )(٣

  وقالوا في حاشیته: "سقط شیخ عبد الرزاق من هذا اإلسناد في األصل، ولعله: "معمر".
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(٤



٤٢٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١٣ : َقالَ  َصاِلحٍ  )٢([...] َعنْ  النَُّجوِد، َأِبي ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ُأَصلِّيَ  َأنْ  ُرْخَصةً  ِلي َتِجدُ  َهلْ : َفَقالَ  ،َعْیَنْیهِ  ِفي َضَررٌ  َأَصاَبهُ  َوَقدْ  ،r النَِّبيِّ  ِإَلى َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنُ  َأَتى
  .»ُرْخَصةً  َلكَ  َأِجدُ  َما: «َقالَ  !َنَعمْ : َقالَ  ،»النَِّداَء؟ َتْسَمعُ  َهلْ : «r النَِّبيُّ  َلهُ : َقالَ  َبْیِتي؟ ِفي

: َقالَ  »اْلَفَالَح؟ َأَتْسَمعُ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ : َیُقولُ  ،اْلَجِزیَرةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجًال  َوَسِمْعتُ : َمْعَمرٌ  َقالَ  
  .)٣(»َفَأِجبْ : «َقالَ  ،َنَعمْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١٤  َمنْ : «َقاالَ  َعبَّاسٍ  َواْبنَ  َعِلی ا َأنَّ  َیِزیَد، ْبنِ  َوإِْبَراِهیمَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»ُعْذرٍ  َأوْ  ِعلَّةٍ  ِمنْ  ِإالَّ : «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  .»َلهُ  َصَالةَ  َفَال  ،ُیِجبْ  َفَلمْ  النَِّداءَ  َسِمعَ 

                                                                                                                                                                          
 مسلم صحیحللحدیث إسنادان، أما األول فرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث أبي هریرة في  )(١
 المسجد، إلى یقودني قائد لي لیس إنه اهللا، رسول یا: فقال أعمى، رجل r النبي أتى: قال، بلفظ: ")٤٥٢/ ١(

 النداء تسمع هل: «فقال دعاه، ولى، فلما له، فرخص بیته، في فیصلي له، یرخص أن r اهللا رسول فسأل
  .»فأجب: «قال نعم،: قال »بالصالة؟
  وأما الثاني فإسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  

[أبي]، وقالوا في حاشیته:" لیس في األصل، وأثبتناه من مسند  )١٩٢٩(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢
 yالبزار،...، والسراج في حدیثه،...، كالهما من طریق عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هریرة 

  مرفوعًا، به".
الحدیث صحیح، ولهذا الحدیث إسنادان، كالهما ضعیف، أما األول فاختالف فیه على عاصم بن أبي النجود،  )(٣

 وأبو أنیسة، أبي بن وزید ومعمر، وزائدة، الحمادان، رواه: ")١٦٥٩/ ٣( الصحابة معرفةقال أبو نعیم في كتابه 
 عن عاصم، عن كلهم جعفر أبي بن والحسن قیس، أبي بن وعمرو واقد، بن والحسین السكري، حمزة وأبو عوانة،

 أبي بن زید عن: وقیل .مكتوم أم ابن عن حبیش، بن زر عن عاصم، عن طهمان بن إبراهیم وقال .رزین أبي
  صالح". أبي عن عاصم، عن معمر، عن: وقیل هریرة أبي عن صالح، أبي عن عاصم، عن أنیسة،

 رقم انظر، راشد بن إسحاق هو: الرجل من أهل الجزیزة فائدةوأما الثاني فرجاله ثقات، والحدیث مرسل.   
  ).١٦٣٧٥ و،  ١٠١٥٠(

 أعمى، رجل r النبي أتى: ، بلفظ: "قال)٤٥٢/ ١( مسلم وله شاهد من حدیث أبي هریرة في صحیح
 بیته، في فیصلي له، یرخص أن r اهللا رسول فسأل المسجد، إلى یقودني قائد لي لیس إنه اهللا، رسول یا: فقال

  .»فأجب: «قال نعم،: قال »بالصالة؟ النداء تسمع هل: «فقال دعاه، ولى، فلما له، فرخص
الُخوزي لم یدركا زمن الصحابة.  یزید بن لألثر إسنادان، كالهما ضعیف موقوف، فیهما ابن جریج، وٕابراهیم )(٤

 التهذیب الحدیث. تقریب . وٕابراهیم بن یزید الُخوزي، متروك)٣٦٣و ،٩٥ :ص( التهذیب انظر: تاریخ وفاته. تقریب
  . )٩٥: ص(

 َقالَ . »اْلَمْسِجدِ  ِفي ِإالَّ  اْلَمْسِجدِ  ِلَجارِ  َصَالةَ  َال «، بلفظ: )١٩١٥(أما قول علي فهو عند المصنف برقم   
  .»النَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ : «َقالَ  اْلَمْسِجِد؟ َجارُ  َوَمنْ : ِلَعِليٍّ  ِقیلَ  َحِدیِثهِ  ِفي الثَّْوِريُّ 
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٤٢٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١٥ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َحیَّاَن، َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  الثَّْوِريِّ
  .»اْلَمْسِجدِ  ِفي ِإالَّ  اْلَمْسِجدِ  ِلَجارِ  َصَالةَ  َال «

  .)١(»النَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ : «َقالَ  اْلَمْسِجِد؟ َجارُ  َوَمنْ : ِلَعِليٍّ  ِقیلَ  َحِدیِثهِ  ِفي الثَّْوِريُّ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١٦ ، َعنِ  الرَّ  َمنْ : «َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

  .)٢(»َلهُ  َصَالةَ  َفَال  - ُعْذرٍ  َغْیرِ  ِمنْ  َصِحیحٌ  َوُهوَ -  ُیِجبْ  َفَلمْ  اْلَمْسِجدِ  ِجیَرانِ  ِمنْ  النَِّداءَ  َسِمعَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١٧  َعنْ  ثَاِبٍت، ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َطْهَماَن، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

  .)٣(»ِبهِ  ُیَردْ  َولمْ  َخْیًرا، ُیِردْ  َفَلمْ  ،ُیِجبْ  َفَلمْ  النَِّداَء، َسِمعَ  َمنْ : «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩١٨  َعَلى َحيَّ  َسِمعَ  َمنْ : «تَُقولُ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  ِمْسَعٍر، َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالِة،   .)٤(»ِبهِ  َخْیًرا َیْزَددْ  َفَلمْ  ،ُیِجبْ  َفَلمْ  اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩١٩  ِفي اللَّهِ  َخْلقِ  ِمنْ  ِألََحدٍ  َفَلْیَس : «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َأنْ  َعْنهُ  َقامَ  ِإنْ  َیْفَرقُ  َیِبیُعهُ  َلهُ  َبزٍّ  َعَلى َكانَ  َوإِنْ : ُقْلتُ  ،»)١(َیَدعَ  َأنْ  ِفي ُرْخَصةٌ  َوالَقْرَیةِ  اْلَحَضِر،

                                                                                                                                                                          
من طریق سعید بن  )٣٠٣/ ١( شیبة أبي ابن ابن عباس فرواه ابن أبي شیبة في مصنفه مصنفأما أثر   

  .»له صالة فال عذر غیر من یجب لم ثم المنادي سمع من: «جبیر عن ابن عباس، قال
 ورواه عباس، ابن على موقوفاً  سعید عن الجماعة : "رواه)٨٠/ ٣( الكبرى وقال البیهقي في كتابه السنن  

 واهللا أصح، والموقوف وموقوفًا، مسنداً  األشعري موسى أبي عن وروي مرفوعًا، ثابت بن عدي عن العبدي مغراء
  أعلم".

 أبي عن آخر، وجه من وروي: ")١٠٤/ ٤( واآلثار السنن معرفةإسناده صحیح موقوف. وقال البیهقي في كتابه  )(١
  ".ضعیف وهو ،مرفوعاً  هریرة

 جامع. األعور الحارث عن السبیعي إسحاق اأب تدلیساألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٢
وقال  ).١٩١٥وتوبع برقم ( .)١٤٦: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األعور الحارث، و )٢٤٥: ص( التحصیل

  ".ضعیف وهو ،مرفوعاً  هریرة أبي عن آخر، وجه من وروي: ")١٠٤/ ٤( واآلثار السنن معرفةالبیهقي في كتابه 
 التهذیب تقریبي عن عائشة. انظر تاریخ وفاتهما. األنصار  ثابت بن عدىإسناده ضعیف؛ ألنَّ فیه إرسال  )(٣
  .)٧٥٠، و٣٨٨: ص(

: ص( التهذیب تقریبلم یدرك زمن عائشة. انظر تاریخ وفاتهما.  كدام بن مسعرموقوف، فیه  إسناده ضعیف )(٤
 عن مسعر، عن غیاث، بن حفصمن طریق  )٨١/ ٣( الكبرى السنن). وأخرجه البیهقي في كتابه ٧٥٠، و٥٢٨
 یرد لم أو خیرا، یرد فلم یجب فلم النداء سمع من: " عنها اهللا رضي عائشة قالت: قال األنصاري ثابت بن عدي

  .)١٧٣: ص( التهذیب تقریب، ولم یتابعه أحد. اآلخر في قلیل حفظه تغیر . وحفص بن غیاث،"به



٤٢٤ 
 

 َیْشَتِكي َأوْ  ،َحاِبسٍ  َغْیرُ  َوَمَرٌض  َرَمدٌ  ِبهِ  َكانَ  ِإنْ : ُقْلتُ  ،»َذِلكَ  ِفي َلهُ  ُرْخَصةَ  َال  َوَأنْ : «َقالَ  ؟َیِضیعَ 
  .)٢(»َیَتَكلَّفَ  َأنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ : «َقالَ  َیَدْیِه؟

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٢٠  ِمنْ  النَِّداءَ  َیْسَمعِ  َلمْ  َمنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِإنْ : «َقالَ  اْلَمْسِجِد؟ ِمنَ  َقِریًبا َكانَ  َوإِنْ : ُقْلتُ : َقالَ  ،»َفَال  َشاءَ  َوإِنْ  َجاَء، َشاءَ  ِإنْ : «َقالَ  ،اْلَقْرَیةِ  َأْهلِ 
 ِفیهِ  َأْسَمعُ  َوَال  َمرًَّة، ِفیهِ  َأْسَمعُ  َمْسَكنٍ  ِفي ُكْنتُ  ِإنْ  َأَفَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َفْلَیْجِلْس  َشاءَ  َوإِنْ  َفْلَیْأِت، َشاءَ 

َالةَ  َأنَّ  َأْعَلمُ  ُكْنتُ  َوإِنْ : ُقْلتُ  ،»َنَعمْ : «َقالَ  َأْسَمْعُه؟ َلمْ  ِإَذا َأْجِلَس  َأنْ  ُرْخَصةٌ  َأِليَ  ُأْخَرى  َحانَ  َقدْ  الصَّ
  .)٣(»النَِّداءَ  َتْسَمعِ  َلمْ  ِإَذا َنَعْم،: «َقالَ  َلُه؟ ُتَصلَّى َأنََّها َأُظنُّ  الَِّذي ِحیُنَها

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٢١  ِرْجًال  َفَقدَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ِلَغْیِرَها، َوَال  ِلَصَالٍة، َخَرْجتُ  َفَما اْشَتَكْیتُ : َقالَ  »َتَرى؟ َأْینَ  ِمنْ : «َقالَ  ،َلِقَیهُ  َوإِمَّا َعَلْیهِ  َدَخلَ  َفِإمَّا َأیَّاًما
  )٤(»اْلَفَالحَ  َفَأِجبِ  ،َشْیًئا ُمِجیًبا ُكْنتُ  ِإنْ : «ُعَمرُ  َفَقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٢٢ َقاَمةَ  َسِمعَ  َفَمنْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ،اْلَحَضرِ  ِفي اْإلِ
  .)٥(»َیْأِتَیَها َأنْ  َعَلْیهِ  َفَحقٌّ  ،ُیْدِرُكَها َأنَّهُ  َظنَّ  َفِإنْ : «َقالَ  ؟اْألُوَلى َیْسَمعِ  َولمْ 

  النَِّداءَ  َسِمعَ  ِلَمنْ  الرُّْخَصةِ  َبابُ 

                                                                                                                                                                          
[والقریة رخصة إذا سمع النداؤ في أن یدع الصالة، قلت: وٕان..]. وقالوا  )١٩٣٥(برقم  ١في دار التأصیل ط )(١

رخصة إذا سمع النداؤ في أن یدع الصالة" في األصل: "رخصة في أن یدع"، وأثبتناه من  في حاشیته: "قوله: "
  "األوسط"،...، معالم السنن".

  صحیح مقطوع.إسناده  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال معمر بن راشد عن یحیى بن سعید األنصاري.  )(٤

 :ص( التهذیب تقریباألنصاري لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاتهما.  سعید بن یحیى، و )٢٨٣
 صالة في رجالً  عمر، فقد: قال أبیه عن هشیم،من طریق  )٣٠٣ /١(. وأحرجه ابن أبي شیبة في مصنفه )٥٩١

: عمر فقال خرجت، لما أتاني رسولك أن ولوال ،مریضاً  كنت: فقال »كنت؟ أین: «فقال فجاء، إلیه فأرسل الصبح،
لم یدرك  . وفیه والد هشي، لم أجد فیه جرحًا وال تعدیًال، ومن الواضح أنَّه»للصالة فاخرج أحد إلى خارجاً  كنت فإن«

  زمن عمر بن الخطاب.
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٢٥ 
 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٩٢٣  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
 ،اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  َبَلْغتَ  ِإَذا: َفَقالَ  ،َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  ُمَناِدَیهُ  َأَمرَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  اْلَحاِرِث،

  .)١(»ِمنِّي َخْیرٌ  ُهوَ  َمنْ  َفَعَلهُ : «َفَقالَ  َهَذا؟ َما: َلهُ  َفِقیلَ  ،»الرَِّحالِ  ِفي َصلُّوا َأَال : «َفُقلْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٢٤ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  ُمَلْیحِ  َأِبي َعنْ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

 َمعَ  َرَأْیَتَنا: ُأَساَمةُ  َأِبي ِلي َفَقالَ  ،َأْسَتْفِتحُ  ِجْئتُ  ثُمَّ  َوُمِطْرَنا، ِباْلَبْصَرِة، اْلِعَشاءَ  َصلَّْیَنا: َقالَ  ،ُأَساَمةَ 
 َأنْ : «r النَِّبيِّ  ِمَناِدي َفَناَدى ،ِنَعاِلَنا َأْسَفلَ  السََّماءُ  تَُبلَّ  َفَلمْ  َوُمِطْرَنا اْلُحَدْیِبَیَة، َزَمانَ  r اللَّهِ  َرُسولِ 
  .)٢(»ِرَحاِلُكمْ  ِفي َصلُّوا

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٢٥  َأْوٍس، ْبنَ  َعْمَرو َأنَّ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َعَلى َحيَّ : «َیُقولُ  َمِطیَرةٍ  َلْیَلةٍ  ِفي r النَِّبيِّ  ُمَؤذِّنَ  َسِمعَ : َأنَّهُ  َأْخَبَرهُ  ثَِقیفٍ  ِمنْ  َرُجًال  َأنَّ  َأْخَبَرُه،
َالةِ    .)٣(»ِرَحاِلُكمْ  ِفي َصلُّوا ،اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  ،الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٢٦  ْبنِ  ُنَعْیمِ  َعنْ  َسمَّاُه، َقدْ  َشْیخٍ  َعنْ  ،)٤(ُعَمْیرٍ  ْبنِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
امِ   ِفي َصلُّوا: َیُقولَ  َأنْ  َفَتَمنَّْیتُ  ،َلَحافٍ  ِفي َوَأَنا َباِرَدٍة، َلْیَلةٍ  ِفي r النَِّبيِّ  ُمَؤذِّنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،النَّحَّ
 َكانَ : r النَِّبيُّ  َفِإَذا ،َعْنَها َسَأْلتُ  ثُمَّ  ،»ِرَحاِلُكمْ  ِفي َصلُّوا: «َقالَ  ،اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  َبَلغَ  َفَلمَّا ِرَحاِلُكمْ 

  .)٥(ِبَذِلكَ  َأَمرَ 
                                                           

  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح، وال یضر جهالة الرجل؛ ألنَّه من الواضح أنَّ صحابي، واهللا أعلم. )(٣
 )١٩٤٢(برقم  ١قال المحقق: "في األصل: "عبید اهللا بن عمرو" والتصویب من المسند". وفي دار التأصیل ط )(٤

  وفیه [عبید اهللا بن عمر]. .عن المصنف، به )٤٥٣/ ٢٩(ه مسند[عبید اهللا بن عمر]، وأخرجه أحمد 
 نافع، بن عمر عن أنیسة، أبي بن زیدمن طریق  )١٥٣/ ٣( الصحابة معجموأخرجه ابن قانع في كتابه 

  ، به.النحام بن نعیم قال: قال عمر، ابن عن نافع، عن عمر، بن اهللا وعبید
 في وكانت عمیر، بن عبید) م( في : ")٤٥٣/ ٢٩( أحمد مسندوقال قال شعیب األرنؤوط في حاشیة    
 عبد مصنف" أصل وفي عمر، بن عبید) : ص( وفي عمیر، بن عبید إلى حولت ثم عمر بن اهللا عبید) : س(

  ".الصواب وهو ٤١٩- ٥/٤١٨" المسند أطراف"و ،) ١٣ ظ( من والمثبت: عمرو بن اهللا عبید": الرزاق
 )١٥٣/ ٣( الصحابة معجمالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وهو عند ابن قانع في كتابه  )(٥

 بن نعیم قال: قال عمر، ابن عن نافع، عن عمر، بن اهللا وعبید نافع، بن عمر عن أنیسة، أبي بن زیدمن طریق 
 لیت: فقلت بالمدینة مضطجع وأنا قرة غداة في r اهللا رسول منادي سمعت كعب بن عدي بني من وكان النحام

  . بإسناد صحیح." حرج فال قعد من: فنادى: قال حرج فال قعد من: " یقول أنه



٤٢٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٢٧  ْبنِ  ُنَعْیمِ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َناِفٍع، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
امِ   َعَلى اللَّهُ  ُیْلِقيَ  َأنْ  َفَتَمنَّْیتُ  ،َلَحاِفي َتْحتَ  َوَأَنا َبْرٌد، ِفیَها َلْیَلةٍ  ِفي r النَِّبيِّ  ُمَؤذِّنُ  َأذَّنَ : َقالَ  النَّحَّ
  .)١(»َحَرجَ  َوَال : «َقالَ  ،َحَرجَ  َوَال  ِلَساِنهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٢٨ َقاَمَة، َسِمعَ  َمنْ : «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ    اْإلِ
  
َمامِ  َمعَ  َصلَّى َفَكَأنََّما ،َفَصلَّى َقامَ  ُثمَّ    .)٢(»اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٢٩ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ ِبیِع، ْبنِ  َمْحُمودِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  ْبنِ  ِعْتَبانَ  َعنْ  الرَّ
 َمْسِجدِ  َوَبْینَ  َبْیِني َتُحولُ  السُُّیولَ  َوإِنَّ  ،)٣(َبَصِري َأْنَكْرتُ  َقدْ  ِإنِّي: َفُقْلتُ  ،r النَِّبيَّ  َأَتْیتُ : َقالَ  َماِلكٍ 

 َشاءَ  ِإنْ  َأْفَعلُ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َمْسِجًدا، َأتَِّخُذهُ  َمَكاًنا َبْیِتي ِفي َفَصلَّْیتَ  ِجْئتَ  َأنَّكَ  َوَلَوِدْدتُ  َقْوِمي،
 َأْینَ : َقاِئمٌ  َوُهوَ  َفَقالَ  َفَدَخَل، َفاْسَتْأَذنَ  َمَعُه، َفاْنَطَلقَ  َفاْستَْتَبَعُه، َبْكرٍ  َأِبي َعَلى r النَِّبيُّ  َفَمرَّ : َقالَ  »اللَّهُ 
 َأْهلُ  ِبهِ  َفَسِمعَ  َلُه، َصَنْعَناَها )٤(َخِزیَرةٍ  َعَلى َحَبْسَناهُ  ثُمَّ : َقالَ  ،ُأِریدُ  َحْیثُ  َلهُ  َفَأَشْرتُ  ُأَصلَِّي؟ َأنْ  ُتِریدُ 

 اْبنُ  َأوِ  الدُّْخُشنِ  ْبنُ  َماِلكُ  َأْینَ : َرُجلٌ  َفَقالَ  اْلَبْیُت، اْمَتَألَ  َحتَّى ِإَلْیهِ  َفثَاُبوا - الدَّارِ  َأْهلَ  َیْعِني -  اْلَواِدي
 َوُهوَ  َتُقوُلهُ  َال : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َرُسوَلُه، وَالَ  اللَّهَ  ُیِحبُّ  َال  َلُمَناِفقٌ  الرَُّجلَ  َذِلكَ  ِإنَّ : َرُجلٌ  َفَقالَ  الدَُّخْیِش؟

 ِفي َوَحِدیَثهُ  َوْجَههُ  َفَنَرى َنْحنُ  َأمَّا اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقاُلوا ،»اللَّهِ  َوْجهَ  ِبَذِلكَ  َیْبَتِغي ،اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َیُقولُ 
: َقاُلوا ،" اللَّهِ  َوْجهَ  ِبَذِلكَ  َیْبَتِغي ،اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ : َیُقولُ  َوُهوَ  تَُقوُلهُ  َال " :َأْیًضا r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلُمَناِفِقیَن،

 ،اللَّهِ  َوْجهَ  ِبَذِلكَ  َیْبَتِغي ،اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال : َیُقولُ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َعْبدٌ  ُیَواِفيَ  َفَلنْ : " َقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َبَلى
مَ  ِإالَّ    ". النَّارِ  َعَلى ُحرِّ

                                                           
    إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  .)١٧٨: ص( التحصیل جامعموقوف، فیه إرسال زید بن أسلم عن عائشة.  إسناده ضعیف )(٢
 فتح .شیئاً  یبصر ال أعمى صار من وعلى ،ما بصراً  یبصر كان وٕان ،سوء بصره في من على یطلق اللفظ هذا )(٣

  .)٥٢٠/ ١( الباري
كما في األصل. و[خزیر]:  )١٩٤٥(برقم  ١قال المحقق: "في ص "على خزیر صنعناه". وفي دار التأصیل ط )(٤

 وقیل. عصیدة فهي لحم فیها یكن لم فإن الدقیق، علیه ذر نضج فإذا كثیر، ماء علیه ویصب صغاراً  یقطع حمهى ل
 غریب في النهایة .خزیرة فهو نخالة من كان وٕاذا حریرة، فهي دقیق من كان إذا وقیل. ودسم دقیق من حسا هي

  .)٢٨/ ٢( واألثر الحدیث
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 اللَّهِ  َرُسولَ  َأُظنُّ  َما: َفَقالَ  ،اْألَْنَصاِريُّ  َأیُّوبَ  َأُبو ِفیِهمْ  َنَفًرا اْلَحِدیثِ  ِبَهَذا َفَحدَّْثتُ : َمْحُمودٌ  َقالَ  
r  ََشْیًخا َفَوَجْدُتهُ  ِإَلْیهِ  َفَرِجْعتُ  ،َأْسَأَلهُ  َأنْ  َماِلكٍ  ْبنِ  ِعْتَبانَ  ِإَلى َرِجْعتُ  ِإنْ  َفآَلْیتُ : َقالَ  ،ُقْلتَ  َما َقال 

 َكَما َفَحدَّثَِنیهِ  ،اْلَحِدیثِ  َهَذا َعنْ  َفَسَأْلُتُه، َجْنِبهِ  ِإَلى َفَجَلْستُ  ،َقْوِمهِ  ِإَمامُ  َوُهوَ  َبَصُرُه، َذَهبَ  َقدْ  َكِبیًرا
لَ  َحدَّثَِنیهِ    .َمرَّةٍ  َأوَّ

 َنَرى َوُأُمورٌ  َفَراِئُض  َبْعدُ  َنَزَلتْ  ثُمَّ : َقالَ  ،اْلَحِدیثِ  ِبَهَذا َحدَّثَ  ِإَذا الزُّْهِريُّ  َفَكانَ : " َمْعَمرٌ  َقالَ  
  .)١(" َیْغَترَّ  َفَال  َیْغَترَّ  َال  َأنْ  اْسَتَطاعَ  َفَمنِ  ،ِإَلْیَها اْنَتَهى اْألْمرَ  َأنَّ 

َمامِ  ُمْكثِ  َبابُ  َقاَمةِ  َبْعدَ  اإلِْ   اإلِْ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ١٩٣٠  َكانَ : َقالَ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ

 َكاْلَوتَدِ  اْلِقْبَلةِ  ِفي ُعودٌ  َلهُ  َفُجِعلَ  ،َوَیْقِضیَها ِباْلَحاَجاِت، َیَتَكلَّمُ  َوَیْسُكُتونَ  اْلُمَؤذُِّن، ُیِقیمُ  َما َبْعدَ « r النَِّبيُّ 
  .)٢(»ِلَذِلكَ  َعَلْیهِ  َیْسَتْمِسكُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ١٩٣١  َكاَنتِ : «َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  ثَاِبٍت، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
َالةُ   ،ُیَكلُِّمهُ  َقاِئًما َیَزالُ  َفَما اْلِقْبَلةِ  َوَبْینَ  َبْیَنُه، َفَیُقَومُ  َلهُ  َتُكونُ  اْلَحاَجةِ  ِفي r النَِّبيَّ  الرَُّجلُ  َفُیَكلِّمُ  تَُقامُ  الصَّ

  .)٣(»r النَِّبيِّ  ِقَیامِ  ُطولِ  ِمنْ  َیْنَعُس  اْلَقْومِ  َبْعَض  َرَأْیتُ  َفُربََّما
َقاَمةِ  ِعْندَ  النَّاسِ  ِقَیامِ  َبابُ    اإلِْ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٣٢  َقَتاَدَة، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
، َقَتاَدةَ  َأِبي َأِبیهِ  َعنْ  َالةُ  ُأِقیَمتِ  ِإَذا: «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْألَْنَصاِريِّ  َحتَّى تَُقوُموا َفَال  ،الصَّ

  .)٤(»َتَرْوِني
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٣٣ ، َعنِ  الرَّ ، َخاِلدٍ  َأِبي َعنْ  ِفْطٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َعَلْیِهمْ  َخَرجَ : َعِلی ا َأنَّ  اْلَواِلِبيِّ

َالةُ  ُأِقیَمتِ  ِحینَ    .)١(»)٥(َساِمِدینَ  َلُكمْ  َما: «َفَقالَ  ِقَیاٌم، َوُهمْ  الصَّ

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
قال المحقق: "لفظ "ش" "ما لي أراكم سامدین"، واخرجه أبو عبید أیضًا بهذا اللفظ كما في الكنز". وفي دار  )(٥

كما في "ش". وقالوا في حاشیته: "قوله: "مالي أراكم" في األصل: "ما لكم"، والمثبت من  )١٩٤٩(برقم  ١التأصیل ط



٤٢٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٣٤ ، َعنِ  الرَّ ، ْبنِ  ُزَبْیرِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  َأمْ  ،َأِقَیاًما َسَأْلُتهُ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َعِديٍّ
َماَم؟ تُْنِظُرونَ  ُقُعوًدا   .)٢(»ُقُعوًدا َبلْ : «َقالَ  اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٣٥  َحتَّى َیْخُرجُ  َال  ِلْلَمْسِجدِ  َجاًرا َوَكانَ  ِإْسَحاقَ  َأَبا َأَتْیتُ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
َقاَمةَ  َیْسَمعَ    .)٣(»َذِلكَ  َیْفَعُلونَ  ِرَجاَال  َوَرَأْیتُ : «َقالَ  ،اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٣٦  َقدْ  :اْلُمَؤذِّنُ  َقالَ  ِإَذا ُیَقالُ  ِإنَّهُ  ِلَعَطاٍء، ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةُ  َقاَمتِ    .)٤(»َنَعمْ : «َقالَ  ؟ِحیَنِئذٍ  النَّاُس  َفْلَیُقمِ  ،الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٣٧  ُحَسْینِ  َعنْ  ،)٥(َیِزیدَ  َأِبي ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َبْینَ  َیْوَمِئذٍ  َواْلَحْوُض  ِفیِه، اْلَحاجُّ  ُیَسَقى الَِّذي َزْمَزمَ  َحْوضِ  ِفي َوَرَأْیُتهُ  َقالَ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  ْبنِ 

ْكنِ  َالِة، اْلُمَؤذِّنُ  َفَأَقامَ  ،َوَزْمَزمَ  الرُّ َالُة، َقاَمتِ  َقدْ : َقالَ  َفَلمَّا ِبالصَّ  َوَفاةِ  َبْعدَ  َوَذِلكَ  ُحَسْیٌن، َقامَ  الصَّ
َالةُ  َقاَمتِ  َقدْ : «َفَیُقولُ  ،النَّاُس  َیُصفَّ  َحتَّى اْجِلْس : َلهُ  َفَقالَ  َلُهْم، ِإَمامَ  َال  َمكَّةَ  َوَأْهلُ  ُمَعاِوَیَة،   .)٦(»الصَّ

                                                                                                                                                                          
الصالة ألبي نعیم الفضل بن دكین،...، ومصنف ابن أبي شیبة،...، وشرح مشكل اآلثار،...، والسنن الكبرى 

  للبیهقي".
. وأخرجه )٤٤٨: ص( التهذیب تقریب، صدوق. خلیفة بن فطراألثر صحیح، وهذا إسناده حسن موقوف، فیه  )(١

 عن أبي، أخبرني: قال نشیط، بن زائدة بن عمرانعن  )٢٠١: ص( الصالةأبو نعیم الفضل بن دكین في كتابه 
  . بإسناد صحیح.»سامدین؟ لكم ما: «فقال قیام، وهم الصالة أقیمت وقد علي علینا خرج: قال الوالبي، خالد أبي

 أبي عن نشیط، بن زائدة عن فطر، عن وكیع،عن  )٣٥٦/ ١(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه فائدة:   
. وكذلك أخرجه »سامدین؟ أراكم لي ما: «فقال ینتظرونه، قیام وهم الصالة أقیمت وقد علي، خرج: قال الوالبي خالد

  عن فطر، بنحوه. )٢٠٢: ص( الصالةأبو نعیم الفضل بن دكین في كتابه 
 ،الفضل بن دكین نعیم يأبمن طریق  )٣٩٥/ ١٠( اآلثار مشكل شرحقلت: أخرجه الطحاوي في كتابه   

 ما: " فقال ننتظره، قیام ونحن الصالة أقیمت وقد ،y علي جاءنا: قال الوالبي، خالد أبي عن خلیفة، بن فطر حدثنا
 في الكمال تهذیبكما في  نشیط بن زائدة ، والوالبي خالد أبي. وفطر بن خلیفة روى عن " سامدین؟ أراكم لي

  . فمن الواضح أنَّ كال الطریقان ثبتتان، واهللا أعلم.)٣١٣/ ٢٣، و٩/٢٧٨( الرجال أسماء
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
التأصیل على المكتبة الشاملة: "عبید اهللا بن ، وأثبت مدخلوا دار )١٩٥٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

 دار طبعة في كما والمثبت ،" یزید أبي بن اهللا عبد"  العلمي المجلس طبعة فيأبي یزید"، وقالوا في حاشیته: "
  .)١٩٣٨(". قلت: هو الصواب انظر األثر الذي یلیه برقم العلمیة الكتب

  إسناده صحیح موقوف. )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٣٨  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َیِزیدَ  َأِبي ْبنُ  اللَّهِ  ُعَبْیدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُعَیْیَنةَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َبْیرِ  اْبنِ  َبْینَ  َوَشَجرَ  َزْمَزَم، ِفي َیُخوُض  َعِليٍّ  ْبنَ  ُحَسْینَ  َالِة، ِإَقاَمةِ  ِعْندَ  َشْيءٌ  َرُجلٍ  َوَبْینَ  الزُّ  َفَرَأْیتُ  الصَّ
َالةُ  َقاَمتِ  َقدْ : «َفَیُقولُ  ،اْجِلْس : َلهُ  َفُیَقالُ  ،اْلَحْوضِ  ِفي َقاِئًما ُحَسْیًنا َتْینِ  »الصَّ   .)١(َمرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٣٩  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َماِلٍك، ْبنُ  اْلَكِریمِ  َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةُ  ُأِقیَمتِ  ِإَذا :ِرَجاالً  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َبَعثَ : «اْلَعِزیزِ    .)٢(»ِإَلْیَها َفُقَوُموا الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٤٠ : َقالَ  ،َعِطیَّةَ  َعنْ  اللَِّه، ُعَبْیدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
َقاَمةِ  ِفي اْلُمَؤذِّنُ  َأَخذَ  َفَلمَّا ُعَمرَ  اْبنِ  ِعْندَ  ُجُلوًسا ُكنَّا  َقدْ : َقالَ  َفِإَذا ،اْجِلُسوا: " ُعَمرَ  اْبنُ  َفَقالَ  ُقْمَنا، اْإلِ

َالةُ  َقاَمتِ    .)٣(" َفُقَوُموا الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٤١  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ِإْبَراِهیَم، ْبنِ  ُزْرَعةَ  َعنْ  َقْیٍس، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  الرَّ

َقاَمةِ  ِفي اْلُمَؤذِّنُ  َأَخذَ  ِإَذا اْلَحَرَس  ُیَوكِّلُ « َكانَ  َالةِ  ِإَلى النَّاَس  ُیِقیُموا َأنْ  ،اْإلِ   .)٤(»ُیَكبِّرَ  َحتَّى الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٤٢  َساَعةَ  َكاُنوا النَّاَس  َأنَّ "  ،ِشَهابٍ  اْبنُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالَة، ُیِقیمُ  َأْكَبُر، اللَّهُ  َأْكَبُر، اللَّهُ : اْلُمَؤذِّنُ  َیُقولُ  َالِة، ِإَلى النَّاُس  َیُقَومُ  الصَّ  َمَقاَمهُ  r النَِّبيُّ  َیْأِتي َفَال  الصَّ
ُفوفَ  )٥(ُیَعدِّلَ  َحتَّى   .)٦(" الصُّ

َقاَمةَ  َفَیْسَمعُ  ِباْلَمْسِجدِ  َیُمرُّ  الرَُّجلِ  َبابُ    اإلِْ
                                                           

  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
، كالهما متروك. العرزمي اهللا عبید بن محمد، و یحیى أبى بن محمد بن إبراهیمإسناده ضعیف جدًا موقوف، فیه  )(٣

 التهذیب تقریب ، ولم یتابعه أحد.كثیراً  یخطىء، جنادة بن سعد بن عطیة ، و)٤٩٤و ،٩٣ :ص( التهذیب تقریب
  .)٣٩٣: ص(

الدمشقي، ضعیف. وأخرجه ابن أبي شیبة في  إبراهیم بن زرعةاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٤
 بخناصرة العزیز، عبد عمربن سمعت: یقول سمعته: قال عبید أبي عن عجالن، ابنمن طریق  )٣٥٦/ ١(مصنفه 

  صحیح. . بإسناد»الصالة قامت قد قوموا الصالة قامت قد المؤذن یقول حین: «یقول
[تعتدل]، وقالوا في حاشیته: "كأنَّه في األصل: "تعتد"، والتصویب من "فتح  )١٩٥٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٥

  االبري" البن حجر،...، من طریق عبد الرزاق، به".
 عن سلمة، أبي عن الزهري،من طریق  )١٤٨/ ١(ه سننرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأخرجه أبو داود في  )(٦

  .»r النبي یأخذ أن قبل مقامهم الناس فیأخذ ،r اهللا لرسول تقام كانت الصالة أن« هریرة، أبي
 أن: «هریرة أبي عن سلمة، أبو حدثني: قال الزهري،من طریق  )٤٢٣/ ١(ه صحیحولفظ مسلم في   

  .»مقامه r النبي یقوم أن قبل مصافهم، الناس فیأخذ ،r اهللا لرسول تقام كانت الصالة



٤٣٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٤٣ : ُقْلتُ : َقالَ  اْلَحَسنَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُعَبْیدٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َقاَمةِ  َفَأْسَمعُ  ِباْلَمْسِجدِ  َنُمرُّ   َیُقولُ  اْلُمْسِلِمینَ  ِمنَ  الرَُّجلُ  َكانَ : " َفَقالَ  َغْیِرِه، ِإَلى ُأَجاِوَزهُ  َأنْ  َفُأِریدُ  ،ِباْإلِ

َقاَمةَ  َسِمعَ  ِإَذا ِألَِخیهِ    .)١(" اْحتُِبْستَ : اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٤٤  َفَقدِ  اْألََذاَن، الرَُّجلُ  َسِمعَ  ِإَذا: «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»اْحتُِبَس 
  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  الرَُّجلُ  َبابٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٤٥  اْبنِ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ  ،ُعْقَبةَ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ،)٣(رَ ُعمَ  َعنْ  الرَّ
 »ُتِریُد؟ َأْینَ : «اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  َفَقالَ  ،َیْخُرجُ  َذَهبَ  ثُمَّ  َلهُ  َحاَجةٍ  َعنْ  َفَسَأَلهُ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َوُهوَ  اْلُمَسیِِّب،

 ،َدَوابِِّهمْ  َعَلى ِإنَُّهمْ : َقالَ  ،»َتْخُرجْ  َفَال  ُأذِّنَ  َقدْ : «اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  )٤([...] َقالَ  َیْنَتِظُروَنِني، َأْصَحاِبي: َقالَ 
 اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  َعْنهُ  َفَغَفلَ : َقالَ  ،»ُتَصلِّيَ  َحتَّى َتْخُرجْ  َال : «اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  َقالَ  َأْحِبَسُهْم، َأنْ  َأْكَرهُ  َوَأَنا

 ُیِصیبُ  ُأَراهُ  َما: «َقالَ  ،َذَهبَ : َقاُلوا »الرَُّجُل؟ َأْینَ : «َفَقالَ  ،اْلُمَسیِّبِ  اْبنُ  َفاْلَتَفتَ  ،َفَذَهبَ  الرَُّجلُ  َفاْنَسلَّ 
  .)٥(ِرْجُلهُ  َفاْنَكَسَرتْ  ،َراِحَلِتهِ  َدابَِّتهِ  َعنْ  َخرَّ  َحتَّى ،َأْمَیاًال  ِإالَّ  َسارَ  َفَما ،»َخْیًرا َهَذا َسَفِرهِ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٤٦  ُكْنتُ : َقالَ  ،َحْرَمَلةَ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُعَیْیَنةَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َلهُ  َفَقالَ  َیْخُرَج، َأنْ  َفَأَرادَ  اْلُمَناِدي َوَناَدى اْألْمِر، َبْعضِ  َعنْ  َفَسَأَلهُ  َرُجلٌ  َفَجاَءهُ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  ِعْندَ 

َالةِ  ُنوِديَ  َقدْ : َسِعیدٌ  : َلهُ  َفَقالَ : َقالَ  ،ِباْلَبابِ  َراِحَلِتي َوَهِذهِ  َمَضْوا، َقدْ  َأْصَحاِبي ِإنَّ : الرَُّجلُ  َفَقالَ  ،ِبالصَّ
 َیْخُرجُ  َرُجلٌ  ِإالَّ  ُمَناِفٌق، ِإالَّ  النَِّداءِ  َبْعدَ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  َال : «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َفِإنَّ  ،َتْخُرجْ  َال 

َالةِ  ِإَلى الرَّْجَعةَ  ُیِریدُ  َوُهوَ  ِلَحاَجِتهِ   َفِإنِّي الرَُّجلُ  ُدوَنُكمُ : َسِعیدٌ  َفَقالَ  ،َیْخُرجَ  َأنْ  ِإالَّ  الرَُّجلُ  َفَأَبى ،»الصَّ

                                                           
  ).٣/١٠٠( التهذیب تقریب تحریر. الحدیث متروك، التمیمي عبید بن عمرو فیه منكر مقطوع، إسناده )(١
  .)٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقالالبصري،  الحسن عن حسان بن هشام روایة هفی ضعیف مقطوع، إسناده )(٢
[معمر]، قلت: هو الصواب؛ ألنَّه روى المصنف برقم  )١٩٦١(برقم  ١دار التأصیل ط هكذا هنا، وفي )(٣
 لبن من قلیال شرب صبي عن فسألته الزبیر بن عروة أتیت: قال، عقبة بن إبراهیم عنعن معمر، عن  )١٣٩٢١(

  ... األثر.امرأة؟
  [له]. )١٩٦١(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٤
  .إسناده صحیح مقطوع )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 َأَبى الَِّذي َهَذا َیْعِني - َأَبى الرَُّجلِ  َهَذا ِإَلى َترَ  َأَلمْ  ،ُمَحمَّدٍ  َأَبا َیا: َفَقالَ  ،َرُجلٌ  َجاَءهُ  ِإذْ  َیْومٍ  َذاتَ  ِعْنَدهُ 
  .)١(َأْمرٌ  َسُیِصیُبهُ  َأنَّهُ  َظَنْنتُ  َقدْ : َسِعیدٌ  َلهُ  َفَقالَ  ،ِرْجُلهُ  َفاْنَكَسَرتْ  َراِحَلِتهِ  َعنْ  َوَقعَ  ،َیْخُرجَ  َأنْ  ِإالَّ  - 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٤٧ ، َعنِ  الرَّ  َمعَ  ُكنَّا: َقالَ  ،الشَّْعثَاءِ  َأِبي َعنْ  ُمَهاِجٍر، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َعَصى َفَقدْ  َهَذا َأمَّا: «ُهَرْیَرةَ  َأُبو َفَقالَ  َرُجٌل، َفَخَرجَ  َباْلَعْصرِ  اْلُمَناِدي َفَناَدى ،اْلَمْسِجدِ  ِفي ُهَرْیَرةَ  َأِبي
  .)٢(»اْلَقاِسمِ  َأَبا

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٤٨ ، َعنِ  الرَّ َقاَمةَ  َسِمْعتَ  ِإَذا: «َقالَ  )٣(، [...]ُمِغیَرةَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  َتْخُرجْ  َفَال  اْإلِ
  . »اْلَمْسِجدِ  ِمنَ 

َقاَمةِ  ِفي ِمْنهُ  َأْمَینَ  اْألََذانِ  ِفي: «ِإْبَراِهیمُ  َوَكانَّ    .)٤(»اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٤٩ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمرَ  َواْبنُ  َأَنا ِجْئتُ : " َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  ُخثَْیٍم، اْبنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ

َالةِ  ِفي َوالنَّاُس    .)٥(َفَرُغوا َحتَّى ،اْلَحَداِئقِ  ِعْندَ  َفَجَلْسَنا الصَّ
  َوْحَدهُ  ِبِإَقاَمةٍ  ُیَصلِّي الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥٠ ، َعنِ  الرَّ  َعِليٍّ  َعنْ  َضْمَرَة، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالِة، َفْلَیْتَخیَّْر  -  َقْفرٍ  َیْعِني -  ِقيٍّ  َأْرضِ  ِفي َخَرجَ  َرُجلٍ  َأیَُّما: «َقالَ   ،َوِشَماًال  َیِمیًنا، ِبَبَصِرهِ  َوْلَیْرمِ  ِللصَّ

                                                           
 التهذیب تقریب تحریر فیه عبد الرحمن بن حرملة، صدوق. ،إسناده حسن الحدیث صحیح لغیره، وهذا )(١
: ص( التحصیل جامعألنَّ األئمة احتجت بمراسیله. ؛ rمع أنَّ فیه إرسال سعید بن المسیب عن النبي  ).٢/٣١٣(

  .)٢٢٤/ ١( والترهیب الترغیب صحیح ه األلباني في كتابهقالوالحدیث صحیح لغیره،  .)١٨٤
 قلت: .!!؟"t هریرة أبي عن شیبة أبي ابن ووصله : ")٢/٤٥٣( الخفاء صحاب كتاب كشفقال : فائدة

 والترهیب الترغیب صحیح ه األلباني في كتابهقالوالحدیث صحیح لغیره، لم أقف علیه في مصنف ابن أبي شیبة. 
)٢٢٤/ ١(.  

؛ ألنَّه عند مسلم في  )٩٤: ص( التهذیب تقریبإسناده صحیح، مع أنَّ فیه إبراهیم بن مهاجر، صدوق.  )(٢
  من طریق إبراهیم بن مهاجر، به، بنحوه. )٤٥٣/ ١( هصحیح

[عن إبراهیم]، وقالوا في حاشیته: "قوله:" عن إبراهیم" لیس  )١٩٦٤(برقم  ١هكذا هنا، وزید في دار التأصیل ط )(٣
في األصل، واستدركناه من الصالة ألبي نعیم،...، من طریق الثوري، به. ینظر: فتح الباري البن رجب،...، ویدل 

  علیه ما في آخر األثر".
  ).٥٤٣: ص( التهذیب ریبتق. النخعي إبراهیم عن مقسم بن المغیرة تدلیس فیهإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٤
  .)٣١٣: ص( التهذیب تقریبإسناده حسن موقوف، فیه ابن ُخثَْیم، صدوق.  )(٥



٤٣٢ 
 

هُ  َوَأْطَیَبَها َمْوِطًئا، َأْسَهَلَها َفْلَیْنُظْر   ُیْذَكرَ  َأنْ  ُتِحبُّ  ُبْقَعةٍ  ُكلُّ  اْلُمْسِلمَ  الرَُّجلَ  تََناَفُس  اْلِبَقاعَ  َفِإنَّ  ،ِلُمَصالَّ
  .)١(»َأَقامَ  َشاءَ  َوإِنْ  َأذََّن، َشاءَ  َفِإنْ  ِفیَها، اللَّهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥١ : َقالَ  )٢(ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
   َأوْ  ،اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  آَالفٍ  َأْرَبَعةُ  َمَعهُ  َصلَّى َوَصلَّى َوَأَقامَ  َفَأذََّن، اْألَْرضِ  ِمنَ  ِبَفَالةٍ  الرَُّجلُ  َكانَ  ِإَذا«

  .)٣(»اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  َأْلفٍ  آَالفِ  َأْرَبَعةُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٥٢  َوَأَقامَ  الرَُّجلُ  َصلَّى ِإَذا: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٥(»َكِثیرٌ  اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  َمَعهُ  َصلَّى )٤(َوَأَقامَ  َأذَّنَ  َوإَِذا َمَلَكاُه، َمَعهُ  َصلَّى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥٣  َمَعهُ  َصلَّى ِلَنْفِسهِ  الرَُّجلُ  َأَقامَ  ِإَذا: «َقالَ  َمْكُحولٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٦(»اْألَْرَض  َشِهدَ  َما اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  َمَعهُ  َصلَّى َوَأَقامَ  َأذَّنَ  َوإَِذا َمَلَكاُه،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥٤ : َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َمَعهُ  َصلَّى ،َوَأَقامَ  َأذَّنَ  َوَمنْ  ،َمَلكٌ  َیَساِرهِ  َوَعنْ  َمَلٌك، َیِمیِنهِ  َعنْ  َصلَّى ،َفَأَقامَ  َفَالةٍ  ِبَأْرضِ  َصلَّى َمنْ «
  .)٧(»اْلِجَبالِ  َأْمثَالَ  اْلَمَالِئَكةُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥٥ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ ، ُعْثَمانَ  َأِبي َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ  َسْلَمانَ  َعنْ  النَّْهِديِّ
َالةُ  َفَحاَنتِ  )٨(ِقيٍّ  ِبَأْرضِ  الرَُّجلُ  َكانَ  ِإَذا: «r َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلَفاِرِسيِّ  ْأ، الصَّ  َیِجدْ  َلمْ  َفِإنْ  َفْلَیَتَوضَّ

                                                           
  .)٢٨٥: ص( التهذیب تقریب، صدوق. ضمرة بن عاصمإسناده حسن موقوف، فیه  )(١
 ١قال المحقق: "في الكنز برمز "عب"،...، وفیه عبد اهللا بن عمرو، فلیحرر". وقالوا في حاشیة ددار التأصیل ط )(٢

  : "كذا في األصل، وفي كنز العمال،...، معزوًا لعبد الرزاق: "عمرو".  )١٩٦٧(برقم 
، )آلیا الشاملة بترقیم ،٣/ ٣٧( األحادیث جامع، و )١٥٢: ص( المالئك أخبار في الحبائكقلت: في 
  ]، من الواضح أنَّه هو الصواب، واهللا أعلم.عمرو بن اهللا عبدمعزوًا لعبد الرزاق: [

  إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا.  )(٣
  [فأقام]. )١٩٦٨(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  .إسناده صحیح مقطوع )(٥
  .إسناده صحیح مقطوع )(٦
  .إسناده صحیح مقطوع )(٧
  .)١٣٦/ ٤( واألثر الحدیث غریب في النهایة .الخالیة القفر األرض هي )(٨
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٤٣٣ 
 

 ُیَرى الَ  َما اللَّهِ  ُجُنودِ  ِمنْ  َخْلَفهُ  َصلَّى َوَأَقامَ  َأذَّنَ  َوإِنْ  َمَلَكاُه، َمَعهُ  َصلَّى َأَقامَ  َفِإنْ  َفْلَیتََیمَّْم، َماءً 
  .)١(»َطَرَفاهُ 

َقاَمةَ  َنِسيَ  َمنْ  َبابُ    اإلِْ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥٦  ُأِقیَمتِ  َحتَّى اْلَفْجرِ  َرْكَعَتيِ  َنِسیتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةُ  َقاَمَة، ُتِعدِ  َوَال  َصلِّ  ُثمَّ  َفاْرَكْعَها،: «َقالَ  ،الصَّ   .)٢(»ُتْجِزیكَ  اْألُوَلى اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥٧  َوإِنْ  ُبدَّ، َال  ِإَقاَمةٌ  َصَالةٍ  ِلُكلِّ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»َسَفرٍ  ِفي ُكْنتَ  َوإِنْ  ِلَنْفِسَك، َصلَّْیتَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٥٨  َفَنِسیتُ  اْلَمْكُتَوَبةَ  ِلَنْفِسي َصلَّْیتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»ُعدْ  ُثمَّ  ،َلَها َأِقمْ  ِلَصَالِتكَ  ُعدْ : «َقالَ  ،َلَها ُأِقیمَ  َأنْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٥٩ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ َقاَمةَ  َنِسيَ  َمنْ : «َقاَال  َوَقتَاَدَة، الزُّْهِريِّ  َحتَّى اْإلِ

  .)٥(»َصَالَتهُ  ُیِعدْ  َلمْ  ،َصلَّى
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٦٠ ، َعنِ  الرَّ ْبَراِهیمَ  ُقْلتُ : َقالَ  ،َمْنُصورٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  ،ِإَقاَمةٍ  ِبَغْیرِ  َصلَّْیتُ : ِإلِ

  .)٦(»ُیْجِزیكَ : «َقالَ 
  ِإَقاَمةٍ  ِبَغْیرِ  اْلِمْصرِ  ِفي ُیَصلِّي الرَُّجلِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٦١  َصلَّى: َمْسُعودٍ  اْبنَ  )٧(َأنَّ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  َحِنیَفَة، َأِبي َعنْ  الرَّ
  .)٨(»َتْكِفي اْلِمْصرِ  ِإَقاَمةُ : «َوَقالَ  ِإَقاَمٍة، ِبَغْیرِ  َداِرهِ  ِفي ِبَأْصَحاِبهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٦٢ ، َعنِ  الرَّ  ،)١(َوُعْثَمانَ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  َأنَّ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َحمَّاٍد، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .»ِإَقاَمةٍ  وََال  َأَذانٍ  ِبَغْیرِ  َصلَّْوا: «َواْألْسَودَ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  .إسناده صحیح مقطوع )(٢
  .إسناده صحیح مقطوع )(٣
  .إسناده صحیح مقطوع )(٤
  .لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع )(٥
  .إسناده صحیح مقطوع )(٦
[عن ابن مسعود أنَّه صلى]، وقالوا في  )١٩٧٧(برقم  ١قال المحقق: "في األصل: "عن". وفي دار التأصیل ط )(٧

  حاشیته تحت [أنَّه] سقط من األصل، واستدركنته من المعجم الكبیر للطبراني،...، من طریق عبد الرزاق، به".
  إسناده حسن موقوف، فیه أبو حنیفة، وحماد بن أبي سلیمان، كالهما صدوق.  )(٨



٤٣٤ 
 

  .)٢(»اْلِمْصرِ  ِإَقاَمةُ  َكَفْتُهمْ : «ُسْفَیانُ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٦٣ َقاَمةَ  َنِسيَ  َرُجلٍ  ِفي ،َأیُّوبَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ    ،ُیَصلِّي َقامَ  َحتَّى اْإلِ

  
َالةُ  ِفیهِ  تَُقامُ  ِمْصرٍ  ِفي َكانَ  ِإَذا: «ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ    .)٣(»َعْنهُ  َأْجَزأَ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٦٤ ، َعنِ  الرَّ  اْلِمْصرِ  ِفي ُكْنتَ  ِإَذا: «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»َتْسَمعْ  َلمْ  َوإِنْ  اْلِمْصِر، ِإَقاَمةُ  ُیْجِزیكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٦٥  َعنْ  َخاِلٍد، ْبنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالةُ  ِبَها تَُقامُ  ِبَأْرضٍ  َصلَّى ِإَذا« ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،َواِقدٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ   ُیِقمْ  َولمْ  ِبِإَقاَمِتِهمْ  ُیَصلِّي ،الصَّ

  .)٥(»ِلَنْفِسهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٦٦  َأِبي ْبنَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ِزَیادٍ  َأِبي اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٦(»ُكِفیتَ  َقدْ : «َقالَ  ُأِقیُم؟ َصلَّْوا، َوَقدْ  اْلَمْسِجدَ  ِجْئتُ : َفُقْلتُ  َلْیَلى
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٦٧  َأَنًسا َرَأْیتُ : َقالَ  ُعْثَمانَ  َأِبي َعنْ  ُسَلْیَماَن، )١(ْبنِ  ُجَرْیِج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»َوَأَقامَ  َفَأذََّن، ِفیهِ  َصلَّى َقدْ  َمْسِجًدا َدَخلَ  َوَقدْ «

                                                                                                                                                                          
قال المحقق: "كذا في األصل وروى "ش" بمعناه عن أبي معاویة عن األعمش عن إبراهیم فذكر فیه علقمة مع  )(١

التصویب من [علقمة] وقالوا في حاشیته: "في األصل: "وعثمان"، و  )١٩٧٨(برقم  ١األسود". وفي دار التأصیل ط
   المعجم الكبیر للطبرراني،...، من طریق عبد الرزاق، به".

لألثر أربعة أسانید، أما الثالث األولى فاألثر صحیح، وهذه األسانید حسنه، فیها حماد بن أبي سلیمان، صدوق.  )(٢
 إبراهیم، عن األعمش،من طریق  )١٩٩/ ١(. وهو عند ابن أبي شیبة في مصنفه )١/٣١٩( التهذیب تقریب تحریر

 ،»فصلوا فقوموا: «قال ال،: قلنا »خلفكم؟ هؤالء أصلى: «فقال داره، في اهللا، عبد أتینا: قال وعلقمة، األسود، عن
  ، بإسناد صحیح.إقامة وال بأذان یأمر فلم

  وأما الرابع فإسناده صحیح مقطوع. 
األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال أیوب السختیاني عن ابن عمر. انظر تاریخ وفاتهما.  )(٣

  .)١٩٦٥(). وهو عند المصنف برقم ٣١٥، و١١٧: ص( التهذیب تقریب
  .إسناده صحیح مقطوع )(٤
  .إسناده صحیح موقوف )(٥
، واختلف في متنه علیه، )٦٠١: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. زیاد أبي بن یزیدمقطوع، فیه  إسناده ضعیف )(٦

 جئت: قال لیلى أبي بن الرحمن عبد یسأل رجالً  سمعت: قال زیاد أبي بن یزید عن معمر، عن )٣٤٣٢(ففي رقم 
  .»له جئت بالذي ابدأ: «قال أتطوع؟: قال »كفیت قد: «قال أفأقیم؟ صلوا وقد قوم إلى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٥ 
 

َقاَمةَ  َنِسيَ  َمنْ  َبابُ    السََّفرِ  ِفي اإلِْ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٦٨ ، َعنِ  الرَّ  النَِّساءِ  َعَلى َلْیَس : «َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُیوُنَس، َعنْ  الثَّْوِريِّ

   َلمْ  َواِالْسِتْنَشاقَ  اْلَمْضَمَضَة، َنِسيَ  َوَمنْ  ِإَعاَدٌة، َعَلْیهِ  َفَلْیَس  السََّفرِ  ِفي ِإَقاَمةً  َنِسيَ  َوَمنْ : «َقالَ  ،»ِإَقاَمةٌ 
  

  .)٣(»ُیِعدْ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٦٩ ، َعنِ  الرَّ ْبَراِهیمَ  ُقْلتُ : َقالَ  ،َمْنُصورٍ  َعنْ  الثَّْوِريِّ َقاَمةَ  َنِسیتُ : ِإلِ  ِفي اْإلِ

  .)٤(»َصَالُتكَ  ُتْجِزیكَ : «َقالَ  ،السََّفرِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٧٠  ِإالَّ  ُتَصلِّ  َفَال  السََّفرِ  ِفي ُكْنتَ  َفِإنْ : «َقالَ  )٥(، [...]ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َقاَمِة، َقاَمةَ  َنِسیتَ  َفِإنْ  ِباْإلِ   .)٦(»ُعدْ  ُثمَّ  َأِقْم، ِلَصَالِتكَ  َفُعدْ  اْإلِ
َقاَمةَ  َفَیْسَمعُ  اْلَمْسِجدَ  َیْدُخلُ  الرَُّجلُ  َبابٌ    َغْیرِهِ  ِفي اإلِْ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٧١ َقاَمةَ  َأوِ  النَِّداَء، َسِمعَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ  ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  اْإلِ
 اْلَمْكُتَوَبةِ  ِمنَ  ُمْدِركٌ  َأنَّهُ  َظنَّ  ِإنْ : «َقالَ  اْلَجاِمَع؟ اْلَمْسِجدَ  َوَیْأِتي َصَالَتهُ  َأَیْقَطعُ  اْلَمْكُتَوَبةَ  ُیَصلِّي َوُهوَ 
َقاَمةَ  َسِمْعتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»َفَنَعمْ  َشْیًئا َالةَ  آِتيَ  َأنْ  َعَليَّ  َأَیِحقُّ  اْإلِ  النَِّداَء؟ َسِمْعتُ  ِإَذا َیِحقُّ  َكَما الصَّ
  .)٧(»َنَعمْ : «َقالَ 

                                                                                                                                                                          
قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "عن سلیمان" وهو األحول یروي عنه ابن جریج، أو الصواب  )(١

[عن  )١٩٨٣(برقم  ١"وابن سلیمان" وهو جعفر بن سلیمان الضبعي یروي عنه عبد الرزاق". وفي دار التأصیل ط
جعفر بن سلیمان" في األصل: "ابن جعفر بن سلیمان] بدل [ابن جریج بن سلیمان]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "
  جریج بن سلیمان"، والتصویب من "تغلبق التعلیق"،...، من طریق عبد الرزاق".

من طریق  )٦١/ ٣( واالختالف واإلجماع السنن في األوسطقلت: هو كذلك في عند ابن المنذر في كتابه   
  الدَّبري، به.

  .إسناده صحیح موقوف )(٢
  .إسناده صحیح مقطوع )(٣
  .مقطوع إسناده صحیح )(٤
  [عن عطاء]. )١٩٨٦(برقم  ١هكذا هنا، وزید في دار التأصیل ط )(٥
  .إسناده صحیح مقطوع )(٦
  .إسناده صحیح مقطوع )(٧



٤٣٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٧٢  ِمنَ  َرْكَعتَْینِ  َصلَّى: «ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َقاَمةَ  َسِمعَ  ثُمَّ  َبْیِتِه، ِفي اْلَمْكُتَوَبةِ    .)١(»ِإَلْیَها َفَخَرجَ  اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٧٣ ، َعنِ  الرَّ ِبیعِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ  ُجَبْیرٍ  ْبنَ  َسِعیدَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،َراِشدٍ  َأِبي ْبنِ  الرَّ
  .)٢(»َلهُ  َفَخَرجَ  ُمَؤذًِّنا، َفَسِمعَ  َصلَّْیَنا َوَقدْ  َجاَءَنا«

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٧٤ ، َعنِ  الرَّ  َفَعَلهُ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  اللَِّه، ُعَبْیدِ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»اْلَمْسِجدَ  َأتَِّبعُ  َمرَّةً : «َیُقولُ  اْألْسَودُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٧٥ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُفَضْیٍل، َعنْ  ،)٤(ُعَمرَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
 الَِّذي َمْسِجِدهِ  ِفي َفُیَصلِّي اْلُمَؤذِِّنینَ  َیْسَمعُ  َوُهوَ  ِفیِه، َصلَّْوا َوَقدْ  اْلَمْسِجَد، َیِجيءُ « َكانَ  َأنَّهُ  َعْلَقَمَة،

  .)٥(»َدَخَلهُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٧٦  َسِمعَ  ثُمَّ  َرْكَعةً  اْلَمْكُتَوَبةِ  ِمنَ  َصلَّى َرُجلٍ  ِفي َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َقاَمةَ  َمامَ  َیْأِتي ثُمَّ  ُأْخَرى، ِإَلْیَها َیِصلُ : «َقالَ  ،اْإلِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َكانَ  َوإِنْ  َجَماَعٍة، ِفي َمَعهُ  َفُیَصلِّي اْإلِ
  .)٦(»َمَعُهمْ  َدَخلَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٧٧  اْبنِ  َعنِ  َمْرَیَم، َأِبي ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  اْلَكِریِم، َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةُ  ُفِرَضتِ  ِإَذا: «َقالَ  َمْسُعودٍ    .)٧(»َغْیِرَها ِإَلى ِمْنَها َتْخُرجْ  َفَال  ،الصَّ

  ِإَقاَمةً  َفَیْجَعُلهُ  َفَیْنَسى ُیَؤذِّنُ  الرَُّجلِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٧٨ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ  َفَنِسيَ  َأذَّنَ  َرُجلٍ  َعنْ  ُسِئلَ  َأنَّهُ  الشَّْعِبيِّ

َقاَمةَ  َیْجَعلَ  َأنْ  :ِعْنَدَنا تَْفِسیُرهُ : «َقالَ  ،»َوُیِقیمُ  ُیَؤذُِّن،: «الشَّْعِبيُّ  َقالَ  َفَأَقاَم،   .)٨(»ُیِقیمُ  ثُمَّ  َأَذاًنا، اْإلِ
                                                           

  .إسناده صحیح موقوف )(١
  .إسناده صحیح مقطوع )(٢
  .إسناده صحیح مقطوع )(٣
. الفقیمى عمرو بن الفضیل. قلت: هو الحسن بن عمرو أخو )١٩٩١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

  .)١٦٢: ص( التهذیب تقریب
   إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  .إسناده صحیح مقطوع )(٦
 ومنبع الزوائد مجمع. انظر: مسعود ابنلم یدرك زمن  مریم أبي بن زیادضعیف موقوف، فیه إرسال إسناده  )(٧

  .)١٠١/ ٢( الفوائد
  .)١٣٧: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. عفيالجُ  جابرإسناده ضعیف مقطوع، فیه  )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٧ 
 

  اْلَجَماَعةِ  ُشُهودِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٧٩ ، َعنِ  الرَّ  َقالَ : َقالَ  ،اْألَْحَوصِ  َأِبي َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َلَواتِ  َهِذهِ  َعَلى َفْلُیَحاِفظْ  ،ُمْسِلًما َغًدا اللَّهَ  َیْلَقى َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ : «اللَّهِ  َعْبدُ   ُیَناَدى َحْیثُ  اْلَمْكُتَوَباتِ  الصَّ
، َأَحَدُكمْ  ِإَخالُ  َما َوَلَعْمِري اْلُهَدى، ُسَننَ  r ِلَنِبیُِّكمْ  َشَرعَ  َقدْ  اللَّهَ  َوإِنَّ  اْلُهَدى، ُسَننِ  ِمنْ  َفِإنَُّهنَّ  ،ِبِهنَّ   ِإالَّ
 َلَتَرْكُتمْ  ،َبْیِتهِ  ِفي اْلُمَتَخلِّفُ  َهَذا ُیَصلِّي َكَما ُبُیوِتُكْم، ِفي َصلَّْیُتمْ  َأنَُّكمْ  َوَلوْ  َبْیِتِه، ِفي َمْسِجًدا اتََّخذَ  َوَقدِ 
 َمْعُلومٌ  ُمَناِفقٌ  ِإالَّ  َعْنَها َیَتَخلَّفُ  َوَما َرَأْیَتَنا، َوَلَقدْ  َلَضَلْلُتْم، ،r َنِبیُِّكمْ  ُسنَّةَ  َتَرْكُتمْ  َوَلوْ  ،r َنِبیُِّكمْ  ُسنَّةَ 
 َرُجلٍ  ِمنْ  َفَما ،الصَّفِّ  ِفي ُیَقامَ  َحتَّى الرَُّجَلْیِن، َبْینَ  ُیَهاَدى الرَُّجلَ  َرَأْیتُ  َوَلَقدْ  ِنَفاُقُه، َمْعُروفٌ  َأوْ  ،ِنَفاُقهُ 

 َحَسَنةً  ِبَها َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  ِإالَّ  ،َتَعاَلى للَّهِ  َمْسِجدٍ  ِإَلى ِبَها َیْعِمدُ  ُخْطَوةً  َفَیْخُطو ،الطُُّهَورَ  َفُیْحِسنُ  َیَتَطهَّرُ 
  .)١(»اْلُخَطا ِفي َلُنَقاِربُ  ُكَنا ِإنْ  َحتَّى َخِطیَئًة، ِبَها َعْنهُ  َوَحطَّ  َدَرَجًة، ِبَها َلهُ  َوَرَفعَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٨٠   .)٢(ِمْثَلهُ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  ِإَلى َیْرَفُعهُ  َلْیٍث، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٨١ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ُعَمَر، َمْوَلى )١(ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  ُنَعْیمِ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

 ُخْطَوتَْیهِ  ِبِإْحَدى َلهُ  اللَّهُ  َیْكُتبُ  اْلُخَطا َكْثَرةُ : «َقالَ  ُهَرْیَرَة؟ َأَبا َیا َكْیفَ : َقاُلوا ،»َأْجًرا َأْعَظمُ  َبْیتًا َأْبَعُدُكمْ «
  .)٢(»َسیَِّئةٌ  ِباْألُْخَرى َعْنهُ  َوُیْمَحى َحَسَنًة،

                                                           
. )٩٤: ص( التهذیب تقریب. الحدیث لینالعبدي،  مسلم بن إبراهیمالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(١

 غداً  اهللا یلقى أن سره من: «قال اهللا، عبد عن األحوص، أبيمن طریق  )٤٥٣/ ١( هصحیحوهو عند مسلم في 
 الهدى، سنن من وٕانهن الهدى، سنن r لنبیكم شرع اهللا فإن بهن، ینادى حیث الصلوات هؤالء على فلیحافظ ،مسلماً 

 وما لضللتم، نبیكم سنة تركتم ولو نبیكم، سنة لتركتم بیته، في المتخلف هذا یصلي كما بیوتكم في صلیتم أنكم ولو
 حسنة، یخطوها خطوة بكل له اهللا كتب إال المساجد، هذه من مسجد إلى یعمد ثم الطهور، فیحسن یتطهر رجل من

 یؤتى الرجل كان ولقد النفاق، معلوم منافق إال عنها یتخلف وما رأیتنا ولقد سیئة، بها عنه ویحط درجة، بها ویرفعه
  .»الصف في یقام حتى الرجلین بین یهادى به
 تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیثالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٢

 من: «قال اهللا، عبد عن األحوص، أبيمن طریق  )٤٥٣/ ١( هصحیحوهو عند مسلم في  ).٤٦٤: ص( التهذیب
 الهدى، سنن r لنبیكم شرع اهللا فإن بهن، ینادى حیث الصلوات هؤالء على فلیحافظ ،مسلماً  غداً  اهللا یلقى أن سره

 تركتم ولو نبیكم، سنة لتركتم بیته، في المتخلف هذا یصلي كما بیوتكم في صلیتم أنكم ولو الهدى، سنن من وٕانهن
 بكل له اهللا كتب إال المساجد، هذه من مسجد إلى یعمد ثم الطهور، فیحسن یتطهر رجل من وما لضللتم، نبیكم سنة

 النفاق، معلوم منافق إال عنها یتخلف وما رأیتنا ولقد سیئة، بها عنه ویحط درجة، بها ویرفعه حسنة، یخطوها خطوة
  .»الصف في یقام حتى الرجلین بین یهادى به یؤتى الرجل كان ولقد



٤٣٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٨٢ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  َنْضَرَة، َأِبي َعنْ  َطِریٍف، َعنْ  الثَّْوِريِّ
} َوآثَاَرُهمْ  َقدَُّموا َما َنْكُتبُ { اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِفي َمَناِزِلِهمْ  ُبْعدَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َسَلَمةَ  َبُنو َشَكتْ 

  .)٣(»آثَاُرُكمْ  ُتْكَتبُ  َفِإنََّما ،َمَناِزَلُكمْ  َعَلْیُكمْ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ ] ١٢: یس[
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٨٣  ْبنُ  َزْیدُ  َوَضعَ   : "َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  ثَاِبٍت، َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  الرَّ

َالةَ  ُیِریدُ  َوُهوَ  ،َعَليَّ  َیَدهُ  ثَاِبتٍ    .)٤ث(" َخْطَوهُ  ُیَقاِربُ  َفَجَعلَ ،  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٨٤  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ُمَنبٍِّه، ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

r» :َفُیَصلِّيَ  َرُجًال  آُمرَ  ثُمَّ  اْلَحَطِب، ِبُحَزمِ  ِإَليَّ  َیْسَتِعدُّوا ِفْتَیاِني آُمرَ  َأنْ  َهَمْمتُ  َلَقدْ  ،ِبَیِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي 
قَ  ُثمَّ  ِبالنَّاِس،   .)٥(»ِفیَها َمنْ  َعَلى ُبُیوًتا ُنَحرِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٨٥ ٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ ، ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  ُمَحرَّ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْألََصمِّ
 َرُجًال  آُمرَ  ُثمَّ  َحَطٍب، ِمنْ  ُحَزًما ِلي َفَیْجَمُعوا ،ِفْتَیاِني آُمرَ  َأنْ  َهَمْمتُ  َلَقدْ : «َیُقولُ  r النَِّبيَّ  َسِمْعتُ 
قَ  َأْنَطِلقَ  ُثمَّ  ِبالنَّاِس، َفُیَصلِّيَ  َالةَ  َیْشَهُدونَ  َال  ،ُبُیوَتُهمْ  َقْومٍ  َعَلى َفُأَحرِّ   .)٦(»الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٨٦ ، ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  ُبْرَقاَن، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َأِبي َعنْ  اْألََصمِّ
  .)٧(ِمْثَلهُ  r النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْیَرَة،

                                                                                                                                                                          
]، المجمر المدني اهللا عبد بن عیم[ن )٣٣/ ١( مالك موطأ، وفي )١٩٩٧(هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط برقم  )(١

 یجمر كان ألنه المجمر سمي الخطاب، بن عمر آل مولى المدني، اهللا عبد أبو المجمر، اهللا عبد بن نعیموهو  
. قلت: لعله صحف من [عبد اهللا] إلى [محمد]، واهللا )٤٨٨ - ٢٩/٤٨٧( الرجال أسماء في الكمال تهذیب .المسجد
  أعلم.

  إسناده صحیح موقوف، وله حكم الرفع. )(٢
. وله شاهد )٢٨٢: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. شهاب بن یفرِ طَ الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٣

 أن سلمة بنو فأراد المسجد، حول البقاع خلتبلفظ: " )٤٦٢/ ١( مسلم صحیحمن حدیث جابر بن عبد اهللا في 
 ،»المسجد قرب تنتقلوا أن تریدون أنكم بلغني إنه: «لهم فقال ،r اهللا رسول ذلك فبلغ المسجد، قرب إلى ینتقلوا
  .»آثاركم تكتب دیاركم آثاركم، تكتب دیاركم سلمة بني یا: «فقال ذلك، أردنا قد اهللا رسول یا نعم،: قالوا

  .إسناده صحیح موقوف )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
. وهو عند )٣٢٠: ص( التهذیب تقریب، متروك. محرر بن اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه  )(٦

  ).١٩٨٦المصنف برقم (
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٩ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٨٧  َأِبي َعنْ  َغْیِرِه، َأوْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َوَجْدتَ  اْلِعَشاَء، َشِهْدتَ  ِإَذا ِإنَّكَ : ِألََحِدُكمْ  ِقیلَ  َوَلوْ : " َقالَ  ،َوَهَذا َهَذا َنْحوَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْیَرَة،

َالتَْینِ  َهاتَْینِ  ِمنْ  اْلُمَناِفِقینَ  َعَلى َأَشدُّ  َصَالةٌ  َوَما َلَشِهَدَها، َسِمیًنا َعْرًقا َأوْ  ،َحَسَنتَْینِ  ِمْرَماتَْینِ  : الصَّ
ْبِح، َصَالةُ    .)١(" ُیِطیُقوَنَها َال  اْلِعَشاءِ  َوَصَالةُ  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٨٨ اجِ  ْبنِ  ثَاِبتِ  َعنْ  ُبْرَقاَن، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َخَرجَ : َقالَ  ،اْلَحجَّ
َالةِ  ِإَلى اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ   ،َأَحًدا ِلَصَالِتَنا َنْنَتِظرُ  َال : «َوَقالَ  ،َفَأَقامَ  اْلُمَؤذِّنَ  َفَأَمرَ  النَّاَس  َفاْسَتْقَبلَ  ،الصَّ
 َلَقدْ  َواللَّهِ  آَخُروَن، ِبَتَخلُِّفِهمْ  َیَتَخلَّفُ  َأْقَوامٍ  َبالُ  َما: " َقالَ  ثُمَّ  ،»النَّاسِ  َعَلى َأْقَبلَ  َصَالَتهُ  َقَضى َفَلمَّا

َالةَ  اْشَهُدوا: ُیَقالُ  ثُمَّ  َأْعَناِقِهْم، ِفي َفُیَجاءَ  ِإَلْیِهمْ  ُأْرِسلَ  َأنْ  َهَمْمتُ    .)٢(" الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٨٩  اْبنِ  ِعْندَ  َأَقامَ  َرُجًال  َشِهْدتُ : َقالَ  ،ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 ،اللَّْیلِ  ِفي َوَیُقَومُ  النََّهاِر، ِفي َیُصومُ  َرُجلٍ  ِفي تَُقولُ  َما ،َیْومٍ  ُكلَّ  اْلَمْسَأَلةِ  َهِذهِ  َعنْ  َیْسَأُلهُ  ،َشْهًرا َعبَّاسٍ 
  .)٣(»النَّارِ  ِفي: «َقالَ  ُهَو؟ َأْینَ  ُجْمَعةً  َوَال  َجَماَعًة، َیْشَهدُ  َال 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٩٠ ، َعنِ  الرَّ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َرُجلٌ  َسَألَ : َقالَ  ،ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ
 ثُمَّ  ،»النَّارِ  ِفي: «َقالَ  ُهَو؟ َأْینَ  ُجُمَعةً  َوَال  َجَماَعًة، َیْشَهدُ  َال  ،اللَّْیلَ  َوَیُقَومُ  النََّهاَر، َیُصومُ  َرُجلٌ : َفَقالَ 

                                                           
 بن سلیمان من طریق )١٣٨/ ٢( األوسط المعجمإسناده صحیح، ورجاله ثقات. فائدة: أخرج الطبراني في كتابه  )(١

 أخر: قال هریرة أبي عن صالح، أبي عن النجود، أبي بن عاصم عن األعمش، سلیمانالَحرَّاِنّي، عن  داود أبي
 قلیل، فیه الناس فوجد المسجد إلى خرج ثم اللیل، ثلث من قریبا ذهب حتى اآلخرة العشاء صالة r اهللا رسول

 فیضرموا الصالة، یشهد ال من دور إلى یتخلفوا أن الصالة أقیمت إذا رجاال آمر أن هممت لقد: «قال ثم فغضب،
  )١١/ ٤( الكبیر التاریخ .الحدیث منكرالَحرَّاِنّي، داود  أبي بن سلیمان. قلت: فیه »بیوتهم علیهم

: قال األعمش، من طریق )٤٥١/ ١( هصحیح، ومسلم في )١٣٢/ ١(وأخرجه البخاري في صحیحه   
 ولو والعشاء، الفجر من المنافقین على أثقل صالة لیس: «r النبي قال: قال هریرة، أبي عن صالح، أبو حدثني
 من شعال آخذ ثم الناس، یؤم رجال آمر ثم فیقیم، المؤذن، آمر أن هممت لقد حبوا، ولو ألتوهما فیهما ما یعلمون

  . واللفظ للبخاري.»بعد الصالة إلى یخرج ال من على فأحرق نار،
 تقریبموقوف، فیه انقطاع بین ثابت بن الحجاج وعمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاتهما.  إسناده ضعیف )(٢

  . )٤١٢، و١٣٢: ص( التهذیب
: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه موقوف، ضعیف إسناده )(٣

٤٦٤.(  



٤٤٠ 
 

 َذِلَك، َعنْ  َیْسَأُلهُ  َشْهرٍ  ِمنْ  َقِریًبا ِإَلْیهِ  َفاْخَتَلفَ  ،»النَّارِ  ِفي ُهوَ : «َفَقالَ  َذِلكَ  َعنْ  َفَسَأَلُه، اْلَغدُ  َجاءَ 
  .)١(»النَّارِ  ِفي ُهوَ : «َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوَیُقولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٩١ َبْیِر، ْبنُ  ُعْرَوةُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الزُّ
 ِبالنَّاسِ  ُیَصلِّي َوَعِليٌّ  َمْحُصوٌر، َوُهوَ  َعفَّانَ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعَلى َدَخلَ  َأنَّهُ  اْلِخَیاِر، ْبنِ  اْلَعِديِّ  ْبنِ  اللَّهِ 

َماُم، َوَأْنتَ  َهؤَُالِء، َمعَ  ُأَصلِّيَ  َأنْ  َأَتَحرَّجُ  َأَنا اْلُمْؤِمِنیَن، َأِمیرَ  َیا: َقالَ فَ  َالةَ  ِإنَّ : «ُعْثَمانُ  َقالَ  اْإلِ  الصَّ
 َفاْجتَِنبْ  ُیِسیُئونَ  َرَأْیَتُهمْ  َوإَِذا َمَعُهْم، َفَأْحِسنْ  ُیْحِسُنونَ  النَّاَس  َرَأْیتَ  َفِإَذا ،النَّاُس  َعِملَ  َما َأْحَسنُ 

  .)٢(»ِإَساَءَتُهمْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٩٢  َعنْ  َثْوَباَن، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 ِبَها َعْنهُ  َوَمَحى َحَسَنًة، ِبَها َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  ِإالَّ  َمْسِجدٍ  ِإَلى اْلُمْسِلمُ  َیْخُطوَها ُخْطَوةٍ  ِمنْ  َما: «َقالَ  َجدِّهِ 
  .)٣(»َسیَِّئةً 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٩٣  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنِ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
 ِإَلى اْلُخَطا :الدََّرَجاِت؟ ِبهِ  َوَیْرَفعُ  اْلَخَطاَیا، اللَّهُ  ُیَكفِّرُ  َما َعَلى َأُدلُُّكمْ  َأَال : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 

َالةِ  َواْنِتَظارُ  ،)٤(اْلَمَكاِرهِ  ِعْندَ  اْلُوُضوءِ  َوإِْسَباغُ  اْلَمَساِجِد، َالِة، َبْعدَ  الصَّ َباطُ  َفَذِلُكمُ  الصَّ  َفَذِلُكمُ  الرِّ
َباطُ    .)٥(»الرِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٩٤  َسِعیدٍ  َأِبي ْبنُ  َسِعیدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُحَمْیدٍ  َأِبي ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
، َباطُ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلَمْقُبِريُّ َباطِ  َأْفَضلُ  ،الرِّ َالةُ  الرِّ َالِة، َبْعدَ  الصَّ  الصَّ

                                                           
: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه موقوف، ضعیف إسناده )(١

٤٦٤.(  
  .إسناده صحیح موقوف )(٢
"الكنز بمرز "عب"،..، وترجم له مسند ثوبان، وقد  قال المحقق:فائدة: إسناده ضعیف مقطوع، فیه رجًال مبهمًا.  )(٣

وهم، فإنه لیس من مرویات ثوبان، بل ابنه ثابت، فإنه هو جد محمد بن عبد الرحمن، وثوبان هذا لیس بثوبان 
  الصحابي المعروف".

 الحدیث غریب في النهایة .المشقة: والفتح بالضم رهوالكُ  علیه، ویشق اإلنسان یكرهه ما وهو مكره، جمع هي )(٤
  .)١٦٨/ ٤( واألثر

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٤١ 
 

 َحتَّى اْلَمَالِئَكةُ  َعَلْیهِ  َصلَّتْ  ِإالَّ  ،َمْجِلِسهِ  ِفي َیْجِلُس  ُثمَّ  ُیَصلِّي، َعْبدٍ  ِمنْ  َما الذِّْكِر، َمَجاِلسِ  َوُلُزَومُ 
  .)١(»ُیْحِدثَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٩٥ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْعَشٍر، َأِبي َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالةِ  َیْعِني - اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َمَشى ِإَذا ِللرَُّجلِ  َیْرُجونَ «   .)٢(»اْلَمْغِفَرةَ  -  اْلُمْظِلَمةِ  اللَّْیَلةِ  ِفي ِللصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٩٦    اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َغَدا َمنْ : " َقالَ  َكْعًبا َأنَّ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  
  
زَّاقِ  َعْبدُ "  - السََّمَواتِ : َقالَ  َأوْ  -  ِرْزَقهُ  َواْألَْرَض  السََّماَء، اللَّهُ  َأْعَزمَ  َوَراحَ .   .)٣(َیُشكُّ  الرَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٩٧  ِإنَّ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  َحْوَشٍب، ْبنِ  َشْهرِ  َعنْ  َأَباَن، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ِباْلَجَماَعةِ  َفَعَلْیُكمْ  ،)٥(َواْلَقاِصَیةِ  )٤(النَّاِحَیةِ  ُدونَ  الشَّاةَ  َیْأُخذُ  اْلَغَنمِ  َكِذْئبِ  آَدَم، اْبنِ  ِذْئبُ  الشَّْیَطانَ 
  .)٦(»َواْلَمَساِجدِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٩٩٨ َناِد، َأِبي َعنْ  َسْبَرَة، َأِبي اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْألَْعَرِج، َعنِ  الزِّ
 ،ِبالنَّاسِ  َفُیَصلِّيَ  َرُجًال  آُمرَ  ثُمَّ  َحَطًبا، َفَیْجَمُعونَ  ِفْتَیاًنا آُمرَ  َأنْ  َهَمْمتُ  َلَقدْ : " r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 

                                                           
. أما لفظ: "ما من عبد )٤٧٥: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. حمید أبي بن محمد إسناده ضعیف، فیه )(١

 تصلي المالئكة"، بلفظ: )٤٥٩/ ١(، وصحیح مسلم )١٣٢/ ١(یصلي... الحدیث". أصله في صحیح البخاري 
 دامت ما صالة في أحدكم یزال ال ارحمه، اللهم له، اغفر اللهم: یحدث لم ما مصاله، في دام ما أحدكم على

  ." الصالة إال أهله إلى ینقلب أن یمنعه ال ،]١٣٣:ص[ تحبسه الصالة
  .إسناده صحیح مقطوع )(٢
 :ص( التهذیب تقریبمقطوع، فیه إرسال زید بن أسلم عن كعب األحبار. انظر تاریخ وفاتهما.  إسناده ضعیف )(٣

  .)٤٦١، و٢٢٢
  قال المحقق: "سهى التي في ناحیة المرعى". )(٤
 في النهایة .السنة وأهل الجماعة من الخارج على یتسلط الشیطان أن یرید. منه البعیدة القطیع عن المنفردة )(٥

  .)٧٥/ ٤( واألثر الحدیث غریب
، وشهر بن حوشب، )٨٧: ص( التهذیب تقریب، متروك. عیاش أبي بن نضعیف جدًا مقطوع، فیه أبو إسناده  )(٦

  .)٢٦٩: ص( التهذیب تقریب ، ولم یتابعه أحد.واألوهام اإلرسال كثیر
 أحمد مسندمرفوعًا، حسن لغیره، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة  وله شاهد من حدیث معاذ بن جبل   
)٣٥٨/ ٣٦(.  



٤٤٢ 
 

َالةَ  َیْحُضُروا َلمْ  َقْومٍ  ُبُیوتِ  ِإَلى َأْحُضرَ  ُثمَّ  َقَها الصَّ  ِإَلى َجاءَ  ِإنْ : ِألََحِدِهمْ  ِقیلَ  َلوْ  َواللَّهِ  َعَلْیِهْم، َفُأَحرِّ
  .)١(" َلَحَضَرَها َعْرَقْینِ  َأوْ  َعْرًقا َأوْ  ِمْرَماتَْیِن، َأوْ  ِمْرَماةً  َوَجدَ  اْلَمْسِجدِ 

َالةِ  َفْضلِ  َبابُ    َجَماَعةٍ  ِفي الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٩٩٩ َالةِ  َفْضلُ : «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َخْمٌس  َجَماَعةٍ  ِفي الصَّ

  .)٢(»ِضْعًفا َوِعْشُرونَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٠٠  َأنَّهُ  اْلُخَواِر، َأِبي ْبنِ  َعَطاءِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َأْخَبَرِني: َقالَ ، ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

یَّاِن، ْبنِ  َزْیدِ  َخَتنُ  اللَّهِ  َعْبدِ  َأُبو َمرَّ  ِإذْ  ،ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َناِفعِ  َمعَ  َجاِلٌس  ُهوَ  َبْیَنا : َفَقالَ  َناِفٌع، َفَدَعاهُ  الزَّ
َمامِ  َمعَ  َصَالةٌ : «r النَِّبيُّ  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ   َصَالةً  َوِعْشِرینَ  )٣(َخْمَسةٍ  ِمنْ  َأْفَضلُ  اْإلِ
  .)٤(»َوْحَدهُ  ُیَصلِّیَها

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٠١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ،َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  الزُّْهِريِّ
 ،)٥(َدَرَجةً  َوِعْشُرونَ  َخْمٌس  ،اْلَواِحدِ  َصَالةِ  َعَلى اْلَجِمیعِ  َصَالةِ  َفْضلُ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ 

ْبحِ  َصَالةِ  ِفي النََّهارِ  َوَمَالِئَكةُ  اللَّْیلِ  َمَالِئَكةُ  َوَتْجَتِمعُ   َوُقْرآنَ : {ِشْئُتمْ  ِإنْ  َواْقَرُأوا: " ُهَرْیَرةَ  َأُبو َیُقولُ  ،»الصُّ
  ] ". ٧٨: اإلسراء} [َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ  ُقْرآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ 

  .)٦(»النََّهارِ  َوَمَالِئَكةُ  اللَّْیلِ  َمَالِئَكةُ  َیْشَهدُ : «َقَتاَدةُ  َقالَ : َمْعَمرٌ  َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٠٢  َصَالةُ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)١(»َصَالةً  َوِعْشِرینَ  َأْرَبًعا َوْحَدهُ  الرَُّجلِ  َصَالةِ  َعَلى َتْفُضلُ  اْلَجِمیِع، ِفي الرَُّجلِ 

                                                           
. وأصل )٦٢٣: ص( التهذیب تقریب، رموه بالوضع. سبرة أبي بنالحدیث صحیح، وهذا إسناده موضوع، فیه ا )(١

 أن هممت لقد بیده نفسي والذي«، بلفظ: )٤٥١/ ١( مسلم صحیح، و )١٣١/ ١( البخاري صحیحهذا الحدیث في 
 علیهم فأحرق رجال، إلى أخالف ثم الناس، فیؤم رجال آمر ثم لها، فیؤذن بالصالة، آمر ثم فیحطب، بحطب، آمر

، واللفظ »العشاء لشهد حسنتین، مرماتین أو ،سمیناً  عرقاً  یجد أنه أحدهم، یعلم لو بیده نفسي والذي بیوتهم،
  للبخاري.

  .إسناده صحیح مقطوع )(٢
  [خمس]. )٢٠١٦(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل". وفي دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  [درجة]. )٢٠١٧(برقم  ١لم تزد في دار التأصیل ط )(٥
  .للحدیث إسنادان، كالهما صحیح )(٦
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٤٤٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٠٣ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  اْألَْحَوِص، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٢(»َدَرَجةً  َوِعْشُرونَ  ِبْضعٌ  َوْحَدهُ  الرَُّجلِ  َصَالةِ  َعَلى اْلَجَماَعةِ  َصَالةِ  َفْضلُ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٠٤ ، َأْخَبَرَنا الرَّ  َعنْ  اْلَبِصیِر، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريُّ
 َوَلمْ  َنَعْم،: َقاُلوا »ُفَالٌن؟ َأَشاَهدَ : «َقالَ  ،َسلَّمَ  َفَلمَّا اْلَفْجَر، r اللَّهِ  َرُسولُ  ِبَنا َصلَّى: َقالَ  َكْعبٍ  ْبنِ  ُأَبيِّ 

َلَواتِ  َأْثَقلَ  ِإنَّ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َثَالثًا، َقاَلَها َیْحُضْر،  اْلِعَشاِء، َصَالةُ  :اْلُمَناِفِقینَ  َعَلى )٣(الصَّ
لَ  الصَّفَّ  َوإِنَّ  َحْبًوا، َوَلوْ  َأَتْوُهَما ِفیِهَما، َما َیْعَلُمونَ  َوَلوْ  َواْلَفْجِر،  َوَلوْ  اْلَمَالِئَكِة، َصفِّ  ِمْثلِ  َعَلى اْألَوَّ
 الرَُّجَلْینِ  َمعَ  ُتكَ َوَصَال  َوْحَدَك، َصَالِتكَ  ِمنْ  َأْزَكى الرَُّجلِ  َمعَ  َوَصَالُتكَ  اْبَتَدْرُتُموُه، َفِضیَلُتهُ  َما َعِلْمُتمْ 
  .)٤(»اللَّهِ  ِإَلى َأَحبُّ  َفُهوَ  َأْكَثرُ  َوَما الرَُّجِل، َمعَ  َصَالِتكَ  ِمنْ  َأْزَكى

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٠٥  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ،)٥(ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٦(»َدَرَجةً  َوِعْشُرونَ  َخْمٌس  َوْحَدهُ  الرَُّجلِ  َصَالةِ  َعَلى َجَماَعةٍ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةِ  َوَفْضلُ : «r اللَّهِ 

                                                                                                                                                                          
 َعَلى اْلَجِمیعِ  َصَالةِ  َفْضلُ « )٢٠٠١(ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وأما الثابت في حدیث أبا هریرة برقم إسناده  )(١

  .»َدَرَجةً  َوِعْشُرونَ  َخْمٌس ، اْلَواِحدِ  َصَالةِ 
عن عقبة بن وساج، عن أبي  )٢٢٤/ ٧( أحمد مسندإسناده صحیح، وله حكم الرفع، ورواه شعبه، كما في  )(٢

 ألن أرفعه، أن أهاب أنا: قال لغیري، رفعه وقد لي شعبة یرفعه ولم: "حجاجاألحوص، به، بنحوه، مرفوعًا، ثم قال 
  ." r النبي إلى یرفع كان قلما اهللا عبد

  كما في "ص". )٢٠٢٠(برقم  ١قال المحقق: "في "ص" "الصالة" وفي "د" "الصلوات". قلت: في دار التأصیل ط )(٣
الحدیث صحیح، مع أنَّه اختالفه فیه على أبي إسحاق السبیعي، فمره أدخل بین عبد اهللا بن أبي البصیر وأبي  )(٤

 بن العیزار عن، ومره رواه عن )٣٧٠: ص( دالجع ابن مسندبن كعب، والد عبد اهللا بن أبي البصیر، كما في 
 بن إبراهیم بن أسامة بتحقیق )٢١٥/ ٢( شیبة أبي ابن مصنف عن أبي بن كعب، كما في ریصب أبي عن حریث،
، ومره )١٩٦/ ٣٥( أحمد مسندكما في  ،بن كعب أبي عن القیس، عبد من رجل عن، ومره رواه محمد أبو محمد

  .)١٠٤/ ٢( النسائي سننرواه عن أبي بصیر عن أبي بن كعب كما في 
 الحدیث أئمة حكم وقد«: )٣٧٨/ ١( الصحیحین على المستدركوالحدیث صحیح؛ لقول الحاكم في كتابه   

: األحوص وقال،...، »بالصحة الحدیث لهذا وغیرهم الذهلي، یحیى بن ومحمد المدیني، بن وعلي معین، بن یحیى
 فقد محفوظة، كلها«، ثم قال الحاكم: "»صحیحاً  إال الحدیث أرى وما. «حریث بن العیزار عن إسحاق، أبي عن

  .»الخالف لهذا یخرجاه لم فإنهما الشیخان وأما الحدیث، صحة الحدیث أئمة بأقاویل ظهر
[عبد اهللا بن عمر]، وقالوا في حاشیته:  )٢٠٢١(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل"، وفي دار التأصیل ط )(٥

  "في األصل: "عبید اهللا"، وهو خطأ، والتصویب من فتح الباري،..، معزوًا لعبد الرزاق".
. قلت: تابعه أخوه عبید اهللا كما في )٣١٤: ص( التهذیب تقریب. ضعیف، العمري اهللا عبد فیه، ضعیف إسناده )(٦

 على تزید جماعة في الرجل صالة: «r النبي قال: قال عمر ابن عن نافع، عن )٣٥٠/ ١( عوانة أبي مستخرج



٤٤٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٢٠٠٦  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ ( ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
لِ  َبِصیرٍ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،)١()ُأَبيٍّ    .)٢(اْألَوَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٠٧ ، َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  ُسَميٍّ
ِل، َوالصَّفِّ  النَِّداِء، ِفي َما النَّاُس  َیْعَلمُ  َلوْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ   َعَلْیهِ  َیْسَتِهُموا َأنْ  ِإالَّ  َیِجُدوا َلمْ  ُثمَّ  اْألَوَّ

ْبحِ  اْلَعَتَمةِ  ُشُهودِ  ِفي َما َیْعَلُمونَ  َوَلوْ  ِإَلْیِه، َالْستََبُقوا ،)٣(التَّْهِجیرِ  ِفي َما َیْعَلُمونَ  َوَلوْ  َالْسَتَهُموا،  َوالصُّ
  . »َحْبًوا َألََتْوُهَما

زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ    .)٤(»َحدَّثَِني الَِّذي َقالَ  َهَكَذا: «َقالَ  ؟اْلَعَتَمةَ : َیُقولَ  َأنْ  ُیْكَرهُ  َما: ِلَماِلكٍ  َفُقْلتُ : الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٠٨ ، َعنِ  الرَّ  َعْمَرَة، َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َحِكیٍم، ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

 ِنْصفِ  َكِقَیامِ  َفُهوَ  َجَماَعٍة، ِفي اْلِعَشاءَ  َصلَّى َمنْ : «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعفَّاَن، ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ 
ْبحَ  اْلِعَشاءَ  َصلَّى َوَمنْ  َلْیَلٍة،   .)٢(»)١(َلْیَلةٍ  َكِقَیامِ  َفُهوَ  َجَماَعٍة، ِفي َوالصُّ

                                                                                                                                                                          
 مخالفة شاذة هي: ")١٣٢/ ٢( الباري فتح. وعلق علیها ابن حجر في كتابه »درجة وعشرین خمسا وحده صالته
 البخاري صحیح". قلت: الثابت ما في ثقة راویها كان وٕان نافع وأصحاب اهللا عبید أصحاب من الحفاظ لروایة

 صالة: «قال r اهللا رسول أن: عمر بن اهللا عبد عن نافع،من طریق  )٤٥٠/ ١( مسلم صحیح ، و)١/١٣١(
  ، واللفظ للبخاري.»درجة وعشرین بسبع الفذ صالة تفضل الجماعة

قال المحقق: "تقدم من روایة الثوري، وأظن أنَّ ما بین القوسین سبق قلم من الناسخ، واالمراد باألول ما رواه أوًال  )(١
برقم  ١من روایة الثوري، كأنَّه یحیل بمتن هذا اإلسناد على روایة الثوري". وقالوا في حاشیة دار التأصیل ط

  بد اهللا بن أبي"، وكأنَّه سبق قلم من الناسخ".بعد في األصل [أي بعد أبي إسحاق]: "عن ع )٢٠٢٢(
الحدیث صحیح، مع أنَّه اختالفه فیه على أبي إسحاق السبیعي، فمره أدخل بین عبد اهللا بن أبي البصیر وأبي  )(٢

 بن العیزار عن، ومره رواه عن )٣٧٠: ص( الجعد ابن مسندبن كعب، والد عبد اهللا بن أبي البصیر، كما في 
 بن إبراهیم بن أسامة بتحقیق )٢١٥/ ٢( شیبة أبي ابن مصنف عن أبي بن كعب، كما في ریصب أبي عن حریث،
، ومره )١٩٦/ ٣٥( أحمد مسندكما في  ،بن كعب أبي عن القیس، عبد من رجل عن، ومره رواه محمد أبو محمد

  .)١٠٤/ ٢( النسائي سننرواه عن أبي بصیر عن أبي بن كعب كما في 
 الحدیث أئمة حكم وقد«: )٣٧٨/ ١( الصحیحین على المستدركوالحدیث صحیح؛ لقول الحاكم في كتابه   

: األحوص وقال،...، »بالصحة الحدیث لهذا وغیرهم الذهلي، یحیى بن ومحمد المدیني، بن وعلي معین، بن یحیى
 فقد محفوظة، كلها«الحاكم: "، ثم قال »صحیحاً  إال الحدیث أرى وما. «حریث بن العیزار عن إسحاق، أبي عن

  .»الخالف لهذا یخرجاه لم فإنهما الشیخان وأما الحدیث، صحة الحدیث أئمة بأقاویل ظهر
  .)٢٤٦/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة .إلیه والمبادرة شيء كل إلى التبكیرأي  )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
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٤٤٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٠٩  ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َسِعیدٍ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
، اْلَحاِرثِ  ْبنِ   اْآلِخَرةِ  اْلِعَشاءِ  ِإَلى ُعْثَمانُ  َخَرجَ : َقالَ  اْألَْنَصاِريِّ  َعْمَرةَ  َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  التَّْیِميُّ

رِ  ِفي َقِلیًال  َفاْضَطَجعَ  َقِلیًال، النَّاَس  َفَوَجدَ  : َفَسَأَلِني َفاْضَطَجْعُت،: َقالَ  ،ُس النَّا َكُثرَ  َحتَّى اْلَمْسِجدِ  ُمَؤخَّ
 اْلَعَتَمَة، َشِهدَ  َمنْ  ِإنَّهُ  َأَما: «ُعْثَمانُ  َفَقالَ  َفَأْخَبْرُتُه، اْلُقْرآِن؟ ِمنَ  َمِعي َما: َسَأَلِني ُثمَّ  َفَأْخَبْرُتُه، َأْنَت؟ َمنْ 

ْبَح، َشِهدَ  َوَمنْ  َلْیَلٍة، ِنْصفَ  َقامَ  َفَكَأنََّما   .)٣(»َلْیَلةً  َقامَ  َفَكَأنََّما الصُّ
                                                                                                                                                                          

ْبحَ  اْلِعَشاءَ  َصلَّى َوَمنْ  َلْیَلٍة، ِنْصفِ  َكِقَیامِ  َفُهوَ  َجَماَعٍة، ِفي اْلِعَشاءَ  أشار المحقق عن لفظ: " )(١ " أنَّه َجَماَعةٍ  ِفي َوالصُّ
أسقطه ناسخ األصل، وقد استدركناه  من روایة أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق عند "هق"،..، وهو عند 

  مسلم".
ظ: "من صلى العشاء والصبح في جماعة، فهو كقیام لیلة"، وقالوا بلف )٢٠٢٤(برقم  ١وفي دار التأصیل ط         

 َصلَّى َمنْ  في حاشیته: "ورواه البیهقي في سننه،...، من طریق أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق بلفظ: "
بْ  اْلِعَشاءَ  َصلَّى َوَمنْ  َلْیَلٍة، ِنْصفِ  َكِقَیامِ  َفُهوَ  َجَماَعةٍ  ِفي اْلِعَشاءَ  "، وبهذا اللفظ عزاه َلْیَلٍة  َكِقَیامِ  َفُهوَ  َجَماَعةٍ  ِفي حَ َوالصُّ

  ابن عبد البر لعبد الرزاق في التمهید". 
 عبد حدثنا)٤٦٨/ ١(ه مسندقلت: كال الروایتان ثبتتان من طریق عبد الرزاق؛ لما أخرج أحمد في           

 عن عمرة، أبي بن الرحمن عبد عن حكیم، بن عثمان عن سفیان، أخبرنا: قال الرزاق، وعبد سفیان، حدثنا الرحمن،
 كقیام فهو جماعة في والصبح العشاء صالة صلى من: «قال r النبي عن: الرزاق عبد قال عفان، بن عثمان

 فهو جماعة في الصبح صلى ومن ،لیلة نصف كقیام فهو جماعة في العشاء صلى من« الرحمن عبد وقال ، »لیلة
  .»لیلة كقیام

 بن عثمان عن الثوري، ثنا الرزاق، عبدمن طریق  )٨٦/ ٣( الكبرى السننوأیضًا رواه البیهقي في كتابه          
 فهو جماعة في العشاء صلى من: " r اهللا رسول قال: قال عثمان عن عمرة، أبي بن الرحمن عبد عن حكیم،
وهذا اللفظ ثابت  .الرزاق عبد حدیث لفظ".  لیلة كقیام فهو جماعة في والصبح العشاء صلى ومن لیلة، نصف كقیام
  من طریق عبد الرزاق، بنحوه. )٤٥٤/ ١( مسلم صحیحفي 

والثابت في المصنف من روایة الدَّبري عن عبد الرزاق بدون الزیادة كما في دار التأصیل، ومؤكد على ذلك       
 الرزاق عبد عنمن طریق الدبري  )٢٥٢/ ٢( مسلم صحیح على المستخرج المسندما أخرجه أبو نعیم في كتابه 

 قاال الرزاق وعبد الرحمن عبد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن اهللا عبد ثنا الصواف علي أبو وحدثنا ح الثوري عن
 صلى من( r النبي قال قال عفان بن عثمان عن عمرة أبي بن الرحمن عبد عن حكیم بن عثمان عن سفیان
  .)لیلة كقیام فهو جماعة في والصبح العشاء صالة

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
/ ٢٣( واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهیدإسناده صحیح، وله حكم الرفع، وقال ابن عبد البر في كتابه  )(٣

  ". r النبي عن مرفوعاً  روي وقد بالرأي هذا مثل یدرك وال رأیاً  مثله یكون ال أیضاً  وهذا: ")٣٥٢
 بن إبراهیم بن محمد یرویه: ")٤٩ -٤٨/ ٣( النبویة األحادیث في الواردة العللوقال الدارقطني في كتابه 

 رفعه في علیهما واختلف عمرة، أبي بن الرحمن عبد عن سهل، أبو األنصاري حكیم بن وعثمان التیمي، الحارث



٤٤٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠١٠  ِشَفاءٌ  َجاَءتْ : َیُقولُ  ُمَلْیَكةَ  َأِبي اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َشِهدَ  ِلَزْوِجَها َحْثَمةَ  َأَبا َأَرى َال  ِلي َما: «َفَقالَ  ،َرَمَضانَ  ِفي ُعَمرَ  َكْعبٍ  ْبنِ  َعِديِّ  َبِني ِنَساءِ  ِإْحَدى

ْبَح؟  َیْخُرجَ  َأنْ  َفَكَسلَ  َلْیَلَتهُ  َدَأبَ  ،اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ  َیا: َقاَلتْ  ،»َكْعبٍ  ْبنِ  َعِديِّ  َبِني ِرَجالِ  َأَحدُ  َوُهوَ  الصُّ
ْبحَ  َفَصلَّى   .)١(»َلْیَلَتهُ  ُدُؤوَبةِ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبَّ  َلَكانَ  َشِهَدَها َلوْ  َواللَّهِ : «َفَقالَ  َرَقَد؟ ُثمَّ  الصُّ

                                                                                                                                                                          
 عن الحارث، بن إبراهیم بن محمد عن سعید، بن یحیى عن الرحمن، عبد بن عمر األبار حفص أبو فرواه وٕایقافه،

  .r النبي عن عثمان، عن عمرة، أبي بن الرحمن عبد
 موقوفاً  سعید بن یحیى عن فرووه عیینة، بن وسفیان المبارك، بن اهللا وعبد زید، بن وحماد مالك، وخالفه

  .مرفوع غیر
  .إبراهیم بن محمد: یقل ولم رجل، عن یحیى، عن: قال عیینة ابن أن إال

  .أیضا موقوفا عثمان عن عمرة، أبي ابن عن إبراهیم، بن محمد عن علقمة، بن عمرو بن محمد ورواه
  .عثمان عن یسمه، لم رجل عن إبراهیم، بن محمد عن: كثیر أبي بن یحیى وقال
  .یحیى عن یعقوب، بن محمد عن الواحد، عبد بن عنبسة قاله
 أبي ابن یذكر ولم ،أیضاً  مرفوعاً  عثمان، عن إبراهیم، بن محمد عن یحیى، عن المبارك، بن علي وقال

  .عمرة
  عنه؛ واختلف عمرة، أبي بن الرحمن عبد عن حكیم، بن عثمان وروى
  .مرفوعاً  عثمان عن الثوري، فرواه

  .أیضاً  فرفعه زیاد، بن الواحد عبد وتابعه
 عثمان عن عمرة، أبي بن الرحمن عبد عن حكیم، بن عثمان عن الفزاري، معاویة بن مروان ورواه

  .موقوفاً 
  .أیضاً  فوقفه بشیر بن هشیم وتابعه
 عثمان عن عمرة، أبي بن الرحمن عبد عن خزاعة، مولى سمعان عن األشج، بن اهللا عبد بن بكیر ورواه

  .موقوفاً 
 شهود أن نحدث كنا: قال عثمان، عن عمرة، أبي ابن عن اهللا، عبد أخیه عن خالد، بن العطاف ورواه

  .r النبي عن: یقل ولم العتمة،
 عثمان، عن عمرة، أبي ابن عن التیمي، جابر بن عثمان: له یقال له، شیخ عن سیار، بن أیوب ورفعه

  .r النبي عن
  ."صحیحه في مسلم أخرجه وقد الثوري، حدیث بالصواب واألشبه

قلت: أي أنَّ الدارقطني یؤكد قول ابن عبد البر، بأنَّ هذا الحدیث له حكم الرفع، فمن الواضح واهللا أعلم 
  نشط فرواه مرفوعًا، ومره لم ینشط فرواه موقوفًا، واهللا أعلم. عمرة أبي بن الرحمن عبدمره 

 التحصیل جامعاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال ابن أبي ملیكة عن عمر بن الخطاب.  )(١
  ).٢٠١١. وهو عند المصنف برقم ()٢١٤: ص(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٤٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠١١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  الشَِّفاءِ  َعنِ  َحْثَمَة، َأِبي ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
 َوَما: «َفَقالَ  َناِئَمْیِن، َرُجَلْینِ  ِعْنِدي َفَوَجدَ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َبْیِتي َعَليَّ  َدَخلَ : َقاَلتْ  ،اللَّهِ  َعْبدِ  ِبْنتِ 
َالَة؟ َمِعي َشِهَدا َما َهَذْینِ  َشْأنُ   ِفي َذِلكَ  َوَكانَ  النَّاِس، َمعَ  َصلََّیا ،اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ  َیا: ُقْلتُ  »الصَّ

ْبَح، َوَصلََّیا َأْصَبَحا، َحتَّى ُیَصلَِّیانِ  َیَزاَال  َفَلمْ  َرَمَضانَ  ْبحَ  ُأَصلِّيَ  َألَنْ : «ُعَمرُ  َفَقالَ  َوَناَما، الصُّ  ِفي الصُّ
  .)١(»ُأْصِبحَ  َحتَّى َلْیَلةً  ُأَصلِّيَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  َجَماَعٍة،

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠١٢ ، ُأمِّ  َمْوَلى ُسَلْیمٍ  َأِبي َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َقالَ : َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َعِليٍّ
ْبحَ  اْلِعَشاءَ  ُشُهوُدُهَما: «اْألَْنَصارِ  ِمنَ  ِلَرُجلٍ  r اللَّهِ  َنِبيُّ    .)٢(»َبْیَنُهَما َما ِقَیامِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  َوالصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠١٣  ُأَصلِّيَ  َألَنْ : «َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»ُكلَّهُ  اللَّْیلَ  ُأْحِیيَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  َجَماَعٍة، ِفي اْلِعَشاءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠١٤ ْبحِ  َصَالةُ  َتْعِدلُ  َكاَنتْ : «َقالَ  َكِثیرٍ  َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  )٤([...] الرَّ  الصُّ
  .»اللَّْیلِ  ِبِنْصفِ  اْلِعَشاءِ  َوَصَالةُ  ُكلِِّه، اللَّیلِ  ِبِقَیامِ  َجَماَعةٍ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠١٥ ،  َكاَنتْ  َما َمْكُتوَبةٍ  َصَالةٍ  ُشُهودُ : «َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»َیْومٍ  َوِصَیامِ  َلْیَلٍة، ِقَیامِ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠١٦  َكانَ : «َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َروَّاٍد، َأِبي ْبنِ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .»َلْیَلهُ  َأْحَیا َجَماَعٍة، ِفي َیْشَهْدَها َلمْ  َوإَِذا َناَم، ثُمَّ  َرَكَعاٍت، َصلَّى النَّاسِ  َمعَ  اْآلِخَرةَ  اْلِعَشاءَ  َشِهدَ  ِإَذا

 َأیُّوبُ  َكانَ : َقالَ  َمْعَمًرا ِبهِ  َفَحدَّْثتُ  ،َیْفَعُلهُ  َكانَ  َأنَّهُ  َمْعَمرٍ  َأْهلِ  َبْعُض  َأْخَبَرِني: )١(َقالَ  
  .)٢(َیْفَعُلهُ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  ) بمعناه.٢٠٠٨رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث عثمان بن عفان برقم ( )(٢
 التحصیل جامعوهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن عمر بن الخطاب.  األثر صحیح، )(٣
  ) مطوًال.٢٠١١وهو عند المصنف برقم ( .)٢٥٥: ص(

ومن الواضح أنَّه سقط شیخ المصنف كما أشرت في المقدمة،  )٢٠٣٠(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤
 عن المبارك، بن عليمن طریق  )٢٤٤: ص( البختري ابن جعفر أبي مصنفاتولم أستطع تعیینه. وروى في 

 صلى من: قال r النبي عن ،y عفان بن عثمان عن الحارث، بن إبراهیم بن محمد عن كثیر، أبي بن یحیى
 .كله اللیل قام كمن فهو جماعة في الصبح صالة صلى ومن اللیل، نصف قام كمن فهو جماعة في العشاء صالة

  قلت: من الواضح أنَّ قوله استبطه من هذا الحدیث، واهللا أعلم.
  .إسناده صحیح مقطوع )(٥



٤٤٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠١٧  اْلَمْغِربَ  َصلَّى َمنْ : «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اْلَقْدرِ  َلْیَلةِ  َخْیرُ  َیُفْتهُ  َلمْ  َجَماَعٍة، ِفي َواْلِعَشاءَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠١٨  الَ  - : َقالَ  اْلَعاِلَیةِ  َأِبي َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َلَواتِ  َشِهدَ  َمنْ : «َقالَ  -  َأَرَفَعهُ  َأْدِري  اْألُوَلى التَّْكِبیَرةَ  ُیْدِركُ  َجَماَعٍة، ِفي َلْیَلةً  َأْرَبِعینَ  اْلَخْمَس  الصَّ

  .)٤(»اْلَجنَّةُ  َلهُ  َوَجَبتْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠١٩ ، َحدَّثََنا الرَّ : َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  ،)٥(َعاِصمٍ  َعنْ  اْألَْحَوِل، َعاِصمٍ  َعنْ  الثَّْوِريُّ

ْكَعةُ  تَُفْتهُ  َلمْ  َمنْ « َالةِ  ِمنَ  اْألُوَلى الرَّ  ِمنَ  َوَبَراَءةٌ  النَّاِر، ِمنَ  َبَراَءةٌ  َبَراَءَتاِن: َلهُ  ُكِتَبتْ  َیْوًما، َأْرَبِعینَ  الصَّ
  .)٦(»النَِّفاقِ 

                                                                                                                                                                          
  قال المحقق: "أي عبد الرزاق". )(١
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح.  )(٢
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٣
والصواب "عب" عن  )مرسالً عد عن أبي العالیة (قال المحقق: "الكنز،...، فائدة: رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  )(٤

 من" بلفظ العالیة أبي عن عدي ابن ورواه: ")١٥٢/ ١( حنیفة أبي مسند شرحأبي العالیة". قلت: قال صاحب كتاب 
". قلت: هذا نقله عن كنز الجنة له وجبت األولى التكبیرة یدرك جماعة في لیلة أربعین الخمس الصلوات شهد

، وهو الصواب، )مرسالً  العالیة أبى عن الرزاق عبد( )آلیا الشاملة بترقیم ،٤٤٧/ ٢٠( األحادیث جامعالعمال. وفي 
  واهللا أعلم.

. قلت: [عاصم] هذا لم أعرفه، ورى عاصم األحول عن أنس بن )٢٠٣٥(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥
، ٢١٢٤، و٧٣٨(وأیضًا برقم،  )٤٨٦/ ١٣( الرجال أسماء في الكمال تهذیبمالك بدون واسطة كما في ترجمته 

  ،  قلت: لعل عاصم المذكور، زیادة من أحد النساخ، واهللا أعلم)٨٩٥٢، و٤٩٦٣، و٤٥١٢و
 فله بالرأي، یقال ال ومثله: ")٤٣: ص( الذكر أحكام في الفكر نتاجإسناده صحیح موقوف. وقال صحاب كتاب  )(٦

  الرفع". حكم
 عن ثابت، أبي بن حبیب عن عمرو، بن طعمةمن طریق  )٩ -٧/ ٢(: أخرجه الترمذي في سننه فائدة  

 روى ما إال رفعه أحداً  أعلم وال ،موقوفاً  أنس عن الحدیث هذا روي وقدمرفوعًا، ثم علق علیه فقال: " مالك، بن أنس
. قوله مالك بن أنس عن البجلي، حبیب أبي بن حبیب عن هذا یروى وٕانما ،عمرو بن طعمة عن قتیبة، بن سلم

 ولم قوله أنس عن البجلي، حبیب أبي بن حبیب عن طهمان، بن خالد عن وكیع، حدثنا: قال هناد بذلك حدثنا
 الخطاب، بن عمر عن مالك، بن أنس عن غزیة، بن عمارة عن الحدیث، هذا عیاش بن إسماعیل وروى. یرفعه
 قال ،مالك بن أنس یدرك لم غزیة بن عمارة. مرسل حدیث وهو محفوظ، غیر حدیث وهذا .هذا نحو r النبي عن

  ".عمیرة أبو ویقال الكشوثا، أبا یكنى حبیب أبي بن حبیب: إسماعیل بن محمد
 أبو طهمان بن خالد ورواه عمرو، بن طعمة رفعه: ")٣٤٥/ ٤( اإلیمان شعبوقال البیهقي في كتابه  

  ".أخرى ورفعه مرة فوقفه حبیب عن العالء،
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٢٠  َتَخلَّفَ  َأوْ  - َتَهاَونَ  َرُجًال  َأنَّ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالةِ  َعنِ  -  َماُم، ُیَكبِّرَ  َحتَّى الصَّ   .)١(»َأْلفٍ  ِمنْ  َخْیرٌ  ِمْنَها َفاَتكَ  َلَما: «ُعَمرَ  َواْبنُ  َمْسُعوٍد، اْبنُ  َقالَ  اْإلِ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا - ٢٠٢١ : َقالَ  ،ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َیْحَیى، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیُل، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
َالةَ  َأْدَرْكتَ : " ِالْبِنهِ  َقالَ  َبْدًرا، َشِهدَ  َمنْ  ِإالَّ  َأْعَلُمهُ  َال : َقالَ  r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجًال  َسِمْعتُ   الصَّ
 ُكلَُّها َناَقٍة، ِماَئةِ  ِمنْ  َخْیرٌ  ِمْنَها َفاَتكَ  َلَما: «َقالَ  ،َال : َقالَ  »اْألُوَلى؟ التَّْكِبیَرةَ  َأْدَرْكتَ : «)٢(َقالَ  َمَعَنا؟
  .)٣(»اْلَعْینِ  ُسودُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٢٢ : َیُقولُ  َسِمْعُتهُ  ُجَبْیرٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ِسَناٍن، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ  الرَّ
 ِفي آَیةٍ  ِماَئةَ  َأْقَرأَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  )اْلَغاِشَیةِ  َحِدیثُ  َأَتاكَ  َهلْ (: َیْقَرأُ  ِإَمامٍ  َمعَ  ُأَصلِّيَ  َألَنْ "

  .)٤("َصَالِتي

                                                                                                                                                                          
  قلت: اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه كما أشار الترمذي في سننه،   
عن الراوي الذي ذكر في روایة الترمذي [حبیب  )٣٤٥/ ٤( اإلیمان شعبعلق البیهقي في كتابه فائدة:   

 أبو الحذاء حبیب أبي بن حبیب هو إنما خطأ وهو ثابت أبي بن حبیب كتابي في: " بن أبي ثابت]، فقال البیهقي
  ." عمیرة

 للدوالبي واألسماء الكنى[حبیب بن أبي ثابت]. وذكر في  )٦١٠/ ٢( األعرابي ابن معجمقلت: ذكر في   
 أبو ، البجلى حبیب أبى بن حبیبعمیرة]، وهو [ أبي[ )٣٤٦/ ٤( اإلیمان شعب]، وفي البجلي حبیب[ )٨٠١/ ٢(

  ، وكما أشار البیهقي.)٣٦٣/ ٥( الرجال أسماء في الكمال تهذیب] كما في ترجمته عمیرة أبو یقال و عمرو
]. قلت: فلعل له كنیى أخرى لم تثبت الحذاء وهو حفص أبو[ )٣٤٥/ ٤( اإلیمان شعبوذكر في كتاب  

  في كتب التراجم.
: )٩ - ٧/ ٢(قلت: [حبیب بن أبي ثابت] خطأ كما أشار البیهقي، ویؤكد على ذلك قول الترمذي في سننه   

 عن وكیع، حدثنا: قال هناد بذلك حدثنا. قوله مالك بن أنس عن البجلي، حبیب أبي بن حبیب عن هذا یروى إنما"
 بن حبیب: إسماعیل بن محمد قال ...یرفعه ولم قوله أنس عن البجلي، حبیب أبي بن حبیب عن طهمان، بن خالد
  ".عمیرة أبو ویقال الكشوثا، أبا یكنى حبیب أبي

  الخطأ، واهللا أعلم.قلت: كأنَّ الترمذي یؤكد على   
 جامعلألثر إسنادان، كالهما ضعیف موقوف، فیهما إرسال یحیى بن أبي كثیر عن ابن مسعود وابن عمر.  )(١

  .)٢٩٩: ص( التحصیل
كما أشار المحقق، وقالوا في  )٢٠٣٧(برقم  ١قال المحقق: "لعل الصواب "قال نعم قال". وفي دار التأصیل ط )(٢

  حاشیته: "قوله: "قال: نعم" لیس في األصل، واستدركناه من كنز العمال،...، معزوًا لعبد الرزاق".
  . )٦٨٤: ص( التهذیب تقریب، لین الحدیث. القتات یحیى أبوإسناده ضعیف، فیه  )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٢٣  َأُبو: َقالَ  ،َوْحِشیَّةَ  َأِبي ْبنِ  َجْعَفرِ  ِبْشرٍ  َأِبي َعنْ  َبِشیٍر، ْبنِ  ُهَشْیمِ  َعنْ  الرَّ
 َشِهَدُهَما َما: «)١(َیُقولُ  r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  ِلي ُعُموَمةٌ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،َأَنسٍ  بنُ  ُعَمْیرِ 
  .)٢(-  َواْلِعَشاءَ  اْلَفْجرَ  َیْعِني -  »ُمَناِفقٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٢٤  َعنِ  َوَمْعَمٍر، .اْلَحَسنِ  َعنِ  َوِهَشاٍم، .َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
،   .)٣(»َجَماَعةٌ  الثََّالَثةُ : «َقاُلوا َوَقتَاَدةَ  الزُّْهِريِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٢٥ : َقالَ  ،َأْفَلحَ  ْبنِ  َكِثیرِ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َعَلى تَْفُضلُ  اْلَجِمیعِ  َصَالةَ  ِإنَّ : «َقالَ  ُثمَّ  اْلَعْصَر، ِبَنا َفَصلَّى ،اْلَمالِ  َبْیتَ  ثَاِبتٍ  ْبنُ  َزْیدُ  َعَلْیَنا َدَخلَ 

  .)٤(»َوِعْشِرینَ  ِبْضًعا َوْحَدهُ  الرَُّجلِ  َصَالةِ 
ْبحَ  ُیَصلِّي الرَُّجلِ  َبابُ    َمْجِلِسهِ  ِفي َیْقُعدُ  ثُمَّ  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٢٦  َسُمَرةَ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َحْربٍ  ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ُیوُنَس، ْبنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعنْ  الرَّ
  .)٥(»الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى َمْجِلِسهِ  ِفي َقَعدَ  اْلَغَداةَ  َصلَّى ِإَذا« r النَِّبيُّ  َكانَ : َیُقولُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٢٠٢٧  َعنْ  َتمَّاٍم، ْبنُ  َحاِزمُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُحَمْیدٍ  َأِبي ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الرَّ
، ُثمَّ  اْألَْنَصاِريِّ  َسْهلٍ  ْبنِ  )٦(َعبَّاسِ  : r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َجدِّهِ  َأوْ  َأِبیِه، َعنْ : َقالَ  َكَذا السَّاِعِديِّ

                                                           
" كتبت هذا ظنًا، ثم وجدت في الكنز "قالوا كان rقال المحقق: "كذا في األصل، ولعله سقط قبله "عن النبي  )(١

كما في الكنز، وقالوا في حاشیته: "قوله: "قالوا: كان رسول  )٢٠٣٩(برقم  ١یقول". وفي دار التأصیل ط rالنبي 
  وبًا لعبد الرزاق، وینظر: التمهید"." لیس في األصل، واستدركناه من كنز العمال،...، منسrاهللا 

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
 روایته حسان بن هشام فیه یف مقطوع،ضع إسنادهلألثر أربعة أسانید، كالها صحیحه مقطوعه، ما عدا الثاني ف )(٣

  ).٥٧٢: ص( التهذیب تقریب. مقال الحسن عن
 نضرة، أبيمن طریق  )١٥٨/ ٥( الكبیر المعجمإسناده صحیح، وله حكم الرفع. وأخرجه الطبراني في كتابه  )(٤

 وعشرین أربعاً  وحده الرجل صالة على تفضل الجمیع صالة: «یقول r اهللا رسول سمعت: قال ثابت، بن زید عن
  .)٢٠٦: ص( التهذیب تقریب، متروك. التمیمي ، وفیه الربیع بن بدر»وعشرین خمساً  صالته إلى سهماً 

أخرجه في  مسلم؛ ألنَّ )٢٥٥: ص( التهذیب تقریبإسناده صحیح، مع أنَّ فیه سماك بن حرب، صدوق.  )(٥
 ال كان« ،كثیراً  نعم: قال ؟r اهللا رسول تجالس أكنت: سمرة بن لجابر قلت: قالمن طریقه،  )٤٦٣/ ١( صحیحه

 یتحدثون وكانوا قام، الشمس طلعت فإذا الشمس، تطلع حتى الغداة، أو الصبح، فیه یصلي الذي مصاله من یقوم
  .»ویتبسم فیضحكون الجاهلیة، أمر في فیأخذون

[عیاش] وقالوا في حاشیته: "هكذا في األصل، قال الطبراني في  )٢٠٤٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦
  المعجم الكبیر،...،: "هكذا قال الدبري: عیاس، وٕانما هو عباس". 
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ْبَح، ُأَصلِّيَ  َألَنْ «  َعَلى َشدٍّ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  الشَّْمُس، َتْطُلعَ  َحتَّى اللَّهَ  َفَأْذُكرَ  َمْجِلِسي ِفي َأْجِلَس  ثُمَّ  الصُّ
  .)١(»اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي اْلَخْیلِ  ِجَیادِ 

 اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  َأنَّ  َأْشَیاُخَنا، َوَحدَّثََنا: ُحَمْیدٍ  َأِبي ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َقالَ 
r  ُْبحَ  ُأَصلِّيَ  َألَنْ : «َیُقول  َعَلْیهِ  َتْطُلعُ  ِممَّا ِإَليَّ  َأَحبُّ  الشَّْمُس، َتْطُلعَ  َحتَّى اللَّهَ  َأْذُكرُ  َوَأْقُعدَ  الصُّ

  .)٢(»َوَتْغُربُ  الشَّْمُس 
  اْلَمَواِقیتِ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٢٨ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ،اْلَحاِرثِ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َسْبَرَة، َأِبي َوابنِ  الثَّْوِريِّ
 ِجْبِریلُ  َأمَِّني: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  َحِكیٍم، ْبنُ  َحِكیمُ  َحدَّثَِني

 ِحینَ  اْلَعْصَر، ِبيَ  َصلَّى ُثمَّ  الشَِّراِك، ِبَقْدرِ  َوَكاَنتْ  الشَّْمُس، َزاَلتِ  ِحینَ  الظُّْهرَ  ِبيَ  َفَصلَّى اْلَبْیتِ  ِعْندَ 
اِئُم، َأْفَطرَ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ  ِبيَ  َصلَّى ثُمَّ  ِمْثَلُه، َشْيءٍ  ُكلِّ  ِظلُّ  َكانَ   َغابَ  ِحینَ  اْلِعَشاءَ  ِبيَ  َصلَّى ُثمَّ  الصَّ

اِئمِ  َعَلى َوالشََّرابُ  الطََّعامُ  َحُرمَ  ِحینَ  اْلَفْجرَ  ِبيَ  َصلَّى ُثمَّ  الشََّفُق،  اْلَغدَ  ِبيَ  َصلَّى ثُمَّ : " َقالَ  ،»الصَّ
 ثُمَّ  ِمْثَلْیِه، َشْيءٍ  ُكلِّ  ِظلُّ  َصارَ  ِحینَ  اْلَعْصرَ  ِبيَ  َصلَّى ُثمَّ  ِمْثَلُه، َشْيءٍ  ُكلِّ  ِظلُّ  َصارَ  ِحینَ  الظُّْهرَ 
اِئُم، َأْفَطرَ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ  ِبيَ  َصلَّى ِل، اللَّْیلِ  ُثُلثِ  ِفي اْلِعَشاءَ  ِبيَ  َصلَّى ُثمَّ  الصَّ  ِبيَ  َصلَّى ُثمَّ  اْألَوَّ

                                                                                                                                                                          
: العلمیة والكتب العلمي، المجلس طبعتي في كذا وقال مدخلوا دار التأصیل على المكتبة الشاملة: "  

 :الدبري قال هكذا: الحدیث عقب الطبراني قال لكن). ١٢٩/ ٦( للطبراني الكبیر المعجم في وكذلك ،"عباس"
 عبد عن الحدیث راوي الدبري، إبراهیم بن إسحاق ألن النساخ، تصرف من أنه والظاهر ".عباس" هو وٕانما" عیاش"

  .علیه التعقیب ثم هو، كما الخطأ إبقاء یجب كان الحالة هذه مثل وفي الطبراني، ذكر كما" عیاش: "قال الرزاق،
 مجمع. وقال الهیثمي في كتابه )٤٧٥: ص( التهذیب تقریب ، ضعیف.حمید أبي بن محمدإسناده ضعیف، فیه  )(١

 محمد بعضها في ضعیفة، وأسانیده واألوسط، الكبیر في بأسانید الطبراني رواه: ")١٠٦/ ١٠( الفوائد ومنبع الزوائد
  ".ضعفاء وكلهم وغیره، داود بن المقدام بعضها وفي حمید، أبي بن

 إال حازم أبي عن الحدیث هذا یرو لم: ")٣٤٩ - ٣٤٨/ ٨( األوسط المعجمقال الطبراني في كتابه فائدة:   
 الكبیر المعجم. قلت: في " حمید أبي بن حماد: یقولون المدینة، أهل حمید، أبي بن محمد: وهو حمید أبي بن حماد

 تمییز في اإلصابة] بدل [حماد بن أبي حمید]، قلت: قال ابن حجر في كتابه المدني إبراهیم بن محمد[ )١٠٣/ ٦(
 ال: فقال إبراهیم، بن محمد البغويّ  عند ووقع ضعیف، وهو حمید، أبي بن محمد إسناده وفي: ")١٧٣/ ٣( الصحابة

  ".أحسب فیما هو وهو هو، من أعرف
  . ورجاًال مبهمین.)٤٧٥: ص( التهذیب تقریب ، ضعیف.حمید أبي بن محمدإسنادان ضعیف موقوف، فیه  )(٢



٤٥٢ 
 

، اْلَتَفتَ  ُثمَّ  ،)١(َفَأْسَفرَ  اْلَفْجرَ   َهَذْینِ  َبْینَ  ِفیَما اْلَوْقتُ  َقْبَلَك، اْألَْنِبَیاءِ  َوْقتُ  َهَذا ُمَحمَُّد، َیا: َفَقالَ  ِإَليَّ
  .)٢("اْلَوْقتَْینِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٢٩  ُمْطِعٍم، ْبنِ  ُجَبْیرِ  )٣(َعنْ  َناِفعٍ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
، ُقمْ : َلهُ  َفَقالَ  الشَّْمُس، َزاَغتِ  ِحینَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َجْبَرِئیلُ  َأَتى: " َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ   َفَصلِّ

، ُقمْ : َفَقالَ  ِمْثَلُه، َشْيءٍ  ُكلِّ  ِظلُّ  َكانَ  ِحینَ  َجاءَ  ُثمَّ  الظُّْهَر، َفَصلَّى  َجاَءهُ  ُثمَّ  اْلَعْصَر، َفَصلَّى َفَصلِّ
، ُقمْ : َفَقالَ  اللَّْیُل، َوَدَخلَ  الشَّْمُس، َغاَبتِ  ِحینَ   الشََّفُق، َغابَ  ِحینَ  َجاَءهُ  ثُمَّ  اْلَمْغِرَب، َفَصلَّى َفَصلِّ
، ُقمْ : َلهُ  َفَقالَ   اْلَغدَ  َجاَءهُ  ُثمَّ  اْلَفْجَر، َفَصلِّ  ُقمْ : َفَقالَ  اْلَفْجُر، َأَضاءَ  ِحینَ  َجاَءهُ  ُثمَّ  اْلِعَشاَء، َفَصلَّى َفَصلِّ
، ُقمْ : َلهْ  َفَقالَ  ِمْثَلْیهِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِظلُّ  َكانَ  ِحینَ   الشَّْمُس، َغاَبتِ  ِحینَ  َجاَءهُ  ُثمَّ  اْلَعْصَر، َفَصلَّى َفَصلِّ

، ُقمْ : َفَقالَ  اللَّْیُل، َوَدَخلَ  ، ُقمْ : َفَقالَ  اللَّْیِل، ُثُلثُ  َذَهبَ  ِحینَ  َجاَءهُ  ُثمَّ  اْلَمْغِرَب، َفَصلَّى َفَصلِّ  َفَصلِّ
، ُقمْ : َلهُ  َفَقالَ  ،َأْسَفرَ  ِحینَ  َجاءَ  ُثمَّ  اْلِعَشاَء، َفَصلَّى  النَِّبیِّینَ  َصَالةُ  َهِذهِ : َلهُ  َقالَ  ُثمَّ  اْلَفْجَر، َفَصلَّى َفَصلِّ
  .)٤(" َفاْلَزمْ  َقْبَلكَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٣٠  r النَِّبيُّ  َأْصَبحَ  َلمَّا َوَغْیُرهُ  ُجَبْیرٍ  ْبنُ  َناِفعُ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َیتِ  َفِلَذِلكَ  الشَّْمُس، َزاَغتِ  ِحینَ  )٥(َفَنَزلَ  َجْبَرِئیُل، ِإالَّ  َیُرْعهُ  َلمْ ، ِفیَها ِبهِ  ُأْسِريَ  الَِّذي َلْیَلِتهِ  ِمنْ   ُسمِّ

َالةُ : «ِبَأْصَحاِبهِ  َفَصاحَ  َقامَ  اْألُوَلى،  َوَصلَّى ،r ِبالنَِّبيِّ  َجْبَرِئیلُ  َفَصلَّى َفاْجَتَمُعوا، ،»َجاِمَعةٌ  الصَّ
ْكَعَتْینِ  َطوَّلَ  ِبالنَّاسِ  r اللَّهِ  َرُسولُ   r النَِّبيِّ  َعَلى َجْبَرِئیلُ  َسلَّمَ  ثُمَّ  ، اْلَباِقَیتَْینِ  َقصَّرَ  ثُمَّ  اْألُوَلَیْیِن، الرَّ
 َنَزلَ  ُثمَّ  الظُّْهِر، ِفي َفَعُلوا َما ِمْثلَ  َفَفَعُلوا ِمْثِلِه، َعَلى اْلَعْصرِ  ِفي َنَزلَ  ُثمَّ  النَّاِس، َعَلى r النَِّبيُّ َوَسلََّم 

لِ  ِفي َالةُ  )٦(َفَصاحَ  اللَّْیِل، َأوَّ  َطوَّلَ  )١(لنَّاسِ ا r النَِّبيُّ  َوَصلَّى ،r ِللنَِّبيِّ  َجْبَرِئیلُ  َفَصلَّى َجاِمَعٌة، الصَّ

                                                           
  .)٣٧٢/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .وأضاء انكشف إذ الصبح أسفر )(١
، المخزومي الحارث بن الرحمن عبدالحدیث صحیح، ولهذا اإلسنادان طریقان، أما الطریق فإسناده حسن، فیه  )(٢

 تقریب. بالوضع رموه الثاني فإسناده منكر، فیه ابن أبي سبرة. وأما الطریق ).٣٣٨: ص( التهذیب تقریب. صدوق
  .)٢٩٧/ ١( وزیادته الصغیر الجامع صحیح. ومتابعاته صححها األلباني في كتابه )٦٢٣: ص( التهذیب

  ).٢٠٢٩([بن]، وهو الصواب، انظر رقم  )٢٠٤٦(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣
. ومتابعاته )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٤

   .)٢٩٧/ ١( وزیادته الصغیر الجامع صحیحصححها األلباني في كتابه 
  . )٢٠٤٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥
  [فصیح]. )٢٠٤٧(برقم  برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٥٣ 
 

رَ  اْألُوَلَیْیِن، ِفي  َلمَّا ُثمَّ  النَّاِس، َعَلى r النَِّبيُّ  َوَسلَّمَ  ،r النَِّبيِّ  َعَلى َجْبَرِئیلُ  َسلَّمَ  ُثمَّ  الثَّاِلَثِة، ِفي َوَقصَّ
َالةُ : «ِبالنَّاسِ  َفَصاحَ  َنَزلَ  اللَّْیِل، ُثُلثُ  َذَهبَ   َوَصلَّى ،r ِللنَِّبيِّ  َجْبَرِئیلُ  َفَصلَّى َفاْجَتَمُعوا، »َجاِمَعةٌ  الصَّ
لَ  اْألُوَلَیْیِن، ِفي َفَقَرأَ  ِللنَّاسِ  r النَِّبيُّ  رَ  َوَجَهَر، َفَطوَّ  َعَلى )٢([...] َجْبَرِئیلُ  َسلَّمَ  ثُمَّ  اْلَباِقَیتَْیِن، ِفي َوَقصَّ
 r النَِّبيُّ  َوَصلَّى ،r ِللنَِّبيِّ  َجْبَرِئیلُ  )٣(َصبَّحَ  اْلَفْجُر، َطَلعَ  َلمَّا ثُمَّ  ِللنَّاِس، r النَِّبيُّ  َوَسلَّمَ  ،r النَِّبيِّ 

لَ  َفَجَهرَ  ِفیِهَما َفَقَرأَ  ِللنَّاِس،  r النَِّبيُّ  َوَسلَّمَ  ،r النَِّبيِّ  َعَلى َجْبَرِئیلُ  َسلَّمَ  ُثمَّ  َصْوَتُه، َوَرَفعَ  َوَطوَّ
  .)٤(ِللنَّاسِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٣١ َالةِ  َمَواِقیتُ  ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ  ؟الصَّ
َالةِ  َمَواِقیتُ : َفَقالَ  ،r النَِّبيِّ  ِإَلى َالةَ  َمِعيَ  اْحَضْر : «َقالَ  ؟الصَّ  ِحینَ  الظُّْهرَ  َفَصلَّى »َوَغًدا اْلَیْومَ  الصَّ

َلَها، اْلَعْصَر، َصلَّى ثُمَّ : َقالَ  ،الشَّْمُس  َزاَغتِ   َأْفَطرَ  ِحینَ  اللَّْیُل، َدَخلَ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ  َصلَّى ثُمَّ  َفَعجَّ
اِئُم، َها، َمَتى َأْدِري َفَال  اْلَعَتَمةُ  َوَأمَّا الصَّ  َقالَ  ،-  الشََّفقُ  َغابَ  )٥(َحتَّى: َعَطاءٍ  َغْیرُ  َقالَ  -  َصالَّ

ْبحَ  َصلَّى ثُمَّ : َعَطاءٌ  : ُقْلتُ  َأْبَرَد، َحتَّى ُیَصلَِّها َفَلمْ  اْلَغِد، ِمنَ  الظُّْهرَ  َصلَّى ثُمَّ  اْلَفْجُر، َطَلعَ  ِحینَ  الصُّ
ْبَرادُ  ُل؟ اْإلِ ُرَها، َذِلكَ  َبْعدَ  اْلَعْصرَ  َصلَّى ثُمَّ : َقالَ  ،ُمْمِسًیا َوَبْعدُ  َبْعدُ : َقالَ  اْألَوَّ  َتْأِخیٍر؟ َأيَّ : ُقْلتُ  ُیَؤخِّ

 وَالَ : َقالَ : َقالَ  ،الشََّفقُ  َغابَ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ  َصلَّى ثُمَّ : َقالَ  ،ُصْفَرةٌ  الشَّْمَس  َتْدُخلَ  َأنْ  َقْبلَ  ُمْمِسًیا: َقالَ 
ْبحَ  َصلَّى ُثمَّ : َعَطاءٌ  َقالَ  اللَّْیِل، ِلُثُلثِ  َصلَّى: َغْیُرهُ  َقالَ  اْلَعَتَمَة، َصلَّى َوْقتٍ  َأيَّ  َأْدِري  َأْسَفرَ  ِحینَ  الصُّ

: r ِبيُّ النَّ  َقالَ  ثُمَّ  الشَّْمِس، ُطُلوعُ  َیِحینَ  َأنْ  َقْبلَ  َتْفِریِطَها ِحینِ  َقْبلَ : َقالَ  ِحیٍن؟ َأيَّ : ُقْلتُ  ِجد ا، َفَأْسَفَرَها
َالةِ  َوْقتِ  َعنْ  َسَأَلِني، الَِّذي َأْینَ « َالةَ  َمِعيَ  َأَحَضْرتَ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ِبِه، َفُأِتيَ  »َیْنَبِغي؟ الصَّ  الصَّ

                                                                                                                                                                          
[بالناس]،  )٢٠٤٧(برقم  برقم ١قال المحقق: "في ص" "للناس" وفیما سبق على الناس". وفي دار التأصیل ط )(١

وقالوا في حاشیته: "لیس في األصل، واستدركناه من التمهید البن عبد البر،..، شرح الزرقاني على الموطأ،...، 
  معزوًا لعبد الرزاق".

. قال المحقق: "سقط من موضع النقاط ما معناه "فصاح )٢٠٤٧(برقم  برقم ١لتأصیل طهكذا هنا، وكذلك دار ا )(٢
  بالناس فاجتمعوا فصلى جبریل".

[صیح الصالة جامعة فصلى جبریل]، وقالوا في حاشیته:  )٢٠٤٧(برقم  برقم ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣
التمهید البن عبد البر،..، من طریق عبد الرزاق،  قوله: "الصالة جامعة فصلى" لیس في األصل، واستدركناه من

  به".
 الكمال تهذیب". الریح شبه فهو قال: قال إذا ،...، جریج ابن كان: "القطان سعید بن یحیى قولاإلسناد فیه  )(٤
  . )٢٠٢٨(، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث بحدیث ابن عباس، بنحوه، برقم )٣٥١/ ١٨(

  [حین].  )٢٠٤٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥



٤٥٤ 
 

 ِفیَما ُیَصلِّیَها َكانَ  َألَُظنُّهُ  ِإنِّي: «َفَقالَ  ،َعِليٌّ  َأْقَبلَ  ُثمَّ : َقالَ  ،َذِلكَ  َبْینَ  َما َفَصلَِّها: َقالَ  »َوَأْمِس؟ اْلَیْومَ 
  .)١(" - r النَِّبيَّ  َیْعِني -  »َذِلكَ  َبْینَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٣٢  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحمَّدِ  )٢(َعنْ  َبْكرٍ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالَة، r النَِّبيُّ  َوَصلَّى الظُّْهِر، َصَالةَ  r ِبالنَِّبيِّ  َفَصلَّى َنَزلَ  َجْبَرِئیلَ  َأنَّ "  َأِبیِه [...] َعنْ  َحْزٍم،  الصَّ
 َغَرَبتِ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ  َصلَّى ُثمَّ  ِمْثَلُه، َشْيءٍ  ُكلِّ  ِظلُّ  َكانَ  ِحینَ  اْلَعْصَر، َصلَّى ُثمَّ  الشَّْمُس، َزاَغتِ  ِحینَ 

 َفَجرَ  ِحینَ  ،)٣(ِبَغَلسٍ  اْلَفْجرَ  َصلَّى ُثمَّ  الشََّفِق، َذَهابَ  ُیِریدُ  َكَأنَّهُ  َذِلَك، َبْعدَ  اْلِعَشاءَ  َصلَّى ُثمَّ  الشَّْمُس،
 ِظلُّ  َكانَ  ِحینَ  الظُّْهَر، ِبالنَّاسِ  r النَِّبيُّ  َوَصلَّى ،r ِبالنَِّبيِّ  َفَصلَّى اْلَغَد، َجْبَرِئیلُ  َنَزلَ  ُثمَّ : َقالَ  ،اْلَفْجرُ 

 َغاَبتِ  ِحینَ  اْلَمْغِرَب، َصلَّى ُثمَّ  ِمْثَلْیِه، َشْيءٍ  ُكلِّ  ِظلُّ  َكانَ  ِحینَ  اْلَعْصَر، َصلَّى ثُمَّ  ِمْثَلُه، َشْيءٍ  ُكلِّ 
                                                           

  .)٢٠٢٨(وله شاهد من حدیث بحدیث ابن عباس، بنحوه، برقم  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(١
[بن]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "عن" والتصویب من   )٢٠٤٩(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

  لعالیة،...، إتحاف الخیرة،...، من طریق عبد الزاق". نصب الرایة،...، المطالب ا
، وقال الزیلعي في )١٦٢/ ٣( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبقلت: هكذا في        
 اهللا عبد عن معمر أخبرنا مصنفه في الرزاق عبد فرواه حزم، بن عمرو حدیث وأما: ")٢٢٥/ ١( الرایة نصبكتابه 

..". وكذلك أورده جبرئیل جاء: قال حزم، بن عمرو جده عن أبیه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن
 العالیة المطالب وابن حجر في كتابه، )٤٢٦/ ١( العشرة المسانید بزوائد المهرة الخیرة إتحافالبوصیري في كتابه 

  عن إسحاق بن راهویه، عن عبد الرزاق، به.  )١٦٠/ ٣( الثمانیة المسانید بزوائد
 بن اهللا عبد( الرزاق عبد مصنف في الحدیث إسناد جاء هكذا: ")١٦١/ ٣( العالیة المطالبوقال محققوا         

 لم بكر أبي بن اهللا عبد ألن ؛منقطعاً  الحدیث یكون هذا وعلى ،)أبیه عن حزم، بن عمرو بن محمد عن بكر، أبي
 قال لكن المخطوط، في الموجود هو هذا أن یفید مما هذا على المحقق علق وقد عمرو، بن محمد جده یدرك

 عن معمر، أخبرنا" مصنفه في" الرزاق عبد فرواه حزم بن عمرو حدیث وأما): (٢٢٥/ ١ الرایة نصب. (الزیلعي
: قال ثم الحدیث، فذكر ،)حزم بن عمرو جده عن أبیه، عن حزم، بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن اهللا عبد

  ).مسنده في إسحاق رواه الرزاق، عبد وعن(
 من تحریف إال هو ما. - أعلم واهللا-  المصنف في وقع فما )٩٩/ ١( الدرایة في حجر ابن قال وكذلك        
 أبي بن اهللا عبد عن الثوري، طریق من) ٢٠٣٣: ٥٣٥/ ١( ذلك بعد رواه الرزاق عبد أن ذلك یؤید ومما الناسخ،

 كان وٕان هنا فهو. الحدیث. . . جبریل جاء: قال محمد بن بكر أبي عن سعید، بن یحیى وعن أبیه، عن بكر،
  ."ذكرناه ما صحة یؤید وهذا محمد، بن بكر أبي طریق من فإنه مرسالً 
: )١٦٢/ ٣( اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخبقال العیني في كتابه فائدة:       

"، ثم ذكر إسناد هذا الحدیث وذكر [بن] بدل [عن]، ولم یذكر [جده]، قلت: من الواضح أنه حزم بن عمرو وحدیث"
  فیه سقط، واهللا أعلم.

  .)٣٧٧/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة .الصباح بضوء اختلطت إذا اللیل آخر ظلمة )(٣
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٤٥٥ 
 

 ِبَها َأْسَفرَ  َبْعَدَما اْلَفْجرَ  َصلَّى ثُمَّ  اللَّْیِل، ِمنَ  َهِويٌّ  َذَهبَ  َبْعَدَما اْلِعَشاءَ  َصلَّى ثُمَّ  َواِحٍد، ِلَوْقتٍ  الشَّْمُس 
  .)١(" َوْقتٌ  اْلَوْقتَْینِ  َهَذْینِ  َبْینَ  ِفیَما: َقالَ  ُثمَّ  ِجد ا،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٣٣ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  َیْحَیى َوَعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َبْكٍر، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َزاَلتِ  ِحینَ  الظُّْهرَ  ِبهِ  َفَصلَّى ،r النَِّبيِّ  ِإَلى َجْبَرِئیلُ  َجاءَ : «َقالَ  ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  َسِعیٍد،

  .)٣(»)٢(الشَّْمُس 
َالةِ : «َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٌر، - ٢٠٣٤ ، َكَوْقتِ  َوْقتٌ  ِللصَّ  َفَصلُّوا اْلَحجِّ

َالةَ    .)٤(»ِلَوْقِتَها الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٣٥ ، اْلَعاِلَیةِ  َأِبي َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ َیاِحيِّ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  الرِّ

 َوَصلِّ  السََّماِء، َبْطنِ  َعنْ  الشَّْمُس  َزاَلِت  ِإَذا الظُّْهرَ  َصلِّ  َأنْ : «ُموَسى َأِبي ِإَلى َكَتبَ  اْلَخطَّاِب،
                                                           

: ص( التحصیل جامع. جده عن بكر أبي بن اهللا عبد والد إرسال الحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه )(١
  . )٢٠٢٨(. وله شاهد من حدیث بحدیث ابن عباس، بنحوه، برقم )٣٠٦

 إال حسن إسناد هذا: ")١٦٠/ ٣( الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب: قال ابن حجر في كتابه فائدة 
 توقف بكر أبي على یعود جده في الضمیر كان فإن لصغره r النبي من یسمع لم حزم بن عمرو بن محمد أن

 عائد هو بل: ")١٦٠/ ٣( العالیة المطالب". وعلق علیه محققوا المطالب العالیة عمرو من بكر أبي سماع على
: فقال معینا جاء الجد ألن اإلسناد، هذا في حزم بن عمرو بن لمحمد دخل وال شك، بال محمد بن بكر أبي على

  ".هنا لالحتماالت مجال فال) حزم بن عمرو جده عن(
 إسناد هذا: ")٤٢٦/ ١( العشرة المسانید بزوائد المهرة الخیرة إتحاف: قال البوصیري في كتابه فائدة  

  ."!!حسن
قال المحقق: "في األصل فوق كلمة "الشمس" خط معقوف یشیر به الكاتب إلى وقوع خطأ، وقد سقط بعدها ما  )(٢

قبل معمر فإن كان الحدیث من طریق الثوري لم یسقه عبد الرزاق بتمامه فالساقط إذن قوله "عبد الرزاق" وٕاال فآخر 
  حدیث الثوري أیضًا". 

: "فوقه عالمة لحق في األصل، والشيء في الحاشیة، )٢٠٥٠( م برق ١وقالوا في حاشیة دار التأصیل ط  
 أتى جبریل،"  أن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن سعید، بن یحیىوقد أخرج الحارث في مسنده،...،: "

 غابت فلما، »العصر صل: «قال بطوله الظل كان فلما،  »الظهر فصل قم: «فقال الشمس زالت حین r النبي
 صل: «قال الفجر بزق فلما، »العشاء صل: «قال الشفق غاب فلما فصلى،  »المغرب صل«: قال الشمس
: قال مرتین بطوله الظل كان فلما فصلى، »الظهر صل: «قال بطوله الظل وكان الغد كان فلما فصلى، »الفجر

 فصلى،  »العشاء صل: «قال أظلم فلما فصلى، »المغرب صل: «قال الشمس غابت فلما فصلى، »العصر صل«
  . وینظر: إتحاف الخیرة." وقت هذین بین: قلت،  فصلى »الفجر صل: «قال الفجر بزق فلما

  .)٢٠٢٨(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث بحدیث ابن عباس، بنحوه، برقم  )(٣
  .)٢٥٥: ص( التحصیل جامعإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن ابن مسعود.  )(٤



٤٥٦ 
 

َبتِ  ِإَذا اْلَعْصرَ   ِإَذا اْلِعَشاءَ  َوَصلِّ  الشَّْمُس، َوَجَبتِ  ِإَذا اْلَمْغِربَ  َوَصلِّ  َنِقیٌَّة، َبْیَضاءُ  َوِهيَ  الشَّْمُس  َتَصوَّ
ْبحَ  َوَصلِّ  ِإْفَراٌط، َذِلكَ  َبْعدَ  َوَما َدْرٌك، اللَّْیلِ  ِنْصفِ  ِإَلى :ُیَقالُ  َفَكانَ  ِشْئَت، ِحینِ  ِإَلى الشََّفُق، َغابَ   الصُّ

َالتَْینِ  َبْینَ  َجْمًعا َأنَّ  َواْعَلمْ  اْلِقَراَءَة، َوَأِطلِ  ُمْشتَِبَكٌة، َباِدَیةٌ  َوالنُُّجومُ    .)١(»اْلَكَباِئرِ  ِمنَ  ُعْذرٍ  َغْیرِ  ِمنْ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٣٦ هِ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ  ْبنِ  ُعَمرَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  َماِلٍك، ْبنِ  ُسَهْیلِ  َأِبي َعمِّ

 َوالشَّْمُس  َواْلَعْصرَ  ،الشَّْمُس  َزاَلتِ  ِإَذا الظُّْهرَ  َصلِّ  َأنْ : «اْألَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِبي ِإَلى َكَتبَ  اْلَخطَّاِب،
رِ  الشَّْمُس، َغَرَبتِ  ِإَذا َواْلَمْغِربَ  ُصْفَرٌة، َتْدُخَلَها َأنْ  َقْبلَ  َنِقیَّةٌ  َبْیَضاءُ   َوَصلِّ  تََنْم، َلمْ  َما اْلِعَشاءَ  َوَأخِّ
ْبحَ    .)٣(»اْلُمَفصَّلِ  ِمنَ  َطِویَلتَْینِ  ُسوَرتَْینِ  ِفیَها َواْقَرأْ  ،)٢( ]ُمْشتَِبَكةٌ [ َباِدَیةٌ  َوالنُُّجومُ  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٣٧  ُعَمرُ  َكَتبَ : َقالَ  ،ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 َواْلَعْصرَ  ِمْثَلُه، َشْيءٍ  ُكلِّ  ِظلُّ  َیُكونَ  َأنْ  ِإَلى الشَّْمُس  َزاَلِت  ِإَذا الظُّْهرَ  َصلُّوا َأنْ « :اْألَْمَصارِ  َأْهلِ  ِإَلى

 اللَّْیَل، َوَتْدُخلُ  الشَّْمُس  َتْغُربُ  ِحینَ  َواْلَمْغِربَ  َثَالَثًة، َأوْ  َفْرَسَخْینِ  الرَّاِكبُ  َیِسیرُ  َما َقْدرَ  َباِقَیةٌ  َوالشَّْمُس 
َالِة، َعنِ  َتَشاَغُلوا َال  اللَّْیِل، ُثُلثِ  ِإَلى الشََّفقُ  َغابَ  ِإَذا َواْلِعَشاءَ   َنامَ  َفَمنْ  َعْیُنُه، َناَمتْ  َفَال  َنامَ  َفَمنْ  الصَّ

  .)٤(»َعْیُنهُ  َناَمتْ  َفَال 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٣٨  ِإنَّ : «ُعمَّاِلهِ  ِإَلى َكَتبَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

َالَة، ِعْنِدي ُأُموِرُكمْ  َأَهمُّ   ،»َأْضَیعُ  ِلِسَواَها َفُهوَ  َضیََّعَها َوَمنْ  ِدیَنُه، َحِفظَ  َعَلْیَها َوَحاَفظَ  َحِفَظَها َمنْ  الصَّ
 َوالشَّْمُس  َواْلَعْصرَ  ِمْثَلُه، َأَحِدُكمْ  ِظلُّ  َیُكونَ  َأنْ  ِإَلى ِذَراًعا اْلَفْيءُ  َكانَ  ِإَذا الظُّْهرَ  َصلُّوا َأنْ : «َكَتبَ  ُثمَّ 

 َواْلِعَشاءَ  الشَّْمُس، َغَرَبتِ  ِإَذا َواْلَمْغِربَ  َثَالَثًة، َأوْ  َفْرَسَخْینِ  الرَّاِكبُ  َیِسیرُ  َما َقْدرَ  َنِقیَّةٌ  َبْیَضاءُ  ُمْرَتِفَعةٌ 

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  .)٢٠٥٣(برقم  ١لم تزد في دار التأصیل ط )(٢
 أحادیثاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال والد أبي سهیل عن عمر بن الخطاب. انظر:  )(٣

 عمر أن: الخطاب بن عمر كاتب محرز بن ربیعة عن أبیه، عن سهیل، عن أبي )٥١٧: ص( جعفر بن إسماعیل
y األثر. وهو صحیح بهذا، واهللا أعلم.األشعري موسى أبي إلى كتب ...  
. وهو )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٤

  ).٢٠٣٦عند المصنف برقم (
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ْبحَ  َعْیُنُه، َناَمتْ  َفَال  َنامَ  َفَمنْ  َعْیُنُه، َناَمتْ  َفَال  َنامَ  َفَمنْ  اللَّْیِل، ُثُلثِ  ِإَلى الشََّفقُ  َغابَ  ِإَذا  َوالنُُّجومُ  َوالصُّ
  .)١(»ُمْشَتِبَكةٌ  َباِدَیةٌ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٣٩   .)٢(ِمْثَلهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٢٠٤٠  َعنِ  ُخثَْیٍم، ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا َقاَل: الرَّ

: َقالَ  ،ِلي ِصْفهُ : ُقْلتُ : َقالَ  ،اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َجاِلٌس  َوُهوَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي ِإَلى ِجْئتُ : َقالَ  )٣(َلِبیَبةَ  اْبنِ 
 اْألُُمورِ  َأْمرِ  َعنْ  َأْخِبْرِني: ُقْلتُ  ،»الثَّْنتَْینِ  َأْقَنعُ  اْلَمْنِكَبْیِن، َبْینَ  َما َبِعیدٌ  َضِفیَرَتْیِن، َذا آَدمَ  َرُجًال  َكانَ «

وا َقْومٍ  ِمنْ : َقالَ  »َأْنَت؟ َفَمنْ : «َقالَ  ،ِمْنَها َلَنا ُبدَّ  َال  الَِّذي َصَالِتَنا َعنْ  َنَبعَ   ،ِبَها َواشََّمُلوا ِبَطاَعِتِهمْ  ُسرُّ
 َكانَ  َفَرَأْیتُ : ُقْلتُ : َقالَ  »َأْوٍس؟ ْبنِ  َعْمِرو ِمنْ  َأْنتَ  َفَأْینَ : «َقالَ  ،ثَِقیفٍ  ِمنْ : ُقْلتُ : »َأْنَت؟ ِممَّنْ : «َقالَ 

 اْلِكَتابِ  َفاِتَحةَ  َلهُ  َفَقَرْأتُ : َقالَ  ،َنَعمْ : ُقْلتُ  »َشْیًئا؟ اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َأَتْقَرأُ : «َقالَ  ،َأْسأُلكَ  ِجْئُتكَ  َوَلِكنِّي َعْمٌرو،
: الحجر} [َواْلُقْرآنَ  اْلَمثَاِني ِمنَ  َسْبًعا آتَْیَناكَ  َوَلَقدْ : {َتَعاَلى اللَّهُ  َیُقولُ  الَِّتي اْلَمثَاِني السَّْبعُ  َهِذهِ : " َفَقالَ 
 َفَقَرْأُتَها ،»اْلُوُضوءِ  آَیةَ  يَّ َعلَ  َفاْقَرأْ : «َقالَ  ،َنَعمْ : ُقْلتُ  »اْلَماِئَدَة؟ ُسوَرةَ  َأتَْقَرأُ : «ِلي َقالَ  ثُمَّ : َقالَ ] " ٨٧
َالةِ  ُوُضوءَ  َعَرْفتَ  ِإالَّ  َأَراكَ  َما: «َفَقالَ  َالةَ  َأِقمِ : {َیُقولُ  اللَّهَ  َسِمْعتَ  َأَما ،»الصَّ } الشَّْمسِ  ِلُدُلوكِ  الصَّ

 َأوْ  -  السََّماءِ  َكِبدِ  َعنْ  الشَّْمُس، َزاَلتِ  ِإَذا: «َقالَ  ،َال : ُقْلتُ "  الشَّْمِس؟ ُدُلوكُ  َما َأَتْدِري ؟]٧٨: اإلسراء[
 َوالشَّْمُس  اْلَعْصرَ  َوَصلِّ  ِحیَنِئٍذ، الظُّْهرَ  َفَصلِّ  ،َنَعمْ : َقالَ  ،»النََّهارِ  ِنْصفِ  َبْعدَ  - السََّماءِ  َبْطنِ  َعنْ 

: َقالَ  ،الشَّْمسِ  ُغُروبُ  َنَعْم،: ُقْلتُ : َقالَ  »اللَّْیِل؟ َغَسقُ  َما َأَتْدِري: «َقالَ  ،َمس ا َلَها َتِجدُ  َنِقیَّةٌ  َبْیَضاءُ 
 َهُهَنا ِمنْ  اللَّْیلُ  َواْدَألَمَّ  الشََّفُق، َذَهبَ  ِإَذا اْلِعَشاءَ  َوَصلِّ  َأَثِرَها، ِفي اْحُدْرَها ثُمَّ  َأَثِرَها، ِفي َفاْحُدْرَها َنَعْم،«
ْلتُ  َوَما اللَّْیِل، ُثُلثِ  َوَبْینَ  َبْیَنكَ  ِفیَما ،-  اْلَمْشِرقِ  ِإَلى َوَأَشارَ  -   َفُهوَ  اْألُُفِق، َبَیاضِ  َذَهابِ  َبْعدَ  َعجَّ

 النَّاسِ  ُكلُّ  َلْیَس : «َقالَ  َنَعمْ : ُقْلتُ : َقالَ  »اْلَفْجَر؟ َأَتْعِرفُ  اْلَفْجُر، َطَلعَ  ِإَذا اْلَفْجرَ  َوَصلِّ  َأْفَضُل،
 ،»السََّدفِ  ِإَلى ثُمَّ  السََّدِف، ِإَلى ِحیَنِئذٍ  َفَصلَِّها َنَعْم،: «َقالَ  ،ِباْلَبَیاضِ  اْصَطَفقَ  ِإَذا: ُقْلتُ : َقالَ  ،»َیْعِرُفهُ 
َالةِ  َعنِ  َأْخِبْرِني،: ُقْلتُ : َقالَ  ،»تَْفُرغَ  َحتَّى السَّْهوِ  ِمنَ  َوَتَحفَّظْ  َواْلَحْبَوةَ  َوٕایَّاكَ : «َحِدیِثهِ  ِفي َوَقالَ   الصَّ

َالةَ  َأِقمِ : {َیُقولُ  اللَّهَ  َسِمْعتَ  َأَما: " َقالَ  ،اْلُوْسَطى } اْلَفْجرِ  َوُقْرآنَ  اللَّْیلِ  َغَسقِ  ِإَلى الشَّْمسِ  ِلُدُلوكِ  الصَّ
                                                           

: انظر. الخطاب بن عمر عن عمر ابن مولى نافع إرسال األول اإلسناد في أنَّ  معإسناده صحیح موقوف،  )(١
 فنافع مرسالً  كان إن): " ٢٩٥/ ١٢( واآلثار السنن معرفة كتابه في البیهقي لقول). ٢٩٠: ص( التحصیل جامع
  ".عمر آل بأخبار وبالعنایة،  الثقات عن بالروایة مشهورا كان عمر ابن مولى

  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  .لبیبة بن نافع بن الرحمن عبد هو )(٣



٤٥٨ 
 

َلَواتِ  َفَذَكرَ "  ]٥٨[النور: }َلُكمْ  َعْوَراتٍ  َثَالثُ  اْلِعَشاءِ  َصَالةِ  َبْعدِ  َوِمنْ { اْآلَیَة،] ٧٨: اإلسراء[  الصَّ
َلَواتِ  َعَلى َحاِفُظوا: " {َقالَ  ثُمَّ  ُكلََّها، َالةِ  الصَّ  َأالَ  اْلَعْصُر، َوِهيَ  َأَال ] ٢٣٨: البقرة} [اْلُوْسَطى َوالصَّ
  .)١(" اْلَعْصرُ  َوِهيَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٢٠٤١  َراِفعٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،)٢(ِزَیادٍ  َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َماِلٌك، َحدَّثََنا: َقالَ  ،الرَّ
َالةِ  َوْقتِ  َعنْ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسَألَ  َأنَّهُ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َمْوَلى  ِإَذا الظُّْهَر، َصلِّ  ُأْخِبُرَك، َأَنا: «ُهَرْیَرةَ  َأُبو َفَقالَ  الصَّ
 َوَبْینَ  َبْیَنكَ  َما َواْلِعَشاءَ  الشَّْمُس، َغَرَبتِ  ِإَذا َواْلَمْغِربَ  ِمْثَلْیَك، ِظلُّكَ  َكانَ  ِإَذا َواْلَعْصرَ  ِمْثَلَك، ِظلُّكَ  َكانَ 
ْبحَ  َوَصلِّ  َعْیَناَك، َناَمتْ  َفَال  اللَّْیِل، ِنْصفِ  ِإَلى ِنْمتَ  َفِإنْ  اللَّْیِل، ُثُلثِ    .)٣(»ِبَغَلسٍ  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٤٢ ، َعنِ  الرَّ  َأَشدَّ  َقْبَلُكمْ  َمنْ  َكانَ : «َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(»ِمْنُكمْ  ِلْلَعْصرِ  َتْأِخیًرا َوَأَشدَّ  ِللظُّْهرِ  َتْعِجیًال 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٤٣ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َأْصَحابُ  َكانَ : «َقالَ  ،اْألَْعَمشِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
ُلونَ  َمْسُعودٍ  ُرونَ  الظُّْهَر، ُیَعجِّ ُلونَ  اْلَعْصَر، َوُیَؤخِّ ُرونَ  اْلَمْغِرَب، َوُیَعجِّ   .)٥(»اْلِعَشاءَ  َوُیَؤخِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٤٤  َفَأخَّرَ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ  ُكنَّا: َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
، َمْسُعودٍ  َأِبي ْبنُ  َبِشیرُ  َحدَّثَِني: ُعْرَوةُ  َلهُ  َفَقالَ  َمرًَّة، اْلَعْصرِ  َصَالةَ  رَ  اْلُمِغیَرةَ  َأنَّ  اْألَْنَصاِريُّ َالةَ  َأخَّ  الصَّ

 َنَزلَ  َجْبَرِئیلَ  َأنَّ  َعِلْمتُ  َلَقدْ  ،ُمِغیَرةُ  َیا !َواللَّهِ  َأَما: «َمْسُعودٍ  َأُبو َلهُ  َفَقالَ  -  اْلَعْصرَ  َیْعِني -  َمرَّةً 
 َعدَّ  َحتَّى  r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَصلَّى َفَصلَّى، َنَزلَ  ثُمَّ  َمَعُه، النَّاُس  َفَصلَّى ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَصلَّى َفَصلَّى،
َالِة؟ َوْقتَ  َسنَّ  ِجْبِریلَ  ِإنَّ  َأوَ  ُعْرَوُة، َیا تَُقولُ  َما اْنُظْر : ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ  ،»َصَلَواتٍ  َخْمَس   َلهُ  َفَقالَ  الصَّ
َالةِ  َوْقتَ  ُیَعلِّمُ  َزالَ  َفَما: «َفَقالَ  ،َمْسُعودٍ  َأِبي ْبنُ  َبِشیرُ  َحدَّثَِني َكَذِلكَ : ُعْرَوةُ   ِمنَ  َغابَ  َحتَّى ِبَعَالَمةٍ  الصَّ
  .)٦(»الدُّْنَیا

                                                           
  ).٣١٣فیه عبد اهللا بن عثمان بن خثیم، صدوق. تقریب التهذیب (ص:  موقوف، حسن إسناده )(١
 بن یزید: ویقال زیاد، أبي بن یزید: ویقال زیاد، بن یزیدزیاد]، وفي ترجمته هو  بن یزید[ )٨/ ١( مالك موطأفي  )(٢

  .)١٣٢/ ٣٢( الرجال أسماء في الكمال تهذیب المدني. زیاد، أبي بن زیاد
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح مقطوع. )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٥٩ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٤٥  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِشَهاٍب، اْبنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َبْیرِ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  َقالَ  ُعْرَوَة، َیْسَألُ  اْلَعِزیِز،  اْلُكوَفِة، َعَلى َوُهوَ  اْلَعْصرِ  ِبَصَالةِ  ُشْعَبةَ  ْبنُ  اْلُمِغیَرةُ  َمسَّى: الزُّ
، َمْسُعودٍ  َأُبو َفَدَخلَ   ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَصلَّى ِجْبِریلُ  َنَزلَ  َلَقدْ  َعِلْمتُ  َلَقدْ  ،ُمِغیَرةُ  َیا: «َلهُ  َفَقالَ  اْألَْنَصاِريُّ
  ». ُأِمْرتُ  َهَكَذا: «َقالَ  ثُمَّ  ،»َیُقوُلهُ  ِبَقْوِلهِ  َمرَّاتٍ  َخْمَس  النَّاُس  َفَصلَّى

َالةِ  َوْقتَ  َأَقامَ  ُهوَ  ِجْبِریلَ  ِإنَّ  َأوَ  ،تَُقولُ  َما اْعَلمْ : ِلُعْرَوةَ  ُعَمرُ  َفَقالَ   َكَذِلكَ : ُعْرَوةُ  َفَقالَ "  ! ؟الصَّ
  .)١(َأِبیهِ  َعنْ  ُیَحدُِّث، َمْسُعودٍ  َأِبي ْبنُ  َبِشیرُ  َكانَ 

  الظُّْهرِ  َوْقتِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٤٦  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َماِلٍك، ْبنُ  َأَنُس  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

r »٢(»الشَّْمُس  َزاَغتِ  ِحینَ  الظُّْهرَ  َصلَّى(.  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٤٧  ُأَصلِّيَ  َأنْ  ِإَلْیكَ  َأَحبُّ  ِحینٍ  َأيُّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْبَراِد، َبْعدَ  َأوْ  ،)٣(تُْبِردُ  ِحینَ : «َقالَ  ،َوَخْلًوا؟ ِإَماًما الظُّْهرَ   الشَِّتاِء؟ ِفي َأَفَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»ِبَها ُتْمِسي َوَال  اْإلِ
ْیفِ  ِفي ُتَصلِّیَها الَِّتي اْلِحینِ  َوَقْبلَ  تُْبِرُد، َوِحینَ : «َقالَ   َصلَّْیُتَها ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  ،»اْلَبْردِ  َأْجلِ  ِمنْ  الصَّ
  .)٤(»ِإَليَّ  َأَحبُّ  تُْبِردُ  َوِحینَ : «َقالَ  ؟ِظلٍّ  ِفي َبْیتٍ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٤٨  َأْبِرُدوا: «َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ،َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َالِة،   .)٥(»َجَهنَّمَ  َفْیحِ  ِمنْ  اْلَحرِّ  ِشدَّةَ  َفِإنَّ  ِبالصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٤٩ ، َعنِ  َوَمْعَمٍر، ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َوَأِبي اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ
، اْشَتدَّ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َسَلَمَة، َالِة، َعنِ  َفَأْبِرُدوا اْلَحرُّ  اْلَحرِّ  ِشدَّةَ  َفِإنَّ  الصَّ

  .)٦(»َجَهنَّمَ  َفْیحِ  ِمنْ 

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  [ُیْبَرُد]. )٢٠٦٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  ).٢٠٤٩إسناده صحیح، وله حكم الرفع. انظر رقم ( )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦



٤٦٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٢٠٥٠  َرُسولَ  َأنَّ  َبَلَغِني: َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 )١(َفْیحِ  ِمنْ : َبْعُضُهمْ  َوَقالَ  -  َجَهنَّمَ  َفْیحِ  ِمنْ  اْلَحرِّ  ِشدَّةَ  َفِإنَّ  الظُّْهِر، َعنِ  َأْبِرُدوا: " َقالَ  r اللَّهِ 

  .)٢("َجَهنَّمَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥١  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ُمَنبٍِّه، ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

r  ُ٣(ِمْثَله(.  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥٢ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ : َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ

  .)٤(»الظُّْهرِ  َوْقتُ  َوَذِلكَ  النََّهاِر، ِنْصفِ  َبْعدَ  َزَیاُغَها الشَّْمسِ  ُدُلوكُ «
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥٣  َصَالةُ : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُموَسى، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

   .)٥(»الشَّْمُس  َتِمیلُ  ِحینَ  الظُّْهرِ 
 َتِمیلُ  ِحینَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  الظُّْهرَ  ُنَصلِّي ُكنَّا: «َیُقولُ  ُعَمرَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َوَكانَ : َقالَ 

  .»ِذَراَعْینِ  َأوْ  ِذَراًعا الرَُّجلِ  ِظلِّ  َعنْ  الشَّْمُس 
                                                           

 طبعة عن والمثبت بالفاء، ،"فیح: "العلمي المجلس طبعة فيقال مدخلوا دار التأصیل على المكتبة الشاملة: " )(١
: قال ثم ،"فیح من: "أوال رواه فقد للمغایرة، یقتضیه والسیاق الصواب، وهو ،[أي قیح] )٢٠٥٤( العلمیة الكتب دار

  ."قیح من: "بعضهم وقال
من  )٢٨٨ - ٢٨٧/ ٨( العلم وجواهر المجالسةرجاله ثقات، والحدیث بالغ. وأخرجه أبو بكر الدینوري في كتابه  )(٢

 شدة فإن بالظهر؛ أبردوا: «r اهللا رسول قال: قال هریرة؛ أبي عن سیرین، بن محمد عن السختیاني، أیوبطریق 
  ، لم أعرفه. الناجي عثمان أبو اهللا عبد بن سعید، وفیه »جهنم فیح من الحر

) من طریق هشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن أبي ٣٤٩ - ١٦/٣٤٨ورواه أحمد في مسنده (
 أبواب فتح من: " أو ،" جهنم فیح من الحر شدة فإن الحر، في الصالة عن أبردوا: " قال r النبي عنهریرة، 

  شعیب األرنؤوط في حاشیته. ، وصححه"جهنم
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
 صالة صلوا: ")٣٥٩ - ٣٥٨/ ٧( العمال كنزوأورد صاحب  ).2070(برقم   ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

 المغرب وصلوا أمیال، ستة الحلیفة ذي إلى الراكب یسیر ما بقدر العصر صالة وصلوا الشمس، تمیل حین الظهر
 ابن عن الرزاق عبد"ثم قال:  .اللیل نصف وبین بینكم الشفق یغیب أن بعد العشاء وصلوا الشمس، تغیب حین

 بن سلیمان عنوزید فیه: " )آلیا الشاملة بترقیم ،١١/ ١٤( األحادیث جامعوهكذا في  ".موسى بن سلیمان عن جریج
 ".أنبئت قال موسى

، فمن الواضح أنَّ السیوطي، )٢١١٩ و ،٢٠٩٤و ،٢٠٧٣ و ،٢٠٥٣( مفرقًا برقمقلت: رواه المصنف 
  وصاحب كنز العمال جمعاه في موضع واحد، كما هو واضح، واهللا أعلم.
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 َما: َیُقولُ  َوَكانَ  الشَّْمِس، َزْیغِ  ِمنْ  الظُّْهرَ  َقُرَبتِ  َما َطاُوسٍ  ِإَلى َأَحبُّ  َوَكانَ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ 
ْلُتَها ، َأَحبُّ  ُهوَ  َعجَّ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنُ  َذَكَرهُ ». اْلَحرِّ  ِفي ِبالظُّْهرِ  ُیْبَردَ  َأنْ  َأَمرَ « r النَِّبيَّ  َأنَّ  َغْیرَ  ِإَليَّ

  .)١(َأِبیهِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥٤ ، َعنِ  الرَّ  َعنْ  اْألَْسَوِد، َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُجَبْیٍر، ْبنِ  َحِكیمِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

 وَالَ  َأَباَها اْستَْثَنتْ  َما: َقالَ  ،»r اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  ِللظُّْهرِ  َتْعِجیًال  َأَشدَّ  َكانَ  َأَحًدا َرَأْیتُ  َما: «َقاَلتْ  َعاِئَشةَ 
  .)٢(ُعَمرَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥٥ ، َعنِ  الرَّ  )٣(ُحَبابٍ  َعنْ  َوْهٍب، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»الظُّْهرِ  َصَالةِ  ِفي: «َیُقولُ  ،َأْشَكاَنا َفَما ،)٤(الرَّْمَضاءَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َشَكْوَنا: َقالَ 

                                                           
للحدیث ثالثة أسانید، أما األول فرجاله ثقات، والحدیث مرسل. وأما الثاني فإسناده ضعیف، فیه إرسال سلیمان  )(١

  . )١٩٠: ص( التحصیل جامعبن موسى األشدق عن ابن عمر. 
فله شاهد من  »اْلَحرِّ  ِفي ِبالظُّْهرِ  ُیْبَردَ  َأنْ  َأَمرَ «طاوس: وأما الثالث فإسناده صحیح مقطوع. أما قول  

  .)٢٠٥١( حدیث أبب هریرة برقم 
مضطرب، الختالفه على حكیم بن جبیر، فمره رواه عن إبراهیم، كما هنا، ومره رواه عن سعید بن جبیر  إسناده )(٢

 تقریب، ضعیف. جبیر بن حكیم، و )٦٤: ص( للترمذي الكبیر العللعن عائشة، كما أشار البخار في كتاب 
  .)١٧٦: ص( التهذیب

 العلم أهل اختاره الذي وهو حسن، حدیث عائشة دیث: "ح)٢٩٣ -٢٩٢/ ١(فائدة: قال الترمذي في سننه   
". قلت: من الواضح أنَّ الترمذي حسن هذا الحدیث من أجل اعتماد علیه أهل بعدهم ومن r النبي أصحاب من

الترمذي أتى في سننه الروایة التي أشار العلم من الصحابة والتابعین، وهذا من منهجه في تحسین الحدیث، مع أنَّ 
  إلیها البخاري، واهللا أعلم.

 رأینا ما: «قالت عائشة، عن سفیان، نا وكیع،عن  )٨٣٦/ ٣( راهویه بن إسحاق مسندفائدة: روى في   
. قلت: من »عنهما اهللا رضي وعمر بكر أبي من وال وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول من للظهر تعجیال أشد أحدا

، وأحمد في )٢٩٢/ ١(ه سنناألسود] كما رواه الترمذي في  عن إبراهیم، عن جبیر، بن حكیمالواضح أنَّ سقط منه [
  عن وكیع، به. )٤٨٨/ ٤١(مسنده 

، اسقط [عائشة]، وأثبت في الحوت یوسف كمالبتحقیق:  )٢٨٥/ ١( شیبة أبي ابن مصنف: في فائدة  
  .محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامةبتحقیق:  )١٩٩/ ٢( شیبة أبي ابن مصنف

قال المحقق: "قد قلبه الناسخ فجعله عن سعید بن حباب عن وهب وراجه "م" و"هق"، والطحاوي وغیر ذلك".  )(٣
[خباب] وقالوا في حاشیته: "قوله: "سعید بن وهب، عن خباب" وقع في  )٢٠٧٢(برقم  ١وفي دار التأصیل ط

وهو قلب من الناسخ والتصویب من صحیح مسلم من حدیث أبي إسحاق".  األصل: "سعید بن خباب، عن وهب"،
  .)٤٣٣/ ١( مسلم صحیحقلت الصواب ما في دار التأصیل، انظر: 

  .)٢٦٣/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .الحر شدة )(٤
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٥٦  َجاِبرٍ  َعنْ  َعِقیٍل، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،الثَّْوِريِّ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»ِبالظَِّهیَرةِ : «َیُقولُ  ،َكاْسِمَها الظُّْهرُ : َقالَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥٧  َعْهدِ  ِفي الظُّْهرَ  ُنَصلِّي ُكنَّا: «َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  َأَباَن، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»َبِقيَ  َما َأمْ  َأْكَثرُ  النََّهارِ  ِمنَ  َمَضى َما َنْدِري َفَال  الشَِّتاِء، ِفي r اللَّهِ  َرُسولِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥٨ ، ُبَدْیلٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َأِبي َعنْ  اْلُعَقْیِليِّ
یِر،  ِفي َوْقَتَها َأْعِرفُ  َفُكْنتُ  الظُّْهَر، r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُأَصلِّي ُكْنتُ : «َقاَلتْ  ،َسمَّاَها اْمَرَأٍة، َعنِ  الشِّخِّ
  .)٤(»الشَّْمُس  َدَلَكتِ  ِإَذا ُیَصلِّیَها َكانَ  الشَّْمسِ  ِقَبلِ  ِمنْ  َواْألَْرِض، السََّماءِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٥٩ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ُعَمرُ  َكانَ : َقالَ  النَّْهِديِّ  ُعْثَمانَ  َأِبي َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  التَّْیِميِّ
  .)٥(»الشَّْمُس  َتُزولُ  ِحینَ  الظُّْهرَ  ُیَصلِّي« اْلَخطَّابِ  ْبنُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٦٠  َخاِلدٍ  ْبنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َوَیِزیدَ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َأِمیرَ  َیا: َقالَ  »ُمَرْیَطاُؤَك؟ َیْنَخِرقَ  َأنْ  َخِشیتَ  َأَما: «َلهُ  َفَقالَ  َمْحُذوَرَة، َأُبو َلهُ  َفَأذَّنَ  َمكَّةَ  ُعَمرُ  َقِدمَ : َقالَ 

 َحارٌَّة، ِتَهاَمةَ  َأْهلِ  َمْعَشرَ  َأْرَضُكمْ  ِإنَّ : «ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ  َأَذاِني، ُأْسِمَعُكمْ  َأنْ  َفَأْحَبْبتُ  َقِدْمتَ  اْلُمْؤِمِنینَ 
تَْینِ  َأْبِردْ  ُثمَّ  َفَأْبِرْد، بْ  ثُمَّ  َأذِّْن، ُثمَّ  َثَالثًا، َأوْ  َمرَّ   .)٦(»آِتكَ  َثوِّ

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
: ص( التهذیب تقریب، ولم یتابعه أحد. لین حدیثه يفموقوف، فیه عبد اهللا بن محمد بن عقیل،  إسناده ضعیف )(٢

 جابر، عن الزبیر، أبي عن الثوري، سفیانمن طریق  )١٧٤: ص(ه معجم. وأخرجه أبو یعلى الموصلي في )٣٢١
 تقریب. صدوق، مسلم بن محمد الزبیر ، وفیه أبو»بیضاء حیة والعصر كاسمها، الظهر: «قال r النبي عن

  ).٥٠٦: ص( التهذیب
قال المحقق: "هذا تفسیر قول جابر، توضیحه أنَّ صالة الظهر تصلى بالظهیرة فإن في تسمیته فائدة:   

  ".!!؟ بالظهر داللة على ذلك كأنه مشتق من الظهیرة
. ومتابعاته )٨٧: ص( التهذیب تقریب، متروك. عیاش أبي بن نمنكر، فیه أبو إسناده الحدیث صحیح، وهذا  )(٣

  .)٣٨١/ ١٩( أحمد مسندصححها شعیب األرنؤوط في حاشیة 
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.  )(٤
  إسناده صحیح موقوف.  )(٥
. )٢٣٩: ص( التحصیل جامعموقوف، فیه إرسال عكرمة بن خالد عن عمر بن الخطاب.  إسناده ضعیف )(٦

 أذنت إذا: «محذورة ألبي: قال عمر أن سفیان، أبي بن حنظلة عن رجل، عن )١٨٣٥(وأخرجه المصنف برقم 
وٕارسال ، وفیه رجًال مبهمًا، »زمزم صفة على یؤذن وكان: «قال »إلیك سأخرج فإني أقم ثم ركعتین، فصل األولى
  ).٤١٢، و١٨٣: ص( التهذیب سفیان عن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاتهما. تقریب أبى بن حنظلة
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٦١  َمْسُعودٍ  اْبنُ  َقالَ : َقالَ  ،ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  )١([...] َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(-  الشَّْمُس  َزاَلتِ  ِحینَ : َقالَ  َحِسْبُتهُ  -  الظُّْهرَ  ِبِهمُ  َفَصلَّى: َقالَ  ،»اْلَوْقتِ  َعنِ  آُلوُكمْ  َال : «ِألَْصَحاِبهِ 

                                                                                                                                                                          
 عن،  أبیه عن،  نافع بن اهللا عبدمن طریق  )١٨٩/ ١( اآلثار معاني شرحوأخرجه الطحاوي في كتابه   

 أفال »للصالة باألذان أبرد ثم،  فأبرد،  الحر شدیدة حارة بأرض إنك: «بمكة محذورة ألبي قال عمر أن: عمر ابن
وفیه عبد اهللا بن نافع،  .الحر لشدة باإلبراد الحدیث هذا في محذورة أبا أمر قد عنه اهللا رضي عمر أن ترى

  .)٣٢٦: ص( التهذیب تقریبضعیف. 
 )٦٤٥/ ١( الكبرى السننوروى أیضًا عن عمر بن الخطاب بأسنانید مرسله، فأخرجه البیهقي في كتابه   

 أما صوته أشد ما ویحه: " فقال محذورة أبي صوت فسمع مكة قدم الخطاب بن عمر أن ملیكة أبي ابنمن طریق 
: فقال مریطاؤك؟ ینشق أن تخاف أما صوتك أشد ما ویحك: فقال بالصالة یؤذنه فأتاه: قال مریطاؤه ینشق أن یخاف

 أذن ثم ثالثا أو مرتین أبرد ثم الناس على فأبرد حارة بلدة في إنك: قال المؤمنین أمیر یا لقدومك صوتي شددت إنما
 جامع. الخطاب بن عمر عن ُمَلْیَكة أبي بن اهللا عبد إرسال فیه، وفیه " إقامتك ثوب ثم ركعتین فاركع انزل ثم

  ).٢١٤: ص( التحصیل
 محذورة أبو أذن: قال سابط، بن الرحمن عبدمن طریق  )٢٨٦/ ١(وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه   

 المؤمنین أمیر یا لك ذخرته نعم،: قال »سمعت؟ الذي محذورة أبا یا أصوتك: «عمر له فقال بمكة، الظهر بصالة
. وعبد الرحمن بن »بها ابرد ثم بالصالة، فابرد الحر، شدیدة بأرض إنك محذورة، أبا یا: «عمر له فقال ألسمعكه،

  .)٣٤٠: ص( التهذیب تقریبسابط لم یدرك زمن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاته. 
 حنیفة، أبي عن )٥٠: ص( اآلثاروأما قوله : "أبردوا بالصالة". فحسن؛ ألنَّ أبا یوسف أخرجه في كتابه   

 عن الحر في الظهر] یعني بالصالة [ أبردوا: «قال عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر أن إبراهیم، عن حماد، عن
 بن عمر عن النخعي إبراهیم إرسال. وفیه أبو حنیفة، وحماد بن أبي سلیمان، كالهما صدوق، وال یضر »جهنم فیح

  ).١٤١: ص( التحصیل جامع. مراسیله صححوا األئمة من جماعة ألنَّ  الخطاب؛
 بن أسامة حدثني: قال المخزومي، الحسن بن محمدمن طریق  )٤٠٤/ ١(أخرجه البزار في مسنده فائدة:   

 اشتد إذا بالصالة أبردوا: " یقول r اهللا رسول سمعت: قال الخطاب بن عمر عن جده، عن أبیه، عن أسلم، بن زید
 فشدة لها، فأذن نفسین في اهللا فاستأذنت بعضا، بعضي أكل: قالت جهنم وٕان جهنم، فیح من الحر شدة فإن الحر
 عمر، عن یروى نعلمه ال الحدیث وهذا. وعلق علیه البزار فقال: "" زمهریرها من البرد وشدة جهنم، فیح من الحر
 منكر الحسن بن ومحمد جده، عن أبیه عن أسامة، عن الحسن، بن محمد ورواه الوجه، هذا من إال r النبي عن

  ".حدیثه احتمل وقد الحدیث،
 صالح، أبي عن األعمش، عن شریك، عن وروي: ")٣٠/ ٢( الكبرى السننقال البیهقي في كتابه فائدة:   

  ".بمحفوظ ولیس مرفوعاً  هریرة أبي عن
، ومن المؤكد أنَّه سقط [أیوب] كما أخرجه الطبراني في كتابه )٢٠٧٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

: قال سیرین، ابن عن أیوب، عن معمر، عن الرزاق، عبد عن إبراهیم، بن إسحاقعن  )٢٥٧/ ٩( الكبیر المعجم
  .الشمس زالت حین: قال حسبته »الظهر بهم فصلى الوقت عن آلوكم ال إني: «ألصحابه مسعود ابن قال



٤٦٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٦٢  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»الظُّْهرَ  َصلَّى ِشْبًرا الظِّلُّ  َفَكانَ  َمْنِزِلِه، ِفي ُیَروِّحَ  َأنْ  َفَأَرادَ  َسَفرٍ  ِفي َكانَ  ِإَذا« r اللَّهِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٦٣ ، َعنِ  الرَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُحدِّْثتُ : َقالَ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
r » َْزاَلتِ  ِإَذا ُیَصلِّي َما َأْعَجلَ  َوَكانَ  الظُّْهَر، ُیَصلِّيَ  َحتَّى َفَیْرَتِحُل، َسَفرٍ  ِفي َمْنِزًال  َیْنِزلْ  َلم 

  .)٣(»الشَّْمُس 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٦٤  َفَال  الشَّْمُس  َماَلتِ  ِإَذا: «ُیَقالُ  َكانَ : َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٤(»السََّفرِ  ِفي َمْنِزِلهِ  ِمنْ  الرَُّجلُ  َیْبَرحِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٦٥  َبَلَغهُ  ِإَذا َكانَ : «ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ُیِنیُخ، َأْمَیاًال  َفَیِسیرُ  ُیَصلَِّي، َأنْ  َقْبلَ  َفَیْرَكبُ  َمْنِزِلهِ  ِفي َوُهوَ  الشَّْمُس، َزاَغِت  َوَقدْ  السََّفرِ  )٥(ِفي َكِثیَرةٌ 
  .)٦(»الظُّْهرَ  َفُیَصلِّي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٦٦ اِج، ْبنِ  ُشْعَبةَ  َعنْ  َكِثیٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  َبِني ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  اْلَحجَّ
 ُتَحلَّ  َحتَّى َیْرَتِفعْ  َلمْ  َمْنِزًال، َنَزلَ  ِإَذا« ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َیُقولُ  َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َسِمْعتُ : َقالَ  َضبَّةَ 

  .)٧(»الرَِّحالُ 

                                                                                                                                                                          
تاریخ وفاتهما.  انظر. مسعود نإرسال محمد بن سیرین عن اب فیه األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، )(١

 مسروق،من حدیث  )٢٥٨/ ٩( الكبیر المعجم. وهو عند الطبراني في كتابه )٤٨٣و ،٣٢٣ :ص( التهذیب تقریب
 إال إله ال والذي هذا: «اهللا عبد قال ثم نعم،: قال الظهر؟: لسلیمان فقلت الشمس، زالت حین اهللا، عبد صلى: قال
  صحیح.، بإسناد »الصالة هذه میقات هو
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٢
  اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، ومن الواضح أنَّ الحدیث مرسل، واهللا أعلم. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
[كان إذا  )٢٠٨٢(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل. ولعل الصواب كان إذا بلغه...". وفي دار التأصیل ط )(٥

  كان في السفر]، وقالوا في حاشیته: "قوله: "كان إذا كان" في األصل غیر واضح، وما أثبتناه أقرب إلى السیاق".
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
إسناده مضطرب؛ الختالفه على شعبة بن الحجاج، فمره رواه عن رجل من بني ضبَّة مرفوعًا كما هنا، ومره  )(٧

)، ومره رواه عن قتادة بن دعامة موقوفًا، كما في ٩٢٦٣موقوفًا كما في رقم ( ضبة نيب من رجل رواه عن حمزة
  .)٩٨/ ٢( األوسط المعجم

  .!!؟ )٢/١١١صححها األلباني في كتابه صحیح سنن أبي داود (فائدة:    
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٤٦٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٦٧  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  َأِبي ْبنِ  َرِبیَعةَ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»ِبَعِشيٍّ  الظُّْهرَ  ُیَصلُّونَ  َوُهمْ  ِإالَّ  النَّاَس  َأْدَرْكتُ  َما: «َقالَ  َأنَّهُ  ،)١(ُمَحمَّدٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٦٨ : َفَقالَ  الشَّْمِس، ُدُلوكِ  َعنْ  َعَطاءً  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َفَلمْ  الشَّْمُس، َتِزیغَ  َأنْ  َقْبلَ  ِفیَها )٣(َفَأْسَرْعتُ  َفُأَصلِّیَها الظُّْهرِ  ِفي ُقْمتُ  ِإنْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ  َمْیُلَها،: ُدُلوُكَها"

  .)٤( ]٧٨: اإلسراء} [الشَّْمسِ  ِلُدُلوكِ : {َتَال  ُثمَّ  ،»َذِلكَ  ُأِحبُّ  َال : «َقالَ  ،َزاَغتْ  َحتَّى َأْرَكعْ 
  اْلَعْصرِ  َوْقتِ  َبابُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٢٠٦٩ : َماِلكٍ  ْبنُ  َأَنُس  َأْخَبَرِني: َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
  .»ُمْرتَِفَعةٌ  َوالشَّْمُس  اْلَعَواِلي ِإَلى الذَّاِهبُ  َفَیْذَهبُ  اْلَعْصرَ  ُیَصلِّي« َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 

  .)٥(" -  َوَأْرَبَعةٍ : َقالَ  َوَأْحَسُبهُ  -: َقالَ  ،َثَالَثةٍ  َأوْ  ِمیَلْینِ  َعَلى َواْلَعَواِلي: الزُّْهِريُّ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٧٠ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ   .)٦(ِمْثَلهُ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  الزُّْهِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٧١    ُیَصلِّي« r النَِّبيُّ  َكانَ  )٧([...] :ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٨(»َطاِلعةً  ُحْجَرِتي ِمنْ  الشَّْمُس  َتْخُرجَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَعْصرَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٧٢ ، َعنِ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ   .)٩(ِمْثَلهُ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  الزُّْهِريِّ

                                                           
  [بن محمد]. )٢٠٨٤(برقم  ١لم یزد في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
كما في أشار  )٢٠٨٥(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل صوابه "فافتتحت". وفي دار التأصیل ط )(٣

  المحقق، وقالوا في حاشیته: "غیر واضح في األصل".
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
 )٢٠٨٨(برقم  ١آخر إسناد الحدیث وأول متنه". وفي حاشیة دار التأصیل ط قال المحقق: "سقط هنا من األصل )(٧

" كذا في األصل، وقد سقط جزء من آخر إسناد هذا الحدیث وجزء من أول متنه، rقالوا: "قوله: "عن ابن شهاب 
البخاري،...، والصواب أن یكون بعد ابن شاهب: "عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي..." كما في صحبح 

  وصحیح مسلم،...، من حدیث ابن شهاب. وینظر:  مسند أحمد،...، عن عبد الرزاق، به".
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٨
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٩



٤٦٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٧٣  َحدَّثَْتِني َلَقدْ : َقالَ ، ُعْرَوةَ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َوَلمْ  َتْظَهَر، َأنْ  َقْبلَ  ُحْجَرِتَها ِفي َوالشَّْمُس  اْلَعْصرِ  َصَالةَ  ُیَصلِّي« َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعاِئَشُة،
  .»ُحْجَرِتَها ِمنْ  )١(اْلَفْيءُ  َیْظَهرِ 

 َما ِبَقْدرِ  اْلَعْصرِ  َصَالةَ  َصلُّوا: «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،ُنبِّْئتُ  ُموَسى ْبنُ  ُسَلْیَمانُ : َفَقالَ 
  .)٣(»)٢(َأْمَیالٍ  ِستَّةَ  اْلُحَلْیَفةِ  ِذي ِإَلى الرَّاِكُب، َیِسیرُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٧٤ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ
r  ََأنََّها َیَرى« ُعَمرَ  اْبنُ  َفَكانَ : َقالَ  ،»َوَماَلهُ  َأْهَلهُ  ُوِترَ  َفَكَأنََّما اْلَعْصِر، َصَالةُ  تَُفوُتهُ  الَِّذي: «َقال 

َالةُ    .)٤(»اْلُوْسَطى الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٧٥  َسِمْعتُ : َیُقولُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .»َوَماَلهُ  َأْهَلهُ  ُوِترَ  َفَكَأنََّما اْلَعْصرُ  تَُفوُتهُ  الَِّذي ِإنَّ : «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ 
  .)٥(»َنَعمْ : «َقالَ  الشَّْمُس؟ َتِغیبَ  َحتَّى: ِلَناِفعٍ  ُقْلتُ  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٧٦  ْبنُ  ُعَمرُ  َكَتبَ : َقالَ  ،َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٦(»الشَّْمُس  َتْغُربَ  َأنْ  ِإَلى َفْرَسَخْینِ  الرَّاِكبُ  َیِسیرُ  َما َقْدرَ  َنِقیَّةٌ  َبْیَضاءُ  َوالشَّْمُس  َصلُّوا َأنْ : «اْلَخطَّابِ 

                                                           
 غریب في النهایة .الشرق جانب إلى الغرب جانب من یرجع ألنه فيء،: الزوال بعد یكون الذي لظلأي ا )(١

  ).٤٨٢/ ٣( واألثر الحدیث
 صالة صلوا: ")٣٥٩ - ٣٥٨/ ٧( العمال كنزوأورد صاحب  ).2090(برقم   ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٢

 المغرب وصلوا أمیال، ستة الحلیفة ذي إلى الراكب یسیر ما بقدر العصر صالة وصلوا الشمس، تمیل حین الظهر
 ابن عن الرزاق عبد"ثم قال:  .اللیل نصف وبین بینكم الشفق یغیب أن بعد العشاء وصلوا الشمس، تغیب حین

 بن سلیمان عنوزید فیه: " )آلیا الشاملة بترقیم ،١١/ ١٤( األحادیث جامعوهكذا في  ".موسى بن سلیمان عن جریج
 ".أنبئت قال موسى

، فمن الواضح أنَّ السیوطي، )٢١١٩ و ،٢٠٩٤و ،٢٠٧٣ و ،٢٠٥٣( قلت: رواه المصنف مفرقًا برقم
  وصاحب كنز العمال جمعاه في موضع واحد، كما هو واضح، واهللا أعلم.

  للحدیث إسنادان، أما األول فإسناده صحیح، ورجاله ثقات. وأما الثاني فرجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٣
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
 التحصیل جامعاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال عروة بن الزبیر عن عمر بن الخطاب.  )(٦
  . )٢٠٣٥(. وهو عند المصنف برقم )٢٣٦: ص(
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٤٦٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٧٧  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
 ُحْجَرِتي )١([...] َوَكاَنتْ  ُحْجَرِتي، ِمنْ  الشَّْمُس  َتْخُرجُ  ِحینَ  اْلَعْصرَ  ُیَصلِّي« r النَِّبيُّ  َكانَ : َقاَلتْ 

  .)٢(»َبْسَطةً 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٧٨  ْبنَ  َعْمَرو َسِمْعتُ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: َقالَ  »اْلَعْصَر؟ َأَصلَّْیُتمُ : «َقالَ  ،َمْرَوانَ  ْبنِ  ِبْشرِ  ِإَماَرةِ  ِفي اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َخاِرجٌ  َوَأَنا اْألَْوِديَّ  َمْیُمونٍ 
  .)٣(»اْلِحینَ  َهَذا اْلَعْصرَ  ُعَمرَ  َمعَ  ُأَصلِّي ُكْنتُ  َلَقدْ : «َقالَ  الظُّْهَر؟ َصلَّْیتُ  اْآلنَ : ُقْلتُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٧٩  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  َطْلَحَة، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ
ْنَسانُ  َفَیْخُرجُ  اْلَعْصرَ  ُنَصلِّي ُكنَّا: «َقالَ  َماِلكٍ   ُیَصلُّونَ  َفَیِجُدُهمْ  ،َعْوفٍ  ْبنِ  َعْمِرو َبِني ِإَلى اْإلِ

  .)٤(»اْلَعْصرَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٨٠  ْبنِ  َأَنسِ  َعَلى َدَخْلَنا: َقالَ  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنِ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

َالةِ  َتْعِجیلَ  َذكَّْرَناهُ  َفَرغَ  َفَلمَّا اْلَعْصَر، ُیَصلِّي َفتََقدَّمَ  الظُّْهرِ  َبْعدَ  َماِلكٍ   َسِمْعتُ : َفَقالَ  ،َذَكَرَها َأوْ  الصَّ
 الشَّْمُس، اْصَفرَّتِ  ِإَذا َحتَّى َأَحُدُهمْ  َیْجِلُس  ،َمرَّاتٍ  َثَالثَ  اْلُمَناِفِقینَ  َصَالةُ  ِتْلكَ : «َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ 
  .)٥(»َقِلیًال  ِإالَّ  ِفیَها اللَّهَ  َیْذُكرُ  َال  َأْرَبًعا، َفَنَقرَ  َقامَ  الشَّْیَطانِ  َقْرنِ  َعَلى َأوْ  َقْرَنْي، َبْینَ  َوَكاَنتْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٨١  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َرَأْیتُ : َقالَ  )٦(َیِزیدَ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٧(»اْلَعْصرِ  ِحینَ  َأْحَیاًنا الظُّْهرَ  َوُیَصلِّي الظُّْهَر، ُیَصلِّي ِحینَ  َأْحَیاًنا اْلَعْصرَ  ُیَصلِّي«

                                                           
  [قدر] )٢٠٩٤(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(١
. وهو )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم األثر صحیح، وهذا إسناده منكر، فیه )(٢

  ، بنحوه.)٢٠٧٣(عند المصنف برقم 
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
. هو [عبید اهللا بن أبي یزید]. كما أشار رواه یحیى القطان، في )٢٠٩٨(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦

 بكر أبي روایة الفوائد معین بن یحیى حدیث من الثاني الجزء، وانظر متابعاته في )١٧٠/ ١( الكبیر التاریخكتاب 
  .)١١٥: ص( المروزي

، وابن معین )١٧٠/ ١( الكبیر التاریخاألثر حسن، وهذا إسناده ضعیف موقوف؛ ألنَّ البخاري أخرجه في كتابه  )(٧
من  )١١٦ - ١١٥: ص( المروزي بكر أبي روایة الفوائد معین بن یحیى حدیث من الثاني الجزءأخرجه في كتابه 



٤٦٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٨٢  َأنَّهُ  ،َطاُوسٍ  َعنْ  َمْیَسَرَة، ْبنُ  ِإْبَراِهیمُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
رُ « َكانَ  ْبَراِهیمَ  ُقْلتُ  ،»ِجد ا الشَّْمُس  َتْصَفرَّ  َحتَّى اْلَعْصرَ  ُیَؤخِّ  ِلَذِلَك، َیُعدُّ  َكانَ  َبلْ : «َقالَ  َرَأْیُتُه؟ َأْمرٌ : ِإلِ
  . »ُیَصلِّيَ  َأنْ  ِبَمكَّةَ  َوالثََّالَثةَ  اْلَیْوَمْینِ  ُیِقیمُ  َكانَ 

ُلَها« َطاُوسٍ  اْبنُ  َكانَ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  َكَذِلكَ  ُرَها َمرَّةً  ُیَعجِّ   .)١(»َمرَّةً  َوُیَؤخِّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٨٣  ُأَصلِّيَ  َأنْ  ِإَلْیكَ  َأَحبُّ  ِحینٍ  َأيُّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٢(»َتْعِجیُلَها: «َقالَ  َوَخْلًوا؟ ِإَماًما اْلَعْصرَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٨٤  ُیَصلِّي ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ  َمَتى: ِلَناِفعٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .)٣(»َأْمَیالٍ  َخْمَسةَ  اللَّْیلِ  َقْبلَ  َسارَ  السَّْیرَ  َأْسَرعَ  َمنْ  تََتَغیَّْر، َلمْ  َبْیَضاءُ  َوالشَّْمُس : «َقالَ  اْلَعْصَر؟
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٨٥  َأِبي َعنْ  َنْضَرَة، َأِبي َعنْ  ُجْدَعاَن، ْبنِ  َزْیدِ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٤(»ِبَنَهارٍ  َیْوًما اْلَعْصرِ  َصَالةَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  ِبَنا َصلَّى: «َقالَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٨٦  َوَجدَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ُمَحمٌَّد، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالُة؟ َهِذهِ  َما: «َقالَ  ،الدِّرَّةُ  َمَعهُ  َجْنِبهِ  ِإَلى َفَجَلَس  اْلَعْصِر، َبْعدَ  ُیَصلِّي اْلُمْنَكِدرَ   َفاَتْتِني اْنَصِرْف، الصَّ
لُ  َفَال  َبْعُضَها، َأوْ  اْلَعْصرُ  َأَحَدُكمُ  َفاَتتْ  ِإَذا: «َفَقالَ  ،»َرْكَعَتانِ  اْلَعْصرِ  ِمنَ   ُصْفَرةُ  ُتْدِرَكهُ  َحتَّى ُیَطوِّ

  .)٥(»الشَّْمسِ 

                                                                                                                                                                          
 في العصر یصلي كان أنه« عباس، ابن عن أبیه، عن یزید، أبي بن اهللا عبید بن محمد عن جریج، ابنطریق 

  . واللفظ البن معین.»العصر وقت في والظهر الظهر، وقت
 بعد قال ثم ،"اهللا عبید حدثني جریج، ابن عن"): ١٧٠/ ١( الكبیر التاریخكما في  القطان یحیىوقال   

  ."اهللا عبید عن جریج، ابن عن": یحیى
  أي التي زید فیه ابنه [محمد] كما هو واضح.  ."أصح واألول": وعلق علیه البخاري، فقال

  ، مثل هذا یحسن حدیثه.یزید أبى بن اهللا عبید بن محمدقلت: 
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  .)٤٠١: ص( التهذیب تقریبإسناده ضعیف، فیه علي بن زید بن جدعان، ضعیف.  )(٤
إسناده ضعیف موقوف، مع أني لم أستطع تعیین محمد، ولكن من الواضح أنَّ بیه وبین عمر بن الخطاب  )(٥

  انقطاع، واهللا أعلم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٦٩ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٨٧  ُیَمسَِّیانِ  َكاَنا: «ِقَالَبةَ  َوَأِبي ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)١(»اْلَعْصرَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٨٨  َوَأَبا ِسیِریَن، ْبنَ  َوُمَحمَّدَ  اْلَحَسَن، َأنَّ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»ِباْلَعْصرِ  ُیَمسُّونَ  َكاُنوا: «ِقَالَبةَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٨٩ ، َعنِ  الرَّ  اْبنَ  َأنَّ  َیِزیَد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
رُ  َكانَ : «َمْسُعودٍ    .)٣(»اْلَعْصرَ  ُیَؤخِّ

  اْلَمْغِربِ  َوْقتِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٢٠٩٠ ، َعنِ  ُجَرْیٍج، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ  اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ

 َأْهِلیِهمْ  ِإَلى َفَیْنَصِرُفونَ « r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  اْلَمْغِربَ  َیْشَهُدونَ  َكاُنوا: َسِلَمةَ  َبِني ِمنْ  ِرَجاًال  َأنَّ  َأْخَبَرُه،
  .)٤(»النَّْبلِ  َمَواِقعَ  ُیْبِصُرونَ  َوُهمْ 

                                                           
  حیح مقطوع.لألثر إسنادان، كالهما ص )(١
  لألثر ثالثة أسانید، كالها صحیحه مقطوعه. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
   .)٢٠٩١(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث جابر بن عبد اهللا برقم   )(٤

 الحدیث هذا في جریج وابن معمر، یقل ولم«: )٦٣/ ١٩( الكبیر المعجم: قال الطبراني في كتابه فائدة
  ".مرسل صحیح"): ٥٥/ ٥( البخاري صحیح شرح القاري عمدةكما في حاتم  أبو قال. و »أبیه عن كعب، ابن عن

 بن إسحاقوفیه  )٢٦٩/ ٥( األوسط المعجماختلف في رفعه فمره روه ابن كعب عن أبیه كما في فائدة:   
 مسند ، كما فيأمیة بن إسماعیل، وتابعه )١٠٠: ص( التهذیب تقریب،  الوهم بعض الزهري عن حدیثه في ،راشد
، وتابعه )٤٩٣: ص( التهذیب تقریب. جداً  الحفظ سيء، ومداره على ابن أبي لیلى، وهو )٣٤٢/ ١( شیبة أبي ابن

العدوي القاضي، ضعیف.  حبیب بن عمر، وفیه )٦٢/ ١٩( الكبیر المعجمیحیى بن سعید األنصاري كما في 
  .)٤١٠: ص( التهذیب تقریب

 خطأ؛ هذا : ")١١٢/ ٢( حاتم أبي البن الحدیث عللوقال أبو حاتم عن الروایة التي ذكر فیه [أبیه] في   
  ". مرسل...  r النبي أن: كعب ابن عن الزهري، عن یروى إنما

 یزید بن یونس فیهو  )٦٣/ ١٩( الكبیر المعجمكما في  أخبره r النبي أصحاب من رجالً  ومره رواه أنَّ    
  ).٦١٤: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، قلیالً  وهماً  الزهري عن روایته في، األیلي

 .یونس حدثنا عنبسة، حدثنا: أحمد قال: ")٣١١/ ٥( الكبیر التاریخوجمع البخاري هذا الختالف في كتابه   
  .r النبي مع یصلون كانوا أنهم أخبروه؛ منهم رجاالً  أن كعب، ابن حدثني شهاب، ابن عن المبارك، ابن وتابعه

  .r النبي أن كعب، بن اهللا عبد أخبرني الزهري، عن شعیب، عن: الیمان أبو وقال
  .r النبي مع یصلون سلمة بني من رجال كان إن: قال إسحاق، ابن حدثنا: الوهبي وقال



٤٧٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٩١ ، َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َعِقیٍل، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
 َمَواِقعَ  ُأْبِصرُ  َوَأَنا ِمیٌل، َوِهيَ  َمَناِزِلَنا، ِإَلى َنْرِجعُ  ُثمَّ  اْلَمْغِرَب، r النَِّبيِّ  َمعَ  ُنَصلِّي ُكنَّا: «َقالَ  اللَّهِ 

  .)١(»النَّْبلِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٩٢ ، َعنِ  الرَّ ، ُمْسِلمٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ  ،َغْفَلةَ  ْبنِ  ُسَوْیدِ  َعنْ  اْلُجْعِفيِّ

َالَة، َهِذهِ  َصَالَتُكمْ  َصلُّوا: «َیُقولُ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َسِمْعتُ : َقالَ    .)٢(»ِلْلَمْغِربِ  ُمْسِفَرةٌ  َواْلِفَجاجُ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٩٣ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ،اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َطاِرقِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

 اْلُمْنَتِظِرینَ  َوَال  ِبِفْطِرُكْم، اْلَمْسُبوِقینَ  ِمنَ  َتُكوُنوا َال  َأنْ : «اْألَْمَصارِ  َأْهلِ  ِإَلى اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكَتبَ 
  .)٣(»النُُّجومِ  اْشِتَباكَ  ِبَصَالِتُكمُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٩٤  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُأْنِبْئتُ : َقالَ  ُموَسى ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
r  َ٤(الشَّْمُس  َتِغیبُ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ  َصلُّوا: «َیُقولُ  َكان(«.  

   .»اللَّْیلِ  َأوَّلُ  َیُكونُ  ِحینَ  ُیَصلِّیَها« َطاُوٌس  َوَكانَ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ  
                                                                                                                                                                          

  .r النبي عن أبیه، عن كعب، بن اهللا عبد أخبرني الزهري، عن: راشد بن إسحاق وقال
 من رجالً  أن أخبره، كعب بن الرحمن عبد أن شهاب، ابن عن مالك، عن جویریة، عن:  أسماء ابن وقال

  .أخبره r النبي أصحاب
 من رجاالً  أن اهللا، عبد بن الرحمن عبد أخبرني عمه، عن شهاب، ابن أخي ابن حدثنا: یعقوب وقال

  .أخبروه r النبي أصحاب
  ."مثله كعب، ابن سمع شهاب، ابن عن: صالح وقال

  صوابه كما قال أبو حاتم، واهللا أعلم.قلت: 
  .)٣٢١: ص( التهذیب تقریب، صدوق. عقیل بن محمد بن اهللا عبدإسناده حسن، فیه  )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
 احتجت األئمة ألنَّ  الخطاب؛ بن عمر عن المسیب بن سعید إرسال فیه أن مع، موقوف صحیح إسناده )(٣

  ).١٨٤: ص( التحصیل جامع. بمراسیله
 صالة صلوا: ")٣٥٩ - ٣٥٨/ ٧( العمال كنزوأورد صاحب  ).٢١١١(برقم   ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٤

 المغرب وصلوا أمیال، ستة الحلیفة ذي إلى الراكب یسیر ما بقدر العصر صالة وصلوا الشمس، تمیل حین الظهر
 ابن عن الرزاق عبد"ثم قال:  .اللیل نصف وبین بینكم الشفق یغیب أن بعد العشاء وصلوا الشمس، تغیب حین

 بن سلیمان عنوزید فیه: " )آلیا الشاملة بترقیم ،١١/ ١٤( األحادیث جامعوهكذا في  ".موسى بن سلیمان عن جریج
 ".أنبئت قال موسى

، فمن الواضح أنَّ السیوطي، )٢١١٩ و ،٢٠٩٤و ،٢٠٧٣ و ،٢٠٥٣( قلت: رواه المصنف مفرقًا برقم
  العمال جمعاه في موضع واحد، كما هو واضح، واهللا أعلم.وصاحب كنز 
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ُلهُ : «َقالَ  اللَّْیِل؟ َغَسقُ  َما: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َقالَ   ُأَصلِّيَ  َأنْ  ِإَليَّ  َفَأَحبَّهُ  َیْدُخلُ  ِحینَ  َأوَّ
لُ  َیْدُخلُ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ    .)١(»اْلَمْغِربِ  َأوَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٩٥  اْبنِ  َأْصَحابِ  َبْعضِ  َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َوَكانَ  ،»َوْقُتَها َواللَّهِ  َهَذا: «َفَیُقولُ  ،الشَّْمُس  َتْغُربُ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ  ُیَصلِّي َكانَ : َمْسُعودٍ  اْبنَ  َأنَّ  َمْسُعوٍد،

َالةِ  ِمنَ  َشْيءٍ  َعَلى َیْحِلفُ  َال    .)٢(َغْیَرَها الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٩٦  -  اللَّهِ  ِلَعْبدِ  اْبًنا َسِمْعتُ : َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َحاِجبُ  َیْغُربُ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ  ُیَصلِّي"  َمْسُعودٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  ِإنَّ : َیُقولُ  ،)٣(َمْسُعودٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َیْعِني
َالةَ  َأِقمِ : {َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اللَّهُ  َقالَ  الَِّذي اْلَوْقتُ  َأنَّهُ  َوَیْحِلفُ  الشَّْمِس،  َغَسقِ  ِإَلى الشَّْمسِ  ِلُدُلوكِ  الصَّ

ْلَواتِ  َذَكرَ : «َقالَ ]. ٧٨: اإلسراء} [اللَّْیلِ    .)٤(»َأْحَفْظُهنَّ  َفَلمْ  ُكلَُّهنَّ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٠٩٧  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  َعْمٍرو، َأِبي ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ

لُ  َأْفَطرَ  ِإَذا اْلَمْغِربَ  ُیَصلِّي« r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  ُعْتَبَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ    .)٥(»اْلُمَعجِّ
                                                           

  للحدیث ثالث أسانید، أما األول فرجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(١
 ).١٤٢/ ١٢( بغداد تاریخ انظر. طاوس عن جریج ابن تدلیس فیه مقطوع، ضعیف وأما الثاني فإسناده

  وأما الثالث فإسناده صحیح مقطوع.
من  )٤٥/ ٢( همصنفاألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه ابن أبي شیبة في  )(٢

: اهللا عبد فقال الشمس، فوجبت بیته، في اهللا عبد مع جالسا كنت: قال أبیه، عن األسود، بن الرحمن عبدطریق 
 أفطر حین غیره، إله ال الذي واهللا هذا«: قال ثم] ٧٨: اإلسراء} [اللیل غسق إلى الشمس لدلوك الصالة أقم{

  ، بإسناد صحیح.»الصالة هذه وقت وبلغ الصائم،
[سمعت أبا عبیدة بن عبد اهللا بن مسعود]، وقالوا في حاشیته:  )٢١١٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

من طریق  )٢٣٠/ ٩( الكبیر المعجم"غیر واضح باألصل". قلت: هو كذلك؛ ألنَّ أخرجه الطبراني في كتابه 
  الدَّبري، به، وفیه كما في دار التأصیل.

 جامع. مسعود بن اهللا عبد أبیه عن، مسعود بن اهللا عبد بن عبیدة اأب إرسال فیه أنَّ  معإسناده صحیح موقوف،  )(٤
 الغلیل إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیل كتاب صاحب لقول ؛)٢٠٤: ص( التحصیل

 االتصال على محمول أبیه عن وحدیثه. أبیه من یسمع ولم مسعود بن اهللا عبد ابن هو عبیدة وأبو): "٢٨: ص(
 أنه إال أبیه من یسمع لم وٕان عبیدة وأبو والدارقطني، والنسائي المدیني بن كعلي الحفاظ - حكمه في وما - قبله
 من جماعة هذا وعلى مسعود، ابن أصحاب وكبار بیته، أهل من أبیه حدیث یأخذ فهو أبیه، بحدیث الناس أعلم من

  ) ".١٤/ ٦": (الفتح" في رجب وابن) ٤٠٤/ ٦": (الفتاوى" في كما تیمیة كابن المحققین
 ،عمرو أبي بن وعمرو. )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم إسناده منكر، فیه )(٥

  ).٤٢٥: ص( التهذیب تقریب. أحد یتابعه ولم، وهم ربما
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٩٨  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  ،َغْیُرهُ  َأوْ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)١(»اْلَمْغِربِ  ِمنَ  َفَواًتا ِعْنِدي َأْخَوفُ  َصَالةٌ  َما: «َیُقولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٠٩٩  الَ : «َیُقولُ  َكانَ  َطاُوًسا َأنَّ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  ُجَرْیٍج، َواْبنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
رَ  َأنْ  َبْأَس    .)٢(»ِباْلُمْزَدِلَفةِ  اْلَحاجُّ  ُیَصلِّیَها َما َقْدرَ  اْلِعلَِّة، َوُذو اْلُمَساِفرُ  اْلَمْغِربَ  ُیَؤخِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٠٠ َبْیِر، َأِبي َعنْ  َیِزیَد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ : r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َجاِبرٍ  َعنْ  الزُّ
  .)٣(»َمكَّةَ  َدَخلَ  َحتَّى اْلَمْغِربَ  ُیَصلِّ  َفَلمْ  ِبَسِرَف، الشَّْمُس  َلهُ  َغَرَبتْ «

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٠١ ، َعنِ  الرَّ رَ  َما َأْبَعدُ  َما: ِلَساِلمٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،َسِعیدٍ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الثَّْوِريِّ    َأخَّ
  
  
  

  .)٥(»َأْمَیالٍ  َثَماِنَیةُ  َوَبْیَنُهَما ،)٤(اْلُعُفوقِ  َذاتِ  ِإَلى اْلَجْیشِ  َذاتِ  ِمنْ : «َقالَ  اْلَمْغِرَب؟ ُعَمرَ  اْبنُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٠٢ ِبیعُ  َكانَ : َقالَ  ،َماِعزٍ  ْبنِ  َبْكرِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َیُقولُ  ُخثَْیمٍ  ْبنُ  الرَّ

َالةِ  اْغِسقْ : «اْلَغْیمُ  ِفیَها الَِّتي اْلَعِشیَّةِ  ِفي ِلْلُمَؤذِّنِ    .)٦(»ِبالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٠٣  ِمنْ  َخَرجَ  َعبَّاٍس، اْبنَ  َأنَّ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

اِئمُ  َأْفَطرَ  ِحینَ  َمرَّ  َأْرِضهِ  ةَ  َجاءَ  َحتَّى اْلَمْغِرَب، ُیَصلِّ  َفَلمْ  اْلَمِدیَنةَ  ُیِریدُ  الصَّ  َفَجَمعَ  الظَّْهَرانِ  ِمنَ  اْلِمَحجَّ
َالُة، َذِلكَ  َقْبلَ  َلهُ  َوُیَقالُ  اْلِعَشاِء، َوَبْینَ  َبْیَنَها، ُروا: «َفَیُقولُ  الصَّ   .)١(»َعْنُكمْ  َشمِّ

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
. )٩٥: ص( التهذیب تقریب، متروك الحدیث. وزيالخُ  یزید بن إبراهیمالحدیث حسن، وهذا إسناده منكر، فیه  )(٣

 من r اهللا رسول خرج: " قال جابر، عن الزبیر، أبي عن األجلح،من طریق  )١٧٥/ ٢٢(وأخرجه أحمد في مسنده 
، اهللا عبد بن األجلح فیه. و " مكة من أمیال تسعة وهي سرف، أتى حتى یصل فلم الشمس، غروب عند مكة

  ).٩٦: ص( التهذیب تقریب. صدوق
قال المحقق: "كذا في ص، وفي الموطأ المغرب بالعقیق،...، ولم أقف على "ذات العفوق". وفي دار التأصیل  )(٤
[العقیق]، وقالوا في حاشیته: "في األصل "السفوق"، والظاهر أنَّه تصحیف؛ فقد ذكره البیهقي في  )٢١١٨(برقم  ١ط

  المعرفة،...، من روایة الثوري كالمثبت، وكذلك أخرجه مالك في الموطأ".
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
    إسناده صحیح مقطوع. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٣ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٠٤  ِبالرُّْحَبةِ  الشَّْمَس  َیْعِرفُ  َوْهبٌ  َكانَ : َقالَ  ،َبِحیرٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َفَعَلهُ  َمرَّةٍ  َغْیرَ  َبْیِتِه، ِفي ِإالَّ  اْلَمْغِربَ  ُیَصلِّي َفَال « َفَیْرَكبُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٠٥  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الرَّ
َالَة، َیْفِرُض  َجْبَرِئیلُ  َجاَءهُ « َها اْلَمْغِربَ  ِإالَّ  ِلَوْقتَْیِن، َصَالةٍ  ُكلَّ  َفَصلَّى الصَّ  ِحینَ  َواِحدٍ  َوْقتٍ  ِفي َصالَّ

  .)٣(»الشَّْمُس  َغاَبتِ 
  اْآلِخَرةِ  اْلِعَشاءِ  َوْقتِ  َبابُ 

 ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،ِبْشرٍ  ْبنِ  ِزَیادِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َسِعیدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا -  ٢١٠٦
زَّاقِ  َعْبدِ  َعَلى َقَرْأَنا: َقالَ  ،الدََّبِريُّ  َعبَّادٍ  ْبنِ   َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َهمَّاٍم، ْبنِ  الرَّ

، َسِعیدٍ   ِبالسَِّواكِ  َألََمْرُتُهمْ  ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوَال : " r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ
ْرتُ  ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َوَلْوَال  اْلُوُضوِء، َمعَ   اللَّْیِل، ِنْصفِ  ِإَلى َأوْ  اللَّْیلِ  ُثُلثِ  ِإَلى اْلِعَشاءِ  َصَالةَ  َألَخَّ
 َمنْ  َفُأْعِطَیُه، َیْسَأُلِني؟ َمنْ : َفَیُقولُ  الدُّْنَیا، َسَماءِ  ِإَلى َیْنِزلُ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َربََّنا ِإنَّ : َقالَ  َأوْ  -  اللَّهَ  َفِإنَّ 

  .)٤(" َلهُ  َفَأْسَتِجیبَ  َیْدُعوِني؟ َمنْ  َلُه، َفَأْغِفرَ  َیْسَتْغِفُرِني؟
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٠٧ َناِد، َأِبي َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْألَْعَرِج، َعنِ  الزِّ

 -  »اْلِعَشاءِ  َوِبتَْأِخیرِ  ُوُضوٍء، ِلُكلِّ  ِبالسَِّواكِ  َألََمْرُتُهمْ  اْلُمْؤِمِنینَ  َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوَال : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 
  .)٥(- اْلَعَتَمةَ  َیْعِني

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
، والحدیث مرسل. وله شاهد )٩٣: ص( التهذیب تقریب، متروك. یحیى أبى بن محمد بن إبراهیماإلسناد فیه  )(٣

 غابت حین واحد لوقت المغرب له فصلى الغد جاءه ثم«بلفظ:  )٤٩١/ ١( الدارقطني سننمن حدیث أبا هریرة في 
  .)٣/٢٩٩(، صدوق. تحریر تقریب التهذیب علقمة بن عمرو بن محمد، وفیه »الصائم فطر وحل الشمس

  .)٢٥٩/ ٢( داود أبي صحیحوله شاهد من حدیث جابر بن عبد اهللا، صححه األلباني في كتابه   
. )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري بن عمر اهللا عبدالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه  )(٤

 ثلث إلى العشاء صالة ألخرتللفظ: ").  ما عدا ١٤٣، وص ٨٥/ ٩البخاري ( صحیحومتن هذا الحدیث مقسم في 
  .)٢٦٠/ ٢٨( أحمد مسند"، صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة اللیل

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥



٤٧٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٠٨  َأِبي ِإَلى ُعَمرُ  َكَتبَ : َقالَ  ،َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ْرُتمْ  َفِإنْ  اللَّْیِل، ُثُلثِ  َوَبْینَ  َبْیَنُكمْ  ِفیَما اْلِعَشاءِ  َصَالةَ  َصلُّوا َأنْ  ُموَسى  َتُكوُنوا َوَال  اللَّْیِل، َشْطرِ  َفِإَلى َأخَّ

  .)١(" اْلَغاِفِلینَ  ِمنَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٠٩ ، َعنِ  الرَّ   .)٢(ِمْثَلهُ  َأِبیهِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١١٠  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكَتبَ : َقالَ  ،ُبْرَقانَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

ْلُتمْ  َوَما اللَّْیِل، ُثُلثِ  َوَبْینَ  َبْیَنُكمْ  ِفیَما اْألُُفقِ  َبَیاُض  َذَهبَ  ِإَذا اْلِعَشاءِ  َصَالةَ  َصلُّوا َأنْ «  َذَهابِ  َبْعدَ  َعجَّ
  .)٣(»َأْفَضلُ  َفُهوَ  اْألُُفقِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١١١  ْبنُ  ُعَباَدةُ  َكانَ : َیُقولُ  ،َمْكُحوًال  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َیِزیدَ  ْبنِ  َثْورِ  َعنْ  الرَّ
اِمِت،  َوُهوَ : «َمْكُحولٌ  َقالَ  ،»اْلُحْمَرةُ  َذَهَبتِ  ِإَذا اْآلِخَرةَ  اْلِعَشاءَ  ُیَصلَِّیانِ « َأْوسٍ  ْبنُ  َوَشدَّادُ  الصَّ

  .)٤(»الشََّفقُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١١٢  َأْعَتمَ : َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ْبنُ  ُعَمرُ  َفَقامَ  َواْستَْیَقُظوا، َوَرَقُدوا، َواْسَتْیَقُظوا، النَّاُس، َرَقدَ  َحتَّى ِباْلِعَشاِء، َلْیَلةٍ  َذاتَ  r اللَّهِ  َنِبيُّ 
َالُة،: َفَقالَ  ،اْلَخطَّابِ   َعَلى r َیَدهُ  َواِضعٌ  َماءً  َرْأُسهُ  َیْقُطرُ  اْآلنَ  ِإَلْیهِ  َأْنُظرُ  َكَأنِّي r النَِّبيُّ  َفَخَرجَ  الصَّ

  .)٥(»َهَكَذا ُیَصلُّوَها َأنْ  َألََمْرُتُهمْ  ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوَال : «َفَقالَ  ،َرْأِسهِ  ِشقِّ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١١٣ : َقالَ  ،َعَطاءٍ  َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

: َفَقالَ  َماًء، َیْقُطرُ  َوَرْأُسهُ  َخَرجَ  ُثمَّ  َلْیَلًة، اْلِعَشاءِ  ِبَصَالةِ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأْعَتمَ : َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ 
َالةَ  َهِذهِ  ُأَصلِّيَ  َأنْ  َألَْحَبَبتُ  ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوَال «   .)٦(»اْلَوْقتِ  ِلَهَذا الصَّ

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
  .إسناده صحیح مقطوع )(٣
للألثر ثالثة أسانید، أما األول والثاني فكالهما ضعیف موقوف، فیهما إرسال مكحول عن عبادة بن الصامت،  )(٤

  . وأما الثالث فإسناده صحیح مقطوع.)٢٨٥: ص( التحصیل جامعوشداد بن أوس. 
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
. )٣١٧/ ٣( التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمدالحدیث صحیح، وهذا إسناده حسن، فیه  )(٦

  ).٢١١٢وهو عند المصنف برقم (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١١٤  ِبْنتُ  ُكْلُثومٍ  ُأمِّ  َعنْ  َحِكیٍم، ْبنُ  اْلُمِغیَرةُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َوَحتَّى اللَّْیِل، َعامَّةُ  َذَهبَ  َحتَّى َلْیَلٍة، َذاتَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأْعَتمَ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأْخَبَرْتُه، َبْكرٍ  َأِبي
  .)١(»ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوالَ  َلَوْقُتَها ِإنَّهُ : «َفَقالَ  َفَصلَّى، َخَرجَ  ُثمَّ  اْلَمْسِجِد، َأْهلُ  َنامَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١١٥  ُعَمَر، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َناِفعٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َرَها َلْیَلةً  َعْنَها ُشِغلَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ   َعَلْیَنا َخَرجَ  ُثمَّ  اْستَْیَقْظَنا، ُثمَّ  َرَقْدَنا، ثُمَّ  اْستَْیَقْظَنا، ثُمَّ  َرَقْدَنا، َحتَّى َفَأخَّ

َالةَ  َهِذهِ  َیْنَتِظرُ  اْألَْرضِ  َأْهلِ  ِمنْ  َأَحدٌ  َلْیَس : «َفَقالَ  r النَِّبيُّ    .)٢(»َغْیُرُكمْ  الصَّ
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٢١١٦ ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ

ْبَیانُ  النَِّساءُ  َنامَ : َفَقالَ  ،ُعَمرُ  َفَناَداهُ  َلْیَلٍة، َذاتَ  ِباْلِعَشاءِ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأْعَتمَ : َقالَ   ِإَلْیِهمْ  َفَخَرجَ  َوالصِّ
َالةَ  َهِذهِ  َیْنَتِظرُ  َما: «َفَقالَ    .»اْألَْرضِ  َأْهلِ  ِمنْ  َغْیُرُكمْ  َأَحدٌ  الصَّ

  .)٣(»ِباْلَمِدیَنةِ  َمنْ  ِإالَّ  َیْوَمِئذٍ  ُیَصلِّي َیُكنْ  َوَلمْ : «الزُّْهِريُّ  َقالَ  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١١٧  َأوْ  ِإَماًما ُأَصلَِّیَها َأنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ : َعَطاءٌ  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ُرَها َخْلًوا َها َكَما ُأَؤخِّ  الَ  َوَسًطا َفَصلَِّها النَّاسِ  َوَعَلى َعَلْیَك، َذِلكَ  َشقَّ  َفِإنْ  ،)٤(َلْیَلةً  r النَِّبيُّ  َصالَّ
َلًة، َرًة، َوَال  ُمَعجَّ  َشِدیدٍ  ِبِكَتابٍ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ِإَلى َكَتبَ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َفِإنَّ : ُقْلتُ  ُمَؤخَّ

 ُأَناًسا َأنَّ  َبَلَغهُ  َأنَّهُ  ِكَتاِبهِ  ِفي َوَیْذُكرُ  ،»الشََّفقُ  َیِغیبَ  َحتَّى اْآلِخَرةُ  اْلِعَشاءُ  ُتَصلَّى َأنْ  ِفیهِ  َیْنَهى«
  .)٥(" َشِدیدٍ  ِبَأْمرٍ  َذِلكَ  ِفي َوَیْأُمُرُهمْ  الشََّفقُ  َیِغیبَ  َأنْ  َقْبلَ  ُیَصلُّوَنَها

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١١٨  ُیَباِلي الَ  َكانَ « ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  ،َناِفعٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َرَها، َأمْ  َأَقدََّمَها،   .)٦(»َوْقِتَها َعنْ  النَّْومُ  َیْغِلُبهُ  َال  َكانَ  ِإَذا َأخَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١١٩  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُأْنِبْئتُ : َقالَ  ُموَسى ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
r  َ٢(»)١(اللَّْیلِ  ِنْصفِ  َوَبْینَ  ،َبْیَنُكمْ  الشََّفقُ  َیِغیبَ  َأنْ  َبْعدَ  اْلِعَشاءَ  َصلُّوا: «َیُقولُ  َكان(.  

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
  [لیلتئذ] )٢١٣٤(برقم  ١في دار التأصیل ط )(٤
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.  )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦



٤٧٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٢٠  اْبنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َیِزیَد، َأِبي ْبنُ  اللَّهِ  ُعَبْیدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»َبْأٌس  اْلَعَتَمةِ  ِبَتْأِخیرِ  َلْیَس : «َیُقولُ  َعبَّاسٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٢١  َفَكانَ : َقالَ  َمكََّة، ِإَلى َمْكُحولٍ  َمعَ  َخَرْجَنا: َقالَ  ،َراِشدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
 ُهوَ « :َوَیُقولُ  ،اْلُحْمَرةُ  َتْذَهبَ  َحتَّى ِباْلِعَشاءِ  ُیَناِديَ  َال  َأنْ  َیْأُمُرهُ  َفَكانَ  َلُه، ُیَؤذِّنُ  َیِزیدَ  ْبنُ  َثْورُ 

  .)٤(»الشََّفقُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٢٢  الشََّفقُ : «َیُقولُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  َناِفٍع، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٥(»اْلُحْمَرةُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٢٣ : َطاُوًسا َرَأْیتُ : َقالَ  ،َمْیَسَرةَ  ْبنُ  ِإْبَراِهیمُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

: َقالَ  ،»َیْنَقِلبُ  ثُمَّ  اْآلِخَرَة، اْلِعَشاءَ  ُیَصلِّي ثُمَّ  َرْكَعتَْیِن، َیْرَكعُ  ثُمَّ  َسْبًعا، َوَیُطوفُ  اْلَمْغِرَب، ُیَصلِّي«
 َأْعَلمُ  َوَال : «َقالَ  ،»اْنَقَلبَ  ُثمَّ  اْآلِخَرَة، اْلِعَشاءَ  َصلَّى ُثمَّ  َرْكَعَتْیِن، َرَكعَ  اْلَمْغِربَ  َصلَّى ِإَذا ِبِمًنى َوَكانَ «

  .)٦(»الشََّفقِ  ُغُروبِ  َقْبلَ  ِإالَّ  َذِلكَ 
                                                                                                                                                                          

 صالة صلوا: ")٣٥٩ - ٣٥٨/ ٧( العمال كنزوأورد صاحب  ).٢١٣٦(برقم   ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١
 المغرب وصلوا أمیال، ستة الحلیفة ذي إلى الراكب یسیر ما بقدر العصر صالة وصلوا الشمس، تمیل حین الظهر
 ابن عن الرزاق عبد"ثم قال:  .اللیل نصف وبین بینكم الشفق یغیب أن بعد العشاء وصلوا الشمس، تغیب حین

 بن سلیمان عنوزید فیه: " )آلیا الشاملة بترقیم ،١١/ ١٤( األحادیث جامعوهكذا في  ".موسى بن سلیمان عن جریج
 ".أنبئت قال موسى

السیوطي، ، فمن الواضح أنَّ )٢١١٩ و ،٢٠٩٤و ،٢٠٧٣ و ،٢٠٥٣( قلت: رواه المصنف مفرقًا برقم
  وصاحب كنز العمال جمعاه في موضع واحد، كما هو واضح، واهللا أعلم.

  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع.  )(٤
. )٣٢٦: ص( التهذیب تقریبموقوف، فیه عبد اهللا بن نافع، ضعیف.  األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف )(٥

 عبید أنبأ الرزاق، عبد ثنا ،الرمادي منصور بن أحمدمن طریق  )٥٤٨/ ١( الكبرى السننوأخرجه البیهقي في كتابه 
  ، به. بإسناد صحیح. نافع عن عمر بن اهللا

،  نافع عن،  أنس بن مالك ثنا،  یعقوب بن عتیقمن طریق  )٥٠٦/ ١(رواه الدارقطني في سننه فائدة:   
. وعلق علیه البیهقي في »الصالة وجبت الشفق غاب فإذا الحمرة الشفق:  «r اهللا رسول قال: قال،  عمر ابن عن

 وال: ")٢٠٥/ ٢( واآلثار السنن معرفة". وقال مرة في كتابه موقوف والصحیح: ")٥٤٨/ ١( الكبرى السننكتابه 
  ".شيء r النبي عن فیه یصح

  .إسناده صحیح مقطوع )(٦
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٤٧٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٢٤  ِإَذا َماِلٍك، ْبنُ  َأَنُس  َكانَ : َقالَ  ُسَلْیَمانَ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ،)١(َعاِمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٢(»اْألُُفَقاِن؟ اْسَتَوى َهلِ  اْنُظْر : «-  َلهُ  ِلَمْوًلى َأوْ  - َلهُ  ِلُغَالمٍ  َقالَ  ،اْلِعَشاءَ  ُیَصلِّيَ  َأنْ  َأَرادَ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٢٥  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
r» : ِعیِف، َضْعفُ  َلْوَال ْرتُ  السَِّقیمِ  َوَسَقمُ  الضَّ   .)٣(»اْلِعَشاءِ  َصَالةَ  َألَخَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٢٦  ُیَصلِّي« ُمَعاِوَیُة، َرَأْیتُ  َلَقدْ : َقالَ  ،َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .»الشََّفقُ  َیِغبِ  َوَلمْ  اْلِعَشاَء، َفُیَصلِّيَ  َیْخُرجَ  َحتَّى َسْبِعیَن، َأوْ  َسْبًعا ِإالَّ  َأُطوفُ  َما ُثمَّ  اْلَمْغِرَب،

 َألَُطوفُ  َوإِنِّي: «َعَطاءٌ  َقالَ  ،»الشََّفقُ  َیِغیبَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلِعَشاءَ  َصلِّ : «َیُقولُ  َعَطاءٌ  َفَكانَ : َقالَ  
  .)٤(»اْلِعَشاءَ  ُأَصلِّي ُثمَّ  اْلَمْغِرِب، َبْعدَ  َسْبًعا َأْحَیاًنا

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٢٧  ُیَصلِّي: «َطاُوًسا َرَأْیتُ : َقالَ  ،ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٥(»َیْنَقِلبُ  ُثمَّ  اْلِعَشاَء، ُیَصلِّي ُثمَّ  َواِحًدا، َسْبًعا َیُطوفُ  ُثمَّ  اْلَمْغِرَب،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٢٨ : َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٦(»َعْیُنهُ  َناَمتْ  َفَال  اللَّْیلِ  ثُُلثِ  َبْعدَ  َنامَ  َفَمنْ  اللَّْیِل، ُثُلثِ  َوَبْینَ  َبْیَنكَ  ِفیَما اْلِعَشاءَ  َصلِّ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٢٩ ، َعنِ  الرَّ : َقالَ  ،َغْفَلةَ  ْبنِ  ُسَوْیدِ  َعنْ  اْألَْعَلى، َعْبدِ  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٧(»اْلَعاِملُ  َوَیْكَسلُ  اْلَمِریُض، َیَنامَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلِعَشاءَ  َصلُّوا: «َیُقولُ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َسِمْعتُ 

  َبْعَدَها َوالسََّهرِ  َقْبَلَها النَّْومِ  َبابُ 
                                                           

 ١: في دار التأصیل طتقال المحقق: "أظنه عامر بن عبد الواحد من رجال التهذیب، وٕاال فالصواب معمر". قل )(١
[معمر] وقالوا في حاشیته: "في األصل: "عامر"، وهو خطأ، والتصویب من األوسط البن  )٢١٤١(برقم 

  المنذر،...، من طریق عبد الرزاق".
  .إسناده صحیح موقوف )(٢
 جامعیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه إرسال قتادة بن دعامة عن جابر بن عبد اهللا األنصاري. الحدیث صح )(٣

  .)٩٤٢/ ٢( وزیادته الصغیر الجامع صحیح. ومتابعاته صححها األلباني في كتابه )٢٥٥: ص( التحصیل
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح. )(٤
/ ٣( التهذیب تقریب تحریرالطائفي، صدوق.  مسلم بن محمداألثر صحیح، وهذا إسناده حسن مقطوع، فیه  )(٥

  ).٢١٢٣. وهو عند المصنف برقم ()٣١٧
 التحصیل جامع: انظر. الخطاب بن عمر عن عمر ابن مولى نافع إرسال فیه أنَّ  معإسناده صحیح موقوف،  )(٦
 عمر ابن مولى فنافع مرسالً  كان إن): " ٢٩٥/ ١٢( واآلثار السنن معرفة كتابه في البیهقي لقول ؛)٢٩٠: ص(

  ".عمر آل بأخبار وبالعنایة،  الثقات عن بالروایة مشهورا كان
  إسناده صحیح موقوف. )(٧



٤٧٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٣٠ ، َعنِ  الرَّ  َعْبدَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،َخْیَثَمةَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
، ِإالَّ  اْلِعَشاءِ  َصَالةِ  َبْعدَ  َسَمرَ  َال : «r النَِّبيِّ  َعنِ : َیُقولُ  اللَّهِ    .)١(»ُمَساِفرٍ  َأوْ  ِلُمَصلٍّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٣١ ، َعنِ  الرَّ  النَِّبيِّ  َعنِ  َبْرَزَة، َأِبي َعنْ  اْلِمْنَهاِل، َأِبي َعنْ  َعْوٍف، َعنْ  الثَّْوِريِّ
r، » ُ٢(»َبْعَدَها َواْلَحِدیثِ  َقْبَلَها، النَّْومِ  َعنِ  - َنَهى َأوْ  - َكِرهَ  َأنَّه(.  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٣٢ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  َخَرَشةَ  َعنْ  ُمْسِهٍر، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
  .)٣(»َبْعَدَها السََّمرِ  َعَلى النَّاَس  َیْضِربُ « اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َرَأْیتُ : َقالَ  ،اْلُحرِّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٣٣ : َقالَ  ،َجْعَدةَ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهٍ  ِمنْ  َما ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َوالَِّذي: «َوَقالَ  ،َعَلْیهِ  َفَسلَّمَ  َساِمرٍ  َعَلى اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َمرَّ 

  .)٤(»اللَّهِ  ِبَتْقَوى َوُأوِصیُكمْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٣٤  ْبنِ  َخَرَشةَ  َعنْ  ُمْسِهٍر، ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

   َأَسَمًرا: «َفَقالَ  ِبالدِّرَِّة، َبْیَنُهمْ  َفَفرَّقَ  اْلِعَشاءِ  َبْعدَ  َسَمُروا َقْوًما اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َرَأى: َقالَ  ،اْلَفَزاِريِّ  اْلُحرِّ 
  

ِلِه، ِمنْ    .)٥(»آِخِرهِ  ِمنْ  َوَنْوًما َأوَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٣٥  اْمَرَأةٍ  َعنِ  ،َأَنًسا اْألَْعَمى َخَلفٍ  َأُبو َسَألَ : َقالَ  ،َأَبانَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َحتَّى َتَنامُ  َال  َأيْ  ،النَّْومِ  َبْعدَ  ُتَصلِّيَ  َال  َأنْ  )٦(آُمُرَها: «َقالَ  ،اْآلِخَرةِ  اْلِعَشاءِ  َقْبلَ  تََنامُ  َأْهِلِه، ِمنْ 

                                                           
 أحمد مسندالحدیث حسن، وهذ إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. ومتابعاته حسنها شعیب األرنؤوط في حاشیة  )(١
)٩٠/ ٦(.  

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
  .إسناده صحیح موقوف )(٣
 التهذیب تقریبعن عمر بن الخطاب. انظر تاریخ وفاتهما.  جعدة بن یحیىإسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال  )(٤
  .)٥٨٨، و٤١٢:ص(

  .إسناده صحیح موقوف )(٥
كما  )٢١٥٢(برقم  ١قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "مرها" بصیغة األمر". وفي دار التأصیل ط )(٦

  أشار المحقق.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٩ 
 

 الَِّذي ُمرِ : ُقْلَنا ،»ُمْرَها: «َقالَ  ،اْلُمَؤذِّنُ  َأذَّنَ  ِإَذا ُیوِقَظَها َأنْ  َأْهِلَها َبْعُض  َیْأُمرُ  ِإنََّما: َقالَ  ،»ُتَصلِّيَ 
  .)١(تََنامَ  َأنْ  َیَدْعَها َفَال  ُیوِقَظَها َأنْ  َأَمْرُتهُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٣٦  َطَلْبتُ : َقالَ  ،َواِئلٍ  َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ
 ُیَحذِّرُ « َكانَ  ،y اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  ِإنَّ : َفَقالَ  ِلْلَحِدیِث،: ُقْلتُ : َقالَ  َطَلْبَتِني؟ ِلمَ : َفَقالَ  ُحَذْیَفَة،

  .)٢(»النَّْومِ  َصَالةِ  َبْعدَ  ِباْلَحِدیثِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٣٧  َسِمَعتْ  َأنََّها َعاِئَشَة، َعنْ  ُأَصدُِّق، َمنْ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َقطُّ  َراِقًدا r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َما اْلَعَتَمِة؟ َبْعدَ  اْلَحِدیثُ  َهَذا َما: «َفَقاَلتْ  ،اْلَعَتَمةِ  َبْعدَ  َیَتَحدَّثُ  ُعْرَوةَ 
  .)٣(»َفَیْسَلمُ  َراِقًدا َأوْ  َفَیْغَنُم، ُمَصلًِّیا ِإمَّا َبْعَدَها، ُمَتَحدِّثًا َوَال  َقْبَلَها،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٣٨ ، َعنِ  الرَّ  َنَزَلتْ  اْآلَیةَ  َهِذهِ  َفِإنَّ : "َوَزادَ  ،َنْحَوهُ  َأَنسٍ  َعنْ  َأَباَن، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)٤(] "١٦: السجدة} [اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُبُهمْ  تََتَجاَفى{ :]١٩١: عمران آل} [اللَّهَ  َیْذُكُرونَ : {َذِلكَ  ِفي

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٣٩  َبِني ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ُمَحمٍَّد، ْبنُ  ُعْثَمانُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِمنَ  اْلُحُمرُ  تََناَهَقتِ  َوإَِذا اْآلِخَرِة، اْلِعَشاءِ  َبْعدَ  َوالسََّمرَ  ِإیَّاُكمْ : «َقالَ  َأنَّهُ  ،r النَِّبيِّ  ِإَلى َیْرَفُعهُ  َسِلَمَة،
  .)٥(»الشَّْیَطانِ  ِمنَ  ِباللَّهِ  َفاْسَتِعیُذوا اللَّْیِل،

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٤٠  ِمنَ  اْلُحُمرُ  َتَناَهَقتِ  ِإَذا: "َیُقولُ  َعَطاءً  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٦(" الرَِّجیمِ  الشَّْیَطانِ  ِمنَ  ِباللَّهِ  َأُعوذُ  ،الرَِّحیمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ : َفُقوُلوا ،اللَّْیلِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٤١  َوالسََّمرَ  اْلِعَشاِء، َقْبلَ  النَّْومَ  َیْكَرهُ  َكانَ : «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٧(»َبْعَدَها

                                                           
 :ص( التهذیب تقریب، كالهما متروك. عیاش أبي بن أبان، و األعمى خلف وأبموقوف، فیه  ضعیف جداً إسناده  )(١

   .)٦٣٧و ،٨٧
  .)٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، البجلي العالء بن یحیىالحدیث موضوع موقوف، فیه  )(٢
 الحسان التعلیقاتالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. ومتابعاته صححها األلباني في كتابه  )(٣

  .)١٢٥/ ٨( حبان ابن صحیح على
. )٨٧: ص( التهذیب تقریب، متروك. عیاش أبي بن نمنكر، فیه أبو إسناده الحدیث صحیح دون الزیادة، وهذا  )(٤

  .)١٢٥/ ٨( حبان ابن صحیح على الحسان التعلیقاتوله شاهد من حدیث عائشة صححه األلباني في كتابه 
  اإلسناد فیه رجًال مبهمًا، ومن الواضح أنَّ الحدیث مرسل.  )(٥
  إسناده صحیح مقطوع. )(٦
  .إسناده صحیح مقطوع )(٧



٤٨٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٤٢  َعنْ  َوَمْعَمٍر، َناِفٍع، َعنْ  َأَنٍس، ْبنِ  َوَماِلكِ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)١(»َعْیُنهُ  َناَمتْ  َفَال  اْلِعَشاءِ  َقْبلَ  َنامَ  َمنْ : «َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٤٣ ، اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َبْعدَ  ِبالسََّمرِ  َبْأَس  َال : «َقالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َلْیٍث، َعنْ  التَّْیِميِّ
  .)٢(»ِلْلِفْقهِ  اْلِعَشاءِ 

زَّاِق، َعْبدِ  -  ٢١٤٤  َألَنْ : «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٣(»َبْعَدَها َأْلُغوَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  اْلِعَشاِء، َعنِ  َأَنامَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٤٥  َألَنْ : «َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٤(»َبْعَدَها َأْلُغوَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  -  اْلَعَتَمةَ  اْألَْعَرابُ  َسمَّاَها -  الَِّتي اْلِعَشاءِ  َعنِ  َأْرُقدَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٤٦  اْلِعَشاءِ  َعنِ  َرَقدَ  ُربََّما« َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٥(»ُیوِقُظوهُ  َأنْ  َأْهَلهُ  َوَیْأُمرُ  اْآلِخَرِة،

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٤٧ ، َعنِ  الرَّ    َعنْ  ،)٦(اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  َلْیَلى، َأِبي اْبنِ  َعنِ  الثَّْوِريِّ
  
  

یَّةَ  َوَكاَنتْ  -  َجدَِّتِه، ، َكانَ : َقاَلتْ  -  َعِليٍّ  ُسرِّ   .)٧(»اْلِعَشاءِ  َقْبلَ  ِثَیاُبهُ  َوَعَلْیهِ  َیَناُم، ُثمَّ  َیَتَعشَّى،« َعِليٌّ
                                                           

 التحصیل جامع: انظر. الخطاب بن عمر عن عمر ابن مولى نافع إرسال فیه أنَّ  مع، موقوف صحیح إسناده )(١
 عمر ابن مولى فنافع مرسالً  كان إن): " ٢٩٥/ ١٢( واآلثار السنن معرفة كتابه في البیهقي لقول ؛)٢٩٠: ص(

  ".عمر آل بأخبار وبالعنایة،  الثقات عن بالروایة مشهوراً  كان
: ص( التهذیب تقریب. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه ضعیف مقطوع، إسناده )(٢

٤٦٤.(   
    .إسناده صحیح مقطوع )(٣
  إسناده صحیح مقطوع )(٤
  صحیح موقوف.إسناده  )(٥
من  )٣١٥/ ٢( الحدیث علل، وأخرجه ابن أبي حاتم في كتابه  )٢١٦٤(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٦

. وهو كذلك في الرازي اهللا عبد بن اهللا بد]، وقال أبو حاتم: هو عاهللا عبد بن اهللا عبدطریق ابن أبي لیلى، به. وفیه [
  . فمن الواضح أنَّه صحف هنا، واهللا أعلم.)١٢١/ ٢( شیبة أبي ابن مصنف

 كما هنا، وفي الرازي اهللا عبد بن اهللا بدضعیف موقوف، الختلفه على ابن أبي لیلي، فمره رواه عن ع إسناده )(٧

 مسندكما في  األصبهاني ابنومره رواه عن  ).١٢١/ ٢( شیبة أبي ابن مصنف في، و )٣١٥/ ٢( الحدیث علل
 أحمد مسندوفي  ).١٢١/ ٢( شیبة أبي ابن مصنف في، ومرة ذكر فیه جدته كما هنا، و )٢٢٩/ ٢( أحمد
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٤٨١ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٤٨ ، َعنِ  الرَّ  َكانَ : َقالَ  اْألَْسَودِ  َعنِ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الثَّْوِريِّ
  .)١(»َرَمَضانَ  ِفي َواْلِعَشاءِ  اْلَمْغِربِ  َبْینَ  َما َوَیَنامُ  َلْیَلتَْیِن، ِفي اْلُقَرآنَ  َیْخِتمُ «

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٤٩  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  َمكََّة، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  الرَّ
َبْیرِ   ِإنَّ  ؟)٢(ُعَریَّةُ  َیا َكاِتَبْیكَ  ُتِریحُ  َأَال : َعاِئَشةُ  َفَناَدْتِني ،اْآلِخَرةِ  اْلِعَشاءِ  َبْعدَ  َأَتَحدَّثُ  ُكْنتُ : َقالَ  ،الزُّ
  .)٣(»َبْعَدَها َیَتَحدَّثُ  َوَال  َقْبَلَها، َیَنامُ  َال « َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولَ 

زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٢١٥٠  َمنْ : «َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َأنَّ  َبَلَغِني: َقالَ  ،الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ
  .)٤(»الشََّفقُ  َیِغیبَ  َأنْ  َقْبلَ  ُیَصلِّيَ  َأنْ  َبْأَس  َفَال  اْلِعَشاِء، َصَالةِ  َقْبلَ  َیَنامَ  َأنْ  َخِشيَ 

  
  
  

  اْآلِخَرةِ  اْلِعَشاءِ  اْسمِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٥١ ، َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  َلِبیٍد، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

 َعَلى اْألَْعَرابُ  َیْغِلَبنَُّكمُ  َفَال  اْلِعَشاِء، َصَالةُ  ِإنََّها: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّْحَمِن،
ِبلِ  َعنِ  ُیْعِتُمونَ  َفِإنَُّهمْ  َصَالِتُكْم، اْسمِ    .)٥(»اْإلِ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٥٢  َسَلَمَة، َأِبي َعنْ  َلِبیٍد، َأِبي ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،ُعَیْیَنةَ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ِإنََّها َأَال  َصَالِتُكْم، اْسمِ  َعَلى اْألَْعَرابُ  َیْغِلَبنَُّكمُ  َال  َأَال : " اْلِمْنَبرِ  َعَلى َیُقولُ  َسِمْعُتهُ : َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 

ِبلِ  َعنِ  ُیْعِتُمونَ  َوُهمْ  اْلِعَشاُء، ِبلَ : َقالَ  َأوْ  -  اْإلِ   .)١(" -  اْإلِ
                                                                                                                                                                          

/ ٢( الحدیث علل. وعلق أبو حاتم في كتاب )٣١٥/ ٢( الحدیث علل، ومره ذكر فیه جده كما في )٢/٢٢٩(
  ".أسیلة جدته عن: هو إنما جده؛ عن: قال من غلطعلى لفظ جده فقال: " )٣١٥

  . )٤٩٣: ص( التهذیب تقریب. جداً  الحفظ سيءقلت: من الواضح أنَّ الخطأ من ابن أبي لیلى؛ ألنَّه هو 
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
كما في  )٢١٦٦(برقم  ١قال المحقق: "في األصل "عریرة"، وعند ابن حبان "یا عري". وفي دار التأصیل ط )(٢

  األصل.
من طریق  )٣٥٥/ ١٢(في صحیحه  حبان ابنإسناده صحیح، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّه عیین في روایة  )(٣

  جعفر بن سیلمان، به. وهو [هشام بن عروة]. 
  رجاله ثقات، واألثر بالغ.  )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥



٤٨٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٥٣ ، َغْیَالنَ  ْبنِ  َتِمیمِ  َعنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َعْبدِ  َعنْ  الثََّقِفيِّ
 َسمَّاَها اللَّهَ  َفِإنَّ  َصَالِتُكْم، اْسمِ  َعَلى ُتْغَلُبنَّ  َال  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدَ  َیا: «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعْوفٍ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ 
  .)٢(»ِإِبِلِهمْ  َحْلبِ  ِإْعَتامِ  َأْجلِ  ِمنْ  اْلَعَتَمَة، اْألَْعَرابُ  َسمَّاَها َوإِنََّما اْلِعَشاَء،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٥٤  ِإَذا ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ ": َقالَ  )٣([...] ،َروَّادٍ  َأِبي ْبنِ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
  .)٤(" َعَلْیِهمْ  َوَصاحَ  َغِضبَ  ،اْلَعَتَمةَ : َیُقوُلونَ  َسِمَعُهمْ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٥٥  اْألَْعَرابُ  َیْغِلَبنَُّكمُ  الَ : «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َبَلَغِني،: َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  .)٥(- اْلِعَشاءَ  َیْعِني - »َصَالِتُكمْ  اْسمِ  َعَلى

  
ْبحِ  َوْقتِ  َبابُ    الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٥٦ ْبحَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َصلَّى: َقالَ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َیْوًما الصُّ
  .)٧(»َوْقتٌ  َهَذْینِ  َبْینَ  َما: «َقالَ  ُثمَّ  اْلَغِد، ِمنَ  ِبَها َأْصَبحَ  ُثمَّ  ،)٦([...]

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٥٧  َوْقتِ  َعنْ  َفَسَأَلهُ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َقامَ  َرُجًال  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ْبِح،  َحتَّى َعْنُه، َفَخلَّى َیْأُمَرُه، َحتَّى ُیِقیمَ  َال  َأنْ  َبْعدُ  َأَمَرهُ  ُثمَّ  اْلَفْجِر، ُطُلوعِ  ِعْندَ  َفَأَقامَ  ُمَناِدَیُه، َفَأَمرَ  الصُّ

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح، وله حكم الرفع. )(١
 وطبقات األولیاء حلیةالحدیث صحیح، وهذا إسناده ضعیف، فیه رجًال مبهمًا. وأخرجه أبو نعیم في كتابه  )(٢

 شرحبیل، بن غیالن عن،  الطائف أهل من رجل عن،  رواد أبي بن العزیز عبدمن طریق  )٣٨٥/ ٨( األصفیاء
 إال نكتبه لم عوف بن الرحمن عبد حدیث من غریبعوف، به. وعلق علیه أبو نعیم فقال: " بن الرحمن عبد عن
  ".اإلسناد بهذا

  ).٢١٥٢وله شاهد من حدیث ابن عمر برقم (
 واإلجماع السنن في األوسط، وأخرجه ابن المنذر في كتابه )٢١٧١(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٣

/ ٢(من طریق الدَّبري، به. وزید فیه [عن نافع]، وكذلك أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  )٣٧٣/ ٢( واالختالف
  من طریق عبد العزیز بن أبي رواد، به. )١٩٧

  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  )، موصوًال.٢١٥٢وهو عند المصنف برقم ( رجاله ثقات، والحدیث بالغ. )(٥
[َفَغلََّس]، وقالوا في حاشیته: "في األصل كأنه: "فجلس"،  )٢١٧٣(برقم  ١هكذا هنا، وزید في دار التأصیل ط )(٦

  والصواب ما أثبتناه".
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٧
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٤٨٣ 
 

َالِة؟ َوْقتِ  َعنْ  السَّاِئلُ  َأْینَ : «َقالَ  )١(ثُمَّ  ِبِه، َفَصلَّى َفَقامَ  َأَمَرُه، ُثمَّ  ِجد ا، َأْسَفرَ   َفَقالَ  ،الرَُّجلُ  َفَقامَ  ،»الصَّ
َالتَْیِن؟ َمَعَنا َأَشِهْدتَ : «r النَِّبيُّ  َلهُ  َالتَْینِ  َبْینَ  َما: «َقالَ  ،َنَعمْ : َقالَ  ،»الصَّ   .)٢(»َوْقتٌ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٥٨  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َكِثیٍر، ْبنُ  َكِثیرُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْبِح، َصَالةِ  َوْقتِ  َعنْ  r النَِّبيَّ  َسَألَ  َرُجًال  َأنَّ  َحاِرَثَة، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ   َمَعَنا اْلَیْومَ  َصلَِّها: «َفَقالَ  الصُّ
َها اْلُجْحَفةِ  ِمنَ  َنِمَرةَ  ِبَقاعِ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َفَلمَّا ،»َوَغًدا لُ  َطَلعَ  ِحینَ  َصالَّ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى اْلَفْجِر، َأوَّ
َرَها، ُطًوى ِبِذي ُه، َأوْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأُقِبَض : النَّاُس  َقالَ  َحتَّى َأخَّ َها َصالَّ  َأْقَبلَ  ُثمَّ  الشَّْمِس، َأَمامَ  َفَصالَّ
 َدَعا ثُمَّ  ،»َعَذابٌ  َألََصاَبُكمْ  َفَعْلُتمْ  َلوْ : «َقالَ  ،َصلَّْیَنا َلوْ : ُقْلَنا: َقاُلوا ،»ُقْلُتْم؟ َماَذا: «َفَقالَ  ،النَّاسِ  َعَلى

  .)٣(»َصَالَتيَّ  َبْینَ  َما َوْقُتَها: «َفَقالَ  ،السَّاِئلَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٥٩ ، َعنِ  الرَّ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َعْجَالَن، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، َواْبنِ  الثَّْوِريِّ

 ِبَصَالةِ  َأْسِفُروا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َخِدیجٍ  ْبنِ  َراِفعِ  َعنْ  َلِبیٍد، ْبنِ  َمْحُمودِ  َعنْ  َقَتاَدَة، ْبنِ  ُعَمرَ 
  .)٤(»اْلَغَداةِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٦٠ ، َعنِ  الرَّ    َكانَ : َقالَ  ،َیِزیدَ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ
  

  .)٥(»اْلَغَداةِ  ِبَصَالةِ  ُیْسِفرُ « اللَّهِ  َعْبدُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٦١  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  الرَّ

 »! َلُكْم؟ َما: «َفَقالَ  ،اْنَصَرْفَنا ِحینَ  َنْلَتِفتُ  َفَجَعْلَنا اْلَغَداِة، َصَالةَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َمعَ  َصلَّْیَنا: َقالَ  ،َیِزیدَ  ْبنِ 
َالةِ  َهِذهِ  ِمیَقاتُ  َغْیُرهُ  ِإَلهَ  َال  َوالَِّذي َهَذا: " َفَقالَ  ،َتْطُلعُ  الشَّْمَس  َأنَّ  َنَرى: َفُقْلَنا َالةَ  َأِقمِ { الصَّ  ِلُدُلوكِ  الصَّ

  .)٦(" اللَّْیلِ  َغَسقُ  َوَهَذا الشَّْمِس، ُدُلوكُ  َفَهَذا ،]٧٨: اإلسراء} [اللَّْیلِ  َغَسقِ  ِإَلى الشَّْمسِ 

                                                           
  .)٢١٧٤(برقم  ١لم تزد في دار التأصیل ط )(١
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٢
 تقریبلم یدرك زمن زید بن الحاریة. انظر: تاریخ وفاته.  عباس بن اهللا عبد بن عليإسناده ضعیف، فیه  )(٣

  .)٤٠٣: ص( التهذیب
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
. )٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، العالء بن یحیىاألثر صحیح، وهذا إسناده موضوع موقوف، فیه  )(٦

  بمعناه. )٢١٦٢(وهو عند المصنف برقم 



٤٨٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٦٢  اللَّهِ  ِلَعْبدِ  اْبًنا َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْبحِ  ُیَغلُِّس  َمْسُعودٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َكانَ : َیُقولُ  ،َمْسُعودٍ  ْبنِ  َبْیِر، اْبنُ  ِبَها ُیَغلُِّس  َكَما ِبالصُّ  َوُیَصلِّي الزُّ

 ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوُقْرآنَ  اللَّْیلِ  َغَسقِ  ِإَلى: {اللَّهُ  َقالَ  َلُكَما، ِإنَّهُ  َواللَّهِ : " َوَیُقولُ  ،الشَّْمُس  َتْغُربُ  ِحینَ  اْلَمْغِربَ 
  .)١(] "٧٨: اإلسراء} [َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ  ُقْرآنَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٦٣  َوَكانَ  اْلَفْجُر، َیْطُلعُ  ِحینَ  َوْقُتَها: «َطاُوٌس  َقالَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .)٢(»ِبَها ُیْسِفرَ  َأنْ  ِإَلْیهِ  َأَحبَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٦٤  ِبَصَالةِ  ُیْسِفرُ  َكانَ  َأنَّهُ « َأِبیهِ  َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اْلَغَداةِ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٦٥ ، َعنِ  الرَّ    َسِمْعتُ : َقالَ  ،َرِبیَعةَ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  ُعَبْیٍد، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
  

ْبحِ  َصَالةَ  َیْعِني - »َأْسِفْر  َأْسِفْر : «ِلُمَؤذِِّنهِ  َیُقولُ  َعِلی ا،   .)٤(- الصُّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٦٦ ، َعنِ  الرَّ  َیُقولُ  ُجَبْیرٍ  ْبنَ  َسِعیدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،ِإَیاسٍ  ْبنِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

ْبحِ  َصَالةَ  َیْعِني - »َأْسِفرْ  َأْسِفْر : «ِلْلُمَؤذِّنِ    .)٥(-  الصُّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٦٧ ، َعنِ  الرَّ  ُمَؤذًِّنا، َوُكْنتُ : ِإْبَراِهیمُ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،اْلُمْكِتبِ  ُعَبْیدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

ْبحِ  َصَالةَ  َیْعِني -  »َأْسِفْر  َأْسِفْر «   .)١(-  الصُّ

                                                           
وهو [أبة عبیدة بن عبد اهللا بن  )٢٠٩٦(إسناده صحیح موقوف، مع أنَّ فیه رجًال مبهمًا؛ ألنَّه تمَّ تعیینه برقم  )(١

: ص( التحصیل جامع. مسعود بن اهللا عبد أبیه عن مسعود بن اهللا عبد بن عبیدة اأبمسعود]، والیضر إرسال 
): ٢٨: ص( الغلیل إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیل كتاب صاحب لقول ؛)٢٠٤

 في وما - قبله االتصال على محمول أبیه عن وحدیثه. أبیه من یسمع ولم مسعود بن اهللا عبد ابن هو عبیدة وأبو"
 الناس أعلم من أنه إال أبیه من یسمع لم وٕان عبیدة وأبو والدارقطني، والنسائي المدیني بن كعلي الحفاظ - حكمه

 كابن المحققین من جماعة هذا وعلى مسعود، ابن أصحاب وكبار بیته، أهل من أبیه حدیث یأخذ فهو أبیه، بحدیث
  ) ".١٤/ ٦": (الفتح" في رجب وابن) ٤٠٤/ ٦": (الفتاوى" في كما تیمیة

". الریح شبه فهو قال: قال إذا ،...، جریج ابن كان: "القطان سعید بن یحیى لقول ؛مقطوع ضعیف إسناده )(٢
   ).٣٥١/ ١٨( الكمال تهذیب

  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده ضعیف مقطوع، فیه عبید بن إیاس، لم أعرفه. )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٦٨  ،اْلُحرِّ  ْبنِ  َخَرَشةَ  َعنْ  اْلُحَصْیِن، َأِبي َعنْ  َعیَّاٍش، ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  الرَّ
ْبِح، ِبَصَالةِ  ُیَغلُِّس  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكانَ «: َقالَ    .)٢(»َذِلكَ  َبْینَ  َوُیَصلِّیَها َوُیْسِفُر، الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٦٩  ُأَصلِّيَ  َأنْ  ِإَلْیكَ  َأَحبُّ  ِحینٍ  َأيُّ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْبحَ  لُ  ثُمَّ  اْآلِخُر، اْلَفْجرُ  َیْنَفِجرُ  ِحینَ : «َقالَ  َوَخْلًوا؟ ِإَماًما الصُّ ُكوِع، اْلِقَراَءِة، ِفي ُتَطوِّ  َحتَّى َوالسُُّجوِد، َوالرُّ

 ِحینَ  ُیَصلِّیَها َكانَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َبَلَغِني َوَلَقدْ  ،»النَّاَس  َوَتتَآمَّ  اْلَفْجُر، َسَطعَ  دْ َوقَ  ِمْنَها َتْنَصِرفَ 
  .)٣(" ُیوُسفَ  ُسوَرةَ  ِإْحَداُهَما ِفي َیْقَرأُ  َوَكانَ  اْآلِخُر، اْلَفْجرُ  َیْنَفِجرُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٧٠  َصلِّ  َأنْ  ُعَمرُ  َكَتبَ  « :َقالَ  ،اْلَعاِلَیةِ  َأِبي َعنْ  َقتَاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ْبحَ    .)٤(»اْلِقَراَءةَ  َوَأِطلِ  ِبَغَلٍس، ُمْشتَِبَكةٌ  َوالنُُّجومُ  اْلَفْجرُ  َطَلعَ  ِإَذا الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٧١  َمْیُمونٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َحیَّاَن، ْبنِ  َمْنُصورِ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْبَح، اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ  ُأَصلِّي ُكْنتُ : «َقالَ  اْألَْوِديِّ   َعَرْفتُ  َما َجْنِبي، ِإَلى اْبِني َكانَ  َوَلوْ  الصُّ
  .)٥(»َوْجَههُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٧٢  َسِمعَ  َأنَّهُ  َلِقیٌط، َحدَّثَِني: َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َبْیرِ  اْبنَ    .)٦(»َصاِحِبي َوْجهَ  َأْعِرفُ  َفَال  َأْنَصِرفُ  ثُمَّ  ُعَمرَ  َمعَ  ُأَصلِّي ُكْنتُ : «َیُقولُ  ،الزُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٧٣  اْبنِ  َمعَ  ُأَصلِّي ُكْنتُ : «َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َبْیرِ  ْبَح، الزُّ   .)٧(»ُیَغلَِّس  َحتَّى َحاَجِتي، َفَأْقِضيَ  َأْجَیادَ  ِإَلى َأْذَهبُ  ُثمَّ  الصُّ

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح موقوف. )(٢
لألثر إسنادان، أما األول فإسناده صحیح مقطوع. وأما الثاني فرجاله ثقات، واألثر بالغ. وراه المصنف من وجه  )(٣

 بن الرحمن عبدمن طریق  )٣٤٨/ ١( اآلثار معاني شرحوأخرجه الطحاوي في كتابه  ).٢١٧٠(أخر موصوًال برقم 
 بلغ حتى یوسف سورة ب األولى الركعة في فقرأ الفجر،  بمكة y الخطاب بن عمر بنا صلى: " قال لیلى، أبي

  . بإسناد صحیح. ركع ثم] ٨٤: یوسف} [كظیم فهو الحزن من عیناه وابیضت{
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٥
  إسناده حسن مووقوف، فیه لقیط، مثل هذا یحسن حدیثه. )(٦
  إسناده صحیح موقوف. )(٧



٤٨٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٧٤  َمعَ  ُیَصلِّي ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : " َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َبْیرِ  اْبنِ  ْبَح، الزُّ َالِة، َمعَ  َمْنِزِلهِ  ِإَلى َیْرِجعُ  ُثمَّ  الصُّ َبْیرِ  اْبنَ  ِألَنَّ  الصَّ : َقالَ  َأوْ  -  ِبَلْیلٍ  ُیَصلِّي َكانَ  الزُّ

  .)١(" - ِبَغَلسٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٧٥ ْبحِ  َصَالةَ  َصلَّى َمنْ : «َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َفِإنَّهُ  ِبَلْیٍل، الصُّ

َقاَمةَ  َوُیِعیدُ  اْلَفْجُر، َطَلعَ  ِإَذا ُیِعیُدَها   .)٢(»اْإلِ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٧٦  َحِدیثِ  ِمْثلَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٣(َناِفعٍ  َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ . َمْعَمرٍ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٧٧  َلهُ  تََبیَّنَ  ِإَذا« َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْبحُ  ْبحَ  َفَصلَّى َأَناخَ  ِفیِهَما َشكَّ  َال  الصُّ   .)٤(»الصُّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٧٨ اجُ  َنَزلَ  َلمَّا: َقالَ  ،َناِفعٍ  َعنْ  َروَّاٍد، َأِبي ْبنِ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  ِباْبنِ  اْلَحجَّ

َبْیرِ  ْبحَ  َصلَّى الزُّ  َتْأِخیرِ  َعَلى َیْحِمُلكَ  َما: «ُعَمرَ  اْبنُ  ِإَلْیهِ  َفَأْرَسلَ  ِجد ا، ِبَها َأْسَفرَ  ثُمَّ  ِبِمًنى، الصُّ
َالةِ   َخْوفٌ  َعَلْیكَ  َلْیَس : «ُعَمرَ  اْبنُ  َعَلْیهِ  َفَردَّ  َخاِئُفوَن، ُمَحاِرُبونَ  َقْومٌ  ِإنَّا: َقالَ  »؟)٥(اْلَقْومِ  َهَذا ِإَلى الصَّ

َالةَ  ُتَصلِّيَ  َأنْ  ْرَها َفَال  ِلَوْقِتَها، الصَّ   .)٦(َمَعهُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َوَصلَّى ،»اْلِحینِ  َهَذا ِإَلى ُتَؤخِّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٧٩ ] ٧٨: اإلسراء} [اْلَفْجرِ  َوُقْرآنَ : {ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْبحُ  ُهوَ : «َقالَ    .)٧(»َواْلَخْیرُ  اْلَمَالِئَكةُ  َیْشَهُدهُ : «َقالَ  ،]٧٨: اإلسراء} [َمْشُهوًدا َكانَ : {ُقْلتُ  ،»الصُّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨٠ ْبحِ  ِإَلى ُقْمتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  ُطُلوعِ  َقْبلَ  الصُّ

 َكانَ  اْلَفْجرِ  ُقْرآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوُقْرآنَ : " {َقالَ  ،»َذِلكَ  ُأِحبُّ  َما: «َقالَ  ،اْلَفْجرُ  َطَلعَ  َحتَّى َأْرَكعْ  َفَلمْ  اْلَفْجِر،
  .)١(] "٧٨: اإلسراء} [َمْشُهوًدا

                                                           
  إسناده صحیح موقوف. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري بن عمر اهللا عبداألثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه  )(٣

  .)٢١٧٤(. وهو عند المصنف برقم )٣١٤
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "إلى هذا الحین" أو"على تأخیر الصالة بهذا القوم". وفي دار  )(٥

  [الوقت]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "القوم"، ولعل الصواب ما أثبتناه". )٢١٩٥(برقم  ١التأصیل ط
  إسناده صحیح موقوف. )(٦
  إسناده صحیح مقطوع. )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٧ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨١ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َزْوجِ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  ِهْندِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
ْبِح، َصَالةَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َیْشَهْدنَ  ِنَساءً  ُكنَّ : َقاَلتْ  r النَِّبيِّ   ،)٢(ِبُمُروِطِهنَّ  ُمَتَلفَِّعاتٍ  َفَیْنَصِرْفنَ  الصُّ

 َكْیَما َذِلكَ  َأنَّ  َیَرْونَ  َوَكاُنوا ،»َقِلیًال  َمَكاَنهُ  َمَكثَ  َسلَّمَ  ِإَذا« r النَِّبيُّ  َوَكانَ : َقاَلتْ  ،اْلَغَلسِ  ِمنَ  ُیْعَرْفنَ  َما
  .)٣(الرَِّجالِ  َقْبلَ  النَِّساُء، َیْنُفذُ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨٢  ِبَصَالةِ  َأْسِفُروا: «َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ْبِح،   .)٤(»ِلْألَْجرِ  َأْعَظمُ  َفُهوَ  الصُّ

َالةِ  َوُنوِديَ  اْلَعَشاءُ  ُقرِّبَ  ِإَذا َبابُ    ِبالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨٣ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ِإَذا: «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأَنٍس، َعنْ  الزُّْهِريِّ

بَ  َالِة، َوُنوِديَ  اْلَعَشاُء، ُقرِّ   .)٥(»َصلُّوا ثُمَّ  ِباْلَعَشاِء، َفاْبَدُءوا ِبالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨٤ ، َعنِ  الرَّ  َقالَ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  )٦([...] ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

َالُة، ُأِقیَمتِ  ِإَذا: «r اللَّهِ  َرُسولُ    .)٧(»ِباْلَعَشاءِ  َفاْبَدُءوا اْلَعَشاُء، َوُوِضعَ  الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨٥  َعَلى ِمْهَرانَ  ْبنُ  َمْیُمونُ  َدَعاَنا: َقالَ  ،ُبْرَقانَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالِة، َوُنوِديَ  َطَعاٍم،  َنْحوُ  َكانَ  َلَقدْ  !َواللَّهِ  َأَما: «َفَقالَ  َنْفِسِه، ِفي َوَجدَ  َفَكَأنَّهُ  َطَعاَمُه، َوَتَرْكَنا َفُقْمَنا، ِبالصَّ
  .)٨(»ِبالطََّعامِ  َفَبَدأَ  ُعَمرَ  َعْهدِ  َعَلى َهَذا

                                                                                                                                                                          
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  .)٢٦١/ ٤( واألثر الحدیث غریب في النهایة .بأكسیتهن متلففات أي )(٢
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٣
 هسنن. وروایة الدارمي في )٢١٥٩(رجاله ثقات، والحدیث مرسل. وله شاهد من حدیث رافع بن خدیج، برقم  )(٤
  . »لألجر أعظم فإنه الصبح، بصالة أسفروا«أشمل من روایة المصنف، ولفظها:  )٢/٧٧٨(

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
 أحمد مسند، وأحمد في )٢٥٠/ ١(ه مسند، و الحمیدي في )٨٣/ ٧(أخرجه  البخاري في صحیحه هكذا هنا، و  )(٦
 ، من طریق سفیان الثوري، عن هشام، عن أبیه، عن عائشة، به،)٨١٣/ ٢( هسنن، والدارمي في )١٤٦/ ٤٠(

  بنحوه. قلت: فمن الواضح أنَّه سقط هنا [أبیه].
  .إسناده صحیح، ورجاله ثقات )(٧
  إسناده صحیح مقطوع. )(٨



٤٨٨ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨٦ ، َعاِصمٍ  َأِبي َعنْ  ،)١(َعاِمرٍ  َعنْ  الرَّ  َخاِزنِ  ُنَمْیرٍ  ْبنِ  َیَسارِ  َعنْ  اْلَعْبِسيِّ
َالُة، َحَضَرتِ  ِحینَ  َنُقومَ  َأنْ  َفَأَرْدَنا َطَعاٍم، َعَلى َیَسارٌ  َدَعاَنا: َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ   ِإنَّ : َفَقالَ  الصَّ
َالةُ  َحَضَرتِ  ِإَذا َیْأُمُرَنا« َكانَ  ُعَمرَ    .)٢(»ِبالطََّعامِ  َنْبَدأَ  َأنْ  الطََّعاُم، َوُوِضعَ  الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٨٧  َواْبنِ  َكْعبٍ  ْبنِ  ُأَبيِّ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  ،َأَنسٍ  َعنْ  ثَاِبٍت، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َالِة، َفُنوِديَ  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َوِرَجالٍ  َطْلَحةَ   ِلَنْخُرجَ  َفَولَّْیتُ : «َأَنٌس  َقالَ  َلَنا، َطَعامٍ  َعَلى َوَنْحنُ  ِبالصَّ

  .)٣(َجَلْستُ  َحتَّى َعَليَّ  َذِلكَ  َفَعاُبوا ِعَراِقیٌَّة؟ َأُفْتَیا: َوَقاُلوا ،»َفَحَبُسوِني
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨٨  َأَحُدُكمْ  َكانَ  ِإَذا: «َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َالِة، َوُنوِديَ  َطَعاِمِه، َأوْ  َعَشاِئِه، َعَلى   .)٤(»َیْفُرغَ  َحتَّى َعْنُه، َیْعَجلْ  َفَال  ِبالصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٨٩  َنْلَقاهُ  َأْحَیاًنا ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ : َقالَ  ،َناِفعٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

َالةَ  َیْعِني َیْسَمُع، َوُهوَ  تَُقامُ  ُثمَّ  اْلَمْغِرِب، ِبَصَالةِ  ُنوِديَ  َوَقدْ  اْلَعَشاُء، َلهُ  َفُیَقدَّمُ  َصاِئٌم، َوُهوَ   َفَال  ،الصَّ
: َیُقولُ  َكانَ  r اللَّهِ  َنِبيَّ  ِإنَّ : َوَیُقولُ  َفُیَصلَِّي، َیْخُرجُ  ثُمَّ  َعَشاَءُه، َیْقِضيَ  َحتَّى َیْعَجلُ  َوَال  َعَشاَءُه، َیْتُركُ 

  .)٥(»ِإَلْیُكمْ  ُقدِّمَ  ِإَذا َعَشاِئُكمْ  َعنْ  َتْعَجُلوا َال «
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٩٠  َعَلى َیُكونُ  َكانَ : «ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َماِم، ِقَراَءةَ  َیْسَمعُ  َوُهوَ  َطَعاِمِه،   .)٦(»َطَعاِمهِ  ِمنْ  َیْفُرغَ  َحتَّى َیُقومُ  َفَما اْإلِ
  
  

                                                           
. قلت: من الواضح أنَّه صحف، والصواب [معمر]؛ لقول )٢٢٠٣(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(١

". نظائر وله"، معمر" والصواب الناسخ من قلم سبق عندي وهو األصل في كذا" :)١٢٠٧(المحقق في حاشیة رقم 
: في قالوا )١١٢٢( برقم ١ ط التأصیل دار فيوأیضًا  .المحقق أشار كما) ١٢١٧( برقم ١ ط التأصیل دار وفي

قالوا في  )٢١٤١(برقم  ١وفي حاشیة دار التأصیل ط ".مصحف أنَّه والظاهر"، عامر: "والمطبوع األصل في"
  حاشیته: "في األصل: "عامر"، وهو خطأ، والتصویب من األوسط البن المنذر،...، من طریق عبد الرزاق".

  العبسي، صدوق.  اهللا عبید بن عليفیه أبو عاصم  موقوف، إسناده حسن )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
: ص( التحصیل جامعفیه إرسال قتادة بن دعامة عن جابر بن عبد اهللا األنصاري.  إسناده ضعیف موقوف، )(٤

٢٥٥(.  
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  إسناده صحیح موقوف. )(٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٩ 
 

  اْلُوْسَطى َصَالةِ  َبابُ 
زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٢١٩١ ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َساِلٍم، َعنْ  الزُّْهِريِّ

 َعْبدُ  َفَكانَ : «)١(َقالَ  ،»َوَماَلهُ  َأْهَلهُ  ُوِترَ  َفَكَأنََّما اْلَعْصِر، َصَالةُ  تَُفوُتهُ  الَِّذي: «َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 
َالةُ  َأنََّها َیَرى اللَّهِ    .)٢(»اْلُوْسَطى الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٩٢ ، َعنِ  الرَّ  َسلْ : ِلُعَبْیَدةَ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُحَبْیشٍ  ْبنِ  ِزرِّ  َعنْ  َعاِصٍم، َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالةِ  َعنِ  َعِلی ا،  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َحتَّى اْلَعْصِر، َصَالةُ  َأنََّها َنَرى ُكنَّا: َفَقالَ  َفَسَأَلهُ  اْلُوْسَطى، الصَّ
َالةِ  َعنِ  َشَغُلوَنا: «اْلَخْنَدقِ  َیْومَ  َیُقولُ    .)٣(»َناًرا َوَأْجَواَفُهمْ  ،ُقُبوَرُهمْ  اللَّهُ  َمَألَ  اْلَعْصِر، َصَالةِ  اْلُوْسَطى الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٩٣ ، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َیْومَ  r النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  َأنَّهُ  َعِليٍّ
َالةِ  َعنِ  َشَغُلوَنا َكَما َناًرا، َوُبُیوَتُهمْ  ُقُبوَرُهمْ  اللَّهُ  َمَألَ : «اْألَْحَزابِ   الشَّْمُس، َغاَبتِ  َحتَّى اْلُوْسَطى، الصَّ

  .)٤(»الشَّْمُس  َغاَبتِ  َحتَّى َواْلَعْصَر، الظُّْهَر، َصلَّى َیْوَمِئذٍ  َیُكنْ  َوَلمْ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢١٩٤ ، َعنِ  الرَّ َحى، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ  َشَكلٍ  ْبنِ  ُشَتْیرِ  َعنْ  الضُّ

 َمَألَ  َواْلِعَشاِء، اْلَمْغِربِ  َبْینَ  اْلَعْصَر، َصلَّْیَنا اْألَْحَزابِ  َیْومُ  َكانَ  َلمَّا: «َیُقولُ  َعِلی ا َسِمْعتُ : َقالَ  ،اْلَعْبِسيِّ 
َالةِ  َعنِ  َشَغُلوَنا َناًرا، َوَأْجَواَفُهمْ  ،ُقُبوَرُهمْ  اللَّهُ   َوَأْجَواَفُهمْ  ُقُبوَرُهمْ  اللَّهُ  َمَألَ  اْلَعْصِر، َصَالةِ  اْلُوْسَطى، الصَّ
  .)٥(»َناًرا

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٩٥  َعنْ  اْلَقْیِس، َعْبدِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
،   .)٦(»اْلَعْصرُ  ِهيَ : «َقالَ  َأنَّهُ  َعِليٍّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٩٦    َعنِ  َعِبیَدةَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  

                                                           
  .)٢٢٠٨(برقم  ١لم تزد في دار التأصیل ط )(١
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٢
، وهو عند )٢٨٥: ص( التهذیب تقریب فیه عاصم بن أبي النجود، صدوق. ،إسناده حسنالحدیث صحیح، وهذا  )(٣

  .)٢١٩٤(المصنف برقم 
. )٢١٩٤( انقطاع بین األعمش عن علي بن أبي طالب. انظر رقمفیه  ،إسناده ضعیفالحدیث صحیح، وهذا  )(٤

  .)٢١٩٤(ووصله المصنف 
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  .)٢١٩٤(وهو عند المصنف برقم  فیه رجًال مبهمًا. ضعیف موقوف،األثر صحیح، وهذا إسناده  )(٦



٤٩٠ 
 

َالةِ    .)١(»اْلَعْصرُ  ِهيَ : «َفَقالَ  ،اْلُوْسَطى الصَّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٩٧ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َلِبیَبَة، اْبنِ  َعنِ  ُخثَْیٍم، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .)٢(»اْلَعْصرُ  ِهيَ «
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٩٨  ثَاِبتٍ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  اْلُمَسیِِّب، اْبنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َبِشیٍر، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  الرَّ

  .)٣(»الظُّْهرُ  ِهيَ : «َقالَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢١٩٩  َزْیدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َیْرُبوعٍ  اْبنِ  َعنِ  اْلُحَصْیِن، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

  .)٤(»الظُّْهرُ  ِهيَ : «َیُقولُ  ثَاِبتٍ  ْبنَ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٠٠ ، الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  اْلَجْحِشيِّ

َالةِ  َعنِ  َیْسَأُلَها َعاِئَشةَ  ِإَلى َحْرَمَلةَ  َمْوَالهُ  ثَاِبتٍ  ْبنُ  َزْیدُ  َأْرَسلَ : َقالَ  ،َحْزمٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحمَّدِ   الصَّ
 َأمْ  َأَخَذهُ  َأَعْنَها َأْدِري َفَال  الظُّْهرُ  ِهيَ : «َیُقولُ  َزْیدٌ  َفَكانَ : َقاَلتْ  ،»الظُّْهرُ  ِهيَ : «َقاَلتْ  ،اْلُوْسَطى

  .)٥(»َغْیِرَها
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٠١  َعاِئَشةَ  ُمْصَحفِ  ِفي َقَرْأتُ : َقالَ  ،ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

َلَواتِ  َعَلى َحاِفُظوا: " {َعْنَها اللَّهُ  َرِضيَ  َالةِ  الصَّ ،  اْلَعْصرِ  َوَصَالةِ  ،]٢٣٨: البقرة} [اْلُوْسَطى َوالصَّ
  .)٦(] "٢٣٨: البقرة} [َقاِنِتینَ  ِللَّهِ  َوُقوُموا{

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٠٢  َدَفَعتْ  r النَِّبيِّ  َزْوجَ  َحْفَصةَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
َلَواتِ  َعَلى َحاِفُظوا{ اْآلَیةَ  َهِذهِ  َبَلْغتَ  ِإَذا: " َوَقاَلتْ  َیْكتُُبُه، َلَها َمْوًلى ِإَلى ُمْصَحًفا َالةِ  الصَّ  َوالصَّ

                                                           
  .إسناده صحیح مقطوع )(١
  ).٣١٣: ص( التهذیب تقریب. صدوق، خثیم بن عثمان بن اهللا عبد فیه حسن موقوف، إسناده )(٢
. )٢٣٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. األزدي بشیر بن سعیدفیه  موقوف، إسناده ضعیفاألثر صحیح، وهذا  )(٣

  ).٢١٩٩برقم ( وهو عند المصنف
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
وهو  .)٢٣٨: ص( التهذیب تقریب، صدوق. فیه سعید عبد الرحمن الَجْحِشيِّ  ،إسناده حسناألثر صحیح، وهذا  )(٥

  ) مختصرًا.٢١٩٩عند المصنف برقم (
  .إسناده صحیح مقطوع )(٦
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َلَواتِ  َعَلى َحاِفُظوا{ ِبَیِدَها َفَكَتَبتْ  ،)١(َجاَءَها َبَلَغَها َفَلمَّا ،" َفآِذنِّي] ٢٣٨: البقرة} [اْلُوْسَطى  الصَّ
َالةِ    .]٢٣٨: البقرة} [َقاِنِتینَ  ِللَّهِ  َوُقوُموا{ »اْلَعْصرِ  َوَصَالةِ « ،]٢٣٨: البقرة} [اْلُوْسَطى َوالصَّ

َالةِ  َعنِ  َعاِئَشةَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ِبْنتُ  ُحَمْیدٍ  ُأمُّ  َوَسَأَلتْ : َقالَ    َنْقَرُأَها ُكنَّا: " َفَقاَلتْ  ،؟اْلُوْسَطى الصَّ
لِ  اْلَعْهدِ  ِفي َلَواتِ  َعَلى َحاِفُظوا: {r اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى اْألَوَّ َالةِ  الصَّ ] ٢٣٨: البقرة} [اْلُوْسَطى َوالصَّ

  .)٢(] "٢٣٨ :البقرة} [َقاِنِتینَ  ِللَّهِ  َوُقوُموا{ اْلَعْصرِ  َوَصَالةِ 
زَّاقِ  َعْبدُ  -  ٢٢٠٣  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنُ  َذَكرَ : َقالَ  الرَّ

هِ    .)٣(َعاِئَشةَ  َسَأَلتْ  َأنََّها ُحَمْیٍد، ُأمِّ  ُأمِّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٠٤  ُأمُّ  َأَمَرْتِني: َیُقولُ  ،َراِفعٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َقْیٍس، ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  الرَّ

َلَواتِ  َعَلى َحاِفُظوا{ َبَلْغتَ  ِإَذا: " َوَقاَلتْ  ُمْصَحًفا، َلَها َأْكُتبَ  َأنْ  َسَلَمةَ  َالةِ  الصَّ : البقرة} [اْلُوْسَطى َوالصَّ
َلَواتِ  َعَلى َحاِفُظوا{ اْكُتبْ : " َفَقاَلتْ  ،َفَأْخَبْرُتَها َفَأْخِبْرِني،] " ٢٣٨ َالةِ  الصَّ : البقرة} [اْلُوْسَطى َوالصَّ
  .)٤(] "٢٣٨: البقرة} [َقاِنِتینَ  ِللَّهِ  َوُقوُموا{ ،اْلَعْصرِ  َوَصَالةِ  ،]٢٣٨

                                                           
  .)٢٢١٩(برقم  ١لم تزد في دار التأصیل ط )(١
 جامع. حفصة عن نافع إرسال األول األثر في أنَّ  مع. موقوف صحیح إسنادهإسنادان، أما األول ف لألثر )(٢

 ابن مولى فنافع مرسالً  كان إن): "٢٩٥/ ١٢( واآلثار السنن معرفة كتابه في البیهقي لقول). ٢٩٠: ص( التحصیل
  ".عمر آل بأخبار وبالعنایة،  الثقات عن بالروایة مشهورا كان عمر

فیه أم حمد بنت عبد الرحمن، ال یعرف حالها.  موقوف، إسناده ضعیففاألثر صحیح، وهذا وأما الثاني  
: َقالَ  َأنَّهُ  َراِفعٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  )١٣٩/ ١( هموطأأخرجه مالك في و . )٧٥٦: ص( التهذیب تقریب
َلَواِت، َعَلى َحاِفُظوا{ »َفآِذنِّي اْآلَیةَ  َهِذهِ  َبَلْغتَ  ِإَذا: «َفَقاَلتْ . اْلُمْؤِمِنینَ  ُأمِّ  ِلَحْفَصةَ  ُمْصَحًفا َأْكُتبُ  ُكْنتُ  َالةِ  الصَّ  َوالصَّ

َلَواِت، َعَلى َحاِفُظوا: «َعَليَّ  َفَأْمَلتْ  آَذْنُتَها َبَلْغُتَها َفَلمَّا] ٢٣٨: البقرة} [َقاِنِتیَن، ِللَّهِ  َوُقوُموا اْلُوْسَطى، َالةِ  الصَّ  َوالصَّ
  . بإسناد صحیح.»َقاِنِتینَ  ِللَّهِ  َوُقوُموا اْلَعْصِر، َوَصَالةِ  اْلُوْسَطى،

: ص( التهذیب تقریبفیه أم حمد بنت عبد الرحمن، ال یعرف حالها.  ،إسناده ضعیفاألثر صحیح، وهذا  )(٣
 ُمْصَحًفا َأْكُتبُ  ُكْنتُ : َقالَ  َأنَّهُ  َراِفعٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  )١٣٩/ ١( هموطأأخرجه مالك في و   .)٧٥٦

َلَواِت، َعَلى َحاِفُظوا{ »َفآِذنِّي اْآلَیةَ  َهِذهِ  َبَلْغتَ  ِإَذا: «َفَقاَلتْ . اْلُمْؤِمِنینَ  ُأمِّ  ِلَحْفَصةَ  َالةِ  الصَّ  ِللَّهِ  َوُقوُموا اْلُوْسَطى، َوالصَّ
ا] ٢٣٨: البقرة} [َقاِنِتیَن، َلَواِت، َعَلى َحاِفُظوا: «َعَليَّ  َفَأْمَلتْ  آَذْنُتَها َبَلْغُتَها َفَلمَّ َالةِ  الصَّ  اْلَعْصِر، َوَصَالةِ  اْلُوْسَطى، َوالصَّ
  . بإسناد صحیح.»َقاِنِتینَ  ِللَّهِ  َوُقوُموا

  إسناده صحیح موقوف. )(٤



٤٩٢ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٠٥ َالةِ  َعنِ  َعَطاءً  َسَأْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ : َقالَ  ،اْلُوْسَطى الصَّ
ْبَح، َأُظنَُّها"   .)١(] "٧٨: اإلسراء} [َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ  ُقْرآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوُقْرآنَ : {ِبَقْوِلهِ  َتْسَمعُ  َأَال  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٠٦  اللَّْیلِ  َبْینَ  َفَكانَ  ،َوسَّْطتُ : «َحِدیِثهِ  ِفي َطاُوسٍ  اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .)٢(»َوالنََّهارِ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٠٧  اْبنَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َرَجاٍء، َأِبي َعنْ  َعْوٍف، َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  الرَّ
  .)٣(»اْلَغَداةِ  َصَالةُ  ِهيَ : «َیُقولُ  َعبَّاسٍ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٠٨ ، َجْعَفرٍ  َأِبي َعنْ  الرَّ ِبیعِ  َعنِ  الرَّاِزيِّ : َقالَ  ،اْلَعاِلَیةِ  َأِبي َعنْ  َأَنٍس، ْبنِ  الرَّ
: َقالَ  اْلُوْسَطى؟ َصَالةُ  َصَالةٍ  َأيُّ : ُقْلتُ  ،َفَرْغَنا َفَلمَّا ،اْلَغَداةِ  َصَالةَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  َمعَ  َصلَّْیَنا

  .)٤(»اْآلنَ  َصلَّْیتَ  الَِّتي«
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٠٩  َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َسْبَرَة، َأِبي اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 اْلَتَفَت، ِمْنَها َفَرغَ  َفَلمَّا اْلَعْصِر، َصَالةَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  ِبَنا َصلَّى: َقالَ  ،اْلِغَفاِريِّ  ُنْصَرةَ  َأِبي َعنْ  َحِبیٍب،
َالةَ  َهِذهِ  ِإنَّ : «َفَقالَ  َلتْ  َعَلْیِهْم، َوثَُقَلتْ  َفَأَبْوَها، َقْبَلُكمْ  َمنْ  َعَلى ُفِرَضتْ  الصَّ  ِستَّةً  ِسَواَها، َما َعَلى َوُفضِّ

  »َدَرَجةً  َوِعْشِرینَ 
ادِ  :ُنْصَرةَ  َأُبو الدََّبِريُّ  َقالَ  َهَكَذا: َسِعیدٍ  َأُبو َقالَ   ،الدََّبِريُّ  َقالَ  َوَكَذا َأْصِلِه، ِفي َوالنُّونِ  ِبالصَّ

َوابُ    .)٥(َبْصَرةَ  َأُبو َوالصَّ
َالةَ  اْنَتَظرَ  َمنِ  َبابُ    الصَّ

زَّاقِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا -  ٢٢١٠  َأِبي َعنْ  ِسیِریَن، اْبنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،الرَّ
َالَة، َیْنَتِظرُ  َزالَ  َما َصَالةٍ  ِفي َأَحُدُكمْ  َیَزالُ  َال : "َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْیَرَة،  اْلَمَالِئَكةُ  َیَزالُ  َوَال  الصَّ
  .)٦("اْرَحْمهُ  اللَُّهمَّ  ،َلهُ  اْغِفْر  اللَُّهمَّ : َوتَُقولُ  اْلَمْسِجِد، ِفي َكانَ  َما َأَحِدُكمْ  َعَلى ُتَصلِّي

                                                           
  إسناده صحیح مقطوع. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  إسناده صحیح موقوف. )(٣
  . )٦٢٩: ص( التهذیب تقریب، ولم یتابعه أحد. الحفظ سيءفیه أبو جعفر الرازي،  مقطوع، إسناده ضعیف )(٤
  . )٦٢٣: ص( التهذیب تقریب، رموه بالوضع. سبرة أبي بنا الحدیث موضوع، )(٥
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٦
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زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢١١  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  ُمَنبٍِّه، ْبنِ  َهمَّامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 َكانَ  َما َأَحِدُكْم، َعَلى ُتَصلِّي اْلَمَالِئَكةُ  َتَزالُ  وَالَ  َیْنَتِظُرَها، َدامَ  َما َصَالٍة، ِفي َأَحُدُكمْ  َیَزالُ  َال : " r اللَّهِ 
  ". ُیْحِدثْ  َلمْ  َما اْرَحْمهُ  اللَُّهمَّ  َلُه، اْغِفْر  اللَُّهمَّ : َتُقولُ  اْلَمْسِجِد، ِفي

  .)١(»ُضَراطٌ  َأوْ  ُفَساءٌ : «َقالَ  ُهَرْیَرَة؟ َأَبا َیا اْلَحَدثُ  َوَما: َحْضَرَمْوتَ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َفَقالَ  
َالةِ  َمَواِقیتِ  َتْفِریطِ  َبابُ    الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢١٢ ْبِح؟ َتْفِریطُ  َمَتى: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ  َحتَّى: «َقالَ  الصُّ
 ،»ُصْفَرةٌ  الشَّْمَس  َتْدُخلَ  َحتَّى َلَها َتْفِریطَ  َال : «َقالَ  الظُّْهِر؟ َتْفِریطُ  َمَتى: َلهُ  ُقْلتُ  ،»ُطُلوُعَها َیْحُسنَ 

  .)٢(»ُصْفَرةٌ  الشَّْمَس  َتْدُخلَ  َحتَّى: «َقالَ  َفاْلَعْصُر؟: ُقْلتُ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢١٣  ِفیَما اْلِعَشاءِ  َصَالةُ : ُیَقالُ  َكانَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 َشْطرِ  َحتَّى َلَها َتْفِریطٌ : «َقالَ  ،َذِلكَ  َنْحوِ  َعَلى َواْلَمْغِربُ  َتْفِریٌط، َذِلكَ  َوَراءَ  َفَما اللَّْیِل، َشْطرِ  َوَبْینَ  َبْیَنَنا
لِ  لِ اللَّیْ    .)٣(»اْألَوَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢١٤  ِمنْ  َخَرجَ " َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
اِئمُ  َأْفَطرَ  ِحینَ  َمرٍّ  ِمنْ  َأْرِضهِ  ةَ  َجاءَ  َحتَّى اْلَمْغِرَب، ُیَصلِّ  َفَلمْ  اْلَمِدیَنَة، ُیِریدُ  الصَّ  الظَّْهَرانِ  ِمنَ  اْلِمَحجَّ
َالةُ : َلهُ  َوُیَقالُ  اْلِعَشاِء، َوَبْینَ  َبْیَنُهَما َیْجَمعُ    .)٤(" الصَّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢١٥ : َقالَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 اْلَعْصرِ  َوَصَالةُ  اْلَعْصُر، َیْحُضرَ  َحتَّى )٥(َدَرًكا الظُّْهرِ  َفَصَالةُ  السََّماِء، َبْطنِ  َعنْ  الشَّْمُس  َزاَلِت  ِإَذا«

 َذِلكَ  َبْعدَ  َفَما اللَّْیِل، ِنْصفِ  َحتَّى َدَرٌك، اْلِعَشاءِ  َوَصَالةُ  ِإْفَراٌط، َذِلكَ  َبْعدَ  َفَما الشََّفُق، َیْذَهبَ  َحتَّى َدَرًكا
  .)٦(»ِإْفَراطٌ  َفُهوَ  َذِلكَ  َبْعدَ  َفَما الشَّْمِس، َقْرنُ  َتْطُلعَ  َحتَّى َدَرٌك، اْلَفْجرِ  َوَصَالةُ  ِإْفَراٌط،

                                                           
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(١
  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  .إسناده صحیح مقطوع )(٣
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
  [َدَرٌك]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "دركًا". )٢٢٣٢(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٥
فیه إرسال قتادة بن دعامة عن عبد اهللا بن عمرو بن  موقوف، إسناده ضعیف الحدیث صحیح مرفوعًا، وهذا )(٦

 َأیُّوَب، َأِبي َعنْ  َقَتاَدُة،من طریق  )٤٢٧/ ١(وهو عند مسلم في صحیحه . )٢٥٥: ص( التحصیل جامعالعاص. 
 َلمْ  َما َكُطوِلِه، الرَُّجلِ  ِظلُّ  َوَكانَ  الشَّْمُس  َزاَلتِ  ِإَذا الظُّْهرِ  َوْقتُ : «َقالَ  ،r اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْمٍرو، ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  َعنْ 



٤٩٤ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢١٦ ، َعنِ  الرَّ  َوَسَأَلهُ  ُهَرْیَرَة، َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ،َمْوِهبٍ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  الثَّْوِريِّ
َالةِ  ِفي التَّْفِریطِ  َعنِ  َرُجلٌ  ُروَها َأنْ : «َفَقالَ  ،؟الصَّ  َفَقدْ  َذِلكَ  َفَعلَ  َفَمنْ  َبْعَدَها، الَِّتي اْلَوْقتِ  ِإَلى ُتَؤخِّ
  .)١(»َفرَّطَ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢١٧  َأوْ  ُأمََّهاِتهِ  َبْعضِ  َعنْ  َغنَّاٍم، ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
: َقالَ  َأْفَضُل؟ اْألَْعَمالِ  َأيُّ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : َقاَلتْ  r النَِّبيَّ  َباَیَعتِ  َوَكاَنتْ  َفْرَوَة، ُأمِّ  َعنْ  َجدَّاِتِه،

َالةُ « لِ  ِفي الصَّ   .)٢(»َوْقِتَها َأوَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢١٨ َلَواِت  َبْعَض  َصلَّْیتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ ًطا الصَّ  ُمَفرِّ

  .)٣(»السَّْهوِ  َسْجَدَتيِ  َتْسُجدْ  َفَال : «َقالَ  ،تَُفْتِني َوَلمْ  ِفیَها،
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢١٩  الظُّْهرُ  النََّهارِ  َصَالةُ  تَُفوتُ  َال : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْبحِ  َوْقتُ  َیُفوتُ  وَالَ  النََّهاِر، َحتَّى َواْلِعَشاءِ  اْلَمْغِربِ  اللَّْیلِ  َصَالةُ  تَُفوتُ  وَالَ  اللَّْیِل، َحتَّى َواْلَعْصرُ   الصُّ
  .)٤(»الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٢٠  ْبنِ  َنْوَفلِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َسْبَرَة، َأِبي اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َیُفوَتهُ  َأنْ  ِمنْ  َلهُ  َخْیرٌ  َوَماَلهُ  َأْهَلهُ  َأَحُدُكمْ  ُیوَترَ  َألَنْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  )٥(َأِبیهِ  َعنْ  ُمَعاِوَیَة،

  .)١(»َصَالةٍ  َوْقتُ 
                                                                                                                                                                          

 اْلِعَشاءِ  َصَالةِ  َوَوْقتُ  الشََّفُق، َیِغبِ  َلمْ  َما اْلَمْغِربِ  َصَالةِ  َوَوْقتُ  الشَّْمُس، َتْصَفرَّ  َلمْ  َما اْلَعْصرِ  َوَوْقتُ  اْلَعْصُر، َیْحُضرِ 
ْبحِ  َصَالةِ  َوَوْقتُ  اْألَْوَسِط، اللَّْیلِ  ِنْصفِ  ِإَلى  َعنِ  َفَأْمِسكْ  الشَّْمُس  َطَلَعتِ  َفِإَذا ،الشَّْمُس  َتْطُلعِ  َلمْ  َما اْلَفْجرِ  ُطُلوعِ  ِمنْ  الصُّ

َالِة،   .»َشْیَطانٍ  َقْرَنيْ  َبْینَ  َتْطُلعْ  َفِإنََّها الصَّ
  .إسناده صحیح موقوف )(١
، ومرأة )٣١٤: ص( التهذیب تقریب، ضعیف. العمري اهللا عبدفیه  ،إسناده ضعیف، وهذا لغیره الحدیث صحیح )(٢

  .)٦٣/ ٤٥( أحمد مسند، قاله شعیب األرنؤوط في حاشیة لغیره صحیح. والحدیث همبهم
  إسناده صحیح مقطوع. )(٣
  إسناده صحیح مقطوع. )(٤
قال المحقق: "كذا في األصل وفي الكنز أیضًا لكنه وهم، إما . و )٢٢٣٧(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

فقد نقله الحافظ من المصنف  من أحد الناسخین، من ابن أبي سبرة شیخ المصنف، أو تلمیذه الدبري، أو هو زیادة
فقال أخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل، وكذا في روایة ابن حبان، وكذا في الكنز معزوًا إلى الشافعي، 

، !!متقى كانت سقیمة أیضاً ل، ومن هنا یعلم أن النسخة التي استفاد منه السیوطي أو افالصواب إذا حذف "عن أبیه"
یقول: إن من  rأنَّ "ش" أخرج من طریق عراك بن مالك عن نوفل بن معاویة، قال: سمعت رسول اهللا ثم أزید 

یقول: هى العصر،...، قال  rالصلوات صالة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، قال ابن عمر سمعت النبي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٩٥ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٢١  اْلِعَشاِء؟ َصَالةُ  تَُفوتُ  َمَتى: َطاُوًسا َسَأْلتُ : َقالَ  ،ِإْبَراِهیمَ  ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  الرَّ
ْبحِ  ِإَلى: «َفَقالَ    .)٢(»َأَحدٍ  ِمنْ  َخْیرٌ  ِإنَّكَ  تَُقوَلنَّ  َوَال  َعاَدًة، َذِلكَ  ُیتََّخذَ  َأنْ  َغْیرِ  ِمنْ  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٢٢  َحتَّى ِبَجْمٍع، اْلَمْغِربَ  ُیَصلِّي َال  َطاُوٌس  َكانَ : َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 اْلَمْغِربُ  ُیُفوتُ  َوَال  اللَّْیِل، َحتَّى َواْلَعْصرُ  الظُّْهرُ  َیُفوتُ  َال : «َیُقولُ  َطاُوٌس  َوَكانَ : َقالَ  ،الشََّفقُ  َیْذَهبَ 

ْبحُ  َیُفوتُ  َوَال  اْلَفْجِر، َحتَّى َواْلِعَشاءُ    .)٣(»الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى الصُّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٢٣   .)٤(َطاُوسٍ  َقْولِ  ِمْثلَ  َیُقولُ  ِعْكِرَمَة، َسِمعَ  َعمَّنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٢٤ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  َسَلَمَة، َأِبي َعنْ  الزُّْهِريِّ

 ِمنَ  َأْدَركَ  َوَمنْ  َأْدَرَكَها، َفَقدْ  الشَّْمُس، َتْغُربَ  َأنْ  َقْبلَ  َعةً َركْ  اْلَعْصرِ  ِمنَ  َأْدَركَ  َمنْ : «َقالَ  r اللَّهِ 
ْبحِ    .)٥(»َأْدَرَكَها َفَقدْ  ،الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َأنْ  َقْبلَ  َرْكَعةً  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٢٥  َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  َیْعَلى َعنْ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َسْبَرَة، َأِبي اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 َوَلَما ،)٦([...] َلُیَصلِّي ِمْنُكمْ  الرَُّجلَ  ِإنَّ  َأوْ  ،َأَحَدُكمْ  ِإنَّ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َحِبیبٍ  ْبنِ  َطْلقِ 
  .)٢(»َوَماِلهِ  َأْهِلهِ  ِمْثلِ  ِمنْ  َلهُ  َخْیرٌ  ،َوْقِتَها ِمنْ  )١(َفاَتْتهُ 

                                                                                                                                                                          
الحافظ: "أخرجه البخاري في عالمات النبوة، قلت: هو في،...، على هامش الفتح ساقه من طریق الزهریر كابن 
حبان لكنه زاد عبد الرحمن بن مطیع بین أبي بكر بن عبد الرحمن ونوفل بن معاویة فلعل أبا بكر سمعه من نوفل 

  عًا في الرواة عن نوفل كما في التهذیب".بواسطة وبال واسطة وقد ذكروها جمی
من طریق  )٤٢٩/ ١٩( الكبیر المعجمبل هكذا رواه عبد الرزاق كما أخرجه الطبراني في كتابه  قلت:  

 أبي ابن من وْهمٌ " أبیه عن: "إسناده في: ")٤٨٥/ ٣٩( أحمد مسندقال شعیب األرنؤوط في حاشیة الدَّبري، به. و 
  َسْبَرة".

 نوفل بن الرحمن عبد بن محمدعن  )٣٠٨/ ١( الفوائد ومنبع الزوائد مجمعأورده الهیثمي في كتابه فائدة:   
 )٤٢٩/ ١٩( الكبیر المعجمثم عزاه للطبراني. قلت: في  .... الحدیثاهللا رسول قال: قال أبیه عن ،!!معاویة؟ بن
  واهللا أعلم.]، فمن الواضح أنَّه صحف، معاویة بن نوفل، عن الرحمن عبد بن محمد[

. والحدیث )٦٢٣: ص( التهذیب تقریب، رموه بالوضع. سبرة أبي بنا ، فیهإسناده موضوعالحدیث صحیح، وهذا  )(١
  بمعناه. )٤٩/ ٣٩( أحمد مسندصحیح؛ ألنَّ متابعاته صححها شعیب األرنؤوط في حاشیة 

  إسناده صحیح مقطوع. )(٢
  ).١٤٢/ ١٢( بغداد تاریخ انظر. طاوس عن جریج ابن تدلیس فیه ضعیف مقطوع، إسناده )(٣
  فیه رجًال مبهمًا. إسناده ضعیف مقطوع، )(٤
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. )(٥
  [الصالة]. )٢٢٤٢(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٦



٤٩٦ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٢٦ ، َعنِ  الرَّ  َوْقتُ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َلْیٍث، َعنْ  الثَّْوِريِّ
ْبحِ  ِإَلى َواْلِعَشاءِ  اْلِعَشاِء، ِإَلى َواْلَمْغِربِ  اْلَمْغِرِب، ِإَلى َواْلَعْصرِ  اْلَعْصرِ  ِإَلى الظُّْهرِ    .»الصُّ

 َیُفوتُ  وَالَ  اللَّْیِل، َحتَّى َواْلَعْصرُ  الظُّْهرُ : َیُقولُ  ،اْلُفَقَهاءِ  َبْعُض  َكانَ  َوَقدْ : " الثَّْوِريُّ  َقالَ  
  .)٣(" الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى اْلَفْجرُ  َیُفوتُ  َوَال  اْلَفْجِر، َحتَّى َواْلِعَشاءُ  اْلَمْغِربُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٢٧  َمنْ : «َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  َطاُوٍس، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
ْبحِ  ِمنَ  َأْدَركَ    .)٤(»َأْدَرَكَها َفَقدْ  الشَّْمِس، ُطُلوعِ  َقْبلَ  َرْكَعةً  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٢٨ ، َعنِ  الرَّ  َمنْ : «َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َذْكَواَن، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
 ُغُروبِ  َقْبلَ  َرْكَعتَْینِ  اْلَعْصرِ  ِمنَ  َأْدَركَ  َوَمنْ  َأْدَرَكَها، َفَقدْ  الشَّْمِس، ُطُلوعِ  َقْبلَ  اْلَفْجرِ  ِمنَ  َرْكَعةً  َأْدَركَ 

  .)٥(»َأْدَرَكَها َفَقدْ  ،الشَّْمسِ 

                                                                                                                                                                          
  وهذا سهو من النساخ، كما هو واضح، واهللا أعلم. )٢٢٤٢(برقم  ١تكرر في دار التأصیل ط )(١
  . والحدیث مرسل. )٦٢٣: ص( التهذیب تقریب، رموه بالوضع. سبرة أبي بناإلسناد فیه ا )(٢
. فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط، سلیم أبي بن اللیث فیه مقطوع، ضعیف إسنادهلألثر إسنادان، أما األول ف )(٣

 أبي بن حبیب تابعه: ")٥٣٨/ ١( للبیهقي الكبرى السننوقال البیهقي في كتابه  ).٤٦٤: ص( التهذیب تقریب
 صالة ووقت: فقال الظهر وقت في عباس ابن عن زید بن جابر عن هرم، بن عمرو عن األنماط صاحب حبیب
: ص( التهذیب تقریب، یخطئ. األنماطى حبیب أبى بن حبیب". قلت: العصر صالة إلى الشمس تزول حین الظهر
١٥٠(.  

  وأما الثاني فإسناده صحیح مقطوع.
  إسناده صحیح موقوف. )(٤
 وري كما أشرت في المقدمة، حیث رواهفیه وهم المصنف عن سفیان الث ،إسناده ضعیفالحدیث صحیح، وهذا  )(٥

) عن الثوري عن األعمش ٢٢٢٩هنا موقوفًا، ورى في جمیع الروایات مرفوعًا ، ورواه في الروایة التي تلیه برقم (
  عن أبي هریرة، بدون ذكر ذكوان. 

من طریق  )٩٠: ص(، وابن حبان في جزءه )١٣٠: ص( جزءه الثقفي في عاصم بن محمد وأخرجه
  ذكوان عن أبي هریرة مرفوعًا. نعمان بن عبد السالم عن األعمش عنال

من طریق النعمان  )١٤٤/ ٧( األصفیاء وطبقات األولیاء وأخرجه أبو نعیم األصفهاني في كتابه حلیة 
  هریرة مرفوعًا.  بن عبد السالم عن سفیان الثوري عن سهیل عن أبیه عن أبي

 المحدثین ، وأبو نعیم األصفهاني في كتابه طبقات)١٣٠: ص( الثقفي في جزءه عاصم بن وأخرجه محمد
 عن،  سفیان عن،  من طریق النعمان )٩٠: ص(، وابن حیان في جزءه )٢٢٢/ ٢( علیها والواردین بأصبهان
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زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٢٩ ، َعنِ  الرَّ  َرْكَعةً  َأْدَركَ  َمنْ : «َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  الثَّْوِريِّ
 َفَقدْ  ،الشَّْمسِ  ُغُروبِ  َقْبلَ  َرْكَعتَْینِ  اْلَعْصرِ  ِمنَ  َأْدَركَ  َوَمنْ  َأْدَرَك، َفَقدْ  ،الشَّْمسِ  ُطُلوعِ  َقْبلَ  اْلَفْجرِ  ِمنَ 

  .)١(»َأْدَركَ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٣٠  اْبنِ  َعَلى َدَخلَ  َمْخَرَمةَ  ْبنَ  اْلِمْسَورَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 َفَلمْ  َمْخَرَمَة، ْبنُ  اْلِمْسَورُ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َواْنَسلَّ  َعبَّاٍس، اْبنُ  َفَنامَ  ِوَساَدٍة، َعَلى ُمتَِّكئٌ  َوُهوَ  َفَحدََّثهُ  ،َعبَّاسٍ 
 َیْعِني - َأْرَبًعا، الشَّْمُس  َتْخُرجَ  َأنْ  َقْبلَ  ُأَصلِّيَ  َأنْ  َأْسَتِطیعُ  ،َأُتَرى: «ِلُغَالِمهِ  َفَقالَ  َأْصَبَح، َحتَّى َیْستَْیِقظْ 
 ِمنَ  َرْكَعةً  َیْعِني -  َوَواِحَدةً  -  اْلَفْجرَ  )٢([...] َیْعِني - َوَرْكَعَتْینِ  -  اْلِوْترَ  يَیْعنِ  - َوَثَالثًا - اْلِعَشاءَ 

ْبِح؟ ُهنَّ  َنَعْم،: َقالَ » -  الصُّ   .)٣(َفَصالَّ
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٣١ ٍر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ  َدَخلَ : َقالَ  ،اْلَجْوَزاءِ  َأِبي َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  ُمَحرَّ

 اْلِمْسَورُ  ِعْنَدهُ  َفَتَحدَّثَ  َعَلْیَها َفَنامَ  ِوَساَدًة، َعبَّاسٍ  ِالْبنِ  َفَكَسْوتُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعَلى َمْخَرَمةَ  ْبنُ  اْلِمْسَورُ 

                                                                                                                                                                          
 األولیاء مرفوعًا، وعلق علیه أبو نعیم في كتابه حلیة،  هریرة أبي عن،  سلمة أبي عن،  علقمة بن عمرو بن محمد

  : "تفرد به النعمان عن سفیان". )١٤٤/ ٧( األصفیاء وطبقات
من طریق أبو حمزة  )٤٣٣: ص( والواعي الراوي بین الفاصل وأخرجه الرامهرمزي في كتابه المحدث

  أبي هریرة مرفوعًا.  الَمْرَوِزّي عن األعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن میمون بن محمد
)، وأحمد في ٢٤٠، وابن جعد في مسنده (ص: )١٧٨/ ٤(وأخرجه أبو داود الطیالسي في مسنده 

، )١٥٠/ ١( اآلثار معاني )، والطحاوي في كتابه شرح٢/٩٣، وابن خزیمة في صحیحه ()١٤/ ١٦(مسنده
  مرفوعًا.  هریرة أبي عن،  أبیه عن،  صالح أبي بن سهیل عن من طریق )٣٢٣/ ٢( والدارقطني في سننه

 عن واألعرج، سعید بن وبسر یسار بن عطاء عن أسلم بن زید ) عن عن١/٦أخرجه مالك في موطأه (و 
 النبویة األحادیث في الواردة بالصواب". العلل أشبهها تابعه ومن مالك وعلق علیه الدارقطني: "وقول .هریرة أبي

)٣٢٣/ ١٠(.  
)، من طریق مالك، ومن ١/٤٢٤)، ومسلم في صحیحه (١٢٠، و١/١١٦وأخرجه البخاري في صحیحه ( 
) من طریق ابن عباس عن ١/٤٢٥هریرة مرفوعًا، ومسلم في صحیحه ( أبي عن الرحمن، عبد بن سلمة طریق أبو

  أبي هریرة مرفوعًا.
  ).٢٢٢٨رقم ( حاشیة إسناده ضعیف؛ انظرالحدیث صحیح، وهذا  )(١
  [ركعتي]. )٢٢٤٧(برقم  ١زید في دار التأصیل ط )(٢
: ص( التحصیل جامعفیه إرسال قتادة بن دعامة عن المسور بن مخرم، وابن عباس.  موقوف، إسناده ضعیف )(٣

  . وهو منكر اإلسناد.)٢٢٣١(وهو عند المصنف موصوًال برقم   .)٢٥٥



٤٩٨ 
 

 اِنيَأُترَ : «ِلُغَالِمهِ  َفَقالَ  َأْصَبَح، َحتَّى َواْلِوْترِ  اْلِعَشاءِ  َعنِ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوَنامَ  َفَخَرجَ  َقِلیًال، َمْخَرَمةَ  ْبنُ 
 اْبنُ  َفَصلَّى: «َقالَ  !َنَعمْ : َقالَ  »الشَّْمِس؟ ُطُلوعِ  َقْبلَ  َوَرْكَعةً  اْلَفْجِر، َوَرْكَعَتيِ  َواْلِوْتَر، اْلِعَشاءَ  ُأَصلِّي
ْبَح، َصلَّى ثُمَّ  اْلَفْجِر، َرْكَعَتيِ  َوَصلَّى َأْوَتَر، ُثمَّ  اْلِعَشاَء، َعبَّاسٍ    .)١(»َتْطُلعَ  َأنْ  الشَّْمُس  َكاَدتِ  َوَقدْ  الصُّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٣٢  َعنْ  َعاِمٍر، ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َوَعْبدُ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
ْكَعَتْینِ  َفاْحِذفِ  َفَواتًا، اْلَعْصرِ  ِمنَ  َخِشیتَ  ِإنْ : «َیُقولُ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  ُیَحنََّس، ْبنِ  َعَطاءِ   الرَّ

ْلُهَما اْألُْخَرَیْیِن، َفَأِتمَّ  اللَّْیَل، ِبِهَما َسَبْقتَ  َفِإنْ  اْألُوَلَیْیِن،   .)٢(»َلكَ  َبَدا ِإنْ  َوَطوِّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٣٣  َعنْ  ُیَحنََّس، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْبحِ  ِمنَ  َخِشیتَ  ِإنْ : «َقالَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي ْكَعةِ  َفَباِدْر  َفَواًتا، الصُّ  ِبَها َسَبْقتَ  َفِإنْ  ،الشَّْمَس  اْألُوَلى ِبالرَّ
  .)٣(»ُتْكِمَلَها َأنْ  ِباْآلِخَرةِ  َتْعَجلْ  َفَال  الشَّْمَس،

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٣٤  ِلَوْقِتَها َصلَّى ِإَذا اْلَعْبدَ  َأنَّ " َبَلَغِني: َقالَ  اْلُعَقْیِليِّ  ُبَدْیلٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
َها َوإَِذا اللَُّه، َحِفَظكَ  ،َحِفْظتَِني: َوَقاَلتْ  ،السََّماءِ  ِفي َساِطعٌ  ُنورٌ  َلَها َسَطعَ   ُطِوَیتْ  َوْقٍت، ِلَغْیرِ  َصالَّ
  .)٤(" َوْجُههُ  ِبَها َفُضِربَ  اْلَخَلُق، الثَّْوبُ  ُیْطَوى َكَما

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٣٥ َلِميَّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ،اْلَفیَّاضِ  ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  )٥([...] الرَّ  السُّ
  .)٦(»اْلَغَداةَ  َصلَّى َقدْ  َكانَ  َماتَ  ثُمَّ  اْلَغَداِة، َصَالةِ  َقْبلَ  َرْكَعَتْینِ  َصلَّى َرُجًال  َأنَّ  َلْوَال : «َیُقولُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٣٦    َحَذفَ  الشَّْمِس، ُطُلوعَ  َخافَ  ِإَذا: «َیُقولُ  َمنْ  َسِمْعتُ : َقالَ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّ
  

                                                           
وأخرجه مالك في  .)٣٢٠: ص( التهذیب تقریبفیه عبد اهللا بن محرر، متروك الحدیث.  موقوف، إسناده منكر )(١

 رقد عباس بن اهللا عبد أن جبیر، بن سعید عن البصري، المخارق أبي بن الكریم عبد عن )١٢٦/ ١( هموطأموطأه 
 قد: فقال رجع، ثم الخادم فذهب - بصره ذهب قد یومئذ وهو - الناس صنع ما انظر: لخادمه فقال استیقظ، ثم

، المخارق أبي بن الكریم عبد، و »الصبح صلى ثم فأوتر« عباس بن اهللا عبد فقام الصبح، من الناس انصرف
  ).٣٦١: ص( التهذیب تقریب. ضعیف

  ، صدوق.  ُیَحنََّس  فیه عطاء بن موقوف، إسناده حسن )(٢
  ، صدوق.  ُیَحنََّس  فیه عطاء بنحسن موقوف، إسناده  )(٣
  .إسناده صحیح مقطوع )(٤
، ومن الواضح أنَّه سقط شیخ المصنف، وهو [الثوري] كما عیین )٢٢٥٢(برقم  ١هكذا هنا، وفي دار التأصیل ط )(٥

  .)٤٨٣٦(برقم  ١، وفي دار التأصیل ط)٤٧٨٤(برقم 
  .صحیح مقطوعإسناده  )(٦
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ْكَعةَ  لَ  اْألُوَلى، الرَّ   .)١(»َلهُ  َبَدا ِإنْ  اْآلِخَرةَ  َوَطوَّ
  َعْنَها َنامَ  َأوْ  َصَالةً  َنِسيَ  َمنْ  َبابُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٣٧ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقَفلَ  َلمَّا: َقالَ  اْلُمَسیِّبِ  اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ
r  َْمنْ : «َوَقالَ  ،َعرََّس  ثُمَّ  الطَِّریِق، َعنِ  َعَدلَ  اللَّْیلِ  آِخرِ  ِمنْ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى َلْیَلةً  َأْسَرى ،َخْیَبرَ  ِمن 

َالَة؟ َعَلْیَنا َیْحَفظُ   َوَأْصَحاُبُه، r النَِّبيُّ  َفَنامَ  َعَلْیِهْم، َفَحِفظَ  َفَجَلَس  اللَِّه، َرُسولَ  َیا َأَنا: ِبَاللٌ  َفَقالَ  ،»الصَّ
 َیا َأِنْمتَ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َفَفِزُعوا، الشَّْمسِ  َحرُّ  ِإالَّ  َأْیَقَظُهمْ  َفَما َعْیُنُه، َغَلَبْتهُ  َجاِلٌس  ِبَاللٌ  َفَبْیَنا

ْوا َرَواِحَلُهْم، َفَباَدُروا: «َقالَ  ،ِبَأْنُفِسُكمْ  َأَخذَ  الَِّذي َنْفِسي َأَخذَ  ،هِ   اللَّ  َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  ،»ِبَالُل؟  َعنِ  َوتََنحَّ
ْبَح، ِبِهمُ  َصلَّى ثُمَّ  ،»اْلَغْفَلةُ  ِفیهِ  َأَصاَبْتُهمْ  الَِّذي اْلَمَكانِ   َفْلُیَصلَِّها َصَالةً  َنِسيَ  َمنْ : "َقالَ  ،َفَرغَ  َفَلمَّا الصُّ

َالةَ  َأِقمِ : {َیُقولُ  َتَعاَلى اللَّهَ  َفِإنَّ  ،َذَكَرَها ِإَذا  َأنَّ  َأَبَلَغكَ : ِللزُّْهِريِّ  ُقْلتُ : َقالَ  ،] "١٤: طه} [ِلِذْكِري الصَّ
  .»َنَعمْ : «َقالَ  ِلِذْكِري؟"  َقَرَأَها r النَِّبيَّ 

 َصلَّى ثُمَّ  َرْكَعتَْیِن، َرَكُعوا َأنَُّهمْ  َوَیْذُكرُ  ،اْلَحِدیثِ  َهَذا َنْحوَ  ،ُیَحدِّثُ  اْلَحَسنُ  َكانَ : َمْعَمرٌ  َقالَ  
ْبحَ  ِبِهمُ    .)٢(الصُّ

                                                           
  .صحیح مقطوعإسناده  )(١
إسناده صحیح، مع أن فیه إرسال سعید بن المسیب؛ ألنَّ األئمة للحدیث صحیح. وله إسنادان، أما األول ف )(٢

  .)١٨٤: ص( التحصیل جامعاحتجت بمراسیله. 
: ص( التحصیل جامع. البصري الحسن عن راشد بن معمر إرسال فیهوأما الثاني فإسناده ضعیف،   

٢٨٣.(  
 أبي عن المسیب، بن سعید عن شهاب، ابنمن طریق یونس، عن  )٤٧١/ ١(وأخرجه مسلم في صحیحه   

 وقال عرس، الكرى أدركه إذا حتى لیله سار خیبر، غزوة من قفل حین وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن هریرة،
 إلى بالل استند الفجر تقارب فلما وأصحابه، r اهللا رسول ونام له، قدر ما بالل فصلى ،»اللیل لنا اكأل: «لبالل
  ... الحدیث.الفجر مواجه راحلته

قال المحقق: "والحدیث أخرجه مالك في الموطأ مرسًال، وأخرجه "ت"،...، من طریق صالح بن أبي فائدة:   
األخضر عن الزهري عن سعید عن أبي هریرة، ثم قال: هذا حدیث غیر محفوظ، ورواه غیر واحد من الحفاظ عن 

وصالح بن أبي األخضر یضعف في ، !!، ولم یذكروا فیه عن أبي هریرةrالزهري عن سعید بن المسیب أن النبي 
الحدیث، قال المباركفوري وتابعه یونس عند مسلم، قلت: وهو في،...، وعند "د"،...، قال: وتابعه معمر عند "د"، 
قلت: معمر قد اختلف علیه، قال أبو داود: رواه ملك وسفیان بن عیینة واألوزاعي، وعبد الرزاق عن معمر وابن 

  م أحد إال األوزاعي، وأبان العطار، عن معمر".اسحاق،....، ولم یسنده منه



٥٠٠ 
 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٣٨  ِفي ُهوَ  َبْیَنا r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعَطاٌء، َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ
 ُیوِقُظَنا َمنْ : «r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ِللتَّْعِریِس، َنَزُلوا اللَّْیلِ  آِخرِ  ِمنْ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى َلْیَلَتُهْم، َفَسارَ  َأْسَفاِرِه، َبْعضِ 

ْبِح؟  r النَِّبيُّ  َفَقامَ  الشَّْمُس، َطَلَعتِ  َحتَّى َیْسَتْیِقُظوا َفَلمْ  َناَقِتِه، ِذَراعَ  ِبَاللٌ  َفَتَوسَّدَ  ،َأَنا: ِبَاللٌ  َفَقالَ  »ِللصُّ
َأ، ْبحَ  َصلَّى ثُمَّ  َساَعًة، َسارَ  ُثمَّ  ِمْعَرِسِه، ِفي َرْكَعتَْینِ  َفَرَكعَ  َفَتَوضَّ   . الصُّ

  .)١(»َأْدِري َال : «َقالَ  ُهَو؟ َسَفرٍ  َأيُّ : ِلَعَطاءٍ  َفُقْلتُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٣٩  َیَسارٍ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ِإْبَراِهیَم، ْبنُ  َسْعدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّ

 ُنَصلِّي َال : «َوَقالَ  اْلَواِدَي، َجازَ  َحتَّى َفَسارَ  ،الشَّْمسِ  ِلَحرِّ  ِإالَّ  َیْستَْیِقظْ  َفَلمْ  ،r اللَّهِ  َرُسولُ  َنامَ : َقالَ 
  .)٢(َفَصلَّى َوَأَقامَ  َفَأذََّن، ِبَالًال  َوَأَمرَ  َرْكَعتَْیِن، َفَصلَّى: َقالَ  ،»الشَّْیَطانُ  َأْنَساَنا َحْیثُ 

زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٤٠  َرَباحٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َسِعیٍد، َعنْ  َمَطٍر، ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  الرَّ
، زَّاقِ  َعْبدُ  َقَتاَدَةَقالَ  َأِبي َعنْ  اْألَْنَصاِريِّ  ِلي َقالَ : َقالَ  ،َقَتاَدةَ  َأَبا َأنَّ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمٌر، َوَأْخَبَرَنا: الرَّ

 r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَأَناخَ  ،»َوَأِنخْ  الطَِّریِق، َعنِ  تََنحَّ : «النَّْومُ  َوَأَخَذهُ  َلْیَلًة، َنِسیرُ  َوَنْحنُ  r اللَّهِ  َرُسولُ 
 ِإالَّ  اْستَْیَقْظَنا َوَما الشَّْمُس، َأْشَرَقتِ  َحتَّى اْستَْیَقْظَنا َفَما ،َراِحَلِتهِ  ِذَراعَ  ِمنَّا َرُجلٍ  ُكلُّ  َفَتَوسَّدَ : َقالَ  ،َوَأَنْخَنا

َرِد، ِبَصْوتِ  َالةَ  ِإنَّ  َتْهَلُكوا، َلمْ : «َفَقالَ  َهَلْكَنا، اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفُقْلَنا الصُّ  ِإنََّما ،النَّاِئمَ  تَُفوتُ  َال  الصَّ
َأ،: َقالَ  ،»اْلَیْقَظانَ  تَُفوتُ  لَ  ثُمَّ  َرْكَعَتْیِن، َوَصلَّى َفَأذَّنَ  ِبَالًال  َوَأَمرَ  َفَتَوضَّ  َأَمَرهُ  ُثمَّ  َذِلَك، َمَكاِنهِ  َعنْ  َتَحوَّ
ْبحَ  ِبَنا َفَصلَّى َفَأَقامَ    .)٣(الصُّ

                                                           
  .)٢٢٣٧(وله شاهد من حدیث ابن المسیب مرفوعًا برقم  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(١
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٢
 تقریبفیه عثمان بن مطر، ضعیف.  فإسناده ضعیف،إسنادان، أما األول  لحدیثالحدیث صحیح، ولهذا ا )(٣

  ). ١٣٩: ص( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط. عروبة أبي بن سعید واختالط، )٣٨٦: ص( التهذیب
 .)٢٥٥: ص( التحصیل جامعفیه إرسال قتادة بن دعامة عن أبي قتادة.  ،إسناده ضعیففوأما الثاني 

 بن اهللا عبد عن قتادة، عن معمر،عن   ،)٢٠٥٣٨(وهو موصول عند المصنف في جامع معر بن راشد برقم 
   به.  قتادة، أبي عن رباح،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٠١ 
 

 ُحَصْینٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  َعنْ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  -  ٢٢٤١
َالِة، َعنِ  ِنْمَنا َلمَّا: َقالَ  : َقالَ  َصَالًة؟ َوَكَذا ،َكَذا ُنَصلِّي َأَال  ِه،  اللَّ  َرُسولَ  َیا: َفُقْلَنا َفاْسَتْیَقْظَنا الصَّ

َبا، َعنِ  َربَُّنا َأَیْنَهاَنا«   .)١(»اْلَیَقَظةِ  ِفي التَّْفِریطُ  ِإنََّما ِمنَّا، َوَیْقَبُلهُ  الرِّ
زَّاِق، َعْبدُ  - ٢٢٤٢  َوْهبٍ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، ْبنِ  َوَیْحَیى ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

ْبِح، َصَالةِ  َعنْ  ِنْمتُ  ِإنِّي: َفَقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنَ  َرُجلٌ  َأَتى: َقالَ  : اللَّهِ  َعْبدُ  َفَقالَ  ،الشَّْمُس  َطَلَعتِ  َحتَّى الصُّ
ْأ، اْذَهبْ « ًئا، َكْنتَ  َما َكَأْحَسنِ  َفَتَوضَّ  ،اْلَقْولَ  َعَلْیهِ  َأَعادَ  ُثمَّ  ،»ُمَصلًِّیا ُكْنتَ  َما َكَأْحَسنِ  َوَصلِّ  ُمَتَوضِّ

 ِمنْ  َخفَّ  ِحینَ  )٢(اللَّهَ  َأْعُبدَ  َحتَّى َنْفِسهِ  ِفي َخِطیَئِتهِ  ِعَظمِ  ِمنْ  َنْفُسهُ  َتَدْعهُ  َفَلمْ : َذِلكَ  ِمْثلَ  َلهُ  َفَقالَ 
 َلكَ  ُیَقالُ  ِإنََّما: «َوَقالَ  ،ِبَیِدهِ  اللَّهِ  َعْبدُ  َفَأَخذَ : َقالَ  ،اْلَقْولَ  َعَلْیهِ  َفَأَعادَ  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َأَبا َیا: َفَقالَ  ِعْنِدِه،
أْ  اْذَهبْ  ِلَتْفَعَل، ًئا، ُكْنتَ  َما َكَأْحَسنِ  َفَتَوضَّ   .)٣(»ُمَصلًِّیا ُكْنتَ  َما َكَأْحَسنِ  َوَصلِّ  ُمَتَوضِّ

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٤٣  ،اْلَعْصرَ  َصلَّى َحتَّى الظُّْهرَ  َنِسيَ  َرُجلٍ  ِفي ،َقَتاَدةَ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .»الظُّْهرَ  َوُیَصلِّي اْلَعْصُر، َلهُ  َمَضتْ  َقدْ : «َقالَ 

 َجِمیًعا، َأَعاَدُهَما َقْبَلَها، الَِّتي ُیَصلِّ  َلمْ  َوُهوَ  َصَالًة، َقْومٍ  َمعَ  َصلَّى ِإَذا: «َوَیُقولُ : الثَّْوِريُّ  َقالَ  
  .)٤(»ُیْجِزُئهُ  َفُهوَ  َناِسًیا َیُكونَ  َأنْ  ِإالَّ 

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٢٤٤ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َدَخلَ : َقالَ  ُحَسْینٍ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
r ِبَیدِ  َأْنُفُسَنا ِإنََّما اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َعِليٌّ  َفَقالَ  ،»ُتَصلُّوا؟ َأَال : «َفَقالَ  ،َناِئَمانِ  َوُهَما َوَفاِطَمةَ  َعِليٍّ  َعَلى 
ْنَسانُ  َوَكانَ : " {َیُقولُ  َوُهوَ  َعْنُهَما، َفاْنَصَرفَ  ،َبَعَثَها َیْبَعَثَها َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا ،اللَّهِ  } َجَدًال  َشْيءٍ  َأْكَثرَ  اْإلِ

  .)٥(] "٥٤: الكهف[
                                                           

: ص( التهذیب تقریبفیه إسماعیل بن مسلم المكي، ضعیف الحدیث.  ،إسناده ضعیف الحدیث صحیح، وهذا )(١
وله شاهد من حدیث أبا  ).١٦٣: ص( التحصیل جامع. حصین بن عمران عن البصري الحسن ٕارسالو  .)١١٠

  مطوًال. )٢٢٤٠(قتادة برقم 
قال المحقق: "كذا في األصل، ولعل الصواب "حتى عبد اهللا" أو الصواب "حتى أهاج السؤال". وفي دار  )(٢

  [أعاد علیه]، وقالوا في حاشیته: "في األصل "أعبد اهللا"، وما أثبتناه أولى بالسیاق". )٢٢٥٩(برقم  ١التأصیل ط
فیه  ،منكر فإسناده ورجاله ثقات، وأما الثانيصحیح، إسناده األول فأما الطریق  صحیح، وله طریقان، للحدیث )(٣

  الحدیث صحیح.ف)، وعلیه ٥٩٥: ص( التهذیب تقریب. بالوضع رمي، العالء بن یحیى
  .لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع )(٤
من  )٥٣٧/ ١(ومسلم في صحیحه  )،٢/٥٠( هالبخاري في صحیحوهو عند  رجاله ثقات، والحدیث مرسل. )(٥

 رسول أن: أخبره طالب أبي بن علي أن: أخبره علي، بن حسین أن حسین، بن علي أخبرني: قال الزهري،طریق 



٥٠٢ 
 

    
انتهى الجزء األول من مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ویلیه الجزء الثاني وأوله "باب من نام عن 

  صالة أو نسى فاستیقظ أو ذكر في وقت تكره الصالة"
  والحمد اهللا رب العالمین

  

                                                                                                                                                                          
 فإذا اهللا، بید أنفسنا اهللا، رسول یا: فقلت »تصلیان؟ أال: «فقال لیلة، السالم علیه النبي بنت وفاطمة طرقه r اهللا

: یقول وهو فخذه، یضرب مول وهو سمعته ثم شیئا، إلي یرجع ولم ذلك قلنا حین فانصرف بعثنا، یبعثنا أن شاء
  . واللفظ للبخاري.]٥٤: الكهف} [جدال شيء أكثر اإلنسان وكان{
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