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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مقدِّمٌة
وصحبه احلمد هلل ربِّ العاملني، وصَّلَّ اهلل وسلَّم ىلع نبيِّنا حممٍد، وىلع آهل 

 أما بعد: أمجعني،

نة الَّ  واك، والّتَّ فقد جاءت السُّ يغي  فيه، ي بويَّة باحلثِّ ىلع استعمال السِّ
دة، ومواضع خمتلفة،  ،أحاديث كثرية وصنَّف فيه قويلَّة وفعليَّة، ويف أحوال متعدِّ

ومن الفصول واألبواب، ضمن تآيلفهم األئمة األجزاء واملصنَّفات، وعقدوا هل 
ن لطائف ذلك: ما صنعه  ، فإنه «ابلدر املنري»ي كتابه العظيم  ابن امللقِّ

واك، أحاديث ذكر ي أطن  وأطال  ة، حىت ربا حبثه هلا ىلع السِّ وعقد فصوًلا عدَّ
العه  بعلمهالقايض  بالعج فأىت فيها  ،(1)ئة صحيفةاامل ، وختم وسعة اطِّ

ا، وقد جد   واك، وهو مهم  أردته فيما يتعلق بالسِّ وإبراز ما ، هذا آخر ما قصدته» بقوهل:
واك إىل ف ي ذكر السِّ اجتمع حبمد اهلل وعونه من األحاديث من حني رشع املصنِّ 

 .جسيم   ، وهذا عظيم  قاتهواك ومتعل  ها يف الس  كل  ىلع مائة حديث   زيادة  هذا املاكن 

بل  ،اسمن ال   ويهملها كثي   ،تأيت فيها هذه األحاديث واحدة   ة  سن   !افواعجب  
 آمني.. «نسأل اهلل املعافاة منها ،عظيمة   ويه خيبة  ، كثي من الفقهاء املشتغلني

واك اليت اختلف فيها  : حكم استعمال ئمة األومن مسائل السِّ
وال؟ واك بعد وقت الزَّ ائم للسِّ حاديث األواختالفهم فيها مبين  ىلع اختالف  الصَّ

واك للصائم، ومنها الَّ هابلاب، فمنواآلثار ي  ومنها املرفوع  ايه عنه،ا احلاثُّ ىلع السِّ
، ومنها دون ذلك.هومن ومنها املوقوف،  ا ما يصحُّ

فاستعنت باهلل، مستهدياا به وحده، ىلع ختريج األحاديث واآلثار الواردة ي 
ا ىلع املرفوع إىل اليب  ، لكرام ، واملوقوف ىلع صحابته ااملسألة، مقترصا

                                                           

 (، من طبعة "دار اهلجرة".68-5(، ومن املجدل اثلاين )731 – 684( من املجدل األول )1)
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ا اتلخريج من مجيع املصادر املسندة اليت ذكرت احلديث، دون ما سواها،  مع ملزتما
ي مكتفياا ، يكون الكمهم اكفياا عن تطويل ابلحثواغبلاا ما ، مجع أقوال األئمة فيه

 إًل ما اكنت احلاجة داعية إىل حبثه.باإلشارة إىل حال الراوي، ذلك 

بعمومات األدلة  :من العلماء من استدلَّ ىلع أحد القولني ي املسألة نَّ ىلع أ
واك، ولم ألزتم ختريج ما اكن هذا شأنه، إًل أن يكون منصوص احلديث ي  ي السِّ

 صل  املسألة.

 /نلكِّ فصٍل مبحثا فصلني، حتتقسمت ابلحث إىل وقد 

واك للص  الواردة يف مرشوعي ة واآلثار األحاديث  فالفصل األول:  .ائمالس 

 املبحث األول: األحاديث املرفوعة. 

 املبحث اثلَّاين: اآلثار املوقوفة.

واك للص  الواردة يف ال  واآلثار األحاديث  والفصل اثل اين:  ائم.يه عن الس 

 املبحث األول: احلديث املرفوع. 

 املبحث اثلَّاين: األثر املوقوف.

 نتائج ابلحث. فيها أهمَّ  تذيلته خباتمٍة أورد ثمَّ 

كر ووافر  ذلك اعطرختام مزجياا ي  يخ الشَّ واثلَّناء ىلع األخ الكريم، الشُّ
وتقويمه  ،له بمراجعته، ىلع تفضُّ -حفظه اهلل–يِّع اهلل الرس فاضل: حممد بن عبدال

  ثوابه.ًل يغىن عنها، فاهلل يكت  أجره، ويشكر سعيه، ويتوّلَّ بملحوظاٍت قيِّمة 

 اه نستوفق، وما توفيقنا إًل به، وهو حسبنا ونعم الوكيل.نستكيف، وإيَّ  وباهلل
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  الفصل األول: األحاديث واآلثار الواردة يف
واك للصائم.

ِّ
ة الس

َّ
 مشروعي

 املبحث األول: األحاديث املرفوعة 

  حديث اعمر بن ربيعة 

  حديث اعئشة  

  حديث أنس بن مالك 

  حديث عبد اهلل بن عبَّاس  

  عمرحديث عبد اهلل بن   

 املبحث الثَّاني: اآلثار املوقوفة 

 أمِّ املؤمنني أثر اعئشة   

  اب  أثر عمر بن اخلطَّ

  أثر عبد اهلل بن عمر  

  أثر أيب هريرة 

  أثر عبد اهلل بن عبَّاس  

  أثر معاذ بن جبل 
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  واك
ِّ
ة الس

َّ
الفصل األول: األحاديث واآلثار الواردة يف مشروعي

 
َّ
 ائم.للص

  
َّ
 (مخسة)وعددها  ل: األحاديث املرفوعةاملبحث األو

 حديث عامر بن ربيعة . 1

« الكبري»ومن طريقه ابليهيق ي – (282)ح« اجلامع»أخرجه ابن وهٍ  ي 
ياليس ي  ،-(8325 )ح « مصنفه»الرزاق ي  (، وعبد1240)ح« مسنده»والطَّ
ياء ي  ،(318)املنتخ  ح« مسنده»ومن طريقه عبد بن محيد ي – (7479)ح والضِّ

بقات»وابن رج  ي  (،8/183« )املختارة» تغليق »، وابن حجر ي (1/307« )ذيل الطَّ
ياء ي ومن – (15678)ح« مسنده»وأمحد ي ، -(3/158« )عليقاتلَّ  طريقه الضِّ
« جامعه»مذي ي ، والّتِّ (2364)ح« سننه»وأبو داود ي ، -(8/182« )املختارة»

(، وابن 7193)ح« املسند»(، وأبو يعَّل ي 3813)ح« مسنده»ار ي والبَّ (، 725)ح
حيح»خزيمة ي  ديٍّ ي وابن ع  (، 3/333) «الضعفاء»والُعقييل ي (، 2007)ح« الصَّ

ارقطين ي 8/183)« الاكمل»  وري.اثلَّ من طريق (، 2368)ح« سننه»(، وادلَّ

ابن من طريق  ،(2007)ح« الصحيح»، وابن خزيمة ي (141ميدي )حواحلُ 
 عيينة.

« سننه»ي  ارقطينُّ ومن طريقه: ادلَّ –( 9148)ح« املصنَّف»وابن أيب شيبة ي 
ياء ي 2367)ح وأبو  (،2364)ح« سننه»وأبو داود ي ، -(8/183« )املختارة»(، والضِّ

ياء ي  ومن طريقه -« مسنده» ييعَّل   رشيٍك. من طريق -(8/181« )املختارة»الضِّ

 ( من طريق احلسن بن عمارة.919)ح« املعجم»وابن املقرئ ي 

اعصم بن عبيد اهلل، عن  ( عن، ورشيك، واحلسنفيانان)السُّ  مهأربعت
 قال: اهلل بن اعمر بن ربيعة، عن أبيه اعمر  عبد

 .«وال أحيص، وهو صائم يستاك ما ال أعدل   اهلل  رأيت رسول  »
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ا ) ابلخاريُّ ذكره و ا ممرَّضا  ...«ذكر عن اعمر بن ربيعةوي  »: بقوهل(، 3/31تعليقا
نعة حممد ا إمام أهل الصَّ وأمَّ ( : »3/159« )عليقتغليق اتلَّ »فذكره، قال ابن حجر ي 

 «.فيه للنيٍ  ؛مريضق حديثه بصيغة اتلَّ بن إسماعيل فعلَّ 

، «اخلطاب بن عبيد اهلل بن اعصم بن عمر بن اعصم»واحلديث مداره ىلع 
ضعَّف بعض به ه، ووقد تفرَّد به، ولم يروه يغريه، واتَّفقت لكمة الَّقاد ىلع تضعيف

(، وأخرجه 3/216احلديث  ي ترمجته )العقييل  أخرج، حيث األئمة هذا احلديث
ا- إثره  ىلعابليهيق  ، وقال«ي اعصٍم مقال  »ىلع إثره:  (، وقال1/197ثانيةا ي ) :  -أيضا

 «.ليس بالقوي :اعصم بن عبيد اهلل»

مذي ، إىل تقوية احلديث ن مالم  ومن األئمة  قال بعدما  إذ  كأيب عيىس الّتِّ
ائم واك للصَّ والعمل ىلع هذا عند أهل العلم: ًل يرون بالسِّ ، حديث حسن  »أخرجه: 

 ، وكرهوا هل طالرَّ ائم بالعود واك للصَّ بعض أهل العلم كرهوا السِّ ا، إًل أن بأسا 
 «.واك آخر الهارالسِّ 

م اإلسناد ىلع املنت ،وأخرج ابن خزيمة احلديث   وهذه طريقته ي – فقدَّ
بريء من عهدة اعصم، سمعت حممد  أنا»، ثم قال: -(2)ضعف احلديثاإلشارة إىل  

وسمعت مسلم بن حجاج  ،ليس عليه قياس"اعصم بن عبيد اهلل "بن حيىي يقول: 
أم  ؟فقلنا: عبد اهلل بن حممد بن عقيل أح  إيلك ،يقول: سألا حيىي بن معني
ا: « ا منهما"واحدا  لست أح ُّ "اعصم بن عبيد اهلل؟ قال:  ، ثم قال ابن خزيمة معلِّقا

فإذا شعبة  ،كنت ًل أخرج حديث اعصم بن عبيد اهلل ي هذا الكتاب، ثم نظرت»
وهما إماما أهل -اثلوري قد رويا عنه، وحيىي بن سعيد، وعبد الرمحن بن مهدي و

 .«"أاملوطَّ "ا ي يغري وى عنه مالك خبا قد رويا عن اثلوري عنه، وقد ر -زمانهما

 

                                                           

ره احلافظ ابن حجر، ي ( 2) « الكت الوفية»(، ونقله عنه: ابلقايع ي 2/365« )إحتاف املهرة»كما قرَّ
 (.3/196« )فتح املغيث»خاوي ي السَّ ذكره (، و1/557)« تدري  الراوي»يويط ي السُّ (، و2/255)
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:  قال النَّسايئ حملُّ نظٍر؛ إذ   واحتجاجه بصنيع اإلمام مالك 
 «.عف إًل اعصم بن عبيد اهللبالضَّ  مشهورٍ  ضعيٍف   روى عن إنسانٍ ًل نعلم مالاكا »

ةا ، فذكره «لخيص احلبرياتلَّ »ن حجر ي وتردَّد فيه احلافظ اب (، 1/102)ي مرَّ
ثم ذكره ثانيةا ي ، «قه ابلخاريداود ويغريه، وإسناده حسن، علَّ  رواه أبو»وقال: 

 ، ثم نقل قول ابن خزيمة«فيه اعصم بن عبيد اهلل، وهو ضعيف»(، وقال: 1/113)

ا ذكره– م آنفا  .-املتقدِّ
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 عائشة  حديث. 2
(، 8526ح« )األوسط»باين ي (، والطَّ 1677)ح «سننه»ي  أخرجه ابن ماجه

(، 2473)ح« املخلصيات»(، وأبو طاهر املخلِّص ي 2371)ح« سننه»ي  ارقطينُّ وادلَّ 
من طرٍق (، 3/1439« )واملفّتقفق املتَّ »واخلطي  ي (، 8326« )الكبري»وابليهيق ي 

 بن سعيٍد. جمادلٍ  عن

، عن مَّدصهي  بن حم (، من طريق8420)ح« األوسط»باين ي وأخرجه الطَّ 
إدريس من طريق  (3)(1/389ًلبن دقيق « اإلمام»وأبو نُعيم )كما ي  .عبَّاد بن صهيٍ  
يوسف بن عطيَّة. ثالثتهم )عبَّاد، من طريق يزيد بن هارون، وبن جعفر، عن 
ر عن ويزيد، ويوسف(   ي بن إسماعيل.الرسَّ

ر  الكهما عيب، عن مرسوق، عن اعئشة  عن  ي()جمادل، والرسَّ   الشَّ
 «.خي  »، ويف لفٍظ: «واكائم الس  من خي خصال الص  : »اهلل  قالت: قال رسول

ك تديم اهلل! إنَّ قلت: يا رسول قالت:  ولفظ ابن عطيَّة: أنَّ اعئشة 
خي  لفعلت، وإن   شفع   يا اعئشة! لو أستطيع أن أستاك مع ك  » واك؟! قال:السِّ 

 .«واكائم الس  خصال الص  

عيبِّ  ومدار هذا احلديث ىلع  /نان، ويرويه عنه اثالشَّ

(، وقد 6478)ت« اتلَّقري »كما ي « ليس بالقويِّ »وجمادل بن سعيٍد،  أوهلما:
يغريه أثبت  :جمادل  »مجاعة  من األئمة به، قال ادلارقطين وابليهيق: ضعَّف احلديث  

جمادل ي »( عن ادلارقطين أنه قال: 17/548« )إحتاف املهرة»، ونقل ابن حجر ي «منه
ياء املقديسُّ ي (4)«حديٍث ضعيٍف  ا: الضِّ نن واألحاكم»، وضعفه به أيضا -210)ح« السُّ

( بقوهل: 2/60« )زاد املعاد»وابن القيِّم ي (، 1/389« )اإلمام»وابن دقيق ي (، 3656ح

                                                           

ن ي  (3) لفظ ابن عطيَّة، وعزاه إىل أيب نُعيم، ولم يذكر  (2/35« )ابلدر املنري»وذكر ابن امللقِّ
، «أبو نعيم، من طريقني آخرين عنهارواه ( : »1/114) «اتللخيص احلبري»ابن حجر ي إسناده، وقال 

 متنه.ولم يذكر إسناده أو 
 «.السنن»، وليس ي املطبوع من «اإلحتاف»( كذا ي 4)
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ن ي «وفيه ضعف   ،رواه ابن ماجه من حديث جمادلٍ » « ابلدر املنري»، وابن امللقِّ
 (.2/66« )جاجةمصباح الزُّ »(، وابلوصريي ي 2/34)

ي بن إسماعيل، وهو  وثانيهما: « قري اتلَّ »كما ي « ديثمّتوك احل»الرسَّ
ن ي (، 2221)ت ريق، 2/35« )ابلدر املنري»وبه ضعَّف ابن امللقِّ ومع ذلك ( هذا الطَّ

 فاألسانيد إيله ًل ختلو من مّتوٍك، فقد رواه عنه:

اوي عنه–، وصهي   وهو مّتوكعبَّاد بن صهيٍ ، . 1 نه  -الرَّ قد لقَّ
 (.4/390« لسان املزيان»أحاديث، كما قال عبدان )ينظر: 

من  وهو آخرإدريس بن جعفر، يزيد بن هارون، من رواية و. 2
ث عن يزيد، لكنَّه مّتوك   (.2/10« لسان املزيان»)ينظر: حدَّ

(، 7873)ت« اتلَّقري »كما ي « مّتوك». ويوسف بن عطيَّة، وهو 3
يوسف بن »( بعدما ذكر روايته: 1/389« )اإلمام»وذلا قال ابن دقيق ي 

 «.عطية: تُكلِّم فيه

عيب إًل هذا احلديث عن الشَّ  لم يرور : »بعدما أخرج احلديث باينالطَّ  قالو
ي: ب، وعن الرسَّ ي بن إسماعيل، تفرد به عن جمادل: أبو إسماعيل املؤدِّ جمادل والرسَّ 

باين ، «ادعبَّ  رق األخرى،  وهذا احلكم باتلفرُّد من الطَّ ًل يعار ض بالطُّ
باين ... به، ، بل إنَّ عليهلم ختف  فاألظهر أنَّها  إذ  أبا نعيٍم أخرج رواية يزيد عن الطَّ

يرسق  كأنَّ ل، هذين اإلسنادين يرجعان إىل اإلسناد األوَّ  باين يرى أنَّ الطَّ  حيتمل أنَّ 
اوي هذا احلديث، أو   .(5)ذلك يغري الرَّ

فه الَّ  « لخيصاتلَّ »، وابن حجر ي (104)ح «اخلالصة»ي  وويُّ واحلديث ضعَّ
(1/114.) 

                                                           

الحالُّ »ينظر ي تقرير املسألة:  (5) « اتمقارنة املرويَّ »(، و2/709ًلبن حجر )« كت ىلع كتاب ابن الصَّ
اد، وًل خمالف هلم، »(، وفيه: 1/353) إذا جاء حكم  ىلع تفرٍُّد وقع ي حديٍث من اًلثنني واثلالثة من الُّقَّ

ة إذا اكنت فاألسلم للباحث أًل ينازعه هذا احلكم، = لو جاء عن الواحد منهم وال خمالف هلبل  خاصَّ
 «.القرائن تؤيِّده
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  حديث أنس بن مالٍك . 3
، 1/390ًلبن دقيق « اإلمام»)كما ي  «الكىناألسماء و»النَّسايئ ي  أخرجه

وو، (6)(2/35بن امللقن ي ًل« ابلدر املنري»و (، 536)ح« الكىن واألسماء»ًليب ي ادلُّ
ي  ارقطينادلَّ و(، 1593)ح« الاكمل»وابن عديٍّ ي ، (1/56« )الضعفاء»قييل ي والعُ 

أيب إسحاق  عن قٍ من طر(، 8327)ح« الكبري»ي  وابليهيقُّ ، (2366)ح «ننالسُّ »
ائم؟ قال: أيستاك الص   :ا األحولسألت اعصم  ، قال: إبراهيم بن عبد الرمحن اخلوارزمِّ 

ه؟ قال: الهار وآخر   ل  قلت: أو  «، نعم»واك ويابسه؟ قال: برطب الس   :قلت«، نعم»
 .« ب  عن أنس بن مالك ، عن ال  »ن؟ قال: قلت: عم  «، نعم»

نعم ، أتراه طب؟ قال: واك الر  ائم بالس  تاك الص  يس»: ديٍّ وابن ع   لفظ الُعقييلو
بقوهل:  ، وإيله أشار ابليهيقُّ «هار وآخرهل ال  أو  »، ولم يذكر: «من املاء؟ رطوبة   أشد  

 "«.وآخرهأول الهار : "روي عنه من وجه آخر ليس فيه ذكر»

وقد أخرج ، -كما قال ابليهيق–تفرَّد به أبو إسحاق اخلوارزم وهذا احلديث 
إبراهيم »وكذا العقييل وقال: ، «منكر احلديث»احلديث  ي ترمجته، وقال فيه:  النَّسايئُّ 

: و، «قلي الَّ  ليس بمعروٍف  ، وقال «ة أحاديثه يغري حمفوظةٍ اعمَّ »قال فيه ابن عديٍّ
ث حدَّ »، وقال ابليهيق: «ضعيف :أبو إسحاق اخلوارزم: »احلديث ىلع إثرارقطين ادلَّ 

 «.به جُّ ت  ًل حُي  ،ببلخ عن اعصم األحول باملناكري

« املجروحني»ابن حبان ي قال ، و«يغري حمفوظ: »واحلديث قال فيه العقييل
وًل من حديث  ،اهلل  ًل أصل هل من حديث رسول: »( 1/103)ترمجة ابلليخ 

وذكره ابن اجلوزي ، «ًل يصحُّ  ضعيف  ( : »6/333« )املعرفة»ي  وقال ابليهيقُّ  ،«ٍس أن
( : 3/243« )حقيقتنقيح اتلَّ »اهلادي ي  (، وقال ابن عبد2/194) (7)«املوضواعت»ي 

« عيفةالضَّ »، وقال األبلاين ي «به أن حيتجَّ  ًل جيوز ألحدٍ  هذا حديث   :ويف اجلملة»
 «.منكر( : »6349)ح

                                                           

ن فقد اكتىف بذكر املدار "اخلوارزم". (6) ا، خبالف ابن امللقِّ  ذكر ابن دقيق إسناده ومتنه تام 
ن ي  (7)  «.انه تبع ابن حبَّ ، وكأنَّ  "املوضواعت"يغال فذكره ي ( : »2/36« )ابلدر املنري»قال ابن امللقِّ
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 حديث عبد اهلل بن عبَّاس . 4
، 3/104« إحتاف اخلرية املهرة»)كما ي « مسنده»أمحد بن منيع ي  أخرجه

أبو زكريَّا حيىي  ومن طريقه:-( 1/114« اتلَّلخيص احلبري»، و6/131« املطال  العايلة»و
ياء ي 2/36« )ابلدر املنري»كما ي « بعض أمايله»بن منده ي  « املختارة»(، والضِّ

عمان بن املنذر، حيىي بن محزة، عن الُّ ، عن اهليثم بن خارجة، عن -(225ح 11/229)
ك وهو تسو   ب أن ال  »:  ساٍ عن ابن عبَّ  ،وجماهد ،عن عطاء، وطاوس

 .«صائم  

 ، وهم كذلك«ورجاهل ثقات ،رواه أمحد بن منيعٍ »ابلوصريي ىلع إثره: قال 

 ، إًل أنَّ أمحد بن منيٍع خالف رواية اجلماعة، وبيان ذلك:-ي اجلملة–

وابن خزيمة ي  .(1/446« )الطبقات»أنَّ احلديث أخرجه ابن سعٍد ي 
حيح» « الكبري»(، عن أيب حاتم حممد بن إدريس. وابليهيقُّ ي 2655)ح« الصَّ

اين. ثالثتهم )ابن سعٍد، وأبو حاتم، 9150)ح غ  (، من طريق حممد بن إسحاق الصَّ
ا–وأخرجه  .اهليثم بن خارجةوالصغاين( عن  بقات»ابن سعٍد ي  -أيضا « الطَّ

حيح»(، وابن خزيمة ي 1/446) باين ي 2655)ح« الصَّ (، عن حممد بن حيىي. والطَّ
ياء ي ومن طريقه ا-( 11500)ح« الكبري» حممد ، عن -(226ح 11/229« )املختارة»لضِّ

(، من طريق حممد بن إسحاق 9150)ح« الكبري». وابليهيق ي ائغ امليكبن يلع الصَّ 
ائغ، والصغاين(، عن  اين. أربعتهم )ابن سعٍد، وابن حيىي، والصَّ غ  احلكم بن الصَّ

بن موىس( عن  ، واحلكمالكهما )اهليثم بن خارجة .-وقرنه بعضهم باهليثم- موىس
واك  الَّيبِّ  ا. حيىي بن محزة ... به، فذكروا سر  وهو حمرم ، ولم يذكروا صياما

فتبنيَّ بهذا أن ابن منيٍع خالف ثالثة من اثلِّقات ي رواية احلديث عن 
ا « احلكم بن موىس»، وهم مع ذا مؤيَّدون برواية «اهليثم بن خارجة»شيخه  متابعا

ياء لشيخهم، فاألظهر أنَّ ذرك يام ي هذا احلديث يغري حمفوٍظ، وقد أشار الضِّ ر الصِّ
املقديسُّ إىل هذا اًلختالف فأخرج اللفظ املحفوظ عق  رواية ابن منيٍع مبارشةا، 

 واهلل أعلم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

11 

الم

قـــد

مــــــ

 ـة

ائم واك للصَّ  ||               تخريج األحاديث واآلثار الواردة يف  حكم السِّ

 حديث عبد اهلل بن عمر . 5

أمحد بن عبد اهلل بن  (، من طريق1/144« )املجروحني»أخرجه ابن حبَّان ي 
، عن عبيد اهلل العمري، عن نافع، عن ابن عن شجاع بن الويلداين، يرسة احلرَّ م

 .«يستاك آخر ال هار وهو صائم    اكن رسول اهلل»أنَّه قال:  عمر 

يأيت عن اثلِّقات »وقد قال فيه ابن حبَّان: وهذا احلديث تفرَّد به ابن ميرسة، 
لُّ بما ليس من حديث األثبات، ويرسق أحاديث اثلِّقات ويلزقها  بأقواٍم أثباٍت، ًل حير

 .«اًلحتجاج به

شجاع بن الويلد عن ، فراوه عن شيخه وهو مع ضعفه قد تفرَّد برفعه
"حفص بن يغياث" عن عبيد اهلل رواه وخالف من هو أوثق منه، إذ اهلل فرفعه،  عبيد

مني ي نافع- فوقفه، ورواه أربعة  من اثلِّقات عن نافعٍ  ن كبار املقدَّ وه فوقف -وفيهم مر
ا  الا ي –أيضا  .-املبحث اتلَّايلاألثر اثلَّالث من كما سيأيت مفصَّ

حيح  أخرج ابن حبَّان احلديث  قد و ، وأنَّ الصَّ ي ترمجته، وذكر أنَّ رفعه باطل 
هيب ي   (.1/108« )املزيان»وقفه ىلع ابن عمر، وكذا قال اذلَّ
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 اني: اآلثار املوقوفة
َّ
حابة  املبحث الث

َّ
 على الص

ة(
َّ
 (8))وعددها ست

 أثر أمِّ املؤمنني عائشة . 1
اد أيب ، عن شدَّ وكيعٍ ( عن 9152)ح« املصنَّف»أخرجه ابن أيب شيبة ي 

عن  قالت: جئت إىل اعئشة، فسألُت  ،-كبيشة :يقال هلا-منهم  طلحة، عن امرأةٍ 
 .«هذا سوايك يف يدي وأنا صائمة  »ائم؟ قالت: واك للصَّ السِّ 

اد»لم أر  هلذا األثر سوى هذا اإلسناد، و اسيب، قال فيه « شدَّ هو ابن سعيد الرَّ
لم أقف ىلع حاهلا، « كبيشة»، و«صدوق  خيطئ( : »2755)ت« اتلقري »ابن حجر ي  

 ، واهلل أعلم.(9)عينهاولم أتبني 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بن اعن عمر بن اخلطاب، و :خصة فيهرويت الرُّ ( : »3/143« )اإلرشاف»ي  قال ابن املنذر  (8)
 «.عباس، واعئشة

، ولكن ي «كبشة بنت أيب مريم: ًل يعرف حاهلا، من الرابعة، د( : »8670)ت « اتلقري »( ي 9)
 .لم يذكر هلا رواية إًل عن أمِّ سلمة « اتلهذي »
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 أثر عمر بن اخلطَّاب . 2
يغري  »عبيد ي  (، وأبو7485)ح« املصنف»أخرجه عبد الرزاق ي 

« العلل»(، واإلمام أمحد ي 9150)ح« املصنف»(، وابن أيب شيبة ي 4/256« )احلديث
ا، ويف  (7/158« )اريخ الكبرياتلَّ »(، وابلخاري ي 2/171)رواية ابنه عبد اهلل  تعليقا

ا2/116) ا خمترصا وًليب ي 2/642« )اريخاملعرفة واتلَّ »، والفسوي ي ( تعليقا (، وادلُّ
قَّ 3/1107« )كىنال» (، وابليهيق ي 188)ح« فوائده»اق ي (، وابن أيخ مييم ادلَّ
يٍر، قال:  طريق(، من 8329)ح« الكبري»  رجل  ما رأيت »أيب ن هيٍك، عن زياد بن ُحد 

 (10)ىقد ذو ولكن بعود   ،اب وهو صائمواك من عمر بن اخلط  أدأب للس  
وًليب.الرزاق  ، هذا لفظ عبد«-ايابس   :يعين–  وادلُّ

 وهو ما رأيت أحدا أدوم سوااك  »اق: قَّ ولفظ ابن أيب شيبة والفسوي وادلَّ 
 .«ابصائم من عمر بن اخلط  

، «عن أيب بُكري»نه قال: أشعبة،  من طريق ي رواية أمحد وابلخاريِّ ووقع 
 «.بكري أبو :فقال ،فأخطأ شعبة فيه "،هيكأبو ن  "وإنما هو »قال اإلمام أمحد: 

فقد ترجم هل ، اسمه، وقد اختلف ي «هيكأبو ن  »ي إسناده: هذا احلديث و
« اجلرح واتلَّعديل»وابن أيب حاتم ي ، (2/116« )اتلَّاريخ الكبري»ابلخاري ي 

وه(، 6/107« )اثلِّقات»وابن حبَّان ي (، 2/406) وابن  ابلخاريُّ  ، وقال«كي اب  : »فسمَّ
اه جريُر بن عبد: »أيب حاتم ةا ابلخاريُّ ، ونقل «احلميد سمَّ  عن شعبة  أنَّه روى عنه مرَّ

ا اه كذلك أيضا  .فسمَّ

القاسم بن "اسمه  :هيكأبو ن  »قال الفسوي بعدما أخرج احلديث: لكن 
، (2/116) «اريخ الكبرياتلَّ »ي  ابلخاريُّ  حاكهوهذا اًلسم  ،«ناه يغري سفياسمَّ  ،"حممد

فذكراه بصيغة ، «بُكرٍي، أيب نهيك»قوًلا ثانياا ي ترمجة  (2/406وابن أيب حاتم )
ي ثانيةا هل ترمجةا ابلخاريُّ وعقد ، «القاسم بن حممدإن اسمه ويقال: : »مريضاتلَّ 

                                                           

أبو عبيد، فإنه ذ ، وبه أخونقله ابليهيق، «قوهل: "قد ذوى" يعين: يبس»قال أبو عبيد ىلع إثر احلديث:  (10)
 «.هار، وًل آخرهل الَّ ائم يستاك، ولم يذكر فيه أوَّ ي هذا احلديث من الفقه: الرُّخصة ي الصَّ »قال: 
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( بهذا 7/119وترجم هل ابن أيب حاتم ثانيةا )، «دالقاسم بن حممَّ »اه سمَّ ، ف(7/158)
وري وأسند إىل ابن معنٍي )وهو ي رواية اًلسم،  أبو نهيك »( أنَّه قال: 3/150ادلُّ
« قري اتلَّ »من « الكىن»ي  ابن حجر وذكره احلافظ، «داسمه القاسم بن حممَّ  الكويفُّ 

 «.اسمه: القاسم بن حممد»وقال:  ،-تبعاا ألصوهل– (8420)ت 

جيمع بني القولني  ( قوًلا ثاثلاا756)ص« اًلستغناء»ابن عبد البِّ ي  وحىك
ولم  يسمِّ قائله، ولماسمه، "القاسم بن حممد" وهو أنَّ "بكرياا" لق   هل، و، املذكورين
 أره لغريه.

: « اتلَّقري »قال فيه ابن حجر ي  -أي ا اكن اسمه–هيك هذا وأبو ن  
ج هل ي ، إذ «مقبول...، تميزي» ، وقول احل« تةالسِّ »لم خيرَّ فيه قصور  « مقبول»افظ: يشء 

(، إذ لم يذكر 34/356« )تهذي  الكمال»ما محله عليه ما ي أصله ، وإنَّ ي احلكم
 سوى ذكر ابن حبان هل.املزِّي 

م ذكر رواية شعبة عنه، قات الكبار، اثلِّ  مجع  من مع أنه قد روى عنه وتقدَّ
 ،منصور :روى عنه: » -(7/119) ًلبنه «عديلاجلرح واتلَّ »ي كما –حاتم أبو قال و

احلسن  :روى عنه»قال ابن أيب حاتم: ، و«احلميد وجرير بن عبد ،وريواثلَّ  ،سعرومر 
 «.يكورش   ،بن صالح

( : 3/510)رواية ادلوري « اريخاتلَّ »ي  وثَّقه يغرُي واحٍد، قال فيه ابن معنيو
زرعة الرازي سئل  أبا أنَّ  (7/119)« عديلاجلرح واتلَّ »ونقل ابن أيب حاتم ي ، «ثقة»

ا  (،7/158« )اريخاتلَّ »ي  وذكره ابلخاريَّ ، «كويف  ثقة»عنه؟ فقال:  ولم يذكر فيه جرحا
، ف ا.-إن شاء اهلل-هو إىل اثلِّقة أقرب وًل تعديالا  ، فإسناد هذا األثر قوي  جد 
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 أثر عبد اهلل بن عمر . 3
فيه ، واختلف هذا األثر مداره ىلع نافٍع، عن عبد اهلل بن عمر 

ا ومتناا ىلع أوجٍه.  إسنادا

ائم»ي  ،(3/30« )صحيحه»ي  فعلَّقه ابلخاريُّ  ا به: ، «باب ايغتسال الصَّ جازما
 .(11)«هار، وآخرهل ال  أو   اك  ست  وقال ابن عمر: ي  »

وابن  .( عن عبد اهلل بن عمر7488)ح« فاملصنَّ »عبد الرزاق ي وأخرجه 
 .-العمري- عبيد اهللعن ، (، عن حفص بن يغياث9157)ح« فاملصنَّ »أيب شيبة ي 

 طريق عبد اهلل بن نافٍع. (، من8330)ح« الكبري»ي  وابليهيقُّ 

 .من طريق أيُّوب( 9149)ح« املصنَّف»وابن أيب شيبة ي 

ا–وابن أيب شيبة   .ائغالصَّ بن ميمون إبراهيم من طريق ( 9173)ح -أيضا

ائغ( عن نإبراهيم مخستهم )العبادلة، وأيوب، و  افٍع، عن ابن عمرالصَّ
 ، ولكن اختلفت ألفاظهم/موقوفاا،  رووهمجيعهم 

هر، ه اكن يستاك إذا أراد أن يروح إىل الظل أن  » العبادلة عن نافٍع، بلفظ:فرواه 
: «وهو صائم   ، فجعلوه من فعل ابن «اكن يستاك وهو صائم  »، ولفظ ابن نافٍع خمترص 

 .عمر 

واك ا بالس  أنه لم يكن يرى بأس  » عن ابن عمر، عن نافٍع، أيوب   ورواه
 ، فحىك رأيه.«ائمللص  

ائغإبراهيم  ورواه ال بأس أن يستاك »عن ابن عمر، قال: ، عن نافٍع، الصَّ
 .هلفجعله من قو، «طب وايلابسواك الر  ائم بالس  الص  

                                                           

أنَّ ابن أيب شيبة وصله، وذكر رواية حفص بن يغياٍث، وذكره  (4/154)« الفتح»وذكر ابن حجر ي  (11)
ا ي   رواياٍت أخر، وسيأيت خترجيها قريباا بإذن اهلل.كر معه وذ (3/154« )عليقتغليق اتلَّ »أيضا
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مع ، ثبوت هذا األثر عن ابن عمر تفيد األوجه املوقوفة وهذه 
احتجَّ و رواية اجلماعة عن نافٍع،أقوى األوجه، إذ يه فرواية الفعل ة، تفاوتها ي القوَّ 

اكن »فقال:  ،-(183)ص« مسائل ابنه عبد اهلل»كما ي –بها اإلمام أمحد بن حنبل 
( 1/144« )املجروحني»عبارة ابن حبَّان ي  اإيله تومئو، «هرابن عمر يستاك عند الظُّ 

 .«بن عمرا فعلا من حيح مجيعا والصَّ : »حيث قال

أنَّها رويت باملعىن، ويكون  إذ حيتملأي، حاكية الفعل حاكية الرَّ ويقارب 
اوي  ا هل من فعله. -وب أو من دونهأيُّ –الرَّ  حىك رأي ابن عمر مستنبطا

ا  ، لكنَّ أرصح  فيهالقول رواية وأمَّ عن  الم يروهإذ ، ها أضعف إسناداادًللةا
م ذكرهم )العبادلة، أيوب(،  ائغ، وهو أقلُّ رتبةا ي نافٍع ممن تقدَّ نافٍع سوى إبراهيم الصَّ

ا ذكر   هذا الوجه )القول( هو اذلي علَّقه ابلخاري، و«ط  وايلابسالرَّ »وزاد فيها أيضا
حيح»ي  ائغ عن نافٍع به.، لكن بلفظ مغايٍر ملا رواه ابن أيب شيبة عن «الصَّ  الصَّ

م ابقاحلديث األخري من ي - وتقدَّ ىلع –أن ابن ميرسة  -املبحث السَّ
عن عبيد اهلل حفص بن يغياٍث ورواه رواه من طريق عبيد اهلل، فرفعه،  -ضعفه

واة عن نافع ىلع وقفهفوقفه،  ا واتَّفق الرُّ  فرفعه باطل   وإن تفاوتت ألفاظهم فيه،، أيضا
 واهلل أعلم. ،-كما قال ابن حبَّانٍ –
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  أثر أبي هريرة . 4

زَّاق ي  أخرجه . وابن أيب شيبة ي عن معمر(، 7486)ح« املصنف»عبد الرَّ
 .، عن سعيد بن بشريوكيعٍ ( عن 9163)ح« املصنف»

لقد أدميت فيم ايلوم » أبا هريرة قال: أنَّ ، عن قتادةالكهما )معمر وسعيد( 
 .«واك مرتنيا بالس  صائم  

واك عن السِّ  ئل  سُ  أبا هريرة أنَّ : عن قتادة هذا لفظ معمر، ولفظ سعيد
 .«تنيميت فيم ايلوم مر  دأ»ائم؟ فقال: للصَّ 

واة  عن قتادة اثنان: فالرُّ

(، وقال ابن 2276)ت« اتلقري »كما ي « ضعيف  »سعيد بن بشرٍي: وهو  -
 (.1/322« )اجلرح واتلعديل»، ذكره ابن أيب حاتم ي «يروي عن قتادة املنكرات»نمري: 

يسء احلفظ »، أحد أوعية العلم، لكنه ومعمر، هو ابن راشد األزديُّ  -
ارقطينُّ ي « حلديث قتادة رشح »(، ونقل ابن رج  ي 6/220« )العلل»كما قال ادلَّ

( حنو هذا عن مجٍع من األئمة، اكإلمام أمحد، وجرير بن حازم، 2/698« )العلل
 .واألثرم، ويغريهم

قاهل اإلمام فيما ، وإنما يرسل عنه، وقتادة لم يسمع من أيب هريرة 
ًلبنه « املراسيل»كما ي –، وأبو حاتم -(255)ص« مع اتلَّحصيلجا»كما ي –أمحد 
 ، ويغريهما.-(175)ص

عف قد حيتمل فيف إسناد هذا األثر ضعف  وانقطا ع، ومثل هذا الضَّ
 ويتقوَّى باملتابعات، ولكن تبىق علَّة اًلنقطاع، واهلل أعلم.
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  أثر عبد اهلل بن عبَّاس  . 5

الفضل بن دكني، عن ( عن 9153)ح« فاملصنَّ »أخرجه ابن أيب شيبة ي 
: ائم؟ فقالواك للصَّ عن السِّ  اٍس شهر بن حوش ، قال: سئل ابن عبَّ عن اجلليل،  عبد

 .«حال   استك ىلع ك   ،الطهور عم  ن  »

)رواية « اتلَّاريخ»وثَّقه ابن معنٍي ي  وعبد اجلليل هو ابن عطي ة القييس،
 (.169)ص« تاريخ أسماء اثلِّقات»وابن شاهني ي  (،3729ادلوري ت

ونقل املزِّي ي ، «ربَّما وهم( : »1908)ت« اريخ الكبرياتلَّ »وقال ابلخاري ي  
 «.ءبعد اليش ءربما يهم ي اليش»( عنه أنَّه قال: 16/399« )تهذي  الكمال»

، نقله ابن حجر ي «ليس بالقائمحديثه »احلاكم:  وقال أبو أمحد
 (.6/107« )اتلَّهذي »

يعتب حديثه عند بيان »(، وقال: 8/421« )اثلِّقات»وذكره ابن حبَّان ي 
، ونقله سبط ابن العجيمِّ «تواكن دونه ثب   ،قاتعن اثلِّ  ىإذا رو ،ماع ي خبهالسَّ 
، «علمأواهلل  ،سدلِّ ه يأنَّ معىن هذا »( وقال: 39)ص« اتلبيني ألسماء املدلسني»ي 

واية. طان ي هذه الرِّ ق الَّشَّ  ولم يتحقَّ

هيب ي  فيهقال و وابن حجر (، 2/535« )املزيان»و، (3091)ت« الاكشف»اذلَّ
 «.يهم»، وزاد ابن حجر: «صدوق( : »3747)ت« اتلَّقري »ي 

واة،وشهر بن حوشب   وأخرج مسلم ي  وعلماء اتلَّابعني، : من مشاهري الرُّ
حيح» مة الصَّ كوه»( عن ابن عوٍن أنَّه قال: 1/17« )مقدِّ ا نز  ، قال مسلم  «إنَّ شهرا
 ا لكمته ا ، وأخرج عن شعبة «موا فيهتكلَّ  ،اسيقول: أخذته ألسنة الَّ : »مفرسِّ

ا فلم أعتدَّ به»أنَّه قال:  والكم األئمة فيه كثري، خلَّصه ابن حجر ي ، «لقيت شهرا
، كثري اإلرسال واألوهام»( بقوهل: 2830)ت« اتلَّقري » ، ومن اكن هذا حاهل «صدوق 

 فيه نظر، واهلل أعلم. فتفرُّده بسنٍَّة عن ابن عبَّاس 
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 أثر معاذ بن جبٍل .  6
اميني»(، ويف 133ح 20/70« )الكبرياملعجم »باين ي أخرجه الطَّ  « الشَّ

ٍّ أيب عبد الرمحن، عن عُ من طريق بكر بن ُخنيٍس، عن (، 2250)ح ، عن بادة بن نيُس 
ن ٍم، قال:  عبد الرمحن بن غ 

، قلت: أي الهار «نعم»صائم؟ قال:  اسألت معاذ بن جبل: أتسوك وأن
، قلت: فإن الاس «ة  ، وإن شئت عشي  أي الهار شئت، إن شئت غدوة  »أتسوك؟ قال: 

خللوف فم »قال:  رسول اهلل  إنَّ  :؟ قلت: يقولون«ولم  »قال:  !ةا يكرهونه عشيَّ 
سبحان اهلل، لقد أمرهم رسول اهلل »فقال: « الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك

   وإن - ائم خلوف  بد أن يكون بفم الص   واك حني أمرهم، وهو يعلم أنه البالس
، ا، ما يف ذلك من اخلي يشء  وما اكن باذلي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمد   ،-استاك

ا قلت: والغبار ي سبيل اهلل أيضا  ،«اد  ال جيد منه ب   ، إال من ابتيل ببلء  بل فيه شر 
ا من ألىق نعم، وأم  »ا؟ قال: إيله ولم جيد عنه حميصا  رَّ كذلك؟ إنما يؤجر فيه من اضطُ 

 .«ا فما هل من ذلك من أجر  نفسه يف ابللء عمد  

ونقله األبلاين  ،«جيِّد إسناد  »( : 2/443« )لخيص احلبرياتلَّ »ي  قال ابن حجر
ا هل، وقال: ( 1/578« )عيفةالضَّ »ي  حيتمل  بإسنادٍ ... باينوما أحسن ما روى الطَّ »مقر 
 «.حسنياتلَّ 

فه ي موضٍع آخر، ف  راية ي ختريج أحاديث »قال ي لكنَّ ابن حجر ضعَّ ادلِّ
 وقبله، «اعنيوهو من الوضَّ  ،ه املصلوبأظنُّ  :محنرأبو عبد ال( : »1/282« )اهلداية

هيب ي  ام"  ( ي ترمجة "أيب عبد4/547« )مزيان اًلعتدال»اذلَّ عن : »بقوهلالرمحن الشَّ
ام  وهو كذلك،، «عبادة بن نيس...، قلت: لعلَّه املصلوب د بن سعيٍد الشَّ فإن حممَّ

حاديث، : بأيب عبد الرمحن، وقد روى عن "عبادة" أ -وكناه كثرية  –املصلوب، يكىن 
"  ويكنيه وروى عنه "ابن خنيس" أحاديث، بهذه الكنية إذا روى عنه، كما "بكر 

أبا  :كنيه بكر بن خنيسي( : »193)ص« سؤاًلت أيب داود»قال اإلمام أمحد ي 
عفاء معروف بالرِّ  "ابن خنيٍس "و، «الرمحن الشام عبد ذكر ابن كما –واية عن الضُّ

!، واملصلوب هذا: -معنٍي، ويغريه اب  هالك  اع كذَّ  وضَّ
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فه مجاعة  من العلماء بـ"بكر بن خنيٍس"، من يغري ذكٍر أليب  واحلديث ضعَّ
ام،  عبد ن ي كما الرمحن الشَّ بكر "ي سنده ( : »2/38« )ابلدر املنري»قال ابن امللقِّ

فقال:  ؟وسئل ابن املديين عنه "،ليس بيشءٍ "قال ابن معني:  ،، وهو واهٍ "بن خنيس
« جممع الزوائد»، وقال اهليثيم ي "«مّتوك". وقال ادلارقطين: "رجالللحديث "
 «.قه ابن معني ي روايةٍ عيف، وقد وثَّ فيه بكر بن خنيس، وهو ض( : »3/165)

ما نقله أما (، و1341)ت « رواية ادلوري -تارخيه »تضعيف ابن معنٍي هل ي و
ابن عديٍّ ي إًل ما رواه عنه فلم أقف عليه رصحياا،  ،اهليثيم عن توثيق ابن معني هل

، ه اكن يروي عن ضعفاءإًل أنَّ  ،ًل بأس به ،شيخ صالح  : »ه قالأنَّ ( 2/188« )الاكمل»
 .مطلٍق  وما هذا بتوثيٍق  ،«قاقويكت  من حديثه الرِّ 

ة   ابن حجر ي ا قول ة ىلع تضعيفه، وتوهية حديثه، وأمَّ األئمىلع أنَّ اعمَّ
، فليس «أفرط فيه ابن حبان ،هل أيغالط صدوق  : » (739)ت« اتلقري »ترمجته ي 

ي حكم باملؤلِّف : » (57ص« )كتالُّ »قال ابن باٍز ي ق عليه، بدقيٍق، ولم يواف  
...، واألوّل احلكم عليه بأنه: ضعيف   حترير تقري  »، ويف «عليه بأنه صدوق= نظر 

دق( : »118)ص« اتلَّهذي  ...، من أين جاءه الصِّ  ؟«بل ضعيف 

« املجروحني»قوهل ي هو وإفراط ابن حبَّان اذلي أشار إيله ابن حجر: 
يسبق إىل القل  أنه  ،يروي عن ابلرصيني والكوفيني أشياء موضوعة» ( :1/195)

:  ولعلَّ ، «د هلااملعتمِّ  ًل  ث بأحاديث مناكري عن قومٍ حيدِّ »األمر كما قال ابن عديٍّ
يهم احلديث، وربما ه علاحلني يشبَّ إًل أن الصَّ  ،بأس بهم، وهو ي نفسه رجل صالح

 ، واهلل أعلم.«وهمثوا باتلَّ حدَّ 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

21 

الم

قـــد

مــــــ

 ـة

ائم واك للصَّ  ||               تخريج األحاديث واآلثار الواردة يف  حكم السِّ

 

 

 

 

  هي الفصل الثاني: األحاديث واآلثار الواردة يف
َّ
الن

واك للصائم. عن
ِّ
 الس

 

 ٍّبن أبي املبحث األول: احلديث املرفوع )حديث علي

 (طالبس، وخبَّاب بن األرتِّ 

 

 أثر أبي هريرة( املبحث الثَّاني: األثر املوقوف) 
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  انيالفصل
َّ
 : األحاديث واآلثار الواردة يف الث

َّ
هي عن الن

ائم
َّ
واك للص

ِّ
 الس

  :احلديث املرفوعاملبحث األول 

 ، وخبَّاب بن األرتِّ حديث عليِّ بن أبي طالٍب. 1
وري « تارخيه»أخرجه ابن معني ي  وًليب ي 3/417)رواية ادلُّ الكىن »(، وادلُّ

 (، من طريق يلعِّ بن ثابت.1330)ح« واألسماء

 (، عن إبراهيم اجلوهري.2137)ح« مسنده»والبَّار ي 

باين ي   (، من طريق حممد بن اخلليل.3696)ح« الكبري»والطَّ

ارقطين ي  « الكبري»ومن طريقه ابليهيقُّ ي –( 2372)ح« السنن»وادلَّ
كن. ، من-(8336)ح  طريق أيب خراسان، حممد بن السَّ

أربعتهم )يلع بن ثابت، واجلوهري، وحممد بن اخلليل، وحممد بن السكن( 
عن عبد الصمد بن الُّعمان، عن كيسان أبو عمر، عن يزيد بن بالل، عن يلعٍّ 

. 

 فيه: واواختلف

ا موقوفاا ىلع يلعٍّ  ار( )عند البَّ  ، إًل ي رواية اجلوهريِّ فرووه مجيعا
باين: فرفعه إىل اليب   «.ولم يرفعه يلع  »، قال الطَّ

مد بن العمان تارةا   بهذا اإلسناد عن يلعٍّ  ورواه عبد الصَّ

جعله من مسندر خبَّاب بن ف -عند مجيعهم، سوى ابن معنيٍ –رواه وتارة 
، واضطرب فيه: األرتِّ   مرفواعا

 فرواية اجلوهري عنه بهذا اإلسناد إىل خباب.
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ورواية اجلماعة عنه، عن كيسان، عن عمرور بن عبد الرمحن، عن خبَّاب 
.بن األرتِّ   ، مرفواعا

؛ فإنه (12)إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعش  : »اعمتهمولفظ 
 «.ا بني عينيه يوم القيامةإال اكنت نور   تيبس شفتاه بالعش   ليس من صائم  

يبوس  فإن   ،ولكن بالليل ،ائم بالعش  الص  ال يستاك »ولفظ ابن معنٍي: 
 .«ائم نور بني عينيه يوم القيامةالص   شفيت

مد بن اللعمان»و هيب ي –النَّسايئ  فيهقال  «عبد الص  املغين ي »فيما نقله اذلَّ
عفاء ارقطينُّ -(2/396« )الضُّ هيب ي  فيما نقله–، وادلَّ ، (5/379« )تاريخ اإلسالم»اذلَّ

ري»و ارقطين»، وابن زريق ي (9/518« )السِّ ليس : » -(2/86« )من تكلَّم فيه ادلَّ
هيب ، وذكرهما «بالقويِّ  ا ي اذلَّ  (.2/621« )املزيان»مجيعا

( من رواية 12/304« )تاريخ بغداد»فيما أسنده اخلطي  ي – ابن معني وقال
وريِّ  تاريخ أسماء »شاهني ي ، وابن (303ص« )معرفة اثلِّقات»العجيل ي ، و-ادلُّ
 .«ثقة  : » (167)ص« اثلِّقات

صالح احلديث، : » -(6/52ًلبنه )« اجلرح واتلَّعديل»كما ي –وقال أبو حاتم 
 .«صدوق  

قلت: ، «ًل»وسأل ابُن اجلنيد ابن  معني عنه، فقال: كتبت عنه شيئاا؟ قال: 
تاريخ »ترمجته ي ، وأسنده اخلطي  ي «ًل أراه اكن ممن يكذب»ه؟ قال: كيف حديث

 (12/304« )بغداد

ا وًل تعديالا ( 8/415« )اثلِّقات»وذكره ابن حبَّان ي  ، ولم يذكر فيه جرحا
شيخه ابن خزيمة أخرج هل (، وكذا 1023)ح« صحيحه»حديثاا ي وأخرج هل 

عبد الصمد بن »( وقال: 305حديثاا )ح« املستدرك»(، وأخرج هل احلاكم ي 998)ح
 «.رشط هذا الكتاب عمان ليس منالُّ 

                                                           

وال إىل الغروبالعيشُّ ( : »2/412« )املصباح املنري»( قال ي 12)  «.: قيل: ما بني الزَّ
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هيب ي  عفاء»وذكره اذلَّ  ، ثمَّ «صدوق مشهور  : »، وقال(2/396« )املغين ي الضُّ
مة، وقال ي ذكر لكمة النَّسايئ ري» املتقدِّ  «.شيخ بغدادي  ( : »9/518« )السِّ

هيب ي  لم يقع هل : » (2/621« )املزيان»، و(5/379« )تاريخ اإلسالم»وقال اذلَّ
تَّة  «.يشء  ي الكت  السِّ

ار، الفزاري، اتَّفقت لكمة األئمة ىلع ضعفه، «كيسان»وشيخه:  ، هو القصَّ
ه، «تهذيبه»و« تهذي  الكمال»ته ي كما يعلم من ترمج ابن حجر سب  ضعف  وعدَّ

اب، وهو ي إسناده كي( : »1/282« )رايةادلِّ »ي  احلديث، فقال سان أبو عمر القصَّ
 .«ضعيف

ارقطين  ا ادلَّ ابن عنه ف احلديث بكيسان وشيخه، ونقل فضعَّ  وأمَّ
 «.الصمد وكيسان ليسا بقويني عبد»ه قال: ( أنَّ 11/662« )إحتاف املهرة»حجر ي 

، وابن (4/374« )الضعفاء»أسند العقييل ي ، «يزيد بن بلل»وشيخه وموًله: 
« يزيد»ولم أره ي ترمجة ، «فيه نظر»إىل ابلخاريِّ أنَّه قال:  (9/169« )الاكمل»عديٍّ ي 

: (، 8/323« )اتلَّاريخ الكبري»من   «.وهو كما قال ابلخاريُّ »وقال ابن عديٍّ

يروي  ،منكر احلديث»(، وقال: 3/105« )املجروحني»وترجم هل ابن حبَّان ي 
 «.ًل جيوز اًلحتجاج به إذا انفرد ،ًل يشبه حديثه ما عن يلعٍّ 

ارقطين ىلع إثره:  ، ومن بينه وبني ليس بالقوي :كيسان أبو عمر»وقال ادلَّ
 ، ونقله ابليهيق وأقرَّه.«يغري معروف يلعٍّ 

 : « تهذي  اتلهذي »فيما نقله ابن حجر ي -« منكر احلديث»وقال األزديُّ
(11/316)-. 

هيب ي   عفاء»وذكره اذلَّ ،  عن يلعٍّ »(، وقال: 440)ص« ديوان الضُّ
(، وترجم هل، وذكر حديثه عن يلعٍّ 4/420« )املزيان»، وذكره ي «حديثه منكر
 مجة بقوهل: ، ثم ختم كما قال –، إشارة إىل جهاتله «قلت: ًل يعرف»الّتَّ

 .-ادلارقطين
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روى هذا ًل نعلم يُ »، وقال: "مسند خبَّاب"أخرجه البَّار من وهذا احلديث 
 «.إًل من هذا الوجه بهذا اإلسناد  يبِّ اب، عن الَّ الالكم عن خبَّ 

 جمهول.ضعيف عن تفرَّد به يهذا احلديث فتبنيَّ من الكم األئمة أن 

ا، تارة باًلختالف ي رفعه ووقفه، وتارة  مضطرب  ا ثم هو أيضا  اضطراباا بالغا
ذا دال  ىلع عدم ، واضطراب  كهمية رجال إسنادهي تسمية صحابيه، وتارة ي تس

 ضبط احلديث.
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  انياملبحث
َّ
 : األثر املوقوفالث

 أثر أبي هريرة . 2
(، 8338)ح« الكبري»(، وابليهيق ي 2370)ح« سننه»ارقطين ي أخرجه ادلَّ 

واك إىل لك الس  »قال:  عمر بن قيٍس، عن عطاٍء، عن أيب هريرة من طريق 
 فم   (13)وفل  "خل  يقول:   سمعت رسول اهلل ، فإين  ه  فألق  العرص، فإذا صل يت العرص 

 .(14)«ئم أطيب عند اهلل من ريح  املسك" االص  

ج ي الصحيحني  وأبو هريرة  هو راوي هذا احلديث املشهور املخرَّ
واك ، وقد فهر «ائم أطي  عند اهلل من ريح املسكخللوف فم الصَّ »ويغريهما:  م أن السِّ

ه أثر العبادة، كما أشار إىل ذلك ابن اخللوف يطل  إبقاؤه؛ ألنَّ يزيل اخللوف، وأن 
 (.1/103« )اتللخيص احلبري»حجر ي 

ارقطين أنَّ 19528)ح« إحتاف املهرة»ونقل ابن حجر ي  ه قال ىلع ( عن ادلَّ
( : 3/242« )تنقيح اتلحقيق»قال ابن عبد اهلادي ي ، و«ضعيف مّتوك :عمر»إثره: 

ي إسناده عمر ( : »1/114« )لخيص احلبرياتلَّ »ل ابن حجر ي وقا ،«إسناد  يغري قويٍّ »
 «.وهو مّتوك -سندل- بن قيٍس 

نن»ي كتاب ضعَّف  وابليهيقُّ  عمر بن »أحاديث ي إسنادها « السُّ
ن ي « قيٍس  هذا، ولكن سكت عنه وعن حديثه ي هذا املوضع، قال ابن امللقِّ

ه من فضائل ولعله ألجل أنَّ  ،عنه هناسكت : »ذلك معلِّالا ( 2/37« )ابلدر املنري»
                                                           

ايب ي 13) ثني»( قال اخلطَّ  ،بفتح اخلاء" لوفخ  "أصحاب احلديث يقولون: ( : »44)ص« إصالح يغلط املحدِّ
(، ونقله القايض عياض ي 3/239هل )« يغري  احلديث»وكذا ي ، «مضمومة اخلاء" لوف  خُ "وإنما هو 

وبعضهم يرويه  ،أكرث املحدثني يرويه بالفتح( : »1/239« )املشارق»(، وقال ي 4/111« )إكمال املعلم»
وقال ابن دقيق ي ، «وبالضم صوابه ،وبالوجهني ضبطناه عن القابيسِّ  "،اخلاء"ا ي بالفتح والضم معا 

ل ف  ( : »1/178« )املصباح املنري»وقال ي ، «بضمِّ اخلاء ًل يغري( : »1/390« )اإلمام» ... من باب قعد،  خ 
ت رحيه  «.تغريَّ

وروى ابن أيب شيبة وعبد الرزاق، من حديث ( : »1/114« )اتللخيص احلبري»تنبيه: قال ابن حجر ي ( 14)
م ذكره ي املبحث ، ولكن اذلي روياه من طري«عن أيب هريرة حنوه، وفيه انقطاعقتادة،  ق قتادة عنه: تقدَّ
 األول.
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ن يشري «األعمال « اجلوهر اليق»كماين ي إىل مناقشة ابن الّتُّ بذلك ، وكأنَّ ابن امللقِّ
 ( حني تعقَّ  ابليهيق ىلع ذلك.4/274)

]أي: حديث بهذا ( : »161)ص« لطائف املعارف»وقال ابن رج  ي 
ل من وأو   ،لم يستحبه من العلماءأو ، واك للصائممن كره السِّ  استدلَّ اخللوف[ 

 .عطاء بن أيب رباح :بذلك علمناه استدل  

 «.ًل يثبت لكن من وجهٍ  ،به وروي عن أيب هريرة: أنه استدلَّ 

ابن أيب شيبة ي  : أخرجههذا اذلي أشار إيله ابن رج  وأثر عطاءٍ 
 استك أول»، عن عطاء، قال: يٍف ص  ابن فضيل، عن خُ ( عن 9155)ح« املصنَّف»

 إنَّ »أستك ي آخر الهار؟ قال:  لم   ، قلت: لم  «االهار، وًل تستك آخره، إذا كنت صائما 
 .«اهلل من ريح املسك لوف فم الصائم أطي  عندخُ 

يٍل: هو حممد بن فضيل بن يغزوان. ، وابن فُض   وُخصيف: هو اجلزريُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

28 

الم

قـــد

مــــــ

 ـة

ائم واك للصَّ  ||               تخريج األحاديث واآلثار الواردة يف  حكم السِّ

 اخلامتة
  ما بني حديٍث وأثر، ،روايةٍ  ةثالث عَّشقد مرَّ حبمد اهلل وعونه ختريج 

ائم مرفوعة إىل الَّيبِّ منها مخسة أحاديث  واك للصَّ وحديث  ، ي احلثِّ ىلع السِّ
ائم،  واك للصَّ ي   أنَّه ًل يصحُّ عن اليبِّ  :وخالصة القولواحد  ي الَّيه عن السِّ

.  هذا ابلاب يشء  رصيح 

 :ا اآلثار  وأمَّ

 ائم مروي   احلثِّ ي ما ورد منها ف واك للصَّ حابة، ستَّة عن  ىلع السِّ من الصَّ
، لكن و ا: أقواهامنها ما ًل يصحُّ  إسنادا

اب  - ، كما يقول زياد بن ما جاء من فعل عمر بن اخلطَّ
 ،اب وهو صائمواك من عمر بن اخلط   أدأب للس  رجل  ما رأيت »ُحدير: 

 .«-ايابس   :يعين– ىقد ذو ولكن بعود  

اكن يستاك وهو »، إذ وما جاء عن عبد اهلل بن عمر  -
.، «صائم    كما قال نافع 

 ائم عن الَّيهي  وما ورد منها واك للصَّ حابة ما يدلُّ السِّ : فلم يرو عن الصَّ
من استدًلهل حبديث اخللوف،  سوى ما روي عن أيب هريرة  ،ىلع كراهيته

 وهو مّتوك. "عمر بن قيٍس "ي إسناده: لكن 

  َّائم بعد وأما اًلستدًلل حبديث اخللوف ىلع عدم مَّشوعي واك للصَّ ة السِّ
وال م ختريج –فأول من استدلَّ به ىلع هذه املسألة هو عطاء بن أيب رباٍح  :الزَّ وتقدَّ

من  وأما ما جاء عن أيب هريرة كما ذكر ذلك ابن رجٍ ،  -األثر املروي عنه
مكما –استدًلهل به فال يصحُّ عنه   .-تقدَّ

 

ٍد، وىلع آهل وصحبه أمجعني  واهلل أعلم، وصَّلَّ واهلل وسلَّم ىلع نبيِّنا حممَّ
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