


 جزء 

ل ز  ر الج األج    

 يف 

لز  الغج   

 تصـقف

 العالمة جالل الدين السقوصي 

 هـ 199تـ

 رمحه اهلل

 ضبط

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب

 غػر اهلل له ولوالديه ودشاخيه ولؾؿسؾؿني



 تـبقه

–اشتؿل الزء عذ أحاديث ضعقػة وأخرى موضوعة, وهو جاٍر عذ عادة ادملف 

ألكه يريد  يف كوكه يورد كل حديث وأثر معزوا إىل من أخرجه بلساكقده -اهللرمحه 

, , ومن أحال فؼد بريءجرد كل ما وقف عؾقه يف ادسللة والباب الذي يملف فقه

  .ذلك فؾقعؾم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 احلؿد هلل, وسالم عذ عباده الذين اصطػى.

 واردة يف الغزل, وسؿقته:هذا جزء مجعت فقه األحاديث ال

لز  الغج  يف لز  ر الج األج    

 قال أبو نعيم يف )املعرفة(:

حدثـا أمحد بن محاد بن سػقان ثـا عؿرو بن عثامن احلؿيص ثـا  1ؾحيالطحدثـا أبو بؽر 

ابن عقاش عن سؾقم بن عؿرو األكصاري عن عم أبقه عن بؽر بن عبد اهلل بن ربقع 

صذ اهلل عؾقه وسؾم: عؾؿوا أبـاءكم السباحة األكصاري قال: قال رسول اهلل 

ل. ز   والرماية, وكِعم هلو ادممـة يف بقتفا ادغج

 وقال ابن عدي:

حدثـا جعػر بن سفل حدثـا جعػر بن كرص ثـا حػص بن غقاث عن لقث عن جماهد 

 عن ابن عباس مرفوعا: ال تعؾؿوا كساءكم الؽتابة وال تسؽـوهن العاليل.

ن السباحة, وخر هلو ادرأة ادغزل.وقال: خر هلو ادمم  

 وقال الديلمي:

1
تصحفت في المطبوع إلى: الصلحي.



أخزكا أبو عيل احلداد عن أيب كعقم احلافظ عن أيب بؽر بن عؿر بن حمؿد عن الرسي 

عن أمحد بن  الؼـويبن سفل عن عبد اهلل بن أمحد بن الصاص عن زيد بن عؿرو 

رسول اهلل  بن عبد الرمحن عن أكس بن مالك قال: قال 2بساماحلارث الغساين عن 

 صذ اهلل عؾقه وسؾم: هلو ادرأة مغزهلا.

 وقال ابن عساكر:

أخزكا أبو حمؿد بن األكػاين أخزكا أبو احلسن أمحد بن أيب احلديد أخزكا أبو حمؿد بن 

 أيب كرص أخزكا أخزكا أبو عيل عبد السالم بن أمحد بن حمؿد بن احلارث الؼريش 

 ح

 وقال متام يف )فوائده(:

عبد السالم حدثـا أبو حصني حمؿد بن إسامعقل بن حمؿد التؿقؿي ثـا أبو عبد أخزكا 

اخلراساين الزاهد حدثـا موسى بن إبراهقم ادروزي ثـا مالك بن اهلل حمؿد بن عبد اهلل 

 أكس عن أيب حازم عن سفل بن سعد قال: قال رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم:

األبرار من الـساء ادغزل. عؿل األبرار من الرجال اخلقاصة, وعؿل 

2
 .كشاجفي األصل: 

 الرمحن عبد بن بسام عن وسالته (:971: ص) لؾحاكم السجزي سماالتويف 

 عزيز احلديث. ثؼة كويف فؼال: الصريف



 وقال اخلطيب:

أخزكا احلسني بن حمؿد اخلالل أخزكا عيل بن عؿر احلافظ ثـا إسامعقل بن العباس بن 

مفران ثـا عباد بن الولقد ثـا سؾم بن ادغرة ثـا أبو داود الـخعي عن أيب حازم عن 

 سفل بن سعد قال: قال رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم : 

  عؿل األبرار من رجال أمتي اخلقاصة, وعؿل األبرار من الـساء ادغزل.

 وقال اخلطيب يف )تارخيه(:

أخزكا حمؿد بن احلسني بن الػضل الؼطان أخزكا عثامن بن أمحد الدقاق حدثـا سفل 

بن أمحد الواسطي حدثـا عؿرو بن عيل قال:سؿعت ابن زياد صاحب مقؿون بن 

بن مفران عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صذ اهلل  مفران يؼول: حدثـا مقؿون

 عؾقه وسؾم: زيـوا جمالس كسائؽم بادغزل.

 وأخرج ابن عساكر:

عن حمؿد بن بؽار السؽسؽي ثـا موسى بن أيب عوف حدثـا الـػقيل حدثـا زياد أبو 

السؽن قال: دخؾت عذ أم سؾؿة وبقدها مغزل تغزل به فؼؾت: كؾام أتقتك وجدت 

, ويذهب حديث الـػس, وإكه بؾغـي أن إكه يطرد الشقطان مغزال, فؼالت:يف يدك 

 رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم قال: إن أعظؿؽن أجرا أصولؽن صاقة.

 وأخرج ابن عساكر:



من صريق يزيد بن مروان عن زياد بن عبد اهلل الؼريش قال: دخؾت عذ بـت ادفؾب 

حلجاج بن يوسف, فرأيت يف يدها مغزال تغزل به, فؼؾت: بن أيب صػرة, وهي امرأة ا

أتغزلني وأكت امرأة أمر, قالت: سؿعت أيب يؼول:  قال رسول اهلل صذ اهلل عؾقه 

أصولؽن صاقة أعظؿؽن أجرا, وهو يطرد الشقطان ويذهب حديث الـػس.  وسؾم:  

 وقال احلاكم يف )املستدرك(:

ؿد بن سؾقامن ثـا عبد الوهاب بن الضحاك أخزكا أبو عيل احلافظ حدثـا حمؿد بن حم

ثـا شعقب بن إسحاق الدمشؼي عن هشام بن عروة عن أبقه عن عائشة قالت: قال 

رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم:  ال تسؽـوهن الغرف, وال تعؾؿوهن الؽتابة, 

 وعؾؿوهن الغزل, وسورة الـور.

 قال احلاكم:

 صحقح اإلسـاد.

ينان(:وأخرج البيهقي يف )شعب اإل  

عن حؽم بن سعد عن أم حبقبة خولة بـت ققس قالت: كـا يف عفد الـبي صذ اهلل 

عؾقه وسؾم وأيب بؽر وصدرا من خالفة عؿر يف ادسجد, وكسوة يغزلن, وربام عالج 

 بعضـا فقه اخلوص, فلخرجـا مـه عؿر.اكتفى

*** 



 

 

 كسخة أخرى كتب فقفا العـوان: الزل يف الغزل.



 



 هـ 157سخت بؿؽة ادؽرمة سـة كسخة ثالثة ك
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