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،  احلمد هللا على ما أوالنا من النعم ، ودفع عنا من النقم ، أمحده سبحانه وأشـكره                
ه ، فكم له سبحانه من نعٍم غفلنا عن شكرها بغفلتنا عن معرفتها،             وأثين عليه اخلري وال أكفر    

ومعرفة ما ترتب عليها من مصاحل ، وُدِرَئ هبا من مفاسد ، وأُصلي وأسـلم علـى عبـده                 
ورسوله ، وَصِفيِّه وخليله ؛ نبيِّنا حممد الذي بلّغ رسالة ربه أمتّ بالغ وأكمله ، فما من خري                  

ن شرٍّ إالّ وحذّرها منه ، حىت ترك أمته على مثل البيضاء ، ليلـها               إالّ ودلّ أمته عليه ، وما م      
كنهارها ، ال يزيغ عنها بعده إالّ هالك ، فصلوات ريب وسالمه عليه ، وعلى آله وصـحبه                  

  :خِري َصْحٍب وآٍل ، وسلّم تسليًما ، أما بعد 
 من أتباع حممد    أن اختار لنا دين اإلسالم ، وجعلنا      : فإن من أعظم نعم اهللا تعاىل علينا        

عليه الصالة والسالم ، ومن خري أمة أُخرجت للناس ، هذه األمة اليت جعلها سبحانه آخـر                 
األمم ، كما أن دينها هو خري األديان وآخرها ، ونبيها هو أفضل األنبياء وخامتهم ، فلـن                  

 اِهللا   ِإنَّ الـدِّيَن ِعْنـدَ     : يقبل اهللا من أحد ديًنا سوى اإلسالم ؛ كمـا قـال سـبحانه               
، فهو دين كلّـه      )٢( َوَمْن يَّْبَتِغ غَْيَر اِإلْسالِم ِديًنا فَلَْن يُّقَْبلَ ِمْنُه          :  وقال    ، )١( اِإلْسالُم

، واالقتـصاد،   حماسن ، جاءت أحكامه لتنظيم حياة البشر ؛ صغريها وكبريها ؛ يف السياسة          
من جماالت احلياة ، كما نظّـم       والتعليم ، واإلعالم ، والصّحة ، واملواصالت ، وغري ذلك           

عالقات الناس مع والة أمورهم ، وبعضهم مع بعض ؛ يف الّصلة ، واجلـوار ، واألخـّوة ،                   
والعطف ، والشفقة ، والتراحم ، والترابط ، والتزاور ، والتزاوج ، وغري ذلك ، كما نظّـم                  

 وطلبه للـدنيا ،     سلوك الفرد أمجعه ؛ يف عبادته ، ومأكله ، ومشربه ، وملبسه ، ومنكحه ،              
، فما من مسألة دقيقة وال جليلة إالّ وهي خاضـعة            وتعلّمه ، وتعليمه ؛ حىت قضاء حاجته      

  .لسلطان اهللا وحكمه 
:  لنا املشركون  قال : ال ق الفارسي  عن سلمان     )٣("صحيحه"فقد خّرج مسلم يف     

                                                 
  .من سورة آل عمران ) ١٩: (اآلية  )1(
  .من سورة آل عمران ) ٨٥: (اآلية  )2(
  ) .٢٦٢( برقم )3(



 ٤

 أن يـستنجي     إنه هنانـا    ! أجل  : فقال  !حىت يعلمكم اخلراءة  ،  ين أرى صاحبكم يعلمكم     إ
ال يستنجي أحدكم    : (( وقال،  وث والعظام   وهنى عن الرَّ  ،   أو يستقبل القبلة      ، أحدنا بيمينه 

   )) .بدون ثالثة أحجار
 : فقـال :  قال    !راءةحىت اخلِ ،  كل شيء     مكم نبيكم  قد علّ   :قيل له : ويف رواية   

أو أن نـستنجي    ،  باليمني  أو أن نستنجي    ،   لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول           !أجل
   . أو بعظم )١( أو أن نستنجي برجيٍع ،بأقل من ثالثة أحجار

وسأتناول يف هذا البحث جزًءا من واحدة من هذه القـضايا الـيت عـين اإلسـالم                 
حتدَّثت  ، اليت هي جزء من قضّية الغذاء اليت          » حكم الشرب قائًما   «، وهي مسألة     بتنظيمها

   .)٢("آداب الغذاء يف اإلسالم "يف رسالة يل بعنوانعنها 
 من سبقين إىل حبث هذه املسألة باستفاضة كما صنعت ، وإن كان هناك من               جدومل أ 

صحاب الشروح احلديثية ، والفتاوى ، وكتب اآلداب ، واملصنفات يف           أتناوهلا استطراًدا ؛ ك   
والـشرب ؛  الفقه ؛ ممن سيأيت النقل عنهم ، باإلضافة ملن صنف يف آداب وأحكام األكـل     

شرح منظومة آداب األكل والـشرب      "يف  ) هـ٨٠٨ت(محد بن عماد الدين األقفهسي      كأ
السنوحات املكيـة يف آداب     "يف كتابه   ) هـ١٣٠١ت(مد حقي النازيل     ، وحم  )٣("والضيافة

) هـ١٣٤٢ت(األلوسي  حممود شكري    ، و  )٤("التجارة والكسب ، وآداب األكل والشرب     
 والـشيخ عبـد اهللا بـن جـار اهللا           ، )٥(" شربه مـن اآلداب    املاء ، وما ورد يف    "يف كتابه   

 ، )٦("حتفة األحباب بآداب اللباس والطعـام والـشراب       "يف رسالة بعنوان    ) هـ١٤١٥ت(

                                                 
  ) .٢/٢٠٣" (النهاية يف غريب احلديث. "هو الرَّوث : الرَّجيع  )1(
الندوة "، وأصلها حبث ألقيته يف هـ ١٤١٦ سنة  بالرياض ،وهي من منشورات دار الصميعي للنشر والتوزيع )2(

 ٧-٤ الرياض ، يف الفترة من –اليت أقامتها كلية الزراعة جبامعة امللك سعود " السعودية الثانية للغذاء والتغذية
   ) .٤٦-٢١ص(ندوة هـ ، ونشر يف إصدارات تلك ال١٤١٥مجادى اآلخرة سنة 

   .، بتحقيق مصطفى اخلدري ، وعبد اإلله نبهان ) هـ١٤١٤( نشرت بدار اليمامة حبمص سنة )3(
  ) .هـ١٢٩٧( وهو مطبوع باملطبعة الوهبية مبصر سنة )4(
يق ، بتحق) هـ١٤٠٥(وهو مطبوع مبطبعة املعارف اجلديدة بالرباط ، من مطبوعات أكادميية اململكة املغربية سنة ) 5(

 .حممد هبجة األثري 
  ) .هـ١٤١١( وهي مطبوعة مبطابع الفرزدق بالرياض ، نشر دار املنار باخلرج سنة )6(



 ٥

 ،  )١("آداب األكـل والـشرب والـضيافة      "والشيخ أيب بكر اجلزائري يف رسالة له بعنوان         
 الكـالم يف آداب الـشراب       خالصة"والدكتور إمساعيل بن عبد املطلب اخلطيب يف كتابه         

ـ      )٢("والطعام آداب األكـل والـشرب يف الفقـه        "عاين يف كتابـه     د ، وحامد بن مّدة اجل
   . ومجيعهم تناول املسألة باختصار  ، )٣("اإلسالمي

  :وقد دفعين لكتابة هذا البحث عّدة أمور ، من أمهها 
 أهل العلـم     ما يقع من حرج وشعور باإلمث من بعض الناس من جّراء فتوى بعض             -١

  .حبرمة الشرب قائًما ؛ استناًدا على أحاديث النهي 
؛ ألن هناك من    األدلَّة   تعارض   املنهج الصحيح يف معرفة احلكم الشرعي حال       بيان   -٢

األدلة املخالفة لألصل ؛ حبجَّة أهنا متـأخِّرة ، واألدلـةُ           ى الظاهرية الذين يقدمون     َحْنحو مَ ْنَي
لـه ؛   افعأ دوًما على    له  اقوملتأخِّر ينسخ املتقدِّم ، ومثله تقدمي أ      املوافقة لألصل متقدمة ، وا    

  . ، وقوله عام لعموم األمة حبجة أن فعله حيمل على اختصاصه به 
 إبراز بعض حماسن اإلسالم اليت تدلّ على رعايته ملصاحل األمة ؛ يف منهج وسـط                -٣

  .إلمكان حيقق املصلحة ، مع البعد عن إيقاع احلرج على الناس قدر ا
إذا " التقريب"وقد اعتمدت على حكم احلافظ ابن حجر يف أحكامه على الرجال يف             

إال إذا اخترت حكًما غري    - طلًبا لالختصار    –رأيت حكمه مناسًبا ، ومل أذكر أقوال األئمة         
حكمه ، أو كان هناك سبب يدعو لذكر أقـواهلم ؛ كمـا جتـده يف حـال أيب عيـسى                     

حلـديٍث يف   والقاضي عياض رمحهما اهللا     ضعيف أيب الوليد الباجي      ؛ بسبب ت   )٤(اُألْسواري
  . الرجلصحيح مسلم هبذا

كما أين مل أتعرَّض حلديٍث يف الصحيحني باحلكم عليه إال يف مقام الدفاع عنه ، وأما                
األحاديث يف غري الصحيحني فإين اعتمدت على أحكام األئمة اآلخرين عليهـا إذا رأيـت               

 وابن حبان ، وغريهم ، وإن رأيت حاجة تدعو           وابن خزمية ،   ترمذي ، حكمهم مناسًبا ؛ كال   
  . ملخالفتهم ، أومناقشة أحكامهم ؛ فعلت 

                                                 
  ) . هـ١٤١٢( مصر ، سنة – وهي من منشورات دار الصحابة للتراث بطنطا )1(
  .هـ ١٤١٥ وهو مطبوع مبطابع الفرزدق التجارية بالرياض ، الطبعة األوىل سنة )2(
  ) .هـ١٤٢٣( مبطبعة سفري بالرياض سنة  وهو مطبوع)3(
   ) .١٣ص ()4(



 ٦

، مث أقوال أهل العلم يف       وسأعرض أّوالً أدلّة النهي عن الشرب قائًما ، مث أدلّة اإلباحة          
، وأجيب على ما     مث أرّجح ما أراه راجًحا بالدليل     هذه املسألة ، وحّجتهم فيما ذهبوا إليه ،         

ميكن أن جياب عنه من حجج األقوال األخرى ، وأسأل اهللا أن يلهمين رشدي ، وأن يعيذين                 
من شّر نفسي ، وأن يرزقنا مجيًعا اإلخالص له سبحانه يف القول والعمل ، إنـه ويلّ ذلـك                   

  .والقادر عليه ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلم 
                                               كتبه          

                                     سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل محيِّد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧

  أدلّة النهي عن الشرب قائًما                         
  

  حديث أنس بن مالك : أّوالً 
  

عـن  ،   )٣(حدثنا سعيد ؛   )٢(حدثنا عبد األعلى  ؛  ثىن  حدثنا حممد بن امل    : )١(قال مسلم 
  .أنه هنى أن يشرب الرجل قائًما :  عن النيب ، عن أنس ، قتادة 

  .ذاك أشر ، أو أخبث : فاألكل ؟ فقال : فقلنا : قال قتادة 
 عن قتادة ، عن     - وهو الدستوائي    –  أيًضا من طريق وكيع ، عن هشام          )٤( وأخرجه

  .ثله ، ومل يذكر قول قتادة  مبأنس ، عن النيب 
أن الـنيب   :  عن قتادة ، عن أنس       - وهو ابن حيىي     -  أيًضا من طريق مهام       )٥(وأخرجه

 زجر عن الشرب قائًما .  
                                                 

،وأبو يعلى يف ) ٣٤٢٤(، وابن ماجه ) ١٨٧٩(ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي ) . ٢٠٢٤" (صحيحه"يف  )1(
   ).٤/٢٧٢" (شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف )٨١٨٦" (مستخرجه"، وأبوعوانة يف )٣١٩٥" (مسنده"

  .صري ابن عبد األعلى الب: هو ) 2(
  .ابن أيب عروبة : هو ) 3(
، وأمحد يف ) ٢٤٤٨١(، وابن أيب شيبة ) ٢١١٢(ومن طريق هشام أخرجه الطيالسي . يف املوضع السابق  )4(

، )٣٧١٧" (سننه"، وأبو داود يف  )١٣٢٣١و ١٢٤٩٠ و١٢١٨٥ رقم٢١٤ و١٤٧ و٣/١١٨" (املسند"
   ) .٤/٢٧٢" (شرح معاين اآلثار"والطحاوي يف 

، والدارمي  )١٤١٠٥ و١٣٠٦٢ رقم ٢٩١ و٣/١٩٩(ومن هذا الوجه أخرجه اإلمام أمحد . وضع السابق يف امل )5(
" سننه"، والبيهقي يف  )٤/٢٧٢(، والطحاوي  )٨١٨٩(، وأبو عوانة  )٢٨٦٧( ، وأبو يعلى )٢١٧٣(
)٧/٢٨١(  .  

  .من طريق أيب يعلى وطريق آخر ) ٥٣٥٣ و٥٣٢١(وأخرجه ابن حبان 
  .من طريق يزيد بن إبراهيم ، عن قتادة ، به ) ٢١٢٩(ي وأخرجه الطيالس

، والبيهقي يف ) ٨١٩٥ و٨١٩٤(، وأبو عوانة ) ١٣٩٤٣ و١٢٨٧١ رقم ٢٧٧ و٣/١٨٢(وأخرجه اإلمام أمحد 
  .، مجيعهم من طريق شعبة ، عن قتادة ، به ، وفيه سؤال قتادة ألنس عن األكل ) ٥٥٧٨" (الشعب"

العطار ، عن قتادة ، دون يزيد من طريق أبان بن ) ٥٥٧٧" (الشعب"، و) ٧/٢٨١" (السنن"وأخرجه البيهقي يف 
  .السؤال 

  ، مجيعهم من طريق شبابة بـن ) ٢٥٥٨" (املختارة"، والضياء يف ) ٨١٩٦(، وأبو عوانة ) ٣١١١(وأخرجه أبو يعلى 
   عن الشرب قائًما ، واألكل  هنى رسول اهللا: سوار ، عن املغرية بن مسلم ، عن مطر الوّراق ، عن قتادة ، به بلفظ 



 ٨

  .القاضي عياض هذا احلديث ووأبو الوليد الباجي ،   ابن عبد الرب ،وقد أعلّ
 إمنا رسم   «  : )١(فقال ،   فنسب إعالهلا لإلمام مالك عل سبيل اإلقرار      أما ابن عبد الرب     

، وعثمان ، وسعد ، وعائشة ، وابن عمر ،           مالك هذا الباب ، وذكر فيه عن عمر ، وعلي         
 ، ومل يصح    - واهللا أعلم    –وابن الزبري ؛ أهنم كانوا يشربون قياًما ؛ ملا مسع فيه من الكراهية              

 كتابه هـذا ، وهـي       عنده احلظر ، وصحَّت عنده اإلباحة ، فذكرها يف باٍب أُفِرد هلا من            
  . » األكثر عند العلماء ، وعليها مجاعة الفقهاء

َوَعلَى َهذَا َجَماَعةُ الْفُقََهاِء ِفـي َجـَواِز الـشُّْرِب           « : )٢(وأما أبو الوليد الباجي فقال    
 قَْد أَْخَرَجَهـا ِفـي   َوِإنْ كَانَ ُمْسِلٌم، َحاِديثَ َوَرَدْت ِفيِه ِفيَها َنظٌَر      ألَََوقَْد كَِرَهُه قَْوٌم    ،   قَاِئًما

َوَهـذَا   «:  ، مث ذكر حديث أنس هذا ، مث قال           »... َولَْم ُيْخِرْجَها الُْبَخاِريُّ    ،   "َصِحيِحِه"
 ، الصََّحاَبِة   ِلُمَخالَفَِة أَِئمَّةِ ؛   َتْحِملُُه َهِذِه الَْمْسأَلَةُ     الْضِطَراِب َعلَى قََتاَدةَ َما     الالَْحِديثُ ِفيِه ِمْن ا   

، َحدَّثََنا  : َولَْيَس ِفي َحِديِث قََتاَدةَ َعْن أََنٍس       ،  اِديثُ الُْمتَّفَُق َعلَى ِصحَِّتَها ُمَعاِرَضةٌ لََها       َحألَوا
    .»  ُيَصرُِّح ِفيِه ِبَحدَّثََناالَوكَانَ ُشْعَبةُ َيتَِّقي ِمْن َحِديِثِه ِممَّا 

مل يدخل مالـك يف     «   :)٣(فقالوتابع ابَن عبد الرب وأبا الوليد الباجي القاضي عياٌض          
 أحاديث النهي عن الشرب قائًما ، فأدخال إباحة ذلك          "صحيحه"، وال البخاري يف     "موطئه"

                                                                                                                                               
  .قائًما ، وعن اجلالّلة ، وأن يشرب من ِفيِّ السقاء 

  .، وقد تفرد هبذه الزيادة )٦٦٩٩(البن حجر" التقريب"ومطر بن طهمان الوّراق ضعيف كما يف 
لت أنًسا سأ: ؛ قال ، عن قتادة عن معمر  ) ١٩٥٩٠" ( املصنف"امللحق بـ" جامع معمر"وأخرجه عبد الرزاق يف 

  .هو أشد : فاألكل ؟ قال : قلت . عن الشرب قائًما ؟ فكرهه 
  .، به من طريق معتمر بن سليمان ، عن معمر ) ٢٤١٢٣" (املصنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

   . وهذه رواية شاذّة ملخالفة معمر جلميع الرواة الذين رفعوا احلديث ، وهو يقفه 
   ) .٢٦/٢٧٧" (االستذكار" يف )1(
  . )٧/٢٣٧" (املنتقى" يف )2(
  ) .٦/٤٩١" (اإلكمال"يف  )3(

 مل خيرج مالك وال البخاري «: هذا عن القاضي عياض بلفظ )  ١٠/٨٣  ("فتح الباري"ونقل احلافظ ابن حجر يف 
أحاديث النهي ، وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس ، ومن روايته عن أيب عيسى ، عن أيب سعيد ، وهو 

ان شعبة يّتقي من حديث قتادة ما ال يصّرح فيه بالتحديث ، وأبو عيسى غري مشهور ، واضطراب ، وك معنعن
   .اهـ  . »قتادة فيه مما يعله ، مع خمالفة األحاديث األخرى واألئمة له 



 ٩

  .مل يصح عندهم النهي عن ذلك ، واهللا أعلم  )١(]إذ[من األحاديث واآلثار 
، وكـان     وهو معنعن  س ، حديث قتادة عن أن   :  وذكر مسلم يف الباب ثالثة أحاديث     

عـن أيب   ،  ، وحديث قتادة أيًضا      حدثنا:  ال يقول فيه   )٢(]ما[ن حديث قتادة    قي م شعبة يتّ 
، وأبو عيسى أيًضا هو غري مشهور ، واضطراب قتادة  عن أيب سعيد مثله ،   اُألْسواِريعيسى  

، واخللفـاء   ،   الـصحابة  وأئمِة،   ِرَخ األُ  األحاديثِ يف خمالفةِ ؛  ه  لُلَِّعيف سند هذا احلديث مما يُ     
  . » والتابعني

 هـذا   واالقاضي عياًضا أعلُّ  ابن عبد الرب ، وأبا الوليد الباجي ، و        فتلّخص من هذا أن     
   :احلديث بأربع علل 

أن احلديث مل يصّح عند مالك ، وال البخاري ، ولـذا مل يدخلـه األول يف        : األوىل
  " .صحيحه"، وال الثاين يف " موطئه"

ن شعبة يّتقي من حديثه ما مل يـصّرح فيـه           عنعنة قتادة ، وهو ُمَدلِّس ، وكا       : الثانية
  .بالسماع 

عن قتادة علـى    " صحيح مسلم "نه روي يف    ألاضطراب قتادة يف احلديث ؛       : الثالثة
  : وجهني  
  . قتادة ، عن أنس ، وهي الرواية املتقّدمة -١
  . ، عن أيب سعيد اخلدري ، وهي الرواية اآلتية اُألْسواِري قتادة ، عن أيب عيسى -٢
  :، وهي مل يشريوا إليها رواية ثالثة ةَ مثَّو
  . قتادة ، عن أيب مسلم الَْجذْمي ، عن اجلارود بن الُْمَعلَّى، وهي الرواية بعد اآلتية -٣

خمالفة هذا احلديث لألحاديث األخرى ، ولألئمة من الصحابة ، واخللفاء ،             : الرابعة
  .والتابعني 

احلديث هبذه العلل ، وإليك اجلواب عن هذا         م هلذا  يف تضعيفه  هؤالء األئمة وقد أخطأ   
  :اإلعالل 

                                                 
  .، وهو تصحيف فيما يظهر  » إذا «" : اإلكمال"يف املوضع السابق من  )1(
  .، وهو تصحيف فيما يظهر » من «: " اإلكمال"يف املوضع السابق من  )2(



 ١٠

دعوى أن احلديث مل يصح عند اإلمام مالك والبخاري ؛ لكوهنما مل خيرجاه يف               : أّوالً
، وعـدم    ال يسلّم هبا ؛ إذ مل يرد عنهما ما يدلّ على تـضعيفهما للحـديث              : كتابيهما  

  .إخراجهما للحديث ال يعين إعالهلما له 
 خيرجه لسبب آخر غري ما      الك فلعلّه مل يبلغه احلديث ، أو بلغه ، ولكن مل          أما اإلمام م  

 ومل خيرجه  ولو سلكنا هذا املسلك يف رّد األحاديث ، لرددنا مجلة كبرية منها مما صحَّ          ، ذُِكَر
  .ال تبلغ سدس أحاديث الصحيحني " املوطأ"ويكفي يف هذا أن أحاديث ! اإلمام مالك 

 ما أدخلـت يف     «  : )١( ؛ فإنه قال   هذه الدعوى ه صرحية بضّد    فعبارت: وأما البخاري   
   .»إالّ ما صّح ، وتركت من الصحاح حلال الطول " اجلامع"كتايب 

  حديث غـري     وأحفظ مئيت ألف    ، أحفظ مئة ألف حديث صحيح     «:  )٢(وقال أيًضا 
   . » صحيح

رجهـا يف   ويدلّ على هذا أحكام كثرية من البخاري على أحاديث بالصحة ، ومل خي            
  :، وسأذكر من ذلك ثالثة أمثلة " صحيحه"

  . )٣())هو الطهور ماؤه ، احللّ ميتته : (( تصحيحه حلديث البحر  : املثال األول
إن طـول صـالة      : ((  ، عن الـنيب      تصحيحه حلديث عمار     : املثال الثاين 

  .  )٤())، وقصر خطبته َمِئنَّةٌ من فقهه  الرجل
يف التكبري  : ه  جدا حلديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن           تصحيحه : املثال الثالث 

    .)٥(يف صالة العيدين ؛ يف األوىل سبًعا ، ويف الثانية مخًسا
  " .صحيحه"ومجيع هذه األحاديث الثالثة مل خيرجها البخاري يف 

  :مردودة بأمرين : دعوى أن قتادة مدلّس ، ومل يصرِّح بالسماع  : ثانًيا
                                                 

للمزي " هتذيب الكمال"، و) ٥٢/٧٣(البن عساكر " تاريخ دمشق"، و) ١/١٣١(البن عدي " الكامل"كما يف  )1(
   ) .٩٦_١٠/٩٥(للذهيب " سري أعالم النبالء"، و) ٢٤/٤٤٢(

تاريخ "، واخلطيب يف ) ٣/٩٦٢" (اإلرشاد"، ومن طريقه اخلليلي يف ) ١/١٣١(البن عدي " الكامل "كما يف )2(
" سري أعالم النبالء"، و) ٢٤/٤٦١" (هتذيب الكمال"، و) ١٦٧ص" (السنن األبني "، وانظر) ٢/٢٥" (بغداد

   ) .٤٨٧ص" (هدي الساري"، و) ٥/٤١٨" (تغليق التعليق" و ،) ١٢/٤١٥(
   ) .٩رقم ٢٦ص" (العلل الكبري"نقله عنه الترمذي يف  )3(
  ) .١٤٢ رقم٨٧ص(نقله الترمذي أيًضا  )4(
   ) .١٥٤ رقم ٩٣ص(نقله الترمذي ايًضا  )5(



 ١١

:  فاألكـل ؟ فقـال    : فقلنا  : بالسماع يف الرواية نفسها ؛ يف قوله         تصريح قتادة    -١
  !! القاضي عياض ؟أيب الوليد الباجي ، و ، فكيف خفي هذا على »ذاك أشّر ، أو أخبث  «

 روى هذا احلديث عن قتادة مجع من الرواة ، ومنهم شعبة بن احلّجـاج كمـا                 -٢
ح قتـادة    وإن مل يـصرِّ     ، ب من التـدليس    مأمونة اجلان  ، ومن املعلوم أن روايته عنه      تقّدم

   ! ، فكيف وقد صّرح ؟بالسماع
، وإذا   ، حفظتـه   ، ومسعت  حدثنا: ، فإذا قال     د فم قتادة  كنت أتفقّ  « :قول شعبة   ي
   .  )١(»، تركته  َحدَّث فالن : قال

   .  )٢(»األعمش ، وأيب إسحاق ، وقتادة : كفيتكم تدليس ثالثة « : وقال أيضاً 
 وأما االضطراب بسبب أن قتادة يروي احلديث عن أنس كما هنا ، وعـن أيب                 :ثالثًا

، وعن أيب مسلم    _ كما سيأيت    _  ، عن أيب سعيد اخلدري ، عن النيب          اُألْسواِريعيسى  
، وأنّ بعـضهم عـّد هـذا        _ كما سيأيت أيًضا     _ اجلَذْمي ، عن اجلارود ، عن النيب        

ة من املكثرين من الرواية ، وهو ثقة متقن ، فال يستغرب            فاحلّق أن قتاد  : اضطراباً من قتادة    
، وقد صحح أبو    عليه أن يكون له يف هذا احلديث ثالث طرق خمتلفة تتعلق مبوضوع واحد              

 ويف  «:  وجوًها أكثر من هذه يف أحد األحاديث ، مث قال أبـو زرعـة                )٣(حامت وأبو زرعة  
  . »عة عن مجاحديث قتادة مثل ذا كثري ، حيدِّث باحلديث 

وقد أجاب احلافظ ابن حجر عن علّتني من هذه العلل اليت رّد هبا القاضـي عيـاض                 
لكوهنما ال تتعلّقان هبذا احلديث علـى       ؛  هذا احلديث ، ومل يتعّرض للعلّتني األخريني        وغريه  

 وقد  ًسا فأما إشارته إىل تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلِّ         «  : )٤(، فقال  وجه اخلصوص 
قلنا : جاب عنه بأنه صّرح يف نفس السند مبا يقتضي مساعه له من أنس ، فإن فيه                 عنعنه ، في  

   .»  وهو حافظ ،سنادينإألن لقتادة فيه ؛ ودعواه اضطرابه مردودة ، ...فاألكل ؟ : ألنس 

                                                 
   ) .١٥٢ ـ ١/١٥١( للبيهقي "املعرفة"، و)١٦٩ و ١٦١ص  ("اجلرح والتعديل"انظر مقدمة  )1(
  .انظر املرجعني السابقني  )2(
  ) .٦٨٤(البن أيب حامت " العلل" كما يف )3(
   ) .١٠/٨٣" (فتح الباري" يف )4(



 ١٢

ومل يذكر احلافظ ابن حجر منها سوى طريقني يف جوابه علـى اعتـراض القاضـي                
؛ ألن لقتـادة فيـه إسـنادين ، وهـو            ه مردودة    ودعواه اضطراب  «: ، حيث قال     عياض
  .  » حافظ

وأما دعوى خمالفة هذا احلديث لألحاديث األخرى ، ولألئمة من الـصحابة ،    : رابًعا  
؛ ألن التضعيف وجه مـن      _ أعين حديث النهي    _ فال تعين تضعيفه    : واخللفاء ، والتابعني    

كن كما سيتبني من هذا البحث ،       وجوه الترجيح ، وليس هناك ما يدعو للترجيح واجلمع مم         
  .واهللا أعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  حديث أيب سعيد اخلدري : ثانًيا 
  
  : عنه ثالث طرق  وله
عـن أيب   ،  حدثنا قتادة   ؛  حدثنا مهام   ؛  اب بن خالد    دَّحدثنا هَ  : )١(قال مسلم   -)١

  .ا ائًم زجر عن الشرب قأن النيب : عن أيب سعيد اخلدري ، عيسى اُألْسواِري 
 –بـن املـثىن     اواللفظ لزهري و   -بن بشار   اوحدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن و       

عن ،  عن أيب عيسى اُألْسواِري     ،  حدثنا قتادة   ؛  حدثنا شعبة   ؛  حدثنا حيىي بن سعيد     :  قالوا
   . ا هنى عن الشرب قائًم أن رسول اهللا :أيب سعيد اخلدري 

،  غـري مـشهور   اُألْسواِرياحلديث بأن أبا عيسى هذا  )٢(أبو الوليد الباجي وقد أعل   
اضـطراب  :  يف العلل األخرى ، وهي       – )٣(كما سبق –، وأدخاله    القاضي عياض تابعه  و

وسبقهما لـبعض   ،   له وخمالفة األحاديث األخرى واألئمة   ،   هس وقد عنعن  مدلِّوأنه  قتادة ،   
  . الرب  ذلك احلافظ ابن عبد

األخرية مبا يغين عـن اإلعـادة    العلل الثالث واب عناجل )٤(وتقدم يف احلديث السابق   
  .  هنا

: القاضي عياض   أبو الوليد الباجي و    البصري الذي قال عنه      اُألْسواِريوأما أبو عيسى    
فإنه يروي عن ابن عمر ، وأيب سعيد اخلدري ، وأيب العالية الرِّيـاحي ،               : إنه غري مشهور    

                                                 
 ٩٨٨ ("همسند"، وأبو يعلى يف) ٥٤و ٣/٣٢ ("املسند"اإلمام أمحد يف أخرجه و) . ٢٠٢٥(" صحيحه"يف  )1(

 ، والبيهقي يف) ٢٠٩٨ ("مشكل اآلثارشرح "ويف ، ) ٤/٢٧٢ ("شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف ) ١٣٢١و
   .)٣٠٤٥ ("شرح السنة"، والبغوي يف  )٢٨٢  /٧ ( "سننه"
  . ، عن قتادة ، به من طريق هشام الدستوائي) ٢٤٤٨٠ ("املصنف"بن أيب شيبة يف اأخرجه و

  من طريق سعيد بنكالمها   ،)٥٦٥ ("الناسخ واملنسوخ"بن شاهني يف ا، و) ٣/٤٥ ("املسند"اإلمام أمحد يف وأخرجه 
  .، عن قتادة ، به أيب عروبة 

  " مسنـده"أبو يعلى يف ، و) ٨٦٦ ("املنتقى"بن اجلارود يف ا ، و"هصحيح"مسلم يف املوضع السابق من أخرجه و
  . عن قتادة ، به من طريق شعبة ، مجيعهم )٩٨٩(
   .، عن قتادة ، به البيهقي يف املوضع السابق من طريق يزيد بن إبراهيم أخرجه و
   ) .٧/٢٣٧" (املنتقى" يف )2(
  ) .٨ص() 3(
  ) .١٢-٩ص() 4(



 ١٤

ال أعلـم    «:  )٢(، وقال اإلمام أمحد    )١( وقتادة وروى عنه ثابت الُبناين ، وعاصم األحول ،       
 ، وأّما   » جمهول ؛ مل يرو عنه إال قتادة         «:  )٣(، وقال ابن املديين    » أحًدا روى عنه غري قتادة    

 ، وقـال    )٥("الثقـات "، وذكره ابن حبان يف كتـاب         )٤(أبو بكر البزار فزعم أنه مشهور     
 ، وقـال ابـن      » ثقة   «:  )٧( ، وقال الذهيب   » بصري ثقة ، ال حيضرين امسه        «:  )٦(الطرباين
   . »مقبول  «:  )٨(حجر

فهو يف الشواهد ، فال يستفاد منه توثيقه ، ولـذا        : وأما إخراج مسلم له هذا احلديث       
أن مسلًما روى له هـذا احلـديث ؛         " هتذيب الكمال "ملا ذكر املزِّي يف املوضع السابق من        

هو :  قلت   «: بقوله  " هتذيب التهذيب "سابق من   أوضح ذلك احلافظ ابن حجر يف املوضع ال       
   .»متابعة 

 هو  »مقبول  « : فالذي يظهر من حال هذا الرجل أنه مستور ، فقول ابن حجر عنه              
، وقد توبـع     )٩(األليق حباله ، فهو مقبول الرواية إذا توبع كما صرح بذلك ابن حجر نفسه             

  " . صحيحه" أخرجه مسلم يف على هذا احلديث كما هو ظاهر ، فحديثه مقبول ، ولذا
بـن  عارم  ؛ ثنا   حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي      :  )١٠(قال أبو بكر الشافعي   ـ  ) ٢
: عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ؛ قـال            سعيد بن زيد ، عن علي بن احلكم ،         ثنا   الفضل ؛ 

  .  أن يشرب الرجل وهو قائم ، وأن يلتقم فم السقاء فيشرب منه َيِهُن
   .)١١(ينأخرجه الطرباو

                                                 
    ) .١٦٧-٣٤/١٦٥" (هتذيب الكمال"كما يف  )1(
  " .هتذيب الكمال" ، واملوضع السابق من ) ١٣/١٩٧(للنووي " مشرح مسل"كما يف  )2(
  ) .٩٠١رقم١٩٦-١٢/١٩٥" (هتذيب التهذيب"كما يف  )3(
  .انظر املرجع السابق  )4(
)5( )٥/٥٨٠. (  
  ) .١٣/١٩٧" (شرح مسلم"حكاه عنه النووي يف  )6(
  ) .٦٧٧٣" (الكاشف"يف  )7(
  ) .٨٢٩٤" (التقريب"يف  )8(
   . )٤٧ص" ( تقريبال"يف مقدمة  )9(
  ) .١٠٤١" (الغيالنيات" يف )10(
   . )٥٤٤١ رقم ٤٥ / ٦ ( "املعجم الكبري"يف  )11(



 ١٥

  .  » رواه الطرباين ، ورجاله رجال الصحيح«  : )١(يقال اهليثم
 هذه ال يستفاد منها توثيق مجيع رجال اإلسناد ، وال يستفاد منـها أن               وعبارة اهليثمي 

مجيعهم ممن احتج به البخاري و مسلم أو أحدمها ؛ ألن اهليثمي يطلقها على مجيع من أخرج              
يف الشواهد واملتابعات ، وهذا اإلسناد من الدالئل علـى          وإن كان   ،  هلم البخاري ومسلم    

 مل خيرج له    _ زيد أخا محاد بن     _ الَْجْهَضمي ،   اَألْزدي، فإن سعيد بن زيد بن ِدْرهم         ذلك
مسلم ، وأخرج له البخاري يف الشواهد ، ومل حيتج به ، وهو متكلم فيه ، فقد كان حيىي بن                    

 ، وقـال اجلوزجـاين      )٢( كما قال علي بن املـديين      اجده يف احلديث    فُعَِّضسعيد القطان يُ  
 ،  » ليس بـالقوي  «   :)٤(، وقال النسائي   » يضعفون حديثه وليس حبجة    « : )٣(ديْعالسَّ

ليس به بأس ، وكـان      «  : )٦(  وابن سعد والعجلي ، وقال اإلمام أمحد       )٥(ووثقه ابن معني  
   .»صدوق له أوهام «   :)٧(وقال احلافظ ابن حجر،  » حيىي بن سعيد ال يستمرئه

 أخرج لسعيد بن زيد هـذا ، وال أراه إال           اقع يف مجيع هذه املراجع أن مسلمً      و : تنبيه
  : ومهاً لسببني 

 ، وال ابن القيـسراين يف       "رجال مسلم "أن ابن منجويه مل يذكره يف        : السبب األول 
   ."اجلمع بني رجال الصحيحني"

 مل يرمز ألحد من شيوخه وال تالميـذه         " الكمال هتذيب"أن املزِّي يف     : السبب الثاين 
 ، وقـد   )٨( أخرج لـه   ابرمز مسلم كما هو معروف من منهجه ، وهو الذي ذكر أن مسلمً            

  .  ، واهللا أعلم "الكمال"ا لعبد الغين املقدسي يف كتاب يكون هو متابًع
 مع كونه    ، وبناء عليه فسند هذا احلديث ضعيف لضعف سعيد بن زيد من قبل حفظه            

  . ا صدوقً
                                                 

    . )٧٩ / ٥ ( "جممع الزوائد"يف  )1(
  ) .٨٧رقم ٤/٢١" (اجلرح والتعديل"انظر ( 2) 
  ) .٣/٣٧٦(البن عدي " الكامل" كما يف ( 3) 
  .املرجع السابق ( 4) 
  ) .٣٨٥١(لعباس الدوري " نيتاريخ ابن مع"كما يف ( 5) 
  " .الكامل"املوضع السابق من ( 6) 

  ) .٢٣١٢" (التقريب"يف ) 7(
  .وتابعه الذهيب وابن حجر يف املراجع السابقة  )8(



 ١٦

  
ـ )٣ ، بن هليعـة  اثنا ؛ حدثنا موسى بن داود حد  :)١("املسند" يف قال اإلمام أمحد  

كنا نكـره   : قال جابر   ؟  ا عن الرجل يشرب وهو قائم       سألت جابرً : قال  ؛  عن أيب الزبري    
  .ذلك 

مسعت أبا  : نه قال   أ عن جابرٍ ،  عن أيب الزبري    ،  بن هليعة   اثنا  حد: قال  ؛  ثنا موسى   حد
   . وزجر أن تستقبل القبلة لبوٍل،  عن ذاك َرَج َزيد اخلدري يشهد أن النيب سع

نه مسـع أبـا سـعيد       أأخربين جابر   ؛  ثنا أبو الزبري    ؛  بن هليعة   اثنا  ؛ حد ثنا حسن   حد
    .ن يستقبل القبلة لبوٍلأه َرَجوَز، ه عن ذلك َرَج َزن رسول اهللا أاخلدري يشهد 

ا عن الرجل يشرب وهو قال سألت جابًر؛ ن أيب الزبري ع،  بن هليعة   اوهذا يتلو حديث    
  .مث ذكر حديث أيب سعيد ، كنا نكره ذاك : فقال ؟ قائم 

جاءت بعد عدَّة أحاديث    ، وطريق حسن عن ابن هليعة       مقطًَّعا  كذا أورد اإلمام أمحد     
  . إخل»  ... وهذا يتلو «  :- أو ابنه عبد اهللا –عن الطريق األخرى ، وهلذا قال اإلمام أمحد 

من طريق مروان بن حممد ، عن ابن هليعة ، فذكره ، ومل يذكر              وقد أخرجه ابن ماجه     
   . الشرب قائًما

 عمـري   وحدثناه: فقال  بعده مباشرة    )٢(مث رواه تلميذه وحاجبه أبو احلسن ابن القطان       
بن هليعـة ،    احدثنا   أبو حيىي البصري ؛   عبد الرمحن بن إبراهيم     حدثنا   ؛بن مرداس الدَّْوَنقي    ا

 هنـاين أن    إن رسـول اهللا     : عن أيب الزبري ، عن جابر أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول             
  .، وأن أبول مستقبل القبلة  أشرب قائًما

    .)٣(ضعيفومدار احلديث على عبد اهللا بن هليعة ، وهو 
  
  
  

                                                 
  ) .١١١١٧ و١١٠٨٩ و١١٠٨٨ رقم ١٥ و٣/١٢ ()1(
  ) .٣٢١(زوائده على سنن ابن ماجه " يف )2(
 رقم ٣٣١-٥/٣٢٧" (هتذيب التهذيب"، و) ٦٨٢ رقم ١٤٧-٥/١٤٥" (اجلرح والتعديل" انظر ترمجته يف )3(

  ) .٣٥٦٣" (التقريب"، و) ٦٤٨



 ١٧

   حديث اجلارود بن املَعلَّى: ثالثًا 
  

خالد بن احلارث ، عن     حدثنا   ة ؛ َدَعْس بن مَ  ُدْيَمحدثنا حُ :  )١( الترمذي قال أبو عيسى  
 هنـى    أن النيب    :َعلَّى  ُممي ، عن اجلارود بن الْ     ذَْج، عن أيب مسلم الْ     ةعن قتاد ،   )٢(سعيد

  .اعن الشرب قائًم
   .» هذا حديث غريب حسن « :قال الترمذي 

ذا على الوهم    وكان أمحد بن حنبل رمحه اهللا حيمل ه        « : )٣(قال أبو نعيم األصبهاين   و
   .»رواية مهام ، عن قتادة ، عن أنس : من سعيد ، وأن صوابه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٥/٣٤٢ ("مشكل اآلثار"، ويف  ) ٤/٢٧٢ ( "شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف ) ١٨٨١( رقم "جامعه"يف  )1(

جم املع"والطرباين يف ، ) ١/١٥٤" (معجم الصحابة"وابن قانع يف ، ) ٢٠٩٥ و٢٠٩٤ و٢٠٩٣ رقم ٣٤٣و
،  )٥٦٧ رقم ٤٢٩ص  ("الناسخ واملنسوخ"، وابن شاهني يف  )٢١٢٤ و٢١٢٣ رقم ٣٠٠ ـ ٢٩٩/ ٢ ("الكبري

  . ) ١٦٤٦" (معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف 
  . به ، لكن سقط قتادة من إسناد ابن شاهني مجيعهم من طريق خالد بن احلارث ،

  .ابن أيب عروبة :  هو )2(
  .وضع السابق عقب روايته للحديث يف امل )3(



 ١٨

   حديث أيب هريرة: رابًعا 
  

  : طرق أربعوله عنه 
ـ حدثين عبد اجلبار بن العالء ؛ حـدثنا         :  )١( بن احلجاج  مسلمقال   ـ) ١  –روان  م
أنه مسع أبـا هريـرة      : ي  رُِّملْفان ا طَأخربين أبو غَ  ؛  عمر بن محزة     حدثنا - اريالفز:  يعين
  .  )) ئِْقَتْسَي فلْسَيفمن َن، ا  منكم قائًم أحٌد ال يشربنَّ(( : اهللا  قال رسول:  يقول

َوَهذَا الَْحِديثُ أَْيًضا َرَواُه ُعَمـُر       « : هذا احلديث بقوله     )٢(وقد أعلَّ أبو الوليد الباجي    
   .»  َيْحَتِملُ ِمثْلَ َهذَاالَو، ْبُن َحْمَزةَ ا

   .)٣(وتابعه على هذا اإلعالل القاضي عياض
وأمـا   « : عليه بقولـه     دََّر عن القاضي عياض فقط ، وَ      )٤(وحكاه احلافظ ابن حجر   

ومثله خيرج له مسلم يف     ،  فهو خمتلف يف توثيقه     : تضعيفه حلديث أيب هريرة بعمر بن محزة        
ة كما أشرت إليه عند أمحـد       عن أيب هرير  ،  عن أيب صاحل    ،  وقد تابعه األعمش    ،  املتابعات  

   .» واهللا أعلم، فاحلديث مبجموع طرقه صحيح ،  )٥(بن حباناو
، عـن   الزهري  ، عن   معمر  حدثنا  ؛   عبد الرزاق حدثنا   : )٦(قال اإلمام أمحد  ـ  ) ٢
لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما يف         ((:   رسول اهللا   قال  : عن أيب هريرة قال     ،   رجٍل

  . ))بطنه الستقاءه 
  .ذا رواه اإلمام أمحد عن عبد الرزاق ك

 ، كالمهـا عـن      )١(مادي ، وأمحد بن منصور الرَّ     )٧(ورواه إسحاق بن إبراهيم الدََّبري    
  . الرزاق ، فجعاله عن الزهري ، عن أيب هريرة ، وأسقطا الراوي املبهم من اإلسناد  عبد

                                                 
عقب " مستخرجه"، وعلّقه أبو عوانة يف ) ٧/٢٨٢" (سننه"وأخرجه البيهقي يف ) . ٢٠٢٦" (صحيحه"يف  )1(

  .عن حممد بن حيىي ، عن نعيم بن محاد ، عن مروان بن معاوية ، عن عمر بن محزة، به ) ٨١٩٦(احلديث رقم 
  ) .٧/٢٣٧" (املنتقى" يف )2(
  .) ٦/٤٩١" (اإلكمال" يف )3(
  ) .١٠/٨٣" (فتح الباري" يف )4(
  . كما سيأيت )5(
  ) .٥٣٢٤" (صحيحه"، ومن طريقه رواه ابن حبان يف ) ٧٨٠٨ رقم ٢/٢٨٣" (املسند"يف  )6(
  .، وهو من روايته عن عبد الرزاق ، عن معمر ) ١٩٥٨٨" (مصنف عبد الرزاق"امللحق بـ" جامع معمر" يف )7(



 ١٩

  . ، عن معمر )٢(وكذا رواه هشام بن يوسف
  . الوجه عن عبد الرزاق وهذا يدل على رجحان هذا

 عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عـن             )٣(ورواه زهري بن حممد البغدادي    
  .عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن أيب هريرة ، به هكذا موصوالً 

مادي ، فاحلكم على احلديث     وسواء رجحنا رواية اإلمام أمحد ، أو رواية الدبري والرَّ         
  .لزهري مل يسمع من أيب هريرة ، فالبدَّ من الواسطة بينهما اليتغيَّر ؛ ألن ا

  .فشاذة ملخالفتها باقي الروايات : وأما رواية زهري بن حممد 
عن ،  عن األعمش   ،  عن معمر   أخربنا عبد الرزاق ،     :  )٤(قال إسحاق الدبري  ـ  ) ٣
فدعا مباء فـشرب     ،ا  فبلغ ذلك علي  : قال  .  )٦( مثله   عن أيب هريرة عن النيب     )٥(أيب صاحل 
   .وهو قائم

ورجال هذا الطريق كلهم ثقـات ، وصـححه ابـن حبـان ؛ بإخراجـه لـه يف                   
وقد تفرَّد به معمر ، عن األعمش ، وهو كويف ، ورواية معمر عـن أهـل                 ،   )٧("صحيحه"

مسعت حيىي بـن    :   قال  ؛ ابن أيب خيثمة  عن   )٨( ُمَتكَلٌَّم فيها ، فقد روى ابن عساكر       العراق
 فـإن   ؛ س إال عن الزهري وابن طاوُ     ، ثك معمر عن العراقيني فخافه    إذا حدَّ « :  لمعني يقو 

  .اهـ  .»  وأما أهل الكوفة والبصرة فال، حديثه عنهما مستقيم

                                                                                                                                               
  ) .٧/٢٨٢" (ننهس"أخرج روايته البيهقي يف  )1(
  ) .٢١٠١" (مشكل اآلثار"أخرج روايته الطحاوي يف  )2(
  .، والبيهقي يف املوضع السابق ) ٢٨٩٧" (كشف األستار"كما يف " مسنده"أخرج روايته البزار يف  )3(
" املسند"ومن طريق عبد الرزاق أخرجه اإلمام أمحد يف ) . ١٩٥٨٩" (مصنف عبد الرزاق"يف روايته لـ )4(

ومن طريق أمحد . ، والبيهقي يف املوضع السابق ) ٢١٠٠" (مشكل اآلثار"، والطحاوي يف ) ٧٨٠٩ رقم٢/٢٨٣(
  . أخرجه ابن حبان يف املوضع السابق 

  .ذكوان السَّمَّان : هو  )5(
 .مثل لفظ حديث الزهري السابق :  يعين )6(
 . كما سبق )7(
   .)٥٩/٤١٤( "تاريخ دمشق"يف ) 8(



 ٢٠

شعبة ، عـن أيب زيـاد       حدثنا حممد بن جعفر ؛ أخربنا       :  )١(قال اإلمام أمحد  ـ  ) ٤
فقـال  ،  ا   يشرب قائمً  نه رأى رجالً  أ : مسعت أبا هريرة يقول عن النيب       : قال  ؛   الطَّحَّان

: قـال   ،   ال    : قال )) ؟   رُِّه أن يشرب معك الْ    َكرُُّسَي أَ (( :  قال ! ؟ ْهَمِل:  قال    ، )) ْهِق ((:  له
    .)) الشيطان؛  منه رٌّفإنه قد شرب معك من هو َش ((

وسنده رجاله ثقات رجال الشيخني ، عدا الراوي عن أيب هريرة وهـو أبـو زيـاد                 
قال عنه حيـىي بـن      روى عنه شعبة كما سبق ، و      موىل احلسن بن علي ؛      الكويف ،   ان  الطح
:  )٤(قال الذهيب  ، و  »  شيخ صاحل احلديث   «  :)٣(، وقال أبو حامت الرازي     » ثقة   « : )٢(معني

   . )٥(»اليعرف  «
ُر ِلي  َواَلَِّذي َيظْهَ  « : )٦(وقد أعلَّ أبو الوليد الباجي حديث أيب هريرة هذا مجلة بقوله          

   .)٧(وتابعه القاضي عياض  ،» أَنَّ الصَِّحيَح ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَرْيَرةَ إنََّما ُهَو َمْوقُوٌف َعلَْيِه
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
" كشف األستار"كما يف " مسنده"، والبزار يف ) ٢١٧٤(وأخرجه الدارمي ) . ٨٠٠٣ رقم ٢/٣٠١" (املسند" يف )1(

، والطحاوي ) ٢١٣" (اإلغراب" ، والنسائي يف - » أبو الزناد « إىل » أبو زياد « إال أنه تصحَّف فيه -) ٢٨٩٦(
  ) .٥٥٧٩" (شعب اإلميان"، والبيهقي يف ) ٢١٠٢" (مشكل اآلثار"يف 

 ) .١٧٢٣ رقم ٩/٣٧٣" (اجلرح والتعديل" كما يف )2(
 . املرجع السابق )3(
 ) .١٠٢٠٤" (امليزان" يف )4(
  ) .١٠/٨٢" (فتح الباري" انظر أيًضا )5(
   ) .٧/٢٣٧" (املنتقى" يف )6(
  ) .٦/٤٩١" (اإلكمال" يف )7(



 ٢١

   احلضرميحديث: ا ًسمخا
  

، ثنا عمرو بن عثمان     ؛  ثنا يوسف بن خالد     ؛   )٢(القواريريحدثنا  :  )١(قال أبو يعلى  
إن : قـال   -   أصحاب رسـول اهللا منوكان  -مي عن احلضر، عن حمفوظ بن علقمة    

 شربمث  ،   الشراب ينفخ يف    ورأى رجالً : قال  .  زجر عن النفخ يف الشراب        رسول اهللا 
   .))  فقئهتقيئهإن استطعت أن  ((:  فقال ، اقائًم

وسنده ضعيف جدا ؛ فيه يوسف بن خالد بن عمري السَّْميت ، أبو خالد البـصري ،                 
  .)٣("التقريب"د كذَّبه ابن معني ؛ كما يف ، وق وهو متروك

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) .٢٤٣٥" (املطالب العالية" كما يف )1(
  .عبيد اهللا بن عمر : هو ) 2(
)3() ٧٨٦٢. (  



 ٢٢

  جابر بن عبد اهللا حديث : سادًسا 
  

، بن هليعة   اثنا  ؛ حد ثنا موسى بن داود     حد : أن اإلمام أمحد روى حديثه فقال        )١(تقدم
كنا نكـره   : قال جابر   ؟  ا عن الرجل يشرب وهو قائم       سألت جابرً : قال  ؛  عن أيب الزبري    

 حبديث النهي ، وهو ضعيف      اهـ ، مث ذكر أن أبا سعيد اخلدري حدَّثه عن النيب            . ك  ذل
  .من هذا الطريق ؛ لضعف ابن هليعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) .١٦ص ()1(



 ٢٣

  أحاديث اإلباحة
   حديث علي بن أيب طالب :أوَّالً 

  :وله عنه مثان طرق 
؛ لك بن ميـسرة     امل حدثنا عبد ؛  حدثنا شعبة   ؛   )٢(حدثنا آدم  : )١(قال البخاري  -)١

أنه صلى الظهر ، مث قعد يف حوائج الناس يف           :  عن علي    ثدَِّحرة يُ ْبمسعت النَّزَّال بن سَ   
 - الكوفة حىت حضرت صالة العصر، مث أُيتَ مباء ، فشرب ، وغسل وجهه ويديـه                 )٣(َرْحَبِة

هون الشرب  إن ناًسا يكر  :  ، مث قام فشرب فَْضلَُه وهو قائم ، مث قال            -وذكر رأسه ورجليه    
   .  صنع مثل ما صنعت قياًما ، وإن النيب 

، ب ائعن عطاء بن الـس ، حدثنا حممد بن فضيل :  )٤( بن أيب شيبة   أبو بكر قال   -)٢
إن شربت   :  فقال!   قائًما ؟   شربَت: ا يشرب  قائًما ، فقلت        رأيت علي  :  قال )٥(عن ميسرة 

 ا فلقد رأيت رسول اهللا      ن شربت قاعدً   يشرب  قائًما ، ولئ      رسول اهللا  قائًما فقد رأيت  
  .ا يشرب قاعًد

محاد : ، وممن روى هذا احلديث عنه        )٦(اختلط  صدوق ، إال أنه     وعطاء بن السائب    
ـ َمُي ، وأنه كان ال  فيمن مسع منه يف الصحة واالختالط     )٧( بن سلمة ، وقد عّده العقيلي     ا ز يِّ

                                                 
 ١٣١ص(" الطهور"، وأبو عبيد يف ) ١٤١(" مسنده"الطيالسي يف وأخرجه ) . ٥٦١٦و٥٦١٥" (صحيحه"يف ) 1(

رقم  ١٥٣ و١٤٤ و١٣٩ و١٢٣ و١٢٠ و١١٦ و١٠٢ و١٠١و ١/٧٨(" املسند"واإلمام أمحد يف  ،) ٣٩رقم 
) ١٣٧٢ و١٣٦٦رقم  ١/١٥٩( "ملسند ازوائد" عبد اهللا يف ابنهو، ) ١٥٩ و١٥٣ و١٤٩ و١٤٤ و١٣٩ و١٢٣

، وابن خزمية ) ١٣٠(" سننه"، والنسائي يف ) ٢٠٠(" الشمائل" والترمذي يف ،) ٣٧١٨(" سننه"وأبو داود يف ، 
  .) ١٠٥٧(" صحيحه"، وابن حبان يف ) ٢٠٢و١٦(" صحيحه"يف 

   .ابن أيب إياس :  هو )2(
" لسان العرب"انظر . ساحته :  رحبة مسجد الكوفة ؛ يعين :هي املكان الُْمتَِّسع ، واملقصود هنا :  الرَّْحَبةُ )3(

)١/٤١٤. (   
، وابنه ) ١١٤٠ و٩١٦ رقم ١٣٦و ١/١١٤( "املسند"اإلمام أمحد يف أخرجه و. ) ٢٤٤٦٦(" املصنَّف"يف ) 4(

 "شرح معاين اآلثار"الطحاوي يف ، و )١١٤٠و ١١٢٥رقم  ١٣٦و ١/١٣٤( "زوائد املسند"اهللا يف  عبد
  ) .٢١٠٧ رقم ٥/٣٥١( "شرح مشكل اآلثار"ويف  ، )٤/٢٧٣(

  .ابن يعقوب : هو ) 5(
  .)٣٣٤-٣١٩ص" (الكواكب النريات" ، و)٤٥٩٢( "التقريب"، و) ٣٣٤-٦/٣٣٣" (اجلرح والتعديل"كما يف ) 6(
  ) .٣/٣٩٩"(الضعفاء"يف ) 7(



 ٢٤

 ، )٢(والطحـاوي   ،  وأيب داود   ،   )١(ني  بن مع يحىي  ك؛   األئمة   بعض وخالفه    ، هذا من هذا  
االختالط ، ولذلك صحح حديثه عنه الشيخ أمحد شـاكر كمـا  يف               فرأوا أنه مسع منه قبل    

   .يتالطريق اآل
، عن عطاء بن السائب     ،   )٥(ثنا محاد ؛ حد  )٤(ثنا عفان حد : )٣( اإلمام أمحد قال   _ )٣

 !كأهنم أنكروه   ؛   فنظر إليه الناس  شرب  قائًما ،       أن علي بن أيب طالب       : )٦(عن زاذان 
يشرب  قائًما ، وإن أشرب         قائًما فقد رأيت رسول اهللا         أشربْ ما تنظرون ؟ إنْ   : فقال  
  . ا  يشرب قاعًدا فقد رأيت رسول اهللا قاعًد

، مث علل    » إسناده صحيح    «  :)٧( قال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على هذا احلديث        
  .  » بن سلمة من عطاء كان قبل اختالطه  مساع محاد« :ذلك فقال 
،  )١( عن أيب إسـحاق    ،أخربنا إسرائيل بن يونس      : )٨(قال عبد الرزاق الصنعاين    _)٤

فغـسل  ،  مث توضـأ    ،  بة بال   ْحا يف الرَّ  شهدت علي : قال  ؛  عن علي   ،  ة بن قيس    يَّعن أيب حَ  
                                                 

  ) .٣٦٢-٥/٣٦١( البن عدي" الكامل"كما يف ) 1(
  " .واكب النرياتالك"كما يف املوضع السابق من ) 2(
 ١١٢٥ رقم ١/١٣٤" (زوائد املسند"وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف . ) ٧٩٥ رقم ١/١٠١( "املسند"يف ) 3(

من طريق إبراهيم بن احلجاج ، عن محاد بن سلمة ، ومن طريق خالد بن عبد اهللا الواسطي ، عن عطاء ) ١١٢٨و
) ٢١٠٦(" شرح مشكل اآلثار"، ويف ) ٤/٢٧٣(" ثارشرح معاين اآل"وأخرجه أيضاً الطحاوي يف بن السائب ، ا

شرح "وأخرجه يف . من طريق حجاج بن منهال وأسد بن موسى ، كالمها عن محاد ، عن عطاء ، عن زاذان ، به 
  . أيضاً من طريق ورقاء بن عمر ، عن عطاء ، عن ميسرة وزاذان مقرونني "معاين اآلثار

 .ابن مسلم : هو ) 4(
 .ابن سلمة : هو ) 5(
 .أبو عمر الكندي : هو ) 6(
  ) .٧٩٥رقم٢/١٢٩"(املسند"يف ) 7(
وأخرجه اإلمام ) . ١٠٥٠ رقم ١/١٢٧ ("املسند"ومن طريقه أخرجه اإلمام أمحد يف ) . ١٢١" (املصنف"يف ) 8(

زوائد "، وعبد اهللا بن أمحد يف ) ٩٦( ، والنسائي) ٤٨( والترمذي، ) ١٠٥٠ رقم ١/١٢٧(أمحد أيًضا 
وأبو ، ) ٧٩٥ و٧٣٧ و٧٣٦"(مسنده" والبزار يف ،) ١٣٥٢ و١٣٥٠ و ١٠٤٦ رقم ١٥٧و ١/١٢٧"(املسند

 ، » هذا حديث حسن صحيح « :قال الترمذي ) . ١/٧٥"(سننه" والبيهقي يف  ،)٤٩٩" (مسنده"يعلى يف 
  ) . ١٠٥٠رقم٢/٢٣١"(املسند"وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على 

 رقم ١/١٥٧" (زوائد املسند"، وعبد اهللا بن أمحد يف ) ٤٥٦( ، وابن ماجه) ١١٦( "سننه"وأخرجه أبو داود يف 
  . ا فيه الشرب  قائًما و، مل يذكر) ١٣٥٤



 ٢٥

ومـسح  ،  ا  ا ثالثً وذراعيه ثالثً  ،ا  وغسل وجهه ثالثً  ،  ا  ومضمض واستنثر ثالثً  ،  ا  يه ثالثً فَّكَ
إين : مث قـال    ،  مث أخذ فشرب فضل وضوئه      ،    قائًما    مََّتَتمث اسْ ،  ا  برأسه وغسل قدميه ثالثً   

   . فعل كالذي رأيتموين فعلت فأحببت أن أريكم رأيت رسول اهللا 
  ه ، عي ، الكويف ، معروف بكنيته ، وُمْخَتلٌَف يف امس         ويف سنده أبو حيَّة بن قيس الوادِ      

   .» اليعرف امسه « : )٣( ، وقال أبو أمحد احلاكم» الُيَسمَّى « : )٢(قال أبو زرعة
 باجلهالة ،   )٥(حكم عليه أبو الوليد الفََرضي     ، و  » شيخ   «:  عنه   )٤(قال اإلمام أمحد  وقد  

وثَّقـه   «  :)٧( ، وقال ابن القطان    »  الُيْعَرف «:  )٦(ونسب ذلك البن املديين ، وقال الذهيب      
   .)٩( ، وتصحيح ابن السكن حلديثه)٨("الثقات" ، ولعلَّه يعين ذكر ابن حبان له يف »ضهم بع

 ؛ يعين حيث    » مقبول   « : )١٠(قول احلافظ ابن حجر   : ولعلَّ أوسط األقوال يف حاله      
  .  ، وقد توبع على هذه الرواية كما سبق ويأيت ، واهللا أعلم )١١(يتابع ، وإال فَلَيِّن

عـن  ،   )١(عـن شـريك   ،  ق بن يوسـف     اسحإثنا  حد : )١٢(محدقال اإلمام أ  _ )٥
، ومسح   اح متسُّحً ، فتمسَّ   ليتوضأ مباٍء دعا ا  رأيت علي : قال  ؛    خريٍ عن عبدِ ،   )٢(يِّدِّالسُّ

                                                                                                                                               
  .عمرو بن عبداهللا السَّبيعي : هو ) 1(
  ) .١٦٣٥ رقم ٩/٣٦٠" (اجلرح والتعديل"كما يف ) 2(
  ) .١٢/٨٨" (هتذيب التهذيب"كما يف ) 3(
  " .اجلرح والتعديل"املوضع السابق من ) 4(
  ) .١٠١٣٨ رقم ٤/٥١٩" (ميزان االعتدال"، و" التهذيب"املوضع السابق من ) 5(
  " .امليزان"يف املوضع السابق من ) 6(
  " .التهذيب"املوضع السابق من ) 7(
)8 ()٥/١٨٠. (  
  " .التهذيب"، و" امليزان"املوضعني السابقني من ) 9(
  ) .٨٠٧٠" (التقريب"يف ) 10(
  ) .٩٦ص" (التقريب" صرَّح به يف مقدمة  كما)11(
يان الثوري ، عن من طريق سف) ٩٧٠ رقم ١/١٢٠(  أيًضاأخرجهو. ) ٩٤٣ رقم ١/١١٦( "املسند"يف ) 12(

 "زوائد املسند"، وعبد اهللا بن أمحد يف ) ٤٩(" جامعه" يف وأخرجه الترمذي. ، عن عبد خري ، به  السُّدِّي
، مجيعهم من طريق أيب ) ١/٧٥( "سننه"، والبيهقي يف ) ٥٠٠( "مسنده" وأبو يعلى يف،  )١٠٤٧ رقم ١/١٢٧(

 . ، به خري ، عن عبد إسحاق السبيعي



 ٢٦

لـوال أين رأيـت     : مث قال    . ثِْدْحمل يُ  هذا وضوء من  : ومسح على ظهر قدميه ، مث قال        
 مث شرب فضل وضوئه وهو      .بطوهنما أحق   رأيت أن   ؛  مسح على ظهر قدميه      رسول اهللا   

  ! أين الذين يزعمون أنه ال ينبغي ألحد أن يشرب  قائًما ؟: قائم ، مث قال 
وشريك بن عبد اهللا النََّخعي القاضي صدوق ، إال أنه خيطئ كثًريا ؛ فقد تغيَّر حفظـه                 

ى أهل البدع ؛ كمـا      منذ ُولَِّي القضاء بالكوفة ، وكان عادالً ، فاضالً ، عابًدا ، شديًدا عل             
  . ، لكنه توبع كما تقدَّم يف التخريج )٣("التقريب"يف 

: وقال يل    -ثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض         : )٤(قال عبد اهللا ابن اإلمام أمحد      _)٦
ثنـا  ؛  ثنا فرات بن أحنف      -س  ْمِخبن الْ ا: يعىن   -ري  َعثنا مالك بن سُ    - وكنييت   يهو امس 
، ة ، فحمـد اهللا   َبْحا يف الرَّ   قام خطيبً   أن علي بن أيب طالب     : اٍشِرْبعي بن ِحرَ  ، عن    أيب

ومتّسح ،  ،   من ماء ، فتمضمض منه       وٍزوأثىن عليه ، مث قال ما شاء اهللا أن يقول ، مث دعا بكُ             
بلغين أن الرجل منكم يكره أن يشرب وهو قائم ،          : ه وهو قائم ، مث قال       وِزوشرب فضل كُ  

  . فعل هكذا  ورأيت رسول اهللاوهذا وضوء من مل حيدث ، 
وهذا سند ضعيف ؛ فيه فرات بن أحنف ، وقد ضعَّفه أبو داود والنسائي وغريمهـا ،                 

علـي يف   :  كان مـن أولئـك الـذين يقولـون           «: وهو من غالة الشيعة ؛ قال ابن منري         
   .)٥(» السحاب
ـ  أخـربين : قـال   ؛  بن جريج   اعن   )٦(بن مهام الصنعاين  عبد الرزاق   رواه   _)٧  ْن َم

: قـال   ؛   )٩(عن أبيه ،   )٨(أخربين أيب : قال  ؛   أخربه   )٧(أن حممد بن علي بن حسني     :  ُقدَِّصأُ
مث ،  يه ثالث مرات قبل أن يدخلهما يف وضـوئه          فغسل كفَّ ،   له   َبرِّفقُ،  ضوء   بوَ دعا عليٌّ 

                                                                                                                                               
  .ابن عبد اهللا النَّخعي ، القاضي : هو ) 1(
 .إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية : هو ) 2(
)3() ٢٧٨٧. (  
  . ) ٤٢٩٨" (املعجم األوسط"لطرباين يف ، ومن طريقه ا) ٧٩٧ رقم ١٠٢-١/١٠١( "زوائد املسند"يف ) 4(
  ) .٨٤٧" (تعجيل املنفعة"، و) ٦٦٨٧ رقم ٣/٣٤٠" (ميزان االعتدال"انظر ) 5(
  ) . ١٢٣" (املصنف"يف ) 6(
  .الباقر : املعروف بـ ) 7(
  .زين العابدين : املعروف بـ ) 8(
  .هو احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما ) 9(



 ٢٧

ـ       ،  ا  مث غسل وجهه ثالثً   ،  ا  واستنشق ثالثً ،  ا  مضمض ثالثً  ق مث غسل يده الـيمىن إىل املرف
مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ، مث مسح برأسه مسحة واحدة      ،  مث اليسرى كذلك    ،   اثالثً
ـ     ،  ناولين  : مث قام  قائًما فقال يل       ،  مث اليسرى كذلك    ،  ا  ثالثً  لُْضفناولته اإلناء الذي فيه فَ
؛ تعجب   ال: فلما رآين عجبت قال     ! فعجبت  ،  فشرب من فضل وضوئه  قائًما       ،  ضوئه  َو

وبشرابه فضل  ،  يقول بوضوئه هذا    ؛   يصنع مثل ما رأيتين أصنع       النيب  ؛   رأيت أباك    فإين
  .  وضوئه  قائًما

  .هكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج ؛ بإهبام الواسطة بينه وبني حممد بن علي 
حـدثين  : قال ابن جـريج     : ؛ قال   بن حممد    من طريق حجاج     )١(النسائيوأخرجه  

، ... أن احلسني بن علـي قـال   : أخربين أيب علي   : ي أخربه ؛ قال      أن حممد بن عل    ؛ شيبة
  .فذكره 
 ئ ، القـار  -وآخره مهملة   ،  بعدها مهملة   ،  بكسر النون    -صاح  بن نِ هو ا : شيبة  و
، فإن ثبتت هذه الرواية ، فلست أدري ما الذي جيعل ابـن           )٢(ثقة: ، وهو   القاضي  ،  املدين  

   !! .سابقة ، ويسقطه من الرواية اآلتيةجريج ال يفصح بامسه يف الرواية ال
أخربين ابن جريج ، عن     :  من طريق عبد اهللا بن وهب ؛ قال          )٣(أخرجه الطحاوي فقد  

، فذكره خمتصًرا هكذا بإسقاط الواسطة بني ابن جريج وحممد          ... حممد بن علي بن احلسني      
  .ليسه هذا من تدلعلَّ ف،  بن علي بن احلسني ، وابن جريج معروف بالتدليسا

عن  ،   )٤(املتقدم  ان يف روايته حديث أيب هريرة     مَّطريق أيب صاحل ذكوان السَّ    _ )٨
فبلغ ذلك  :  قال .  )) لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما يف بطنه الستقاءه           ((: قال    النيب
فشرب وهو قائم،  فدعا مباٍء، ا علي  .   

اشد ، عن األعمش ، وهي ُمَتكَلٌَّم       وتقدَّم أن رجاله ثقات ، لكنه من رواية معمر بن ر          
  .فيها 

  
                                                 

  ) .٩٥ ("سننه"يف ) 1(
  ) .٢٨٣٩" (التقريب"كما يف ) 2(
  .) ٢١٠٣( "شرح مشكل اآلثار"، ويف ) ٤/٢٧٣( "شرح معاين اآلثار"يف ) 3(
   ) .١٨ص ()4(



 ٢٨

  
  حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما : ثانًيا

  
عـن  ،   )٢(أخربنـا الفـزاري    -بن سـالم    ا: هو   -حدثنا حممد    : )١(قال البخاري 

سـقيت  : قـال   ؛  ثـه   بن عباس رضي اهللا عنهما حدَّ     اأن  ؛  عن الشعيب   ،   )٣(عاصم
  .فشرب وهو قائم ،  من زمزم اهللا  رسول

  . إال على بعري ما كان يومئٍذ: فحلف عكرمة : قال عاصم 
فذكرت ذلك لعكرمة ، فحلف بـاهللا مـا         «  :قال عاصم    : )٤( ابن ماجه  يف رواية و
  . » فعل

ا علـى   ، وإمنا كان راكبً     ما شرب  قائًما      باهللا أن النيب   فأن عكرمة حل   : واملعىن
   . بعري

لنهيه عنه ، لكـن     ؛   إمنا أنكر شربه  قائًما       ولعل عكرمة  « : )٥( ابن حجر احلافظ  قال  
  .هـ ا. »  ، فيحمل على بيان اجلواز)٦( شرب  قائًما ثبت عن علي عند البخاري أنه

  
  
  

                                                 
  . أيًضا ) ٢٠٢٧(" صحيحه"مسلم يف أخرجه و. ) ٥٦١٧و ١٦٣٧( "صحيحه"يف ) 1(

" املسند"إلمام أمحد يف ، وا) ٢٤٤٦٠(" املصنف"ابن أيب شيبة يف ، و) ٤٨١( "مسنده"يف وأخرجه احلميدي 
 ٢١٨٣ و١٩٠٣ و١٨٣٨رقم  ٣٧٢ و٣٧٠ ـ ٣٦٩ و ٣٤٢ و ٢٨٧ و ٢٤٩ و ٢٤٣ و ٢٢٠ و ١/٢١٤(
 ١٩٧(" الشمائل"، ويف ) ١٨٨٢(" جامعه"، والترمذي يف ) ٣٥٢٩ و٣٤٩٧ و٣١٨٦ و٢٦٠٨ و٢٢٤٤و
" صحيحه"مية يف ، وابن خز) ٢٩٦٥ و٢٩٦٤(" سننه"، والنسائي يف ) ٣٤٢٢" (سننه"يف ، وابن ماجه )١٩٩و
  .) ٥٣١٩ و٣٨٣٨" (صحيحه"، وابن حبان يف ) ٢٩٤٥(

  .مروان بن معاوية : و ه) 2(
  .ابن سليمان األحول : و ه) 3(
  " .سننه" املوضع السابق من يف) 4(
  ) .٣/٤٩٣( "فتح الباري"يف ) 5(
  .ين احلديث السابق يع) 6(



 ٢٩

  
  حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما :ثالثًا 

  
أنا : ؛ قال    )٢(ثنا عبد الواحد احلّداد ؛ ثنا حسني املعلِّم ، ويزيد            : )١(قال اإلمام أمحد    

 يصوم  رأيت رسول اهللا    :  ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ قال               )٣(حسني  
يف السفر ويفطر ، ورأيته يشرب  قائًما وقاعًدا ، ورأيته يصلي حافًيا ومنـتعالً ، ورأيتـه                  

  . ينصرف عن ميينه وعن يساره 
هو الذي أثبتـه بـشار      و،     )٥( وابن حجر  )٤(حكاه عنه الِْمزِّي  وحسنه الترمذي كما    

ـ    :وذكر يف حاشيته أنه جاء يف عدٍد من النـسخ   ، )٦("جامع الترمذي"معروف يف حتقيقه ل
  .  »هذا حديث حسن صحيح  «

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٦٦٢٧رقم  ٢١٥ و١٩٠ و١٧٩ و١٧٨ و ٢/١٧٤( وأخرجه أيًضا يف) . ٦٩٢٨ رقم ٢/٢٠٦( "املسند"يف ) 1(

، ) ١٨٨٣(" هجامع"والترمذي يف ، ) ١/٤٨٠" (الطبقات"وابن سعد يف ، ) ٧٠٢١ و٦٧٨٣ و٦٦٧٩ و٦٦٦٠و
وابن شاهني يف ، ) ٥/١٨١" (الكامل"، وابن عدي يف ) ١١٩" (الصيام"والفريايب يف ، ) ١٩٨(" الشمائل"ويف 

  ) .٥٧٠(" الناسخ واملنسوخ"
  .وحدثنا يزيد ؛ وهو ابن هارون : وقال اإلمام أمحد : يعين ) 2(
  .املعلِّم : هو ) 3(
  .) ٦/٣١٠(" حتفة األشراف" يف) 4(
  .) ١٠/٨٤(" فتح الباري "يف) 5(
  .يف املوضع السابق ) 6(



 ٣٠

  
   حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما:رابًعا 

  
  : وله عنه طريقان 

اذ ، عن عمران بن ُحَدير ، عن        حدثنا معاذ بن مع    : )١(قال أبو بكر بن أيب شيبة      _)١
ونأكل وحنـن   ،  كنا نشرب وحنن قيام     : ابن عمر   قال  :  ؛ قال    الَْبَزَرىيزيد بن عطارد أيب     

   .على عهد رسول اهللا ؛ نسعى 
: دوسي ، ويقـال      يزيد بن عطـارد الـسَّ      الَْبَزَرىجلهالة حال أيب    ؛  وسنده ضعيف   

أبو عنه   قال    فقد ير ، َدعنه سوى عمران بن حُ    ، الذي يروي عن ابن عمر ، ومل يرو           شيْيالَع
 ،  »ير ، وليس ممن حيتج حبديثـه        َد ال أعلم روى عنه غري عمران بن حُ        «  :)٢(حامت الرازي 

  :)٥( وقـال الـذهيب    ، )٤("صـحيحه " وأخرج حديثه يف     )٣("الثقات"وذكره ابن حبان يف     
   .» مقبول « : )٦( ، وقال ابن حجر»جمهول  «

 للمزي ذكر أيب حامت الرازي مع بقـاء قولـه ،            )٧("هتذيب الكمال " سقط من    :تنبيه  
 فذكر أنه مل يرها عنـد        ، )٨(ا البن حبان ، فأشكل ذلك على ابن حجر        فجاء القول منسوبً  

ال :  ؟ فقـال  الَْبَزَرى سئل أيب عن أيب «: أيب حامت ابن حبان ، ونقل عن ابن أيب حامت قوله      
العبارة ليست يف نسخة ابن حجر من       ، فََتَبيَّن هبذا أن      » أعلم روى عنه غري عمران بن حدير      

                                                 
 ٤٧٦٥ و٤٦٠١ رقم ٢٩ و٢٤ و٢/١٢ ("املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف و) . ٢٤٤٧٣" (املصنف" يف )1(

 "املنتقى"ابن اجلارود يف و، ) ٢٠١٦ ("مسنده"، أبو داود الطيالسي يف ) ٢١٧١ ("سننه"رمي يف ، والدا )٤٨٣٣و
 وابن ،)٥٢٤٣ ("صحيحه"، وابن حبان يف ) ٢٧٤ ـ ٤/٢٧٣ ("شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف ) ٨٦٧(

  .) ٧/٢٨٣ ("سننه" البيهقي يف  الطيالسي أخرجهومن طريق.  )٥٧٢ ("الناسخ واملنسوخ"شاهني يف 
   ) .١١٨٧ رقم٢٨٢-٩/٢٨١(البنه " اجلرح والتعديل" كما يف )2(
)3() ٥/٥٤٧. (  
   . كما سبق )4(
    .)٩٩٩١ رقم ٤/٤٩٥ (" ميزان االعتدال" يف )5(
   .)٧٩٥٤ (" تقريب التهذيب"يف ) 6(
)7 ()٣٣/٧٣. ( 
   ) .١٢/٢٠" (هتذيب التهذيب" يف )8(



 ٣١

فأشكلت عليـه   " اجلرح والتعديل "لـ "هتذيب الكمال "حمقق  مل يرجع   و،  " اجلرح والتعديل "
  .اهللا أعلم ، وبن حجر ا التبًعالعبارة 
عن ، عن نافع ،  )٣(عن عبيد اهللا ،   )٢( حدثنا حفص  : )١(بن أيب شيبة   أبو بكر    قال _)٢

  . على عهد رسول اهللا ؛ كنا نشرب وحنن قيام ، ونأكل وحنن منشي : عمر قال بن ا
 :من طريق َسلْم بن ُجناَدة ، عن حفص ، مث قـال              )٤("جامعه" يف   الترمذيأخرجه  و

   .»ر هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع، عن ابن عم «
اهللا إال من وجه روايـة       عرف عن عبيد   ال يُ  «:  ، مث قال     )٥("العلل الكبري "يف   وأخرجه

وأبو .  ، عن ابن عمر      الَْبَزَرىير ، عن  أيب      َدحفص ، وإمنا يعرف من حديث عمران بن حُ        
   .» يزيد بن عطارد:  امسه الَْبَزَرى

   .)٦("هصحيح"خرجه يف فأ  ،وصححه ابن حبان
ن املـديين ، والبخـاري ،   اإلمام أمحد ، وحيىي بن معني ، وعلي ب   هذا احلديث أََعلَّه    و

  . وأبو زرعةوأبو حامت ، 
 روى اخلطيب بسنده عن أيب بكـر        )٧("تاريخ بغداد "ففي ترمجة حفص بن غياث من       

 احلديث الذي يرويه حفص ، عن       « : ]أمحد بن حنبل  إلمام  ل: يعين  [قلت له   : األثرم ؛ قال    
: نشرب وحنن قيام ؟ فقال      كنا نأكل وحنن نسعى ، و     : اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر          عبيد

                                                 
 ٢/١٠٨(" زوائد املسند"وابنه عبد اهللا يف ، " املسند"اإلمام أمحد يف ومن طريقه ، ) ٢٤٤٧٧(" املصنف"يف ) 1(

 ، وابن عبد الرب يف) ٢١٧٢(" سننه"الدارمي يف و ،) ٧٨٥" (مسنده"عبد بن محيد يف ، و) ٥٨٧٤رقم
  ) .٣٩٦٢٤ رقم ٢٨٠ ـ٢٦/٢٧٩(" االستذكار"

   .ابن غياث :  هو )2(
   .ابن عمر الُعَمري :  هو )3(
، ) ٥٣٢٥ و٥٣٢٢" (صحيحه" ، وابن حبان يف )٣٣٠١(" سننه"ابن ماجه يف وأخرجه  . )١٨٨٠( برقم )4(

  .، مجيعهم من طريق سلم بن جنادة ) ٨/١٩٥" (تارخيه"واخلطيب يف 
"  صحيحه" من طريق يوسف بن عدي ، وابن حبان يف )٤/٢٧٣(" شرح معاين اآلثار"الطحاوي يف وأخرجه 

من طريق حممد بن آدم بن ) ٥٧٣" (الناسخ واملنسوخ"بن شاهني يف من طريق هشام بن يونس ، وا) ٥٣٢٢(
   .سليمان اِملصِّيِصي ، ثالثتهم عن حفص ، به 

  ) .٥٧٨(برقم ) 5(
  .كما تقدم ) 6(
)7() ١٩٦-٨/١٩٥. (  



 ٣٢

قال يل ! ، ما مسعت هذا إال من ابن أيب شيبة ، عن حفص           - كاملنكر له    -ما أدري ما ذاك     
ما أعلم أين مسعتـه مـن       : قلت له   : ما مسعَته من غري ابن أيب شيبة ؟ قال           : )١(أبو عبد اهللا  

قال أبـو   . ، عن حفص     مث مسعته أنا بعُد من غري واحد         !، وما أدري رواه غريه أم ال         غريه
  .اهـ .» إمنا هو حديث يزيد بن عطارد: مث قال . أما أنا فلم أمسعه إال منه : اهللا  عبد

 حيدِّث به أحد إال حفص ، وما أراه إال           مل «:  عن ابن معني أنه قال       )٢(وأسند اخلطيب 
  .اهـ. »  َوِهَم فيه ، وأراه مسع حديث عمران بن ُحَدير ، فغلط هبذا

حني روى  :  يعين   -س حفص َنْعَسةً    َع نَ «: عن علي بن املديين أنه قال       أيًضا   )٣(وأسند
  .اهـ. »، وإمنا هو حديث أيب البزراء -اهللا بن عمر  حديث عبيد

 يزيد  الَْبَزَرى  هذا احلديث من طريق أيب     )٤(وأورد البخاري يف ترمجة حممد بن عبدامللك      
، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ،          ياث  حفص بن غ   وقال   «: ابن عطارد السابق ، مث قال       

  . » )٦(واألول أصح : )٥(أبو عبد اهللاقال . عن ابن عمر مثله 
  .  »  هذا حديث فيه نظر« :قال  أنه )٧(الترمذيعنه  نقلو

 رواه حممد بن  سألت أيب عن حديٍث« :فقال ابنه عبد الرمحن : وأما أبو حامت الرازي     
 عن حفص بن غياث ، عن عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر                يصي ، صِِّمآدم بن سليمان الْ   

قـد  : ونشرب وحنن قيام ؟ قال أيب       ،   نأكل وحنن منشي     كنا يف عهد رسول اهللا      : قال  
عن حممد بـن عبيـد اهللا       ،  حفص  : تابعه على روايته ابن أيب شيبة عن حفص ، وإمنا هو            

  .هـ ا.  »مي ، وهذا حديث ال أصل له هبذا اإلسناد َزْرالَع

                                                 
   .اإلمام أمحد :  هو )1(
   . يف املوضع السابق )2(
   . يف املوضع السابق )3(
  .) ٤٩١رقم ١/١٦٥" (التاريخ الكبري " يف)4(
  .البخاري :  هو )5(
  .أهنا هي الطريق الراجحة ، ال أهنا صحيحة : طريق أيب الَْبَزَرى ، ومراده : يعين ) 6(
    .)٥٧٨" (العلل الكبري"يف  )7(



 ٣٣

فقد أعلَّ احلديث بتفرُّد حفص ؛ فيما نقله عنه عبد الرمحن بن            : أبو زرعة الرازي    وأما  
 – وسئل أبو زرعة عن حديٍث رواه يوسف بن عدي ، عن حفص  «:  حني قال    )١(أيب حامت 

   . »رواه حفص وحده : ، احلديث ؟ فقال أبو زرعة  ... -ابن غياث : يعين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
   ) .١٥٠١" (العلل" يف )1(



 ٣٤

كَُبْيَشة ـ بنت ثابت األنصارية ، :  حديث الَبْرصاء كَْبَشة ـ ويقال :مًسا خا
  أخت حسان بن ثابت رضي اهللا عنهما

  
: قـال   ؛  دي  ْزثنا يزيد بن يزيد بن جـابر األَ       : قال  ؛  ثنا سفيان   :  )١(احلميديقال  

 هللا   رسـول ا   دخل علـيَّ  : قالت  ؛  عن جدته كَْبَشة    ،  أخربين عبد الرمحن بن أيب عمرة       
ورمبـا قـال    .  الِقْرَبة   َمفقطعت فَ : قالت  ،  قة وهو قائم    لََّع ِقْرَبة مُ  فشرب من يفِّ  ،  ذات يوم   

  .كَُبْيَشة : وأكثر ذلك يقول ، أو كَُبْيَشة ، كَْبَشة : سفيان 
 هذا حديث حسن صحيح غريب ، ويزيد        « :، وصححه بقوله     )٢( الترمذي وأخرجه

   .»ا لرمحن بن يزيد بن جابر ، وهو أقدم منه موًتبن يزيد بن جابر هو أخو عبد اا
،  » عرفـه أ ال   «:   بقوله عن عبد الرمحن بن أيب عمرة       )٣( ابن حزم هذا اخلرب    لََّعوقد أَ 

، وذكـره ابـن      )٥( ، بل هناك من قال إن له صحبة        )٤(مع أنه ثقة مشهور كما قال الذهيب      

                                                 
 "جامعه"، والترمذي يف  )٢٧٤٤٨ رقم ٦/٤٣٤ ("املسند"اإلمام أمحد يف أخرجه  و.) ٣٥٤ ("مسنده"يف  )1(

 "اآلحاد واملثاين" وابن أيب عاصم يف ،) ٣٤٢٣ ("سننه"ابن ماجه يف و، ) ٢٠٣ ("الشمائل"، ويف ) ١٨٩٢(
مسند "ويف ، ) ٨ رقم ٢٥/١٥ ("املعجم الكبري"، والطرباين يف ) ٥٣١٨ ("صحيحه"وابن حبان يف ، ) ٣٣٦٥(

، ) ١٤٤٦٩ رقم ١٠/٢٦٦ (" واآلثارمعرفة السنن"، و) ٥٦٢٤( "الشعب "، والبيهقي يف) ٦٣٩ ("الشاميني
  . أن الشافعي أخرجه يف كتاب حرملة ذكرو

أم  «:   ، وعند ابن أيب عاصم» كَُبْيَشة «: ووقع عند اإلمام أمحد والطرباين   به ،مجيعهم من طريق سفيان بن عيينة ،
  . »كَْبَشة 

و أخو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ،  هذا حديث حسن صحيح غريب ، ويزيد بن يزيد بن جابر ه« :قال الترمذي 
   . »ا وهو أقدم منه موًت

العزيز بن احلصني ، عن يزيد بن جابر األزدي ، عن  من طريق عبد) ٥٧٤" (الناسخ واملنسوخ"وأخرجه ابن شاهني يف 
  . يشرب  قائًما رأيت رسول اهللا : قالت ؛ عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري ، عن جدته الربصاء 

 "تقريب التهذيب"و، ) ٩١ ـ٨/٩٠ ("اإلصابة"انظر . كَُبْيَشة ـ بالتصغري ـ : ويقال هلا ، هي كَْبَشة : ربصاء وال
)٨٦٦٨  . (  

   .كما تقدم " جامعه" يف )2(
    .)٨/٣٠٤ ("احمللى"يف  )3(
   ) .٣٢٨٠" (الكاشف" يف )4(
   ) .٦/٢١٩" (هتذيب التهذيب" كما يف )5(



 ٣٥

 ، وذكره ابن    » ثقة كثري احلديث     كان «:  ، وقال عنه      فيمن ولد يف عهد النيب       )١(سعد
   .)٣( ، وروى له اجلماعة أصحاب الكتب الستة)٢("الثقات"حبان يف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    ١٩٢٧. ) ٥/٨٣" (الطبقات" يف )1(
)2() ٥/٩١. (   
   " .هتذيب التهذيب" كما يف املوضع السابق من )3(



 ٣٦

    بن مالك حديث  أنس:سادًسا 
  

  :وله عنه ثالث طرق 
،  )٢(ثنا زهـري  : قال  ؛  اسي  َؤميد بن عبد الرمحن الرُّ    ثنا حُ  : )١(قال اإلمام أمحد   _)١
حدثتين : قال  ؛   عن  أنس     -بن زيد   ا: وهو   -عن الرباء بن ابنة  أنس       ،   )٣(الكرمي عن عبد 
فشرب من الِقْرَبـة     : قة ، قالت    لََّع دخل عليها ويف بيتها ِقْرَبة مُ      اهللا   أن رسول :  )٤(أمي

  .فعمدت إىل فم الِقْرَبة فقطعتها :  قائًما ، قالت
  :وسنده ضعيف ؛ ألمرين 

 املتقدم ، وهنـاك مـن رواه عـن          ري رواه على الوجه   االضطراب يف سنده ، فزه    ) أ
، وجعله من رواية     االكرمي ، فجعله من مسند  أنس ، وهناك من أسقط من سنده  أنسً               عبد

مـسند  "الرباء عن جدته أم ُسلَيم رضي اهللا عنها ، وقد فصَّل يف هذا االخـتالف حمقـق                  
   .)٨( ، وللدارقطين)٧(بن أيب حامتال" العلل" ، وانظر )٦("مسند أمحد"، وحمققو )٥("الطيالسي
 ، وفيـه يقـول      جهالة حال الرباء بن زيد البصري ابن بنت  أنس بن مالك             ) ب

حيث يتابع ، وإالَّ فَلَيِّن كمـا نـصَّ عليـه يف            :  ؛ يعين    » مقبول   « : )٩(احلافظ ابن حجر  

                                                 
من طريق أيب كامل مظفَّر بن ) ٢٧٤٣٠ رقم٦/٤٣١(وأخرجه هو أيًضا  ) .٢٧١١٥ رقم ٦/٣٧٦" (املسند" يف )1(

" تاجلعديا" ، والبغوي يف  خالد بن القاسممن طريق)  بغية الباحث- ٥٤٢" (مسنده"مدرك ، واحلارث يف 
من طريق أيب غسان مالك بن ) ٤/٢٧٤( "شرح معاين اآلثار" بن اجلعد ، والطحاوي يف  عليمن طريق )٢٦٨٦(

من طريق أيب النضر هاشم بن القاسم ، مجيعهم عن أيب خيثمة زهري بن ) ٥٦٢٦" (الشعب"إمساعيل ، والبيهقي يف 
  .معاوية ، به 

  .أبو خيثمة : ابن معاوية ، وكنيته :  هو )2(
   . ابن مالك اجلََزري :  هو )3(
  .رضي اهللا عنها  أم ُسلَيم:  هي )4(
)5 ()١٧٥٥. ( 
  ) .٢٧٤٢٨ و٢٧١١٥ رقم ٤٣١ و٦/٣٧٦(، و) ١٢١٨٨ رقم ٣/١١٩() 6(
)7 ()١٥٤٨. (  
  ) .ب/٥/٢١٧() 8(
   ) .٦٤٧" (التقريب" يف )9(



 ٣٧

ء ابن بنت  أنس وهـو       فيه الربا  « : بقوله   )٢("احمللى" ابن حزم يف      احلديث وأعل . )١(املقدِّمة
مـا روى عنـه سـوى        «:  ، وقـال     )٣("ميزان االعتدال " وذكره الذهيب يف      .»جمهول  
  .» الكرمي اجلزري عبد

شريك بن عبد اهللا النخعي ، واختلف عليه على أوجه ،           : وممن رواه عن عبد الكرمي      
ـ  )٥( عن محيد الطويل ، عن  أنس ، وقد وهَّم أبو زرعة            )٤(أنه رواه : منها   ريكًا يف هـذا     ش

احلديث ، ورأى أنه حديث عبد الكرمي ، عن الرباء ، عن  أنس ، ولـيس طريقًـا آخـر                     
  . للحديث

  .صدوق ، إال أنه خيطئ كثًريا :  أنه )٦(وشريك بن عبد اهللا القاضي تقدم
؛ أمحد بن علي بن املـثىن        من طريق أيب يعلى املوصلي       )٧(أخرج الضياء املقدسي   _)٢

عن  أنـس    ،  عن أيب عصام    ،  توائي  ْسثنا هشام صاحب الدَّ   ؛  ثنا وكيع   ؛  ثنا زهري بن حرب     
فشرب من  ،  فتناوهلا  ،  ويف البيت قربة معلقة     ،  يم  لَ دخل على أم سُ    أن النيب   : بن مالك   ا

   .فهي عندنا، فقطعت أم سليم فم القربة : قال ، فيها وهو قائم 
، والظاهر أن أحد    " طالب العالية امل"وال يف   " مسند أيب يعلى  "ومل أجد هذا احلديث يف      

؛  أسد بن موسى      من طريق  )٨(الرواة أخطأ يف هذا احلديث ؛ ألن احلافظ ابن عبد الرب روى           
عـن  ،  عن هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي        ،  حدثنا محاد بن سلمة ووكيع وإسرائيل       : قال  

ـ   إذا شـرب تـنفَّ     كان رسول اهللا    : قال  ؛  عن  أنس بن مالك      ،  أيب عصام    ، ا  س ثالثً
   )) .أَُرْب وأَأَُرْم وأَأَُنْههو أَ: ((  ويقول

                                                 
  ) .٩٦ص() 1(
)2( )٨/٣٠٤(.    
   ) .١١٣٩ رقم ١/٣٠١ ()3(
، وأبو ) ٢١١١ ("شرح مشكل اآلثار"، ويف ) ٤/٢٧٤ ( "شرح معاين اآلثار" الطحاوي يف  هذه روايتهأخرج )4(

    .)٥٧٨٧ ("األوسط"الطرباين يف و، ) ٧١٩" (أخالق النيب "الشيخ األصبهاين يف 
   ) .١٥٤٨(البن أيب حامت " العلل" يف )5(
  ) .٢٦ص() 6(
   ) .٢٧٥٠ رقم ٧/٢٩٥" (املختارة" يف )7(
   ) .١/٣٩٤( "لتمهيد ا" يف )8(



 ٣٨

هـشام بـن أيب     ، عـن    إبراهيم بن أعني     من طريق    )١(وهكذا رواه أبو سعيد النَّقَّاش    
  . ، عن أيب عصام ، عن  أنس ، به اهللا  عبد

 من طريق عبد الوارث بن سعيد ، عن أيب          )٢("صحيحه"وهبذا اللفظ أخرجه مسلم يف      
  . عن  أنس عصام ،

خالد : مثامة ، وقيل    : امسه  : وأبو عصام هذا مشهور بكنيته ، وخمتلف يف امسه ، فقيل            
   . )٣(ابن عبيد
ثنا مـسكني   : قال  ؛  ثنا احلسن بن أمحد بن أيب شعيب        :  )٤(احملامليقال حسني    _)٣

ـ       أن النيب  :عن  أنس    ،  عن ابن شهاب    ،  وزاعي  عن األ ،  بن بكري   ا  ن شرب  قائًما وع
   .))  األمين فاألمين(( : ، فأعطاه األعرايب ، وقال ميينه  أعرايب ، وعن مشاله أبو بكر 

إال مـسكني ، عـن      " وهو قائم   " ذكر ا ال نعلم أحدً   «: ، مث قال     )٥( البزار وأخرجه
  . »وزاعي ، ومسكني ثقة األ

بن  من طريق حيىي بن حممد بن صاعد ، عن أيب مسلم احلسن              )٦(وأخرجه ابن عساكر  
 وهذا الحيفـظ إال مـن       «: أمحد احلرَّاين ، عن مسكني بن بكري ، به ، مث قال ابن صاعد               

   .»حديث مسكني 
 )٨( تفرد به مسكني بن بكري ، عن األوزاعي ، عنه          «: ، مث قال     )٧(الدارقطينوأخرجه  

   .»" شرب  قائًما"بقوله 

                                                 
   ) .٨٠( "فوائد العراقيني" يف )1(
)2() ٢٠٢٨. (   
  ) .٨٨-٣٤/٨٧" (هتذيب الكمال" انظر )3(
، ومن طريقه وطريق أخرى أخرجه أبو ) ٣٥٦١ و٣٥٦٠ ("مسنده"أبو يعلى يف أخرجه  و) .٣٩٤" (أماليه"يف ) 4(

 ،) ٣٠٥٢ ("شرح السنة"يخ أخرجه البغوي يف ، ومن طريق أيب الش) ٧١٧ و٧١٣" ( أخالق النيب" الشيخ يف 
، وابن عدي يف ) ١٠٣٧" (الغيالنيات"، وأبو بكر الشافعي يف ) ٨٢٢٤" (مستخرجه"وأخرجه أبو عوانة يف 

  .) ٦/١٤٦" (احللية"وأبو نعيم يف ) ١٥٨ ("فوائده"متام الرازي يف ، و) ١/٢٠٣" (الكامل"
   .)٢٨٩٩ ("مسنده"يف  )5(
   ) .٥٨/١٦" (قتاريخ دمش" يف )6(
 )  .أطراف الغرائب/ ١٠٩٤" (األفراد"يف ) 7(
   .عن الزهري :  يعين )8(



 ٣٩

 ، وقد خالف باقي     )١("يبالتقر"مسكني بن ُبكَري الَْحرَّاين هذا صدوق خيطئ كما يف          و
 معروف من حـديث      ، ومل يذكروا هذه الزيادة ، فاحلديث       احلديثالرواة الذين رووا هذا     

  . للشرب  قائًما ، عن  أنس ، ليس فيه ذكٌر الزهري
 )٣(ومسلم ،   مالك بن  أنس   اإلمام  يونس بن يزيد و    من طريق    )٢(فقد أخرجه البخاري  

  :عن أنس بن مالـك      ،  نة ، ثالثتهم عن الزهري      مالك وسفيان بن عيي   من طريق اإلمام    
، وعن مشالـه أبـو بكـر        ،  وعن ميينه أعرايب    ،    مباءٍ يَب قد شِ   بلنبٍ َيِت أُ أن رسول اهللا    

    .)) األمين األمين ((: مث أعطى األعرايب وقال ،  فشرب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1() ٦٦١٥. (   
    .)٥٦١٩ و٥٦١٣ ("صحيحه"يف  )2(
   ) .٢٠٢٩" (صحيحه" يف )3(



 ٤٠

   حديث عبد اهللا بن أنيس: سابًعا 
  

أخربنـا  ؛  حدثنا عبد الـرزاق     ؛  حدثنا حيىي بن موسى     :  )١(الترمذيقال أبو عيسى    
قام إىل   رأيت النيب   : قال  ؛  عن أبيه   ،  عن عيسى بن عبد اهللا بن أنيس        ،  اهللا بن عمر     عبد

  . ها ، مث شرب من فيها ثََنَخفَ، قة لََّعِقْرَبة ُم
 عن   ،  حممد بن عبد امللك بن زجنويه       من طريق  )٢("الشعب"وهكذا أخرجه البيهقي يف     

   .الرزاق عبد
 إبراهيم بن حممد بن ُبرَّة الصنعاين ، عـن           من طريق  )٣("األوسط"وأخرجه الطرباين يف    

 ، فلعلَّه عبَّر مبعىن مافهمه من معىن احلديث ، » وشرب وهو قائم «: الرزاق ، وقال فيه      عبد
نيه الطرباين بقوله   فإنه يدلُّ على هذا املعىن ، لكن من رواية عبد الرزاق ، ولعلَّ هذا الذي يع               

 ال ُيروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن أنيس إال هبذا اإلسناد ، تفـرَّد بـه                  «: بعد أن رواه    
   .» الرزاق عبد

 : يوم أحـد ، فقـال        ٍةداَو دعا بإِ   أن رسول اهللا  : لفظ  ب )٤(أخرجه أبو داود  فقد  
  . ، مث شرب من فيها )) اإلداوة َمث فَِناْخ ((

ه داللة على الشرب قائًما ، فخرج عن املقصود ، وهو أرجح من             وهذا اللفظ ليس في   
بعد الترمذي  اللفظ األول الذي رواه عبد الرزاق ، عن عبد اهللا بن عمر الُعَمري ؛ فقد أعلَّه                 

ري ُيَضعَّف يف   َم هذا حديث ليس إسناده بصحيح ، وعبد اهللا بن عمر العُ           «: أن رواه بقوله    
   . »سى أم ال ؟ احلديث ، وال أدري مسع من عي

وأما رواية أيب داود فهي من طريق عبد األعلى بن عبد األعلى ، عن عبيد اهللا بن عمر                  
  . ، عن عيسى بن عبد اهللا ، به )٥(الُعَمري

 ، فهو ليس كأخيه راوي الطريـق        )١("التقريب"وعبيد اهللا بن عمر ثقة ثبت كما يف         
                                                 

   . )١٨٩١" (جامعه" يف )1(
)2 ()٥٦٢٢. (  
)3() ٢٣٠٦. (   
    .)٣٧٢١ ("سننه"يف  )4(
   ) .٢٤٦٨ (البن أيب حامت" العلل" انظر )5(



 ٤١

  .األول 
 اهللا بن أَُنْيس ، ومل يوثِّقه سوى ابـن          ومدار احلديث من طريقيه على عيسى بن عبد       

 ؛ يعـين حيـث يتـابع ، وإالَّ          »مقبول  «  : )٣( ، ولذا يقول عنه احلافظ ابن حجر       )٢(حبان
  .  )٤(فليِّن

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
)1() ٤٣٢٤. (   
   ) .٥/٢١٤" (ثقاته" حني ذكره يف )2(
   ) .٥٣٠٣" (التقريب" يف )3(
   ) .٩٦ص( كما صرَّح به يف املقدمة )4(



 ٤٢

   حديث عائشة رضي اهللا عنها:ثامًنا 
  

  : طرق أربعوله عنها 
ثنـا  : قال  ؛  ثنا حممد بن مسلم      :قال  ؛  ثنا اهليثم بن مجيل     :  )١(أمحدقال اإلمام    _)١
 دخل على امرأة من األنـصار       ن النيب   أ: عن عائشة   ،  عن أبيه   ،  الرمحن بن القاسم     عبد

  . ها وشرب وهو قائم ثََنَتفاْخ، ويف البيت قربة معلقة 
يف سنده حممد بن مسلم الطائفي وهو صـدوق ،          احلديث ضعيف من هذا الطريق ؛       و

  . )٢(؛ كما قال احلافظ ابن حجرن حفظه مإذا حدَّث إال أنه خيطئ 
حدثنا : قال  ؛  أنبأنا بقية   : قال  ؛   )٤(أخربنا إسحاق بن إبراهيم   :  )٣(النسائيقال   _)٢
رأيـت  : ثه عن عائشة قالـت      دع حدَّ ْجروق بن األَ  ْسأن مَ ؛  ثه   حدَّ أن مكحوالً ؛   الزَُّبْيدي

  . الً ، وينصرف عن ميينه ومشاله  ومنتعاا ، ويصلي حافًي يشرب قائًما وقاعًدرسول اهللا 
   .الزَُّبْيديكذا رواه بِقيَّة بن الوليد ، عن حممد بن الوليد 

                                                 
    .)٢٥٢٧٩ رقم ٦/١٦١ ("املسند"يف  )1(
   ) .٦٢٩٣" (التقريب" يف )2(
  ) .١٣٦١" (سننه" يف )3(
: ، لكن ليس فيه موضع الشاهد ، وهو قوله ) ١٦١٨" (مسنده "ابن راهويه ، وقد أخرج هذا احلديث يف:  هو )4(

   .» يشرب قائًما وقاعًدا «
 ، كالمها عن موسى بن هارون وجعفر الفريايبمن طريق  )٣٥٩٩" (مسند الشاميني"وقد أخرجه الطرباين يف 

 ،  بن حممد بن شريويهعبداهللامن طريق ) ٥/١٩١" (احللية"، وذكرا فيه الشرب قائًما ، ورواه أبو نعيم يف  إسحاق
: قال أبو نعيم بعد أن أخرجه . عن إسحاق ، فلم يذكره ، فالظاهر أن إسحاق كان يذكره مرَّة ، ويهمله أخرى 

  »عن الزَُّبْيدي ، مل نكتبه إال من حديث بقية ، غريب من حديث مكحول  «
  . عن بقيَّة ، به ن الفرج احلجازي،من طريق أيب عتبة أمحد ب) ٧١٦("  أخالق النيب"أبو الشيخ يف وأخرجه 

" مسند الشاميني"والطرباين يف  ،م بن خالد ا عص من طريق)٢٤٥٦٧ رقم ٦/٨٧ ("املسند"وأخرجه اإلمام أمحد يف 
عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ، عمن مسع مكحوالً حيدث عن من طريق غسان بن الربيع ، كالمها عن ) ٢٥٢(

بن اهذا الرجل الذي روى عنه  «: قال الطرباين بعد أن رواه . ، به حنوه … مسروق بن األجدع ، عن عائشة 
ا روى هذا احلديث عن مكحول إال ألنا ال نعلم أحًد؛ ثوبان هذا احلديث هو عندي حممد بن الوليد الزَُّبْيدي 

   .» الزَُّبْيدي
  



 ٤٣

؛  الزَُّبْيديعن  ،  ثنا عبد اهللا بن سامل      ؛  عمرو بن احلارث     من طريق    )١(ورواه الطرباين 
  . ، به عن عائشة، عن مسروق بن األجدع ، عن مكحول ، ثنا سليمان بن موسى 

 من طريق غسان بـن     )٣(والطرباين ،م بن خالد    ا عص من طريق  )٢(ام أمحد وأخرجه اإلم 
ن مسع مكحوالً حيدث عن مسروق      مَّعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ، عَ       الربيع ، كالمها عن     

  . ، به حنوه … بن األجدع ، عن عائشة ا
و بن ثوبان هذا احلديث ه    اهذا الرجل الذي روى عنه       «: قال الطرباين بعد أن رواه      

ا روى هذا احلديث عـن مكحـول إال         ألنا ال نعلم أحدً   ؛   الزَُّبْيديعندي حممد بن الوليد     
  !كذا قال ، مع أنه رواه كما سبق من طريق سليمان بن موسى ، عن مكحول  . » الزَُّبْيدي

يرويه حممد بـن الوليـد      « :  عن هذا احلديث ؟ فقال       )٤("العلل"وسئل الدارقطين يف    
حدثين مكحول ، عن    :  ؛ قال    الزَُّبْيديفرواه بقية بن الوليد ، عن       . ختلف عنه    ، وا  الزَُّبْيدي

 ، عن سليمان بن     الزَُّبْيديمسروق ، عن عائشة ، وخالفه عبد اهللا بن سامل احلمصي ، عن              
. موسى ، عن مكحول ، عن مسروق ، عن عائشة ، وزاد يف اإلسناد سليمان بن موسـى                   

بن ثابت بن ثوبان ، عمَّن مسع مكحـوالً حيـدِّث عـن             وروى هذا احلديث عبد الرمحن      
سليمان بن موسى ؛ قاله عبد اهللا       : واألشبه بالصواب قول من قال      . ، عن عائشة     مسروق

، له قول يف علي بن       ابن سامل احلمصي ، وهو من األثبات يف احلديث ، وهو سيِّئ املذهب            
   .»نعم : يسبُّ ؟ قال : قيل  ! أيب طالب 

ضعيف هبذا اإلسناد ؛ ألن مكحوالً مل يسمع من مسروق كما حكاه أبـو              واحلديث  
  . عن أمحد بن صاحل املصري )٥(زرعة الدمشقي

يف حديثه  ، إال أن    سليمان بن موسى األموي موالهم الدمشقي األشدق صدوق فقيه          و
  . )٦(وخولط قبل موته بقليل، بعض لني 

                                                 
   ) .١٨٨٤" (مسند الشاميني" يف )1(
    .)٢٤٥٦٧ رقم ٦/٨٧ ("املسند"يف  )2(
   ) .٢٥٢" (مسند الشاميني" يف )3(
   ) .أ٧٠-ب٦٩ق/٥ ()4(
   ) .٦٣٢ رقم ١/٣٢٩" (تارخيه" يف )5(
  ) .٢٦١٦" (التقريب"كما يف ) 6(



 ٤٤

: ُمقَوِّم ، قـال     حدثنا حيىي بن حكيم الْ    :  ، قال    )٢(حدثنا أمحد  : )١(قال الطرباين  _)٣
: عن عائشة قالت     حدثنا خملد بن يزيد احلرَّاين ، عن حيىي بن سعيد األنصاري ، عن عطاء ،              

وينصرف من الصالة عـن     ،  ا   وحافيً ويصلي منتعالً ،  ا  ا وقاعدً رأيت رسول اهللا يشرب قائمً    
  .ميينه وعن يساره 

 ، مل أجد    ريمَّ حممد بن اجلهم بن هارون السِّ      محد بن وسنده ضعيف ؛ فشيخ الطرباين أ     
تكملـة  " ، وابـن نقطـة يف        )٣("تارخيـه "من وثقه ، وقد ذكره اخلطيب البغـدادي يف          

  .، ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعديالً  )٤("اإلكمال
 من طريق حممد بن أمحد بن النضر األزدي ، ثنا أبو خالد             )٥(وأخرجه أبو بكر الشافعي   

صن بن حممد بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي ، عن عيسى بن حممد بن سعد                املعين ، ثنا غ   
  . يشرب قائًما وقاعًدا كان رسول اهللا : بن عبد اهللا ، عن عطاء ، عن عائشة قالت ا

وسنده ضعيف جدا ، فعيسى بن حممد بن سعد ، وأبو خالد املعين مل أجد من ترجم                 
أبو يزيد الَْمْعِنـي ،     : يأيت أن يف الرواة عن غصن       ، وس " الغيالنيات"هلما ، وكذا قال حمقق      

  .فيحتمل أن يكون راوًيا آخر ، وحيتمل أن يكون كنية أخرى أليب خالد ، واهللا أعلم 
وغصن بن حممد بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي جمهول احلال ؛ مل أجد من وثَّقه ،                 

ذكر فيه جرًحا وال تعديالً ، وذكر        ، ومل ي   )٦("اجلرح والتعديل "وإمنا ذكره ابن أيب حامت يف       
 الَْمْعِني ، وله ذكر يف إسناد حديٍث آخر عند          عبد الرمحن بن مصعب أبو يزيد     أنه يروي عنه    

  .، عنه  احلسني السلويل موسى بن احلسني أيب ، من رواية  )٧(الطرباين

                                                 
   ) .١٢١٣" (األوسط" يف )1(
    .بن حممد بن اجلهما:  هو )2(
)3 ()٤/٤٠٣. ( 
)4 ()٣/٣٥١. (  
  ) .١٠٣٣" (الغيالنيات"  يف )5(
 ) .٣٤٠ رقم٧/٥٩ ()6(
   ) .٣٥٠٨ رقم ٤/١٥" (املعجم الكبري" يف )7(



 ٤٥

، رائيل  أخربنا إس : قال  ؛  سي  ْبأخربنا عبيد اهللا بن موسى العَ      : )١(قال ابن سعد   _)٤
عـن عائـشة    ،   عبد اهللا بن عطاء      )٢(]نع[،  عن حممد بن سعيد     ،  عن عبد اهللا بن عيسى      

ل عن ميينه وعـن     نفتوي،  ا  ا وقاعدً ويشرب قائمً ،  ا  ا وقاعدً  ينتعل قائمً  كان النيب   :  قالت
   .مشاله

  .كذا رواه إسرائيل ، عن عبد اهللا بن عيسى 
 بن عيسى ، عن عبد اهللا بن عطاء ، به ،            وخالفه زياد بن خيثمة ، فرواه عن عبد اهللا        

  .وأسقط حممد بن سعيد من اإلسناد 
  . من طريق أيب بدر شجاع بن الوليد ، عن زياد هذا )٣(البيهقيأخرج هذه الرواية 

ورواية إسرائيل أرجح من رواية زياد ؛ ألن عبد اهللا بن عيسى مل يصرِّح يف رواية زياد                 
أبو بدر شجاع بن الوليد     : ، ومع هذا فالراوي عن زياد هو        بالسماع من عبد اهللا بن عطاء       

   .)٤("التقريب"صدوق له أوهام كما يف 
   .)٥(وأما إسرائيل بن يونس والراوي عنه عبيد اهللا بن موسى فكالمها ثقة

واحلكم على سند هذا احلديث متوقف على معرفة حممد بن سعيد الراوي عن عبد اهللا               
   .)٦(إليه ، وأخشى أن يكون املصلوب الكذابابن عطاء ، فإين مل أهتد 

  
  
  
  

                                                 
أخربنا عبيد اهللا بن : فقال ) ١٦١٧" (مسنده"وأخرجه إسحاق بن راهويه يف  ) .١/٤٨١" (الطبقات" يف )1(

  . ، فذكره هكذا بإسقاط عبد اهللا بن عيسى وحممد بن سعيد عن عائشة، عن عبد اهللا ، نا إسرائيل ،  موسى
من طريق أيب حامت الرازي ، عن عبيد اهللا بن موسى ، به على ) ٥٥٨٥" (ميانشعب اإل"وأخرجه البيهقي يف 

  . الصواب
  . » بن «:  تصحَّف يف األصل إىل )2(
  ) .٥٥٨٤" (شعب اإلميان"، ويف ) ٢/٤٣١" (سننه" يف )3(
)4() ٢٧٥٠. (   
   ) .٤٣٤٥ و٤٠١" (التقريب" كما يف )5(
   ) .٥٩٠٧" (التقريب" انظر )6(



 ٤٦

   حديث سعد بن أيب وقاص :تاسًعا 
  

سـحاق بـن حممـد    إحـدثنا   ؛  محد بن نصر النيسابوري     أحدثنا   : )١(الترمذيقال  
ن أ: بيهـا   أعن  ،  يب وقاص   أعن عائشة بنت سعد بن      ،  دة بنت نائل    ْيِبحدثتنا عَ ؛   ويْرالفَ

   .ا كان يشرب قائًمالنيب 
إال مـن   يروى عن سعد     وهذا احلديث ال نعلمه      « : ، مث قال     )٢(أيًضاالبزار  أخرجه  و

وإسحاق بـن حممـد     ،   فقد حدث عنها معن بن عيسى         هذه هذا الوجه ، وعبيدة ابنة نابل     
   .»وعثمان بن عبد الرمحن احلراين ، الفروي 

، أيب فروة   إسحاق بن حممد بن إمساعيل بن عبد اهللا بن          وسند هذا احلديث ضعيف ، ف     
ـ ، إال أنه    األموي موالهم صدوق    ،  املدين  ،  الفروي    ؛ كمـا يف     فـساء حفظـه   ،   فَّكُ

   .)٣("التقريب"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ) ١٠١٧ رقم ٣/٢١٥" (املختارة"، ومن طريقه الضياء يف ) ٢٠٦ ("ائلالشم"يف  )1(
الطحاوي يف أخرجه و . )٧١٨" ( أخالق النيب" أبو الشيخ يف ومن طريقه أخرجه ، ) ١٢٠٥ ("مسنده"يف  )2(

يف ومن طريقه الضياء  ، )٣٣٢ رقم ١/١١٠ ( "املعجم الكبري"، والطرباين يف  )٢٧٣/ ٤ ("شرح معاين اآلثار"
   .) ١٠١٦ رقم٣/٢١٥" (املختارة"

)3() ٣٨١. (  



 ٤٧

   حديث أيب هريرة: عاشًرا 
  

  : وله عنه طريقان 
ـ  عـن   -بن عبيـد  ايعىن  -عن يونس ،  )٢(ثنا عبد األعلى : )١(قال اإلمام أمحد أ 

يا ابن  :  قال   ؟سأل أبا هريرة عن الشرب  قائًما        : عن مسلم   ،   يالُْهَجْيمت بن غالب    لْالصَّ
زمامها ـ  ب َعقَل راحلته وهي ُمَناَخة ، وأنا آخذ خبطامها ـ أو  أخي، رأيت رسول اهللا 

 بإناء من    واضعاً رجلي على يدها ، فجاء نفر من قريش ، فقاموا حوله ، فأُيت رسول اهللا               
فشرب  قائًما حىت شـرب       ناول الذي يليه عن ميينه ،     لنب ، فشرب وهو على راحلته ، مث         

   .كلهم قياماً القوم 
الصلت بـن غالـب     « :  )٣("التاريخ الكبري "وقد أعلَّه البخاري باإلرسال ، فقال يف        

، فلعلَّه يعين أن يونس بن عبيـد مل يثبـت            » مرسل،   عنه يونس بن عبيد      روى : الُْهَجْيمي
  .مساعه منه ، واهللا أعلم 

 رواه أمحد ، ومسلم هذا مل أجد من وثقه وال           «   :)٤("جممع الزوائد " اهليثمي يف    قالو
    .»، وبقية رجاله ثقات  جرحه

                                                 
عن عبد األعلى ، به ، ) ١٤٠" (مسنده"وأخرجه إسحاق بن راهويه يف ) . ٧٥٣٣ رقم ٢/٢٦٠" (املسند" يف )1(

   .» أنه سأل أبا هريرة عن الشرب قائًما ، وشرب الناس قياًما «: غري أن يف متنه سقطًا ، فلفظه هكذا 
  .من طريق حممد بن سالم ، عن عبد األعلى ، به خمتصًرا ) ٧/٢٧٩" (تارخيه"وأخرجه البخاري يف 

 من طريق جرير بن عبد احلميد ، عن أيب سنان ضرار بن مرَّة ، عن أيب املعارك) ٢٥٤(وأخرجه إسحاق أيًضا 
  .ادة ، فذكره مع بعض االختالف ، وفيه زي... سألت أبا هريرة عن الشرب قائًما ؟ : الُْهَجْيمي ؛ قال 

:   قال؛ عن أيب املعارك ، عن أيب سنان ، بن فضيل احدثنا : قال ف )٢٤٤٦٢" (صنفامل"وأخرجه ابن أيب شيبة يف 
   .ال بأس به: قال ؟ سألت أبا هريرة عن شرب الرجل وهو قائم 

أنه روى عن أيب ومل يزد على ) ٥٨٥٦" (املقتىن"وأبو املعارك هذا مل أجد من ترجم له ، سوى الذهيب ، فإنه ذكره يف 
  .هريرة ، وعنه أبو سنان 

فاحلديث ضعيف  ، والذي يظهر يل أنه هو مسلم الُْهَجْيمي الذي روى الطريق السابق ، فهو الذي سأل أبا هريرة 
  .جلهالة حاله ، واهللا أعلم 

   .ابن عبد األعلى السَّامي البصري :  هو )2(
   .) ٢٩٠٣ رقم ٤/٢٩٩ ()3(
)4( )٥/٧٩(.    



 ٤٨

، وهو جمهول احلـال ،       الُْهَجْيميت بن غالب    لْالصَّفيه  وسند هذا احلديث ضعيف ؛      
 ، » رسلم، روى عنه يونس بن عبيد     « : ، وقال    )١("التاريخ الكبري "فقد ذكره البخاري يف     

 ، ومل   )٢("اجلرح والتعـديل  " يف   أيًضا ابن أيب حامت     ذكرهومل يذكر فيه جرًحا وال تعديالً ، و       
 على عادتـه يف ذكـر       )٣("الثقات"، وأما ابن حبان فذكره يف        يذكر فيه جرًحا وال تعديالً    

   .)٤(يعرف بعدالة وال جرح اجملاهيل ومن ال
يرة ، وهو جمهول ، فقد ذكره البخـاري          مسلم الذي رواه عن أيب هر       سنده أيًضا  يفو

 ، ومل ينسبه ، ومل      ، مث ذكر له هذا احلديث      »... مسلم  « : ، فقال    )٥("التاريخ الكبري "يف  
مسـع  :  الُْهَجْيميمسلم   «: هكذا   )٦(ذكر فيه جرًحا وال تعديالً ، وذكره يف موضع آخر         ي

ًحا وال تعديالً أيًضا ، وكـذا        ، ومل يذكر فيه جر     » روى عنه الصلت بن غالب    ،  أبا هريرة   
  .، غري أنه مل ينسبه  )٧("اجلرح والتعديل"صنع ابن أيب حامت يف 

الـذي  مسلم بن بديل    خلط بينه وبني    ، و  )٨("الثقات"وأخطأ ابن حبان ، فذكره يف       
يروي عن أيب هريرة حديثًا غري هذا ، وعنه عبد اهللا بن عون ، وهـو عـدوي ، وهـذا                     

  . خيالف البخاري ، ومل أجد له دليالً فيما ذهب إليه ، وهو هبذا ُهَجْيمي
تعجيـل  " ، وتابع احلسيينَّ ابُن حجـر يف         )٩("اإلكمال"وتابع ابَن حبان احلسيينُّ يف      

   .)١٠("املنفعة
والذي يظهر يل أن مسلًما هذا هو أبو املعارك الذي روى حديثه أبو بكـر بـن أيب                  

                                                 
   .) ٢٩٠٣ رقم ٤/٢٩٩ ()1(
   ) .١٩٢١ رقم ٤/٤٣٩ ()2(
)3() ٦/٤٧٠. (  
   ) .٤٨١ رقم ١/٦٧٧(البن حجر " تعجيل املنفعة"، و) ٣٩٠ رقم ٢٠٦ص(للحسيين " اإلكمال"وانظر ) 4(
    .)١١٨٠ رقم٧/٢٧٩ ()5(
 . )١١٦٥ رقم ٧/٢٧٥( أيًضا" التاريخ الكبري" من )6(
   .)٨٨٥ رقم ٨/٢٠١ ()7(
)8() ٥/٤٠٠. (   
  ) .٨٣٩ رقم٤٠٥ص ()9(
 ) .١٠٢٥ رقم ٢/٢٥٤() 10(



 ٤٩

سألت أبا  :  قال؛  عن أيب املعارك    ،   )٣(نان أيب سِ  عن،   )٢(بن فضيل احدثنا  :  ، فقال    )١(شيبة
   .ال بأس به: قال ؟ هريرة عن شرب الرجل وهو قائم 
  .، عن أيب املعارك موقوفًا أيب سنان عن كذا رواه حممد بن فضيل ، 

عن أيب سـنان  ،   )٥(أخربنا جرير :  ، فقال    )٤("مسنده"يف  إسحاق بن راهويه    وأخرجه  
 عـن الـشرب     سألت أبا هريرة    : قال  ؛   الُْهَجْيمي )٦(]كراملعا[يب  عن أ ،  ة  رَّرار بن مُ  ِض
، وهو على ظهرهـا     ،  باء بيدي   ْض العَ طاِمِخآخذ بِ ،   كنت مع رسول اهللا     : قال  ؟   اقائًم
 -ومها عن ميينـه      -ا  ا وفالنً مث ناول فالنً  ،  فدعا بشراب فشرب    ،   على ذراعيها    )٧(يوقدما

:  )٨(كراملعـا قـال أبـو     . رة بعدي فال تنكروا ذلك      ثَيتم أَ فإن رأ ،  زلة  ـوتركين بتلك املن  
  . فهو كأكل السحت؛ من كان عليه دين فأيسر ومل يقضه : ومسعت أبا هريرة يقول 

 املعارك هذا مل أجد من ترجم له ، سوى          احلديث ضعيف موقوفًا ومرفوًعا ؛ ألن أبا      و
  .ى عن أيب هريرة ، وعنه أبو سنان  ومل يزد على أنه رو)٩("املقتىن"الذهيب ، فإنه ذكره يف 

 الذي روى الطريق السابق ، فهو الذي سـأل       الُْهَجْيميوالذي يظهر يل أنه هو مسلم       
والقصة متقاربة بني سياقيهما ، فإن كان هو ، فاحلديث ضـعيف جلهالـة               ،   أبا هريرة   

 ؛ كمـا    النهي عن الشرب قائًمـا     : أن الصحيح عن أيب هريرة      : ويزيده ضعفًا   ،   حاله
ـ       «  :)١١( قد قال  ابن عبد الرب  إن كان   و ،   )١٠(تقدم : ا  وروي عن أيب هريرة الوجهان مجيًع

  .واهللا أعلم ، فإنه إمنا تثبت عنه الكراهة ، ومل تثبت اإلباحة ،  »الكراهة واإلباحة 
                                                 

  ) .٢٤٤٦٢" (صنفامل" يف )1(
  .حممد : هو ) 2(
  .ضرار بن مرة : هو ) 3(
  ) .٢٥٤(برقم ) 4(
  .ابن عبد احلميد : هو ) 5(
" مسند إسحاق" ، وذكر حممد املفيت يف حتقيقه لـ» املعايك «: إىل " مسند إسحاق"مابني املعقوفني تصحَّف يف ) 6(

 .أن التصحيف وقع يف األصل اخلطي ، وسيأيت على الصواب يف آخر احلديث ) ٢٥٣(
  . ، والتصويب من طبعة حممد املفيت » قدمائي «: املطبوع إىل   تصحَّفت يف)7(
 . ، والتصويب من طبعة حممد املفيت » أبو املعازك «: تصحَّف يف األصل إىل ) 8(
)9() ٥٨٥٦. (  
   ) .١٨ص ()10(
    .)٣٩٦٣٠ رقم ٢٦/٢٨١ ("االستذكار"يف  )11(



 ٥٠

ة بن  رَّنا قُ ؛  اس أبو سعيد    حَّ النَّ ٍرْصحدثنا احلسن بن حممد بن نَ      : )١(قال الطرباين  _)٢
فـأتى  ،  أنه حـج    : نا داود بن أيب هند      ؛  اف  صََّخنا أبو يونس الْ   ؛  دي  ْعة السَّ رَّالعالء بن مُ  

 يشرب من هذا    أنه رأى النيب    : حدثين أبو هريرة    : فقال سعيد بن جبري     ،  سعيد بن جبري    
  . بيده إىل زمزم أوأوم، ا البئر قائًم

، اف  يب هند إال أبو يونس اخلصَّ      يرو هذا احلديث عن داود بن أ       مل«: مث قال الطرباين    
  . » د به احلسن بن حممد النحاستفرَّ، وال عن أيب يونس إال قرة بن العالء 

، وأخرج يف ترمجته هذا احلـديث مـن     )٢("الضعفاء" قُرَّة بن العالء يف      العقيليوذكر  
  حمفوظ، واحلديث غري  أبو يونس جمهول« :طريق احلسن بن حممد بن نصر النَّحَّاس ، وقال    

    .»  من زمزم ثابتة من غري هذا الوجه والرواية يف شرب النيب ، ...
  . ه في وذكر كالم العقيلي ، )٣("لسان امليزان"وذكر ابن حجر قرة بن العالء هذا يف 

  : احلديث ضعيف جدا هبذا اإلسناد ؛ فيه ثالث علل و
طيـب يف   اخلذكـره   جمهـول احلـال ،      بن حممد بن نصر النَّحَّاس      احلسن   )١

   . ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً )٤("تارخيه"
؛ " لسان امليزان "وابن حجر يف    ،  " الضعفاء"بن العالء ذكره العقيلي يف      قرة   )٢

 .كما سبق 
  .الَْخصَّاف جمهول كما قال العقيلي  يونس وأب )٣

ه  ، ولذلك قال العقيلي إن      هؤالء الثالثة  واحلديث ال يعرف هبذا اإلسناد من غري طريق       
 رواه الطـرباين يف الـصغري       « : )٥("جممـع الزوائـد   "غري حمفوظ ، وقال اهليثمي يف       

   .»واألوسط ، وفيه مجاعة مل أعرفهم 
  
  

                                                 
  ) .٧/٤١١" (تاريخ بغداد"، ومن طريقه اخلطيب يف ) ٣٥٧" (الصغري"، و )٣٤٣٢" (األوسط" يف )1(
)2() ٣/٤٨٦. (  
    . )١٤٧٩ رقم ٤/٤٧٢(  )3(
  . يف املوضع السابق )4(
)5(  )٥/٨٠(.    



 ٥١

   حديث احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما:احلادي عشر 
  

ثنـا  ؛  سفيان بن وكيع    أمحد بن احلسني املديين ؛ ثنا       حدثنا   : )١(أبو بكر الشافعي  قال  
رأيت : قال   عن حسني بن علي   ،  عن بشر بن غالب     ،  عن زياد بن املنذر     ،  س بن بكري    يون

   .ا يشرب قائًم رسول اهللا
 ضعيف جدا ؛ فيه زياد بن املنذر الثقفي ، أبو اجلارود األعمى ،              احلديث هبذا اإلسناد  و

:  )٢(محـد أاإلمـام   قال  . الكويف ، وهو متروك ، وكذَّبه بعضهم ، واتُِّهم بوضع احلديث            
لـيس  ،  كذاب عـدو اهللا      «:  )٣(وقال حيىي بن معني   ،  ا   وضعفه جد   ، » متروك احلديث  «

منكـر   «:  )٥( الـرازي   وقال أبو حـامت     ، » متروك « : )٤(وقال النسائي ،   » ايسوى فلسً 
 ٦(بن حبان اوقال  ،   » ااحلديث جد( : »  ا يضع احلديث يف مثالـب أصـحاب        كان رافضي
   .» يضع احلديث « : )٧(قال حيىي بن حيىي النيسابوريو  ،» ضي اهللا عنهم وررسول اهللا 
وهـو  ،   رواه الطرباين ، وفيه زياد بن املنذر         «   :)٨("جممع الزوائد "قال اهليثمي يف    و
   .» متروك
:  من طريق عبد األعلى بن عامر ، عن بشر بن غالـب قـال                )٩( الطحاوي هأخرجو

ت ،   فقام إىل ُبَخيتة له ، فمسح ضرعها ، حـىت إذا درَّ            دخلت على احلسني بن علي داره ،      
يا بشر ، إين إمنا فعلت ذلك لتعلم أّنـا          : دعا بإناء ، فحلب ، مث شرب وهو قائم ، مث قال             

  . نشرب وحنن قيام 

                                                 
" الكامل"، وابن عدي يف ) ٢٩٠٤ رقم ٣/١٣٣ ("الكبري"وأخرجه الطرباين يف ) . ١٠٣٥" (الغيالنيات" يف )1(

    .» بشري بن غالب «" : الكامل"، كالمها من طريق يونس بن بكري ، به ، لكن وقع يف ) ٣/١٩٠(
   ) .٣/٥٤٥" (اجلرح والتعديل" كما يف )2(
   ) .٣/١٨٩(البن عدي " الكامل" كما يف )3(
   ) .٣/٣٣٣" (هتذيب التهذيب" كما يف )4(
  " . اجلرح والتعديل"املوضع السابق من كما يف ) 5(
  ) .١/٣٠٦" (اجملروحني"يف ) 6(
  " .هتذيب التهذيب"كما يف املوضع السابق من )7(
)8( )٥/٨٠(.    
    .)٤/٢٧٥ ("شرح معاين اآلثار"يف  )9(



 ٥٢

بـن  عبد الواحـد    من طريق    )١("أخبار القضاة "وأخرجه حممد بن خلف بن حيان يف        
عن بـشر بـن     ،  حدثنا سعيد بن أشوع     : قال  ؛  رية  ِصحدثنا احلارث بن حَ   : قال  ؛   زياد
فلـم  ؟  ا  سألت احلسن بن علي عليه السالم وحنن يف مسري عن الشرب قائمً           : قال  ؛   غالب
،  )٤(زِجَتْحفأتيته وهو قائم مُ   ؟   )٣(أين بشري بن غالب   :  )٢(فلما نزلنا إذا مناديه يناديه    ،  جيبين  
   .فشربت ، مث ناولين ، وشرب وهو قائم ،  باسم اهللا: فقال ، بت ناقة ِلفُح،  وفىت له

صدوق ، إال أنه خيطـئ ،       : احلارث بن حصرية األزدي ، وهو       ويف سند هذه الرواية     
   .)٥("التقريب"ورمي بالرفض كما يف 

،  عن عبد اهللا بن شريك    ،   )٧(حدثنا أبو األحوص   : )٦(أبو بكر بن أيب شيبة     وأخرجه
  .سن يشرب وهو قائم رأيت احل: قال ؛ عن بشر بن غالب 

ابـن عبـد الـرب يف       عنـه   ونقلـه    ،   » احلـسن    «: كذا جاء عند ابن أيب شـيبة        
 ،  ا ونقل عنه اخلالف يف الشرب قائمً      ، وجزم بأن احلسن هذا هو البصري ،        )٨("االستذكار"

، ولست أدري على أي شيٍء بىن ابن عبد الـرب قولـه              )٩(بأنه رويت عنه الكراهة وخالفها    
هذا مل يذكر أنه يروي عن احلسن البصري ، ولكن لعلَّه احلـسن             شر بن غالب     فإن ب  ! هذا

  .ابن علي كما يف رواية حممد بن خلف ، أو يكون احلسني تصحَّف إىل احلسن ، واهللا أعلم 

                                                 
)1() ٣/١٦. (   
  . هو سعيد بن أشوع »يناديه « :  كذا يف األصل ، وهو حممول على أن القائل )2(
 .وانظر ترمجته اآلتية  !ذا يف املطبوع  ك)3(
   ) .حجز / ٦٧ص" (املصباح املنري"انظر . شدَّ إزاره يف وسطه :  أي )4(
)5() ١٠١٨. (  
   ) .٢٤٤٧٩" (املصنف" يف )6(
  .سالَّم بن ُسلَيم : هو ) 7(
    .)٣٩٦١٩ رقم ٢٦/٢٧٨( )8(
أنه كان يكره : ، عن احلسن  هشيم ، عن منصورن ع) ٢٤٤٨٣" (املصنف"ما أخرجه ابن أيب شيبة يف :  يعين )9(

  .ا الشرب قائًم
  . هو ابن زاذان : هو البصري ، ومنصور : احلسن هنا و

ثقة ثبت ، لكنه كثري التدليس واإلرسال اخلفي كما يف ، وهو بن بشري السُّلمي ، الواسطي فهو ا: هشيم وأما 
  . ، فال يصح هلذا السبب ، ومل يصرح بالسماع يف هذا األثر ) ٧٣١٢ ("التقريب"



 ٥٣

وأقل أحوالـه   هذا ،   األسدي  وسند احلديث ضعيف ؛ ألن مداره على بشر بن غالب           
 بشر بن غالـب     « : فقال )١("التاريخ الكبري " يف   يقد ترجم له البخار   فأنه جمهول احلال ،     

اهللا بن شريك ، وابن أشوع ، هو أخو          ، روى عنه عبد     حسني بن علي قوله    األسدي ، مسع  
ابن صنع  ، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعديالً ، وكذا           » ري بن غالب ، حديثه يف الكوفيني      بش

يف  الـذهيب     وذكـر  ، )٣("الثقات"يف   ابن حبان    رهوذك ،   )٢("اجلرح والتعديل " يف   أيب حامت 
  بشر بن غالب األسدي الذي يروي عن الزهري ، ونقل قول األزدي              )٤("ميزان االعتدال "

وأنه يروي عن أخيه بـشري بـن        ،   ، وذكر عقبه بشر بن غالب الكويف         » جمهول « :عنه  
 ابـن    ، وزاد احلـافظ    » متروك   « : ، ونقل قول األزدي عنه       ، ويروي عنه األعمش    غالب

ثنني ، ويوضح أن الكويف الـذي روى        ما يقتضي التفريق بني اال     )٥("لسان امليزان "حجر يف   
 الكويف هـذا  اا أن الكشي ذكر غالًبي هذا احلديث ، وزاد احلافظ أيضً  عنه األعمش هو راو   

  . وأثىن عليه ، يف رجال الشيعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    .)١٧٦١ رقم ٨١/ ٢(  )1(
   . )١٣٩٤ رقم ٢/٣٦٣(  )2(
)3() ٤/٦٩. (   
    .)١٢١٣ و١٢١٢ رقم ١/٣٢٢( )4(
    . )١٠٣ و١٠٢ رقم ٢٩ ـ٢/٢٨( )5(



 ٥٤

  املوقوف على الصحابة
  

    عمر بن اخلطاب:أوَّالً 
  

أن عمـر بـن     :  أنه بلغه    ؛ عن مالك     :)١(الليثيبن حيىي   برواية حيي   " املوطأ"جاء يف   
  . ا اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياًم

؛ أخربنـا مالـك     :   هكذا )٢(برواية حممد بن احلسن الشيباين    " املوطأ"األثر يف   هذا  و
 أمجعني كانوا   بن أيب طالب وعثمان بن عفان        أن عمر بن اخلطاب وعلي       :أخربين ُمْخِبر   
  .ا يشربون قياًم

، ورواية   )٣(رواية أيب مصعب الزهري   " املوطأ"وافق ملا يف    وما جاء يف رواية حيىي هو امل      
  . )٤(سويد بن سعيد احلدثاين

واألثر ضعيف من هذا الطريق على كال الروايتني ، إما النقطاعه ، أو إلهبـام شـيخ                 
 حممد بن احلسن ، هذا على فرض أن الواسطة بني مالك وهـؤالء الثالثـة                مالك يف رواية  

  . واحد
ا عـن عمـر،      وثبت الشرب قائمً   «  :)٥("فتح الباري " يف   لكن قال احلافظ ابن حجر    

، ومل يذكر كتاب الطربي الذي أخرج فيه هذا األثر ، فقد يكون             هـ  ا. »أخرجه الطربي   
  .يكون يف غريه ، واهللا أعلم ، وقد " هتذيب اآلثار"يف املفقود من 

،  )٧(وُسئل أبو زرعة عن حديٍث رواه أبو ُنَعْيم        : )٦(وقد قال عبد الرمحن بن أيب حامت      
 فروى أبو ُنَعْيم والقَْعَنِبي ، عن عبداهللا بـن عمـر            . )١(العزيز اُألَوْيِسي  وعبد،   )٨(والقَْعَنِبي

                                                 
   .)١٦٥١ رقم ٩٢٥/ ٢( )1(
   .)٨٨١ رقم ٣١٤ص( )2(
   .)١٩٣٩ رقم٢/٩٩( )3(
  ) .١٣٧٠ رقم ٥٧١ص() 4(
)5( )١٠/٨٤(.    
  ) .١٥٨٩" (العلل"يف ) 6(
  .الفضل بن ُدكني : هو ) ٧(
  .عبداهللا بن مسلمة : هو ) ٨(



 ٥٥

، أنه رأى عمر بن الَْخطَّـاب يـشرب         الرمحن بن رافع ، عن       ، عن أبيه ، عن عبد      الُعَمِري
  .قائًما 

الرمحن بن   عن عبد  ، عن أبيه  ، اهللا الُعَمِري  عن عبد  ، العزيز اُألَوْيِسي     وروى عبد 
  ؟  أسقط والد عبد الرمحن بن رافع ؛أنه رأى عمر شرب قائًما ؛ رافع

 .اهـ. عمر الرمحن بن رافع ، عن أبيه ، عن هذا خطأ ؛ إمنا هو عبد : فقال أبو زرعة
  .ومل أجد من أخرج هذا الذي ذكره ابن أيب حامت أيًضا 

  
*******  

  
  بن عفان  عثمان :ثانًيا 

  
  .، وتقدم أنه ضعيف آنفًا  نقالً سوى ما ذكره اإلمام مالك  مل أجد عنه

  
*******  

  
  بن أيب طالب  علي :ثالثًا 

  
 من طريق النَّزَّال بـن      -  يف احلديث األول من أحاديث اإلباحة      )٢(صّح عنه كما سبق   

  . فعله ا ، وأخرب بأن النيب  شرب قائًم أنه –َسْبَرة وغريه 
ا أن علي - وهو احلديث الرابع من أحاديث احلظر      -   يف حديث أيب هريرة    )٣(وتقدم

       ملا بلغه أن أبا هريرة  ِّث حبديث النيب     حيد:  ))        لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما 
  . ، دعا مباء فشرب وهو قائم ))اءه يف بطنه الستق

                                                                                                                                               
   .عبد العزيز بن عبد اهللا :  هو )1(
   ) .٢٣ص ()2(
  ) .١٩ص() 3(



 ٥٦

  :من أربع طرق أخرى موقوفًا عليه وجاء الشرب قائًما عنه 
  
حامت بـن إمساعيـل، عـن       حدثنا  :  )١( "املصنف"يف   أبو بكر بن أيب شيبة    قال   _)١
  .  ، عن أبيه، أن علياً كان يشرب وهو قائم )٢(جعفر

جدِّه روف بالباقر مل يسمع من      وهذا سند ضعيف ؛ ألن حممد بن علي بن احلسني املع          
 بـست    ألنه ولد سنة ست ومخسني للهجرة أو بعدها ، أي بعد وفاة علي               ؛ علي  

   . )٣(عشرة سنة أو أكثر
  
 عن ابن أيب جنيح ،      بن عيينة ،  حدثنا ا   :)٤(أيًضا" املصنف"يف   ابن أيب شيبة  قال   _)٢

  .ا ًما بالكوفة يشرب قائأخربين من رأى علي:  عن جماهد قال
  .وهذا سند ضعيف إلهبام شيخ جماهد 

  
، بن يسار صاحب املقصورة املدين    سليمان   : )٥("التاريخ الكبري " يف   قال البخاري  _)٣

بن يـسار   امسع  ؛  أنا عيسى بن يونس     : وقال إسحاق   ،  بن بالل وابن أيب ذئب      اروى عنه   
  .ا ا يشرب قائًمرأى علي: عن أبيه ، مسع حممد بن عمر بن علي ؛ املكفوف املدين 

وسنده ضعيف ؛ جلهالة حال سليمان بن يسار املدين ، املكفوف ، صاحب املقصورة،              
 ، ومل يذكرا    )٦("اجلرح والتعديل "فقد ذكره البخاري يف املوضع السابق ، وابن أيب حامت يف            

 ، وروى عنـه ابـن أيب ذئـب ،           )٧("الثقات"فيه جرًحا وال تعديالً ، وذكره ابن حبان يف          
  .يمان بن بالل ، وعيسى بن يونس وسل

                                                 
   ) .٢٤٤٦٣" (املصنف" يف )1(
  . ، املعروف بالصادق بن حممد بن علي بن احلسنيا: هو ) 2(
  ) . ٢٦/١٤١ ("هتذيب الكمال"، و ) ١٨٦ ـ١٨٥ص( البن أيب حامت "املراسيل"انظر  )3(
)4() ٢٤٤٧٥. (   
   ) .١٩٠٢ رقم ٤/٤٢ ()5(
  ) .٦٤٤ رقم ٤/١٤٩() 6(
)7 ()٦/٣٩٤. (  



 ٥٧

قال حيىي بـن    . عن سعيد بن املسيب     ،  حيىي بن قيس     : )١(وقال البخاري أيًضا   _)٤
، عن أيب املوايل    ،  عن حيىي بن قيس     ،  عن أبيه   ،   ّجَشنا ميمون بن حيىي بن مسلم األَ      : بكري  

  .ا يشرب قائًما رأى علي:  بن أيب طالب يمسعت أبا املوايل موىل عل: ة فقال مرَّ
جمهول ؛ ذكره البخـاري   : وسنده ضعيف ، فأبو املوايل موىل علي بن أيب طالب      

 ، ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعديالً ،         )٣("اجلرح والتعديل " ، وابن أيب حامت يف       )٢("الكىن"يف  
  . بأنه ال يعرف )٤(وحكم عليه الذهيب

وضع السابق ، وابن أيب حـامت يف        وحيىي بن قيس جمهول احلال ؛ ذكره البخاري يف امل         
   .)٦("الثقات" ، ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعديالً ، وذكره ابن حبان يف )٥("اجلرح والتعديل"

وبعض هذه الطرق ضعيفة كما مرَّ ، لكن تشهد هلا الطرق الـصحيحة األخـرى ،                
  . قائًما صحيح عنه بال ريب ، واهللا أعلم فشرب عليٍّ 

  
*******  

  
   عائشة وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهما:خامًسا رابًعا و

  
أن عائشة أم املؤمنني وسعد بن أيب وقاص كانا         : بن شهاب   اعن   )٧(روى اإلمام مالك  

   .ايريان بشرب اإلنسان وهو قائم بأًس ال

                                                 
   ) .٣٠٧٨ رقم ٨/٢٩٩( "التاريخ الكبري" يف )1(
)2 ()٧١٩. (  
 ) .٢٢٧٢ رقم ٩/٤٤٧() 3(
  ) .١٠٦٤٨" (امليزان"يف ) 4(
   ) .٧٥٣ رقم ٩/١٨٢ ()5(
)6 ()٦٠٩-٧/٦٠٨. (  
، ) ١٩٥٩١ ("املصنف"ـ امللحق ب"جامع معمر"عبد الرزاق يف أخرجه و) . ١٦٥٢ رقم ٢/٩٢٦" (املوطأ" يف )7(

    .)٧/٢٨٣ ("سننه"البيهقي يف من طريق عبد الرزاق أخرجه ، و) ٢٤٤٦٤ ("املصنف"وابن أيب شيبة يف 



 ٥٨

وسنده ضعيف ، ألن الزهري مل يسمع من سعد بن أيب وقاص وعائـشة رضـي اهللا                 
ولد سنة مخسني للهجرة ـ وهـي   : الدته ، فمنهم من قال عنهما ، فقد اختلف يف سنة و

ولد سـنة مثـان ومخـسني    : السنة اليت تويف فيها سعد بن أيب وقاص ـ ، ومنهم من قال  
للهجرة ـ وهي السنة اليت ماتت فيها عائشة رضي اهللا عنها ـ ، ومنهم من قال بني هذين   

   . )١(التأرخيني
  

  :وله عن سعد بن أيب وقاص طريق آخر 
 بن مهـدي ، عـن   الرمحنحدثنا عبد   :  ؛ قال    )٣(حدثنا حيىي  : )٢(قال عباس الدوري  

 يشرب اسعًدرأيت :  ؛ قال )٤(اهللا بن ُبَديل ، عن الزهري ، عن عباد بن متيم ، عن َعمِّه            عبد
  .قائًما 

 عبد اهللا بن ُبَديل بن َوْرقاء اخلزاعي ، املكِّي ،: وسنده ضعيف ؛ تفرَّد به عن الزهري      
   .)٥("التقريب"وهو صدوق خيطئ كما يف 

  
*******  

   عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:سادًسا 
  

كنا نشرب وحنن قيـام ،      : من أحاديث اإلباحة، وفيه     ) ٤(  ذكر حديثه برقم   )٦(تقدم
  . اهللا  على عهد رسول؛ ونأكل وحنن منشي 

  : ، فله عنه سبع طرق صراحةً  ا عليه وأما ما جاء موقوفً

                                                 
 ) .٤٤١ ـ٢٦/٤٤٠( للمزي "هتذيب الكمال"انظر  )1(
   ) .٥٤ رقم٣/١٤" ( معنيتاريخ ابن" يف )2(
  .ابن معني : هو ) 3(
   .عبد اهللا بن زيد بن عاصم :  هو )4(
)5() ٣٢٢٤. (   
 ) .٣١ص() 6(



 ٥٩

رأيت عبد اهللا بن عمر     :  أنه قال    ئ عن أيب جعفر القار    )١("املوطأ" مالك يف    رواه _)١
  .ا يشرب قائًم

ثقـة ، وهـو     :  املدين ، املخزومي ، موالهم       ئوهذا سند صحيح ، فأبو جعفر القار      
جندب بـن   : امسه يزيد بن القعقاع ، وقيل       : مشهور بكنيته، وأما امسه فمختلف فيه ؛ قيل         

   . )٢(فريوز: يل فريوز ، وق
:  عن مسلم ، قال   ،   ابن عيينة ، عن عمرو       حدثنا:  )٣( بن أيب شيبة   قال أبو بكر   _)٢

  .ا رأيت ابن عمر يشرب قائًم
  .وهذا سند صحيح 

: ابن يسار البصري ، نزيل مكة ، أبو عبد اهللا الفقيه ، ويقال لـه                : فمسلم هذا هو    
   .)٤( عابدن ُيسرج املسجد ـ وهو ثقةنه كاُمْصِبح ـ ألمسلم ُسكََّرة ، ومسلم الْ

ابن دينار املكي ، أبو حممد األثرم ، اجلَُمِحي ، موالهم ، وهـو ثقـة                : وعمرو هو   
   . )٥(ثبت

سفيان بن عيينة إمام مشهور ، وثقة حافظ فقيه حجة ، وهـو             : شيخ ابن أيب شيبة     و
   . )٦(أثبت الناس يف عمرو بن دينار

 أبو زكريا حيىي بن إبراهيم الُْمَزكِّي ؛ نا أبـو العبـاس             أخربنا:  )٧(البيهقي  قال    _)٣
أن سليمان بـن    :  حدثين عمر بن حممد       ؛ بن وهب حممد بن يعقوب ؛ نا حبر بن نصر؛ نا ا         

  . ا وأشرب قائًم، ا أما أنا فآكل قائًم: عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر قال ، ثه دَّمهران َح
ثقـة حـافظ عـارف      ، وهو   ألعمش  ا: فسليمان بن مهران هو     وسنده ضعيف ؛    

من جماهد ، وروايته عن جماهـد       هنا  ومل يصرح بالسماع    ،   )٨(لكنه يدلس ،  ع  ِربالقراءات وَ 
                                                 

    .)١٦٥٣ رقم ٢/٩٢٦( )1(
   ) . ٢٠٢ ـ ٣٣/٢٠٠ ("هتذيب الكمال"، و) ٨٠٢١ ("ريب التهذيبقت"انظر  )2(
    .)٢٤٤٦١ ("املصنف"يف  )3(
  .) ٥٥٤ ـ٢٧/٥٥١ ("هتذيب الكمال"انظر ، و) ٦٦٥٢ ("تقريب التهذيب" كما يف )4(
  .) ٥٠٢٤ ("تقريب التهذيب" كما يف )5(
 .)  ٢٤٥١ ("تقريب التهذيب" ، و)٢٤١٣ رقم ١٩٦-١١/١٧٧ ("هتذيب الكمال"انظر  )6(
   ) .٧/٢٨٣( "سننه" يف )7(
   ) .٢٦١٥" (التقريب" كما يف )8(



 ٦٠

إن األعمش قليل السماع من جماهـد ،   «  :)١(الغالب عليها التدليس ؛ قال أبو حامت الرازي    
  .  »وعامة ما يروى عن جماهد مدلَّس 

ثنـا  : قـال   ؛   )٣(ثنا حجاج : قال  ؛  د بن خزمية    حدثنا حمم :  )٢(الطحاويقال   _)٤
بن اناولت  : قال  ؛  قي  عن علي بن عبد اهللا البارِ     ،  يم  ثَعن عبد اهللا بن عثمان بن خُ      ،   )٤(محاد
    .هاْي ِفْنِم؛ ا فشرب منها قائًم،  ةًاَوَدعمر ِإ

؛  صدوق رمبا أخطـأ   ، وهو   دي  ْزاَأل،  قي  اِرعلي بن عبد اهللا البَ    وسنده ضعيف ؛ فيه     
   .)٥("التقريب"كما يف 
عن سعيد بـن    ،   )٨(عن سامل ،   )٧(حدثنا شريك :  )٦(بن أيب شيبة  قال أبو بكر     _)٥
  .أنه شرب من قربة وهو قائم : بن عمر اعن ،  باملسّي

صـدوق    أنـه  )٩(تقدم، و القاضي  وسنده ضعيف ؛ فيه شريك بن عبد اهللا النََّخعي ،           
  .ا  كثًريئخيط

عـن عبـد اهللا بـن    ، عن عاصم ، حدثنا شريك  : )١٠(أيًضاابن أيب شيبة  قال   _)٦
  .ا بن عمر يشرب قائًماأنه رأى :  )١١(عامر

: ، وهو   عاصم  :  ، وفيه أيًضا     املذكور يف اإلسناد السابق   وسنده ضعيف ؛ فيه شريك      
  . )١٢(بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ، العدوي ، املدين ، وهو ضعيف اهللا ابن عبيد

                                                 
   ) .٢١١٩(البنه عبد الرمحن " العلل" يف )1(
    .)٢٧٦/ ٤ ("شرح معاين اآلثار"يف  )2(
  .ابن ِمْنهال : هو ) 3(
   .ابن سلمة :  هو )4(
)5() ٤٧٦٢. (   
   ) .٢٤٤٦٥" (املصنف" يف )6(
  .ابن عبد اهللا النخعي : هو ) 7(
  .ابن عبد اهللا بن عمر : هو ) 8(
   ) .٢٦ص ()9(
   ) .٢٤٤٦٧" (املصنف" يف )10(
   .ابن ربيعة :  هو )11(
  ) .٣٠٦٥( "التقريب" كما يف )12(



 ٦١

عن ،  عن احلسن بن احلكم     ،   حدثنا حممد بن فضيل       :)١(بة أيًضا قال ابن أيب شي    _)٧
بن ا: فقال  ؟  ا  ما ترى يف الشرب قائمً    : فقال  ،  بن عمر   اسأل رجل   : قال  ؛  اح  يَّ بن صَ  رُِّحالْ

  ٠وآكل وأنا أمشي، إين أشرب وأنا قائم : عمر 
ـ ، وهو   عي أبو احلكم الكويف     َخاحلسن بن احلكم النَّ   ضعيف ؛ فيه    سنده  و ، دوق  ص

   .)٢(ئخيطلكنه 
ا من  فهذه الطرق يتقوى بعضها ببعض ، وبعضها صحيح لذاته ، فثبوت الشرب قائمً            

  .فعل ابن عمر ال شك فيه 
  

*******  
   عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما :سابًعا 

  
 أنـه كـان     : عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري ، عن أبيه            )٣(اإلمام مالك حديثه  أخرج  
  .ا يشرب قائًم

  .وسنده صحيح 
  . )٤( ثقة عابد:فعامر بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام ، األسدي ، املدين 

  . )٥("شرح معاين اآلثار"ومن طريق اإلمام مالك أخرجه الطحاوي يف 
  

*******  
  
  
  

                                                 
)1() ٢٤٤٧٢. (   
   ) .١٢٢٩" (التقريب" كما يف )2(
    .)١٦٥٤ رقم ٢/٩٢٦(يف املوطأ )3(
   ) .٣٠٩٩" (التقريب ")4(
)5( )٤/٢٧٦ . (  



 ٦٢

  أبو بكرة : ثامًنا 
  .ُنفَيع بن احلارث : وامسه 

 عن أيب بكرة أنه كان وروينا « :ل  ، فقا)١("سننه"البيهقي يف فذكره : وأما حديثه 
   .اومل أجده مسنًد،  ، ومل يسنده »  ايشرب قائًم

  .وانظر األثر اآليت 
  

  
*******  

  
  أبو بكر الصِّدِّيق   :ثامًنا 

  
 ، وإمنا أخَّرته ألين مل أجد من أخرجه عنه ، ويغلب على ظين أنـه                وحقُّه التقدمي   

 : البيهقـي األثر الـسابق ؛ يف قـول        املذكور يف   اشتباه امسه باسم أيب بكرة      وهم بسبب   
ويظهر أن القرطيب وقف على هذا العزو        ،   »  ا عن أيب بكرة أنه كان يشرب قائمً       وروينا «

الراوي عنه ،   بذكر  ، غري أنه أفاد      )٣(الزرقاين ، وكذا صنع      أليب بكر    )٢(ُمَصحَّفًا ، فنسبه  
البيهقي مل يذكر    ، و  » الصديق يشرب قائمً  رأيت أبا بكر ا   : وقال جبري بن مطعم      « :فقال  

يدل على أن هناك من ذكره غري البيهقـي ،          النقل من الزرقاين    هذا  الراوي عن أيب بكرة ، ف     
  . واهللا أعلم
  
  
  
  

                                                 
)1( )٧/٢٨٣(.    
   .) ٦٥ص(، وسيأيت ) ٥/٢٨٥" (املفهم" يف )2(
   ) .٣٧٣-٤/٣٧٢" (حاشيته" يف )3(



 ٦٣

  أقوال العلماء يف حكم الشرب قائًما                           
  

  :قسم إىل قسمني  تبني لنا بعد النظر يف األحاديث واآلثار املتقدمة أهنا تن
 أحاديث النهي عن الشرب قائًما ، ومجلة منها صـحيحة ، والنـهي              :القسم األول   

  .يقتضي التحرمي كما هو معلوم ، إال أن يصرفه صارف 
 أحاديث إباحة الشرب قائًما ، وهي األكثر ، ومجلة منـها صـحيحة              :القسم الثاين   

  .أيًضا 
ف العلماء يف حكم الشرب قائًما بسبب       وظاهر هذه األحاديث التعارض ، وهلذا اختل      

  :موقفهم من هذا التعارض ، وسلكوا يف ذلك مسلكني ، مها 
  . الترجيح :املسلك األول 
  . اجلمع والتوفيق :املسلك الثاين 

  : أما الذين سلكوا مسلك الترجيح فهما فريقان :أّوالً 
  :ى قولني  الذين رجَّحوا بدعوى النَّْسخ ، واختلفوا عل:الفريق األّول 
 قول من محل النهي على ظاهره ، وقالوا حبرمة الشرب قائًما ، وهـم               :القول األول   

 الذي ادعى نسخ أحاديث اجلواز بأحاديث النهي ، متمسِّكًا          )١(الظاهرية ، ومنهم ابن حزم    
بأن اجلواز على وفق األصل ، واألصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود واّتكاء                

 عن الـشرب    وأحاديث النهي مقرِّرة حلكم الشرع ، فلما صح هني النيب           واضطجاع ،   
قائًما ، كان ذلك بال شك ناسًخا لإلباحة املتقدمة ، فمن ادعى اجلواز بعد النـهي فعليـه                  

  .  ذلك الدليل ، فمن الُْمحال أن يعود املنسوخ ناسًخا مث ال يبّين النيب 
مل َيِصْر أحـٌد     « : )٢(قالحني   القرطيب ،    هذا ما ذهب إليه ابن حزم ، ومل يقف عليه         

من العلماء فيما علمت إىل أن هذا النهي على التحرمي ، وإن كان جارًيـا علـى أصـول                   
 بأن ابن حزم من     )٣( القرطيب  ، فقد ُتُعقِّب   » الظاهرية ، إنَّما محله بعض العلماء على الكراهة       

                                                 
   .) ٢/١٦٨" (إحكام األحكام"، و) ٣٢٥ص" (حجة الوداع"، و) ٥٢٠-٧/٥١٩(" احمللى" يف )1(
   ) .٥/٢٨٥" (املفهم" يف )2(
  ) .١٠/٨٣" (فتح الباري" كما قال احلافظ ابن حجر يف )3(



 ٦٤

  .الظاهرية جزم بالتحرمي 
رَّر أن أحاديث النهي ـ على تقدير ثبوهتـا ـ منـسوخة      قول َمْن ق:الثاين القول 

بأحاديث اجلواز ، بقرينة عمل اخللفاء الراشدين ، ومعظم الصحابة والتابعني باجلواز ، وإىل              
   .)٢( ، وابن شاهني)١(ذلك َجَنح األثرم

 ، ونسبه للجمهور من الصحابة ومن بعـدهم ،          )٣( إىل هذا القول أيًضا القرطيب     مالو
ًرا  وكأهنم رأوا هذا الفعل منه متأخِّ      ، من زمزم قائًما      يف ذلك بشرب النيب      واسكمتوأهنم  

 اخللفـاء    وُيَحقُِّق ذلك ُحكمُ   ،عن أحاديث النهي ، فإنَّه كان يف حجة الوداع ، فهو ناسٌخ             
ة  ، ويبعُد أن ختفى عليهم تلك األحاديث مـع كثـرة علمهـم ، وشـدَّ                )٤(الثالثة خبالفها 
  . هم يف الدين  ، وتشدُِّد مالزمتهم للنيب

الذين رجَّحوا أدلَّة اجلواز على أدلَّة النهي حبجَّة أنَّها أقـوى وأصـّح             : الفريق الثاين   
 - ، وأيَّد قوله بأن أنس بن مالك وأبا هريرة           )٥(وأثبت ، وهذه طريقة أخرى أليب بكر األثرم       

 ، وأن مما يدلُّ على وهاء       )٦(جلواز قد جاء عنهما خالفه ، وهو ا       -الَّذَْين رويا أحاديث النهي     
أحد هو  أحٍد شرب قائًما أن يستقيء ، و      اتفاق العلماء على أنه ليس على       : أحاديث النهي   

   . )٧(بهاملشهور يف مذهقويل اإلمام أمحد ، و

                                                 
  ) .٢٣٠ص" (ناسخ احلديث ومنسوخه" يف )1(
   ) .٤٣٤-٤٣٣ص" (ناسخ احلديث ومنسوخه" يف )2(
   ) .٥/٢٨٥" (املفهم" يف )3(
أما عمر وعلي فتقدم أنه صحيح عنهما ، وتقدم أيًضا أنه روي عن . ر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم أبا بك:  يعين )4(

   ) .٦٢-٦١ص( ، لكنه ضعيف ، ومل أجده عن أيب بكر كما تقدم عثمان 
   ) .٢٣٠-٢٢٨ص" (ناسخ احلديث ومنسوخه" يف )5(
 شرب من الِقْرَبة  اهللا  أن رسول: ، وفيه ) ٦(فهو املتقدم يف أحاديث اإلباحة املرفوعة برقم :  أما حديث أنس )6(

  .، وتقدم أنه حديث ضعيف قائًما 
 شرب من زمزم قائًما ، وأنه ناول ، أنه ) ١٠(وأما حديث أيب هريرة فتقدم يف أحاديث اإلباحة املرفوعة برقم 

   .اإلناء َمْن شرب قائًما ، وروي عنه موقوفًا ، وهو حديث ضعيف موقوفًا ومرفوًعا 
للمرداوي " اإلنصاف"كالمها البن مفلح ، و )٥/٣٠٢" (الفروع"، و) ٣/١٧٤" (اآلداب الشرعية" انظر )7(

كالمها ملنصور ) ٣/٣٨" (شرح منتهى اإلرادات"، و) ٥/١٧٧" (كشاف القناع عن منت اإلقناع"، و) ٨/٣٣٠(
  ) .٢/١٤١(حملمد السفاريين " غذاء األلباب"البهويت ، و
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 ،  )٢(ابـن عبـد الـرب     :  ، ومنهم    )١(وقد جنح لدعوى الترجيح أيًضا مجاهري املالكية      
 أحاديث النهي ، ونسبا تضعيفها لإلمام مالك ، ونسبه عياض            ، وضعفا  )٣(والقاضي عياض 
 إمنـا رسـم   « :قـال   بالنسبة للبخاري حني   )٥( ، وهذا ما رآه ابن َبطَّال      )٤(للبخاري أيًضا 

 آثار فيها كراهية الشرب قائًما ، فلـم         ألنه قد رويت عن النيب      ؛   )٦(البخاري هذا الباب  
 ،   يف ذلك ، وعمل هبذا اخللفاء بعد الـنيب           تصح عنده ، وصحت عنده أحاديث اإلباحة      

وليس جبّيد ، بل    !  كذا قال    «:  بقوله )٧( حجر ابُناحلافظ   ، وتعقبه  » وقال هبا أئمة الفتوى   
   . » أنه إذا تعارضت عنده األحاديث ال يثبت احلكم )٨(الذي يشبه صنيعه

 ،  )٩(يد بـن جـبري    سع: وقد ذهب إىل القول جبواز الشرب قائًما مطلقًا من التابعني           
 ، لكنه كرهـه     )١٢( ، وإبراهيم بن يزيد النََّخعي     )١١(ديْن ، وزاذان أبو عمر الكِ     )١٠(وطاوس

عن أيًضا   ، وحكي القول باجلواز       فيما يظهر   ، ال ألنه منهي عنه شرًعا      )١٣(لداء يأخذ البطن  
  .  )١٤(، وعامر الشعيب ، ويف إسناديهما لني سامل بن عبد اهللا بن عمر

                                                 
، )٧٣-٨/٧٢" (عارضة األحوذي"، و  )٧/٢٣٧(أليب الوليد سليمان خلف الباجي "  شرح املوطأاملنتقى" انظر )1(

، ) ٢/٦٠٩" (حاشية العدوي"، و) ٢٨٦-٥/٢٨٥(للقرطيب " املفهم"، و) ٦/٧٢(البن بطال " شرح البخاري"و
  .) ٢/٣١٩(ألمحد بن غنيم النفراوي " الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين"و

قول من ضعف أحاديث ) ٢١/١٩٣( "عمدة القاري"، وذكر العيين يف ) ٢٧٩-٢٦/٢٧٧" (االستذكار" يف )2(
  . »قاله مجاعة من املالكية ، منهم أبو عمر بن عبد الرب ، وفيه نظر « :  عن الشرب قائًما ، مث قال النهي

   ) .٩-٨ص(، وتقدم نقله عنه ) ٦/٤٩١" (اإلكمال" يف )3(
   .الرد على دعوى أن اإلمام مالكًا والبخاري ضعَّفا أحاديث النهي ) ١٠-٩ص( تقدم )4(
   ) .٦/٧٢" (شرح صحيح البخاري" يف )5(
   .»باب الشرب قائًما  «:  يعين قول البخاري )6(
)7() ١٠/٨١. (   
   .صنيع البخاري :  يعين )8(
  ) .٢٤٤٧٨ و٢٤٤٧٤" (مصنف ابن أيب شيبة" كما يف )9(
  ) .٢٤٤٧٤(جع السابق كما يف املر) 10(
  ) .٢٤٤٧١(املرجع السابق ) 11(
  .للطحاوي ) ٢٧٦ و٤/٢٧٤" (شرح معاين اآلثار"، و ) ٢٤٤٨٤ و٢٤٤٦٩( املرجع السابق )12(
    . كما سيأيت قريًبا)13(
  .لقد رأيت ساملًا يشرب وهو قائم : من طريق عباد بن منصور ؛ قال ) ٢٤٤٦٨(رواه ابن أيب شيبة أيًضا ) 14(

  ) .٣١٤٢" (التقريب"ن منصور النَّاجي صدوق ، إال أنه تغيَّر يف آخر عمره ؛ كما يف وعباد ب
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 ، ومل أجد من نقله      »  َبأَْس ِبالشُّْرِب قَاِئًما   القَالَ َماِلٌك وَ   « : )١(الوليد الباجي  أبو   وقال
عن اإلمام مالك سواه ، وأخشى أن يكون فهمه من طريقة مالـك يف إخـراج أحاديـث                  

  . ، فعبَّر مبعىن مافهمه" موطئه" اإلباحة يف
  :إىل أربعة أقسام وانقسموا : اجلمع بني األدلة الذين سلكوا مسلك   :نًياثا
خمافـة    عن الشرب قائًما ليس هني حتـرمي ، ولكنـه          إن النهي : قالت طائفة   ـ ف  )١
؛ ألن يف الشرب قائًما أضراًرا كـثرية ،          أمر إرشاد طيب الشرعي      واألمر بالقعود ،   )٢(الضرر

أنه ال حيـصل    :  للشرب قائًما آفات عديدة ، منها        « : )٣(حتدَّث ابن القيم عن بعضها فقال     
ـ          ام ، وال يستقرُّ    التَّ ه الرِّيُّ ب زل بـسرعة   ـ يف املعدة حىت يقسمه الكبد على األعضاء ، وين

شها ، ويسرع النفوذ إىل أسفل البدن       د حرارهتا ويشوِّ  ة إىل املعدة ، فيخشى منه أن يربِّ       وحدَّ
    .)٤(»ه ا أو حلاجة مل يضرَّ، وأما إذا فعله نادًر بغري تدريج ، وكل هذا يضر بالشارب

 . ؛ ألنه داء)٦( ، وإبراهيم النخعي)٥(عامر الشعيب: من التابعني وقد كره الشرب قائًما 

روى أحاديث النهي ، مث أتبعها بأحاديث اإلباحة ،         ، حني    )٧( الطحاوي ذا القول ه واختار
 رسول اهللا   وأن  خاف منه من الضرر وحدوث الداء ال غري ذلك ،           النهي ملا يُ  ذكر أن   مث  
    .اإلشفاق على أمته ، وأمره إياهم مبا فيه صالحهم يف دينهم ودنياهم: النهي  بذلك أراد

                                                                                                                                               
 أنه كرهه ألنه داء وقد روي عنه. رأيت الشعيب يشرب قائًما وقاعًدا : من طريق جمالد ؛ قال ) ٢٤٤٧٠(ورواه أيًضا 

   .كما سيأيت قريًبا
  ) .٦٤٧٨" (التقريب"ر عمره ؛ كما يف وجمالد بن سعيد الَْهْمداين ليس بالقوي ؛ تغيَّر يف آخ

  ) .٧/٢٣٧" (املنتقى"يف ) 1(
بأن النهي عن الشرب قائًما ليس بنهي تشريع ، وإمنا هو ) ٧٣-٨/٧٢" (عارضة األحوذي"ابن العريب يف  ذكر )2(

  .هني تطبب 
   ) .٤/٢٢٩" (زاد املعاد" يف )3(
   ) .٢٨٦-٥/٢٨٥" (املفهم" انظر أيًضا )4(
  ) .٤/٢٧٤(للطحاوي " رح معاين اآلثارش"كما يف ) 5(
   ) .٢٤٤٨٤" (مصنف ابن أيب شيبة" كما يف )6(
   ) .٥/٣٤٧" (مشكل اآلثار"، وحنوه يف ) ٢٧٦ و٤/٢٧٤" (شرح معاين اآلثار" يف )7(
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حيتمـل أن    « : )١(وذكره البيهقي وجًها آخر من وجوه اجلمع بني األخبار ، فقـال           
أو ملا فيه من الداء     ،  ا   واألدب يف الشرب قاعدً    ختيارا على اال  يكون النهي عن الشراب قائمً    

، أو رطوبة   ،  ة يشكوها من برد     لَّا ملن كانت يف أسافله عِ     وًصوخص،  فيما زعم أهل الطب     
   .» ال على التحرمي

  فمـن  ((:  وعلى هذا الثاين حيمل قوله       « :قال  ، و  )٢(املاَزِريهو قول آخر مال إليه      و
 ، على أن ذلك حيرك خلطاً يكـون القـيء دواءه ، ويؤيـده قـول                 )٣())نسي فليستقيء   

   . )٥(»ك لداء البطن إمنا هني عن ذل:  )٤(النخعي
إن النهي خمصوص مبا سوى زمزم وفضل الوضوء ، وهو قول           :  وقالت طائفة    ـ) ٢

 يف   بعد أن ذكـر حـديث علـي          – )٧(، ويوضِّحه قول علي القاري     )٦(بعض احلنفية 
عم من أثبت النسخ يف الـشرب       وهذا احلديث يرد ز    « : -، وشربه فضل وضوئه      الوضوء
 عنـه   ر عن علي    ِكما ذُ : إن قلت   : قال ابن امللك    . لك بالكوفة    فعل ذ  ألنه  ؛   اقائًم

: واألوىل أن يقال ،  جيوز خفاء النهي عن علي    : قلت  ،   مل ينسخ    ايدل على أن الشرب قائمً    
 بأنه مل يثبت النهي ا وميكن اجلمع أيًض.ـ  اه  .الشرب الذي يتخذه الناس عادة    : املنهي عنه   

،  مبـاء زمـزم      ٌصصََّخفإنه مُ ؛  النهي عنده ليس على إطالقه      أو  ،  عند علي كرم اهللا وجهه      
وكرهوه ،   اوجعلوا القيام فيهما مستحب   ،  كما ذكره بعض علمائنا     ؛  الوضوء   وشرب فضل 

 ُعلَُّضأن املطلوب يف ماء زمزم التَّ     : ولعل وجه ختصيصهما    ،  إال إذا كان ضرورة     ،  يف غريمها   
                                                 

   ) .١٠/٥٢٥" (شعب اإلميان" يف )1(
   " .املعلم" يف املوضع السابق من )2(
  ) .١٨ص (تقدم يف أدلة احلظر  هذا أحد ألفاظ حديث أيب هريرة امل)3(
   .قريًبا  تقدم خترجيه )4(
اآلداب "، و) ٢٨٦-٥/٢٨٥(للقرطيب " املفهم"، و) ٧٥-٨/٧٢(البن العريب " عارضة األحوذي" انظر أيًضا )5(

-٢/١٤٢(للسفاريين " غذاء األلباب"، و )١٠/٨٤(البن حجر " فتح الباري"، و) ٣/١٦٠(البن مفلح " الشرعية
١٤٣. (  

" تبيني احلقائق"، و) ١٣٠-١/١٢٩" (حاشية ابن عابدين"، و) ٥/٣٤١(، و) ١/٨" (الفتاوى اهلندية"انظر ) 6(
حاشية "، و) ١/٢٣" (بدائع الصنائع"، و) ١/١٢٩" (الدر املختار"، و) ١/٣٠" (البحر الرائق"، و) ١/٧(

جممع "، و) ١/١٩" ( اإليضاحنور"، و) ١/٣٦" (شرح فتح القدير"، و) ١/٥١( "الطحطاوي على مراقي الفالح
  ) . ١/٣٠" (األهنر

 ) .١٦٦-٨/١٦٥" (مرقاة املفاتيح"يف ) 7(
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مع إفادة اجلمع بني طهارة الظاهر      ،  ا فضل الوضوء    وكذ،  ووصول بركته إىل مجيع األعضاء      
  .  » مَُّتوبالنفع أَ،  مَُّعوكالمها حال القيام أَ، والباطن 
   : من التأويل ٍبْرَضـ اجلمع بني اخلربين ِب) ٣

 واملـراد  «  :)١(قال أبو الفرج الثقفـي منهم من َخصَّ النهي بالشرب ماشًيا ؛ فأ ـ  
إذا سعيت  : قمت يف حاجيت    : إذا مشى فيه ، و      : قام يف األمر     : املشي ، يقال  : بالقيام هنا   

ـ :  ، أي    )٢( ًما  اِئ قَ ِهْيلَ عَ َتْماُد مَ الَّ إِ : فيها وقضيتها ، ومنه قوله تعاىل        ا باملـشي   مواظًب
   .» عليه

يف جنح الطحـاوي  ، وإليه محل النهي على من مل يسّم عند شربه منهم من وب ـ   
   .)٣(بعض أقواله
شربه قائًمـا  بأصحابه مباء ، فبادر ليأيت نصرف ـ ومنهم من محل النهي على من اج  

، وهذا القول   ا   كون ساقي القوم آخرهم شربً      األحسن من  ا عن ا به ، وخروجً   قبلهم استبدادً 
 عن بعض شيوخه ، ومل ُيَسمِِّه ، والظاهر أنه يعين أبا الوليد الباجي ، فإنه                )٤(حكاه الَْماَزري 

؛ ْصَحاِبِه  َأل َعْن إَناِء َشَراٍب لَُه وَ     َولَْو َصحَّ الَْحِديثُ لََجاَز أَنْ ُيْحَملَ َعلَى أَنَُّه َنَهى         « : )٥(قال
َوَيكُونُ آِخـَرُهْم ُشـْرًبا إنْ كَـانَ        ،  َولَْو أَْسَهَم ِفيِه    ،  أَنْ َيْبَدأَ ِبُشْرِبِه قَاِئًما قَْبلَ أَنْ َيْجِلَس        

   .» َساِقَيُهْم
بأن الشرب قائًما يباح للحاجة ، فهو مستثىن من النهي ، وأما مع عدم              ـ القول   ) ٤

وهو اختيار شيخ اإلسالم ابـن       عن أهل الفطانة ،      )٦(وهذا نقله ابن العريب   احلاجة فيكره ،    
وأمـا   « : )١( ، وفصَّل يف ذلك شيخ اإلسالم حني قال        )٨(، وتابعه تلميذه ابن القيم     )٧(ةتيمي

                                                 
   .عن ابن التني حنوه ) ٢١/١٩٣" (عمدة القاري"، ونقل العيين يف ) ١٠/٨٤" (فتح الباري" كما يف )1(
  .من سورة آل عمران ) ٧٥( اآلية )2(
أنه ذهب أيًضا إىل محل النهي على الضرر ، وأن   ، وتقدم)١٠/٨٤" (الفتح" حكاه عنه احلافظ ابن حجر يف )3(

  .األمر بالقعود أمر إرشاد طيب 
   ) .٣/٦٨" (املعلم" يف )4(
  ) .٧/٢٣٧" (املنتقى" يف )5(
  ) .٧٥-٨/٧٢" (عارضة األحوذي"يف ) 6(
 . )٢١١ و٢١٠-٣٢/٢٠٩" (الفتاوى" يف )7(
   ) .٢٨٢-٥/٢٨١" (هتذيب السنن"، و) ٤/٢٢٩(، و) ٢/٢٧٨(، و) ١/١٤٩" (زاد املعاد" يف )8(
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، وأحاديث صحيحة بالرخصة ، وهلذا       ت أحاديث صحيحة بالنهي    فقد جاء  :الشرب قائًما   
أن حتمـل   : ولكن اجلمع بني األحاديث     .  فيه روايتان عن أمحد      َرِكتنازع العلماء فيه ، وذُ    

 ، مث ذكر بعض أحاديث النهي ، وبعض أحاديث اإلباحة ،            »... الرخصة على حال العذر     
 هذا كـان يف احلـج ،        «: مزم ، مث قال      قائًما من ز   ومنها حديث ابن عباس يف شربه       

والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ، ومل يكن موضع قعود ، مع               
، وهذا جاٍر عـن      أن هذا كان قبل موته بقليل ، فيكون هذا وحنوه مستثىن من ذلك النهي             

ا يبـاح عنـد     ا هو أشد من هـذ     أن النهي عنه يباح عند احلاجة ، بل م        : أحوال الشريعة   
  . »، بل احملرمات اليت حرم أكلها وشرهبا كامليتة والدم تباح للضرورة  احلاجة
 فتحمـل    ، )٢(والفعل لبيان اجلـواز   ،  تنـزيه  مكروه كراهة    القول بأن النهي     ـ)٥

أحاديث  ، و  واحلث على ما هو أوىل وأكمل     الشرب قاعًدا ،    أحاديث النهي على استحباب     
  من احلنفيـة ،    )٣(، ومنهم العيين  ، وهو قول مجاهري أهل العلم       از   قائًما على اجلو    شربه

،  )٦(الـشافعية مجهور  هو قول   و،   )٥(وبه يقول ابن جرير الطربي    من املالكية ،     )٤(واملازري
ـ يقـرب منـه     و ،   )١٠(، وابن حجر   )٩(والنووي ،   )٨( ، والبغوي  )٧(اخلطَّايب:  ومنهم ل وق
،  فيما ذكرنا من األخبار ، إما أن يكون هني تنـزيه            وهذا النهي الذي ورد    «:  )١١(البيهقي

                                                                                                                                               
   ) .٢١٠-٣٢/٢٠٩" (الفتاوى" يف )1(
  ) .١٤٢-٢/١٤١" (غذاء األلباب"انظر . مع الكراهة : يعين ) 2(
   ) .٢١/١٩٣" (عمدة القاري" يف )3(
   ) .٣/٦٨" (املعلم" يف )4(
  ) .٦/٧٢(البن بطال " شرح صحيح البخاري"كما يف ) 5(
البن " حتفة احملتاج شرح املنهاج"، و) ٤/٢١٤(لزكريا األنصاري " الغرر البهية"وشرحها " يةالبهجة الورد"انظر ) 6(

" مغين احملتاج"، و) ٣/٢٢٨(للسيوطي " أسىن املطالب"وشرحه " روضة الطالب"، و) ٧/٤٣٨(حجر اهليتمي 
  . )٤/٢٧٨(و) ١/٣٦(لسليمان بن منصور اجلمل " حاشية اجلمل"، و )٤/٤١٢(للخطيب حممد الشربيين 

   ) .٢٨٢-٥/٢٨١" (معامل السنن" يف )7(
 وهذا النهي هني أدب وإرفاق ؛ ليكون تناوله على سكون «: ؛ حني قال ) ١١/٣٨١" (شرح السنة" يف )8(

   .»، فيكون أبعد من أن يكون منه فساد  وطمأنينة
  ) .١٣/١٩٥" (شرح مسلم" يف )9(
  ) . ١٠/٨٤" (فتح الباري"يف ) 10(
  ) .٧/٢٨٢" (سننه" يف )11(



 ٧٠

   .)١(، وهو ظاهر قول ابن العريب من املالكية »، مث صار منسوًخا  أو هني حترمي
  الترجيح

  
 أن الراجح هو القـول األخـري ،         - واهللا أعلم  -يظهر  ؛  عرض األقوال السابقة    بعد  

  : وإمنا رجحناه ألمور أن النهي للتنـزيه ، والفعل لبيان اجلواز ، :  وهو
 منها ، واألخذ جبميـع       لشيءٍ داٌرْهوال يترتب عليه إِ   ،   ألن فيه إعماالً جلميع النصوص       _)١

  .  بعضها بال برهان السنة أوىل من إهداِر
ومنهم بعض اخللفاء الراشدين    ،   ألنه الذي عليه عمل أكثر الصحابة املنقول عنهم ذلك           _)٢

املهـديني  وسـنة اخللفـاء     ،   عليكم بسنيت    ((: ؛ بقوله   باع سنتهم    بات الذين أمرنا رسول اهللا     
، فإن كل حمدثة بدعة ، وإياكم وحمدثات األمور ، واجذ وا عليها بالنَّضُّوَع، كوا هبا متسَّ،  الراشدين  

 يف  اخللفاء ، إال أن البحث مل يـسعف        عن مجيع    اويذلك مر كان  ، وإن    )٢())  وكل بدعة ضاللة  
   . رضي اهللا عنهما إال عن عمر وعلي -تقدم  كما –إثباته 

  . ه قول أكثر التابعني ومجهور األئمة ألن_ )٣
  . كما سيأيتاعتراضات ن كل قول من األقوال األخرى عليه أل _)٤
أحسن املسالك وأسـلمها وأبعـدها مـن         «:  ما قال احلافظ ابن حجر    نه ك أل_ )٥

ملـت علـى    إن ثبتت الكراهة حُ   : فقال  ،  ا  االعتراض ، وقد أشار األثرم إىل ذلك أخريً       
ا مث  ال على التحرمي ، وبذلك جزم الطربي ، وأّيده بأنه لو كان جائزً            ،  اإلرشاد والتأديب   

ا ، فلما تعارضـت     ا واضحً  ذلك بيانً  لبّين النيب   ؛  زه  مث جوَّ ،  ا  مه ، أو كان حرامً    رََّح
  . » األخبار بذلك ، مجعنا بينها هبذا

                                                 
  ) .٧٥-٨/٧٢" (عارضة األحوذي"كما يف ) 1(
، وابن حبان يف ) ٤٤ و٤٣ و٤٢(، وابن ماجه ) ٢٦٧٦(، والترمذي ) ٤٦٠٧" (سننه"أخرجه أبو داود يف ) 2(

 ، وصححه احلاكم ، وأطال الكالم عليه يف » هذا حديث حسن صحيح «: ، وقال الترمذي ) ٥" (صحيحه"
احلديث  / ٢٥٩-٢٥٦ص" (جامع العلوم واحلكم"، وابن رجب يف شرحه له يف ) ٩٧-١/٩٥" (املستدرك"

  ).  الثامن والعشرون



 ٧١

 حىت قال فيها أقواالً   ،  هذه األحاديث أشكل معناها على بعض العلماء         « : )١(وقال النووي 
الغرض لنـا ىف    ،  عى فيها دعاوى باطلة     وادَّ،   بعضها   َفعَِّضورام أن يُ  ،  وزاد حىت جتاسر    ،  باطلة  

ويـشار إىل   ،  بل نذكر الصواب    ،  شاعة األباطيل والغلطات يف تفسري السنن       إلوالوجه  ،  ذكرها  
والفيهـا  ،  شـكال   إوليس ىف هذه األحاديث حبمد اهللا تعـاىل         ،  ار مبا خالفه    التحذير من االغتر  

وأمـا  ،  زيه  ـأن النهى فيها حممول على كراهة التن      : والصواب فيها   ،  بل كلها صحيحة    ،   ضعف
وأما ،  ن املصري إليه     ذكرناه يتعيَّ  يوهذا الذ ،  شكال والتعارض   إفال  ،  ا فبيان للجواز     قائمً شربه  

مكان اجلمـع بـني     إصار إىل النسخ مع     وكيف يُ ،  ا  ا فاحشً ط غلطً ِلا أو غريه فقد غَ    من زعم نسخً  
   .» واهللا أعلم، وأىن له بذلك ، األحاديث لو ثبت التاريخ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .١٣/١٩٥( " على صحيح مسلمهشرح"يف ) 1(



 ٧٢

  
  
  
  

  :ذكر اجلواب على األقوال األخرى 
  
 ؛  ـ أما من قال بالنسخ  ـ  سواء ألدله النهي ، أو اإلباحة ـ فقوله غري وجيـه    ١
  : ألمرين 

   .أن النسخ ال يصار إليه إال إذا تعذر اجلمع بني األدلة ، واجلمع هنا ممكن: أحدمها 
أن النسخ ال يقال به إال إذا علم التاريخ ، وليس هنا ما يدل على أن أدلـة                  : واآلخر  

النهي متأخرة ، أو العكس ، ويدل على ذلك تناقض القائلني بالنسخ ، فمنهم من يرى نسخ                 
   .)١(ة النهي ، ومنهم من يرى نسخ أدلة اإلباحةأدل

 ـ وأما من رجح أدلة اجلواز على أدلة الكراهة لكوهنا أصح وأثبت ، فهذه الطريقة  ٢
 لنـصوص   ا ، ألن فيها إهـدارً     )٢(من الوجوه أيضاً ال يصار إليها إال إذا تعذر اجلمع بوجه          

  .صحة بعد كتاب اهللا شرعية صحيحة ثابتة يف أصول السنة ، بل ويف ثاين الكتب 
 أمر إرشاد طيب ال شـرعي ، فـال   هوإن النهي للضرورة و: ل من قال  ـ وأما قو ٣

خيفى ما فيه من البعد ، وهو قول يفتقر إىل دليل ، ومل يستدل القائل به إال بقول الشعيب و                    
لنـا   ما ذهب إليه القائلون ، وك      ا ، فال يفهم منه أيضً     النخعي ، و مع أن قوهلما ليس حبجة       

يسلم بأن األوامر والنواهي إمنا شرعها اهللا سبحانه ملصلحة البشر ، فإذا أطلعنـا اهللا علـى                 
حكمة من حكم التشريع يف حادثة ما أو قضية ، فال يعين ذلك إحاطتنـا جبميـع احلكـم                   

واحلاصل أن النصوص الشرعية    واحلكم إمنا يدور مع العلَّة ، وليس مع احلكمة ،           األخرى ،   
  .ثل هذه الدعاوى ال ُتطل مب

                                                 
فإذا تعارضت ، األصل اإلباحة حىت يرد النهي من وجه ال معارض له  «: بن عبد الرب ل أبو عمر وق ويف هذا ي)1(

    .»  وباهللا التوفيق ،إلباحة حىت يصح األمر أو النهي مبا ال مدفع فيهواألصل ثابت يف ا، اآلثار سقطت 
   ) .٣٥١ و١٢٢-٨٦ و٧٨-٥٧ص(للدكتور حممد السوسوه " منهج التوفيق والترجيح بني خمتلف احلديث" انظر )2(



 ٧٣

إن النهي خمصوص مبا سوى زمزم وفضل الوضـوء ،  :  ـ وأما قول بعض احلنفية  ٤
 كالشرب من فم القربـة      ؛فيلزمهم دليل التخصيص وال خمصص ، وتنقضه األدلة األخرى          

، ولذا فقد نقض هذه الدعوى أحد احلنفية أنفسهم ،        ، وفعل الصحابة رضي اهللا عنهم       قائًما  
حديث :  وخيدشه   «:  قال بعد أن ذكر هذا القول         حني ؛ )١("جز املسالك أو"وهو صاحب   

   . »القربة ، فإنه داخل فيما سوامها  قائًما من فم شرب النيب 
 ـ وأما من مجع بني النصوص بضرب من التأويل ، فالتأويل ال يصار إليـه إال إذا   ٥

  .ر محل النص على ظاهرة ، وليس هذا كذلك تعذَّ
بعـد  إن الشرب قائًما يباح للحاجة ، فهو أوىل األقـوال  :  من قال  ـ وأما قول ٦

ر عليه بعض النصوص اليت ال يظهر منها حاجة ، كـشربه            القول الذي رجحناه ، لكن يعكِّ     
 ه قائًما كما أخرب بذلك وفعله علي        ئ وضو فضل       وكذا تطبيـق   .  ، إذ ال حاجة هنا

، أو أنه    د منهم مبا يفيد أن ذلك كان حلاجة       الصحابة وفتواهم بذلك ، فلم جند النقل عن أح        
  .، واهللا أعلم د فتواه هبا قيَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1( )١٤/٢٧٢( .  
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  الفهارس

  
  

  فهرس اآليات )١
 فهرس األحاديث واآلثار )٢
 فهرس املراجع )٣
  فهرس املوضوعات )٤
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  فهرس اآليات
  

  رقم اآلية                             السورة                 اآلية                          نص         
  

   ١٨    سورة آل عمران                        ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اِهللا اِإلْسالُم
  ٦٥     آل عمران         سورةَوَمْن يَّْبَتِغ غَْيَر اِإلْسالِم ِديًنا فَلَْن يُّقَْبلَ ِمْنُه

  ٧٥                              سورة آل عمرانًمااِئ قَِهْيلَ َعَتْماُد َمالَِّإ
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 ٧٩

  
  
  

  فهرس األحاديث واآلثار
               
           الصفحة                                       الراوي             نص احلديث            

  
   ٤  سلمان   إنه هنانا أن يستنجي أحدنا بيمينه !أجل
  ٤  سلمان   لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط !أجل

٥٦  جماهد  اا بالكوفة يشرب قائًمأخربين من رأى علي   
   ٤٠  عبد اهللا بن أنيس  اإلداوة َمث فَِناْخ

   ٥٩  )قوله(ابن عمر   اوأشرب قائًم، ا أما أنا فآكل قائًم
   ٢١  احلضرمي   فقئهتقيئهإن استطعت أن 

   ٣٩  أنس   مباٍءيَب قد ِش بلٍنبَيِت أُأن رسول اهللا 
   ٤٠  عبد اهللا بن أنيس   يوم أحدٍةداَو دعا بِإ أن رسول اهللا
   ٢١  احلضرمي   زجر عن النفخ يف الشرابإن رسول اهللا 

   ٢٢،١٦  أبو سعيد  ه عن ذلكَرَج َزن رسول اهللا أ
    ١٦  أبو سعيد   هناين أن أشرب قائًماإن رسول اهللا 

   ١٣  أبو سعيد  ا هنى عن الشرب قائًمأن رسول اهللا 
   ٣٦  أم سليم  قةلََّع دخل عليها ويف بيتها ِقْرَبة ُماهللا  أن رسول
   ٣٧  أنس  ويف البيت قربة معلقة، يم لَ دخل على أم ُسأن النيب 

   ٤٢  عائشة  قربة دخل على امرأة من األنصار ويف البيت ن النيب أ
   ١٦  أبو سعيد    عن ذاكَرَج َزأن النيب 
   ١٣  أبو سعيد  ا زجر عن الشرب قائًمأن النيب 
   ٣٨  أنس   شرب  قائًما  أن النيب

   ٤٦  سعد  ا كان يشرب قائًمن النيب أ
   ١٧  اجلارود بن املعلى  ا هنى عن الشرب قائًمأن النيب 

   ٢٣  علي  شرب  قائًما ي رسول اهللا إن شربت  قائًما فقد رأيت



 ٨٠

  ١٠  عمار  إن طول صالة الرجل ، وقصر خطبته َمِئنَّةٌ من فقهه 
  أن عائشة أم املؤمنني وسعد بن أيب وقاص كانا 

   ٥٧  ابن شهاب  ايريان بشرب اإلنسان وهو قائم بأًس ال
   ٢٤  زاذان  شرب  قائًما أن علي بن أيب طالب 

   ٥٦  حممد الباقر  أن علياً كان يشرب وهو قائم
  أن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب 

  ٥٤  مالك، أخربه خمرب  ا  أمجعني كانوا يشربون قياًموعثمان بن عفان 
   أن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب
  ٥٤  )بالغا(مالك   ا وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياًم

   ٢٣  )قوله(علي   إن ناًسا يكرهون الشرب قياًما
   ٦٠  عبد اهللا بن عامر  ائًمبن عمر يشرب قااأنه رأى 

   ٥٠  أبو هريرة  ا يشرب من هذا البئر قائًمأنه رأى النيب 
   ٦٠  )فعله(ابن عمر   أنه شرب من قربة وهو قائم

    ٦١،٦٣  )فعله(أبو بكرة الثقفي   اأنه كان يشرب قائًم
   ٦١  )فعله(عبد اهللا بن الزبري   اأنه كان يشرب قائًم

   ٧  نسأ  أنه هنى أن يشرب الرجل قائًما
   ٦١  )قوله(ابن عمر   وآكل وأنا أمشي، إين أشرب وأنا قائم 
   ٢٥  علي   فعل كالذي رأيتموين فعلتإين رأيت رسول اهللا 

   ٢٠  أبو هريرة  رُِّه أن يشرب معك الَْكرُُّسَيأَ
  ٣٨،٣٩  أنس  األمين فاألمين

  ٢٦  )قوله(علي   أين الذين يزعمون أنه ال ينبغي ألحد أن يشرب  قائًما 
   ٢٦  )قوله(علي    أن الرجل منكم يكره أن يشرب وهو قائمبلغين

   ٣٤  كبشة   ِقْرَبةفشرب من يفِّ، ذات يوم   رسول اهللا دخل عليَّ
   ٢٦  احلسني بن علي   لهَبرِّفقُ، ضوء  بَودعا عليٌّ
٥٧  أبو املوايل  ا ا يشرب قائًمرأى علي  
٥٦  عمر بن علي  اا يشرب قائًمرأى علي  

   ٧٥،٦٢  جبري بن مطعم  ديق يشرب قائًمارأيت أبا بكر الص
   ٥٩  مسلم  ارأيت ابن عمر يشرب قائًم

   ٤٠  عبد اهللا بن أنيس  قةلََّعقام إىل ِقْرَبة ُم رأيت النيب 
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   ٤٧  أبو هريرة   َعقَل راحلته وهي ُمَناَخةرأيت رسول اهللا 
  ٤٢،٤٤  عائشة  ا  يشرب قائًما وقاعًدرأيت رسول اهللا 

   ٥١  احلسني بن علي  ارب قائًم يشرسول اهللا رأيت 
   ٢٩  عبد اهللا بن عمرو   يصوم يف السفر ويفطر رأيت رسول اهللا 

   ٥٨  عم عباد بن متيم   قائًمايشرب اسعًدرأيت 
  ٥٩  أبو جعفر القارئ  ارأيت عبد اهللا بن عمر يشرب قائًم

ا رأيت علي ٢٥  عبد خري   ليتوضأمباٍء دعا   
   ٥٢  بشر بن غالب   وحنن يف مسري سألت احلسن بن علي 

   ٢٨  ابن عباس  فشرب وهو قائم،  من زمزم اهللا  سقيت رسول
٢٤  أبو حية بن قيس  مث توضأ، بة بال ْحا يف الرَّشهدت علي   

   ٧٢  العرباض  وسنة اخللفاء املهديني الراشدين، عليكم بسنيت 
١٩  أبو صاحل  فدعا مباء فشرب، ا فبلغ ذلك علي   

   ٤-٣  سلمان  أرى صاحبكم يعلمكمين إ:  لنا املشركونقال
  ٤  سلمان  كل شيء  مكم نبيكمقد علّ

   ٢٠  أبو هريرة  ْهِق
  ٣٧  أنس  اس ثالثً إذا شرب تنفَّكان رسول اهللا 
   ٤٤  عائشة   يشرب قائًما وقاعًداكان رسول اهللا 

   ٤٥  عائشة  اا وقاعًد ينتعل قائًمكان النيب 
   ٣٢   اهللا بن عمرعبد   نأكل وحنن منشيكنا يف عهد رسول اهللا 
   ٣٠  عبد اهللا بن عمر  ونأكل وحنن نسعى، كنا نشرب وحنن قيام 

   ٥٨،٣١  عبد اهللا بن عمر  كنا نشرب وحنن قيام ، ونأكل وحنن منشي
   ١٦  جابر  كنا نكره ذاك
   ١٦،٢٢  جابر  كنا نكره ذلك

   ٤٩  )قوله(أبو هريرة   )يعين الشرب قائما (ال بأس به
  ٤  سلمان  ة أحجارال يستنجي أحدكم بدون ثالث

   ١٨  أبو هريرة  ا منكم قائًم أحٌدال يشربنَّ
   ٢٧  علي  أصنع يصنع مثل ما رأيتين فإين رأيت أباك النيب  تعجب ال

   ٢٦  علي  مسح على ظهر قدميه لوال أين رأيت رسول اهللا 
  أبو هريرة   لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما يف بطنه الستقاءه
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                              ٥٤، ١٨،٢٧  
   ٢٤  علي     قائًما فقد رأيت رسول اهللا  أشرْبما تنظرون ؟ إنْ

   ٦٠  علي بن عبد اهللا   افشرب منها قائًم،  ةًاَوَدبن عمر ِإاناولت 
   ١٤  أبو سعيد   أن يشرب الرجل وهو قائمَيِهُن

   ١٠    هو الطهور ماؤه ، احللّ ميتته
  ٣٧  أنس  أَُرْب وأَأَُرْم وأَأَُنْههو أَ
  ٥١  )قوله(احلسني    بشر ، إين إمنا فعلت ذلك لتعلم أّنا نشرب وحنن قياميا
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  قائمة املراجع
  

ـ  ٢٨٧ت  ( أبوبكر أمحد بن عمرو       ؛ بن أيب عاصم  ا. اآلحاد واملثاين    حتقيـق   ،  ) هـ
   . الرياض–الراية   دار . هـ١٤١١  األوىلالطبعةباسم بن فيصل اجلوابرة ،

 ، تأليف حامد بن مّدة اجلدعاين ، مطبعـة            والشرب يف الفقه اإلسالمي    آداب األكل 
  .هـ ١٤٢٣سفري بالرياض ، سنة 

آداب األكل والشرب والضيافة للشيخ أيب بكر اجلزائـري ، مـن منـشورات دار               
  .هـ ١٤١٢ مصر ، سنة –الصحابة للتراث بطنطا 

، الطبعـة األوىل سـنة      آداب الغذاء يف اإلسالم ، تأليف سعد بن عبد اهللا احلميـد             
  . بالرياض دار الصميعي للنشر والتوزيعهـ ، ١٤١٦

املقدسي ؛ أبو عبداهللا ضياء الـدين حممـد بـن عبدالواحـد             . األحاديث املختارة   
ـ ١٤١٠ الطبعة األوىل    -، دراسة وحتقيق عبدامللك بن دهيش       )هـ٦٤٣ت( دار خضر  .  ه
  بريوت -

، )هـ٧٣٩ت(ب علي بن بلبان الفارسي      ترتي. اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان       
  . بريوت –مؤسسة الرسالة . هـ١٤١٤ة  ، سنحتقيق شعيب األرناؤوط ، الطبعة الثانية

، )هـ٤٤٦ت(اهللا اخلليلي   يعلى اخلليل بن عبد يبألاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث؛      
ـ ١٤٠٩ الطبعـة األوىل     حممد سعيد بن عمر إدريس،    الدكتور  دراسة وحتقيق وختريج     ، هـ

 .  الرياض- مكتبة الرشد
وثـق أصـوله    ) هـ٤٦٣ت(اهللا بن عبدالرب      عمر يوسف بن عبد    أليباالستذكار؛  
،  دار قتيبة  هـ،١٤١٤ الطبعة األوىل    -املعطي أمني قلعجي     عبدالدكتور  وخرج نصوصه     

 . القاهرة-  حلب،دار الوعيو دمشق، - بريوت
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، حتقيق  )هـ٨٥٢ت( علي العسقالين    أمحد بن ؛  بن حجر  ا .اإلصابة يف متييز الصحابة     
  . القاهرة – الكليات األزهريةمكتبة هـ ، الناشر ١٣٩٧الطبعة األوىل سنة طه الزيين ، 

 اجلزء الرابع من حديث شعبة بن احلجاج وسفيان بن سعيد الثوري، ممـا              -اإلغراب  
يق ، حتق)هـ٣٠٣ت( أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي -أغرب بعضهم على بعض    

 املدينـة   -هـ، دار املآثر    ١٤٢١أيب عبد الرمحن حممد الثاين بن عمر موسى، الطبعة األوىل           
  .النبوية

  إكمال املعلم= لقاضي عياض اإلكمال ل
، الطبعة  ) هـ٥٤٤ت(إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى الَيْحُصيب          

 مصر ، ودار الرشد     –ر الوفاء   هـ ، بتحقيق الدكتور حيىي إمساعيل ، دا       ١٤١٩األوىل سنة   
  . الرياض –

: املرداوي  .يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل          اإلنصاف  
 -دار إحياء التراث العـريب      : شرا، الن )هـ٨٨٥ت(علي بن سليمان    عالء الدين   أبو احلسن   

   .حممد حامد الفقي: بريوت، حتقيق
   .املعجم األوسط= األوسط للطرباين 

ابن بن إبراهيم بن حممد الشهري ب     زين الدين   : ز الدقائق، تأليف  ـشرح كن البحر الرائق   
   .الثانية:  بريوت، الطبعة-دار املعرفة : شرا، الن)هـ٩٧٠ت (جنيم احلنفي

 البـزَّار  بكر أمحـد بـن عمـرو         أيب:   تأليف . املعروف مبسند البزار     البحر الزخار 
 -مؤسسة علـوم القـرآن      : الناشرن اهللا السلفي ،     ، حتقيق حمفوظ الرمحن زي    )هـ٢٩٢ت(

 .  هـ١٤٠٩ املدينة النبوية -بريوت ، ومكتبة العلوم واحلكم 
عالء الدين أبـوبكر بـن مـسعود الكاسـاين احلنفـي            : الكاساين . بدائع الصنائع 

دار املعرفة  : هـ ، الناشر  ١٤٢٠، حتقيق حممد خري طعمة حليب، الطبعة األوىل         )هـ٥٨٧ت(
  . لبنان- بريوت–

رواية عباس بن حممد الدوري ، حتقيق أمحد بن حممد نور سـيف ،              . تاريخ ابن معني    
  .مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى .   هـ١٣٩٩الطبعة األوىل 

ـ  ٢٥٦ت   ( بن املغـرية    حممد بن إمساعيل   : البخاري .التاريخ الكبري    ، حتقيـق   ) هـ
 . بريوت -ية عبدالرمحن املعلمي ، مصورة دار الكتب العلم
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ـ ٤٦٣ت( أبوبكر أمحد بن علي بن ثابـت         : البغدادي اخلطيب. تاريخ بغداد    ، )هـ
  . بريوت -مصورة دار الكتاب العريب 

دار : شـر ا، الن )هـ٥٧١ت( علي بن احلسن بن هبة اهللا        :بن عساكر ا. تاريخ دمشق   
  .عمر بن غرامة العمري : ، حتقيقم١٩٩٥ – بريوت -الفكر 

ب اللباس والطعام والـشراب للـشيخ عبـد اهللا بـن جـار اهللا               حتفة األحباب بآدا  
  ) .هـ١٤١١(هـ ، طبع مطابع الفرزدق بالرياض ، نشر دار املنار باخلرج سنة ١٤١٥ت

ـ ٧٤٢ت(يوسف بـن عبـدالرمحن   : املزي .حتفة األشراف مبعرفة األطراف   ، ) هـ
  . اهلند -يمة  الدار الق . هـ١٣٨٤تصحيح عبدالصمد بن شرف الدين ، الطبعة األوىل 

ـ  بكر حممد بن أمحد بن أيب أمحد احل        وأبعالء الدين   : السمرقندي. حتفة الفقهاء     ينف
  .  لبنان – بريوت –دار الكتب العلمية ) هـ٥٣٩ت (

حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ، ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، دار إحيـاء                 
  . بريوت –التراث العريب 

ـ  ٨٥٢ت( العسقالين   أمحد بن علي ابن حجر    حافظ  ؛ لل تعجيل املنفعة   ، حتقيـق  ) هـ
 - دار البشائر اإلسالمية     ،هـ١٤١٦ الطبعة األوىل    ، إكرام اهللا إمداد احلق    ودراسة الدكتور 

  .بريوت
 أمحـد بـن علـي العـسقالين     :بن حجـر ا . التعليق على صحيح البخاري تغليق

 . هـ١٤٠٥ي ،الطبعة األوىلسعيد عبدالرمحن موسى القزق ، دراسة و حتقيق)هـ٨٥٢ت(
 .املكتب االسالمي 

حممـد  حتقيق  ). هـ٨٥٢ت(أمحد بن علي العسقالين     : بن حجر ا . تقريب التهذيب 
 .حلب _ سوريا _ دار الرشيد : هـ ، الناشر١٤٠٦ الطبعة األوىل عوَّامة ،

ـ ٨٥٢ت(العسقالين   أمحد بن علي     :ابن حجر . هتذيب التهذيب    الطبعة األوىل،  ،  ) ه
 .هـ ١٣٢٥عة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند ، سنة مبطب

ـ ٧٥١ت( حممد بن أيب بكر      :ابن القيم . هتذيب السنن    ، حتقيق أمحـد شـاكر      ) ه
  . بريوت -للمنذري، دار املعرفة " خمتصر السنن" حباشية ، الفقي حامدحممدو

، حتقيق ) هـ٧٤٢ت( يوسف بن عبدالرمحن :املزي. هتذيب الكمال يف أمساء الرجال    
  . بريوت - الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة -بشار عواد معروف 
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ـ ٣٥٤ت( حامت حممد بن حبان البسيت       يب؛ أل الثقات ، هـ١٤٠٢ ، الطبعة األوىل  ) ه
 . اهلند-جملس دائرة املعارف 
  اجلامع الكبري= جامع الترمذي 
ـ ٢٧٩ت  (سورة  عيسى بن    عيسى حممد بن     لترمذي أيب اجلامع الكبري ل    حتقيق  ، ) ه

 –، دار الغرب اإلسـالمي      ) م١٩٩٨(هـ  ١٤١٨بشار عواد معروف ، الطبعة الثانية سنة        
  .بريوت 

 بن حممد بن إدريس ابـن أيب حـامت الـرازي            نللحافظ عبد الرمح  اجلرح والتعديل؛   
 جملس دائرة   ،هـ١٣٧١الطبعة األوىل   اعتىن به الشيخ عبد الرمحن املعلمي،       ،  )هـ٣٢٧ت(

 .د اهلن-املعارف 
  د  مسند علي بن اجلع= اجلعديات 

  حاشية رد احملتار = حاشية ابن عابدين 
حاشية اجلمل ، لسليمان بن منصور العجيلي املشهور باجلمل ، دار إحيـاء التـراث               

  . العريب
بن اأمحد بن حممد    : على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، تأليف      حاشية الطحطاوي   

املطبعة الكربى األمريية ببوالق    : شرا، الن )هـ١٢٣١ت( إمساعيل الطحطاوي احلنفي املصري   
   .الثالثة: ، الطبعة هـ١٣١٨ - مصر -

علي الصعيدي العـدوي    : ، تأليف  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين      
   .يوسف الشيخ حممد البقاعي: ، حتقيق١٤١٢ - بريوت -دار الفكر : شرا، الن املالكي

عالء الدين حممد بن حممد أمني بن عمـر بـن           . در املختار   حاشية رد احملتار على ال    
دار : شـر االن،  )هـ١٢٥٢ت(، وهي حاشية على رد احملتار لوالده        )هـ١٣٠٦ت(عابدين  

  .هـ ١٤٢١ - بريوت -الفكر للطباعة والنشر 
خالصة الكالم يف آداب الشراب والطعام ، للدكتور إمساعيل بـن عبـد املطلـب               

  .هـ ؛ مبطابع الفرزدق التجارية بالرياض ١٤١٥سنة ، الطبعة األوىل  اخلطيب
ـ ٢٧٥ت( حممد بن يزيد القزويين      :ابن ماجه . سنن ابن ماجه     اعتىن به فريـق    ،  ) ه
 .بيت األفكار الدولية 
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ـ ٢٧٥ت( سليمان بن األشعث السجستاين      : أبو داود  .سنن أيب داود     اعتىن به  ،  ) ه
  .فريق بيت األفكار الدولية 

املورد األمعن ؛ يف احملاكمة بني اإلمامني يف السند املعـنعن ، البـن              ، و السنن األبني   
هــ ،  ١٤١٧، حتقيق صالح املسرايت ، الطبعة األوىل سـنة     ) هـ٧٢١ت(رشيد الفهري   

  .مكتبة الغرباء األثرية ، املدينة النبوية 
 اجلامع الكبري = سنن الترمذي 
ـ  ٢٥٥ت(لرمحن  أبو حممد عبداهللا بن عبدا    :  الدارمي. سنن الدارمي    ، حتقيـق   ) هـ

 .   الرياض– دار املغين  .هـ١٤٢١حسني سليم أسد الداراين ، الطبعة األوىل
ـ  ٤٥٨ت( أبوبكر أمحد بن احلسني      :البيهقي .السنن الكربى    ، الطبعـة األوىل    ) هـ

 . اهلند -جملس دائرة املعارف .  هـ١٣٤٤
ـ ٣٠٣ت( أمحد بن شعيب النسائي      نعبد الرمح  يبألالسنن الكربى؛    ، حققـه   )هـ
، الطبعـة    ، أشرف عليه الشيخ شعيب األرنـؤوط          شليب معبد املنع وخّرج أحاديثه حسن    

  .    بريوت– مؤسسة الرسالة  ،هـ١٤٢١األوىل 
، ترقيم وفهرسة عبدالفتاح أيب غدة،       أيًضا   النسائي .  )اجملتىب(الصغرى  سنن النسائي   

  . بريوت - مصورة دار البشائر .الطبعة الثالثة 
سنوحات املكية يف آداب التجارة والكسب ، وآداب األكل والشرب ، حملمد حقي             ال

  .هـ ١٢٩٧هـ ، مطبوع باملطبعة الوهبية مبصر سنة ١٣٠١النازيل ت
، حتقيق شـعيب    )هـ٧٤٨ت(حممد بن أمحد بن عثمان      : الذهيب. سري أعالم النبالء    

 . بريوت -ة مؤسسة الرسال.   هـ١٤٠٢ الطبعة الثانية -األرناؤوط ومجاعة 
، حتقيـق   )هـ٥١٦ت(حلسني بن مسعود الفراء البغوي      لإلمام احلافظ ا  شرح السنة؛   

  املكتب اإلسالمي  ،هـ١٣٩٠ الطبعة األوىل    ، شعيب األرناؤوط وزهري الشاويش    الشيخني
 . بريوت-

  منهاج احملدثني= شرح صحيح مسلم 
طحـاوي  أمحد بن حممـد بـن سـالمة ال        ؛ للحافظ أيب جعفر     شرح مشكل اآلثار  

 مؤسسة الرسالة   ،هـ١٤١٥ الطبعة األوىل    ، شعيب األرناؤوط   الشيخ ، حتقيق )هـ٣٢١ت(
 .  بريوت-
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ـ ٣٢١ت( أمحد بن حممد بن سالمة       :الطحاوي. شرح معاين اآلثار     ، حققه وقدم   ) ه
  . بريوت_ عامل الكتب  .هـ١٤١٤الطبعة األوىل  له حممد زهري النجار وحممد جاد احلق،

منصور بـن   : ات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، تأليف       شرح منتهى اإلراد  
  .م ١٩٩٦  الطبعة الثانية- بريوت -عامل الكتب : يونس بن إدريس البهويت، دار النشر

شرح منظومة آداب األكل والشرب والضيافة ، ألمحد بن عماد الـدين األقفهـسي              
مصطفى اخلـدري ،    هـ ، بتحقيق    ١٤١٤هـ ، نشرت بدار اليمامة حبمص سنة        ٨٠٨ت

  .وعبد اإلله نبهان 
 أشرف على حتقيقه    ،)هـ٤٥٨ت  ( أبوبكر أمحد بن احلسني      :البيهقي.  شعب اإلميان   

 . بومباي – الدار السلفية .هـ ١٤١٠وختريج أحاديثه خمتار أمحد الندوي ، الطبعة األوىل 
ـ ٢٧٩ت  (أبوعيسى حممد بن عيسى بن سورة       : الترمذي. الشمائل احملمّدّية    ، ) ـه

  هـ ، ١٤٢٢اعتىن به حممد عوامة ، الطبعة األوىل 
  .اإلحسان بترتيب صحيح بن حبان = صحيح ابن حبان 
ـ ٣١١ت  ( أبو بكر حممد بن إسحاق       :بن خزمية ا. صحيح ابن خزمية     ، حتقيـق   ) ه
 . بريوت - املكتب اإلسالمي .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية  حممد مصطفى األعظمي،

اعـتىن بـه     ،)هـ٢٥٦ت(داهللا حممد بن إمساعيل البخاري      أبو عب . ي  رصحيح البخا 
 .  فريق بيت األفكار الدولية 

ـ ٢٦١ت  (أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي       . صحيح مسلم    اعتىن بـه   ،  ) ه
  .فريق بيت األفكار الدولية 

ـ  ٣٠١ت(جعفر بن حممد بن احلسن الفريايب        بكر  يبألالصيام؛    عبـد   حتقيـق )  هـ
  .  بومباي-الدار السلفية ، هـ١٤١٢لطبعة األوىل  الندوي، الالوكي

  الـدكتور  ، حتقيق )هـ٣٢٢ت( جعفر حممد بن عمرو العقيلي       يبأل ؛الضعفاء الكبري 
 . بريوت- دار الكتب العلمية ،هـ١٤٠٤الطبعة األوىل ، قلعجيأمني  يعبد املعط

  . بريوت -، دار صادر ) هـ٢٣٠ت (حممد بن سعد . الطبقات الكربى 
 ، حققه وخـرج أحاديثـه  )هـ٢٢٤ت(اهلروي   عبيد القاسم بن سالم      يب أل ؛الطهور

 . جدة- مكتبة الصحابة ،هـ١٤١٤ الطبعة األوىل ،حسن سلمان مشهورالشيخ 
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ـ ٣٨٥ت(أبو احلسن علي بن عمر      : الدارقطين .العلل   ، حتقيق حمفوظ الـرمحن     ) ه
  . الرياض -دار طيبة .   هـ١٤٠٥السلفي، الطبعة األوىل 

، نسخة مصورة عـن دار الكتـب        ) اجلزء اخلامس ( أيًضا ، خمطوط     لدارقطينلالعلل  
  .حديث ) ٣٩٤(املصرية رقم 
حتقيـق  ،  )هـ٣٢٧ت( عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي        :ابن أيب حامت  . العلل  

 .هـ ١٤٠٥بريوت _ دار املعرفة _ حمب الدين اخلطيب 
، ترتيب أيب   )هـ٢٧٩ (ترمذي بن سورة ال    عيسى حممد بن عيسى    يبألالعلل الكبري؛   

عـامل  هـ،  ١٤٠٩ الطبعة األوىل    ،طالب القاضي، حتقيق السيد صبحي السامرائي وآخرين      
 . بريوت-الكتاب 

  جمموع الفتاوى = خ اإلسالم ابن تيمية شيفتاوى 
أمحـد بـن علـي العـسقالين        : ابن حجـر    .فتح الباري شرح صحيح البخاري    

الشيخ عبد العزيز بن    : ، حتقيق هـ١٣٧٩ سنةسلفية   الطبعة األوىل باملطبعة ال    )هـ٨٥٢ت(
 .حمب الدين اخلطيب و باز ،

 الزهـراء حـازم     أيب:  حتقيق )٧٦٣ت(حممد بن مفلح املقدسي     : ابن مفلح  . الفروع
  .هـ ١٤١٨  سنةاألوىل: الطبعة - بريوت -دار الكتب العلمية : شراالن . القاضي

 بن إبراهيم الشافعي    عبد اهللا  حممد بن    ربكأيب  حافظ  لل" الغيالنيات"بـ الفوائد الشهري 
 سلمان، الطبعة    حسن ، حققه حلمي كامل أسعد عبداهلادي، مراجعة مشهور       )هـ٣٥٤ت(

   . الدمام- دار ابن اجلوزي ،هـ١٤١٧األوىل 
، حتقيق حممـد عوامـة      )هـ٧٤٨ت  (حممد بن أمحد بن عثمان      : الذهيب. الكاشف  

هـ ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ومؤسسة       ١٤١٣  وأمحد حممد منر اخلطيب ، الطبعة األوىل      
  .السعودية _ جدة _ علوم القرآن 

، الطبعة الثالثة   ) هـ٣٦٥ت(الكامل يف ضعفاء الرجال ، لعبد اهللا بن عدي اجلرجاين           
  . بريوت –هـ ، بتحقيق حيىي خمتار غزاوي ، دار الفكر ١٤٠٩سنة 

حتقيق هالل  ) هـ١٠٥١ت(دريس  منصور بن يونس بن إ    : البهويت. كشاف القناع   
  .  بريوت –مصيلحي مصطفى هالل ، دار الفكر 
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علـي بـن أيب بكـر اهليثمـي         للحافظ نور الدين    كشف األستار عن زوائد البزار؛      
 مؤسـسة   ،هـ١٣٩٩ الطبعة األوىل    ،حبيب الرمحن األعظمي  الشيخ  ، حتقيق   )هـ٨٠٧ت(

 . بريوت-الرسالة 
ط من الرواة الثقات ، أليب الربكات حممـد بـن   الكواكب النريات يف معرفة من اختل  

، حتقيق عبد القيوم عبد رب النيب ، الطبعة األوىل          ) هـ٨٦٣ت(أمحد املعروف بابن الكيال     
  . بريوت –هـ ، دار املأمون للتراث ، دمشق ١٤٠١سنة 

 . بريوت -، دار صادر ) هـ٧١١ت ( حممد بن مكرم :بن منظورا. لسان العرب 
ـ  ٨٥٢ت( أمحد بن علي العسقالين      :بن حجر ا. لسان امليزان     ، الطبعـة األوىل   ) هـ

 . اهلند ،رف النظامية ادائرة املعب
هــ ، طبـع     ١٣٤٢املاء وما ورد يف شربه من اآلداب ، حملمود شكري األلوسي ت           

هـ ،  ١٤٠٥مبطبعة املعارف اجلديدة بالرباط ، من مطبوعات أكادميية اململكة املغربية سنة            
 .ة األثري بتحقيق حممد هبج

 احلسن علي بن أيب بكر اهليثمـي        نور الدين أيب  للحافظ    ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد   
 . بريوت-م ، دار الكتاب ١٩٦٧ مصورة عن الطبعة الثانية ، )هـ٨٠٧ت(

 بـن تيميـة احلـراين    معبد احللي أمحد بن  أيب العباس  شيخ اإلسالم ؛ ل فتاوىالجمموع  
جممع امللك فهـد     بن حممد بن قاسم، طبعة       نبد الرمح ع  الشيخ ، مجع وترتيب  )هـ٧٢٨ت(

  .هـ ١٤١٦لطباعة املصحف الشريف ، سنة 
 ، حتقيـق  )هـ٤٥٦ت(حزم األندلسي   سعيد بن   علي بن أمحد بن     أليب حممد   احمللى؛  

 . القاهرة-، دار التراث )هـ١٣٨٧( أمحد حممد شاكر الشيخ
  .األحاديث املختارة = املختارة للضياء املقدسي 

 أبو عبـداهللا حممـد بـن عبـداهللا     : النيسابوري احلاكم. تدرك على الصحيحني    املس
 .هـ١٣٩٨ بريوت  -، ومعه تلخيص املستدرك للذهيب ، تصوير دار الفكر ) هـ٤٠٥ت(

حسني سليم  ، حتقيق   )هـ٢١٩( احلميدي    القرشي  بن الزبري  أليب بكر عبد اهللا    ؛املسند
 . دمشق- املأمون للتراث هـ، دار١٤٢٣أسد الداراين، الطبعة الثانية 
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ـ ٢٠٤ت ( بن اجلارود سليمان بن داود :أبو داود الطيالسي   .املسند   حتقيـق  ،  ) هـ
مـصر  _ دار هجر للطباعة والنشر . هـ ١٤١٩  األوىلالطبعةحممد بن عبداحملسن التركي،   

  .  اجليزة-
، حتقيق  أميـن بـن       )هـ٣١٦ت( عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين       أليباملسند؛  

 . بريوت-دار املعرفة ، هـ١٤١٩عارف الدمشقي، الطبعة الثانية 
ـ ٣٠٧ت( أمحد بن علي بن املثىن املوصلي        :أبو يعلى . املسند   حـسني   ، حتقيق   ) ه

 . بريوت - دار املأمون  . هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل -سليم أسد 
ـ    صادر، تصوير دار    )هـ٢٤١ت(أمحد بن حنبل    لإلمام  . املسند   ة  ببريوت عن الطبع

 .امليمنية 
إسحاق بـن إبـراهيم بـن خملـد احلنظلـي املـروزي             .مسند إسحاق بن راهويه     

عبدالغفور عبداحلق البلوشـي ، الطبعـة األوىل        . ، حتقيق وختريج ودراسة د      )هـ٢٣٨ت(
  . السعودية – املدينة النبوية – مكتبة اإلميان -هـ ١٤١٢

نظلـي املـروزي    إسحاق بـن إبـراهيم بـن خملـد احل         .مسند إسحاق بن راهويه     
هــ ، دار    ١٤٢٣، حتقيق ودراسة حممد خمتار املفيت ، الطبعة األوىل سـنة            )هـ٢٣٨ت(

  . بريوت –الكتاب العريب 
  البحر الزخار = مسند البزار 

ـ ٣٦٠ت( سليمان بن أمحد     :الطرباين. مسند الشاميني    ، حتقيق محدي الـسلفي،     ) ه
 . بريوت - مؤسسة الرسالة  . هـ١٤٠٩الطبعة األوىل 

األصـبهاين   أمحـد بـن عبـداهللا        :أبو نعيم . املسند املستخرج على صحيح مسلم      
دار الكتب العلمية _ هـ ١٤١٧  الطبعة األوىل -حتقيق حممد حسن الشافعي) هـ٤٣٠ت(

   .بريوت _ 
، حتقيق صبحي السامرائي    )هـ٢٤٩ت(عبد بن محيد الكشي     . مسند عبد بن محيد     

 . بريوت -عامل الكتب  .  هـ١٤٠٨وحممود الصعيدي ، الطبعة األوىل 
 عبداهللا بن حممد بـن عبـدالعزيز        :البغوي . مسند علي بن اجلعد ويعرف باجلعديات     

ـ ٣١٧ت( ـ ١٤٠٥، حتقيق عبداهلادي بن عبدالقادر ، الطبعة األوىل         ) ه   مكتبة الفالح   . ه
 . الكويت -
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د اجلمعـة   مح، حتقيق   )هـ٢٣٥ت( ابن أيب شيبة     أبوبكر عبداهللا بن حممد   . املصنف  
 . الرياض –مكتبة الرشد : هـ ، الناشر ١٤٢٥وحممد اللحيدان ، الطبعة األوىل سنة 

ـ ٢١١ت(عبدالرزاق بن مهام الصنعاين  . املصنف   ، حتقيـق حبيـب الـرمحن    ) هـ
   . بريوت– املكتب اإلسالمي  . هـ١٤٠٣ األعظمي، الطبعة الثانية

أمحد بن علي بن حجر     افظ شهاب الدين    ؛ للح املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية    
 بـن    سعد بن ناصر    الدكتور  تنسيق ،، حتقيق  جمموعة من احملققني     )هـ٨٥٢ت(العسقالين  
  .الرياض - دار العاصمة ودار الغيث ،هـ١٤١٩الطبعة األوىل   الشثري،عبد العزيز

 ، حتقيق طارق عوض اهللا،    )هـ٣٦٠ت  ( سليمان بن أمحد     :الطرباين. املعجم األوسط   
 . القاهرة -دار احلرمني .  هـ١٤١٥وعبداحملسن إبراهيم 

، ضبط نصه   )هـ٣٥١ت(بن قانع    أبو احلسني عبدالباقي     :ابن قانع . معجم الصحابة 
ـ ١٤١٨ الطبعة األوىل    -وعلق عليه صالح بن سامل املصرايت         - مكتبة الغرباء األثرية      . ه

 .املدينة النبوية 
ـ ٣٦٠ت( سليمان بن أمحد     اسمأبوالق: الطرباين. املعجم الكبري    ، حتقيق محـدي    ) ه

_ إحياء التراث اإلسـالمي     _ وزارة األوقاف   _ اجلمهورية العراقية   . بن عبداجمليد السلفي    ا
 . هـ١٣٩٨ الطبعة األوىل

، وثق  )هـ٤٥٨ت(البيهقي  بن علي    بكر أمحد بن احلسني      أليبمعرفة السنن واآلثار؛    
ـ ١٤١١الطبعة األوىل   ،   قلعجي  أمني عطيامل عبدالدكتور  أصوله وخّرج أحاديثه     دار ـ،  ه

 . القاهرة-الوفاء 
، حتقيـق   )هـ٤٣٠ت(اهللا األصبهاين     نعيم أمحد بن عبد    ؛ للحافظ أيب  معرفة الصحابة 
 .الرياض - دار  الوطن ،هـ١٤١٩ الطبعة األوىل ،عادل يوسف العزازي

  . الكتاب اإلسالمي املنتقى شرح املوطأ ، أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي ، دار
، حتقيق أيب إسـحاق     )هـ٣٠٧ت( حممد عبداهللا بن علي ابن اجلارود        أليب  ، املنتقى

  . دار الكتاب العريب، هـ١٤٠٨احلويين الطبعة األوىل 
حممد بن أمحد الشربيين اخلطيـب      : إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، تأليف      مغين احملتاج 

   .وت بري-دار الفكر : شرا، الن)هـ٩٧٧ت (
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 زكريـا   بو أ :لنوويا. منهاج احملدثني وسبيل الطالبني يف شرح صحيح اإلمام مسلم          
ـ ٦٧٦ت(حيىي بن شرف     ، هـ١٣٩٢ – بريوت   -دار إحياء التراث العريب     : شرا، الن ) ه
   .الطبعة الثانية

ـ ٧٤٨ت(حممد بن أمحد بن عثمان      : الذهيب. ميزان االعتدال يف نقد الرجال       ، )هـ
  . مكة-دار الباز  .  هـ١٣٨٢مد البجاوي ، مصورة عن الطبعة األوىل حتقيق علي بن حم

ت بعـد   (أبو بكر أمحد بن حممـد بـن هـانئ           : األثرم. ناسخ احلديث ومنسوخه    
 .هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل _ ، حتقيق عبد اهللا بن محد املنصور )هـ٢٦٠

  ناسخ احلديث ومنسوخه= الناسخ واملنسوخ لألثرم 
  ناسخ احلديث ومنسوخه= ن شاهني الناسخ واملنسوخ الب

أبوحفص عمـر بـن أمحـد بـن عثمـان           : ابن شاهني . ناسخ احلديث ومنسوخه    
هـ ، ١٤٠٨مسري الزهريي، الطبعة األوىل : ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه     )هـ٣٨٥ت(

  . األردن –مكتبة املنار 
 حممد ابن األثـري     املبارك بن جملد الدين أيب السعادات     النهاية يف غريب احلديث واألثر؛      

دار إحياء التراث    ، وطاهر أمحد الزاوي،   الطناحيحممد  ، حتقيق حممود    )هـ٦٠٦ت(اجلزري  
 . بريوت-العريب 

أمحد بن علـي    : ابن حجر . هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري         
ـ ٨٥٢ت  (العسقالين   يخ حتقيق الش   ،  باملطبعة السلفية  هـ١٣٧٩ سنة   الطبعة األوىل ،  )  ه

  .عبد العزيز بن باز، وحمب الدين اخلطيب 
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 ٩٥

  
  
  
  
  

  فهرس املوضوعات
  

                                                                    الصفحةاملوضوع           
  

  ٣  املقدمة
  ٧  أدلَّة النهي عن الشرب قائًما

  ٧  حديث أنس ) ١     
  ١٣  حديث أيب سعيد اخلدري ) ٢     

  ١٧  حديث اجلارود بن املعلى ) ٣     
  ١٨  حديث أيب هريرة ) ٤     
  ٢١  حديث احلضرمي ) ٥     
  ٢٢  حديث جابر بن عبد اهللا ) ٧     

  ٢٣  أحاديث اإلباحة
  ٢٣  حديث علي ) ١     
  ٢٨  حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ) ٢     
  ٢٩   بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهماحديث عبد اهللا) ٣     
          ٣٠  حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما ) ٤     
  ٣٤  حديث الربصاء كبشة رضي اهللا عنها) ٥     
  ٣٦  حديث أنس بن مالك ) ٦     
  ٤٠  حديث عبد اهللا بن أنيس ) ٧     



 ٩٦

  ٤٢  حديث عائشة رضي اهللا عنها ) ٨     
  ٤٦   حديث سعد بن أيب وقاص )٩     
  ٤٧  حديث أيب هريرة ) ١٠     
  ٥١  حديث احلسني بن علي رضي اهللا عنهما ) ١١     

  ٥٤  املوقوف على الصحابة
  ٥٤  عمر بن اخلطاب ) ١     
  ٥٥  عثمان ) ٢     
  ٥٥  علي بن أيب طالب ) ٣     
  ٥٧  عائشة وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهما) ٥و ) ٤     

  ٥٨  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما) ٦     
  ٦١  عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما) ٧     
  ٦٢  أبو بكرة ) ٨     
  ٦٢  أبو بكر ) ٩     

  ٦٣  أقوال العلماء يف حكم الشرب قائًما
  ٦٣  مسلك الترجيح:      أوالً 

  ٦٣            الفريق األول 
  ٦٣  ول               القول األ

  ٦٤                 القول الثاين
  ٦٤            الفريق الثاين

     ٦٦  مسلك اجلمع:      ثانًيا 
  ٦٦            األول
  ٦٧            الثاين
  ٦٨            الثالث
  ٦٨            الرابع
  ٦٩            اخلامس



 ٩٧

  ٧٠  الترجيح
  ٧٢  اجلواب على األقوال األخرى

  ٧٥  الفهارس
  ٧٧  آليات     فهرس ا

  ٧٩       فهرس األحاديث واآلثار
  ٨٣       فهرس املراجع

    ٩٥       فهرس املوضوعات
         
      

  
  
  
  
  
  
  
  

  


