
بن خزمية: كتاب  ا   صحيح 
وري : املؤلف  لنيساب ا لسلمي  بكر ا أبو  بن خزمية  إسحاق  بن   حممد 

  كتاب الوضوء

ـ خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنقل العدل عن العدل موصوال إليه صلى 
  خبار اليت نذكرها مبشيئة اهللا تعاىل اهللا عليه و سلم من غري قطع يف أثناء اإلسناد و ال حرج يف ناقلي األ

  باب ذكر اخلرب الثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن إمتام الوضوء من اإلسالم 

 -: قلت : حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح اهلامشي ثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن حيىي بن يعمر قال  - ١
ال : هل عندنا منهم أحد ؟ قلت : ن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال يا أبا عبد الرمح -يعين لعبد اهللا بن عمر 

: حدثين عمر ابن اخلطاب قال : فأبلغهم عين إذا لقيتهم إن ابن عمر يربأ إىل اهللا منكم وأنتم براء منه مث قال : قال 
ء سفر وليس من أهل بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحنا

: يا حممد ما اإلسالم ؟ قال : البلد يتخطى حىت ورد فجلس بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتعتمر وتغتسل 

صدقت وذكر : نعم قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : رمضان قال من اجلنابة وأن تتم الوضوء وتصوم 
  احلديث بطوله يف السؤال عن اإلميان واإلحسان والساعة 

  باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صالة مكتوبة

عيد بن حدثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد القطان و ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا أبو أسامة و ثنا س - ٢
رأيت : قال : عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان كلهم عن هشام بن عروة حدثين أيب عن محران بن أبان أنه أخرب 

أحدثكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ على البالط فقال 
من توضأ فأحسن الوضوء و صلى غفر له ما بينه و بني : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : يقول 

  الصالة األخرى 
  هذا لفظ حديث حيىي بن سعيد 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر فضل الضوء ثالثا ثالثا يكون بعده صالة تطوع ال حيدث املصلي فيها

  نفسه 

عبد األعلى الصديف ثنا ابن وهب أخربين أخربنا أبو طاهر حممد ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا يونس بن  - ٣
أخربين يونس عن ابن : يونس عن ابن شهاب وأخربين حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم قال 

أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ : شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخربه أن محران موىل عثمان أخربه 



استنثر مث غسل وجهه ثالث مرات مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات مث غسل فغسل كفيه ثالث مرات و
يده اليسرى مثل ذلك مث مسح برأسه مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات مث غسل رجله اليسرى مثل 

صلى اهللا عليه و  رسول اهللا: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ حنو وضوئي هذا مث قال : ذلك مث قال 
  من توضأ حنو وضوئي هذا مث قام فركع ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه : سلم 
  وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة : ابن شهاب : قال 

  باب ذكر حط اخلطايا بالوضوء من غري ذكر صالة تكون بعده

ثنا أبو بكر ثنا يونس ابن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل ابن  أخربنا أبو طاهر - ٤
إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 

قطر املاء فإذا غسل يديه خرج من يديه وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء أو مع آخر 
كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع 

  املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب 

  باب ذكر حط اخلطايا و رفع الدرجات يف اجلنة بإسباغ الوضوء على املكاره و

  عطاء منتظر الصالة بعد الصالة أجر املرابط يف سبيل اهللا إ

وهو  -ثنا العالء  -يعين ابن جعفر  -أخربنا أبو طاهر أخربنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إمساعيل  - ٥
ونس بن وحدثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم ثنا العالء وحدثنا ي -ابن عبد الرمحن 

رسول : قال : عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال 
بلى يا رسول اهللا : أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

خلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة ا: قال 
  فذلكم الرباط مرة : الرباط لفظا واحدا غري أن علي بن حجر قال 

  قالوا بلى : أال أخربكم مبا ميحو اهللا به اخلطايا ومل يقل : يونس يف حديثه : وقال 

م اهللا خري أمة أخرجت للناس ـ بآثار الوضوء يوم باب ذكر عالمة أمة النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين جعله
  القيامة عالمة يعرفون هبا يف ذلك اليوم 

ثنا العالء عن أبيه عن  -يعين ابن جعفر  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إمساعيل  - ٦
حدثه عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه  أيب هريرة وحدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالك بن أنس

حدثين حممد بن : عن أيب هريرة وحدثنا بندار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن العالء وحدثنا أبو موسى قال 
مسعت العالء عن أبيه عن أيب هريرة وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخربنا بن علية : جعفر حدثنا شعبة قال 

خرج رسول اهللا صلى اهللا : سم عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة قال عن روح بن القا
سالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون : عليه و سلم إىل املقربة فسلم على أهلها وقال 



أنتم أصحايب وإخواين قوم مل يأتوا بعد وأنا : ل أو لسنا بإخوانك يا رسول اهللا ؟ قا: وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا 
أرأيتم لو أن رجال له خيل : وكيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا ؟ قال : فرطكم على احلوض قالوا 

فإهنم يأتون غرا حمجلني من أثر : بلى يا رسول اهللا قال : غر حمجلة بني ظهري خيل هبم دهم أال يعرف خيله ؟ قالوا 
: أال هلم فيقال : لوضوء وأنا فرطهم على احلوض أال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الضال أناديهم ا

  سحقا سحقا : إهنم قد أحدثوا بعدك وأقول 
  هذا لفظ حديث ابن علية 

  باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين يف الوضوء إذ اخللية تبلغ مواضع

  لنيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم الوضوء يوم القيامة حبكم ا

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا إبراهيم بن يوسف الصرييف الكويف ثنا ابن إدريس عن أيب مالك األشجعي  - ٧
إين مسعت رسول اهللا : رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه فقلت له فقال : عن أيب حازم قال 

  إن احللية تبلغ مواضع الطهور : و سلم يقول صلى اهللا عليه 

  باب نفي قبول الصالة بغري وضوء بذكر خرب جممل غري مفسر

أخربنا أبو طاهر أخربنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر و ثنا احلسني بن حممد الزارع ثنا يزيد بن  - ٨
عن مساك بن حرب  -وهذا لفظ حديث بندار  -حدثنا شعبة : زريع وحدثنا حيىي بن حكيم ثنا أبو داود قالوا مجيعا 

أما إين لست بأغشهم : مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه و ابن عمر ساكت فقال : عن مصعب بن سعد قال 
  ال يقبل اهللا صالة بغري طهور وال صدقة من غلول : ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

خبرب غريب  -سكن بغداد  -و بكر ثنا احلسن بن سعيد أبو حممد القزاز الفارسي أخربنا أبو طاهر ثنا أب - ٩
ثنا غسان بن عبيد املوصلي ثنا عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن : اإلسناد قال 

  صدقة من غلول  ال تقبل صالة إال بطهور وال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال 

وهو ابن  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار احلسن بن حريث ثنا عبد العزيز ابن أيب حازم عن كثري  - ١٠
ال يقبل اهللا صالة بغري : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة  -وهو ابن رباح  -عن الوليد  -يزيد 

  طهور وال صدقة من غلول 
  : قال اهليثمي يف اجملمع : ألعظي قال ا

صدوق فيه لني وضعفه : رواه البزار وفيه كثري بن زيد األسلمي وثقه ابن حبان وابن معني يف رواية وقال أبو زرعة 
  ثقة : النسائي وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي 

  باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا



نيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا نفى قبول الصالة لغري املتوضئ احملدث الذي قد أحدث حدثا و الدليل على أن ال
  يوجب الوضوء ال كل قائم إىل الصالة و أن كان غري حمدث حدثا يوجب الوضوء 

 حدثنا عبد: أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم و عمي إمساعيل بن خزمية قاال  - ١١
ال تقبل صالة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرزاق عن معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال 

  أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ 

  باب ذكر الدليل على أن اهللا عز و جل إمنا أوجب الوضوء على بعض القائمني

} ن آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذي{ : إىل الصالة ال على كل قائم إىل الصالة يف قوله 
اآلية إذ اهللا جل و عال وىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم بيان ما أنزل عليه خاصا و عاما فبني النيب صلى اهللا عليه و 

أراد  سلم بسنته أن اهللا إمنا أمر بالوضوء بعض القائمني إىل الصالة ال كلهم كما بني عليه السالم أن اهللا عز و جل
بعض األموال ال كلها و كما بني بقسمة سهم ذي القرىب بني بين هاشم و بين } خذ من أمواهلم صدقة { : بقوله 

بعض قرابة النيب صلى اهللا عليه و سلم دون مجيعهم و كما بني أن } ذي القرىب { : عبد املطلب أن اهللا أراد بقوله 
بعض السراق دون مجيعهم إذ سارق درهم فما دونه يقع } ا أيديهما والسارق و السارقة فاقطعو{ : اهللا أراد بقوله 

اآلية قال اهللا } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { : عليه اسم سارق فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم صبقوله 
  } وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم { : عز و جل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرمحن  - ١٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه  -يعين ابن مهدي  -

مسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال سلم كان يتوضأ عند كل صالة فلما كان يوم الفتح توضأ و
  إين عمدا فعلته يا عمر : يا رسول اهللا إنك فعلت شيئا مل تكن تفعله قال : له عمر 

  هذا حديث عبد الرمحن بن مهدي 

حدثنا معتمر عن سفيان : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن احلسني الدرمهي خبرب غريب غريب قال  - ١٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ لكل صالة إال : عن حمارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال  الثوري

  يوم فتح مكة فإنه شغل فجمع بني الظهر والعصر بوضوء واحد 

 أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار ثنا وكيع بن اجلراح عن سفيان عن حمارب بن دثار عن سليمان بن - ١٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتوضأ لكل صالة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها : بريدة عن أبيه 
  بوضوء واحد 
مل يسند هذا اخلرب عن الثوري أحد نعلمه غري املعتمر و وكيع رواه أصحاب الثوري وغريمها عن : قال أبو بكر 

 صلى اهللا عليه و سلم فإن كان املعتمر و وكيع مع جاللتهما سفيان عن حمارب عن سليمان بن بريدة عن النيب
  حفظا هذا اإلسناد واتصاله فهو خرب غريب غريب 



  باب الدليل على أن الوضوء ال جيب إال من حدث

ثنا : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن منصور أبو جعفر و حممد بن شوكر بن رافع البغداديان قاال  - ١٥
 -ثنا أيب عن ابن إسحاق ثنا حممد بن حيىي بن حبان األنصاري مث املازين  -و هو ابن إبراهيم بن سعد  -يعقوب 

عن عبيد اهللا بن عمر و ثنا حممد بن حيىي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن حممد  -مازن بين النجار 
أرأيت وضوء عبد اهللا بن عمر لكل صالة طاهرا : ت له بن حيىي بن حبان عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر قال قل

حدثته أمساء بنت زيد بن اخلطاب أن عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر الغسيل : كان أو غري طاهر عمن هو ؟ قال 
حدثها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أمر بالوضوء عند كل صالة طاهرا كان أو غري طاهر فلما شق 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بالسواك عند كل صالة و وضع عنه الوضوء إال من حدث و كان ذلك على ر
  عبد اهللا يرى أن به قوة على ذلك ففعله حىت مات 

  و كان يفعله حىت مات : هذا حديث يعقوب بن إبراهيم غري أن حممد بن منصور قال 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  اهللا عليه و سلم علة طهر من غري حدث كان مما يوجبباب صفة وضوء النيب صلى 

  الوضوء 

ثنا شعبة عن عبد امللك بن  -يعين ابن جعفر  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار بندار ثنا حممد  - ١٦
لعصر إنه شهد عليا صلى الظهر مث جلس يف الرحبة يف حوائج الناس فلما حضرت ا: ميسرة عن النزال بن سربة 

إن ناسا : دعا بتور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه مث شرب فضل وضوئه وهو قائم مث قال 
هذا وضوء من مل : يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع مثل ما صنعت وقال 

  حيدث 
ن منصور بن املعتمر عن عبد امللك بن ميسرة عن أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ع

  : النزال بن سربة فذكر احلديث وقال 
  هذا وضوء من مل حيدث : إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل كما فعلت وقال 

  : قال أبو بكر ورواه مسعر بن كدام عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة عن علي وقال مث قال 
  وضوء من مل حيدث هذا 

  أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا الفضل بن دكني و عبيد اهللا بن موسى 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مجاع األبواب األحداث املوجبة للوضوء

  باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط و البول و النوم



ابه مبعىن و يوجب ذلك الفرض بغري ذلك املعىن على لسان الدليل على أن اهللا عز و جل قد يوجب الفرض يف كت
نبيه صلى اهللا عليه و سلم إذ اهللا عز و جل إمنا دل يف كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط و مالمسة النساء ألنه 

حيح أمر بالتيميم للمريض ويف السفر عند االعواز من املاء من الغائط و مالمسة النساء فدل الكتاب على أن الص
الواجد للماء عليه من الغائط و مالمسة النساء بالوضوء إذ التيمم بالصعيد الطيب إمنا جعل بدال من الوضوء 

للمريض و املسافر عند العوز للماء و النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أن الوضوء قد جيب من غري 
عسال أن البول و النوم كل واحد منهما على االنفراد غائط و من غري مالمسة النساء و أعلم يف خرب صفوان بن 

يوجب الوضوء و البائل و النائم غري متغوط و ال مالمس النساء و سأذكر مبشيئة اهللا عز و جل و عونه األحداث 
املوجبة للوضوء حبكم النيب صلى اهللا عليه و سلم خال الغائط و مالمسة النساء اللذين ذكرمها يف نص الكتاب 

ول من زعم ممن مل يتبحر العلم أنه غري جائز أن يذكر اهللا حكما يف الكتاب فيوجبه بشرط أن جيب ذلك خالف ق
  احلكم بغري ذلك الشرط الذي بينه يف الكتاب 

عن عاصم و ثنا علي  -يعين ابن زيد  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن عبيدة الضيب أخربنا محاد  - ١٧
ن عيينة ثنا عاصم وحدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن عاصم بن أيب النجود بن خشرم أخربنا اب

ما جاء بك يا زر ؟ : أتيت صفوان بن عسال املرادي أسأله عن املسح على اخلفني فقال : عن زر ابن حبيش قال 
إنه وقع يف : مبا يطلب قال فقلت  فإن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا! يا زر : ابتغاء العلم قال : قلت 

نفسي شيء من املسح على اخلفني بعد الغائط وكنت امرءا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهل 
أن ال ننزع  -أو قال مسافرين  -نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا : مسعت رسول اهللا يذكر من ذلك شيئا ؟ قال 

  ن جنابة ولكن من غائط وبول ونوم خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال م
  هذا حديث املخزومي 

  قد بلغين أن املالئكة تضع أجنحتها : وقال أمحد بن عبدة يف حديثه فقال 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب ذكر وجوب الوضوء من املذي

صلى اهللا عليه و  و هو من اجلنس الذي قد أعلمت أن اهللا يوجب احلكم يف كتابه بشرط و يوجبه على لسان نبيه
سلم بغري ذلك الشرط إذ اهللا عز و جل مل يذكر يف آية الوضوء املذي و النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أوجب 

  الوضوء من املذي و اتفق علماء األمصار قدميا و حديثا على إجياب الوضوء من املذي 

براهيم الدورقي و حممد بن هشام و فضالة بن أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن منيع و يعقوب بن إ - ١٨
عن أيب : حدثنا أبو حصني وقال اآلخرون : حدثنا أبو بكر بن عياش قال أمحد بن منيع قال : الفضل الكويف قالوا 

كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل رسول اهللا : حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب قال 
  منه الوضوء : سلم ألن ابنته كانت عندي فأمرت رجال فسأله فقال صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن خالد العسكري أخربنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت سليمان  - ١٩
استحييت أن أسأل رسول اهللا : قال : حيدث عن منذر الثوري عن حممد بن علي عن علي  -وهو األعمش  -



اهللا عليه و سلم عن املذي من أجل فاطمة فأمرت املقداد بن األسود فسأل عن ذلك النيب صلى اهللا عليه و  صلى
  فيه الوضوء : سلم فقال 

  باب األمر بغسل الفرج من املذي مع الوضوء

محيد أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي و بشر بن معاذ العقدي قاال حدثنا عبيدة بن  - ٢٠
حدثنا الركني بن الربيع بن عميلة عن حصني بن قبيصة عن علي بن أيب : حدثين وقال بشر قال : قال علي قال 

كنت رجال مذاء فجعلت أغتسل يف الشتاء حىت تشقق ظهري فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و : طالب قال 
ك وتوضأ وضوءك للصالة فإذا أنضحت املاء ال تفعل إذا رأيت املذي فاغسل ذكر: فقال يل  -أو ذكر له  -سلم 

  فاغتسل 
  ال تفعل من اجلنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إجياب ذلك الفعل : قال أبو بكر قوله 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بنضح الفرج من املذي

وهب أن مالك ابن أنس حدثه عن  أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن - ٢١
أن علي بن أيب طالب أمره أن يسأل : أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن سليمان بن يسار عن املقداد بن األسود 

فإن عندي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه املذي ماذا عليه ؟ قال علي 
فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  عليه و سلم وأنا أستحيي أن أسأله قال املقداد ابنة رسول اهللا صلى اهللا

  إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصالة : عن ذلك فقال 
  هذه الرواية منقطعة ) :  ١١٧/  ١( قال احلافظ يف تلخيص احلبري : قال األعظمي 

يعين  -كر ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي أخربين خمرمة أخربنا أبو طاهر ثنا أبو ب - ٢٢
أرسلت املقداد بن األسود إىل : عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي ابن أيب طالب  -ابن بكري 

اهللا صلى اهللا عليه و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن املذي خيرج من اإلنسان كيف يفعل ؟ فقال رسول 
  سلم توضأ وانضح فرجك 

  باب ذكر الدليل على أن األمر بغسل الفرج و نضحه من املذي أمر ندب و إرشاد

  ال أمر فريضة إجياب 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن سعيد بن غالب أبو حيىي العطار ثنا عبيدة بن محيد ثنا األعمش عن  - ٢٣
كنت رجال مذاء فسئل يل النيب : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن علي بن أيب طالب قال حبيب بن أيب ثابت 

  يكفيك منه الوضوء : صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال 
  : ويف خرب سهل ابن حنيف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي يف املذي قال : قال أبو بكر 

  ح الثوب من املذي يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته يف باب نض



  باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوهتا باألذن أو يوجد رائحتها

  باألنف 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن عبدة الضيب عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي و حدثنا أبو بشر  - ٢٤
قال رسول اهللا صلى اهللا : بيه عن أيب هريرة قال كالمها عن سهيل عن أ -يعين ابن عبد اهللا  -الواسطي ثنا خالد 

إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو مل خيرج فال خيرج حىت يسمع صوتا أو جيد : عليه و سلم 
  رحيا 

  هذا حديث خالد بن عبد اهللا 

و ارتياب و إمنا يزول  باب ذكر الدليل على أن الوضوء ال جيب إال بيقني حدث إذ الطهارة بيقني ال تزول بشك
  اليقني باليقني فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقني مل تبطل الطهارة إال بيقني حدث 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا الزهري أخربين عباد بن متيم عن عمه عبد  - ٢٥
ال ينصرف : ه و سلم عن الرجل جيد الشيء وهو يف الصالة فقال سألت رسول اهللا صلى اهللا علي: اهللا بن زيد قال 

  حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 

  باب ذكر الدليل على أن االسم باسم املعرفة باأللف و الالم قد ال حيوي

مجيع املعاين اليت تدخل يف ذلك االسم خالف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من 
رفة هبا و يدعي العلم من غري معرفة به أن االسم باسم املعرفة حيوي مجيع معاين الشيء الذي يوقع عليه باسم غري مع

املعرفة باأللف و الالم إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أوقع اسم األحداث على الريح خاصة باسم املعرفة و اسم 
  : اصة و قد بينت هذه املسألة يف كتاب اإلميان مجيع األحداث املوجبة للوضوء الريح خيرج من الدبر خ

عن األوزاعي عن حسان  -يعين ابن يونس  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى  - ٢٦
ال يزال العبد : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وهو بن عطية عن حممد بن أيب عائشة قال حدثين أبو هريرة  -

الة ما كانت الصالة حتبسه ما مل حيدث واإلحداث أن يفسو أو يضرط إين ال أستحيي مما مل يستحي منه يف الص
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باب ذكر خرب روي خمتصرا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوهم عاملا ممن مل مييز بني اخلرب املختصر و اخلرب 
  : من احلدث الذي له صوت أو رائحة  املتقصى أن الوضوء ال جيب إال

مسعت سهيل بن أيب صاحل : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال  - ٢٧
حدثنا عبد : حيدث عن أبيه عن أيب هريرة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن شعبة وحدثنا بندار و أبو موسى قاال 

ثنا شعبة عن سهيل بن أيب صاحل عن  -يعين ابن احلارث  -ة وحد ثنا حممد بن عبد األعلى ثنا خالد الرمحن ثنا شعب



  ال وضوء إال من صوت أو ريح : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه عن أيب هريرة قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  لدليل على أن النيبباب ذكر اخلرب املتقصي للفظة املختصرة اليت ذكرهتا و ا

صلى اهللا عليه و سلم إمنا أعلم أن ال وضوء إال من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها يف الرجل خييل إليه أنه قد 
ال وضوء إال من صوت : خرجت منه ريح فيشك يف خروج الريح و كانت هذه املقالة عنه صلى اهللا عليه و سلم 

ء كالم مسقطا هبذه املسألة إجياب الوضوء من غري الريح اليت هلا صوت أو أو ريح جوابا عما عنه سئل فقط ال ابتدا
رائحة إذ لو كان هذا القول منه صلى اهللا عليه و سلم ابتداء من غري أن تقدمته مسألة كانت املقالة تنفي إجياب 

ملذي ال صوت هلما الوضوء من البول و النوم و املذي إذ قد يكون البول ال صوت له و ال ريح و كذلك النوم و ا
  و ال ريح و كذلك الودي 

عن سهيل عن  -يعين ابن عبد اهللا الواسطي  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو بشر السوطي ثنا خالد  - ٢٨
إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل خرج منه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه عن أيب هريرة قال 

  ج فال خيرجن حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا شيء أو مل خير

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن حيىي بن كثري  - ٢٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحدثنا سلم بن جالدة : حدثين عياض أنه سأل أبا سعيد اخلدري فقال 

قال : نا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن عياض بن هالل عن أيب سعيد اخلدري قال القرشي ثنا وكيع ث
كذبت إال : إنك قد أحدثت فليقل : إن الشيطان يأيت أحدكم يف صالته فيقول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ما وجد رحيه بأنفه أو مسع صوته بأذنه هذا لفظ وكيع 
: كذبت بضمريه ال ينطق بلسانه إذ املصلي غري جائز له أن يقول : قل كذبت أراد فليقل فلي: قال أبو بكر قوله 

  كذبت نطقا بلسانه 
لكن له متابع أخرجه أمحد من طريق . عياض بن هالل جمهول : إسناده ضعيف قال يف التقريب : قال األعظمي 

على أن علي بن زيد وهو " فليقل كذبت  "علي بن زيد عن أيب النضرة عن ايب سعيد ولكنه شاهد قاصر ليس فيه 
  ابن جدعان ضعيف 

  باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس ال

  يكون إال جبماع بالفرج يف الفرج 

عن الليث عن  -يعين ابن الليث  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا شعيب  - ٣٠
عن رسول : عن عبد الرمحن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره  -وهو ابن شرحبيل بن حسنة  -فر بن ربيعة جع

اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل ابن آدم أصاب من الزنا ال حمالة فالعني زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس 
  هتوى أو حتدث ويصدقه أو يكذبه الفرج 



ولو نزلنا عليك { النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اللمس قد يكون باليد قال اهللا عز و جل قال أبو بكر قد أعلم 
قد علم ربنا عز و جل أن اللمس قد يكون باليد وكذلك النيب صلى اهللا عليه و } كتابا يف قرطاس فلمسوه بأيديهم 

يلمس املشتري الثوب من غري أن  سلم ملا هنى عن بيع اللماس دهلم هنيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد وهو أن
إذا ملست الثوب بيدي فال خيار يل بعد إذا نظرت إىل طول الثوب وعرضه : يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء 

لعلك قبلت أو : أو ظهرت منه على عيب والنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملاعز بن مالك حني أقر عنده بالزنا 
  أو ملست غري اجلماع املوجب للحد وكذلك خرب عائشة : أنه إمنا أراد بقوله ملست فدلت هذه اللفظة على 

ومل خيتلف علماؤنا واحلجازيني واملصريني والشافعي وأهل األثر أن القبلة واللمس باليد إذا مل يكن : قال أبو بكر 
لوضوء غري أن مالك بن بني اليد و بني بدن املرأة إذا ملسها حجاب وال سترة من ثوب وال غريه أن ذلك يوجب ا

  إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك ال يوجب الوضوء : أنس كان يقول 
قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من اجلنس الذي أعلمت يف كتاب اإلميان أن التصديق قد يكون 

صديق ال يكون يف لغة العرب إال بالقلب قد بينت هذه ببعض اجلوارح ال كما ادعى من موه على بعض الناس أن الت
  املسألة بتمامها يف كتاب اإلميان 

  باب األمر بالوضوء من أكل حلوم اإلبل

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب عن  - ٣١
يا رسول اهللا أتوضأ من حلوم : رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال  أن: جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة 

فأتوضأ من حلوم : نعم قال : أتوضأ من حلوم اإلبل ؟ قال : الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ قال 
  ال : نعم قال أصلي يف مبارك اإلبل ؟ قال : أصلي يف مربص الغنم ؟ قال : اإلبل قال 

مل نر خالفا بني علماء أهل احلديث أن هذا اخلرب صحيح من جهة النقل وروى هذا اخلرب أيضا عن : بو بكر قال أ
جعفر بن أيب ثور أشعث ابن أيب الشعثاء احملاريب و مساك بن حرب فهؤالء ثالثة من أجلة رواة احلديث قد رووا عن 

  جعفر بن أيب ثور هذا اخلرب 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن  -وهو الرازي  -وقد حدثنا أيضا حممد بن حيىي ثنا حماضر اهلمداين ثنا األعمش عن عبد اهللا بن عبد اهللا  - ٣٢
أصلي يف : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عبد الرمحن ابن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال 

أتوضأ : نعم قال : أصلي يف مرابض الغنم ؟ قال : نعم قال : ال أتوضأ من حلومها ؟ ق: ال قال : مبارك اإلبل ؟ قال 
  ال : من حلومها ؟ قال 

  ومل نر خالفا بني علماء أهل احلديث أن هذا اخلرب أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه : قال أبو بكر 
  إسناده جيد : قال األعظمي 

  باب استحباب الوضوء من مس الذكر

ر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن العالء بن كريب اهلمداين و حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي أخربنا أبو طاه - ٣٣
أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان : قاال 



  إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ : يقول 
  : مسعت يونس بن عبد األعلى الصديف يقول أخربنا ابن وهب عن مالك قال : قال أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر 

  أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا وال أو جبه 
  : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن سعيد النسوي قال 

  أستحبه وال أوجبه : سألت أمحد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال 
  اده صحيح إسن: قال األعظمي 

نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ال : ومسعت حممد بن حيىي يقول : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال  - ٣٤
  إجيابا حبديث عبد اهللا بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  عا خبرب بسره بنت صفوان ال قياسا وكان الشافعي رمحه اهللا يوجب الوضوء من مس الذكر اتبا: قال أبو بكر 
وبقول الشافعي أقول ألن عروة قد مسع خرب بسرة منها ال كما توهم بعض علمائنا أن اخلرب واه : قال أبو بكر 

  لطعنه يف مروان 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن احملدث ال جيب عليه الوضوء قبل وقت الصالة

حدثنا إمساعيل : اهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم و زياد بن أيوب و مومل بن هشام قالوا أخربنا أبو ط - ٣٥
أن : عن أيوب عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس : ثنا أيوب وقال اآلخران : قال زياد قال  -وهو ابن علية  -

إمنا أمرت : ال نأتيك بوضوء ؟ فقال أ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج من اخلالء فقرب إليه طعام فقالوا 
  بالوضوء إذا قمت إىل الصالة 

  للصالة : وقال الدورقي 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مجاع األبواب األفعال اللوايت ال توجب الوضوء

  باب ذكر اخلرب الدال على أن خروج الدم من غري خمرج احلدث ال يوجب الوضوء

كر ثنا حممد بن العالء بن كريب اهلمداين ثنا يونس بن بكري ثنا حممد بن إسحاق أخربنا أبو طاهر ثنا أبو ب - ٣٦
 -يعين ابن الفضل  -حدثين صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد اهللا وحدثنا حممد بن عيسى ثنا سلمة 
ا مع رسول اهللا خرجن: عن حممد ابن إسحاق حدثين صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد اهللا قال 

صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة ذات الرقاع من خنل فأصاب رجل من املسلمني امرأة رجل من املشركني فلما 
انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قافال أتى زوجها وكان غائبا فلما أخرب اخلرب حلف ال ينتهي حىت يهريق يف 

من رجل يكلؤنا : ى اهللا عليه و سلم فنزل رسول اهللا منزال فقال أصحاب حممد دما فخرج يتبع أثر رسول اهللا صل
فكونا بفم الشعب قال : حنن يا رسول اهللا قال : ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل من املهاجرين ورجل من األنصار فقاال 

ن إىل فم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه قد نزلوا إىل الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجال: 



: بل اكفين أوله قال : أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره ؟ قال : الشعب قال األنصاري للمهاجري 
وأتى زوج املرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة : فاضطجع املهاجري فنام وقام األنصاري يصلي قال 

: بت قائما يصلي مث رماه بسهم آخر فوضعه فيه قال فنزعه فوضعه وث: فرماه بسهم فوضعه فيه قال : القوم قال 
: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي مث عاد له الثالثه فوضعه فيه فنزعه فوضعه مث ركع وسجد مث أهب صاحبه فقال 

اجلس فقد أثبت فوثب فلما رآمها الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب فلما رأى املهاجري ما باألنصاري من الدماء 
كنت يف سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حىت أنفدها فلما : ان اهللا أفال أهببتين أول ما رماك ؟ قال سبح: قال 

تابع علي الرمي ركعت فأذنتك وامي اهللا لوال أن أضيع ثغرا أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبفظه لقطع 
  نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها 

  هذا حديث حممد بن عيسى 
  إسناده حسن : عظمي قال األ

  باب ذكر الدليل على أن وطء األجناس ال يوجب الوضوء

 :  

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد اجلبار بن العالء و عبد اهللا بن حممد الزهري و سعيد بن عبد الرمحن  - ٣٧
عمش عن شقيق عن عبد عن األ: وقال اآلخران : قال األعمش : حدثنا سفيان قال عبد اجلبار : املخزومي قالوا 

  كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فال نتوضأ من موطئ : اهللا قال 
  كنا نتوضأ مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال نتوضأ من موطئ : وقال املخزومي 
  كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فال نتوضأ من موطئ : وقال الزهري 

  ه علة مل يسمعه األعمش عن شقيق مل أكن فهمته يف الوقت أبو بكر هذا اخلرب ل: قال 
أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا عبد اهللا بن إدريس أخربنا األعمش عن شقيق قال قال 

  : عبد اهللا 
  كنا ال نكف شعرا وال ثوبا يف الصالة وال نتوضأ من موطئ 

عن عبد  -أو حدثت عنه  -زياد ابن أيوب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش حدثين شقيق  أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا
  اهللا بنحوه 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إسقاط إجياب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غريته

ام بن عروة عن عن هش -يعين بن زيد  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا محاد  - ٣٨
مث صلى ومل  -أو قال حلما  -أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل عظما : حممد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس 

  يتوضأ 
خرب محاد بن زيد غري متصل اإلسناد غلطنا يف إخراجه فإن بني هشام بن عروة وبني حممد بن عمرو : قال أبو بكر 

  ىي بن سعيد القطان و عبدة بن سليمان بن عطاء وهب بن كيسان وكذلك رواه حي



حدثين علي بن عبد : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار بندار ثنا حيىي ثنا هشام عن الزهري قال  - ٣٩
  اهللا بن عباس عن ابن عباس 

  و هشام عن وهب بن كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل خبزا وحلما : اهللا عن أبيه عن ابن عباس  و هشام بن حممد بن علي بن عبد

  مث صلى ومل يتوضأ  -أو عرقا  -

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخربين  - ٤٠
  عباس وهب بن كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء عن ابن 

  وحدثين الزهري عن علي بن عبد اهللا بن عباس عن ابن عباس : قال هشام 
أن رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا : وحدثين حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن ابن عباس : قال هشام 

  عليه و سلم أكل عرقا مث صلى ومل يتوضأ 
  هذا حديث الزهري 

  الذي ترك النيب صلى اهللا عليه و سلم الوضوء باب ذكر الدليل على أن اللحم

  من أكله كان حلم غنم ال حلم إبل 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه  - ٤١
ن يسار عن بن عن عطاء ب -وهو ابن أسلم  -ثنا مالك عن زيد  -يعين بن عبادة  -وحدثنا أبو موسى ثنا روح 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ : عباس 

  باب ذكر الدليل على أن ترك النيب صلى اهللا عليه و سلم الوضوء مما مست

  النار أو غريت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غريت 

عن  -يعين ابن حممد الدراوردي  -نا عبد العزيز أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن عبدة الضيب ث - ٤٢
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ من ثور أقط مث رآه أكل كتف شاة مث : سهيل عن أبيه عن أيب هريرة 

  صلى ومل يتوضأ 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ياش ثنا شعيب بن أيب محزة عن حممد بن أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا موسى بن سهل الرملي ثنا علي بن ع - ٤٣
  آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار : املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال 

مل يسمع ابن املنكدر هذا احلديث من : قال الشافعي يف سنن حرملة : " نقل احلافظ يف التلخيص : قال األعظمي 
  وهو حسن احلديث : قلت . " من عبد اهللا بن حممد بن عقيل  جابر إمنا مسعه

  باب الرخصة يف ترك غسل اليدين و املضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي



  غسل اليدين و ضوءا 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني عن  - ٤٤
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل كتفا مث صلى ومل ميس ماء : م سلمة عن أم سلمة زينب ابنة أ

  باب ذكر الدليل على أن الكالم السيء و الفحش يف املنطق ال يوجب وضوءا

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن محيد بن عبد  - ٤٥
ال : والالت فليقل : من حلف فقال يف حلفه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب هريرة قال  الرمحن عن

  تعال أقامرك فليتصدق بشيء : إله إال اهللا ومن قال لصاحبه 
فلم يأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم احلالف بالالت وال القائل لصاحبه تعال أقامرك بإحداث وضوء : قال أبو بكر 

خلرب دال على أن الفحش يف املنطق وما زجر املرء عن النطق به ال يوجب وضوءا خالف قول من زعم أن الكالم فا
  السيئ يوجب الوضوء 

  باب استحباب املضمضة من شرب اللنب

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري أنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن  - ٤٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شرب لبنا : وهب بن كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس  عروة عن

  مث مضمض 

  باب ذكر الدليل على أن املضمضة من شرب اللنب استحباب الزالة الدسم من

  الفم و إذهابه ال إلجياب املضمضة من شربه 

وهو ابن خالد  -األيلي أن سالمة بن روح حدثهم عن عقيل  أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن عزيز - ٤٧
قال مسعت معمرا وحدثنا حممد بن بشار  -يعين ابن سليمان  -وحدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا معتمر  -

هللا ثنا األوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد ا -وهو ابن سعيد  -حدثنا حيىي : بندار و أبو موسى قاال 
  أن له دمسا : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شرب لبنا فمضمض وقال : عن ابن عباس 

  أنه دسم : أو أنه دسم وقال بندار : وقال الصنعاين يف حديثه 

باب ذكر ما كان اهللا عز و جل فرق به بني نبيه صلى اهللا عليه و سلم و بني أمته يف النوم من أن عينيه إذا نامتا مل 
  ينام ففرق بينه و بينهم يف إجياب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السالم  يكن قلبه

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار عن حيىي بن سعيد ثنا ابن عجالن وحدثنا حيىي بن حكيم ثنا  - ٤٨
تنام : عليه و سلم قال  عن النيب صلى اهللا: حيىي بن سعيد عن ابن عجالن قال مسعت أيب حيدث عن أيب هريرة 



  عيناي وال ينام قليب 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد  - ٤٩
 عليه و سلم ؟ أنه سأل عائشة كيف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا: املقربي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أخربه 

ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا : فقالت 
يا : فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا قالت عائشة فقلت 

  عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب يا : رسول اهللا أتنام قبل أن توتر ؟ فقال 

  مجاع أبواب اآلداب احملتاج إليها يف إتيان الغائط و البول إىل الفراغ

  منها 

  باب التباعد عن الغائط يف الصحارى عن الناس

ثنا حممد بن عمرو  -يعين ابن جعفر  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إمساعيل  - ٥٠
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا ذهب املذهب أبعد : أيب سلمة عن املغرية بن شعبة قال عن 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

ما : قال بندار قلت ليحىي  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد ثنا أبو جعفر اخلطمي  - ٥١
: رة بن خزمية و احلارث بن فضيل عن عبد الرمحن بن أيب قراد قال حدثين عما -عمري بن يزيد : امسه ؟ فقال 

  خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأيته خرج من اخلالء وكان إذا أراد حاجة أبعد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف ترك التباعد عن الناس عند البول

: و هاشم زياد بن أيوب ثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن حذيفة قال أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أب - ٥٢
لقد رأيتين أمتشى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنتهى إىل سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت 

  ادنه فدنوت منه حىت قمت عقبه حىت فرغ : أتنحى منه فقال 

  باب استحباب االستتار عند الغائط

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أخربنا مهدي بن ميمون عن  - ٥٣
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب : حممد بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد عن عبد اهللا بن جعفر قال 

  ما استتر به يف حاجته هدفا أو حائش خنل 
ما تقول يف مهدي بن ميمون ؟ قال : حممد بن أبان يقول مسعت ابن إدريس يقول قلت لشعبة  مسعت: قال أبو بكر 



رأيت أبان بن أيب عياش عند أنس بن مالك يكتب يف سربوجة قال : فإنه أخربين عن سلم العلوي قال : ثقة قلت : 
  قبل الناس  -يعين اهلالل  -سلم العلوي الذي كان يري : 

: بن أيب يعقوب هو حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب نسبه إىل جده هو الذي قال عنه شعبة  و حممد: قال أبو بكر 
  حدثين حممد بن أيب يعقوب سيد بين متيم 

  باب الرخصة للنساء يف اخلروج للرباز بالليل إىل الصحارى

ثنا  -يعين الطفاوي  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي اجلهضمي ثنا حممد بن عبد الرمحن  - ٥٤
كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة فكانت إذا خرجت حلاجتها بالليل : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

انظري كيف خترجني فإنك واهللا ما ختفني علينا إذا خرجت : أشرفت على النساء فرآها عمر بن اخلطاب فقال 
إن : م ويف يده عرق فما رد العرق من يده حىت فرغ الوحي فقال فذكرت ذلك سودة لنيب اهللا صلى اهللا عليه و سل

  اهللا قد جعل لكن رخصة أن خترجن حلوائجكن 
  حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام بنحوه 

  باب التحفظ من البول كي ال يصيب البدن و الثياب و التغليظ يف ترك غسله

  إذا أصاب البدن أو الثياب 

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : موسى ثنا جرير عن منصور عن جماهد عن ابن عباس قال حدثنا يوسف بن  - ٥٥
سلم حبائط من حيطان مكة أو املدينة فسمع صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اآلخر ميشي بالنميمة مث دعا  بلى كأن أحدمها ال يستتر من بوله وكان: يعذبان وما يعذبان يف كبري مث قال : سلم 
لعله خيفف عنهما ما مل : مل فعلت هذا ؟ قال : جبريدة فكسرها كسرتني فوضع على كل قرب منهما كسرة فقيل له 

  أو إىل أن ييبسا  -تيبسا 

مر : قال : حدثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع ثنا األعمش مسعت جماهدا حيدث عن طاوس عن ابن عباس  - ٥٦
  لى اهللا عليه و سلم بقربين مبثله رسول اهللا ص

  باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن استقبال

  القبلة و استدبارها عند الغائط و البول بلفظ عام مراده خاص 

ن أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد اجلبار بن عالء ثنا سفيان ثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرمح - ٥٧
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : املخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أيب أيوب األنصاري قال 

  ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا : سلم 
  فر اهللا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت حنو القبلة فننحرف عنها ونستغ: قال أبو أيوب 

  هذا لفظ حديث عبد اجلبار 



  باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الرخصة يف البول مستقبل

القبلة بعد هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عنه جممال غري مفسر قد حيسب من مل يتبحر العلم أن البول مستقبل 
ال يفهم العلم و ال مييز بني املفسر و اجململ أن فعل النيب القبلة جائز لكل بائل و يف أي موضع كان و يتوهم من 

  صلى اهللا عليه و سلم يف هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة 

: حدثين أيب قال  -يعين ابن جرير بن حازم  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار ثنا وهب  - ٥٨
هنانا رسول اهللا صلى اهللا : حل عن جماهد عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت حممد بن إسحاق حيدث عن أبان بن صا

  عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها 
  إسناده حسن وصرح ابن إسحق بالتحديث عند ابن اجلارود : قال األعظمي 

مني و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا باب ذكر اخلرب املفسر للخربين اللذين ذكرهتما يف البابني املتقد
هنى عن استقبال القبلة و استدبارها عند الغائط و البول يف الصحارى و املواضع اللوايت ال سترة فيها وأن الرخصة 

  يف ذلك يف الكنف واملواضع اليت فيها بني املتغوط و البائل و بني القبلة حائط أو سترة 

حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا : طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار و حيىي بن حكيم قاال أخربنا أبو  - ٥٩
وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي ثنا عبد األعلى ثنا عبيد اهللا وحدثنا حممد بن معاوية البغدادي ثنا هشيم عن حيىي بن 

مسعت حيىي بن سعيد وحدثنا حممد : قال  -ي الثقف -حدثنا عبد الوهاب يعين : سعيد وحدثنا حممد بن الوليد قال 
بن عبد اهللا املخزومي ثنا أبو هشام يعين املخزومي ثنا وهيب عن عبيد اهللا و حيىي بن سعيد و إمساعيل بن أمية 

وحدثنا أمحد ابن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي ثنا بن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب أخربين ابن عجالن قال بندار 
عن : قال مسعت وقال اآلخرون : قال حدثنا وقال حممد بن الوليد : قال حدثين وقال حيىي بن حكيم : ديثه يف ح

دخلت على حفصة ابنة عمر فصعدت على : حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال 
  لقبلة متوجه حنو الشام ظهر البيت فأشرفت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو على خالئه مستدبر ا

  هذا لفظ حديث عبد األعلى ويف خرب أيب هشام مستقبل القبلة 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن حيىي ثنا صفوان بن عيسى عن احلسن بن ذكوان عن مروان األصغر  - ٦٠
د الرمحن أليس قد هني عن هذا ؟ أبا عب: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة مث جلس يبول إليها قلت : قال 
  بلى إمنا هني عن ذلك يف الفضاء فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسترك فال بأس : قال 

  باب الرخصة يف البول قائما

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع كالمها  - ٦١
ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا ابن أيب عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري ثنا حممد عن األعمش وحد

أن رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب وائل عن حذيفة  -وهو األعمش  -عن شعبة عن سليمان  -يعين ابن جعفر  -
  عليه و سلم أتى سباطة قوم فبال قائما مث توضأ ومسح على خفيه 



رأيت سهل بن سعد : بو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا الفضيل بن سليمان أنا أبو حازم قال أخربنا أ - ٦٢
  قد رأيت من هو خري مين فعله : يبول قائما فإنه حتدث ذلك عليه وقال 

  باب استحباب تفريج الرجلني عند البول قائما إذ هو أحرى أن ال ينشر البول

  على الفخذين و الساقني 

ربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي ثنا يونس بن حممد ثنا محاد بن سلمة عن أخ - ٦٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى : محاد ابن أيب سليمان و عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن املغرية بن شعبة 

  على سباطة بين فالن ففرج رجليه وبال قائما 
  إسناده صحيح : ألعظمي قال ا

  باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة و ابن أيب  - ٦٤
عب ليلة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بال يف الش: أخربين أسامة بن زيد : حرملة عن كريب عن ابن عباس قال 

  إهراق املاء : املزدلفة ومل يقل 

  باب الرخصة يف البول يف الطساس

عن ابن عون عن  -يعين ابن أخضر  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا سليم  - ٦٥
ست فبال فيها كنت مسندة النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل صدري فدعا بط: إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

  مث مال فمات 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النهي عن البول يف املاء الراكد الذي ال جيري و يف هنيه عن ذلك داللة

  على إباحة البول يف املاء اجلاري 

وب عن أي -هو ابن عيينة  -أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي حدثنا سفيان  - ٦٦
قال رسول اهللا صلى : السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة وعن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 

اهللا عليه و سلم و حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب 
   يبولن أحدكم يف املاء الذي ال جيري مث يغتسل منه ال: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : هريرة 

  يف املاء الدائم مث يغتسل منه : وقال املخزومي 

  باب النهي عن التغوط علة طريق املسلمني و ظلهم الذي هو جمالسهم



: هريرة  أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب - ٦٧
الذي يتخلى يف طريق : وما مها ؟ قال : قيل  -أو اللعانني  -اتقوا اللعنتني : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الناس أو ظلهم 
أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا : وإمنا استدللت على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد بقوله : قال أبو بكر 

عبد اهللا ابن جعفر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان أحب ما استتر به يف حاجته هدفا أو  جلسوا جمالسهم خبرب
النخالت اجملتمعات وإمنا مسي البستان حائشا لكثرة أشجاره : حائش خنل إذ اهلدف هو احلائط واحلائش من النخل 

نخل فال يكون وقت من األوقات وال يكاد اهلدف يكون إال وله ظل إال وقت استواء الشمس فأما احلائش من ال
بالنهار إال وهلا ظل والنيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان يستحب أن يستتر اإلنسان يف الغائط باهلدف واحلائش وإن 

  كان هلما ظل 

  باب النهي عن مس الذكر باليمني

أيب كثري عن عبد عن معمر بن راشد عن حيىي بن  -يعين ابن يونس  -حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى  - ٦٨
  إذا بال أحدكم فال ميس ذكره بيمينه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

  باب االستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول املوضأ

اال حدثنا شعبة أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن بن مهدي و حممد بن جعفر ق - ٦٩
ثنا شعبة وحدثنا حيىي بن حكيم ثنا ابن أيب  -يعين ابن احلارث  -وحدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا خالد 

مسعت النضر بن أنس : حدثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال : عدي ثنا شعبة وحدثنا حيىي بن حكيم أيضا قال 
إن هذه احلشوش حمتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل : ى اهللا عليه و سلم قال عن النيب صل: حيدث عن زيد بن أرقم 

  اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث : 
هذا حديث بندار غري أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال حيىي بن حكيم يف حديث ابن أيب عدي عن النضر بن 

  أنس 

  باب إعداد األحجار لالستنجاء عند إتيان الغائط

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عبد اهللا سعيد األشج حدثنا زياد بن احلسن بن فرات عن أبيه عن جده  - ٧٠
إئتين : أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتربز فقال : عن عبد الرمحن بن األسود عن علقمة عن عبد اهللا قال 

  هي رجس : ين وطرح الروثة وقال بثالثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة محار فأمسك احلجر

  باب النهي عن احملادثة على الغائط

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى حممد بن املثىن نا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار عن  - ٧١
 عليه و سلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا: حدثين أبو سعيد اخلدري قال : حيىي بن أيب كثري عن هالل بن عياض قال 

  ال خيرج الرجالن يضربان الغائط كاشفني عن عورهتما يتحدثان فإن اهللا عز و جل ميقت على ذلك : يقول 



حدثنا عكرمة بن : قال  -يعين الوراق  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به حممد بن حيىي حدثنا سلم بن إبراهيم 
  ذا اإلسناد حنوه عمار عن حيىي بن أيب كثري عن عياض بن هالل هب

قال أبو بكر وهذا هو الصحيح هذا الشيخ هو عياض بن هالل روى عنه حيىي بن أيب كثري غري حديث وأحسب 
  عن هالل بن عياض : الوهم من عكرمة بن عمار حني قال 

  إسناده ضعيف مضطرب : قال األعظمي 

  باب النهي عن نظر املسلم إىل عورة أخيه املسلم

اهر حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن رافع نا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك أخربنا الضحاك بن أخربنا أبو ط - ٧٢
ال ينظر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه 

إىل الرجل يف الثوب الواحد وال تفضي  الرجل إىل عورة الرجل وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة وال يفضي الرجل
  املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد 

  باب كراهية رد السالم يسلم على البائل

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا أبو داود احلفري عن سفيان وحدثنا  - ٧٣
أن : فيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر ثنا س -يعين الزبري  -حممد بن بشار نا أبو أمحد 

  رجال مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السالم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مجاع األبواب االستنجاء باألحجار

  جيزيباب األمر باالستطابة باألحجار والدليل على أن االستطابة باألحجار 

  دون املاء 

حدثنا وكيع حدثنا : أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قاال  - ٧٤
 -وكانوا يستهزءون به  -: قال له بعض املشركني : األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن سلمان قال 

أجل أمرنا أن ال نستقبل القبلة وال نستنجي بأمياننا وال نكتفي : سلمان إين أرى صاحبكم يعلمكم حىت اخلراءة قال 
  بدون ثالثة أحجار ليس فيها رجيع وال عظم 

  قال بعض املشركني لسلمان : غري أن الدورقي قال 

  باب األمر باالستطابة باألحجار وترا ال شفعا

أخربنا ابن وهب أخربين يونس بن يزيد وحدثنا  أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن عبد األعلى - ٧٥
يونس أيضا حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا عتبة بن عبد اهللا أخربنا ابن املبارك أخربنا يونس وحدثنا حيىي 



أن رسول : ابن حكيم ثنا عثمان بن عمر أخربنا يونس و مالك عن الزهري عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب هريرة 
  من توصأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر : اهللا عليه و سلم قال  اهللا صلى

  أخربين أبو إدريس اخلوالين أنه مسع أبا هريرة : ويف حديث ابن املبارك 
  : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال مسعت يونس يقول 

: ضى مبا قال مالك ؟ قال فسكت ابن عيينة فقيل له أتر: ومن استجمر فليوتر قال : سئل ابن عيينة عن معىن قوله 
االستطابة باألحجار فقال ابن عيينة إمنا مثلي ومثل مالك كما قال : االستجمار : وما قال مالك ؟ قيل قال مالك 

  : األول 
  ) وابن اللبون إذا ما لز يف قرن مل يستطع صولة البزل القناعيس ( 

  ي يزيد علىباب ذكر الدليل على أن األمر باالستطابة وترا هو الوتر الذ

الواحد الثالث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر واالستطابة حبجر واحد غري جمزية إذ النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم قد أمر أن ال يكتفى بدون ثالثة أحجار يف االستطابة 

ا يعقوب بن إبراهيم نا عيسى أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن األعمش وحدثن - ٧٦
عن سفيان عن األعمش عن أيب سفيان  -يعين ابن مهدي  -بن يونس نا األعمش وحدثنا أبو موسى نا عبد الرمحن 

  إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثالثا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال 

استحباب ال أمر إجياب وأن من استطاب بأكثر من ثالثة بشفع ال باب الدليل على أن األمر بالوتر يف االستطابة أمر 
  بوتر غري عاص يف فعله إذ تارك االستحباب غري اإلجياب تارك فضيلة ال فريضة 

ثنا أبو عامر  -يعين ابن عبادة  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو غسان مالك بن سعد القيسي نا روح  - ٧٧
إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن اهللا وتر حيب : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : يرة اخلزاز عن عطاء عن أيب هر

  الوتر أما ترى السماوات سبعا واألرض سبعا والطواف سبعا وذكر أشياء 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

كن أبو عامر اخلزاز ل: قلت )  ٢١١/  ١( رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح كما يف جممع الزوائد 
  صدوق كثري اخلطأ : قال يف التقريب  -وامسه صاحل بن رستم املزين  -

  باب النهي عن االستطابة باليمني

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا بشر بن املفضل نا هشام بن عبد اهللا  - ٧٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بني أيب قتادة عن أبيه أيب قتادة قال الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا 

  إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء وإذا أتى اخلالء فال ميس ذكره بيمينه وإذا متسح فال يتمسح بيمينه : سلم 

نا نصر بن مرزوق أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن حجر أخربنا ابن املبارك عن األوزاعي وحدث - ٧٩
حدثين عبد اهللا بن  -يعين ابن أيب كثري  -عن األوزاعي حدثين حيىي  -يعين ابن أيب سلمة  -املصري حدثنا عمرو 



إذا بال أحدكم فال ميس ذكره : أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : أيب قتادة األنصاري قال حدثين أيب 
  يف اإلناء بيمينه وال يستنج بيمينه وال يتنفس 

  عن عن : هذا حديث عمرو بن أيب سلمة وقال علي بن حجر يف كلها 

  باب النهي عن االستطابة بدون ثالثة أحجار

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي بن سعيد نا ابن عجالن عن عجالن عن القعقاع بن  - ٨٠
إمنا أنا لكم مثل الوالد لولده فال يستقبل : هللا عليه و سلم قال عن النيب صلى ا: حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

  وال يستنجي بدون ثالثة أحجار ليس فيها روث وال رمة  -يعين يف الغائط  -أحدكم القبلة وال يستدبرها 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب الدليل على النهي عن االستطابة بدون ثالثة أحجار وأن االستطابة بدون

ثة أحجار ال يكفي دون االستنجاء باملاء ألن املستطبب بدون ثالثة أحجار عاص يف فعله وإن استنجى بعده باملاء ثال
  والنهي عن االستنجاء بالعظام و الرجيع 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد اهللا بن سعيد بن األشج نا ابن منري عن األعمش عن إبراهيم عن عبد  - ٨١
أجل : قال املشركون لقد علمكم صاحبكم حىت يوشك أن يعلمكم اخلراءة قال : د عن سلمان قال الرمحن بن يزي

  هنانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأمياننا أو بالعظم أو بالرجيع وقال ال يكتفي أحدكم دون ثالثة أحجار 

  باب ذكر العلة اليت من أجلها زجر عن االستنجاء بالعظام والروث

أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املنثى حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن داود وحدثنا أخربنا  - ٨٢
سألت علقمة هل : يعين ابن أيب زائدة قال أخربين داود بن أيب هند عن عامر قال  -أبو هاشم زياد بن أيوب نا حيىي 

: جلن ؟ فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت كان ابن مسعود شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة ا
ال ولكن كنا مع رسول اهللا صلى اهللا : هل شهد أحد منكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة اجلن ؟ فقال 

فبتنا بشر ليلة بات هبا : استطري أو اغتيل قال : عليه و سلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه يف األودية والشعاب فقلنا 
يا رسول اهللا فقدناك فطلبناك فلم جندك فبتنا بشر ليلة بات : وم فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا ق

وسألوه الزاد : فانطلق بنا فأرانا نرياهنم قال : أتاين داعي اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال : هبا قوم قال 
يف أيديكم أو فرما يكون حلما وكل بعر علفا لدوابكم فقال رسول  لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه يقع: فقال 

  فال تستنجوا هبما فإهنا طعام إخوانكم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  هذا حديث عبد األعلى 

ال تستنجوا بالعظم وال بالبعر فإنه زاد : ويف حديث ابن أيب زائدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اجلن  إخوانكم من

  مجاع األبواب االستنجاء باملاء



  باب ذكر ثناء اهللا عز و جل على املتطهرين باملاء 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أيب عن شرحبيل بن سعد عن  - ٨٣
إن اهللا قد أحسن عليكم : ألهل قباء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عومي بن ساعدة األنصاري مث العجالين 

: ما هذا الطهور ؟ فقالوا : حىت انقضت اآلية فقال هلم } فيه رجال حيبون أن يتطهروا { : الثناء يف الطهور وقال 
  ما نعلم شيئا إال أنه كان لنا جريان من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا 

رواه أمحد : ضعيف وله شاهد يف املستدرك وعند أمحد والطرباين كما يف اجملمع وقال إسناده : قال األعظمي 
  والطرباين يف الثالثة وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معني وأيب زرعة ووثقه ابن حبان 

  باب ذكر اسنتجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم باملاء 

إبراهيم الدورقي نا ابن علية حدثين روح بن القاسم نا عطاء بن أيب  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن - ٨٤
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تربز حلاجة أتيته مباء فيتغسل به : ميمونة عن أنس بن مالك قال 

عطاء بن أيب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن خالد بن خداش الزهراين نا سامل بن قتيبة عن شعبة عن  - ٨٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا ذهب حلاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة فإذا : ميمونة عن أنس بن مالك 

  خرج فمسح باملاء وتوضأ من اإلداوة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد العنربي حدثين أيب حدثنا شعبة عن أيب معاذ قال  - ٨٦
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج حلاجته اتبعناه أنا وغالم آخر بإداوة من ماء : سا يقول مسعت أن

  أبو معاذ هذا هو عطاء بن أيب ميمونة : قال أبو بكر 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن الوليد نا حممد بن جعفر نا شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة أنه مسع أنس  - ٨٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء وغريه : مالك يقول  بن

  فيستنجي باملاء 

  باب تسمية االستنجاء باملاء فطرة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا وكيع وحدثنا حممد بن رافع نا عبد اهللا بن منري وحدثنا  - ٨٨
نا مصعب بن شيبة عن  -وهو ابن أيب زائدة  -حدثنا زكريا : بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا حممد بن بشر قالوا عبدة 

: عشر من الفطرة : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : طلق بن حبيب عن عبد اهللا بن الزبري أن عائشة حدثته 
بط وحلق العانة وانتقاص املاء وقص األظفار وغسل قص الشارب واستنشاق املاء والسواك وإعفاء اللحية ونتف اإل

  الرباجم 
  والعاشرة ال أدري ما هي إال أن تكون املضمضة : قال عبدة يف حديثه 

  نسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة : ويف حديث وكيع قال مصعب 



  انتقاص املاء إذا نضحه باملاء نقص : قال وكيع 
  يان وال شك ومل يذكر ابن رافع العاشرة وال سف

  باب دلك اليد باألرض وغسلهما بعد الفراغ من االسنتجاء باملاء

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم ثنا أبان بن عبد اهللا البجلي حدثين إبراهيم بن  - ٨٩
ير بإداوة من ماء فاستنجى هبا أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جر: جرير عن أبيه 

  ومسح يده بالتراب : قال 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب القول عند اخلروج من املتوضأ

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى حممد بن املثىن نا حيىي بن أيب بكري نا إسرائيل عن يوسف بن أيب  - ٩٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج من الغائط : ها تقول بردة عن أبيه قال دخلت على عائشة فسمعت

  غفرانك : قال 
  حدثنا حممد بن أسلم حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل هبذا مثله 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  مجاع األبواب ذكر املاء الذي ال ينجس و الذي ينجس إذا خالطته جناسة

 صلى اهللا عليه و سلم يف نفي تنجيس املاء بلفظ جممل غري مفسر بلفظ عام مراده باب ذكر خرب روي عن النيب
  خاص 

حدثنا حممد بن بكر نا : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا أمحد بن املقدام العجلي و حممد بن حيىي القطعي قاال  - ٩١
يا : سلم أن يتوضأ فقال امرأة من نسائه أراد النيب صلى اهللا عليه و : شعبة عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال 

  املاء ال ينجسه شيء : رسول اهللا إين قد توضأت من هذا فتوضأ النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال 
  هذا حديث أمحد بن املقدام 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا والدليل على أن النيب

واملاء ال ينجسه شيء بعض املياه ال كلها وإمنا أراد املاء الذي هو قلتان فاكثر : عليه و سلم إمنا أراد بقوله  صلى اهللا
  ال دون القلتني منه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي و موسى بن عبد الرمحن املسروقي و أبو  - ٩٢
بصري قالوا حدثنا أبو أسامة نا الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر بن الزبري أن عبيد اهللا األزهر حوثرة بن حممد ال



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن املاء وما : بن عبد اهللا بن عمر حدثهم أن أباه عبد اهللا بن عمر حدثهم 
  كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث إذا : ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هذا حديث حوثرة 
  مل ينجسه شيء : وقال موسى بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه وقال أيضا 

إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث : وأما املخرمي فإنه حدثنا به خمتصرا وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ألة النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املاء وما ينوبه من السباع والدواب ومل يذكر مس

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: باب النهي عن اغتسال اجلنب يف املاء الدائم بلفظ عام مراده خاص وفيه دليل على أن قوله صلى اهللا عليه و سلم 
  أراد املاء الذي يكون قلني فصاعدا  لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل ـ -املاء ال ينجسه شيء 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى نا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري  - ٩٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن عبد اهللا حدثه أن أبا السائب موىل هشام بن زهرة حدثه أنه مسع أبو هريرة يقول 

  كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال يتناوله تناوال : يغتسل أحدكم يف املاء الدائم و هو جنب قال ال : و سلم 

  باب النهي عن الوضوء من املاء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب

  منه بذكر لفظ عام مراده خاص 

وهو ابن أيب ذباب  -عن احلارث أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا أنس بن عياض  - ٩٤
ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث : عن عطاء بن ميناء عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يتوضأ منه أو يشرب 

  باب األمر بغسل اإلناء من ولوغ الكلب

الكلب تطهريا لإلناء ال على ما ادعى  والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بغسل اإلناء من ولوغ
بعض أهل العلم أن األمر بغسله أمر تعبد وأن اإلناء طاهر والوضوء واالغتسال بذلك املاء جائز وشرب ذلك املاء 

  طلق مباح 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية عن هشام بن حسان وحدثنا حممد بن  - ٩٥
ثنا إبراهيم بن صدقة وحدثنا إمساعيل بن بشري بن منصور السليمي نا عبد األعلى وحدثنا حممد بن حيىي بشار 

القطعي نا حممد بن مروان قالوا نا هشام بن حسان وحدثنا مجيل بن احلسن قال حدثنا حممد بن مروان عن هشام 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن : ل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا: عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

  يغسل سبع مرات األوىل منهن بالتراب 
  أوهلا بالتراب : أوهلا بتراب وقال القطعي : وقال الدورقي 



عن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة  - ٩٦
  طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات : يه و سلم النيب صلى اهللا عل

حدثنا هشام عن حممد عن  -يعين حممد بن مروان  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مجيل بن احلسن نا اهلمام  - ٩٧
يغسل سبع إذا شرب الكلب من اإلناء فإن طهوره أن : قال أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم : أيب هريرة قال 

  مرات أوهلا بتراب 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بإهراق املاء الذي ولغ فيه الكلب وغسل اإلناء من ولوغ الكلب

وفيه دليل على نقض قول من زعم أن املاء طاهر واألمر بغسل اإلناء تعبد إذ غري جائز أن يأمر النيب صلى اهللا عليه 
  س و سلم هبراقة ماء طاهر غري جن

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا إمساعيل بن اجلليل حدثنا ابن علي أخربنا األعمش عن أيب  - ٩٨
إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رزين و أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

  ميشي فيه حىت يصلحه  فليهرقه وليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فال

  باب النهي عن غمس املستيقظ من النوم يده يف اإلناء قبل غسلها

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال ك حدثنا سفيان  - ٩٩
إذا استيقظ أحدكم من نومه : ال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق: عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده 
  عن أيب هريرة رواية : هذا حديث عبد اجلبار غري أنه قال 

 فإنه ال يدري أين باتت يده منه أي أنه ال: باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 
  يدري أين أتت يده من جسده 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن الوليد خبرب غريب نا حممد بن جعفر نا شعبة عن خالد احلذاء عن  - ١٠٠
إذا استيقظ أحدكم من نومه فال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا بن شقيق عن أيب هريرة قال 

  ضوئه حىت يغسلها فإنه ال يدري أين أتت يده منه يغمس يده يف إنائه أو يف و
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على أن املاء إذا خالطه فرث ما يؤكل حلمه مل ينجس

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد  - ١٠١
حدثنا من : أنه قيل لعمر بن اخلطاب : هالل عن عتبة بن أيب عتبة عن نافع بن جبري عن عبد اهللا بن عباس  بن أيب



خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد فنزلنا منزال أصابنا فيه عطش حىت ظننا أن رقابنا : شأن ساعة العسرة فقال عمر 
ن أن رقبته ستنقطع حىت أن الرجل ينحر بعريه ستنقطع حىت أن كان الرجل ليذهب يلتمس املاء فال يرجع حىت يظ

يا رسول اهللا إن اهللا قد عودك يف الدعاء خريا : فيعصر فرثه فيشربه وجيعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق 
نعم فرفع يده فلم يرجعهما حىت قالت السماء فاظلمت مث سكبت فمألوا ما : أحتب ذلك ؟ قال : فادع لنا فقال 

  هبنا ننظر فلم جندها جازت العسكر معهم مث ذ
فلو كان ماء الفرث إذا عصر جنسا مل جيز للمرء أن جيعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غري : قال أبو بكر 

واجد ملاء طاهر يغسل موضع النجس منه فأما شرب املاء النجس عند خوف التلف إن مل يشرب ذلك املاء فجائز 
اهللا عز و جل قد أباح عند االضطرار إحياء النفس بأكل امليتة والدم وحلم اخلنزير  إحياء النفس بشرب ماء جنس إذ

إذا خيف التلف إن مل يأكل ذلك وامليتة والدم وحلم اخلنزير جنس حمرم على املستغين عنه مباح للمضطر إليه إلحياء 
إذا خاف التلف على نفسه النفس بأكله فكذلك جائز للمضطر إىل املاء النجس أن حييي نفسه بشرب ماء جنس 

بترك شربه فأما أن جيعل ماء جنسا على بعض بدنه والعلم حميط أنه إن مل جيعل ذلك املاء النجس على بدنه مل خيفف 
التلف على نفسه بترك شربه فأما أن جيعل ماء جنسا على بعض بدنه والعلم حميط به أنه إن مل جيعل ذلك املاء النجس 

على نفسه وال كان يف إمساس ذلك املاء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك وال عنده على بدنه مل خيف التلف 
  ماء طاهر يغسل ما جنس من بدنه بذلك املاء فهذا غري جائز وال واسع ألحد فعله 

  على شرطهما : أخرجه ابن حبان واحلاكم وقال الذهيب 
  لكن ابن أيب هالل كان اختلط : قال األلباين 

  الوضوء بسؤر اهلرةباب الرخصة يف 

والدليل على أن خراطيم ما يأكل امليتة من السباع ومما ال جيوز أكل حلمه من الدواب والطيور إذا املاء الذي دون 
القلتني وال جناسة مرئية خبراطيمها ومناخريها إن ذلك ال ينجس املاء إذ العلم حميط أن اهلرة تأكل الفأر وقد أباح 

م الوضوء بفضل سؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل امليتة إذا ما ماس املاء الذي النيب صلى اهللا عليه و سل
دون القلتني مل ينجس ذلك خال الكلب الذي قد حض النيب صلى اهللا عليه و سلم باألمر بغسل اإلناء من ولوغه 

  سبعا وخال اخلنزير الذي هو أجنس من الكلب أو مثله 

بكر نا أبو حامت حممد بن إدريس نا حممد بن عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي حدثنا  أخربنا أبو طاهر نا أبو - ١٠٢
أن : سليمان بن مسافع بن شيبة احلجيب قال مسعت منصور بن صفية بنت شيبة حيدث عن أمه صفية عن عائشة 

  يعين اهلرة  -إهنا ليست بنجس هي كبعض أهل البيت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلم 
  سليمان بن مسافع ال يعرف وأتى خبرب منكر : قال الذهيب يف امليزان : قال األعظمي 

كان : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا إبراهيم بن احلكم بن أبان حدثين أيب عن عكرمة قال  - ١٠٣
  أبو قتادة يتوضأ من اإلناء و اهلرة تشرب منه 

  اهلرة من متاع البيت : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال عكرمة قال أبو هريرة قا
  إسناده ضعيف إبراهيم بن حكم ضعيف وأبوه صدوق عابد وله أوهام كما يف التقريب : قال األلباين 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق  - ١٠٤
وكانت حتت  -عن محيدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك  -وهو ابن أيب طلحة  -بن عبد اهللا 

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى هلا أبو قتادة اإلناء حىت : ابن أيب قتادة 
  شربت 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : نعم فقال : قلت أتعجبني يا بنت أخي ؟ قالت ف: فرآين أنظر إليه فقال : قالت كبشة 
  : و سلم قال 

  إهنا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم أو الطوافات 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب يف املاء ال ينجسه

 ما خص به النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه ما دل على أن ال جناسة يف األحياء و إن كان ال جيوز أكل حلمه إال
الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب ال يؤكل وهو من اخلبائث اليت أعلم اهللا نبيه املصطفى 

وقد أعلم صلى اهللا عليه و سلم أن سقوط الذباب يف } وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث { : حيرمها يف قوله 
نجس ما يف اإلناء من الطعام والشراب ألمره بغمس الذباب يف اإلناء إذا سقط فيه وإن كان املاء أقل من اإلناء ال ي

  قلتني 

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساين نا بشر بن املفضل نا حممد بن عجالن  - ١٠٥
إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فإن : صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا: عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال 

  يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء وإنه يتقى جبناحه الذي فيه الداء فلنغمسه كله قم لينتزعه 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

يعه مل ينجس املاء باب إباحة الوضوء باملاء املستعمل والدليل على أن املاء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو مج
  وكان املاء طاهرا ال جناسة عليه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان قال مسعت حممد بن املنكدر يقول مسعت جابر  - ١٠٦
مرضت فجاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعودين وأبو بكر ماشيني فوجدين قد أغمي : بن عبد اهللا يقول 

كيف أصنع يف مايل كيف أمضي يف مايل ؟ فلم جيبين بشيء : علي فتوضأ فصبه علي فأفقت فقلت يا رسول اهللا 
حىت نزلت : اآلية وقال مرة } إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك { حىت نزلت آية املرياث 

  آية الكاللة 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األعظمي 

  الوضوء من فضل وضوء املتوضىء باب إباحة



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد نا عبيدة بن محيد نا األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن  - ١٠٧
سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحضرت الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : جابر بن عبد اهللا قال 

طهور ؟ قال فجاء رجل بفضل ماء يف إداوة قال فصبه يف قدح فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا  أما يف القوم: و سلم 
: عليه و سلم قال مث إن القوم أتوا بقية الطهور فقال متسحوا به فسمعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

أسبغوا الطهور فقال : قال  على رسلكم فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده يف القدح يف جوف املاء مث
لقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع رسول  -قال وكان قد ذهب بصره  -والذي أذهب بصري : جابر بن عبد اهللا 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يرفع يده حىت توضأ أمجعون 
  كنا مائتني أو زيادة : قال عبيدة قال األسود حسبته قال 

  يح إسناده صح: قال األعظمي 

  باب إباحة الوضوء من فضل وضوء املرأة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد اهللا بن إسحاق  - ١٠٨
أخربين عمرو بن دينار قال أكرب علمي والذي خيطر على بايل أن أبا : اجلوهري أخربنا أبو عاصم عن ابن جريج قال 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يتوضأ بفضل ميمونة : ين أنه مسع ابن عباس الشعثاء أخرب
  إسناده على شرط مسلم : قال األعظمي 

  باب إباحة الوضوء بفضل غسل املرأة من اجلنابة

وهو  -حدثنا أبو أمحد : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن و أمحد بن منيع قاال  - ١٠٩
ثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد اهللا أخربنا ابن املبارك أخربنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع  -الزبريي 

أن امرأة من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتسلت : عن سفيان عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
  من فضلها  -أو اغتسل  -من اجلنابة ـ فتوضأ النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  هذا حديث وكيع 
  فتوضأ النيب صلى اهللا عليه و سلم من فضلها : وقال أمحد بن منيع 

املاء ال : فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال : وقال أبو موسى و عتبة بن عبد اهللا 
  ينجسه شيء 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أن سور احلائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهرا غري جنس إذ لو كان سور  باب الدليل على
  حائض جنسا ملا شرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ماءا جنسا غري مضطر إىل شربه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن مسعر بن كدام عن املقدام بن شريح عن أبيه  - ١١٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى باإلناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض مث يأخذ األناء فيضع : ن عائشة قالت ع

  فاه على موضع يف وآخذ العرق فأعضه مث يضع فاه على موضع يف 



  ناد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن مسعر و سفيان عن املقدام بن شريح هبذا اإلس
  حنوه 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل

ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن حتت البحر نارا وحتت النار حبرا حىت عد سبعة أحبر 
  سبعة نريان وكره الوضوء من مائه هلذه العلة زعم 

ا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا عبد اهللا بن وهب أن مالكا حدثه قال أخربن - ١١١
وهو من بين عبد  -أن املغرية بن أيب بردة  -من آل ابن األزرق  -حدثين صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة 

يا رسول اهللا إنا نركب : ليه و سلم فقال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا ع: أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول  -الدار 
  هو الطهور ماؤه احلالل ميتته : البحر وحنمل القليل من املاء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال 

  هذا حديث يونس 
البحر  نركب: عن صفوان بن سليم ومل يقل من آل ابن األزرق وال من بين عبد الدار وقال : وقال حيىي بن حكيم 

  أزمانا 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أمحد بن حنبل نا أبو القاسم بن أيب الزناد حدثين إسحاق بن  - ١١٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن البحر قال : عن جابر  -يعين عبيد اهللا : قال أمحد  -حازم عن ابن مقسم 

   هو الطهور ماؤه واحلالل ميتته: 
و موارد الظمآن  ٣٨إسناده صحيح إذ له شاهد من رواية أيب هريرة عند ابن ماجه يف الطهارة : قال األعظمي 

   ١٢٠حديث 

  باب الرخصة يف الوضوء والغسل من املاء الذي يكون يف أواين أهل الشرك

  وأسقيتهم والدليل على أن اإلهاب يطهر بدباغ املشركني إياه 

ا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي بن سعيد القطان و ابن أيب عدي و سهل بن يوسف و أخربنا أبو طاهر ن - ١١٣
كنا مع رسول : حدثنا عوف عن أيب رجاء حدثنا عمران بن حصني قال : عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي قالوا 

فابغيا لنا املاء فانطلقا فلقيا امرأة اذهبا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فدعا فالنا ودعا علي بن أيب طالب فقال 
عهدي باملاء أمس هذه الساعة ونفرنا : أين املاء ؟ قالت : على بعري فقاال هلا  -أو بني مزادتني  -بني سطيحتني 

هذا الذي يقال له : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت : أين ؟ قاال هلا : انطلقي فقالت : خلوفا فقال هلا 
: هو الذي تعنني فانطلقا فجاءا هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحدثاه احلديث فقال : ؟ قاال هلا الصابئ 

قاال  -أو السطيحتني  -استنزلوها من بعريها ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإناء فجعل فيه أفواه املزادتني 



أن اسقوا واستقوا : مث أطلق أفواههما مث نودي يف الناس  -تني أو السطيح -مث مضمض مث أعاد يف أفواه املزادتني : 
  وذكر احلديث بطوله 

  باب الرخصة يف الوضوء من املاء يكون يف جلود امليتة إذا دبغت

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا حيىي بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة  - ١١٤
: أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له : جلعد عن أخيه عن ابن عباس قال عن سامل بن أيب ا

  دباغه يذهب خببثه أو جنسه أو رجسه : إنه ميتة قال 
  رواه احلاكم 
  إسناده صحيح : وقال )  ١٧/  ١( و البيهقي : قال األلباين 

   ينجس املاء إذاباب الدليل على أن أبوال ما يوكل حلمه ليس بنجس و ال

خالطه إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر بشرب أبوال اإلبل مع ألباهنا ولو كان جنسا مل يأمر بشربه وقد أعلم أن 
ال شفاء يف احملرم و قد أمر باالستشفاء بأبوال اإلبل و لو كان جنسا كان حمرما كان داءا ال دواءا وما كان فيه شفاء 

  أيتداوى باخلمر ؟ فقال إمنا هي داء و ليست بدواء : يه و سلم ملا سئل كما أعلم صلى اهللا عل

نا سعيد نا قتادة  -يعين ابن زريع  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا يزيد  - ١١٥
اهللا عليه و سلم  من عكل وعرينة قدموا على رسول اهللا صلى -أو رجاال  -أن أناسا : أن أنس بن مالك حدثهم 

املدينة فتكلموا باإلسالم وقالوا يا رسول اهللا إنا أهل ضرع ومل نكن أهل ريف فاستوحشوا املدينة فأمر هلم رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذود وراع وأمرهم أن خيرجوا فيها فيشربوا من أبواهلا وألباهنا 

  فذكر احلديث بطوله 

اهللا عليه و سلم يف إجازة الوضوء باملد من املاء أوهم بعض العلماء أن توقيت باب ذكر خرب روي عن النيب صلى 
  املد من املاء للوضوء توقيت ال جيوز الوضوء بأقل منه 

نا شعبة عن عبد اهللا بن  -يعين ابن مهدي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا عبد الرمحن  - ١١٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ مبكوك : مسعت أنس بن مالك يقول  عبد اهللا بن جرب بن عتيك قال

  ويغتسل خبمسة مكاكي 
  املكوك يف هذا اخلرب املد نفسه : قال أبو بكر 

  باب ذكر الدليل على أن توقيت املد من املاء للوضوء أن الوضوء باملد جيزئ

إذ لو مل جيزئ الزيادة على ذلك وال النقصان منه كان على  ال إنه ال يسع املتوضئ أن يزيد على املد أو ينقص منه
املرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من املاء فيتوضأ به ال يبقى منه شيئا وقد يرفق املتوضئ بالقليل من املاء فيكفي 

  أعضاء الوضوء وخيرق بالكثري فال يكفي لغسل أعضاء الوضوء 



من كتابه حدثنا ابن فضيل عن حصني و يزيد بن أيب زياد عن سامل بن حدثنا هارون بن إسحاق اهلمذاين  - ١١٧
جيزئ من الوضوء املد ومن اجلنابة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا قال 

  الصاع 
  قد كفى من هو خري منك وأكثر شعرا : ال يكفينا ذلك يا جابر ؟ فقال : فقال له رجل 

جيزئ من الوضوء املد داللة على أن توقيت املد من املاء للوضوء أن : بو بكر يف قوله صلى اهللا عليه و سلم قال أ
  ذلك جيزئ ال أنه جيوز النقصان منه وال الزيادة فيه 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف الوضوء بأقل من قدر املد من املاء

نا حممد بن العالء بن كريب اهلمداين نا حيىي بن أيب زائدة عن شعبة عن ابن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر - ١١٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت بثلثي مد : عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد  -وهو حبيب بن زيد  -زيد 

  فجعل يدلك ذراعه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  املاء الذي يتوضأ به املرء فيضيق باب ذكر الدليل على أن ال توقيت يف قدر

على املتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر املاء الذي يتوضأ به املرء مقدارا ال جيوز أن يزيد عليه و ال 
ينقص منه شيئا ملا جاز أن جيتمع اثنان وال مجاعة على إناء واحد فيتوضئوا منه مجيعا و العلم حميط أهنم إذا اجتمعوا 

  ى إناء واحد يتوضئون منه فإن بعضهم أكثر محال للماء من بعض عل

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن الوليد نا حممد بن جعفر نا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن  - ١١٩
  كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نتوضأ من إناء واحد : عائشة رضي اهللا عنها قالت 

نا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين نا أبو خالد عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أخرب - ١٢٠
  كنا نتوضأ رجاال ونساء ونغسل أيدينا يف إناء واحد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

املعتمر قال مسعت عبيد اهللا عن نافع عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا  - ١٢١
أنه أبصر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد : عبد اهللا 

  كلهم يتطهر منه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ةباب استحباب القصد يف صب املاء و كراهة التعدي فيه و األمر باتقاء وسوس

  املاء 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا أبو داود نا خارجة بن مصعب عن يونس عن احلسن عن  - ١٢٢
إن للوضوء شيطانا يقال له وهلان : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عيت بن ضمرة السعدي عن أيب بن كعب 

  فاتقوا وسواس املاء 
  فرد به خارجة بن مصعب وهو متروك و يدلس عن الكذابني إسناده ضعيف ين: قال األعظمي 

  مجاع األبواب األواين اللوايت يتوضأ فيهن أو يغتسل

  باب إباحة الوضوء والغسل يف أواين النحاس

مسعت عبد الرزاق وقال : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي و حممد بن رافع قال حممد بن حيىي  - ١٢٣
قال رسول اهللا : ا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ن: ابن رافع 

صبوا علي من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إىل : صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه 
منهن حىت طفق يشري إلينا أن قد فعلنت فأجلسناه يف خمضب حلفصة من حناس وسكبنا عليه املاء : الناس قالت عائشة 

  مث خرج 
أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به حممد بن حيىي مرة نا عبد الرزاق مرة أخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن 

  : عائشة 
  مث خرج : من حناس ومل يقل : مبثله غري أنه مل يقل 

  فة الذي يتوهم أنباب إباحة الوضوء من أواين الزجاج ضد قول بعض املتصو

  اختاذ أواين الزجاج من اإلسراف إذ اخلزف أصلب وأبقى من الزجاج 

أن : عن ثابت عن أنس  -يعين ابن زيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا محاد  - ١٢٤
فوضع أصابعه فيه  -زجاج أحسبه قال قدح  -رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء 

فجعل القوم يتوضئون األول فاألول فحزرهتم ما بني السبعني إىل الثمانني فجعلت أنظر إىل املاء كأنه ينبع من بني 
  أصابعه 

  رحراح مكان الزجاج بال شك : روى هذا اخلرب غري واحد عن محاد بن زيد فقالوا : قال أبو بكر 
  مد بن حيىي نا أبو النعمان نا محاد هبذا احلديث أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حم

  أيت بقدح زجاج وقال يف حديث أيب النعمان بإناء زجاج : وقال يف حديث سليمان بن حارث 
  والرحراح إمنا يكون الواسع من أواين الزجاج ال العميق منه : قال أبو بكر 

  باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب

ا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشيم أخربنا حصني عن سامل بن أيب اجلعد أخربنا أبو طاهر ن - ١٢٥
عطش الناس يوم احلديبية ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني يديه ركوة يتوضأ منها : عن جابر بن عبد اهللا قال 

فوضع يديه : إال ما بني يديك قال ما لنا ماء نتوضأ وال نشرب : ما لكم ؟ قالوا : إذ جهش الناس حنوه قال فقال 



فشربنا وتوضأنا قال : فجعل املاء يفور من بني أصابعه أمثال العيون قال : يف الركوة ودعا مبا شاء اهللا أن يدعو قال 
  كنا مخس عشرة مائة ولو كنا مائة ألف لكفانا : كم كنتم ؟ قال : قلت جلابر 

رافع نا وهب بن جرير نا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن - ١٢٦
أكان النيب صلى اهللا عليه و : أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقعب صغري فتوضأ منه فقلت ألنس : مالك قال 

  كنا نصلي الصلوات بالوضوء : نعم قلت فأنتم ؟ قال : سلم يتوضأ عند كل صالة ؟ قال 

  اجلفان والقصاع باب إباحة الوضوء من

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا ابن عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن  - ١٢٧
بت يف بيت خاليت ميمونة فبقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف يصلي من الليل فبال مث : ابن عباس قال 

فتوضأ وضوءا بني الوضوءين  -أو اجلفنة  -قربة فصب يف القصعة غسل وجهه ويديه مث نام مث قام وأطلق شناق ال
  وقام يصلي فقمت فتوضأت فجئت عن يساره فأخذين فجعلين عن ميينه 

  باب األمر بتغطية األواين اليت يكون فيها املاء للوضوء بلفظ جممل غري

  مفسر ولفظ عام مراده خاص 

أمرنا : عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال  -بن عبد اهللا يعين ا -حدثنا أبو يونس الواسطي ثنا خالد  - ١٢٨
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء اإلناء 

قد أوقع النيب صلى اهللا عليه و سلم اسم الوضوء على املاء الذي يتوضأ به وهذا من اجلنس الذي : قال أبو بكر 
أن العرب يوقع االسم على الشيء يف االبتداء على ما يؤول إليه األمر يف املتعقب  أعلمت يف غري موضع من كتبنا

  إذ املاء قبل أن يتوضأ به إمنا وقع عليه اسم الوضوء ألنه يؤول إىل أن يتوضأ به 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

 عليه و سلم إمنا أمر بتغطية األواين باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا والدليل على أن النيب صلى اهللا
  بالليل ال بالنهار مجيعا 

حدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أيب الزبري وحدثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا أبو  - ١٢٩
ليه و سلم أتيت النيب صلى اهللا ع: حدثين أبو محيد قال : عاصم عن ابن جريج عن أيب الزبري أنه مسع جابرا يقول 

  أال مخرته ولو تعرض عليه بعود : بقدح لنب من النقيع غري خممر فقال 
إمنا أمر باآلنية أن ختمر : إمنا أمر باألبواب أن يغلق ليال وإمنا أمر باألسقية أن خيمر ليال وقال الدارمي : قال أبو محيد 

  األبواب : ليال وباألوعية أن توكأ ليال ومل يذكر 



قال قال ابن جريج أخربين أبو  -يعين ابن حممد  -د بن منصور الرمادي أخربنا ابن حجاج حدثنا أمح - ١٣٠
إمنا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم باألسقية أن توكأ ليال : الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا قال قال أبو محيد 

  وباألبواب أن تغلق ليال 

واين والعلة اليت من أجلها أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بتخمري باب األمر بتسمية اهللا عز و جل عند ختمري األ
  اإلناء 

حدثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريح أخربين عطاء عن جابر بن عبد اهللا  - ١٣١
ح مغلقا و أطفئ أغلق بابك واذكر اسم اهللا فإن الشيطان ال يفت: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  مصباحك واذكر اسم اهللا وأوك سقاك واذكر اسم اهللا ومخر إناءك واذكر اسم اهللا ولو بعود تعرضه عليه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن فطر بن خليفة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد  - ١٣٢
أغلقوا أبوابكم ن وأوكوا أسقيتكم ومخروا آنيتكم وأطفئوا : سلم قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا قال 

سرجكم فإن الشيطان ال يفتح غلقا وال حيل وكاء وال يكشف غطاء وإن الفويسقة رمبا اضرمت على أهل البيت 
  نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إىل أن تذهب فجوة العشاء 

  صحيف وإمنا هو فجوة العشاء وهي اشتداد الظالم فحوة العشاء وهذا ت: قال لنا يوسف 
ففي اخلرب داللة على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بتغطية األواين وإيكاء األسقية إذ : قال أبو بكر 

الشيطان ال حيل وكاء السقاء وال يكشف غطاء اإلناء ال أن ترك تغطية اإلناء معصية هللا عز و جل وال أن املاء 
بترك تغطية اإلناء إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غري موكإ شرب منه  ينجس

فيشبه أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أمر بإيكاء السقاء وتغطية اإلناء وأعلم الشيطان إذا وجد السقاء غري 
  ناء غري مغطى شرب منه موكإ شرب منه كان يف هذا ما دل على أنه إذا وجد اإل

  حدثنا باخلرب الذي ذكرت من إعالم النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا وجد السقاء غري موكإ شرب منه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا إمساعيل بن عبد الكرمي الصنعاين أبو هشام نا إبراهيم بن  - ١٣٣
: وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد اهللا األنصاري  عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل عن

أوكوا األسقية وغلقوا األبواب إذا رقدمت بالليل ومخروا : وأخربين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 
وجد الباب  الشراب والطعام فإن الشيطان يأيت فإن مل جيد الباب مغلقا دخله وإن مل جيد السقاء موكأ شرب منه وإن
  مغلقا والسقاء موكأ مل حيل وكأ ومل يفتح مغلقا وإن مل جيد أحدكم إلنائه ما خيمر به فليعرض عليه عودا 

  وإمنا بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء لبدء النيب صلى اهللا عليه و سلم به قبل الوضوء عند دخول منزله 
  إسناده جيد : قال األلباين 

   عليه و سلم بالسواك عند دخوله منزلهباب بدء النيب صلى اهللا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا حممد بن بشار نا عبد الرمحن بن مهدي ونا يوسف بن موسى حدثنا وكيع  - ١٣٤
يعين  -حدثنا سفيان وحدثنا حممد بن بشار نا يزيد بن هارون أخربنا مسعر حدثنا علي بن خشرم أخربنا علي : قاال 



بأي شيء كان النيب صلى اهللا : قلت لعائشة : مسعر كالمها عن املقدام بن شريح عن أبيه قال عن  -ابن يونس 
  بالسواك : عليه و سلم يبدأ إذا دخل البيت ؟ قالت 

  إذا دخل بيته : وقال يوسف 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  باب فضل السواك وتطهري الفم به

بو بكر نا احلسن بن قزعة بن عبيد اهلامشي نا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن أخربنا أبو طاهر نا أ - ١٣٥
السواك مطهرة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عثمان بن أيب سليمان عن عبيد بن عمري عن عائشة قالت 

  للفم مرضاة للرب 
  رجال إسناده ثقات : قال األعظمي 

  واحلديث صحيح : قال األلباين 

  ستحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجدباب ا

نا حصني وحدثنا  -يعين ابن القاسم  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حصني بن أمحد بن يونس نا عنز  - ١٣٦
: حدثنا حصني بن عبد الرمحن وقال : حدثنا ابن فضيل قال علي قال : علي بن املنذر و هارون بن إسحاق قاال 

ني وحدثنا بندار نا ابن أيب عدي عن شعبة عن حصني وحدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا عن حص: هارون 
يعين ابن عيينة عن منصور وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرمحن نا سفيان عن منصور و حصني و األعمش  -سفيان 

كان النيب صلى : ة قال ونا يوسف بن موسى نا وكيع نا سفيان عن منصور و حصني كلهم عن أيب وائل عن حذيف
  اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك 

  هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق 
  مل يقل أبو موسى و سعيد بن عبد الرمحن للتهجد 

  باب فضل الصالة اليت يستاك هلا على الصالة اليت ال يستاك هلا إن صح اخلرب

: ر نا حممد بن حيىي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد نا أيب حممد بن إسحاق قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بك - ١٣٧
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فذكر حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

  فضل الصالة اليت يستاك هلا على الصالة اليت ال يستاك هلا سبعني ضعفا : سلم 
أنا استثنيت صحة هذا اخلرب ألين خائف أن يكون حممد بن إسحاق مل يسمع من حممد بن مسلم وإمنا :  قال أبو بكر

  دلسه عنه 
   ١٥٠٣ابن اسحق مدلس ومل يصرح بالتحديث لذا خرجته يف الضعيفة : قال األلباين 

  باب األمر بالسواك عند كل صالة أمر ندب وفضيلة ال أمر وجوب وفريضة



طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أمحد بن خالد الواهيب نا حممد بن إسحاق عن حممد بن حيىي أخربنا أبو  - ١٣٨
قلت توضأ ابن عمر لكل صالة طاهرا أو غري طاهرا عمن ذاك ؟ : بن حبان عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر قال 

حدثها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حدثته أمساء بنت زيد بن اخلطاب أن عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر 
أمر بالوضوء لكل صالة طاهرا كان أو غري طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صالة فكان ابن عمر يري 

  أن به قوة على ذلك فكان ال يدع الوضوء لكل صالة 
  صرح ابن اسحق بالتحديث عند أمحد واحلاكم فالسند حسن : قال األلباين 

  ر الدليل على أن األمر بالسواك أمر فضيلة ال أمر فريضةباب ذك

إذ لو كان السواك فرضا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أمته شق ذلك عليهم أو مل يشق وقد أعلم صلى اهللا عليه و 
أمره سلم أنه كان يأمر به أمته عند كل صالة لو أن ذلك يشق عليهم فدل هذا القول منه صلى اهللا عليه و سلم أن 

  بالسواك أمر فضيلة و أنه إمنا أمر به من خيف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه 

 -وهو عبد اهللا بن ذكوان  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن أيب الزناد  - ١٣٩
ر بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ له النيب صلى اهللا عليه و سلم وحدثنا عبد اجلبا

لوال أن يشق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هبذا اإلسناد قال  -وهو ابن عيينة  -حدثنا سفيان : قاال 
  على أميت ألمرهتم بتأخري العشاء والسواك عند كل صالة 

  مل يؤكد املخزومي تأخري العشاء 

علي بن معبد نا روح بن عبادة نا مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا  - ١٤٠
لوال أن يشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرمحن عن أيب هريرة قال 

  وضوء 
عند كل وضوء ورواه  هذا اخلرب يف املوطأ عن أيب هريرة لوال أن يشق على أمته ألمرهم بالسواك: قال أبو بكر 

  الشافعي و بشر بن عمر كراوية روح 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب صفة استياك النيب صلى اهللا عليه و سلم

عن غيالن بن جرير عن  -يعين ابن زيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا محاد  - ١٤١
على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يسنت وطرف السواك على لسانه  دخلت: أيب بردة عن أيب موسى قال 

  عا عا : وهو يقول 

  مجاع أبواب الوضوء و سننه

  باب إجياب إحداث النية للوضوء والغسل



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي ابن حبيب احلارثي و أمحد ابن عبدة الضيب قاال حدثنا محاد ابن زيد عن  - ١٤٢
مسعت رسول : ابن سعيد عن حممد ابن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص الليثي قال مسعت عمر ابن اخلطاب يقول  حيىي

إمنا األعمال بالنية وإمنا المرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا وإىل رسوله : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  بها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه فهجرته إىل اهللا وإىل رسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصي

ـ أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد ابن الوليد نا عبد الوهاب يعين ابن عبد اجمليد الثقفي قال مسعت  - ١٤٣
حيىي ابن سعيد يقول أخربين حممد ابن إبراهيم أنه مسع علقمة ابن وقاص الليثي يقول مسعت عمر ابن اخلطاب يقول 

  األعمال بالنية وإمنا المرئ ما نوى : عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مس: 

  باب ذكر تسمية اهللا عز و جل عند الوضوء 

حدثنا عبد الرزاق : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد ابن حيىي و عبد الرمحن بن بشر ابن احلكم قاال  - ١٤٤
  : ل أخربنا معمر عن ثابت و قتادة عن أنس قا

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ههنا ماء ؟ : طلب من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وضوءا فلم جيدوا 
فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وضع يده يف اإلناء الذي فيه املاء مث قال توضأ وابسم اهللا فرأيت املاء يفور من 

كم تراهم كانوا ؟ قال حنوا من : م قال ثابت فقلت ألنس بني أصابعه و القوم يتوضئون حىت توضؤا من آخره
  سبعني 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب األمر بغسل اليدين ثالثا عند االستيقاظ من النوم قبل إدخاهلما اإلناء

شقيق أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخربنا بشر بن املفضل نا خالد احلذاء عن عبد اهللا بن  - ١٤٥
إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمسن يده يف اإلناء حىت : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة 

  يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده 
  من إنائه : نا بشر بن معاذ هبذا فبلغ وقال 

  باب كراهة معارضة خرب النيب عليه السالم بالقياس والري

أن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم جيب قبوله إذا علم املرء به و إن مل يدرك ذلك عقله ورأيه قال اهللا والدليل على 
  } وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا و رسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم { عز و جل 

أخربين ابن هليعة و جابر بن إمساعيل  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي - ١٤٦
: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : احلضرمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 

  إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يدخل يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالث مرات فإنه ال يدري أين باتت يده 
أخربك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فحصبه ابن عمر وقال : ن كان حوضا قال أرأيت إ: فقال له رجل 

  ! أرأيت إن كان حوضا : وتقول 



ابن هليعة ليس ممن أخرج حديثه يف هذا الكتاب إذا تفرد برواية وإمنا أخرجت هذا اخلرب ألن جابر بن : قال أبو بكر 
  إمساعيل معه يف اإلسناد 

  ه صحيح إسناد: قال األعظمي 
التحقيق العلمي يقتضي أن ابن هليعة صحيح احلديث إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة ومنهم عبد اهللا : قال األلباين 

  بن وهب وهذا من روايته عنه كما ترى وله شاهد مضى 

  باب صفة غسل اليدين قبل إدخاهلما اإلناء وصفة وضوء النيب صلى اهللا عليه و

  سلم 

نا زائدة بن  -يعين ابن مهدي  -طاهر نا أبو بكر نا حممد بن أيب صفوان الثقفي نا عبد الرمحن  أخربنا أبو - ١٤٧
ائتوين : دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر مث قال لغالم له : قدامة عن خالد بن علقمة اهلمداين عن عبد خري قال 

ظر إليه فأخذ بيمينه اإلناء فأكفأ على يده بطهور فجاءه الغالم بإناء فيه ماء وطست قال عبد خري وحنن جلوس نن
كل : اليسرى مث غسل كفيه مث أخذ اإلناء بيده اليمىن فأفرغ على يده اليسرى فعله ثالث مرات قال عبد خري 

ذلك ال يدخل يده اإلناء حىت يغسلها مرات مث أدخل يده اليمىن اإلناء فمأل فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده 
غسل وجهه ثالث مرات مث غسل يده اليمىن ثالث مرات إىل املرفق مث غسل يده اليسرى  اليسرى ثالث مرات مث

ثالث مرات إىل املرفق مث أدخل يده اليمىن يف اإلناء حىت غمرها املاء مث رفعها مبا محلت من املاء مث مسحها بيده 
 صب على رجله اليمىن فغسلها ثالث اليسرى مث مسح رأسه بيديه كلتيهما أو مجيعا مث أدخل يده اليمىن يف اإلناء مث

مرات بيده اليسرى مث صب بيده اليمىن على قدمه اليسرى فغسلها ثالث مرات بيده اليسرى مث أدخل يده اليمىن 
هذا طهور نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن أحب أن ينظر إىل طهور نيب اهللا : فمأل من املاء مث شرب منه مث قال 

  م فهذا طهوره صلى اهللا عليه و سل
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة املضمضمة واالستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا ابن إدريس نا ابن عجالن عن زيد بن أسلم  - ١٤٨
 عليه و سلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق مث رأيت النيب صلى اهللا: عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال 

غرف غرفة فغسل وجهه مث غرف غرفة فغسل يده اليمىن وغرف غرفة فغسل يده اليسرى وغرف غرفة فمسح 
  رأسه وباطن أذنيه وظاهرمها وأدخل أصبعيه فيهما وغرف غرفة فغسل رجله اليمىن وغرفة فغسل رجله اليسرى 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  اب األمر باالستنشاق عند االستيقاظ من النوم وذكر العلة اليت من أجلهاب

  أمر به 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا صاحل بن عبد الرمحن بن عمرو بن احلارث املصري و أمحد بن عبد اهللا بن  - ١٤٩
عن  -وهو يزيد بن عبد اهللا  - عبد الرحيم الربقي قاال حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب أخربنا أبو اهلاد

  : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أيب هريرة 
  إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثالث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه 

  صائم باب األمر باملبالغة يف االستنشاق إذا كان املتوضىء مفطرا غري

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الزعفراين و زياد بن حيىي احلساين و إسحاق بن حامت بن سنان املدائين و  - ١٥٠
حدثنا حيىي بن سليم حدثنا إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن : رزق اهللا بن موسى و اجلماعة قالوا 

أسبغ الوضوء وخلل األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن : ضوء قال يا رسول اهللا أخربين عن الو: قلت : أبيه قال 
  تكون صائما 

  إسناده صحيح وله متابع عند احلاكم : قال األعظمي 

  باب ختليل اللحية يف الوضوء عند غسل الوجه

عن عامر  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل - ١٥١
عن عثمان بن عفان أنه توضأ فغسل وجهه ثالثا واستنشق ثالثا ومضمض ثالثا : بن شقيق عن شقيق بن سلمة 

هكذا رأيت رسول اهللا : ومسح برأسه وأذنيه ظاهرمها وباطنهما ورجليه ثالثا وخلل حليته وأصابع الرجلني وقال 
  صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 

  ف عامر بن شفيق لني احلديث كما يف التقريب إسناده ضعي: قال األلباين 
ليس يف ختليل اللحية شيء صحيح وقال : قال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه : قال احلافظ قي التلخيص : قال األعظمي 

  ال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ختليل اللحية شيء : ابن أيب حامت عن أبيه 

حدثنا إسرائيل  -يعين ابن مهدي  -كر نا إسحاق بن منصور أخربنا عبد الرمحن أخربنا أبو طاهر نا أبو ب - ١٥٢
رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثالثا ومضمض واستنشق : عن عامر ابن شقيق عن شقيق بن سلمة قال 

ني غسل وغسل وجهه ثالثا ومسح بأذنيه ظاهرمها وباطنهما وغسل رجليه ثالثا ثالثا وخلل أصابعه وخلل حليته ح
وذكر يديه : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل كما رأيتموين فعلت قال عبد الرمحن : وجهه ثالثا وقال 

  إىل املرفقني وال أدري كيف ذكره 
  عامر بن شقيق هذا هو ابن محزة األسدي و شقيق بن سلمة هو أبو وائل : قال أبو بكر 
  إسناده ضعيف كما سبق : قال األلباين 

  اب استحباب صك الوجه باملاء عند غسل الوجهب

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا حممد بن إسحاق حدثين حممد بن  - ١٥٣
دخل علي علي بييت وقد بال فدعا بوضوء : طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد اهللا اخلوالين عن ابن عباس قال 



يا ابن عباس أال أتوضأ لك وضوء رسول اهللا صلى اهللا : أخذ املد أو قريبه حىت وضع بني يديه فقال فجئناه بقعب ي
بلى فداك أيب وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه مث مضمض واستنشق واستنثر مث أخذ : عليه و سلم ؟ فقلت 

  بيمينه يعين املاء فصك هبا وجهه وذكر احلديث 
  من أجل اخلالف املعروف يف ابن اسحق وقد صرح بالتحديث  إسناده حسن: قال األلباين 

  باب استحباب جتديد محل املاء ملسح الرأس غري فضل بلل اليدين

 -وهو ابن احلارث  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي حدثين عمرو  - ١٥٤
أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن زيد بن عاصم املازين يذكر أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه مسع عبد 

عليه و سلم توضأ فمضمض مث استنثر مث غسل وجهه ثالثا ويده اليمىن ثالثا واألخرى ثالثا ومسح رأسه مباء غري 
  فضل يده وغسل رجليه حىت أنقامها 

  س وصفةباب استحباب مسح الرأس باليدين مجيعا ليكون أوعب ملسح مجيع الرأ

  املسح والبدء مبقدم الرأس قبل املؤخر يف املسح 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا مالك عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن  - ١٥٥
ذهب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح رأسه بيديه وأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث : عبد اهللا بن زيد 

  هبما إىل قفاه مث ردمها حىت رجع إىل املكان الذي بدأ منه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن حيىي املازين  - ١٥٦
يه مرتني مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثالثا وغسل يد: عن أبيه عن عبد اهللا بن زيد 

  مسح برأسه وبدأ باملقدم مث غسل رجليه 

  باب ذكر الدليل على أن املسح على الرأس إمنا يكون مبا يبقى من بلل املاء

مث أدخل يده اليمىن يف : خرب عبد خري عن علي : على اليدين ال بنفس املاء كما يكون الغسل باملاء قال أبو بكر 
  ا محلت من املاء مث مسحها بيده اليسرى مث مسح رأسه بيديه كلتيهما أو مجيعا اإلناء حىت غمرها املاء مث رفعها مب

  باب مسح مجيع الرأس يف الوضوء

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد ابن رافع نا إسحاق ابن عيسى قال سألت مالكا عن الرجل مسح  - ١٥٧
ىي ابن عمارة عن أبيه عن عبد اهللا ابن زيد املازين حدثين عمرو ابن حي: مقدم رأسه يف الوضوء أجيزيه ذلك ؟ فقال 

مسح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسه يف وضوئه من ناصيته إىل قفاه مث رد يديه إىل ناصيته ومسح : قال 
  رأسه كله 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  باب مسح باطن األذنني و ظاهرمها

  ان وخرب ابن عباس يف مسح األذنني ظاهرمها وباطنهما قد أمليت حديث عثمان بن عف: قال أبو بكر 

باب ذكر الدليل علة أن الكعبني اللذين أمر املتوضئ بغسل الرجلني إليهما العظمان الناتئان يف جانيب القدم ال 
  العظم الصغري الناتئ على ظهر القدم على ما يتومهه من يتحذلق ممن ال يفهم العلم و ال لغة العرب 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف نا ا بن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب أخرب - ١٥٨
أن عثمان دعا يوما وضوءا فذكر احلديث يف صفة وضوء النيب صلى : عن عطاء ابن يزيد أخربه أن محران أخربه 

  مثل ذلك  مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات واليسرى: اهللا عليه و سلم قال 
يف هذا اخلرب داللة على أن الكعبني مها العظمان الناتئان يف جانيب القدم إذ لو كان العظم الناتئ على : قال أبو بكر 

  ظهر القدم لكان للرجل اليمىن كعب واحد ال كعبان 

عن  - اجلعد هو ابن أيب -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار نا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد  - ١٥٩
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر يف سوق ذي اجملاز وعليه حلة : جامع بن شداد عن طارق احملاريب قال 

ال إله إال اهللا تفلحوا ورجل يتبعه يرميه باحلجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه : يا أيها الناس قولوا : محراء وهو يقول 
من هذا : غالم بين عبد املطلب فقلت : من هذا ؟ قالوا : عوه فإنه كذاب فقلت يا أيها الناس ال تطي: وهو يقول 

  هذا عبد العزى أبو هلب : الذي يتبعه يرميه باحلجارة ؟ قالوا 
ويف هذا اخلرب داللة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ يف جانيب القدم إذ الرمية إذا جاءت من : قال أبو بكر 

  تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم وراء املاشي ال تكاد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن زكريا بن أيب زائدة حدثنا أبو القاسم اجلديل قال  - ١٦٠
ا عن أيب القاسم اجلديل قال مسعت مسعت النعمان بن بشري وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا ابن أيب غنية عن زكري: 

واهللا  -ثالثا  -أقيموا صفوفكم : أقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوجهه فقال : النعمان بن بشري يقول 
فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه : لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم قال 

   ومنكبه مبنكب صاحبه
  هذا لفظ حديث وكيع 

أبو القاسم اجلديل هذا هو حسني بن احلارث من جديلة قيس روى عنه زكريا بن أيب زائدة و أبو : قال أبو بكر 
  مالك األشجعي و حجاج بن أرطاة و عطاء بن السائب عداده يف الكوفيني 

انب القدم الذي ميكن القائم يف ويف هذا اخلرب ما نفى الشك واالرتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي يف ج
الصالة أن يلزقه بكعب من هو قائم إىل جنبه يف الصالة والعلم حميط عند من ركب فيه العقل أن املصلني إذا قاموا 
يف الصف مل ميكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غريه وهذا غري ممكن وما كونه غري ممكن مل يتوهم عاقل 

  كونه 
  سناده صحيح إ: قال األعظمي 



باب التغليظ يف ترك غسل العقبني يف الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمني ال مسحهما إذا كانتا غري 
مغطيتني باخلف أو ما يقوم مقام اخلف ال على ما زعمت الروافض أن الفرض نسح القدمني ال غسلهما إذ لو كان 

ويل : ويل له وقال صلى اهللا عليه و سلم : لتارك فضيلة املاسح على القدمني مؤديا للفرض ملا جاز أن يقال 
  لألعقاب من النار إذا ترك املتوضئ غسل عقبيه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن هالل بن يساف عن أيب حيىي عن  - ١٦١
ن مكة إىل املدينة حىت إذا كنا مباء بالطريق رجعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م: عبد اهللا بن عمرو قال 

تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقاهبم بيض تلوح مل ميسها املاء فقال رسول اهللا صلى 
  ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء : اهللا عليه و سلم 

العزيز الدراوردي وحدثنا يوسف بن موسى نا جرير أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة نا عبد  - ١٦٢
  : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : كالمها عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 

  ويل لألعقاب من النار 

  باب التغليظ يف ترك غسل بطون األقدام يف الوضوء فيه أيضا داللة على أن

للفرض ال كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورمها ال غسل مجيع املاسح على ظهر القدمني غري مؤد 
  القدمني 

 -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى نا حيىي بن عبد اهللا بن بكري حدثين الليث عن حيوة  - ١٦٣
يب صلى اهللا عليه و مسع الن: أنه : عن عقبة بن مسلم عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي  -وهو ابن شريح 

  : سلم قال 
  ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن املسح على القدمني غري جائز ال كما زعمت الروافض

  واخلوارج 

ين جرير بن حازم أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أصبغ بن الفرج أخربين ابن وهب أخرب - ١٦٤
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قد توضأ وترك : األزدي حدثين قتادة بن دعامة نا أنس بن مالك قال 

  ارجع فأحسن وضوءك : على ظهر قدمه مثل موضع الظفر فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ا عمي مبثله أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ن

  إسناده حسن : قال األعظمي 



ال مبسحهما على ما } وأرجلكم إىل الكعبني { : باب ذكر البيان أن اهللا عز و جل وعال أمر بغسل القدمني يف قوله 
زعمت الروافض واخلوارج والدليل على صحة تأويل املطليب رمحه اهللا أن معىن اآلية على التقدمي والتأخري على معىن 

وا وجوهكم و أيديكم و أرجلكم وامسحوا برؤوسكم فقدم ذكر املسح على ذكر الرجلني كما قال ابن اغسل: 
  و أرجلكم اىل الكعبني قالوا رجع األمر إىل الغسل : مسعود و ابن عباس و عروة بن الزبري 

اد بن عبد اهللا أبو عمار أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار نا شد - ١٦٥
فذكر : قال قال أبو أمامة نا عمرو بن عنبسة : وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم  -

مث يغسل : يا رسول اهللا أخربين عن الوضوء فذكر احلديث بطوله وقال : احلديث بطوله يف صفة إسالمه وقال قلت 
  إال خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع املاء قدميه إىل الكعبني كما أمره اهللا 

  باب التغليظ يف املسح على الرجلني وترك غسلهما يف الوضوء

  والدليل على أن املاسح للقدمني التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إال أن يعفو ويصفح نعوذ باهللا من عقابه 

نا عفان بن مسلم و سعيد بن منصور قاال حدثنا أبو عوانة  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد - ١٦٦
ختلف عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر : عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن عمرو قال 

وحنن نتوضأ فجعلنا منسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتني  -صالة العصر  -سافرناه فأدركنا وقد ارهقتنا الصالة 
  ويل لألعقاب من النار : أو ثالثا 

  هذا لفظ حديث عفان بن مسلم 

  باب غسل أنامل القدمني يف الوضوء وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما ال

  مسحهما 

وهو ابن شقيق بن محزة  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن الوليد نا أبو عامر نا إسرائيل عن عامر  - ١٦٧
رأيت عثمان بن عفان يتوضأ ثالثا ثالثا ومسح برأسه : قال  -وهو ابن سلمة أبو وائل  -عن شقيق  -األسدي 

رأيت رسول اهللا : وأذنيه ظاهرمها وباطنهما وغسل قدميه ثالثا ثالثا وغسل أنامله وخلل حليته وغسل وجهه وقال 
  صلى اهللا عليه و سلم يفعل كالذي رأيتموين فعلت 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  اب ختليل أصابع القدمني يف الوضوءب

  قد ذكرنا خرب عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ختليل أصابع القدمني ثالثا : قال أبو بكر 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا احلسن بن حممد و أبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساين و إسحاق بن حامت بن  - ١٦٨
حدثنا حيىي بن سليم حدثين إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن : اعة غريهم قالوا بيان املدائين و مج



أسبغ الوضوء وخلل األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن : يا رسول اهللا أخربين عن الوضوء قال : قلت : أبيه قال 
  تكون صائما 

  باب صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثا ثالثا

يف صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم : خرب عثمان بن عفان و علي بن أيب طالب : قال أبو بكر  - ١٦٩
  ثالثا ثالثا 

  باب إباحة الوضوء مرتني مرتني

نا شريح بن النعمان ثنا  -بالفسطاط  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن إبراهيم بن كبري الصوري  - ١٧٠
عن عبد اهللا  -وهو ابن سليمان  -نا يونس بن حممد نا فليح  -وكتبته من أصله  -ن األزهر فليح وحدثنا أمحد ب

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ : بن أيب بكر بن حممد بن عمرو ابن حزم عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد 
  مرتني مرتني 

  باب إباحة الوضوء مرة مرة

ضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه والدليل على أن غاسل أعضاء الو
اسم غاسل و اهللا عز و جل أمر بغسل أعضاء الوضوء بال ذكر توقيت ويف وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة 

مباح و أن  مرة ومرتني مرتني وثالثا ثالثا وغسل بعض األعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا داللة على أن هذا كله
كل من فعل يف الوضوء ما فعله النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بعض األوقات مؤد لفرض الوضوء الن هذا من 

  اختالف املباح ال من اختالف الذي بعضه مباح وبعضه حمظور 

طاء بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخربنا عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن ع - ١٧١
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مرة مرة : يسار عن ابن عباس قال 

  باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن عبد اهللا بن  - ١٧٢
: عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثالثا ويديه مرتني ورجليه مرتني ومسح برأسه وأراه قال أن النيب صلى اهللا : زيد 

  و استنثر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا عبد اهللا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن  - ١٧٣
وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -د اهللا بن زيد بن عاصم ـ لعب: حيىي املازين عن أبيه أنه قال 

هل تستطيع أن تريين كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ ؟ فقال عبد :  -وهو جد عمرو بن حيىي 



جهه ثالثا مث نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتني مث مضمض واستنثر ثالثا مث غسل و: اهللا بن زيد 
غسل يديه مرتني مرتني إىل املرفقني مث مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث 

  ردمها حىت رجع إىل املكان الذي بدأ منه مث غسل رجليه 
  هذا أعم املسح وأحبه إيل : قال مالك 

   إسناده على شرط الشيحني وقد خرجاه: قال األلباين 

  باب التغليظ يف غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثالث والدليل على أن فاعله مسيء

  ظامل أو متعد ظامل 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا األشجعي عن سفيان عن موسى بن أيب  - ١٧٤
هللا عليه و سلم فسأله عن الوضوء ؟ أن أعرابيا أتى النيب صلى ا: عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  من زاد فقد أساء وظلم أو اعتدى وظلم : فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا ثالثا فقال 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب األمر بإسباغ الوضوء

 جهضم حدثين عبد اهللا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة نا محاد بن زيد عن موسى بن سامل أيب - ١٧٥
واهللا ما خصنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كنا جلوسا عند ابن عباس فقال : بن عبيد اهللا بن عباس قال 

  بشيء دون الناس إال ثالثة أشياء أمرنا أن نسبغ الوضوء وال نأكل الصدقة وال ننزي احلمري على اخليل 
دورقي نا ابن علية أخربنا موسى بن سامل عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب ال

إن عبد اهللا بن عبيد اهللا حدثين بكذا : فلقيت عبد اهللا بن حسن فقلت : قال ابن عباس مبثله وزاد قال موسى : قال 
  إن اخليل كانت يف بين هاشم قليلة فأحب أن يكثر فيهم : وكذا فقال 

  ناده صحيح إس: قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ابن أيب صفوان حممد بن عثمان الثقفي حدثنا أيب نا سفيان عن مساك عن عبد  - ١٧٦
الصفقة بالصفقتني ربا وأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أبيه قال  -وهو ابن مسعود  -الرمحن بن عبد اهللا 

  سلم بإسباغ الوضوء 

  طايا والزيادة يف احلسنات بإسباغ الوضوء على املكارهباب ذكر تكفري اخل

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو موسى حدثين الضحاك بن خملد أبو عاصم أخربنا أبو سفيان حدثين  - ١٧٧
أال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا بن أيب بكر عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري قال 

إسباغ الوضوء على املكاره : بلى يا رسول اهللا قال : أدلكم على ما يكفر اهللا به اخلطايا ويزيد به احلسنات ؟ قالوا 
  وانتظار الصالة بعد الصالة مث ذكر احلديث 

  هذا اخلرب مل يروه عن سفيان غري أيب عاصم فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب : قال أبو بكر 



  ويل قد خرجته يف أبواب ذوات عدد وهذا خرب ط
  واملشهور يف هذا املنت عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد ال عن عبد اهللا بن أيب بكر 

أخربنا أبو عامر حدثنا زهري : نا وقال أمحد : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى و أمحد بن عبدة قال أبو موسى 
  د اهللا بن حممد بن عقيل بن حممد عن عب

  باب األمر بالتيامن يف الوضوء أمر استحباب ال أمر إجياب

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد احلراين حدثين أيب نا زهري نا األعمش عن  - ١٧٨
  و إذا توضأمت فابدؤوا بأيامنكم  إذا لبستم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

  احلديث صحيح رجاله ثقات غري علي بن عمرو يراجع له تاريخ ابن عساكر : قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على أن االمر بالبدء بالتيامن يف الوضوء أمر استحباب

  واختيار وال أمر فرض و إجياب 

نا شعبة قال  -يعين ابن احلارث  -ألعلى الصنعاين نا خالد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد ا - ١٧٩
أن رسول اهللا صلى : قال مسعت أيب حيدث عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها  -وهو ابن سليم  -األشعت 

  اهللا عليه و سلم كان حيب التيامن ما استطاع يف طهوره ونعله وترجله 
حيب التيامن : تيامن ذكر شأنه كله قال مث مسعته بالكوفة يقول حيب ال: قال شعبة مث مسعت األشعث بواسط يقول 

  ما استطاع 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف املسح على العمامة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا عبد اهللا بن منري أخربنا األعمش وحدثنا يوسف  - ١٨٠
نا األعمش وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن األعمش عن احلكم عن عبد الرمحن بن بن موسى نا أبو معاوية 

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على اخلفني واخلمار : أيب ليلى عن كعب بن عجرة عن بالل قال 
  ويف حديث أيب معاوية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني واخلمار 

  إسناده صحيح : ال األعظمي ق

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن حممد بن عباد بن عباد املهليب نا عبد اهللا بن داود قال مسعت  - ١٨١
: األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال 

  يه و سلم توضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته رأيت رسول اهللا صلى اهللا عل

  مجاع أبواب املسح على اخلفني



  باب ذكر املسح على اخلفني من غري ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار

  جمملة غري مفسرة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ين عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث  - ١٨٢
عن رسول اهللا صلى اهللا : أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمر عن سعد بن أيب وقاص  عن

  عليه و سلم أنه مسح على اخلفني 

حدثنا : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب اهلمداين و عبد اهللا بن سعيد األشج قاال  - ١٨٣
كان رسول اهللا : ن األعمش عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب عن بالل قال أبو أسامة عن زائدة ع

  صلى اهللا عليه و سلم ميسح على اخلفني 
  حدثين زائدة : قال عبد اهللا بن سعيد قال 

 أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمرو عمران بن موسى القزاز حدثنا حممد بن سواء بن عنرب السدوسي - ١٨٤
: أنه رأى سعد بن مالك وهو ميسح على اخلفني فقال : نا سعيد بن أيب عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 

كنا : افت ابن أخي يف املسح على اخلفني فقال عمر : فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر ! إنكم تفعلون ذلك ؟ 
ولو جاء من الغائط ؟ : ذلك بأسا فقال ابن عمر وحنن مع نبينا صلى اهللا عليه و سلم منسح على خفافنا ال نرى ب

  نعم : قال 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب ذكر مسح النيب صلى اهللا عليه و سلم على اخلفني يف احلضر

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربين عبد اهللا بن نافع عن داود وحدثنا حممد بن  - ١٨٥
بد احلكم حدثنا عبد اهللا بن نافع نا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن عبد اهللا بن ع

: مث خرجا قال أسامة : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبالل األسواق فذهب حلاجته قال : زيد قال 
ضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه فسألت بالال ما صنع قال بالل ذهب النيب صلى اهللا عليه و سلم حلاجته مث تو

  ومسح على اخلفني 
  مث صلى : زاد يونس يف حديثه 

  األسواق حائط باملدينة : قال أبو بكر 
ليس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرب أنه مسح على اخلفني : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت يونس يقول 

  يف احلضر غري هذا 
  اده ثقات إال أن ابن نافع وهو الصائغ يف حفظه لني وهو صحيح الكتاب رجال إسن: قال األعظمي 

  باب ذكر مسح النيب صلى اهللا عليه و سلم على اخلفني بعد نزول سورة املائدة

  ضد قول من زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا مسح على اخلفني قبل نزول املائدة 



مد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا حم - ١٨٦
كالمها عن األعمش وحدثنا احلسن بن حممد الزعفراين حدثنا أبو معاوية نا األعمش وحدثنا الصنعاين حدثنا خالد 

اء فتوضأ رأيت جريرا بال مث دعا مب: عن إبراهيم عن مهام قال  -وهو األعمش  -بن احلارث نا شعبة عن سليمان 
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع مثل هذا : ومسح على خفيه مث قام فصلى فسئل عن ذلك فقال 
  هذا حديث الصنعاين ومل يقل اآلخرون رأيت جريرا 

  وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير ألن إسالمه كان بعد نزول املائدة : ويف حديث أيب أسامة قال إبراهيم 
  كان يعجبهم حديث جرير إسالمه كان بعد نزول املائدة : ع ويف حديث وكي

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار احلسني بن حريث نا الفضل بن موسى عن بكري بن عامر البجلي  - ١٨٧
رأيت رسول اهللا : أن جريرا بال وتوضأ ومسح على خفيه فعابوا عليه فقال : عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير 

  إمنا كان إسالمي بعد املائدة : ذلك قبل املائدة قال : هللا عليه و سلم ميسح على اخلفني فقيل له صلى ا
  إسناده صحيح بكري ضعيف لكن له متابع عند الترمذي من طريق شهر بن حوشب : قال األعظمي 

ود نا حفص بن غياث أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو حممد فهد بن سليمان البصري نا موسى بن دا - ١٨٨
أسلمت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم بأربعني : عن األعمش عن إبراهيم عن مهام عن جرير بن عبد اهللا قال 

  يوما 
  رجاله ثقات غري فهد بن سليمان البصري ترمجه ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال : قال األلباين 

  قنيباب الرخصة يف املسح على املو

نا محاد بن سلمة عن  -يعين ابن موسى  -أخربنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق املصري نا أسد  - ١٨٩
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح على املوقني : أيوب عن أيب قالدة عن أيب إدريس اخلوالين عن بالل 

  واخلمار 
كتبنا عنه : ون غري نصر بن مرزوق املصري قال ابن أيب حامت إسناده جيد رجاله ثقات معروف: قال األلباين 
  وهوصدوق 

باب ذكر اخلرب املفسر لأللفاظ اجململة اليت ذكرهتا والدليل على أن الرخصة يف املسح على اخلفني لالبسها على 
  الطهارة دون البسها حمدثا غري متطهر 

بن حممد البصري نا سفيان بن عيينة عن حصني بن عبد  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو األزهر حوثرة - ١٩٠
نعم : يا رسول اهللا أمتسح على خفيك ؟ قال : قلت : الرمحن عن الشعيب عن عروة بن املغرية بن شعبة عن أبيه قال 

  إين أدخلتهما ومها طاهرتان 
  ال تعديال وقد توبع رجاله ثقات غري حوثرة ترجم له ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا و: قال األلباين 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن بشر بن معروف نا ابن عيينة عن زكريا و حصني و يونس عن  - ١٩١
إين أدخلت رجلي : يا رسول اهللا أمتسح على اخلفني ؟ قال : قلت : الشعيب عن عروة بن املغرية مسعه من أبيه قال 

  ومها طاهرتان 
  ثقات غري القاسم بن بشر فلم أعرفه وقد توبع كما يف الذي قبله رجاله : قال األعظمي 

نا عبد الوهاب بن عبد : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و بشر بن معاذ العقدي و حممد بن أبان قالوا  - ١٩٢
صلى اهللا عليه و سلم عن النيب : عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه  -وهو ابن خملد أبو خملد  -اجمليد نا املهاجر 

  أنه رخص للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن ميسح عليهما 
  رجال إسناده ثقات غري ااملهاجر بن خملد فهو لني احلديث كما قال أبو حامت واحلديث صحيح : قال األعظمي 

  رجلني إذ لبس اخلفباب الدليل على أن البس أحد اخلفني قبل غسل كال ال

اآلخر بعد غسل الرجل األخرى غري جائز له املسح على اخلفني إذا أحدث إذ هو البس أحد اخلفني قبل كمال 
الطهارة والنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا رخص يف املسح على اخلفني إذا لبسهما على طهارة ومن ذكرنا يف هذا 

  طهر إذ هو غاسل إحدى الرجلني ال كليهما عند لبسه أحد اخلفني الباب صفته صفته البس أحد اخلفني على غري 

حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن : أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا حممد بن حيىي و حممد بن رافع قاال  - ١٩٣
ئت ج: ما جاء بك ؟ قلت : أتيت صفوان بن عسال املرادي فقال : عاصم ابن أيب النجود عن زر بن حبيش قال 

ما من خارج خيرج من بيته ليطلب العلم إال : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أنبط العلم قال 
نعم كنا يف : قد جئتك أسألك عن املسح على اخلفني قال : وضعت له املالئكة أجنحتها رضاءا مبا يصنع قال 

ا أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهور ثالثا اجليش الذي بعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرن
مسعت رسول اهللا صلى : إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا وال خنلعهما من غائط وال بول وال خنلعهما إال من جنابة وقال 

مغرهبا إن باملغرب بابا مفتوحا للتوبة مسريته سبعون سنة ال يغلق حىت تطلع الشمس من : اهللا عليه و سلم يقول 
  حنوه 

  حدث هبذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا : ذكرت للمزين خرب عبد الرزاق فقال : قال أبو بكر 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب ذكر توقيت املسح على اخلفني للمقيم واملسافر

العزيز بن أمحد بن حممد الكناين  وأخربنا الشيخ اإلمام أبو احلسن علي بن مسلم السلمي نا أبو حممد عبد - ١٩٤
قال أخربنا األستاذ أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن 

: إسحاق بن خزمية ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية نا احلسن بن حممد الزعفراين و يوسف بن موسى قاال 
سألت عائشة عن املسح : مش عن احلكم عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال حدثنا أبو معاوية نا األع

كان : إئت عليا فاسأله فإنه أعلم بذلك مين فأتى عليا فسأله عن املسح على اخلفني فقال : على اخلفني فقالت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بذاك ميسح املقيم يوما وليلة واملسافر ثالثا 



ب ذكر الدليل على أن األمر باملسح على احلفني أمر إباحة أن املسح يقوم مقام غسل القدمني إذا كان القدم باديا با
غري مغطى باخلف وإن خالع اخلف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غري عاص إال أن 

   يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم

أخربنا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا حيىي بن عبد امللك بن محيد بن أيب غنية نا أيب عن احلكم عن  - ١٩٥
رخص لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أيام : القاسم بن خميمرة عن شريح بن هاين عن علي قال 

   للمسافر ويوم وليلة للحاضر يعين يف املسح على اخلفني
  إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن الرخصة يف املسح على اخلفني إمنا هي من احلدث الذي

  يوجب الوضوء دون اجلنابة اليت توجب الغسل 

آدم نا حدثنا حيىي بن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا املخرمي و حممد بن رافع قاال  - ١٩٦
كنا : أتيت صفوان بن عسال املرادي فسألته عن املسح على اخلفني فقال : سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال 

إال من جنابة  -يعين يف السفر  -نكون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرنا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام 
  ولكن من غائط وبول ونوم 

  حسن إسناده : قال األعظمي 

  باب التغليظ يف ترك املسح على اخلفني رغبة عن السنة

نا شعبة عن حصني عن  -يعين ابن جعفر  -أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا حممد بن الوليد نا حممد  - ١٩٧
  : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : جماهد عن عبد اهللا بن عمرو 

  من رغب عن سنيت فليس مين 
  إسناده صحيح  :قال األعظمي 

  باب الرخصة يف املسح على اجلوربني والنعلني

حدثنا أبو عاصم نا سفيان نا سلم بن جنادة : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار و حممد بن الوليد قاال  - ١٩٨
ي عن أيب حدثنا زيد بن احلباب نا سفيان الثور: نا وكيع عن سفيان وحدثنا أمحد بن منيع و حممد بن رافع قاال 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على : قيس األودي عن هزيل بن شرحبيل عن املغرية بن شعبة 
  اجلوربني والنعلني 

  مسح على اجلوربني : والنعلني إمنا قال : ليس يف خرب أيب عاصم : قال أبو بكر 
  أ ومسح على اجلوربني والنعلني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بال فتوض: وقال ابن رافع 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



باب ذكر أخبار رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسح على النعلني جمملة غلط يف االحتجاج هبا بعض من 
  أجاز املسح على النعلني يف الوضوء الواجب من احلدث 

هو ابن أيب  - بن العالء نا سفيان نا حممد بن عجالن عن سعيد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار  - ١٩٩
وما : رأيناك تفعل شيئا مل نر أحدا يفعله غريك قال : قيل البن عمر : عن عبيد بن جريج قال  -املقربي  -سعيد 

ويتوضأ فيها إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلبسها : رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال : هو ؟ قالوا 
  وميسح عليها 
  وحديث ابن عباس و أوس بن أوس من هذا الباب : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن مسح النيب صلى اهللا عليه و سلم على النعلني كان يف وضوء متطوع به ال يف وضوء 
  واجب عليه من حدث يوجب الوضوء 

نا أبو بكر نا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم البزاز نا إبراهيم بن أيب الليث نا عبيد اهللا بن أخربنا أبو طاهر  - ٢٠٠
أنه دعا بكوز من ماء مث توضأ وضوءا خفيفا : عبيد الرمحن األشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خري عن علي 

  اهر ما مل حيدث هكذا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للط: مث مسح على نعليه مث قال 
رجاله ثقات غري إبراهيم بن أيب الليث فهو متروك لكن قد توع عند البيهقي يف إحدى روايتيه : قال األلباين 

والبيهقي وغريمها أن املسح كان على الرجلني ومل يذكر  ٢٠٢فاحلديث صحيح لكن يف طريق أخرى عند املصنف 
  البخاري " أشربة " النعلني وأصله يف 

أخبار رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسح على الرجلني جمملة غلط يف االحتجاج هبا بعض باب ذكر 
  من مل ينعم الرواية يف األخبار وأباح للمحدث املسح على الرجلني 

عن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهري عبد اجمليد بن إبراهيم املصري نا املقري نا سعيد بن أيب أيوب - ٢٠١
: عن عباد بن متيم عن أبيه قال  -وهو حممد بن عبد الرمحن موىل آل نوفل يتيم عروة بن الزبري  -أيب األسود 

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ وميسح املاء على رجليه 
  خرب نافع عن ابن عمر من هذا الباب : قال أبو بكر 
  املصري مل أجد له ترمجة رجاله ثقات غري أيب زهري : قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على أن مسح النيب صلى اهللا عليه و سلم على القدمني كان

  وهو طاهر ال حمدث 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير وحدثنا حممد بن رافع حدثنا حسني بن علي  - ٢٠٢
صلينا مع علي : رة قال حدثين النزال بن سربة قال اجلعفي عن زائدة كالمها عن منصور عن عبد امللك بن ميس

واستنشق ومسح : أراه قال : فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض قال منصور : الظهر مث خرجنا إىل الرحبة قال 



إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول : وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه مث شرب فضله وهو قائم مث قال 
  هذا وضوء من مل حيدث :  عليه و سلم صنع مثل ما صنعت وقال اهللا صلى اهللا

  هذا لفظ حديث زائدة 

  باب الرخصة يف استعانة املتوضئ مبن يصب عليه املاء ليطهر خالف مذهب من

  يتوهم من املتصوفة أن هذا من الكرب 

 عمرو بن احلارث أن ابن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين - ٢٠٣
سكبت على رسول اهللا صلى اهللا : شهاب أخربه عن عباد بن زيد عن عروة بن املغرية بن شعبة أنه مسع أباه يقول 

  عليه و سلم حني توضأ يف غزوة تبوك فمسح على اخلفني 

  باب الرخصة يف وضوء اجلماعة من اإلناء الواحد

مد بن بشار نا أبو محد الزبريي نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حم - ٢٠٤
إنكم تعدون اآليات عذابا و إنا كنا نعدها بركة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و : علقمة عن عبد اهللا قال 

صلى اهللا عليه و  وأيت النيب: سلم قد كنا نأكل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن نسمع تسبيح الطعام قال 
حي على الطهور املبارك : سلم بإناء فوضع يده فيه فجعل املاء ينبع من بني أصابعه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  والربكة من اهللا حىت توضأنا كلنا 

  باب الرخصة يف وضوء الرجال والنساء من اإلناء الواحد

ر نا محاد بن مسعدة حدثنا عبد اهللا بن عمر وحدثنا أبو هاشم أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشا - ٢٠٥
أخربنا أيوب وقال : أخربنا إمساعيل قال زياد و أمحد قال : زياد بن أيوب و أمحد بن منيع و مؤمل بن هشام قالوا 

 عن أيوب وحدثنا عمران بن موسى نا عبد الوارث عن أيوب وحدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن: مؤمل 
رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول اهللا : وهب أن مالكا حدثه كلهم عن نافع عن ابن عمر قال 

  صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد 
  معاين أحاديثهم سواء وهذا حديث ابن علية 

  مجاع أبواب فضول التطهري و االستحباب من غري إجياب

  لذكر على غري وضوء مباحاباب استحباب الوضوء لذكر اهللا وإن كان ا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن نا عبد األعلى نا سعيد عن قتادة عن احلسن عن  - ٢٠٦
أنه أتى النيب : عن املهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان  -هو ابن أيب ساسان : قال أبو بكر  -حصني بن املنذر 

: أ فسلم عليه فلم يرد النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت توضأ مث اعتذر إليه فقال صلى اهللا عليه و سلم وهو يتوض



  على طهارة وكان احلسن يأخذ به : إين كرهت أن أذكر اهللا إال على طهر أو قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن كراهية النيب صلى اهللا عليه و سلم لذكر اهللا على

ت إذ الذكر على طهارة أفضل ال أنه غري جائز أن يذكر اهللا على غري طهر إذ النيب صلى اهللا عليه و غري طهر كان
  سلم قد كان يذكر اهللا على كل أحيانه 

حدثنا بن أيب : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب اهلمداين و علي بن مسلم قاال  - ٢٠٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر اهللا : لبهي عن عروة عن عائشة قالت زائدة عن خالد بن سلمة عن ا

  على كل أحيانه 
  هذا لفظ حديث أيب كريب 

  باب الرخصة يف قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غري وضوء

ت عبد اهللا بن مسع: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال  - ٢٠٨
: دخلت على علي بن أيب طالب أنا ورجالن رجل منا ورجل من بين أسد أحسب فبعثهما وجها وقال : سلمة قال 

إنكما علجان فعاجلا عن دينكما مث دخل املخرج مث خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح هبا مث جاء فقرأ القرآن قراءة 
 عليه و سلم يأيت اخلالء فيقضي احلاجة مث خيرج فيأكل معنا اخلبز كان رسول اهللا صلى اهللا: فأنكرنا ذلك فقال علي 

  واللحم ويقرأ القرآن وال حيجبه عن القرآن شيء ليس اجلنابة أو إال اجلنابة 
حدثنا سعيد بن الربيع عن شعبة هبذا : مسعت أمحد بن املقدام العجلي يقول : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال 

  احلديث 
  هذا ثلث رأس مايل : قال شعبة 

قال أبو بكر قد كنت بينت يف كتاب البيوع أن بني املكروه وبني احملرم فرقانا واستدللت على الفرق بينهما بقول 
إن اهللا كره لكم ثالثا وحرم عليكم ثالثا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ووأد البنات ومنع وهات ففرق بني املكروه وبني احملرم بقوله يف خرب املهاجر بن املال وحرم عليكم عقوق األمهات 
كرهت أن أذكر اهللا إال على طهر قد جيوز أن يكون إمنا كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل ال أن ذكر اهللا : قنفذ 

القرآن أفضل الذكر وقد على غري طهر حمرم إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان يقرأ القرآن على غري طهر و
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يذكر اهللا على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضي اهللا عنها وقد جيوز أن 

تكون كراهته لذكر اهللا إال على طهر ذكر اهللا الذي هو فرض على املرء دون ما هو متطوع به فإذا كان ذكر اهللا 
حىت يتطهر مث يؤدي ذلك الفرض على طهارة ألن رد السالم فرض عند أكثر فرضا مل يؤد الفرض على غري طهر 

العلماء فلم يرد صلى اهللا عليه و سلم وهو على غري طهر حىت تطهر مث رد السالم فأما ما كان املرء متطوعا به من 
بالذكر وإن كان غري ذكر اهللا ولو تركه يف حالة هو فيها غري طاهر مل يكن عليه إعادته فله أن يذكر اهللا متطوعا 

  متطهر 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 



  باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة اهللا ليكون املرء طاهرا عند الدعاء

  واملسألة 

عن سعيد بن أيب سعيد عن  -يعين ابن الليث  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب  - ٢٠٩
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عاصم بن عمرو عن علي بن أيب طالب أنه قال  عمرو ابن سليم الزرقي عن

ائتوين : و سلم حىت إذا كنا باحلرة بالسقيا اليت كانت لسعد بن أيب وقاص قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ك ودعاك ألهل مكة وأنا حممد أيب إبراهيم كان عبدك وخليل: بوضوء فلما توضأ قام فاستقبل القبلة مث كرب مث قال 

  عبدك ورسولك أدعوك ألهل املدينة أن تبارك هلم يف مدهم وصاعهم مثل ما باركت ألهل مكة مع الربكة بركتني 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أن رسول اهللا صلى اهللا : عن سعيد عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه : وقال ابن أيب ذئب يف هذه القصة  - ٢١٠
  عليه و سلم توضأ مث صلى بأرض سعد فذكر القصة 

نا عثمان بن عمر قال بن أيب ذئب وقال حممد بن حيىي : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و حممد بن حيىي قاال 
  أخربنا ابن أيب ذئب : قال 

  باب استحباب وضوء اجلنب إذا أراد النوم

أنه : بن عبدة أخربنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر عن عمر أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد  - ٢١١
  ينام ويتوضأ إن شاء : سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

إن عمر بن : إلسناد فقال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان هبذا ا - ٢١٢
  إذا أراد أن ينام فليتوضأ : اخلطاب سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال 

  باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به اجلنب للنوم كوضوء الصالة إذ

  العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا 

حفظناه من الزهري أخربنا أبو سلمة : عبد اجلبار بن العالء نا سفيان قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا  - ٢١٣
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة : عن عائشة قالت 

  باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد اجلنب النوم

: موسى حدثين حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد اهللا بن دينار قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو  - ٢١٤
اغسل : سأل عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصيبين اجلنابة بالليل فما أصنع ؟ قال : مسعت ابن عمر يقول 
  ذكرك وتوضأ مث ارقد 



  باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد األكل

نا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر - ٢١٥
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ : عائشة 

  باب استحباب الوضوء عند النوم وإن مل يكن املرء جنبا ليكون على طهارة

موسى نا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثين الرباء  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن - ٢١٦
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن عازب 

  شقك األمين مث ذكر احلديث 
فعلت كذا تريد إذا هذه اللفظة إذا أتيت مضجعك من اجلنس الذي نقول إن العرب تقول إذا : وقال أبو بكر 

ومعناه إذا أردمت القيام إىل } يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة { : أردت فعل ذلك الشيء كقوله جل وعال 
  الصالة 

  باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به اجلنب لألكل كوضوء الصالة سواء

لعباس بن أيب طالب قاال حدثنا إمساعيل بن إبان الوراق أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي و ا - ٢١٧
سئل النيب صلى اهللا عليه و : عن جابر بن عبد اهللا قال  -وهو ابن سعد  -حدثنا أبو أويس املدين عن شرحبيل 

  إذا توضأ وضوءه للصالة : سلم عن اجلنب هل يأكل أو ينام ؟ قال 
  اختلط وأبو أويس املدين صدوق يهم إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن األمر بالوضوء للجنب عند إرادة األكل أمر ندب و

  إرشاد وفضيلة و إباحة 

عن يونس بن يزيد  -يعين ابن يونس  -أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن خشرم أخربنا عيسى  - ٢١٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل : األيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة 

  يديه مث طعم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن مجيع ما ذكرت من األبواب من وضوء االستحباب على ما ذكرت أن األمر بالوضوء من 
كر خرب ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و ذلك كله أمر ندب و إرشاد وفضيلة ال أمر فرض وإجياب قال أبو ب

  إمنا أمرت بالوضوء إذا قمت إىل الصالة : سلم قال 

  باب استحباب الوضوء عند معاودة اجلماع بلفظ جممل غري مفسر



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان عن عاصم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم  - ٢١٩
وان الفزاري أخربنا عاصم األحول وحدثنا سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن عاصم وحدثنا الدورقي نا مر

عن النيب : نا شعبة أخربين عاصم قال مسعت أبا املتوكل حيكي عن أيب سعيد  -يعين ابن احلارث  -الصنعاين نا خالد 
  إذا أتى أحدكم أهله مث أراد العود فليتوضأ : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ذا يف حديث الصنعاين وقال اآلخرون عن أيب املتوكل ه

  باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصالة

إذا أراد : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن عاصم األحول قال  - ٢٢٠
  مث يعود قبل أن يغتسل  -جيامع  يعين الذي -أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصالة 

   ٢١٩إسناده صحيح وبقية إسناده كما يف احلديث : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن األمر بالوضوء عند إرادة اجلماع أمر ندب وإرشاد

إذ املتوضئ بعد اجلماع يكون أنشط للعودة إىل اجلماع ال أن الوضوء بني اجلماعني واجب وال أن اجلماع قبل 
  الوضوء وبعد اجلماع األول حمظور 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن  - ٢٢١
إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عاصم األحول عن أيب املتوكل عن أيب سعيد 

  يف العود  فإنه أنشط له
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل التهليل والشهادة للنيب صلى اهللا عليه و سلم بالرسالة والعبودية

وأن ال يطري كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من 
  الوضوء 

مسعت معاوية بن صاحل حيدث عن : بن نصر بن سابق نا ابن وهب قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حبر  - ٢٢٢
نا  -يعين ابن مهدي  -أيب عثمان عن جبري بن نفري عن عقبة بن عامر وحدثنا عبد اهللا بن هاشم نا عبد الرمحن 

مر قال عن أيب إدريس قال وحدثه أبو عثمان عن جبري بن نفري عن عقبة بن عا -وهو ابن يزيد  -معاوية عن ربيعة 
كانت علينا رعاية اإلبل فروحتها بعشي فأدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما حيدث الناس فأدركت : 

ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء مث يقوم فيصلي ركعتني مقبال عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت له : من قوله 
: الذي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب قال : ل فإذا قائل بني يدي يقو! ما أجود هذه : اجلنة قال فقلت 

ما منكم من أحد يتوضأ فبلغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن : إين قد رأيتك جئت آنفا قال 
  حممدا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء 

  هذا حديث عبد الرمحن بن مهدي 



وحدثين ربيعة بن يزيد : ا أبو طاهر نا أبو بكر نا حبر بن نصر يف عقب حديثه قال ابن وهب قال قال معاوية أخربن
  عن أيب إدريس اخلوالين عن عقبة بن عامر مبثل حديث أيب عثمان عن جبري بن نفري عن عقبة 

قال حدثنا  -موسى السنة  يعين ابن -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ونا نصر بن مرزوق املصري نا أسد  - ٢٢٣
معاوية بن صاحل حدثين ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن عقبة بن عامر و أبو عثمان عن جبري بن نفري عن 

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عقبة بن عامر عن عمر بن اخلطاب 
   اهللا وأن حممدا عبدا هللا ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء أشهد أن ال إله إال: مث يقول 

  مجاع أبواب غسل اجلنابة

  باب ذكر أخبار رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الرخصة يف ترك الغسل

  يف اجلماع من غري إمناء قد نسخ بعض أحكامها 

ن عيسى البسطامي نا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسني ب - ٢٢٤
حدثين حسني املعلم حدثين حيىي بن أيب كثري أن أبا سلمة حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن يزيد بن خالد اجلهين 

ل ليس عليه غسل مث قال عثمان مسعته من رسو: أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل جيامع فال ينزل قال : حدثه 
فسألت بعد ذلك علي بن أيب طالب و الزبري بن العوام و طلحة بن عبيد اهللا و أيب : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

بن كعب فقالوا مثل ذلك قال أبو سلمة وحدثين عروة بن الزبري أنه سأل أبا أيوب األنصاري فقال مثل ذلك عن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ل يف اجلماع من غري إمناءباب ذكر نسخ إسقاط الغس

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن و يعقوب بن إبراهيم قاال حدثنا عثمان بن عمر  - ٢٢٥
وقد كان أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان يف زمانه  -أخربنا يونس عن الزهري قال فقال سهل األنصاري 

املاء من املاء رخصة رخصها رسول اهللا صلى : أن الفتيا اليت كانوا يقولون : ب حدثين أيب بن كع -مخس عشر سنة 
  اهللا عليه و سلم يف أول اإلسالم مث أمر بالغسل بعدها 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرمحن بن املغرية املصري حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع أخربنا شعيب 
  :  بن أيب محزة عن الزهري

  حنو حديث عثمان بن عمر 
أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع نا عبد اهللا املبارك أخربين يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد 

  كان الفتيا يف املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم مث هنى عنها : عن أيب بن كعب قال 
  : يع نا عبد اهللا بن املبارك أخربين معمر عن الزهري أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن من

  هبذا اإلسناد حنوه هكذا حدثنا به أمحد بن منيع 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا حممد بن جعفر نا معمر عن الزهري قال أخربين سهل بن سعد  - ٢٢٦
  اء من املاء رخصة يف أول اإلسالم مث أمرنا بالغسل امل: إمنا كان قول األنصار : قال 

أهاب و  -أعين قوله أخربين سهل بن سعد  -يف القلب من هذه اللفظة اليت ذكرها حممد بن جعفر : قال أبو بكر 
: أن يكون هذا ومها من حممد بن جعفر أو ممن دونه ألن ابن وهب روى عن عمرو بن احلارث عن الزهري قال 
أخربين من أرضى عن سهل بن سعد عن أيب بن كعب هذه اللفظة حدثنيها أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثنا 

أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار ألن  عمي قال حدثين عمرو وهذا الرجل الذي مل يسمه عمرو بن احلارث يشبه
ميسرة بن إمساعيل روى هذا اخلرب عن أيب غسان حممد بن مطرف عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن مسلم بن 

  حدثنا أبو جعفر احلمال : احلجاج وقال 

  باب ذكر إجياب الغسل مبماسة اخلتانني أو التقائهما وإن مل يكن أمىن

أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن نا حممد بن عبد اهللا األنصاري نا هشام بن حسان أخربنا أبو طاهر نا  - ٢٢٧
أهنم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضر : نا محيد بن هالل عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري 

: ىت يدفق قال أبو موسى ال ح: إذا مس اخلتان اخلتان وجب الغسل وقال من حضره من األنصار : من املهاجرين 
إين أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه : أنا آتيكم باخلرب فقام إىل عائشة رضي اهللا تعاىل عنها فسلم مث قال 

ما يوجب الغسل ؟ : قلت : ال تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك اليت ولدتك فإمنا أنا أمك قال : فقالت 
إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قالت على اخلبري سقطت قال رسول

  وجب الغسل 

  باب إجياب إحداث النية لالغتسال من اجلنابة

والدليل على ضد قول من زعم أن اجلنب إذا دخل هنرا ناويا السباحة فماس املاء مجيع بدنه ومل ينو غسال وال أراده 
ىل اهللا عز و جل أو صب عليه ماء وهو مكره فماس املاء مجيع جسده أن فرض الغسل إذا فرض الغسل و ال تقربا إ

  ساقط عنه 

األعمال بالنية و : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قد أمليت خرب عن عمر بن اخلطاب : قال أبو بكر  - ٢٢٨
  إمنا المرئ ما نوى 

  احدباب ذكر الدليل على أن مجاع نسوة ال يوجب أكثر من غسل و

أن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن ميمون أخربنا حيىي نا سفيان عن معمر عن ثابت عن أنس  - ٢٢٩
  النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يطوف على نسائه يف غسل واحد 

  هذا خرب غريب واملشهور عن معمر عن قتادة عن أنس : قال أبو بكر 

حدثنا عبد : ا حممد بن رافع و حممد بن حيىي و أمحد بن سعيد الرباطي قالوا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - ٢٣٠
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطيف على نسائه بغسل واحد : الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس قال 



  يطوف : عن معمر وقال : غري أن الرباطي قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثين أيب عن  -يعين ابن هشام  -و طاهر نا أبو بكر نا حممد بن منصور اجلواز املكي نا معاذ أخربنا أب - ٢٣١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يدور على نسائه يف الساعة من الليل والنهار بغسل : قتادة عن أنس بن مالك 

  حدث أنه أعطى قوة ثالثني رجال كنا نت: وهل كان يطيق ذلك ؟ قال : واحد وهن إحدى عشرة قال فقلت ألنس 

  باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء املرأة الذي يوجب عليها

  الغسل إذا مل يكن مجاع يكون فيه التقاء اخلتانني 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو إمساعيل الترمذي نا أبو توبة الربيع بن نافع احلليب حدثنا معاوية بن سالم  - ٢٣٢
ن زيد بن سالم أخربه أنه مسع أبا سالم قال حدثين أبو أمساء الرحيب أن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و ع

سالم عليك يا حممد : كنت قاعدا عند رسول اهللا عليه وسلم فجاءه حرب من أحبار اليهود فقال : سلم حدثه قال 
إمنا ندعوه بامسه : قال اليهودي ! يا رسول اهللا :  تقول مل تدفعين ؟ فقلت أال: فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال 

جئت : إن امسي حممد الذي مساين به أهلي قال اليهودي : الذي مساه به أهله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لى اهللا أمسع بأذين فنكت رسول اهللا ص: أينفعك أن حدثتك ؟ قال : أسألك قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض و السموات ؟ : سل فقال اليهودي : عليه و سلم بعود معه فقال 
فمن أول الناس إجازة ؟ قال فقراء املهاجرين : يف الظلمة دون اجلسر قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ينحر هلم ثور : فما غذاؤهم على أثره ؟ قال : كبد النون قال  زيادة: فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة ؟ قال : قال 
صدقت : من عني فيها تسمى سلسبيال قال : فما شراهبم عليه ؟ قال : اجلنة الذي كان يأكل من أطرافها قال 

ينفعك إن حدثتك ؟ قال أمسع : وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه من أهل األرض إال نيب أو رجل أو رجالن قال 
جئت أسألك عن الولد ؟ قال ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر فإذا اجتمعا فعال مين الرجل مين املرأة : قال  بأذين

صدقت وإنك لنيب مث انصرف فقال : أذكرا بإذن اهللا و إذا عال مين املرأة مين الرجل آنثا بإذن اهللا قال اليهودي 
  سألين عنه وما يل علم بشيء منه حىت أتاين اهللا به  سألين هذا عن الذي: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب إجياب الغسل من اإلمناء وان كان اإلمناء من غري مجاع

يلتقي فيه اخلتانان أو يتماسان كان اإلمناء مباشرة أو مجاع دون الفرج أو من قبلة أو من احتالم كان اإلمناء يف 
ل االغتسال أو بعده أو بعد ما يبول ضد قول من زعم أن اإلمناء اليقظة بعد الغسل من اجلنابة قبل تبول اجلنب قب

إذا كان بعد اجلنابة وبعد االغتسال قبل تبول اجلنب أوجب ذلك املين غسال ثانيا و إن كان اإلمناء بعد ما تبول 
ـ زعم ـ غسال    : اجلنب مث يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك اإلمناء 



وهو ا بن  -أخربين حممد بن عزيز األيلي أن سالمة بن روح حدثهم عن عقيل  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر - ٢٣٣
أن أباه حدثه عن أبيه أيب سعيد اخلدري  -وهو ابن أيب سعيد اخلدري  -قال حدثين سعيد بن عبد الرمحن  -خالد 

  إمنا املاء من املاء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

بكر نا أمحد بن عبدة قال أخربنا أبو عامر وحدثنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك  أخربنا أبو طاهر نا أبو - ٢٣٤
املخرمي قال حدثنا أبو عامر نا زهري وهو ابن حممد التميمي عن شريك بن أيب منر عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن 

  املاء من املاء : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه 

  الغسل على املرأة يف االحتالم إذا أنزلت املاءباب ذكر إجياب 

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا وكيع نا هشام بن عروة وحدثنا علي بن  - ٢٣٥
خشرم أخربنا وكيع وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية وحدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا بن وهب أن مالكا 

جاءت أم سليم إىل النيب صلى اهللا : شام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت حدثه عن ه
فضحت : إذا رأت املاء فلتغتسل قالت قلت : عليه و سلم فسألته عن املرأة ترى يف املنام ما يرى الرجل قال 

  نك وفيما يشبهها ولدها إذا تربت ميي: النساء وهل حتتلم املرأة ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إذا رأت املاء ومل يذكر ما بعدها من : هذا حديث وكيع غري أن الدورقي مل يقل إذا وانتهاء حديث مالك عند قوله 

  احلديث 

  باب ذكر الدليل على أن ال وقت فيما يغتسل به املرء من املاء فيضيق

قال أبو : املغتسل إمساس املاء مجيع البدن قل املاء أو كثر الزيادة فيه أو النقصان منه والدليل على أن الواجب على 
  بكر خرب عائشة كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ن إناء واحد 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن عاصم األحول وحدثنا عبد  - ٢٣٦
كنت : عاصم بن سليمان األحول عن معاذة عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت  اجلبار بن العالء نا سفيان نا

  أبق يل أبق يل : أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد فأقول 

  باب االستتار لالغتسال من اجلنابة

 :  

ق أخربنا معمر عن ابن طاوس أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم نا عبد الرزا - ٢٣٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح بأعلى مكة : عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن أم هانئ قالت 

فستره أبو ذر فاغتسل مث ستر النيب : إين ألرى فيها أثر العجني قالت : فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت 



  ذر فاغتسل مث صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم مثاين ركعات وذلك يف الضحى  صلى اهللا عليه و سلم أبا
من  ٣٤١/  ٦ورواه أمحد . إسناده ضعيف املطلب بن عبد اهللا كثري التدليس ومل يلق أم هانئ : قال األعظمي 

  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح : وقال اهليثمي . طريق عبد الرزاق وفيه فستره يعين أبا ذر 

  اب إباحة االغتسال من القصاع واملراكن و الطاسب

وهو ابن عبد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدام العجلي نا الفضيل بن عياض حدثين منصور  - ٢٣٨
كنت أنازع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطس الواحد : حدثتين أمي عن عائشة قالت  -الرمحن احلجيب 

  نغتسل منه 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : ل األلباين قا

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا بندار و حممد بن الوليد قاال حدثنا عبد األعلى نا هشام بن حسان عن  - ٢٣٩
كان يوضع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويل هذا املركن فنشرع : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

  فيه مجيعا 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : ل األلباين قا

نا إبراهيم بن نافع املخزومي عن  -يعين ابن مهدي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرمحن  - ٢٤٠
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغتسل هو وميمونة من إناء : بن أيب جنيح عن جماهد عن أم هانئ قالت 

  عة فيها أثر العجني واحد يف قص
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب صفة الغسل من اجلنابة

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا أبو معاوية نا األعمش ـ وحدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين  - ٢٤١
دثنا عبد اهللا بن سعيد حدثنا ابن فضيل وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع وحدثنا علي بن حجر نا عيسى بن يونس وح

األشج نا ابن إدريس وحدثنا أبو موسى نا عبد اهللا بن داود كلهم عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب 
أدنيت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غسله من اجلنابة قالت : عن ابن عباس قال حدثتين خاليت ميمونة قالت 

خل كفه اليمىن يف اإلناء فأفرغ هبا على فرجه ن فغسله بشماله مث ضرب مث أد -أو ثالثا  -فغسل كفيه مرتني 
بشماله األرض فدلكها دلكا شديدا مث توضأ وضوءه للصالة مث أفرغ على رأسه ثالث حفنات ملء كفيه مث غسل 

  سائر جسده مث تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه مث أتيته باملنديل فرده 
  هذا لفظ حديث عيسى بن يونس 

فأيت مبنديل فأىب أن يقبل وجعل ينفض املاء : جعل ينفض عنه املاء وكذا قال ابن إدريس : ال يف خرب ابن فضيل وق



  عنه 
  وبعضهم يزيد على بعض يف منت احلديث 

  باب ختليل أصول شعر الرأس باملاء قبل إفراغ املاء على الرأس وحثي املاء

  : على الرأس بعد التخليل حثيات ثالث 

عن هشام عن عروة عن أبيه  -يعين ابن زيد  -نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد أخرب - ٢٤٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل من اجلنابة يصب من اإلناء على يده اليمىن : عن عائشة قالت 

لصالة مث يدخل كفه يف اإلناء فيقول فيفرغ عليها فيغسلها مث يصب على مشاله فيغسل فرجه ويتوضأ كوضوءه ل
بيده يف شعره هكذا خيلله بيده حىت إذا رأى أنه قد مس املاء بشرته حثى املاء على رأسه ثالث حثيات وأفضل يف 

  اإلناء فضال يصبه عليه بعدما يفرغ 

  باب اكتفاء صاحب اجلمة والشعر الكثري بافراغ ثالث حثيات من املاء على

  : ة الرأس يف غسل اجلناب

وهو ابن حممد بن علي بن حسني  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي بن سعيد نا جعفر  - ٢٤٣
وحدثنا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي و عمر بن حفص الشيباين  -بن علي ابن أيب طالب 

سألين ابن عمك احلسن بن حممد عن : يل جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال : قالوا 
إن شعري كثري : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفيض على رأسه ثالثا فقال : الغسل من اجلنابة فقلت 

  كان شعر رسول اهللا أكثر من شعرك وأطيب : فقلت 
  هذا حديث حيىي بن سعيد 

  اء على امليامن قبل املياسرباب استحباب بدء املغتسل بإفاضة امل

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد عن شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق  - ٢٤٤
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان حيب التيامن يف شأنه حىت يف ترجله ونعله وطهوره : عن عائشة 

أمحد بن سعيد الدارمي نا أبو عاصم عن حنظلة بن أيب سفيان قال مسعت أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا  - ٢٤٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسل من حالب فيأخذ بكفيه فيجعله : القاسم يقول مسعت عائشة تقول 

  على شقه األمين ويأخذ بكفيه فيجعله على شقه األيسر مث يأخذ بكفيه فيجعله يف وسط رأسه 

   ترك املرأة نقض ضفائر رأسها من اجلنابةباب الرخصة يف



 :  

وحدثنا  -وهو ابن أيب سعيد املقربي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سفيان نا أيوب بن موسى عن سعيد  - ٢٤٦
سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن أيوب بن موسى عن املقربي عن عبد اهللا بن رافع عن أم سلمة زوج 

: إين امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل اجلنابة ؟ فقال : يا رسول اهللا : قلت :  عليه و سلم قالت النيب صلى اهللا
فإذا أنت قد : إمنا يكفيك أن حتثني على رأسك ثالث حثيات من ماء مث تفيضني عليك املاء فتطهرين أو قال 

  تطهرت 
  هذا حديث املخزومي 

  فتطهرين : يقل فإذا أنت قد طهرت ومل : وقال عبد اجلبار 

وحدثنا  -يعين ابن سعيد العنربي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث  - ٢٤٧
نا : نا إمساعيل بن إبراهيم وقال الدورقي : أبو عمار احلسني بن حريث و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أبو عمار 

أن عبد : بلغ عائشة : مجيعا عن أيوب عن أيب الزبري عن عبيد بن عمري قال  -يم وهو إمساعيل بن إبراه -ابن علية 
يا عجباه البن عمرو هذا : اهللا بن عمرو بن العاص يأمر نسائه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من اجلنابة فقالت 

و سلم نغتسل من اإلناء لقد كلفهن تعبا أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن لقد كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه 
  الواحد نشرع فيه مجيعا فما أزيد على ثالث حفنات أو قال ثالث غرفات 

فما أزيد على أن أفرغ على رأسي : نشرع فيه مجيعا وقال فيه : هذا حديث عبد الوارث وليس يف خرب ابن علية 
  ثالث إفراغات 

  ل سواءباب غسل املرأة من اجلنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرج

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال مسعت صفية  - ٢٤٨
أن أمساء سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الغسل من احمليض فذكر بعض احلديث وسألته : حتدث عن عائشة 

ر فتحسن الطهور مث تصب املاء على رأسها فتدلكه حىت يبلغ تأخذ إحداكن ماءها فتطه: عن الغسل من اجلنابة قال 
نعم النساء نساء األنصار مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف : شؤون رأسها مث تفيض املاء على رأسها فقالت عائشة 

  الدين 

  باب الزجر عن دخول املاء بغري مئزر للغسل

 :  

و أمحد بن احلسني بن عباد قاال حدثنا احلسن بن بشر نا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عيسى  - ٢٤٩
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يدخل املاء إال مبئزر : زهري عن أيب الزبري عن جابر 



  إسناده صحيح : قال األعظمي 
  لوال أن فيه عنعنة أيب الزبري : قال األلباين 

  احدباب اغتسال الرجل واملرأة ومها جنبان من إناء و

 :  

حدثين حممد بن جعفر : ثنا وقال أبو موسى : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قال بندار  - ٢٥٠
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا : نا شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أهنا قالت 

  نابة صلى اهللا عليه و سلم يف إناء واحد من اجل
  من إناء واحد من اجلنابة : وقال بندار 

  باب إفراغ املرأة املاء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخاهلما اإلناء إذا

  : أراد االغتسال من اجلنابة 

 -عن يزيد  -يعين ابن سعيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث  - ٢٥١
سألت عائشة أتغتسل املرأة مع زوجها من اجلنابة من اإلناء الواحد : وهي العدوية قالت  -عاذة عن م -وهو رشك 

املاء طهور وال جينب املاء شيء لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اإلناء : مجيعا ؟ قالت 
  أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما يف املاء : الواحد قالت 

  إسناده صحيح : ال األعظمي ق

  باب األمر باالغتسال إذا أسلم الكافر

 :  

عن سعيد بن أيب  -يعين ابن الليث  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي نا شعيب  - ٢٥٢
نيفة يقال له بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيال فجاءت برجل من بين ح: سعيد أنه مسع أبا هريرة يقول 

مثامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري املسجد فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أطلقوا مثامة فانطلق إىل خنل قريب من املسجد : فذكر حديثا طويال وقال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله فاغتسل مث دخل املسجد فقال أشهد أن ال إله 
  مث ذكر بقية احلديث 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق أخربنا عبد اهللا و عبيد اهللا أبناء عمر عن سعيد  - ٢٥٣
عندك يا مثامة ؟ ما : أن مثامة احلنفي أسر فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يغدو إليه فيقول : املقربي عن أيب هريرة 

إن تقتل تقتل ذا دم وإن متن متن على شاكر وإن ترد املال نعطك منه ما شئت وكان أصحاب النيب صلى : فيقول 



اهللا عليه و سلم حيبون الفداء ويقولون ما يصنع بقتل هذا ؟ فمن عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما فأسلم فحله 
لقد حسن : يغتسل فاغتسل وصلى ركعتني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم  وبعث به إىل حائط أيب طلحة فأمره أن

  إسالم أخيكم 

  باب استحباب غسل الكافر إذا اسلم باملاء والسدر

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار بندار نا عبد الرمحن نا سفيان عن األغر بن الصباح عن خليفة  - ٢٥٤
  أنه أسلم فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يغتسل مباء وسدر : اصم بن احلصني عن قيس بن ع

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا حيىي عن سفيان عن األغر عن خليفة بن  - ٢٥٥
  تخاله فأسلم فأمره أن يغتسل مباء وسدر أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فاس: احلصني عن قيس بن عاصم 

  مجاع أبواب ـ غسل التطهري و االستحباب من غري فرض و ال إجياب 

  باب استحباب االغتسال من احلجامة ومن غسل امليت

 :  

خربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا حممد بن بشر حدثنا زكريا بن أيب زائدة عن  - ٢٥٦
أن النيب صلى اهللا : عب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا حدثته مص

  من اجلنابة ويوم اجلمعة وغسل امليت واحلجامة : يغتسل من أربع : عليه و سلم قال 
وهو لني احلديث كما : باين إسناده ضعيف فيه عنعنة زكريا بن أيب زائدة ومصعب بن شيبة قال األل: قال األعظمي 

  يف التقريب 

  باب استحباب اغتسال املغمى عليه بعد اإلقامة من اإلغماء

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا معاوية بن عمرو قال نا زائدة نا موسى بن أيب عائشة عن  - ٢٥٧
ثيين عن مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ أال حتد: دخلت على عائشة فقلت : عبيد اهللا بن عبد اهللا قال 

! ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا : أصلى الناس ؟ فقلنا : بلى ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : فقالت 
أصلى الناس ؟ : ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال : ضعوا يل ماء يف املخضب قالت : فقال 
ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا قالت فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي : ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا فقال : فقلنا 

والناس عكوف يف املسجد : ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا قالت : أصلى الناس ؟ فقلنا : عليه مث أفاق فقال 



  ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصالة العشاء اآلخرة 
  ذكر احلديث بطوله  مث

باب ذكر الدليل على أن اغتسال النيب صلى اهللا عليه و سلم من اإلغماء مل يكن اغتسال فرض ووجوب و إمنا 
  : اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه يف اإلغماء ليخفف بدنه ويستريح 

أو عمرة  -عن الزهري عن عروة  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا معمر - ٢٥٨
صبوا علي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه : رضي اهللا عنها قالت : عن عائشة  -

فأجلسناه يف خمضب حلفصة من حناس : من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إىل الناس قالت عائشة 
  فق يشري إلينا أن قد فعلنت مث خرج وسكبنا عليه املاء منهن حىت ط

مسعت عبد الرزاق يذكره عن معمر عن الزهري عن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به حممد بن حيىي حنوه وقال 
  عروة عن عائشة حنوه 

  من حناس حني جعل احلديث عن عروة بال شك : غري أنه مل يقل 

  باب استحباب اغتسال اجلنب للنوم

 :  

ا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرمحن بن مهدي نا معاوية بن صاحل عن عبد اهللا بن أيب قيس أخربن - ٢٥٩
سألت عائشة رضي اهللا عنها كيف كان نوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنابة ؟ فقالت كل ذلك : قال 

  كان يفعل رمبا اغتسل فنام ورمبا توضأ فنام 
و بكر نا نصر بن حبر اخلوالين حدثنا ابن وهب حدثين معاوية بن صاحل أن عبد اهللا بن أيب قيس أخربنا أبو طاهر نا أب

  حدثه مبثله 
  احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة : رمبا توضأ ونام قبل أن يغتسل فقلت : وقال 

  : ة باب ذكر دليل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة املائد

أخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد الكتاين قال أخربنا األستاذ  - ٢٦٠
أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق 

ة نا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع بن خزمية قال نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمي
أتيت رسول اهللا : حدثنا حممد بن املهاجر عن العباس بن سامل عن أيب سالم عن أيب أمامة عن عمرو بن عنبسة قال 

وما : أنا نيب قلت : ما أنت ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم يف أول ما بعث وهو مبكة وهو حينئذ مستخفى فقلت 
بأن نعبد اهللا ونكسر األوثان : مب أرسلك ؟ قال : نعم قلت : آاهللا أرسلك ؟ قال : رسول اهللا قال : النيب ؟ قال 

عبد وحر يعين أبا بكر : فمن تبعك على هذا ؟ قال : نعم ما أرسلك به قلت : ودار األوثان ونوصل األرحام قلت 
أتبعك يا رسول اهللا : قال فأسلمت قال  -أو رابع اإلسالم  -الم رأيتين وأنا ربع اإلس: و بالل فكان عمرو يقول 



فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خربه : ال ولكن احلق بقومك فإذا أخربت إين قد خرجت فاتبعين قال : ؟ قال 
قد خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وخروجه حىت أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن اخلرب فقالوا 

: أتعرفين يا رسول اهللا ؟ قال : فارحتلت حىت أتيته فقلت : نعم قال : وقد أتاها ؟ قالوا : مكة إىل املدينة فقلت  من
علمين مما علمك اهللا وأجهل : نعم أنت الرجل الذي أتاين مبكة فجعلت أحتني خلوته فلما خال قلت يا رسول اهللا 

وف الليل اآلخر فصلى ما شئت فإن الصالة مشهودة ج: أي الليل أمسع ؟ قال : سل عما شئت قلت : قال 
مكتوبة حىت تصلي الصبح مث اقصر حىت تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رحمني فإهنا تطلع بني قرين الشيطان 

وتصلي هلا الكفار مث صل ما شئت فإن الصالة مشهودة مكتوبة حىت يعدل الرمح ظله مث اقصر فإن جهنم تسجر 
زاغت الشمس فصلى ما شئت فإن الصالة مشهودة مكتوبة حىت تصلي العصر مث اقصر حىت  وتفتح أبواهبا فإذا

تغرب الشمس فإهنا تغرب بني قرين الشيطان وتصلي هلا الكفار وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك 
ثرت خرجت خطاياك من أطراف أناملك مث إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك مث إذا مضمضت واستن

خرجت خطاياك من مناخرك مث إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك مث إذا مسحت برأسك خرجت 
خطاياك من أطراف شعرك مث إذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك فإن ثبت يف جملسك كان ذلك 
كيوم حظك من وضوئك وإن قمت فذكرت ربك ومحدت وركعت ركعتني مقبال عليهما بقلبك كنت من خطاياك 

  ولدتك أمك 
واهللا لقد كربت سين ودىن أجلي وإين لغين عن : اعلم ما تقول فإنك تقول أمرا عظيما قال : قال قلت يا عمرو 

  الكذب ولو مل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال مرة أو مرتني ما حدثته ولكين قد مسعته أكثر من ذلك 
  ال أن أخطئ شيئا ال أريده فأستغفر اهللا وأتوب إليه هكذا حدثين أبو سالم عن أيب أمامة إ

مجاع أبواب التيمم عند اإلعواز من املاء يف السفر وعند املرض الذي خياف يف إمساس املاء مواضع الوضوء والبدن 
  يف غسل اجلنابة للمريض املخوف أو األمل املوجع أو التلف 

  املاء قبل نزول آية باب ذكر ما كان من إباحة الصالة بال تيمم عند عدم

  التيمم 

عن  -يعين ابن عروة  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام  - ٢٦١
أهنا استعارت قالدة من أمساء فهلكت فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناسا من أصحابه يف : أبيه عن عائشة 

صلوا بغري وضوء فلما أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم طلبها فأدركتهم الصالة ف
  قال أسيد بن حضري جزاك اهللا خريا فواهللا ما نزل بك أمر قط إال جعل اهللا لك منه خمرجا وجعل للمسلمني فيه بركة 

  اباب الرخصة يف النزول يف السفر على غري ماء للحاجة تبدو من منافع الدني

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا عبد اهللا بن وهب بن مسلم أن مالكا حدثه عن  - ٢٦٢
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

انقطع عقد يل فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على  -يش أو بذات اجل -بعض أسفاره حىت إذا كنا بالبيداء 



أال : التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فقالوا 
معهم ماء ترى إىل ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبالناس وليسوا على ماء وليس 
  فجاء أبو بكر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واضع رأسه على فخذي قد نام فذكر احلديث بطوله 

باب ذكر ما كان اهللا عز و جل فضل به رسول صلى اهللا عليه و سلم على األنبياء قبله وفضل أمته على األمم 
  : ء السالفة قبلهم بإباحته هلم التيمم بالتراب عند اإلعواز من املا

وهو سعيدبن طارق  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة القرشي نا أبو معاوية عن أيب مالك  - ٢٦٣
فضلت هذه األمة على : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال  -األشجعي 

كصفوف املالئكة وأعطيت هذه اآليات من جعلت لنا األرض مسجدا وطهورا وجعلت صفوفنا : الناس بثالث 
  آخر سورة البقرة من بيت كنز حتت العرش مل يعط منه أحد قبلي وال أحد بعدي 

  باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند

خرب أيب معاوية  اإلعواز من املاء وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن مل يكن على األرض مع لدليل على أن
الذي ذكرناه خمتصر جعلت لنا األرض طهورا أي عند اإلعواز من املاء إذا كان احملدث غري مريض مرضا خياف ـ 

ـ التلف أو املرض املخوف أو األمل الشديد ال أنه جعل األرض طهورا وإن كان احملدث صحيحا  إن ماس املاء 
  : ء واحدا للماء أو مريضا ال يضر إمساس البدن املا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا ابن فضيل عن أيب مالك  - ٢٦٤
فضلنا على الناس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : األشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال 

ا مل جند املاء وجعلت صفوفنا كصفوف املالئكة بثالث جعلت لنا األرض كلها مسجد وجعل تراهبا لنا طهورا إذ
  وأوتيت هؤالء اآليات من آخر سورة البقرة من بيت كنز حتت العرش مل يعط منه أحد قبلي وال أحد بعدي 

  باب إباحة التيمم بتراب السباخ

باملدينة غري  ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غري جائز وقول هذه املقالة يقود إىل أن التيمم
  : جائز إذ أرضها سبخة وقد خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا طيبة أو طابة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أخربين يونس بن يزيد عن  - ٢٦٥
مل أعقل أبوي قط إال : و سلم قالت ابن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه 

وهم يدينان الدين ومل مير علينا يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طريف النهار بكرة وعشية فذكر 
احلديث بطوله وقال يف اخلرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات خنل 

  بني البتني 
  احلرتان فذكر احلديث بطوله يف هجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة  ومها

 -أريت سبخة خنل بني البتني وإعالمه إياهم أهنا دار هجرهتم : ففي قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر 



لتيمم غري جائز بالسبخة وكانت السبخة داللة على أن مجيع املدينة سبخة ولو كان ا -ومجيع املدينة كانت هجرهتم 
لكان قود هذه } والذي خبث ال خيرج إال نكدا { : على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد اخلبيث بقوله 

إهنا خبيثة فاعلم أن النيب : املقالة أن أرض املدينة خبيثة ال طيبة وهذا قول بعض أهل العناد ملا ذم أهل املدينة فقال 
فاألرض السبخة هي طيبة على ما خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم  -أو طابة  -عليه و سلم مساها طيبة صلى اهللا 

أن املدينة طيبة وإذا كانت طيبة وهي سبخة فاهللا عز و جل قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب يف نص كتابه والنيب 
المه إياهم أهنا سبخة ويف هذا ما بان وثبت أن مع إع -أو طابة  -صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أن املدينة طيبة 

  التيمم بالسباخ جائز 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفني ال ضريتان

  : مع الدليل على أن مسح الذراعني يف التيمم غري واجب 

نا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن احلكم عن ذر عن سعيد بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد  - ٢٦٦
  ضربة للوجه والكفني : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف التيمم : عبد الرمحن عن أبيه عن عمار بن ياسر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

سعيد عن قتادة عن عرزة عن سعيد بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية عن  - ٢٦٧
  : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التيمم قال : عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر 

  ضربة للوجه والكفني 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النفخ يف اليدين بعد ضرهبما على التراب للتيمم

 :  

أن رجال : جعفر نا شعبة عن احلكم عن ذر عن بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه حدثنا بندار نا حممد بن  - ٢٦٨
أما تذكر يا أمري املؤمنني : ال تصل فقال عمار : إين أجنبت فلم أجد املاء ؟ فقال عمر : أتى عمر بن اخلطاب فقال 

التراب فصليت فلما أتينا النيب إذ أنا وأنت يف سرية فأجنبنا فلم جند املاء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت يف 
صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إمنا كان يكفيك وضرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده على األرض 

  مث نفخ فيها ومسح هبما وجهه وكفيه 

  باب نفض اليدين من التراب بعد ضرهبما على األرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح

   :الوجه واليدين للتيمم 



عن األعمش عن  -يعين التيمي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا أبو حيىي  - ٢٦٩
إنا جننب وليس معنا ماء فذكر : جاء رجل إىل عمر فقال : سلمة عن كهيل عن سعيد بن عبد الرمحن عن أبيه قال 

إمنا : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال فأتيت رس -يعين عمارا  -قصته مع عمار بن ياسر وقال وقال 
هكذا وهكذا وضرب بيديه إىل التراب مث نفضهما مث نفخ فيهما ومسح هبما وجهه : كان يكفيك أن تقول بيديك 

  ويديه 
قال أبو بكر أدخل شعبة بني سلمة بن كهيل وبني سعيد بن عبد الرمحن يف هذا اخلرب ذرا رواه الثوري عن سلمة عن 

يب مالك و عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أبزى عن عبد الرمحن بن أبزى إال أنه ليس يف خرب الثوري و شعبة نفض أ
  اليدين من التراب 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

كنت جالسا : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى حدثنا أبو معاوية نا األعمش عن شقيق قال  - ٢٧٠
يا أبا عبد الرمحن أرأيت لو أن رجال أجنب فلم جيد املاء شهرا يتيمم ؟ : و أيب موسى فقال أبو موسى  مع عبد اهللا

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : أمل تسمع قول عمار لعمر : ال يتيمم فقال أبو موسى : فقال عبد اهللا 
بة فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال حاجة فأجنبت فلم أجد املاء فتمرغت يف الصعيد كما مترغ الدا

إمنا كان يكفيك على أن تضرب بكفيك على األرض مث متسحهما مث متسح هبما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وجهك وكفيك 

مث متسحهما هو النفض بعينه وهو مسح إحدى الراحتني باألخرى لينفض ما : قال أبو بكر فقوله يف هذا اخلرب 
  هما من التراب علي

  باب ذكر الدليل على أن اجلنب جيزيه التيمم عند اإلعواز من املاء يف السفر

والدليل على أن التيمم ليس كالغسل يف مجيع أحكامه إذ املغتسل من اجلنابة ال جيب عليه غسل ثان إال جبنابة حادثة 
  : والتيمم يف اجلنابة جيب عليه الغسل عند وجود املاء 

ا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد و بن أيب عدي و حممد بن جعفر و سهل بن يوسف و أخربن - ٢٧١
كنا يف : حدثنا عوف عن أيب رجاء العطاردي نا عمران بن حصني قال : عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي قالوا 

كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة  سفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإنا سرينا ذات ليلة حىت إذا
مث نادى بالصالة فصلى : وال وقعة أحلى عند املسافر منها فما أيقظنا إال حر الشمس فذكر بعض احلديث وقال 

ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم ؟ فقال : بالناس مث انفتل من صالته فإذا رجل معتزل مل يصل مع القوم فقال له 
 -عليك بالصعيد فإنه يكفيك مث سار واشتكى إليه الناس فدعا فالنا :  أصابتين جنابة وال ماء فقال يا رسول اهللا: 

اذهبا فابغيا لنا املاء فانطلقا فتلقيا امرأة بني : ودعا علي بن أيب طالب فقال هلما  -قد مساه أبا رجاء ونسيه عوف 
أن اسقوا واستقوا فسقي من شاء : ي يف الناس على بعري فذكر احلديث وقال مث نود -سطيحتني أو مزادتني 
  اذهب فأفرغه عليك : وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته اجلنابة إناء من ماء وقال : واستقى من شاء قال 

ففي هذا اخلرب أيضا داللة على أن املتيمم إذا صلى بالتيمم مث وجد املاء فاغتسل إن كان جنبا أو : قال أبو بكر 
حمدثا مل جيب عليه إعادة ما صلى بالتيمم إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر املصلي بالتيمم ملا أمره  توضأ إن كان



  باالغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم 
ويف اخلرب أيضا داللة على أن املغتسل باجلنابة ال جيب عليه الوضوء قبل إفاضة املاء على اجلسد غري أعضاء الوضوء 

 عليه و سلم ملا أمر اجلنب بإفراغ املاء على نفسه ومل يأمره بالبدء بالوضوء وغسل أعضاء الوضوء إذ النيب صلى اهللا
مث إفاضة املاء على سائر البدن كان يف أمره إياه ما بان وصح أن اجلنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا ملا عليه من 

  فرض الغسل 
  فاضة املاء على سائر البدن اختيار واستحباب ال فرض وإجياب ويف هذا ما دل على أن بدء املغتسل بالوضوء مث إ

ـ إن ماس املاء البدن ـ التلف أو املرض  باب الرخصة يف التيمم اجملدور واجملروح وإن كان املاء موجودا إذا خاف 
  أو الوجع املؤمل 

سعيد بن جبري عن ابن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن - ٢٧٢
قال إذا كانت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهللا أو : اآلية } وإن كنتم مرضى أو على سفر { : عباس يرفعه يف قوله 

  القروح أو اجلدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن ميوت فيتيمم 
  هذا خرب مل يرفعه غري عطاء بن السائب : قال أبو بكر 
  اختلط وجرير روى عنه بعد االختالط  ضعيف عطاء كان: قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عمر بن حفص بن غياث نا أيب أخربين إياه الوليد بن عبيد  - ٢٧٣
أن رجال أجنب يف شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر : اهللا بن أيب رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس 

 -أو التيمم  -قد جعل اهللا الصعيد  -ثالثا  -ما هلم قتلوه قتلهم اهللا : عليه و سلم فقال  ذلك لنيب صلى اهللا
  طهورا شك يف ابن عباس مث أثبته بعد 

  إسناده ضعيف الوليد بن عبيد اهللا ضعفه الدارقطين : قال األعظمي 
  لكن احلديث حسن مبا له من طرق : قال األلباين 

  لرد السالم وإن كان املاء موجوداباب استحباب التيمم يف احلضر 

عن الليث عن  -يعين ابن الليث  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي أخربنا شعيب  - ٢٧٤
أقبلت أنا و عبد اهللا بن يسار : جعفر ابن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز عن عمري موىل ابن عباس أنه مسعه يقول 

النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت دخلنا على أيب اجلهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري فقال أبو موىل ميمونة زوج 
أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حنو بئر مجل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول اهللا صلى اهللا : جهيم 

  عليه و سلم حىت أقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويديه فرد عليه 

  بواب تطهري الثياب بالغسل من األجناسمجاع أ

  باب حت دم احليضة من الثوب وقرصه باملاء ورش الثوب بعده

 :  



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد ح وحدثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة  - ٢٧٥
جنادة حدثنا وكيع ح وحدثنا يونس بن عبد ح وحدثنا حيىي بن حكيم حدثنا حيىي بن سعيد ح وحدثنا سلم بن 

األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثهم كلهم عن هشام بن عروة ح وحدثنا حممد بن العالء بن كريب نا أبو 
أسامة نا هشام ح ونا حممد بن عبد اهللا املخرمي نا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت 

حتيه مث اقرصيه باملاء مث : امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن دم احليض يصيب الثوب فقال أن : أيب بكر 
  انضحيه 

  هذا حديث محاد 
  مث رشي وصلي فيه : ويف خرب ابن عيينة 

  مث تنضحيه وتصلي فيه : ويف خرب حيىي 
وحتيه : الة فيه غري أن يف حديث وكيع ومل يذكر اآلخرون النضح وال الرش إمنا ذكروا احلت والقرص باملاء مث الص

  مث اقرصيه باملاء مل يزد على هذا 

  باب ذكر الدليل على أن النضح املأمور به هو نضح ما مل يصب الدم من الثوب

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا عمر بن علي نا حممد بن إسحاق قال مسعت فاطمة بنت  - ٢٧٦
إحدانا إذا : أهنا مسعت امرأة تسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : جدهتا أمساء بنت أيب بكر املنذر حتدث عن 

إن رأت فيه شيئا فلتحكه مث : طهرت كيف تصنع بثياهبا اليت كانت تلبس ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  لتقرصه بشيء من ماء وتنضح يف سائر الثوب ماء وتصلي فيه 

  : اهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا ابن أيب عدي عن حممد بن إسحاق هبذا مثله وقال أخربنا أبو ط
  وقال إن رأيت فيه دما فحكيه مث اقرصيه باملاء مث انضحي سائره مث صلي فيه 

  إسناده حسن : قال األلباين 

ذهب أثره من الثوب باب استحباب غسل دم احليض من الثوب باملاء والسدر وحكه باألضالع إذ هو أحرى أن ي
  : إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع املاء من أن يغسل باملاء حبتا 

عن عدي بن دينار موىل  -وهو احلداد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي نا سفيان عن ثابت  - ٢٧٧
لم عن دم احليض يصيب سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: أم قيس بنت حمصن عن أم قيس بنت حمصن قالت 

  الثوب فقال اغسليه باملاء والسدر وحكيه بضلع 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن االقتصار من غسل الثوب امللبوس يف احمليض على غسل



 يصب أثر الدم منه وإن مل حيك موضع الدم بضلع وال قرص موضعه باألظفار وإن مل يغسل بسدر أيضا وال رش ما مل
الدم من الثوب وأن مجيع ما أمر به من قرص باألظافر وحك باألوضاع وغسل بالسدر أمر اختيار واستحباب وأن 

  : غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وجتزئ الصالة فيه 

بن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن أيب سريج الرازي أخربنا أبو أمحد نا املنهال بن خليفة عن خالد - ٢٧٨
كيف كننت تصنعن بثيابكن إذا طمثنت على عهد رسول  -أو قيل هلا  -أهنا قالت : سلمة عن جماهد عن أم سلمة 

إن كنا لنطمث يف ثيابنا ويف دروعنا فما نغسل منها إال أثر ما أصابه الدم وإن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قالت 
  اهبا اخلادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثي

  إسناده ضعيف املنهال ضعفه احلافظ : قال األلباين 

  باب الرخصة يف غسل الثوب من عرق اجلنب والدليل على أن خرق اجلنب طاهر غري

  جنس 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي عن سفيان عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن  - ٢٧٩
قد كانت املرأة تعد : الرجل يأيت أهله يلبس الثوب فيعرق فيه جنسا ذلك ؟ فقالت  سألت عائشة عن: حممد قال 

  خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح هبا الرجل األذى عنه ومل ير أن ذلك ينجسه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثين األوزاعي  -يعين ابن مسلم  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن ميمون املكي نا الوليد  - ٢٨٠
تتخذ : حدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

  املرأة اخلرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه األذى ومسحت عنها مث صليا يف ثوبيهما 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  نسان طاهر غري جنسباب ذكر الدليل على أن عرق اإل

 :  

نا أيوب عن أنس بن سريين  -يعين الثقفي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن معاذ نا عبد الوهاب  - ٢٨١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل على أم فالن فتبسط له نطعا فيقيل عليه : عن أنس بن مالك قال 

  فتأخذ من عرقه فتجعله يف طيبها 
  نا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن الوليد حدثنا عبد الوهاب مبثله أخرب

  يدخل على أم سليم : وقال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب غسل بول الصبية من الثوب



 :  

ح وحدثنا حممد بن عمرو بن  -يعين ابن موسى  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق نا أسد  - ٢٨٢
: صري نا علي بن معبد قاال حدثنا أبو األحوص عن مساك عن قابوس بن املخارق عن لبابة بنت احلارث قالت متام امل

هات ثوبك هات أغسله فقال إمنا يغسل بول األنثى : بال احلسني يف حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
  وينضح بول الذكر 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

نا أبو بكر نا العباس بن عبد العظيم العنربي نا عبد الرمحن بن مهدي نا حيىي بن الوليد  أخربنا أبو طاهر - ٢٨٣
كنت خادم النيب صلى اهللا عليه و سلم وجيء باحلسن : حدثين حمل ابن خليفة الطائي قال حدثين أبو السمح قال 

  بول اجلارية ويرش بول الغالم رشوه رشا فإنه يغسل : فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال  -أو احلسني  -
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بني بوهلا وبول الصيب املرضع

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب حرب بن أيب األسود  - ٢٨٤
ينضح بول الغالم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف بول املرضع : لب عن أبيه عن علي بن أيب طا

  ويغسل بول اجلارية 
  هذا ما مل يطعما الطعام فإذا طعما غسال مجيعا : قال قتادة : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى مبثله وزاد 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  أن يطعم باب نضج بول الغالم ورشه قبل

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن  - ٢٨٥
دخلت بابن صيب يل مل يأكل الطعام على رسول اهللا صلى : عبد اهللا بن عتبة عن أم قيس بنت حمصن األسدية قالت 

  اهللا عليه و سلم فبال عليه فدعا مباء فرشه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أخربين يونس أن ابن شهاب  - ٢٨٦
أهنا جاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثهم عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أم قيس بنت حمصن األسدية 

هللا عليه و سلم يف حجره فبال عليه فدعا رسول اهللا صلى بابن هلا صغري مل يأكل الطعام فأجلسه رسول اهللا صلى ا
  اهللا عليه و سلم مباء فنضحه ومل يغسله 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس مرة قال حدثين ابن وهب أخربين مالك و الليث و عمرو بن احلارث و يونس 



  : أن ابن شهاب 
  حدثهم مبثله سواء اإلسناد واملنت 

  ملين من الثوبباب استحباب غسل ا

 :  

حدثنا عمرو بن  -يعين ابن مفضل  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا بشر  - ٢٨٧
ميمون ح وحدثنا حممد بن العالء بن كريب نا ابن مبارك عن عمرو بن ميمون ح وحدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مون عن سليمان بن يسار عن عائشة حدثنا يزيد بن هارون أنا عمرو بن مي
  كان إذا أصاب ثوبه مين غسله مث خيرج إىل الصالة وأنا أنظر إىل بقعة من أثر الغسل يف ثوبه 

  هذا لفظ الصنعاين 
ويف ثوبه أثر  كنت أغسل ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املين فيخرج: ويف حديث ابن املبارك قالت 

  املاء 
  ويف حديث يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن يسار أخربتين عائشة 

  باب ذكر الدليل على أن املين ليس بنجس والرخصة يف فركه إذا كان يابسا من

الثوب إذ النجس ال يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل ويف صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الثوب الذي 
  : ه املين بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن املين ليس بنجس أصاب

 -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي و عبد اجلبار بن العالء قاال حدثنا سفيان  - ٢٨٨
د بن عن منصور عن إبراهيم عن مهام ح وحدثنا أبو هاشم زيا: قال حدثنا منصور وقال سعيد  -قال عبد اجلبار 
نا منصور عن إبراهيم عن مهام ح وحدثنا حممد بن العالء بن كريب نا  -يعين ابن عبد اهللا البكائي  -أيوب نا زياد 

أبو أسامة ح وحدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج نا بن منري ح وحدثنا بندار نا حيىي بن سعيد كلهم عن األعمش عن 
عن األعمش عن إبراهيم عن مهام ح  -يعين ابن يونس  -عيسى  إبراهيم عن مهام ح وحدثنا علي بن خشرم أخربنا

نا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن مهام بن احلارث  -يعين ابن موسى  -وحدثنا نصر بن مرزوق املصري نا أسد 
ح وحدثنا أمحد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي نا عمرو بن أيب سلمى عن األوزاعي عن حيىي بن سعيد 

القاسم ح وحدثنا حممد بن الوليد القرشي نا عبد األعلى نا هشام بن حسان بن أيب معشر عن  األنصاري عن
النخعي عن األسود بن يزيد ح وحدثنا حممد بن الوليد نا يعلى نا األعمش عن إبراهيم عن األسود ح وحدثنا حممد 

وهو  -الصمد حدثين أيب نا مهدي بن حيىي نا يعلى نا األعمش عن إبراهيم عن مهام وحدثنا عبد الوارث بن عبد 
عن واصل عن إبراهيم عن األسود ح وحدثنا حممد بن حيىي نا مسدد نا أبو عوانة عن املغرية بن  -ابن ميمون 

مقسم و محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن األسود ح وحدثنا حممد بن حيىي نا اخلضر بن حممد بن شجاع و ابن 
يعين ابن  -املغرية عن إبراهيم عن األسود ح ونا حممد بن حيىي نا أبو الوليد نا محاد الطباع قاال أخربنا هاشم أنا 

عن إبراهيم عن األسود ح وحدثنا حيىي بن حكيم نا حممد بن أيب عدي  -وهو ابن أيب سليمان  -عن محاد  -سلمة 



 معشر عن إبراهيم عن عن سعيد بن أيب عروبة ح وحدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين نا عبدة عن سعيد عن أيب
عن أيب معشر  -وهو احلذاء  -عن خالد  -يعين ابن عبد اهللا  -األسود ح وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد 

عن إبراهيم عن علقمة و األسود ح ونا نصر بن مرزوق حدثنا أسد قال نا املسعودي عن احلكم و محاد عن إبراهيم 
حكيم نا أبو داود نا املسعودي عن محاد عن إبراهيم عن مهام بن احلارث ح  عن مهام بن احلارث ح وحدثنا حيىي بن

ونا بشر بن معاذ العقدي نا محاد بن زيد ونا أبو هاشم الرماين عن أيب جملز الحق بن محيد عن عبد اهللا ابن احلارث 
و عبد اهللا بن أيب جنيح  بن نوفل ح وثنا نصر بن مرزوق املصري نا أسد بن موسى نا قزعة بن سويد نا محيد األعرج

عن جماهد وحدثنا حممد بن حيىي نا هانئ بن حيىي نا قزعة عن ابن أيب جنيح و محيد األعرج عن جماهد ح وحدثنا حممد 
 -يعين ابن أيب الزرقاء  -بن حيىي نا أبو داود وحدثنا عباد بن منصور نا القاسم ونا علي بن سهل الرملي نا زيد 

عن الزهري عن عروة وحدثنا حممد بن حيىي نا حسن بن الربيع نا أبو األحوص ثنا  -ان وهو ابن برق -عن جعفر 
أهنا كانت تفرك املين من ثوب رسول اهللا : شبيب بن غرقدة عن عبد اهللا بن شهاب اخلوالين كل هؤالء عن عائشة 

وقد : حفتها وقوهلا صلى اهللا عليه و سلم منهم من اختصر احلديث ومنهم من ذكر نزول الضيف هبا وغسله مل
  رأيتين وأنا أفركه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن كهيل حدثين أيب عن أبيه سلمة عن  - ٢٨٩
  هللا عليه و سلم باحلصاة لقد كنت آخذ اجلنابة من ثوب رسول اهللا صلى ا: إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

  إسناده ضعيف جدا امساعيل بن حيىي متروك : قال األلباين 

نا حممد بن قيس عن حمارب  -يعين األزرق  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد نا إسحاق  - ٢٩٠
  يصلي  أهنا كانت حتت املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو: بن دثار عن عائشة 

  باب نضح الثوب من املذي إذا خفي موضعه يف الثوب

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا حممد بن إسحاق ح وحدثنا حممد  - ٢٩١
بن إبان نا حممد بن أيب عدي عن حممد بن إسحاق أخربين سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف 

كنت ألقى من املذي شدة وعناء وكنت أكثر االغتسال منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : ل قا
يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من : إمنا جيزيك الوضوء قلت فكيف مبا يصيب ثويب منه ؟ قال : ذلك فقال 

  ثوبك حيث ترى أنه أصاب 
  السباق  وقال ابن أبان قال حدثين سعيد بن عبيد بن

أرأيت : حديث سهل بن حنيف أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املذي قال فيه الوضوء قلت : قال أبو بكر 
يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب : مبا يصيب ثيابنا ؟ قال 

  املذي 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

ألذى اليابس باخلف والنعل والدليل على أن ذلك ال يوجب غسل اخلف وال النعل وان تطهريمها باب ذكر وطء ا
  : يكون باملشي على األرض الطاهرة بعدها 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن عبد اهللا بن منصور األنطاكي نا حممد بن كثري عن األوزاعي عن  - ٢٩٢
إذا وطئ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسم : عن أبيه عن أيب هريرة قال حممد بن عجالن عن سعيد املقربي 

  أحدكم األذى خبفه أو نعله فطهورمها التراب 
  خرب أيب النصر عن أيب سعيد يف قصة النعلني من هذا الباب قد خرجته من كتاب الصالة : قال أبو بكر 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  ساجد وتقذيرهاباب النهي عن البول يف امل

 :  

نا عكرمة بن عمار نا  -يعين ابن أسد العمي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن هاشم ونا هبز  - ٢٩٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا يف : إسحاق ابن عبد اهللا بن أيب طلحة عن عمه أنس بن مالك قال 

مه مه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ل يف املسجد فقال أصحابه املسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرايب فبا
أو كما قال رسول  -إن هذا املسجد ال يصلح لشيء من القذر والبول : ال تزرموه دعوه مث دعاه فقال : ألصحابه 

و سلم لرجل من إمنا هو لقراءة القرآن وذكر اهللا والصالة فقال النيب صلى اهللا عليه  -اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قم فأتنا بدلو من املاء فشنه عليه فأتى بدلو من ماء فشنه عليه : القوم 

  باب سلت املين من الثوب باألذخر إذا كان رطبا

 :  

نا عكرمة بن عمار  -يعين ابن معاذ العنربي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد نا معاذ  - ٢٩٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلت : بيد اهللا بن عمري الليثي قال قالت عائشة اليمامي ثنا عبد اهللا بن ع

  املين من ثوبه بعرق اإلذخر مث يصلي فيه وحيته من ثوبه يابسا مث يصلي فيه 
عن  مبثله غري أنه قال بعرق االدخر: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار 

  وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يبصره جافا فيحته ويصلي فيه : ثوبه ويصلي فيه قالت 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

نا عبد  -وهو ابن عمار  -نا أبو قتيبة نا عكرمة  -يعين ابن حيىي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد  - ٢٩٥
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رأى اجلنابة يف ثوبه جافة : الت عن عائشة ق -وهو ابن عبيد بن عمري  -اهللا 

  فحتها 
  إسناده حسن : قال األلباين 

باب الزجر عن قطع البول على البائل يف املسجد قبل الفراغ منه والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر األرض 
ض العراقيني أذ اهللا عز و جل أنعم على عباده وإن مل حيفر موضع البول فينقل ترابه من املسجد على ما زعم بع

  : املؤمنني بأن بعث فيهم نبيه صلى اهللا عليه و سلم ميسرا ال معسرا 



أن أعرابيا : نا ثابت عن أنس  -يعين ابن زيد  -أخربنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبده أخربنا محاد  - ٢٩٦
  ال تزرموه مث دعا بدلو ماء فصبه عليه : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بال يف املسجد فوثب إليه بعض القوم فقال ر

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد اهللا اليحمدي أخربنا ابن املبارك أخربنا يونس عن الزهري قال  - ٢٩٧
فثار الناس إليه ليمنعوه فقال هلم  أن أعرابيا بال يف املسجد: أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن أبا هريرة أخربه 

فإمنا بعثتم ميسرين  -أو سجال من ماء  -دعوه أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ومل تبعثوا معسرين 

عيد عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان قال حفظته من الزهري قال أخربين س - ٢٩٨
وهو ابن  -قال نا سفيان  -يعين ابن صدقة  -أيب هريرة ح وحدثنا الفضل بن يعقوب بن اجلزري نا إبراهيم 

عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ح وحدثنا املخزومي نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن  -حصني 
  يف دينكم يسر  إن: فذكروا احلديث ويف حديث سفيان بن حصني قال : أيب هريرة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب نضح األرض من ربض الكالب عليها

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عزير األيلي أن سالمة بن روح حدثهم عن عقيل قال أخربين حممد  - ٢٩٩
أخربه أن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و بن مسلم أن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أخربه أن عبد اهللا بن عباس 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصبح ذات يوم وهو واجم ينكر ما يرى منه فسألته عما أنكرت : سلم أخربته 
وكان يف بييت جرو كلب : فلم أره أما واهللا ما أخلفين قالت ميمونة : وعدين جربيل أن يلقاين الليلة : منه فقال هلا 

نضد لنا فأخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث نضح مكانه باملاء بيده فلما كان الليل لقيه جربيل فقال حتت 
إنا ال : وعدتين مث مل أرك ؟ فقال جربيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ندخل بيتا فيه صورة وال كلب 
وسنده صحيح  ٢٨٦/  ٧لكن احلديث صحيح أخرجه النسائي من وجه آخر ... ضعيف إسناده : قال األلباين 

  وللحديث شواهد 

  باب الدليل على أن مرور الكالب يف املساجد ال يوجب نضحا وال غسال

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن منقذ بن عبد اهللا اخلوالين حدثنا أيوب بن سويد أخربنا يونس بن  - ٣٠٠
اجتنبوا اللغو : كان عمر يقول يف املسجد بأعلى صوته : يد أخربين الزهري حدثين محزة بن عبد اهللا بن عمر قال يز

كنت أبيت يف املسجد يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكنت فىت شابا : يف املسجد قال عبد اهللا بن عمر 
  ونوا يرشون شيئا من ذلك عزبا وكانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد ومل يك

  يعين تبول خارج املسجد وتقبل وتدبر يف املسجد بعدما بالت : قال أبو بكر 



من طريق صحيح عن يونس به  ٣٨٢إسناده ضعيف أيوب بن سويد سيئ احلفظ وقد رواه أبو داود : قال األلباين 
  دون قول عمر 

  كتاب الصالة

نيب صلى اهللا عليه و سلم على الشرط الذي اشترطنا يف كتاب املختصر من املختصر من املسند الصحيح عن ال
  الطهارة 

  املختصر من املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم على

  الشرط الذي اشترطناه يف كتاب الطهارة 

  باب البدء فرض الصلوات اخلمس

 :  

نا حممد بن بشار بندار نا حممد بن جعفر و ابن أيب  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية - ٣٠١
أن نيب اهللا :  -رجل من قومه  -عدي عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 

خذ بني الثالثة فأتيت : بينما أنا عند البيت بني النائم واليقظان إذ مسعت قائال يقول : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ت من ذهب فيها من ماء زمزم قال فشرح صدري إىل كذا وكذا بطس

فاستخرج قليب فغسل مباء زمزم مث أعيد مكانه مث حشي إميانا  -قلت ما يعين به ؟ قال إىل أسفل بطنه : قال قتادة 
الرباق فوق احلمار ودون البغل يقع خطاه أقصى طرفه فحملت عليه مث : وحكمة مث أتيت بدابة أبيض يقال له 

: حممد قيل : من معك ؟ قال : جربيل قيل : من هذا ؟ قال : انطلقت حىت أتينا السماء الدنيا واستفتح جربيل فقيل 
: يا جربيل من هذا ؟ قال : مرحبا به ولنعم اجمليء فأتيت على آدم فقلت : نعم ففتح لنا قال : وبعث إليه ؟ قال 

مث انطلقنا حىت أتينا إىل السماء الثانية : احل والنيب الصاحل قال مرحبا باالبن الص: هذا أبوك آدم فسلمت عليه فقال 
نعم : وقد بعث إليه ؟ قال : حممد قيل : ومن معك ؟ قال : جربيل قيل : من هذا ؟ قال : فاستفتح جربيل قيل 

حيىي  :يا جربيل من هذان ؟ قال : مرحبا به ولنعم اجمليئ جاء فأتيت على حيىي وعيسى فقلت : ففتح لنا قال 
فسلمت عليهما فقاال مرحبا باألخ الصاحل  -ابين اخلالة : إين حسبت أنه قال يف حديثه : قال سعيد  -وعيسى 

: جربيل قيل : من هذا ؟ قال : مث انطلقنا حىت انتهينا إىل السماء الثالثة فاستفتح جربيل قيل : والنيب الصاحل قال 
: مرحبا به ولنعم اجمليئ جاء قال : ففتح لنا وقال : نعم قال : قال وقد بعث إليه ؟ : حممد قال : ومن معك ؟ قال 

مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل مث انطلقا إىل السماء الرابعة فكان حنو : فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال 
مث انتهينا إىل  مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل: من كالم جربيل وكالمهم فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال 

مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل مث انطلقنا إىل السماء : السماء اخلامسة فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال 
مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل فلما : السادسة فأتيت على موسى صلى اهللا عليهم أمجعني فسلمت عليه فقال 

تهى فحدث نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نبقها مثل قالل هجر وورقها جاوزت بكى قال مث رجعت إىل سدرة املن



مثل آذان الفيلة وحدث نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه رأى أربعة أهنار خيرج من أصلها هنران ظاهران وهنران 
الظاهران فالنيل والفرات مث  يا جربيل ما هذه األهنار ؟ قال أما النهران الباطنان فنهران يف اجلنة وأما: باطنان فقلت 

هذا البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا : يا جربيل ما هذا ؟ قال : رفع لنا البيت املعمور قلت 
مث أتيت بإنائني أحدمها مخر واآلخر لنب يعرضان علي فاخترت : خرجوا منها مل يعودوا فيه آخر ما عليهم ؟ ؟ قال 

اهللا بك أمتك على الفطرة ففرضت علي كل يوم مخسون صالة فأقبلت هبن حىت أتيت أصبت أصاب : اللنب فقيل 
إن أمتك ال تطيق ذلك إين قد بلوت بين إسرائيل : خبمسني صالة كل يوم قال : مبا أمرت قلت : على موسى فقال 

مخسا فما زلت  قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فخفف عين
إن أمتك ال : أختلف بني ريب وبني موسى حيط عين ويقول يل مثل مقالته حىت رجعت خبمس صلوات كل يوم قال 

: تطيق ذلك قد بلوت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك قال 
فريضيت وخففت  -أو أمضيت  -فنوديت إين قد أجزت لقد اختلفت إىل ريب حىت استحييت لكين أرضي وأسلم 

  عن عبادي وجعلت بكل حسنة عشر أمثاهلا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عفان بن مسلم نا مهام بن حيىي العوذي مث احململي قال  - ٣٠٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثهم عن : صعصعة حدثهم مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك أن مالك بن 

  ليلة أسري به فذكر احلديث بطوله 
من قصته : ما يعين به ؟ قال من ثغرة حنره إىل شعرته وقد مسعته يقول : فقلت للجارود وهو إىل جنيب : وقال قتادة 
  إىل شعرته 

  فذكر حممد بن حيىي احلديث بطوله 
فقلت له مل يرد به فقلت ألنس إمنا أراد فقلت : ة دالة على أن قول قتادة يف خرب سعيد هذه اللفظ: قال أبو بكر 

  للجارود 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب ذكر فرض الصلوات اخلمس من عدد الركعة بلفظ خرب جممل غري مفسر بلفظ

  : عام مراده خاص 

الء العطار نا سفيان قال مسعت الزهري يقول أخربين عروة أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن الع - ٣٠٣
إن الصالة أول ما افترضت ركعتني فأقرت صالة السفر وأمتت صالة احلضر فقلت : بن الزبري أنه مسع عائشة تقول 

  إهنا تأولت ما تأول عثمان : فما هلا كانت تتم ؟ فقال : لعروة 
  عن : غري أنه قال يف كلها : بد الرمحن املخزومي حدثنا سفيان مبثله أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به سعيد بن ع

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن بكري بن األخنس عن جماهد عن ابن  - ٣٠٤
ركعتني ويف فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يف احلضر أربعا ويف السفر : عباس قال 

  اخلوف ركعة 



  باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا والدليل على أن قوهلا أن

الصالة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصالة دون مجيعها أرادت الصلوات األربعة دون املغرب وكذلك 
على أن قول ابن عباس فرض اهللا  أرادت ـ مث زيد يف صالة احلضر ـ ثالث صلوات خال الفجر واملغرب والدليل

الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعا إمنا أراد خال الفجر واملغرب وكذلك أرادوا يف السفر ركعتني خال املغرب 
  : وهذا من اجلنس الذي نقول يف كتبنا من ألفاظ العام اليت يراد هبا اخلاص 

قال أمحد  -قرئ و عبد اهللا بن الصباح العطار البصري أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن نصر امل - ٣٠٥
عن الشعيب عن مسروق عن عائشة  -يعين ابن أيب هند  -وقال عبد اهللا حدثنا حمبوب بن احلسن نا داود  -أخربنا 
فرض صالة السفر واحلضر ركعتني ركعتني فلما أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة زيد يف صالة : قالت 

  احلضر ركعتان ركعتان وتركت صالة الفجر لطول القراءة وصالة املغرب ألهنا وتر النهار 
هذا حديث غريب مل يسنده أحد أعلمه غري حمبوب بن احلسن رواه أصحاب داود فقالوا عن الشعيب : قال أبو بكر 

  عن عائشة خال حمبوب بن احلسن 
وقد الفه أصحاب داود فلم يذكروا يف إسناده مسروقا فصار  يف إسناده ضعف حمبوب صدوق فيه لني: قال األلباين 

  اإلسناد منقطعا ألن الشعيب مل يسمع من عائشة كما قال احلاكم وغريه 

  باب فرض الصلوات اخلمس والدليل على أن ال فرض من الصالة إال اخلمس وأن كل

  : ما سوى اخلمس من الصالة فتطوع ليس شيء منها فرض إال اخلمس فقط 

وهو عم مالك  -نا أبو سهيل  -يعين ابن جعفر  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إمساعيل  - ٣٠٦
: أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ثائر الرأس فقال : عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا  -بن أنس 

أخربين ماذا : الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئا قال : قال يا رسول اهللا أخربين ماذا فرض اهللا علي من الصالة ؟ 
والذي أكرمك ال : فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشرائع اإلسالم قال : فرض اهللا علي من الزكاة ؟ قال 

أو  -أفلح وأبيه إن صدق : أتطوع شيئا وال أنقص شيئا مما فرض اهللا علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  دخل اجلنة وأبيه إن صدق 

  باب الدليل على أن إقام الصالة من اإلميان

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار بندار نا حممد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا حممد بن بشار نا  - ٣٠٧
إن جرة يل أنتبذ فيها : باس قلت البن ع: قال  -وهو نصر بن عمران  -أبو عامر نا قرة مجيعا عن أيب مجرة الضبعي 

قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا : فأشرب منه فإذا أطلت اجللوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حالوته قال 
يا رسول اهللا إن بيننا وبينك املشركني من : مرحبا بالوفد غري خزايا وال ندامى فقالوا : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

إال يف األشهر احلرم فحدثنا مجال من األمر إذا أخذنا عملنا به أو إذا أحدنا عمل به دخل مضر و إنا ال نصل إليك 



اإلميان باهللا وهل تدرون ما اإلميان باهللا ؟ : آمركم بأربع وأهناكم عن أربع : به اجلنة و ندعو إليه من ورائنا قال 
الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا اخلمس  شهادة أن ال إله إال اهللا و إقام: اهللا ورسوله أعلم قال : قالوا 

  من املغامن وأهناكم عن النبيذ يف الدبا والنقري واحلنتم واملزفت 
  هذا لفظ حديث قرة بن خالد 

  باب ذكر الدليل على أن إقام الصالة من اإلسالم إذ اإلميان و اإلسالم

  : امسان مبعىن واحد 

  نيب صلى اهللا عليه و سلم عن اإلسالمخرب عمر بن اخلطاب يف مسألة جربيل ال

  قد أمليته يف كتاب الطهارة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا روح بن عبادة عن حنظلة قال مسعت عكرمة بن خالد بن  - ٣٠٨
سول اهللا إين مسعت ر: أال تغزو ؟ فقال عبد اهللا بن عمر : أن رجال قال لعبد اهللا بن عمر : العاص حيدث طاوسا 

شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام : بين اإلسالم على مخس : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  رمضان وحج البيت 

وهو ابن حممد بن زيد بن  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منصور الرمادي نا أبو النضر نا عاصم  - ٣٠٩
بين اإلسالم على مخس : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أبيه عن ابن عمر  -اخلطاب عبد اهللا بن عمر بن 

  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان : 
 واقد بن حممد بن زيد عن أبيه عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به حممد بن حيىي نا أمحد بن يونس نا عاصم أخربين

  : ابن عمر قال 
  مبثله : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خرجت طرق هذا احلديث يف كتاب اإلميان : قال أبو بكر 

  باب يف فضائل الصلوات اخلمس

 :  

ب عن خمرمة عن أبيه أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي املصري نا عبد اهللا بن وه - ٣١٠
: عن عامر ابن سعد بن أيب وقاص قال مسعت سعدا و ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون 

كان رجالن أخوان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان أحدمها أفضل من اآلخر فتويف الذي هو 
ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضيلة األول على اآلخر أفضلهما مث عمر اآلخر بعده أربعني ليلة مث تويف ف

فما : بلى يا رسول اهللا وكان ال بأس به قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مل يكن يصلي ؟ قالوا : فقال 
يدريكم ماذا بلغت به صالته إمنا مثل الصالة كمثل هنر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم مخس مرات 



  ال تدرون ماذا بلغت به صالته ! فما ترون ذلك يبقى من درنه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن  -يعين ابن مسلم  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن ميمون باإلسكندرية نا الوليد  - ٣١١
أتى رجل إىل النيب صلى اهللا عليه : ة قال حدثنا أبو أمام -وهو شداد بن عبد اهللا  -األوزاعي قال حدثين أبو عمار 

يا رسول اهللا إين أصبت حدا فأقمه علي فأعرض عنه وأقيمت الصالة فصلى رسول اهللا صلى اهللا : و سلم فقال 
نعم : هل توضأت حني أقبلت ؟ قال : يا رسول اهللا إين أصبت حدا فأقمه علي قال : عليه و سلم فلما سلم قال 

  قد عفى عنك اذهب فإن اهللا : قال 

باب ذكر الدليل على أن احلد الذي أصابه السائل فأعلمه صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا قد عفى عنه بوضوئه 
وصالته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب احلد إذ كل ما زجر اهللا عنه قد يقع عليه اسم حد وليس اسم 

خترجوهن من { : فقط قال اهللا تبارك وتعاىل يف ذكر املطلقة  احلد إمنا يقع على ما يوجب جلدا أو رمجا أو قطعا
تلك { : قال } بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه 

عنده فال فكل ما زجر اهللا عنه فاسم احلد واقع عليه إذ اهللا عز و جل قد أمر بالوقوف } حدود اهللا فال تقربوها 
  : جياوز وال يتعدى 

أخربنا األستاذ أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا حممد بن عبد  - ٣١٢
حدثنا املعتمر عن أبيه نا أبو عثمان عن ابن : األعلى الصنعاين و إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قاال 

أو شيئا  -أو مسا بيد  -فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة : لنيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال أتى ا: مسعود 
وأقم الصالة طريف النهار و زلفا من الليل إن احلسنات يذهنب { فأنزل اهللا عز و جل : كأنه يسئل عن كفارهتا قال 

  ن عمل هبا من أميت هي مل: إىل هذه ؟ قال : قال فقال الرجل } السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 
هبذا  -وهو التميمي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وحدثناه الصنعاين حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان 

  : اإلسناد مثله فقال 
  كأنه يسأل عن كفارهتا : أصاب من امرأة قبلة ومل يشك ومل يقل 

ورقي نا وكيع نا إسرائيل عن مساك بن حرب عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الد - ٣١٣
يا رسول اهللا إين : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : إبراهيم عن علقمة و األسود عن عبد اهللا قال 

لقيت امرأة يف البستان فضممتها إيل وباشرهتا وقبلتها وفعلت هبا كل شيء إال إين مل أجامعها فسكت النيب صلى اهللا 
فدعاه النيب صلى اهللا عليه } إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين { : ليه و سلم فنزلت هذه اآلية ع

  يا رسول اهللا أله خاصة أو للناس كافة ؟ فقال ال بل للناس كافة : و سلم فقرأها عليه فقال عمر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ا تكفر صغائر الذنوب دون كبائرهاباب ذكر الدليل على أن الصلوات اخلمس إمن

 :  



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إمساعيل بن جعفر نا العالء بن عبد الرمحن بن  - ٣١٤
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة 

  مل تغش الكبائر  كفارات ملا بينهن ما

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف نا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بن  - ٣١٥
أيب هالل حدثه أن نعيم بن اجملمر حدثه أن صهيبا موىل العتواريني حدثه أنه مسع أبا هريرة و أبا سعيد اخلدري خيربان 

والذي نفسي بيده ثالث مرات مث يسكت فأكب : لم أنه جلس على املنرب مث قال عن النيب صلى اهللا عليه و س: 
ما من عبد يأيت بالصلوات اخلمس : كل رجل منا يبكي حزينا ليمني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال 

إن جتتنبوا { : ال ويصوم رمضان وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب اجلنة يوم القيامة حىت أهنا لتصطفق مث ت
  } كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 

  إسناده ضعيف صهيب تفرد نعيم اجملمر بالرواية عنه مقبول من الرابعة : قال األعظمي 

  باب فضيلة السجود وحط اخلطايا هبا مع رفع درجاهتا يف اجلنة

 :  

بن مسلم نا األوزاعي حدثين الوليد بن هشام أخربنا أبو طاهر نا أبو عمار احلسني بن حريث نا الوليد  - ٣١٦
: لقيت ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت له : املعيطي حدثين معدان بن أيب طلحة اليعمري قال 

عليك بالسجود : فسكت عين ثالثا مث التفت إيل فقال : قال  -أو يدخلين اجلنة  -دلين على عمل ينفعين اهللا به 
ما من عبد يسجد هللا سجدة إال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فإين مسعت ر

  خطيئة 
  يعين سجدة بنصب السني  -هكذا قال الوليد : قال أبو عمار 

  باب فضل الصبح وصالة العصر

 :  

نا إمساعيل نا قيس قال قال جرير بن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حممد بن بشار نا حيىي بن سعيد - ٣١٧
فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع : كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عبد اهللا 

  الشمس وقبل غروهبا 

أيب حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي و يزيد بن هارون قاال  - ٣١٨
من صلى قبل طلوع الشمس : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال 

  وقبل غروهبا حرمه اهللا على النار 
  و أنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وقال رجل من أهل البصرة 



الضيب نا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن عمارة بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد  - ٣١٩
  لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رويبة قال 

بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه عبد اجلبار بن العالء نا شيبان نا عبد امللك بن عمري قال مسعت عمارة  - ٣٢٠
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : رويبة يقول 

  غروهبا 
وأنا : نعم قال : أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : فجاءه رجل من أهل البصرة فقال 

  أشهد بأنك مسعته 

  كة النهار يف صالة الفجر وصالة والعصرباب ذكر اجتماع مالئكة الليل ومالئ

  : مجيعا ودعاء املالئكة ملن شهد الصالتني مجيعا 

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن ا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ٣٢١
ت صالة الفجر نزلت مالئكة النهار إن هللا مالئكة يتعاقبون فيكم فإذا كان: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 -وهو أعلم هبم  -فشهدوا معكم الصالة مجيعا مث صعدت مالئكة الليل ومكثت معكم مالئكة النهار فيسأهلم رهبم 
جئنا وهم يصلون وتركناهم يصلون فإذا كان صالة العصر نزلت : ما تركتم عبادي يصنعون ؟ قال ن فيقولون 

فيسأهلم رهبم : الة مجيعا مث صعدت مالئكة النهار ومكث معكم مالئكة الليل قال مالئكة الليل فشهدوا معكم الص
جئنا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون : ما تركتم عبادي يصنعون ؟ قال فيقولون : فيقول  -وهو أعلم هبم  -

  فاغفر هلم يوم الدين : فحسبت أهنم يقولون : قال 

 -وهو األعمش  -ىي بن حكيم نا حيىي بن محاد نا أبو عوانة عن سليمان أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حي - ٣٢٢
جيتمع مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

ون يف صالة الفجر وصالة العصر فيجتمعون يف صالة الفجر فتصعد مالئكة الليل وتثبت مالئكة النهار وجيتمع
العصر فتصعد مالئكة النهار وتثبت مالئكة الليل فيسأهلم رهبم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون 

  وتركناهم وهم يصلون فاغفر هلم يوم الدين 

  باب ذكر مواقيت الصالة اخلمس

 :  

لي بن احلسني بن إبراهيم بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و احلسن بن حممد و ع - ٣٢٣
 -وهو ابن يوسف األزرق  -حدثنا إسحاق : احلسني و أمحد بن سنان الواسطي و موسى بن خاقان البغدادي قالوا 

أتى النيب صلى اهللا : وهذا حديث الدورقي نا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 
صل معنا فلما زالت الشمس صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الصلوات فقال  عليه و سلم رجل فسأله عن وقت

وصلى العصر والشمس مرتفعة نقية وصلى املغرب حني غربت الشمس وصلى العشاء حني : سلم الظهر وقال 



ه فأقام غاب الشفق وصلى الفجر بغلس فلما كان من الغد أمر بالال فأذن الظهر فأبرد هبا فأنعم أن يربد هبا وأمر
العصر والشمس حية أخر فوق الذي كان وأمره فأقام املغرب قبل أن يغيب الشفق وأمره فأقام العشاء بعد ما ذهب 

وقت : أنا يا رسول اهللا قال : أين السائل عن وقت الصالة ؟ قال : ثلث الليل وأمره فأقام الفجر فأسفر هبا مث قال 
  صالتكم بني ما رأيتم 

  املغرب يف اليوم الثاين : د يف كتايب عن الزعفراين مل أج: قال أبو بكر 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن  - ٣٢٤
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املواقيت : بريدة عن أبيه 

  مل يزدنا بندار على هذا 
فمحوته من كتايب قال أبو : صاحب هذا احلديث ينبغي أن يكرب عليه قال بندار : ود فقال قال بندار فذكرته أليب دا

  ينبغي أن يكرب على أيب داود حيث غلط وأن يضرب بندار عشرة حيث حما هذا احلديث من كتابه : بكر 
الثوري  حديث صحيح على ما رواه الثوري أيضا عن علقمة غلط أبو داود وغري بندار هذا حديث صحيح رواه

  أيضا عن علقمة 
أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا خبرب حرمي بن عمارة حممد بن حيىي قال نا علي بن عبد اهللا نا حرمي بن عمارة عن 

  : شعبة 
  باحلديث متامه 
م هذا اخلرب راد على زعم العراقيني أن املقر عند احلاكم أن لفالن عليه ما بني درهم إىل عشرة دراه: قال أبو بكر 

أن عليه مثانية دراهم فجعلوا هذا احملال من املقال بابا طويال فرعوا مسائل على هذا اخلطأ وقود مقالتهم يوجب أن 
جربيل صلى بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف اليومني والليلتني الصلوات اخلمس يف غري مواقيتها ألن قود مقالتهم أن 

لثاين وأن الوقت األول والثاين خارجان من وقت الصالة كزعمهم أن أوقات الصالة ما بني الوقت األول والوقت ا
الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به املقر وأن الثمانية هو بني درهم إىل عشرة قد أمليت مسألة طويلة من هذا 

  اجلنس 

صلوات كما باب ذكر الدليل على أن فرض الصالة كان على األنبياء قبل حممد صلى اهللا عليه و سلم كان مخس 
هي على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمته وأن أوقات صلواهتم كانت أوقات النيب حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  وأمته 

عن عبد الرمحن  -يعين ابن عبد الرمحن  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا مغرية  - ٣٢٥
ح وحدثنا بندار نا أبو أمحد نا سفيان ح وحدثنا  -ياش بن أيب ربيعة الزرقي وهو ابن ع -بن احلارث ابن عبد اهللا 

عن الزرقي عن : سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة قال وكيع 
: ليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع: حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبري عن ابن عباس قال 

أمين جربيل عند البيت مرتني فصلى يب الظهر حني مالت الشمس قدر الشراك وصلى يب العصر حني كان ضل كل 
شيء مثله وصلى يب املغرب حني أفطر الصائم وصلى يب العشاء حني غاب الشفق وصلى يب الفجر حني حرم الطعام 

شيء مثله وصلى يب العصر حني كان ظل كل شيء  والشراب على الصائم وصلى يب الغد الظهر حني كان ظل كل



مثليه وصلى يب املغرب حني أفطر الصائم وصلى يب العشاء حني مضى ثلث الليل وصلى يب الغداة بعد ما أسفر مث 
  الوقت فيما بني هذين الوقتني هذا وقتك ووقت األنبياء قبلك : يا حممد : التفت إيل فقال 

  هذا لفظ حديث أمحد بن عبدة 
  حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف : حديث وكيع  ويف

  يزداد كالم اإلمام رمحه اهللا يف آخر الباب الذي تقدمه إىل آخر هذا الباب إن شاء اهللا 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب ذكر وقت الصالة للمعذور

 :  

ن قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر بندار بن بشار نا معاذ بن هشام حدثين أيب ع - ٣٢٦
إذا صليتم الصبح فهو وقت إىل أن يطلع قرن الشمس األول : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ابن عمرو 

فإذا صليتم الظهر فهو وقت إىل أن تصلوا العصر فإذا صليتم العصر فهو وقت إىل أن تصفر الشمس فإذا غابت 
  الشفق فإذا غاب الشفق فهو وقت إىل نصف الليل الشمس فهو وقت إىل أن يغيب 

  باب اختيار الصالة يف أول وقتها يذكر خرب لفظه لفظ عام مراده خاص

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار بن بشار ثنا عثمان بن عمر نا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار  - ٣٢٧
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أفضل ؟ قال : قال عن أيب عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن مسعود 

  الصالة يف أول وقتها : 

الصالة يف أول وقتها بعض الصالة دون : باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 
لم بتربيد الظهر يف شدة احلر وقد مجيعها وبعض األوقات دون مجيع األوقات إذ قد أخرب النيب صلى اهللا عليه و س

  : أعلم أن لوال ضعف الضعيف وسقم السقيم ألخر صالة العشاء اآلخرة إىل شطر الليل 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار بن بشار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن املهاجر أيب احلسن أنه مسع زيد  - ٣٢٨
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر فقال النيب صلى اهللا عليه و أذن مؤذن رس: بن وهب حيدثه عن أيب ذر قال 

  إن شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة : فقال  -انتظر انتظر : أو قال  -أبرد أبرد : سلم 
  حىت رأينا يفء التلول : قال أبو ذر 

عن سعيد بن عبد الرمحن املخزومي و أمحد بن عبدة  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء - ٣٢٩
أن النيب صلى اهللا عليه و : عن أيب هريرة  -وهو ابن املسيب  -الضيب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد 

  إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم : سلم قال 



نا عبيد اهللا بن عمر عن  -يعين الثقفي  -ر بن بشار ثنا عبد الوهاب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندا - ٣٣٠
  إن شدة احلر من فيح جهنم فأبردوا الصالة يف شدة احلر : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : نافع عن ابن عمر 

عن  -بن داود اخلرييب يعين ا -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن حممد بن عباد املهليب نا عبد اهللا  - ٣٣١
  أبردوا الظهر يف احلر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غري املهليب وهو ثقة : قال األلباين 

  باب استحباب تعجيل صالة العصر

 :  

حفظناه من الزهري قال أخربين عروة : أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان قال  أخربنا أبو طاهر نا - ٣٣٢
عن عائشة ح وحدثنا أمحد بن عبدة الضيب و سعيد بن عبد الرمحن بن املخزومي قاال حدثنا سفيان عن الزهري عن 

الشمس طالعة يف حجريت مل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر و: عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 
  يظهر الفيء بعد 

  يف حجرهتا : قال أمحد 
الظهور عند العرب يكون على معنيني أحدمها أن يظهر الشيء حىت يرى ويتبني فال خفاء والثاين أن : قال أبو بكر 

يغلب الشيء على الشيء كما يقول العرب ظهر فالن على فالن وظهر جيش فالن على جيش فالن أي غلبهم 
أي مل يتغلب الفيء على الشمس يف حجرهتا أي مل يكن الظل يف احلجرة أكثر من : مل يظهر الفيء بعد : معىن قوهلا ف

  الشمس حني صالة العصر 

  باب ذكر التغليظ يف تأخري صالة العصر إىل اصفرار الشمس

العصر فهو وقت إىل أن تصفر فإذا صليتم : والدليل على أن قوله صلى اهللا عليه و سلم يف خرب عبد اهللا بن عمرو 
الشمس إمنا أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصالة العصر فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده وكذلك 

أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها وقت العذر والضرورة 
كنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس ال انه أباح للمصلي يف غري والناسي لصالة العصر حني يذكرها وقتا مي

ـ أن يؤخرها حىت يصلي عند اصفرار الشمس أو ركعة قبل الغروب  العذر والضرورة ـ وهو ذاكر لصالة العصر 
  : وثالثا بعده 

حدثنا العالء بن  - يعين ابن جعفر -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي حدثنا إمساعيل  - ٣٣٣
وداره جبنب : أنه دخل على أنس بن مالك يف داره بالبصرة حىت انصرف من الظهر قال : عبد الرمحن ابن يعقوب 

فقمنا : فصلوا العصر : إمنا انصرفنا الساعة من الظهر قال : صليتم العصر ؟ قلنا له : املسجد فلما دخلنا عليه قال 
تلك صالة املنافق جيلس يرقب الشمس : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فصلينا فلما انصرفنا قال مسعت ر

  حىت إذا كانت بني قرين الشيطان قام فنقرها أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال 



  : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى نا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العالء بن عبد الرمحن 
  هبذا حنوه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن بزيع نا عبد الرمحن بن عثمان البكراوي أبو حبر نا شعبة  - ٣٣٤
عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال  -يعين ابن يعقوب  -نا العالء بن عبد الرمحن 

 خبط يدي فيما نسخت من كتاب عن جعفر قال نا شعبة ومسعت أبا موسى حممد بن املثىن يقول وجدت يف كتايب
إن تلك : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : قال مسعت العالء ابن عبد الرمحن حيدث عن أنس بن مالك 

قام فنقرها أربعا  -أو على قرين الشيطان  -صالة املنافق ينتظر حىت إذا اصفرت الشمس وكانت بني قرين الشيطان 
  ر اهللا فيها إال قليال ال يذك

  هذا لفظ حديث أيب موسى 
  نقرها أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال : بني قرين شيطان أو يف قرين شيطان وقال قال شعبة : وقال ابن بزيع 

  باب التغليظ يف تأخري صالة العصر من غري ضرورة

سفيان نا الزهري ح وحدثنا سعيد بن عبد الرمحن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا  - ٣٣٥
: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : املخزومي و أمحد بن عبدة قاال حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه 

  الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله 
  تفسريه ذهاب الوقت : قال مالك 

  الغيم والتغليظ يف ترك صالة العصر باب األمر بتكبري صالة العصر يف يوم

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا أبو داود نا هشام عن حيىي بن أيب كثري أن أبا  - ٣٣٦
كنا مع بريدة األسلمي يف غزوة يف يوم غيم فقال بكروا بالصالة فإن : قالبة حدثه أن أبا املليح اهلذيل حدثه قال 

  من ترك صالة العصر أحبط عمله : صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا 
أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسني بن حريث أبو عمار نا النضر بن مشيل عن هشام صاحب الدستوائي عن حيىي 

  : عن أيب قالبة 
  فقد حبط عمله : هبذا مثله غري أنه قال 

  باب استحباب تعجيل صالة املغرب

 :  

أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبيد اهللا بن عبد اجمليد عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن  أخربنا - ٣٣٧
كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم املغرب مث نأيت بين سلمة : القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد اهللا قال 

  فنبصر مواقع النبل 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



و طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي نا حيىي بن إسحاق حدثنا محاد بن سلمة أخربنا أب - ٣٣٨
أهنم كانوا يصلون املغرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يرجعون فريى أحدهم مواقع : عن ثابت عن أنس 

  نبله 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  غربباب التغليظ يف تأخري صالة امل

  : وإعالم النيب صلى اهللا عليه و سلم أمته أهنم ال يزالون خبري ثابتني على الفطرة ما مل يؤخروها إىل اشتباك النجوم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و مؤمل بن هشام اليشكري قاال حدثنا ابن  - ٣٣٩
عقوب اجلزري نا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق حدثين يزيد علية عن حممد ابن إسحاق ح وحدثنا الفضل بن ي

قدم علينا أبو أيوب غازيا و عقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر : بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا اليزين قال 
يظن الناس إنك شغلنا فقال أما واهللا ما يب إال أن : ما هذه الصالة يا عقبة ؟ فقال : املغرب فقام إليه أبو أيوب فقال 

ال تزال أميت : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك النجوم  -أو على الفطرة  -خبري 

ال : ه و سلم يقول هذا لفظ حديث الدورقي وقال املؤمل و الفضل بن يعقوب أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي
  تزال أميت 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن موسى احلرشي نا زياد بن عبد اهللا نا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب 
 :  

ما مل  -أو على الفطرة  -ال تزال أميت خبري : فذكر احلديث وقال أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  بلى : ب حىت تشتبك النجوم قال يؤخروا املغر

  إسناده حسن : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زرعة نا إبراهيم بن موسى نا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن  - ٣٤٠
زال ال ي: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قتادة عن احلسن عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد املطلب 

  أميت على الفطر ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك النجوم 
يف قوله ال تزال أميت خبري ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك النجوم داللة على أن قوله يف خرب عبد : قال أبو بكر 

عتمد تأخري ووقت املغرب ما مل يسقط تور الشفق إمنا أراد وقت العذر والضرورة ال أن ي: اهللا بن عمرو بن العاص 
صالة املغرب إىل أن تقرب غيبوبة الشفق ألن إشتباك النجوم يكون قبل غيبوبة الشفق بوقت طويل ميكن أن يصلي 

  بعد إشتباك النجوم قبل غيبوبة الشفق ركعات كثرية أكثر من أربع ركعات 
ادة ضعف لكن احلديث إسناده ضعيف عمر بن ابراهيم هو العبدي البصري صدوق يف حديثه عن قت: قال األلباين 
  قوي مبا قبله 

  إذ العامة أو كثري منهم يسموهنا عشاء : باب النهي عن تسمية صالة املغرب عشاء 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنربي حدثين أيب حدثين  - ٣٤١
ال يغلبنكم األعراب على : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أن ر: احلسني قال قال ابن بريدة نا عبد اهللا املزين 

  هي العشاء : اسم صالة املغرب قال ويقول األعراب 
  عبد اهللا املزين هو عبد اهللا بن املغفل : قال أبو بكر 

باب استحباب تأخري صالة العشاء إذا مل خيف املرء الرقاد قبلها ومل خيف اإلمام ضعف الضعيف وسقم السقيم 
  : فتفوهتم اجلماعة لتأخري اإلمام الصالة أو يشق عليهم حضور اجلماعة إذا أخر صالة العشاء 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء العطار نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن  - ٣٤٢
ج عن عطاء عن ابن عباس ونا عبد عباس ونا أمحد بن عبدة أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار و ابن جري

أن رسول : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس و عمرو عن عطاء عن ابن عباس : اجلبار مرة قال 
رقد النساء ! الصالة يا رسول اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخر صالة العشاء ذات ليلة فخرج عمر فقال 

لوال أن : هللا عليه و سلم واملاء يقطر عن رأسه وهو ميسحه عن شقيه وهو يقول والولدان فخرج رسول اهللا صلى ا
  انه الوقت لوال أن أشق على أميت : أشق على أميت ألمرهتم أن يصلوا هذه الساعة وقال أحدمها 

نه أ: هذا لفظ حديث عبد اجلبار حني مجع احلديث عن ابن جريج و عمرو بن دينار وقال ملا أفرد خرب ابن جريج 
لو ال أن أشق على املؤمنني ألمرهتم أن يصلوا هذه الصالة هذه : الوقت لوال أن أشق على أميت وقال أمحد بن عبدة 

  الساعة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر  - ٣٤٣
نام النساء والصبيان فخرج إليهم : سلم بالعشاء ذات ليلة فناداه عمر فقال أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال 

  ما ينتظر هذه الصالة أحد من أهل األرض غريكم : فقال 
  ومل يكن يصلي يومئذ إال من باملدينة : قال الزهري 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

منصور عن احلكم عن نافع عن ابن عمر قال  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن - ٣٤٤
كنا ذات ليلة ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصالة العشاء اآلخرة فخرج إلينا حىت ذهب ثلث الليل وال : 

إنكم لتنتظرون صالة ما ينتظرها أهل دين غريكم : ندري أي شيء شغله يف أهله أو غري ذلك فقال حني خرج 
  أميت لصليت هبم هذه الساعة مث أمر املؤذن فأقام الصالة فصلى ولوال أن يثقل على 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ونا ابن أيب عدي عن داود ح وحدثنا عمران بن موسى الفزار نا عبد  - ٣٤٥
ن أيب الوارث نا داود ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا عبد األعلى عن داود عن أيب نضرة ع

انتظرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصالة العشاء حىت ذهب من شطر الليل مث جاء : سعيد اخلدري قال 
خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم فإنكم لن تزالوا يف صالة منذ انتظرمتوها ولوال : فصلى بنا مث قال 

  لصالة إىل شطر الليل ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي احلاجة ألخرت هذه ا



  هذا حديث بندار 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب كراهية النوم قبل صالة العشاء واحلديث بعدها بذكر خرب جممل غري مفسر

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد نا عوف ح وحدثنا بندار نا حممد بن جعفر و عبد  - ٣٤٦
حدثنا عوف عن سيار : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا هشيم و عباد بن عباد و ابن علية قالوا الوهاب عن عوف ح و

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكره النوم قبل العشاء واحلديث بعدها : بن سالمة عن أيب برزة قال 
  هذا حديث أمحد بن منيع 

دخلت مع أيب على أيب برزة األسلمي فسأله : نهال قال ويف حديث حيىي بن سعيد قال حدثنا سيار بن سالمة أبو امل
كان يستحب أن يؤخر العشاء اليت تدعوهنا : أيب كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي املكتوبة ؟ قال 

  العتمة وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها 
  ما مثل منت حديث حيىي ويف حديث حممد بن جعفر و عبد الوهاب عن أيب املنهال ومنت حديثه

باب ذكر اخلرب الدال على الرخصة يف النوم قبل العشاء إذا أخرت الصالة وفيه ما دل على أن كراهة النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم النوم قبلها إذا مل تؤخر 

دثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج أخربين نافع ح - ٣٤٧
أخربنا ابن جريج أخربين نافع عن ابن  -يعين الربساين  -عمر ح وحدثنا حممد بن احلسن بن تسنيم نا حممد بن بكر 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شغل ذات ليلة عن صالة العتمة حىت رقدنا مث استيقظنا مث رقدنا مث استيقظنا : عمر 
  ن أهل األرض هذه الصالة غريكم ليس ينتظر أحد م: مث خرج فقال 

  هذا حديث حممد بن بكر 
  حىت رقدنا يف املسجد : وقال ابن رافع 

  الصالة رقد النساء والولدان ! يا رسول اهللا : ويف خرب ابن عباس فخرج عمر فقال 

مد بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر القيسي نا أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا حم - ٣٤٨
احلسن بن تسنيم نا حممد بن بكر أنا ابن جريج ح وحدثنا أمحد بن منصور الرمادي نا حجاج بن حممد و عبد 

الرزاق مجيعا عن ابن جريج وقال حجاج قال ابن جريج أخربين املغرية بن حكيم أن أم كلثوم بنت أيب بكر أخربته 
و سلم أعتم ذات ليلة حىت ذهب عامة الليل وحىت نام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عائشة رضي اهللا عنها 

  إنه وقتها لوال أن أشق على أميت : أهل املسجد فخرج فصلى وقال 
  ويف خرب أيب عاصم و حممد بن بكر قال حدثين املغرية بن حكيم 

يزجرهم عن النوم والنيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أخر صالة العشاء اآلخرة حىت نام أهل املسجد مل : قال أبو بكر 
ملا خرج عليهم ولو كان نومهم قبل صالة العشاء ملا أخر النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة مكروها ألشبه أن 



  يزجرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم عن فعلهم ويوخبهم على فعل ما مل يكن هلم فعله 
يف املواقيت قال يف وقت صالة العشاء اآلخرة  ويف خرب عطاء عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم

  يف الليلة الثانية فنمنا مث قمنا مث مننا مث قمنا مث مننا مرارا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب كراهة تسمية صالة العشاء عتمة

 :  

قاال حدثنا سفيان عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي  - ٣٤٩
ال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ابن أيب لبيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ابن عمر قال 

  يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم إهنم يعتمون على اإلبل إهنا صالة العشاء 

أخربنا وقال : ومي و أمحد بن عبدة قال أمحد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و املخز - ٣٥٠
يصلني مع رسول اهللا  -نساء املؤمنات  -كن : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : اآلخران 

  صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح مث خيرجن متلفعات مبروطهن ما يعرفن 
  مث ذكر الغلس : زاد أمحد 

و بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخربنا ابن علية أنا عبد العزيز بن صهيب عن أخربنا أبو طاهر نا أب - ٣٥١
  فصلينا عندها صالة الغداة بغلس : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزا خيرب قال : أنس 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

وهب أخربين أسامة بن زيد أن ابن شهاب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي نا ابن  - ٣٥٢
أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على املنرب فأخر الصالة شيئا فقال عروة بن الزبري أما إن جربيل قد أخرب : أخربه 

مسعت بشري بن أيب مسعود : اعلم ما تقول فقال عروة : حممدا صلى اهللا عليه و سلم بوقت الصالة فقال له عمر 
نزل جربيل فأخربين بوقت : ا مسعود األنصاري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يقول مسعت أب

الصالة فصليت معه مث صليت معه مث صليت معه مث صليت معه فحسب بأصابعه مخس صلوات ورأيت رسول اهللا 
ه يصلي العصر والشمس صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر حني تزول الشمس ورمبا أخرها حني يشتد احلر ورأيت

مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصالة فيأيت ذا احلليفة قبل غروب الشمس ويصلي 
املغرب حني تسقط الشمس ويصلي العشاء حني يسود األفق ورمبا أخرها حىت جيتمع الناس وصلى الصبح مرة 

ذلك بالغلس حىت مات صلى اهللا عليه و سلم مث مل يعد إىل  بغلس مث صلى مرة أخرى فاسفر هبا مث كانت صالته بعد
  أن يسفر 

هذه الزيادة مل يقلها أحد غري أسامة بن زيد يف هذا اخلرب كله داللة على أن الشفق البياض ال احلمرة : قال أبو بكر 
لذي يكون بعد ويصلي العشاء حني يسود األفق وإمنا يكون اسوداد األفق بعد ذهاب البياض ا: ألن يف اخلرب 

  سقوط احلمرة ألن احلمرة إذا سقطت مكث البياض بعده مث يذهب البياض فيسود األفق 



ويف خرب سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث أذن بالل 
  م الصالة فصلى العشاء حني ذهب بياض النهار فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم فأقا

  أسامة بن زيد هو الليثي فيه ضعف : قال األلباين 

قاال حدثنا عمرو : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي و أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي  - ٣٥٣
سليمان بن  عن -وهو عبيد اهللا بن عبيد الكالعي  -بن أيب سلمة نا صدقة بن عبد اهللا الدمشقي عن أيب وهب 

أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن وقت : موسى عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا 
مث أذن بالل العشاء : الصالة فذكر احلديث بطوله يف مواقيت الصالة يف اليومني والليلتني وقال يف الليلة األوىل 

مث أذن بالل : عليه و سلم فأقام الصالة فصلى وقال يف الليلة الثانية حني ذهب بياض النهار وأمره النيب صلى اهللا 
العشاء حني ذهب بياض النهار فأخرها النيب صلى اهللا عليه و سلم فنمنا مث مننا مرارا مث خرج رسول اهللا صلى اهللا 

   إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم مل تزالوا يف صالة منذ انتظرمت الصالة: عليه و سلم فقال 
  مث ذكر احلديث بطوله 

عن  -وهو ابن يزيد وهو الواسطي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار بن خالد الواسطي نا حممد  - ٣٥٤
وقت الظهر إىل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شعبة عن قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو قال 

ووقت املغرب إىل أن تذهب محرة الشفق ووقت العشاء إىل نصف الليل العصر ووقت العصر إىل اصفرار الشمس 
  ووقت صالة الصبح إىل طلوع الشمس 

فلو صحت هذه اللفظة يف هذا اخلرب لكان يف هذا اخلرب أن الشفق احلمرة إال أن هذه اللفظة تفرد هبا : قال أبو بكر 
ثور الشفق مكان ما قال حممد بن يزيد : ا اخلرب حممد بن يزيد إن كانت حفظت عنه وإمنا قال أصحاب شعبة يف هذ

  الشفق : محرة 
مسعت قتادة : نا شعبة قال  -وهو ابن جعفر  -حدثنا حممد : أحربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قاال 

  : مسعت أبا أيوب األزدي عن عبد اهللا بن عمر فذكر احلديث وقاال يف اخلرب : قال 
  مل يسقط ثور الشفق ومل يرفعاه  ووقت املغرب ما

  حممد بن يزيد الواسطي ثقة ثبت عابد : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن لبيد أخربين عقبة قال حدثنا أبو داود نا شعبة عن قتادة عن أيب  - ٣٥٥
  رفعه مرة وقال بندار مبثل حديث األول : أيوب عن عبد اهللا بن عمرو قال شعبة 

  ثور وال محرة : إىل أن يغيب الشفق ومل يقل : ورواه أيضا هشام الدستوائي عن قتادة و رفعه قد أمليته قبل وقال 
  ورواه أيضا سعيد بن أيب عروبة ومل يرفعه ومل يذكر احلمرة 

  وكذلك رواه ابن أيب عدي عن شعبة موقوفا ومل يذكر احلمرة عن شعبة 
ثنا هبما أبو موسى نا ابن أيب عدي عن شعبة ح وحدثنا أيضا أبو موسى نا ابن أيب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال 

والواجب يف النظر إذا : عدي عن سعيد كليهما عن قتادة فهذا احلديث موقوفا ليس فيه ذكر احلمرة قال أبو بكر 
ليه و سلم أن أول وقت مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الشفق هو احلمرة وثبت عن النيب صلى اهللا ع

العشاء إذا غاب الشفق أن ال يصلي العشاء حىت يذهب بياض األفق ألن ما يكون معدوما فهو معدوم حىت يعدم 



كونه بيقني فما مل يعلم بيقني أن وقت الصالة قد دخل مل جتب الصالة ومل جيز أن يؤدي الفرض قد وجب فإذا غابت 
ت صالة العشاء شك ال يقني ألن العلماء قد اختلفوا يف الشفق قال بعضهم احلمرة والبياض قائم مل يغب فدخول وق

البياض ومل يثبت علميا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الشفق احلمرة وما يتفق : احلمرة وقال بعضهم : 
بياض قائما املسلمون عليه فغري واجب فرض الصالة إال أن يوجب اهللا أو رسوله أو املسلمون يف وقت فإذا كان ال

يف األفق وقد اختلف العلماء بإجياب فرض صالة العشاء ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرب إجياب فرض 
الصالة يف ذلك الوقت فإذا ذهب بياض واسود فقد اتفق العلماء على إجياب فرض صالة العشاء فجائز يف ذلك 

  للفظة اليت ذكرت يف حديث عبد اهللا بن عمرو الوقت أداء فرض تلك الصالة واهللا أعلم بصحة هذه ا

  باب ذكر بيان الفجر الذي جيوز صالة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران

  طلوع أحدمها بالليل وطلوع الثاين يكون بطلوع النهار 

لزبريي نا بالفسطاط نا أبو أمحد ا -أصله بغدادي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن علي بن حمرز  - ٣٥٦
الفجر فجران فجر حيرم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 

  فيه الطعام وحيل فيه الصالة وفجر حيرم فيه الصالة وحيل فيه الطعام 
  يف هذا اخلرب داللة على أن صالة الفرض ال جيوز أداؤها قبل دخول وقتها : قال أبو بكر 
صالة الصبح وفجر حيرم فيه : على الصائم وحيل فيه الصالة يريد : قوله فجر حيرم فيه الطعام يريد : قال أبو بكر 
صالة الصبح إذا طلع الفجر األول مل حيل أن يصلي يف ذلك الوقت صالة الصبح ألن الفجر األول : الصالة يريد 

وحيل فيه الطعام يريد ملن يريد : عد طلوع الفجر األول وقوله يكون بالليل ومل يرد أنه ال جيوز أن يتطوع بالصالة ب
  مل يرفعه يف الدنيا غري أيب أمحد الزبريي : الصيام قال أبو بكر 

مل يرفعه غري أيب أمحد الزبريي عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريايب وغريه عن الثوري ووقفه : قال األعظمي 
  من رواية جابر  ١٩١/  ١حيح عند احلاكم أصحاب ابن جريج أيضا لكن له شاهد ص

  باب فضل انتظار الصالة واجللوس يف املسجد وذكر دعاء املالئكة ملنتظر

  : الصالة اجلالس يف املسجد 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بك ر نا أبو موسى حممد بن املثىن حدثين الضحاك بن خملد أخربنا سفيان حدثين  - ٣٥٧
أال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري قال عبد اهللا بن أيب بكر عن س

إسباغ الوضوء يف املكاره : بلى يا رسول اهللا قال : أدلكم على ما يكفر اهللا به اخلطايا ويزيد يف احلسنات ؟ قالوا 
مث جيلس ينتظر الصالة األخرى إال  وانتظار الصالة بعد الصالة ما منكم من رجل خيرج من بيته فيصلي مع اإلمام

  اللهم اغفر له اللهم ارمحه مث ذكر احلديث : واملالئكة تقول 
  مل يرو هذا احلديث إال أبو عاصم : قال أبو بكر 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي أخربنا عبيد اهللا بن عمر حدثين خبيب بن عبد الرمحن عن  - ٣٥٨
سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال :  هريرة حفص بن عاصم عن أيب

اإلمام العادل وشاب نشأ يف عبادة اهللا ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
صدقة أخفاها ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق ب

  ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه 
  امرأة ذات حسب ومجال فقال إين : قال لنا بندار مرة 

هذه اللفظة ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله قد خولف فيها حيىي بن سعيد فقال من روى هذا اخلرب غري : قال أبو بكر 
  ميينه  ال يعلم مشاله ما ينفق: حيىي 

  وهبذا اللفظ أخرجه البخاري ... " ال تعلم مشاله " مقلوب والصواب ... . " ال تعلم ميينه " قوله : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد نا ابن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد عن سعيد بن  - ٣٥٩
ما من رجل كان يوطن املساجد فشغله أمر أو علة مث : ليه و سلم قال عن النيب صلى اهللا ع: يسار عن أيب هريرة 

  عاد إىل ما كان إال تبشبش اهللا إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

اهللا عليه و  باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا اشتبه يف بعض املعاين ال يف مجيعها إذ النيب صلى
أنه ال : سلم قد أعلم أن العبد ال يزال يف صالة ما دام يف مصالة ينتظرها وإمنا اراد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يزال يف صالة أي أن له أجر املصلي ال أنه يف صالة يف مجيع أحكامه إذ لو كان منتظر الصالة يف صالة يف مجيع 
ك الوقت أن يتكلم مبا يقطع عليه صالته لو تكلم به يف الصالة ملا جاز له أن أحكامه ملا جاز ملنتظر الصالة يف ذل

  : يويل وجهه عن القبلة أو يستقبل غري القبلة ولكان منهيا عن كل ما هني عنه املصلي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنربي حدثين أيب نا محاد عن  - ٣٦٠
ال يزال العبد يف صالة ما دام يف مصاله : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ابت عن أيب رافع عن أيب هريرة قال ث

يفسو أو : ما حيدث ؟ قال : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل ينصرف أو حيدث قالوا : ينتظر الصالة تقول املالئكة 
  يضرط 

ط من اجلنس الذي يقول أن ذكرمها لعلة ألهنما وكل واحد منهما على يفسو أو يضر: هذه اللفطة : قال أبو بكر 
االنفراد ينقض طهر املتوضئ وكل ما نقض ظهر املتوضئ من األحداث كلها فحكمه حكم هذين احلدثني وهذا من 

لتشبيه اجلنس الذي أجبت بعض أصحابنا أنه من اخلرب املعلل الذي جيوز أن يشبه به ما هو مثله يف احلكم ولو كان ا
والتمثيل ال جيوز على أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم على ما توهم بعض من خالفنا لكان البائل يف كوز أو 

قارورة واملتغوط يف طشت أو أجانة إذا جلس يف املسجد ينتظر الصالة كان له أجر املصلي واحملدث إذا خرجت منه 
خروج الريح منه ينتظر الصالة ومن فهم العلم وعقله مل يعاند  ريح مل يكن له أجر املصلي وإن جلس يف املسجد بعد

يفسو أو يضرط إمنا أراد أن الفسا والضراط ينقضان طهر املتوضئ وإن النيب صلى : ومل يكابر غفلة علم أن قوله 
صالة جالس اهللا عليه و سلم مل جيعل ملنتظر الصالة بعد هذين احلديثني فضيلة املصلي ألنه غري متوضئ فكل منتظر ال

  يف املسجد غري طاهر طهارة جتزيه الصالة معها فحكمه حكم من خرجت منه ريح نقضت عليه الطهارة 



  مجاع األبواب األذان و اإلقامة

  باب يف بدء األذان واإلقامة

حدثنا حجاج بن حممد : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد و أمحد بن منصور الرمادي قاال  - ٣٦١
قال ابن جريج ح وحدثنا عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري نا أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا حممد بن : ال ق

كان املسلمون حني قدموا املدينة : احلسن بن تسنيم نا حممد بن بكر أخربنا ابن جريج أخربين نافع عن ابن عمر قال 
اختذوا ناقوسا مثل ناقوس : يف ذلك فقال بعضهم جيتمعون فيتحينون الصالة وليس ينادي هبا أحد فتكلموا يوما 

أفال تبعثون رجال ينادي بالصالة ؟ فقال رسول اهللا : بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر : النصارى وقال بعضهم 
  قم يا بالل فناد بالصالة : صلى اهللا عليه و سلم 

أن بالال كان يقول : فع عن أبيه عن ابن عمر نا عبد اهللا بن نا -يعين احلنفي  -حدثنا بندار نا أبو بكر  - ٣٦٢
أشهد أن حممد رسول اهللا فقال : قل يف أثرها : أول ما أذن أشهد أن ال إله إال اهللا حي على الصالة فقال له عمر 

  قل كما أمرك عمر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ثابت يف حديث عبد اهللا " أن حممد رسول اهللا أشهد " إسناده ضعيف جدا واحلديث باطل ألن قوله : قال األلباين 

   ٣٧١ - ٣٧٠بن زيد اآليت 

  باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر كان أحق باألذان ممن كان

  أخفض صوتا إذ األذان إمنا ينادى به الجتماع الناس للصالة 

ا أيب نا حممد بن إسحاق عن حممد بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ن - ٣٦٣
ملا أصبحنا أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إبراهيم بن احلارث عن حممد بن عبد اهللا بن زيد عن أبيه قال 

إن هذه الرؤيا حق فقم مع بالل فإنه أندى أو أمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك فينادي : فأخربته بالرؤيا فقال 
ففعلت فلما مسع عمر بن اخلطاب نداء بالل بالصالة خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جير : بذلك قال 

يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رداءه وهو يقول 
  فلله احلمد : 

  قائما أحرى أن يسمعه باب األمر باألذان للصالة قائما ال قاعدا إذ األذان

  من بعد عن املؤذن من أن يؤذن وهو قاعد 

  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر يف خرب نافع عن ابن عمر  - ٣٦٤
  قم يا بالل فناد بالصالة 



ن صالته مبكة إمنا باب ذكر الدليل على أن بدء األذان إمنا كان بعد هجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة وأ
  كانت من غري نداء هلا و ال إقامة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قدم املدينة إمنا جيتمع : قال أبو بكر يف خرب عبد اهللا بن زيد  - ٣٦٥
  الناس إليه للصالة حبني مواقيتها بغري دعوة 

  ظ عام مرادهباب تثنية األذان وإفراد اإلقامة بذكر خرب جممل غري مفسر بلف

  : خاص 

عن أيوب ح وحدثنا  -يعين ابن سعيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن هالل نا عبد الوارث  - ٣٦٦
بندار نا عبد الوهاب نا أبو أيوب ح ثنا بندار ثنا عبد الوهاب نا خالد ح عن حممد غري مفسر وحدثنا أبو اخلطاب 

وحدثنا زياد بن أيوب نا هشام عن خالد ح وحدثنا مسلم بن جنادة نا  نا خالد ح -يعين ابن املغفل  -نا بشر 
  أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة : وكيع عن سفيان عن خالد احلذاء كليهما عن أيب قالبة عن أنس قال 

  باب ذكر الدليل على أن اآلمر بالال أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة كان

ال بعده أبو بكر وال عمر كما ادعى بعض اجلهلة انه جائزان يكون الصديق أو الفاروق  النيب صلى اهللا عليه و سلم
  أمر بالال بذلك 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا املعتمر قال مسعت خالدا حيدث عن أيب  - ٣٦٧
فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر : الة قال أهنم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للص: قالبة عن أنس أنه حدث 

  اإلقامة 

ملا كثر : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا عبد الوهاب الثقفي نا خالد عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٣٦٨
يشفع الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصالة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بالل أن 

  األذان ويوتر اإلقامة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي القطعي نا روح بن عطاء بن أيب ميمونة حدثنا خالد احلذاء عن  - ٣٦٩
كانت الصالة إذا حضرت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعى رجل : أيب قالبة عن أنس بن مالك قال 

: لو اختذنا ناقوسا قال ! يا رسول اهللا : صالة الصالة فاشتد ذلك على الناس فقالوا يف الطريق فنادى الصالة ال
  فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة : ذلك لليهود قال : ذلك للنصارى قال فلو اختذنا بوقا قال 

  إسناده ضعيف روح ضعفه ابن معني : قال األعظمي 

يت ذكرهتا والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بأن يشفع باب ذكر اخلرب املسفر للفظژ اجململة ال
بعض األذان ال كلها وأنه إمنا أمر بأن يوتر بعض اإلقامة ال كلها وان اللفظة اليت يف خرب أنس إمنا هي من أخبار 



اهللا اكرب فيقوله مرتني وكذلك  ألفاظ العام اليت يراد هبا اخلاص إذ األذان مرة واحدة وكذلك املقيم يثين يف االبتداء
  : اهللا أكرب اهللا أكرب مرتني : قد قامت الصالة مرتني ويقول أيضا : يقول 

وأخربنا الفقيه اإلمام أبو احلسن علي بن املسلم نا عبد العزيز بن أمحد أنا إمساعيل بن عبد الرمحن قال  - ٣٧٠
وقد كان : عن حممد بن إسحاق قال  -ين ابن الفضل يع -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حممد بن عيسى نا سلمة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قدمها إمنا جيتمع الناس إليه للصالة حبني مواقيتها بغري دعوة فهم رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم أن جيعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلواهتم مث كرهه مث أمر بالناقوس فنحت 

به للمسلمني إىل الصالة فبينما هم على ذلك أرى عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه أخو احلارث بن اخلزرج ليضرب 
يا رسول اهللا إنه طاف يب هذه الليلة طائف مر يب رجل عليه : النداء فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له 

ندعو به إىل : وما تصنع به ؟ قلت : هذا الناقوس فقال  يا عبد اهللا أتبيع: ثوبان أخضران حيمل ناقوسا يف يده فقلت 
اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب : تقول : وما هو ؟ قال : أال أدلك على خري من ذلك ؟ قلت : الصالة فقال 

على الصالة  أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممد رسول اهللا أشهد أن حممد رسول اهللا حي
حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا مث استأخر غري كثري مث قال مثل 

ما قال وجعلها وترا إال قد قامت الصالة قد قامت الصالة قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا فلما 
إهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا فقم مع بالل فألقاها عليه فإنه أندى صوت : ليه و سلم قال خربهتا رسول اهللا صلى اهللا ع

منك فلما أذن بالل مسع عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جير رداءه 
صلى اهللا عليه و سلم فلله احلمد  يا نيب اهللا والذي بعثك باحلق لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول اهللا: وهو يقول 
  فذاك أثبت 

  إسناده معضل لكنه متصل يف الذي بعده : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا يعقوب بن إبراهيم حدثين أيب عن أيب إسحاق حدثين حممد  - ٣٧١
ملا أمر : د ربه حدثين أيب عبد اهللا بن زيد قال بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عب

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناقوس فعمل ليضرب به للناس يف اجلمع للصالة 
  فذكر احلديث بطوله مثل حديث سلمة بن الفضل 

  إسناده حسن : قال األعظمي 
  فقد صرح ابن اسحق بالتحديث : قال األلباين 

ليس يف أخبار عبد اهللا بن زيد يف قصة األذان : أبو بكر قال مسعت حممد بن حيىي يقول  أخربنا أبو طاهر نا - ٣٧٢
خرب أصح من هذا ألن حممد بن عبد اهللا بن زيد مسعه من أبيه و عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمعه من عبد اهللا بن 

  زيد 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أيب : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن علي يف عقب حديثه قال  - ٣٧٣
فذكر حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن : عن ابن اسحاق قال 

إن هذه لرؤيا حق إن شاء اهللا مث أمر : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : زيد بن عبد ربه هبذا اخلرب قال 



  بالل موىل أيب بكر يؤذن بذلك  بالتأذين فكان
  إسناده ضعيف ابن اسحق مل يصرح بالتحديث : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة قال مسعت أبا جعفر حيدث عن مسلم بن  - ٣٧٤
و سلم مرتني واإلقامة مرة غري أنه كان  إمنا كان األذان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه: املثىن عن ابن عمر قال 

  قد قامت الصالة قد قامت الصالة فإذا مسعنا ذلك توضأنا مث خرجنا : يقول 
  مل أمسع من أيب جعفر غري هذا احلديث : قال شعبة : قال حممد 

  ر مثله أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي عن شعبة عن أيب جعفر عن مسلم بن املثىن عن ابن عم
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب تثنية قد قامت الصالة يف اإلقامة

ضد قول بعض من ال يفهم العلم وال مييز بني ما يكون لفظه عاما مراده خاص وبني ما لفظه عام مراده عام فتوهم 
  الفضل و يوتر اإلقامة كل اإلقامة ال بعضها من أوهلا إىل آخرها يعين احلسن بن : جبهله أن قوله 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٣٧٥
  قد قامت الصالة قد قامت الصالة : كان بالل يثين األذان ويوتر اإلقامة إال قوله : قال 

  وخرب ابن املثىن عن ابن عمر من هذا الباب : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : ظمي قال األع

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر القيسي نا سليمان بن حرب نا محاد بن زيد نا مساك بن عطية  - ٣٧٦
يعين قد قامت  -أمر بالل أن يشفع األذان وأن يوتر اإلقامة إال اإلقامة : عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال 

  الصالة 

  ع تثنية اإلقامةباب الترجيع يف األذان م

وهذا من جنس اختالف املباح أن يؤذن املؤذن فريجع يف األذان ويثين اإلقامة ومباح أن يثين األذان ويفرد اإلقامة 
إذ صح كال األمرين من النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما تثنية األذان واإلقامة فلم يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم األمر هبما 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا سعيد بن عامر عن مهام عن عامر األحول عن أخرب - ٣٧٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر حنوا من عشرين رجال فأذنوا : مكحول عن ابن حمرييز عن أيب حمذورة 
رب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أك: فأعجبه صوت أيب حمذورة فعلمه األذان 

إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن 
فالح اهللا حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على ال

  أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا وعلمه اإلقامة مثىن 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة  - ٣٧٨
 صلى اهللا عليه و أن رسول اهللا: مؤذن مسجد احلرام حدثين أيب عبد العزيز وحدثين عبد امللك مجيعا عن أيب حمذورة 

: هو مثل أذاننا هذا فقلت له أعد علي فقال : قال يل إبراهيم : سلم أقعده فألقى عليه األذان حرفا حرفا قال بشر 
اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا مرتني أشهد أن حممدا رسول اهللا مرتني قال بصوت ذلك الصوت يسمع 

حي على الصالة مرتني : هللا مرتني أشهد أن حممدا رسول اهللا مرتني مث رفع صوته فقال من حوله أشهد أن ال إله إال ا
  حي على الفالح مرتني اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا 

عبد العزيز بن عبد امللك مل يسمع هذا اخلرب من أيب حمذورة إمنا رواه عن عبد اهللا بن حمرييز عن أيب : قال أبو بكر 
  حمذورة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا أبو عاصم أخربنا ابن جريج أخربين عبد العزيز بن عبد امللك بن  - ٣٧٩
أيب حمذورة عن عبد اهللا بن حمرييز وحدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا روح نا ابن جريج أخربين عبد العزيز بن 

حني جهزه إىل  -وكان يتيما يف حجر أيب حمذورة بن معري  -ربه عبد امللك بن أيب حمذورة أن عبد اهللا بن حمرييز أخ
إين خارج إىل الشام وإين أسأل عن تأذينك فذكر احلديث بطوله إال أن بندار قال يف : فقلت أليب حمذورة : الشام 

 اهللا أكرب اهللا اهللا أكرب: اخلرب من أول األذان وألقى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التأذين هو نفسه فقال قل 
أكرب اهللا أكرب مث ذكر بقية األذان مثل خرب مكحول عن ابن حمرييز ومل يذكر اإلقامة وزاد يف احلديث زيادة كثرية 

  قبل ذكر األذان وبعده 
  اهللا أكرب اهللا أكرب وباقي حديثه مثل لفظ بندار : وقال الدورقي قال يف أول األذان 

ثمان بن السائب عن أم عبد امللك بن أيب حمذورة عن أيب حمذورة قال يف وهكذا رواه روح عن ابن جريج عن ع
  اهللا أكرب اهللا أكرب مل يقله أربعا قد خرجته يف باب التثويب يف أذان الصبح : أول األذان 

  اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب : ورواه أبو عاصم و عبد الرزاق عن ابن جريج وقاال يف أول األذان 
  فخرب ابن أيب حمذورة ثابت صحيح من جهة النقل : ال أبو بكر ق

وخرب حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه عن أيب ثابت صحيح من جهة 
احلارث  النقل ألن ابن حممد بن عبد اهللا بن زيد قد مسعه من أبيه و حممد بن إسحاق قد مسعه من حممد بن إبراهيم بن

التيمي وليس هو مما دلسه حممد بن إسحاق وخرب أيوب و خالد عن أيب قالبة عن أنس صحيح ال شك وال إرتياب 
  يف صحته وقد دللنا على أن اآلمر بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم ال غريه 

دهم اليت رووها عن عبد فأما ما روى العراقيون عن عبد اهللا بن زيد فقد ثبت من جهة النقل وقد خلطوا يف أساني
  اهللا بن زيد يف تثنية األذان واإلقامة مجيعا 

حدثنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم أن : فرواه األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
بالل فأذن مثىن مثىن  علمه بالال فقام: عبد اهللا بن زيد ملا رأى األذان أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال 

  وأقام مثىن مثىن وقعد قعدة 
حديث : قال  -" فخرب بن أيب حمذورة ثابت صحيح من جهة النقل " تعليقا على قول ابن خزمية : قال األلباين 

  صحيح بطرقه والراجح فيه تربيع التكبري يف أوله 



عمش و رواه بن أيب ليلى عن عمرو بن مرة أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن األ - ٣٨٠
  عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن زيد حدثناه عبد اهللا بن سعيد األشج حدثناه عقبة ـ يعين بن خالد ـ 

  : ح و حدثناه احلسن بن قزعة حدثنا حصني بن منري نا ابن أيب ليلى 

بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل وهكذا رواه أبو بكر بن ورواه املسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن  - ٣٨١
  عن معاذ : عياش عن ألعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى فقال 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا خبرب املسعودي زياد بن أيوب نا يزيد بن هارون أخربنا املسعودي ح وحدثنا زياد 
  نا املسعودي  -يعين ابن علي  -أيضا نا عاصم 

ح وحدثنا خبرب أيب بكر بن عياش احلسن بن يونس بن مهران الزيات نا األسود بن عامر نا أبو بكر بن عياش عن 
  عن معاذ : فقال : األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

ن زيد وال عن معاذ وال عن عبد اهللا ب: ورواه حصني بن عبد الرمحن عن ابن أيب ليلى مرسال فلم يقل  - ٣٨٢
ملا رأى عبد اهللا بن زيد من النداء ما رأى قال له : ذكر أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال 

  : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا املخزومي نا سفيان عن حصني عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

عن معاذ وال عن عبد اهللا بن زيد : حصني و عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ومل يقل  ورواه الثوري عن
  حدثنا أصحابنا وال أصحاب حممد بل أرسله : وال قال 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق أخربنا سفيان عن عمرو بن مرة و حصني بن عبد الرمحن 
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم فدامهه األذان فذكر احلديث : بن أيب ليلى قال عن عبد الرمحن 

  : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت حممد بن حيىي يقول 
  و ابن أيب ليلى مل يدرك ابن زيد 

  وروى هذا اخلرب شريك عن حصني فقال عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن زيد فذكر احلديث 
خربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه حممد بن حيىي نا يزيد بن هارون أخربنا شريك عن حصني ورواه شعبة عن عمرو أ

حدثنا أصحابنا ومل يسم : عن عبد اهللا بن زيد وال عن معاذ وقال : بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ومل يقل 
  أحدا منهم 

ار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بند - ٣٨٣
أحيلت الصالة ثالثة أحوال والصيام ثالثة أحوال فحدثنا أصحابنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ليلى قال 

ور فيؤذنون لقد أعجبين أن تكون صالة املؤمنني أو املسلمني واحدة حىت لقد مهمت أن أبث رجاال يف الد: قال 
  الناس حبني الصالة 

  فذكر احلديث بطوله 
  وقال عمرو حدثين هبذا حصني عن بن أيب ليلى 

  : وقد مسعته من حصني عن بن أيب ليلى : قال شعبة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  : ورواه جرير عن األعمش عن عمرو بن مرة فقال عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل  - ٣٨٤
  أحيلت الصالة ثالثة أحوال ومل يذكر عبد اهللا بن زيد وال معاذا : اخلرب أعين قوله بعض هذا 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يوسف بن موسى نا جرير بن األعمش و رواه بن فضيل عن األعمش عن عمرو ابن 
فذكر احلديث : أحوال  أحيلت الصالة ثالثة أحوال وأحيل الصوم ثالثة: مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 

: بطوله ومل يذكر عبد اهللا بن زيد وال معاذ بن جبل وال أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وال قال 
  عن رجل : حدثنا أصحابنا ومل يقل أيضا 

  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه هارون بن إسحاق اهلمداين نا ابن فضيل عن األعمش 
رب العراقيني الذين احتجوا به عن عبد اهللا بن زيد يف تثنية األذان واإلقامة ويف أسانيدهم من هذا خ: قال أبو بكر 

التخليط ما بينته و عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من معاذ بن جبل وال من عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه صاحب 
ذه املسألة بتمامها يف كتاب الصالة املسند الكبري األذان فغري جايز أن حيتج خبرب غري ثابت على أخبار ثابتة وسأبني ه

  ال املختصر 

  باب التثويب يف أذان الصبح

 :  

أخربنا أبو طاهر نا ابو بكر ن نا يعقوب بن إبراهيم الدوقي نا روح نا ابن جريج أخربين عثمان بن  - ٣٨٥
ع نا عبد الرزاق اخربنا ابن جريج السائب عن أم عبد امللك بن أيب حمذورة عن أيب حمذورة وحدثناه حممد بن راف

أخربين عثمان بن السائب موالهم عن أبيه موىل حمذورة وعن أم عبد امللك بن أيب حمذورة أهنما مسعا ذلك من أيب 
حمذورة ح حدثنا يزيد بن سنان نا أبو عاصم نا ابن جريج حدثين عثمان بن السائب أخربين أيب و أم عبد امللك بن 

ملا رجع النيب صلى اهللا عليه و سلم من حنني خرجت : قال  -وهذا حديث الدوقي  -حمذورة أيب حمذورة عن أيب 
عاشر عشرة من مكة نطلبهم فسمعتهم يؤذن بالصالة فقمنا نؤذن نستهزئ هبم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

: فقال حني أذنت لقد مسعت يف هؤالء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجل رجل فكنت آخرهم 
: اذهب تؤذن عند البيت احلرام قلت : تعال فاجلس بني يديه فمسح على ناصييت وبارك علي ثالث مرات مث قال 

فعلمين األذان كما يؤذنون اآلن هبا اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال ! كيف يا رسول اهللا 
 أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة ن حي على الصالة حي على الفالح حي اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا

: على الفالح الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم يف األول من الصبح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا قال 
أشهد أن ال إله إال اهللا أشه أن حممدا رسو اهللا وعلمين اإلقامة مرتني مرتني اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا 

أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح قد قامت الصالة 
  قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا 

ك بن أيب حمذورة أهنا مسعت ذلك من أيب قال ابن جريج أخربين عثمان هذا اخلرب كله عن أبيه وعن أم عبد املل
  حمذورة 

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وذكر يزيد بن : وقال ابن رافع و يزيد بن سنان يف احلديث يف أول األذان 
  سنان اإلقامة مرتني كذكر الدورقي سواء 



قامت الصالة أمسعت ؟ وزاد فكان أبو وإذا أقمت فقلها مرتني قد قامت الصالة قد : وقال ابن رافع يف حديثه 
  حمذورة ال جيز ناصية وال يفرقها ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح عليها 

أخربين عثمان اخلرب كله عن أبيه وعن أم عبد امللك بن أيب : قال ابن جريج : وزاد يزيد بن سنان يف آخر حديثه 
  حمذورة أهنما مسعا ذلك من أيب حمذورة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة عن ابن عوف عن حممد بن سريين عن  - ٣٨٦
  الصالة خري من النوم : من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر حي على الفالح قال : أنس قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  الصالة حي على الفالحباب االحنراف يف األذان عند قول املؤذن حي على 

  : والدليل على أنه إمنا ينحرف بفيه ال ببدنه كله وإمنا ميكن االحنراف بالفم باحنراف الوجه 

وهو ابن أيب  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن نا عبد الرمحن عن سفيان عن عون  - ٣٨٧
  بفيه ووصف سفيان مييل برأسه ميينا و مشاال  رأيت بالال يؤذن فيتبع: عن أبيه قال  -جحيفة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد الزعفراين نا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا سفيان عن عون بن أيب 
  : جحيفة عن أيب جحيفة قال 

ن مث حول يتبع فاه شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم بالبطحاء وهو يف قبة محراء وعنده ناس يسري فجاء بالل فأذ
   -يعين بقوله حي على الصالة حي على الفالح  -ههنا 

  فجعل يقول يف أذانه هكذا وحيرف رأسه ميينا ومشاال حبي على الفالح : وقال وكيع عن الثوري يف هذا اخلرب 
  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع 

  عند األذان إن صح اخلربباب إدخال االصبعني يف األذنني 

فإن هذه اللفظة لست أحفظها إال عن حجاج بن أرطاة ولست أفهم أمسع احلجاج هذا اخلرب من عون بن أيب 
  : جحيفة أم ال ؟ فأشك يف صحة هذا اخلرب هلذه العلة 

جحيفة  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشام عن حجاج عن عون بن أيب - ٣٨٨
  رأيت بالال يؤذن وقد جعل أصبعه يف أذنيه وهو يلتوي يف أذانه ميينا ومشاال : عن أبيه قال 
 ٣٠٧/  ٤إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة فإنه مدلس لكن تابعه سفيان عن عون أخرجه أمحد : قال األلباين 

  وسنده صحيح على شرط الشيخني 

  من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنسباب فضل األذان ورفع الصوت به شهادة 

  : للمؤذن 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان حدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة  - ٣٨٩
م إذا كنت يف البوادي فارفع صوتك بالنداء فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: عن أبيه قال قال أبو سعيد 

  ال يسمع صوته شجر وال مدر وال حجر وال جن وال إنس إال شهد له : يقول 
وقال مرة حدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة حدثين أيب وكان يتيما يف حجر أيب سعيد وكانت أمه عند 

  أيب سعيد 

ى بن أيب عثمان قال مسعت أبن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حممد نا عبد الرمحن بن شعبة عن موس - ٣٩٠
املؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حيىي يقول مسعت أبا هريرة يقول 

  رطب ويابس وشاهد الصالة يكتب له مخس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما 
  يريد ما بني الصالتني : قال أبو بكر 
  ه ضعيف أبو حيىي جمهول إسناد: قال األلباين 

  باب االستهام على األذان إذا تشاجر الناس عليه

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا أخربه ح وحدثنا حيىي بن  - ٣٩١
ول اهللا صلى اهللا أن رس: حكيم نا بشر بن عمر نا مالك عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة 

  لو يعلم الناس ما يف األذان والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه : عليه و سلم قال 
  هذا لفظ حديث حيىي بن حكيم 

  : قرأت على مالك عن مسي هبذا احلديث : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد اهللا اليحمدي قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر تباعد الشيطان عن املؤذن عند أذانه وهربه كي ال يسمع األذان

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسني بن عيسى البسطامي نا أنس بن عياض عن كثري بن زيد عن الوليد  - ٣٩٢
ان األذان بالصالة أدبر وله إذا مسع الشيط: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن رباح عن أيب هريرة 
  ضراط حىت ال يسمعه 

عن األعمش عن  -واللفظ جلرير  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير و أبو معاوية  - ٣٩٣
إن الشيطان إذا مسع النداء بالصالة ذهب : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أيب سفيان عن جابر قال 

  ون مكان الروحاء حىت يك
  هي من املدينة على ستة وثالثني ميال : فسألته عن الروحاء فقال : قال سليمان 

  باب األمر باألذان واإلقامة يف السفر للصالة كلها ضد قول من زعم انه ال

يف سفر كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : خرب أيب ذر : يؤذن يف السفر للصالة إال للفجر خاصة قال أبو بكر 
  أبرد : فأراد املؤذن أن يؤذن فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن سنان الواسطي نا عبد الرمحن بن مهدي نا شعبة عن مهاجر أيب  - ٣٩٤
فر فأراد كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف س: احلسن قال مسعت زيد بن وهب قال مسعت أبا ذر قال 

حىت ساوى الظل التلول مث قال رسول اهللا : أبرد قال شعبة : أبرد مث أراد أن يؤذن فقال : املؤذن أن يؤذن فقال 
  إن شدة احلر من فيح جهنم فأبردوا بالصالة : صلى اهللا عليه و سلم 

  باب األمر باألذان واإلقامة يف السفر وإن كانا اثنني ال أكثر بذكر خرب

  : ده خاص لفظه عام مرا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا حفص يعين بن غياث نا خالد احلذاء عن أيب  - ٣٩٥
إذا سافرمتا : أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا ورجل فودعنا مث قال : قالبة عن مالك بن احلويرث قال 

  وحضرت الصالة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكربكما 
  وكنا متقاربني يف القراءة : ل احلذاء قا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن مالك  - ٣٩٦
إذا سافرمتا فأذنا وأقيما وليؤمكما : أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا وابن عم يل فقال : بن احلويرث قال 

  أكربكما 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرت أهنا لفظة عام مرادها خاص والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و 
  : سلم إمنا أمر أن يؤذن أحدمها ال كليهما 

عن أيب قالبة نا مالك بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب نا أيوب  - ٣٩٧
أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن شبيبة متقاربون فأقمنا عشرين ليلة وكان رسول اهللا : احلويرث قال 

سألنا عما تركنا بعدنا فأخربناه  -أو اشتقنا  -صلى اهللا عليه و سلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا 
كم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها وأشياء ال أحفظها وصلوا كما إرجعوا إىل أهلي: فقال 

  رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم 
مبثل حديث بندار ورمبا خالفه يف بعض : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا عبد الوهاب بن عبد اجمليد 

  اللفظة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و أبو هاشم قاال حدثنا إمساعيل نا أيوب عن أيب قالبة عن  - ٣٩٨
  فذكر احلديث بتمامه : مالك بن احلويرث 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األذان يف السفر وإن كان املرء وحده ليس معه مجاعة وال واحد طلبا



ملن يؤذن ؟ فتوهم أن األذان ال يؤذن أال الجتماع : قول من سئل عن األذان يف السفر فقال لفضيلة األذان ضد 
الناس إىل الصالة مجاعة واألذان وان كان األعم أنه يؤذن الجتماع الناس إىل الصالة مجاعة فقد يؤذن أيضا طلبا 

رث و ابن عمه إذا كانا يف السفر باألذان لفضيلة األذان أال ترى النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر مالك بن احلوي
إذا : ويف خرب أيب سعيد : قال أبو بكر : واإلقامة و إمامة أكربمها أصغرمها وال مجاعة معهم جتتمع ألذاهنما وإقامتهما 

ال يسمع صوته شجر و : كنت يف البوادي فارفع صوتك بالنداء فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ر والحجر وال جن والإنس إال شهد له فاملؤذن يف البوادي وإن كان وحده إذ أذن طلبا هلذه الفضيلة كان ال مد

خريا وأحسن و أفضل من أن يصلي بال أذان طلبا هلذه الفضيلة كان خريا و أحسن و أفضل من أن يصلي بال أذان 
يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس و ال إقامة و كذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أن املؤذن 

و املؤذن يف البوادي و األسفار و إن مل يكن هناك من يصلي معه صالة مجاعة كانت له هذه الفضيلة ألذانه بالصالة 
إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم مل خيص أذنا يف مدينة و ال يف قرية دون مؤذن يف سفر وبادية و ال مؤذنا يؤذن 

  ناس إليه للصالة مجاعة دون مؤذن لصالة يصلي منفردا الجتماع ال

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إمساعيل بن بشر بن منصور السليمي نا عبد األعلى عن محيد عن قتادة عن  - ٣٩٩
صلى  اهللا أكرب اهللا أكرب فقال نيب اهللا: مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال وهو يف مسري له يقول : أنس بن مالك 

خرج من النار فاستبق القوم إىل الرجل فإذا راعي : أشهد أن ال إله إال اهللا قال : على الفطرة قال : اهللا عليه و سلم 
  غنم حضرته الصالة فقام يؤذن 

  إسناده صحيح وعبد األعلى هو ابن عبد األعلى السامي : قال األلباين 

صفوان العلي نا هبز يعين بن أسد نا محاد بن سلمة أخربنا ثابت  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن أيب - ٤٠٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغري عند صالة الصبح فإن مسع أذانا أمسك وإال أغار فاستمع : عن أنس 

خرجت : قال أشهد أن ال إله إال اهللا : على الفطرة فقال : اهللا أكرب اهللا أكرب فقال : ذات يوم فسمع رجال يقول 
  من النار 

فإذا كان املرء يطمع بالشهادة بالتوحيد هللا يف األذان وهو يرجو أن خيلصه اهللا من النار بالشهادة باهللا : قال أبو بكر 
بالتوحيد يف أذانه فينبغي لكل مؤمن أن يتسارع إىل هذه الفضيلة طمعا يف أن خيلصه اهللا من النار خال يف منزله أو يف 

ة أو مدينة طلبا هلذه الفضيلة وقد خرجت أبواب األذان يف السفر أيضا يف مواضع غري هذا املوضع يف بادية أو قري
نوم النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الصبح حىت طلعت الشمس وأمره صلى اهللا عليه و سلم بالال باألذان 

ن ال يؤذن للصالة بعد ذهاب للصبح بعد ذهاب وقت تلك الصالة وتلك األخبار أيضا خالف قول من زعم أ
  وقتها وإمنا يقام هلا بغري أذان 

باب إباحة األذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان ال مؤذن واحد فيؤذن أحدمها قبل طلوع 
  : الفجر و اآلخر بعد طلوعه بذكر خرب جممل غري مفسر 

الء نا سفيان قال مسعت الزهري حيدث بقول أخربين سامل أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن الع - ٤٠١
  إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أبيه 

  عن عن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به املخزومي نا سفيان وقال يف كلها 



  ا بالل يؤذن بليلباب ذكر العلة اليت كان هل

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا املعتمر قال مسعت أيب نا أبو  - ٤٠٢
ال مينعن أحدا منكم أذان بالل من سحوره فإنه يؤذن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عثمان عن ابن مسعود 

  نتبه نائمكم وليس أن يقول هكذا وهكذا حىت يقول هكذا وهكذا لريجع قائمكم وي -أو ينادي  -
أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه يوسف بن موسى نا جرير عن سليمان وهو التيمي عن أيب عثمان عن بن مسعود 

  هبذا 

  باب ذكر قدر ما كان بني أذان بالل وأذان ابن أم مكتوم

 :  

بد الرمحن بن بشر بن احلكم نا حيىي يعين بن سعيد عن عبيد اهللا عن القاسم أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ع - ٤٠٣
إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عائشة رضي اهللا عنها 

  أم مكتوم ومل يكن بينهما إال قدر ما يرقى هذا وينزل هذا 
   إسناده صحيح: قال األعظمي 

باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعض أهل اجلهل أنه يضاد هذا اخلرب الذي ذكرنا أن النيب صلى 
  إن بالال يؤذن بليل : اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا هشام أخربنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن  - ٤٠٤
إذا أذن ابن أم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : د الرمحن عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت خبيب بن عب

مكتوم فكلوا واشربوا و إذا أذن بالل فال تأكلوا و ال تشربوا فان كانت منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول 
  امهل حىت أفرغى من سحوري : لبالل 

إن ابن أم : ه عن خبيب بن عبد الرمحن رواه شعبة عنه عن عمته أنيسة فقال هذا خرب اختلف في: قال أبو بكر 
  مكتوم أو بالل ينادي بليل 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

وهو بن عبد الرمحن  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن بشار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن خبيب  - ٤٠٥
ينادي  -أو بالل  -إن ابن أم مكتوم : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  عن: عن عمته أنيسة وكانت مصلية  -

وما كان إال أن ينزل أحدمها ويقعد اآلخر فتأخذ بثوبه  -أو ابن أم مكتوم  -بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي بالل 
  كما أنت حىت أتسحر : فتقول 

  يد بن زريع حدثنا شعبة مبثله أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أمحد بن مقدام العجلي نا يز



فخرب أنيسة قد أختلفوا فيه يف هذه اللفظة ولكن قد روى الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه : قال أبو بكر 
  عن عائشة مثل معىن خرب منصور بن زاذان يف هذه اللفظة 

العزيز يعين بن حممد عن هشام بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا إبراهيم بن محزة نا عبد  - ٤٠٦
إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عروة عن أبيه عن عائشة 

  حىت يؤذن بالل فإن بالال ل ا يؤذن حىت يرى الفجر 
  وروى شبيها هبذا املعىن أبو إسحاق عن األسود عن عائشة 

  جيد إسناده : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أمحد بن منصور الرمادي نا أبو املنذر نا يونس عن أيب إسحاق عن األسود  - ٤٠٧
: ما أوتر حىت يؤذنون وما يؤذنون حىت يطلع الفجر قالت : أي ساعة توترين ؟ قالت : قلت لعائشة : بن يزيد قال 

: الن و عمرو بن أم مكتوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مؤذنان ف
  إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بالل فارفعوا أيديكم فإن بالل ال يؤذن حىت الصبح 

  إسناده صحيح لوال أن أبا اسحق وهو السبيعي خمتلط مدلس وقد عنعنه : قال األعظمي 

و طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن سعيد الدارمي و حممد بن عثمان العجلي قاال حدثنا عبيد اهللا بن أخربنا أب - ٤٠٨
كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و : موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

إذا أذن عمرو :  صلى اهللا عليه و سلم سلم ثالثة مؤذنني بالال و أبو حمذورة و عمرو بن أم مكتوم فقال رسول اهللا
  فإنه ضرير البصر فال يغرنكم وإذا أذن بالل فال يطعمن أحد 

أما خرب أيب إسحاق عن األسود عن عائشة فإن فيه نظر ألين ال أقف على مساع أيب إسحاق هذا اخلرب : قال أبو بكر 
ا اخلرب يضاد خرب سامل عن ابن عمر وخرب من األسود فأما خرب هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل وليس هذ

القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان جعل األذان بالليل نوائب بني بالل وبني 
ابن أم مكتوم فأمر يف بعض الليايل بالال أن يؤذن أوال بالليل فإذا نزل بالل صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار 

ئت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل فإذا نزل صعد بالل فأذن بعده بالنهار وكانت مقالة فإذا جا
النيب صلى اهللا عليه و سلم أن بالال يؤذن بليل يف الوقت الذي كانت النوبة لبالل يف األذان بليل وكانت مقالته 

الذي كانت النوبة يف األذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم صلى اهللا عليه و سلم أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل يف الوقت 
فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعلم الناس يف كل الوقتني أن األذان األول منهما هو أذان بليل ال بنهار وأنه ال 

  مينع من أراد الصوم طعاما وال شرابا وأن أذان الثاين إمنا مينع الطعام والشراب إذ هو بنهار ال بليل 
ال يؤذن مجيعهم حىت يطلع : فأما خرب األسود عن عائشة وما يؤذنون حىت يطلع الفجر فإن له أحد معنيني أحدمها 

الفجر ال أنه ال يؤذن أحد منهم أال تراه أنه قد قال يف اخلرب إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فلو كان عمرو ال يؤذن 
أن تكون عائشة أرادت : عد أذان عمرو حمرمني واملعىن الثاين حىت يطلع الفجر لكان األكل والشراب على الصائم ب

حىت يطلع الفجر األول فيؤذن البادي منهم بعد طلوع الفجر األول ال قبله وهو الوقت الذي حيل فيه الطعام 
هو  والشراب ملن أراد الصوم إذ طلوع الفجر األول بليل ال بنهار مث يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاين الذي



  هنار ال ليل فهذا معىن هذا اخلرب عندي واهللا أعلم 
  إسناده كالذي قبله : قال األعظمي 

  باب األذان للصلوات بعد ذهاب الوقت

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق اهلمداين نا ابن فضيل عن حصني بن عبد الرمحن عن عبد  - ٤٠٩
لو عرست : سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة فقال بعض القوم : اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

فاستيقظ رسول اهللا صلى اهللا : إين أخاف أن تناموا عن الصالة فذكر احلديث بطوله وقال : بنا يا رسول اهللا قال 
  قم فأذن الناس بالصالة ! يا بالل : عليه و سلم مث قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

يعين ابن  -ثنا محاد  -يعين ابن أسد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حممد بن أيب صفوان الثقفي نا هبز  - ٤١٠
أن عبد اهللا بن رباح حدث القوم يف املسجد اجلامع ويف القوم عمران بن حصني فقال : أخربنا ثابت البناين  -سلمة 

القوم أعلم حبديثهم انظر كيف حتدث فإين سابع سبعة : عمران من الفىت ؟ فقال أمرؤ من األنصار فقال عمران 
ما كنت أرى أحدا بقى حيفظ هذا احلديث غريي : تلك الليلة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عمران 

إنكم إال تدركوا املاء من : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فقال : مسعت أبا قتادة يقول : فقال 
تعطشوا فانطلق سرعان الناس فقال أبو قتادة ولزمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك الليلة فنعس فنام غد 

أبو : من الرجل ؟ فقلت : فدعمته مث نعس أيضا فمال فدعمته مث نعس فمال أخرى حىت كاد ينجفل فاستيقظ فقال 
لو عرسنا : حفظك اهللا مبا حفظت به نبيه مث قال : منذ الليلة فقال : من كم كان مسريك هذا ؟ قلت : قتادة فقال 

نعم هذا راكب هذا راكب هذان راكبان هؤالء : هل ترى من أحد ؟ قلت : فمال إىل شجرة وملت معه فقال 
احفظوا علينا صالتنا ال نرقد عن صالة الفجر فضرب على آذاهنم حىت أيقظهم حر : ثالثة حىت صرنا سبعة فقال 

نعم معي : أمعكم ماء ؟ فقلت : ا هنيئة مث نزلوا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشمس فقاموا فاقتادو
إئت هبا فأتيته هبا فقال مسوا منها مسوا منها فتوضأنا : ميضأة يل فيها ماء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فصلوا ركعيت الفجر مث صلوا الفجر مث ركبوا فأذن بالل ! ازدهرها يا أبا قتادة فإن هلذه نبأ : وبقى منها جرعة فقال 
ما تقولون ؟ إن كان شيء من أمر : فرطنا يف صالتنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال بعضهم لبعض 

إنه ال تفريط يف : يا رسول اهللا فرطنا يف صالتنا فقال : دنياكم فشأنكم به وإن كان شيء من أمر دينكم فإيل قلنا 
  منا التفريط يف اليقظة وإذا سها أحدكم عن صالته فليصلها حني يذكرها ومن الغد للوقت النوم وإ

  فذكر احلديث بطوله 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بأن يقال ما يقوله املؤذن إذا مسعه ينادي بالصالة بلفظ عام

  مراده خاص 



حيىي بن سعيد نا مالك نا الزهري ح و حدثنا عمرو بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمرو بن علي نا  - ٤١١
علي نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد اآلبلي عن الزهري ح و حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب 

قال رسول اهللا : أخربين مالك بن أنس و يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري قال 
  إذا مسعتم املنادي فقولوا مثل ما يقول : ليه و سلم صلى اهللا ع

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا هشيم أخربنا أبو بشر عن أيب املليح عن عبد اهللا  - ٤١٢
ان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ك: بن عتبة بن أيب سفيان عن عمته أم حبيبة بنت أيب سفيان قالت 

  عندها يف يومها فسمع املؤذن يؤذن قال كما يقول املؤذن حىت يفرغ 
  إسناده ضعيف عبد اهللا بن عتبة ال يكاد يعرف كما يف امليزان : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرمحن بن مهدي و هبز بن أسد عن شعبة عن أيب بشر عن أيب  - ٤١٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول كما يقول املؤذن حىت : هللا بن عتبة عن أم حبيبة املليح عن عبد ا
  يسكت املؤذن 
  إسناده ضعيف ملا سبق : قال األعظمي 

  باب ذكر األخبار املفسرة للفظتني اللتني ذكرهتما يف خرب أيب سعيد و أم

أمر يف خرب أيب سعيد أن يقال كما يقول املؤذن حىت يفرغ حبيبة والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا 
  وكذاك كان يقول املؤذن حىت يسكت خال قوله حي على الصالة حي على الفالح 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حيىي بن  - ٤١٤
اهللا أكرب : دخلنا مع معاوية فنادى املنادي بالصالة فقال : يسى بن طلحة قال أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن ع

أشهد : وأنا أشهد مث قال : أشهد أن ال إله إال اهللا فقال معاوية : اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال : اهللا أكرب فقال معاوية 
ال حول وال قوة إال باهللا مث : ل معاوية حي على الصالة فقا: وأنا أشهد مث قال : أن حممد رسول اهللا فقال معاوية 

هكذا مسعت نبيكم صلى اهللا عليه و سلم : ال حول وال قوة إال باهللا مث قال : حي على الفالح فقال معاوية : قال 
  يقول 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا حرملة بن عبد العزيز حدثين أيب عن حممد بن يوسف  - ٤١٥
اهللا أكرب اهللا أكرب فقال : اهللا أكرب اهللا أكرب فقال معاوية بن أيب سفيان : أذن املؤذن فقال : وىل عثمان بن عفان قال م
أشهد : أشهد أن حممدا رسول اهللا قال معاوية : أشهد أن ال إله إال اهللا قال : أشهد أن ال إله إال اهللا قال معاوية : 

  هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ة أن حممدا رسول اهللا مث قال معاوي
  إسناده ضعيف واحلديث صحيح مبا قبله وما بعده : قال األعظمي 

كنت عند : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر بندار نا حيىي بن سعيد نا حممد بن عمرو حدثين أيب عن جدي قال  - ٤١٦
أشهد أن ال إله إال اهللا : اهللا أكرب اهللا أكرب فقال :  أكرب فقال معاوية اهللا أكرب اهللا: معاوية بن أيب سفيان فقال املؤذن 



أشهد أن حممدا رسول اهللا : أشهد أن حممدا رسول اهللا فقال معاوية : أشهد أن ال إله إال اهللا فقال : فقال معاوية 
ال حول وال : ح فقال معاوية ال حول وال قوة إال باهللا فقال حي على الفال: حي على الصالة فقال معاوية : فقال 

هكذا كان : اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا مث قال : اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا فقال معاوية : قوة إال باهللا فقال 
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ب آخر وخرب عمر بن اخلطاب من هذا الباب أيضا قد خرجته يف با: قال أبو بكر 
حي على الصالة حي على الفالح : معىن خرب أم حبيبة قال كما يقول املؤذن حىت يفرغ أي إال قوله : قال أبو بكر 

فقولوا كما يقول أي خال قوله حي على الصالة حي على الفالح وخرب عمر بن : وكذلك معىن خرب أيب سعيد 
  اخلطاب و معاوية مفسرين هلذين اخلربين 

عمر و معاوية أن من مسع هذا املنادي ينادي بالصالة إمنا يقول مثل ما يقول خال قوله حي على  وقد بني يف خرب
ال حول وال قوة إال باهللا  -إذا قال املؤذن حي على الصالة حي على الفالح  -: الصالة حي على الفالح ويقول 

  ول مع سامع املؤذن ليس هو مما يقوله املؤذن ال حول وال قوة إال باهللا يف أذانه فهذا الق: املصلي واملؤذن ال يقول 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب ذكر فضيلة هذا القول عند مساع األذان إذا قاله املرء صدقا من قلبه

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حممد بن السكن نا حممد بن جهضم نا إمساعيل بن جعفر عن عمارة  - ٤١٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن غزية عن خبيب ب

إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا أكرب فقال أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا فقال : سلم قال 
حي على : د أن حممدا رسول اهللا مث قال أشه: أشهد أن حممدا رسول اهللا قال : أشهد أن ال إله إال اهللا مث قال 

اهللا أكرب : ال حول وال قوة إال باهللا مث قال : حي على الفالح قال : ال حول وال قوة إال باهللا مث قال : الصالة قال 
  ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة : ال إله إال اهللا قال : اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال : اهللا أكرب قال 

  ل الصالة علة النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد فراغ مساع األذان باب فض

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن سلم نا عبد اهللا بن يزيد املقري نا سعيد بن أيب أيوب عن كعب بن  - ٤١٨
ثنا أبو علقمة عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح حد

نا حيوة حدثين كعب بن علقمة عن عبد  -يعين املقرئ  -هارون موسى بن النعمان بالفسطاط نا أبو عبد الرمحن 
إذا مسعتم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : الرمحن بن جبري قال مسعت عبد اهللا ابن عمرو يقول 
ى علي صالة صلى اهللا عليه و سلم عشرا مث سلوا اهللا يل املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صل

  فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة  -وإهنا درجة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا  -الوسيلة 
  هذا لفظ حديث حيوة 

  باب استحباب الدعاء عند األذان ورجاء إجابة الدعوة عنده



حدثنا ابن أيب مرمي نا موسى : نا حممد بن حيىي و زكريا بن حيىي بن أبان قاال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر  - ٤١٩
اثنتان ال تردان أو : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن يعقوب حدثين أبو حازم أن سهل بن سعد أخربه 

  قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حني يلتحم بعضهم بعضا 
  سناده حسن إ: قال األعظمي 

باب صفة الدعاء عند مسألة اهللا عز و جل للنيب صلى اهللا عليه و سلم حممد الوسيلة واستحقاق الداعي بتلك 
  الدعوة الشفاعة يوم القيامة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي نا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أيب محزة عن حممد  - ٤٢٠
اللهم رب هذه : من قال إذا مسع النداء : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد اهللا قال  بن املنكدر عن جابر

الدعوة التامة و الصالة القائمة آت حممدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه املقام احملمود الذي وعدته إال حلت له 
  الشفاعة يوم القيامة 
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  صحيح ابن خزمية: كتاب 
يسابوري : املؤلف  بو بكر السلمي الن بن خزمية أ بن إسحاق   حممد 

باب فضيلة الشهادة هللا عز و جل بوحدانيته وللنيب صلى اهللا عليه و سلم برسالته وعبوديته وبالرضا باهللا ربا و 
  لك مبحمد رسوال و باإلسالم دينا عند مساع األذان وما يرجى من مغفرة الذنوب بذ

ح وحدثنا :  -يعين ابن الليث  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي نا شعيب  - ٤٢١
حدثنا الليث عن احلكيم بن عبد اهللا بن قيس عن عامر : حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم نا أيب و شعيب قاال 

من قال حني : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن رسول اهللا : بن سعد بن أيب وقاص عن سعد بن أيب وقاص 
يسمع املؤذن وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا ومبحمد 

  رسوال وباإلسالم دينا غفر له ذنبه 

حيىي بن أيوب عن عبيد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن حيىي بن إياس نا سعيد بن عفري حدثين  - ٤٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن املغرية عن احلكيم بن عبد اهللا بن قيس عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه 

من مسع املؤذن يتشهد فالتفت يف وجهه فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن : عليه و سلم قال 
  وباإلسالم دينا غفر له ما تقدم من ذنبه  حممدا رسول اهللا رضيت باهللا ربا

  إسناده جيد : قال األعظمي 

  باب الزجر عن أخذ األجر على األذان

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا هشام بن الوليد نا محاد عن اجلريري عن أيب العالء عن  - ٤٢٣
رسول اهللا علمين القرآن واجعلين إمام قومي قال  يا: قلت : مطرف بن عبد اهللا عن عثمان بن أيب العاص قال 

  اقتد بأضعفهم واختذ مؤذنا ال يؤخذ على أذانه أجرا : فقال 
حنوه ومل : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو النعمان نا محاد نا اجلريري عن يزيد أيب العالء هبذا اإلسناد 

  : يقل 
  واقتد بأضعفهم  أنت إمامهم: علمين القرآن وقال قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف أذان األعمى إذا كان له من يعلمه الوقت

عن النيب : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محاد بن مسعدة نا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  - ٤٢٤
سلم قال    حىت يؤذن ابن أم مكتوم إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا : صلى اهللا عليه و 

وإمنا كان بينهما قدر ما ينزل هذا : ومسعت القاسم حيدث بذلك عن عائشة رضي اهللا عنها قال : قال عبيد اهللا 
  ويصعد هذا 



  باب استحباب الدعاء بني األذان واإلقامة رجاء أن تكون الدعوة غري مردودة

  بينهما 

م بن حممد السلمي نا أبو حممد عبد العزيز بن أمحد بن حممد وأخربنا اإلمام أبو احلسن علي بن املسل - ٤٢٥
الكناين أخربنا األستاذ أبو إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قال أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن 

بن  نا إسرائيل -يعين ابن زريع  -الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية نا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا يزيد 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يونس عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال 

  الدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد فادعوا 
  إسناده صحيح مبا بعده : قال األعظمي 

عن يونس بن أيب  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن خالد بن خداش الزهران قنا سلم بن قتيبة - ٤٢٦
الدعاء بني األذان : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك 

  واإلقامة ال يرد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

هو إمساعيل بن عمر الواسطي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منصور الرمادي نا أبو املنذر  - ٤٢٧
الدعوة بني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نا يونس بن بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال  -

  األذان واإلقامة ال ترد فادعوا 
  يريد الدعوة اجملابة : قال أبو بكر 

   أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع نا حسني ين حممد نا إسرائيل ميثل حديث يزيد بن زريع
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الصالة كانت إىل بيت املقدس قبل هجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة إذ القبلة يف ذلك 
  الوقت بيت املقدس ال الكعبة 

بن سعيد عن سفيان حدثين أبو إسحاق - ٤٢٨  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن نا حيىي 
صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنو بيت املقدس ستة عشر أو سبعة عشر : قال مسعت الرباء يقول 

  شهرا مث صرفنا حنو الكعبة 

نا حممد بن إسحاق قال  -يعين ابن الفضل  - أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن عيسى نا سلمة  - ٤٢٩
بن مالك : من أعلم األنصار حدثين أن أباه كعبا حدثه وحدثين معبد بن كعب بن مالك وكان :  وخرب كعب 

يف خروج األنصار يف املدينة إىل مكة يف بيعة العقبة وذكر يف اخلرب أن الرباء مب معرور قال للنيب صلى اهللا عليه و 
يت إهلا إين خرجت من سفري هذا وقد هداين اهللا لإلسالم فرأيت أال أجعل هذه البنية مين بظهر فصل: سلم 



قد كنت على قبلة لو : وقد خالفين أصحايب يف ذلك حىت وقع يف نفسي من ذلك شيء فماذا ترى ؟ قال 
بلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصلى معنا إىل الشام : صربت عليها قال    فرجع الرباء إىل ق

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  مر بالصلوات إىل بيتباب بدء األمر باستقبال الكعبة للصالة ونسخ األ

  املقدس قال أبو بكر خرب الرباء بن عازب من هذا الباب 

نا محاد بن  - يعين ابن أسد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن أيب صفوان الثقفي حدثنا هبز  - ٤٣٠
س فلما نزلت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه كانوا يصلون حنو بيت املقد: سلمة نا ثابت عن أنس 

سلمة فناداهم وهم ركوع يف صالة الفجر } فول وجهك شطر املسجد احلرام { هذه اآلية  : مر رجل من بين 
  أال إن القبلة قد حولت إىل الكعبة فمالوا ركوعا 

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثين أيب نا محاد عن ثابت عن أنس قال  - ٤٣١
  يصلون حنو بيت املقدس فذكر حنوه وزاد واعتدوا مبا مضى من صالهتم  كانوا

  باب ذكر الدليل على أن القبلة إمنا هي الكعبة ال مجيع املسجد احلرام

ألن الكعبة يف املسجد احلرام و إمنا أمر } فول وجهك شطر املسجد احلرام { وأن اهللا عز و جل إمنا أراده بقوله 
  سلم واملسلمني أن يصلوا إىل الكعبة إذ اسم املسجد يقع على كل موضع يسجد فيه النيب صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج عن عطاء قال مسعت ابن  - ٤٣٢
نواحيه كلها ومل يصل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل البيت دعا يف : عباس يقول أخربين أسامة بن زيد 

  هذه القبلة : فيه حىت خرج منه فلما خرج ركع ركعتني يف قبل الكعبة وقال 

  مث صرفنا حنو الكعبة : و يف خرب الرباء بن عازب  - ٤٣٣
مث وجه إىل الكعبة وكان حيب أن يوجه إىل الكعبة أخربنا أبو طاهر : و قال إسرائيل عن أيب اسحاق عن الرباء 

  : ه سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن إسرائيل نا أبو بكر نا

أال إن القبلة قد حولت إىل الكعبة وهكذا قال عثمان بن سعد الكاتب عن : ويف خرب ثابت عن أنس  - ٤٣٤
أنس إذ صرف إىل الكعبة أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري أخربنا أبو عاصم نا 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنو بيت املقدس أشهرا فبينما : ن مالك قال عثمان بن سعد حدثنا أنس ب
ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا { : هو ذات يوم يصلي الظهر صلى ركعتني إذ صرف إىل الكعبة فقال السفهاء 

  } عليها 



صم حدثنا مالك بن أنس أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري حدثنا أبو عا - ٤٣٥
اء كانوا يصلون قبل بيت املقدس فأتاهم آت فقال : حدثين عبد اهللا ابن دينار عن ابن عمر  إن : أن أهل قب

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل عليه القرآن وتوجه إىل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا كما هم 
   عليه و سلم إىل الكعبة ويف خرب عكرمة عن ابن عباس ملا وجه النيب صلى اهللا

  مث صرف إىل الكعبة : ويف خرب جماهد عن ابن عباس  - ٤٣٦
جاء منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن القبلة قد حولت إىل : ويف خرب مثامة بن عبد اهللا عن أنس 

  الكعبة 
  قد خرجت هذه األخبار كلها يف كتاب الصالة الكبري 

  ذه األخبار كلها على أن القبلة إمنا هي الكعبة فدلت ه: قال أبو بكر 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد : انطلق رجل إىل أهل قباء فقال : ويف خرب أيب حازم عن سهل بن سعد 

  أمر أن يصلى إىل الكعبة 
  فأشهد على إمامنا أنه توجه هو والرجال والنساء حنو الكعبة : ويف خرب عمارة بن أوس قال 

ا وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الكعبة : خرب عكرمة عن ابن عباس  ويف   مل

  باب ذكر الدليل على أن الشطر يف هذا املوضع القبل ال النصف

وهذا من اجلنس الذي نقول إن العرب قد يوقع االسم الواحد على الشيئني املختلفني قد يوقع اسم الشطر على 
  النصف وعلى القبل أي اجلهة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أمحد بن خالد الوهيب نا شريك عن أيب إسحاق عن  - ٤٣٧
صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا فذكر احلديث قال قال : الرباء قال 

بله : و الشطر فينا : الرباء    ق
من طريق شريك بن عبد اهللا القاضي  ٢١/  ٢وتفسري الطربي  ٣ -  ٢ / ٢انظر سنن البيهقي : قال األعظمي 
  وهو ضعيف 

قرأ : قال  -وهو ابن دينار  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان عن عمرو  - ٤٣٨
  من تلقاء أنفسنا : ابن عباس أنلزمكموها من شطر أنفسنا 
  ب التفسري قد خرجت هذا الباب بتمامه يف كتا

  باب النهي عن التشبيك بني األصابع عند اخلروج إىل الصالة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث نا إمساعيل بن أمية عن سعيد  - ٤٣٩
سجد كان يف إذا توضأ أحدكم يف بيته مث أتى امل: أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم : املقربي عن أيب هريرة قال 



  و شبك بني أصابعه : صالة حىت يرجع فال يقل هكذا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن ابن عجالن نا سعيد  -هو ابن سعيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن هاشم نا حيىي  - ٤٤٠
وضأت مث دخلت املسجد فال إذا ت: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لكعب بن عجرة : عن أيب هريرة 

  تشبكن بني أصابعك 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

وروى هذا اخلرب داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أيب : قال أبو بكر  - ٤٤١
سلم أنه قال : أن كعب بن عجرية حدثه  -وهو اخلياط  - مثامة  إذا توضأ : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أحدكم مث خرج إىل املسجد فال يشبك بني أصابعه فإنه يف الصالة 
  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يونس بن عبد األعلى أخربنا عبد اهللا بن وهب أخربين داود بن قيس 

  إسناده ضعيف أبو مثامة جمهول احلال : قال األلباين 

سعيد املقربي عن أيب مثامة ونا يونس بن  ورواه أنس عن عياض عن سعد بن إسحاق بن كعب عن أيب - ٤٤٢
لقيت كعب : عبد األعلى أخربين أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن أيب سعيد املقربي عن أيب مثامة قال 

بن عجرة وأنا أريد اجلمعة وقد شبكت بني أصابعي فلما دنوت ضرب يدي ففرق بني أصابعي وقال إنا هنينا أن 
: إين لست يف صالة قال أليس قد توضأت وأنت تريد اجلمعة ؟ قلت : الة قلت يشبك أحد بني أصابعه يف الص

  فأنت يف صالة : بلى قال 
من طريق سعد بن اسحق وهو ثقة لكن اختلف عليه يف اسناده  ١٢١رواه الدارمي يف الصالة : قال األعظمي 

  كما بينه املصنف 

  ورواه ابن أيب ذئب عن املقربي  - ٤٤٣
بن عجرة عن رجل من بين سا   مل أخربه عن أبيه عن جده عن كعب 

  : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن رافع حدثنا ابن أيب فديك نا بن ذئب 
  ـ : سعد بن إسحاق بن كعب هو من بين سامل : قال أبو بكر 

  و رواه أبو خالد األمحر عن ابن عجالن عن سعيد عن كعب  - ٤٤٤
  ـ : اه أبو سعيد األشج نا أبو خالد عن بن عجالن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ن

  وجاء خالد بن حيان الرقي بطامة  - ٤٤٥
  رواه ابن عجالن عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد 

و ال أحل ألحد أن : قال أبو بكر : الرقي  - يعين ابن حيان  -وحدثناه جعفر بن حممد الثعليب حدثنا خالد 
ذه الصيغة فإن هذا إسناد مقلوب فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن يروي عين هبذا اخلرب إال على ه



  عياض ألن داود بن قيس أسقط من اإلسناد أبا سعيد املقربي فقال عن سعد بن إسحاق عن أيب مثامة 
وأما ابن عجالن فقد وهم يف اإلسناد وخلط فيه فمرة يقول عن أيب هريرة ومرة يرسله ومرة يقول عن سعيد 

   عن كعب
و ابن أيب ذئب قد بني أن املقربي سعيد بن أيب سعيد إمنا رواه عن رجل من بين سامل وهو عندي سعد بن 

  عن أبيه عن جده كعب : إسحاق إال أنه غلط على سعد بن إسحاق فقال 
  و داود بن قيس و أنس بن عياض مجيعا قد اتفقا على أن اخلرب إمنا هو عن أيب مثامة 

قال رسول : سليم الطائفي عن إمساعيل بن أمية قال أخربين املقربي عن أيب هريرة قال ورواه حممد بن  - ٤٤٦
 - من توضأ مث خرج يريد الصالة فهو يف صالة حىت يرجع إىل بيته وال يقول هذا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   -يعين يشبك بني أصابعه 
نا اهليثم بن مجيل أخربنا حممد بن مسلم ورواه شريك أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الفضل بن يعقوب الرخامي 

  عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة 
  حممد بن مسلم فيه ضعف لكن قد توبع كما يأيت : قال األعظمي 

حدثنا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث نا إمساعيل بن أمية عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال  - ٤٤٧
سلم قال رسول اهللا :  إذا توضأ أحدكم يف بيته مث أتى املسجد كان يف صالة حىت يرجع فال : صلى اهللا عليه و 

  وشبك بني أصابعه : يقل هكذا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الدعاء عند اخلروج إىل الصالة

بد الرمحن عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق اهلمداين نا ابن فضيل عن حصني بن ع - ٤٤٨
أنه رقد عند رسول : حبيب بن أيب ثابت عن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن عبد اهللا بن عباس 

اللهم اجعل يف قليب نورا واجعل يف : فأتاه املؤذن فخرج إىل الصالة وهو يقول : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
صري نورا واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي لساين نورا واجعل يف مسعي نورا واجعل يف ب

  نورا ومن حتيت نورا اللهم أعظم يل نورا 
كان يف القلب من هذا اإلسناد شيء فإن حبيب بن أيب ثابت مدلس ومل أقف هل مسع حبيب هذا : قال أبو بكر 

بن علي أم ال ؟ مث نظرت فإذا أبو عوانة رواه عن حصني عن حدثين : حبيب بن أيب ثابت قال  اخلرب من حممد 
  حممد بن علي 
  إسناده صحيح مبا بعده : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن حصني عن حبيب عن أيب  - ٤٤٩
د خاليت ميمونة فذكر بت عن: قال : ثابت أن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس حدثه عن أبيه عن ابن عباس 



  احلديث 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل املشي إىل املساجد للصالة

عن عاصم  -يعين ابن عباد املهليب  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا عباد  - ٤٥٠
املدينة وكان ال ختطئه الصالة مع كان رجل من األنصار بيته أقصى بيت ب: عن أيب عثمان عن أيب بن كعب قال 

لو أنك اشتريت محارا يقيك الرمضاء ويرفعك من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتوجعت له فقلت يا فالن 
سلم قال : الرقع ويقيك هوام األرض فقال له  إين واهللا ما أحب أن بييت مطنب ببيت حممد صلى اهللا عليه و 

فدعاه فسأله وذكر له مثل ذلك : صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له قال فحملت به محال حىت أتيت النيب 
  إن لك ما احتسبت : فذكر أنه يرجو يف أثره فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا داود عن أيب  - ٤٥١
خلت البقاع حول املسجد فأراد بنو سلمة قرب املسجد فبلغ ذلك رسول : عبد اهللا قال  نضرة عن جابر بن

يا بين سلمة : نعم فقال : يا بين سلمة أردمت أن حتولوا قرب املسجد ؟ فقالوا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  دياركم تكتب آثاركم قاهلا ثالث مرات 

  اإلمامة بتمامه  قد خرجت باب املشي إىل املساجد يف كتاب

  باب السالم على النيب صلى اهللا عليه و سلم ومسألة اهللا فتح أبواب الرمحة عند دخول املسجد 

وهو ابن  - نا الضحاك  -يعين احلنفي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا أبو بكر  - ٤٥٢
إذا دخل أحدكم : ى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا صل: حدثين سعيد املقري عن أيب هريرة  - عثمان 

املسجد فليسلم على النيب وليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليسلم على النيب وليقل اللهم أجرين 
  من الشيطان الرجيم 

  إسناده جيد وهو على شرط مسلم : قال األلباين 

  باب القول عند االنتهاء إىل الصف قبل تكبرية االفتتاح

عن سهيل بن أيب  - يعين الدراوردي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة نا عبد العزيز  - ٤٥٣
أن رجال جاء إىل الصالة : صاحل عن حممد ابن مسلم بن عايذ عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه سعد 

سلم يصلي بنا فقال حني انتهى إىل الصف  ائتين أفضل ما تؤيت عبادك الصاحلني اللهم : والنيب صلى اهللا عليه و 
أنا يا رسول اهللا فقال النيب : من املتكلم آنفا قال الرجل : فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال 

سلم    إذا تعقر جوادك وتستشهد يف سبيل اهللا : صلى اهللا عليه و 
  ال يعرف  رجاله ثقات رجال مسلم غري ابن عائذ قال الذهيب: قال األلباين 



  باب إجياب استقبال القبلة للصالة

ح وحدثنا احلسن بن جنيد نا عيسى  - ٤٥٤ أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن عيسى نا عبد اهللا بن منري 
أن رجال دخل املسجد فصلى مث : بن يونس قاال حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثين سعيد املقربي عن أيب هريرة 

سلم فذكر احلديث وقال جاء فسلم على الن إذا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يب صلى اهللا عليه و 
  قمت إىل الصالة فاسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب وذكر احلديث بطوله 

  هذا لفظ حديث ابن منري 
  حديث صحيح مشهور حبديث املسيئ صالته رواه البخاري ومسلم : قال األعظمي 

نية عند دخول كل صالة يريدها املرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة إذ األعمال إمنا تكون باب إحداث ال
  بالنية وإمنا يكون املرء ما ينوي حبكم النيب املصطفى 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حبيب بن عدي احلارثي و أمحد بن عبد الضيب قاال حدثنا محاد  - ٤٥٥
: بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول  بن زيد عن حيىي

  إمنا األعمال بالنية : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ا نوى : زاد حيىي بن حبيب    وإمنا المرئ م

  باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصالة قبل التكبري

ر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج حدثين ابن شهاب عن أخربنا أبو طاه - ٤٥٦
سلم إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكونا : سامل بن عبد اهللا أن ابن عمر قال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لك وال يفعله حني يرفع حبذو منكبيه مث كرب فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذ
  رأسه من السجود 

  باب الرخصة يف رفع اليدين حتت الثياب يف الربد وترك إخراجهما من الثياب

  عند رفعهما 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه  - ٤٥٧
لى اهللا عليه و سلم وأصحابه فرأيتهم يرفعون أيديهم يف صليت مع رسول اهللا ص: عن وائل بن حجر قال 

  الربانس 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب نشر األصابع عند رفع اليدين يف الصالة



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا ماال أحصى من مرة إمالء وقراءة قال حدثنا  - ٤٥٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : ذئب عن سعيد بن مسعان عن أيب هريرة  حيىي بن اليمان عن ابن أيب

  ينشر أصابعه يف الصالة نشرا 
قد كان حممد بن رافع قبل رحلتنا إىل العراق حدثنا هبذا احلديث عنه قال حدثنا عبد اهللا بن : قال أبو بكر 

ام إىل الصالة نشر سعيد األشج أبو سعيد الكندي غري أنه قال إن رسول اهللا صل سلم كان إذا ق ى اهللا عليه و 
  أصابعه نشرا 
  إسناده ضعيف حيىي بن ميان سيئ احلفظ : قال األلباين 

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا أبو عامر حدثنا ابن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان قال  - ٤٥٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل هبن تركهن ثالث : دخل علينا أبو هريرة مسجد بين وريق قال 

هكذا : وأشار أبو عامر بيده ومل يفرج بني أصابعه ومل يضمها وقال  - الناس كان إذا قام إىل الصالة قال هكذا 
وأشار لنا حيىي بن حكيم ورفع يديه ففرج بني أصابعه تفرجيا ليس بالواسع ومل : أرانا ابن أيب ذئب قال أبو بكر 

وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل اهللا تعاىل من  -ضم بني أصابعه وال باعد بينهما رفع يديه فوق رأسه مدا ي
  فضله وكان يكرب يف الصالة كلما سجد ورفع 

قال أبو بكر هذه الشبكة شبكة مسجة حبال ما أدري ممن هي وهذه اللفظة إمنا هي رفع يديه مدا ليس فيه شك 
  ملصلي يديه عند افتتاح الصالة فوق رأسه وال ارتياب أن يرفع ا

إسناده صحيح وأبو عامر امسه عبد امللك بن عمرو املتعدي البصري وقد تابعه ثقتان عن ابن أيب : قال األلباين 
  ذئب كما يأيت يف الكتاب 

ح وحدثنا البسطامي حدثنا ابن - ٤٦٠ أيب فديك  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي عن بن أيب ذئب 
رفع يديه مدا ومل يشبكا وليس يف : فذكر احلديث قاال : عن ابن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان عن أيب هريرة 

  حديثهما قصة ابن أيب ذئب أنه أراهم صفة تفريج األصابع أو ضمها 

  باب التكبري الفتتاح الصالة

بن عبدة و حيىي بن حكيم و عبد الرمحن بن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار بندار و أمحد - ٤٦١
حدثنا حيىي بن سعيد نا عبيد اهللا بن عمر حدثين سعيد بن أيب املقربي عن أبيه عن أيب : بشر بن احلكم قالوا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث سلم على النيب صلى اهللا عليه : هريرة 
ارجع فصل فإنك مل تصل حىت فعل ذلك ثالث مرار فقال : ل النيب صلى اهللا عليه و سلم و سلم فرد عليه فقا

إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ مبا تيسر معك من : والذي بعثك باحلق ما أعلم غري هذا فقال : الرجل 
ارفع حىت تطمئن القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث 

  جالسا وافعل ذلك يف صالتك كلها 
  هذا حديث بندار : قال أبو بكر 



  باب ذكر الدعاء بني تكبرية االفتتاح وبني القراءة

ا عن  - ٤٦٢ أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حجاج بن منهال و أبو صاحل كاتب الليث مجيع
شون بن أيب سلمة عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب عبد العزيز بن أيب سلمة عن عمه املاج

وجهت وجهي للذي فطر : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا افتتح الصالة كرب مث قال : طالب 
له  السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك

وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال أنت أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت 
بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت 

كله يف يديك والشر ليس إليك أنا بك واصرف عين سيئها ال يصرف سيئها إال أنت لبيك وسعديك واخلري 
  وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك 

  ال إله يل إال أنت : قال أبو صاحل 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أمحد بن خالد الوهيب نا عبد العزيز عن عبد اهللا بن  - ٤٦٣
  : د مثله هبذا اإلسنا: الفضل وعن عمه املاجشون عن األعرج 

  وأحدهم يزيد على صاحبه احلرف والشيء : قال حممد بن حيىي 
  والشر ليس إليك أي ليس مما يتقرب به إليك : قوله : قال أبو بكر 

زعم أن الدعاء مبا ليس يف القرآن غري جائز يف   باب ذكر بيان إغفال من 

سلم الصالة املكتوبة وهذا القول خالف سنن النيب صلى اهللا عليه و سلم ا لثابتة قد دعا النيب صلى اهللا عليه و 
  يف أول صالته ووسطها وأخرها مبا ليس يف القران 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان و حبر بن نصر بن سابق اخلوالين قاال حدثنا ابن وهب  - ٤٦٤
رمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب أخربين ابن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن الفضل عن عبد ال

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا قام إىل الصالة : رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض فذكر : املكتوبة كرب ويقول حني يفتتح الصالة بعد التكبري 

   وأنا من املسلمني: احلديث بطوله وقال 
واصرف عين سيئها ال يصرف سيئها : واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت وال : ومل يذكر ا 

  إال أنت 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب إباحة الدعاء بعد التكبري وقبل القراءة بغري ما ذكرنا يف خرب علي بن



ة اختالف املباح جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما أيب طالب والدليل على أن هذا االختالف يف االفتتاح من جه
يه و سلم إنه افتتح الصالة به بعد التكبري من محد وثناء على اهللا عز و جل ودعاء مما  ثبت عن النيب صلى اهللا عل

  هو يف القرآن ومما ليس يف القرآن من الدعاء 

وسف بن موسى و علي بن خشرم أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و ي - ٤٦٥
حدثنا جرير بن عبد احلميد عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة : أخربنا وقال اآلخرون : وغريهم قال علي 
يا رسول اهللا : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كرب يف الصالة سكت هنية فقلت : عن أيب هريرة قال 

اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت : كبري والقراءة ؟ قال أقول بأيب وأمي ما تقول يف سكوتك بني الت
بني املشرق واملغرب اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلين من خطاياي 

  بالثلج واملاء والربد 
من طريق حممد بن  رواه أمحد من طريق جعفر والترمذي باب ما يقول عند افتتاح الصالة: قال األعظمي 

  موسى البصري ومل يذكر فيه ثالثا وسنده جيد 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن حدثين عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن  - ٤٦٦
ن أنس يعين ابن أسد نا محاد بن سلمة أخربنا ثابت و قتادة ع -أنس وحدثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي نا هبز 

اهللا أكرب احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول اهللا : أن رجال جاء وقد حفزه النفس فقال : 
سلم صالته قال  أيكم املتكلم بالكلمات ؟ فإنه : أيكم املتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم فقال : صلى اهللا عليه و 

لقد رأيت اثين عشر ملكا : وقد حفزين النفس فقلتهن فقال  أنا يا رسول اهللا جئت: مل يقل بأسا فقال الرجل 
  يبتدروهنا أيهم يرفعها 

  هذا حديث هبز بن أسد 
: إن رجال دخل يف الصالة فقال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه وقال أيضا : وقال أبو موسى يف حديثه 

ا أردت هبا إال اخلري فقال: فقال رجل من القوم  لقد ابتدرها اثنا عشر : النيب صلى اهللا عليه و سلم  أنا قلتها وم
  ملكا فما دروا كيف يكتبوهنا حىت سألوا رهبم فقال اكتبوها كما قال عبدي 

سلم يف افتتاحه صالة الليل بدعوات خمتلفة األلفاظ : قال أبو بكر  فقد رويت أخبار عن النيب صلى اهللا عليه و 
سبحانك اللهم وحبمدك : ا يفتتح به العامة صالهتم خبراسان من قوهلم قد خرجتها يف أبواب صالة الليل أما م

تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك فال نعلم يف هذا خربا ثابتا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عند أهل 
  املعرفة باحلديث وأحسن إسناد نعلمه روي يف هذا خرب أيب املتوكل عن أيب سعيد 

هر نا أبو بكر ناه حممد بن موسى احلرشي نا جعفر بن سليمان الضبعي نا علي بن علي أخربنا أبو طا - ٤٦٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من : الرفاعي عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال 

: ال إله غريك مث يقول سبحانك اللهم وحبمدك تبارك امسك وتعاىل جدك و: الليل إىل الصالة كرب ثالثا مث قال 
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من : اهللا أكرب ثالثا مث يقول : ال إله إال اهللا ثالث مرات مث يقول 

  مهزه ونفخه ونفثه مث يقرأ 



ال وهذا اخلرب مل يسمع يف الدعاء ال يف قدمي الدهر وال يف حديثه استعمل هذا اخلرب على وجهه و: قال أبو بكر 
سبحانك اللهم : حكي لنا عن من مل نشاهده من العلماء أنه كان يكرب الفتتاح الصالة ثالث تكبريات مث يقول 

  وحبمدك إىل قوله وال إله غريك مث يهلل ثالث مرات مث يكرب ثالثا 

كرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا افتتح الصالة قال اهللا أ: وقد روي عن جبري بن مطعم  - ٤٦٨
كبريا ثالث مرار احلمد هللا كثريا ثالث مرار سبحان اهللا بكرة وأصيال ثالث مرار مث يتعوذ بشبيه من التعوذ 
بن مرة عن  الذي يف خرب أيب سعيد إال أهنم قد اختلفوا يف إسناد خرب جبري بن مطعم ورواه شعبة عن عمرو 

  عاصم العنزي عن ابن جبري بن مطعم عن أبيه 
ح وحدثنا حممد بن حيىي نا وهب بن جرير حدثنا  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة 

  شعبة 
  إسناده ضعيف الضطرابة وجهالة بعض رواته : قال األلباين 

عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبري بن مطعم : ورواه حصني بن عبد الرمحن عن عمر بن مرة فقال  - ٤٦٩
ه عبد اهللا بن سعيد األشج نا ابن إدريس ح وحدثنا هارون بن إسحاق و فضيل مجيعا عن عن أبيه ح حدثنا

ال يدري من مها وال يعلم ما : قال أبو بكر : حصني بن عبد الرمحن  و عاصم العنزي و عباد بن عاصم جمهوالن 
  روى حصني أو شعبة 

  إسناده ضعيف ملا سبق : قال األلباين 

كان رسول اهللا إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه : عن عمرة عن عائشة وروى حارثة بن حممد  - ٤٧٠
  سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك : فكرب مث يقول 

: أخربنا أبو الطاهر نا أبو بكر حدثناه مؤمل بن هشام و سلم بن جنادة قاال حدثنا أبو معاوية قال مؤمل قال 
  فكرب : ن حممد وقال سلم بن جنادة عن حارثة بن حممد غري أن سلما مل يقل حدثنا حارثة ب
  و حارثة بن حممد رمحه اهللا ليس ممن حيتج أهل احلديث حبديثه : قال أبو بكر 

ا ذكره املؤلف : قال األعظمي    إسناده ضعيف مل

عن النيب صلى اهللا :  وهذا صحيح عن عمر بن اخلطاب أنه كان يستفتح الصالة مثل حديث حارثة ال - ٤٧١
سبحانك اللهم وحبمدك على ما ثبت عن الفاروق رضي اهللا تعاىل : عليه و سلم ولست أكره االفتتاح بقوله 

عنه أنه كان يستفتح الصالة غري أن االفتتاح مبا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف خرب علي بن أيب طالب 
ل موصوال إليه صلى اهللا عليه و سلم أحب إيل وأوىل باالستعمال إذ و أيب هريرة وغريمها بنقل العدل عن العد

  اتباع سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم أفضل وخري من غريها 

  باب االستعاذة يف الصالة قبل القراءة

  } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم { : قال اهللا عز و جل 



وهو ابن السائب  - كر نا يوسف بن عيسى املروزي نا ابن فضيل عن عطاء أخربنا أبو طاهر نا أبو ب - ٤٧٢
اللهم إين أعوذ بك من : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول : عن أيب عبد الرمحن عن ابن مسعود  -

  الشيطان الرجيم ونفخه ومهزه ونفثه 
  ومهزه املوتة ونفثه الشعر ونفخه الكربياء : قال 

  إسناده ضعيف :  قال األلباين

باب ذكر سؤال العبد ربه عز و جل من فضله بني التكبري والقراءة يف الصالة الفريضة ضد قول من زعم أن 
  الدعاء مبا ليس يف القرآن يفسد صالة الفريضة 

 أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي عن ابن أيب ذئب ح وحدثنا احلسني بن عيسى البسطامي نا - ٤٧٣
ثالث كان رسول اهللا : حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان عن أيب هريرة قال 

سلم يفعلهن تركهن الناس كان إذا قام إىل الصالة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنية  صلى اهللا عليه و 
  يسأل اهللا من فضله وكان يكرب كلما خفض ورفع 

ام إىل : ديثه قال بندار يف ح ثالث كان يعمل هبن تركهن الناس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ق
  أسأل اهللا من فضله وكان يكرب كلما ركع ووضع : الصالة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنية يقول 

  باب األمر باخلشوع يف الصالة

قلبه ملناجة خالقه عزل وجل وال يشغل قلبه التعلق بشيء  إذ املصلي يناجي ربه واملناجي ربه جيب عليه أن يفرغ
  من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه 

 - وهو ابن إسحاق  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن يعقوب اجلزري نا عبد األعلى نا حممد  - ٤٧٤
صلى اهللا عليه و سلم الظهر فلما  صلى بنا رسول اهللا: حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال 

يا فالن أال تتقي اهللا أال تنظر كيف تصلي ؟ إن أحدكم إذا قام : سلم نادى رجال كان يف آخر الصفوف فقال 
يصلي إمنا يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه إنكم ترون إين ال أراكم إين واهللا ألرى من خلف ظهري كما 

  أرى من بني يدي 
  إسناده حسن  :قال األعظمي 

  باب التغليظ يف النظر إىل السماء يف الصالة

  ؟ 

نا سعيد عن  -يعين ابن زريع  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا يزيد  - ٤٧٥
ا بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قتادة عن أنس بن مالك  يف م

  لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم : صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال 



يعين األنصاري نا سعيد بن أيب عربة  - أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حممد بن عبد اهللا  - ٤٧٦
فاشتد قول النيب : قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله سواء غري أنه : عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم 

سلم يف ذلك    صلى اهللا عليه و 

  باب وضع اليمني على الشمال يف الصالة قبل افتتاح القراءة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا ابن إدريس نا عاصم بن كليب عن أبيه عن  - ٤٧٧
ة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأيت حني افتتح ألنظرن إىل صال: أتيت املدينة فقلت : وائل بن حجر قال 
  فرأيت إهباميه حبذاء أذنيه مث أخذ مشاله بيمينه مث قرأ مث ذكر احلديث  -يعين يديه  -الصالة كرب فرفع 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق اهلمداين قال نا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن  - ٤٧٨
سلم فقلت : ن حجر قال أبيه عن وائل اب ألنظرن إىل صالة رسول اهللا : كنت فيمن أتى النيب صلى اهللا عليه و 

  كيف يصلي فرأيته حني كرب رفع يديه حىت حاذتا أذنيه مث ضرب بيمينه على مشاله فأمسكها مث ذكر احلديث 

ب عن أبيه عن وائل بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا مؤمل نا سفيان عن عاصم بن كلي - ٤٧٩
  صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره : حجر قال 

إسناده ضعيف ألن مؤمال وهو ابن امساعيل سيئ احلفظ لكن احلديث صحيح جاء من طرق : قال األلباين 
  أخرى مبعناه ويف الوضع على الصدر أحاديث تشهد له 

  بطن الكف اليمىن على الكف اليسرى والرسغ والساعد مجيعاباب وضع 

بن عمرو نا زائدة نا عاصم بن كليب اجلرمي  - ٤٨٠ أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا معاوية 
ألنظرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف يصلي قال : قلت : حدثين أيب أن وائل بن حجر أخربه قال 

إليه قام فكرب ورفع يديه حىت حاذتا أذنيه مث وضع يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى والرسغ  فنظرت: 
  والساعد 

  باب يف اخلشوع يف الصالة أيضا والزجرعن االلتفات يف الصالة إذ اهللا عز

  و جل يصرف وجهه عن وجه املصلي إذ التفت يف صالته 

د الرمحن بن وهب حدثين عمي أخربين يونس عن الزهري أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عب - ٤٨١
قال رسول اهللا صلى اهللا : قال مسعت أبا األحوص موىل بين ثابت سيحدث عن سعيد بن املسيب أن أبا ذر قال 

  عليه و سلم مبثله 
  إسناده ضعيف أبو األحوص جمهول : قال األعظمي 



ا أبو صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن ابن شهاب حدثنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ن - ٤٨٢
ال يزال اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال مسعت أبا األحوص حيدث ابن املسيب أن أبا ذر قال 

  مقبال على العبد ما مل يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه 
  إسناده ضعيف ملا سبق : قال األلباين 

يمان املصري نا أبو توبة  حدثنا أبو طاهر - ٤٨٣ نا  -يعين الربيع بن نافع  -نا أبو بكر نا أبو حممد فهد بن سل
أن النيب صلى اهللا عليه و : معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أن أبا سالم حدثه قال حدثين احلارث األشعري 
إسرائيل أن يفعلوا هبن يوعظ سلم حدثه أن اهللا عز و جل أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات يفعل هبن ويأمر بين 

إن اهللا أمركم بالصالة فإذا نصبتم وجوهكم فال تلتفتوا فإن اهللا ينصب وجهه لوجه عبده حني : الناس مث قال 
  يصلي له فال يصرف عنه وجهه حىت يكون العبد هو ينصرف 

يمان املصري ثقة : قال األلباين  عا ألنه أخرجه واحلديث صحيح قط. . إسناده صحيح إن كان فهد بن سل
  الترمذي وابن حبان وغريمها بإسناد آخر صحيح عن زيد بن سالم حنوه 

  باب ذكر الدليل على أن االلتفات يف الصالة ينقص الصالة ال أنه يفسدها

  فسادا جيب عليه إعادهتا 

حدثنا حممد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عثمان العجلي نا عبيد اهللا بن موسى عن شيبان و - ٤٨٤
بن متام املصري نا يوسف بن عدي  بن عثمان أيضا نا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل ح وحدثنا حممد بن عمرو 

سألت : عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت  - وهو ابن أيب الشعثاء  -نا أبو األحوص مجيعا عن أشعث 
  هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن االلتفات يف الصالة فقال 

سلم عن التفات الرجل يف الصالة : ويف خرب أيب األحوص    سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

تلفت  باب ذكر الدليل على أن االلتفات املنهي عنه يف الصالة اليت تكون صالة املرء به ناقصة هو أن يلوي امل
مشاال من غري أن يلوي عنقه إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان يلتفت يف عنقه ال أن يلحظه بعينه ميينا و

  صالته من غري أن يلوي عنقه خلف ظهره 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار احلسني بن حريث نا الفضل بن موسى عن عبد اهللا بن سعيد  - ٤٨٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اس قال عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عب -وهو ابن أيب هند  -

  يلتفت يف صالته ميينا ومشاال وال يلوي عنقه خلف ظهره 
  يعين يلحظ بعينه ميينا ومشاال : قوله يلتفت يف صالته : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األلباين 



الصالة يف غري وقت الذي حيتاج باب ذكر الدليل على أن االلتفات املنهي عنه يف الصالة هو االلتفات يف 
املصلي أن يعرف فعل املأمومني أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إمياء يفهمهم ما يأتون 

  وما يذرون يف صلواهتم 

عن الليث عن أيب  - يعين ابن الليث  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب  - ٤٨٦
اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد و أبو بكر يكرب : جابر أنه قال  الزبري عن

إن كدمت آنفا تفعلون فعل : فيسمع الناس تكبريه قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فلما سلم قال 
ا وإن فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا ائتموا بأئم تكم إن صلى اإلمام قائما فصلوا قيام

  صلى قاعدا فصلوا قعودا 
فجعل النيب : ويف خرب سهل بن احلنظلية يف بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم أنس بن أيب مرثد ليحرسهم قال 

سلم يلتفت إىل الشعب حىت إذا قضي صالته فسلم فقال يل    أبشروا فقد جاءكم فارسكم : صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن حيىي نا معمر بن يعمر نا معاوية بن سالم أخربين زيد وهو ابن  - ٤٨٧
  أنه مسع أبا سالم قال حدثين أبو كبشة السلول أنه حدثه سهل بن احلنظلية  -سالم 

بن نافع حدثنا معاوية بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه فهد بن سليمان قال قرأت على أيب توبة الربيع 
  يف حديث طويل : سالم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إجياب القراءة يف الصالة بفاحتة الكتاب ونفي الصالة بغري قراءهتا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان حدثين الزهري ح وحدثنا احلسن بن  - ٤٨٨
و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي و حممد بن الوليد القرشي قالوا حدثنا سفيان عن حممد و أمحد بن عبدة 

سلم قال : الزهري عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت  ال صالة ملن ال : عن النيب صلى اهللا عليه و 
  يقرأ بفاحتة الكتاب 

  هذا حديث املخزومي 
  يبلغ به النيب : وقال احلسن بن حممد 

  عن عبادة بن الصامت رواية : و عبد اجلبار  وقال أمحد
  ال صالة إال بقراءة فاحتة الكتاب : وقال حممد بن الوليد 

باب ذكر لفظة رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ترك قراءة فاحتة الكتاب بلفظ إدعت فرقة أهنا دالة 
  وال جيب عليه إعادهتا على أن ترك قراءة فاحتة الكتاب ينقص صالة املصلي ال تبطل صالته 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية عن ابن جريج أخربين العالء بن  - ٤٨٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : عبد الرمحن بن يعقوب أن أبن السائب أخربه مسع أيا هريرة يقول 



يا أبا هريرة إين أكون : هي خداج فهي خداج هي خداج غري تام فقلت صلى صالة مل يقرأ فيها بأم الكتاب ف
  يا فارسي اقرأ هبا يف نفسك : فغمزه ذراعي وقال : أحيانا وراء اإلمام قال 

باب ذكر الدليل على أن اخلداج الذي أعلم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اخلرب هو النقص الذي ال جتزئ 
الصالة يكون نقصني أحدمها ال جتزئ الصالة مع ذلك النقص واآلخر تكون الصالة الصالة معه إذ النقص يف 

  جائزة مع ذلك النقص ال جيب إعادهتا وليس هذا النقص مما يوجب سجديت السهو مع جواز الصالة 

 أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا وهب بن جرير نا شعبة عن العالء بن عبد الرمحن عن - ٤٩٠
ال جيزئ صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب قلت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه عن أيب هريرة قال 

  اقرأ هبا يف نفسك يا فارسي : فإن كنت خلف اإلمام ؟ وقال : 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب افتتاح القراءة باحلمد هللا رب العاملني

أن النيب صلى : أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أخربنا أبو طاهر نا  - ٤٩١
سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني    اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أن النيب صلى : قتادة عن أنس  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا حممد بن جعفر نا شعبة عن - ٤٩٢
سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني    اهللا عليه و 

  باب ذكر الدليل على أن بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من فاحتة الكتاب

نا عمرو بن هارون  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن إسحاق الصنعاين أخربنا خالد بن خداش - ٤٩٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ يف الصالة بسم اهللا الرمحن : عن ابن جريج عن بن أيب مليكة عن أم سلمة 

  الرحيم فعدها آية واحلمد هللا رب العاملني آيتني وإياك نستعني ومجع مخس أصابعه 

سلم مل يكن يقرأ ببسم اهللا باب ذكر خرب غلط يف االحتجاج به من مل يتبحر بالعلم فتوهم النيب  صلى اهللا عليه و 
  الرمحن الرحيم يف الصالة يف فاحتة الكتاب وال يف غريها من السور 

عن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس  - ٤٩٤
اهللا عليه و سلم ومع أيب بكر و عمر فلم أمسع  صليت مع رسول اهللا صلى: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أحدا منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قد خرجت طرق هذا اخلرب وألفاظها يف كتاب الصالة كتاب الكبري ويف معاين القرآن وأمليت : قال أبو بكر 



تاب اهللا يف أوائل سور مسألة قدر جزئني يف االحتجاج يف هذه املسألة أن بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من ك
  القرآن 

باب ذكر الدليل على أن أنسا إمنا أراد بقوله مل أمسع أحدا منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم أي مل امسع أحدا 
منهم يقرأ جهرا بسم اهللا الرمحن الرحيم واهنم كانوا يسرون بسم اهللا الرمحن الرحيم يف الصالة ال كما توهم من 

  لم من مظانه و طلب الرئاسة قبل تعلم العلم مل يشتغل بطلب الع

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة القرشي نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٤٩٥
سلم و أيب بكر و عمر و عثمان فلم جيهروا ببسم اهللا الرمحن الرحيم    صليت خلف النيب صلى اهللا عليه و 

ح وما أعل به من الضطراب فليس بشيئ إذ ميكن التوفيق بني وجوه اخلتالف لكن ال إسناده صحي: قال األلباين 
  جمال لبيان ذلك هنا 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو سعيد األشج نا بن إدريس قال مسعت سعيد بن أيب عروبة عن قتادة  - ٤٩٦
اهللا الرمحن الرحيم وال أبو بكر وال عمر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل جيهر ببسم: عن أنس ابن مالك 

  وال عثمان 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن إسحاق الصنعاين نا أبو اجلواب حدثنا عمار بن رزيق عن  - ٤٩٧
سلم ومع أيب بكر و: األعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال  عمر فلم  صليت مع النيب صلى اهللا عليه و 

  جيهروا ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن أيب شريح الرازي حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمران  - ٤٩٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يسر ببسم اهللا الرمحن الرحيم : القصري عن احلسن عن أنس بن مالك 

  و عمر يف الصالة و أبو بكر 
كان : هذا اخلرب يصرح خبالف ما توهم من مل يتبحر العلم وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله : قال أبو بكر 

النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر يستفتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني وبقوله مل أمسع أحدا 
يقرؤون بسم اهللا الرمحن الرحيم جهرا وال خفيا وهذا اخلرب منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم إهنم مل يكونوا 

  يصرح أنه أراد أهنم كانوا يسرون به وال جيهرون به عند أنس 
  أبو اجلواب هو األحوص بن جواب 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

ا   باب ذكر الدليل على أن اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم واملخافتة به مجيع

  هما مظطورا وهذا من اختالف املباح مباح ليس واحد من



يعين ابن الليث  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب  - ٤٩٩
قاال أخربنا الليث نا خالد ح وحدثنا حممد بن حيىي نا سعيد بن أيب مرمي أخربنا الليث حدثين خالد بن يزيد  -

صليت وراء أيب هريرة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مث قرأ بأم القرآن : عيم اجملمر قال عن بن أيب هالل عن ن
: اهللا أكرب وإذا قام من اجللوس قال : آمني ويقول كلما سجد : آمني وقال الناس : حىت بلغ وال الضالني فقال 

لى اهللا عليه و سلم مجيعها لفظا والذي نفسي بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا ص: اهللا أكرب ويقول إذا سلم 
  اهللا أكرب : وإذا قام من اجللوس يف االثنني قال : واحدا غري أن بن عبد احلكم قال 

قد استقصيت ذكر بسم اهللا الرمحن الرحيم يف كتاب معاين القرآن وبينت يف ذلك الكتاب أنه : قال أبو بكر 
لعلم ويتدبر ما بينت يف ذلك الكتاب ويرزقه اهللا من القرآن ببيان واضح غري مشكل عند من يفهم صناعة ا

  فهمه ويوفقه إلدراك الصواب والرشاد مبنه وفضله 
  إسناده صحيح لوال أن ابن أيب هالل كان اختلط : قال األعظمي 

  باب فضل قراءة فاحتة الكتاب مع البيان أهنا السبع املثاين وأن اهللا مل

  القرآن مثلها ينزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر بن ربعي القيسي نا أبو أسامة محاد بن أسامة أخربنا عبد  - ٥٠٠
احلميد بن جعفر األنصاري عن العالء بن عبد الرمحن ابن يعقوب احلرقي عن أبيه عن أيب هريرة عن أيب بن 

أال أعلمك سورة ما أنزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كعب قال 
لعلك أن ال خترج من ذلك الباب حىت أحدثك هبا فقمت معه : بلى يا رسول اهللا قال : القرآن مثلها ؟ قلت 

: فجعل حيدثين ويدي يف يده فجعلت أتباطأ كراهية أن خترج من قبل أن خيربين هبا فلما دنوت من الباب قلت 
هي : فقرأ فاحتة الكتاب فقال : كيف تبدأ إذا قمت إىل الصالة ؟ قال : سول اهللا السورة اليت وعدتين قال يا ر

  هو الذي أوتيته } ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم { هي وهي السبع املثاين الذي قال اهللا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

نا حوثرة بن حممد أبو األزهر نا أبو أسامة نا عبد احلميد بن جعفر حدثين أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر  - ٥٠١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة عن أيب بن كعب قال 

  ما أنزل اهللا يف التوراة وال اإلجنيل وال يف القرآن مثل أم الكتاب وهي سبع املثاين : سلم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد اهللا اليحمدي قال قرأت على مالك بن أنس عن العالء بن  - ٥٠٢
بن زهرة يقول مسعت أبا هريرة يقول  قال رسول اهللا صلى اهللا : عبد الرمحن أنه مسع أبا السائب موىل هشام 

يا أبا : أ بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غري متام فقلت من صلى صالة مل يقر: عليه و سلم 
اقرأ هبا يا فارسي يف نفسك فإين مسعت رسول اهللا : إين أكون أحيانا وراء اإلمام فغمز ذراعي وقال : هريرة 

سلم يقول   قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل: قال اهللا تبارك وتعاىل : صلى اهللا عليه و 



احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا محدين عبدي يقول العبد الرمحن الرحيم يقول اهللا : ونصفها لعبدي يقول العبد 
يقول اهللا جمدين عبدي وهذه اآلية بيين وبني عبدي يقول العبد } مالك يوم الدين { أثىن علي عبدي يقول العبد 

ا سأل يقول العبد فهذه بيين وبني عبدي ول} إياك نعبد وإياك نستعني {  * اهدنا الصراط املستقيم { عبدي م
  فهو لعبدي ولعبدي ما سأل } صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 

  باب القراءة يف الظهر والعصر يف األوليني منهما بفاحتة الكتاب وسورة ويف

را خمري بني أن يقرأ يف األخريني منهما بفاحتة األخريني بفاحتة الكتاب ضد قول من زعم أن املصلي ظهرا أو عص
الكتاب وبني أن يسبح يف األخريني منهما وخالف قول من زعم أنه يسبح يف األخريني وال يقرأ يف األخريني 

منهما وهذا القول خالف سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي واله اهللا بيان ما أنزل عليه من الفرقان وأمره 
  يم أمته صالهتم عز و جل بتعل

وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم بن حممد نا عبد العزيز بن أمحد الكناين أخربنا األستاذ  - ٥٠٣
بن إسحاق بن خزمية نا  أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي و حممد بن رافع قاال حدثنا يزيد بن  أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا
أن رسول اهللا : هارون أخربنا مهام و أبان بن يزيد مجيعا عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

سلم كان يقرأ يف الركعتني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب وسورة ويسمعنا اآلي ة أحيانا صلى اهللا عليه و 
  ويقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة الكتاب 

كنت أحسب زمانا أن هذا اخلرب يف ذكر قراءة فاحتة الكتاب يف الركعتني األخريني من الظهر : قال أبو بكر 
والعصر مل يروه غري أبان بن يزيد و مهام بن حيىي على ما كنت أمسع أصحابنا من أهل اآلثار يقولون فإذا 

  ع جاللته قد ذكر يف خربه هذه الزيادة األوزاعي م

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال كذلك حدثنا حممد بن ميمون املكي حدثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد  - ٥٠٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ يف األوليني : اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

  سورة معها ويف األخريني بفاحتة الكتاب وكان يطول يف األوىل ويسمعنا اآلية أحيانا بفاحتة الكتاب و

  باب املخافتة بالقراءة يف الظهر والعصر وترك اجلهر فيهما بالقراءة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة عن األعمش حدثنا عمارة بن  - ٥٠٥
ح وحدثنا عب د اجلبار بن العالء حدثنا سفيان نا األعمش وحدثنا أمحد بن عبدة و سعيد بن عبد الرمحن عمري 

املخزومي قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن األعمش ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو معاوية نا 
عليه و سلم يقرأ يف سألنا خبابا أكان رسول اهللا صلى اهللا : األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر قال 

ا : الظهر والعصر ؟ قال    باضطراب حليته : بأي شيء علمتم قال : نعم قلن
  باضطراب حليته : وقال الدورقي و املخزومي و أبو كريب 



: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي و سلم بن جنادة قاال حدثنا وكيع قال الدورقي قال  - ٥٠٦
  عن األعمش : لم حدثنا األعمش وقال س

  باضطراب حليته : مثله وقال : هبذا اإلسناد 
حدثنا شعبة عن سليمان  -يعين ابن جعفر  - أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن خالد العسكري نا حممد 

  : هبذا اإلسناد : قال مسعت عمارة بن عمري 
  حليته : مثله وقال 

  العصرباب إباحة اجلهر ببعض اآلي يف صالة الظهر و

 -حدثين أبو عمرو  -يعين ابن مسلم  - أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي نا الوليد  - ٥٠٧
حدثين حيىي بن أيب كثري ح وحدثنا حبر بن نصر اخلوالين نا بشر بن بكر نا األوزاعي حدثين  -وهو األوزاعي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ بأم : يب حيىي بن أيب كثري حدثين عبد اهللا بن أيب قتادة حدثين أ
القرآن وسورتني معها يف الركعتني األوليني من صالة الظهر وصالة العصر ويسمعنا اآلية أحيانا و كان يطول يف 

  الركعة األوىل من صالة الظهر 
  قال علي بن سهل عن أبيه وقال أيضا يطول يف الركعة األوىل من صالة الظهر 

  تطويل الركعتني األوليني من الظهر والعصر وحذف األخريني منهماباب 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم أخربنا عبد امللك بن عمري ح  - ٥٠٨
ن أ: وحدثنا سعيد ابن عبد الرمحن املخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة 

أهل الكوفة شكوا سعدا إىل عمر فذكروا من صالته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه من أمر 
إين ألصلي هبم صالة رسول اهللا فما أخرم عنها إين ألركد هبم يف األوليني وأحذف هبم يف : الصالة فقال 

  ذاك الظن بك يا أبا إسحاق : األخريني فقال له عمر 
  وأخفف األخريني : ي وقال املخزومي هذا حديث الدورق

  إباحة القراءة يف األخريني من الظهر والعصر بأكثر من فاحتة الكتاب

وهذا من اختالف املباح ال من اختالف الذي يكون أحدمها حمظورا واألخر مباحا فجائز أن يقرأ يف األخريني 
  ألخريني على فاحتة الكتاب يف كل ركعة بفاحتة فيقتصر من القراءة عليها ومباح أن يزاد يف ا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هاشم زياد بن أيوب و أمحد بن منيع  - ٥٠٩
عن أيب الصديق  -وهو أبو بشر  -عن الوليد بن مسلم  -وهو ابن زاذان  -قالوا حدثنا هشيم أخربنا منصور 

قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الظهر يف الركعتني األوليني قدر كنا حنزر : عن أيب سعيد اخلدري قال 
و : و حزرنا قيامه يف األخريني على النصف من ذلك قال : قراءة ثالثني آية قدر قراءة امل تنزيل السجدة قال 



  حزرنا قيامه يف األوليني من العصر على النصف من ذلك 
  هذا لفظ حديث زياد بن أيوب 

  قراءة القرآن يف الركعتني األوليني من الظهر والعصرباب ذكر 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قاال حدثنا أبو داود نا  - ٥١٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الظهر : شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة يقول 

  وحنوها ويقرأ يف الصبح بأطول من ذلك } والشمس وضحاها } { الليل إذا يغشى { والعصر بـ 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حرب الواسطي حدثنا زيد بن احلباب عن حسني بن واقد  - ٥١١
سلم كان يق: قاضي مرو قال أخربين عبد اهللا بن بريدة األسلمي عن أبيه  رأ يف الظهر أن النيب صلى اهللا عليه و 

  وحنوها } إذا السماء انشقت { بـ 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر بن ربعي القيسي نا روح ابن عبادة حدثنا محاد ابن سلمة  - ٥١٢
وا يسمعون منه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنم كان: حدثنا ابن قتادة و ثابت و محيد عن أنس بن مالك 

  النغمة يف الظهر بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغتشية 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على إن الصالة بقراءة فاحتة الكتاب جائزة دون غريها من القراءة وأن ما زاد على فاحتة 
الصامت ال صالة ملن ال يقرأ بفاحتة الكتاب الكتاب من القراءة يف الصالة فضيلة ال فريضة يف خرب عبادة بن 

داللة على أن من قرأ هبا له صالة ويف خرب أيب هريرة من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج داللة 
  على أن من قرأ بفاحتة الكتاب يف الصالة مل تكن صالته خداج 

اهللا أخربنا عبد الوارث وحدثنا حممد بن حيىي نا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن زياد بن عبيد  - ٥١٣
قل أعوذ { رمبا قرأت يف صالة املغرب بـ : أبو معمر نا عبد الوارث نا حنظلة السدوسي قال قلت لعكرمة 

سبحان اهللا وما بأس ذاك اقرأ : وان ناسا يعيبون ذاك علي ؟ قال } قل أعوذ برب الناس { و } برب الفلق 
  حدثين ابن عباس أن رسول اهللا جاء فصلى ركعتني مل يقرأ فيهما إال بأم الكتاب : آن مث قال هبما فإهنما من القر

  هذا حديث حممد بن حيىي 
  وما بأس ذاك : وأن أقواما يعيبون ومل يقل : وقال حممد بن زياد 

فاحتة الكتاب مل يزد حدثين ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قام فصلى ركعتني مل يقرأ فيهما إال ب: وقال 
  على ذلك شيئا 

  إسناده ضعيف لكن يف الباب حديث آخر صحيح أوردته يف صفة الصالة : قال األلباين 



  باب القراءة يف صالة املغرب

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان قال مسعت الزهري يقول أخربين  - ٥١٤
  مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب بالطور : أنه : ن أبيه حممد بن جبري بن مطعم ع

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال حدثنا ابن عيينة عن 
ن جبري الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه ح وثنا بندار حدثنا حيىي حدثنا مالك حدثين الزهري عن اب

  : بن مطعم عن أبيه 
  مثله 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عاصم نا ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن عروة بن الزبري  - ٥١٥
سلم يقرأ يف صالة املغرب بطوىل : عن مروان بن احلكم عن زيد بن ثابت قال  كان النيب صلى اهللا عليه و 

  الطوليني 

اهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر القيسي نا روح بن عبادة عن ابن جريج وحدثنا احلسني أخربنا أبو ط - ٥١٦
بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج قال مسعت عبد اهللا بن أيب مليكة يقول أخربين عروة بن الزبري 

؟ لقد كان رسول اهللا  ما لك تقرأ يف املغرب بقصار املفصل: أخربين مروان بن احلكم قال قال زيد بن ثابت 
ا طوىل الطوليني ؟ قال األعراف فسألت ابن أيب مليكة وما الطوليان  يقرأ يف املغرب بطوىل الطوليني قال قلت وم

  األنعام و األعراف : ؟ فقال من قبل رأيه 
احلكم هذا لفظ حديث عبد الرزاق ويف خرب روح قال أخربين ابن أيب مليكة عن عروة بن الزبري قال مروان بن 

  قال يل زيد بن ثابت 
  : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت أمحد بن نصر املقري يقول 

  أشتهي أن أقرأ يف املغرب مرة باألعراف 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يقرأ بطوىل الطوليني يف الركعتني األوليني من 
  ملغرب ال يف ركعة واحدة ا

أن النيب : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حماضر نا هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت  - ٥١٧
سلم كان يقرأ يف املغرب بسورة األعراف يف الركعتني كلتيهما    صلى اهللا عليه و 

  اد ال أعلم أحدا تابع حماضر بن املورع هبذا اإلسن: قال أبو بكر 
  عن زيد بن ثابت أو عن أيب أيوب شك هشام : قال أصحاب هشام يف هذا اإلسناد 

  إسناده حسن : قال األعظمي 



أن أبا أيوب : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه  - ٥١٨
إنك ختف القراءة يف الركعتني من املغرب فواهللا : ة قال ملروان وهو أمري املدين -شك هشام  -أو زيد بن ثابت 

ا كان : لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ فيهما بسورة األعراف يف الركعتني مجيعا فقلت أليب  م
  مروان يقرأ فيهما ؟ قال من طول املفصل 

   عند زيد أو عن أيب أيوب: وهكذا رواه وكيع و شعيب بن إسحاق عن هشام قاال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع نا أبو كريب نا شعيب بن إسحاق  - ٥١٩
أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا ح وحدثنا 

ا سفيان عن الزهري ح وحدثنا عبد اهللا بن حممد الزهري نا سفيان نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي حدثن
الزهري ح وحدثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ح وحدثنا يعقوب بن 

: ارث إبراهيم الدورقي نا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن أمه أم الفضل بنت احل
  أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب باملرسالت 

  يف املغرب : هذا لفظ حديث الدورقي غري أن عبد اجلبار مل يقل 

ابن  -وهو  -أنا الضحاك  -يعين احلنفي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار حدثنا أبو بكر  - ٥٢٠
ما رأيت أحدا :  بن األشج حدثنا سليمان بن يسار أنه مسع أبا هريرة يقول حدثين بكري بن عبد اهللا - عثمان 

فصليت أنا وراءه فكان : أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فالن ألمري كان باملدينة قال سليمان 
فصل ويف األوليني يطيل يف األوليني وخيفف األخريني وخيفف العصر وكان يقرأ يف األوليني من املغرب بقصار امل

  من العشاء بوسط املفصل رضي اهللا عنه ويف الصبح بطول املفصل 
هذا االختالف يف القراءة من جهة املباح جائز للمصلي أن يقرأ يف املغرب ويف الصلوات كلها : قال أبو بكر 

رأ مبا شاء من سور اليت يزاد على فاحتة الكتاب فيها مبا أحب وشيئا من سور القرآن ليس مبحظور عليه أن يق
القرآن غري أنه إذا كان إماما فاالختيار له أن خيفف يف القراءة وال يطول بالناس يف القراءة فيفتنهم كما قال 

أتريد أن تكون فتانا وكما أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم األئمة : املصطفى صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ بن جبل 
منكم الناس فليخفف وسأخرج هذه األخبار أو بعضها يف كتاب اإلمامة فإن  من أم: أن خيففوا الصالة فقال 

  ذلك الكتاب موضع هذه األخبار 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب القراءة يف صالة العشاء االخرة

 أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب نا سفيان عن عمرو بن دينار و أيب الزبري مسعنا - ٥٢١
كان معاذ يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث : قال  - يزيد أحدمها على صاحبه  -جابر بن عبد اهللا 

يرجع إىل قومه فيصلي هبم فأخر النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة ذات ليلة فرجع معاذ يؤمهم فقرأ بسورة 



: ال قال : أنافقت ؟ قال : لى وحده فقالوا البقرة فلما رأى ذلك رجل من القوم إحنرف إىل ناحية املسجد فص
إن معاذا يصلي معك : وآلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فألخربنه وأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

مث يرجع فيؤمنا وإنك أخرت الصالة البارحة فجاء فأمنا فقرأ سورة البقرة وإين تأخرت عنه فصليت وحدي يا 
يا معاذ أفتان أنت ؟ : حنن أصحاب نواضح وإمنا نعمل بأيدينا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا و إنا 

  } السماء ذات الربوج { و } سبح اسم ربك األعلى { و } والليل إذا يغشى { اقرأ سورة 
  قد خرجت طرق هذا اخلرب يف كتاب اإلمامة : قال أبو بكر 

علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد و معمر مسعنا عدي  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا - ٥٢٢
التني والزيتون { مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ بـ : بن ثابت يقول مسعت الرباء بن عازب يقول 

  يف عشاء اآلخرة فما مسعت أحسن قراءة منه } 

الغافقي نا ابن وهب عن مالك و ابن هليعة عن ابن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم - ٥٢٣
شكوت : األسود عن عروة بن الزبري عن زينب بنت سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

سلم فقال  فطفت : طويف مرور الناس وأنت راكبة قالت : أو اشتكيت فذكرت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وهو  -ى اهللا عليه و سلم يصلي إىل صقع البيت فسمعته يقرأ يف العشاء اآلخرة على مجل ورسول اهللا صل

  } وكتاب مسطور * والطور {  -يصلي بالناس 
  يصلي إىل جنب البيت : يقرأ ويرتل إذا قرأ إال أن مالكا قال : قال ابن هليعة وقال أبو األسود 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  يف السفرباب القراءة يف صالة العشاء 

و عبد الرمحن يعين ابن  -يعين ابن جعفر  - أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حممد بن بشار نا حممد  - ٥٢٤
كان رسول اهللا صلى : قال مسعت الرباء بن عازب يقول  - وهو ابن ثابت  -مهدي قاال حدثنا شعبة عن عدي 

سلم يف سفر فصلى العشاء اآلخرة فقرأ يف    } التني والزيتون { إحدى الركعتني بـ اهللا عليه و 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي نا حممد بن بكر نا شعبة عن أيب إسحاق  - ٥٢٥
التني { صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فصلى العشاء اآلخرة فقرأ فيها بـ : قال مسعت الرباء يقول 

  } والزيتون 
  إسناده صحيح : عظمي قال األ

  باب القراءة يف صالة الصبح

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن نا زائدة عن مساك عن جابر بن مسرة قال  - ٥٢٦
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصبح بقاف وكانت صالته بعد ختفيفا 



محد بن عبدة نا سفيان بن عيينة ح وحدثنا علي بن خشرم أخربنا ابن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أ - ٥٢٧
بن مالك  مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصبح بسورة ق : عيينة عن زياد بن عالقة عن عمه قطبة 

  } والنخل باسقات { و مسعته يقرأ 

أن رسول : دثين أبو املنهال عن أيب برزة أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الصغاين نا املعتمر عن أبيه ح - ٥٢٨
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف صالة الغداة باملائدة إىل الستني أو الستني إىل املائة 

  أبو املنهال هو سيار بن سالمة بصري : قال أبو بكر 

ليمان التيمي ح وحدثنا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا زياد بن عبد اهللا عن س - ٥٢٩
بندار نا يزيد أخربنا سليمان التيمي ح وحدثنا أمحد بن عبدة أخربنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي ح 

  بالستني إىل املائة : مثله وقالوا : وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سليمان التيمي هبذا اإلسناد 

عمار و سلم بن جنادة قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أيب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو  - ٥٣٠
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصبح مبا بني الستني إىل املائة : املنهال عن أيب برزة قال 

 -ر أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا خلف بن الوليد نا إسرائيل عن مساك عن جاب - ٥٣١
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي حنوا من صالتكم ولكنه كان خيفف الصالة كان : قال  -هو ابن مسرة 

  يقرأ يف صالة الفجر بالواقعة وحنوها من السور 
يمان التيمي فقال : قال أبو بكر  عن أنس : روى هذا اخلرب من ليس احلديث صناعته فجاء بطامة رواه عن سل

سلم  بن مالك عن رسول   اهللا صلى اهللا عليه و 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أمحد بن منيع نا يعقوب بن إبراهيم نا سليمان التيمي عن أنس  - ٥٣٢
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبذا 

المة عن أيب برزة كذا رواه هؤالء و هذا خطأ فاحش و اخلرب إمنا هو عن سليمان عن أيب املنهال سيار بن س
  احلفاظ الذين احلديث صناعتهم 

  باب القراءة يف الفجر يوم اجلمعة

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي عن مرة أخربنا شريك عن خمول بن راشد عن  - ٥٣٣
ه و سلم يقرأ يف الفجر يوم اجلمعة كان النيب صلى اهللا علي: مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

  آمل تنزيل وهل أتى 
 -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد عن شعبة عن خمول عن مسلم البطني ح وحدثنا الصغاين نا خالد 



  : انا شعبة أخربين خمول قال مسعت مسلم البطني حيدث عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  -يعين ابن احلارث 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يوم اجلمعة يف صالة الصبح آمل تنزيل وهل أتى على اإلنسان ويف أن رسو

  صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني 
  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن يعقوب الرخامي خبرب غريب غريب 

  : جبري عن ابن عباس  قال حدثنا أسد بن موسى نا محاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن
سلم كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة آمل تنزيل و    } هل أتى على اإلنسان { أن النيب صلى اهللا عليه و 

  باب قراءة املعوذين يف الصالة ضد قول من زعم أن املعوذتني ليستا من

  القرآن 

ي قاال حدثنا الوليد بن مسلم حدثين عبد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار و علي بن سهل الرمل - ٥٣٤
قدت رسول اهللا يف نقب من : الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين القاسم أبو عبد الرمحن عن عقبة بن عامر قال 

: أال تركب يا عقيب فأجللت أن أركب مركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال : تلك النقاب فقال 
سلم وركبت هنيهة مث نزلت أال تركب يا عقيب فأشفقت أن  تكون معصية فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يا عقيب أال أعلمك سورتني من خري سورتني قرأ هبما الناس : وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال 
قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مث أقيمت الصالة فصلى و: بلى يا رسول اهللا فأقرأين : قلت 

  كيف رأيت يا عقيب اقرأ هبما كلما منت وقمت : هبما مث مر يب فقال 
  : مبثله وقال عن القاسم  - هبذا اإلسناد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو اخلطاب نا الوليد 

هذه اللفظة كلما منت وقمت من اجلنس الذي أعلمت أن العرب يوقع اسم النائم على املضطجع : قال أبو بكر 
اقرأ هبما إذا منت أي : يوقعه على النائم الزائل العقل والنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله يف هذا اخلرب و

فاقرأ باملعوذتني وكذاك  -وزال عقله  -إذا اضطجعت إذ النائم الزائل العقل حمال أن خياطب فيقال له إذا منت 
ى نصف صالة القاعد وإمنا أراد بالنائم يف هذا املوضع خرب ابن بريدة عن عمران بن حصني صالة النائم عل

  املضطجع ال النائم الزائل العقل إذ النائم الزائل العقل غري خماطب بالصالة ال ميكنه الصالة لزوال العقل 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ح ونا عبدة  - ابن مهدي يعين  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن هاشم حدثنا عبد الرمحن  - ٥٣٥
قال حدثين : قال عبدة  - وهو ابن صاحل  -بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا زيد يعين ابن احلباب كالمها عن معاوية 

العالء بن احلارث احلضرمي وقال ابن هاشم عن العالء بن احلارث عن القاسم موىل معاوية عن عقبة بن عامر 
عليه و سلم راحلته يف السفر فقال يا عقبة أال أعلمك خري سورتني قرئتا كنت أقود برسول اهللا صلى اهللا : قال 

كيف : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلما نزل صلى هبما صالة الغداة قال : بلى قال : ؟ قلت 
  رأيت يا عقبة 



بالناس الصبح فقرأ فلم يرين أعجبت هبما فصلى : يف السفر وقال : هذا لفظ حديث عبد الرمحن ومل يقل عبده 
  يا عقبة كيف رأيت : هبما مث قال يل 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرمحن املسروقي و عبد الرمحن بن الفضل بن املوفق قاال  - ٥٣٦
بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري  حدثنا أبو أسامة و زيد بن أيب الزرقاء كالمها عن سفيان عن معاوية 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف صالة الغداة قل أعوذ برب : حلضرمي عن أبيه عن عقبة بن عامر ا
  الفلق وقل أعوذ برب الناس 

  هذا لفظ حديث يزيد بن أيب الزرقاء 
ما سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املعوذتني أمن القرآن مها ؟ فأمنا هب: ويف حديث أيب أسامة قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الفجر 
  الثوري أخطأ يف هذا احلديث : أصحابنا يقولون : قال أبو بكر 

  غري مستنكر لسفيان أن يروي هذا عن معاوية وعن غريه : وأنا أقول 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ملكتوبةباب إباحة ترداد املصلي قراءة السورة الواحدة يف كل ركعتني من ا

 -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي خبرب غريب غريب حدثنا إبراهيم بن محزة نا عبد العزيز  - ٥٣٧
كان رجل من األنصار يؤمهم يف : عن عبيد اهللا عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال  -يعين ابن حممد 

الة مما يقرأ به افتتح بقل هو اهللا أحد حىت يفرغ منها وكان كلما افتتح سورة يقرأ هبا يف الص: مسجد قباء قال 
مث يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك يف كل ركعة فلما أتاهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربوه باخلرب 

ا حيملك على لزوم هذه السورة يف كل ركعة ؟ قال : فقال  إين أحبها فقال النيب صلى اهللا عليه و : يا فالن م
  حبها أدخلك اجلنة : سلم 

  باب إباحة قراءة السورتني يف الركعة الواحدة

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب اهلمداين نا أبو خالد عن األعمش عن شقيق  - ٥٣٨
بن سنان إىل عبد اهللا فقال : قال  أكل  :كيف جتد هذا احلرف من ماء غري آسن أو ياسن ؟ فقال : جاء هنيك 

هذا كهذا الشعر إن أقواما يقرؤون : إين ألقرأ املفصل يف ركعة فقال عبد اهللا : القرآن أحصيت إال هذا ؟ قال 
القرآن بألسنتهم ال يعدو تراقيهم ولكنه إذا دخل يف قلب فرسخ فيه نفع وإن أخري الصالة الركوع والسجود 

سلم يقرأ هبن سورتني يف ركعة مث أخذ بيد علقمة فدخل  وإين أعلم النظائر اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  مث خرج فعدهن علينا 

وهي عشرون سورة على تأليف عبد اهللا أوهلن الرمحن وآخرهتن الدخان الرمحن والنجم : قال األعمش 



ل والذاريات والطور هذه النظائر واقتربت واحلاقة والواقعة ون والنازعات وسأل سائل واملدثر واملزمل ووي
  للمطففني وعبس وال أقسم وهل أتى واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت والدخان 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا األعمش ح وحدثنا يوسف بن موسى و سلم بن جنادة قاال حدثنا 
  : أبو معاوية نا األعمش 

عشرون سورة من أول املفصل يف : إلينا فقال  فدخل علقمة فسأله مث خرج: فذكروا احلديث بطوله إىل قوله 
  تأليف عبد اهللا مل يزيدوا على هذا 

  باب إباحة مجع السور يف الركعة الواحدة من املفصل

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر نا كهمس وحدثنا سلم  - ٥٣٩
هل كان رسول : قلت لعائشة : ن عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي قال بن جنادة انا وكيع عن كهمس بن احلس

  املفصل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع بني السور يف الركعة ؟ قالت 
  هذا حديث وكيع 

سلم يصلي الضحى ؟ قالت : وقال الدورقي يف حديثه قلت لعائشة  إذا جاء : أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  بعدما حطمه الناس : أكان يصلي جالسا ؟ قالت : املفصل قلت : أكان يقرن السور ؟ قالت : من مغيبه قلت 

  باب إباحة ترديد اآلية الواحدة يف الصالة مرارا عند التدبر و التفكر يف

  القرآن إن صح اخلرب 

  باب إباحة قراءة السورة الواحدة يف ركعتني من املكتوبة

نا حممد بن العالء بن كريب اهلمداين نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن أبا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر  - ٥٤٠
  فذكر احلديث :  -أو زيد بن ثابت  -أيوب 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب انا عمي أخربين عمرو بن احلارث عن  - ٥٤١
يا أبا عبد امللك أتقرأ : قال زيد بن ثابت ملروان بن احلكم : ع عروة بن الزبري يقول حممد بن عبد الرمحن أنه مس

فمحلوفة لقد رأيت رسول : نعم قال زيد بن ثابت : يف املغرب بقل هو اهللا أحد وإنا أعطيناك الكوثر ؟ فقال 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ فيبدأ بأطول الطولني املص 

ليت خرب هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ املغرب قد أم: قال أبو بكر 
يقرأ فيهما : بسورة األعراف يف الركعتني كلتيهما خبرب حممد بن عبد الرمحن عن عروة عن زيد بن ثابت يف قوله 



  يريد يف الركعتني مجيعا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  املسألة عند قراءة آية الرمحة واالستعاذة عندباب الدعاء يف الصالة ب

  قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا معاوية عن األعمش ح وحدثنا مؤمل بن هشام نا أبو  - ٥٤٢
صليت مع النيب : حذيفة قال معاوية نا األعمش عن سعد بن عبيدة عن املستورد بن األحنف عن صلة عن 

افتتح القراءة فقرأ حىت انتهى إىل املائة فقلت يركع مث مضى حىت بلغ املائتني  سلم ذات ليلة ف صلى اهللا عليه و 
فقلت يركع مث قرأ حىت ختمها فقلت يركع مث افتتح النساء فقرأ مث ركع فكان ركوعه مثل قيامه وقال يف 

سبحان ريب األعلى وكان : وكان سجوده مثل ركوعه فقال يف سجوده سبحان ريب العظيم مث سجد : ركوعه 
  إذا مر بآية رمحة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية فيها تنزيه هللا سبح 

  هذا لفظ مؤمل 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي نا عبد الرمحن بن مهدي و ابن أيب عدي عن شعبة وحدثنا  - ٥٤٣
وسى نا عبد الرمحن بن مهدي ح وحدثنا بشر بن خالد العسكري نا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبو م

صليت مع رسول اهللا : األعمش عن سعد بن عبيدة عن املستورد بن األحنف عن صلة بن ظفر عن حذيفة قال 
سلم ذات ليلة ما مر بآية رمحة إال وقف عندها  ية عذاب إال وقف عندها فسأل وال مر بآ - صلى اهللا عليه و 

  فتعوذ 
  هذا لفظ حديث أيب موسى 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إجازة الصالة بالتسبيح والتكبري و التحميد والتهليل ملن ال حيسن

  القرآن 

يعين ابن عبد الوهاب السكري  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق اهلمداين نا حممد  - ٥٤٤
ا عن معمر عن إبراهيم السكسكي عن عبد اهللا بن أيب وحدث - نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان مجيع

ال : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : أوىف قال  يا رسول اهللا علمين شيئا جيزئين من القرآن فإين 
: أكرب وال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا قال  قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا: أقرأ فقال 

اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين وعافين قال : قل : هذا لريب فما يل ؟ قال : فضم عليها الرجل بيده قال 
  فضم عليها بيده األخرى وقام : 

  هذا حديث املخزومي 



فضم عليها الرجل بيده وقال يف آخر : القرآن ومل يقل فقال علمين شيئا جيزئين من : وقال هارون يف حديثه 
  كنت عند إبراهيم وهو حيدث هذا احلديث واستثبته من عنده : احلديث قال مسعر 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

نا حيىي بن علي  -يعين ابن جعفر  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إمساعيل  - ٥٤٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خالد ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع  بن حيىي بن

إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صالته مث  - وحنن معه : قال رفاعة  -بينما هو جالس يف املسجد يوما 
سلم  عليك فارجع فصل فإنك مل و: انصرف فسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و 
يه و سلم فرد عليه وقال  ارجع فصل فإنك مل تصل : تصل فرجع فصلى مث جاء فسلم على النيب صلى اهللا عل

يه ويقول  سلم يسلم عل وعليك فارجع فصل : ففعل ذلك مرتني أو ثالثا كل ذلك يأيت النيب صلى اهللا عليه و 
فأرين أو : أخف صالته مل يصل فقال الرجل يف آخر ذلك  فإنك مل تصل فخاف الناس وكرب عليهم أن يكون من

أجل إذا قمت إىل الصالة فتوضأ كما : علمين فإمنا أنا بشر أصيب وأخطئ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اقرأ به وإال فامحد اهللا وكربه وهلله مث اركع فاطمئن راكعا  أمرك اهللا مث تشهد فأقم مث كرب فإن كان معك قرآن ف

اعتدل قائما مث اسجد فاعتدل ساجدا مث اجلس فاطمئن جالسا مث قم فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك وإن مث 
وكانت هذه أهون عليهم من األوىل ان من انتقص من ذلك : انتقصت منها شيئا انتقصت من صالتك قال 

  شيئا انتقص من صالته ومل يذهب كلها 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ءة بعض السورة يف الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصليباب إباحة قرا

قال أخربنا  -يعين ابن حممد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم نا حجاج  - ٥٤٦
قال مسعت حممد بن عباد بن جعفر يقول أخربين أبو سلمة بن سفيان و عبد اهللا بن عمرو بن : ابن جريج 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هللا بن املسيب العابدي عن عبد اهللا بن السائب قال العاص و عبد ا
حممد بن عباد شك أو  - مبكة الصبح واستفتح سورة املؤمنني حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى 

سلم سعلة قال  -اختلفوا عليه    ئب حاضر ذلك و ابن السا: فركع قال : أخذت النيب صلى اهللا عليه و 
  : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج 

فحذف وركع ومل يذكر : صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال : مبثله سواء لفظا واحدا غري أنه قال 
  ما بعده 

  ليس هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي : قال أبو بكر 

  جلهر بالقراءة يف الصالة واملخافتة هباباب ا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء العطار أبو بكر نا سفيان عن ابن جريج قال مسعت  - ٥٤٧
يف كل صالة يقرأ فما أمسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسعناكم وما : عطاء يقول مسعت أبا هريرة يقول 



  اه عنكم أخفى عنا أخفين
ا ينبغي للمصلي أن يعلن بالقراءة فيها من الصلوات وما عليه : قال أبو بكر  قد بينت يف كتاب اإلمامة مجيع م

  أن خيافت هبا على ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعلن وخيافت 

  باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود

 :  

نا سفيان بن عيينة وحدثنا  - يعين ابن جعفر  -السعدي نا إمساعيل أخربنا أبو طاهر نا علي بن حجر  - ٥٤٨
 -وهو ابن عباس  -عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد 

: كشف النيب صلى اهللا عليه و سلم الستارة والناس صفوف خلف أيب بكر فقال : عن أبيه عن ابن عباس قال 
يها الناس إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له أال إين هنيت أن أقرأ راكعا أو أ

  ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم 
  هذا حديث عبد اجلبار 

  شيطان ودعائه بالويل لنفسه عندباب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء ال

  : سجود القارىء السجدة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى أنا جرير ح ونا سلم بن جنادة نا أبو معاوية مجيعا عن  - ٥٤٩
إذا قرأ بن آدم السجدة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

يا ويله أمر بن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة و أمرت بالسجود فأبيت : تزل الشيطان يبكي و يقول فسجد اع
  فلي النار 

  فعصيته : يف حديث جرير قال 

  باب السجدة يف ص

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة عن محاد بن زيد ح وحدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا  - ٥٥٠
حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان ح وحدثنا حممد بن بشار و حيىي بن حكيم قاال حدثنا محاد بن زيد ح و

ص ليست من : نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : عبد الوهاب مجيعا عن أيوب وقال عبد الوهاب 
  عزائم السجود وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد فيها 

  د الوهاب هذا لفظ حديث عب

  باب ذكر العلة اليت هلا سجد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ص 



يمان  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج أنا حفص بن غياث و أبو خالد  - ٥٥١ بعين سل
له  أنه كان يسجد يف ص فقيل: عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  -بن حيان األمحر 

سجدها داود وسجدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وقال } أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده { : فقال 
  سلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب و عبد اهللا بن سعيد األشج قاال حدثنا أبو  - ٥٥٢
ومن ذريته { : سجدة ص من أين أخذهتا ؟ قال فتال علي : قلت البن عباس : قال خالد عن العوام عن جماهد 

كان داود رسول : قال } أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده { : حىت بلغ إىل قوله } داود وسليمان وأيوب 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ام بن حوشب هبذا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا األشج نا ابن أيب غنية نا العو

  باب السجود يف النجم

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت األسود  - ٥٥٣
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قرأ النجم فسجد فيها و سجد من كان معه غري أن : حيدث عن عبد اهللا 

فلقد رأيته بعد ذلك : يكفيين هذا قال عبد اهللا : فرفعه إىل جبهته و قال شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب 
  قتل كافرا 

  باب السجود يف إذا انشقت السماء واقرأ بسم ربك الذي خلق

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عبد الرمحن بن مهدي أنا سفيان عن أيوب بن موسى عن  - ٥٥٤
ح و حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن بن ميناء  عطاء بن ميناء عن أيب هريرة

إذا { و } اقرأ باسم ربك الذي خلق { سجدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : عن أيب هريرة قال 
  } السماء انشقت 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

بن بشر بن احلكم نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج أخربين أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن  - ٥٥٥
اء أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول  { سجدت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : أيوب بن موسى أن عطاء بن مين

  } اقرأ باسم ربك الذي خلق { ويف } إذا السماء انشقت 
اء كان من صاحلي الناس : وزعم أيوب    أن عطاء بن مين

  صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة باب



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي خبرب غريب انا حممد بن عثمان الدمشقي نا عبد العزيز بن  - ٥٥٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ عام الفتح سجدة : حممد عن مصعب بن ثابت عن نافع عن ابن عمر 

  كب و الساجد يف األرض حىت أن الراكب ليسجد على يده فسجد الناس كلهم فمنهم الرا
  إسناده ضعيف مصعب بن ثابت وهو ابن عبد اهللا بن الزبري بن العوام األسدي لني احلديث : قال األلباين 

  باب استحباب سجود املستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد

كان : ار نا حيىي بن سعيد نا عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بند - ٥٥٧
ا القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حىت ال جيد  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ علين

  أحدنا مكانا جلبينه 

 بن عمر عن نافع عن ابن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن هشام نا ابن إدريس عن عبيد اهللا - ٥٥٨
  كنا نقرأ السجدة عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فيسجد ونسجد معه حىت يزحم بعضنا بعضا : عمر قال 

باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسجد يف املفصل بعد هجرته إىل 
  املدينة 

نا الليث عن  -يعين ابن الليث  -الربيع بن سليمان املرادي نا شعيب  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا - ٥٥٩
إذا السماء { صليت مع أيب هريرة فوق هذا املسجد فقرأ : بكر بن عبد اهللا عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر أنه قال 

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد فيها : فسجد فيها وقال } انشقت 
من قال عن أيب هريرة رأيت النيب صلى اهللا  -يف كتاب الصالة كتاب الكبري  - خلرب قد خرجت طرق هذا ا

  } إذا السماء انشقت { عليه و سلم أو سجدت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
قال أبو بكر و أبو هريرة إمنا قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسلم بعد اهلجرة بسنني قال يف خرب عراك 

قدمت املدينة والنيب صلى اهللا عليه و سلم خبيرب قد استخلف على املدينة سباع بن : لك عن أيب هريرة بن ما
  عرفطة 

صحبت النيب ثالث سنوات وقد أعلم أنه رأى النيب صلى اهللا : وقال قيس بن أيب حازم مسعت أبا هريرة يقول 
  } لذي خلق اقرأ باسم ربك ا{ و } إذا السماء انشقت { عليه و سلم سجد يف 

وقد أعلمت يف غري موضع من كتبنا أن املخرب والشاهد الذي جيب قبول شهادته وخربه من خيرب بكون الشيء 
مل يفعل فالن كذا ليس مبخرب وال : ويشهد على رؤية الشيء ومساعه ال من ينفي كون الشيء وينكره ومن قال 

مسعته يقول كذا وهذا ال خيفي على من يفهم العلم شاهد وإمنا الشاهد من يشهد ويقول رأيت فالنا يفعل كذا و
  والفقه وقد بينت هذه املسألة يف غري موضع من كتبنا 

وتوهم بعض من مل يتبحر العلم أن خرب احلارث بن عبيد عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى 
سلم مل يسجد يف شيء من املفصل منذ حتول إىل املدينة حجة من زعم أن ال سجود يف املفصل وهذا  اهللا عليه و 

من اجلنس الذي أعلمت أن الشاهد من يشهد برؤية الشيء أو مساعه ال من ينكره ويدفعه و أبو هريرة قد أعلم 



أنه قد رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم قد سجد يف إذا السماء انشقت واقرأ بسم ربك الذي خلق بعد حتوله 
  ياه إمنا كان بعد حتول النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة ال قبل إىل املدينة إذ كانت صحبته إ

ا على قول ابن خزمية : قال األعظمي  وأبو هريرة إمنا قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسلم بعد " تعليق
انظر ترمجة  اسلم أبو هريرة قبل اهلجرة إىل املدينة بسنوات لكنه هاجر بزمن خيرب: قال  -" اهلجرة بسنني 

  الطفيل ابن عمرو الدوسي يف االستيعاب واإلصابة 

و  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا خبري احلارث بن عبيد حممد بن رافع نا أزهر بن القاسم نا أبو قدامة  - ٥٦٠
   -هو احلارث ابن عبيد 

  ـ : أو غريه عن ابن عباس  و رواه أبو داود الطيالسي عن احلارث بن عبيد قال حدثنا مطر الوراق عن عكرمة
إسناده ضعيف مطر الوراق صدوق كثري اخلطأ واحلارث بن عبيد وهو اإليادي صدوق خيطئ : قال األعظمي 

  كما قال احلافظ 

باب السجود عند قراءة السجدة يف الصالة املكتوبة ضد قول بعض أهل اجلهل ممن ال يفهم العلم من أهل 
  اءة السجدة يف الصالة املكتوبة غري جائزة عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قر

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد و حممد بن األعلى الصنعاين و أبو  - ٥٦١
مسعت أيب قال وحدثين بكر عن أيب عن أيب : األشعث أمحد بن املقدام العجلي قالوا نا املعتمر قال الشهيدي قال 

ما هذه السجدة ؟ : ع أيب هريرة صالة العتمة وقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له صليت م: رافع قال 
  قال سجدت هبا خلف أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم 

  فال أزال أسجد هبا حىت ألقاه : عن أبيه وزاد يف آخر اخلرب : وقال الصنعاين 
لف أيب القاسم فسجد هبا فال أزال أسجد هبا صليت خ: عن أبيه عن بكر بن عبد اهللا قال : وقال أبو األشعث 

  حىت ألقى أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم 

  باب الذكر والدعاء يف السجود عند قراءة السجدة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد نا حممد بن يزيد بن خنيس قال قال يل ابن جريج قال  - ٥٦٢
يا رسول اهللا إين رأيت يف هذه الليلة : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال جاء رجل إىل رس: حدثين ابن عباس 

فيما يرى النائم كأين أصلي خلف شجرة فرأيت كأين قرأت سجدة فسجدت فرأيت الشجرة كأهنا تسجد 
اللهم اكتب يل عندك هبا أجرا واجعلها يل عندك ذخرا : وهي تقول  -وهي ساجدة  - بسجودي فسمعتها 

فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ا وزرا واقبلها مين كما قبلت من عبدك داود قال ابن عباس وضع عين هب
  يقول مثل ما قال الرجل عن كالم الشجرة  - وهو ساجد  -سلم قرأ السجدة مث سجد فسمعته 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



كان احلسن بن : حممد بن يزيد بن خنيس قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن جعفر احللواين نا  - ٥٦٣
يف شهر رمضان فكان يقرأ  -يعين املسجد احلرام  - حممد بن عبيد اهللا بن أيب يزيد صلى بنا يف هذا املسجد 

أخربين جدك عبيد اهللا بن أيب يزيد : السجدة فيسجد فيطيل السجود فقيل له يف ذلك فقال قال يل ابن جريج 
بلها مين كما تقبلت من عبدك داود : واحطط عين هبا وزرا ومل يقل : وقال  عن ابن عباس فذكر حنوه   اق

وإمنا كنت تركت إمالء خرب أيب العالية عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف : قال أبو بكر 
ذاء وبني أيب سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره حبوله وقوته ألن بني خالد احل: سجود القرآن بالليل 

  العالية رجل مسمى مل يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد اجمليد و خالد بن عبد اهللا الواسطي 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن أيب العالية عن  - وهو احلذاء  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار انا عبد الوهاب انا خالد  - ٥٦٤
عن أيب العالية  -وهو احلذاء  -عن خالد  -يعين ابن عبد اهللا  -ا خالد عائشة ح وحدثنا أبو بشر الواسطي ن

  يقول ذلك ثالث مرات : بالليل وزاد : غري أن أبا بشر مل يقل : عن عائشة 
  إسناده ضعيف كما بني ابن خزمية يف الذي بعده : قال األعظمي 

ا ابن علية عن خالد احلذاء عن رجل عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ن - ٥٦٥
  يقول يف السجدة مرارا : مثل حديث بندار غري أنه قال : أيب العالية عن عائشة رضي اهللا عنها 

وإمنا أمليت هذا اخلرب وبينت علته يف هذا الوقت خمافة أن يفنت بعض طالب العلم برواية الثقفي : قال أبو بكر 
  رواية عبد الوهاب و خالد بن عبد اهللا صحيحة و خالد بن عبد اهللا فيتوهم أن 

  إسناده ضعيف جلهالة الرجل الذي مل يسمه : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على السجود عند قراءة فضيلة ال فريضة

إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد وسجد املسلمون معه واملشركون مجيعا إال الرجلني اللذين أرادا الشهرة 
د بن ثابت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم النجم فلم يسجد ومل يأمره عليه السالم ولو كان وقد قرأ زي

السجود فريضة ألمره النيب صلى اهللا عليه و سلم هبا ولو مل تكن يف النجم سجدة كما توهم بعض الناس لعلة 
  نجم هذا اخلرب الذي سنذكره إن شاء اهللا ملا سجد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ال

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب حدثنا أبو صخر عن ابن  - ٥٦٦
عرضت النجم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم : قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال 

  يسجد منا أحد 
بن عبد العزيز و أيب: قال أبو صخر    بكر بن حزم فلم يسجدا  وصليت خلف عمر 
  إسناده حسن : قال األعظمي 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر بن أيب مليكة عن عثمان بن عبد الرمحن التيمي عن ربيعة بن عبد اهللا بن  - ٥٦٧
وقال  -وكان ربيعة من خيار الناس ممن حضر عمر بن اخلطاب : قال أبو بكر بن أيب مليكة  -اهلدير التيمي 

يا أيها الناس إمنا : أ عمر بن اخلطاب يوم اجلمعة على املنرب سورة النحل حىت إذا أتى السجدة فقال قر: ربيعة 
  منر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ومن مل يسجد فال إمث عليه ومل يسجد 

  باب الدليل على املنصت السامع قراءة السجدة ال جيب عليه السجود إذا مل

  م أن السجدة على من استمع هلا وأنصت يسجد القارئ ضد قول من زع

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي حدثنا ابن ذئب ح وحدثنا بندار مرة حدثنا حيىي و عثمان  - ٥٦٨
قرأت : ابن عمر عن ابن أيب ذئب عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال 

  سلم النجم فلم يسجد  على النيب صلى اهللا عليه و
وروى أبو صخر هذا اخلرب عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد و عطاء بن يسار مجيعا حدثنا هبما : قال أبو بكر 

  أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي عن أيب صخر باإلسنادين منفردين 
أنه سأل زيد بن ثابت و  و رواه يزيد بن خصيفة عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخربه

  فلم يسجد } والنجم إذا هوى { زعم أنه قرأ على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه علي بن حجر نا إمساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيف 

  باب اجلهر بآمني عند انقضاء فاحتة الكتاب يف الصالة اليت جيهر اإلمام

   فيها بالقراءة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي و علي بن خشرم  - ٥٦٩
عن النيب صلى اهللا : نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  -وهذا حديث املخزومي  -

ا تقدم من  إذا أمن القارئ فأمنوا فإن املالئكة تؤمن فمن: عليه و سلم قال  وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له م
  ذنبه 

  قال مسعت الزهري : قال املخزومي مرة 

عن  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر انا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا عبد العزيز يعين بن حممد الداروردي  - ٥٧٠
إذا أمن اإلمام فأمنوا فمن وافق قوله  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : سهيل عن أبيه عن أيب هريرة 

ا تقدم من ذنبه    قول املالئكة غفر له م
إذا أمن اإلمام فأمنوا ما بان وثبت أن اإلمام جيهر بآمني إذ : يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر 

ل آمني عند تأمني اإلمام إال معلوم عند من يفهم العلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يأمر املأموم أن يقو
واملأموم يعلم أن اإلمام يقوله ولو كان اإلمام يسر آمني ال جيهر به مل يعلم املأموم أن إمامه قال آمني أو مل يقله 



وحمال أن يقال للرجل إذا قال فالن كذا فقل مثل مقالته وأنت ال تسمع مقالته هذا عني احملال وما ال يتومهه 
ال يسمع تأمني إمامه  عامل أن النيب صلى   اهللا عليه و سلم يأمر املأموم أن يقول آمني إذا قاله إمامه وهو 

  قال أبو بكر فامسع اخلرب املصرح بصحة ما ذكرت أن اإلمام جيهر بآمني عند قراءة فاحتة الكتاب 

 -ء الزبيدي وهو ابن العال -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا إسحاق بن إبراهيم  - ٥٧١
حدثين عمرو بن احلارث عن عبد اهللا بن سامل عن الزبيدي قال أخربين الزهري عن أيب سلمة و سعيد عن أيب 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال آمني : هريرة قال 
  يهم كثريا وأطلق حممد بن عوف أنه يكذب  إسناده ضعيف اسحق ابن ابراهيم الزبيدي صدوق: قال األلباين 

وهو  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أبو سعيد اجلعفي حدثين ابن وهب أخربين أسامة  - ٥٧٢
إذا كان مع اإلمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمرو ورأى : عن نافع عن ابن عمر كان  - ابن زيد 

  تلك السنة 
إسناده ضعيف أبو سعيد اجلعفي امسه حيىي بن سليمان صدوق خيطئ وأسامة بن زيد إن كان : لباين قال األ

  العدوي فضعيف وإن كان الليثي فهو صدوق يهم وكالمها يروي عن نافع وعنهما ابن وهب 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا حممد بن حسان األزرق خبرب غريب غريب إن كان حفظ اتصال  - ٥٧٣
أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم ال : اإلسناد حدثنا بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أيب عثمان عن بالل 

  تسبقين بآمني 
هكذا أملي علينا حممد بن حسان هذا احلديث من أصله الثوري عن عاصم فقال عن بالل : قال أبو بكر 

  ال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم والرواة إمنا يقولون يف هذا اإلسناد عن أيب عثمان أن بال

باب ذكر حسد اليهود املؤمنني على التأمني أن يكون زجر بعض اجلهال األئمة واملأمومني التأمني عند قراءة 
  : اإلمام شعبة من فعل اليهود وحسد منهم ملتبعي النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وهو ابن  -عن سهيل  -يعين ابن عبد اهللا  - ي نا خالد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر الواسط - ٥٧٤
السأم عليك : دخل اليهود على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن أبيه عن عائشة قالت  -أيب صاحل 

فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النيب : وعليك فقالت عائشة : يا حممد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
سلم لذلك فسكت مث دخل آخر فقال  صلى اهللا عليه عليك فهممت أن أتكلم فعلمت : السأم عليك فقال : و 

وعليك : السأم عليك فلم أصرب حىت قلت : كراهية النيب صلى اهللا عليه و سلم لذلك مث دخل الثالث فقال 
مبا مل حييه اهللا فقال  السام وغضب اهللا ولعنته إخوان القردة واخلنازير أحتيون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

إن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش قالوا قوال فرددنا عليهم إن اليهود قوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حسد وهم ال حيسدونا على شيء كما حيسدونا على السالم وعلى آمني 

  لكبري قال أبو بكر خرب ابن أيب مليكة عن عائشة يف هذه القصة قد خرجته يف كتاب ا
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



باب الدليل على أن اإلمام إذا جهل فلم يقل آمني أو نسيه كان على املأموم ـ إذا مسعه يقول وال الضالني عند 
آمني إذا : ختمه قراءة فاحتة الكتاب ـ إن يقول آمني إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر املأموم أن يقول 

  لني كما أمره أن يقول آمني إذا قاله إمامه قال إمامه وال الضا

 -أخربنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين و عمرو بن علي قاال حدثنا يزيد  - ٥٧٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال  - وهو ابن زريع 

آمني واإلمام يقول : آمني فإن املالئكة تقول : إلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا إذا قال ا: و سلم 
ا تقدم من ذنبه    آمني فمن وافق تأميمه تأميم املالئكة غفر له م

  هذا حديث الصنعاين 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ة يف كل خفض ورفع بلفظ عام مراده باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف تكبريه يف الصال
  خاص 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع انا روح بن جريج ح وحدثنا احلسن بن حممد حدثنا روح  - ٥٧٦
أخربنا ابن جريج ح وحدثنا احلسن أيضا الزعفراين نا حجاج بن حممد قال قال ابن جريج أخربنا عمرو بن حيىي 

أنه سأل ابن عمر عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ان عن عمه واسع بن حيان عن حممد بن حيىي بن حي
  اهللا أكرب كلما وضع اهللا أكرب كلما رفع : سلم فقال 

  هذا لفظ حديث احلسن بن حممد 
اهللا أكرب كلما رفع ووضع وزاد : عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول : وقال ابن منيع 

  السالم عليكم ورمحة اهللا عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا عن يساره : يقول مث 
أنه سأل عبد اهللا بن زيد بن عاصم : اختلف أصحاب عمرو بن حيىي يف هذا اإلسناد فقال : قال أبو بكر 

  خرجته يف كتاب الكبري 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: ب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم عن أيب بشر عن عكرمة قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقو - ٥٧٧
إين رأيت رجال يصلي يكرب يف كل : رأيت رجال عند املقام يكرب يف كل رفع ووضع فأتيت ابن عباس فقلت 

  أوليس تلك صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أم لك ؟ : رفع ووضع فقال 

  اليت ذكرهتا لفظ عام مراده خاص باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة

يف بعض الرفع ال يف كلها مل يكرب صلى اهللا عليه و ) ب ٧٤( وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يكرب 
  سلم عند رفعه رأسه عن الركوع وإمنا كان يكرب يف كل رفع خال عند رفعه رأسه من الركوع 



رافع نا عبد الرزاق انا ابن جريج أخربين ابن شهاب عن أيب  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن - ٥٧٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة يكرب : بكر بن عبد الرمحن أنه مسع أبا هريرة يقول 

ك ربنا ول: حني يقوم مث يكرب حني يركع مث يقول مسع اهللا ملن محده حني يرفع صلبه من الركعة يقول وهو قائم 
احلمد مث يكرب حني يهوي ساجدا مث يكرب حني يرفع رأسه مث يكرب حني يسجد مث يكرب حني يرفع رأسه مث يفعل 

إين : مثل ذلك يف الصالة كلها حىت يقضيها ويكرب حني يقوم من املثىن بعد اجللوس مث يقول أبو هريرة 
  ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن أخربنا أبو  - ٥٧٩
كان أبو هريرة يصلي بنا فيكرب حني يقوم وحني يركع وإذا أراد أن يسجد وبعد ما يرفع من : عبد الرمحن قال 

يف الركعتني كرب ويكرب الركوع وإذا أراد أن يسجد بعد ما يرفع من السجود وإذا جلس وإذا أراد أن يقوم 
والذي نفسي بيده إين ألقربكم شبها برسول اهللا صلى اهللا عليه : مثل ذلك يف الركعتني األخريني فإذا سلم قال 

  ما زالت هذه صالته حىت فارق الدنيا  -يعين صالته  -و سلم 

ي - ٥٨٠ مان عن سعيد بن احلارث أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر نا أبو عامر انا فليح بن سل
: اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى بنا أبو سعيد اخلدري فجهر بالتكبري حني افتتح وحني ركع وحني قال : قال 

ام من الركعتني حىت قضى صالته  مسع اهللا ملن محده وحني رفع رأسه من السجود وحني سجد وحني رفع وحني ق
أيها الناس إين واهللا ما أبايل : صالتك فخرج فقام على املنرب فقال إن الناس قد اختلفوا يف : على ذلك فقيل له 

  اختلفت صالتكم أو مل ختتلف هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي 
مسع اهللا ملن محده فأراد اإلهواء للسجود : مسع اهللا ملن محده إمنا أراد حني قال : قوله وحني قال : قال أبو بكر 
ا رفع رأسه من الركوع كرب وكذلك أراد يف خرب عمران بن حصني حني ذكر صالته خلف علي كرب ال أنه إذ

  وإذا هنض من الركوع كرب إمنا هنض من الركوع فأراد اإلهواء إىل السجود كرب : بن أيب طالب فقال 
  إسناده ضعيف فليح بن سليمان قال احلافظ صدوق كثري اخلطأ : قال األلباين 

ى صحة ما تأولت أن هارون بن إسحاق اهلمداين حدثنا قال حدثنا عبدة عن سعيد عن والدليل عل - ٥٨١
صليت خلف علي فكان : عن غيالن بن جرير عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري قال  - يعين احلذاء  - خالد 

 صلى بنا هذا مثل صالة رسول اهللا: يكرب إذا سجد وإذا رفع رأسه فلما انصرف قال يل عمران بن حصني 
سلم    صلى اهللا عليه و 

: ويف هذا اخلرب ما دل على أن اللفظة اليت ذكرها محاد بن زيد عن غيالن بن جرير يف هذا اخلرب : قال أبو بكر 
ا ذكر الزهري عن أيب  وإذا هنض من الركوع كرب إمنا أراد وإذا هنض من الركوع فأراد السجود كرب على م

مث يقول مسع اهللا ملن محده حني يرفع صلبه من الركعة مث يقول وهو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام 
قائم ربنا لك احلمد مث يكرب حني يهوي ساجدا وكذلك خرب أيب عامر عن فليح عن سعيد بن احلارث عن أيب 

سعيد اخلدري ذكر التكبري حني قال مسع اهللا ملن محده أي أنه يكرب عند رفع الرأس من الركوع ذكر تكبري 
مسع : عند اإلهواء إىل السجود فلما ذكر التكبرية عند رفع الرأس من السجود بعد التكبرية حني قال  أخرى



مسع اهللا ملن محده إذا أراد اإلهواء إىل السجود وكذلك يف : اهللا ملن محده بان وثبت أنه إمنا أراد التكبري حني قال 
ن يسجد بعدما يرفع من الركوع ففي هذا ما بان أنه وحني يركع وإذا أراد أ: خرب أيب سلمة من أيب هريرة قال 

كان يكرب إذا رفع رأسه من الركوع وأراد السجود ال أنه كان يكرب عند رفع الرأس من الركوع ولو أحبنا 
للمصلي أن يكرب يف كل خفض ورفع كان عليه أن يكرب إذا رفع رأسه من الركوع مث يكرب عند اإلهواء إىل 

بري يف أربع ركعات ستة وعشرين تكبرية ال اثنتني وعشرين تكبرية ويف خرب عكرمة عن السجود لكان عدد التك
  بن عباس ما بان وثبت أن عدد التكبري يف أربع ركعات اثنتني وعشرين تكبريه ال أكثر منها 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال حدثنا خبرب عكرمة نصر بن علي اجلهضمي قال حدثنا عبد األعلى  - ٥٨٢
دثنا سعيد ح وحدثنا أبو موسى نا ابن أيب عدي عن سعيد وحدثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى يعين بن ح

قلت البن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أمحق : يونس كالمها عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال 
ك سنة أيب القاسم صلى تل: فكرب اثنتني وعشرين تكبرية إذا سجد وإذا ركع وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس 

سلم    اهللا عليه و 
  هذا لفظ حديث أيب موسى 

  أو صالة أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم شك سعيد  -تلك سنة أيب القاسم : وقال ابن خشرم 
  تلك صالة أيب القاسم ومل يشك : وقال نصر 

  ادة هبذا اإلسناد حنوه أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قت

  باب رفع اليدين عند إرادة املصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء العطار نا سفيان قال مسعت الزهري يقول مسعت  - ٥٨٣
بن خشرم و سعد بن عب د الرمحن املخزومي و عتبة ساملا خيرب عن أبيه ح وحدثنا علي بن حجر السعدي و علي 

بن األزهر  بن رافع و علي  بن عبد الرمحن اليحمدي و احلسن بن حممد و يونس بن عبد األعلى الصديف و حممد 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه : وغريهم قالوا نا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال 

  إذا أراد أن يركع وبعدما يرفع من الركوع وال يرفع بني السجدتني إذا افتتح الصالة حىت حياذي منكبيه و
  هذا لفظ ابن رافع 

  أي إسناد أصح من هذا : مسعت املخزومي يقول 
بن حيىي حيكي عن علي بن عبد اهللا قال قال سفيان هذا اإلسناد  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت حممد 

  مثل هذه االسطوانة 

طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي و حبر بن نصر اخلوالين قاال حدثنا ابن وهب  أخربنا أبو - ٥٨٤
أخربين ابن أيب الزناد ح وحدثنا حممد بن حيىي و حممد بن رافع قاال حدثنا سليمان بن داود اهلامشي أخربنا عبد 

أخربنا عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا الرمحن بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن الفضل اهلامشي 
ام إىل الصالة املكتوبة كرب : بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا ق



ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع وال 
  ته وهو قاعد وإذا قام من السجدتني رفع يديه كذلك وكرب يرفع يديه يف شيء من صال

  إسناده حسن : قال األعظمي 

باب الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من 
  الركوع 

وهو  - عن خالد  -د اهللا يعين ابن عب -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر الواسطي انا خالد  - ٥٨٥
أنه رأى مالك بن احلويرث إذا صلى كرب ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا : عن أيب قالبة  -احلذاء 

  رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي هكذا 

حدثين  -وهو الثقفي  -ن حكيم قاال حدثنا عبد الوهاب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و حيىي ب - ٥٨٦
أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن شببة متقاربون : أيوب عن أيب قالبة حدثنا مالك بن احلويرث قال 

ظن أنا قد اشتهينا أهلينا  يقا فلما  فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحيما رف
وذكر  -ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم : نا سألنا عما تركنا بعدنا فأخربناه فقال واشتق

وصلوا كما رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم  -أشياء أحفظها وأشياء ال أحفظها 
  أكربكم 

  هذا لفظ حديث بندار 
ه و سلم مالك بن احلويرث والشببة الذين كانوا معه أن يصلوا كما فقد أمر النيب صلى اهللا علي: قال أبو بكر 

  رأوا النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي 
وقد أعلم مالك بن احلويرث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يرفع يديه إذا كرب يف الصالة وإذا ركع وإذا 

ه و سلم قد أمر برفع اليدين إذا أراد املصلي رفع رأسه من الركوع ففي هذا ما دل على أن النيب صلى اهللا علي
  الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع 

وكل لفظة رويت يف هذا الباب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يرفع يديه إذا ركع فهو من اجلنس الذي 
ا الذين آمنوا إذا يا أيه{ : أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله كقول اهللا 

اآلية فإمنا أمر اهللا عز و جل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم املرؤ } قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم 
: إذا قمتم إىل الصالة أي إذا أردمت القيام إليها فكذلك معىن قوله : إىل الصالة ال بعد القيام إليها فمعىن قوله 

  اد الركوع كخرب علي بن أيب طالب و ابن عمر اللذين ذكراه وإذا أراد أن يركع يرفع يديه إذا ركع أي إذا أر
وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إمنا أمر : خرجنا هذه األخبار بتمامها يف كتاب الكبري وكذلك قوله 

  اب بتقصيها بالسالم إذا أراد الدخول ال بعد دخول البيت هذه لفظة إذا مجعت من الكتاب والسنة طال الكت

  باب االعتدال يف الركوع والتجايف ووضع اليدين على الركبتني



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار حدثنا حيىي بن سعيد القطان نا عبد احلميد بن جعفر  - ٥٨٧
 كان: عن أيب محيد الساعدي قال  -وهو حممد بن عمرو بن عطاء نسبه إىل جده  -حدثين حممد بن عطاء 

اهللا أكرب : مث قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة اعتدل قائما فذكر بعض احلديث وقال 
مسع اهللا ملن محده ورفع يديه واعتدل : وركع مث اعتدل ومل يصب رأسه ومل يقنع ووضع يديه على ركبتيه مث قال 

اهللا أكرب مث جتاىف عضديه عن إبطيه : اجدا مث قال حىت يرجع كل عظم إىل موضعه معتدال مث هوى إىل األرض س
وفتح أصابع رجليه مث ثىن رجله اليسرى وقعد عليها مث اعتدل حىت يرجع كل عظم إىل موضعه معتدال مث هوى 

ساجدا مث قال اهللا أكرب مث ثىن رجله وقعد واعتدل حىت يرجع كل عظم يف موضعه مث هنض مث صنع يف الركعة 
حىت إذا قام من السجدتني كرب ورفع يديه حىت حياذي هبا منكبيه كما صنع حني افتتح الصالة الثانية مثل ذلك 

مث صنع كذلك وحىت إذا كانت الركعة اليت تنقضي فيها الصالة أخر رجله اليسرى قعد على شقه متوركا مث 
  سلم 

  حممد بن عطاء هو حممد بن عمرو بن عطاء : قال أبو بكر 
عن حممد بن : و بكر نا به عبد الرمحن بن بشر بن احلكم أنا حيىي بن سعيد وهكذا قال أخربنا أبو طاهر نا أب

  عطاء 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و حممد بن حيىي و أمحد بن سعيد الدارمي قالوا حدثنا أبو عاصم  - ٥٨٨
بن عمرو بن عطاء قال مسعت أبا محيد  الساعدي يف عشرة من حدثنا عبد احلميد بن جعفر حدثين حممد 

ألعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا : أصحاب رسول اهللا أحدهم أبو قتادة قال  إين 
  صدقت هكذا كان يصلي النيب : احلديث بطوله وقالوا يف آخر احلديث 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ا فليح بن سليمان حدثين العباس بن سهل الساعدي أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو داود ن - ٥٨٩
اجتمع ناس من األنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي و أبو محيد الساعدي و أبو أسيد الساعدي : قال 

سلم فقال أبو محيد  : دعوين أحدثكم وأنا أعلمكم هبذا قالوا : فذكروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ى اهللا عليه و سلم أحسن الوضوء مث دخل الصالة وكرب فرفع يديه حذو فحدث قال رأيت رسول اهللا صل

منكبيه مث ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليها فلم يصب رأسه ومل يقنعه وحنى يديه عن جنبيه مث رفع 
وم فقال الق: رأسه فاستوى قائما حىت عاد كل عظم منه إىل موضعه مث ذكر بندار بقية احلديث وقال يف آخره 

  هكذا كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كلهم 
بن حيىي يقول من مسع هذا احلديث مث مل يرفع يديه يعين إذا ركع  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت حممد 

  وإذا رفع رأسه من الركوع فصالته ناقصة 
  إسناده ضعيف من أجل فليح : قال األعظمي 

  ة إذا مل يطمئن املصلي يف الركوع أو مل يعتدل يفباب األمر بإعادة الصال



  القيام بعد رفع الرأس من الركوع 

بن بشر  - ٥٩٠ وهذا  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أمحد بن عبدة و حيىي بن حكيم و عبد الرمحن 
: ي عن أبيه عن أيب هريرة نا حيىي بن سعيد نا عبيد اهللا بن عمر حدثين سعيد بن أيب سعيد املقرب - حديث بندار 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث سلم على النيب فرد عليه فقال النيب 
سلم  والذي بعثك باحلق : ارجع فصل فإنك مل تصل حىت فعل ذلك ثالث مرار فقال الرجل : صلى اهللا عليه و 
الصالة فكرب مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن إذا قمت إىل : فقال : ما أعلم غري هذا قال 

راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تعتدل جالسا وافعل ذلك يف صالتك 
  كلها 

  عن سعيد : قال أمحد بن عبدة 
  خرجته يف كتاب الكبري  أخبار علي بن حيىي بن خالد عن أبيه عن رفاعة بن رافع: قال أبو بكر 
بن سعيد إمنا : قال أبو بكر  مل يقل أحد مما روى هذا اخلرب عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد عن أبيه غري حيىي 

  عن سعيد عن أيب هريرة : قالوا 

  باب ذكر البيان أن صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود غري جمزئة ال

  يدعي العلم  أهنا ناقصة جمزئة كما توهم بعض من

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا معاوية نا األعمش وناها هارون بن  - ٥٩١
إسحاق اهلمداين أنا ابن فضيل عن األعمش ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع نا األعمش عن عمارة بن 

ال جتزئ صالة من ال يقيم : اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى : عمري عن أيب معمر عن أيب مسعود قال 
  صلبه يف الركوع والسجود 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

يمان بن عمارة عن أيب معمر عن  - ٥٩٢ أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا ابن أيب عدي عن شعبة عن سل
سلم : قال : أيب مسعود قال  ال يقيم  -أو لرجل  -ئ صالة ألحد ال جتز: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  صلبه يف ركوع وال يف سجود 
عن شعبة قال مسعت سليمان قال  -يعين ابن جعفر  -أخربنا أبو طاهر نا بشر بن خالد العسكري نا حممد 

  : مسعت عمارة بن عمري هبذا اإلسناد 
  يف الركوع والسجود : مثله وقال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن و أمحد بن املقدام قاال حدثنا مالزم بن عمرو  أخربنا - ٥٩٣
 -وكان أحد الوفد  -حدثين جدي عبد اهللا بن بدر عن عبد الرمحن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان 



يقيم صلبه يف الركوع والسجود  صلينا خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم فلمح مبؤخر عينيه إىل رجل ال: قال 
يا معشر املسلمني إنه ال صالة ملن ال يقيم صلبه يف : فلما قضى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال 

  الركوع والسجود 
  هذا حديث أمحد بن املقدام 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتني يف الركوع

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن هارون بن عبد اهللا البزاز حدثين أبو احلسن احلارث بن عبد  - ٥٩٤
أن النيب : حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه  - يعرف بابن اخلازن  - اهللا اهلمداين 

سلم كان إذا ركع فرج أصابعه    صلى اهللا عليه و 
  ناده صحيح إس: قال األعظمي 

باب ذكر نسخ التطبيق يف الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتني ناسخ للتطبيق إذ التطبيق كان 
  مقدما ووضع اليدين على الركبتني مؤخرا بعده فاملقدم منسوخ واملؤخر ناسخ 

هو ابن : قال أبو بكر  -: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن أبان نا عبد اهللا بن يزيد األزدي  - ٥٩٥
قال نا عاصم بن كليب عن عبد الرمحن بن األسود بن علقمة عن عبد  -إدريس بن يزيد األزدي نسبة إىل جده 

سلم الصالة قال : اهللا قال  ا أراد أن يركع طبق يديه بني ركبتيه : علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و  فكرب ومل
بلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كن    -يعين اإلمساك بالركب  -ا نفعل هذا مث أمرنا هبذا فركع ف

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

سلم بوضع اليدين على الركبتني وأن  باب ذكر البيان أن التطبيق غري جائز بعد أمر النيب صلى اهللا عليه و 
يعا كما ذكرنا أخبار التطبيق منهي عنه ال أن هذا من فعل املباح فيجوز التطبيق ووضع اليدين على الركبتني مج

النيب صلى اهللا عليه و سلم يف القراءة يف الصلوات واختالفهم يف السور اليت كان يقرأ فيها صلى اهللا عليه و 
سلم يف الصالة وكاختالفهم يف عدد غسل النيب صلى اهللا عليه و سلم أعضاء الوضوء وكل ذلك مباح فأما 

  وضع اليدين على الركبتني  التطبيق يف الركوع فمنسوخ منهي عنه والسنة

ح وحدثنا  -وهو إمساعيل  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن ابن أيب خالد  - ٥٩٦
يوسف بن موسى نا وكيع و أبو أسامة قاال حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الزبري بن عدي عن مصعب بن سعد 

إنا كنا نفعله مث هنينا مث أمرنا أن :  فرآين أيب سعد فنهاين وقال كنت إذا ركعت وضعت يدي بني ركبيت: قال 
  نرفعهما إىل الركب 



عن حممد بن  -يعين ابن علية  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري نا إمساعيل  - ٥٩٧
أن رجال دخل : فع إسحاق حدثين علي بن حيىي بن خالد بن رافع األنصاري عن أبيه عن عمه رفاعة بن را

مث إذ أنت ركعت فأثبت يديك : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : املسجد فصلى فذكر احلديث بطوله وقال 
  على ركبتيك حىت يطمئن كل عظم منك 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب وضع الراحة على الركبة يف الركوع وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي

  يلي الركبتني 

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سامل الرباد قال  - ٥٩٨
حدثنا عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام بني أيدينا يف : أتينا عقبة بن عمرو أبا مسعود فقلنا 

: أسفل من ذلك مث جاىف مبرفقيه مث قال  املسجد وكرب فلما ركع كرب ووضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه
  هكذا رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي 

  إسناده صحيح لوال أن عطاء بن السائب كان اختلط وجرير ممن روى عنه بعد االختالط : قال األلباين 

  باب األمر بتعظيم الرب عز و جل يف الركوع 

ي بن حجر السعدي نا إمساعيل بن جعفر و سفيان بن عيينة وحدثنا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عل - ٥٩٩
بن سحيم عن  عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال حدثنا سفيان مجيعا عن سليمان 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما الركوع فعظموا فيه : إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد عن أبيه عن ابن عباس 
  الرب 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن املثىن نا عبد اهللا بن زيد نا موسى بن أيوب قال مسعت عمي  - ٦٠٠
قال لنا رسول اهللا } فسبح باسم ربك العظيم { ملا نزلت : إياس بن عامر يقول مسعت عقبة بن عامر يقول 

سلم    اجعلوها يف ركوعكم : صلى اهللا عليه و 
  إسناده ضعيف إياس بن عامر ليس بالقوي كما قال الذهيب : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عيسى عن عبد اهللا بن املبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن  - ٦٠١
  مبثله : عقبة بن عامر 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

أخربين إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد عن أبيه أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عاصم عن ابن جريج  - ٦٠٢
: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كشف الستر فرأى الناس قياما وراء أيب بكر يصلون فقال : عن ابن عباس 

اللهم هل بلغت أنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم لنفسه أو ترى له وإين هنيت أن 



ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فأنه قمن أن يستجاب أقرا راكعا أو 
  لكم 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رفع الستر والناس قيام يصلون وراء : قال لنا حممد بن حيىي قال أبو عاصم مرة 
  أيب بكر 

   وخرب إمساعيل و ابن عيينة ليسا هو هذا التمام وأنا اختصرته

  باب التسبيح يف الركوع

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري و سلم بن جنادة القرشي قاال حدثنا أبو  - ٦٠٣
بن حذيفة قال  صليت مع النيب : معاوية أنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن املستورد بن األحنف عن صلة 

سلم ذات ليلة فكان ركوعه مثل   سبحان ريب العظيم : قيامه فقال يف ركوعه  صلى اهللا عليه و 
  عن األعمش : قال سلم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم قاال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي نا شعبة عن 
  : األعمش هبذا اإلسناد 

سلم ذات ليلة فكان يقول يف ركوعه    ن ريب العظيم سبحا: قال صليت مع النيب صلى اهللا عليه و 
أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي و عبد الرمحن بن مهدي و بن أيب عدي عن شعبة ح وحدثنا بشر 

  ابن خالد العسكري نا حممد بن جعفر نا شعبة هبذا حنوه 

قالوا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و حممد بن أبان و سلم بن جنادة  - ٦٠٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حفص بن غياث حدثنا ابن أيب ليلى عن الشعيب عن صلة عن حذيفة 

  سبحان ريب العظيم ثالثا : كان يقول يف ركوعه 
  إسناده ضعيف ابن أيب ليلى امسه حممد بن عبد الرمحن وهو سيئ احلفظ : قال األلباين 

   الغفران يف الركوعباب التحميد مع التسبيح ومسألة اهللا

وأنا الفقيه نا عبد العزيز نا إمساعيل بن عبد الرمحن قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن  - ٦٠٥
إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قاال حدثنا جرير عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة 

سبحانك اللهم ربنا وحبمدك : يقول يف ركوعه وسجوده كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر أن : قالت 
  اللهم اغفر يل يتأول القرآن 

  : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن منصور هبذا وقال 
  سبحانك اللهم وحبمدك : مما يكثر أن يقول 



  باب التقديس يف الركوع

حدثنا  -يعين ابن احلارث  -نعاين حممد بن عبد األعلى حدثنا خالد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الص - ٦٠٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف ركوعه : شعبة قال أنباين قتادة عن مطرف عن عائشة أهنا قالت 

  سبوح قدوس رب املالئكة والروح : 
ح فجائز للمصلي أن يقول يف ركوعه كل هذا االختالف يف القول يف الركوع من االختالف املبا: قال أبو بكر 

  ما روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول يف ركوعه 

زعم أن املصلي إذا دعا يف صالة املكتوبة مبا   باب الدليل على ضد قول من 

  ليس يف القرآن أن صالته تفسد 

مد بن عبد الرحيم البزاز قاال حدثنا روح أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد و أبو حيىي حم - ٦٠٧
بن عبادة نا ابن جريج أخربين موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن 

اللهم لك ركعت وبك : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا ركع قال : أيب رافع عن علي بن أيب طالب 
  خشع مسعي وبصري وخمي وعظمي وعصيب وما استقلت به قدمي هللا رب العاملني آمنت ولك أسلمت أنت ريب 

  و عظامي : حدثين موسى بن عقبة وقال : مجيعهما لفظا واحدا غري أن حممدا قال قال 
  وخرب مسروق عن عائشة من هذا الباب : قال أبو بكر 

  وكذلك خرب مطرف عن عائشة 
عباس عن أبيه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما  ويف خرب إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن

ا يدعو  السجود فاجتهدوا يف الدعاء ما بان وثبت أن للمصلي فريضة أن يدعو أو جيتهد يف سجوده وإن كان م
ق به ليس من القرآن إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا خاطبهم هبذا األمر وهم يف مكتوبة يصلوهنا خلف الصدي

  ال يف تطوع 
ويف خرب بن أيب الزناد وعن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن الفضل عن عبد الرمحن بن هرمز عن عبيد اهللا بن 

  : أيب رافع عن علي بن أيب طالب 
وجهت وجهي : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا قام إىل الصالة املكتوبة كرب فرفع يديه مث قال 

وإن ليس  - ات واألرض فذكر الدعاء بتمامه ما بان وثبت أن الدعاء يف الصالة املكتوبة للذي فطر السماو
دعا يف املكتوبة مبا ليس يف القرآن فسدت صالته : جائز ال كما قال من زعم  -ذلك الدعاء يف القرآن  أن من 

زعم أنه ليس يف القرآن ال حول وال حول وال قوة إال باهللا يف املكتوبة فسدت صالته و: حىت زعم أن من قال 
فهذه األلفاظ : ال قوة إال باهللا جاز ألن يف القرآن ال قوة إال باهللا فيقال له : ال حول وزعم أنه إن انفرد فقال 

سلم يف افتتاح الصالة يف الركوع وما سنذكره مبشيئة اهللا وإرادته عند  اليت ذكرناها عن النيب صلى اهللا عليه و 
 السجود وبني السجدتني وبعد الفراغ من التشهد قبل السالم وأمر النيب صلى اهللا رفع الرأس من الركوع ويف

ا أحب بعد التشهد يف أي موضع من القرآن ؟ وقد دعا النيب صلى  عليه و سلم املصلي بأن يتخري من الدعاء م



سلم يف أول صالته ويف الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ويف السجود وبني ال سجدتني بألفاظ اهللا عليه و 
ليست تلك األلفاظ يف القرآن فجميع ذلك ينص على ضد مقالة من زعم أن صالة الداعي مبا ليس يف القرآن 

  تفسد 

  باب االعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع

لساعدي أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو داود نا فليح بن سليمان حدثين العباس بن سهل ا - ٦٠٨
اجتمع ناس من األنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي و أبو محيد الساعدي و أبو أسيد الساعدي : قال 

سلم قال محيد  فحدث قال : دعوين أحدثكم فأنا أعلمكم هبذا قالوا : فذكروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ة وكرب فرفع يديه حذو منكبيه مث ركع رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحسن الوضوء مث دخل الصال: 

فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما فلم يصب رأسه ومل يقنعه وحنى يديه عن جنبيه مث رفع رأسه فاستوى 
هكذا كانت صالة رسول اهللا : قائما حىت عاد كل عظم منه إىل موضعه مث ذكر بقية احلديث فقال القوم كلهم 

سلم    صلى اهللا عليه و 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر أخربنا أمحد بن عبدة الضيب حدثنا محاد بن زيد نا ثابت البناين ح وحدثنا أمحد  - ٦٠٩
إين ال آلوا أن أصلي بكم كما رأيت رسول اهللا : بن املقدام نا أمحد بن زيد عن ثابت قال قال لنا أنس بن مالك 

سلم يصلي قال ثابت  ال أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من  وكان أنس يصنع شيئا: صلى اهللا عليه و 
  الركوع انتصب قائما حىت نقول قد نسي 

  باب التسوية بني الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار بندار نا حممد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا سلم بن جنادة نا  - ٦١٠
كان ركوع رسول اهللا صلى : عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال وكيع عن شعبة عن احلكم عن 

سلم ورفعه رأسه بعد الركوع والسجود وجلوسه بني السجدتني قريبا من السواء    اهللا عليه و 
  هذا حديث وكيع 

م بن عتيبة عن عبد أنا شعبة عن احلك -يعين ابن زريع  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدام نا يزيد 
  : الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال 

سلم وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بني السجدتني قريبا من  كان ركوع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  السواء 

ا   باب قول املصلي مسع اهللا ملن محده مع رأس من الركوع مع



د بن رافع أنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج أخربين ابن شهاب عن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حمم - ٦١١
مسع اهللا ملن محده : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بكر بن عبد الرمحن أنه مسع أبا هريرة يقول 

  ربنا ولك احلمد : حني يرفع صلبه من الركوع مث يقول وهو قائم 

  أس من الركوعباب التحميد والدعاء بعد رفع الر

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حجاج بن أيب منهال و أبو صاحل مجيعا عن عبد العزيز  - ٦١٢
بن عبد اهللا بن أيب سلمة ح وحدثنا حممد بن رافع أنا حجني بن املثىن أبو عمر حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة 

: عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  عن عمه املاجشون بن أيب سلمة عن األعرج عن
فإذا رفع رأسه : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا افتتح الصالة كرب فذكرا بعض احلديث وقاال 

ا شئت : قال  - يعين يف الركوع  - مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد وملء السماوات وملء األرض وملء م
  شيء بعد من 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن حيىي بن أبان و أمحد بن يزيد بن عليل املقرئان قاال حدثنا عبد  - ٦١٣
أن : عن عطية بن قيس عن قزعة بن حيىي عن أيب سعيد اخلدري  -يعين عبد العزيز  -اهللا بن يوسف نا سعيد 

اللهم ربنا ولك احلمد ملء : مسع اهللا ملن محده  -عليه و سلم كان يقول إذا قال رسول اهللا صلى اهللا 
السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثنا واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع 

  ربنا لك احلمد : ملا أعطيت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد لفظا واحدا غري أن أمحد قال 
  نا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه حممد بن حيىي حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز هبذا أخرب

  وال معطي ملا منعت : وزاد وقال 
  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حبر بن نصر أيضا نا بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز هبذا 

  باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع

إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا لك : دليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرد بقوله مع ال
  ربنا لك احلمد : احلمد أن اإلمام ال جيوز له أن يزيد بعد الرأس من الركوع على قوله 

لك عن نعيم بن عبد اهللا أن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي أنا ابن وهب عن ما - ٦١٤
علي بن حيىي الزرقي حدثه ح وحدثنا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نعيم 
بن عبد اهللا بن اجملمر عن علي بن حيىي الزرقي وحدثنا احلسن بن حممد أنا روح بن عبادة نا مالك عن نعيم بن 

كنا يوما نصلي وراء رسول اهللا : ربه عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال عبد اهللا أن علي بن حيىي الزرقي أخ
سلم فلما رفع رأسه من الركوع قال  ربنا لك احلمد : مسع اهللا ملن محده فقال رجل وراءه : صلى اهللا عليه و 



: فا ؟ قال من الذي تكلم آن: محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  لقد رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أوال : رجل أنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع لألمر حيدث فيدعو األمام يف القنوت

  بعد رفع الرأس من الركوع يف الركعة األخرية من صالة الفريضة 

ما حدثنا الزهري إال عن سعيد بن : ر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان قال أنا أبو طاه - ٦١٥
صلى الصبح فلما رفع رأسه من الركعة الثانية ح وحدثنا أمحد بن عبدة و سعيد بن : املسيب عن أيب هريرة قال 

ا رفع : عبد الرمحن قاال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و مل
اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني : سلم رأسه من آخر ركعة قال 

  مبكة 
  اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنني كسين يوسف : من املسلمني وقالوا : زاد أمحد 

  يف كتاب الصالة كتاب الكبري وقد خرجت هذا الباب بتمامه : قال أبو بكر 

  باب القنوت يف صالة املغرب

 :  

مسعت ابن أيب : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار أنا حممد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال  - ٦١٦
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقنت يف املغرب والصبح : ليلى قال مسعت الرباء بن عازب 

  نوت يف صالة العشاء األخريباب الق

 :  

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أنا أبو داود حدثنا هشام بن حيىي عن أيب كثري عن سلمة  - ٦١٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى العشاء اآلخرة فرفع رأسه من الركوع فقال : عن أيب هريرة 

اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد مسع اهللا ملن محده قنت فقال 
اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني من أهل مكة اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنني كسين 

  يوسف 

ا يفعله العامة يف قنوت الوتر باب القنوت يف الصلوات كلها وتأمني املأمومني عند دعاء اإلمام يف القنوت ضد م
  فيضجون بالدعاء مع دعاء اإلمام 



بن املسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد بن حممد قال أخربنا  - ٦١٨ أخربنا الشيخ اإلمام أبو احلسن علي 
مد بن األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قرأة عليه قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حم

إسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن حيىي أنا أبو النعمان أنا ثابت بن يزيد أبو زيد األحول حدثنا هالل بن خباب 
قنت النيب صلى اهللا عليه و سلم شهرا متتابعا يف الظهر والعصر واملغرب : عن عكرمة عن بن عباس قال 

يف الركعة األخرية يدعوا على حي من بين سليم  والعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال مسع اهللا ملن محده
  علي رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه قال أرسل إليهم يدعوهم إىل اإلسالم فقتلوهم 

  هذا مفتاح القنوت : قال عكرمة 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

يقنت إذا دعا ألحد أو  باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يقنت دهره كله وإنه إمنا كان
  يدعو على أحد 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أبو داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد و  - ٦١٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يقنت إال أن يدعو ألحد أو يدعو على أحد : أيب سلمة عن أيب هريرة 

  ربنا ولك احلمد اللهم أنج : ملن محده قال  مسع اهللا: وكان إذا قال 
  وذكر احلديث 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حممد بن مرزوق الباهلي حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثنا  - ٦٢٠
ال ي: سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس  سلم كان  قنت إال إذا دعا القوم أو دعا أن النيب صلى اهللا عليه و 

  على قوم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ترك القنوت عند زوال احلادثة اليت هلا يقنت

والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك احلادثة اليت كان هلا يقنت ال 
  نت أكثر من شهر نسخا للقنوت وال كما توهم من قال إنه ال يق

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي نا الوليد بن مسلم حدثين أبو عمرو األوزاعي عن  - ٦٢١
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قنت يف صالة شهرا يقول يف قنوته : حيىي حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة 

ن هشام اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة اللهم أنج املستضعفني من اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة ب
فأصبح رسول : املؤمنني اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنني كسين يوسف قال أبو هريرة 

ا تراهم قد قدموا ؟ : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فلم يدع هلم فذكرت ذلك له فقال    أو م



غلط يف االحتجاج هبا بعض من مل ينعم النظر يف ألفاظ األخبار ومل يستوعب أخبار النيب صلى  باب ذكر أخبار
سلم يف القنوت فاحتج هبا وزعم أن القنوت يف الصالة منسوخ منهي عنه    اهللا عليه و 

عن ابن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن سامل  - ٦٢٢
سلم قال يف صالة الفجر حني رفع رأسه من الركوع : عمر  ربنا ولك احلمد يف : أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و 

ليس لك { اللهم العن فالنا وفالنا دعا على ناس من املنافقني فأنزل اهللا تبارك وتعاىل : الركعة األخرية مث قال 
  } ظاملون  من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حبيب احلارثي حدثنا خالد بن احلارث عن حممد بن عجالن عن  - ٦٢٣
ليس { أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو على أربعة نفر فأنزل اهللا عز و جل : نافع عن عبد اهللا 

  فهداهم اهللا لإلسالم : قال } ون لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظامل
  هذا حديث غريب أيضا : قال أبو بكر 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا خالد بن احلارث حدثنا حممد بن عجالن عن أبيه 
  : عن أيب هريرة قال 

سلم يدعو على أحياء من العرب فأنزل اهللا ليس لك من { : تبارك وتعاىل  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  مث هداهم إىل اإلسالم : قال } األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون 

ففي هذه األخبار داللة على أن اللعن منسوخ هبذه اآلية ال أن الدعاء الذي كان النيب صلى اهللا : قال أبو بكر 
مني أن ينجيهم اهللا من أيديهم إذ غري جائز أن تكون عليه و سلم يدعو ملن كان يف أيدي أهل مكة من املسل

يف قوم مؤمنني يف يدي قوم كفار يعذبون وإمنا أنزل } أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون { : اآلية نزلت 
فيمن كانوا يدعو النيب صلى اهللا عليه و } أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون { اهللا عز و جل هذه اآلية 

سلم من األمر  سلم عليهم باللعن من املنافقني والكفار فأعلمه اهللا عز و جل أن ليس للنيب صلى اهللا عليه و 
سلم يلعنهم يف قنوته وأخرب أنه من إن تاب عليهم فهداهم  شيء يف هؤالء الذين كان النيب صلى اهللا عليه و 

هم ال من كان النيب صلى اهللا عليه و سلم لإلميان أو عذهبم على كفرهم ونفاقهم فهم ظاملون وقت كفرهم ونفاق
بن هشام و عياش بن  يدعو هلم من املؤمنني أن ينجيهم من أيدي أعدائهم من الكفار فالوليد بن الوليد و سلمة 
أيب ربيعة واملستضعفون من أهل مكة مل يكونوا ظاملني يف وقت دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن ينجيهم من 

كفار ومل يترك النيب صلى اهللا عليه و سلم الدعاء هلم بالنجاة من أيدي كفار أهل مكة إال بعدما أيدي أعدائهم ال
جنوا من أيديهم ال لنزول هذه اآلية اليت نزلت يف الكفار واملنافقني الذين كانوا ظاملني ال مظلومني أال تسمع خرب 

اهللا عليه و سلم ذات يوم فلم يدع هلم فذكرت حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة فأصبح النيب صلى 
أو ما تراهم قد قدموا ؟ فأعلم صلى اهللا عليه و سلم أنه إمنا ترك القنوت والدعاء بأن جناهم اهللا : ذلك له فقال 

إذ اهللا قد استجاب هلم فنجاهم ال لنزول اآلية اليت نزلت يف غريهم ممن هو ضدهم إذ من دعاء النيب صلى اهللا 
سلم بأن ينجيهم مؤمنون مظلومون ومن كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو عليهم باللعن كفار عليه و 

ومنافقون ظاملون فأمر اهللا عز و جل نبيه صلى اهللا عليه و سلم بأن يترك لعن من كان يلعنهم وأعلم أهنم ظاملون 
ا بينته وأن ليس للنيب صلى اهللا عليه و سلم من أمرهم شيء وأن اهللا إن شاء عذ هبم أو تاب عليهم فتفهموا م



  تستيقنوا بتوفيق خالقكم غلط من احتج هبذه األخبار أن القنوت من صالة الغداة منسوخ هبذه اآلية 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب التكبري مع اإلهواء للسجود

ج أخربين ابن شهاب عن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع أنا عبد الرزاق أخربنا ابن جري - ٦٢٤
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب حني يهوي ساجدا : بكر بن عبد الرمحن أنه مسع أبا هريرة يقول 

  باب التجايف باليدين عند اإلهواء إىل السجود

قال  -دار وهذا لفظ بن -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و حممد بن حيىي و أمحد بن سعيد الدارمي  - ٦٢٥
مسعت أبا محيد الساعدي يف : حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد احلميد بن جعفر نا حممد بن عمرو عن عطاء قال 

أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا : عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيهم أبو قتادة قال أبو محيد 
سلم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ك ان إذا قام إىل الصالة فذكر بعض احلديث وقال مث صلى اهللا عليه و 

  اهللا أكرب مث يهوي إىل األرض وجيايف يديه عن جنبيه : يقول 
: مث يسجد وقالوا مجيعا قالوا : يهوى إىل األرض جمافيا يديه عن جنبيه زاد حممد بن حيىي : وقال حممد بن حيىي 

  صدقت هكذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي 
  إسناده صحيح وقد مر من قبل : األعظمي  قال

باب البدء بوضع الركبتني على األرض قبل اليدين إذا سجد املصلي إذ هذا الفعل ناسخ ملا خالف هذا الفعل 
  من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم واألمر به 

بن حيىي و  - ٦٢٦ رجاء بن حممد العذري أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن مسلم و أمحد بن سنان و حممد 
أن : قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شريك بن عبد اهللا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد 
  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه : وقال أمحد و رجاء 

  إسناده ضعيف شريك بن عبد اهللا ضعيف لسوء حفظه وقد تفرد به كما قال الدارقطين وغريه : قال األلباين 

باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بدئه بوضع اليدين قبل الركبتني عند إهوائه إىل السجود 
وخ فرأى استعمال اخلرب والبدء بوضع منسوخ غلط يف االحتجاج به بعض من مل يفهم من أهل العلم أنه منس

  اليدين على األرض قبل الركبتني 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عمرو بن متام املصري حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد العزيز بن  - ٦٢٧
اهللا صلى كان رسول : أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال : حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر 



سلم يفعل ذلك    اهللا عليه و 
  إسناده صحيح وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ورجحه احلافظ على حديث وائل وعلقه البخاري : قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على أن األمر بوضع اليدين قبل الركبتني عند السجود منسوخ

دين قبل الركبتني مقدما واألمر بوضع الركبتني وأن وضع الركبتني قبل اليدين ناسخ إذا كان األمر بوضع الي
  قبل اليدين مؤخرا فاملقدم منسوخ واملؤخر ناسخ 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن كهيل حدثين أيب عن أبيه عن  - ٦٢٨
  بالركبتني قبل اليدين  كنا نضع اليدين قبل الركبتني فأمرنا: سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال 

سلمة متروك كما يف التقريب وابنه ابراهيم ضعيف : قال األلباين    إسناده ضعيف جدا امساعيل بن حيىي بن 

  باب البدء برفع اليدين من األرض قبل الركبتني عند رفع الرأس من السجود

ء بن حممد العذري و علي بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي و أمحد بن سنان و رجا - ٦٢٩
: مسلم قالوا حدثنا سهل بن هارون أخربنا شريك بن عبد اهللا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يضع ركبتيه قبل يديه ويرفع يديه قبل ركبتيه إذا رفع 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  ألرض يف السجود إذ مها يسجدان كسجود الوجهباب وضع اليدين على ا

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام قالوا حدثنا  - ٦٣٠
إن اليدين تسجدان كما يسجد : إمساعيل أنا أيوب وقال املؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال 

  ه فليضع يديه وإذا رفعه فلريفعهما الوجه فإذا وضع أحدكم وجه
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر عدد األعضاء اليت تسجد من املصلي يف صالته إذا سجد املصلي

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى حدثنا عبد اهللا بن يوسف حدنا الليث حدثين ابن اهلاد  - ٦٣١
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا : سعد بن أيب وقاص عن عباس بن عبد املطلب  عن حممد بن إبراهيم عن عامر بن

  إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه : عليه و سلم يقول 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بالسجود على األعضاء السبعة اللوايت يسجدن مع املصلي إذا سجد



و طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي أنا أبو عوانة عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن أخربنا أب - ٦٣٢
  أمرت أن أسجد على سبعة وال أكف شعرا وال ثوبا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 

شعبة و روح بن القاسم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا  - ٦٣٣
أمرت أن أسجد على : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس 

  سبعة أعظم وال أكف شعرا وال ثوبا 

  باب ذكر تسمية األعضاء السبعة اليت أمر املصلي بالسجود عليهن

بن دينار عن طاوس عن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن - ٦٣٤ املخزومي نا سفيان عن عمرو 
أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يسجد على سبعة على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه وهنى : ابن عباس قال 

  أن يكف شعرا أو ثوبا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

مثله إال أنه قال : ن أبيه عن ابن عباس أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا املخزومي نا سفيان عن ابن طاوس ع - ٦٣٥
  أو يكف ثيابه أو شعره : 

  هو واحد : وكان ابن طاوس مير يده على جبهته وأنفه يقول 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب أخربين ابن جريج عن عبد اهللا بن  - ٦٣٦
وال  -أمرت أن أسجد على سبع : صلى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا : طاوس عن أبيه عن ابن عباس 

  اجلبهة واألنف واليدين والركبتني والقدمني  - أكف الشعر وال الثياب 

  باب إمكان اجلبهة و األنف من األرض يف السجود

لعباس أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار بندار حدنا أبو داود نا فليح بن سليمان حدثين ا - ٦٣٧
اجتمع ناس من األنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي و أبو محيد الساعدي و أبو : بن سهل الساعدي قال 

دعوين أحدثكم فأنا أعلمكم : أسيد الساعدي فذكروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو محيد 
الوضوء مث دخل الصالة فذكر بعض  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحسن: فحدث قال : هبذا قالوا 

رفع رأسه فقام القوم كلهم : احلديث وقال  : مث سجد فأمكن جبهته وأنفه من األرض وحنى يديه عن جنبيه مث 
  هكذا كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف وقد مضى بيان علته : قال األعظمي 

  ىت يطمئن كل عظم من املصلي إىلباب إثبات اليدين مع الوجه على األرض ح

  موضعه 



عن حممد بن إسحاق حدثين  -يعين ابن علية  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر مؤمل بن هشام أنا إمساعيل  - ٦٣٨
سلم قال : علي بن حيىي ابن خالد عن أبيه عن عمه عن رفاعة يف احلديث الطويل  أن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم بإعادة الصالة قال  للرجل الذي صلى وأمره النيب مث إذا أنت سجدت فأثبت وجهك : صلى اهللا عليه و 
  ويديك حىت يطمئن كل عظم منك إىل موضعه 

  إسناده حسن وقد مر من قبل : قال األعظمي 

  باب السجود على إلييت الكف

بن واقد حدثين  يعين ابن احلسني -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم نا علي  - ٦٣٩
سلم يسجد على إلييت الكف : أيب حدثين أبو إسحاق قال مسعت الرباء قال    كان النيب صلى اهللا عليه و 

  ورجاله رجال الصحيح كما يف جممع الزوائد  ٢٩٥/  ٤رواه أمحد : قال األعظمي 

  باب وضع اليدين حذو املنكبني يف السجود

دار نا أبو عامر أنا فليح بن سليمان املدين حدثين عباس بن سهل أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بن - ٦٤٠
اجتمع أبو محيد الساعدي و أبو أسيد الساعدي و سهل بن سعد و حممد بن مسلمة فقال أبو : الساعدي قال 

مث سجد : أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فكرب فذكر بعض احلديث وقال : محيد 
فه وجبهته وحنى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه مث رفع رأسه حىت رجع كل عظم يف موضعه فأمكن أن

  حىت فرغ 
  إسناده ضعيف وقد مر من قبل : قال األعظمي 

  باب إباحة وضع اليدين يف السجود حذاء األذنني وهذا اختالف املباح

دثنا ابن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ح - ٦٤١
سلم فرأيته حني : أتيت املدينة فقلت : عن وائل ابن حجر قال  ألنظرن إىل صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مث هوى فسجد : فرأيت إهباميه حبذاء أذنيه فذكر بعض احلديث وقال  -يعين يديه  -افتتح الصالة كرب فرفع 
  مقدار حني افتتح الصالة  فصار رأسه بني كفيه

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ضم أصابع اليدين يف السجود

 -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن هارون بن عبد اهللا البزاز حدثين احلارث بن عبد اهللا اهلمداين  - ٦٤٢
أن النيب صلى اهللا عليه و  :حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه  -يعرف بابن اخلازن 

  سلم كان إذا سجد ضم أصابعه 
  إسناده صحيح لوال عنعة هشيم : قال األلباين 



  باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة يف السجود

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي املصري حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد  - ٦٤٣
: مد القرشي و يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو بن عطاء عن يزيد بن حم

سلم فذكروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 
يته إذا كرب جعل يديه أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأ: فقال أبو محيد الساعدي 

حذاء منكبيه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل فقار مكانه 
فإذا سجد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة فإذا جلس يف الركعتني جلس 

  م رجله اليسرى وجلس على مقعدته على رجله اليسرى فإذا جلس يف الركعة األخرية قد

  باب االعتدال يف السجود والنهي عن افتراش الذراعني األرض

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب و األشج قاال حدثنا أبو خالد ح وحدثنا هارون  - ٦٤٤
ابن منري ح وحدثنا سلم بن جنادة بن إسحاق حدنا ابن فضيل وحدنا عبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد القطواين نا 

القرشي حدنا وكيع ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و وكيع كلهم عن األعمش عن أيب سفيان عن 
سلم : جابر قال    إذا سجد أحدكم فليعتدل وال يفترش ذراعيه افتراش السبع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي أنا أيب عن ابن إسحاق أخرب - ٦٤٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثين مسعر بن كدام اهلاليل عن آدم بن علي البكري عن ابن عمر قال 

فعلت ذلك سجد ال تبسط ذراعيك كبسط السبع وادغم على راحتيك وجتاف عن ضبعيك فإنك إذا : سلم 
  كل عضو منك 

  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب رفع العجيزة واإلليتني يف السجود

وصف لنا الرباء بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر أخربنا شريك عن أيب إسحاق قال  - ٦٤٦
   عليه و سلم يفعل هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا: عازب السجود فوضع يديه باألرض ورفع عجيزته وقال 

  إسناده ضعيف شريك وهو ابن عبد اله سيئ احلفظ : قال األلباين 

  باب ترك التمدد يف السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن سعيد الدارمي و أمحد بن منصور و اليسري بن مزيد قالوا حدثنا  - ٦٤٧
كان رسول : خربنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال أ - وهو ابن مشيل  -النضر 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى جخى 



جخ الذي ال يتمدد يف ركوعه وال يف : قال النضر : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت اليسري يقول 
  سجوده 

  هو جخ : والعرب تقول : صور املروزي يقول قال النضر أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت أمحد بن من
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  لوال اختالط أيب اسحق وهو السبيعي وعنعنته : قال األلباين 

  باب التجايف يف السجود

بكر  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد وسعد ابنا عبد اهللا بن عبد احلكم املصريان قاال حدثنا أيب أخربنا - ٦٤٨
أن رسول اهللا : بن مضر عن جعفر وهو ابن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة 

سلم كان إذا صلى فرج بني يديه حىت يبدو إبطاه    صلى اهللا عليه و 

عبد  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي و حممد بن رافع و عبد الرمحن بن بشر قالوا حدثنا - ٦٤٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : الرزاق أخربنا معمر عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا 

  كان إذا سجد جاىف حىت يرى بياض إبطيه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ت قرأت على هذا مما كن: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حبيب احلارثي حدثنا املغرية قال  - ٦٥٠
: الفضيل عن أيب حريز وحدثين أبو حريز أن قيسا بن أيب حازم حدثه أن عدي بن عمرية احلضرمي حدثه قال 

  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد يرى بياض إبطيه 
يز مبثله أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا املعتمر قال قرأت على الفضيل عن أيب حر

  : وقال 
  يرى بياض إبطه 

  إسناده ضعيف أبو حريز وامسه عبد اهللا بن احلسني األسدي صدوق خيطئ : قال األلباين 

  باب فتح أصابع الرجلني يف السجود واالستقبال بأطرافهن القبلة

ن جعفر حدثين أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد القطان امالء حدثنا عبد احلميد ب - ٦٥١
سلم أحدهم : حممد بن عطاء عن أيب محيد الساعدي قال  مسعته يف عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة اعتدل قائما وذكر بعض احلديث : أبو قتادة بن ربعي قال 
  مث جاىف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه  اهللا أكرب: مث هوى إىل األرض ساجدا مث قال : وقال 

يعين ابن حيىي  - أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهري عبد اجمليد بن إبراهيم املصري حدثنا شعبة  - ٦٥٢
حلحلة حدثه عن حممد بن عمرو بن  -التجييب  ثنا حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب أن حممد بن عمرو بن 



لسا مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه أنه كان جا: عطاء 
أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيته إذا كرب جعل : و سلم فقال أبو محيد الساعدي 

وى حىت يعود كل فقار منه يديه حذاء منكبيه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره فإذا رفع رأسه است
  مكانه وإذا سجد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما واستقبل بأصابع رجليه القبلة 

  باب ضم الفخذين يف السجود

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد اهللا بن عبد احلكم نا أيب أخربنا الليث بن سعد عن دراج أيب  - ٦٥٣
إذا سجد أحدكم فال : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ة السمح عن ابن حجرية عن أيب هرير

  يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه 
  إسناده ضعيف دراج فيه ضعف : قال األلباين 

  باب ضم العقبني يف السجود

 -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي و إمساعيل بن إسحاق الكويف  - ٦٥٤
قاال حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب حدثين عمارة بن غزية قال مسعت أبا النضر  -سكن الفسطاط 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان معي فقدت رس: يقول مسعت عروة بن الزبري يقول قالت عائشة زوج النيب 
أعوذ برضاك من : على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبال بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول 

ا فيك فلما انصرف قال  يا عائشة أخذك : سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثين عليك ال أبلغ كل م
وأنا : وأنت يا رسول اهللا قال : ن آدمي إال له شيطان فقلت ما م: أمالك شيطان ؟ قال : شيطانك فقالت 

  ولكين دعوت اهللا عليه فأسلم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  فوقعت يدي على باطن قدميه ومها منتصبان : باب نصب القدمني يف السجود يف خرب أيب هريرة عن عائشة 

الدورقي و علي بن شعيب قاال حدثنا أبو أسامة  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم - ٦٥٥
بن حيىي بن حبان عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن عائشة قالت  فقدت : حدثا عبيد اهللا عن حممد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة يف الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه ومها 
اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال  :منتصبتان فسمعته يقول 

  أحصي مدحك وال ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

  باب وضع الكفني على األرض ورفع املرفقني يف السجود



 -ابن مهدي يعين  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي حدثنا عبد الرمحن  - ٦٥٦
إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبيد اهللا بن أياد بن لقيط عن أبيه عن الرباء بن عازب قال 

  سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي و عمر بن حفص الشيباين قاال حدثنا  - ٦٥٧
كان رسول اهللا :  بن عبد اهللا بن أخي يزيد بن األصم عن عمه عن خالته ميمونة قالت سفيان عن عبيد اهللا

سلم إذا سجد لو أن هبمة أرادت أن متر من حتت يديه مرت    صلى اهللا عليه و 
سلم كان : حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن األصم وقال : وقال عمر بن حفص قال  أن النيب صلى اهللا عليه و 

  جاىف يديه حىت لو أن هبمة أرادت أن متر حتتها مرت إذا سجد 

وهو ابن أيب  - يعين ابن مهدي نا سفيان عن منصور عن سامل  -حدثنا حممد بن بشار نا عبد الرمحن  - ٦٥٨
ما منكم أحد إال وقد وكل به : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اجلعد عن أبيه عن ابن مسعود قال 

وإياي ولكن اهللا أعانين عليه حىت أسلم : وإياك يا رسول اهللا ؟ قال : رينه من املالئكة قالوا قرينه من اجلن وق
  فال يأمرين إال خبري 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب طول السجدة والتسوية بينه وبني الركوع وبني القيام بعد رفع الرأس من

  الركوع 

يعين ابن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا سلم بن جنادة  - نا حممد  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار - ٦٥٩
بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال  كان ركوع رسول اهللا : حدثنا وكيع عن شعبة عن احلكم عن عبد الرمحن 

سلم ورفع رأسه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بني السجدتني قريبا من السواء    صلى اهللا عليه و 

هر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري و سلم بن جنادة القرشي قاال حدثنا أبو معاوية أنا أبو طا - ٦٦٠
صليت مع رسول اهللا : حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن املستورد بن األحنف عن صلة عن حذيفة قال 

سلم ذات ليلة فذكر احلديث وذكر  كع فكان ركوعه أنه قرأ يف ركعة البقرة والنساء مث ر: صلى اهللا عليه و 
  مثل قيامه مث سجد فكان سجوده مثل ركوعه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبيدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا حيىي بن آدم عن مسعر عن احلكم بن  - ٦٦١
كان قيام النيب صلى اهللا عليه و سلم وركوعه : عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال 

  ده وجلوسه ال يدرى أيه أفضل وسجو
  أطول : قال أبو بكر يريد أفضل 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  باب النهي عن نقرة الغراب يف السجود

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي و أبو عاصم قاال حدثنا عبد احلميد بن جعفر حدثين أيب عن  - ٦٦٢
ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن عبد احلميد بن جعفر هبذا متيم بن حممود عن عبد الرمحن بن شبل 

يف الفرائض وقاال : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نقرة الغراب قال سلم بن جنادة : اإلسناد قال 
  وافتراش السبع وأن يوطن الرجل املكان كما يوطنه البعري : مجيعا 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 
  لكن له شاهد يتقوى به : باين قال األل

ا   باب إمتام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية املنتقص ركوعه وسجوده سارق

  أو هو سارق من صالته 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حيىي حممد بن عبد الرمحن البزاز نا احلكم بن موسى أبو صاحل حدثنا  - ٦٦٣
قال رسول اهللا : بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال  الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي

سلم  ال : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته قالوا يا رسول اهللا كيف يسرق صالته ؟ قال : صلى اهللا عليه و 
  يتم ركوعها وال سجودها 

لكن له شاهد يتقوى به . . وية إسناده صحيح لوال عنعنة الوليد فإنه كان يدلس تدليس التس: قال األعظمي 
  )  ٥٦/  ٣( عند أمحد 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب حدثنا أبو خالد عن حممد بن إسحاق عن  - ٦٦٤
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر فبصر برجل : سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال 

فالن اتق اهللا أحسن صالتك أترون إين ألراكم إين ألرى من خلفي كما أرى من بني يدي  يا: يصلي فقال 
  أحسنوا صالتكم وأمتوا ركوعكم وسجودكم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إمساعيل بن إسحاق حدثنا صفوان بن صاحل حدنا الوليد بن مسلم حدنا  - ٦٦٥
صلى : ود نا أبو صاحل األشعري عن أيب عبد اهللا األشعري قال شيبة بن األحنف األوزاعي حدنا أبو سالم األس

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأصحابه مث جلس يف طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر 
سلم  أترون هذا من مات على هذا مات على غري ملة حممد ينقر : يف سجوده فقال النيب صلى اهللا عليه و 

قر الغراب الدم إمنا مثل الذي يركع وينقر يف سجوده كاجلائع ال يأكل إال التمرة والتمرتني فماذا صالته كما ين
  تغنيان عنه فأسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار أمتوا الركوع والسجود 

عاص أمراء األجناد عمرو بن ال: من حدثك هبذا احلديث ؟ فقال : قال أبو صاحل فقلت أليب عبد اهللا األشعري 
  و خالد بن الوليد و يزيد بن أيب سفيان و شرحبيل بن حسنة كل هؤالء مسعوه من النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال األلباين 



  باب إجياب إعادة الصالة اليت ال يتم املصلي فيها سجوده إذ الصالة اليت ال

  يتم للمصلي ركوعها وال سجودها غري جمزئة عنه 

بن فضيل ح وحدثنا أخربن - ٦٦٦ ا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا ابن إدريس و حممد 
ح وحدثنا سعيد  سلم بن جنادة حدثنا وكيع ح وحدنا هارون بن إسحاق حدثنا ابن فضيل مجعيا عن األعمش 

األعمش عن عمارة  بن عبد الرمحن املخزومي حدثنا سفيان عن األعمش ح وحدثنا الدورقي نا أبو معاوية أنا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جتزئ صالة ال يقيم : بن عمري عن أيب معمر عن ابن مسعود قال 

  الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

زم بن عمرو حدثين أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن املثىن و أمحد بن املقدام قاال حدثنا مال - ٦٦٧
صليت : قال  - وكان أحد الوفد  - جدي عبد اهللا بن بدر عن عبد الرمحن بن علي عن أبيه علي بن شيبان 

خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلمح مبؤخر عينه إىل رجل ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود فلما 
املسلمني إنه ال صالة ملن ال يقيم صلبه يف الركوع  يا معشر: قضى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال 

  والسجود 
  هذا حديث أمحد بن املقدام 

  إسناده حسن صحيح : قال األعظمي 

  باب التسبيح يف السجود

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و حممد بن أبان و سلم بن جنادة قالوا حدثنا حفص  - ٦٦٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : نا ابن أيب ليلى عن الشعيب عن صلة عن حذيفة حدث -وهو ابن غياث  -

  سبحان ريب العظيم ثالثا ويف سجوده سبحان ريب األعلى ثالثا : يقول يف ركوعه 
  إسناده ضعيف كما تقدم : قال األلباين 

حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام و سلم بن جنادة قاال  - ٦٦٩
صليت مع رسول اهللا صلى اهللا : عن سعد بن عبيدة عن املستورد بن األحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال 

  سبحان ريب األعلى : مث سجد فقال يف سجوده : عليه و سلم فذكر احلديث وقال 
  عن األعمش : قال سلم بن جنادة 

  إسناده صحيح ومضى : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عبد اهللا بن زيد نا موسى بن أيوب قال مسعت عمي إياس  - ٦٧٠
قال لنا النيب صلى اهللا عليه و } سبح اسم ربك األعلى { يقول ملا نزلت : بن عامر يقول مسعت عقبة بن عامر 



  اجعلوها يف سجودكم : سلم 
  بن عيسى عن بن املبارك عن موسى أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر مبثله  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد

  لنا : ومل يقل 
  إسناده ضعيف ومضى : قال األلباين 

  باب الدعاء يف السجود

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و علي بن شعيب قاال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد اهللا  - ٦٧١
فقدت رسول اهللا صلى : يان عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن عائشة قالت عن حممد بن حيىي بن ح

سلم ذات ليلة يف الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه ومها منتصبتان فسمعته  اهللا عليه و 
عليك  اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك ال أحصي ثناء: يقول 

  أنت كما أثنيت على نفسك 
  هذا حديث الدورقي 
  ال أحصي مدحك وال ثناء عليك : عن عبيد اهللا وقال : وقال علي بن شعيب 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أنا ابن وهب حدثين حيىي بن أيوب عن عمارة بن  - ٦٧٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف : يرة غزية عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هر

  اللهم اغفر يل ذنيب كله دقه وجله وأوله وآخره وعالنيته وسره : سجوده 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان و حبر بن نصر قاال حدثنا ابن وهب أخربنا ابن أيب  - ٦٧٣
الفضل عن عبد الرمحن بن األعرج عن عبد اهللا بن أيب رافع عن علي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن 

مث إذا سجد قال يف : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قام إىل الصالة املكتوبة كرب فذكر احلديث وقال : 
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ريب سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره : سجوده 
  هللا أحسن اخلالقني تبارك ا

  باب األمر يف االجتهاد يف الدعاء يف السجود يف الصالة املكتوبة وما يرجى

  يف ذلك الوقت من إجابة الدعاء 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إمساعيل بن جعفر و سفيان بن عيينة وحدثنا عبد اجلبار  - ٦٧٤
يمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد عن بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال  حدنا سفيان عن سل

سلم الستارة والناس صفوف خلف أيب بكر فقالوا : أبيه عن ابن عباس قال  كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم : 

  دباب إباحة السجود على الثياب اتقاء احلر والرب



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي و حممد بن عبد األعلى قاال نا بشر بن مفضل نا غالب  - ٦٧٥
سلم يف شدة احلر فإذا : القطان عن بكر بن عبد اهللا عن أنس قال  كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة احلر وسجد عليه 
  فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن وجهه من األرض بسط ثوبه فسجد عليه : عاين وقال الصن

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن إسحاق الصنعاين حدثنا سعيد بن أيب مرمي حدثنا إبراهيم بن  - ٦٧٦
اهللا عليه و أن رسول اهللا صلى : إمساعيل بن أيب حبيبة حدثين عبد الرمحن بن ثابت بن صامت عن أبيه عن جده 

  سلم صلى يف مسجد بين عبد األشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه يقيه الكساء برد احلصا 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب السنة يف اجللوس بني السجدتني

وأخربنا أبو احلسن علي بن مسلم بن حممد السلمي نا أبو حممد عبد العزير بن أمحد الكناين قال أخربنا  - ٦٧٧
بن الفضل بن ا ألستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قرأة عليه قال أخربنا أبو طاهر نا حممد 

حممد بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبد امللك بن 
أبا محيد : قال مسعت : ن عمرو بن عطاء الصباح املسمعي حدثنا عبد احلميد بن جعفر املدين عن حممد ب

أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا : الساعدي يف عشرة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كان رسول : فاعرض قال : بلى قالوا : ما كنت أقدمنا له صحبة وال أطولنا له تباعة قال : عليه و سلم قالوا 

لم إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت حياذي منكبيه مث كرب واعتدل قائما حىت يقر كل اهللا صلى اهللا عليه و س
عظم يف موضعه معتدال مث يقرأ مث يرفع يديه ويكرب ويركع فيضع راحتيه على ركبتيه وال يصب رأسه وال يقنعه 

عظم يف موضعه معتدال مث  مسع اهللا ملن محده ويرفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه معتدال حىت يقر كل: مث يقول 
يكرب ويسجد فيجايف جنبيه مث يرفع رأسه فيثين رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجله اليمىن مث يقوم 

  فيصنع يف الركعة األخرى مثل ذلك مث يقوم من السجدتني فيصنع مثل ما صنع حني افتتح الصالة 

اهللا بن سعيد األشج قاال انا أبو خالد حدثنا هارون بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب و عبد - ٦٧٨
مسعت : إسحاق حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن حيىي بن سعيد قال 

إن من السنة يف : القاسم بن حممد يقول حدثنا عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عبد اهللا بن عمر قال 
  جع رجلك اليسرى وتنصب اليمىن إذا جلست يف الصالة الصالة أن تض

  عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه : هذا حديث ابن فضيل وقال اآلخرون 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

لقاسم بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن حيىي بن سعيد عن ا - ٦٧٩
من سنة الصالة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمىن : حممد عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 

  وكان النيب إذا جلس يف الصالة أضجع اليسرى ونصب اليمىن : قال 



صلى اهللا عليه و وكان النيب : أعين قوله  -هذه الزيادة اليت يف خرب ابن عيينة ال أحسبها حمفوظة : قال أبو بكر 
  سلم إذا جلس يف الصالة أضجع اليسرى ونصب اليمىن 

باب إباحة اإلقعاء على القدمني بني السجدتني وهذا من جنس اختالف املباح فجائز أن يقعي املصلي على 
  القدمني بني السجدتني وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمىن 

ىي نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حي - ٦٨٠
: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال : هي السنة فقلنا : قلنا البن عباس يف اإلقعاء على القدمني ؟ فقال : طاوسا يقول 

  بل هي سنة نبيك صلى اهللا عليه و سلم 

أنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أيب  -ته من أصله وكتب -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن األزهر  - ٦٨١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالته إذا سجد العباس بن سهل بن سعد : عن ابن إسحاق قال حدثين 

جلست بسوق املدينة يف الضحى مع أيب أسيد مالك ابن ربيعة ومع أيب محيد صاحب رسول اهللا : ساعد قال 
سلم ومه ا من رهطة من بين ساعدة ومع أيب قتادة احلارث بن ربعي فقال بعضهم لبعض وأنا صلى اهللا عليه و 

أنا أعلم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منكما كل يقوهلا لصاحبه فقالوا ألحدهم فقم فصلي بنا : أمسع 
لة مث كرب مث قرأ بعض حىت ننظر أتصيب صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم ال فقام أحدمها فاستقبل القب

القرآن مث ركع فأثبت يديه على ركبتيه حىت اطمأن كل عظم منه مث رفع رأسه فاعتدل حىت رجع كل عظم منه 
مث قال مسع اهللا ملن محده مث وقع ساجدا على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه راجال بيديه حىت رأيت 

ل عظم منه مث رفع رأسه فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه بياض إبطيه ما حتت منكبيه مث ثبت حىت اطمئن ك
ام فركع أخرى مثلها قال مث سلم فأقبل على  حىت رجع كل عظم منه إىل موضعه مث عاد ملثل ذلك قال مث ق

  أصبت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا كان يصلي : كيف رأيتما ؟ فقاال له : صاحبيه فقال هلما 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب طول اجللوس بني السجدتني

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد حدثنا ثابت البناين قال قال لنا أنس بن  - ٦٨٢
سلم يصلي بنا قال ثابت : مالك  فكان أنس : إين ال آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  قد نسي : اكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجود قعد بني السجدتني حىت يقول القائل يصنع شيئا ال أر

  باب التسوية بني السجود وبني اجللوس بني السجدتني أو مقاربة ما بينهما

نا مسعر عن احلكم عن عبد  -يعين الزبريي  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا أبو أمحد  - ٦٨٣
كان سجود النيب صلى اهللا عليه و سلم وركوعه وقعوده بني : ابن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال الرمحن 

  السجدتني قريبا من السواء 



  باب الدعاء بني السجدتني

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا حفص بن غياث نا العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة  - ٦٨٤
طلحة ابن يزيد عن  حذيفة و األعمش عن سعد بن عبيدة عن املستورد بن األحنف عن صلة بن زفر عن عن 

افتتح البقرة فقلت : حذيفة قال  : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الليل يصلي فجئت فقمت إىل جنبه ف
ها مث قرأ آل عمران خيتم فختم مث افتتح النساء فقرأ: يريد املائتني فجاوزها فقلت : يريد املائة فجاوزها فقلت 

مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد قريبا مما ركع مث سجد حنوا مما رفع مث رفع : مث ركع قريبا مما قرأ مث رفع فقال 
ام يف الثانية قال األعمش : فقال  فكان ال مير بآية ختويف : رب اغفر يل حنوا مما سجد مث سجد حنوا مما رفع مث ق

  إال سبح  - يعين تنزيه  -آية رمحة إال سأل وال آية  إال استعاذ أو استجار وال

  باب اجللوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إىل الركعة

  الثانية و إىل الركعة الرابعة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد نا عبد احلميد بن جعفر نا حممد بن عطاء عن أيب  - ٦٨٥
كان : مسعته يف عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أحدهم أبو قتادة قال : قال : ي محيد الساعد

ام إىل الصالة اعتدل قائما فذكر بعض احلديث وقال  مث هوى إىل األرض : النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا ق
اليسرى وقعد عليها واعتدل  ساجدا مث قال اهللا أكرب مث جاىف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه مث ثىن رجله

اهللا أكرب مث ثىن رجله وقعد فاعتدل حىت يرجع كل : حىت يرجع كل عظم منه إىل موضعه مث هوى ساجدا وقال 
  عظم إىل موضعه مث هنض 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

بة عن مالك أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن خالد احلذاء عن أيب قال - ٦٨٦
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي : بن احلويرث 

  جالسا 

  باب االعتماد على اليدين عند النهوض إىل الركعة الثانية وإىل الرابعة

هاب حدثنا خالد عن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار و أبو موسى قاال حدثنا عبد الو - ٦٨٧
أال أحدثكم عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كان مالك بن احلويرث ما بيننا فيقول : قالبة قال 

ام واعتمد على  فصلى يف غري وقت صالة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يف أول ركعة استوى قاعدا مث ق
  األرض 

  ة خرجته يف كتاب الكبري خرب أيوب عن أيب قالب: قال أبو بكر 

ا   باب التكبري عند النهوض من اجللوس مع القيام مع



أنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ثنا عمي أخربين حيوة حدثين خالد بن  - ٦٨٨
مث قرأ بأم  صليت وراء أيب هريرة فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم: يزيد عن ابن أيب هالل عن نعيم اجملمر قال 

مسع : اهللا أكرب فلما رفع رأسه قال : آمني فقال الناس آمني فلما ركع قال : القرآن حىت بلغ وال الضالني فقال 
اهللا أكرب مث استقبل قائما مع : اهللا أكرب فلما سجد قال : اهللا أكرب مث سجد فلما رفع قال : اهللا ملن محده مث قال 

سلم قال :  التكبري فلما قام من الثنتني قال والذي نفسي بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا : اهللا أكرب فلما 
سلم    صلى اهللا عليه و 

  إسناده ضعيف ابن أيب هالل كان اختلط وأمحد بن عبد الرمحن فيه ضعف : قال األعظمي 

  باب سنة اجللوس يف التشهد األول

حدثنا أبو عامر انا فليح  -وهذا حديث بندار  -فع أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و حممد بن را - ٦٨٩
اجتمع أبو محيد الساعدي و أبو أسيد الساعدي و : بن سليمان املدين حدثين عباس بن سهل الساعدي قال 

أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر : سهل بن سعد و حممد بن مسلمة فقال أبو محيد 
افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمىن على قبلته ووضع كفه اليمىن على ج: احلديث بطوله وقال  لس ف

  ركبته اليمىن وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه السبابة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا ابن إدريس نا عاصم بن كليب عن أبيه عن  - ٦٩٠
ألنظرن إىل صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث : دينة فقلت أتيت امل: وائل بن حجر قال 

  وثىن رجله اليسرى ونصب اليمىن : وقال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه املخزومي حدثنا سفيان عن عاصم عن كليب عن أبيه عن وائل بن  - ٦٩١
اهللا عليه و سلم حني جلس يف الصالة افترش رجله اليسرى ونصب رجله رأيت رسول اهللا صلى : حجر قال 

  اليمىن 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن االعتماد على اليد يف اجللوس يف الصالة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن سهل بن عسكر و احلسني بن مهدي قاال حدثنا عبد الرزاق أخربنا  - ٦٩٢
هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس الرجل يف : مساعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال معمر عن إ

  الصالة أن يعتمد على يده اليسرى 
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعتمد الرجل على يديه يف الصالة : وقال احلسني بن مهدي 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  القيام من اجللسة يف الركعتني األولتني للتشهدباب رفع اليدين عند 

يف خرب علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا قام من السجدتني كرب : ـ قال أبو بكر 
  ورفع يديه وكذلك يف خرب أيب محيد الساعدي و خرب عبد احلميد بن جعفر 

ين انا املعتمر قال مسعت عبيد اهللا عن ابن شهاب عن سامل عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا الصنعا - ٦٩٣
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل يف الصالة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع : ابن عمري 

  رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتني يرفع يديه يف ذلك كله حذو املنكبني 
   إسناده صحيح: قال األعظمي 

يعين ابن حيىي التجييب  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهري عبد اجمليد بن إبراهيم املصري نا شعيب  - ٦٩٤
أخربنا حيىي بن أيوب عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث أنه مسع أبا هريرة 

الة كرب مث جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الص: يقول 
  مثل ذلك وإذا سجد فعل مثل ذلك وال يفعله حني يرفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتني فعل مثل ذلك 

إسناده صحيح إن كان عبد اجمليد بن ابراهيم ثقة فإين مل أجد له ترمجة نعم هو صحيح لغريه فقد : قال األعظمي 
  من طريق الليث بن سعد عن حيىي بن أيوب حنوه  ٧٣٨ رواه أبو داود

: مثله وقال : ورواه عثمان بن احلكم اجلذامي قال انا ابن جريج أن ابن شهاب أخربه هبذا اإلسناد  - ٦٩٥
  كرب ورفع يديه حذو منكبيه حدثنيه أبو اليمن ياسني بن أيب زرارة املصري القتباين عن عثمان بن احلكم اجلذامي 

بن احلكم اجلذامي : مسعت يونس يقول : بكر  قال أبو   أول من قدم مصر بعلم ابن جريج أو بعلم مالك عثمان 
حدثنا بن أيب مرمي حدثين عثمان بن : ومسعت أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي يقول : قال أبو بكر 

  احلكم اجلذامي وكان من خيار الناس 
  ابن عبد الواحد بن أيب زرارة صدوق من شيوخ النسائي  إسناده جيد وياسني هو: قال األعظمي 

  باب إدخال القدم اليسرى بني الفخذ اليمىن والساق يف اجللوس يف التشهد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى القطان حدثنا العالء بن عبد اجلبار حدنا عبد الواحد بن  - ٦٩٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثين عامر بن 

سلم إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى بني فخذيه وساقه ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع 
  يده اليمىن على فخذه اليمىن وأشار بأصبعه 

  وأشار عبد الواحد بإصبعه السبابة 

  فخذ اليسرى يف اجللوس يف التشهدباب وضع الفخذ اليمىن على ال



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن  - ٦٩٧
سلم فكرب حني دخل يف الصالة ورفع يديه وحني أراد أن يركع : حجر قال  صليت مع النيب صلى اهللا عليه و 

وفرش فخذه  - يعين يف السجود  - رفع يديه ووضع كفيه وجاىف  رفع يديه وحني رفع رأسه من الركوع
   - يعين يف اجللوس يف التشهد  -اليسرى وأشار بأصبعه السبابة 

قوله وفرش فخذه اليسرى يريد لليمىن أيب فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمىن على اليسرى : قال أبو بكر 
  رى وضع فخذه اليمىن على اليس: كخرب آدم بن أيب إياس 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن  - ٦٩٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفع يديه حني كرب وحني ركع وحني رفع رأسه : وائل ابن حجر احلضرمي 

: ىف يديه عن إبطيه ووضع فخذه اليمىن على فخذه اليسرى وقال هكذا وجا: من الركوع وقال حني سجد 
  هكذا ونصب وهب السبابة وعقد بالوسطى 

  وأشار حممد بن حيىي أيضا بسبابته وحلق بالوسطى واإلهبام وعقد بالوسطى 
  قوله ووضع فخذه اليمىن على فخذه اليسرى يريد يف التشهد : قال أبو بكر 

و بكر حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا يزيد بن زريع حدثنا حسني العلم عن يزيد بن أخربنا أبو طاهر نا أب - ٦٩٩
التحية وكان : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف الركعتني : ميسرة عن أيب اجلوزاء عن عائشة 
  يفرش رجله اليسرى حتت اليمىن 

أيب اجلوزاء لكن احلديث صحيح مبا له من أخرجه مسلم وقد أعل باالنقطاع بني عائشة و: قال األعظمي 
  الشواهد 

  باب السنة يف اجللوس يف الركعة اليت يسلم فيها

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد حدنا عبد احلميد بن جعفر حدثين حممد بن عطاء عن  - ٧٠٠
كان : ه و سلم أحدهم أبو قتادة قال مسعته يف عشر من أصحاب النيب صلى اهللا علي: أيب محيد الساعدي قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كانت الركعة اليت تنقضي فيها الصالة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه 
  متوركا مث سلم 

  أخر رجله اليسرى وجلس على شقه األيسر متوركا : ويف خرب أيب عاصم 
فإذا جلس يف الرابعة أخر رجليه فجلس على : بن عطاء ويف خرب حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو 

  وركه هذا يف خرب حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب 
إذا جلس يف : عن خالد عن ابن أيب هالل عن يزيد بن أيب حبيب و يزيد بن حممد : وقال الليث يف خربه 

  الركعة األخرية قدم رجله اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته 
  قد خرجت هذه األخبار يف غري هذا الباب : أبو بكر قال 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن سعد اجلوهري نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن  - ٧٠١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان جيلس : إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن ابن مسعود 

  ى وركه اليسرى يف آخر صالته عل
  فهو به حسن  ٤٥٩/  ١إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكن صرح بالتحديث عند أمحد : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القطعي حممد بن حيىي نا عبد األعلى نا حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن  - ٧٠٢
كنا :  صلى اهللا عليه و سلم علمه التشهد يف الصالة قال أن رسول اهللا: األسود عن أبيه انا عبد اهللا بن مسعود 

: حنفظه عن عبد اهللا بن مسعود كما حنفظ حروف القرآن الواو واأللف فإذا جلس على وركه اليسرى قال 
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا 

  أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث يدعوا لنفسه مث يسلم وينصرف الصاحلني 
  إسناده حسن برواية أمحد كما سبق بيانه يف الذي قبله : قال األعظمي 

  باب التشهد يف الركعتني ويف اجللسة األخرية

ىي نا األعمش نا شقيق نا عبد اهللا ح أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و حيىي بن حكيم قاال حدثنا حي - ٧٠٣
وحدثنا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة ح ونا هارون بن إسحاق حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا سلم بن 
جنادة نا وكيع و ابن إدريس كلهم عن األعمش ح وحدثنا أبو موسى نا أبو معاوية ح وحدثنا أبو حصني بن 

كنا إذا جلسنا مع رسول اهللا صلى : عمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال أمحد ابن يونس حدثنا عبثر حدنا األ
سلم يف التشهد قلنا السالم على اهللا من عباده السالم على فالن وفالن فقال رسول اهللا صلى اهللا  اهللا عليه و 

حيات هللا الت: ال تقولوا السالم على اهللا فإن اهللا هو السالم ولكن إذا جلس أحدكم فليقل : عليه و سلم 
والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فإنكم 

إذ قلتم ذلك أصابت كل عبد صاحل يف السماء واألرض أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
  مث ليتخري أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به 

مث : ورسوله ومل يقولوا : هذا لفظ حديث بندار وانتهى حديث ابن فضيل و عبثر و ابن إدريس عند قوله 
  ليتخري أحدكم من الدعاء إىل آخره 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حصني حدثنا عبثر نا حصني وحدنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس  - ٧٠٤
حدثنا جرير بن منصور ح وحدثنا يوسف بن منصور أيضا حدثنا جرير  حدنا حصني ح حدثنا يوسف بن موسى

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التشهد : بن املغرية كلهم عن أيب وائل عن عبد اهللا 
  مث يتخري يف املسألة ما شاء : ورسوله وزاد يف حديث منصور : وحديث األعمش إىل قوله 

حدثنا الليث عن أيب  - يعين ابن الليث  - ا الربيع بن سلمان نا شعيب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - ٧٠٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا : الزبري عن سعيد ابن جبري و طاوس عن ابن عباس أنه قال 



ا القرآن وكان يقول  محة التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا سالم عليك أيها النيب ور: التشهد كما يعلمن
  اهللا وبركاته سالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا 

  باب إخفاء التشهد وترك اجلهر به

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن عبد  - ٧٠٦
  من السنة أن ختفي التشهد : عبد اهللا قال  الرمحن بن األسود عن أبيه عن

إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكنه قد توبع فاحلديث صحيح ولذا أوردته يف صحيح أيب : قال األلباين 
  داود 

عن هشام بن عروة عن أبيه  -يعين ابن غياث  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا حفص  - ٧٠٧
  } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { لت هذه اآلية يف التشهد نز: عن عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب االقتصار يف اجللسة األوىل على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد األول

حدثنا أيب عن بن إسحاق قال  -وكتبته من أصله  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن األزهر  - ٧٠٨
ن تشهد رسول اهللا يف وسط الصالة ويف آخرها عبد الرمحن بن األسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال وحدثين ع

وكنا حنفظه عن عبد اهللا بن مسعود كما حنفظ حروف القرآن حني أخربنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
التحيات هللا : ليسرى إذا جلس يف وسط الصالة ويف آخرها على وركه ا - علمه إياه قال فكان يقول 

والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد 
مث إذا كان يف وسط الصالة هنض حني يفرغ من تشهده : أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال 

دعا بعد تشهده مبا    شاء اهللا أن يدعو مث يسلم وإن كان يف آخرها 
قوله ويف آخرها على وركه اليسرى إمنا كان جيلسها يف آخر صالته ال يف وسط صالته ويف : قال أبو بكر 

  آخرها كما رواه عبد األعلى عن حممد بن إسحاق و إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن يعقوب بن إبراهيم 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  صلى اهللا عليه و سلم يف التشهد  باب الصالة على النيب

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب القرشي حدثنا عمي حدثين أبو هانئ أن أبا  - ٧٠٩
مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يدعو يف صالة مل : علي اجلنيب حدثه أنه مسع فضالة بن عبيد يقول 

سلم حيمد اهللا ومل يصل على النيب عجلت أيها املصلي :  صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مث علمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسع رجال يصلي على النيب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أيها املصلي أدع جتب وسل تعط 



بأخرة لكن تابعه رشدين بن سعد عند الترمذي  إسناده حسن من أجل أمحد بن عبد الرمحن بن وهب كان تغري
  وقال حديث حسن يعين لغريه وهو كما قال  ٣٤٧٣

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بكر بن إدريس بن احلجاج بن هارون املقرئ نا أبو عبد الرمحن املقرئ عن  - ٧١٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و أن : أيب هاين عن أيب علي عمرو بن مالك اجلنيب عن فضالة بن عبيد األنصاري 

سلم رأى رجال يصلي مل حيمد اهللا ومل ميجده ومل يصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم وانصرف فقال رسول 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه : عجل هذا فدعاه وقال له ولغريه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  و سلم مث يدعو مبا شاء وليصل على النيب صلى اهللا عليه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: باب صفة الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التشهد والدليل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا سئل 
  قد علمنا السالم عليك وكيف الصالة عليك يف التشهد ؟ 

نا يعقوب نا أيب عن ابن إسحاق قال  - من أصله  وكتبته -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو األزهر  - ٧١١
وحدثين يف الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا املرء املسلم صلى عليه يف صالته حممد بن إبراهيم 

بن عمرو قال  أقبل رجل حىت جلس بني يدي : عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه عن أيب مسعود عقبة 
يا رسول اهللا أما السالم فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا : هللا عليه و سلم وحنن عنده فقال رسول اهللا صلى ا

إذا أنتم صليتم : فصمت حىت أحببنا أن الرجل مل يسأله مث قال : حنن صلينا يف صالتنا صلى اهللا عليك ؟ قال 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صلي على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما صليت على : علي فقولوا 

  وبارك على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب وضع اليدين على الركبتني يف التشهد األول والثاين واإلشارة بالسبابة

  من اليد اليمن 

ر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان حدثين حيىي بن سعيد عن مسلم مث لقيت أنا أبو طاهر نا أبو بك - ٧١٢
ح  بن أيب مرمي حدثين علي بن عبد الرمحن املعاوي قال صليت الظهر إىل جنب ابن عمر  مسلما فحدثين مسلم 

يب مرمي وحدثنا أبو موسى و حيىي بن حكيم و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قالوا حدثنا سفيان عن مسلم بن أ
: مسعت علي بن عبد الرمحن األنصاري يقول : عن علي بن عبد الرمحن املعاوي وقال حيىي بن حكيم قال 

ال تقلب احلصا ولكن افعل كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا : صليت إىل جنب ابن عمر فقلبت احلصا فقال 
رى على فخذه اليسرى ويده اليمىن هكذا فوضع يده اليس: وكيف رأيته يفعل ؟ قال : عليه و سلم يفعل قلت 

  على فخذه اليمىن ورفع إصبعه السبابة هذا حديث حيىي بن حكيم 
حدثنا سفيان قال كان حيىي بن سعيد حدثنا هبذا احلديث عن مسلم بن أيب مرمي فلقيت : قال : وزاد حيىي أيضا 



  أنا مسلما فسألته فحدثين به 
 على فخذه اليمىن وعقد أصبعني وحلق الوسطى وأشار باليت تلي فوضع يده اليمىن: وقال املخزومي يف حديثه 

  اإلهبام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب التحليق بالوسطى واإلهبام عند اإلشارة بالسبابة يف التشهد

ألشج نا بن إدريس ح وحدثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق نا ابن فضيل ح وحدثنا ا - ٧١٣
يعين ابن إدريس ح وحدثنا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال  -علي ابن خشرم أخربنا عبد اهللا 

كنت : قال  -وهذا لفظ حديث ابن فضيل  -كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : حدثنا 
ألنظرن إىل صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف يصلي : ت يف من أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقل

؟ فلما جلس افترش رجله اليسرى مث وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مث وضع حد مرفقه األمين على 
  مث حلق وجعل يشري بالسباحة يدعو  -يعين ثنتني  - فخذه اليمىن مث عقد 

  يعين املسبحة  - ع اليت بينهما يدعو هبا وحلق بالوسطى واإلهبام ورف: وقال ابن خشرم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب صفة وضع اليدين على الركبتني يف التشهد وحتريك السبابة عند اإلشارة

  هبا 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة نا عاصم بن كليب اجلرمي  - ٧١٤
قلت ألنظرن إىل صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف يصلي : ل بن حجر أخربه قال أخربين أيب أن وائ

مث قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى : ؟ قال فنظرت إليه يصلي فكرب فذكر بعض احلديث وقال 
حلق حلقة مث على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه األمين على فخذه اليمىن مث قبض ثنتني من أصابعه و

  رفع إصبعه فرأيته حيركها يدعو هبا 
  ليس يف شيء من األخبار حيركها إال يف هذا اخلرب زائد ذكره : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب حين السبابة عند اإلشارة هبا يف التشهد

بن قدامة عن مالك اخلزاعي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق حدثنا ابن هبز عن عصام  - ٧١٥
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة واضعا يده اليمىن على فخذه اليمىن وهو يشري : عن أبيه قال 

  بإصبعه 



  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن رافع حدثنا حيىي بن آدم عن عصام فذكر احلديث 
  عرف كما قال الذهيب واسم أبيه منري إسناده ضعيف مالك اخلزاعي ال ي: قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد األعلى بن واصل بن عبد األعلى نا الفضل نا عصام بن قدامة اجلديل  - ٧١٦
اعدا يف : حدثين مالك بن منري اخلزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

  اليمىن على فخذه اليمىن رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو الصالة واضعا ذراعه 

  باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى يف الصالة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن  - ٧١٧
يه و سلم كان إذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليت أن النيب صلى اهللا عل: ابن عمر 

  تلي اإلهبام اليمىن فيدعوا هبا ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النظر إىل السبابة عند اإلشارة هبا يف التشهد

سعيد نا ابن عجالن عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن - ٧١٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمىن على : 

  فخذه اليمىن وأشار بإصبعه السبابة ال جياوز بصره إشارته 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

   القبلة يف التشهدباب اإلشارة بالسبابة إىل

نا مسلم بن أيب مرمي عن علي  -يعين ابن جعفر  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إمساعيل  - ٧١٩
أنه رأى رجال حيرك احلصا بيده وهو يف الصالة فلما انصرف قال : بن عبد الرمحن املعاوي عن عبد اهللا بن عمر 

الصالة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول اهللا صلى اهللا ال حترك احلصا وأنت يف : له عبد اهللا 
فوضع يده اليمىن على فخذه وأشار بإصبعه اليت تلي اإلهبام إىل القبلة ورمى ببصره : عليه و سلم يصنع قال 

  هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع : إليها أو حنوها مث قال 
  ح إسناده صحي: قال األعظمي 

  باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السالم مبا أحب املصلي ضد قول من زعم

  أنه غري جائز أن يدعى يف املكتوبة أال مبا يف القرآن 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت أبا األحوص  - ٧٢٠
و إنا كنا ال ندري ما نقول يف كل ركعتني إال أن نسبح ونكرب وحنمد أال : حيدث عن عبد اهللا بن مسعود قال 

التحيات هللا والصلوات : إذا قعدمت يف كل ركعتني فقولوا : ربنا وأن حممدا علم فواتح اخلري وجوامعه فقال 
ال إله إال  الطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن

  اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث يتخري أحدكم من الدعاء أعجبه فليدع به 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السالم

يعين ابن يونس ح وأخربنا حممد بن إمساعيل  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخربنا عيسى  - ٧٢١
سي أخربنا وكيع ح وحدثنا هارون بن إسحاق نا خملد بن يزيد احلراين مجيعا عن األوزاعي عن حسان بن األمح

إذا تشهد أحدكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عطية عن حممد بن أيب عائشة عن أيب هريرة قال 
القرب ومن شر فتنة املسيح  اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب: فيستعذ باهللا من أربع يقول 

  الدجال ومن شر فتنة احمليا واملمات هذا حديث وكيع 
  مسعت أبا هريرة : ويف حديث عيسى 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن إمساعيل األمحسي نا وكيع عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة 
  : عن أيب هريرة 

  ثله عن النيب صلى اهللا عليه و سلم م

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد الزعفراين نا روح نا ابن جريج أخربين ابن طاوس عن أبيه  - ٧٢٢
بل يف املثىن األخري بعد : أنه كان يقول بعد التشهد كلمات كان يعظمهن جدا قلت يف املثىن كليهما ؟ قال 

أعوذ باهللا من عذاب جهنم وأعوذ باهللا من شر املسيح ما هو ؟ قال أعوذ باهللا من عذاب القرب و: التشهد قلت 
  كان يعظمهن : الدجال وأعوذ باهللا من عذاب القرب وأعوذ باهللا من فتنة احمليا واملمات قال 

  أخربنيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال ابن جريج 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  سالمباب االستغفار بعد التشهد وقبل ال

نا يوسف بن يعقوب املاجشون  -يعين ابن حسان  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حبر بن نصر نا حيىي  - ٧٢٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان من : عن أبيه عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب 

ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت آخر ما يقول بني التشهد والتسليم اللهم اغفر يل ما قدمت و
  وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثين أيب حدثنا حسني املعلم عن ابن  - ٧٢٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد : ألدرع حدثه بريدة حدثين حنظلة بن علي أن حمجن بن ا

اللهم إين أسألك باهللا الواحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد : فإذا هو برجل قد قضى صالته وهو يتشهد ويقول 
ه قد غفر ل: ومل يكن له كفوا أحد أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور الرحيم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  غفر له ثالث مرات 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب مسألة اهللا اجلنة بعد التشهد وقبل التسليم واالستعاذة باهللا من النار

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ٧٢٥
اللهم إين أسألك : أتشهد مث أقول : تقول يف الصالة ؟ قال  ما: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرجل 

حوهلما : اجلنة وأعوذ بك من النار أما واهللا ما أحسن دندنتك وال دندنة معاذ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ندندن 

  الكالم الذي ال يفهم : الدندنة : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  صالة عند انقضائهاباب التسليم من ال

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرمحن بن مهدي نا عبد اهللا بن جعفر الزهري عن إمساعيل بن  - ٧٢٦
سلم كان يسلم عن ميينه حىت يرى بياض خده وعن : حممد بن عامر بن سعد عن أبيه  أن النيب صلى اهللا عليه و 

  يساره حىت يرى بياض خده 

بو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد اهللا اليحمدي أخربنا عبد اهللا بن املبارك أخربنا مصعب بن أخربنا أ - ٧٢٧
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثابت عن إمساعيل بن حممد عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال 

ديث رسول اهللا صلى اهللا مل نسمع هذا من ح: يسلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض خده فقال الزهري 
: والثلثني ؟ قال : ال قال : أكل حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم مسعت ؟ قال : عليه و سلم فقال إمساعيل 

  فهذا يف النصف الذي مل تسمع : ال قال : فالنصف ؟ قال : ال قال 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب صفة السالم يف الصالة

: ا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و زياد بن أيوب قال إسحاق أنا أبو طاهر ن - ٧٢٨
كان : حدثين عمر بن عبيد الطنافسي عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عبد اهللا قال : حدثنا عمر وقال زياد 

بركاته وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن ميينه حىت يرى بياض خده السالم عليكم ورمحة اهللا و



  مشاله حىت يبدو بياض خده السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
من طريق زياد بن أيوب  ٩٩٦إسناده ضعيف أبو اسحق السبيعي خمتلط مدلس ورواه أبو داود : قال األعظمي 

وآخرين دون قوله وبركاته وقد تثبت هذه الزيادة يف التسليمة األوىل فقط من حديث وائل بن حجر أخرجه 
  أبو داود بسند صحيح 

باب إباحة االقتصار على تسليمة واحدة من الصالة والدليل على أن تسليمة واحدة جتزئ وهذا من اختالف 
  املباح فاملصلي خمرب بني أن يسلم تسليمة واحدة وبني أن يسلم تسليمتني كمذهب احلجازين 

العسقالين و حممد بن مهدي العطار قالوا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي و حممد بن خلف - ٧٢٩
بن عروة عن أبيه عن عائشة  أن النيب صلى اهللا : حدثنا عمرو بن أيب سلمة عن زهري بن حممد املكي عن هشام 

  عليه و سلم كان يسلم يف الصالة تسليمة واحدة تلقاء وجهه مييل إىل الشق األمين شيئا 
  كي قال أنا زهري بن حممد امل: قال ابن مهدي 
  إسناده ضعيف لكن له شواهد : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا معلي بن أسد العمي حدثنا وهيب عن عبيد اهللا بن عمر عن  - ٧٣٠
  أهنا كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها السالم عليكم : القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها 

  ح إسناده صحي: قال األعظمي 

أنه كان يسلم واحدة : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد نا معلي نا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٧٣١
  السالم عليكم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  رأيت عائشة تسلم واحدة : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي عن عبيد اهللا عن القاسم قال  - ٧٣٢
  : هبذا مثله : ر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الوهاب نا عبيد اهللا نا عبيد اهللا أخربنا أبو طاه

  وزاد وال تلتفت عن ميينها وال عن مشاهلا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن اإلشارة باليد ميينا ومشاال عند السالم من الصالة

ن حممد قاال حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا مسعر ح أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و احلسن ب - ٧٣٣
ح وحدثنا احلسن بن حممد أيضا نا  -يعين ابن يونس  - ونا علي بن خشرم أخربنا عيسى  عن مسعر بن كدام 

حممد بن عبيد الطنافسي حدثنا مسعر وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد اهللا بن القبطية 
كنا إذا صلينا خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم قلنا بأيدينا السالم عليكم ميينا ومشاال : ال عن جابر بن مسرة ق

ما يل أرى أيديكم كأهنا أذناب خيل مشس ليسكن أحدكم يف الصالة : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  هذا حديث بندار 
عن ميينه وعن مشاله إال أن ابن خشرم قال أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسلم : وقال آخرون 

  مث يسلم من عن ميينه ومن عن مشاله : يف حديثه 
  على أخيه من عن ميينه ومن عن مشاله : ويف حديث وكيع 

السالم على : كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلنا : قال احلسن بن حممد يف حديث يزيد 
  يعين يزيد بن هارون بيده فرمى هبا ميينا ومشاال  -ل السالم على ميكائيل وأشار أبو خالد اهللا السالم على جربائي

  قال احلسن بن حممد مث ذكر حنوه يعين حنو حديث حممد بن عبيد 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األعظمي 

  باب حذف السالم من الصالة

رييف نا حممد بن يوسف الفريايب حدثنا األوزاعي عن قرة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمرو بن علي الص - ٧٣٤
حذف السالم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  سنة 
بن عبد الرمحن ضعيف من قبل حفظه : قال األعظمي    إسناده ضعيف قرة 

لي بن سهل الرملي حدثنا عمارة بن بشر املصيصي عن األوزاعي أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدناه ع - ٧٣٥
  حذف السالم سنة : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : هبذا اإلسناد قال : 

عن أيب هريرة قال : رواه عيسى بن يونس و ابن املبارك و حممد بن حيىي عن الفريايب قالوا كلهم : قال أبو بكر 
 :  

  حذف السالم سنة 
بن أيب صفوان الثقفي حدثنا عبد أنا أبو ط اهر نا أبو بكر حدثناه أبو عمار نا عيسى بن يونس ح وحدثنا حممد 

الرمحن ح وحدثنا حيىي بن حكيم نا حرمى بن عمارة قاال نا عبد اهللا بن املبارك ح وحدثنا حممد بن حيىي نا حممد 
  بن يوسف كلهم عن األوزاعي 

بن عب: قال األعظمي    د الرمحن ضعيف من قبل حفظه إسناده ضعيف قرة 

  باب الثناء على اهللا عز و جل بعد السالم من الصالة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا أبو معاوية عن عاصم األحول عن عوسجة بن الرماح  - ٧٣٦
سلم إذا سلم يف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عبد اهللا ابن أيب اهلذيل عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام : الصالة ال جيلس إال مقدار ما يقول 
  إسناده صحيح لغريه : قال األعظمي 

  باب االستغفار مع الثناء على اهللا بعد السالم من الصالة



ابوين قراءة عليه قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الص - ٧٣٧
قال : نا حممد بن مسكني اليمامي و احلسن بن إسرائيل اللؤلؤي الرملي قاال حدثنا بشر بن بكر قال اللؤلؤي 

أخربنا األوزاعي قال حدثين أبو عمار حدثين أبو أمساء الرمحى حدثين ثوبان موىل : حدثين وقال اليمامي قال 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينصرف من صالته : ى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صل

  اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام : استغفر ثالث مرات مث قال 
بن أ يب سلمة عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن يزيد بن عليل العنزي املصري قالوا حدثين عمرو 

  األوزاعي هبذا اإلسناد ومثله سواء 
  ذكر هذا الدعاء قبل السالم : وروى عمرو بن هشام البريويت عن األوزاعي فقال 

بن هاشم البريويت حدثين األوزاعي حدثين  - ٧٣٨ أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن ميمون املكي نا عمرو 
سلم أبو عمار عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا : سلم كان إذا أراد أن يسلم من الصالة استغفر ثالثا مث قال 
  اجلالل واإلكرام مث يسلم 

قبل اإلسالم : أعين قوله  - اللفظة  وإن كان عمرو بن هاشم أو حممد بن ميمون مل يغلط يف هذه: قال أبو بكر 
  فإن هذا الباب يرد إىل الدعاء قبل اإلسالم  -

  باب التهليل والثناء على اله بعد السالم

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إمساعيل بن علية حدثين احلجاج بن أيب  - ٧٤٠
كان رسول اهللا صلى : ن الزبري خيطب على هذا املنرب وهو يقول عثمان حدثنا أبو الزبري قال مسعت عبد اهللا ب

سلم إذا سلم يف دبر الصالة يقول  ال إله إال اهللا ال نعبد إال إياه أهل النعمة والفضل والثناء احلسن : اهللا عليه و 
  ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون 

نا أبو عمر  -يعين ابن أيب إياس  -بن خلف العسقالين نا آدم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد  - ٧٤١
كان : عن موسى بن عقبة عن أيب الزبري امللكي عن عبد اهللا بن الزبري قال  -وهو حفص بن ميسرة  -الصنعاين 

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عند انقضاء صالته قبل أن يقوم 
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وال قوة إال باهللا وال نعبد إال إياه له النعمة والفضل والثناء احلسن ال 

  إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون 

مسعته  -يعين ابن أيب لبانة  -أنا أبو طاهر نا عبد اهللا بن حممد الزهري نا سفيان قال مسعته من عبدة  - ٧٤٢
كتب معاوية إىل املغرية أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من وراد كاتب املغرية قال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قضى الصالة ح وحدثنا احلسن بن حممد نا أسباط بن حممد نا : قال 
دثنا عبد الرمحن نا سفيان عن عبد امللك ح عبد امللك بن عمري ح وحدثنا أبو موسى و حيىي بن حكيم قاال ح

وحدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخربنا عبد امللك قال مسعت ورادا حيدث ويف حديث أسباط و سفيان عن 



ال إله إال اهللا وحده : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف دبر الصالة : وراد عن املغرية بن شعبة 
لك وله احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ال شريك له له امل

  ذا اجلد منك اجلد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال أملي علي املغرية بن شعبة فكتبت إىل معاوية : ويف حديث عبد الرمحن 

  سلم كان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة 
  : حدثنا حبديث هشيم يف عقب خرب مغرية و جمالد عن الشعيب عن وراد فإما أبو هاشم فإنه 

أن معاوية كتب إىل املغرية أن اكتب إيل بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فكتب إليه املغرية 
مد وهو كل شيء ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احل: إين مسعته يقول عند انصرافه من الصالة : 

وكان ينهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال ومنع وهات وعقوق األمهات : قدير ثالث مرات قال 
  ووأد البنات 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هبذا اخلرب الدورقي و أبو هاشم قاال حدثنا هشيم أخربنا غري واحد منهم املغرية و 
عيب مث أخربنا أبو هاشم يف عقب هذا اخلرب حدثنا هشيم أخربنا عبد امللك جمالد ورجل ثالث أيضا كلهم عن الش

  بن عمري قال مسعت ورادا حيدث هذا احلديث عن املغرية عن النيب 

  باب جامع الدعاء بعد السالم يف دبر الصالة

 :  

مجيعا عن عبد  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حجاج بن منهال و أبو صاحل كاتب الليث - ٧٤٣
 -وهو عبد الرمحن بن هرمز  - العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عمه املاجشون بن أيب سلمة عن األعرج 

أنه كان إذا فرغ من : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب 
ا أسرفت وما أنت أعلم به اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخر: صالته فسلم قال  ت وما أسررت وما أعلنت وم

  ال إله يل إال أنت : مين أنت املقدم واملؤخر ال إله إال أنت قال أبو صاحل 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عباد بن آدم البصري أنا مروان بن معاوية الفزاري عن أيب مالك  - ٧٤٤
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيجيء الرجل وجتيء املرأة فيقول يا كنا نغدو إىل ر: األشجعي عن أبيه قال 

قل اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وارزقين فقد مجع لك : رسول اهللا كيف أقول إذا صليت ؟ قال 
  دنياك وآخرتك 

فص بن ميسرة أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أخربين ح - ٧٤٥
بن أيب مروان عن أبيه  أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر ملوسى إنا جند يف : عن موسى عن عقبة عن عطاء 

اللهم أصلح يل ديين الذي جعلته يل عصمة وأصلح : التوراة أن داود نيب اهللا كان إذا انصرف من صالته قال 
خطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك يل دنياي اليت جعلت فيها معاشي اللهم أعوذ برضاك من س

ا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد    اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي مل



قال وحدثين كعب أن صهيبا صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثه أن حممدا صلى اهللا عليه و سلم كان 
  يقوهلن عند انصرافه من صالته 

  بو مروان والد عطاء ليس باملعروف كما قال النسائي إسناده ضعيف أ: قال األعظمي 

  باب التعوذ بعد السالم من الصالة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عثمان العجلي نا عبيد اهللا بن موسى عن شيبان عن عبد امللك بن  - ٧٤٦
لكلمات كما يعلم كان سعد يعلم بنيه هؤالء ا: عمري عن مصعب بن سعد و عمرو بن ميمون األزدي قاال 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يتعوذ هبن دبر الصالة اللهم إين أعوذ بك من : املكتب الغلمان يقول 
البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك من أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من 

  عذاب القرب 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن إمساعيل األمحسي نا وكيع عن عثمان الشحام عن مسلم بن أيب  - ٧٤٧
اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف دبر الصالة : بكرة عن أبيه 
  وعذاب القرب 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  يد والتكبري بعد السالم من الصالةباب فضل التسبيح و التحم

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أيب ذر قال  - ٧٤٨
أوال أخربك بعمل : يا رسول اهللا ذهب أهل األموال الدثور باألجور يقولون كما تقول وينفقون وال ننفق قال 

تسبح ثالثا : قبلك وفت من بعدك إال من قال مثل قولك ؟ تقول يف دبر كل صالة  إذا أنت عملته أدركت من
  وثالثني وحتمد وتكرب مثل ذلك وإذا أويت إىل فراشك 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا املعتمر قال مسعت عبيد اهللا عن مسي عن  - ٧٤٩
ذهب أهل الدثور : جاء الفقراء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : حل عن أيب هريرة أنه قال أيب صا

من األموال بالدرجات العلى والنعيم املقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم فضول حيجون هبا 
م من سبقكم ومل يدرككم أحد من أال أخربكم بأمر إن أخذمت به أدركت: ويعتمرون وجياهدون ويتصدقون فقال 

خلف كل صالة  بعدكم وكنتم خري من أمت بني ظهريه إال أحد عمل مبثل أعمالكم تسبحون وحتمدون وتكربون 
نسبح ثالثا وثالثني وحنمد ثالثا وثالثني ونكرب أربعا وثالثني : فاختلفنا بيننا فقال بعضنا : ثالثا وثالثني قال 
  حان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب حىت تتم منهن كلهن ثالثا وثالثني سب: تقول : فرجعت إليه فقال 



باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبري بعد السالم من الصالة تكملة املائة وما يرجى يف ذلك 
  من مغفرة الذنوب السالفة إن كانت كثرية 

عن سهيل عن أيب عبيد عن عطاء بن  -ين ابن عبداهللا يع -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر نا خالد  - ٧٥٠
من سبح يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني وكرب : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : يزيد الليثي عن أيب هريرة 

شريك له ال إله إال اهللا وحده ال : اهللا ثالثا وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني فذلك تسعة وتسعون مث قال متام املائة 
  له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر 

  باب األمر مبسألة الرب عز و جل يف دبر الصلوات املعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته والوصية بذلك 

ة عن عقبة بن مسلم عن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن مهدي العطار حدثنا املقرئ حدثنا حيو - ٧٥١
أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما بيدي : عبد الرمحن احلبلي عن الصناحبي عن معاذ بن جبل أنه قال 

يا معاذ إين أوصيك ال تدعن : بأيب أنت وأمي واهللا إين ألحبك قال : يا معاذ واهللا إين ألحبك فقلت : فقال يل 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصناحبي اللهم أ: أن تقول دبر كل صالة  عين على 

  وأوصى به الصناحبي أبا عبد الرمحن احلبلي وأوصى به أبو عبد الرمحن عقبة بن مسلم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبري والتحميد متام املائة وأن

  تكملة املائة  جتعل كل واحد مخسا وعشرين

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة عبيد اهللا بن سعيد حدثنا عثمان بن عمر أخربنا هشام بن  - ٧٥٢
حسان ح وحدنا احلسني بن احلسن أخربنا الثقفي حدثنا هشام عن حممد بن سريين عن كثري بن أفلح عن زيد 

ثا وثالثني وحنمده ثالثا وثالثني ونكربه أربعا وثالثني فأيت أمرنا أن نسبح يف دبر كل صالة ثال: بن ثابت أنه قال 
أمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تسبحوا يف دبر كل صالة كذا : رجل من األنصار يف نومه فقيل له 

 فاجعلوها مخسا وعشرين واجعلوا فيه التهليل فلما أصبح أتى النيب صلى اهللا عليه و: نعم قال : وكذا ؟ قال 
  فافعلوا : سلم فأخربه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هذا حديث الثقفي 
سلم أن تسبحوا يف دبر كل صالة : فأتى رجل يف منامه فقيل له : وقال أبو قدامة  أمركم حممد صلى اهللا عليه و 

  حلديث نعم وذكر بقية ا: ثالثا وثالثني وحتمده ثالثا وثالثني وتكربه أربعا وثالثني ؟ فقال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل التحميد والتسبيح والتكبري بوصف بالعدد الكثري من خلق اهللا أو

  غري خلقه 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا سفيان بن عيينة ح وحدثنا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان  - ٧٥٣
طلحة  - عن حممد بن عبد الرمحن  قالت جويرية بنت احلارث : عن كريب عن ابن عباس قال  -وهو موىل آل 

 -وكان امسها برة فحول النيب صلى اهللا عليه و سلم امسها ومساها جويرية وكره أن يقال خرج من عند برة  -
مل تزايل يف : خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا يف مصالي فرجع حني تعاىل النهار وأنا فيه فقال : قالت 

قد قلت أربع كلمات ثالث مرات لو وزن مبا قلت لوزنتهن سبحان : نعم قال : منذ خرجت ؟ قلت مصالك 
  اهللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذا حديث حيىي بن حكيم 

ة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني خرج إىل صالة الصبح و جويرية جالس: وقال عبد اجلبار 
  يف املسجد فذكر احلديث ومل يذكر ما قبل هذا من الكالم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرمحن بن املغرية املصري حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حيىي بن  - ٧٥٤
 :أيوب حدثين ابن عجالن عن املصعب بن حممد بن شرحبيل عن حممد بن سعد بن زرارة عن أيب أمامة الباهلي 

أذكر ريب قال : ماذا تقول يا أبا أمامة ؟ قال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر به وهو حيرك شفتيه فقال 
سبحان اهللا عدد ما : من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل ؟ أن تقول  -أو أفضل  -أفال أخربك بأكثر : 

خلق وسبحان اهللا عدد ما يف األرض والسماء وسبحان اهللا ملء ما يف األرض  خلق وسبحان اهللا ملء ما 
والسماء وسبحان اهللا عدد ما أحصى كتابه وسبحان اهللا عدد كل شيء وسبحان اهللا ملء كل شيء وتقول 

  احلمد مثل ذلك 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب األمر بقراءة املعوذتني يف دبر الصالة

 :  

قرأت على حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم فأخربين أن أباه أخربهم  :أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال  - ٧٥٥
حدثنا ليث عن حنني بن أيب  -يعين ابن علي  -أخربنا الليث وحدثنا احلسن بن حممد حدثنا عاصم : قال 

قال يل رسول اهللا صلى اهللا : حكيم عن علي بن رباح ويف حديث ابن احلكم عن علي بن رباح عن عقبة قال 
  اقرؤوا املعوذات يف دبر كل صالة : سلم  عليه و

  يل : مل يقبل احلسن بن حممد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل اجللوس يف املسجد بعد الصالة متطهرا

 :  



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق حدثنا ابن فضيل عن حممد بن إسحاق ح وحدثنا عيسى  - ٧٥٦
هب عن حفص بن ميسرة كالمها عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال بن إبراهيم حدثنا ابن و

إذا صلى أحدكم مث جلس جملسه الذي صلى فيه مل تزل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : 
  املالئكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث 

  : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  هذا حديث ابن فضيل ويف خرب ابن وهب
  إذا صلى املسلم مث جلس يف مصاله مل تزل املالئكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث أو يقوم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األعظمي 

  باب استحباب اجللوس يف املسجد بعد الفجر إىل طلوع الشمس

ح وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرمحن قاال حدثنا أنا أبو طاهر ن - ٧٥٧ ا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر 
أنه سأل جابر بن مسرة كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع إذا صلى الصبح ؟ : شعبة عن مساك 

  كان يقعد يف مصاله إذا صلى الصبح حىت تطلع الشمس : قال 
  هذا لفظ حديث بندار 

  بواب ـ اللباس يف الصالة مجاع أ

  باب الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال حدثنا سفيان عن الزهري  - ٧٥٨
نا يف أيصلي أحد: قام رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن سعيد ابن املسيب عن أيب هريرة قال 

أتعرف أبا : الثوب الواحد ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أو لكلكم ثوبان ؟ قال أبو هريرة للذي سأله 
  هريرة ؟ فإنه يصلي يف ثوب واحد وثيابه موضوعة على املشجب 

  هذا حديث سعيد بن عبد الرمحن 

بن كيسان حدثين أبو حازم عن أيب هريرة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا حيىي بن سعيد نا يزيد  - ٧٥٩
والذي نفس أيب هريرة بيده لقد رأيتين وإين أنظر يف املسجد ما أكاد أن أرى رجال يصلي يف ثوبني وأنتم : قال 

  اليوم تصلون يف اثنني وثالثة 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األعظمي 

هيم الغافقي نا ابن وهب عن خمرمة عن أبيه عن سعيد بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبرا - ٧٦٠
  ليس بذلك بأس إذا كان يواريه : وسئل عن الرجل يصلي يف قميص واحد ليس عليه إزاره فقال : املسيب 

  وقال ذلك عمرو بن شعيب 
  : وقال بكري قال سعيد بن املسيب قال ابن مسعود 



ليس يف : الثياب فقال ال تصلوا إال يف ثوبني فقال أيب بن كعب قد كنا نصلي يف الثوب الواحد حىت جاءنا اهللا ب
هذا شيء قد كنا نصلي يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الثوب الواحد ولنا ثوبان فقيل لعمر بن 

  أنا معي : قال  -وهو معهم  -اخلطاب رضي اهللا عنه أال تقضي بني هذين 
  مسلم إسناده صحيح على شرط : قال األعظمي 

  باب املخالفة بني طريف الثوب إذا صلى املصلي يف الرداء الواحد أو اإلزار

  الواحد 

ح وحدثنا بندار و حيىي بن  -يعين ابن زيد  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد  - ٧٦١
ن جنادة نا وكيع كلهم عن حكيم قاال حدثنا حيىي بن سعيد ح وحدثنا أبو كريب نا أبو أسامة وحدثنا سلم ب

بن حكيم نا احلسن بن حبيب  حدثنا هشام عن أبيه عن  -يعين ابن ندبة  - هشام بن عروة ح وحدثنا حيىي 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف بيت أم سلمة يف ثوب واحد قد : عمرو بن أيب سلمة قال 

  خالف بني طرفيه 

  د وحبضرة املصلي ثياب له غري الثوبباب إباحة الصالة يف الثوب الواح

  الواحد الذي يصلي فيه 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث و  - ٧٦٢
 أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف: أسامة بن زيد الليثي عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

  ثوب واحدا خمالفا بني طرفيه على عاتقيه وثيابه على املشجب 

  باب عقد اإلزار على العاتقني إذا صلى املصلي يف إزار واحد ضيق

كان : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة نا حيىي عن سفيان حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد قال  - ٧٦٣
ال : عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء  رجال يصلون مع النيب صلى اهللا عليه و سلم

  ترفعن رؤوسكن حىت يستوي الرجال جلوسا 
: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بنحوه سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن أيب حازم عن سهل بن سعد وزاد قال 

  من ضيق األزر 

إسحاق اهلمداين حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أيب حازم  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا هارون بن - ٧٦٤
كنت يف سبعني من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها : عن أيب هريرة قال 

  يف أعناقهم فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبني فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته 



مدين امسه سلمة بن دينار الذي روى عن سهل بن سعد والذي روى عن أيب هريرة أبو حازم : قال أبو بكر 
  سلمان األشجعي 

  باب الزجر عن الصالة يف الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق املصلي منه شيء

  يذكر خرب جممل غري مفسر 

اال حدثنا سفيان ح وحدثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن ق - ٧٦٥
علي بن حجر حدثنا ابن أيب الزناد ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن أيب الزناد عن 

ال يصلني أحدكم يف الثوب الواحد ليس : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : األعرج عن أيب هريرة 
  عن أيب هريرة يبلغ به :  على عاتقه منه شيء غري أن عبد اجلبار قال

باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا والدليل على أن الزجر عن الصالة يف الثوب الواحد ليس على 
عاتق املصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أباح الصالة يف الثوب الواحد 

   الضيق إذا شده املصلي على حقوه

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن بزيع حدثنا أبو حبر عبد الرمحن بن عثمان البكراوي  - ٧٦٦
أمل أكن : رآين ابن عمر وأنا أصلي يف ثوب واحد فقال : حدثنا سعيد بن أيب عروبة حدثنا أيوب عن نافع قال 

ال : جة أكنت منطلقا يف ثوب واحد ؟ قلت أرأيت لو أرسلتك يف حا: بلى قال : أكسك ثوبني ؟ قال قلت 
إذا مل يكن ألحدكم إال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : فاهللا أحق أن تزين له مث قال : قال 

  ثوب واحد فليشد به حقوه وال يشتمل به اشتمال اليهود 
ه و سلم هبذا الثوب الذي أمر بشده وهذا اخلرب أيضا جممل غري مفسر أراد النيب صلى اهللا علي: قال أبو بكر 

  على حقوه الثوب الضيق دون الواسع واملفسر هلذين اخلربين 
من طريق أيوب خمتصرا حنوه دون املوقوف منه وسنده  ٦٣٥إسناده ضعيف وأخرجه أبو داود : قال األعظمي 

   ٧٦٨صحيح ويأيت هنا 

ا حدثناه حممد - ٧٦٧ بن رافع حدثنا شريح عن النعمان حدثنا فليح بن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وهو م
ا عليه وجدناه يصلي يف : سليمان عن سعيد بن احلارث  أنه أتى جابر بن عبد اهللا هو ونفر قد مساهم فلما دخلن

فلما سلم سألناه عن صالته : ثوب واحد ملتحفا به قد خالف بني طرفيه ورداؤه قريب منه لو تناوله أبلغه قال 
أفعل هذا لرياين احلمقى أمثالكم فيفشو عن جابر رخصة رخصها رسول اهللا صلى اهللا : فقال  يف ثوب واحد

سلم يف بعض أسفاره فجئته ليلة لبعض أمري فوجدته  عليه و سلم إين خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا السرى يا جا: يصلي وعلى ثوب واحد قد اشتملت به وصليت إىل جنبه فلما انصرف قال  بر ؟ فأخربته م

إذا : كان ثوبا واحدا ضيقا فقال : يا جابر ما هذا االشتمال الذي رأيت ؟ فقلت : حباجيت فلما فرغت قال 
  صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به 



  باب الرخصة يف الصالة يف بعض الثوب الواحد يكون بعضه على املصلي وبعضه

  على غريه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق الشيباين مسعه من  - ٧٦٨
يه و سلم يصلي وعلى مرط علي بعضه وعليه : عبد اهللا بن شداد عن ميمونة قالت  كان النيب صلى اهللا عل

  بعض وأنا حائض 
  أكسية من صوف : املرط 

  ح إسناده صحي: قال األعظمي 

  باب ذكر اشتمال املنهي عنه يف الصالة تشبها بفعل اليهود وهو جتليل البدن

  كله بالثوب الواحد 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن أيب صفوان الثقفي حدثنا سعيد بن عامر نا سعيد ح حمدثنا احلسن  - ٧٦٩
قال رسول : فع عن ابن عمر قال بن حممد الزعفراين حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أيوب عن نا

إذا صلى أحدكم يف ثوب واحد فليشهده على حقوقه ن وال تشتملوا كاشتمال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اليهود 

  هذا حديث ابن أيب صفوان 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عا ميكن عقد طريف الثوب باب اشتمال املباح يف الصالة وهو عقد طريف الثوب على العاتق إذا كان الثوب واس
  على العاتق فيستر العورة بذكر خرب خمتصر غري متقص 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء العطار نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أيب  - ٧٧٠
  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت أم سلمة يف ثوب مشتمال به : سلمة قال 

  ذكر اخلرب املتقصى املفسر للفظة املختصرة اليت ذكرهتا قبل والدليل باب

  على أن االشتمال املباح يف الصالة وضع طريف الثوب على العاتقني 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أيب  - ٧٧١
ى اهللا عليه و سلم يصلي يف ثوب مشتمال به يف بيت أم سلمة واضعا طرفيه رأيت النيب صل: سلمة أخربه قال 

  على عاتقيه 

  باب النهي عن السدل يف الصالة



عن احلسن بن ذكوان عن  - يعين ابن املبارك  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عيسى نا عبد اهللا  - ٧٧٢
 صلى اهللا عليه و سلم هنى عن السدل يف الصالة وأن أن رسول اهللا: سليمان األحول عن عطاء عن أيب هريرة 

  يغطي الرجل فاه 
  إسناده ضعيف احلسن بن ذكوان صدوق خيطئ وكان يدلس وقد عنعنه : قال األعظمي 

  باب إجازة الصالة يف الثوب الذي خيالطه احلرير

احلميد بن جعفر عن يزيد  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمر بن حفص الشيباين حدثنا أبو عاصم عن عبد - ٧٧٣
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا عن عقبة بن عامر عن عمر قال 

  صلى يف فروج من حرير مث مل يلبث أن نزعه 
  عن عمر و هو وهم : هكذا حدثنا به الشيباين قال 

  إسناده صحيح اال أن ذكر عمر فيه شاذ : قال األعظمي 

رأيت رسول : عن عقبة بن عامر قال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وحدثنا به بندار و أبو موسى قاال  - ٧٧٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يذكرا عمر هذا هو الصحيح و ذكر عمر يف هذا اخلرب وهم و إمنا الصحيح عن 

  عقبة بن عامر رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الة احلرة املدركة بغري مخارباب نفي قبول ص

أنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا هشام بن عبد امللك أبو الوليد و احلجاج بن املنهال قاال حدثنا محاد بن  - ٧٧٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلمة عن قتادة عن حممد بن سريين عن صفية بنت احلارث عن عائشة 

  قد حاضت إال خبمار ال يقبل اهللا صالة امرأة : قال 
  : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا بندار نا حيىي نا محيد بن عبد اهللا حدثتين أمي عن عائشة 

  ال ينبغي المرأة أن تصلي : إهنا قالت 
  محيد بن عبد اهللا هو اخلراط : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  الرجل فيه أهلهباب الرخصة يف الصالة يف الثوب الذي جيامع 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين عمرو و ابن هليعة و الليث  - ٧٧٦
بن سعد ح وحدثنا حممد بن عبد اهللا بن احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال أخربنا الليث بن سعد ح وحدثنا حيىي 

و حدثنا الفضل بن يعقوب اجلزري حدثنا عبد األعلى عن  بن حكيم حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث بن سعد
حممد بن إسحاق كلهم عن يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال مسعت معاوية بن 

سألت أم حبيبة هل كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف الثوب الذي جيامعها فيه ؟ : أيب سفيان يقول 



  يرى فيه أذى  نعم إذا مل: قالت 
يف الثوب : عن معاوية بن أيب سفيان ويف حديث بن إسحاق : و قال ابن احلكم و الفضل و حيىي بن حكيم 

  الذي يضاجعك فيه ؟ 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب األمر بزر القميص واجلبة إذا صلي املصلي يف أحدمها ال ثوب عليه غريه

صر بن علي أخربنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن موسى بن إبراهيم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ن - ٧٧٧
: يا رسول اهللا أكون يف الصيد فتحضر الصالة وعلي قميص قال : قلت : مسعت سلمة بن األكوع يقول : قال 

  شده ولو بشوكة 

ين حدثين موسى بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب حدثنا عبد العزيز بن حممد املد - ٧٧٨
أكون يف الصيد وليس علي إال : سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت : إبراهيم عن سلمة ابن األكوع قال 

  نعم ولو بشوكة : قميص واحد أو جبة واحدة فأزره ؟ قال 
  زره ولو بشوكة : قال مرة فقال 
هللا بن أيب ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرمحن بن عبد ا: قال أبو بكر 

وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر بن أيب ربيعة أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن 
بن معمر بن أيب ربيعة على جابر بن عبد اهللا يف حديث  سعد أنه دخل و إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد الرمحن 

  طويل ذكره 
  إسناده صحيح : ل األعظمي قا

  باب الرخصة يف الصالة حملول االزرار إذا كان على املصلي أكثر من ثوب واحد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي حدثنا صفوان بن صاحل الثقفي نا الوليد بن مسلم حدثنا زهري  - ٧٧٩
رأيت النيب صلى : ه فسألته عن ذلك فقال رأيت ابن عمر يصلي حملول إزرار: بن حممد نا زيد بن أسلم قال 

سلم يفعله    اهللا عليه و 
  إسناده ضعيف زهري بن حممد اخلراساين فيه ضعف : قال األعظمي 

  : هبذا مثله : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي حدثنا سليمان بن عبد الرمحن حدثنا الوليد  - ٧٨٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حملول األزرار رأيت : فسألته وقال : غري أنه مل يقل 
  إسناده ضعيف زهري بن حممد اخلراساين فيه ضعف : قال األعظمي 

  باب التغليظ يف إسبال االزر يف الصالة



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن خلف احلدادي أخربنا معاوية بن هشام نا شيبان بن عبد الرمحن  - ٧٨١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و :  كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن عبد اهللا بن عمرو عن حيىي بن أيب

  ال ينظر اهللا إىل صالة رجل جير إزاره بطرا : سلم قال 
عن عبد اهللا ابن عمر خرجت هذا الباب يف كتاب : قد اختلفوا يف هذا اإلسناد قال بعضهم : قال أبو بكر 

  اللباس 

  كف الثياب يف الصالة باب الزجر عن

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي أخربنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن  - ٧٨٢
أمرت أن أسجد على سبعة وال أكف شعرا : قال رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن عباس قال 

  وال ثوبا 

  فال ما مل تعلم جناسة أصابتهاباب الرخصة يف الصالة يف ثياب األط

سلم بنت زينب رضي اهللا عنها ما دل على أن ثياهبا لو كانت الصالة ال جتزئ  إذ يف محل النيب صلى اهللا عليه و 
  فيها مل حيملها إذ ال فرق بني لبس الثوب النجس وبني محله يف الصالة 

عن سعيد عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن سعيد أنا ابن عجالن - ٧٨٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وعن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة بن ربعي 

  سلم كان حيمل بنت أيب العاص على عنقه يف الصالة فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها 

وهو حيمل بنت زينب على : هبذا اإلسناد قال : ا به الدورقي أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وحدثن - ٧٨٤
  عنقه فيؤم الناس فإذا ركع وضعها وإذا قام محلها 

  باب ذكر الدليل على أن املصلي إذا أصاب ثوبه جناسة وهو يف الصالة ال يعلم

  هبا مل تفسد صالته 

حدثنا شعبة قال مسعت أبا إسحاق  - فر يعين ابن جع -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا حممد  - ٧٨٥
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساجد وحوله ناس من : حيدث عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا قال 

بن أيب معيط بسلى جزور فقذفه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يرفع رأسه  قريش إذ جاء عقبة 
اللهم عليك املأل من قريش أبا جهل بن : ى من صنع ذلك فقال فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت عل

 -شعبة الشاك  - هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و عقبة بن أيب معيط و أمية بن خلف أو أيب بن خلف 
  فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا يف بئر غري أن أمية أو أيب تقطعت أوصاله فلم يلق يف البئر : قال 
  إسناده صحيح : ألعظمي قال ا



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عقيل نا حفص حدثين إبراهيم عن احلجاج عن أيب نعامة عن أيب  - ٧٨٦
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فخلع نعليه فوضعهما : نضرة عن أيب سعيد اخلدري أنه قال 

: لى اهللا عليه و سلم قد خلع نعليه خلعوا نعاهلم فلما أنفتل قال هلم عن يساره فلما رأى القوم أن رسول اهللا ص
أتاين آيت فحدثين أن : يا رسول اهللا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال : ما شأنكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا 

رض مث يصلي يف نعلي أذى فخلعتهما فإذا دخل أحدكم املسجد فلينظر فإذا رأى يف نعليه قذرا فليمسحهما باأل
  فيهما 

إسناده حسن احلجاج هو ابن فرافصة وابراهيم هو ابن جهمان ويف احلجاج كالم يسري لكن : قال األعظمي 
  فاحلديث صحيح  ٦٥٠رواه أيب داود من طريق أخرى 

  مجاع أبواب املواضع اليت جتوز الصالة عليها و املواضع اليت زجر عن الصالة

  عليها 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إباحة الصالة األرض كلها بلفظ عام مراده  باب ذكر أخبار رويت عن
  خاص 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان ح وحدثنا بندار و أبو موسى قاال حدثنا ابن  - ٧٨٧
ح وحدثنا سلم بن جنادة أنا وكيع عن سفيان كلهم عن األعمش ح و حدثنا سلم بن جنادة أيب عدي عن شعبة 

أي مسجد وضع : قلت يا رسول اهللا : أنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال 
كم بينهما ؟ قال : املسجد األقصى قال قلت : مث أي ؟ قال : املسجد احلرام قال قلت : يف األرض أول ؟ قال 

  فهو مسجد  أربعون سنة مث أين ما أدركتك الصالة فصل: 
  هذا حديث أبو معاوية ومعىن حديثهم كله سواء 

  أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم جعلت لنا األرض كلها مسجدا وطهورا من هذا الباب : قال أبو بكر 

  باب إباحة الصالة يف مرابض الغنم ويف املقربة إذا نبشت

زاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا عمران بن موسى الق - ٧٨٨
ا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان يصلي حيث أدركته الصالة : الضبعي عن أنس بن مالك قال  مل

يا بين النجار : فأرسل إىل مأل من بين النجار فجاؤوا فقال : فيصلي يف مرابض الغنم مث أمر باملسجد قال 
فيه قبور املشركني وكانت فيه خرب : ال واهللا ما نطلب مثنه إال من اهللا قال أنس :  ثامنوين حبائطكم هذا فقالوا

فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقبور املشركني فنبشت وباخلرب فسويت وبالنخل : وكان فيه خنل قال 
  اجعلوا عضاديته حجارة : فقطع قال فصفوا النخل قبلة املسجد وقال 

  القبور مساجد باب الزجر عن اختاذ



أين ما أدركتك : والدليل فاعل ذلك من شرار الناس ويف هذه اللفظة داللة على أن قوله صلى اهللا عليه و سلم 
ا ذكرت : الصالة فصل فهو مسجد وقوله  جعلت لنا األرض كلها مسجدا لفظة عامة مرادها خاص على م

يقع على البعض على معىن التبعيض إذ النيب  وهذا من اجلنس الذي قد كنت أعلمت يف بعض كتبنا أن الكل قد
سلم مل يرد بقوله  جعلت لنا األرض كلها مسجدا مجيع األرضني إمنا أراد بعضها ال مجيعها إذ : صلى اهللا عليه و 

لو أراد مجيعها كانت الصالة يف املقابر جائزة وجاز اختاذ القبور مساجد وكانت الصالة يف احلمام وخلف القبور 
سلم عن الصالة يف هذه املواضع داللة على صحة  ويف معاطن االبل كلها جائزة ويف زجر النيب صلى اهللا عليه و 

  ما قلت 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا حسني بن علي عن زائدة عن عاصم بن أيب النجود عن  - ٧٨٩
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهو إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شقيق عن عبد اهللا قال 

  أحياء ومن يتخذ القبور مساجد 
  إسناده حسن وعلقه البخاري بصيغة اجلزم عن ابن مسعود مرفوعا دون اجلملة األخرية منه : قال األعظمي 

بندار  وقال -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر انا بندار و حيىي بن حكيم قاال حدثنا حيىي انا هشام بن عروة  - ٧٩٠
أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها يف احلبشة فيها تصاوير فذكرتا : أخربين أيب عائشة  -عن هشام 

أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا : ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا 

  عن الصالة يف املقربة واحلمام باب الزجر

 :  

أنا احلسني بن حريث أبو عمار ثنا عبد العزيز بن حممد الداروردي عن عمرو بن حيىي ح وحدثنا بشر  - ٧٩١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن معاذ ثنا عمرو بن حيىي األنصاري عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال 

  ام واملقربة األرض كلها مسجد إال احلم: 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن النيب صلى اهللا : حدثنا بشر بن معاذ حدثنا بشر بن الفضل ثنا عمارة األنصاري عن أيب سعيد  - ٧٩٢
ثله    عليه و سلم م

  إسناده جيد : قال األعظمي 

  باب النهي عن الصالة خلف القبور

 :  



قال مسعت عبد الرمحن بن يزيد بن جابر يقول حدثين حدثنا احلسن بن حريث ثنا الوليد بن مسلم  - ٧٩٣
ال جتلسوا على القبور وال : بسر بن عبيد اهللا أنه مسع واثلة بن األسقع الليثي يقول مسعت أبا مرثد الغنوي يقول 

  تصلوا إليها 
  خلرب ادخل ابن املبارك بني بسر بن عبيد اهللا وبني واثلة أبا إدريس اخلوالين يف هذا ا: قال أبو بكر 

حدثناه بندار ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن عبد الرمحن بن يزيد حدثين بسر بن  - ٧٩٤
مسعت رسول : عبيد اهللا قال مسعت أبا إدريس قال مسعت واثلة بن األسقع يقول مسعت أبا املرثد الغنوي يقول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مبثله 

  الصالة يف معاطن االبلباب النهي عن 

 :  

حدثنا أمحد بن املقدام العجلي ثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا إمساعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا  - ٧٩٥
عبد األعلى نا هشام ح وحدثنا حممد بن العالء بن كريب نا أبو خالد عن هشام بن حسان ح وحدثنا حممد بن 

عن النيب : عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة  - هو ابن عياش و - العالء حدثنا حيىي بن آدم عن أيب بكر 
سلم قال  إذا مل جتدوا إال مرابض الغنم ومعاطن اإلبل فصلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف : صلى اهللا عليه و 

  معاطن اإلبل 
وصلوا يف مرابض ال تصلوا يف أعطان اإلبل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وقال حممد بن العالء 

  الغنم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء نا حيىي عن أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هريرة  - ٧٩٦
  النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

  باب إباحة الصالة على املكان الذي جيامع فيه

 :  

نا حممد بن حيىي حدثين إبراهيم بن احلكم بن أبان حدثين أيب عن عكرمة عن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر - ٧٩٧
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم رمبا صلى على املكان الذي جيامع عليه : ابن عباس قال 
  إسناده ضعيف ابراهيم بن احلكم ضعيف : قال األعظمي 

  مجاع أبواب ـ سترة املصلي 



  باب الصالة إىل السترة

 :  

يعين ابن  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي ح وحدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا عقبة  - ٧٩٨
أنه ركز احلربة يصلي : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : نا عبد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر  -خالد السكوين 

  عليها 
  هذا  أنه يركز احلربة بني يديه ومل يزد على: وقال األشج 

أن النيب صلى : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا األشج ثنا أبو خالد عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  - ٧٩٩
سلم كان يركز له احلربة يصلي إليها يوم العيد    اهللا عليه و 

  باب النهي عن الصالة إىل غري سترة

 :  

عين احلنفي ثنا الضحاك عن عثمان حدثين صدقة بن ي -أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو بكر  - ٨٠٠
ال يصل إال إىل سترة وال تدع أحد مير : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يسار قال مسعت ابن عمر يقول 

  بني يديك فإن أىب فلتقاتله فإن معه القرين 

  باب االستتار باإلبل يف الصالة

 :  

رأيت : مد بن العالء ثنا أبو خالد عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حم - ٨٠١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي إىل راحلته 

  ورأيت ابن عمر يصلي إىل راحلته : قال نافع 

 عن النيب صلى: ومل يذكرا الرؤية وقاال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به األشج و هارون بن إسحاق  - ٨٠٢
سلم إنه كان يصلي قال هارون    إىل بعريه وكان ابن عمر يفعله : إىل راحلته وقال أبو سعيد : اهللا عليه و 

  باب األمر بالدنو من السترة اليت يستتر هبا املصلي لصالته

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان حدثين صفوان بن سليم ح وحدثنا أمحد بن  - ٨٠٣
بن جبري بن مطعم عن سهل بن أيب  منيع و أمحد بن عبدة قاال حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع 

إذا صلى أحدكم : قال : رواية : حثمة قال عبد اجلبار وبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال اآلخرون 



  فليصل إىل السترة وليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته 
  إسناده صحيح : عظمي قال األ

  باب الدنو من املصلى إذا كان املصلي إىل جدار

 :  

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أيب حازم حدثين أيب عن سهل بن سعد  - ٨٠٤
  كان بني مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني اجلدار قدر ممر الشاة : قال 

  الذي يكفي االستتار به يف الصالة بلفظ خرب جممل غري مفسر باب ذكر القدر

 :  

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن  - ٨٠٥
طلحة عن أبيه قال  كنا نصلي والدواب متر بني أيدينا فسألنا النيب صلى اهللا : مساك بن حرب عن موسى بن 

  مثل آخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم وال يضر ما مر بني يديه : و سلم فقال عليه 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الدورقي ثنا ابن علية عن يونس عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت  - ٨٠٦
ام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان : قال رسول صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب ذر قال  بني يديه مثل إذا ق

  آخر الرجل مث ذكر احلديث 
  ثنا يونس مبثله سواء  -يعين ابن املفضل  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو اخلطاب نا بشر 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق ح وحدثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا أبو  - ٨٠٧
  قدر ذراع : كم مؤخرة الرحل الذي سعل إنه يستر املصلي ؟ قال : طاء قلت لع: عاصم كالمها عن ابن جريج 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 
  يف األصل كلمة غري واضحة وشكلها كما رمسناها : قال  - " سعل " وقال تعليقا على قوله 

  حنوه  ٢٢٧٣فإنه يف مصنف عبد الرزاق " بلغك أنه " لعلها : فقال األلباين 

على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر باالستتار مبثل آخرة الرجل يف الصالة يف طوهلا ال  باب ذكر الدليل
  يف طوهلا وعرضها مجيعا 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر القيسي نا حممد بن القاسم أبو إبراهيم األسدي نا ثور بن  - ٨٠٨
سلم : زيد بن جابر عن أيب هريرة يزيد عن بريد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ي عن النيب صلى اهللا عليه و 

  جتزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدق شعرة : قال 



  أخاف أن يكون حممد بن القاسم وهم يف رفع هذا اخلرب : قال أبو بكر 
لطول ال يف العرض والدليل من أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أراد مثل آخرة الرحل يف ا: قال أبو بكر 

ق ائم ثابت منه أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يركز له احلربة يصلي إليها وعرض احلربة ال يكون 
  كعرض آخرة الرحل 

  لقبه كاو كذبوه : إسناده ضعيف جدا حممد بن القاسم هذا قال احلافظ : قال األعظمي 

يمان بن بالل عن حيىي أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس ب - ٨٠٩ ن عبد األعلى ثنا ابن وهب أخربين سل
   - العنزة  - رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي إليها باملصلى يعين : بن سعيد عن أنس بن مالك قال 

ليه ويف أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم باالستتار بالسهم يف الصالة ما بان وثبت أنه صلى اهللا ع: قال أبو بكر 
  و سلم أراد باألمر باالستتار مبثل آخرة الرحل يف طوهلا ال يف طوهلا وعرضها مجيعا 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

يعين  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال ثنا هبذا اخلرب عبد اهللا بن عمران الربيع العابدي حدثين إبراهيم  - ٨١٠
قال رسول اهللا : عن أبيه عن جده قال  -زيز بن سربة اجلهين وهو ابن عبد الع -عن عبد امللك  -اين سعد 

سلم    استتروا يف صالتكم ولو بسهم : صلى اهللا عليه و 
   ٢٧٦٠إسناده ضعيف وهو خمرج يف الضعيفة 

  باب االستتار باخلط إذا مل جيد املصلي ما ينصب بني يديه لالستتار به

 :  

بن العالء و حممد بن منصور اجلواز قاال ثنا سفيان عن إمساعيل  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار - ٨١١
قال أبو القاسم صلى اهللا عليه : بن أمية عن أيب حممد بن عمرو بن حريث حيدثه عن جده مسعت أبا هريرة يقول 

تلقاء وجهه شيئا فإن مل جيد شيئا فلينصب عصا : إذا صلى أحدكم فليضع بني يديه شيئا وقال مرة : و سلم 
ا مر بني يديه    فإن مل جيد عصا فليخط خطا مث ال يضره م

  فليضع تلقاء وجهه شيئا والباقي مثله سواء : قال اجلواز 
  إسناده ضعيف مضطرب وقد فصلت القول فيه يف ضعيف أيب داود 

ر بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال حمدثنا مبثل حديث اجلواز حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا بش - ٨١٢
بن حريث أنه مسع جده حيدث عن أيب هريرة  أن رسول اهللا صلى اهللا : املفضل ثنا إمساعيل بن أمية عن أيب عمر 

  عليه و سلم قال 
والصحيح ما قال بشر بن املفضل وهكذا قال معمر و الثوري عن أيب عمرو بن حريث إال أهنا : قال أبو بكر 

  ن رافع ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر و الثوري عن إمساعيل بن أمية عن أبيه عن أيب هريرة ثناه حممد ب: قاال 



  باب التغليظ يف املرور بني املصلي والدليل على أن الوقوف مدة طويلة

  انتظار سالم املصلي خري من املرور بني يدي املصلي 

: بسر بن سعيد قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم ثنا ابن عيينة عن سامل بن النضر عن  - ٨١٣
أرسلين زيد بن خالد إىل أيب جهيم أسأله عن املار بني يدي املصلي ماذا عليه ؟ قال لو كان أن يقوم أربعني خريا 

  له من أن مير بني يديه 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع نا أبو أمحد ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد الرمحن أخربين  - ٨١٤
سلم عمي ع   : ن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

قال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن رافع ثنا ابن أيب فديك أخربين عبيد اهللا عن عمه عن أيب هريرة قال 
لو يعلم أحدكم ما يف املشي بني يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه كان أن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يف ذلك املكان مائة عام أحب إليه من أن خيطو يقف 
  هذا حديث ابن منيع 

إسناده ضعيف عم عبيد اهللا امسه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب أحاديثه مناكري وابن أخيه عبيد : قال األعظمي 
  اهللا ليس بالقوي 

لي إىل سترة وإباحة املرور بني باب ذكر الدليل على أن التغليظ يف املرور بني يدي املصلي إذا كان املصلي يص
  يدي املصلي إذا صلى إىل غري سترة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن كثري بن  - ٨١٥
شية رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني فرغ من طوافه أتى حا: كثري عن أبيه عن املطلب بن أيب وداعة قال 

  املطاف فصلى ركعتني وليس بينه وبني الطوافني أحد 
  إسناده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعنه وقد اختلف يف اسناده اختالفا ال جمال اآلن لبيانه : قال األعظمي 

  باب أمر املصلي بالدرء عن نفسه املار بني يديه وإباحة قتاله باليد إن أىب

  : جممل غري مفسر املار االمتناع من املرور بذكر خرب 

ثنا زيد بن  -يعىن ابن حممد الدراوردي  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة نا عبد العزيز  - ٨١٦
إذا كان : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه 
  فليقاتله فإمنا هو شيطان  أحدكم يصلي فال يدعن أحدا مير بني يديه فإن أىب

باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا والبيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر املصلي إىل سترة 
  مينع املار بني يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إىل سترة ال إذا صلى إىل غري سترة 



رث بن عبد الصمد حدثين أيب ثنا مهام ثنا زيد بن أسلم عن عبد أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الوا - ٨١٧
أنه كان يصلي إىل سارية فذهب رجل من بين أمية مير بني يديه فمنعه فذهب : الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه 

ما محلك على أن : ليعود فضربه ضربة يف صدره وكان رجل من بين أمية فذكر ذلك ملروان فلقيه مروان فقال 
إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره فذهب : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ابن أخيك ؟ فقال ضربت 

  أحد مير بني يديه فليمنعه فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان فإمنا ضربت الشيطان 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

يب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أباح للمصلي باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا واإليضاح أن الن
  مقاتلة املار بني يديه بعد منعه عن املرور مرتني ال يف االبتداء إذا أراد املرور بني يديه 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثين أيب عن يونس عن محيد بن هالل عن أيب  - ٨١٨
ري يوم اجلمعة يصلي فذكر احلديث مبثل حديث سليمان بن املغرية الذي بعده بينما أبو سعيد اخلد: صاحل قال 

 -ومروان يومئذ على املدينة فشكا إليه : يف الباب الثاين غري أنه زاد فيه وإين كنت هنيته فأىب أن ينتهي قال 
سلم  ني يدي أحدكم إذا مر ب: فذكر ذلك مروان أليب سعيد فقال أبو سعيد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  شيء وهو يصلي فليمنعه مرتني فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان 

  باب إباحة منع املصلي من أراد املرور بني يديه بالدفع يف النحر يف

  االبتداء 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن  - ٨١٩
بينما أبو سعيد اخلدري يوم اجلمعة يصلي إىل شيء يستره من الناس إذ جاءه شاب :  صاحل قال هالل عن أيب

دفعه  من بين أيب معيط فأراد أن جيتاز بني يديه فدفعه يف حنره فنظر فلم جيد مساغا إال بني يدي أيب سعيد فعاد ف
خرج فدخل على مروان فشكى إليه ما  يف حنره أشد من الدفعة األوىل قال فمثل قائما مث نال من أيب سعيد مث

ما لك والبن أخيك جاء يشتكيك ؟ فقال أبو : ودخل أبو سعيد على مروان فقال : لقي من أيب سعيد قال 
إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفع يف : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : سعيد 

  شيطان  حنره فإن أىب فليقاتله فإمنا هو

فإمنا هو شيطان أي فإمنا هو شيطان مع : باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 
الذي يريد املرور بني يديه ال أن املار من بين آدم شيطان وإن كان اسم الشيطان قد يقع على عصاة بين آدم 

  } ضهم إىل بعض زخرف القول غرورا شياطني اإلنس واجلن يوحي بع{ : قال اهللا عز و جل 



ثنا الضحاك بن عثمان حدثين صدقة بن  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا أبو بكر يعين احلنفي  - ٨٢٠
ال تصل إال إىل سترة وال تدع أحدمير : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يسار قال مسعت ابن عمر يقول 

  فإن معه القرين  بني يديك فإن أىب فلتقاتله

  باب الرخصة يف الصالة وأمام املصلي امرأة نائمة أو مضطجعة

 :  

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا موسى بن أيوب الغافقي حدثين عمي  - ٨٢١
سلم: إياس بن عامر قال مسعت علي بن أيب طالب يقول  يسبح من الليل  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  وعائشة معترضة بينه وبني القبلة 
  يسبح من الليل يريد يتطوع بالصالة : قوله : قال أبو بكر 

  إسناده ضعيف لكن احلديث صحيح يشهد له ما بعده : قال األعظمي 

الزهري أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال حدثنا سفيان عن  - ٨٢٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالته بالليل وأنا معترضة بينه وبني : عن عروة عن عائشة قالت 

  القبلة كاعتراض اجلنازة 
  فإذا أراد أن يوتر أخرين برجله : زاد املخزومي مرة 

ال: " ترجم ابن خزمية على هذا احلديث  تصلوا خلف النائم  باب ذكر البيان على توهني خرب حممد بن كعب 
  " وال املتحدثني ومل يرو ذلك اخلرب أحد جيوز االحتجاج خبربه 

بل هو حديث قوي جاء من حديث أيب هريرة بإسناد حسن ومن حديث جماهد مرسال وقد : فقال األلباين 
   ٣٧٥خرجتهما مع خرب حممد بن كعب وهو من روايته عن ابن عباس يف اإلرواء 

  يب على توهني خرب حممد بن كعب ال تصلوا خلف النائمباب ذكر البيان أن الن

  وال املتحدثني ومل يرو ذلك اخلرب أحد جيوز االحتجاج خبربه 

عن هشام بن عروة عن أبيه  -يعين ابن زيد  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد  - ٨٢٣
ي من الليل وأنا نائمة بينه وبني القبلة فإذا كان الوتر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصل: عن عائشة 

  أيقظين 
  معترضة كاعتراض اجلنازة : عن هشام قالت : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أمحد أخربنا محاد قال قال أيوب 

ال كراهة أن باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا 
  يوتر وهي نائمة بني يديه 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا حيىي ح وثنا حممد بن العالء بن كريب نا ابن بشر قاال ثنا  - ٨٢٤
مبثل حديث محاد عن هشام غري أن يف حديث : هشام ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة 

  بينه وبني القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت  وأنا معترضة: وكيع و ابن بشر 
  يصلي من الليل وفراشنا بينه وبني القبلة فإذا أراد أن يوتر أقامين فأوتر : ويف حديث بندار 

  باب النهي عن الصالة مستقبل املرأة

 :  

عن األعمش عن  -يعين ابن غياث  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا حفص  - ٨٢٥
كان رسول اهللا : إبراهيم عن األسود عن عائشة و األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت 

سلم يصلي وأنا معترضة بني يديه فإذا أردت أن أقوم أنسل من قبل رجلي    صلى اهللا عليه و 

براهيم عن األسود عن عائشة أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الدورقي ثنا أبو معاوية نا األعمش عن إ - ٨٢٦
رمبا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالليل وسط السرير وأنا على السرير بينه وبني القبلة : قالت 

  تكون يل احلاجة فأنسل من قبل رجلي السرير كراهة أن أستقبله بوجهي 

  باب إباحة منع املصلي الشاة تريد املرور بني يديه

 :  

و طاهر نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا اهليثم بن مجيل نا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم و أنا أب - ٨٢٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي فمرت شاة بني يديه : الزبري بن اخلريت عن عكرمة عن ابن عباس 

  فساعاها إىل القبلة حىت ألزق بطنه بالقبلة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ور اهلر بني يدي املصلي إن صح اخلرب مسندا فإن يف القلب من رفعهباب مر

 :  

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد نا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن أيب  - ٨٢٨
سلم قال : سلمة عن أيب هريرة    من متاع البيت اهلرة ال تقطع الصالة إهنا : أن النيب صلى اهللا عليه و 

إسناده ضعيف ألن عبيد اهللا بن عبد اجمليد وإن كان ثقة ففيه كالم وقد خالفه ابن وهب كما يأيت : قال األلباين 
   ١٥١٢فرواه موقوفا وهو ثقة حافظ فروايته أوىل وإليه يشري كالم املصنف ولذا خرجته يف الضعيفة 



ا : مان ثنا ابن وهب عن ابن أيب الزناد أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الربيع بن سلي - ٨٢٩ هبذا احلديث موقوف
  غري مرفوع 
  ابن وهب أعلم حبديث أهل املدينة من عبيد اهللا بن عبد اجمليد : قال أبو بكر 

ا قبله : قال األعظمي    إسناده حسن موقوف انظر م

ة قد توهم بعض من مل يتبحر باب التغليظ يف مرور احلمار واملرأة والكلب بني يدي املصلي بذكر أخبار جممل
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي وأنا معترضة بينه وبني القبلة : العلم أنه خالف أخبار عائشة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن يونس ح وثنا أبو اخلطاب  - ٨٣٠
 -نا يونس ح وثنا أمحد بن منيع ثنا هشام أخربنا يونس و منصور  -ضل يعين ابن املف - زياد بن حيىي ثنا بشر 

وثنا بندار ثنا حممد بن جعفر نا شعبة ح وثنا هالل بن بشر نا سامل بن نوح عن عثمان بن  - وهو ابن زاذان 
عامر ح وحدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد يعين بن موسى نا محاد بن سلمة عن أيوب و يونس بن عبيد و 

كلهم عن محيد بن هالل ثنا  - وهو بن الزناد  - ب بن الشهيد وثنا الدورقي نا املعتمر بن سليمان عن سامل حبي
ثنا محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن  -يعين العدوي  - أبو اخلطاب زياد بن حيىي نا سهل ابن أسلم 

الصالة احلمار واملرأة والكلب األسود يقطع : أيب ذر وهذا حديث أيب اخلطاب عن سهل بن أسلم قال أبو ذر 
يا ابن أخي سألت رسول : ما بال الكلب األسود من األبيض من األصفر من األمحر ؟ قال ! يا أبا ذر : قلت 

  الكلب األسود شيطان : اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما سألتين فقال 

  ائشةباب ذكر الدليل على أن هذا اخلرب يف ذكر املرأة ليس مضاد خرب ع

إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد أن مرور الكلب واملرأة واحلمار يقطع صالة املصلي ال ثوى الكلب وال 
ربضه وال ربض احلمار وال اضطجاع املرأة يقطع صالة املصلي وعائشة إمنا أخربت أهنا كانت تضطجع بني 

  يديه يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي ال أهنا مرت بني 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن الوليد نا عبد األعلى بن عبد األعلى الشامي نا هشام عن محيد بن  - ٨٣١
يه و سلم قال : هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر  تعاد الصالة من ممر احلمار : عن النيب صلى اهللا عل

ا بال األسود من الك: واملرأة والكلب األسود قلت  سألت رسول اهللا : لب األصفر من الكلب األمحر ؟ فقال م
سلم كما سألتين فقال    الكلب األسود شيطان : صلى اهللا عليه و 

باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد باملرأة اليت قرهنا الكلب األسود واحلمار وأعلم أهنا 
املفسر كما فسر خرب أيب هريرة وعبد اهللا بن مغفل يف ذكر  تقطع الصالة احلائض دون الطاهر وهذا من ألفاظ

يقطع الصالة الكلب : الكلب يف خرب أيب ذر فأمجل ذكر الكلب يف خرب أيب هريرة وعبد اهللا بن مغفل فقال 
واحلمار واملرأة وبني يف خرب أيب ذر أن الكلب الذي يقطع الصالة هو األسود دون غريه وكذلك بني يف خرب بن 

  أن املرأة احلائض هي اليت تقطع الصالة دون غريها عباس 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن هاشم ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن يزيد  - ٨٣٢
سلم قال : عن ابن عباس    يقطع الصالة الكلب واملرأة احلائض : عن النيب صلى اهللا عليه و 
   إسناده صحيح: قال األعظمي 
ال يقبل اهللا " الذي يظهر يل أن املراد باحلائض هنا إمنا هي املرأة البالغة فهو كاحلديث اآلخر : وقال األلباين 

فإن التفريق بني املرأة الطاهرة وغري الطاهرة أي احلائض أمر عسري يبعد تكليف الناس " صالة حائض إال خبمار 
  مبثله فتأمل 

ني يدي املصلي قد حيسب بعض أهل العلم أنه خالف خرب النيب صلى اهللا باب ذكر خرب روي يف مرور احلمار ب
  يقطع الصالة احلمار والكلب واملرأة : عليه و سلم 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أبو موسى حممد بن املثىن و عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن  - ٨٣٣
جئت أنا والفضل وحنن على أتان : عبد اهللا عن ابن عباس قال قالوا ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس بعرفة فمررنا على بعض الصفوف فنزلنا عنها وتركناها ترتع 
  يعىن شيئا  -قال أبو موسى  - فلم يقل لنا 

  فلم ينهنا النيب صلى اهللا عليه و سلم : وقال عبد اجلبار 
  خزومي فلم يقل لنا شيئا وقال امل

  يصلي بالناس مبىن : رواه معمر و مالك فقاال : قال أبو بكر 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه أبو موسى حدثين عبد األعلى ثنا معمر ح وثنا يونس بن عبد األعلى  - ٨٣٤
: ن مالك يف خرب معمر أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا يعقوب الدورقي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ع

  ومرت األتان بني يدي الناس فلم يقطع عليهم الصالة 
  وأنا على محار فتركته بني الصف ودخلت يف الصالة فلم يعب علي : ويف خرب عبد الرمحن عن مالك 

ف وليس يف هذا اخلرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى األتان متر وال ترتع بني يدي الصفو: قال أبو بكر 
وال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم بذلك فلم يأمر من مرت األتان بني يديه بإعادة الصالة واخلرب ثابت 

سلم أن الكلب األسود واملرأة واحلائض واحلمار يقطع الصالة وما مل يثبت  صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و 
الفتيا خبالف ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و خرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بضد ذلك مل جيز القول و

  سلم 

جئت أنا وغالم من : وقد روى شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن صهيب عن ابن عباس قال  - ٨٣٥
بين هاشم على محار أو محارين فمررت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فلم ينصرف 

بينهما  -أو فرق  -ملطلب فأخذتا بركبيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففرع وجاءت جاريتان من بين عبد ا
  ومل ينصرف 
فمررت : وليس يف هذا اخلرب أن احلمار مر بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا قال : قال أبو بكر 



 يدي النيب صلى اهللا عليه و بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذه اللفظة تدل أن ابن عباس مر بني
سلم وهو يصلي : سلم بعد نزوله عن احلمار ألنه قال    فمررت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  فمررنا بني يديه مث نزلنا فدخلنا معه يف الصالة : إال أن عبيد اهللا بن موسى رواه عن شعبة قال  - ٨٣٦
أبو بكر ناه حممد بن عثمان العجلي ثنا عبيد اهللا واحلكم لعبيد اهللا بن موسى على حممد بن جعفر  أنا أبو طاهر نا

حماال ال سيما يف حديث شعبة ولو خالف حممد بن جعفر عدد مثل عبيد اهللا يف حديث شعبة لكان احلكم حملمد 
وهو  -ن اجلزار عن أيب الصهباء ابن جعفر عليهم وقد روى هذا اخلرب منصور بن املعتمر عن احلكم عن حيىي ب

ا عند ابن عباس فذكرنا ما يقطع الصالة فقالوا : قال  -صهيب  لقد جئت : احلمار واملرأة فقال ابن عباس : كن
أنا وغالم من بين عبد املطلب مرتدفني على محار ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس يف أرض خالء 

 جئنا حىت دخلنا بني أيديهم فما باىل ذلك ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و فتركنا احلمار بني أيديهم مث
سلم يصلي فجاءت جاريتان من بين عبد املطلب اقتتلتا فأخذمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزع إحدامها 

  من األخرى فما باىل ذلك 

وهذا اخلرب ظاهره : قال أبو بكر : عن منصور أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يوسف بن موسى ثنا جرير  - ٨٣٧
كخرب عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس أن احلمار إمنا مر بني يدي أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ال بني 
يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس فيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم علم بذلك فإن كان يف اخلرب أن النيب 

سلم علم مبرور احلمار بني يدي بعض من كان خلفه فجائز أن تكون سترة النيب صلى اهللا عليه صلى اهللا  عليه و 
و سلم كانت سترة ملن خلفه إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان يستتر باحلربة إذا صلى باملصلى ولو كانت 

تار النيب صلى اهللا عليه و سلم هبا فحمل سترته ال تكون سترة ملن خلفه الحتاج كل مأموم أن يستتر حبربة كاست
العنزة للنيب صلى اهللا عليه و سلم يستتر هبا دون أن يأمر املأمومني باالستتار خلفه كالدال على أن سترة اإلمام 

  تكون سترة ملن خلفه 

ضل جئت أنا والف: وقد روى ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي أن جماهدا أخربه عن ابن عباس قال  - ٨٣٨
على أتان فمررنا بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة وهو يصلي املكتوبة ليس شيء يستره حيول 

  بيننا وبينه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

قال أبو : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري نا أبو عاصم عن ابن جريج  - ٨٣٩
حيتج بعبد الكرمي عن جماهد على الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا وهذه اللفظة قد رويت  وغري جائز أن: بكر 

  عن ابن عباس خالف هذا املعىن 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا إبراهيم بن احلكم بن أبان حدثين أيب ح وثنا حممد بن حيىي  - ٨٤٠
م بن احلكم نا أيب ح وثنا سعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا حفص بن عمر املقرئ ثنا احلكم بن حدثين إبراهي

ركزت العنزة بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفات فصلى : أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال 
  إليها واحلمار من وراء العنزة 

 عن جماهد ألن يف هذا اخلرب أن احلمار إمنا كان وراء العنزة وقد فهذا اخلرب مضاد خرب عبد الكرمي: قال أبو بكر 
سلم العنزة بني يديه بعرفة فصلى إليها    ركز النيب صلى اهللا عليه و 

  ويف خرب عبد الكرمي عن جماهد قال ك وهو يصلي املكتوبة ليس شيء يستره حيول بيننا وبينه 
ة النقل ألن عبد الكرمي قد تكلم أهل املعرفة باحلديث يف وخرب عبد الكرمي وخرب احلكم بن أبان قريب من جه

االحتجاج خبربه وكذلك خرب احلكم بن أبان غري أن خرب احلكم بن أبان تؤيده أخبار عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم صحاح من جهة النقل وخرب عبد الكرمي عن جماهد يدفعه أخبار صحاح من جهة النقل عن النيب صلى اهللا 

سلم وهذا الفعل الذي ذكره عبد الكرمي عن جماهد عن ابن عباس قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و  عليه و
إذا صلى : سلم أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل يف خرب سهل بن أيب حثمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أحدكم فليصل إىل سترة وليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته 
  إسناده حسن : ظمي قال األع

بن أيب جحيفة عن أبيه  - ٨٤١ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ركز عنزة فجعل يصلي إليها : ويف خرب عون 
  مير من ورائها الكلب واملرأة واحلمار 

بن أيب  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الدورقي نا ابن مهدي ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرمحن نا سفيان عن عون 
إذا صلى أحدكم فليصل إىل سترة : ة ويف خرب الربيع بن سربة اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم جحيف

  وليدن منها 
  فهذه األخبار كلها صحاح قد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم املصلي أن تستتر يف صالته : قال أبو بكر 

ل يصلي إليها مير من ورائها الكلب واملرأة وزعم عبد الكرمي ن النيب صلى اهللا عليه و سلم ركز عنزة فجع
  واحلمار 

بن أيب  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الدورقي نا ابن مهدي ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرمحن نا سفيان عن عون 
جحيفة عن جماهد عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى إىل غري سترة وهو يف فضاء ألن عرفات مل 

ا بناء على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستتر به النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد زجر صلى اهللا يكن هب
  عليه و سلم أن يصلي املصلي إال إىل سترة 

  ال تصلوا إال إىل ستراة : ويف خرب صدقة بن يسار مسعت ابن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ي إال إىل سترة فكيف يفعل ما يزجر عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد زجر أن يصلي ملصل

ويف خرب موسى بن طلحة عن أبيه كالدال على أن احلمار إذا مر بني يدي املصلي وال سترة بني يديه ضره مرور 
  احلمار بني يديه 



مر بن عبيد الطنافسي عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا ع - ٨٤٢
طلحة عن أبيه قال  كنا نصلي والدواب متر بني أيدينا فسألنا النيب صلى اهللا : مساك بن حرب عن موسى بن 

  مثل آخرة الرحل يكون بني يدي أحدكم فال يضره ما مر بني يديه : عليه و سلم فقال 

إسرائيل عن مساك عن موسى بن طلحة عن أبيه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عبد الرمحن ثنا  - ٨٤٣
  ليجعل أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل مث ال يضره ما مر بني يديه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

مثل مؤخرة الرحل يكون بني يدي أحدكم مث ال يضره ما مر : ففي قوله صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر 
حة إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل ضره مرور الدواب بني يديه والدواب اليت تضر بني يديه داللة واض

مرورها بني يديه هي الدواب اليت أعلم النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا تقطع الصالة وهو احلمار والكلب 
  ع الصالة األسود على ما أعلم املصطفى صلى اهللا عليه و سلم ال غريمها من الدواب اليت ال تقط

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب كراهية الصالة وبني يدي املصلي ثياب فيها تصاوير

 :  

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حدثين حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم قال  - ٨٤٤
هوة فكان النيب صلى اهللا عليه و أنه كان هلا ثوب فيه تصاوير ممدودة إىل س: مسعت القاسم حيدث عن عائشة 

  أخريه عين فأخذته فجعلته وسائد : سلم يصلي إليه فقال 

  مجاع أبواب الكالم املباح يف الصالة والدعاء والذكر ومسألة الرب عز و جل وما يضاهي هذا ويقاربه 

  باب إباحة الدعاء يف الصالة

 :  

بن عبد احلكم ثنا أيب و شعيب قاال حدثنا الليث عن يزيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا  - ٨٤٥
أنه قال لرسول اهللا : بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد اهللا بن عمرو عن أيب بكر الصديق رضوان اهللا عليه 

سلم    علمين دعاء أدعو به يف صاليت : صلى اهللا عليه و 

الصديف أخربنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث و  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يونس بن عبد األعلى - ٨٤٦
إن أبا بكر الصديق : ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري أنه مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول 

علمين يا رسول اهللا دعاء أدعو به يف صاليت ويف : رضي اهللا تعاىل عنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين : ال قل بييت ق اللهم إين 

  إنك أنت الغفور الرحيم 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا ابن منري عن األعمش عن مسلم عن مسروق  - ٨٤٧
جاء نصر اهللا والفتح إىل آخرها ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا ملا نزلت إذا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل : عليه و سلم صلى صالة إال قال 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عباد بن آدم ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أيب مالك األشجعي  - ٨٤٨
يا رسول اهللا : هللا صلى اهللا عليه و سلم فيجيء الرجل وجتيء املرأة فيقول كنا نغدو إىل رسول ا: عن أبيه قال 

  اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وارزقين فقد مجع لك دنياك وآخرتك : كيف أقول إذا صليت ؟ قال قل 

  باب مسألة الرب جل وعال يف الصالة حماسبة يسرية إذ احملاسبة جبميع ذنوبه

  صاحبها  واملناقشة هبا هتلك

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية ح وثنا مؤمل بن هشام ثنا إمساعيل  - ٨٤٩
عن حممد بن إسحاق حدثين عبد الواحد بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن 

اللهم حاسبين حسابا يسريا فلما : يقول يف بعض صالته مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت 
ينظر يف كتابه ويتجاوز له عنه إنه من نوقش احلساب : يا رسول اهللا ما احلساب اليسري ؟ قال : انصرف قلت 

  يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب املؤمن يكفر اهللا به عنه حىت الشوكة تشوكه مجيعهما لفظا واحدا 
  ناده حسن إس: قال األعظمي 

  باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبري يف الصالة عند إرادة املرء مسألة

  حاجة يسأهلا ربه عز و جل وما يرجى يف ذلك من االستجابة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن أبان ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار اليمامي وثنا عبد اهللا بن هاشم  - ٨٥٠
جاءت أم سليم : عمار عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال ثنا وكيع عن عكرمة بن 

يا رسول اهللا علمين كلمات أدعو هبن يف صاليت قال سبحي اهللا : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
  عشرا وامحديه عشرا وكربيه عشرا مث سليه حاجتك يقل نعم نعم 

  إسناده حسن : قال األعظمي 
   ٣٦٨٨لكن أعله احلافظ ابن حجر باإلرسال كما بينته يف الضعيفة : ل األلباين قا

  باب إباحة االستعاذة يف الصالة من عذاب القرب ومن عذاب النار

 :  



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن  - ٨٥١
إين أريتكم تفتنون يف القبور كفتنة الدجال قالت :  صلى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا: عائشة قالت 

اللهم إين أعوذ بك من : فكنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف صالته : عمرة قالت عائشة 
  عذاب النار ومن عذاب القرب 

  ملأمثباب االستعاذة من فتنة الدجال ومن فتنة احمليا واملمات ومن ا

  : واملغرم يف الصالة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر أخربين أبو عبد احلكم أن أباه و شعيبا أخرباهم قاال أخربنا الليث عن يزيد  - ٨٥٢
: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو يف صالته : بن اهلاد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 

 وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات اللهم إين اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب
ا أكثر ما تستعيذ من املغرم يا رسول اهللا : أعوذ بك من املأمث واملغرم قالت عائشة فقال قائل  إن : فقال ! م

  الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 

  بة عندما يرى املصليباب إباحة التحميد والثناء على اهللا يف الصالة املكتو

  أو يسمع ما جيب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك 

ثنا أبو حازم عن سهل  -يعين ابن زيد  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا محاد  - ٨٥٣
إمساعيل  بن سعد الساعدي ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه ح وثنا

بن بشر بن منصور السلمي نا عبد األعلى عن عبيد اهللا ح وحدنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع ثنا عبد األعلى ثنا 
كان قتال : عن أيب حازم عن سهل بن سعد وهذا لفظ حديث محاد بن زيد قال  -يعين ابن عمر  -عبيد اهللا 

سلم فصلى الظهر مث أتاهم ليصلح بينهم مث قال لبالل بني بين عمرو بن عوف فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و 
يا بالل إذا حضرت صالة العصر ومل آت فمر أبا بكر فليصل بالناس فلما حضرت العصر أذن بالل مث أقام مث : 

تقدم فتقدم أبو بكر فدخل يف الصالة مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل يشق : قال أليب بكر 
خلف أيب بكر قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل يف الصالة يلتفت فلما رأى أبو بكر الناس حىت قام 

سلم أي امضه فلما قال  لبث أبو بكر : التصفيح ال ميسك عنه التفت فأومأ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم  قهقري على عقبيه فتأخر امضه مث مشى أبو بكر ال: هنيهة حيمد هللا على قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ما منعك إذ : يا أبا بكر : فلما رأى ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم تقدم فصلى بالناس فلما قضى صالته قال 
مل يكن البن أيب قحافة أن يؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال : أومأت إليك أال تكون مضيت ؟ قال 

للناس  ا نابكم يف صالتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء وقال بن أيب إذ: النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يده فحمد اهللا : حازم يف حديثه 

سلم أي: مث رجع القهقري وراءه وقال عبد األعلى يف حديثه  كما أنت  فأومأ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  فرفع أبو بكر يديه فحمد اهللا وأثىن عليه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رجع القهقري 
  وبعضهم يزيد على بعض يف احلديث : قال أبو بكر 

  باب األمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوهبم يف الصالة

ار بن العالء ثنا سفيان قال مسعت أبا حازم يقول ثنا سهل بن سهل أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلب - ٨٥٤
الساعدي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وحدثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن أيب حازم 

من نابه يف صالته شيء فليقل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعته من سهل بن سعد الساعدي يقول 
  حان اهللا إمنا النساء يعين التصفيق سب: 

  هذا حديث علي بن خشرم 
وأما عبد اجلبار فحدثنا باحلديث بطوله يف خروج النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بين عمر بن عوف وقال يف 

ما لكم حني نابكم شيء يف صالتكم صفقتم ؟ إمنا هذا للنساء : آخره قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ابه يف صالته شيء فليقل سبحان اهللا ومن ن

  التصفيق والتصفيح واحد : قال أبو بكر 

  باب نسخ الكالم يف الصالة وحظره بعد ما كان مباحا

 :  

: نا يوسف بن موسى القطان ثنا حممد بن فضيل أنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  - ٨٥٥
وهو يف الصالة فريد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه  كنا نسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم

إن يف : كنا نسلم عليك يف الصالة وترد علينا فقال صلى اهللا عليه و سلم : فلم يرد علينا فقلنا يا رسول اهللا 
  الصالة لشغال 

بو هاشم زياد بن أيوب ثنا ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد و يزيد بن هارون قاال أخربنا إمساعيل ح ونا أ - ٨٥٦
كان يكلم : هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد عن احلارث بن شبيل عن أيب عمرو الشيباين عن زيد بن أرقم قال 

  } وقوموا هللا قانتني { الرجل إىل جنبه يف الصالة حىت نزلت 
  فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم : زاد يف حديث هشيم 

كان : ا حيىي بن سعيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد مبثل حديث بندار غري أنه قال ثنا حيىي بن حكيم ثن - ٨٥٧
} وقوموا هللا قانتني { : يكلم الرجل صاحبه يف الصالة باحلاجة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت نزلت 

  فأمرنا بالسكوت 



ا : عن علقمة عن عبد اهللا قال  ثنا أبو موسى حيىي بن محاد نا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم - ٨٥٨ كن
إن يف الصالة لشغال قلت : نسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي مبثله وقال فرد علينا فقال 

  كيف تسلم أنت ؟ قال أرد يف نفسي : إلبراهيم 

علم املتكلم أن باب ذكر الكالم يف الصالة جهال من املتكلم والدليل على أن الكالم ال يقطع الصالة إذا مل ي
  الكالم يف الصالة حمظور غري مباح 

وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أمحد أنا أبو عثمان  - ٨٥٩
عن حيىي بن أيب كثري ح  - وهو الصواف  -الصابوين قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي ثنا احلجاج 

بن أيب كثري ح  وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إمساعيل بن علية حدثين احلجاج بن أيب عثمان حدثين حيىي 
وثنا حممد بن هشام ثنا إمساعيل حدثين احلجاج عن حيىي بن أيب كثري ح وحدثنا حممد بن عبد اهللا بن ميمون ثنا 

 -يعين ابن بكر  -األعلى أخربنا بشر  عن األوزاعي عن حيىي وثنا يونس بن عبد -يعين ابن مسلم  -الوليد 
عن األوزاعي حدثين حيىي عن هالل بن أيب ميمونة حدثين عطاء بن يسار ثنا معاوية بن احلكم السلمي ح وثنا 

عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري حدثين هالل بن أيب  - يعين ابن إمساعيل احلليب  -زياد بن أيوب ثناه بشر 
إنا كنا حديث عهد : قلت يا رسول اهللا : سار حدثين معاوية بن احلكم السلمي قال ميمونة حدثين عطاء بن ي

ذلك شيء جيدونه يف صدورهم فال يصدهنم قال يا : جباهلية فجاء اهللا باإلسالم وإن رجاال منا يتطريون قال 
كان نيب من : ل رجال منا خيطون قا: فال تأتوهم قال يا رسول اهللا : رجال يأتون الكهنة قال : رسول اهللا 

سلم إذ عطس رجل من : األنبياء خيط فمن وافق خطه فذاك قال  وبينا أنا أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فضرب : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إيل قال : يرمحك اهللا فحدقين القوم بأبصارهم فقلت : القوم فقلت له 

 لكين سكت فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونين
يما منه واهللا ما ضربين وال كهرين وال شتمين  بله وال بعده أحسن تعل دعاين فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قط ق

إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هي التكبري والتسبيح وتالوة القرآن هذا : ولكن قال 
  حديث ميسرة  لفظ

  بينما أنا أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهكذا قال الباقون : قال بندار 
  فلما رأيتهم يصمتوين لكين سكت : وقال بندار 

  خرجت يف التصنيف الكبري حديث الباقني يف عقب حديث بندار مبثله ومل أخرج ألفاظهم : قال أبو بكر 

  صلي غري عامل أنه قد بقي عليه بعض صالتهباب ذكر الكالم يف الصالة وامل

  : والدليل على أن الكالم واملصلي هذه صفته غري مفسد للصالة 

نا أيوب عن  -يعين ابن عبد اجمليد الثقفي  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب  - ٨٦٠
وأكرب ظين إهنا  -و سلم إحدى صاليت العشي صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : حممد عن أيب هريرة قال 

ركعتني فأتى خشبة يف قبلة املسجد فوضع عليها يديه إحدامها على األخرى وخرج سرعان الناس  -الظهر 



ه ورجل : فقالوا  يقال له  -قصري اليدين أو طويلهما  -قصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما
صدق ذو : بل نسيت فقال : مل تقصر ومل أنس فقال : لصالة أو نسيت ؟ فقال أقصرت ا: ذو اليدين فقال 

  نعم فصلى ركعتني مث سلم مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع : اليدين ؟ قال 
  وذكر بندار احلديث 

  قد خرجت هذا الباب بتمامه يف كتاب السهو يف الصالة : قال أبو بكر 

نبيه صلى اهللا عليه و سلم و أبان به بينه وبني أمته من أن أوجب على الناس  باب ذكر ما خص اهللا عز و جل به
  إجابته وإن كانوا يف الصالة إذا دعاهم ملا حيييهم 

أخربنا روح بن القاسم  -يعين ابن زريع  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدم العجلي نا يزيد  - ٨٦١
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب بن : ن أيب هريرة قال عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه ع

كعب وهو يصلي ح وثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن العالء بن عبد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر على أيب بن كعب وهو يصلي فناداه : الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة 

وعليك : السالم عليك يا رسول اهللا قال : أيب مث انصرف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال فالتفت 
أو ليس جتد كتاب : السالم ما منعك أي أيب إذ دعوتك أن ال جتيبين ؟ فقال يا رسول اهللا كنت يف الصالة قال 

  ال أعود إن شاء اهللا : يب أنت وأمي قال أيب بلى بأ: ؟ قال } استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم { اهللا 
  هذا حديث ابن وهب 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا حيىي عن شعبة حدثين خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن  - ٨٦٢
مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا يف املسجد فدعاين فلم آته : عاصم عن أيب سعيد بن املعلى قال 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا { أمل يقل اهللا عز و جل : إين كنت أصلي قال : ما منعك أن تأتيين ؟ قلت : ال فق
أال أعلمك أفضل سورة يف القرآن قبل أن أخرج فلما ذهب : مث قال } هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم 

  ملثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته هي السبع ا} احلمد هللا رب العاملني { : خيرج ذكرت ذلك له قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال فحدثنا بندار من كتاب شعبة وثنا حيىي و حممد عن شعبة عن خبيب  - ٨٦٣
مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أصلي فدعاين : عن حفص بن عاصم عن أيب سعيد بن املعلى قال 

  أعظم سورة : ثله غري أنه قال مب

باب ذكر الدليل على أن الكالم الذي ال جيوز التكلم به يف غري الصالة إذا تكلم به املصلي يف صالته جهال منه 
  أنه ال جيوز التكلم به غري مفسد للصالة 

شهاب عن أيب  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن - ٨٦٤
ام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة وقمنا معه فقال أعرايب يف الصالة : سلمة أن أبا هريرة قال  : أق



لقد : اللهم ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا فلما سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لألعرايب 
   -يريد رمحة اهللا  -حتجرت واسعا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان املصلي من غري تعمد منه هلا وال إرادة منه لنطقها مل 
تفسد عليه صالته ومل جيب عليه إعادة تلك الصالة إن كان قابوس بن أيب ظبيان جيوز االحتجاج خبربه فإن يف 

  القلب منه 

 -يعين ابن احلكم العرين  -اهيم بن مسعود بن عبد احلميد ثنا القاسم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبر - ٨٦٥
صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم مبىن فخطرت : ثنا سفيان عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال 

 الصالة إن فأكثروا فقالوا إن له قلبني أال تسمعون إىل قوله وكالمه يف: منه كلمة قال فسمعها املنافقون فقال 
ما جعل { إىل قوله } يا أيها النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين واملنافقني { له قلبا معكم وقلبا مع أصحابه فنزلت 

  } اهللا لرجل من قلبني يف جوفه 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  مجاع أبواب األفعال املباحة يف الصالة

  دثباب الرخصة يف املشي يف الصالة عند العلة حت

أنه : ثنا األزرق بن قيس  -يعين ابن زيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد  - ٨٦٦
فنكص : رأى أبا برزة األسلمي يصلي وعنان دابته يف يده فلما ركع انفلت العنان من يده وانطلقت الدابة قال 

مث مشى كما هو مث أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى  أبو برزة على عقبيه ومل يلتفت حىت حلق الدابة فأخذها
إين قد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزو كثري حىت عد غزوات : صالته فأمتها مث سلم قال 

فرأيت من رخصه وتيسريه وأخذت بذلك ولو أين تركت دابيت حىت تلحق بالصحراء مث انطلقت شيخا كبريا 
  أخبط الظلمة كان أشد علي 

  اب الرخصة يف املشي القهقري يف الصالة عند العلة حتدثب

أخربنا أبو طاهر نا حممد بن عزيز األيلي بن سالمة حدثهم عن عقيل قال أخربين حممد بن مسلم أن  - ٨٦٧
إن املسلمني بينما هم يف صالة الفجر من يوم االثنني وأبو بكر يصلي هبم مل : أنس بن مالك األنصاري أخربه 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف يف الصالة يفجأهم إال
سلم يريد أن  مث تبسم فضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أن أمتوا صالتكم : خيرج إىل الصالة فأشار إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده 



باب الرخصة يف محل الصبيان يف الصالة والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صالة املصلي 
  وزعم أن هذا عمال ال جيوز يف الصالة جهال منه لسنة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يمان و ابن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان أخربنا عثمان بن أيب  - ٨٦٨ سل
رأيت : عجالن مسعا عامر بن عبد اهللا بن الزبري يقول مسعت عمرو بن سليم الزرقي يقول مسعت أبا قتادة يقول 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤم الناس وعلى عاتقه أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود 
  أعادها 

  ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كلباب األمر بقتل احلية والعقرب يف الصالة 

  واحد منهما على االنفراد يفسد الصالة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن معمر ح وثنا حممد  - ٨٦٩
ح وثنا أبو موسى ثنا عبد األعلى ح وثنا يعقوب الدورقي ثنا غندر  ح وثنا حيىي بن بن هشام ثنا حيىي بن اليمان 

أن رسول اهللا صلى : ثنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن ضمضم عن أيب هريرة : حكيم ثنا حممد بن جعفر قالوا 
سلم أمر بقتل األسودين يف الصالة العقرب واحلية    اهللا عليه و 

  العقرب واحلية : ويف حديث غندر قال معمر فقلت له فقال 
  يعين احلية والعقرب  :ويف حديث عبد األعلى قال حيىي 

  باب الرخصة يف االلتفات يف الصالة عند النائبة تنوب املصلي

وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته فلما أكثر : يف خرب أيب حازم عن سهل بن سعد : قال أبو بكر  - ٨٧٠
صلى اهللا عليه و الناس التصفيق التفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصف فأشار إليه رسو ل اهللا 

  سلم هكذا يأمره بأن يصلي قد أمليته قبل بطوله 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف اللحظ يف الصالة من غري أن يلوي املصلي عنقه خلف ظهره

وهو ابن  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسني بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد اهللا بن سعيد  - ٨٧١
سلم يلتفت يف : عن ثور ابن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال  - د أيب هن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  صالته ميينا ومشاال وال يلوي عنقه خلف ظهره 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

غ من باب الرخصة للمصلي يف مرافقة غريه من املصلني والنظر إليهم هل يتمون صالهتم أم ال ليأمرهم بعد الفرا
  الصالة مبا جيب عليهم من إمتام الصالة 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن و أمحد بن املقدام العجلي قاال حدثنا مالزم بن  - ٨٧٢
عمرو حدثين جدي عبد اهللا بن زيد عن عبد اهللا بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد 

  لنيب صلى اهللا عليه و سلم فلمح مبؤخر عينه إىل رجل ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود صليت خلف ا: قال 
هذا اخلرب ليس خبالف أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم إين ألرى من خلفي كما أرى من بني : قال أبو بكر 

ر مبؤخر عينه إىل من يدي إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كان يرى من خلفه يف الصالة قد جيوز أن ينظ
  يصلي ليعلم أصحابه إذا رأوه يفعل هذا الفعل إنه جائز للمصلي أن يفعل مثل ما فعل صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب إباحة التفات املصلي يف الصالة عند إرادة تعليم املصلني باإلشارة إليهم مبا يفهمون عنه وفيه ما دل على 
  املصلي مبا يفهم عنه غري مفسدة صالته  أن إشارة

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي ثنا شعيب نا الليث عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٨٧٣
  اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا 

  يف بصق املصلي عن يساره أو حتت قدمه اليسرىباب الرخصة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب  - ٨٧٤
بلة املسجد فحكها حبصاة وهنى أن يبزق : سعيد اخلدري  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبصر خنامة يف ق
  ليبزق عن مشاله أو حتت قدمه اليسرى : ه وعن ميينه وقال الرجل بني يدي

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب  - ٨٧٥
قد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربين محيد بن عبد الرمحن أنه مسع أبا هريرة وأبا سعيد اخلدري يقوالن 

ال ينتخمن أحدكم يف القبلة وال عن ميينه وليبصق عن يساره : امة يف القبلة فتناول حصاة فحكها مث قال سلم خن
  أو حتت رجله اليسرى 

باب الرخصة يف بصق املصلي خلفه وفيه دل على إباحة يل املصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق يف صالته 
  إذ البزق خلفه غري ممكن إال يلي العنق 

عن سفيان عن منصور  -وهو ابن سعيد  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قاال ثنا حيىي  - ٨٧٦
إذا كنت يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ربعي بن حراش عن طارق بن عيد اهللا احملاريب قال 

  ك اليسرى الصالة فال تبزقن عن ميينك ولكن خلفك أو تلقاء مشالك أو حتت قدم
  هذا حديث بندار 

سلم  وابصق خلفك : وقال : وقال أبو موسى حدثين منصور وقال أيضا قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  أو تلقاء مشالك إن كان فارغا وإال فهكذا حتت قدمه اليسرى 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  إذا مل يكن عن يساره باب الدليل على أن إباحة بزق املصلي حتت قدمه اليسرى

  فارغا وإباحة ذلك البزاق بقدمه إذا بزق يف صالته 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن  - ٨٧٧
وال عن  إذا كنت يف الصالة فال تبزقن بني يديك: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا احملاريب قال 

  ميينك ولكن ابزق عن تلقاء مشالك فإن مل يكن فارغا فتحت قدمك اليسرى مث قل به 
  يعين ادلكه باألرض : قال منصور 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا إسحاق بن يوسف ثنا اجلريري ح وثنا يعقوب بن إبراهيم  - ٨٧٨
ثنا اجلريري ح وثنا أبو  - يعين ابن زريع  -بن علية عن اجلريري ح وثنا الصنعاين ثنا يزيد  الدورقي ثنا إمساعيل

أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه و : بشر الواسطي نا خالد عن اجلريري عن أيب العالء بن الشخري عن أبيه 
  سلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى 

  وكان يف أرض جلدة : زاد خالد يف حديثه 
  أبو العالء هو يزيد بن عبد اهللا بن الشخري أخو مطرف نسبوه إىل جده : أبو بكر  قال

  عن أيب العالء عن مطرف عن أبيه : روى هذا اخلرب محاد بن سلمة عن اجلريري فقال : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

د اجلبار البصري و احلجاج بن املنهال أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يوسف بن موسى ثنا العالء بن عب - ٨٧٩
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قاال ثنا محاد بن سلمة عن اجلريري عن أيب العالء عن مطرف عن أبيه قال 

  سلم يصلي فبزق حتت قدمه اليسرى 
  زاد العالء مث دلكها 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ثوب بعضه ببعض يف الصالة والدليل على أن البزاق ليس بنجس باب الرخصة يف بزق املصلي يف ثوبه ودلكه ال
  إذ لو كان جنسا مل يأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم املصلي البصق يف ثوبه يف الصالة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن قال نا عياض بن عبد  - ٨٨٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه العراجني أن ميسكها بيده فدخل : ي اهللا عن أيب سعيد اخلدر

املسجد ذات يوم ويف يده واحد منها فرأى خنامات يف قبلة املسجد فحتهن حىت أنقاهن مث أقبل على الناس 



فإمنا يستقبل إن أحدكم إذا قام إىل الصالة ! أحيب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق يف وجهه ؟ : مغضبا فقال 
ربه وامللك عن ميينه فال يبصق بني يديه وال عن ميينه وليبصق حتت قدمه اليسرى أو عن يساره فإن عجلت به 

  بادرة فليقل هكذا يف طرف ثوبه ورد بعضه يف بعض 
  و أرانا حيىي كيف صنع : قال الدورقي 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  رجه من املسجدباب الرخصة يف بزق املصلي يف نعله ليخ

 :  

عن سعيد بن  -وهو بن سليمان  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا سريج ثنا فليح  - ٨٨١
عن النيب صلى اهللا عليه و : احلارث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن يف حديث طويل ذكره عن أيب سعيد اخلدري 

إن ربه أمامه وليبصق عن يساره أو حتت قدمه فإن مل جيد إذا كان أحدكم يف صالته فال يبصق أمامه ف: سلم قال 
  مبصقا ففي ثوبه أو نعله حىت خيرج به 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف منع املصلي الناس من املقاتلة و دفع بعضهم بعض إذا اقتتلوا

كم عن حيىي بن اجلزار عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن احل - ٨٨٢
سلم يصلي بالناس فجاءت : أيب الصهباء قال كنا عند ابن عباس فقال  لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

جاريتان من بين عبد املطلب اقتتلتا فأخذمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزع إحدامها من األخرى مث ما 
  باال ذلك 

  لي من رام املرور بني يديهباب الرخصة يف مقاتلة املص

يما مضى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قال أبو بكر  - ٨٨٣ إذا كان أحدكم يصلي فال : قد أمليت ف
  يدعن أحدا مير بني يديه فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان 

ا جيب عليه أن يقوم يف   باب الرخصة يف عدل املصلي إىل جنبه إذا قام خالف م

  الصالة 

قال  -وهو ابن دينار  - أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن عمرو  - ٨٨٤
بت عند خاليت ميمونة فلما كان بعض الليل قام رسول اهللا : مسعت كريبا موىل ابن عباس عن ابن عباس قال 



سلم يصلي فذكر بعض احلديث وقال    ه فحولين عن ميينه مث قمت عن يسار: صلى اهللا عليه و 
  عن كريب : أخربنا بنحوه سعيد بن عبد الرمحن املخزومي وقال : قال 

  باب الرخصة يف اإلشارة يف الصالة واألمر والنهي

كان : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال  - ٨٨٥
   الصالة النيب صلى اهللا عليه و سلم يشري يف

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلينا : قد أمليت خرب أيب الزبري عن جابر : قال أبو بكر  - ٨٨٦
  وراءه و هو قاعد فأشار إلينا فقعدنا 

  ثناه الربيع ثنا شعيب نا الليث عن أيب الزبري عن جابر 

  الصالة مبا يفهم عن املشري ال يقطعباب ذكر الدليل على أن اإلشارة يف 

  الصالة وال يفسدها 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا عبيد اهللا بن موسى أنا علي بن صاحل عن  - ٨٨٧
سلم يصلي فإذا سجد وثب احلسن واحلسني : عاصم عن زر عن عبد اهللا قال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من أحبين فليحب : ره فإذا منعومها أشار إليهم أن دعومها فلما قضى الصالة وضعهما يف حجره فقال على ظه
  هذين 

  إسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم إال أنه إمنا أخرج لعلصم وهو ابن أيب هبدلة متابعة : قال األلباين 

  باب الرخصة باإلشارة يف الصالة برد السالم إذا سلم على املصلي

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان نا زيد بن أسلم قال مسعت عبد اهللا بن عمر  - ٨٨٨
أخربنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم : ثنا سفيان وقال علي : ح وثنا علي بن خشرم و أبو عمار قال أبو عمار 

قبا ودخل عليه رجال من األنصار يسلمون دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسجد : قال قال ابن عمر 
سلم إذا كان يسلم عليه وهو يصلي قال كان يشري  عليه فسألت صهيبا كيف كان يصنع النيب صلى اهللا عليه و 

  بيده 
  مسعت هذا من ابن عمر ؟ قال نعم : هذا حديث أيب عمار زاد عبد اجلبار قال سفيان قلت لزيد : قال أبو بكر 

  ده صحيح إسنا: قال األعظمي 

ا دل على   باب الرخصة يف اإلشارة جبواب الكالم إذا كلم املصلي ويف اخلرب م



  الرخصة يف إصغاء املصلي إىل مكلمه و استماعه لكالمه يف الصالة 

عن زهري بن  -يعين ابن يزيد  - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا خالد اجلعفي  - ٨٨٩
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بين املصطلق فأتيت رسول اهللا : زبري عن جابر قال معاوية عن أيب ال

سلم وهو على محار له وهو يصلي  أ إيل بيده : صلى اهللا عليه و    فكنت أكلمه فأوم
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ال وهو يف صحيح مسلم من طريق أخرى عن زهري به وتابعه عنده : قال األلباين  الليث وهو ابن سعد وهو 
  يروي عن أيب الزبري إال ما مسعه عن جابر وكان يدلس عنه كثريا 

  باب الرخصة يف تناول الشيء عند احلادثة حتدث

عمرو بن  -يعين  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب قال وأخربين  - ٨٩٠
أنه مسع عقبة بن  - وهو ابن مشاسة  -عن عبد الرمحن  - ابن أيب حبيب  وهو - احلارث و ابن هليعة عن يزيد 

صلينا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما فأطال القيام مث رأيته هوى بيده ليتناول شيئا فلما سلم : عامر يقول 
ها شرر ما من شيء وعدمتوه إال قد عرض علي يف مقامي هذا حىت لقد عرضت علي النار وأقبل إيل من: قال 

  حىت حاذاين مكاين هذا فخشيت أن يغشاكم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي نا ابن وهب عن معاوية بن صاحل حدثين ربيعة بن  - ٨٩١
لم يصلي مث بسط يده قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب الدرداء أنه قال 

إن عدو اهللا إبليس جاء : يا رسول اهللا رأيناك بسطت يدك قال : كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصالة قلنا 
بشهاب من نار ليجعله يف وجهي فقلت أعوذ باهللا منك فلم يستأخر ثالثا مث أردت أخذه ولو ال دعوة أخينا 

سلم ألصبح موثقا يل   عب به ولدان أهل املدينة سليمان صلى اهللا عليه و 
  إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقد أخرجه مسلم من طريق أخرى عن ابن وهب : قال األلباين 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين نا ابن وهب حدثين معاوية بن صاحل عن  - ٨٩٢
ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة صلين: عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك قال 

فبينما هو يف الصالة مد يده مث أخرها فلما فرغ من الصالة قلنا يا رسول اهللا صنعت يف صالتك : الصبح قال 
هذه ما مل تصنع يف صالة قبلها قال إين رأيت اجلنة قد عرضت علي ورأيت فيها قطوفها دانية حبها كالدباء 

فأوحى إليها أن استأخري فاستأخرت مث عرضت علي النار بيين وبينكم حىت رأيت ظلي  فأردت أن أتناول منها
وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحى إيل أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت 

  وجاهدوا فلم أر يل عليكم فضال إال بالنبوة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  بن عاصم هو األسدي الكويف  وعيسى: قال األلباين 



  باب أمر النساء بالتصفيق يف الصالة عند النائبة

سلم إذا نابكم يف صالتكم : قد أمليت خرب سهل بن سعد : قال أبو بكر  - ٨٩٣ عن النيب صلى اهللا عليه و 
  شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء 

سعيد بن عبد الرمحن و عبد اهللا بن حممد الزهري و  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و - ٨٩٤
ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أخربين ابن عيينة قال اآلخرون : علي بن خشرم قال علي 

  التسبيح للرجال والتصفيق للنساء : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  دةباب الرخصة يف مسح احلصى يف الصالة مرة واح

ثنا هشام عن  -يعين ابن احلارث  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الصنعاين حممد بن عبد األعلى ثنا خالد  - ٨٩٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قيل له يف : حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن حدثين معيقيب 

  إن كنت فاعال فواحدة : املسح يف املسجد قال 

  : عن معيقب : نا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه الدورقي ثنا ابن علية عن هشام هبذا وقال أ - ٨٩٦

سألت النيب : أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا وكيع عن ابن أيب ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال  - ٨٩٧
سلم عن مسح احلصى يف الصالة فقال  مائة ناقة كلها  واحدة ولو متسك عنها خري لك من: صلى اهللا عليه و 

  سود احلدق 
إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط بآخره كما يف التقريب لكن له شاهد قوي موقوف : قال األلباين 

  سندا مرفوع حكما خرجته يف التعليق الرغيب 

محته باب ذكر الدليل على أن حديث النفس يف الصالة من غري نطق باللسان ال يفسد الصالة إذ اهللا برأفته ور
  قد جتاوز ألمة حممد عما حدثت به أنفسها 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا سامل بن نوح نا يونس بن عبيد عن زرارة بن أويف عن أيب هريرة  - ٨٩٨
  إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما ال ينطق به وال يعمل به : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  لدليل على أن البكاء يف الصالة ال يقطع الصالة مع إباحة البكاء يفباب ا

  الصالة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن هاشم نا عبد الرمحن عن شعبة عن أيب إسحاق عن حارثة بن  - ٨٩٩
ا كان فينا فارس يوم بدر غري املقدام ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم إال: مضرب عن علي قال   رسول اهللا صلى م

سلم حتت شجرة يصلي ويبكي حىت أصبح    اهللا عليه و 



ا أمره النيب صلى اهللا عليه و سلم بالصالة بالناس : قال أبو بكر  قصة أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه مل
  إنه رجل رقيق كثري البكاء حني يقرأ القرآن من هذا الباب : فقيل له 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد العنربي حدثين أيب حدنا محاد عن ثابت عن  - ٩٠٠
  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز املرجل : مطرف عن أبيه قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  يقطعها مع إباحة باب الدليل على أن النفخ يف الصالة ال يفسد الصالة وال

  النفخ عند احلادثة حتدث يف الصالة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن  - ٩٠١
سلم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمرو قال  انكسفت الشمس يوما على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فقام فحمد اهللا وأثىن عليه : سجد فلم يكد يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي وذكر احلديث وقال  و سلم يصلي مث
  وقال عرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن تغشاكم 

إسناده صحيح وذكر البخاري جزءا منها معلقا يف العمل يف الصالة وأخرجه النسائي من طريق : قال األعظمي 
  عطاء بن السائب 

  وشعبة مسع من عطاء قبل االختالط خالفا جلرير : ين قال األلبا

  باب الرخصة يف التنحنح يف الصالة عند االستئذان على املصلي إن صحت هذه

  اللفظة فقد اختلفوا فيها 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي و يوسف بن موسى قاال ثنا حممد بن عبيد حدثين شرحبيل عن  - ٩٠٢
كانت يل من رسول اهللا منزلة مل تكن ألحد : عبد اهللا بن جني احلضرمي عن أبيه قال قال علي مدرك اجلعفي عن 

  من اخلالئق إين كنت أجيئه فأسلم عليه حىت يتنحنح فأنصرف إىل أهلي 
عن أبيه غري شرحبيل بن : قد اختلفوا يف هذا اخلرب عن عبد اهللا بن جني فلست أحفظ أحدا قال : قال أبو بكر 
  ا مدرك هذ

  أخرجه النسائي من طريق شرحبيل : قال األعظمي 
وهو ثقة لكن جني احلضرمي جمهول وقد أسقطه بعض الرواة كما يف اإلسناد اآليت وحينئذ تبدو : قال األلباين 

  علة أخرى وهي االنقطاع بني عبد اهللا بن جني وعلي رضي اهللا عنه فقد قيل إنه مل يسمع منه 

ا عن احلارث العكلي عن أيب زرعة بن عمرو بن ورواه عمارة ابن الق - ٩٠٣ عقاع و مغرية بن مقسم مجيع
  عن املغرية عن احلارث و عمارة عن احلارث يسبح : وقال جرير : جرير عن عبد اهللا بن جني عن علي 



  يتنحنح : قال أبو بكر ابن عياش عن املغرية 
  انظر الكالم عليه يف الذي قبله 

بكر ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير ح وحدثنا الدورقي حدثنا أبو بكر بن عياش أنا أبو طاهر نا أبو  - ٩٠٤
ح وثنا حممد بن حيىي نا معلى بن أسد ثنا عبد الواحد أخربنا عمارة بن القعقاع  مبا ذكرت : كالمها عن املغرية 

  من األلفاظ 
  انظر الكالم عليه يف الذي قبله 

  ةباب الرخصة يف إصالح املصلي ثوبه يف الصال

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث ثنا حممد بن جحادة نا عبد اجلبار  - ٩٠٥
: كنت غالما ال أعقل صالة أيب فحدثين وائل بن علقمة بن وائل عن أيب وائل بن حجر قال : بن وائل قال 

سلم إذا دخل يف الصالة رفع ي ديه مث كرب مث التحف ن مث أدخل يديه يف ثوبه مث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  أخذ مشاله بيمينه مث ذكر احلديث 

  هذا علقمة بن وائل ال شك فيه لعل عبد الوارث أو من دونه شك يف امسه : قال أبو بكر 
ائل ورواه مهام بن حيىي ثنا حممد بن حجارة حدثين عبد اجلبار بن وائل عن علقمة بن وائل وموىل هلم عن أبيه و

  بن حجر 

مث : أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن حيىي ثنا عفان بن مسلم ثنا مهام غري أنه ليس يف حديث عفان  - ٩٠٦
  أدخل يديه يف ثوبه 

  باب ذكر الدليل على أن النعاس يف الصالة ال يفسد وال يقطعها

ح وثنا عبد اجلبار بن العالء  -يونس  يعين ابن -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أنا عيسى  - ٩٠٧
نا سفيان ح وثنا ابن كريب نا أبو أسامة ح وثنا بشر بن هالل نا عبد الوارث عن أيوب كلهم عن هشام بن 

إذا نعس أحدكم يف صالته فلريقد حىت يذهب : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عروة عن أبيه عن عائشة 
  وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه هذا لفظ حديث عيسى  عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى

ويف اخلرب داللة على أن النعاس ال يقطع الصالة إذ لو كان النعاس يقطع الصالة ملا كان لقوله : قال أبو بكر 
سلم  ال يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه معىن وقد أعلم هبذا القول إنه إمنا: صلى اهللا عليه و  أمرنا  فإنه 

  االنصراف من الصالة خوف سب النفس عند إرادة الدعاء هلا ال انه يف غري صالة إذا نعس 

  مجاع أبواب األفعال املكروهة يف الصالة اليت قد هنى عنها املصلي
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بن خزمية: كتاب  ا   صحيح 
وري : املؤلف  لنيساب ا لسلمي  بكر ا أبو  بن خزمية  إسحاق  بن   حممد 

  باب النهي عن االختصار يف الصالة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا  - ٩٠٨
هنى رسول : د األعلى مجيعا عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة قال إمساعيل بن بشر بن منصور السليمي ثنا عب

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يصلي الرجل خمتصرا 
  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن االختصار يف الصالة : وقال إمساعيل يف حديثه 

  هل النارباب ذكر العلة اليت هلا زجر عن االختصار يف الصالة إذ هي راحة أ

  باهللا نتعوذ من النار 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرمحن بن املغرية املصري نا أبو صاحل احلراين نا عيسى بن يونس  - ٩٠٩
االختصار يف الصالة راحة أهل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة 

  النار 
  إسناده صحيح : ي قال األعظم
رجال هذا اإلسناد ثقات كلهم لكن فيه علة تقدح يف صحته ولذلك قال الذهيب إنه منكر كما كنت : قال األلباين 

والعلة " ! وظاهر إسناده الصحة " ومل جيزم بصحته احلافظ العراقي فإنه قال  ١٠٠٣نقلته عنه يف ختريج املشكاة 
قد أخرجه الشيخان واملصنف كما ترى وغريهم من طرق مجاعة من ف -وهو ابن حسان  -عندي من بعد هشام 

الثقات عن هشام لكن باللفظ الذي قبله وتابعه أيوب عن ابن سريين به حنوه عند البخاري وغريه فهذا هو احملفوظ 
  يف لفظ احلديث واللفظ اآلخر شاذ ومن طريق املصنف أخرجه ابن حبان والبيهقي 

من طريق حممد بن سالم املنبجي ثنا عيسى بن يونس عن عبد اهللا )  ١/  ٤٥/  ١( وسط وقد أخرجه الطرباين يف األ
فهذا يكشف إن : قلت . بن األزور عن هشام القردوسي به وقال مل يروه عن هشام إال ابن األزور تفرد به عيسى 
واملنبجي ذكره . زدي صح عن علة احلديث احلقيقية يف السند املعلول وهو سقوط ابن األزور منه وقد ضعفه األ

  ابن حبان يف الثقات وقال ابن منده له غرائب واهللا أعلم 

باب النهي عن العقص يف الصالة ومتثيل العاقص يف الصالة باملكتوف فيها وفيه ما دل على كراهة صالة املرء 
  مكتوفا إذا كان له السبيل إىل حل يديه من األكتاف 

ونس بن عبد األعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قاال ثنا ابن وهب أخربين أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ي - ٩١٠
أن عبد : أن بكريا حدثه أن كريبا موىل ابن عباس حدثه  -وقال عيسى عن عمرو بن احلارث  -عمرو بن احلارث 

فلما انصرف  اهللا بن عباس رأى عبد اهللا بن احلارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل حيله وأقر له اآلخر
إمنا مثل هذا : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مالك و رأسي ؟ فقال : أقبل إىل ابن عباس فقال 



  مثال الذي يصلي وهو مكتوف 
  وهو معقوص فقام وراءه فحل عنه وأقر له اآلخر كذا قاال مجيعا وأقر اآلخر : قال يونس 

  والصحيح قر : قال أبو بكر 

  زجر عن غرز الضفائر يف القفا يف الصالة إذ هو مقعد الشيطانباب ال

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم من أصله ثنا حجاج أخربنا ابن جريج أخربين  - ٩١١
و سلم مر أنه رأى أبا رافع موىل النيب صلى اهللا عليه : عمران ابن موسى أخربنا سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه 

: حبسن بن علي و حسن يصلي قد غرز ضفريه يف قفاه فحلهما أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع 
ذلك كفل الشيطان يقول مقعد : أقبل على صالتك وال تغضب فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   -يعين مغرز ضفريه  -الشيطان 
  ن إسناده حس: قال األعظمي 

  باب الدليل على كراهة تشبيك األصابع يف الصالة إذ النيب صلى اهللا عليه

و سلم زجر عن تشبيك األصابع عند اخلروج إىل املسجد ويف املسجد وأعلم أن اخلارج إىل الصالة يف صالة كان 
  املصلي أوىل أن ال يشبك بني أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو يف املسجد ينتظرها 

  قد أمليت هذه األخبار : أبو بكر قال  - ٩١٢

  باب الزجر عن حتريك احلصا بلفظ خرب جممل غري مفسر

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان عن الزهري قال مسعت أبا األحوص يقول مسعت  - ٩١٣
ابن عيينة ح وثنا املخزومي ثنا  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وثنا علي بن خشرم أخربنا: أبا ذر يقول 

  إذا قام أحدكم يف الصالة فإن الرمحة تواجهه فال ميسح احلصى : عن عن : هبذا اإلسناد وقاال يف كلها : سفيان 
  رأيت الشيخ الذي صفته كذا وكذا : من أبو األحوص ؟ قال : زاد عبد اجلبار فقال له سعد بن إبراهيم 

  ول أبو األحوص جمه: قال األلباين 

يعين ابن زريع ثنا معسر عن الزهري عن أيب  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدام العجلي ثنا يزيد  - ٩١٤
إذا قام أحدكم يف الصالة فإن الرمحة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : األحوص الليثي عن أيب ذر قال 

  تواجه فال حتركوا احلصى 

  للفظة اجململة اليت ذكرهتا والدليل على أن النيب باب ذكر اخلرب املفسر

  صلى اهللا عليه و سلم قد أباح مسح احلصا يف الصالة مرة واحدة 

  إن كنت فاعال فواحدة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قد أمليت فيما قبل خرب معيقيب : قال أبو بكر  - ٩١٥



زيد وراق الفريايب بالرملة ثنا حممد بن يوسف نا سفيان عن حممد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن أيب ي - ٩١٦
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب ذر قال 

  واحدة أو دع : و سلم عن كل شيء حىت سألته عن مسح احلصى يف الصالة فقال 
  صدوق سيئ احلفظ جدا : ضعيف حممد بن عبد الرمحن هو ابن أيب ليلى قال احلافظ إسناده : قال األلباين 

  باب فضل ترك مسح احلصا يف الصالة

  قد أمليت حديث جابر قبل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر  - ٩١٧

  باب النهي عن تغطية الفم يف الصالة بلفظ خرب جممل غري مفسر

عن احلسن بن ذكوان عن  -يعين ابن املبارك  -أبو بكر نا حممد بن عيسى ثنا عبد اهللا  أنا أبو طاهر نا - ٩١٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن السدل يف الصالة وأن : سليمان األحول عن عطاء عن أيب هريرة 

  يغطي الرجل فاه 
  إسناده حسن : قال األلباين 

ليت ذكرهتا والدليل على أن زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن تغطية الفم يف باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة ا
  الصالة يف غري التثاؤب إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر بتغط الفم عند التثاؤب 

 عن سهيل بن عبد الرمحن -يعين الدراوردي  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أمحد بن عبدة ثنا عبد العزيز  - ٩١٩
إذا تثاءب أحدكم فليسد بيده فاه فإن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه 

  الشيطان يدخل 

  باب كراهة التثاؤب يف الصالة إذ هو من الشيطان واألمر بكظمه ما استطاع

  املصلي 

: نا العالء عن أبيه عن أيب هريرة  -ابن جعفر  يعين -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن جعفر نا إمساعيل  - ٩٢٠
  التثاؤب يف الصالة من الشيطان فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب الزجر عن قول املتثائب يف الصالة هاه وما أشبهه فإن الشيطان يضحك يف

  هاه : جوفه عند قوله 

أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو خالد عن حممد بن عجالن عن سعيد عن أيب  أنا أبو طاهر نا - ٩٢١
العطاس من اهللا والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هريرة قال 



  هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه : يقل 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

نا عبد الرمحن  -يعين ابن املفضل  -ا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاين حممد بن عبد األعلى نا بشر أخربن - ٩٢٢
إن اهللا حيب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال  -وهو ابن إسحاق  -

  شيطان يضحك منه أو قال يلعب به آه آه فإن ال: العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فال يقل 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب الزجر عن بصق املصلي أمامه إذ اهللا عز و جل قبل وجه املصلي ما دام يف صالته مقبال عليه 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا إمساعيل بن علية أنا أيوب ح وحدثين مؤمل بن هشام نا  - ٩٢٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى خنامة يف قبلة : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر  -يعين تنب علية  -إمساعيل 

إن اهللا عز و جل قبل وجه أحدكم يف : املسجد فحكها أو قال فحتها بيده مث أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال 
  صالته فال ينتخمن أحد قبل وجهه يف صالته 

بو بكر نا حممد بن احلسن بن نسيم أنا حممد يعين بن بكر الربساين أخربنا أبو العوام عن أنا أبو طاهر نا أ - ٩٢٤
إن رسول اهللا صلى : أن شيث بن ربعي صلى إىل جنب حذيفة فبزق بني يديه فقال حذيفة : عاصم عن أيب وائل 

فال ينصرف عنه حىت ينصرف إن الرجل إذا دخل يف صالته أقبل اهللا بوجهه : اهللا عليه و سلم هنانا عن ذلك قال 
  عنه أو حيدث حدثا 

  إسناده ضعيف : قال األلباين 

  باب ذكر عالقة الباصق يف الصالة تلقاء القبلة جميئه يوم القيامة وتفلته

  بني عينيه 

وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد بن حممد الكناين أخربنا  - ٩٢٥
أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن : ستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال األ

 -حممد بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية نا يوسف بن موسى نا جرير عن أيب إسحاق 
من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال  -وهو الشيباين 

  تفل جتاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بني عينيه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن توجيه مجيع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة يف الصالة

عن أيب  -يعين ابن إياس اجلريري  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أنا عبد األعلى نا سعيد  - ٩٢٦
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خنامة يف قبلة املسجد فاستربأها بعود معه : نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال 



أحيب أحدكم إذا : أيكم صاحب هذه النخامة ؟ فسكتوا فقال : مث أقبل على القوم يعرفون الغضب يف وجهه فقال 
فإن اهللا عز و جل بني أيديكم يف صالتكم فال : ال قال : ل فيتنخع يف وجهه ؟ فقالوا قام يصلي أن يستقبله رج

  توجهوا شيئا من األذى بني أيديكم ولكن عن يسار أحدكم أو حتت قدمه 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب النهي عن بصق املصلي عن ميينه

  اللفظة قبل  قد أمليت بعض األخبار اليت يف هذه: قال أبو بكر  - ٩٢٧

  باب كراهة نظر املصلي إىل ما يشغله عن املصلي إىل ما يشغله عن الصالة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال حدثنا سفيان ثنا  - ٩٢٨
شغلتين : صة هلا أعالم فقال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مخي: الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

  أعالم هذه اذهبوا هبا إىل أيب جهم واتوين بأنبجانية 
  عن الزهري وقال أيضا بأنبجانية : قال املخزومي 

  هبذا : وقاال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : قال  - ٩٢٩

  باب النهي عن االلتفات يف الصالة

ثنا معاوية  -يعين الربيع بن نافع  -ا أبو حممد فهد بن سليمان املصري نا أبو توبة أنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - ٩٣٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن زيد بن سالم أن أبا سالم حدثه حدثين احلارث األشعري  -وهو ابن سالم  -

: إسرائيل أن يعملوا هبن قال إن اهللا عز و جل أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات يعمل هبن ويأمر بين : حدثهم قال 
فكان يبطئ هبن فقال له عيسى إنك أمرت خبمس كلمات تعمل هبن وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن فإما أن 

إنك إن تسبقين هبن أخاف أن أعذب أو خيسف يب فجمع بين : تأمرهم هبن وإما أن أقوم فآمرهم هبن قال حيىي 
إن اهللا عز و جل : سجد حىت جلس الناس على الشرفات فوعظ الناس مث قال إسرائيل يف بيت املقدس حىت امتأل امل

أمرين خبمس كلمات أعمل هبن وآمركم أن تعملوا هبن أوالهن أن ال تشركوا باهللا شيئا فإن من أشرك باهللا مثله 
عملك هذه داري وعملي فاعمل يل وأد إيل : كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق مث قال له 

فجعل يعمل ويؤدي عمله إىل غري سيده فأيكم حيب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله لغري سيده وأن اهللا هو 
إن اهللا عز و جل أمركم بالصالة فإذا نصبتم وجوهكم فال تلتفتوا فإن : خلقكم ورزقكم فال تشركوا هللا شيئا وقال 

جهه حىت يكون العبد هو ينصرف وذكر احلديث اهللا ينصب وجهه لوجه عبده حني يصلي له فال يصرف عنه و
  بطوله 

  كان ثقة ثبتا وسائر رجاله ثقات : إسناده صحيح وفهد بن سليمان املصري قال ابن يونس : قال األلباين 

  باب ذكر نقص الصالة بااللتفات فيها والدليل على أن االلتفات فيها ال يوجب



  إعادهتا 

عن شيبان ح وثنا  -يعين ابن موسى  -مد بن عثمان العجلي ثنا عبيد اهللا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حم - ٩٣١
عن  -وهو ابن أيب الشعثاء  -حممد بن عمرو بن متام املصري نا يوسف بن عدي ثنا أبو األحوص مجيعا عن أشعت 

: ة فقال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التفات الرجل يف الصال: أبيه عن مسروق عن عائشة قالت 
  هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد 

  عن االلتفات يف الصالة : ويف حديث عبيد اهللا 

  باب الزجر عن دخول احلاقن الصالة واألمر بيده الغائط قبل الدخول فيها

بن العالء نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد عن عمرو بن علي وثنا عبد اجلبار  - ٩٣٢
 -سفيان ح وثنا أبو كريب نا أبو أسامة كلهم عن هشام ح وثنا الدورقي ثنا ابن علية ح وثنا أبو هاشم نا إمساعيل 

عن عبد اهللا بن األرقم أنه كان يؤم قومه فجاء وقد أقيمت : نا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه  -وهو ابن علية 
إذا حضرت الصالة وحضر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  فقال ليصلي أحدكم فإين مسعت: الصالة 

  الغائط فابدؤوا بالغائط 
  هذا حديث أيب كريب ومعىن منت أحاديثهم سواء 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول يف الصالة

لدورقي و حيىي بن حكيم و أمحد بن عبدة قالوا ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبراهيم ا - ٩٣٣
وهو ابن أيب بكر الصديق  -ثنا عبد اهللا بن حممد  -وهو يعقوب بن جماهد  -نا أبو حزرة  -وهو ابن سعيد  -حيىي 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كنا عند عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي فقالت عائشة : قال  -
  ال يصلى صالة حبضرة الطعام وال وهو يدافعه األخبثان : يقول 

  باب األمر يبدأ العشاء قبل الصالة عند حضورها

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن و علي بن خشرم و أمحد بن عبدة  - ٩٣٤
مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال اآلخرون قالوا ثنا سفيان قال عبد اجلبار قال ثنا الزهري مسع أنس بن 

إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن الزهري عن أنس بن مالك 
  بالعشاء 

  مسع أنس بن مالك : وقال املخزومي أيضا 

د الوارث نا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز ثنا عب - ٩٣٥
  إذا وضع العشاء ونودي بالصالة فابدؤوا بالعشاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  وتعشى ابن عمر ذات ليلة وهو يسمع قراءة اإلمام : قال 



  باب الزجر عن االستحقاق عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصالة

هر نا أبو بكر نا احلسن بن قزعة ثنا الفضل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن أنا أبو طا - ٩٣٦
إذا كان أحدكم على طعام فال يعجلن حىت يقضي حاجته منه : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عمر 

  وإن أقيمت الصالة 

  باب التغليظ يف املراءاة بتزيني الصالة وحتسينها

ح وثنا علي  -يعين سليمان بن حبان  -و طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد أنا أب - ٩٣٧
بن خشرم أخربنا عيسى بن يونس مجيعا عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 

يا رسول اهللا : م وشرك السرائر قالوا أيها الناس إياك: خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : حممود بن لبيد قال 
  يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا ملا يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر : وما شرك السرائر ؟ قال 

  باب ذكر نفي قبول صالة املرائي هبا

ثنا شعبة قال مسعت  ح وثنا أبو موسى حدثين حممد بن جعفر: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد  - ٩٣٨
وقال  -أنا خري الشركاء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يرويه عن ربه قال : العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة 

  أنا أغىن الشركاء عن الشرك فمن عمل عمال فأشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو للذي أشرك : بندار 
  عن العالء : ثوابه منه وقال بندار  فأنا منه بريء وليلتمس: قال : وقال بندار 

  باب نفي قبول صالة شارب اخلمر

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن حيىي بن إياس ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا حممد بن املهاجر عن عروة بن  - ٩٣٩
اص باملدينة عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت املقدس أنه مكث يف طلب عبد اهللا بن عمرو بن الع: رومي 

قد سار إىل مكة فأتبعه فوجده قد سار إىل الطائف فأتبعه فوجده يف زرعة ميشي خماصرا رجال من : فسأل عنه قالوا 
قريش والقريشي يزن باخلمر فلما لقيته سلمت عليه وسلم علي قال ما عدا بك اليوم ومن أين أقبلت ؟ فأخربته مث 

نعم فانتزع : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر شراب اخلمر بشيء قال  سألته هل مسعت يا عبد اهللا بن عمرو رسول
ال يشرب اخلمر رجل من أميت فيقبل له : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : القرشي يده مث ذهب فقال 

  صالة أربعني صباحا 
   ٧٠٩إسناده صحيح وقد خرجته يف الصحيحة : قال األلباين 

  ة الغاضبة لزوجها وصالة العبد اآلبقباب نفي قبول صالة املرأ

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهري بن حممد عن حممد  - ٩٤٠
ثالثة ال يقبل اهللا هلم صالة وال يصعد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال 

حسنة العبد اآلبق حىت يرجع إىل مواليه فيضع يده يف أيديهم واملرأة الساخط عليها زوجها حىت ترضى هلم 



  والسكران حىت يصحو 
   ١٠٧٥إسناده ضعيف كما بينته يف الضعيفة : قال األلباين 

ن املقداين قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا أبو داود ثنا شعبة أخربين منصور بن عبد الرمح - ٩٤١
إذا أبق العبد مل يقبل له صالة حىت يرجع إىل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مسعت الشعيب حيدث عن جرير 

  مواليه 

  باب التغليظ يف النوم عند الصالة املكتوبة

يعين ابن عبد  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد و حممد بن أيب عدي و عبد الوهاب  - ٩٤٢
عن عوف بن أيب مجيلة عن أيب رجاء قال حدثنا مسرة بن جندب ح وثنا بندار  -يعين ابن جعفر  -و حممد  -اجمليد 

حنوه من كتاب حيىي بن سعيد قال ثنا حيىي وقرأه علينا من كتابنا قال ثنا عوف ثنا أبو رجاء العطاردي عن مسرة بن 
هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فيقص عليه من : عليه و سلم يقول ألصحابه  كان رسول اهللا صلى اهللا: جندب قال 

انطلق انطلق فأتينا على : إنه أتاين الليلة آتيان وإهنما ابتعثاين فقاال يل : شاء اهللا أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة 
جر هاهنا فيتبعه رجل مضطجع وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة فيبلغ رأسه فيدهده احل

فيأخذه فيما يرجع إليه حىت يصبح رأسه كما كان مث يعود عليه فيفعل به كما فعل املرة األوىل فذكر احلديث بطوله 
قاال أما إنا سنخربك أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه فإنه رجل يأخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة : وقال 

  املكتوبه وذكر احلديث بطوله 

  مجاع أبواب الفريضة يف السفر

  باب فرض الصالة يف السفر من عدد الركعات بذكر خرب لفظه عام مراده خاص

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا أبو عوانة عن بكري بن األخنس عن جماهد عن ابن  - ٩٤٣
لم يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف فرض اهللا عز و جل على لسان نبيكم صلى اهللا عليه و س: قال : عباس 

  اخلوف ركعة 

  باب ذكر اخلرب املبني بأن اللفظة اليت ذكرهتا يف خرب ابن عباس لفظ عام

  ومراده خاص أراد أن فرض الصالة يف السفر ركعتني خال املغرب 

: أخربنا وقال عبد اهللا : د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن نصر و عبد اهللا بن الصباح العطار قال أمح - ٩٤٤
فرض صالة السفر واحلضر ركعتني : حدثنا حمبوب بن احلسن ثنا داود عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت 

ركعتني فلما أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة زيد يف صالة احلضر ركعتان ركعتان وتركت صالة 
  ا وتر النهار الفجر بطول القراءة وصالة املغرب ألهن



باب ذكر الدليل على أن اهللا عز و جل قد يبيح الشيء يف كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى 
اهللا عليه و سلم بغري ذلك الشرط الذي أباحه يف الكتاب إذ اهللا عز ذكره إمنا أباح يف كتابه قصر الصالة إذا ضربوا 

فتنوا املسلمني وقد أباح اهللا عز و جل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم يف األرض عند اخلوف من الكفار أن ي
  القصر وإن مل خيافوا أن يفتنهم الكفار مع الدليل أن القصر يف السفر إباحة ال حتم أن يقصروا الصالة 

ح وثنا علي بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج و حممد بن هشام قاال ثنا ابن إدريس - ٩٤٥
خشرم أخربنا عبد اهللا يعين بن إدريس أخربنا ابن جريج عن ابن أيب عمار ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ح 
وقرأته على بندار أن حيىي حدثهم عن ابن جريج أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار عن عبد اهللا بن بأبيه 

عجبت للناس وقصرهم للصالة وقد قال اهللا عز و : اخلطاب رضي اهللا عنه قلت لعمر بن : عن يعلى بن أمية قال 
فقال عمر : وقد ذهب هذا } فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا { جل 

هللا هو صدقة تصدق ا: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : رضي اهللا عنه 
  هبا عليكم فاقبلوا صدقته 

  هذا حديث بندار 

باب ذكر الدليل على أن اهللا عز و جل وىل نبيه املصطفى صلى اهللا عليه و سلم تبيان عدد الصالة يف السفر ال أنه 
عز ذكره بني عددها يف الكتاب يوحي مثله مسطور بني الدفتني وهذا من اجلنس الذي أمجل اهللا فرضه يف الكتاب 

  } وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم { : بيه عن اهللا بقول وفعل قال اهللا ووىل ن

عن أبيه عن ابن  -يعين ابن الليث  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا شعيب  - ٩٤٦
أنه قال لعبد اهللا بن عمر : الد عن أمية بن عبد اهللا بن خ -يعين ابن عبد الرمحن  -شهاب عن عبد اهللا بن أيب بكر 

يا بن أخي إن اهللا : إنا جند صالة احلضر وصالة اخلوف يف القرآن وال جند صالة السفر يف القرآن فقال عبد اهللا : 
عز و جل بعث إلينا حممدا صلى اهللا عليه و سلم وال نعلم شيئا فإمنا نفعل كما رأينا حممدا صلى اهللا عليه و سلم 

  يفعل 
  إسناده صحيح : ظمي قال األع

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عبد احلكم الوراق أخربنا حيىي بن سليم عن عبيد اهللا بن  - ٩٤٧
سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومع أيب بكر وعمر وعثمان فكانوا : عمر عن نافع عن ابن عمر قال 

  يصلون قبلها وال بعدها  يصلون الظهر والعصر ركعتني ركعتني ال
  لو كنت مصليا قبلها أو بعدها ألمتمتها : وقال عبد اهللا بن عمر 

صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم الظهر باملدينة أربعا والعصر :  -ويف خرب أنس بن مالك : قال أبو بكر  - ٩٤٨
  قصر الصالة دال على أن لآلمن غري اخلائف من يفتنه الكفار أن ي -بذي احلليفة ركعتني 



  صلى بنا النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعتني أكثر ما كنا وآمنه : وكذلك خرب حارثة بن وهب  - ٩٤٩
كذلك سن النيب صلى اهللا عليه و سلم يدل على أن لغري : إنا آمنون قال : وخرب أيب حنظلة عن ابن عمر قلت 

  اخلائف قصر الصالة يف السفر 

لسفر لقبول الرخصة اليت رخص اهللا عز و جل حيب إتيان رخصة اليت رخصة اليت باب استحباب قصر الصالة يف ا
  رخصها لعباده املؤمنني 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي ثنا ابن أيب مرمي أخربين حيىي بن زياد  - ٩٥٠
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال :  بن عمر حدثين عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن عبد اهللا

  إن اهللا عز و جل حيب أن يوتى رخصة كما يكره أن توتى معصية : 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة قصر املسافر الصالة يف املدن إذا قدمها ما مل ينو مقاما يوجب

  إمتام الصالة 

ن عبد األعلى الصنعاين نا خالد يعين بن احلارث ح وثنا بندار نا حممد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد ب - ٩٥١
سألت ابن عباس كيف أصلي مبكة إذا مل أصل يف مجاعة ؟ : قاال حدثنا شعبة أخربين قتادة قال مسعت موسى يقول 

  ركعتني سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم : فقال 
  ن سلمة قال سألت ابن عباس وقال بندار قال مسعت قتادة حيدث عن موسى ب

هذا اخلرب عندي دال على أن املسافر إذا صلى مع اإلمام فعليه إمتام الصالة لرواية ليث بن : قال أبو بكر  - ٩٥٢
عن ابن عباس يف : أيب سليم عن طاوس عن ابن عباس الذي ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس 

يصلي صالته ولسنا حنتج برواية ليث بن أيب سليم إال أن خرب قتادة عن موسى بن : املسافر يصلي خلف املقيم قال 
إن شاء سلم يف ركعتني : سلمة دال على خالف رواية سليمان التيمي عن طاوس يف املسافر يصلي خلف املقيم قال 

  وإنشاء ذهب 

  : ثنا بندار نا حيىي عن شعبة عن سليمان التميمي عن طاوس : قال  - ٩٥٣

أن ابن عمر : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن عاصم بن الشعيب  - ٩٥٤
  كان إذا كان مبكة يصلي ركعتني ركعتني إال أن جيمعه إمام فيصلي بصالته فإن مجعه اإلمام يصلي بصالته 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  لبلدة أكثر من مخس عشرة من غري إزماعباب إباحة قصر املسافر إذا أقام با

  على إقامة معلومة بالبلدة على احلاجة 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة و حممد بن حيىي بن ضريس قاال حدثنا أبو معاوية نا عاصم عن  - ٩٥٥
ما يصلي ركعتني قال سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفرا فأقام تسعة عشر يو: عكرمة عن ابن عباس قال 

  ابن عباس فنحن نصلي ركعتني فيما بيننا وبني تسعة عشر يوما فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا 
  عن عاصم : قال ابن ضريس 

  باب ذكر خرب احتج به بعض من خالف احلجازيني يف إزماع املسافر مقام أربع

  أن له قصر الصالة 

محد بن عبدة ثنا عبد الوارث يعين بن سعيد عن حيىي ح وثنا يعقوب بن إبراهيم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أ - ٩٥٦
ثنا ابن علية عن حيىي بن أيب إسحاق ح وثناه عمرو بن علي نا يزيد بن زريع و بشر بن املفضل قاال ثنا حيىي بن أيب 

سافرنا مع : الصالة فقال  سألت أنس بن مالك عن قصر: إسحاق ح وثناه الصنعاين نا بشر بن املفضل نا حيىي قال 
نعم أقام : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة إىل مكة نصلي ركعتني حىت رجعنا فسألته هل أقام مبكة ؟ قال 

  هبا عشرا 
  هذا حديث الدورقي 

  كان يصلي بنا ركعتني : وقال أمحد بن عبدة قال 
  سألت أنسا : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يقوال خرجنا مع رس: عن أنس قال : وقال أمحد و عمرو بن علي 

لست أحفظ يف شيء من أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أزمع يف شيء من أسفاره على إقامة : قال أبو بكر 
أيام معلومة غري هذه السفرة اليت قدم فيها مكة حلجة الوداع فإنه قدمها مزمعا عن احلج فقدم مكة صبح رابعة 

  من ذي احلجة  مضت

قدم رسول اهللا : كذلك ثنا بندار نا حممد بن بكر أخربنا ابن جريج عن عطاء قال قال جابر بن عبد اهللا  - ٩٥٧
  صلى اهللا عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي احلجة 

لوقت فقدمها صلى اهللا عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي احلجة فأقام مبكة أربعة أيام خال ا: قال أبو بكر 
الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع إىل أن قدمها وبعض يوم اخلامس مزمعا على هذه اإلقامة عند قدومه مكة فأقام 

باقي الرابع واخلامس والسادس والسابع والثامن إىل مضي بعض النهار وهو يوم التروية مث خرج من مكة يوم 
  التروية فصلى الظهر مبىن 

حجة النيب : من كتايب  ١٩حيح على شرط الشيخني وقد أخرجه مسلم وغريه انظر الفقرة إسناده ص: قال األلباين 
  صلى اهللا عليه و سلم 

قال سألت أنس بن : كذلك ثنا أبو موسى نا إسحاق األزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع  - ٩٥٨
  مبىن : أين صلى الظهر يف يوم التروية ؟ قال  أخربين بشيء عقلته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: مالك قلت 

قلت فأقام صلى اهللا عليه و سلم بقية أيام التروية مبىن وليلة عرفة مث غداة عرفة فسار إىل املوقف : قال أبو بكر 
بعرفات جيمع بني الظهر والعصر به مث سار إىل املوقف فوقف حىت غابت الشمس مث دفع حىت رجع إىل املزدلفة 

 املغرب والعشاء باملزدلفة وبات فيها حىت أصبح مث صلى الصبح باملزدلفة وسار ورجع إىل مىن فأقام بقية فجمع بني



يوم النحر ويومني من أيام التشريق رمى اجلمار الثالث ورجع إىل مكة فصلى الظهر والعصر يف أيام التشريق مث 
يع ما أقام مبكة ومىن واملرتني بعرفات فجعل أنس بن املغرب والعشاء مث رقد رقدة باملخصب فهذه متام عشرة أيام مج

مالك كل هذه إقامة مبكة وليس مىن وال عرفات من مكة بل مها خارجان من مكة وعرفات خارج احلرم أيضا 
إن اهللا : فكيف يكون ما هو خارج من احلرم من مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ذكر مكة وحترميها 

خلق السماوات واألرض فهي حرام حبرام اهللا إىل يوم القيامة ال ينفر صيدها وال يعضد شجرها وال حرم مكة يوم 
خيتلى خالهلا فلو كانت عرفات من مكة مل حيل أن يصاد بعرفات صيد وال يعضد هبا شجر وال خيتال هبا خالء ويف 

وعمراهنا قد جيوز أن يكون اسم مكة  إمجاع أهل الصالة على أن عرفات خارجة من احلرم ومىن باين من بناء مكة
يقع على مجيع احلرم فمىن داخل يف احلرم وأحسب خرب عائشة داال على أن ما كان من وراء البناء املتصل بعضه 

  ببعض ليس من مكة وكذلك خرب ابن عمر 

أن : عائشة  أما خرب عائشة فإن أبا موسى و عبد اجلبار قاال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن - ٩٥٩
  النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعالها وخرج من أسفلها هذا لفظ حديث أيب موسى 

أن رسول : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة  - ٩٦٠
ء من أعلى مكة قال هشام فكان أيب يدخل منهما كليهما وكان اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عام الفتح من كدا

  أيب أكثر ما يدخل من كدا 

أن رسول اهللا : فأما حديث ابن عمر فإن بندار حدثنا قال ثنا حيىي نا عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر  - ٩٦١
ثنية السفلى قال أبو بكر فقول ابن صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة من الثنيا العليا اليت عند البطحاء وخرج من ال

عمر دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة من الثنية العليا دال على أن الثنية ليست من مكة والثنية من احلرم 
ووراءها أيضا من احلرم وكذا من احلرم وما وراءها أيضا من احلرم إىل العالمات اليت أعلمت بني احلرم وبني احلل 

ل دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة من مكة فلو كانت الثنية من مكة وكدا من مكة ملا جاز فكيف جيوز أن يقا
أن يقال دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة من الثنية ومن كدا وقد جيوز أن حيتج بأن مجيع احلرم من مكة لقوله 

يع احلرم قد جيوز أن يكون قد يقع عليه صلى اهللا عليه و سلم أن مكة حرمها اهللا يوم خلق السماوات واألرض فجم
اسم مكة إال أن املتعارف عند الناس أن مكة موضع البناء املتصل بعضه ببعض يقول القائل خرج فالن من مكة إىل 
مىن ورجع من مىن إىل مكة وإذا تدبرت أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املناسك وجدت ما يشبه هذه اللفظة 

ر فأما عرفة وما وراء احلرم فال شك وال مرية أنه ليس من مكة والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه كثريا يف األخبا
  و سلم نفر من مىن يوم الثالث من أيام التشريق 

أن يونس ابن عبد األعلى ثنا قال أخربنا ابن وهب أخربين عمرو ابن احلارث أن قتادة ابن دعامة أخربه  - ٩٦٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء ورقد رقدة : عن أنس أنه حدثه 

  باحملصب مث ركب إىل البيت فطاف به قال أبو بكر مث خرج صلى اهللا عليه و سلم من ليلته تلك متوجها حنو املدينة 

نا أفلح قال مسعت القاسم ابن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال كذلك ثنا بندار ثنا أبو بكر يعين احلنفي - ٩٦٣
فذكرت بعض صفة حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم وقالت فأذن بالرحيل يف أصحابه فارحتل : حممد عن عائشة 



الناس فمر بالبيت قبل صالة الصبح فطاف به مث خرج فركب مث انصرف متوجها إىل املدينة قال أبو بكر ومل نسمع 
عل ما وراء البناء املتصل بعضه ببعض يف املدن من املدن وإن كان ما وراء البناء أحدا من العلماء من أهل الفقه جي

من حد تلك املدينة ومن أراضيها املنسوبة إىل تلك املدينة ال نعلمهم اختلفوا أن من خرج من مدينة يريد سفرا 
البناء من حد تلك املدينة فخرج من البنيان املتصل بعضه ببعض أن له قصر الصالة وإن كانت األرضون اليت وراء 

وكذلك ال أعلمهم اختلفوا أنه إذا رجع يريد بلدة فدخل بعض أراضي بلدة ومل يدخل البناء وكان خارجا من حد 
البناء املتصل بعضه ببعض أن له قصر الصالة ما مل يدخل موضع البناء املتصل بعضه ببعض وال أعلمهم اختلفوا أن 

قد أقام هبا قاصدا سفرا يقصر فيه الصالة ففارق منازل مكة وجعل مجيع بنائها من خرج من مكة من أهلها أو من 
وراء ظهره وإن كان بعد يف احلرم أن له قصر الصالة فالنيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم مكة يف حجته فخرج يوم 

فغري جائز من جهة الفقه إذا  التروية قد فارق مجيع بناء مكة وسار إىل مىن وليس مىن من املدينة اليت هي مدينة مكة
خرج املرء من مدينة لو أراد سفرا خبروجه منها جاز له قصر الصالة أن يقال إذا خرج من بنائها هو يف البلدة إذ لو 
كان يف البلدة مل جيز له قصر الصالة حىت خيرج منها فالصحيح على معىن الفقه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقم 

لوداع إال ثالثة أيام ولياليهن كوامل يوم اخلامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دون ليله مبكة يف حجة ا
وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن فلم يكن هناك إزماع على مقام أربعة أيام بلياليها يف بلدة واحدة فليس هذا اخلرب إذا 

صالة ألن خمالفيهم يقولون أن من أزمع مقام عشرة أيام تدبرته خبالف قول احلجازيني فيمن أزمع مقام أربع أنه يتم ال
يف مدينة وأربعة أيام خارجا من تلك املدينة يف بعض أراضيها اليت هي خارجة من املدينة على قدر ما بني مكة ومىن 

ا يف مرتني ال يف مرة واحدة ويوما وليلة يف موضع ثالث ما بني منا إىل عرفات كان له قصر الصالة ومل يكن هذ
  عندهم إزماعا على مقام مخس عشر على ما زعموا أن من أزمع مقام مخس عشرة وجب عليه إمتام الصالة 

باب الرخصة يف اجلمع بني املغرب والعشاء يف السفر بذكر خرب غلط يف معناه بعض من مل حيسن صناعة الفقة فتأول 
  ر السفر هذا اخلرب على ظاهرة وزعم أن اجلمع غري جائز إال أن جيد املساف

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار ابن العالء نا سفيان قال مسعت الزهري عودا وبدءا لو حلفت عليه  - ٩٦٤
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء : مائة مرة مسعته من سامل عن أبيه 

يعقوب الدورقي و سعيد ابن عبد الرمحن و حيىي ابن حكيم قالوا حدثنا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا  - ٩٦٥
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا جد به السري مجع بني املغرب : سفيان عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال 

  والعشاء 

  باب الرخصة يف اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء وإن مل جيد

  ري باملسافر الس

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرمحن ابن مهدي نا قرة عن أيب الزبري ثنا  - ٩٦٦
مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفرة سافرها وذلك يف غزوة تبوك : أبو الطفيل ثنا معاذ ابن جبل قال 

  قال قلت ما محله على ذلك قال أراد أن ال حيرج أمته فجمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا عبد الرمحن نا قرة عن أيب الزبري عن سعيد ابن جبري عن ابن  - ٩٦٧
  مبثل ذلك : عباس 

  باب الرخصة يف اجلمع بني الصالتني يف السفر وإن كان املرء نازال يف

  قت الصالتني املنزل غري سائر و

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أيب الزبري املكي عن  - ٩٦٨
أهنم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام تبوك : أيب الطفيل عامر ابن واثلة أن معاذ ابن جبل أخربه 

جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء قال فأخر الصالة يوما مث خرج فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فصلى الظهر والعصر مجيعا مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيعا مث قال إنكم ستأتون غدا إن شاء اهللا عني 

وقد سبق إليها  تبوك وإنكم لن تأتوا حىت يضحى النهار فمن جاءها فال ميس من مائها شيئا حىت آيت قال فجئناها
رجالن والعني مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسأهلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل مسستما من مائها 

شيئا فقاال نعم فسبهما وقال هلما ما شاء اهللا أن يقول مث غرفوا من العني بأيديهم قليال قليال حىت اجتمع يف شيء مث 
فيه وجهه ويديه مث أعاده فيها فجرت العني مباء كثري فاستقى الناس مث قال غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هن قد ملي جنانا 
رب و يف اخلرب ما بان و ثبت ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد مجع بني الظهر و العصر و بني املغ: قال أبو بكر 

أخر الصالة يوما مث خرج فصلى الظهر و : العشاء و هو نازل يف سفره غري سائر وقت مجعه بني الصالتني ألن قوله 
العصر مجيعا مث دخل مث خرج فصلى الظهر و العصر مجيعا تبني أنه مل يكن راكبا سائرا يف هذين الوقتني اللذين مجع 

ر و خرب ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جد به السري فيها بني املغرب و العشاء وبني الظهر و العص
مجع بني الصالتني ليس خبالف هذا اخلرب ألن ابن عمر قد رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع بينهما حني جد به 

عليه و سلم قد مجع  السري فأخرب مبا رأى من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم و معاذ بن جبل قد رأى النيب صلى اهللا
بني الصالتني و هو نازل يف املنزل غري سائر فخرب مبا رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله فاجلمع بني الصالتني إذا 

جد باملسافر السري جائز كان فعله صلى اهللا عليه و سلم و كذلك جائز له اجلمع بينهما و إن كان نازال مل جيدبه 
إن اجلمع بينهما غري جائز إذا مل جيد به السري ال أثرا : ى اهللا عليه و سلم و مل يقل ابن عمر السري كما فعله النيب صل

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك و ال خمربا عن نفسه 

  باب اجلمع بني الظهر والعصر يف وقت العصر وبني املغرب والعشاء يف العشاء

بد األعلى الصديف أخربين جابر ابن إمساعيل عن عقيل ابن خالد عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن ع - ٩٦٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : ابن شهاب عن أنس ابن مالك مثل حديث علي ابن حسني يعين يعين 

ول وقت عجل به السري يوما مجع بني الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة مجع بني املغرب والعشاء يؤخر الظهر إىل أ
  العصر فيجمع بينهما ويؤخر املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء حني يغيب الشفق 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد ابن العالء ابن كريب و عبد اهللا ابن سعيد األشج قاال ثنا أبو خالد عن  - ٩٧٠
مساحق ابن عمرو قال فغابت كنت مع عبد اهللا ابن عمر و حفص ابن عاصم و : حيىي ابن سعيد عن نافع قال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا عجل : الشمس فقيل البن عمر الصالة قال فسار فقيل له الصالة فقال 
به السري أخر هذه الصالة وأنا أريد أن أؤخرها قال فسرنا حىت نصف الليل أو قريبا من نصف الليل قال فنزل 

  فصالها 
رب و خرب ابن شهاب عن أنس ما بان و ثبت أن اجلمع بني الظهر و العصر يف وقت العصر يف هذا اخل: قال أبو بكر 

و بني املغرب و العشاء يف وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز ال على ما قال بعض العراقيني إن اجلمع بني الظهر 
تها قبل غيبوبة الشفق و كل و العصر أن يصلى الظهر يف آخر وقتها والعصر يف أول وقتها و املغرب يف آخر وق

صالة يف حضر و سفر عندهم جائز أن يصلى على ما فسروا اجلمع بني الصالتني إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي 
  الصلوات كلها إن أحب يف آخر وقتها و إن شاء يف أول وقتها 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  رباب الرخصة يف اجلمع بني الصالتني يف احلضر يف املط

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  - ٩٧١
أراد أن ال حيرج : مل فعل ذلك ؟ قال : صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم باملدينة مثانيا وسبعا مجيعا قلت : قال 

  وهو مقيم من غري سفر وال خوف : أمته قال 
  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا املخزومي ثنا سفيان مبثله 

أراد أن ال حيرج أحد من أمته : مل فعل ذلك ؟ قال : يف غري خوف وال سفر وقال سعيد فقلت البن عباس : وقال 
  وهكذا حدثنا به عبد اجلبار مرة 

أن مالكا حدثه عن أيب الزبري املكي عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب  - ٩٧٢
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر والعصر مجيعا واملغرب : سعيد ابن جبري عن ابن عباس أنه قال 

  أرى ذلك كان يف مطر : والعشاء مجيعا يف غري خوف وال سفر قال مالك 
يف احلضر يف غري املطر غري جائز فعلمنا واستيقنا أن مل خيتلف العلماء كلهم أن اجلمع بني الصالتني : قال أبو بكر 

العلماء ال جيمعون على خالف خرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم صحيح من جهة النقل ال معارض له عن النيب 
يه صلى اهللا عليه و سلم ومل خيتلف علماء احلجاز أن اجلمع يب الصالتني يف املطر جائز فتأولنا مجع النيب صلى اهللا عل
و سلم يف احلضر على املعىن الذي مل يتفق املسلمون على خالفه إذ غري جائز أن يتفق املسلمون على خالف خرب 

النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري أن يرووا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرب خالفه فأما ما روى العراقيون أن 
وف وال مطر فهو غلط وسهو وخالف قول أهل الصالة مجيعا ولو النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع باملدينة يف غري خ

ثبت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مجع يف احلضر يف غري خوف وال مطر مل حيل ملسلم علم صحة هذا 
اهللا اخلرب أن حيظر اجلمع بني الصالتني يف احلضر يف غري خوف وال مطر فمن ينقل يف رفع هذا اخلرب بأن النيب صلى 

عليه و سلم مجع بني الصالتني يف غري خوف وال سفر وال مطر مث يزعم أن اجلمع بني الصالتني على ما مجع النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم بينهما غري جائز فهذا جهل وإغفال غري جائز لعامل أن يقوله 



بني الصالتني يف احلضر يف غري املطر مل خيتلف العلماء كلهم أن اجلمع : " تعليقا على قول املصنف : قال األلباين 
هذا على ما أحاط به علمه رمحه اهللا وإال فقد قال بعض السلف جبواز اجلمع يف احلضر يف غري : قال  -" غري جائز 

املطر كما تراه يف شرح مسلم للنووي وقد ثبت عن ابن عباس أنه مجع يف البصرة من شغل وقد خرجته يف اإلرواء 
٥٧٩   

أما ما روى العراقيون أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع باملدينة يف غري خوف وال مطر : " صنف وتعقب قول امل
بل الغلط من املؤلف نفسه رمحه اهللا كيف ال وهذا الذي ظنه غلطا قد جاء من طرق : بقوله  -" فهو غلط وسهو 

رواية صحيحة " وال مطر " أن رواية  أربعة يف حديث ابن عباس وغريه بعضها عند مسلم من وقف عليها علم يقينا
وكلها أمجعت على أن مجعه صلى اهللا عليه و سلم باملدينة مل يكن من أجل ... . قاهلا ابن عباس كما رويت عن غريه 

املطر فقول مالك املخالف هلا مردود بداهة وكذلك قول املصنف املؤيد له والظن هبما أهنما مل يطلعا على طرق هذا 
  ألن احلديث مل تكن مجعت طرق ألفاظه يف زماهنما . .  بعضها احلديث بل وال

باب األذان واإلقامة للصالتني إذا مجع بينهما يف السفر والدليل على أن األول منهما يصلي بأذان وإقامة واألخرية 
  منهما بإقامة من غري أذان 

ا عبد العزيز بن أمحد بن حممد قال وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي بدمشق ن - ٩٧٣
أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل 

بن حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا عبد الرمحن ثنا 
أفضت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : ن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال سفيان ع

  عرفات فلما انتهى إىل مجع أذن وأقام مث صلى املغرب مث مل حيل آخر الناس حىت أقام فصلى العشاء 

  باب إباحة ترك األذان للصالة إذا فات وقتها وإن صليت مجاعة

حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت كان هوى : خرب عبد اهللا بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه  :قال أبو بكر  - ٩٧٤
أنه أمر بالال فأقام الظهر مث أقام العصر مث أقام املغرب مث أقام : من الليل قد خرجته من غري هذا املوضع ويف اخلرب 

  العشاء 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  صالة يف أول الوقت قبل االرحتال من املنزلباب استحباب ال

أن النيب صلى اهللا : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا حيىي عن شعبة عن محزة الضيب عن أنس بن مالك  - ٩٧٥
وإن كان بنصف النهار ؟ قال وإن كان بنصف : عليه و سلم كان إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي الظهر قلت 

  النهار 
  إسناده صحيح : األعظمي قال 

  باب نزول الراكب لصالة الفريضة يف السفر فرقا بني الفريضة والتطوع يف غري



  املسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن ميمون باإلسكندرية نا الوليد بن مسلم الدمشقي عن  - ٩٧٦
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة :  كثري عن حممد بن ثوبان حدثين جابر قال األوزاعي عن حيىي ابن أيب

  فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل الشرق فإذا أراد أن يصلي املكتوبة نزل فاستقبل القبلة 
  حممد هو بن عبد الرمحن بن ثوبان نسبه إىل جده : قال أبو بكر 

  العلة حتدث مجاع أبواب صالة الفريضة عند

  باب صالة املريض جالسا إذا مل يقدر على القيام

 :  

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان بن عيينة نا الزهري قال مسعت أنس بن مالك ح  - ٩٧٧
علي أخربنا  وثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي و علي بن خشرم و عبد اهللا بن حممد الزهري و أمحد بن عبدة قال

سقط : قال  -وهذا حديث عبد اجلبار  -ثنا سفيان عن الزهري مسع أنس بن مالك : ابن عيينة وقال اآلخرون 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فرس فجحش شقه األمين فدخلنا نعوده فحضرت الصالة فصلى بنا قاعدا 

  باب صفة صالة املريض جالسا إذا مل يقدر على القيام

 -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخزومي و يوسف بن موسى قاال ثنا أبو داود  - ٩٧٨
عن حفص بن غياث عن محيد عن عبد اهللا بن شقيق عن  -عمر بن سعد : احلفري وقال يوسف : قال املخزومي 
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي متربعا : عائشة قالت 

  وال أحسب هذا احلديث إال خطأ : وقال  ١٨٣/  ٣أخرجه النسائي : ال األعظمي ق
  والسند صحيح فال جيوز إعالله به ! هذا ظن : قال األلباين 

  باب صفة صالة املريض مضطجعا إذا مل يقدر على القيام وال على اجللوس

حممد بن عيسى أخربنا ابن مبارك كالمها  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع ح وثنا - ٩٧٩
كان يب الناصور فسألت : عن إبراهيم بن طهمان عن حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة عن عمران بن حصني قال 

  صل قائما فإن مل تستطع فجالسا فإن مل تستطع فعلى جنب : النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة فقال 
  كانت يل بواسري فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم : و قال حممد بن عيسى قال 

  باب إباحة الصالة راكبا و ماشيا مستقبلي القبلة و غري مستقبلي عند اخلوف

  } فرجاال أو ركبانا { قال اهللا وجل وعال 



بن حممد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه وثنا احلسن  - ٩٨٠
: الزعفراين ثنا حممد بن إدريس الشافعي عن مالك وثنا الربيع قال قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر 

يقوم اإلمام وطائفة من الناس فيصلي هبم ركعة وتكون طائفة بينه وبني : أنه كان إذا سئل عن صالة اخلوف قال 
أخروا مكان الذين مل يصلوا وال يسلمون ويتقدم الذين مل يصلوا العدو مل يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة است

فيصلون معه ركعة مث ينصرف اإلمام وقد صلى ركعتني فيقوم كل واحد من الطائفتني فيصلون ألنفسهم ركعة فإن 
  كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجاال قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غري مستقبليها 

  ال أرى ابن عمر ذكره إال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال نافع 

هبذا اإلسناد سواء : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا إسحاق بن عيسى الطباع أخربنا مالك  - ٩٨١
  إن ابن عمر روى ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وقال قال نافع 

  ا عند العدوباب الرخصة يف الصالة ماشي

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أبو معمر نا عبد الوارث نا حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر  - ٩٨٢
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خالد بن سفيان بن : بن الزبري عن ابن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه قال 

صفه يل قال : اذهب فاقتله قال قلت يا رسول اهللا : بني عرنه وعرفات قال يل  نبيح اهلذيل وبلغه أنه جيمع له وكان
انطلقت حىت إذا دنوت منه : وكان قال : إذا رأيته أخذتك قشعريرة ال عليك أن ال أصف لك منه غري هذا قال : 

أمشي أومئ  إين ألخاف أن يكون بيين ما أن أؤخر الصالة فصليت وأنا: حضرت الصالة صالة العصر قال قلت 
فمشيت معه فقال  -أي يف نسائه  -إمياء حنوه مث انتهيت إليه فواهللا ما عدا أن رأيته اقشعررت وإذا هو يف ظعن له 

قلت يف : إين لفي ذاك قال : رجل من العرب بلغين أنك جتمع هلذا الرجل فجئتك يف ذاك فقال : من أنت ؟ قلت : 
إذا أمكنين علوته بسيفي حىت برد مث قدمت املدينة على رسول اهللا فمشيت معه ساعة حىت : ستعلم قال : نفسي 

ما : فخرجت به من عنده فقال يل أصحايب  -يقول عصا  -صلى اهللا عليه و سلم فأخربته اخلرب فأعطاين خمصرا 
ول وما تصنع ؟ به أال سألت رس: خمصرا قالوا : هذا الذي أعطاكه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال قلت 

فعدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل أعطاك هذا وما تصنع به ؟ عد إليه فاسأله قال 
املخصر أعطيتنيه ملاذا ؟ قال إنه بيين وبينك يوم القيامة وأقل الناس يومئذ املختصرون : سلم فقلت يا رسول اهللا 

فجعلت واهللا يف : قه ما كان حيا فلما حضرته الوفاة أمرنا أن ندفن معه قال فعلقها يف سيفه ال يفارقه فلم يفار: قال 
  كفنه 

  إسناده ضعيف جلهالة ابن عبد اهللا بن أنيس ولذلك خرجته يف ضعيف أيب داود : قال األلباين 

ابن إسحاق قال ثنا يعقوب نا أيب عن  -وكتبته من أصله  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن األزهر  - ٩٨٣
  فذكر احلديث بطوله : حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن ابن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه 

  قد خرجت أبواب صفات اخلوف يف آخر كتاب الصالة : قال أبو بكر 

  باب الناسي للصالة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها



األعلى الصنعاين و أمحد بن املقدام العجلي قاال ثنا معتمر قال أمحد  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد - ٩٨٤
عن النيب صلى اهللا : عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أيب هريرة : قال مسعت معمرا وقال حممد 

لوع من أدرك ركعتني من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صالة الصبح قبل ط: عليه و سلم أنه قال 
  الشمس فقد أدرك 

  باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن املدرك ركعة من صالة الصبح قبل طلوع

الشمس غري مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصالة إىل غري وقت الصالة ففرق بني ما مجع النيب صلى اهللا 
ملصطفى الذي أخرب أن املدرك ركعة عليه و سلم بينهما وخالف النيب صلى اهللا عليه و سلم املصطفى جبهله والنيب ا

قبل طلوع الشمس مدرك الصالة عامل بأنه خيرج من وقت إىل غري وقت صالة فجعله مدركا للصالة كاملدرك ركعة 
  أو ركعتني من العصر قبل غروب الشمس وان كان خيرج من وقت صالة إىل وقت صالة 

ثنا زيد بن أسلم ح وثنا بشر  -يعين الدراوردي  -العزيز أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة نا عبد  - ٩٨٥
بن معاذ ثنا عبد اهللا بن جعفر أخربين زيد بن أسلم ح وثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه 
سن عن زيد بن أسلم ح وثنا أبو موسى نا روح ثنا مالك عن زيد بن أسلم ح وثنا الربيع بن سليمان وقرأته على احل
بن حممد عن الشافعي انا مالك عن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن يسر بن سعيد وعن األعرج 

حيدثونه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أيب حازم 
مسعت سهيل بن أيب صاحل ح وثنا أبو موسى حدثين حممد  عن سهيل بن أيب صاحل ح وثنا بندار ثنا حممد نا شعبة قال

بن جعفر نا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ح وثنا حممد بن عبد األعلى و 
أبو األشعث قاال ثنا معتمر عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

ه و سلم وثنا أمحد ابن عبدة ثنا زياد بن عبد اهللا القشريي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال علي
نا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند قال  -يعين ابن سعيد  -قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وثنا بندار نا حيىي 

من أدرك من الصبح ركعة قبل : صلى اهللا عليه و سلم قال عن النيب : حدثين عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة 
  طلوع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها 

عن حممد بن جعفر : ومعىن أحاديثهم سواء وهذا حديث الدراوردي غري أن أبا موسى قال يف حديثه : قال أبو بكر 
  ر ومن أدرك ركعتني من صالة العص

  باب الدليل على أن املدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصالة و الواجب عليه

  إمتام صالته 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخربنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن  - ٩٨٦
صلى من الصبح ركعة مث طلعت من : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بشري بن هنيك عن أيب هريرة 
  الشمس فليصل إليها أخرى 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  باب النائم عن الصالة والناسي هلا ال يستيقظ وال يدركها إال بعد ذهاب

  الوقت 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا حييي بن سعيد القطان و ابن أيب عدي و حممد بن جعفر و سهل بن يوسف و  - ٩٨٧
كنا يف سفر مع رسول : ثنا عوف عن أيب رجاء ثنا عمران بن حصني قال : وهاب بن عبد اجمليد الثقفي قالوا عبد ال

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإنا سرينا ذات ليلة حىت إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة وال وقعة أحلى 
تيقظ فالن مث فالن كان يسميهم أبو رجاء ويسميهم عند املسافر منها فما أيقظنا إال حر الشمس وكان أول من اس

عوف مث عمر الرابع وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نام مل نوقظه حىت يكون هو يستيقظ ألنا ال ندري ما 
حيدث له يف نومه فلما استيقظ عمر بن اخلطاب ورأى ما أصاب الناس فكان رجال أجوف جليدا فكرب ورفع صوته 

فما زال يكرب ويرفع صوته حىت استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصوته فلما استيقظ شكوا إىل  بالتكبري
ال ضري أو ال يضري ارحتلوا فارحتلوا فسار غري بعيد مث نزل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي أصاهبم فقال 

  فدعا مباء فتوضأ مث نادى بالصالة فصلى بالناس 

  اليت هلا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه باالرحتال وترك الصالة يف ذلك املكان  باب ذكر العلة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار حدثين حيىي بن سعيد ثنا يزيد بن كيسان حدثين أبو حازم عن أيب  - ٩٨٨
طلعت الشمس فقال رسول اهللا صلى اعرسنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم نستيقظ حىت : هريرة قال 

ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا باملاء فتوضأ مث : اهللا عليه و سلم 
  صلى سجدتني مث أقيمت الصالة صالة الغداة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

   وقت الصالةباب النائم عن الصالة والناسي هلا يستيقظ او يذكرها يف غري

: عن ثابت عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة قال  -يعين ابن زيد  -نا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا محاد  - ٩٨٩
ليس يف : ناموا حىت إذا طلعت الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ذكروا تفريطهم يف النوم فقال 

  نسي أحدكم صالة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد النوم تفريط إمنا التفريط يف اليقظة فإذا 
يا فىت انظر كيف حتدث فإين شاهد احلديث مع : فسمعين عمران وأنا أحدث احلديث فقال : قال عبد اهللا بن رباح 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما أنكر من حديثه شيئا 

أن : ن ثابت مسع عبد اهللا بن رباح حيدث عن أيب قتادة ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو داود أخربنا شعبة ع - ٩٩٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه ملا ناموا عن الصالة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلوها للغد 

  لوقتها 
اهللا عليه و  باب ذكر الدليل على أن أمر النيب صلى: " ترجم ابن خزمية على الباب التايل هلذا بقوله : تنبيه هام 

سلم بإعادة تلك الصالة اليت قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند االستيقاظ أو عند ذكرها أمر 



فضيلة ال أمر عزمية وفريضة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصالة أو النوم عنها أن 
ال يظهر من جمموع روايات " فتعقبه األلباين بقوله  -" كفارة هلا إال ذلك يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن ال 

أحاديث الباب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بإعادة الصالة اليت قضاها نفسها من الغد وإمنا أمر بأداء صالة 
. هـ . ه بل مها خطأ ا الغد يف وقتها وأن ال تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما ال حاجة إلي

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بإعادة تلك الصالة : " وترمجة الباب الذي بعده هي 
اليت قد ينام عنها أو ذكرها بعد نسيان من الغد لوقتها قبل هني اهللا عز و جل عن الربا إذ النيب صلى اهللا عليه و 

ك الصالة من الغد بعد أمره كان هبا وأعلم أصحابه أن اهللا عز و جل ال ينهى عن الربا سلم قد زجر عن إعادة تل
  " ويقبل من عباده الربا وصالتان بصالة واحدة كدرهم بدرمهني وواحد ما شاء مما ال جيوز فيه التفاضل 

عنها أو نسيها من الغد  باب ذكر الدليل على أن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بإعادة تلك الصالة اليت قد نام
لوقتها بعد قضائها عند االستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة ال أمر عزمية وفريضة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد 

  أعلم أن كفارة نسيان الصالة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن ال كفارة هلا إال ذلك 

ثنا احلجاج وثنا أمحد بن عبدة أخربنا يزيد  -يعين ابن زريع  -ى الصنعاين ثنا يزيد ثنا حممد بن عبد األعل - ٩٩١
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : بن زريع عن احلجاج األحول الباهلي ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال 

  كفارهتا يصليها إذا ذكرها : الرجل يرقد عن الصالة أو يغفل عنها قال 
  أن يصليها إذا ذكرها : عن قتادة وقال أيضا : بدة وقال ابن ع
  إسناده صحيح : قال األلباين 

قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا أبو موسى ثنا عبد األعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال  - ٩٩٢
  من نسي صالة أو نام عنها فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها : سلم 

  ربنا عيسى عن سعيد هبذا اإلسناد مبثله ثنا علي بن خشرم أخ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مهام بن حيىي عن قتادة عن أنس قال  - ٩٩٣
  من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك : سلم 

ادة تلك الصالة اليت قد ينام عنها أو ذكرها بعد باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بإع
النسيان من الغد لوقتها قبل هني اهللا عز و جل عن الربا إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد زجر عن إعادة تلك 

الصالة من الغد بعد أمره كان هبا و أعلم أصحابه أن اهللا عز و جل ال ينهي عن الربا ويقبل عباده الربا وصالتان 
  ة واحدة كدرهم بدرمهني و واحد ما شاء مما ال جيوز فيه التفاضل بصال

سرينا مع رسول : ثنا حممد بن حيىي نا يزيد بن هارون أخربنا هشام عن احلسن عن عمران بن حصني قال  - ٩٩٤
الرجل يقوم  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فغلبتنا أعيننا فما أيقظنا إال حر الشمس فكان

إىل وضوئه دهشا فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتوضؤا مث أمر بالال فأذن مث صلوا ركعيت الفجر مث أمره 



  ينهاكم ربكم عن الرباء : فرطنا أفال نعيدها لوقتها من الغد فقال : فأقام فصلى الفجر فقالوا يا رسول اهللا 
  احلسن وهو البصري  إسناده صحيح لوال عنعنة: قال األلباين 

  باب ذكر الناسي للصالة يذكرها يف وقت صالة الثانية والبدء باألوىل مث

  : بالثانية 

ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري وثنا أبو  -يعين ابن احلارث  -ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا خالد  - ٩٩٥
وثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا قبيصة عن شيبان بن  موسى ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري ح

 -يف حديث خالد و وكيع  -عبد الرمحن ح وثنا حممد بن رافع ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري 
 عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا و يف حديث معاذ بن هشام ثنا أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جابر

جاء عمر يوم اخلندق : مسعت أبا سلمة يقول أخربين جابر بن عبد اهللا قال : بن عبد اهللا و يف حديث شيبان قال 
واهللا يا رسول اهللا ما صليت العصر حىت كادت الشمس أن تغيب فقال رسول اهللا : فجعل يسب كفار قريش فقال 

ن فتوضأ مث صلى العصر بعدما غابت الشمس مث صلى وأنا واهللا ما صليتها فنزل إىل بطحا: صلى اهللا عليه و سلم 
  املغرب بعدها 

  معىن أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيع 

باب ذكر فوت الصلوات و السنة يف قضائها إذا قضيت يف وقت صالة األخرية منها و االكتفاء بكل صالة منها 
  مل تصل مجاعة وإمنا تصلى فرادى بإقامة واحدة و الدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا حيىي ثنا ابن أيب ذئب ثنا سعيد املقربي عن عبد الرمحن بن أيب سعيد  - ٩٩٦
حبسنا يوم اخلندق حىت كان بعد املغرب هويا وذلك قبل أن ينزل يف القتال فلما كفينا : اخلدري عن أبيه قال 
فأمر رسول اهللا صلى اهللا } وكفى اهللا املؤمنني القتال و كان اهللا قويا عزيزا { : اهللا عز و جل  القتال وذلك قول

فصالها كما كان يصليها يف وقتها مث أقام العصر فصالها كما كان يصليها  -يعين الظهر  -عليه و سلم بالال فأقام 
  يف وقتها مث أقام املغرب فصالها كما كان يصليها يف وقتها 

ثنا ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد فذكر احلديث  -يعين ابن عمر  -ثنا حيىي و عثمان : به بندار مرة قال  ثنا
  و فيه ألفاظ ليس يف خربه حني أفرد احلديث عن حيىي 

  إسناده صحيح كما تقدم : قال األلباين 

  باب األذان للصالة بعد ذهاب الوقت و إن كانت اإلقامة جتزيء

ا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد و ابن أيب عدي و حممد بن جعفر و سهل بن يوسف أخربن - ٩٩٧
كنا يف سفر مع رسول : ثنا عوف عن أيب رجاء قال ثنا عمران بن حصني قال : و عبد الوهاب بن عبد اجمليد قالوا 

مث نادى بالصالة فصلى : عت الشمس وقال اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف نومهم عن الصالة حىت طل
  بالناس 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم البزار ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا أبو جعفر  - ٩٩٨
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فنام حىت : الرازي عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب عن بالل قال 

  لعت الشمس فأمر بالال فأذن فتوضؤوا مث صلوا الركعتني مث صلوا الغداة ط
  فأمر بالال فأذن مث أقام فصلى بنا : يف خرب عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال : قال أبو بكر 

  إسناده منقطع ابن املسيب مل يلق بالل : قال األعظمي 

  ذهاب وقتها والرخصة له يف التطوعباب الناسي للصالة الفريضة يذكرها بعد 

من نام عن صالة فليصلها إذا استيقظ : قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرد بقوله 
أن وقتها حني يستيقظ ال وقت هلا غري ذلك وإمنا أراد أن فرض الصالة غري ساقط عنه بنومه عنها حىت يذهب وقتها 

  بعد االستيقاظ فإذا قضاها عند االستيقاظ أو بعده كان مؤديا للفرض الصالة اليت قد نام عنها  بل الواجب قضاؤها

ثنا يزيد بن كيسان حدثين أبو حازم عن  -يعين ابن سعيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا حيىي  - ٩٩٩
تيقظ حىت طلعت الشمس فقال رسول اهللا أعرسنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم نس: أيب هريرة قال 

ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا باملاء فتوضأ : صلى اهللا عليه و سلم 
  مث صلى سجدتني مث أقيمت الصالة وصلى الغداة 

فصلى ركعتني مث : ليه و سلم قال و يف خرب عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه عن النيب صلى اهللا ع: قال أبو بكر 
  صلى الفجر وكذلك يف خرب احلسن عن عمران بن حصني 

  باب إسقاط فرض الصالة عن احلائض أيام حيضها

{ و يف قوله } قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة { والدليل على أن اهللا عز و جل إمنا فرض الصالة يف قوله 
ال على مجيعهم إذ لو كان فرض الصالة على مجيع املؤمنني كان فرض الصالة  على بعض املؤمنني} أقيموا الصالة 

على مجيع املؤمنني كان فرض الصالة على احلائض كما هو على غريها وهذا من اجلنس الذي امجل اهللا فرضه ووىل 
  نبيه صلى اهللا عليه و سلم بيانه عنه فاعلم أن فرض الصالة زائل عن املرأة أيام حيضها 

عن سهيل عن  -يعين ابن حممد الدراوردي  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة ثنا عبد العزيز  - ١٠٠٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس فوعظهم مث قال يا معشر النساء إنكن أكثر أهل : أبيه عن أيب هريرة 

ن العشري وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب بكثرة اللعن وكفرك: ومب ذاك ؟ قال : النار فقالت امرأة جزلة 
شهادة امرأتني منكن بشهادة رجل : ما نقصان عقولنا وديننا ؟ قال : لذوي األلباب وذوي الرأي منكن قالت امرأة 

  ونقصان دينكن احليضة متكث إحداكن الثالث أو األربع ال تصلي 

  حيضهاباب ذكر نفي إجياب قضاء الصالة عن احلائض بعد طهرها من 



عن أيوب عن أيب قالبة و  -يعين ابن زيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد  - ١٠٠١
أحرورية أنت ؟ قد كانت : أن امرأة سألت عائشة أتقضي احلائض للصالة ؟ فقالت : يزيد الرشك عن معاذة 

  هللا عليه و سلم وذكرت أهنا سألت النيب صلى ا: حتيض فال تؤمر بقضاء قالت 

  باب أمر الصبيان بالصالة وضرهبم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا هبا

هذا حديث  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر و عبد اجلبار بن العالء و ابن عبد احلكم  - ١٠٠٢
قال رسول اهللا صلى اهللا :  ثنا حرملة بن عبد العزيز عن عمه عبد امللك بن الربيع عن أبيه عن جده قال -علي 

  علموا لصيب الصالة ابن سبع سنني واضربوه عليها ابن عشر : عليه و سلم 
وله فيه شاهد من حديث ابن عمرو يرتقي به إىل  ٥٠٨إسناده حسن كما بينته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  الصحة 

  غ على غريباب ذكر اخلرب الدال على أن أمر الصبيان بالصالة قبل البلو

  اإلجياب 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى و حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قاال أخربنا ابن وهب  - ١٠٠٣
مر علي بن أيب طالب مبجنونة بين : أخربين جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أيب ظبيان عن ابن عباس قال 

أو تذكر أن : نعم قال : يا أمري املؤمنني ترجم هذه ؟ قال : ها علي وقال لعمر فالن قد زنت أمر عمر برمجها فرجع
رفع القلم عن ثالث عن اجملنون املغلوب على عقله وعن النائم حىت يستيقظ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  صدقت فخلى عنها : وعن الصيب حىت حيتلم قال 
  وقف من أوقفه وال سيما وله شواهد مرفوعة خرجتها يف اإلرواء إسناده صحيح وال يضره : قال األلباين 

  مجاع أبواب الصالة على البسط

  باب الصالة على احلصري

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن  - ١٠٠٤
  عليه و سلم صلى على حصري أن رسول اهللا صلى اهللا : جابر عن أيب سعيد اخلدري 

  باب الصالة على البساط إن كان زمعة جيوز االحتجاج خبربه

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر ثنا زمعة ح وثنا نصر بن علي قال أخربنا أبو أمحد انا  - ١٠٠٥
  لم صلى على بساط أن النيب صلى اهللا عليه و س: زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 

  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بساط : صلى ابن عباس على بساط وقال : و قال نصر يف حديثه 
  يف القلب من زمعة : قال أبو بكر 



  باب الصالة على الفراء املدبوغة

يونس بن احلارث عن أيب  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و بشر بن آدم قاال ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا - ١٠٠٦
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على احلصري و الفروة املدبوغة : عون عن أبيه عن املغرية بن شعبة 

  أبو عون هذا هو حممد بن عبيد اهللا الثقفي : قال أبو بكر 
  إسناده ضعيف له علتان بينتهما يف ضعيف أيب داود : قال األلباين 

  اخلمرةباب الصالة على 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان ح وثنا  - ١٠٠٧
بندار نا حيىي بن شعبة ح وثنا حيىي بن حكيم ثنا أبو داود ثنا شعبة كلهم عن أيب إسحاق الشيباين عن عبد اهللا بن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي : عليه و سلم قالت شداد ابن اهلاد عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا 
  على اخلمرة 

  هذا حديث سعيد بن عبد الرمحن 
يصلي على مخرة له قد بسطت يف مسجده وأنا نائمة إىل جنبه فإذا سجد أصاب ثوبه ثويب وأن : وقال يوسف 

  حائض 

عن عاصم عن أيب قالبة عن أم  -يعين ابن علية  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إمساعيل  - ١٠٠٨
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على اخلمرة : كلثوم بنت أم سلمة 

/  ٦إسناده صحيح وأم كلثوم بنت أم سلمة هي ربيبة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخرجه أمحد : قال األلباين 
سلمة به فجعله من مسند أم سلمة وهو األرجح فإن له طريقا  من طريق خالد عن أيب قالته عن بعض ولد أم ٣٠٢

  أخرى عنها يف أوسط الطرباين 

  باب الصالة يف النعلني واخليار للمصلي بني الصالة فيهما وبني خلعهما

  ووضعها بني رجليه كي ال يؤذي هبما غريه 

أخربنا عياض عبد اهللا القرشي و غريه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب  - ١٠٠٩
إذا صلى أحدكم فليلبس : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة 

  نعليه أو ليخلعهما بني رجليه وال يؤذي هبما غريه 
   ٦٦٢حيح أيب داود إسناده صحيح لكن القرشي قد خولف يف إسناده كما بينته يف ص: قال األلباين 

ثنا أبو سلمة ح وثنا  -يعين ابن زريع  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى ثنا يزيد  - ١٠١٠
وهو أبو  -يعقوب بن إبراهيم نا بشر بن املفضل عن أيب سلمة وثنا يعقوب أيضا ثنا ابن علية ثنا سعيد بن يزيد 

أكان النيب : قلت ألنس بن مالك : ن بن مهدي ثنا شعبة عن أيب سلمة قال ح وثنا بندار ثنا عبد الرمح -مسلمة 
  نعم : صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف النعلني ؟ قال 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن سهل نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن عروة عن  - ١٠١١
يا عائشة ارفعي عنا حصورك هذا فقد : يصلي على اخلمرة وقال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان: عائشة 

  خشيت أن يكون يفنت الناس 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى خبرب غريب غريب أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن  - ١٠١٢
: عليه و سلم صلى على مخرة وقال عن أنس بن مالك قال مل أزل أمسع أن رسول اهللا صلى اهللا : ابن شهاب قال 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على اخلمرة و يسجد عليها 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن املبارك املخرمي أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب  - ١٠١٣
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على اخلمرة ال يدعها يف سفر وال حضر : ن عمر قال عن نافع عن اب

هكذا حدثنا به املخرمي مرفوعا فإن كان حفظ يف هذا اإلسناد و رفعه فهذا خرب غريب كذلك خرب يونس عن 
  الزهري عن أنس غريب 

  مي هو القرشي الصوري فإين مل أر من ذكر أنه خمرمي إسناده صحيح إن كان حممد بن املبارك املخر: قال األلباين 

  باب وضع املصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا مل يكن عن يساره مصلي

  فيكون نعاله عن ميينه واملصلي عن يساره 

 -وهذا حديث الدورقي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقرأته على بندار  - ١٠١٤
أن النيب صلى : ا حيىي عن ابن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر عن عبد اهللا بن سفيان عن عبد اهللا بن السائب ن

  اهللا عليه و سلم صلى يوم الفتح واضعا نعليه عن يساره 
   ٢٨٥/  ٢إسناده صحيح وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند النسائي : قال األعظمي 

نا بندار نا عثمان بن عمر ثنا ابن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر عن أيب  أنا أبو طاهر نا أبو بكر - ١٠١٥
حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فصلى يوم : سلمة بن سفيان عن عبد اهللا بن السائب قال 

  الفتح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي يكونباب ذكر الزجر عن وضع املصلي 

  النعالن عن ميني املصلي عن يساره 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثين عثمان بن عمر ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عثمان بن  - ١٠١٦
ول اهللا صلى اهللا عليه و أن رس: عمر أخربنا أبو عامر عن عبد الرمحن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أيب هريرة 



إذا صلى أحدكم فال يضع نعليه عن ميينه و عن يساره إال أن ال يكون عن يساره أحد و ليضعهما بني : سلم قال 
  رجليه 

  وال يضع نعليه عن يساره إال أن ال يكون ومل يذكر اليمني : وقال الدورقي 
   ١٠٠٩وهو صحيح بالطريق املتقدمة  ٦٦١إسناده حسن كما بينته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  باب املصلي يصلي يف نعليه وقد أصاهبما قذر ال يعلم به

والدليل على أن املصلي إذا صلى يف نعل وثوب طاهر عنده مث بأن عنده أن النعل أو الثوب كان غري طاهر أن ما 
  ثوب طاهر عنده ال يف املغيب عند اهللا  مضى من صالته جائز عنه ال جيب عليه إعادته إذ املرء إمنا أمر أن يصلي يف

ثنا محاد بن سلمة ح وثنا حممد  -وهو ابن هارون  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا يزيد  - ١٠١٧
بن حيىي نا أبو الوليد قال محاد بن سلمة ح وثنا حممد بن حيىي أيضا ثنا أبو النعمان ثنا محاد بن سلمة عن أبو نعامة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس :  نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن أيب
إن جربيل أتاين : يا رسول اهللا رأيناك خلعت فخلعنا فقال : مل خلعتم نعالكم ؟ فقالوا : نعاهلم فلما انصرف قال 

  ظر فيهما خبث فليمسحهما باألرض مث ليصلي فيها فأخربين إن هبما خبثا فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعله فلين
  إن جربيل أخربين أن فيهما قذرا أو أذى : هذا حديث يزيد بن هارون وقال حممد بن حيىي يف حديث أيب الوليد فقال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب املصلي يشك يف احلدث و األمر باملضي يف صالته وترك االنصراف عن

إليه أنه أحدث فيها و الدليل على أن يقني الطهارة ال يزول إال بيقني حدث وأن الصالة ال تفسد  الصالة إذا خيل
  بالشك يف احلدث حىت يستيقن املصلي باحلدث 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان نا الزهري أخربين عباد بن متيم عن عمه عبد  - ١٠١٨
ال ينصرف : لت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل جيد الشيء وهو يف الصالة فقال سأ: اهللا بن زيد قال 

  حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  هو عند الشيخني : قال األلباين 

  باب األمر باالنصراف من الصالة إذا أحدث املصلي فيها ووضع اليد على األنف

  راعف ال حمدث حدثا من دبر  كي يتوهم الناس أنه

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حفص بن عمرو الربياين ثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أنس عن  - ١٠١٩
  إذا أحدث أحدكم وهو يف الصالة فليضع يده على أنفه و لينصرف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عائشة 

/  ١واحلاكم  ٢٠٥قات لوال عنعنة املقدمي لكنه قد توبع عند ابن حبان حديث صحيح رجاله ث: قال األلباين 



صحيح على شرط : من الفضل بن موسى وعند احلاكم أيضا من ابن جريج أخربين هشام بن عروة به وقال  ١٨٤
  الشيخني ووافقه الذهيب وهو كما قاال 

  السهو يف الصالة

  جديت السهو بذكر خربباب ذكر املصلي يشك يف صالته و األمر بأن يسجد س

خمتصر غري متقصى قد حيسب كثري ممن ال مييز بني املفسر واجململ وال يفهم املختصر و املتقصى من األخبار أن 
  الشاك يف صالته جائز به أن يتصرف من صالته على الشك بعد أن يسجد سجديت السهو 

ثنا وقال علي : ي و علي بن خشرم قال سعيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن املخزوم - ١٠٢٠
أخربنا ابن عيينة عن الزهري ح وثنا عمرو بن علي نا أبو عاصم أخربنا ابن جريج أخربين ابن شهاب ح وثنا بندار 

أخربنا عثمان بن عمر نا ابن أيب ذئب عن الزهري وحدثنا حممد بن رافع ثنا ابن أيب فديك نا ابن أيب ذئب عن 
إن الشيطان يأيت أحدكم وهو يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سلمة عن أيب هريرة  الزهري عن أيب

  صالته فيلبس عليه صالته حىت ال يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتني وهو جالس 
اهللا عليه و سلم وهكذا معىن خرب حيىي بن أيب كثري و حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى 

  حىت يظل الرجل ال يدري كم صلى ثالثا أو أربعا فليسجد سجدتني وهو جالس : قال 

إذا سها فلم يدر كم صلى : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : و يف خرب عياض عن أيب سعيد اخلدري  - ١٠٢١
  فليسجد سجدتني و هو جالس 

من شك يف صالته فليسجد : ن النيب صلى اهللا عليه و سلم ع: و يف خرب عبد اهللا بن جعفر و معاوية  - ١٠٢٢
  سجدتني و هو جالس 

  خرجت هذه األخبار بأسانيدها يف كتاب الكبري وهذه اللفظة خمتصرة غري متقصاة 

  باب ذكر اخلرب املتقصى يف املصلي شك يف صالته و األمر بالبناء على األقل

اهللا عليه و سلم إمنا أمر الشاك صالته بسجديت السهو بعدما يبين  مما يشك فيه املصلي والدليل على أن النيب صلى
  على األقل فيتمم صالته على يقني إذا مل يكن له حتري 

ثنا أبو خالد عن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب و عبد اهللا بن سعيد األشج قاال  - ١٠٢٣
إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن أيب سعيد اخلدري قال عجالن بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ع

شك أحدكم يف صالته فليلغ الشك ولينب على اليقني فإن استيقن التمام سجد سجدتني فإن كانت صالته تامة 
  كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة متاما لصالته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان 

  إسناده حسن : قال األعظمي 



باب ذكر البيان أن هاتني السجدتني اللتني يسجدمها الشاك يف صالته إذا بين على اليقني فيسجدمها قبل السالم وال 
  بعد السالم ضد قول من زعم أن سجديت السهو يف مجيع األحوال تكونان بعد السالم 

نا حيىي بن حممد بن قيس املدين قال مسعت زيد بن أسلم ح وثنا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن املثىن - ١٠٢٤
ثنا الليث عن حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم ح وثنا يعقوب  -يعين ابن الليث  -الربيع بن سليمان ثنا شعيب 

ن أسلم ح بن إبراهيم الدورقي ثنا يزيد بن هارون أخربنا املاجشون عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة ثنا زيد ب
أن زيد بن أسلم حدثهم وهذا حديث  -وهو ابن سعد  -وثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين هشام 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عطاء ابن يسار عن أيب سعيد اخلدري  -الربيع وهو أحسنهم سياقا للحديث 
ى واحدة أم اثنتني أم ثالثا أم أربعا فليتمم ما شك فيه مث إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صل: سلم أنه قال 

يسجد سجدتني وهو جالس فإن كانت صالته ناقصة فقد أمتها والسجدتان ترغيم للشيطان وإن كان أمت صالته 
  فالركعة والسجدتان له نافلة 

على ما استيقن مث يسجد  فلينب: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه وقال  - ١٠٢٥
  سجدتني من قبل السالم 

إذا شك أحدكم يف صالته فال يدري ثالثا صلى أم أربعا فليصل ركعة : وقال أبو موسى و الدورقي و يونس 
  ويسجد سجدتني قبل السالم مث باقي حديثهم مثل حديث الربيع 

ذا كان ماله غائبا عنه فأخرج زكاته و أوصلها يف هذا اخلرب عندي داللة على أن صاحب املال إ: قال لنا أبو بكر 
إىل أهل سهمان الصدقة ناويا أن كان ماله ساملا فهي زكاته وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع مث بان عنده وصح 

أن ماله كان ساملا أن ماله الذي أوصله إىل أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه يف الصدقة املفروضة يف ماله الغائب 
يب صلى اهللا عليه و سلم قد أجاز عن املصلي هذه الركعة اليت صالها بإحدى اثنني إن كانت صالته اليت إذ الن

صالها ثالثا فهذه الركعة رابعة اليت هي فرض عليه وإن كانت صالته تامة فهذه الركعة نافلة فقد أجزت عنه هذه 
  الركعة من الفريضة وهو إمنا صالها على أهنا فريضة أو نافلة 

  ب األمر بتحسني ركوع هذه الركعة وسجودها اليت يصليها لتمام صالته أوبا

  نافلته 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا إمساعيل بن أويس حدثين أخي ح وثنا حممد أيضا ثنا  - ١٠٢٦
عن سامل  -بن زيد وهو ا -أيوب بن سليمان حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان بن بالل عن عمر بن حممد 

إذا صلى أحدكم فال يدري كم صلى ثالثا أم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن عبد اهللا عن عبد اهللا 
  أربعا فلريكع ركعة حيسن ركوعها وسجودها ويسجد سجدتني 

  وجدت هذا اخلرب يف موضع آخر يف كتاب أيوب موقوفا : قال حممد بن حيىي 
  ر بن حممد هو ابن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أخو عاصم و واقد و هو أكربهم عم: قال أبو بكر 

عاصم و عمر و زيد و واقد و أبو بكر و فرقد هؤالء كلهم أخوة و : قال مسعت أمحد بن سعيد الدارمي يقول 
  عاصم وهو ابن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 



  رمي هذا يف عقب خربه قال لنا الدا: قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

ثنا إسحاق بن منصور بن حيان أخربنا عاصم العمري عن حبيب بن أيب ثابت قال : والذي حدثناه قال  - ١٠٢٧
ابن الزبري : بينا احلجاج خيطب و ابن عمر شاهد ومعه ابنان له أحدمها عن ميينه واآلخر عن مشاله إذ قال احلجاج : 

: إن ذاك ليس بيدك وال بيده قال : و ابن عمر مستقبله فقال ابن عمر : كتاب اهللا نكس اهللا قلبه قال نكس 
فسكت احلجاج مث قال إن اهللا قد علمنا وكل مسلم وإياك أيها الشيخ أن تعقل فجعل ابن عمر يضحك فحكاه عن 

  كذبت :  فيها الفضل أن أقول له دعوين فإين تركت اليت: مث وثب فأجلسه ابناه فقال : عاصم عن حبيب قال 
  إسناده ضعيف ألن حبيبا مدلس وابن حيان ترمجه ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال : قال األلباين 

باب ذكر املصلي يشك يف صالته وله حترى و األمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إىل أحد العددين أميل وكان 
  ما القلب إليه أميل أكثر ظنه أنه قد صلى 

أخربنا أبو طاهر حممد : قال األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال  - ١٠٢٨
بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا يوسف بن موسى و زياد بن 

عن منصور ح وثنا أبو  -يعين ابن عياض  -أمحد ابن عبدة أخربنا فضيل أيوب قاال ثنا جرير عن منصور ح وثنا 
موسى و يعقوب الدورقي قاال ثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد أبو عبد الصمد ثنا منصور ح وثنا أبو موسى ثنا عبد 

إبراهيم عن  الرمحن عن زائدة عن منصور ح وثنا أبو موسى أيضا ثنا أبو داود أيضا حنوه عن زائدة عن منصور عن
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فزاد يف الصالة أو نقص منها مث أقبل : علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

وما ذاك ؟ فذكرنا له الذي صنع فثىن رجله واستقبل : علينا بوجهه فقلنا يا رسول اهللا حدث يف الصالة شيء ؟ قال 
إنه لو حدث يف الصالة شيء أنبأتكم ولكين بشر أنسى كما تنسون : فقال القبلة وسجد سجدتني مث انصرف إلينا 

  فإذا نسيت فذكروين وأيكم ما شك يف صالته فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتم عليه مث يسلم ويسجد سجدتني 
  هذا حديث أيب موسى عن عبد الرمحن 

  منصور و ال أحفظه قد مسعته من : فسألت سفيان عنه فقال : قال أبو موسى قال ابن مهدي 
فأيكم سها يف صالته فلم يدر كم صلى فليسلم مث ليسجد : التحري وقال : ومل يذكر أمحد بن عبدة يف حديثه 

  سجديت السهو 
يف هذا اخلرب إذا بىن على التحري سجد سجديت السهو بعد السالم وهكذا أقول وإذا بىن على األقل : قال أبو بكر 

م على خرب أيب سعيد اخلدري وال جيوز على أصلي دفع أحد اخلربين باآلخر بل جيب سجد سجديت السهو قبل السال
استعمال كل خرب يف موضعه والتحري هو أن يكون قلب املصلي إىل أحد العددين أميل والبناء على األقل مسألة 

  غري مسألة التحري فيجب استعمال كال اخلربين فيما روي فيه 

  قبل اجللوس ساهيا واملضي يف الصالة إذا استوىباب ذكر القيام من الركعتني 

  املصلي قائما و إجياب سجديت السهو على فاعله 



حفظته عن الزهري أخربين األعرج عن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال  - ١٠٢٩
عيينة عن الزهري و حيىي بن سعيد ح وثنا  ابن حبينة ح وثنا املخزومي نا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخربنا ابن

 -و هذا حديث عبد اجلبار : عبد اجلبار ثنا سفيان قال مسعته حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن األعرج عن ابن حبينة 
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة نظن أهنا العصر فلما كان يف الثانية قام ومل : قال  -حديث الزهري 

  ما كان قبل التسليم سجد سجديت السهو وهو جالس جيلس فل

وهو ابن  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن ثنا عمي أخربين ابن أيب حازم عن الضحاك  - ١٠٣٠
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة من الصلوات : عن األعرج عن عبد اهللا بن حبينة أنه قال  -عثمان 

  تني فسبح به فمضى حىت فرغ من صالته ومل يبق إال التسليم فسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم فقام من اثن

باب ذكر البيان أن املصلي إذا قام من الثنتني فاستوى قائما مث ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس أن عليه املضي يف 
  صالته ترك الركوع إىل اجللوس وعليه سجدنا للسهو قبل السالم 

أنا أبو طاهر نا الفضل بن يعقوب اجلزري نا حممد بن أيب عدي ثنا شعبة عن حيىي بن سعيد ح وثنا حيىي  - ١٠٣١
صلى بنا رسول اهللا : بن حكيم نا يزيد بن هارون أخربنا حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن هرمز عن ابن حبينة قال 

  فسبحنا به فلما اعتدل مضى ومل يرجع :  صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وقال حيىي بن حكيم يف حديثه
  فسبحوا به فمضى ومل يرجع : قال الفضل 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع و زياد بن أيوب قاال ثنا أبو معاوية ثنا إمساعيل عن قيس عن  - ١٠٣٢
أكنتم : حني انصرف مث قال أنه هنض يف الركعتني فسبحوا به فاستتم مث سجد سجديت السهو : سعد بن أيب وقاص 

  تروين أجلس إمنا صنعت كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع هذا لفظ حديث ابن منيع 
  ال أظن أبا معاوية إال وهم يف لفظ هذا اإلسناد : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب األمر بسجديت السهو اذا نسي املصلي شيئا من صالته

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا روح ثنا ابن جريج أخربين عبد اهللا بن مسافع أن  - ١٠٣٣
: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مصعب بن شيبة أخربه عن عقبة بن حممد بن احلارث عن عبد اهللا بن جعفر 

  من نسي شيئا من صالته فليسجد سجدتني وهو جالس 
  عن عقبة بن حممد بن احلارث : قال أبو موسى هكذا 

  و هذا الشيخ خيتلف أصحاب ابن جريج يف امسه : قال أبو بكر 
  عن عتبة بن حممد وهذا الصحيح حسب علمي : قال حجاج بن حممد و عبد الرزاق 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 



احة البناء على ما قد صلى املصلي قبل تسليمه يف باب التسليم من الركعتني ساهيا يف الظهر او العصر او العشاء وإب
  الركعتني ساهيا والدليل على أن السالم ساهيا قبل الفراغ من الصالة ال تفسد الصالة 

و هذا حديث حممد بن  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء اهلمداين و بشر بن خالد العسكري  - ١٠٣٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى فسها : د اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ثنا أبو أسامة عن عبي -العالء 

: ما قصرت الصالة وما نسيت فقال : أقصرت الصالة أم نسيت ؟ فقال : فسلم يف الركعتني فقال له ذو اليدين 
  أكما يقول ذو اليدين ؟ فقام فصلى مث سجد سجدتني 

  سامة غري أيب كريب وهذا يعين بشر بن خالد هذا خرب ما رواه عن أيب أ: قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إجياب سجديت السهو على املسلم قبل الفراغ من الصالة ساهيا والدليل أن

  هاتني السجدتني إمنا يسجدمها املصلي بعد السالم ال قبل 

 لبيد عن أيب سلمة عن أيب هريرة ح و حدثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار نا سفيان عن ابن أيب - ١٠٣٥
: ثنا ابن عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال  -يعين ابن املفضل  -حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا بشر 

صلى بنا أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم ح وثنا بندار ثنا معاذ بن معاذ بن معاذ ثنا ابن عون عن حممد قال قال أبو 
يعين ابن احلسن ثنا ابن عون ح وثنا بندار ثنا ابن أيب عدي قال أنبأنا ابن عون عن  -يرة ح وثنا بندار ثنا حسني هر

حممد عن أيب هريرة ح وثنا سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة ح وثنا يعقوب 
صلى بنا رسول اهللا : عن حممد عن أيب هريرة قال  - وهو ابن علقمة -الدورقي ثنا بشر بن املفضل عن سلمة 

صلى اهللا عليه و سلم إحدى صاليت العشي صلى ركعتني مث سلم فأتى خشبة معروضة يف املسجد فقال بيديه عليها 
قصرت الصالة ويف القوم أبو بكر و عمر فهاباه : و خرجت السرعان من أبواب املسجد فقالوا : كأنه غضبان قال 

يا رسول اهللا أنسيت أم قصرت الصالة ؟ : ويف القوم رجل يف يديه طول فكان يسمى ذا اليدين فقال  أن يكلماه
فجاء فصلى ما كان ترك مث سلم : نعم قال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : مل أنس ومل تقصر الصالة فقال : فقال 

: ده أو أطول مث رفع رأسه وكرب قال مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه مث كرب وسجد مثل سجو
  مث سلم : نبئت أن عمران بن حصني قال : مث سلم فيقول : فكان رمبا قالوا له 

  هذا حديث الصنعاين 

وأخربنا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب حدثين عمر بنب احلارث حدثين قتادة بن  - ١٠٣٦
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثله يعين أنه سجد سجديت السهو يوم  :دعامة عن ابن سريين عن أيب هريرة 

  جاءه ذو اليدين بعد التسليم 
خرب ابن سريين عن أيب هريرة دال على إغفال من زعم أن هذه القصة كانت قبل هني النيب صلى اهللا : قال أبو بكر 

  قائله عليه و سلم وألفاظ رواة هذا اخلرب علم أن هذا القول جهل من 
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهكذا رواه مالك بن أنس عن داود : يف خرب ابن سريين عن أيب هريرة 



  صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن احلصني عن أيب سفيان موىل بين أيب أمحد عن أيب هريرة قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثهم عن داود بن  أنا أبو طاهر نا - ١٠٣٧
صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أبا هريرة يقول : احلصني عن أيب سفيان موىل لبين أيب أمحد قال 
نسيت ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا أقصرت الصالة يا رسول اهللا أم : العصر فسلم يف ركعتني فقام ذو اليدين فقال 

قد كان بعض ذلك يا رسول اهللا فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : كل ذلك مل يكن فقال : عليه و سلم 
نعم فأمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بقي من الصالة مث سجد : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : الناس فقال 

  لتسليم سجدتني وهو جالس بعد ا

أن : وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة : قال أبو بكر  - ١٠٣٨
  النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم فذكر القصة 

  ثناه حممد بن حيىي نا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان بن يزيد 
الة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم اليت فيها هذه القصة فكيف فأبو هريرة خيرب أنه شهد هذه الص: قال أبو بكر 

تكون قصة ذي اليدين هذه قبل هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الكالم يف الصالة ؟ و ابن مسعود خيرب أن النيب 
ا أحدث اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلمه عند رجوعه من أرض احلبشة ملا سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم أن مم

أن ال يتكلموا يف الصالة ورجوع ابن مسعود من أرض احلبشة كان قبل وقعة بدر إذ ابن مسعود قد كان شهد بدر 
وادعى أنه قتل أبا جهل بن هشام يومئذ قد أمليت هذه القصة يف كتاب اجلهاد و أبو هريرة إمنا قدم املدينة بعد بدر 

  و سلم خبيرب وقد استخلف على املدينة سباع بن عرفطة الغفاري  بسنني قدم املدينة والنيب صلى اهللا عليه

أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا أبو عمار نا الفضل بن موسى نا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أيب  - ١٠٣٩
  قدمت املدينة والنيب صلى اهللا عليه و سلم خبيرب وقد استخلف على املدينة سباع بن عرفطة : قال : هريرة 

  قد خرجت هذا اخلرب يف غري هذا املوضع وخرجت قدومه على النيب صلى اهللا عليه و سلم خبيرب يف كتاب اجلهاد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

صحبت النيب صلى اهللا عليه و : وقال إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم مسعت أبا هريرة يقول  - ١٠٤٠
  سلم ثالث سنوات 

  ا حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن أيب خالد ثناه بندار ن
و أبو هريرة إمنا صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم خبيرب وبعده وهو خيرب أنه شهد هذه الصالة مع النيب صلى اهللا 
عليه و سلم فمن يزعم أن خرب ابن مسعود ناسخ لقصة ذي اليدين لو تدبر العلم وترك العناد ومل يكابر عقله علم 

ه الدعوى إذ حمال أن يكون املتأخر منسوخا واملتقدم ناسخا وقصة ذي اليدين بعد هني النيب صلى اهللا استحالة هذ
عليه و سلم عن الكالم يف الصالة بسنني فيكف يكون املتأخر منسوخا واملتقدم ناسخا على أن قصة ذي اليدين 

يس هذا من ذلك اجلنس إذ الكالم يف ليس من هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الكالم يف الصالة بسبيل ول
الصالة على العمد من املصلي مباح واملصلي عامل مستيقن أنه يف الصالة فنسخ ذلك وزجروا أن يتعمدوا الكالم يف 

الصالة على ما كان قد أبيح هلم قبل ال أنه كان أبيح هلم أن يتكلموا يف الصالة ساهني ناسني ال يعلمون أهنم يف 



   الصالة فنسخ ذلك
زجر اهللا املرء إذا مل يعلم أنه يف الصالة أن يتكلم : وهل جيوز للمركب فيه العقل يفهم أدىن شيء من العلم أن يقول 

هنى اهللا املرء أن يتكلم يف الصالة وهو ال يعلم أن اهللا قد زجر عن الكالم يف الصالة وإمنا جيب على املرء : أو يقول 
الكالم يف الصالة حمظور غري مباح و معاوية بن احلكم السلمي إمنا تكلم وهو أن ال يتكلم يف الصالة بعد علمه أن 

ال يعلم أن الكالم يف الصالة حمظور فقال يف الصالة خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا مشت العاطس ورماه القوم 
ال يعلم أن هذا الكالم حمظور واثكل أمياه ما لكم تنظرون إيل ؟ فلما تكلم يف الصالة هبذا الكالم وهو : بأبصارهم 

يف الصالة علمه صلى اهللا عليه و سلم أن كالم الناس يف الصالة حمظور غري جائز ومل يأمره صلى اهللا عليه و سلم 
بإعادة تلك الصالة اليت تكلم فيها هبذا الكالم والنيب صلى اهللا عليه و سلم يف قصة ذي اليدين إمنا تكلم على أنه يف 

ى أنه قد أدى فرض الصالة بكماله وذو اليدين كلم النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو غري عامل أنه غري الصالة وعل
قد بقي عليه بعض الفرض إذ جائز عنده أن يكون الفرض قد رد إىل الفرض األول إىل ركعتني كما كان يف االبتداء 

فأجابه النيب صلى اهللا عليه و سلم بأنه مل  أقصرت الصالة أم نسيت ؟: أال تسمعه يقول للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
ينس ومل تقصر وهو عند نفسه يف ذلك الوقت غري مستيقن أنه قد بقي عليه بعض تلك الصالة فاستثبت أصحابه 

وقال هلم أكما يقول ذو اليدين ؟ فلما استيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من تلك الصالة قضامها فلم يتكلم صلى اهللا 
 هذه القصة بعد علمه ويقينه بأنه قد بقي عليه بعض تلك الصالة فأما أصحابه الذين أجابوه وقالوا عليه و سلم يف

أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فهذا كان اجلواب املفروض عليهم : للنيب صلى اهللا عليه و سلم بعد مسألته إياهم 
هنم يف نفس فرض الصالة إذاهللا عز و جل فرق بني أن جييبوه عليه السالم وإن كانوا يف الصالة عاملني مستيقنني أ

{ نبيه املصطفى وبني غريه من أمته بكرمه له وفضله بأن أوجب على املصلني أن جييبوه وإن كانوا يف الصالة يف قوله 
بن  وقد قال املصطفى صلى اهللا عليه و سلم أليب} يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم 

: كعب و أليب سعيد بن املعلي ملا دعا كل واحد منهما على االنفراد وهو يف الصالة فلم جيبه حىت فرغ من الصالة 
  } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم { أمل تسمع فيما أنزل علي أو حنوه هذه اللفظة 
فبني أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كالمهم الذي تكلموا به قد خرجت هذين اخلربين يف غري هذا املوضع 

يوم ذي اليدين وكالم ذي اليدين على الصفة اليت تكلم هبا وبني من بعدهم فرق يف بعض األحكام أما كالم ذي 
إذ كل مصل  اليدين يف االبتداء فغري جائز ملن كان بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتكلم مبثل كالم ذي اليدين

بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم يف الركعتني من الظهر أو العصر يعلم ويستيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من 
صالته إذ الوحي منقطع بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم وحمال أن ينتقص من الفرض بعد النيب صلى اهللا عليه و 

ر أربعا كل واحد منهما على االنفراد إذا تكلم بعد ما قد صلى سلم فكل متكلم يعلم أن فرض الظهر والعص
ركعتني وبقيت عليه ركعتان عامل مستيقن بأن كالمه ذلك حمظور عليه منهي عنه وأنه متكلم قبل إمتامه فرض 
يه بعض الصالة ومل يكن ذو اليدين ملا سلم النيب صلى اهللا عليه و سلم من الركعتني عامل وال مستيقن بأنه قد بقي عل

الصالة وال كان عاملا أن الكالم حمظور عليه إذ كان جائز عنده يف ذلك الوقت أن يكون فرض تلك الصالة قد رد 
إىل الفرض األول إىل ركعتني كما كان يف االبتداء وقوله يف خماطبته النيب صلى اهللا عليه و سلم دال على هذا أال 

الصالة أم نسيت وقد بينت العلة اليت هلا تكلم أصحاب النيب  تسمعه يقول للنيب صلى اهللا عليه و سلم أقصرت
مل أنس ومل تقصر وأعلمت أن الواجب : صلى اهللا عليه و سلم بعد قول النيب صلى اهللا عليه و سلم لذي اليدين 

جائز  املفترض عليهم كان أن جييبوا النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كانوا يف الصالة وهذا الفرض اليوم ساقط غري



ملسلم أن جييب أحدا ـ وهو يف الصالة ـ بنطق فكل من تكلم بعد انقطاع الوحي فقال ملصل قد سلم من ركعتني 
أقصرت الصالة أم نسيت ؟ فواجب عليه إعادة تلك الصالة إذا كان عاملا أن فرض تلك الصالة أربع ال ركعتني : 

تلك الصالة بكماله فتكلم قبل أن يسلم منها يف وكذاك جيب على كل من تكلم وهو مستيقن بأنه مل يؤد فرض 
ركعتني أو بعدما سلم يف ركعتني وكذاك جيب على كل من أجاب إنسانا وهو يف الصالة إعادة تلك الصالة إذاهللا 

  عز و جل مل جيعل لبشر أن جييب يف الصالة أحدا يف الصالة غري النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي خصه اهللا هبا 
ة طويلة قد خرجتها بطوهلا مع ذكر احتجاج بعض من اعترض على أصحابنا يف هذه املسألة وأبني قبح وهذه مسأل

  ما احتجوا على أصحابنا يف هذه املسألة من احملال وما يشبه اهلذيان إن وفقنا اهللا 

  باب ذكر خرب روي يف قصة ذي اليدين أدرج لفظة الزهري يف منت احلديث

ومل يكتب من احلديث إال نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة اليت قاهلا الزهري يف آخر فتوهم من مل يتبحر العلم 
اخلرب و توهم أيضا هذا اخلرب الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خالف األخبار الثابتة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  سجد يوم ذي اليدين بعدما أمت صالته 

بن كثري عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب و أيب سلمة و عبيد اهللا نا حممد بن حيىي نا حممد  - ١٠٤٠
سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ركعتني فقال له ذو الشمالني من خزاعة : بن عبد اهللا عن أيب هريرة قال 

 صلى اهللا عليه و كل مل يكن فأقبل رسول اهللا: حليف لبين زهرة أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا ؟ قال 
فأمت ما بقي من صالته ومل يسجد سجديت السهو حني يقنه ! نعم : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : سلم على الناس فقال 

  الناس 
  قوله مل يسجد مدرج من كالم الزهري وهو شاذ : إسناده صحيح لكن فيه علة : قال األعظمي 

ف نا األوزاعي حدثين الزهري حدثين سعيد بن املسيب و أبو ثنا حممد بن حيىي نا حممد بن يوسف نا يوس - ١٠٤١
: هبذه القصة ومل يذكر أبا هريرة و انتهى حديثه عند قوله : سلمة بن عبد الرمحن و عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

  فأمت ما بقي من صالته 

أخربين ابن املسيب و : قال وثنا حممد بن حيىي نا أبو صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن ابن شهاب  - ١٠٤٢
أبو سلمة ابن عبد الرمحن و أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام و عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن أبا 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر أو العصر فسلم يف ركعتني من إحدامها فقال له ذو : هريرة قال 
أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا ؟ قال : لة اخلزاعي وهو حليف بين زهرة الشمالني ابن عبد عمرو بن نض

قد كان بعض ذلك فأقبل رسول اهللا صلى : مل أنس ومل تقصر قال ذو الشمالني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ول اهللا صلى اهللا عليه و فقام رس! نعم يا رسول اهللا : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : اهللا عليه و سلم على الناس فقال 

سلم فأمت الصالة ومل حيدثين أحد منهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد سجدتني وهو جالس يف تلك 
  من أجل أن الناس يقنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت استيقن  -واهللا أعلم  -الصالة وذلك فيما نرى 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



ا حممد بن حيىي نا أبو سعيد اجلعفي حدثين ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب حدثين سعيد بن ثن - ١٠٤٣
صلى بنا : املسيب و عبيد اهللا بن عبد اهللا و أبو سلمة بن عبد الرمحن و أبو بكر بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال 

ل حديث أيب صاحل غري أنه مل يذكر كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر والعصر قال حممد بن حيىي مبث
  الزهري يف آخر احلديث 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

سألت الزهري عن : ثنا حممد نا سليمان بن عبد الرمحن نا الوليد بن مسلم نا عبد الرمحن بن عمرو قال  - ١٠٤٤
اهللا بن عبد اهللا أن أبا هريرة قال مث  أخربين سعيد بن املسيب و أبو سلمة و عبيد: رجل سها يف صالته فتكلم فقال 

  ذكر حنو حديثهم يف قصة ذي اليدين 

ثنا حممد نا أبو صاحل عن الليث عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن و سعيد بن املسيب و أيب  - ١٠٤٥
  د يوم ذي اليدين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسج: بكر بن عبد الرمحن و ابن أيب حثمة عن أيب هريرة 

  بني ظهراين هذه األسانيد : مسعت حممد بن حيىي يقول يف كتاب العلل بعد ذكره أسانيد هذه األخبار وقال 

وحدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة و أيب بكر بن سليمان عن : وثنا حممد قال  - ١٠٤٦
  : أيب هريرة 

  فيه اضطراب شديد : قال األعظمي 

وفيما قرأت على عبد اهللا بن نافع وحدثين مطرف عن ابن شهاب عن أيب بكر بن : حدثنا حممد قال  - ١٠٤٧
  بلغين : سليمان بن أيب حثمة قال 

  فيه اضطراب شديد : قال األعظمي 

وثنا حممد أيضا قال وثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أيب عن صاحل عن ابن شهاب أن أبا بكر بن  - ١٠٤٨
  هبذا اخلرب : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : مان بن أيب حثمة أخربه أنه بلغه سلي

أن النيب : ثنا حممد نا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري أخربين أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة  - ١٠٤٩
  صلى اهللا عليه و سلم سها يف صالته 

بن نافع عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب و أيب سلمة بن وثنا حممد نا مطرف وقرأنه على ا - ١٠٥٠
  مثل ذلك : عبد الرمحن 

  فيه اضطراب شديد : قال األعظمي 

ثنا حممد ونا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أيب عن صاحل قال قال ابن شهاب وأخربين هذا اخلرب سعيد  - ١٠٥١
مة بن عبد الرمحن و أبو بكر بن عبد الرمحن و عبيد اهللا بن عبد اهللا وأخربنيه أبو سل: بن املسيب عن أيب هريرة قال 

وهذه األسانيد عندنا حمفوظة عن أيب هريرة إال حديث أيب بكر بن سليمان بن أيب : مسعت حممد بن حيىي يقول : 
معمر حثمة فإنه يتخاجل يف النفس منه أن يكون مرسال لرواية مالك و شعيب و صاحل بن كيسان وقد عارضهم 



  فذكر يف احلديث أبا هريرة واهللا أعلم 
ومل يسجد سجديت السهو حني لقنه الناس : فقوله يف خرب حممد بن كثري عن األوزاعي يف آخر اخلرب : قال أبو بكر 

إمنا هو من كالم الزهري ال من قول أيب هريرة أال ترى حممد بن يوسف مل يذكر هذه اللفظة يف قصته وال ذكره ابن 
يونس وال الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن عمرو وال أحد ممن ذكرت حديثهم خال أيب صاحل عن وهب عن 

الليث عن ابن شهاب فإنه سها يف اخلرب وأوهم اخلطأ يف روايته فذكر آخر الكالم الذي هو من قول الزهري جمردا 
ومل حيفظ القصة بتمامها و الليث يف عن أيب هريرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسجد يوم ذي اليدين 

مل يسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم يومئذ إنه : خربه عن يونس قد ذكر القصة بتمامها وأعلم أن الزهري إمنا قال 
مل حيدثه أحد منهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد يومئذ ال أهنم حدثوه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه 

سجد يومئذ وقد تواترت األخبار عن أيب هريرة من الطرق اليت ال يدفعها عامل باألخبار أن النيب صلى اهللا و سلم مل ي
  عليه و سلم سجد سجديت السهو يوم ذي اليدين 

قد أمليت خرب شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة وطرق أخبار حيىي بن أيب كثري : قال أبو بكر 
ن أيب هريرة وطرق أخبار حممد بن سريين عن أيب هريرة وخرب داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل عن أيب سلمة ع

  ابن أيب أمحد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد يوم ذي اليدين سجديت السهو 
  خرجت طرق هذه األخبار وألفاظها يف كتاب الكبري : قال أبو بكر 

  كعتني من املغرب ساهيا والدليل على الفرق بنيباب ذكر التسليم من الر

الكالم يف الصالة ساهيا وبني الكالم يف الصالة عامدا إذ خمالفونا من العراقيني يتابعونا على الفرق بني السالم قبل 
 الفراغ من الصالة عامدا وبني السالم ساهيا فيوجبون على املسلم عامدا إعادة الصالة ويبيحون للمسلم ناسيا يف

  الصالة إمتام الصالة والبناء على ما قد صلى قبل السالم 

أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب أن : أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال  - ١٠٥٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد : سويد بن قيس أخربه عن معاوية بن حديج 

  من الصالة ركعة  بقي
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

نا بندار نا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن  - ١٠٥٣
صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسها فسلم يف ركعتني مث انصرف : قيس عن معاوية بن حديج قال 

ل اهللا إنك سهوت فسلمت يف ركعتني فأمر بالال فأقام الصالة مث أمت تلك الركعة وسألت يا رسو: فقال له رجل 
ال إال أن أراه فمر يب رجل فقلت : تعرفه ؟ قلت : يا رسول اهللا إنك سهوت فقيل يل : الناس عن الرجل الذي قال 

  هذا طلحة بن عبيد اهللا هذا حديث بندار : هو هذا قالوا : 
القصة غري قصة ذي اليدين الن املعلم النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سها يف هذه القصة طلحة هذه : قال أبو بكر 

بن عبيد اهللا وخمرب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف تلك القصة ذو اليدين والسهو من النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
  ن السهو يف املغرب ال يف الظهر وال يف العصر قصة ذو اليدين إمنا كان يف الظهر أو العصر ويف هذه القصة إمنا كا

وقصة عمران بن حصني قصة اخلرباق قصة ثالثة ألن التسليم يف خرب عمران من الركعة الثالثة ويف قصة ذي اليدين 



من الركعتني ويف خرب عمران دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم حجرته مث خرج من احلجرة ويف خرب أيب هريرة قام 
اهللا عليه و سلم إىل خشبة معروضة يف املسجد فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثالث قصص سها  النيب صلى

النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة فسلم من الركعتني وسها مرة أخرى فسلم يف ثالث ركعات وسها مرة ثالثة فسلم 
  يف الركعتني من املغرب فتكلم يف املرات الثالث مث أمت صالته 

  وس يف الثالثة والتسليم منها ساهيا يف الظهر أو العصر أوباب ذكر اجلل

العشاء والدليل على إغفال من زعم أن املسلم ساهيا يف الثالثة إذا تكلم بعد السالم وهو غري ذاكر أنه قد بقي عليه 
  بعض صالته أن عليه إعادة الصالة وهذا القول خالل سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عن خالد ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا  -يعين ابن زيد  -بن حبيب احلارثي نا محاد  ثنا حيىي - ١٠٥٤
ثنا خالد ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية أخربنا خالد احلذاء ح وثنا  -وهو ابن إبراهيم  -إمساعيل 

يعين  -ذاء ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب ثنا املعتمر بن سليمان عن خالد احل: الصنعاين و يعقوب بن إبراهيم قاال 
سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا به خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال  -الثقفي 

و سلم يف ثالث ركعات من العصر مث قام فدخل احلجرة فقام اخلرباق رجل بسيط اليدين فناداه يا رسول اهللا 
  ؟ فخرج مغضبا جير إزاره فسأل فأخرب فصلى تلك الصالة اليت كان ترك مث سجد سجدتني مث سلم أقصرت الصالة 

  هذا لفظ حديث بندار 
  مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم : وقال اآلخرون 

  باب ذكر املصلي يصلي مخس ركعات ساهيا واألمر بسجديت السهو إذا صل مخسا من

ضد قول من زعم من العراقيني أنه إن كان جلس يف الرابعة مقدار التشهد غري أن يضيف إليها سادسة والدليل على 
أضاف إىل اخلامسة سادسة مث سجد سجديت السهو وإن مل يكن جلس يف الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصالة 

ما إذ النيب صلى زعموا وهذا القول رأى منهم خالف سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم اليت أمر اهللا جل وعال باتباعه
اهللا عليه و سلم ال خيلو يف الرابعة من أن يكون جلس فيها أو مل جيلس مقدار التشهد فإن كان جلس فيها مقدار 

التشهد فلم يضف إىل اخلامسة سادسة كما زعموا وإن كان مل جيلس يف الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صالته من 
يب صلى اهللا عليه و سلم ومل يستدلوا ملخالفتهم سنة النيب صلى اهللا عليه و أوهلا فقوهلم على كل حال ختالفها ال الن

سلم الثابتة بسنة ختالفها ال برواية صحيحة وال واهية وهذا حمرم على كل عامل أن خيالف سنة النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم برأي نفسه أو برأي من بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

صلى : سعيد األشج ثنا ابن منري عن األعمش عن إبراهيم عن عن علقمة عن عبد اهللا قال  نا عبد اهللا بن - ١٠٥٥
صليت : ال قلنا : أحدث يف الصالة شيء ؟ قال ! يا رسول اهللا : بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخسا فقلنا 

تني مث حتول صلى اهللا عليه و إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا سها أحدكم فليسجد سجد: بنا كذا وكذا قال 
  سلم فسجد سجدتني 



نا بندار نا حيىي عن شعبة حدثين احلكم ح وثنا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم قاال نا عبد الرمحن نا  - ١٠٥٦
شعبة عن احلكم ح وثنا بندار نا حممد نا شعبة عن احلكم وثنا زياد بن أيوب نا سعيد بن عامر عن شعبة عن احلكم 

حدثنا حممد بن بكر نا شعبة عن مغرية كالمها عن : أمحد بن املقدام العجلي و حممد بن حيىي القطعي قاال ح وثنا 
: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى الظهر مخسا فقال له رجل من القوم : إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 

  فسجد سجدتني بعدما سلم  :صليت مخسا قال : وما ذاك ؟ قالوا : أزيد يف الصالة ؟ فقال 
  هذا حديث حممد بن بكر 

ثنا أمحد بن سعيد الدارمي نا النضر بن مشيل أخربنا شعبة عن احلكم و مغرية عن إبراهيم عن علقمة عن  - ١٠٥٧
  ال مث سجد سجدتني : أزيد يف الصالة ؟ فقال : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى مخسا فقيل له : عبد اهللا 

  السنة يف سجديت بعد الكالم ساهياباب ذكر 

ضد قول من زعم أن املسلم من الصالة إذا كان قد سها يف صالته فتكلم بعد السالم ساهيا أنه ال يسجد سجديت 
  السهو وهذا القول خالف الثابت عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد  -يعين ابن غياث  -نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا حفص  - ١٠٥٨
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد سجديت السهو بعد السالم والكالم : اهللا 

ثنا أبو معاوية نا األعمش عن إبراهيم عن علقمة : نا أبو هاشم زياد بن أيوب و يوسف بن موسى قاال  - ١٠٥٩
  لم سجد سجديت السهو بعد الكالم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: عن عبد اهللا 
أزيد يف الصالة ؟ فقال : بعد الكالم قوله ملا صلى الظهر مخسا فقال : إن كان أراد ابن مسعود بقوله : قال أبو بكر 

وما ذاك ؟ فهذا الكالم من النيب صلى اهللا عليه و سلم على معىن كالمه يف قصة ذي اليدين وإن كان أراد الكالم : 
إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون فإن هذه لفظة قد اختلف :  اآلخر ملا صلى فزاد أو نقص فقيل له فقال الذي يف اخلرب

الرواة يف الوقت الذي تكلم هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما األعمش يف خربه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
يه عن عبد اهللا ذكر أن هذا الكالم كان منه قبل اهللا و أبو بكر النهشلي يف خربه عن عبد الرمحن بن األسود عن أب

سجديت السهو وأما منصور بن املعتمر و احلسن بن عبيد اهللا فإهنما ذكرا يف خربمها عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
اهللا أن هذا الكالم كان منه بعد فراغه من سجديت السهو فلم يثبت خبرب ال خمالف له أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

تكلم وهو عامل ذاكر بأن عليه سجديت السهو وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه و سلم تكلم ساهيا بعد السالم وهو ال 
  يعلم أنه قد سها سهوا جيب عليه سجدتا السهو مث سجد سجديت السهو بعد كالمه ساهيا 

  باب السالم بعد سجديت السهو إذا سجدمها املصلي بعد السالم

عن خالد عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن  -يعين ابن علية  -م نا إمساعيل نا حممد بن هشا - ١٠٦٠
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سجديت الوهم : حصني 



صلى بنا علقمة الظهر : ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن احلسن بن عبد اهللا عن إبراهيم بن سويد قال  - ١٠٦١
فكنت يف : قال ! بلى : كال ما فعلت قالوا : قد صليت مخسا قال ! يا أبا شبل :  فصلى مخسا فلما سلم قال القوم

فأقبل ! نعم : وأنت أيضا يا أعور تقول ذلك ؟ قلت : قد صليت مخسا قال يل ! بلى : ناحية القوم وأنا غالم فقلت 
م مخسا فلما انفتل توسوس صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: فسجد سجدتني مث سلم مث قال قال عبد اهللا 

فإنك قد صليت مخسا : ال قالوا : يا رسول اهللا هل زيد يف الصالة ؟ قال : ما شأنكم ؟ قالوا : القوم بينهم فقال 
  إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون : فانفتل فسجد سجدتني مث سلم مث قال 

  باب التشهد بعد سجديت السهو إذا سجدمها املصلي بعد السالم

نا حممد بن حيىي و أبو حامت الرازي و سعيد بن حممد بن ثواب احلصري البصري و العباس بن يزيد  - ١٠٦٢
ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري عن أشعت عن حممد بن سريين عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن : البحراين قالوا 

   سجديت السهو وسلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تشهد يف: أيب املهلب عن عمران بن حصني 
  وهذا لفظ حديث أيب حامت حدثنا به بالبصرة 

  إن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم فسها فسجد سجديت السهو بعد السالم والكالم : وثنا به ببغداد مرة فقال 
 مث تشهد مث إن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم فسها يف صالته فسجد سجدتني: فأما حممد بن حيىي فإنه قال 

  سلم 
  إن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم فسجد سجديت السهو مث تشهد وسلم : وقال سعيد بن حممد 

  مل أخرج لفظ غري العباس : قال أبو بكر 
رجاله ثقات لكن ذكر التشهد شاذ تفرد به أشعث وهو ابن عبد امللك دون سائر أصحاب ابن سريين : قال األلباين 
  البيهقي والعسقالين وبذلك أعله 

  باب ذكر تسمية سجديت السهو املرغمتني إذ مها ترغبان الشيطان

أنا حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة أخربنا الفضل بن موسى عن عبد اهللا بن كيسان عن عكرمة عن ابن  - ١٠٦٣
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسى سجديت السهو املرغمتني : عباس 

إسناده ضعيف عبد اهللا بن كيسان هو أبو جماهد املروزي ضعيف وليس هو عبد اهللا بن كيسان التيمي : قال األلباين 
لكن احلديث صحيح له شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري ولذا أوردته يف صحيح أيب داود مع . املدين الثقة 

  شاهده 

  هوباب ذكر الدليل على أن املسبوق بركعة أو ثالث ال جتب عليه سجدتا الس

جياريه يف األوىل والثالثة اقتداء بإمامه ضد قول من زعم أن املدرك وترا عن صالة اإلمام جتب عليه سجدتا السهو 
وهاتان أو يسجدمها املصلي كانتا سجديت العمد ال السهو الن املدرك وترا من صالة اإلمام يتعمد اجللوس يف األوىل 

يف املواضع الذي أمر باجللوس فيه فكيف يكون ساهيا من فعل ما فعله  والثالثة إذ هو مأمور باالقتداء بإمامه جالس



وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إذا أتيتم الصالة فعليكم السكينة والوقار فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأمتوا 

حدثنا زياد بن أيوب نا إمساعيل بن علية نا أيوب ح وثنا مؤمل بن هشام نا إمساعيل عن أيوب عن حممد  - ١٠٦٤
كنا عند املغرية بن شعبة فسئل هل أم النيب صلى اهللا عليه و سلم أحد من هذه : بن سريين عن عمرو بن وهب قال 

مث ركبنا : سلم يف سفر فذكر احلديث بطوله وقاال  كنا مع النيب صلى اهللا عليه و! نعم : األمة غري أيب بكر ؟ قال 
فأدركنا الناس قد تقدم عبد الرمحن بن عوف وقد صلى هبم ركعة وهو يف الثانية فذهبت أوذنه فنهاين فصلينا الركعة 

  اليت أدركنا اليت سبقتنا 
  وقضينا اليت سبقنا : وقال مؤمل 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : نا إمساعيل نا العالء عن أبيه عن أيب هريرة نا علي بن حجر  - ١٠٦٥
إذا ثوب للصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا فإن أحدكم 

  إذا كان يعمد إىل الصالة فهو يف صالة 

  السننمجاع أبواب ذكر الوتر وما فيه من 

  باب ذكر األخبار املنصوصة و الدالة على أن الوتر ليس بفرض

ال على ما زعم من مل يفهم العدد وال فرق بني الفرض وبني الفضيلة فزعم أن الوتر فريضة فبما سئل عن عدد 
سن أنت ال حت: فريضة فقال السائل : والوتر فقال : الفرض من الصالة زعم أن الفرض من الصالة مخس فقيل له 

  العدد 

قد كنت أمليت يف أول الكتاب خرب طلحة بن عبيد اهللا يف مسألة األعرايب النيب صلى اهللا : قال أبو بكر  - ١٠٦٦
: مخس صلوات يف اليوم و الليلة فقال : عليه و سلم عن اإلسالم و جواب النيب صلى اهللا عليه و سلم إياه فقال 

النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم أن ما زاد من الصالة على  ال إال أن تطوع فأعلم: هل علي غريها ؟ قال 
  اخلمس فهو تطوع 

نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد اهللا بن سعيد األشج و حممد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش  - ١٠٦٧
ة ولكن رسول اهللا أن الوتر ليس حبتم وال كصالتكم املكتوب: نا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي 

  يا أهل القرآن أوتروا فإن اهللا وتر حيب الوتر : صلى اهللا عليه و سلم أوتر مث قال 
  يا أهل القرآن أوتروا : غري أن األشج مل يذكر 

  عن أيب إسحاق : وقال حممد بن هشام 
  ومتنه  وثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن أيب إسحاق حنو حديث الدورقي يف إسناده



إسناده ضعيف الختالط أيب اسحق السبيعي وعنعنته ويف ابن ضمرة كالم يسري لكن احلديث حسن : قال األلباين 
  بل صحيح له ما يشهد له 

عن  -جعفر بن عبد اهللا  -ثنا بندار نا عبد اهللا بن محران نا عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهللا حدثين أيب  - ١٠٦٨
أمر حسن مجيل عمل به النيب صلى : أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر قال : ة النجاري عبد الرمحن بن أيب عمر

  اهللا عليه و سلم واملسلمون من بعده وليس بواجب 
قد خرجت يف كتاب الكبري أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إعالمه أن اهللا فرض عليه وعلى : قال أبو بكر 

يلة فدلت تلك األخبار على أن املوجب للوتر فرضا على العباد موجب عليهم ست أمته مخس صلوات يف اليوم والل
صلوات يف اليوم والليلة وهذه املقالة خالف أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم وخالف ما يفهمه املسلمون عاملهم 

يعهم يعلمون أن الفرض وجاهلهم وخالف ما تفهمه النساء يف اخلدور والصبيان يف الكتاتيب والعبيد واإلماء إذ مج
  من الصالة مخس ال ست 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

سألت أبا حنيفة أو سئل أبو حنيفة : ثنا أيوب بن إسحاق نا أبو معمر عن عبد الوارث بن سعيد قال  - ١٠٦٩
 الوتر ؟ فما تقول يف: فكم الفرض ؟ قال مخس صلوات فقيل له :  -أو فقيل له  -فريضة فقلت : عن الوتر فقال 

  أنت ال حتسن احلساب : له  -أو فقيل  -فريضة فقلت : قال 

  باب ذكر دليل بان الوتر ليس بفرض

نا يعقوب ح وثنا حممد بن عثمان العجلي نا  -يعين ابن إمساعيل  -نا حممد بن العالء بن كريب نا مالك  - ١٠٧٠
عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد  - القمي وهو حممد بن عبيد اهللا -نا يعقوب  -يعين ابن موسى  -عبيد اهللا 
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان مثان ركعات والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا يف : اهللا قال 

املسجد ورجونا أن خيرج إلينا فلم نزل يف املسجد حىت أصبحنا فدخلنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا 
  كرهت أن يكتب عليكم الوتر : يا رسول اهللا رجونا أن خترج إلينا فتصل بنا فقال :  له

  إسناده حسن عيسى بن جارية فيه لني : قال األعظمي 

  باب الترغيب يف الوتر واستحبابه إذ اهللا حيبه

أنا األستاذ  وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد بن حممد - ١٠٧١
أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن : اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال 

إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا نصر بن علي اجلهضمي و زياد بن حيىي احلساين قال زياد 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : د الصمد ثنا هشام عن حممد عن أيب هريرة ثنا وقال نصر أنا عبد العزيز بن عب

  إن اهللا وتر حيب الوتر : سلم قال 

  باب ذكر األخبار املنصوصة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الوتر ركعة 



امل عن أبيه عن نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن س - ١٠٧٢
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ح وثنا عبد اجلبار نا سفيان عن عمرو عن طاوس مسعه من ابن عمر و ابن أيب لبيد 

عن أيب سلمة عن ابن عمر ح وثنا املخزومي نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد 
ن أبيه و عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر وعن عمرو عن طاوس عن الرمحن بن بشر نا سفيان عن الزهري عن سامل ع

ابن عمر ح وثنا عبد اجلبار و سعيد بن عبد الرمحن قاال ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار قال عبد اجلبار مسع ابن 
قالوا ثنا عمر يقول وقال املخزومي عن عبد اهللا بن عمر وحدثنا أمحد بن منيع و مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب 

إمساعيل بن علية قال مؤمل عن أيوب وقال اآلخرون أخربنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ح وثنا بندار نا حيىي نا 
عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر ح وثنا بندار أيضا ثنا محاد بن مسعدة نا عبد اهللا عن نافع عن ابن عمر ح وثنا 

هللا بن دينار مسع ابن عمر ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد علي بن حجر نا إمساعيل بن جعفر نا عبد ا
وثنا بندار أيضا نا عبد األعلى ثنا خالد ح وثنا الصنعاين ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عبد اهللا بن شقيق عن ابن 

فت الصبح فأوتر بركعة صالة الليل مثىن مثىن فإذا خ: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عمر كلهم ذكروا 
  هذا لفظ حديث عبد اجلبار خبرب الزهري 

قد خرجت طرق هذه األخبار يف املسألة اليت أمليتها يف الرد على من زعم أن الوتر بركعة غري جائز : قال أبو بكر 
  إال خلائف الصبح وأعلمت يف ذلك املوضع ما بان لذوي الفهم والتمييز جهل قائل هذه املقالة 

أرأيت الركعتني قبل : قلت البن عمر : نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد عن أنس بن سريين قال  - ١٠٧٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل مثىن مثىن ويوتر : صالة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال 

  بركعة 

أخربنا األوزاعي عن املطلب بن عبد اهللا  - يعين ابن بكر -ثنا حممد بن مسكني اليمامي ثنا بشر  - ١٠٧٤
إين أخشى : كان ابن عمر يوتر بركعة فجاءه رجل فسأله عن الوتر فأمره أن يفصل فقال الرجل : املخزومي قال 

  أسنة اهللا ورسوله تريد ؟ هذه سنة اهللا ورسوله : إهنا البترياء فقال ابن عمر : أن يقول الناس 
   إسناده صحيح: قال األلباين 

عن شرحبيل بن سعد قال  -وهو ابن بالل  -نا حممد بن مسكني اليمامي نا حيىي بن حسان ثنا سليمان  - ١٠٧٥
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أناخ راحلته مث نزل فصلى عشر ركعات : مسعت جابر بن عبد اهللا قال : 

  الفجر مث صلى بنا الصبح  وأوتر بواحدة صلى ركعتني ركعتني مث أوتر بواحدة مث صلى ركعيت
  قد خرجت هذا الباب بتمامه يف كتاب الكبري 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة الوتر خبمس ركعات وصفة اجللوس يف الوتر إذا أوتر خبمس ركعات

  وهذا من اختالف املباح 



مد بن العالء بن كريب ثنا أبو نا بندار نا حيىي نا هشام بن عروة حدثين أيب عن أيب عائشة ح وثنا حم - ١٠٧٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي من الليل ثالث عشر ركعة : أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 

  ال يسلم فيهن فيجلس يف اآلخرة مث يسلم  -يعين ركعات  -كان يوتر خبمس سجدات 
  هذا حديث أيب أسامة 

  م إال يف آخرهن ويوتر منهن خبمس وال يسل: وقال بندار 

  باب ذكر اخلرب املفسر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن جيلس إال يف اخلامسة إذا أوتر خبمس 

أن النيب صلى اهللا : ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم نا حيىي بن سعيد عن هشام أخربين أيب عن عائشة  - ١٠٧٧
  ر منها خبمس ال جيلس يف شيء من اخلمس إال يف اخلامسة عليه و سلم كان يصلي من الليل ثالث عشر ركعة يوت

  باب إباحة الوتر بسع ركعات أو بتسع وصفة اجللوس إذا أوتر بسبع أو بتسع

نا بندار نا حيىي بن سعيد نا سعيد بن أيب عروبة ح وثنا بندار نا ابن أيب عدي عن سعيد ح وثنا هارون  - ١٠٧٨
ندار نا معاذ بن هشام حدثين أيب مجيعا عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن إسحاق ثنا عبدة عن سعيد ح وثنا ب

أنه طلق امرأته فأتى املدينة ليبيع هبا عقارا له هبا فيجعله يف السالح :  -وهذا حديث حيىي بن سعيد  -بن هشام 
على عهد رسول اهللا  والكراع وجياهد الروم حىت ميوت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه أرادوا ذلك

أليس لكم يف أسوة ؟ وهناهم عن ذلك فأشهد على : صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أال أنبئك بأعلم أهل األرض بوتر : مراجعة امرأته مث رجع إلينا فأخربه أنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال 

عائشة إيتها فاسأهلا مث ارجع إىل فأخربين بردها عليك فأتيت : قال ! نعم  :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 
ما أنا بقارهبا إين هنيتها أن تقول يف هاتني الشيعتني شيئا فأبت فيها إال : على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال 

من هذا : قالت ! بلى : ل أو قا! نعم : أحكيم فعرفته قال : مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت 
نعم املرء كان عامر : فترمحت عليه وقالت : ابن عامر قال : من هشام ؟ قال : سعد بن هشام قالت : معك ؟ قال 

كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه : يا أم املؤمنني أنبئيين عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت : فقلت 
يل فيتسوك ويتوضأ مث يصلي مثان ركعات ال جيلس فيهن إال عند الثامنة فيجلس ويذكر اهللا اهللا ملا شاء أن يبعثه الل

مث ينهض وال يسلم مث يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويصلي  -زاد هارون يف حديثه يف هذا املوضوع  -ويدعو 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا  على نبيه صلى اهللا عليه و سلم مث يسلم تسليما فيسمعنا مث يصلي ركعتني وهو قاعد

  بين 
فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتني وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع : وقال بندار و هارون مجيعا 

  ركعات يا بين 
  ويسلم تسليمة يسمعنا : عن سعيد عن قتادة : قال لنا بندار يف حديث ابن أيب عدي 

هكذا حفظي عن سعيد وكذا قال هارون يف حديث : تسليمة فقال : ن إن الناس يقولو: قلت ليحىي : وقال بندار 
  مث يسلم تسليما يسمعنا كما قال حيىي : عبدة عن سعيد 

  مث يسلم تسليمة يسمعنا : وقال عبد الصمد عن هشام عن قتادة يف هذا اخلرب 



نا مؤمل بن إمساعيل نا كذلك ثنا حممد بن حيىي نا عبد الصمد ثنا هشام ح وثنا علي بن سهل الرملي  - ١٠٧٩
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر : عمارة بن زادان ثنا ثابت عن أنس قال 

  بسبع وصلى ركعتني وهو جالس يقرأ فيهن بالرمحن والواقعة 
  ا وحنومه} قل يا أيها الكافرون } { إذا زلزلت { وحنن نقرأ بالسور القصار : قال أنس 

وقد صح احلديث عن عائشة دون . صدوق كثري اخلطأ : إسناده ضعيف عمارة بن زادان قال احلافظ : قال األلباين 
دون ذكر القراءة فيهما وهو رواية أليب  ١٠٧٣ذكر السورتني خرجته يف صحيح أيب داود وقد مضى يف الكتاب 

  داود 

  آخره إذ الليل بعدباب إباحة الوتر أول الليل إن أحب املصلي أو وسطه أو 

  العشاء اآلخرة إىل طلوع الفجر كله وقت الوتر 

عن علي  -وهو ابن ضمرة  -نا شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم  -يعين ابن جعفر  -نا بندار نا حممد  - ١٠٨٠
  من كل الليل أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أوله وأوسطه وآخره : قال 

يف لعنعنة أيب اسحق وهو السبيعي ويشهد لطرفيه احلديث الذي بعده ويشهد لوسطه إسناده ضع: قال األلباين 
  حديث مسروق عنها يف الصحيحني وغريمها 

أنه : وحدثين معاوية بن صاحل أن عبد اهللا بن أيب قيس حدثه : نا حبر بن نصر نا عبد اهللا بن وهب قال  - ١٠٨١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر آخر الليل أو أوله ؟ سأل عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم كيف 

  احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة : كل ذلك قد كان يفعل رمبا أوتر أول الليل ورمبا أوتر من آخره فقلت : قالت 

  باب األمر بالوتر من آخر الليل بذكر خرب خمتصر غري متقصى وجممل غري مفسر

:  نا عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر ح وثنا الدورقي و احلسن الزعفراين بن حممد قاال نا بندار نا حيىي - ١٠٨٢
عن : ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد اهللا ح وثنا حيىي بن حكيم ثنا محاد بن مسعدة عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 

  اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ جممل غري مفسرب

قد يسبق ـ علمي ـ إىل وهم من ال مييز بني اخلرب املختصر واخلرب املتقصى وال يستدل باملفسر من األخبار على 
  نوم اجململ منها إن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن جيعل آخر صالة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل ال

عن عطاء  -وهو ابن أيب حرملة  -نا حممد  -يعين ابن جعفر  -نا علي بن حجر السعدي ثنا إمساعيل  - ١٠٨٣
أوصاين حبييب بثالث ال أدعهن إن شاء اهللا أبدا أوصاين بصالة الضحى وبالوتر قبل النوم : بن يسار عن أيب ذر قال 

  وبصوم ثالثة أيام من كل شهر 



  يب هريرة أوصاين النيب صلى اهللا عليه و سلم بثالث خرجتها يف غري هذا املوضع إخبار أ: قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر اخلرب املفسر للفظتني اجململتني اللتني ذكرهتما يف البابني املقدمني والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و 
م ختوفا أن ال يستيقظ املرؤ آخر الليل فيوتر آخره وأنه إمنا أمر بالوتر سلم أمر بالوتر قبل النوم آخذا بالوثيقة واحلز

  آخر الليل من قوي على قيام آخر الليل مع الدليل على أن الوتر من آخر الليل ملن قوي على القيام آخر الليل 

ين ثنا محاد بن نا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم البزاز خبرب غريب غريب انا حيىي بن إسحاق السيلحي - ١٠٨٤
مىت توتر ؟ قال : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بكر : سلمة عن ثابت عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة 

أخذت باحلزم أو بالوثيقة وقال : فقال أليب بكر : أنام مث أوتر قال : أوتر قبل أن أنام فقال لعمر مىت توتر ؟ قال : 
  أخذت بالقوة : لعمر 
  هذا عند أصحابنا عن محاد مرسل ليس فيه أبو قتادة : أبو بكر قال 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

نا حيىي بن سليم عن  -هو املكي  -ثنا حممد بن عباد : ثنا حممد بن حيىي و أمحد بن سعيد الدارمي قاال  - ١٠٨٥
: أوتر مث أنام قال : مىت توتر ؟ قال :  بكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أليب: عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 
  فعلي فعلت : أنام مث أقوم من الليل فأوتر قال : مىت توتر ؟ فقال : باحلزم أخذت وسأل عمر فقال 

  فعل القوي فعلت : وقال حممد بن حيىي يف قصة عمر قال 
  قال احلافظ  إسناده ضعيف حيىي بن سليم وهو الطائفي صدوق سيء احلفظ كما: قال األلباين 

يعين ابن  -ح وثنا علي أيضا أخربنا عبد اهللا  -يعين ابن يونس  -حدثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى  - ١٠٨٦
ح وثا يوسف بن موسى ثنا جرير مجيعا عن األعمش ح وثنا أبو موسى ثنا معاوية ح وثنا يعقوب بن  -إدريس 

وهو  -و موسى نا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن سليمان ثنا األعمش ح وثنا أب: الدوقي نا حممد بن عبيد قاال 
من خاف منكم أال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا قال  -األعمش 

يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله ولريقد ومن طمع منكم أن يستيقظ يف آخر الليل فليوتر من آخره فإن صالة 
  خر الليل حمضورة فذلك أفضل آ

  هذا حديث عيسى 
  مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم : وفري حديث جرير و أيب عوانة قال 

  باب األمر مببادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل ال الليل

  والنهار وال بعض النهار أيضا 



أن النيب صلى : ة ثنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر ثنا أمحد بن منيع خبرب غريب غريب ثنا ابن أيب زائد - ١٠٨٧
  بادروا الصبح بالوتر : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ثنا ابن أيب زائدة ثنا عاصم األحول عن عبد اهللا بن شقيق عن : ثنا أمحد بن منيع و زياد بن أيوب قاال  - ١٠٨٨
  بادروا الصبح بالوتر : ليه و سلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا ع: ابن عمر 

  بادر : وقال أمحد 

أن : ثنا أبو موسى حدثين عبد األعلى نا معمر بن حيىي بن أيب كثري عن أيب نضرة عن أيب سعد اخلدري  - ١٠٨٩
  أوتروا قبل أن تصبحوا : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

حدثين أبو نضرة العويف أن أبا سعيد اخلدري : عن حيىي قال  -بارك يعين ابن امل -ثنا أبو موسى ثنا أبو عامر نا علي 
  : أخربهم 

  أوتروا قبل الصبح : أهنم سألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الوتر فقال 

باب الرخصة يف الوتر راكبا يف السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 
  ملكتوبة على راحلته يف احلالة اليت كان يوتر عليها يكن يصلي ا

ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب ح وأخربين ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم أخربين يونس  - ١٠٩٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسبح على : عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 

  وجه توجه ويوتر عليها غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة  الراحلة قبل أي

  باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح أن يوتر

ثنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريج ح وثنا حممد بن رافع : نا حممد بن حيىي القطعي و أمحد بن املقدام قاال  - ١٠٩١
ور الرمادي ثنا حجاج بن حممد قال قال ابن جريج حدثين ثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج ح وثنا أمحد بن منص

من صلى من الليل فليجعل آخر صالته وترا فإن رسول : أيضا سليمان ابن موسى ثنا نافع أن ابن عمر كان يقول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صالة الليل والوتر فأن رسول اهللا صلى اهللا 

  الوتر قبل الفجر : و سلم قال  عليه
  هذا حديث القطعي 

  أوتروا قبل الفجر : فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وقال اآلخرون 
  فقد ذهبت صالة الليل والوتر : وقال الرمادي 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



الدستوائي عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب ثنا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أنا أبو داود الطيالسي عن هشام  - ١٠٩٢
  من أدركه الصبح ومل يوتر فال وتر له : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : سعيد 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر خرب روي عن وتر النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد الفجر جممل غري مفسر أوهم بعض من مل يتبحر العلم 
من العلم ما يستدل باخلرب املفسر على اخلرب اجململ أن النيب صلى اللهعليه وسلم أوتر بعد طلوع الفجر ومل يكتب 

  الثاين 

حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد اهللا اخلوالين نا أيوب بن سويد عن عتبة بن أيب حكم عن أيب سفيان  - ١٠٩٣
صلى اهللا عليه و سلم وعد العباس ذودا من اإلبل كان رسول اهللا : طلحة بن نافع عن عبد اهللا ابن عباس قال 

فبعثين إليه بعد العشاء وكان يف بيت ميمونة بنت احلارث فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتوسدت الوسادة 
اليت توسدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنام غري كبري أو غري كثري مث قام عليه السالم فتوضأ فأسبغ الوضوء 

قل هراقة املاء مث افتتح الصالة فقمت فتوضأت فقمت عن يساره وأخلف بيده فأخذ بأذين فأقامين عن ميينه فجعل وأ
يسلم من كل ركعتني وكانت ميمونة حائضا فقامت فتوضأت مث قعدت خلفه تذكر اهللا فقال هلا النيب صلى اهللا عليه 

إي والذي بعثين باحلق ويل غري أن : ويل شيطان ؟ قال  بأيب وأمي يا رسول اهللا: أشيطانك أقامك ؟ قالت : و سلم 
اهللا أعانين عليه فأسلم فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة مث ركع ركعيت الفجر مث اضطجع على شقه األمين حىت 

  أتاه بالل فآذنه بالصالة 
  د إسناده ضعيف عتبة بن حكيم صدوق خيطئ كثريا وقريب منه أيوب بن سوي: قال األلباين 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أوتر هذه الليلة اليت بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع 
الفجر األول الذي يكون بعد طلوعه ليل ال هنار ال بعد طلوع الفجر الثاين الذي يكون بعد طلوعه هنار مع الدليل 

عيت الفجر عند فراغه من الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حىت على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يركع رك
  أضاء الفجر الثاين الذي يكون بعد إضاءة هنار وال ليل 

يعين ابن مشيل أخربنا عباد بن منصور نا عكرمة بن خالد  -نا أمحد بن منصور املروزي أخربنا النضر  - ١٠٩٤
مث قام رسول اهللا : طلقت إىل خاليت فذكر بعض احلديث وقال ان: املخزومي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

صلى اهللا عليه و سلم إىل املسجد فقام يصلي فيه فقمت عن يساره فلبث يسريا حىت إذا علم رسول اهللا صلى اهللا 
يه عليه و سلم أين أريد أن أصلي بصالته فأخذ بناصييت فجرين حىت جعلين على ميينه فصلى رسول اهللا صلى اهللا عل
و سلم ما كان عليه من الليل مثىن ركعتني ركعتني فلما طلع الفجر األول قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فصلى تسع ركعات يسلم يف كل ركعتني وأوتر بواحدة وهي التاسعة مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسك 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضع جنبه فنام مث جاء  حىت أضاء الفجر جدا مث قام فركع ركعيت الفجر مث إن رسول

  بالل فذكر احلديث بطوله 
  قد خرجت ألفاظ خرب بن عباس يف كتاب الكبري : قال أبو بكر 
ففي خرب سعيد بن جبري ما دل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أوتر بعد طلوع الفجر األول : قال أبو بكر 

لفجر مها فجران فاألول طلوعه بليل واآلخر هو الذي يكون بعد طلوعه هنار وقد أمليت قبل طلوع الفجر الثاين وا



يف املسألة اليت كنت أمليتها على بعض من اعترض على أصحابنا أن الوتر بركعة غري جائز األخبار اليت رويت عن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الوتر بثالث وبينت عللها يف ذلك املوضع 

ولست أحفظ خربا ثابتا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف القنوت يف الوتر وقد كنت بينت يف تلك : بكر قال أبو 
املسألة علة خرب أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذكر القنوت يف الوتر وبينت أسانيدها وأعلمت يف 

  عن أيب أيضا غري ثابت يف الوتر بثالث  ذلك املوضع أن ذكر القنوت يف خرب أيب غري صحيح على أن اخلرب
وقد روي عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم علمه دعاء يقوله 

  يف قنوت الوتر 
  إسناده ضعيف من أجل عباد : قال األلباين 

ئيل عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب نا إسرا -يعين ابن آدم  -حدثناه حممد بن رافع نا حيىي  - ١٠٩٥
حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلمات علمنيهن أقوهلن عند : احلوراء عن احلسن بن علي قال 

  القنوت 
ثنا وكيع ثنا يونس بن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب : ثناه يوسف بن موسى و زياد بن أيوب قاال 

  : سن بن علي قال احلوراء عن احل
اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن : علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر 

عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت فإنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل 
  إنه ال يذل من واليت مل يذكر الواو : كيع غري أن يوسف قال من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا لفظ حديث و

  إنه ال يذل ومل يذكر الواو : إنك تقضي ومل يذكر الفاء وقال : وقال ابن رافع 
ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن 

  مبثله  احلسن بن علي فذكر احلديث
  وهذا اخلرب رواه شعبة بن احلجاج عن بريد بن أيب مرمي يف قصة الدعاء ومل يذكر القنوت وال الوتر 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

مسعت ابن أيب مرمي وثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا يزيد : نا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة قال  - ١٠٩٦
سألت : أبو موسى نا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء قال بن زريع نا شعبة ح وثنا 

اللهم اهدين : كان يعلمنا هذا الدعاء : احلسن بن علي عالم تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال 
  فيمن هديت مبثل حديث وكيع يف الدعاء ومل يذكر القنوت وال الوتر 

ن عدد مثل يونس بن أيب إسحاق و أبو إسحاق ال يعلم أمسع هذا اخلرب من بريد أو دلسه عنه اللهم و شعبة أحفظ م
إال أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما مسعه يونس 

ر بالقنوت يف الوتر أو قنت يف الوتر مل جيز مع أبيه ممن روى عنه ولو ثبت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أم
  عندي خمالفة خرب النيب ولست أعلمه ثابتا 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



أن النيب صلى اهللا : وقد روى الزهري عن سعيد بن املسيب و أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  - ١٠٩٧
فإذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم قنت حني يرفع عليه و سلم مل يكن يقنت إال أن يدعوا لقوم على قوم 

  رأسه من الركعة الثانية من صالة الفجر 
  : ثناه عمرو بن علي و حممد بن حيىي قاال ثنا أبو داود نا إبراهيم بن سعد عن الزهري 

  : صالته عن زبيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  -شيخ من أهل الكوفة  -وقد روى العالء بن صاحل 
  سنة ماضية : حدثنا الرباء بن عازب قال : أنه سأله عن القنوت يف الوتر فقال 

  ثناه حممد بن العالء بن كريب نا حممد بن بشر نا العالء بن صاحل 
يف الوتر وإمنا هو يف الفجر ال يف الوتر فلعله امنحى من : وهذا الشيخ العالء بن صاحل وهم يف هذه اللفظة يف قوله 

ني الفاء واجليم فصارت الفاء شبه الواو واجليم رمبا كانت صغرية تشبه التاء فلعله ملا رأى أهل بلده كتابه ما ب
  يقنتون يف الوتر وعلماؤهم ال يقنتون يف الفجر توهم أن خرب الرباء إمنا هو من القنوت يف الوتر 

  : نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن زبيد اليمامي قال 
  ن بن أيب ليلى عن القنوت يف الفجر فقال سنة ماضية سألت عبد الرمح

فسفيان الثوري أحفظ من مائتني مثل العالء بن صاحل فخرب أن سؤال زبيد بن أيب ليلى إمنا كان عن القنوت يف 
  الفجر ال يف الوتر فأعلمه أنه سنة ماضية ومل يذكر أيضا الرباء 

عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن  -يف احلديث مها إماما أهل زماهنما  -وقد روى الثوري و شعبة 
  الرباء أن النيب قنت يف الفجر 

ثناه سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء  - ١٠٩٨
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قنت يف الفجر : 

مسعت ابن أيب ليلى حدثين الرباء بن عازب : د بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال ثنا بندار ثنا حمم - ١٠٩٩
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقنت يف املغرب والصبح : 

  مسعت ابن أيب ليلى حيدث عن الرباء بن عازب : نا أمحد بن عبدة ثنا أبو داود نا شعبة عن عمرو بن مرة أنبأه قال 
  لى اهللا عليه و سلم كان يقنت يف الصبح واملغرب أن النيب ص

  فهذا هو الصحيح عن الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال على ما رواه العالء بن صاحل 
وأعلى خرب حيفظ يف القنوت يف الوتر عن أيب بن كعب يف عهد عمر بن اخلطاب موقوفا أهنم كانوا يقنتون بعد 

   النصف يعين من رمضان

: نا الربيع بن سليمان املرادي نا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب أخربين عروة بن الزبري  - ١١٠٠
أن عمر  -وكان يف عهد عمر بن اخلطاب مع عبد اهللا بن األرقم على بيت املال  -أن عبد الرمحن بن عبد القاري 

فطاف باملسجد وأهل املسجد أوزاع متفرقون يصلي  خرج ليلة يف رمضان فخرج معه عبد الرمحن بن عبد القاري
واهللا إين أظن لو مجعنا هؤالء على قارئ واحد : الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط فقال عمر 

لكان أمثل مث عزم عمر على ذلك وأمر أيب بن كعب أن يقوم هلم يف رمضان فخرج عمر عليهم والناس يصلون 
فكان  -يريد آخر الليل  -نعم البدعة هي واليت تنامون عنها أفضل من اليت تقومون : ر بصالة قارئهم فقال عم



اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون : الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة يف النصف 
ابك إله احلق مث رسلك وال يؤمنون بوعدك وخالف بني كلمتهم وألق يف قلوهبم الرعب وألق عليهم رجزك وعذ

وكان يقول : يصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم ويدعو للمسلمني مبا استطاع من خري مث يستغفر للمؤمنني قال 
اللهم إياك نعبد ولك نصلي : إذا فرغ من لعنة الكفرة وصالته على النيب واستغفاره للمؤمنني واملؤمنات ومسألته 

ك ربنا وخناف عذابك اجلد إن عذابك ملن عاديت ملحق مث يكرب ويهوى ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحت
  ساجدا 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب الزجر أن يوتر املصلي يف الليلة الواحدة مرتني إذ الوتر مرتني تصري

  صالته بالليل شفعا ال وتر 

زارنا أيب يف يوم من : قيس بن طلق قال  نا أمحد بن املقدام نا مالزم بن عمرو نا عبد اهللا بن بدر عن - ١١٠١
رمضان فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا مث احندر إىل مسجده فصلى بأصحابه حىت بقي الوتر مث 

  ال وتران يف ليلة : أوتر بأصحابك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قدم رجال من أصحابه فقال 
  إسناده حسن :  قال األعظمي

  باب الرخصة يف الصالة بعد الوتر

نا أبو موسى حممد بن املثىن نا ابن أيب عدي نا هشام ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يزيد بن  - ١١٠٢
سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه : هارون أخربنا هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي عن أيب سلمة قال 

كان يصلي ثالث عشر ركعة يصلي مثان ركعات مث يوتر مث يصلي ركعتني وهو جالس فإذا أراد أن : قالت و سلم ف
  يركع قام فركع ويصلي ركعتني بني النداء واإلقامة 

  هذا لفظ حديث أيب موسى 
قامة من ويوتر بركعة فإذا سلم كرب فصلى ركعتني جالسا ويصلي ركعتني بني األذان واإل: وقال الدورقي يف حديثه 

  الفجر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: نا أبو سلمة عن أيب نضرة عن ابن عباس قال  -يعين ابن املفضل  -نا أمحد بن املقدام العجلي نا بشر  - ١١٠٣
زرت خاليت ميمونة فوافقت ليلة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسحر طويل 

ء مث قام يصلي فقمت فتوضأت مث جئت فقمت إىل جنبه فلما علم أين أريد الصالة معه أخذ بيدي فأسبغ الوضو
فحولين عن ميينه فأوتر بتسع أو سبع مث صلى ركعتني ووضع جنبه حىت مسعت ضفيزه مث أقيمت الصالة فانطلق 

  فصلى 
أن يكون أراد الركعتني اللتني كان النيب  هاتان الركعتان اللتان ذكرمها بن عباس يف هذا اخلرب حيتمل: قال أبو بكر 

صلى اهللا عليه و سلم يصليهما بعد الوتر كما أخربت عائشة وحيتمل أن يكون أراد هبما ركعيت الفجر اللتني كان 



  يصليهما قبل صالة الفريضة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ومسع ضفيزه أي غطيطه 

  لنيب صلى اهللا عليه و سلم يصليهما بعد الوتر باب ذكر القراءة يف الركعتني اللتني كان ا

أنه سأل عائشة عن صالة : نا بندار نا أبو داود نا أبو حرة عن احلسن عن سعد بن هشام األنصاري  - ١١٠٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى العشاء جتوز بركعتني مث : النيب صلى اهللا عليه و سلم بالليل فقالت 

رأسه طهوره وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتني مث يقوم فيصلي مثان ركعات ينام وعند 
يسوي بينهن يف القراءة ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتني وهو جالس فلما أسن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و } قل يا أيها الكافرون { بـ وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتني وهو جالس يقرأ فيهما 
  } إذا زلزلت { 

  كان يدلس عن احلسن : إسناده ضعيف أبو حرة امسه واصل بن عبد الرمحن قال احلافظ : قال األلباين 

كان النيب صلى : ثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إمساعيل نا عمارة بن زاذان نا ثابت عن أنس قال  - ١١٠٥
  بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتني وهو جالس يقرأ بالرمحن و الواقعة  اهللا عليه و سلم يوتر

  وحنومها } قل يا أيها الكافرون { و } إذا زلزلت { وحنن نقرأ بالسور القصار : قال أنس 
  ل إسناده ضعيف عمارة بن زاذان كثري اخلطأ كما يف التقريب وقريب منه مؤمل بن امساعي: قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على أن الصالة بعد الوتر مباحة جلميع من يريد الصالة بعده

وان الركعتني اللتني كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصليهما بعد الوتر مل يكونا خاصة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وفضيلة ال أمر إجياب وفريضة  دون أمته إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمرنا بالركعتني بعد الوتر أمر ندب

عن شريح بن عبيد عن عبد  -وهو ابن صاحل  -نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي حدثين معاوية  - ١١٠٦
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا : الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فلريكع ركعتني فإن استيقظ وإال كانتا له  :عليه و سلم يف سفر فقال 
  إسناده صحيح لغريه : قال األعظمي 

  مجاع أبواب الركعتني قبل الفجر وما فيهما من السنن

  باب فضل ركعيت الفجر إذ مها خري من الدنيا مجيعا

ثنا يزيد بن زريع نا سعيد ح وثنا بندار : ى الصنعاين قاال نا بشر بن معاذ العقدي و حممد بن عبد األعل - ١١٠٧
ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن سعيد بن أيب عروبة و سليمان التيمي ح وثنا : و حيىي بن حكيم و الدورقي قالوا 

شام هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا عبدة عن سعيد بن أيب عروبة كالمها عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن ه



  ركعتا الفجر خري من الدنيا مجيعا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة قالت 
  مها خري من الدنيا مجيعا : وقال الصنعاين يف ركعيت الفجر 

  ركعتا الفجر أحب إيل من الدنيا مجيعا : ويف حديث حيىي بن سعد قال 
  ل عن سعيد بن أيب عروبة حنوه ثنا حممد بن أسلم نا عبيد اهللا بن موسى نا إسرائي

  باب املسارعة إىل الركعتني قبل الفجر اقتداء بالنيب املصطفى صلى اهللا

  عليه و سلم 

عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري  -يعين ابن غياث  -نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا حفص  - ١١٠٨
إىل شيء من اخلري أسرع منه إىل الركعتني قبل الفجر  ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عن عائشة قالت 

  وال إىل غنيمة 

  باب ذكر الدليل على أن عائشة إمنا أرادت بقوهلا اخلري النوافل دون خري

  الفريضة إذ اسم اخلري قد يقع على الفريضة والنافلة مجيعا 

وهو  -ىي بن حكيم قالوا ثنا حيىي نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الرمحن بن بشر بن احلكم و حي - ١١٠٩
أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن : عن ابن جريج حدثين عطاء عن عبيد بن عمري عن عائشة  -ابن سعيد 

  على شيء من النوافل أشد منه معاهدة على الركعتني قبل الصبح 
  قال أخربين عبيد بن عمري : وقال حيىي بن حكيم 

  قبل الفجر أمر ندب واستحباب ال أمر فرض وإجيابباب األمر بالركعتني 

عن خالد عن عبد اهللا بن شقيق عن  -يعين ابن عبد العزيز  -نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا مرحوم  - ١١١٠
يا رسول اهللا كيف : كنت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني أعرايب ليلة فقال األعرايب : ابن عمر قال 
مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة واسجد سجدتني قبل : ؟ فقال صلى اهللا عليه و سلم  صالة الليل

  صالة الغداة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب وقت ركعيت الفجر

نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن عمر بن دينار عن ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر قال  - ١١١١
ة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي ركعيت الفجر إذا أخربتين حفص: 

  أضاء الفجر 



باب استحباب ختفيف الركعتني قبل الفجر اقتداء بالنيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم إذ اتباع السنة افضل من 
  االبتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتني قبل الفجر 

: قلت البن عمر : عن أنس بن سريين قال  -يعين ابن زيد  -قال ثنا أمحد بن عبدة الضيب أخربنا محاد  - ١١١٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الركعتني : أرأيت الركعتني قبل صالة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال 

  قبل الغداة كأن األذان بأذنيه 
  ه صحيح إسناد: قال األعظمي 

أخربين : مسعت حيىي بن سعيد يقول : قال  -يعين ابن الثقفي  -ثنا حممد بن الوليد ثنا عبد الوهاب  - ١١١٣
حممد بن عبد الرمحن أنه مسع عمرة حتدث عن عائشة وثنا أبو عمار ثنا عبد اهللا بن منري ح وثنا يوسف بن موسى ثنا 

الد مجيعا عن حيىي بن سعيد عن حممد بن عبد الرمحن عن عمرة عن جرير ح وثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خ
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ركعيت الفجر : عائشة وهذا حديث حممد بن الوليد أهنا كانت تقول 

  قرأ فيهما بأم الكتاب ؟ : فيخففهما حىت إين ألقول 
  بشيء ؟ هل قرأ فيهما : حىت أقول : وقال أبو عمار يف حديثه 

  يف الركعتني قبل الفجر } قل يا أيها الكافرون { و } قل هو اهللا أحد { باب استحباب قراءة 

كان رسول : ثنا بندار نا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة قالت  - ١١١٤
نعمة : وكان يقول : ال يدعهما قالت اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتني قبل العصر 

  } قل يا أيها الكافرون { و } قل هو اهللا أحد { السورتان يقرأ هبما يف ركعتني قبل الفجر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب إباحة القراءة يف ركعيت الفجر يف كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاحتة الكتاب ضد قول من زعم انه ال 
  أ يف ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثالث آيات سوى الفاحتة جيزئ أن يقر

 -وهو سعيد بن يسار  -ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا أبو خالد ثنا عثمان بن حكيم عن ابن يسار  - ١١١٥
وما  قولوا آمنا باهللا{ : أكثر ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف ركعيت الفجر : عن ابن عباس قال 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا { : إىل آخر اآلية ويف األخرى } أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم 
  } اشهدوا بأنا مسلمون { : إىل قوله } وبينكم 

  باب الرخصة يف أن يصلي ركعيت الفجر بعد صالة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا

  فاتتا صالة الصبح 

ثنا أسد بن موسى ثنا الليث : ربيع بن سليمان املرادي و نصر بن مرزوق خبرب غريب غريب قاال ثنا ال - ١١١٦
أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن سعد حدثين حيىي بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو 



ركع ركعيت الفجر ورسول اهللا الصبح ومل يكن ركع ركعيت الفجر فلما سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام ف
  صلى اهللا عليه و سلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه 

  : ثنا أبو احلسن عمر بن حفص ثنا سفيان عن سعد بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن قيس جد سعد 
ما هاتان : عليه و سلم  أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم الصبح مث قام يصلي ركعتني فقال النيب صلى اهللا

يا رسول اهللا ركعتا الفجر مل أكن صليتهما فهما هاتان قال فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه و : فقال : الركعتان 
  سلم 

  وإسنادها ضعيف  ١٢٦٧إسناده صحيح ولرواية سعد بن سعيد انظر أبا داود : قال األعظمي 

  ما املرءباب قضاء ركعيت الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيه

وهذا لفظ  -ثنا علي بن نصر بن علي اجلهضمي و عبد القدوس بن حممد بن شعيب بن احلبحاب  - ١١١٧
نا مهام نا قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك  -يعين ابن عاصم  -حدثين عمرو  -حديث عبد القدوس 

  الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس من نسي ركعيت : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب قضاء ركعيت الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام املرء عنهما فلم يستيقظ إال

  بعد طلوع الشمس 

أعرسنا مع رسول اهللا : ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا يزيد بن كيسان ثنا أبو حازم عن أيب هريرة قال  - ١١١٨
ليأخذ كل إنسان : عليه و سلم فلم نستيقظ حىت طلعت الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  صلى اهللا

برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا باملاء فتوضأ مث صلى سجدتني حني أقيمت الصالة 
  وصلى الغداة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الدعاء بعد ركعيت الفجر

نا حممد بن  -يعين ابن الربيع  -ثنا قيس  -يعين ابن أيب إياس  -ثنا حممد بن خلف العسقالين ثنا آدم  - ١١١٩
بعثين العباس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته : أيب ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل فلما صلى  ممسيا وهو يف بيت خاليت ميمونة بنت احلارث فقام رسول
اللهم إين أسألك رمحة من عندك هتدي هبا قليب وجتمع هبا مشلي وتلم هبا شعثي وترد هبا الغي : ركعيت الفجر قال 

وتصلح هبا ديين وحتفظ هبا غائيب وترفع هبا شاهدي وتزكي هبا عملي وتبيض هبا وجهي وتلهمين هبا رشدي 
ا من كل سوء اللهم اعطين إميانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورمحة أنال هبا شرف كرامتك يف الدنيا وتعصمين هب

واآلخرة اللهم إين أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة األنبياء والنصر على األعداء 
ك فأسألك يا قاضي األمور ويا شايف اللهم أنزل بك حاجيت وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إىل رمحت



الصدور كما جتري بني البحور أن جتريين من عذاب السعري ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي 
وضعف عنه عملي ومل تبلغه نييت من خري وعدته أحدا من عبادك أو خري أنت معطيه أحدا من خلقك فإين أرغب 

العاملني اللهم اجعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني حربا ألعدائك سلما ألوليائك  إليك فيه وأسألك يا رب
 -أو اإلجابة شك ابن خلف  -حنب حببك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك االستجابة 
ألمر الرشيد أسألك األمن يوم وهذا اجلهد وعليك التكالن وال حول وال قوة إال باهللا اللهم ذا احلبل الشديدة وا

الوعيد واجلنة يوم اخللود مع املقربني الشهود الركع السجود املوفني بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد 
سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس اجملد وتكرم به سبحان الذي ال ينبغي التسبيح إال له سبحان 

سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم اللهم اجعل يل نورا يف قليب الذي أحصى كل شيء فعلمه 
ونورا يف قربي ونورا يف مسعي ونورا يف بصري ونورا يف شعري ونورا يف بشري ونورا يف حلمي ونورا يف دمي ونورا 

ونورا من حتيت اللهم يف عظامي ونورا بني يدي ونورا من خلفي ونورا عن مييين ونورا عن مشايل ونورا من فوقي 
  زدين نورا وأعطين نورا واجعل يل نورا 

  إسناده ضعيف حممد وهو ابن عبد الرمحن بن أيب ليلى سيئ احلفظ جدا كما قال احلافظ : قال األلباين 

  باب استحباب االضطجاع بعد ركعيت الفجر

قال رسول اهللا صلى :  هريرة قال ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا األعمش عن أيب - ١١٢٠
أما يكفي أحدنا : إذا صلى أحدكم ركعيت الفجر فليضطجع على ميينه فقال له مروان بن احلكم : اهللا عليه و سلم 

هل تنكر مما يقول شيئا : أكثر أبو هريرة فقيل له : فبلغ ذلك ابن عمر فقال : ممشاه إىل املسجد حىت يضطجع قال 
  ما ذنيب إن كنت حفظت ونسوا : جترأ وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال ال ولكنه ا: ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن أيب نضرة  -وهو أبو سلمة  -ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إمساعيل بن علية عن سعيد بن يزيد  - ١١٢١
مث صلى ركعتني مث : فذكر احلديث وقال  زرت خاليت فوافقت ليلة النيب صلى اهللا عليه و سلم: عن ابن عباس قال 

  اضطجع حىت مسعت ضفيزه مث أقيمت الصالة فخرج فصلى 

باب الرخصة يف ترك االضطجاع بعد ركعيت الفجر والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر 
  عد ركعيت الفجر باالضطجاع بعد ركعيت الفجر أمر ندب وإرشاد ال أمر فرض وإجياب والرخصة يف احلديث ب

نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن سامل أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة  - ١١٢٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ركعيت الفجر فإن كنت مستيقظة حدثين وإن كنت نائمة : قالت 

  اضطجع حىت يقوم للصالة 

  كعيت الفجر بعد اإلقامة ضد قول من زعم أهنماباب النهي عن أن يصلي ر

  تصليان و اإلمام يصلي الفريضة 



أنا األستاذ اإلمام أبو طاهر نا أبو بكر ابن خزمية ثنا حممد بن بشار و عمرو بن علي و حممد بن عمرو  - ١١٢٣
: ثنا شعبة قال : قال  ثنا حممد بن جعفر قال بندار:  -قال حممد بن عمرو ثنا غندر وقال اآلخران  -بن العباس 

عن : عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة  -عن شعبة عن ورقاء : قال اآلخران  -مسعت ورقاء و 
  إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

مسعت عطاء بن يسار يقول : بن دينار قال ثنا يعقوب الدورقي ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو 
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله : عن أيب هريرة 

أقيمت : ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن صاحل بن رستم عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس قال  - ١١٢٤
ن تصلي للصبح أربعا ؟ قيل أليب عامر تريد أ: الصالة ومل أصل الركعتني فرآين وأنا أصليهما فنهاين فجذبين وقال 

  نعم : النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال :  -يعين صاحل بن رستم  -
  : ثنا أبو عمار نا النضر بن مشيل عن أيب عامر عن ابن أيب ملكية عن ابن عباس قال 

  الغداة أربعا أتصلي : أقيمت الصالة فقمت أصلي ركعتني فجذبين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 
  إسناده ضعيف صاحل بن رستم أبو عامر اخلزاز كثري اخلطأ : قال األلباين 

يعين  -أخربنا عباد : ح وثنا أمحد بن عبدة قال  -يعين ابن زيد  -ثنا أمحد بن املقدام العجلي ثنا محاد  - ١١٢٥
و ثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ نا ح و ثنا أمحد بن عبدة أيضا عن عبد الواحد بن زياد ح  -ابن عباد املهليب 

الفزاري يعين مروان بن معاوية ح و ثنا أمحد بن منيع نا أبو معاوية ح وثنا بندار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ح و ثنا 
عن عبد اهللا بن سرجس قال  -يعين األحول  -حممد بن حيىي القطعي نا حممد بن بكر أخربنا شعبة كلهم عن عاصم 

ء رجل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الصبح فركع ركعتني فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه جا: 
  و سلم صالته قال يا فالن أيتهما صالتك اليت صليت معنا أو اليت صليت لنفسك ؟ هذا لفظ حديث محاد بن زيد 

عن شريك  -يعين األنصاري  -عمار  ثنا حممد بن: ثنا علي بن حجر السعدي خبرب غريب غريب قال  - ١١٢٦
خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أقيمت الصالة فرأى ناسا : عن أنس قال  -وهو ابن أيب منر  -بن عبد اهللا 

  أصالتان معا ؟ فنهى أن يصلي يف املسجد إذا أقيمت الصالة : يصلون ركعتني بالعجلة فقال 
  : ين إبراهيم بن طهمان عن شريك عن أنس مبثله إىل قوله ثنا حممد بن عقيل نا حفص بن عبد اهللا حدث

  أصالتان معا ؟ مل يزد على هذا 
روى هذا اخلرب مالك بن أنس و إمساعيل بن جعفر عن شريك بن أيب منر عن أيب سلمة : قال حممد بن إسحاق 

  مرسال وروى إبراهيم بن طهمان عن شريك كال اخلربين عن أنس وعن أيب سلمة مجيعا 
نا هبما حممد بن عقيل ثنا حفص بن عبد اهللا نا إبراهيم بن طهمان باإلسنادين مجيعا منفردين خرب أنس منفردا و حدث

  خرب ابن سلمة منفردا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  صدوق خيطئ : ابن أيب منر من رجال الشيخني لكن قال احلافظ : قال األلباين 

  مجاع أبواب صالة التطوع بالليل



  ذكر خرب نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضا واجباباب 

نا سعيد بن أيب عروبة وثنا بندار أيضا نا  -و قرأ علينا من كتابه  -نا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد  - ١١٢٧
ابن أيب عدي عن سعيد ح و ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين نا عبدة عن سعيد ح وثنا بندار ثنا معاذ بن هشام 

 أيب ح وثنا أمحد بن املقدام نا حممد بن سواء عن سعيد مجيعا عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام حدثين
يا أم : أتيت على حكيم بن أفلح فانطلقت أنا وهو إىل عائشة رضي اهللا عنها فاستأذنا فأدخلنا عليها فقلنا : قال 

وإنك لعلى { : تعين قوله  -ألست تقرأ القرآن ؟ : م فقالت املؤمنني نبئيين عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
يا أم املؤمنني : فإن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان القرآن فقلت : بلى قالت : قال  -} خلق عظيم 

: قلت ؟ قال ف} يا أيها املزمل { ألست تقرأ هذه السورة : نبئيين عن قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
فإن اهللا فرض القيام يف أول هذه السورة فقام نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه حوال حىت : بلى قالت 

انتفخت أقدامهم وأمسك خامتتها اثين عشر شهرا يف السماء مث أنزل اهللا التخفيف يف آخر هذه السورة فصار قيام 
  صدقت : فأتيت ابن عباس فأخربته حبديثها فقال : ديث قال الليل تطوعا بعد فريضة مث ذكروا احلديث ويف آخر احل

  باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا وجائز أن ينسخ

  التطوع ثانيا فيفرض الفرض األول كما كان االبتداء فرضا 

وة عن عائشة ح وثنا ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر أخربنا يونس عن الزهري عن عر - ١١٢٨
إن : قال قال عروة قالت عائشة  -يعين ابن شهاب  -حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج حدثين 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج من جوف الليل فصلى يف املسجد فصلى رجال بصالته فأصبح ناس 
د فخرج فصلى فصلوا بصالته فلما كانت الليلة الرابعة يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل املسج

عجز املسجد عن أهله فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطفق رجال منهم ينادون الصالة فكمن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت خرج لصالة الفجر فلما قضى صالة الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد 

أما بعد فإنه مل خيف علي شأنكم ولكين خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل : وأثىن عليه مث قال فحمد اهللا 
  فتعجزوا عنها 

  هذا لفظ حديث الدورقي 

  باب كراهة ترك صالة الليل بعدما كان املرؤ قد اعتاده

بن أيب كثري ح  عن األوزاعي حدثين حيىي -يعين ابن بكر  -نا يونس بن عبد األعلى الصديف ثنا بشر  - ١١٢٩
وثنا أمحد بن يزيد بن عليل املقري و أمحد بن عيسى بن يزيد اللخمي التنيسي قاال حدثنا عمر بن أيب سلمة 

األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري عن عمر بن أيب سلمة عن عمر بن احلكم بن ثوبان حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن 
  ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فترك قيام الليل : اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى: ابن عمر بن العاص قال 

  يا عبد اهللا ال تكن : قال يونس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا ال فرضا

يوسف بن موسى ثنا جرير نا أبو موسى حممد بن املثىن نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا منصور ح وثنا  - ١١٣٠
ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور : عن منصور ح وثنا عمرو بن علي و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قاال 

أن رجال أتى النيب : ح وثنا حيىي بن حكيم نا أبو داود نا األحوص عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود 
ذاك شيطان : النا نام البارحة عن الصالة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ف: صلى اهللا عليه و سلم فقال 

   -أو يف أذنيه  -بال يف أذنه 
  هذا لفظ حديث أيب موسى 

  باب استحباب قيام الليل حيل عقد الشيطان اليت يعقدها على النائم فيصبح

  نشيطا طيب النفس حيل عقدة الشيطان عن نفسه 

ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن : إبراهيم الدورقي و عبد اجلبار بن العالء قاال ثنا يعقوب بن  - ١١٣١
يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم ثالث عقد : يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : األعرج عن أيب هريرة 

احنلت عقدة وإن توضأ احنلت  عليك ليل طويل فإن استيقظ فذكر اهللا: إذا هو نام كل عقدة يضرب عليه يقول 
  عقدتان فإذا صلى احنلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن 

  هذا لفظ حديث الدورقي 

  باب ذكر الدليل على أن ركعتني من صالة الليل بعد ذكر اهللا والوضوء حتالن

  العقد كلها اليت يعقدها الشيطان على قافية النائم 

علي بن قرة بن حبيب بن يزيد بن مطرح الرماح نا أيب أخربنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد نا  - ١١٣٢
إن العبد إذا نام عقد الشيطان عليه ثالث عقد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرمحن عن أيب هريرة قال 

عتني حلت العقد كلها فحلوا عقد فإن تعار من الليل فذكر اهللا حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدتان فإن صلى رك
  الشيطان ولو بركعتني 

باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقدة على قافية الرجال بالليل وأن املرأة حتل عن نفسها عقد 
  الشيطان بذكر اهللا والوضوء والصالة كالرجل سواء 

مسعت : مسعت أبا سفيان يقول : نا األعمش قال  ثنا حممد بن حيىي نا عمر بن حفص بن غياث نا أيب - ١١٣٣
ما من ذكر وال أنثى إال على رأسه جرير معقود حني يرقد فإن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جابرا يقول 

  استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة فإذا قام فتوضأ وصلى احنلت العقد 
  يب سفيان عن جابر ثنا حممد ثنا عبيد اهللا عن شيبان عن األعمش عن أ

ما من ذكر وال أنثى إال عليه جرير معقود حني يرقد بالليل مبثله وزاد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خريا 
  احلبل : اجلرير : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ة بعد صالة الفريضةباب ذكر البيان على أن صالة الليل أفضل الصال

حدثنا جرير عن عبد امللك بن عمري عن حممد بن املنتشر : ثنا يوسف بن موسى و حممد بن عيسى قاال  - ١١٣٤
سئل أي : يرفعه قال : عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال يوسف 

بعد شهر رمضان فقال أفضل الصالة بعد املكتوبة الصالة يف جوف  صالة أفضل بعد املكتوبة وأي الصيام أفضل
  الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا احملرم 

  باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصاحلني وقربة اىل اهللا عز و جل وتكفري السيئات ومنهاة عن األمث 

صاحل وثنا زكريا بن حيىي بن إبان ثنا أبو صاحل حدثين معاوية نا حممد بن سهل بن عسكر ثنا عبد اهللا بن  - ١١٣٥
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب أمامة الباهلية 

  اإلمث  عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وهو قربة لكم إىل ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن: قال 
  حديث حسن بشواهده خرجته يف املشكاة واإلرواء : قال األلباين 

  باب قيام الليل وإن كان املرؤ وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع

  واملرض 

وجد رسول : نا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إمساعيل عن سليمان بن املغرية نا ثابت عن أنس قال  - ١١٣٦
أما إين على : يا رسول اهللا إن أثر الوجع عليك لبني قال : ليه و سلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل اهللا صلى اهللا ع

  ما ترون حبمد اهللا قد قرأت البارحة السبع الطوال 
   ٣٩٩٥إسناده ضعيف مؤمل صدوق سيئ احلفظ وإن شئت التفصيل ففي الضعيفة : قال األلباين 

  مرض املرؤ أو كسلباب استحباب صالة الليل قاعدا إذا 

مسعت عبد اهللا بن أيب موسى : مسعت يزيد بن مخري قال : نا حممد بن بشار ثنا أبو داود ثنا شعبة قال  - ١١٣٧
ال تدع قيام الليل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يذره وكان إذا مرض أو : قالت يل عائشة : يقول 

  كسل صلى قاعدا 
  إذا مل أو كسل : قال ثنا به علي بن مسلم و

عبد اهللا بن أيب قيس روى عنه : هذا الشيخ عبد اهللا هو عندي الذي يقول له املصريون والشاميون : قال أبو بكر 
  معاوية ابن صاحل أخبارا 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 



أهنن : بن أيب قيس عن أمهات املؤمنني  حدثين عبد اهللا: وقد روى أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي قال  - ١١٣٨
أدللنين على مما دل اهللا عليه نبيه فقلن إن اهللا دل نبيه على : حدثنه أن اهللا عز و جل دل نبيه على دليل فقال هلن 

  قيام الليل 
وهو ابن أيب  -قال ابن حيىي  -حدثين عبد اهللا  -يعين ابن أيب مرمي  -حدثناه حممد بن حيىي نا أبو املغرية نا أبو بكر 

  قيس 
  أبو بكر بن أيب مرمي كان اختلط : قال األلباين 

  باب استحباب إيقاظ املرء لصالة الليل

حدثين : ثنا أيب عن ابن إسحاق قال  -يعين ابن إبراهيم بن سعد  -ثنا حممد بن علي بن حمرز نا يعقوب  - ١١٣٩
سني أخربه أن أباه احلسني بن علي حدثه أن أباه حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن ابن شهاب أن علي بن احل

قوما : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على وعلى فاطمة من الليل فقال لنا : علي بن أيب طالب أخربه قال 
قوما فصليا قال فقمت وأنا أعرك : فصليا مث رجع إىل بيته فلما مضى هوي من الليل رجع فلم يسمع لنا حسا فقال 

يا رسول اهللا واهللا ما نصلي إال ما كتب اهللا لنا إمنا أنفسنا بيد اهللا إذا شاء يبعثنا بعثنا فوىل رسول اهللا : لت عيين فق
وكان اإلنسان أكثر { ما نصلي إال ما كتب اهللا لنا : صلى اهللا عليه و سلم وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول 

  } شيء جدال 
  إسناده حسن : قال األلباين 

عن عقيل عن ابن شهاب  -يعين ابن سعد  -ثنا حممد بن رافع نا حجني بن املثىن أبو عمري حدثنا الليث  - ١١٤٠
عن علي بن أيب  -كذا قال لنا ابن رافع أن حسن بن علي حدثه  -عن علي بن احلسني أن حسن بن علي حدثه 

أال تصلون : ى اهللا عليه و سلم فقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طرقه وفاطمة بنت رسول اهللا صل: طالب 
يا رسول اهللا إمنا أنفسنا بيد اهللا فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني : ؟ فقلت 

  } وكان اإلنسان أكثر شيء جدال { : قلت ذلك ومل يرجع إيل شيئا مث مسعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول 
  ! ده صحيح والتردد يف راويه هل هو احلسن أو احلسني ال يضر ألن احلسن أخ احلسني إسنا: قال األلباين 

  باب ذكر أقل ما جيزئ من القراءة يف قيام اللليل

نا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن علقمة  - ١١٤١
من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة : ل صلى اهللا عليه و سلم قال رسو: عن أيب مسعود األنصاري قال 

  كفتاه 

  باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية يف صالة الليل إذ قارئ مائة آية يف ليلة ال

  يكتب من الغافلني 



عن أيب  ثنا أمحد بن سعيد الدارمي نا علي بن احلسن بن شقيق أخربنا أبو محزة عن األعمش عن أيب صاحل - ١١٤٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حافظ على هؤالء الصلوات املكتوبات مل يكتب من الغافلني : هريرة قال 

: ومن قرأ يف ليلة مائة آية مل يكتب من الغافلني أو مل يكتب من القانتني وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال إله إال اهللا واهللا أكرب أفضل الكالم أربعة سبحان اهللا واحلمد هللا و

   ٦٤٣إسناده صحيح على شرط الشيخني وقد خرجته يف الصحيحة : قال األلباين 

  باب فضل قراءة مائيت آية يف ليلة إذ قارئها يكتب من القانتني املخلصني

عن ابن  نا حممد بن حيىي نا سعد بن عبد احلميد أخربنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة - ١١٤٣
من صلى يف ليلة مبائة آية مل يكتب من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سليمان األغر قال قال أبو هريرة 

  الغافلني ومن صلى يف ليلة مبائيت آية فإنه يكتب من القانتني املخلصني 
  إسناده ضعيف من أجل سعد بن عبد احلميد : قال األلباين 

  إن صح اخلرب فإين ال اعرف أبا سرية بعدالة وال جرحباب فضل قراءة ألف آية 

ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن أبا سوية حدثه أنه مسع ابن  - ١١٤٤
من قام بعشر آيات مل : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : حجرية خيرب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

  ن الغافلني ومن قام مبائة آية كتب من القانتني ومن قرأ بألف آية كتب من املقنطرين يكتب م
  إسناده جيد : قال األلباين 

  باب فضل صالة الليل وقبل السدس اآلخر

أخربين عمرو بن أوس : مسعته من عمرو منذ سبعني سنة يقول : نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال  - ١١٤٥
أحب الصالة إىل اهللا صالة داود : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اهللا بن عمرو بن العاص خيرب أنه مسع عبد 

  كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما 

  باب استحباب الدعاء يف النصف الليل اآلخر رجاء اإلجابة

نا حممد بن بشار نا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن األغر قال أشهد على أيب هريرة و  - ١١٤٦
إن اهللا ميهل حىت يذهب ثلث الليل : أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب سعيد اخلدري 

  قال نعم : له رجل حىت مطلع الفجر ؟  هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب ؟ فقال: فينزل فيقول 

وهو سليم ابن  -ثنا حبر بن نضر بن سابق اخلوالين ثنا ابن وهب أخربين معاوية بن صاحل حدثين أبو حيىي  - ١١٤٧
حدثين عمرو بن عنبسة : عن أيب أمامة الباهلي قال  -و ضمرة ابن حبيب و أبو طلحة هو نعيم بن زياد  -عامر 
يا رسول اهللا فهل من : فقلت :  صلى اهللا عليه و سلم وهو نازل بعكاظ فذكر احلديث وقال أتيت رسول اهللا: قال 

إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل اآلخر فإن استطعت ! نعم : دعوة أقرب من أخرى أو ساعة ؟ قال 



  أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة فكن 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  ل إيقاظ الرجل امرأته واملرأة زوجها لصالة الليلباب فض

ثنا ابن عجالن وقال أبو قدامة عن ابن : ثنا حيىي قال بندار قال : نا أبو قدامة و حممد بن بشار قاال  - ١١٤٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا رجال قام يف : عجالن عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

يل فصلى وأيقظ امرأته فإن إبت نضح من وجهها املاء ورحم اهللا امرأة قامت يف الليل فصلت وأيقظت زوجها الل
  فإن أىب نضحت يف وجهه املاء 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب التسوك عند القيام لصالة الليل

ثنا حصني وقال : ال علي قال ثنا ابن فضيل ق: نا هارون بن إسحاق اهلمداين و علي بن املنذر قاال  - ١١٤٩
كان النيب : هارون عن حصني ح وثنا أبو حصني بن أمحد بن يونس ثنا عبثر ثنا حصني عن أيب وائل عن حذيفة قال 

  صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك 
  إذا قام يتهجد : وقال هارون و أبو حصني 

   خفيفتنيباب افتتاح صالة الليل بركعيت

عن رسول : نا إمساعيل بن بشر بن منصور السليمي نا عبد األعلى عن هشام عن حممد عن أيب هريرة  - ١١٥٠
  إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب التحميد والثناء على اهللا والدعاء عند افتتاح صالة الليل

كان النيب صلى : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا سليمان األحول عن طاوس عن ابن عباس قال  - ١١٥١
اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن ولك : اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل يتهجد قال 

واألرض ومن فيهن لك احلمد احلمد أنت قيم السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت ملك السماوات 
أنت احلق ولقائك حق ووعيدك حق وعذاب القرب حق واجلنة حق والساعة حق والقبور حق وحممد حق اللهم بك 
آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت 

  ال أنت وال إله غريك وما أسررت وما أعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إ
  ال إله إال أنت وال قوة إال باهللا : وزاد عبد الكرمي 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان حيمد هبذا التحميد ويدعو هبذا الدعاء الفتتاح صالة 
  الليل بعد التكبري ال قبل 



ثنا عمران وهو بن مسلم عن قيس بن سعد عن طاوس  ثنا حممد بن عبد األعلى نا بشر يعين بن املفضل - ١١٥٢
اللهم لك احلمد أنت : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكرب : عن ابن عباس قال 

نور السماوات واألرض ولك احلمد أنت قيام السماوات واألرض ولك احلمد أنت رب السماوات واألرض ومن 
ولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك فيهن أنت احلق وق

آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت وإليك خاصمت وإليك املصري اللهم أغفر يل ما قدمت وما 
  أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إهلي ال إله إال أنت 

ملا اختلف فيه من احلق عند افتتاح صالة الليل والدليل على جهل من باب استحباب مسألة اهللا عز و جل اهلداية 
يهديكم اهللا ويصلح بالكم والنيب املصطفى : زعم من املرجئة انه غري جائز للعاطس أن يرد على املشمت فيقول 

أن يسأل املسلم الذي قد أكرمه اهللا بالنبوة قد سأل اهللا اهلداية ملا اختلف فيه من احلق وهم يزعمون انه غري جائز 
  اهلداية 

نا حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة بن  -وهو ابن عمار  -ثنا أبو موسى ثنا عمرو بن يونس نا عكرمة  - ١١٥٣
سألت عائشة أم املؤمنني بأي شيء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفتتح صالته : عبد الرمحن بن عوف قال 
اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر : إذا قام من الليل افتتح صالته قال كان : إذا قام من الليل ؟ قالت 

السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون إهدين ملا اختلف فيه من 
  احلق فإنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم 

  باب فضل طول القيام يف صالة الليل وغريه

ثنا : ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن األعمش ح وثنا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قاال  - ١١٥٤
صليت مع رسول اهللا صلى اهللا : عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل قال قال عبد اهللا بن مسعود 

: وما مهمت ؟ قال : بأمر سوء قيل فأطال حىت مهمت : وقالوا  -ويف حديث الثوري ذات ليلة  -عليه و سلم 
  مهمت أن أجلس وأدعه 

ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا أبو معاوية و يعلى قاال ثنا األعمش ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن  - ١١٥٥
األعمش ح وثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراين ثنا أبو علي احلنفي ثنا مالك بن مغول قال وحدثين األعمش عن أيب 

  طول القنوت : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الصالة أفضل ؟ قال : سفيان عن جابر بن عبد اهللا قال 

  باب اجلهر بالقراءة يف صالة الليل

ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا أبو معاوية ثنا األعمش وثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن األعمش  - ١١٥٦
يا أمري املؤمنني جئت من الكوفة وتركت هبا : جاء رجل إىل عمر وهو يعرفه فقال : قال  عن إبراهيم عن علقمة

من هو : فغضب عمر وانتفخ حىت كاد ميأل ما بني شعبيت الرحل فقال : رجال ميلي املصاحف عن ظهر قلبه قال 
حاله اليت كان عليها مث فما زال يسري عنه الغضب ويطفأ حىت عاد إىل : عبد اهللا بن مسعود قال : وحيك ؟ قال 



وحيك ما أعلم بقي أحد أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال : قال 
يسمر عند أيب بكر الليلة كذلك يف األمر من أمر املسلمني وإنه مسر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول اهللا صلى 

فإذا رجل قائم يصلي يف املسجد فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسمع  اهللا عليه و سلم ميشي وخرجنا معه
من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل : قراءته فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سل : سلم يقول  مث جلس الرجل يدعو فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و: فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال 
فغدوت إليه ألبشره فوجدت أبا بكر قد : واهللا ألغدون إليه فألبشرنه قال : فقلت : تعطه مرتني قال فقال عمر 

  سبقين إليه فبشره وال واهللا ما سابقته إىل خري قط إال سبقين 
  هذا حديث أيب موسى غري أنه مل يقل وانتفخ 

: يستمع قراءته وقال : ال يزال وقال : واقف بعرفة ومل يقل : ل فما زال يسري عنه وقا: وقال سلم بن جنادة 
  واهللا ألغدون إليه : فقال عمر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

نا يونس بن عبد األعلى نا حيىي بن عبيد اهللا بن بكري حدثين الليث ح وثنا سعيد بن عبد اهللا بن عبد  - ١١٥٧
يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن خمرمة بن سليمان أن كريبا موىل ابن عباس احلكم ثنا أيب أخربنا الليث عن خالد بن 

كان يقرأ يف بعض : ما صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل ؟ قال : سألت ابن عباس فقلت : أخربه قال 
  حجره فيسمع من كان خارجا 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب الترتل بالقراءة يف صالة الليل

ثنا الربيع بن سليمان املرادي نا شعيب نا الليث عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة عن يعلى بن  - ١١٥٨
وما لكم وصالته كان يصلي : أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصالته فقالت : مملك 

ى حىت يصبح ونعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مث ينام قدر ما صلى مث يصلي قدر ما نام مث ينام قدر ما صل
  مفسرة حرفا حرفا 

  ما حدث عنه سوى ابن أيب مليكة يعين أنه جمهول : إسناده ضعيف يعلى بن مملك قال الذهيب : قال األلباين 

  باب إباحة اجلهر ببعض القراءة واملخافتة ببعضها يف صالة الليل

ح وثنا يوسف بن موسى نا عبد اهللا بن منري  -يعين ابن يونس  -نا علي بن خشرم أخربنا عيسى  - ١١٥٩
أنه كان إذا قام من الليل : اهلمداين مجيعا عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أيب خالد الواليب عن أيب هريرة 

  رفع صوته طورا وخفضه طورا وكان يذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك 
  إسناده ضعيف زائدة جمهول احلال : باين قال األل

عن معاوية عن عبد اهللا بن أيب قيس وحدثنا حبر  -يعين ابن مهدي  -نا عبد اهللا بن هاشم نا عبد الرمحن  - ١١٦٠
كيف كانت : أنه سأل عائشة : بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين معاوية بن صاحل أن عبد اهللا بن أيب قيس حدثه 



كل ذلك كان يفعل رمبا جهر ورمبا : هللا صلى اهللا عليه و سلم من الليل أكان جيهر أم يسر ؟ قالت قراءة رسول ا
  أسر 

  احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة : فقلت : فزاد حبر يف حديثه قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

هبا واملخافتة هبا وابتغاء جهر بني  باب ذكر صفة اجلهر بالقراءة يف صالة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد
وهذه } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال { اجلهر الشديد وبني املخافتة قال اهللا عز و جل 

اآلية من اجلنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه إذ اهللا جل وعال قد أوقع اسم الصالة 
القراءة يف الصالة جزء من أجزائها ال كلها وإمنا أعلمت هذا ليعلم أن اسم اإلميان قد يقع على على القراءة فيها و

  بعض شعبه 

نا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم صاحب السابري نا حيىي بن إسحاق السيلحيين حدثنا محاد بن سلمة  - ١١٦١
صلى اهللا عليه و سلم مر بأيب بكر وهو يصلي خيفض أن النيب : عن ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة 

يا أبا بكر : من صوته ومر بعمر يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بكر 
: قد أمسعت من ناجيت ومررت بك يا عمر وأنت ترفع صوتك : مررت بك وأنت تصلي ختفض من صوتك قال 

ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر :  احتسبت به أوقظ الوسنان واحتسب به قال فقال أليب بكر يا رسول اهللا: قال 
  اخفض من صوتك : 

  } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { قد خرجت يف كتاب اإلمامة ذكر نزول هذه اآلية : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  إذا تأدى باجلهر بعض املصلني غريباب الزجر عن اجلهر بالقراءة يف الصالة 

  اجلاهز هبا 

ثنا معمر قال حممد : ثنا عبد الرزاق قال عبد الرمحن قال : نا حممد بن حيىي و عبد الرمحن بن بشر قاال  - ١١٦٢
اعتكف النيب صلى اهللا : عن معمر عن إمساعيل بن أمية عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري قال 

فكشف الستور وقال : وقاال  -زاد عبد الرمحن وهو يف قبة له  -م يف املسجد فسمعهم جيهرون بالقراءة عليه و سل
  أال إن كلكم مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضا وال يرفعن بعضكم على بعض القراءة : 

  أو يف الصالة : قال حممد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

مر كل ليلة استنانا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم إن كان أبو لبابة هذا جيوز باب استحباب قراءة بين إسرائيل والز
  االحتجاج خبربه فإين ال اعرفه بعدالة وال جرح 



كان رسول اهللا صلى اهللا : ثنا أبو لبابة مسع عائشة تقول  -يعين ابن زيد  -نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد  - ١١٦٣
ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بين : د أن يفطر ويفطر حىت نقول ما يري: عليه و سلم يصوم حىت نقول 

  إسرائيل والزمر 
إسناده صحيح وأبو لبابة الذي مل يعرفه املصنف قد عرفه ابن معني وقال ثقة وامسه مروان الوراق : قال األلباين 

  البصري 
ئيل والزمر كل ليلة استنانا بالنيب صلى اهللا باب استحباب قراءة بين إسرا" ألن ابن خزمية ترجم على الباب بقوله 

  " عليه و سلم إن كان أبو لبابة هذا جيوز االحتجاج خبربه فإين ال أعرفه بعدالة وال جرح 

باب ذكر عدد صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم بالليل بذكر خرب جممل غري مفسر حيسب بعض من مل يتبحر العلم 
  دد صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم بالليل أنه خالف بعض أخبار عائشة يف ع

كان رسول اهللا : مسعت ابن عباس يقول : ثنا حممد بن بشار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن أيب مجرة قال  - ١١٦٤
  صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل ثالث عشر ركعة 

  عن شعبة عن أيب مجرة عن ابن عباس مبثله  -يعين ابن احلارث  -حدثناه الصنعاين حممد بن عبد األعلى ثنا خالد 

ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا حيىي بن سعيد األموي عن حيىي بن سعيد األنصاري عن شرحبيل بن  - ١١٦٥
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بعد العتمة ثالث عشرة ركعة : سعد أنه مسع جابر بن عبد اهللا 

  شرحبيل بن سعد كان اختلط بآخره  إسناده ضعيف: قال األلباين 

  باب ذكر اخلرب الذي قد خييل إىل بعض من مل يتبحر العلم أنه خالف خرب ابن

  عباس هذا الذي ذكرته 

حدثنا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد املقربي عن أيب سلمة بن  - ١١٦٦
ما كان : يف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فقالت أنه سأل عائشة ك: عبد الرمحن أخربه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فال تسل عن 
هللا يا رسول ا: حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا قالت عائشة فقلت 

  يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب : صلى اهللا عليه و سلم أتنام قبل أن توتر ؟ فقال 

  باب ذكر خرب ثالث أخاله يسبق أىل قلب بعض من مل يتبحر العلم أنه يضاد

  اخلربين الذين ذكرهتما قبل يف البابني املتقدمني 

كان رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن شقيق عن عائشة قالت  ثنا أمحد بن منيع ثنا هشيم أخربنا خالد نا عبد - ١١٦٧
  عليه و سلم يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  باب ذكر اخلرب الدال على أن هذه األخبار الثالثة اليت ذكرهتا ليست

ان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة على مبتضادة وال متهاترة والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد ك
ما أخرب ابن عباس مث نقص ركعتني فكان يصلي إحدى عشرة من الليل على ما أخرب أبو سلمة عن عائشة مث نقص 

  من صالة الليل ركعتني فكان يصلي من الليل تسع ركعات على ما أخرب عبد اهللا بن شقيق عن عائشة 

وهو الغداين  -عن منصور بن عبد الرمحن  -يعين ابن علية  -إمساعيل  ثنا مؤمل بن هشام اليشكري نا - ١١٦٨
أنه دخل على عائشة فسأهلا عن صالة رسول اهللا : عن أيب إسحاق اهلمداين عن مسروق  -الذي يقال له األشل 

ني كان يصلي ثالث عشرة ركعة من الليل مث أنه صلى إحدى عشرة ركعة ترك ركعت: صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
مث قبض حني قبض وهو يصلي من الليل بتسع ركعات آخر صالته من الليل الوتر مث رمبا جاء إىل فراشه هذا فيأتيه 

  بالل فليؤذنه بالصالة 
نأخذ باألخبار كلها اليت أخرجناها يف كتاب الكبري يف عدد صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم بالليل : قال أبو بكر 

ا كاختالف يف هذه األخبار اليت ذكرهتا يف هذا الكتاب قد كان النيب صلى اهللا عليه و واختالف الرواة يف عدده
سلم يصلي يف بعض الليايل أكثر مما يصلي يف بعض فكل من أخرب من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أو من 

صالة أو صلى بصفة فقد أزواجه أو غريهن من النساء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى من الليل عددا من ال
صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم تلك الصالة يف بعض الليايل بذلك العدد وبتلك الصفة وهذا االختالف من جنس 
املباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصالة مما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه صالهن وعلى 

  ليه و سلم أنه صالها ال حظر على أحد يف شيء منها الصفة اليت رويت عن النيب صلى اهللا ع

  باب قضاء صالة الليل بالنهار إذا فاتت ملرض أو شغل أو نوم

عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن  -يعين ابن يونس  -ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى  - ١١٦٩
صلى صالة أثبتها وكان إذا نام من الليل أو  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا: هشام عن عائشة قالت 

  مرض صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة 

ثنا بندار أخربنا حيىي بن سعيد ح و ثنا بندار أيضا ثنا ابن أيب عدي كالمها عن سعيد ح و ثنا بندار أيضا  - ١١٧٠
كان رسول : أن عائشة قالت  نا معاذ بن هشام حدثين أيب كالمها عن قتادة عن زرارة بن أويف عن سعد بن هشام

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع 
  صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة 

  هذا حديث حيىي بن سعيد 

  باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون املرؤ فيه مدركا لصالة الليل إذا فاتت

  الها يف ذلك الوقت من النهار فص



ثنا يونس بن عبد األعلى الصديف ثنا ابن وهب ح و ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا ابن  - ١١٧١
وهب أخربين يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد و عبيد اهللا بن عبد اهللا أخرباه أن عبد الرمحن بن 

من نام عن حزبه أو عن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن اخلطاب يقول مسعت عمر : عبد القاري قال 
  شيء منه فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل 

حدثنا حممد بن عبد العزيز األيلي حدثين سالمة عن عقيل قال ابن شهاب وأخربين السائب بن يزيد و عبيد اهللا بن 
  : هللا أن عبد الرمحن بن عبد قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول عبد ا

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبثله سواء 

  باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل

مان عن عن زائدة عن سلي -يعين ابن علي اجلعفي  -ثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي ثنا حسني  - ١١٧٢
يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم : حبيب بن أيب ثابت عن عبدة بن أيب لبابة عن سويد بن غفلة عن أيب الدرداء 

من أتى فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه حىت يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة : قال 
  عليه من ربه 
  دا أسنده غري حسني بن علي عن زائدة هذا خرب ال أعلم أح: قال أبو بكر 

  وقد اختلف الرواة يف إسناد هذا اخلرب 
  حديث صحيح رجاله ثقات إال أن حبيب بن أيب ثابت مدلس لكنه مل يتفرد به كما يأيت بعد حديث : قال األلباين 

بة عن زر بن فحدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عبدة بن أيب لبا - ١١٧٣
من حدث نفسه بساعة من الليل يصليها فغلبته عينه فنام كان نومه صدقة عليه وكتب : حبيش عن أيب الدرداء قال 

  له مثل ما أراد أن يصلي 
عن زر وقال مرة عن سويد بن غفلة كان يشك يف اخلرب أهو عن : و هذا التخليط من عبدة بن أيب لبابة قال مرة 

  زر أو عن سويد 
  القول فيه كالقول يف الذي قبله : األلباين قال 

وهذا ال يضر يف صحة احلديث ألنه تردد بني : بقوله  -" كان يشك يف اخلرب " علق األلباين على قول املصنف 
  ثقتني 

 -ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبدة بن أيب لبابة عن زر بن حبيش أو عن سويد بن غفلة  - ١١٧٤
ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إال كتب : عن أيب الدرداء أو عن أيب ذر قال  -شك عبدة 

  اهللا له أجرا صالته وكان نومه عليه صدقة تصدق هبا عليه 
و عبدة رمحه اهللا قد بني العلة اليت شك يف هذا اإلسناد أمسعه من زر أو من سويد فذكر أهنما كانا اجتمعا يف موضع 

  ث أحدمها هبذا احلديث فشك من احملدث منهما ومن احملدث منهما ومن احملدث عنه فحد
رجاله ثقات والشك املذكور ال يضر ملا ذكرت آنفا وقد تابعه شعبة عن عبدة به إال أنه رفعه رواه ابن : قال األلباين 

   ٦٤٠حبان 



ذهبت مع زر بن : بدة بن أيب لبابة قال حفظته من ع: ثنا هبذا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال  - ١١٧٥
حبيش إىل سويد بن غفلة نعوده فحدث سويد أو حدث زر و أكرب ظين أنه سويد عن أيب الدرداء أو عن أيب ذر و 

مث ينسى فينام إال كان نومه  -من الليل : وقال مرة  -ليس عبد يريد صالة : أكرب ظين أنه عن أيب الدرداء أنه قال 
  هللا وكتب له ما نوى صدقة عليه من ا

فإهنما  -فإن كان زائدة حفظ اإلسناد الذي ذكره و سليمان مسعه من حبيب و حبيب من عبدة : قال أبو بكر 
فجائز أن يكون عبدة حدث باخلرب مرة قدميا عن سويد بن غفلة عن أيب الدرداء بال شك مث شك بعد  -مدلسان 

الدرداء أو عن أيب ذر ألن بني حبيب بن أيب ثابت وبني الثوري  أمسعه من زر بن حبيش أو من سويد ؟ وهو عن أيب
و ابن عيينة من السن ما قد ينسى الرجل كثريا مما كان حيفظه فإن كان حبيب بن أيب ثابت مسع هذا اخلرب من عبدة 

مسع حبيب بن فيشبه أن يكون مسعه قبل تولد ابن عيينة ألن حبيب بن أيب ثابت لعله أكرب من عبدة بن أيب لبابة قد 
  أيب ثابت من ابن عمر و اهللا أعلم باحملفوظ من هذه األسانيد 

  إسناده صحيح كالذي قبله وهو يف حكم املرفوع ال سيما وقد رفعه شعبة كما سبق : قال األلباين 

  باب النهي عن أن ختص ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل

ني بن علي عن زائدة عن هشام عن بن سريين عن أيب هريرة ثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي ثنا حس - ١١٧٦
ال ختصوا ليلة اجلمعة بصيام من بني األيام و ال ختصوا ليلة اجلمعة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  بقيام من بني الليايل 

  باب األمر باالقتصاد يف صالة التطوع و كراهة احلمل على النفس ما ال تطبقه

  تطوع من ال

ثنا حممد بن بشار نا حيىي بن سعيد عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن  - ١١٧٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها و ال أعلم نيب : هشام عن عائشة قالت 

قام حىت الصباح وال صام شهرا كامال غري رمضان فأتيت ابن اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ القرآن كله يف ليلة وال 
  صدقت أما أين لو كنت أدخل عليها ألتيتها حىت تشافهين به مشافهة : عباس فحدثته حبديثها فقال 

كان رسول اهللا صلى : ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة هبذا اإلسناد قالت  - ١١٧٨
وما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام ليلة حىت الصباح وال : إذا عمل عمال أثبته قالت  اهللا عليه و سلم

  صام شهرا متتابعا إال رمضان 

عن عيينة بن  -يعين ابن علية  -ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية ح و ثنا مؤمل بن هشام نا إمساعيل  - ١١٧٩
ت ذات يوم أمشي حلاجة فإذا أنا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي خرج: عبد الرمحن عن أبيه قال قال بريدة 

فظننته يريد حاجة فجعلت أكف عنه فلم أزل أفعل ذلك حىت رآين فأشار إيل فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا منشي مجيعا 
أترى يرائي ؟ : فإذا حنن برجل بني أيدينا يصلي يكثر الركوع و السجود فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



عليكم هديا : فأرسل يده و طق بني يديه ثالث مرار يرفع يده و يصوهبما و يقول : اهللا ورسوله أعلم قال : فقلت 
  قاصدا عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه 

  هذا لفظ حديث مؤمل 
  فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه : مل يقل الدورقي 

  إسناده صحيح : ل األلباين قا

دخل : حدثنا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية أخربنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال  - ١١٨٠
لزينب تصلي فإذا : ما هذا ؟ قالوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد وحبل ممدود بني ساريتني فقال 

  ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد : قال حلوه مث : كسلت أو فترت أمسكت به فقال 

ثنا إبراهيم بن مستمر البصري ثنا أبو حبيب بن مسلم بن حيىي مؤذن مسجد بين رفاعة نا شعبة عن عبد  - ١١٨١
: ما تصنع به ؟ قالوا : قالوا مليمونة بنت احلارث قال : غري أنه قال : العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك حنوه 

يصلي أحدكم فإذا أعىي : ائمة فإذا أعيت اعتمدت عليه فحله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تصلي ق
  فليجلس 

  " وهي رواية شاذة : " أشار يف الفتح إىل هذه الرواية وقال : قال األعظمي 
  ولعل العلة من أيب حبيب هذا فإين مل أجد له ترمجة : قال األلباين 

  ا وطول القيام فيها يشكر اهللا ملا يويل العبدباب استحباب الصالة وكثرهت

  من نعمته وإحسانه 

قال أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو  - ١١٨٢
ر بن معاذ نا طاهر نا حممد بن الفضل بن حممد ابن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا بش

صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت انتفخت قدماه فقيل : أبو عوانة عن زياد بن عالقة عن املغرية بن شعبة قال 
  أفال أكون عبدا شكورا : تكلف هذا يا رسول اهللا وقد غفر لك ؟ قال : له 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

و عبد اجلبار بن العالء قال علي أخربنا ابن عيينة وقال ثنا علي بن خشرم و سعيد بن عبد الرمحن  - ١١٨٣
صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت تورمت : اآلخران ثنا سفيان عن زياد بن عالقة مسع املغرية بن شعبة يقول 

  أفال أكون عبدا شكورا : قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : قدماه فقيل له 

بن إمساعيل األمحسي ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب ح و ثنا أبو عمار نا الفضل بن موسى  حدثنا حممد - ١١٨٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم حىت ترم : مجيعا عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

: ا تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال أي رسول اهللا أتصنع هذا وقد جاءك من اهللا أن قد غفر لك م: قدماه فقيل له 
  أفال أكون عبدا شكورا هذا لفظ احملاريب 



يف هذا داللة على أن الشكر هللا عز و جل قد يكون بالعمل له ألن الشكر كله هللا وقد يكون : قال أبو بكر 
ون بالقول فأمرهم جل وعال أن يعملوا له شكرا فالشكر قد يك} اعملوا آل داود شكرا { : باللسان قال اهللا 

  والعمل مجيعا ال على ما يتوهم العامة أن الشكر إمنا يكون باللسان فقط 
يكون يف معىن : إنه جائز يف اللغة أن يقال : غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من اجلنس الذي أقول : وقوله 

: وقيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم } بينا إنا فتحنا لك فتحا م{ : كان ألن اهللا إمنا قال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلم يرد النيب صلى اهللا عليه و سلم على القائل ومل يقل أيضا وعدين أن 

  يغفر ألنه قد غفر 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  مجاع أبواب صالة التطوع قبل الصلوات املكتوبات و بعدهن

  طوع قبل املكتوبات وبعدهن بلفظة جمملة غري مفسرةباب فضل الت

ثنا هشيم أخربنا داود بن أيب هند عن النعمان بن : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قاال  - ١١٨٥
من : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : سامل عن عنبسة ابن أيب سفيان حدثتين أم حبيبة بنت أيب سفيان 

  يف يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري فريضة بين له بيت يف اجلنة  صلى

: حدثنا حيىي بن حكيم ثنا حمبوب بن احلسن ثنا داود بن أيب هند عن رجل من أهل الطائف يقال له  - ١١٨٦
و  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: النعمان بن سامل عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبة قالت 

  من صلى هللا يف كل يوم فذكر حنوه : سلم يقول 

نا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية أخربنا داود بن أيب هند حدثين النعمان بن سامل عن عمرو بن أوس قال  - ١١٨٧
وما رأيته قال ذاك إال لتسار : بلى قال : أال أحدثك حديثا حدثتناه أم حبيبة ؟ قلت : قال عنبسة ابن أيب سفيان 

من صلى يف يوم ثنيت عشرة سجدة تطوعا بىن له : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثتنا : قال  إليه
  بيت يف اجلنة 
  ما تركتهن منذ مسعتهن من أم حبيبة : قال عنبسة 

  ما تركتهن منذ مسعتهن من عنبسة : قال عمرو بن أوس 
  ما تركتهن منذ مسعتهن من عمرو : قال النعمان 

  هذا أو حنوه : أما حنن فإنا نصلي ونترك قال ابن علية : ود قال دا
وما  -وهو يف الباب الثاين  -أسقط هشيم من اإلسناد عمرو بن أوس والصحيح حديث ابن علية : قال أبو بكر 

  رواه حمبوب ابن احلسن 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

يف كل : ل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا والدلي
يوم أي يف كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن قد كنت أعلمت يف كتاب معاين 



{ ليلة تريد بيومها قال اهللا جل وعال يف سورة آل عمران : يوما تريد بليلته وتقول : القرآن أن العرب قد تقول 
} آيتك أن ال تكلم الناس ثالث ليال سويا { : وقال يف سورة مرمي } آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا 

ثالث أيام سويا أي : ثالث أيام أي بلياهلن وصح أنه أراد بقوله يف سورة مرمي : فبان أنه أراد بقوله يف آل عمران 
وأمتمناها { : والعلم حميط أنه إمنا أراد بأيامهن وقال } ثني ليلة وواعدنا موسى ثال{ : بأيامهن قال اهللا جل وعال 

عشر ليال فظاهر هذه : عشرة أيام وإذا أفردت ذكر الليايل قالت : والعرب إذا أفردت ذكر األيام قالت } بعشر 
  أيامهن اللفظة و أمتمناها بعشر نسقا على الثالثني اليت ذكرها قبل وإمنا اهللا أمتمناها بعشر ليال أي ب

نا شعيب نا الليث عن حممد بن عجالن عن أيب إسحاق اهلمداين عن عمرو بن : نا الربيع بن سليمان  - ١١٨٨
عن رسول اهللا صلى اهللا : أوس الثقفي عن عنبسة بن أيب سفيان عن أخته أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ىن اهللا له بيتا يف اجلنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتني بعد من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يوم ب: عليه و سلم قال 
  الظهر وركعتني قبل العصر وركعتني بعد املغرب وركعتني قبل الصبح 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثنا حممد بن أمحد اجلنيد البغدادي نا يونس بن حممد ثنا فليح عن سهيل بن أيب صاحل عن أيب إسحاق  - ١١٨٩
قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أم حبيبة قالت  -وهو ابن أيب سفيان  -عن عنبسة  -وهو تنب رافع  - عن املسيب

من صلى اثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة أربعا قبل الظهر و اثنتني بعدها و ركعتني قبل : عليه و سلم 
  العصر و ركعتني بعد املغرب وركعتني قبل الفجر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل صالة التطوع قبل صالة الظهر وبعدها

مسعت سليمان بن موسى : حدثنا حيىي بن حكيم ثنا أبو عامر ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال  - ١١٩٠
حيدث ح و ثناه حممد ابن معمر ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن حممد بن أيب 

أخربتين أخيت أم حبيبة بنت أيب سفيان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا نزل به املوت أصابته شدة قال :  سفيان قال
من صلى أربع ركعات قبل الظهر و أربعا بعدها حرمه : من حافظ على أربع ركعات وقال ابن معمر : و سلم قال 

  اهللا على النار 
  ان ال يعرف إسناده ضعيف حممد بن أيب سفي: قال األلباين 

ثنا صدقة عن النعمان بن املنذر عن مكحول  -يعين ابن أيب سلمة  -حدثنا نصر بن مرزوق ثنا عمرو  - ١١٩١
من حافظ على أربع ركعات قبل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبة 

  صالة اهلجري وأربعا بعدها حرم على جهنم 
  إسناده صحيح :  قال األعظمي



 -يعين ابن املنذر  -حدثنا نصر بن مرزوق نا عبد اهللا بن يوسف نا اهليثم يعين بن محيد أخربنا النعمان  - ١١٩٢
  مبثله سواء : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة أهنا أخربته 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  لتطوع قبل صالة العصرباب فضل صالة ا

حدثنا سلمة بن شبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حممد بن مسلم القرشي حدثين جدي أبو املثىن عن ابن  - ١١٩٣
عمر و ثنا أمحد بن عبد اهللا بن علي بن سويد بن منجوف نا أبو داود عن حممد بن مسلم بن مهران حدثين جدي 

  رحم اهللا امرءا صلى أربعا قبل العصر :  عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا: عن ابن عمر قال 
  إسناده حسن وحسنه الترمذي وأعل بغري حجة كما بينته يف التعليقات اجلياد على زاد املعاد : قال األلباين 

  باب فضل التطوع بني املغرب والعشاء

ل بن يونس عن ميسرة بن حبيب ثنا أبو عمر حفص بن عمرو الربايل ثنا زيد بن احلباب أخربين إسرائي - ١١٩٤
أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم املغرب مث صلى حىت : عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة 

  صلى العشاء 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

لرمحن عن أيب ورواه عمر بن أيب خثعم اليمامي نا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد ا: قال أبو بكر  - ١١٩٥
من صلى ست ركعات بعد املغرب ال يتكلم بينهن بشيء إال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هريرة قال 

  بذكر اهللا عدلن له بعبادة اثين عشر سنة 
حدثناه أبو عمار احلسن بن حريث ثنا زيد بن احلباب عن عمر بن أيب خثعم اليمامي عن حيىي بن أيب كثري ح وثنا 

: بن عمر الرباىل نا زيد بن احلباب أخربين عمر بن أيب خثعم اليمامي عن حيىي بن أيب كثري غري أن الرباىل قال  حفص
  ال يتكلم بينهما سوء 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب ذكر صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل املكتوبات و بعدهن 

ح و ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا أبو خالد نا سفيان ح وثنا  حدثنا بندار نا عبد الرمحن نا سفيان - ١١٩٦
كان رسول اهللا صلى اهللا : سلم ابن جنادة نا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال 

  عليه و سلم يصلي على إثر كل صالة مكتوبة ركعتني إال الفجر والعصر 
  هذا لفظ حديث وكيع 

  ناده صحيح إس: قال األعظمي 
   ٢٠٠وقد ثبت عن علي خالف هذا فراجع األحاديث الصحيحة : قال األلباين 



صليت : ثنا إمساعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : حدثنا مؤمل بن هشام و أمحد بن منيع قاال  - ١١٩٧
 بيته وركعتني بعد العشاء مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب يف

إنه : قال  -وكانت ساعة ال يدخل عليه فيها أحد  -يف بيته انتهى حديث أمحد وزاد مؤمل قال و حدثتين حفصة 
  خفيفتني و ركعتني بعد اجلمعة يف بيته : أراه قال : كان يصلي ركعتني حىت يطلع الفجر وينادي املنادي بالصالة قال 

د الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا حدثنا سعيد بن عب - ١١٩٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي قبل الظهر ركعتني وبعدها ركعتني وبعد املغرب ركعتني : عن أبيه 

  لع الفجر ركعتني أنه كان يصلي إذا ط -ومل أره  -وذكرت يل حفصة : وبعد العشاء ركعتني قال ابن عمر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب صالة التطوع قبل املكتوبات وبعدهن يف البيوت

حدثنا هشيم ثنا خالد عن عبد اهللا : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هشام زياد بن أيوب قاال  - ١١٩٩
كان يصلي قبل : و سلم من التطوع فقالت  سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه: بن شقيق قال 

الظهر أربعا يف بييت مث خيرج فيصلي بالناس مث يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني وكان يصلي بالناس املغرب مث يرجع إىل 
بييت فيصلي ركعتني مث يصلي هبم العشاء مث يدخل بييت فيصلي ركعتني وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن 

  طلع الفجر صلى ركعتني مث خيرج فيصلي بالناس صالة الفجر  الوتر وكان إذا

باب األمر بأن يركع الركعتني بعد املغرب يف البيوت بلفظ أمر قد حيسب بعض من مل يتبحر العلم أن مصليها يف 
  املسجد عاص إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر أن يصليها يف البيوت 

نا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حدثنا الفضل بن يعقوب اجلزري  - ١٢٠٠
: أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين عبد األشهل فصلى هبم املغرب فلما سلم قال : حممود بن لبيد قال 

يجلس يصلي هبم املغرب مث خيرج ف -وهو إمام قومه  -فلقد رأيت حممودا : اركعوا هاتني الركعتني يف بيوتكم قال 
  بفناء املسجد حىت يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصليهما 

فثبت احلديث  ٤٢٧/  ٥إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكنه صرح بالتحديث يف روايتني ألمحد : قال األلباين 
  واحلمد هللا 

حاق بن كعب بن حدثنا بندار نا إبراهيم بن أيب الوزير حدثنا حممد بن موسى الفطري عن سعد بن إس - ١٢٠١
صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة املغرب يف مسجد بين عبد األشهل فلما صلى : عجرة عن أبيه عن جده قال 

  عليكم هبذه الصالة يف البيوت : قام ناس يتنفلون فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ي قبله إسناده ضعيف جلهالة حال اسحق بن كعب لكن يتقوى بالذ: قال األلباين 

باب ذكر اخلرب املفسر ألمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن يصلى الركعتان بعد املغرب يف البيوت والدليل على أن 
  األمر بذلك أمر استحباب ال أمر إجياب إذ صالة النوافل يف البيوت أفضل من النوافل يف املساجد 



معاوية بن صاحل نا العالء بن احلارث عن حرام عن عمه  نا -يعين ابن مهدي  -ثنا بندار ثنا عبد الرمحن  - ١٢٠٢
عبد اهللا بن سعد ح وثنا عبد اهللا بن هاشم نا عبد الرمحن عن معاوية ح وثنا حبر بن نصر اخلوالين نا عبد اهللا بن 

سألت رسول : وهب نا معاوية ابن صاحل عن العالء بن احلارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اهللا بن سعد قال 
قد ترى ما أقرب بييت من املسجد وألن : هللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة يف بييت والصالة يف املسجد فقال ا

  أصلي يف بييت أحب من أن أصلي يف املسجد إال املكتوبة 
  هذا حديث بندار 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

الصالة يف البيت على الصالة يف املسجد خال باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا استحب 
  املكتوبة إذ الصالة يف البيت أفضل من الصالة يف املسجد إال املكتوبة منها 

نا حممد بن بشار نا حممد بن جعفر نا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن  - ١٢٠٣
عن النيب صلى اهللا :  أيب النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن هند عن سامل

  خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة : عليه و سلم قال 
  أفضل صالتكم يف بيوتكم إال املكتوبة : وقال بندار 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

مسعت ساملا أبا النضر حيدث عن : قال  ثنا حممد بن معمر القيسي ثنا عفان ثنا وهيب نا موسى بن عقبة - ١٢٠٤
فصلوا أيها الناس يف بيوتكم فإن أفضل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت 

  صالة املرء يف بيته إال املكتوبة 

  مجاع أبواب التطوع غري ما تقدم ذكرنا هلا

  اختاذ البيوت قبورا فيتحامىباب األمر بصالة التطوع يف البيوت والنهي عن 

  الصالة فيهن وهذا دال على الزجر عن الصالة يف املقابر 

: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ثنا بندار نا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر  - ١٢٠٥
  اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بأن جيعل بعض الصالة التطوع يف البيوت ال كلها إذ باب ذكر الدليل على أن ا
اهللا جل وعال جيعل يف بيت املصلي من صالته خربا خرب ابن عمر اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم دال على أنه إمنا 

  أمر بأن جيعل بعض الصالة يف البيوت ال كلها 

: رمحن عن سفيان عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن أيب سعيد اخلدري ثنا أبو موسى نا عبد ال - ١٢٠٦
إذا قضى أحدكم صالته يف املسجد فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن اهللا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



  جاعل يف بيته من صالته خريا 
و غريهم عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر مل روى هذا اخلرب أبو خالد األمحر و أبو معاوية و عبدة بن سليمان 

  يذكروا أبا سعيد 
ثناه أبو كريب نا أبو خالد عن األعمش ح و ثنا أمحد بن منيع نا أبو معاوية ح و ثنا زياد بن أيوب نا أبو معاوية و 

  عبدة بن سليمان قاال ثنا األعمش 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  لصالة فيهاباب األمر بإكرام البيوت ببعض ا

ثنا علي بن عبد الرمحن بن املغرية املصري ثنا ابن أيب مرمي أخربنا ابن فروخ عن ابن جريج عن عطاء عن  - ١٢٠٧
  أكرموا بيوتكم ببعض صالتكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس بن مالك قال 

: الذهيب يف التلخيص نقال عن ابن عدي قال . من طريق ابن أيب مرمي  ٣١٣/  ١رواه احلاكم : قال األعظمي 
  أحاديث ابن فروخ غري حمفوظة 

  باب فضل صالة التطوع يف عقب كل وضوء يتوضأه احملدث

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و موسى بن عبد الرمحن املسروقي قاال ثنا أبو أسامة عن أيب حيان وقال  - ١٢٠٨
ثنا أبو حيان نا أبو  -يعين ابن بشر  -عبد اهللا اخلزاعي أخربنا حممد الدورقي قال ثنا أبو حيان ح و ثنا عبدة بن 

يا بالل حدثين بأرجى عمل : قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبالل عند صالة الفجر : زرعة عن أيب هريرة قال 
ا رسول اهللا يف ما علمت ي: عملته منفعة يف اإلسالم فإين قد مسعت الليلة خشف نعليك بني يدي يف اجلنة فقال 

اإلسالم عندي عمال أرجى منفعة من أين مل أتطهر طهورا تاما قط يف ساعة من ليل أو هنار إال صليت بذلك الطهور 
  لريب ما كتب يل أن أصلي 

  باب استحباب الصالة عند الذنب حيدثه املرأ لتكون تلك الصالة كفارة ملا

  أحدث من الذنب 

لدورقي ثنا علي بن احلسن بن شقيق أخربنا احلسني بن واقد حدثنا عبد اهللا حدثنا يعقوب بن إبراهيم ا - ١٢٠٩
يا بالل مب سبقتين إىل اجلنة ؟ : أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فدعا بالال فقال : بن بريدة عن أبيه قال 

قط إال صليت ركعتني وما يا رسول اهللا ما أذنبت : إين دخلت البارحة اجلنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بالل 
  أصابين حدث قط إال توضأت عندها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبذا 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 
كذا وقع للمصنف رمحه اهللا وترجم له مبا : قال  -" ما أذنبت قط إال صليت ركعتني " قال األلباين تعليقا على قوله 

  ت من التأذين وهو الصواب كما نبهت عليه يف ختريج الترغيب سبق ووقع يف املسند وغريه أذن

  باب التسليم يف كل ركعتني من صالة التطوع صالة الليل والنهار مجيعا



أنه مسع عليا األزدي  -وهو ابن عطاء  -حدثنا حممد بن بشار ثنا حممد و عبد الرمحن نا شعبة عن يعلى  - ١٢١٠
  صالة الليل والنهار مثىن مثىن : ى اهللا عليه و سلم قال عن النيب صل: أنه مسع ابن عمر حيدث 

ثنا حممد بن الوليد ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي األزدي عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم مبثله 

  وغريه  ١١٧٢إسناده صحيح كما حققته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  ر املنصوصة والدالة على خالف قول من زعم أن تطوع النهارباب ذكر األخبا

  أربعا ال مثىن 

إذا دخل أحدكم املسجد فليصل ركعتني قبل أن جيلس و يف أخبار النيب صلى : يف خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إذا دخل أحدكم املسجد و اإلمام خيطب فلصيل ركعتني قبل أن جيلس : اهللا عليه و سلم 

رب كعب بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يقدم من سفر إال هنارا ضحى فيبدأ باملسجد فيصلي و يف خ
  فيه ركعتني 

  قم فصل ركعتني : ال قال : أصليت ؟ قال : و يف قوله جلابر ملا أتاه بالبعري ليسلمه إليه 
  عبد أو فرس و يف خرب ابن عباس من يصلي ركعتني ال حيدث نفسه فيهما بشيء و له 
  و بصالة النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعتني يف اإلستسقاء هنارا ال ليال 

حفظت من النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعتني قبل الظهر و ركعتني بعدها و ركعتني بعد : و يف خرب ابن عمر 
  املغرب و ركعتني بعد العشاء و حدثتين حفصة بركعتني قبل صالة الغداة 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي على اثر كل صالة ركعتني : ي صلى اهللا عليه و سلم أيب طالب و يف خرب عل
  إال الفجر و العصر 

  ما أذنبت قط إال صليت ركعتني : و يف خرب بالل 
  ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ مث يصلي ركعتني مث يستغفر اهللا إال غفر له : و يف خرب أيب بكر الصديق 

  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ينزل منزال إال ودعه : رب أنس بن مالك و يف خ
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي قبل الظهر أربعا مث يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني : و يف خرب عائشة 

مر مسجد بين  و يف خرب سعد بن أيب وقاص أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم من العالية حىت إذا
  معاوية دخل فركع فيه ركعتني و صلينا معه 

  و يف خرب حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف بيته سبحة الضحى ركعتني 
  ركعيت الضحى : أوصاين خليلي بثالث و فيه : و يف خرب أبو هريرة 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى قط إال أن يقدم ما : و يف خرب عبد اهللا بن شقيق عن عائشة 
  من سفر فيصلي ركعتني 

  و جيزي من ذلك ركعتا الضحى : يصبح على كل سالمي من بين آدم صدقة و قال يف اخلرب : و يف خرب أيب ذر 
  ر من حافظ على شفعيت الضحى غفرت ذنوبه و لو كانت مثل ربد البح: و يف خرب أيب هريرة 

و يف خرب أنس بن سريين عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على أهل بيت من األنصار فقالوا 



  يا رسول اهللا لو دعوت فأمر بناحية بيتهم فنضح و فيه بساط فقام فصلى ركعتني : 
ال أربعا كما زعم من مل يتدبر  ففي كل من هذه األخبار كلها داللة على أن التطوع بالنهار مثىن مثىن: قال أبو بكر 

هذه األخبار و مل يطلبها فيسمعها ممن يفهمها فأما خرب عائشة الذي ذكرنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى قبل 
الظهر أربعا فليس يف اخلرب أن صالهن بتسليمة واحدة و ابن عمر قد أخرب أنه صلى قبل الظهر ركعتني و لو كانت 

ال ركعتني و ملا جاز للمرء أن يصلي بعد الظهر ركعتني و كان عليه أن يضيف إىل الركعتني صالة النهار أربعا 
أخريني لتتم أربعا و كان عليه أن يصلي قبل صالة الغداة أربعا ألنه من صالة النهار ال من صالة الليل و مل نسمع 

ر أربعا بتسليمة واحدة صالة تطوع فإن خربا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثابتا من جهة النقل أنه صلى بالنها
خيل إىل بعض من مل ينعم الرواية أن خرب عبد اهللا بن شقيق عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى قبل 

فقد روى سعيد املقربي عن أيب سلمة عن عائشة يف : الظهر أربعا بتسليمة واحدة إذ ذكرت أربعا يف اخلرب قيل له 
كان يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن و طوهلن مث يصلي : صلى اهللا عليه و سلم بالليل فقالت  ذكرها صالة النيب

أربعا فهذه اللفظة يف صالة الليل كاللفظة اليت ذكرها عبد اهللا ابن شقيق عنها يف األربع قبل الظهر أفيجوز أن يتأول 
ل أربع ركعات منها بتسلمية واحدة و هم ال متأول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي األربعات بالليل ك

خيالفونا أن صالة الليل مثىن مثىن خال الوتر فمعىن خرب أيب سلمة عن عائشة عندهم كخرب عبد اهللا بن شقيق عنها 
  عندنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى األربع بتسليمتني ال بتسليمة واحدة 

لب كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كانت الشمس من ههنا و يف خرب عاصم بن ضمرة عن علي بن أيب طا
كهيئتها عند العصر صلى ركعتني و إذا كانت من ههنا كهيئتها عند الظهر صلى أربعا و يصلي قبل الظهر أربعا و 

  سلمني بعدها ركعتني و قبل العصر أربعا و يفصل بني كل ركعتني بالتسليم على املالئكة املقربيم و من تبعهم من امل
  ويف خرب أيب بكر الصديق ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ مث يصلي ركعتني مث يستغفر اهللا إال غفر له : قول املصنف * 

  أخرجه أبو داود وغريه وسنده حسن : قال األلباين 
  ويف خرب أيب هريرة من حافظ على شفعيت الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر : وقول املصنف * 
  إسناده ضعيف كما بينته يف ختريج الترغيب : ال األلباين ق

سألت عليا عن صالة : ثنا بندار ثنا حممد ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت عاصم بن ضمرة قال  - ١٢١١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر هذا احلديث 

ار ركعتني مرتني فأما ذكر األربع قبل الظهر ففي هذا خلرب خرب علي بن أيب طالب قد صلى من النه: قال أبو بكر 
واألربع قبل العصر فهذه من األلفاظ اجململة اليت دلت عليه األخبار املفسرة فدل خرب ابن عمر عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم صالة الليل والنهار مثىن مثىن وأن كل ما صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهار من التطوع فإمنا 

هن مثىن مثىن على ما خرب أهنا صالة النهار والليل مجيعا ولو ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى من صال
  النهار أربعا بتسليمة بالنهار وبني أن يسلم يف كل ركعتني 

اللفظة ويفصل بني كل ركعتني بالتسليم على املالئكة املقربني ومن تبعهم من املؤمنني فهذه : وقوله يف خرب علي 
حتتمل معنيني أحدمها أنه كان يفصل بن كل ركعتني بتشهد إذ يف التشهد التسليم على املالئكة ومن تبعهم من 

املسلمني وهذا معىن يبعد والثاين أنه كان يفصل بني كل ركعتني بالتسليم الذي هو فصل بني هاتني الركعتني وبني ما 
ة ألن العلماء ال يطلقون اسم الفصل بالتشهد من غري سالم يفصل بعدمها من الصالة وهذا هو املفهوم من املخاطب

يصلي الظهر أربعا يفصل بينهما بسالم أو العصر أربعا : بني الركعتني وبني ما بعدمها وحمال من جهة الفقه أن يقال 



ا جيب أن يصلي يفصل بينهما بسالم أو املغرب ثالثا يفصل بينهما بسالم أو العشاء أربعا يفصل بينهما بسالم وإمن
املرء الظهر والعصر والعشاء كل واحد منهن أربعة موصولة ال مفصولة وكذلك املغرب جيب أن يصلى ثالثا 

موصولة ال مفصولة وجيب أن يفرق بني الوصل وبني الفصل والعلماء من جهة الفقه ال يعلمون الفصل بالتشهد من 
ا ولو كان التشهد يكون فصال بني الركعتني وبينما بعد جلاز غري تسليم يكون خارجا من الصالة مث يبدأ فيما بعده

ملصل إذا تشهد يف كل صالة جيوز أن يتطوع بعدها أن يقوم فبل أن يسلم فيبدأ يف التطوع على العمد وكذلك كان 
 جيوز له أن يتطوع من الليل بعشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد يف كل ركعتني ولو كان التشهد فصال بني

  ما مضى وبني ما بعده من الصالة وهذا خالف مذهب خمالفينا من العراقيني 
  إسناده حسن : قال األلباين 

ويف خرب عاصم بن ضمرة عن علي بن أيب طالب كان النيب صلى اهللا : واحلديث ساق املصنف لفظه قبل السند قال 
ني وإذا كانت من هاهنا كهيئتها من ههنا عليه و سلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها عند العصر صلى ركعت

عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتني وقبل العصر أربعا ويفصل بني كل ركعتني بالتسليم 
  سم ساق إسناده كما رأيت ... . على املالئكة املقربني ومن تبعهم من املسلمني 

ن سعيد عن أنس بن أيب أنس عن عبد اهللا بن نافع بن العمياء وقد روى شعبة بن احلجاج عن عبد ربه ب - ١٢١٢
الصالة مثىن مثىن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن الطلب بن أيب وداعة 

  اللهم اللهم فمن مل يفعل فهو خداج : و تشهد يف كل ركعتني و تبائس و متسكن و تقنع يديك وتقول 
  اه علي بن خشرم أخربنا عيسى عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد حدثن

إسناده ضعيف ألن مداره من هذا الوجه والذي بعده على ابن العمياء وهو جمهول وقد أشار املصنف : قال األلباين 
  إىل ضعفه فيما يأيت قريبا 

  وخالف الليث بن سعد شعبة يف إسناد هذا اخلرب  - ١٢١٣
ه عن عمران بن أيب أنيس عن عبد اللهنب نافع بن العمياء عن ربيعة بن احلارث عن الفضل فرواه الليث عن عبد رب

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن عباس 
  ثنا الليث  -يعين ابن عبد اهللا بن بكري  -حدثناه يونس بن عبد األعلى ثنا حيىي 

ن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف هذا خلرب الصالة مثىن مثىن مثل خرب اب: فإن ثبت هذا اخلرب فهذه اللفظة 
ترفعهما إىل ربك تستقبل هبما وجهك : اللهم اللهم ويف خرب الليث قال : زيادة شرح ذكر رفع اليدين ليقول 

  يا رب يا رب : وتقول 
ن والدعاء واملسألة ورفع اليدين يف التشهد قبل التسليم ليس من ستة الصالة وهذا دال على أنه إمنا أمره برفع اليدي

بعد التسليم من املثىن فأما اخلرب الذي احتج به بعض الناس من األربع قبل الظهر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  صالهن بتسليمة فإنه روى بإسناد ال حيتج مبثله من له معرفة برواية األخبار 

بن جنادة نا وكيع عن عبيدة بن معتب  حدثناه علي بن حجر نا حممد بن يزيد الواسطي ح و ثنا سلم - ١٢١٤
  الضيب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أيب أيوب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وحدثنا بندار نا أبو داود ثنا شعبة حدثين عبيدة و كان من قدمي حديثه عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة 



أربع قبل الظهر ال يسلم فيهن تفتح هلن أبواب : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن : عن القرثع عن أيب أيوب 
  السماء 

  هذا لفظ حديث شعبة 
فأما حممد بن يزيد فإنه طول احلديث فذكر فيه كالما كثريا فحدثنا بندار نا حممد نا شعبة عن عبيدة بن معتب عن 

  : ابن منجاب عن رجل عن قرثع الضيب عن أيب أيوب 
  لنيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه عن ا

و عبيدة بن معتب رمحه اهللا ليس ممن جيوز االحتجاج خبربه عند من له معرفة برواية األخبار ومسعت أبا موسى يقول 
ما مسعت حيىي بن سعيد وال عبد الرمحن بن مهدي حدثا عن سفيان عن عبيدة بن معتب بشيء قط ومسعت أبا : 

هذا الذي : قلت لعبيدة بن معتب : مسعت يوسف بن خالد السميت يقول :  قال قالبة حيكي عن هالل بن حيىي
فحدثين مبا مسعت فإين أعلم : قلت : منه ما مسعته و منه ما أقيس عليه قال : ترويه عن إبراهيم مسعته كله ؟ قال 

  بالقياس منك 
 أيوب عن النيب صلى اهللا عليه و وروى شبيها هبذا اخلرب األعمش عن املسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أيب

  ال يسلم بينهن : سلم إال أنه ليس فيه 
  إسناده ضعيف كما قال ابن خزمية : قال األعظمي 

  لكن له طرق أخرى يرقى مبجموعها إىل احلسن لذا أوردته يف صحيح أيب داود ويف صحيح اجلامع : قال األلباين 
 _________  

عن هالل بن حيىي قال مسعت يوسف بن خالد السميت يقول قلت لعبيدة بن " صنف قال األلباين تعليقا على قول امل
معتب هذا الذي ترويه عن إبراهيم مسعته كله قال منه ما مسعته ومنه ما أقيس عليه قال قلت فحدثين مبا مسعت فإين 

تفريب فال جيوز يوسف بن خالد السميت هذا متروك وكذبه ابن معني كما يف ال: قال  -" أعلم بالقياس منك 
  االعتماد على جرحه 

حدثناه أبو موسى حدثنا أبو أمحد ثنا شريك عن األعمش ح و ثنا موسى نا مؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان  - ١٢١٥
و لست أعرف علي بن : قال أبو بكر : عن األعمش عن املسيب بن رافع عن رجل من األنصار عن أيب أيوب 

 -علمي  -هللا هو و ال أفهم ألقي أبا أيوب أم ال ؟ وال حيتج مبثل هذه األسانيد الصلت هذا وال أدري من أي بالد ا
  إال معاند أو جاهل 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب صالة التسبيح إن صح اخلرب فإن يف القلب من هذا اإلسناد شيء

 -عزيز أبو شعيب العدين نا موسى بن عبد ال -أملى بالكوفة  -حدثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم  - ١٢١٦
حدثين احلكم بن أبان حدثين عكرمة عن ابن عباس : قال  -وهو الذي يقال له القنباري مسعته يقول أصلي فارسي 

  : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للعباس بن عبد املطلب : 
ذلك غفر اهللا ذنبك أوله وآخره يا عباس يا عماه أال أعطيك أال أجزيك أال أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت 

ـ قدميه وحديثه خطأه وعمده صغريه وكبريه سره وعالنيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ يف كل 



سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله : ركعتني بفاحتة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة قلت وأنت قائم 
رة مث تركع وتقول وأنت راكع عشرا مث ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عشرا مث إال اهللا واهللا أكرب مخس عشرة م

تسجد فتقوهلا عشرا مث ترفع رأسك فتقوهلا عشرا مث تسجد فتقوهلا عشرا مث ترفع رأسك فتقوهلا عشرا فذلك مخس 
فعل ففي كل وسبعون يف كل ركعة تفعل يف أربع ركعات إن استطعت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل فإن مل ت

  مجعة مرة فإن مل تفعل ففي كل شهر مرة فإن مل تفعل ففي سنة مرة فإن مل تفعل ففي عمرك مرة 
ورواه إبراهيم بن احلكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسال مل يقل فيه عن ابن عباس حدثناه حممد بن رافع نا 

  إبراهيم بن احلكم 
  ف لكن له شواهد يتقوى هبا لذا أوردته يف صحيح أيب داود إسناده ضعيف كما أشار املصن: قال األلباين 

  باب صالة الترغيب والترهيب

أخربين عامر بن سعد عن أبيه  -وهو ابن حكيم  -حدثنا عبد اهللا بن هاشم نا عبد اهللا بن منري ثنا عثمان  - ١٢١٧
سجد بين معاوية دخل فركع فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل ذات يوم من العالية حىت إذا مر مب: 

سألت ريب ثالثا فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة سألت ريب : ركعتني وصلينا معه ودعا ربه طويال مث انصرف إلينا فقال 
أن ال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها و سألته أن ال جيعل بأسهم بينهم 

  فمنعنيها 

حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ثنا أيب نا األعمش عن رجاء األنصاري عن عبد اهللا بن شداد بن  - ١٢١٨
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخرجت معه ألتمسه أسأل كل من مررت به : اهلاد عن معاذ بن جبل قال 

لقد رأيتك طولت : الة فقلت مر قبل حىت مررت فوجدته يصلي فانتظرته حىت انصرف وقد أطال الص: فيقول 
إين صليت صالة رغبة ورهبة سألت اهللا ثالثا فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة : تطويال ما رأيتك صليتها هكذا قال 

سألته أن ال يهلك أميت غرقا فأعطانيها وسألته أن ال يسلط عدوا من غريهم فأعطانيها وسألته أن ال يلقي بأسهم 
  بينهم فرد علي 

  ما روى عنه سوى األعمش : إسناده ضعيف رجاء األنصاري جمهول كما أشار إىل ذلك الذهيب بقوله : اين قال األلب

مسعت : حدثنا عثمان بن عمر نا شعبة عن أيب جعفر املدين قال : حدثنا حممد بن بشار و أبو موسى قاال  - ١٢١٩
أدع اهللا أن : صلى اهللا عليه و سلم فقال أن رجال ضرير أتى النيب : عمارة بن خزمية حيدث عن عثمان بن حنيف 

فادعه وقاال فأمره أن يتوضأ : إن شئت أخرت ذلك وهو خري وإن شئت دعوت قال أبو موسى قال : يعافيين قال 
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب : ويصلي ركعتني ويدعوا هبذا الدعاء : فيحسن وقاال : قال بندار 

: وشفعين فيه قال :  توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه فتقضي يل اللهم شفعه يف زاد أبو موسى الرمحة يا حممد إين
  وشفعين فيه : مث كأنه شك بعد يف 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب صالة االستخارة



أيوب بن  حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربنا حيوة أن الوليد بن أيب الوليد أخربه أن - ١٢٢٠
اكتم اخلطبة مث : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : خالد بن أيب أيوب األنصاري حدثه عن أبيه عن جده 

اللهم إنك تقدر وال أقدر وتعلم وال : توضأ فأحسن وضوءك مث صل ما كتب اهللا لك مث أمحد ربك وجمده مث قل 
خريا يل يف ديين ودنياي وآخريت فاقدرها يل  -ميها بامسها تس -أعلم وأنت عالم الغيوب فإن رأيت يل يف فالنة 

  اقدرها يل  -أو قال  -وإن كان غريها خريا يل منها يف ديين ودنياي وآخريت فاقض يل هبا 
  إسناده ضعيف أيوب بن خالد فيه لني وأبوه جمهول العني : قال األلباين 

  مجاع أبواب صالة الضحى و ما فيها من السنن

  باحملافظة على صالة الضحى باب الوصية

عن  -وهو ابن أيب حرملة  -نا حممد  -يعين ابن جعفر  -حدثنا علي بن حجر السعدي نا إمساعيل  - ١٢٢١
أوصاين خليلي بثلث ال أدعهن إن شاء اهللا أبدا أوصاين بصالة الضحى وبالوتر قبل : عطاء بن يسار عن أيب ذر قال 

  النوم وبصوم ثالثة أيام من كل شهر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثنا بشر بن خالد العسكري نا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب  - ١٢٢٢
  أوصاين خليلي بثالث بصوم ثالثة أيام من كل شهر وال أنام إال على الوتر وركعيت الضحى : هريرة قال 

  ألوابنيباب يف فضل صالة الضحى إذ هي صالة ا

حدثين  -هو ابن حوشب  -عن العوام  -يعين ابن هارون  -ثنا علي بن احلسني الدرمهي ثنا يزيد  - ١٢٢٣
أوصاين خليلي بثالث لست بتاركهن أن ال أنام إال على وتر وأن ال : سليمان بن أيب سليمان عن أيب هريرة قال 

  ن كل شهر أدع ركعيت الضحى فإهنا صالة األوابني وصيام ثالثة أيام م
   ١٢٨٦وصحيح أيب داود  ١١٦٤سليمان ال يعرف لكن احلديث صحيح كما بينته يف الصحيحة : قال األلباين 

ثنا حممد بن حيىي نا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي ببغداد ثنا خالد بن عبد اهللا وحدثين حممد بن  - ١٢٢٤
  ال حيافظ على صالة الضحى إال أواب : اهللا عليه و سلم  قال رسول صلى: عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  وهي صالة األوابني : قال 
مل يتابع هذا لشيخ إمساعيل بن عبد اهللا على إيصال هذا اخلرب رواه الدراودي عن حممد بن عمرو عن : قال أبو بكر 

  أيب سلمة مرسال ورواه محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة قوله 
   ١٩٩٤إسناده حسن وقد توبع ابن زرارة عليه خالفا للمؤلف كما تراه مبينا يف الصحيحة : أللباين قال ا

  باب فضل صالة الضحى والبيان أن ركعيت الضحى جتزىء من الصدقة اليت كنت على

  سالمي املرء يف كل يوم 



ن واصل عن حيىي بن عقيل ع -وهو ابن ميمون  -نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثين أيب ثنا مهدي  - ١٢٢٥
يصبح أحدكم وعلى كل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود عن أيب ذر 

سالمى منه صدقة فكل هتليلة و حتميدة و تكبرية و تسبيحة صدقة و أمر مبعروف و هنى عن منكر صدقة و جتزئ 
  من كل ذلك ركعتا الضحى 

  لسالمي وهي املفاصل اليت عليها الصدقة اليت جتزئ ركعتاباب ذكر عدد ا

  الضحى من الصدقة اليت على تلك املفاصل كلها 

مسعت أبا : نا أبو عمار احلسني بن حريث نا علي بن احلسني عن أبيه حدثين عبد اهللا بن بريدة قال  - ١٢٢٦
سان ثالمثائة وستون مفصال فعليه أن يتصدق يف اإلن: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بريدة يقول 

النخامة يف املسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن : ومن يطيق ذلك يا نيب اهللا ؟ قال : عن كل مفصل منه صدقة قال 
  الطريق فإن مل تقدر فركعتا الضحى جتزئك 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب تأخري صالة الضحى

يعين ابن زريع نا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباين  -معاذ العقدي نا يزيد  حدثنا بشر بن - ١٢٢٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج على قوم وهو يصلون الضحى يف مسجد قباء حني : عن زيد بن أرقم 

  صالة األوابني إذ رمضت الفصال : أشرقت الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
نا بشر بن معاذ نا محاد بن زيد ثنا أيوب عن القاسم بن عوف الشيباين عن زيد بن أرقم عن النيب صلى اهللا عليه و وث

  سلم حنوه 

  باب استحباب مسألة اهللا عز و جل يف صالة الضحى رجاء اإلجابة 

عن الضحاك  عن بكري -يعين ابن احلارث  -نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي أخربين عمرو  - ١٢٢٨
القرشي عن أنس وحدثنا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي نا ابن أيب مرمي نا بكر بن مضر أخربنا عمرو بن 

رأيت رسول اهللا صلى : احلارث عن بكري بن األشج عن الضحاك بن عبد اهللا القرشي حدثه عن أنس بن مالك قال 
إين صليت صالة رغبة ورهبة فسألت : ركعات فلما انصرف قال اهللا عليه و سلم يف سفر صلى سبحة الضحى مثان 

ريب ثالثا فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة سألته أن ال يقتل أميت بالسنني ففعل وسألته أن ال يظهر عليهم عدوا ففعل 
  أن ال يبتلي أميت بالسنني : وسألته أن ال يلبسهم شيعا فأىب علي قال أمحد بن عبد الرمحن 

حديثه هذا ووافقه  ٣١٤/  ١الضحاك بن عبد اهللا القرشي غري معروف ومع ذلك صحح احلاكم : ين قال األلبا
  الذهيب 

  باب صالة الضحى عند القدوم من السفر



أن : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف نا سامل بن نوح العطار أخربنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  - ١٢٢٩
  يكن يصلي الضحى إال أن يقدم من غيبة  النيب صلى اهللا عليه و سلم مل

  إسناده صحيح الصواف هذا هو اسحق بن ابراهيم بن حممد الباهلي البصري من شيوخ البخاري : قال األلباين 

ما رأيت : عن عائشة قالت  -وهو ابن شقيق  -ثنا يعقوب الدورقي ثنا معتمر عن خالد عن عبد اهللا  - ١٢٣٠
  سلم يصلي الضحى قط إال أن يقدم من سفر فيصلي ركعتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

خرب ابن عمر من اجلنس الذي أعلمت يف غري موضع من كتبنا أن املخرب والشاهد الذي جيب قبول : قال أبو بكر 
 خربه وشهادته من خيرب برؤية الشيء ومساعه وكونه ال من ينفي الشيء وإمنا يقول العلماء مل يفعل فالن كذا ومل يكن
كذا على املساحمة واملساهلة يف الكالم وإمنا يريدون أن فالنا مل يفعل كذا علمي وإن كذا مل يكن علمي و ابن عمر 

إمنا أراد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يصلي الضحى إال أن يقدم من غيبة أي مل أره صلى ومل خيربين ثقة أنه 
  كان يصلي الضحى إال أن يقدم من غيبة 

كان رسول : قلت لعائشة : ذا خرب عائشة رواه كهمس بن احلسن و اجلريري مجيعا عن عبد اهللا بن شقيق قال وهك
  ال إال أن جييء من مغيبه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قالت 

ثنا سامل بن حدثناه الدورقي ثنا عثمان بن عمر نا كهمس ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن كهمس ح وثنا بندار 
  نوح نا اجلريري ح و ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية عن اجلريري 

فهذه اللفظة اليت يف خرب كهمس و اجلريري من اجلنس الذي أعلمت أهنا تكلمت هبا على املساحمة : قال أبو بكر 
ليه و سلم يصلي و الدليل على ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا ع: واملساهلة وإمنا معناها ما قالوا يف خرب خالد احلذاء 

صحة ما تأولت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد صلى صالة الضحى يف غري اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة 
سأذكر هذه األخبار يف موضعها من هذا الكتاب إن شاء اهللا فاخلرب الذي جيب قبوله وحيكم به هو خرب من أعلم أن 

  أنه مل يصل : م صلى الضحى ال خرب من قال النيب صلى اهللا عليه و سل

باب صالة الضحى يف اجلماعة وفيه بيان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد صلى الضحى يف غري اليوم الذي كان يقدم 
  فيه من الغيبة 

نا أخرب: وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد بن حممد قال  - ١٢٣١
أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن : األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال 

حممد بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و حممد بن حيىي 
أن رسول اهللا صلى اهللا : حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك  قاال ثنا عثمان بن عمر أخربنا يونس عن الزهري عن

  عليه و سلم صلى يف بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا يف بيته 
  يف بيته يعين بيت عتبان بن مالك : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أعلمت أن احلكم للمخرب الذي خيرب  باب صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم عند الضحى وهذا من الباب الذي
  بكون الشيء ال من ينفي الشيء 



ثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي ثنا أبو عامر عن شعبة ح وثنا بندار حدثنا هشام بن عبد امللك ثنا شعبة عن  - ١٢٣٢
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى : أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال 

  هكذا حدثنا به خمتصرا : خرمي قال امل
سألنا عليا عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه : هذا اخلرب عندي خمتصر من حديث عاصم بن ضمرة : قال أبو بكر 

إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتني فهذه : و سلم قد أمليته قبل قال يف اخلرب 
  صالة الضحى 

   ١٢١١إسناده حسن وقد مضى مطوال  :قال األلباين 

  باب صالة الضحى يف السفر وهو من اجلنس الذي أعلمت أن النيب صلى اهللا عليه

  و سلم قد صلى الضحى يف غري اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة 

خربين ما أ: حدثنا بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  - ١٢٣٣
أحد أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى إال أم هانئ فإهنا حدثت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
دخل عليها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى مثان ركعات ما رأيته صلى صالة أخف منها غري أنه كان يتم الركوع 

  والسجود 

سلم من كل ركعتني من الثمان ركعات الاليت صالهن صالة باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ي
  الضحى 

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي ثنا عياض بن عبد اهللا عن خمرمة بن سليمان عن كريب عن  - ١٢٣٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم صلى سبحة الضحى مثان ركعات كان يسلم من : أم هانئ بنت أيب طالب 

  ركعتني كل 
   ٢٣٧إسناده ضعيف كما بينته يف ضعيف أيب داود : قال األلباين 

  باب التسوية بني القيام والركوع والسجود يف صالة الضحى

نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب بن مسلم ثنا عمي أخربين يونس عن الزهري حدثين عبيد اهللا بن عبد  - ١٢٣٥
سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس خيربين أن : بن احلارث قال  اهللا بن احلارث بن نوفل أن أباه عبد اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا خيربين عن ذلك إال أم هانئ بنت أيب طالب 
مث قام  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى بعدما النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل: أخربتين 

فلم أره سبحها قبل : فركع مثان ركعات ال أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب قالت 
  وال بعد 

  مجاع أبواب صالة التطوع قاعدا



  باب تقصري أجر صالة القاعد من صالة القائم يف التطوع

املكتب عن عبد اهللا بن بريدة عن عمران بن  نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو خالد أخربنا احلسني بن - ١٢٣٦
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الرجل قاعدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حصني قال 

  صالة القائم أفضل وصالة القاعد على النصف من صالة القائم : 

صطفى يف الصالة قاعدا فجعل صالته قاعدا كالصالة باب ذكر ما كان اهللا عز و جل خص به نبيه صلى اهللا عليه امل
  قائما يف األجر 

حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور ح وثنا أبو موسى نا حيىي بن سعيد ثنا سفيان حدثين  - ١٢٣٧
منصور ح وثنا بندار نا حيىي بن سعيد عن سفيان عن منصور عن هالل بن يساف عن أيب حيىي عن عبد اهللا بن 

إن صالة اجلالس على : حدثت أنك تقول : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي جالسا قلت : ال عمرو ق
  أجل ولكين لست كأحد منكم : النصف من صالة القائم قال 

  ! أجل : هذا لفظ حديث أيب موسى مل يقل بندار قال 

  باب التربع يف الصالة إذا صلى املرأ جالسا

د اهللا بن املبارك املخرمي ثنا أبو داود احلفري ح وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو داود حدثنا حممد بن عب - ١٢٣٨
رأيت النيب صلى اهللا عليه و : عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن محيد عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة قالت 

  سلم يصلي متربعا 

  ر علىباب إباحة صالة التطوع جالسا وإن مل يكن باملرء علة من مرض ال يقد

  الصالة قائما 

حدثنا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج ح وثنا حممد بن سنان القزاز و حممد بن صدران  - ١٢٣٩
: قاال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخربين عثمان بن أيب سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرمحن أخربه أن عائشة أخربته 

  لم مل ميت حىت كان أكثر صالته جالسا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  حىت كان كثري من صالته وهو جالس : وقال ابن رافع و ابن صدران 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يكثر من التطوع جالسا وإن مل يكن به مرض بعدما 
  أسن وحطمه الناس 

ن عروة ح وثنا علي بن حجر السعدي أخربنا جرير ح وثنا ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن هشام ب - ١٢٤٠
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي : يوسف بن موسى نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 



: وهو جالس بعدما دخل يف السن فإذا بقي من السورة ثالثون أو أربعون آية قام فقرأها مث ركع غري أن عليا قال 
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقرأ يف شيء من صالة الليل جالسا حىت إذا دخل يف السن كان رس

ثنا بندار نا حيىي ثنا كهمس ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن اجلريري كالمها عن عبد اهللا بن  - ١٢٤١
  بعدما حطمه الناس : ؟ قالت أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي قاعدا : شقيق قال قلت لعائشة 

  بعدما حطمه الناس ! نعم : قالت : وقال الدورقي 

  باب الترتل يف القراءة إذا صلى املرء جالسا

حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ح وثنا عبد اهللا بن هاشم  - ١٢٤٢
: السائب بن يزيد عن املطلب بن أيب وداعة عن حفصة قالت ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن 

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف سبحته جالسا حىت إذا كان قبل موته بعام فكان يصلي يف 
  سبحته جالسا فيقرأ السورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول منها 

  مل يقل ابن هاشم يف سبحته 

  عض القراءة والقيام لبعض يف الركعة الواحدةباب إباحة اجللوس لب

كان النيب : نا علي بن حجر السعدي مرة أخربنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  - ١٢٤٣
  صلى اهللا عليه و سلم يصلي جالسا وكان إذا بقي عليه من السورة ثالثون أو أربعون آية قام فقرأها مث ركع 

دورقي نا ابن علية نا الوليد بن أيب هشام ح وثنا مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب قاال حدثنا يعقوب ال - ١٢٤٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا إمساعيل عن الوليد بن أيب هشام عن أيب بكر بن حممد بن عمرة عن عائشة قالت 

  ة و سلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ اإلنسان أربعني آي

باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صفة صالته جالسا حسب بعض العلماء إنه خالف هذا 
  اخلرب الذي ذكرناه 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قاال حدثنا هشيم أخربنا خالد عن عبد اهللا بن شقيق  - ١٢٤٥
كان يصلي ليال طويال قائما : هللا عليه و سلم من التطوع فقالت سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى ا: قال 

  وليال طويال جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد 

عن بديل و أيوب عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة  -يعين ابن زيد  -حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد  - ١٢٤٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ليال طويال قائما فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا : قالت 

  ركع قاعدا 



أنه سأهلا عن : حدثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا أبو خالد ثنا محيد عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة  - ١٢٤٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ليال طويال : صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا فقالت 

  قائما فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وإذا صلى قائما ركع قائما 
كذب محيد وكذب عبد اهللا بن شقيق حدثين أيب عن عائشة : فحدثت به هشام بن عروة فقال : فقال أبو خالد 

حىت دخل يف السن فكان يقرأ السور فإذا بقي منها  ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا قط: قالت 
  السور : آيات قام فقرأهن مث ركع هكذا قال أبو بكر 

قد أنكر هشام بن عروة خرب عبد اهللا بن شقيق إذ ظاهره كان عنده خالف خربه عن أبيه عن عائشة : قال أبو بكر 
فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد : قيق عن عائشة وهو عندي غري خمالف خلربه ألن يف رواية خالد عن عبد اهللا بن ش

وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد فعلى هذه اللفظة هذا اخلرب ليس خبالف خرب عروة و عمرة 
عن عائشة ألن هذه اللفظة اليت ذكرها خالد دالة على أنه كان إذا كان مجيع القراءة قاعدا ركع قاعدا وإذا كان 

ائما ركع قائما ومل يذكر عبد اهللا بن شقيق صفة صالته إذا كان بعض القراءة قائما وبعضها قاعدا مجيع القراءة ق
وإمنا ذكره عروة و أبو سلمة و عمرة عن عائشة إذا كانت القراءة يف احلالتني مجيعا بعضها قائما وبعضها قاعدا 

كيف : ومل يذكر عروة وال أبو سلمة وال عمرة فذكر أنه كان يركع وهو قائم إذا كانت قراءته يف احلالتني كلتيهما 
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يفتتح هذه الصالة اليت يقرأ فيها قائما وقاعدا ويركع قائما وذكر ابن سريين عن 

  عبد اهللا بن شقيق عن عائشة ما دل على أنه كان يفتتحها قائما 

هيم عن ابن سريين عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي عن حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن يزيد بن إبرا - ١٢٤٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصالة قائما ركع قائما وإذا : عائشة قالت 

  افتتح الصالة قاعدا ركع قادعا 
صالة قائما مث قعد وقرأ انبغى له أن فهذا اخلرب يبني هذه األخبار كلها فعلى هذا اخلرب إذا افتتح ال: قال أبو بكر 

يقوم فيقرأ بعض قراءته مث يركع وهو قائم فإذا افتتح صالته قاعدا قرأ مجيع قراءته مث يركع وهو قائم فإذا افتتح 
  صالته قاعدا قرأ مجيع قراءته وهو قاعد مث ركع وهو قاعد إتباعا لفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  طجع عن أجر صالة القاعدباب تقصري أجر صالة املض

حدثنا حممد بن العالء بن كريب و أبو سعيد األشج قاال نا أبو خالد حسني املكتب وثنا بندار ثنا حيىي  - ١٢٤٩
حدثنا حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة عن عمران  -يعين ابن زريع  -عن حسني ح وثنا أمحد بن املقدام ثنا يزيد 

  صالة النائم على نصف صالة القاعد :  عليه و سلم قال عن النيب صلى اهللا: بن حصني 
قد كنت أعلمت قبل أن العرب توقع اسم النائم على املضطجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم وإمنا : قال أبو بكر 

ل بالنوم ال املضطجع ال زائل العقل بالنوم إذ زائل العق: وصالة النائم : أراد املصطفى صلى اهللا عليه و سلم بقوله 
  يعقل الصالة يف وقت زوال العقل 

باب صفة صالة املضطجع خالف ما يتومهه العامة إذ العامة إمنا تأمر املصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه 
  والنيب صلى اهللا عليه و سلم أمر املصلي مضطجعا أن يصلي على جنب 



بن جنادة نا وكيع مجيعا عن إبراهيم بن طهمان عن حسني نا حممد بن عيسى نا ابن املبارك ح وثنا سلم  - ١٢٥٠
كان يب الباصور فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن : املعلم عن عبد اهللا بن بريدة عن عمران بن حصني قال 

  صل قائما فإن مل تستطع فجالسا فإن مل تستطع فعلى جنب : الصالة فقال 
  سري كانت يب بوا: ويف حديث ابن املبارك قال 

  مجاع أبواب صالة التطوع يف السفر

  باب التطوع بالنهار للمسافر خالف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يوم فتح مكة الضحى مثان ركعات : خرب أم هانئ : قال أبو بكر  - ١٢٥١
  قد خرجته من قبل 

  توبةباب صالة التطوع يف السفر قبل صالة املك

أعرسنا مع : حدثنا حممد بن بشار نا حيىي حدثنا يزيد بن كيسان حدثين أبو حازم عن أيب هريرة قال  - ١٢٥٢
ليأخذ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم نستيقظ حىت طلعت الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فلنا فدعا باملاء فتوضأ مث صلى سجدتني مث أقيمت كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فغ
  الصالة فصلى الغداة 

قد خرجت هذه القصة يف غري هذا املوضع يف نوم النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الصبح حىت طلعت 
  الشمس 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

ال أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قا - ١٢٥٣
سافرت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مثانية : صفوان بن سليم عن أيب بسرة الغفاري عن الرباء بن عازب أنه قال 

عشر سفرا فلم أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يترك ركعتني حني تزيغ الشمس فلم أره يترك ركعتني قبل 
  الظهر 

عن صفوان بن سليم  -هو فليح  -بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربنا الليث و أبو حيىي بن سليمان ثنا يونس 
  فلم أره يترك ركعتني قبل الظهر : هبذا اإلسناد حنوه غري أنه قال 

   ٢٢٢إسناده ضعيف أبو بسرة الغفاري ال يعرف لذا خرجت احلديث يف ضعيف أيب داود : قال األلباين 

روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إين خائف أن ال جتوز روايتها إال تبني علتها ال إهنا أعجوبة يف وقد  - ١٢٥٤
صليت مع : املنت إال أهنا أعجوبة يف اإلسناد يف هذه القصة رووا عن نافع و عطية بن سعد العويف عن ابن عمر قال 

ر الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتني والعصر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلضر والسفر فصليت معه يف احلض
أربع ركعات ليس بعدها شيء واملغرب ثالثا وبعدها ركعتني والعشاء أربعا وبعدها ركعتني والغداة ركعتني وقبلها 

ركعتني وصليت معه يف السفر الظهر ركعتني وبعدها ركعتني والعصر ركعتني وليس بعدها شيء واملغرب ثالثا 



ل هي وتر النهار ال ينقص يف حضر وال سفر والعشاء ركعتني وبعدها ركعتني والغداة ركعتني وبعدها ركعتني وقا
  وقبلها ركعتني 

  ناه أبو اخلطاب نا مالك بن سعري نا ابن أيب ليلى عن نافع و عطية بن سعد العويف عن ابن عمر 
و فراس و حجاج بن أرطاة منهم وروى هذا اخلرب مجاعة من الكوفيني عن عطية عن ابن عمر منهم أشعت بن سوار 

  من اختصر احلديث ومنهم من ذكره بطوله 
وهذا اخلرب ال خيفى على عامل باحلديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن عمر رمحه اهللا ينكر التطوع يف 

لم ال يصلي رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أمت الصالة وقال 
  قبلها وال بعدها يف السفر 

إسناده ضعيف لضعف ابن أيب ليلى وامسه حممد بن عبد الرمحن ومثله عطية العويف ومتنه عن ابن عمر : قال األلباين 
  منكر كما بينه املؤلف 

رأيت : ول حدثنا بندار نا حيىي نا بن أيب ذئب حدثين عثمان بن عبد اهللا بن سراقة قال مسعت بن عمر يق - ١٢٥٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي قبلها وال بعدها يف السفر 

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباين 

أنه رأى : نا ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة  -يعين ابن عمر  -وحدثناه بندار نا عثمان  - ١٢٥٦
أن خالك ينهى عن هذا فسألت : لك السفر عبد اهللا بن عمر فقيل حفص بن عاصم يسبح يف السفر ومعهم يف ذ

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصنع ذلك ال يصلي قبل الصالة وال بعدها : ابن عمر عن ذلك فقال 
  صل بالليل ما بدأ لك : أصلى بالليل ؟ فقال : قلت 

  ) لى شرط البخاري والذي قبله ع( إسناده صحيح كالذي قبله : قال األلباين 

حدثنا بندار نا حيىي بن سعيد نا عيسى بن حفص ح نا حيىي بن حكيم نا حيىي بن سعيد عن عيسى بن  - ١٢٥٧
كنت مع بن : حدثين أيب قال : نا أيب وقال حيىي : قال : قال بندار  -يعين ابن عاصم بن عمر بن اخلطاب  -حفص 

قال ما  -يعين يصلون  -صرف إىل طنفسة له فرأى قوما يسبحون عمر يف سفر فصلى الظهر والعصر ركعتني مث ان
لو كنت مصليا قبلها أو بعدها ألمتمتها صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت يسبحون قال : يصنع هؤالء قال 

  و سلم حىت قبض فكان ال يزيد على ركعتني وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك 
  هذا لفظ حديث حيىي بن حكيم 

لو كنت مسبحا ألمتمت الصالة : فابن عمر رمحه اهللا ينكر التطوع يف السفر بعد املكتوبة ويقول : بكر قال أبو 
فكيف يرى النيب صلى اهللا عليه و سلم يتطوع بركعتني يف السفر بعد املكتوبة من صالة الظهر مث ينكر على من 

  م بابن عمر وأحفظ حلديثه من عطية بن سعد يفعل ما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم و سامل و حفص بن عاصم أعل

أن عبد اهللا : وقد حدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو اليمان أخربنا شعيب عن الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا  - ١٢٥٨
بن عمر كان ال يسبح يف السفر سجدة قبل صالة املكتوبة وال بعدها حىت يقوم من جوف الليل وكان ال يترك 

  لليل القيام من جوف ا



وحدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو اليمان أخربنا شعيب عن الزهري أخربين عاصم بن عبد اهللا أن حفص بن  - ١٢٥٩
لو : أنه سأل عبد اهللا بن عمر عن تركه السبحة يف السفر فقال له عبد اهللا : عاصم بن عمر ابن اخلطاب أخربه 

  سبحت ما باليت أن أمت الصالة 
ال انا كنا : هل سألت أنت عبد اهللا بن عمر عما سأله عنه حفص بن عاصم ؟ قال سامل :  فقلت لسامل: قال الزهري 

  هنابه عن بعض املسألة 
فخرب سامل و حفص يدالن على أن خرب عطية عن ابن عمر وهم و ابن أيب ليلى واهم يف مجعه بني نافع : قال أبو بكر 

إنه ال جيوز أن حيتج باإلنكار على : ذا من اجلنس الذي نقول و عطية يف خرب ابن عمر يف التطوع يف السفر إال أن ه
اإلثبات و ابن عمر رمحه اهللا وإن مل ير النيب صلى اهللا عليه و سلم متطوعا يف السفر فقد رآه غريه يصلي متطوعا يف 

  غري موضع من كتبنا السفر واحلكم ملن خيرب برؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ملن مل يره هذه مسألة قد بينتها يف 

  باب صالة التطوع يف السفر عند توديع املنازل

وكان له مروة  -حدثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي نا عبد السالم بن هاشم نا عثمان بن سعد الكاتب  - ١٢٦٠
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ينزل منزال إال ودعه بركعتني : عن أنس بن مالك قال  -وعقل 
ذكر أبو حفص : " من طريق ابن خزمية قال الذهيب معلقا عليه  ٣١٦ - ٣١٥/  ١رواه احلاكم : عظمي قال األ

  " الفالس عبد السالم هذا فقال ال أقطع على أحد بالكذب إال عليه 
   ١٠٤٧إسناده ضعيف كما بينته يف الضعيفة : قال األلباين 

  باب صالة التطوع بالليل يف السفر على األرض

عن شرحبيل بن  -وهو ابن بالل  -دثنا حممد بن مسكني اليماين حدثنا حيىي بن حسان حدثنا سليمان ح - ١٢٦١
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أناخ راحلته مث نزل فصلى عشر : سعد قال مسعت جابر بن عبد اهللا قال 

  جر مث صلى بنا الصبح ركعات وأوتر بواحدة صلى ركعتني ركعتني مث أوتر بواحدة مث صلى ركعيت الف
هذا خرب يصرح بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى ركعيت الفجر يف السفر واألخبار اليت رويناها : قال أبو بكر 

يف كتاب الكبري يف نوم النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الصبح حىت طلعت الشمس وإنه صلى ركعيت الفجر 
  مث صلى الصبح 

  ده ضعيف شرحبيل بن سعد اختلط بآخره إسنا: قال األلباين 

  مجاع أبواب صالة التطوع يف السفر على الدواب

باب إباحة الوتر على الراحلة يف السفر حيث توجهت باملصلي الراحلة ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم 
  الفريضة وأن الوتر على الراحلة غري جائز كصالة الفريضة 



ى نا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن حدثنا يونس بن عبد األعل - ١٢٦٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غري أنه ال : أبيه قال 

  يصلي عليها املكتوبة 

  ترباب ذكر خرب غلط يف االحتجاج به بعض من مل يتبحر العلم ممن زعم أن الو

  على الراحلة غري جائز 

حدثنا يعقوب الدورقي نا حممد بن مصعب نا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن  - ١٢٦٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف السفر حيث توجهت به : بن ثوبان عن جابر ابن عبد اهللا قال 
  اخ فصلى باألرض راحلته فإذا أراد املكتوبة أو الوتر أن

توهم بعض الناس أن هذا اخلرب دال على خالف خرب ابن عمر واحتج هبذا اخلرب أن الوتر غري جائز : قال أبو بكر 
على الراحلة وهذا غلط وإغفال من قائله وليس هذا اخلرب عندنا وال عند من مييز بني األخبار يضاد خرب ابن عمر 

ل واحد منهما أخرب مبا رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعله وجيب على من بل اخلربان مجيعا متفقان مستعمالن وك
علم اخلربين مجيعا إجازة كال اخلربين قد رأى بن عمر النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر على راحلته فأدى ما رأى 

اهللا عليه و سلم فجائز  ورأى جابر النيب صلى اهللا عليه و سلم أناخ راحلته فأوتر باألرض فأدى ما رأى النيب صلى
أن يوتر املرء على راحلته كما فعل صلى اهللا عليه و سلم وجائز أن ينيخ راحلته فينزل فيوتر على األرض إذ النيب 

صلى اهللا عليه و سلم قد فعل الفعلني مجيعا ومل يزجر عن أحدمها بعد فعله وهذا من اختالف املباح ولو مل يوتر النيب 
على األرض وقد أوتر على الراحلة كان غري جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر على  صلى اهللا عليه و سلم

األرض ولكن ملا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم الفعلني مجيعا كان املوتر باخليار يف السفر إن أحب أوتر على 
ورا إذا أمكن استعماله راحلته وإن شاء نزل فأوتر على األرض وليس شيء من سنته صلى اهللا عليه و سلم مهج

وإمنا يترك بعض خربه ببعض إذا مل ميكن استعماهلا مجيعا وكان أحدمها يدفع اآلخر يف مجيع جهاته فيجب حينئذ 
طلب الناسخ من اخلربين واملنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دون املنسوخ ولو جاز ألحد أن يدفع خرب ابن عمر 

جابر خبرب ابن عمر ألن أخبار ابن عمر يف وتر النيب صلى اهللا عليه و سلم خبرب جابر كان أجوز آلخر أن يدفع خرب 
على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح من خرب جابر ولكن غري جائز لعامل أن يدفع أحد هذين اخلربين باآلخر بل 

  يستعمالن مجيعا على ما بينا وقد خرجت طرق خرب بن عمر يف كتاب الكبري 
  صدوق كثري اخلطأ : د بن مصعب وهو القرقساين حمم: قال األلباين 

  باب إباحة صالة التطوع على الراحلة يف السفر حيث توجهت بالراكب

حدثنا عبيد اهللا وقال : حدثنا أبو خالد قال عبد اهللا قال : حدثنا أبو كريب و عبد اهللا بن سعيد قاال  - ١٢٦٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حيث : ل حممد بن العالء عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قا

وكان ابن عمر : يصلي على راحلته حيث توجهت به راحلته وقاال : توجهت به راحلته وقال عبد اهللا بن سعيد 
  يفعل ذلك 



رأيت رسول اهللا : حدثنا بندار ثنا عبد األعلى نا معمر عن الزهري عن عبد اهللا بن عامر عن أبيه قال  - ١٢٦٥
  لى اهللا عليه و سلم يصلي على راحلته حيث توجهت ص

باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به 
  إذا كانت متوجهة حنو القبلة 

ض عن جعفر بن حدثنا علي بن احلسني الدرمهي و احلسني بن عيسى البسطامي قاال حدثنا أنس بن عيا - ١٢٦٦
  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي على راحلته متوجها إىل تبوك : حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

 أن رسول: عن سعيد بن جبري عن ابن عمر  -وهو ابن أيب سليمان  -حدثنا بندار نا حيىي نا عبد امللك  - ١٢٦٧
  } أينما تولوا فثم وجه اهللا { : اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على راحلته متوجها من مكة فنزلت 

باب إباحة صالة التطوع يف السفر على احلمر وخيطر ببايل يف هذا اخلرب داللة على أن احلمار ليس بنجس وأن كان 
  ال يؤكل حلمه إذ الصالة على النجس غري جائزة 

: ا أمحد بن عبدة أخربنا حممد بن دينار عن عمر بن حيىي حدثين سعيد بن يسار عن ابن عمر قال حدثن - ١٢٦٨
   -يعين التطوع  -وهو متوجه حنو خيرب  -أو على محارة  -رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على محار 

  هذا حممد بن دينار الطاحي البصري : قال أبو بكر 

  راكبا يف السفرباب اإلمياء بالصالة 

إمنا : حدثنا علي بن املنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد امللك عن سعيد بن جبري عن ابن عمر أنه قال  - ١٢٦٩
أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك يف السفر كان رسول اهللا } فأينما تولوا فثم وجه اهللا { : نزلت هذه اآلية 

  لى راحلته تطوعا يومئ برأسه حنو املدينة صلى اهللا عليه و سلم إذا رجع من مكة يصلي ع

  باب صفة الركوع والسجود يف الصالة راكبا

حدثنا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريج أخربنا أبو الزبري أنه مسع جابر بن  - ١٢٧٠
ل يف كل وجه ولكنه خيفض رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو على راحلته يصلي النواف: عبد اهللا يقول 

  السجدتني من الركعتني ويومئ إمياء 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  مجاع أبواب األوقات اليت ينهى عن صالة التطوع فيهن

  باب النهي عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس



  بذكر لفظ عام مراه خاص 

قاال  -يعين ابن احلارث  -ح وثنا الصنعاين نا خالد  -يعين ابن جعفر  -حممد  حدثنا حممد بن بشار نا - ١٢٧١
من أصحاب النيب : حدثين رجال أحسبه قال : حدثنا شعبة عن قتادة قال مسعت رفيعا أبا العالية عن ابن عباس قال 

و سلم هنى عن الصالة يف أن النيب صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه و سلم فيهم عمر بن اخلطاب وأعجبهم إيل عمر 
  ساعتني بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الصبح حىت تطلع الشمس 

  قال حدثين نفر أعجبهم إيل عمر : وقال الصنعاين 

أخربنا أبو العالية : عن قتادة قال  -وهو ابن زاذان  -حدثنا أمحد بن منيع حدثنا هشيم أخربنا منصور  - ١٢٧٢
 -وكان من أحبهم إيل  -واحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم منهم عمر  مسعت غري: عن ابن عباس قال 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 

ىت تطلع الشمس وال ال صالة بعد الصبح ح: باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 
إخبار النيب صلى اهللا : بعد العصر حىت تغرب الشمس بعض صالة التطوع ال املكتوبة ومجيع التطوع قال أبو بكر 

من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها دالة وإمجاع املسلمني مجيعا على أن الناسي إذا نسي الصالة : عليه و سلم 
ن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح وقبل مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أ

غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا هنى من التطوع بعد الصبح قبل طلوع 
الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس إذ لو كان هنيه عن مجيع الصالة فرضها وتطوعها مل جيز أن تصلى فريضة 

لصبح قبل طلوع الشمس وال بعد العصر قبل غروب الشمس وإن كان ناسيا هلا فذكرها يف أحد هذين بعد ا
  الوقتني والدليل الثاين أنه إمنا أراد بعض التطوع ال كلها سأبينه يف موضعه من هذا الكتاب إن شاء اهللا 

  باب الزجر عن حتري الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا

ت ال يكون خالف النطق وال جيوز االحتجاج بالسكت على النطق على ما يتومهه بعض من والدليل على أن السك
ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس : يدعي العلم إذ لو جاز االحتجاج بالسكت على النطق لكان يف قوله 

  إباحة الصالة إذا طلعت الشمس وإن كان املصلي متحريا بصالته طلوع الشمس 

بن بشار نا حيىي نا هشام بن عروة حدثين أيب عن ابن عمر ح وثنا حممد بن العالء بنكريب ثنا نا حممد  - ١٢٧٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حتروا بصالتكم طلوع : ابن بشر نا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال 

إذا برز حاجب الشمس : سلم  الشمس وال غروهبا فإهنا تغرب بني قرين شيطان وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  فأمسكوا عن الصالة حىت يستوي فإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصالة حىت تغيب 

  فإهنا تطلع بقرين شيطان : أبو كريب : وهذا حديث يندار وقال 

ة بن قال مسر: مسعت املهلب بن أيب صفرة يقول : حدثنا بندار نا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك قال  - ١٢٧٤
ال تصلوا حني تطلع الشمس وال حني تغرب فإهنا تطلع بني قرين : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : جندب 



  شيطان وتغرب بني قرين شيطان 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها : ويف خرب الصناحبي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 عليه و سلم ملا هنى عن الصالة يف تلك الساعة قد هنى عن الصالة بعد طلوع الشمس داللة على أن النيب صلى اهللا
  حىت ترتفع 

  حىت ترتفع : وكذا خرب عمرو بن عبسة 
  خرجت هذين اخلربين يف غري هذا الباب 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النهي عن التطوع نصف النهار حىت تزول الشمس

ت أن االحتجاج بالسكت على النطق غري جائز إذ لو جاز االحتجاج بالسكت على وهذا من اجلنس الذي أعلم
النطق جلاز االحتجاج بأخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال بعد العصر 

صالة التطوع قد سكت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذه األخبار عن الزجر عن : حىت تغرب الشمس أن يقال 
هذه االخبار خالف االخبار اليت فيها النهي : الصالة يف ذلك الوقت جائزة أو يقال : إذا قام قائم الظهرية فيقال 

  عن الصالة إذا قام قائم الظهرية 

حدثنا يونس بن عبد األعلى الصديف حدثنا ابن وهب وأخربنا ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم قال  - ١٢٧٥
أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عياض بن عبد اهللا عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أخربين : 

يا رسول اهللا أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرين أن ال أصلي فيها ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : سلم فقال 
  لع الشمس إذا صليت الصبح فأقصر عن الصالة حىت تط: نعم : و سلم 

حىت ترتفع الشمس فإهنا تطلع بني قرين الشيطان مث الصالة مشهودة حمضورة متقبلة حىت : وقال ابن عبد احلكم 
ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصالة حىت متيل الشمس فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة احلر من فيح 

بلة حىت يصلي العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصالة جهنم فإذا مالت الشمس فالصالة حمضورة مشهودة متق
  حىت تغرب الشمس 

  مث الصالة مشهودة حمضورة متقبلة حىت يصلي الصبح : صلوات وقال ابن عبد احلكم : قال يونس قال 
ولو جاز االحتجاج بالسكت على النطق كما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على املنصوص جلاز : قال أبو بكر 

ن حيتج بأخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت أ
تغرب الشمس فإباحة الصالة عند بروز حاجب الشمس قبل أن ترتفع وبإباحة الصالة إذا استوت الشمس قبل أن 

 عليه و سلم وال يعاند االحتجاج بالسكت تزول ولكن غري جائز عند من يفهم الفقه ويدبر أخبار النيب صلى اهللا
  على النطق وال مبا يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على املنصوص 

ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس : وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم على مذهب من خالفنا يف هذا اجلنس 
و الدليل الذي ال حيتمل غريه ومذهبنا خالف دال عنده على أن الشمس إذا طلعت فالصالة جائزة وزعم أن هذا ه

إن النص أكثر من الدليل وجائز أن ينهى عن الفعل إىل وقت وغاية وقد ال يكون يف النهي : هذا األصل حنن نقول 
عن ذلك الفعل إىل ذلك الوقت والغاية داللة على أن الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وتلك الغاية إذا وجد هني 



بعد ذلك الوقت ومل يكن اخلربان إذا رويا على هذه القصة متهاترين متكاذبني متناقضني على ما  عن ذلك الفعل
  يزعم بعض من خالفنا يف هذه املسألة 

فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت { : ومن هذا اجلنس الذي أعلمت يف كتاب معاين القرآن من قوله جل وعال 
وهي إذا نكحت } حىت تنكح زوجا غريه { ثالثا على املطلق يف نص كتابه فحرم اهللا املطلقة } تنكح زوجا غريه 

زوجا غريه ال حتل له وهي حتت زوج ثان وقد ميوت عنها أو يطلقها أو ينفسخ النكاح ببعض املعاين اليت ينفسخ 
ث بعد ذلك النكاح بني الزوجني قبل املسيس وال حيل أيضا للزوج األول حىت يكون من الزوج الثاين مسيس مث حيد

بالزوج موت أو طالق أو فسخ نكاح مث تعتد به فلو كان التحرمي إذا كان إىل وقت غاية كالدليل الذي ال حيتمل 
غريه أن يكون احملرم إىل وقت غاية صلى ال بعد الوقت ال حيتمل غريه لكانت املطلقة ثالثا إذا تزوجها زوجا غريه 

قبل أن حيدث بالزوج موت أو طالق منه وقبل أن تنقض عدهتا ومن حلت لزوجها األول قبل مسيس الثاين إياها و
يفهم أحكام اهللا يعلم أهنا ال حتل بعد حىت تنكح زوجا غريه وحىت يكون هناك مسيس من الزوج إياها أو موت زوج 

  عاىل أو طالقه أو انفساخ النكاح بينهما مث عدة متضي هذه مسألة طويلة سأبينها يف كتاب العلم إن شاء اهللا ت
واعترض بعض من ال حيسن العلم والفقه فادعى يف هذه اآلية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله فزعم أن النكاح ههنا 

إمنا أراد } حىت تنكح زوجا غريه { : الوطء وزعم أن النكاح على معنيني عقد ووطء وزعم أن قوله عز و جل 
حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن حيسن لغة العرب من أهل الوطء وهذه فضيحة مل نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم وال 

وطئت : جامعت املرأة زوجها وال مسعنا أحدا جييز أن يقال : اإلسالم وال ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة أن يقول 
تزوجت املرأة زوجا ومل نسمع عربيا يقول : املرأة زوجها وإمنا أضاف إليها النكاح يف هذا املوضع كما تقول العرب 

وطئت املرأة زوجها وال جامعت املرأة زوجها ومعىن اآلية على ما أعلمت أن اهللا عز و جل قد حيرم الشيء يف : 
  كتابه إىل وقت وغاية وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت أيضا 

  فيه لني : إسناده ضعيف عياض قال احلافظ : قال األلباين 

اهللا عليه و سلم عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر باب ذكر الدليل على أن هني النيب صلى 
حىت تغرب هني خاص ال عام إمنا أراد بعض التطوع ال كله وقد أعلمت قبل يف الباب الذي تقدم أنه مل يرد هبذا 

  النهي هنيا عن صالة الفريضة 

أخربنا : العزيز بن أمحد بن حممد قال  وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي نا عبد - ١٢٧٦
أخربنا أبو طاهر حممد بن : األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد الصابوين قراءة عليه قال 

الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا نصر بن علي اجلهضمي أخربنا عبد 
أن النيب صلى اهللا عليه : ن طلحة بن حيىي عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عائشة عن أم سلمة اهللا بن داود ع

  و سلم إمنا صلى الركعتني بعد العصر ألنه مل يكن صلى بعد الظهر شيئا 
  إسناده حسن وهو على شرط مسلم : قال األلباين 

ن عبد األعلى حدثنا املعتمر قال مسعت حممدا عن أيب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاين حممد ب - ١٢٧٧
أي رسول : دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد العصر فصلى ركعتني فقلت : سلمة أن أم سلمة قالت 

  إنه قدم وفد من بين متيم فشغلوين عن ركعتني كنت أركعهما بعد الظهر : اهللا أي صالة هذه ؟ ما كنت تصليها قال 



  طرق هذا اخلرب يف كتاب الكبري خرجت 
فالنيب صلى اهللا عليه و سلم قد تطوع بركعتني بعد العصر قضاء الركعتني اللتني كان يصليهما بعد : قال أبو بكر 

الظهر فلو كان هنيه عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس عن مجيع التطوع ملا جاز أن يقضي ركعتني كان 
بعد العصر وإمنا صالمها إستحبابا منه للدوام على عمل التطوع ألنه أخرب صلى اهللا  يصليهما بعد الظهر فيقضيهما

  أن أفضل األعمال أدومها وكان صلى اهللا عليه و سلم إذا عمل عمال أحب أن يداوم عليه : عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

وهو ابن أيب  -اعيل بن جعفر ثنا حممد والدليل على ما ذكرت أن علي بن حجر حدثنا قال ثنا إمس - ١٢٧٨
أنه سأل عائشة عن السجدتني اللتني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليهما بعد : عن أيب سلمة  -حرملة 

كان يصليهما قبل العصر مث إنه شغل عنهما أو نسيهما فصالمها بعد العصر مث أثبتهما وكان : العصر يف بيتها قالت 
  ثبتها إذا صلى صالة أ

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال للرجلني بعد : ويف خرب جابر بن يزيد بن األسود السوائي عن أبيه  - ١٢٧٩
إذا صليتما يف رحالكما مث جئتما واإلمام يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة سأخرجه إن : فراغه من صالة الفجر 

  شاء اهللا بتمامه 
ه يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قاال حدثنا هشيم أخربنا يعلي بن عطاء أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا

  عن جابر بن يزيد السوائي عن أبيه 
والنيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اخلرب قد أمر من صلى الفجر يف رحله أن يصلي مع اإلمام وأعلم : قال أبو بكر 

لنهي عن الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس هنيا عاما ال هنيا خاصا مل أن صالته تكون مع اإلمام نافلة فلو كان ا
سيكون : جيز ملن صلى الفجر يف الرحل أن يصلي مع اإلمام فيجعلها تطوعا وأخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم 
على إن  عليكم أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم سبحة فيها داللة

اإلمام إذا أخر العصر أو الفجر أو مها إن على املرء أن يصلي الصالتني مجيعا لوقتهما مث يصلي مع اإلمام وجيعل 
  صالته معه سبحة وهذا تطوع بعد الفجر وبعد العصر 

 وقد أمليت قبل خرب قيس بن قهد وهو من هذا اجلنس والنيب صلى اهللا عليه و سلم قد زجر بين عبد مناف وبين
  عبد املطلب أن مينعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو هنار 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و أمحد بن منيع قاال ثنا سفيان عن أيب الزبري عن عبد  - ١٢٨٠
و حممد بن رافع قاال ثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج ح وثنا  اهللا بن باباه عن جبري بن مطعم ح وثنا حممد بن حيىي

أمحد ابن املقدام ثنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع عبد اهللا بن باباه خيرب عن جبري بن مطعم 
كان إليكم من األمر يا بين عبد مناف يا بين عبد املطلب إن : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرب عطاء هذا : 

  شيء فال أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو هنار 
أي ساعة من ليل أو : إن كان لكم من األمر شيء وقال : هذا لفظ حديث ابن جريج غري أن أمحد بن املقدام قال 



  هنار 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

لى اهللا عليه و سلم إمنا داوم على الركعتني بعد العصر بعدما صالمها مرة لفضل باب ذكر الدليل على أن النيب ص
  الدوام على العمل 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار احلسني بن حريث و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن  - ١٢٨١
يا أم املؤمنني : ملؤمنني عائشة فقلت سألت أم ا: موسى قالوا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال 

ال كان عمله دمية و أيكم : كيف كان عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل كان خيص شيئا من األيام قالت 
  يستطيع ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستطيع 

  هذا لفظ حديث أيب عمار 
  ال كان عمله دمية : قالت : وقال يوسف 

هل كان خيص : سألت عائشة كيف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يقل : رقي فإنه قال فأما الدو
  شيئا من األيام ؟ 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت  - ١٢٨٢
فالنة تذكر من : ن هذه ؟ فقلت : اهللا عليه و سلم فقال كان عندي امرأة من بين أسد فدخل رسول اهللا صلى 

وكان أحب : مه عليكم مبا تطيقون فواهللا ال ميل اهللا حىت متلوا قالت : صالهتا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه 

زاعي عن حيىي عن أيب سلمة عن عائشة أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن األو - ١٢٨٣
  كان أحب العمل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما داوم وإن قل وكان النيب إذا صلى صالة داوم عليها : قالت 

  } الذين هم على صالهتم دائمون { وقال أبو سلمة 

لى اهللا عليه و سلم إمنا هنى عن باب ذكر اخلرب املفسر لبعض الفظة اجململة اليت ذكرهتا والدليل على أن النيب ص
  الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس إذا كانت الشمس غري مرتفعة فدانت للغروب 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و حممود بن خداش قاال ثنا جرير بنعبد احلميد  - ١٢٨٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن علي قال عن وهب بن األجدع  -وهو ابن يساف  -عن منصور عن هالل 

  سلم ال يصلي بعد العصر إال أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن نا عبد الرمحن عن سفيان و شعبة عن منصور عن  - ١٢٨٥
ال تصلوا بعد العصر إال أن تصلوا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : هالل عن وهب بن األجدع عن علي 



  والشمس مرتفعة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

 -أخربنا أبوطاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد ثنا إسحاق األزرق ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم  - ١٢٨٦
فال أدري مبكة : سلم مبثل حديث أيب موسى سواء قال سفيان عن النيب صلى اهللا عليه و : علي  -هو ابن ضمرة 
  يعين أم غريها 
وهب بن األجدع قد ارتفع عنه اسم اجلهالة وقد : هذا حديث غريب مسعت حممد بن حيىي يقول : قال أبو بكر 

  روى عنه الشعيب أيضا وهالل بن يساف 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مس وقبل صالة املغربباب إباحة الصالة عند غروب الش

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا ابن مبارك عن كهمس بن احلسن ح وثنا بندار  - ١٢٨٧
ثنا يزيد ابن هارون نا اجلريري و كهمس ح وثنا بندار نا سامل بن نوح العطار ثنا سعيد اجلريري ح وثنا أمحد بن 

عن النيب صلى : ثنا كهمس مجيعا عن عبد اهللا بن بريدة عن عبد اهللا بن مغفل  -يعين ابن أخضر  -عبدة ثنا سليم 
  ملن شاء : بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة مث قال يف الثالثة : اهللا عليه و سلم قال 

  فكان ابن بريدة يصلي قبل املغرب ركعتني : هذا حديث أيب كريب و أمحد بن عبدة زاد أبو كريب 

مسعت عمرو بن عامر عن : ربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال أخ - ١٢٨٨
إن كان املؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيبتدرون السواري : أنس قال 

 قبل املغرب ومل يكن بني األذان يصلون حىت خيرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم كذلك يصلون الركعتني
  واإلقامة شيء 
  يريد شيئا كثريا : قال أبو بكر 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أبو معمر نا عبد الوارث نا حسني املعلم عن عبد اهللا بن  - ١٢٨٩
صلوا قبل : بل املغرب ركعتني مث قال صلوا ق: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بريدة عن عبد اهللا املزين قال 

  ملن شاء خشي أن حيسبها الناس سنة : املغرب ركعتني مث قال عند الثالثة 
هذا اللفظ من أمر مباح إذ لو مل يكن من أمر املباح لكان أقل األمر أن يكون سنة إن مل يكن فرضا : قال أبو بكر 

أن ألمر اإلباحة عالمة مىت زجر عن فعل مث أمر بفعل ما قد ولكنه أمر إباحة وقد كنت أعلمت من غري موضع كتبنا 
زجر عنه كان ذلك األ رضي اهللا عنه ر أمر إباحة والنيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان زاجرا عن الصالة بعد 

العصر حىت مغرب الشمس على املعىن الذي بينت فلما أمر بالصالة بعد غروب الشمس صالة تطوع كان ذلك 
ة وأمر اهللا جل وعال باالصطياد عند اإلحالل من اإلحرام أمر إباحة إذ كان اصطياد صيد الرب يف اإلحرام األمر إباح

} وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما { : وبقوله } غري حملي الصيد وأنتم حرم { : منهيا عنه لقوله جل وعال 
ل باصطياد صيد الربكان ذلك األمر أمر إباحة قد فلما أمر بعد اإلحال} ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم { : وبقوله 

  بينت هذا اجلنس يف كتاب معاين القرآن 



  مجاع أبواب فضائل املساجد وبنائها وتعظيمها

  باب ذكر أول مسجد بين يف األرض والثاين وذكر القدر الذي بني أول بناء

  مسجد والثاين 

كنت : قال : رير عن األعمش عن إبراهيم التيمي قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا ج - ١٢٩٠
أتسجد يف : فقرأ السجدة فسجد فقلت له : أنا وأيب جنلس يف الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه قال 

أي مسجد وضع يف : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : نعم مسعت أبا ذر يقول : الطريق ؟ قال 
مث أي ؟ : قال قلت : مث املسجد األقصى قال قلت : مث أي ؟ قال : سجد احلرام قال قلت م: األرض أول ؟ قال 

اينما أدركتك الصالة فصل فهو : أربعون سنة مث قال : كم كان بينهما ؟ قال : مث املسجد األقصى قال قلت : قال 
  مسجد 

  ةباب فضل بناء املساجد إذا كان الباين يبين املسجد هللا ال رياء وال مسع

يعين ابن  -ثنا عبد احلميد  -يعين احلنفي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا أبو بكر  - ١٢٩١
من بىن هللا مسجدا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أبيه عن حممود بن لبيد عن عثمان بن عفان  -جعفر 

  بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 

  ن صغر املسجد وضاقباب يف فضل املسجد وإ

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قاال حدثنا ابن وهب  - ١٢٩٢
عن : عن إبراهيم بن نشيط عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حسني عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا 

حفر ماء مل يشرب منه كبد حري من جن وال إنس وال طائر إال آجره من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اهللا يوم القيامة ومن بىن مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 

  كمفحص قطاة : من سبع وال طائر وقال : قال يونس 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل املساجد إذ هي أحب البالد إىل اهللا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي حدثين ابن أيب مرمي أخربنا عثمان  - ١٢٩٣
بن مكتل و أنس بن عياض قاال حدثنا احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن عبد الرمحن بن مهران موىل أيب 

أحب البالد إىل اهللا مساجدها وأبغض البالد إىل : ال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق: هريرة عن أيب هريرة 
  اهللا أسواقها 

  باب األمر ببناء املساجد يف الدور



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم نا مالك بن سعري بن اخلمس أخربنا هشام عن  - ١٢٩٤
  سجد يف الدور أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر ببناء امل: أبيه عن عائشة 

   ٤٧٩إسناده صحيح على شرط مسلم وقد خرجته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  باب تطيب املساجد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن سهل بن عسكر نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن أيوب عن نافع عن  - ١٢٩٥
مث لطخها بالزعفران دعا به قال  - النخامة أو البزاق يعين -أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حتها بيده : ابن عمر 

  فلذلك صنع الزعفران يف املساجد 
  ولفظه هناك أمت  ٤٩٨إسناده صحيح وقد خرجته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  من طريق أيوب  ٤٧٩رواه أبو داود : قال األعظمي 

: ذ بن حبيب ثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا عائ - ١٢٩٦
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خنامة يف قبلة املسجد فامحر وجهه فجأته امرأة من األنصار فحكتها فجعلت 

  ! ما أحسن هذا : مكاهنا خلوقا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  هذا حديث غريب غريب : قال أبو بكر 

  إسناده جيد : باين قال األل

  باب فضل إخراج القذى من املسجد

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن احلكم نا عبد اجمليد بن أيب رواد عن ابن جريح عن املطلب بن  - ١٢٩٧
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرضت على أجور أميت حىت القذاة خيرجها : حنطب عن أنس بن مالك قال 

  ن املسجد وعرضت على ذنوب أميت فلم أر ذنبا هو أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل مث نسيها لرجل م
   ٧١إسناده ضعيف فيه علتان بينتهما يف ضعيف أيب داود : قال األلباين 

  باب ذكر بدء حتصيب املسجد كان والدليل على أن املساجد إمنا حتصب حىت ال

  مطروا إن ثبت اخلرب يقذر الطني والبلل الثياب إذا 

حدثين أبو  -كان ينزل يف بين قشري  -حدثنا حممد بن بشار حدثين عبد الصمد نا عمر بن سليمان  - ١٢٩٨
مطرنا من الليل فجئنا إىل املسجد للصالة قال : ما بدء هذا احلصا يف املسجد ؟ قال : قلت البن عمر : الوليد قال 

ما هذا : يه فيصلي عليه فلما أصبحنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل الرجل حيمل يف ثوبه احلصا فيلق: 
جاء رسول : ما كان بدء هذا الزعفران ؟ قال : فاختذه الناس قال قلت : نعم البساط هذا قال : ؟ فأخربوه فقال 

فجاء : قال ! بح هذا ما أق: اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصالة الصبح فإذا هو بنخاعة يف قبلة املسجد فحكها وقال 
ما بال أحدنا إذا : قلت : إن هذا أحسن من ذلك قال : الرجل الذي تنخع فحكها مث طلى عليها الزعفران قال 

  أنظر إىل ما حنلت به إىل ما صار : إن امللك يقول له : قضى حاجته نظر إليها إذا قام عنها ؟ فقال 



  وتنظيفها باب تقميم املساجد والتقاط العيدان واخلرق منها

ثنا ثابت عن أيب رافع عن  -يعين ابن زيد  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة الضيب ثنا محاد  - ١٢٩٩
أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد فماتت ففقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عنها بعد أيام : أيب هريرة 

  تموين فأتى قربها فصلى عليها فهال آذن: إهنا ماتت قال : فقيل له 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد القطواين نا خالد بن خملد ثنا حممد بن جعفر  - ١٣٠٠
« : أن امرأة كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد فذكر : عن العالء ابن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة 

  على القرب  احلديث يف الصالة
  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب النهي عن نشد الضوال يف املسجد

عن  -وهو ابن مرثد  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قاال حدثنا مؤمل ثنا علقمة  - ١٣٠١
ثنا سليم بن جنادة سليمان بن بريدة عن أبيه ح وثنا أبو عمار نا وكيع بن اجلراح عن سعيد بن سنان الشيباين ح و

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا وكيع عن سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 
ال وجدت إمنا بنيت : من دعا إىل اجلمل األمحر ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و سلم فقال رجل 

  املساجد ملا بنيت له 
  هذا حديث وكيع 

  ب األمر بالدعاء على ناشد الضالة يف املسجد أن ال يؤديها اهللا عليهبا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى نا ابن وهب أخربين حيوة عن حممد بن عبد الرمحن  - ١٣٠٢
من : سلم يقول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن أيب عبد اهللا موىل شداد بن اهلاد أنه شهد أبا هريرة يقول 

  ال أداها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا : مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل له 
  سبالن : أبو عبد اهللا هذا هو سامل الدوسي يقال له : مسعت حممد بن حيىي يقول : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال 

: ق نا ابن فضيل عن عاصم األحول عن أيب عثمان قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحا - ١٣٠٣
إنا : ما كنت فحاشا يا ابن مسعود قال : مسع ابن مسعود رجال ينشد ضالة يف املسجد فغضب وسبه فقال له رجل 

  كنا نؤمر بذلك 
  إسناده جيد : قال األلباين 

  باب النهي عن البيع والشراء يف املساجد

ر نا بندار و يعقوب بن إبراهيم قاال ثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن عن عمرو أنا أبو طاهر نا أبو بك - ١٣٠٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الشري والبيع يف املسجد وأن ينشد فيه الشعر : بن شعيب عن أبيه عن جده 



  وأن ينشد فيه الضالة وعن احللق يوم اجلمعة قبل الصالة 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب األمر بالدعاء على املتبايعني يف املسجد أن ال تربح جتارهتما وفيه ما

  دل على البيع ينعقد وإن كانا عاصيني بفعلهما 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا النفيلى نا عبد العزيز بن حممد أخربين يزيد بن خصيفة عن  - ١٣٠٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف :  عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة قال

  ال أدى اهللا عليك : ال أربح اهللا جتارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا : املسجد فقولوا 
  ال أربح اهللا جتارتك معىن : لو مل يكن البيع ينعقد مل يكن لقوله صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  خاص  -علمي  -باب الزجر عن إنشاد الشعر يف املساجد بلفظ عام مراده 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا أبو خالد عن ابن عجالن عن عمرو بن شعيب  - ١٣٠٦
البتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد األشعار هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن البيع وا: عن أبيه عن جده قال 

   -يعين يف املسجد  -وعن التحلق للحديث يوم اجلمعة قبل الصالة 
  إسناده حسن : قال األلباين 

باب ذكر اخلرب الدال على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا هنى عن تناشد بعض األشعار يف املساجد ال عن مجيعها 
يه و سلم قد أباح حلسان بن ثابت أن يهجو املشركني يف املسجد ودعا له أن يؤيد بروح إذ النيب صلى اهللا عل

  القدس ما دام جميبا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال ما حفظته من الزهري إال عن سعيد  - ١٣٠٧
قد كنت أنشد وفيه من هو خري منك : حبسان وهو ينشد يف املسجد فلحظ إليه فقال  مر عمر: عن أيب هريرة قال 

أجب عين اللهم أيده : أنشدك اهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مث إلتفت إىل أيب هريرة فقال 
  نعم : بروح القدس ؟ قال 

البزار و سعيد بن عبد الرمحن قاال حدثنا سفيان عن وثناه احلسن بن الصباح : وحدثنا أبو طاهر نا أبو بكر قال 
  الزهري هبذا مثله 

  قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خري منك : وقال سعيد 
  قد كنت أنشد فيه من هو خري منك : وقال احلسن 

  باب النهي عن البزاق يف املسجد إذا مل يدفن



ير ثنا مهدي بن ميمون عن واصل موىل ابن عيينة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة نا وهب بن جر - ١٣٠٨
: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن حيىي بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود الديلى عن أيب ذر قال 

رضت على أعمال أميت حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعماهلا إماطة األذى عن الطريق ووجدت يف مساوئ 
  املسجد ال تدفن أعماهلا النخاعة يف 

  باب األمر بدفن البزاق يف املسجد ليكون كفارة البزق

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو داود ثنا شعبة وثنا الدورقي ثنا ابن علية  - ١٣٠٩
الدستوائي و شعبة ح عن هشام  -يعين ابن يزيد الواسطي  -أخربنا هشام الدستوائي ح وثنا زياد بن أيوب نا حممد 

البزاق : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام مجيعا عن قتادة عن أنس 
  يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها 

  التفل يف املسجد : ويف خرب ابن علية و وكيع قال 

  باب األمر بإعماق احلفر للنخامة يف املسجد

حدثين  -وهو عبد العزيز بن أيب سليمان  -بو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر نا أبو مودود أنا أ - ١٣١٠
من دخل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أبا هريرة يقول : عبد الرمحن بن أيب حدرد األسلمي قال 

  عل فليبصق يف ثوبه مث خيرج به يف املسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنه فإن مل بف
   ٤٩٦إسناده حسن كما بينته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

باب ذكر العلة اليت هلا أمر بدفن النخامة يف املسجد والدليل على أنه أمر به كي ال يتأذى بذلك النخامة مر من أن 
  يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه 

 -يعين ابن إسحاق  -لفضل بن يعقوب اجلزري ثنا عبد األعلى عن حممد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ا - ١٣١١
مسعت : عن عامر بن سعد حيدث عن أبيه سعد بن أيب وقاص قال  -وهو ابن أيب عتيق  -حدثين عبد اهللا بن حممد 

و ثوبه إذا تنخم أحدكم يف املسجد فليغيب خنامته أن يصيب جلد مؤمن أ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  فيؤذيه 

  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب النهي عن التنخم يف قبلة املسجد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا مروان بن معاوية و ابن منري و يعلى عن أيب  - ١٣١٢
ن عمر عن حممد بن سوقة عن نافع عن بن عمر ح وثنا اجلوهري أيضا نا حسني بن حممد أبو أمحد عن عاصم ب

من تنخم يف قبلة  -ومل يرفعه أولئك  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سوقة عن نافع عن ابن عمر قال 
  املسجد بعث وهي يف وجهه 



أخربنا أبو طاهر نا أبوبكر ثناه احلسن بن حممد الزعفراين ثنا شبابة نا عاصم بن حممد بن سوقة عن نافع  - ١٣١٣
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث صاحب النخامة يف القبلة يوم القيامة وهي يف وجهه : قال عن ابن عمر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن عدي  -وهو الشيباين  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أيب إسحاق  - ١٣١٤
من تفل جتاه القبلة جاء يوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن ثابت عن زر بن جيش عن حذيفة قال 

  القيامة وتفله بني عينيه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب حك النخامة من قبلة املسجد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة ح وثنا سلم بن جنادة نا وكيع كالمها  - ١٣١٥
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حك بزاقا يف قبلة املسجد : عروة عن أبيه عن عائشة  عن هشام بن

  حك من القبلة بصاقا أو خناما أو خماطا : وقال أبو كريب 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النهي عن املرور بالسهام يف املساجد من غري قبض على نصوهلا

نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال ثنا سفيان وثنا علي بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر  - ١٣١٦
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : خشرم أخربنا ابن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أمسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

  نعم : بنصاهلا قال : لرجل مر بأسهم يف املسجد أمسك 
  هذا حديث املخزومي 

: نا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب نا الليث عن أيب الزبري عن جابر ابن عبد اهللا أخرب - ١٣١٧
  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه أمر رجال كان يتصدق بالنبل يف املسجد أال مير هبا إال وهو آخذ بنصاهلا 

  ا مر به يف املسجدباب ذكر العلة اليت هلا أمر باإلمساك على نصال السهم إذ

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرمحن املسروقي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب  - ١٣١٨
إذا مر أحدكم يف مسجدنا أو يف سوقنا ومعه نبل فليمسك على : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : موسى 

  فليقبض على نصوهلا : نها شيء أو قال نصاهلا بكفه أن يصيب أحدا من املسلمني م

باب النهي عن إبطان الرجل املكان من املسجد ويف هذا ما دل على أن املسجد ملن سبق إليه ليس أحد أحق مبوضع 
  } وأن املساجد هللا { : من املسجد من غريه قال اهللا عز و جل 



اال حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن متيم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا حيىي و أبو عاصم ق - ١٣١٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن : بن حممود عن عبد الرمحن بن شبل قال 

   -يعين يف املسجد  -يوطن الرجل املكان أو املقام كما يوطنه البعري 
  لني  إسناده ضعيف متيم بن حممود فيه: قال األعظمي 

  يتقوى به  ٤٤٧/  ٥له شاهد يف مسند أمحد : قال األلباين 

  باب األمر بتوسعة املساجد إذا بنيت

حدثين حممد بن درهم  -يعين ابن احلباب  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي نا زيد  - ١٣٢٠
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما من :  حدثين كعب بن عبد الرمحن األنصاري عن أبيه عن أيب قتادة قال

  أوسعوه متلؤه : األنصار وهم يبنون مسجدا فقال هلم 
   ١٥٢٩إسناده ضعيف كما بينته يف الضعيفة : قال األلباين 

  باب كراهة التباهي يف بناء املساجد وترك عمارهتا بالعبادة فيها

ثنا سعيد بن عامر عن  -وأصله بصرى  -بن العباس ببغداد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عمرو  - ١٣٢١
فمررنا مبسجد فحضرت صالة الصبح : انطلقنا مع أنس نريد الزاوية قال : أيب عامر اخلزاز قال أبو قالبة اجلرمي 

: أي مسجد فذكرنا مسجدا قال : لو صلينا يف هذا املسجد فإن بعض القوم يأيت املسجد اآلخر قالوا : فقال أنس 
: يأيت على الناس زمان يتباهون باملساجد ال يعمروهنا إال قليال أو قال : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يعمروهنا قليال 
  الزاوية قصر من البصرة على شبه من فرسخني : قال أبو بكر 
  وإمنا يصح الذي بعده . . إسناده ضعيف : قال األلباين 

  اهي يف املساجد من أشراط الساعةباب ذكر الدليل على أن التب

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حممد بن عبد اهللا اخلزاعي نا محاد عن قتادة عن أنس و  - ١٣٢٢
إن من أشراط الساعة أن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال 

  يتباهى الناس باملساجد 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حممد بن عبد اهللا اخلزاعي نا محاد عن قتادة عن أنس و  - ١٣٢٣
ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيوب عن قالبة عن أنس بن مالك 

  يف املساجد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي كان على عهده  باب صفة بناء



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح وثنا علي بن سعيد النسوي نا  - ١٣٢٤
أن املسجد كان على عهد رسول : ثنا أيب عن صاحل أخربنا نافع أن عبد اهللا أخربه  -يعين ابن إبراهيم  -يعقوب 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبنيا باللنب وسقفه اجلريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر 
وبناه على بنيانه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باللنب واجلريد وأعاد عمده خشبا مث غريه عثمان فزاد فيه 

  لقصة وجعل عمده حجارة منقوشة وسقفه بالساج زيادة كثرية وبىن جداره باحلجارة املنقوشة وا
  وعمده خشب النخل ومل يذكر القصة : قال حممد بن حيىي 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الصالة عند دخول املسجد قبل اجللوس إذ هي من حقوق املساجد

ك املدين عن كثري بن زيد عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسني بن عيسى البسطامي نا حممد بن أيب فدي - ١٣٢٥
إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املطلب بن حنطب عن أيب هريرة 

  يركع ركعتني 
  هذا باب طويل خرجته يف كتاب الكبري : قال أبو بكر 
طلحة بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا وهذا األمر أمر فضيلة ال أمر فريضة والدليل على ذلك خرب : قال أبو بكر 

ال إال أن تطوع فأعلم أن ما سوى : هل علي غريها ؟ قال : عليه و سلم ملا ذكر الصلوات اخلمس قال الرجل 
  اخلمس من الصلوات فتطوع ال فرض 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  اطباب كراهة املرور يف املساجد من غري أن تصلى فيها والبيان أنه من أشر

  الساعة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى و أمحد بن عثمان بن حكيم األودي قال حدثنا احلسن  - ١٣٢٦
ثنا احلكم بن عبد امللك عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه : بن بشر قال يوسف بن املسيب البجلي وقاال قال 

صدق اهللا ورسوله مسعت رسول اهللا : يا ابن مسعود فقال عبد اهللا السالم عليك : لقى عبد اهللا رجل فقال : قال 
إن من أشراط الساعة أن مير الرجل يف املسجد ال يصلي فيه ركعتني وأن ال يسلم الرجل : عليه السالم وهو يقول 

  إال على من يعرف وأن يربد الصيب الشيخ 
  قال أمحد بن عثمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٦٤٩ - ٦٤٧والصحيحة  ١٥٣٠إسناده ضعيف لكن له أو لغالبه طرق أخرى فانظر الضعيفة : قال األلباين 

  باب الزجر عن جلوس اجلنب واحلائض يف املساجد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا معلي بن أسد نا عبد الواحد بن زياد ثنا األفلت بن خليفة  - ١٣٢٧
جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووجوه بيوت أصحابه : دجاجة قالت مسعت عائشة قالت حدثتين جسرة بنت 



وجهوا هذه البيوت عن املسجد مث دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يصنع القوم شيئا : شارعة يف املسجد فقال 
ملسجد فإين ال أحل املسجد وجهوا هذه البيوت عن ا: رجاء أن ينزل هلم يف ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال 

  حلائض وال جنب 
   ٣٢إسناده ضعيف وقد ضعفه مجاعة كما بينته يف ضعيف أيب داود : قال األلباين 

  مجاع أبواب األفعال املباحة يف املساجد غري الصالة وذكر اهللا

لقلوهبم إذا مسعوا  باب الرخصة يف إنزال املشركني املسجد غري املسجد احلرام إذا كان ذلك أرجأ ألسالفهم وأرق
  } فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا { : القرآن والذكر قال اهللا عز و جل 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا أبو الوليد ح وثنا الزعفراين نا عفان بن مسلم قاال ثنا محاد  - ١٣٢٨
ف قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزهلم أن وفد ثقي: عن محيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص 

  املسجد حىت يكون أرق لقلوهبم 
  إسناده ضعيف فيه عنعنة احلسن وهو البصري : قال األلباين 

  باب إباحة دخول عبيد املشركني وأهل الذمة املسجد واملسجد احلرام أيضا

لرزاق أخربنا ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد ا - ١٣٢٩
إال أن : قال } إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا { : ابن عبد اهللا يقول يف قوله تعاىل 

  يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف النوم يف املسجد

كنت أبيت : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي نا عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر قال  - ١٣٣٠
  يف املسجد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أعزب 

  باب الرخصة يف مرور اجلنب يف املسجد من غري جلوس فيه

كان : احلسن أخربنا هشيم أخربنا أبو الزبري عن جابر قال  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسني بن - ١٣٣١
  أحدنا مير يف املسجد وهو جنب جمتازا 

  إسناده ضعيف لعنعنة أيب الزبري فإنه مدلس : قال األلباين 

  باب الرخصة يف ضرب اخلباء واختاذ بيوت القصب للنساء يف املسجد

: لواسطي نا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبادة ا - ١٣٣٢
أن وليدة سوداء كانت حلي من العرب فأعتقوها وكانت عندهم فخرجت صبية هلم يوما عليها وشاح من سيور محر 



ينا فب: فوقع منها فمرت احلدياة فحسبته حلما فخطفته فطلبوه فلم جيدوه فاهتموها به ففتشوها حىت فتشوا قبلها قال 
هذا الذي اهتمتموين به وأنا منه بريئة وها هو : هم كذلك إذ مرت احلدياة فألقت الوشاح فوقع بينهم فقالت هلم 

: ذي كما ترون فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسلمت فكان هلا يف املسجد خباء أو حفش قالت 
  : الت فكانت تأتيين فتجلس إيل فال تكاد جتلس مين جملسة إال ق

ما بالك ال جتلسني مين جملسا إال قلت هذا ؟ : ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إال أنه من بلدة الكفر أجناين فقلت هلا 
  فحدثتين احلديث : قالت 

  قد خرجت ضرب القباب يف املساجد لالعتكاف يف كتاب االعتكاف 

  املسجدباب الرخصة يف ضرب األخبية للمرضى يف املسجد ومتريض املرضى يف 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا احلسن بن حممد ثنا عفان ثنا محاد أخربنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  - ١٣٣٣
أن سعدا رمي يف أكحله فضرب له النيب صلى اهللا عليه و سلم خباء يف املسجد ليعوده من قريب قال فتحجر كلمه 

إيل أن أجاهد فيك من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه وفعلوا وفعلوا اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب : للربء فقال 
فبينا هم ذات ليلة إذ : وإين أظن أن قد وضعت احلرب بيننا وبينهم فافجر هذا الكلم حىت يكون موتى فيه قال 

ظروا انفجر كلمه فسال الدم من جرحه حىت دخل خباء القوم فنادوا يا أهل اخلباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فن
  فإذا لبته قد انفجر من كلمه وإذا الدم له هدير 

  باب فضل الصالة يف مسجد بيت املقدس وتكفري الذنوب واخلطايا هبا

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبيد اهللا بن اجلهم األمناطي نا أيوب بن سويد عن أيب زرعة السيباين حيىي بن  - ١٣٣٤
يعين ابن  - بن عمر وثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد اهللا اخلوالين ثنا أيوب أيب عمرو حدثنا ابن الديلمي عن عبد اهللا

عن أيب بسر عبد اهللا بن الديلي عن عبد اهللا بن عمرو بن  -وهو حيىي بن أيب عمر الشيباين  -عن أيب زرعة  -سويد 
بيت املقدس سأل اهللا  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن سليمان بن داود ملا فرغ من بنيان مسجد: العاص 

حكما يصادف حكمه وملكا ال ينبغي ألحد من بعده وال يأيت هذا املسجد أحد ال يريد الصالة فيه إال خرج من 
أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد : خطيئته كيوم ولدته أمه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أعطي الثالثة 
  ضعيف  إسناده: قال األعظمي 

  وغريه إسناد آخر صحيح  ١٧٦/  ٢له يف املسند : قال األلباين 

باب ذكر صالة الوسطى اليت أمر اهللا عز و جل باحملافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخوهلا يف مجلة الصلوات 
كيد ال من واو الفصل إذ اليت أمر اهللا باحملافظة عليها وهذا من واو الوصل اليت نقول إمنا على معىن التكرار والتأ

حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { : حمال تكون الصالة الوسطى ليست من الصلوات قال اهللا عز و جل 
والصالة { : فالصالة الوسطى كانت داخلة يف الصلوات اليت أمر اهللا يف أول الذكر باحملافظة عليها مث قال } 

د استقصيت هذا اجلنس يف كتاب اإلميان عند ذكر اعتراض من اعتراض على معىن التكرار والتأكيد وق} الوسطى 



والذين آمنوا { : علينا فأدعى أن اهللا عز و جل قد فرق بني اإلميان واألعمال الصاحلة بواو استئناف يف قوله 
  } وعملوا الصاحلات 

مسعت هشاما نا حممد عن : ال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا املعتمر ق - ١٣٣٥
ما هلم مأل اهللا قبورهم وبيوهتم نارا كما : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يوم األحزاب : عبيدة عن علي 

  شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غابت الشمس 
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بن خزمية: كتاب  ا   صحيح 
وري : املؤلف  لنيساب ا لسلمي  بكر ا أبو  بن خزمية  إسحاق  بن   حممد 

قال : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي قال  - ١٣٣٦
  شغلونا عن صالة الوسطى  مأل اهللا قلوهبم وقبورهم نارا كما: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اخلندق 

  إسناده حسن عاصم هو ابن أيب النجود وفيه كالم : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا ابن منري عن األعمش وثنا سلم بن جنادة ثنا  - ١٣٣٧
: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن شتري بن شكل عن علي قال 

  شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا قبورهم أو قال بيوهتم نارا 
  بني املغرب والعشاء : بيوهتم وقبورهم نارا مث صلى بني العشائني زاد سلم : وقال األشج 

ليمان التيمي عن أيب صاحل أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أمحد بن منيع نا عبد الوهاب بن عطاء عن س - ١٣٣٨
  الصالة الوسطى صالة العصر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن السهر بعد صالة العشاء بلفظ عام مراده خاص

يد ثنا خالد عن أيب املنهال عن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هالل بن بشر نا عبد الوهاب بن عبد اجمل - ١٣٣٩
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يكره النوم قبل العشاء وال حيب احلديث بعدها : برزة 

  جدب لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السمر بعد العتمة : يف خرب شقيق عن عبد اهللا قال : قال أبو بكر 

حاق ن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا حممد بن فضيل وثنا يوسف بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إس - ١٣٤٠
مسعت حممد بن : موسى ثنا جرير كالمها عن عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد اهللا أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال 

  يعين باجلدب الذم : قال عبد الصمد : معمر يقول 
  ختلط إسناده ضعيف عطاء بن السائب كان ا: قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء يف ما جيب على املرأ أن

  يناظر فيه بعد العشاء يف أمور املسلمني 

وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد بن حممد قال أخربنا  - ١٣٤١
محن الصابوين قراءة عليه قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر حممد بن األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الر

إسحاق بن خزمية نا أبو موسى ثنا أبو معاوية نا األعمش وحدثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن األعمش عن 
وتركت هبا يا أمري املؤمنني جئت من الكوفة : جاء رجل إىل عمر وهو واقف بعرفة فقال : إبراهيم عن علقمة قاال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال يسمر عند : رجال ميلي املصاحف عن ظهر قلبه فغضب عمر وقال 



  أيب بكر الليلة كذاك يف األمر من أمور املسلمني 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

 عليه و سلم حيدثنا عن بين خرب عبد اهللا بن عمر من هذا اجلنس كان رسول اهللا صلى اهللا: قال أبو بكر  - ١٣٤٢
  إسرائيل حىت يصبح ما يقوم فيها إال إىل عظم صالة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه بندار ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب حسان عن عبد اهللا بن عمرو ح 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : وثنا بندار ثنا عفان ثنا أبو هالل عن قتادة عن أيب حسان عن عمران بن حصني 

  مبثله 
فالنيب صلى اهللا عليه و سلم كان حيدثهم بعد العشاء عن بين إسرائيل ليتعظوا مما قد ناهلم من العقوبة : قال أبو بكر 

يف الدنيا مع ما أعد اهللا هلم من العقاب يف اآلخرة ملا عصوا رسلهم ومل يؤمنوا فجائز للمرء أن حيدث بكل ما يعلم 
السامع ينتفع به من أمر دينه بعد العشاء إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان يسمر بعد العشاء يف األمر من أن 

أمور املسلمني مما يرجع إىل منفعتهم عاجال أو آجال دينا ودنيا وكان حيدث أصحابه عن بين إسرائيل لينتفعوا حبديثه 
ديث بعد العشاء مبا ال منفعة فيه دينا وال دنيا وخيطر ببايل أن فدل فعله صلى اهللا عليه و سلم على أن كراهة احل

كراهته صلى اهللا عليه و سلم االشتغال بالسمر ألن ذلك يثبط على قيام الليل ألنه إذا اشتغل أول الليل بالسمر 
  ثقل عليه النوم آخر الليل فليم يستيقظ وإن استيقظ مل ينشط للقيام 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  مجاع أبواب صالة اخلوف

باب صالة اإلمام يف شدة اخلوف بكل طائفة من املأمومني ركعة واحدة لتكون لإلمام ركعتان ولكل طائفة ركعة 
  وترك الطائفتني قضاء الركعة الثانية ويف هذا ما دل على جواز فريضة املأموم خلف اإلمام املصلي نافلة 

بن بشار و أبو موسى حممد بن املثىن قاال حدثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد - ١٣٤٣
: كنا مع سعيد بن العاص بطربستان فقال : حدثين األشعث بن سليم عن األسود بن هالل عن ثعلبة بن زهدم قال 

فصف الناس  فقام حذيفة: أنا قال : أيكم صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف ؟ فقال حذيفة 
خلف صفني صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة مث انصرف هؤالء مكان هؤالء وجاء أولئك 

  فصلى هبم ركعة ومل يقضوا هذا لفظ حديث أيب موسى 
  ومل يقضوا : عن أشعث بن أيب الشعثاء ومل يقل : وقال بندار 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

نا أبو بكر قال حدثنا يعين حممد و أبو موسى قاال حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا سفيان حدثين أنا أبو طاهر  - ١٣٤٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى : أبو بكر بن أيب اجلهم عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عباس 

  مثل صالة حذيفة : بذي قرد قال أبو موسى 
  ومل يقضوا : ذيفة وقال يف آخره وذكر بندار احلديث مثل حديث ح



  قال سفيان : وقال أبو موسى يف عقب خرب ابن عباس 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

وحدثين الركني بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل  - ١٣٤٥
حدثين الركني بن الربيع عن : ىي قال ثنا سفيان قال ثنا حي: صالة حذيفة ح وثنا بندار يف عقب حديث حذيفة قال 

  بنحوه : سألت زيد بن ثابت عن ذلك فحدثين : القاسم بن حسان قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ ثنا أبو عوانة عن بكري بن األخنس عن جماهد عن ابن عباس  - ١٣٤٦
لصالة على لسان نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف فرض اهللا ا: قال 

  ركعة 

باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى هذه الصالة بكل طائفة ركعة ومل تقض الطائفتان شيئا والعدو 
  صلى اهللا عليه و سلم ال خلفه  بينه وبني القبلة وإن الطائفة اليت حرست من العدو كانت أمام النيب

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى ثنا حممد بن جعفر وثنا حممد بن حيىي القطعي ثنا حممد بن بكر  - ١٣٤٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم صالة : قاال ثنا شعبة عن احلكم عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا 

 يديه وصف خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتني مث تقدم هؤالء حىت قاموا مقام اخلوف فقام صف بني
أصحاهبم وجاء أولئك حىت قاموا مقام هؤالء فصلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعة وسجدتني مث سلم 

  فكانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم ركعتان وهلم ركعة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أمحد بن عبد اهللا بن علي بن سويد بن منحوف ثنا روح ثنا شعبة ثنا احلكم و  - ١٣٤٨
  مث سلم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله ومل يقل : مسعر بن كدام عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا 

عن النيب صلى اهللا : بة عن مساك احلنفي عن ابن عمر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد ثنا روح ثنا شع - ١٣٤٩
  عليه و سلم مثله 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

باب صفة صالة اخلوف واخلوف أقل مما ذكرنا إذا كان العدو بني املسلمني وبني القبلة وافتتاح كلتا الطائفتني 
  الصالة مع اإلمام وركوعهما مع اإلمام معا 

اهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبده أخربنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن أيب الزبري عن أخربنا أبو ط - ١٣٥٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى بأصحابه صالة اخلوف فركع هبم مجيعا مث سجد رسول اهللا : جابر بن عبد اهللا 

ئك بأنفسهم سجدتني مث تأخر صلى اهللا عليه و سلم والصف الذين يلونه واآلخرون قيام حىت إذا هنض سجد أول
الصف املقدم حىت قاموا مع أولئك وختلل أولئك حىت قاموا مقام الصف املقدم ركع هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم 



مجيعا مث سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والصف الذين يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتني 
  عليه و سلم وسجدوا بأنفسهم سجدتني وكان العدو مما يلي القبلة كلهم قد ركع مع النيب صلى اهللا 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 
  صرح أبو الزبري بالتحديث عند أيب عوانة وبذلك يصح اإلسناد : قال األلباين 

اهتم باب يف صفة اخلوف أيضا واخلوف أشد مما تقدم ذكرنا له يف الباب قبل هذا وإباحة افتتاح الصف الثاين صلو
  مع اإلمام وهم قعود وافتتاح الصف األول صلواهتم مع اإلمام وهم قيام 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن حيىي بن إبان و أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي املصريان  - ١٣٥١
: أبو سعد عن جابر بن عبد اهللا قاال حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب حدثين يزيد بن اهلاد حدثين شرحبيل 

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وطائفة من وراء : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة اخلوف قال 
الطائفة اليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قعود وجوههم كلهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكرب 

يه و سلم فكربت الطائفتان فركع فركعت الطائفة اليت خلفه واآلخرون قعود مث سجد رسول اهللا صلى اهللا عل
فسجدوا أيضا واآلخرون قعود مث قام وقاموا ونكسوا خلفهم حىت كانوا مكان أصحاهبم قعود وأتت الطائفة 

ركعة  األخرى فصلى هبم ركعة وسجدتني واآلخرون قعود مث سلم فقامت الطائفتان كلتامها فصلوا ألنفسهم
  وسجدتني ركعة وسجدتني 

  من طريق ابن أيب مرمي وإسناده ضعيف  ٣٣٦/  ١رواه احلاكم : قال األعظمي 

  باب يف صفة صالة اخلوف والعدو خلف القبلة وصالة اإلمام بكل طائفة ركعتني

كعتني كانت وهذا أيضا اجلنس الذي أعلمت من جواز صالة املأموم فريضة خلف اإلمام املصلى نافلة إذ إحدى الر
  النيب صلى اهللا عليه و سلم تطوعا وللمأمومني فريضة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا حممد بن سهل بن عسكر ثنا حيىي بن حسان ثنا معاوية بن سالم أخربين حيىي  - ١٣٥٢
لى اهللا عليه و أنه صلى مع رسول اهللا ص: بن أيب كثري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن جابر بن عبد اهللا أخربه 

سلم صالة اخلوف فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإحدى الطائفتني ركعتني مث صلى بالطائفة األخرى 
  ركعتني فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتني 

صلى نيب اهللا صلى اهللا : ف قال يف صالة اخلو: نا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا  - ١٣٥٣
عليه و سلم بطائفة من القوم ركعتني وطائفة حترس فسلم فانطلق هؤالء املصلون وجاء اآلخرون فصلى هبم ركعتني 

  مث سلم 
  قد اختلف أصحابنا يف مساع احلسن من جابر بن عبد اهللا : قال أبو بكر 
  فيه عنعنة احلسن وهو البصري : قال األلباين 



الة اخلوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة والرخصة للطائفة األوىل يف ترك استقباهلا القبلة بعد فراغها باب يف ص
  من الركعة األوىل لتحرس الطائفة الثانية من العدو وقضاء الطائفتني الركعة الثانية بعد تسليم اإلمام 

ثنا عبد األعلى ثنا معمر عن الزهري عن سامل أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن  - ١٣٥٤
أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم صالة اخلوف فصلى بطائفة خلفه ركعة وطائفة مواجهة : عن ابن عمر 

العدو مث قامت الطائفة الذين صلوا فواجهوا العدو وجاء اآلخرون فصلى هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعة مث 
  هؤالء ركعة وهؤالء ركعة سلم مث صلى 

  بنحوه : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به أمحد بن املقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر  - ١٣٥٥

  باب يف صالة اخلوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة وإمتام الطائفة الركعة

  الثانية قبل اإلمام 

و موسى قاال نا حيىي بن سعيد ثنا حيىي بن سعيد األنصاري أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار و أب - ١٣٥٦
يقوم اإلمام مستقبل القبلة : يف صالة اخلوف قال : عن القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة 

مث يقومون : وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إىل العدو فريكع هبم ركعة قال أبو موسى 
فريكعون ألنفسهم ويسجدون ألنفسهم سجدتني يف مكاهنم ويذهبون إىل مقام أولئك وجييء : كعون وقال بندار فري

أولئك فريكع هبم ويسجد هبم سجدتني فهي له اثنتان وهلم واحدة مث يركعون قال أبو موسى ألنفسهم ركعة 
  ويسجدون سجدتني 

  فظ احلديث إمنا زاد أبو موسى ألنفسهم يف املوضعني فقط هذا حديث بندار إال ما ذكرت مما خالفه أبو موسى يف ل
  سألت حيىي عن هذا احلديث فحدثين عن شعبة : قال أبو بكر مسعت بندار يقول 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت أبا موسى يقول حدثين حيىي بن سعيد عن شعبة عن عبد الرمحن  - ١٣٥٧
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بندار مبثل : م عن أبيه عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة بن القاس

  أكتبه إىل جنبه ولست أحفظ احلديث ولكنه مثل حديث حيىي بن سعيد : حديث حيىي بن سعيد وقال يل حيىي 
فاكتبه إىل جنبه : نعم قال : قلت مسعت مين حديث حيىي بن سعيد يف صالة اخلوف ؟ : وقال أبو موسى قال يل حيىي 

  بنحوه : 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب انتظار اإلمام الطائفة األوىل جالسا لتقضي الركعة الثانية وانتظاره

  الطائفة الثانية جالسا قبل التسليم ليقضي الركعة الثانية 



املخرمي و أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم وهذا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك - ١٣٥٨
حديث املخرمي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة و مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد عن القاسم عن صاحل بن خوات عن 

يف صالة اخلوف تقوم طائفة وراء اإلمام وطائفة خلفه فيصلي بالذين خلفه ركعة : أنه قال : سهل بن أيب حثمة 
د مكانه حىت يقضوا ركعة وسجدتني مث يتحولون إىل مكان أصحاهبم مث يتحول أصحاهبم إىل مكان وسجدتني مث يقع

  هؤالء فيصلي هبم ركعة وسجدتني مث يقعد مكانه حىت يصلوا ركعة وسجدتني مث يسلم 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

لرمحن بن القاسم عن القاسم عن صاحل بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا قاال ثنا روح ثنا شعبة عن عبد ا - ١٣٥٩
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل هذا : خوات عن سهل بن أيب حثمة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا املخرمي أيضا حدثنا حيىي بن سعيد األموي عن عبد اهللا بن عمر عن القاسم  - ١٣٦٠
  ي يف عقب حديث شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم هكذا حدثنا به املخرم: عن صاحل بن خوات عن أبيه بنحوه 

  عبد اهللا بن عمر وهو املكرب سيئ احلفظ لكنه توبع يف األسانيد املتقدمة : قال األلباين 

  باب يف صالة اخلوف أيضا والرخصة إلحدى الطائفتني أن تكرب مع اإلمام وهي

قائما بعد فراغه من الركعة األوىل للطائفة اليت  غري مستقبلة القبلة إذا مكان العدو خلف القبلة وانتظار اإلمام
كربت غري مستقبلي القبلة فيصل الركعة اليت سبقهم هبا اإلمام وانتظار الطائفة األوىل قاعدا بعد فراغه من الركعتني 

  قبل السالم لتقضى الركعة الثانية ليجمعهم مجيعا بالسالم فيسلمون إذا سلم إمامهم 

نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقري ثنا حيوة ثنا أبو األسود أنه مسع  أخربنا أبو طاهر - ١٣٦١
أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة : عروة ابن الزبري حيدث عن مروان بن احلكم 

م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصالة كان عام غزوة جند فقا: مىت ؟ قال : نعم قال : اخلوف ؟ فقال أبو هريرة 
العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو ظهورهم إىل القبلة فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وكربوا معه مجيعا الذين معه والذين يقابلون العدو مث ركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعة واحدة وركع معه 
ليه مث سجد وسجدت الطائفة اليت تليه واآلخرون قيام مما يلي العدو مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و الطائفة اليت ت

سلم وقامت الطائفة اليت تليه فذهبوا إىل العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة اليت كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا 
ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعة أخرى فركعوا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم كما هو مث قاموا فرك

معه وسجدوا معه مث أقبلت الطائفة اليت كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قاعد ومن معه مث كان السالم فسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسلموا مجيعا فكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  لم ركعتان ولكل رجل من الطائفتني ركعتان ركعتان و س
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو األزهر وكتبته من أصله نا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن بن  - ١٣٦٢
وهو أحد بين أسد  وكان يتيما يف حجر عروة بن الزبري -إسحاق حدثين حممد بن عبد الرمحن بن األسود بن نوفل 



مسعت أبا هريرة و مروان بن احلكم يسأله عن صالة اخلوف : عن عروة بن الزبري قال  -بن عبد العزى بن قصي 
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف تلك الغزوة قال فصدع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فقال أبو هريرة 

وأخذت الطائفة اليت صلت خلفه : وذكر يف الركعة الثانية قال  سلم الناس صدعني فذكر احلديث مبثل معناه
فقام القوم وقد شركوه : أسلحتهم مث مشوا القهقري على أدبارهم حىت قاموا مما يلي العدو وزاد يف آخر احلديث 

  يف الصالة 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب يف صالة اخلوف أيضا

جدة من الركعة األوىل ليسجد السجدة الثانية وانتظار الثانية حىت تركع ركعة وانتظار اإلمام الطائفة األوىل بعد س
لتلحق باإلمام فتسجد معه السجدة الثانية مث ينتظرهم اإلمام قائما لتسجد السجدة الثانية ومجع اإلمام الطائفتني 

  مجيعا بالركعة الثانية فيكون فراغ اإلمام واملأمومني مجيعا من الصالة معا 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن علي بن حمرز و أمحد بن األزهر قاال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا  - ١٣٦٣
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب عن بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة قالت 

عليه و سلم الناس صدعني فصفت طائفة  فصدع رسول اهللا صلى اهللا: سلم صالة اخلوف بذات الرقاع قالت 
فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكربت الطائفة الذين صفوا خلفه : وراءه وقامت طائفة وجاه العدو قالت 

مث ركع وركعوا مث سجد فسجدوا مث رفع رأسه فرفعوا مث مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا وسجدوا 
مث قاموا فنكصوا على أعقاهبم ميشون القهقري حىت قاموا من ورائهم وأقبلت الطائفة قال ألنفسهم السجدة الثانية 

فصفوا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكربوا مث ركعوا ألنفسهم مث سجد : األخرى وقاال مجيعا : أمحد 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجدته الثانية فسجدوا 

  دوا معه فسج: زاد أمحد بن األزهر 
 -مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ركعته وسجدوا ألنفسهم السجدة الثانية مث قامت الطائفتان مجيعا 

فصفوا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فركع هبم ركعة وركعوا مجيعا مث سجد فسجدوا مجيعا قال  -وقاال 
مث رفع رأسه وقاال مجيعا كان : ورفعوا مكانه ومل يقل : بن علي مث رفع رأسه ورفعوا معه وقال حممد : أبو األزهر 

ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سريعا جدا ال يألوا أن خيفف ما استطاع مث سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم فسلموا مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد شركه الناس يف صالته كلها 

  إسناده حسن :  قال األلباين

  باب اإلقامة لصالة اخلوف وقد كنت بينت يف كتاب معاين القرآن

حتمل معنيني أي صليت هلم واملعىن الثاين أي أمرت بإقامة الصالة الجتماع } فأقمت هلم الصالة { : أن قوله تعاىل 
أن العرب تضيف : كتبنا  الناس للصالة وأعلمت أن هذا على هذا املعىن من اجلنس الذي أعلمنا يف غري موضع من

الفعل إىل األمر كما تضيفه إىل الفاعل فإذا أمر اإلمام العرب تضيف الفعل إىل األمر كما تضيفه إىل الفاعل فإذا أمر 
  أقام الصالة إذ هو األمر هبا فأقيم بأمره : اإلمام املؤذن باإلقامة جاز أن يقال 



نا عبد الرمحن بن عبد اهللا  -يعين ابن زريع  -قداد العجلي نا يزيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن امل - ١٣٦٤
ال إن : أنه مسع جابر بن عبد اهللا يسأل عن الصالة يف السفر أقصرمها ؟ قال : املسعودي قال أنبأين يزيد الفقري 

ى اهللا عليه و سلم كنا مع رسول اهللا صل: الركعتني يف السفر ليستا بقصر وإمنا القصر واحدة عنده القتال مث قال 
فأقيمت الصالة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقامت خلفه طائفة وطائفة وجاه العدو فصلى بالذي خلفه 

ركعة وسجد هبم سجدتني مث إهنم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا يف وجوه العدو وجاءت تلك الطائفة 
ركعة وسجد هبم سجدتني مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلم فصلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فسلم الذين خلفه وسلم أولئك 
  أن الركعتني يف السفر ليستا بقصر أراد ليستا بقصر عن صالة املسافر : قول جابر : قال أبو بكر 
  إسناده ضعيف املسعودي كان اختلط : قال األلباين 

   صالة اخلوف قبل إمتام الصالة إذا خافواباب الرخصة يف القتال والكالم يف

  غلبة العدو 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن رجاء أخربنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن  - ١٣٦٥
كنا مع سعيد بن العاص بطربستان وكان معه نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و : سليم بن عبد السلويل قال 

أنا مر أصحابك : أيكم شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف ؟ فقال حذيفة : م فقال هلم سل
فيقوموا طائفتني طائفة منهم بإزاء العدو وطائفة منهم خلفك فتكرب ويكربون مجيعا مث تركع ويركعون مث ترفع 

ألخرى بإزاء العدو فإذا رفعت رأسك قام الذين فريفعون مجيعا مث تسجد فتسجد الطائفة اليت تليك وتقوم الطائفة ا
يلونك وخر اآلخرون سجدا مث تركع فريكعون مجيعا مث تسجد فتسجد الطائفة اليت تليك والطائفة األخرى قائمة 

بإزاء العدو فإذا رفعت رأسك من السجود سجد الذين بإزاء العدو مث تسلم عليهم وتأمر أصحابك إن هامجهم هيج 
  تال والكالم فقد حل هلم الق

  إسناده ضعيف : قال األلباين 

  } فإن خفتم فرجاال أو ركبانا { : باب إباحة صالة اخلوف ركبانا ومشاة يف شدة اخلوف قال اهللا عز و جل 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا إسحاق بن عيسى بن الطباع أخربنا مالك عن نافع عن ابن  - ١٣٦٦
فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجاال : سئل عن صالة اخلوف فذكر احلديث بطوله وقال  أنه كان إذا: عمر 

  قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغري مستقبليها 
  أن ابن عمر روى ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نافع : قال 

ال أرى ابن عمر ذكره إال عن رسول اهللا : ال نافع ق: روى أصحاب مالك هذا اخلرب عنه فقالوا : قال أبو بكر 
  صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األلباين 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه يونس أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وثنا احلسن ابن حممد ثنا الشافعي  - ١٣٦٧
   :حممد بن إدريس عن مالك ح وثنا الربيع عن الشافعي عن مالك 

  ) صحيح : والذي قبله قال ( إسناده كالذي قبله : قال األلباين 

  باب صالة اإلمام املغرب باملأمومني صالة اخلوف

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا عمرو بن خليفة البكراوي ثنا أشعث عن  - ١٣٦٨
صلى بالقوم صالة املغرب ثالث ركعات مث انصرف وجاء  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم: احلسن عن أيب بكرة 

  اآلخرون فصلي هبم ثالث ركعات فكانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم ست ركعات وللقوم ثالث ثالث 
  رمبا كان يف روايته بعض املناكري : والبكراوي قال الذهيب . فيه عنعنة احلسن : قال األلباين 

  ة اخلوف إذا كان باملصلي أذى من مطر أوباب الرخصة يف وضع السالح يف صال

  كان مريضا 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أمحد بن منصور الرمادي و حممد بن حيىي قاال حدثنا حجاج بن حممد قال  - ١٣٦٩
إن كان بكم أذى من مطر { : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  -وهو ابن مسلم  -قال ابن جريج أخربين يعلى 

  كان جرحيا : قال عبد الرمحن بن عوف } مرضى أو كنتم 

  مجاع أبواب صالة الكسوف

  باب األمر بالصالة عند كسوف الشمس والقمر والدليل أهنما ال ينكسفان ملوت

  أحد وأهنما آيتان من آيات اهللا 

عن : بن عمرو أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا حيىي ثنا إمساعيل حدثين قيس عن أيب مسعود عقبة  - ١٣٧٠
إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد ولكنهما آيتان من آيات اهللا فإذا : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رأيتموها فصلوا 
يف املسألة اليت خالفه فيها بعض  Cفإذا رأيتموها فصلوا داللة على حجة مذهب املزن ي: يف قوله : قال أبو بكر 

إذا ولدمتا ولدا فأنتما طالقتان قال املزين إذا ولدت إحدامها ولدا : ن له امرأتان فقال أصحابنا يف احلالف إذا كا
طلقتا إذ العلم حميط أن املرأتني ال تلدان مجيعا ولدا واحدا وإمنا تلد واحدا امرأة واحدة فقول النيب صلى اهللا عليه و 

وا إذ العلم حميط أن الشمس والقمر ال ينكسفان سلم إذا رأيتموها فصلوا إمنا أراد إذا رأيتم كسوف إحدامها فصل
  يف وقت واحد كما ال تلد امرأتان ولدا واحدا 

  باب ذكر اخلرب الدال على أن كسوفهما ختويف من اهللا لعباده قال اهللا عز

  } وما نرسل باآليات إال ختويفا { و جل 



يعين ابن عبد اهللا  -ي ثنا أبو أسامة عن بريد أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرمحن املسروق - ١٣٧١
خسفت الشمس يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فزعا خيشى أن : عن أيب بردة عن أيب موسى قال  -

إن : تكون الساعة فقام حىت أتى املسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله يف صالة قط مث قال 
 يرسل اهللا ال تكون ملوت أحد وال حلياته ولكن اهللا يرسلها خيوف هبا عباده فإذا رأيتم منها شيئا هذه اآليات اليت

  فافزعوا إىل ذكره ودعائه واستغفاره 

  باب اخلطبة على املنرب واألمر بالتسبيح والتحميد والتكبري مع الصالة عند

  الكسوف إىل أن ينجلي 

حممد بن عبد اهللا بن بزيع أخربنا أبو حبر عبد الرمحن بن عثمان البكراوي أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا  - ١٣٧٢
انكسفت الشمس يف عهد رسول اهللا : ثنا سعيد بن أيب عروبة عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال 

سلم فخطب الناس  إمنا انكسفت ملوت إبراهيم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و: صلى اهللا عليه و سلم فقال الناس 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا فإذا رأيتم ذلك فامحدوا اهللا وكربوا وسبحوا وصلوا حىت ينجلي : فقال 

  مث نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى ركعتني : كسوف أيهما انكسف قال 
  ضعيف : إسناده ضعيف البكراوي قال احلافظ : قال األلباين 

  ين عند الدعاء والتسبيح والتكبري والتحميد يف الكسوفباب رفع اليد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا سامل بن نوح ثنا سعيد بن إياس أبو مسعود اجلريري عن حيان بن  - ١٣٧٣
بينما أرمتي بأسهم يل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ انكسفت : عمري عن عبد الرمحن بن مسرة قال 

الشمس فنبذهتا وانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانتهيت وهو قائم رافع يديه يسبح ويكرب وحيمد 
  ويدعوا حىت اجنلت وقرأ سورتني وركع ركعتني 

  باب األمر بالدعاء مع الصالة عند كسوف الشمس والقمر

نا يونس عن احلسن عن  -يعين ابن زريع  -د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدام العجلي ثنا يزي - ١٣٧٤
كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فانكسفت الشمس فقام إىل املسجد جير رداءه من العجلة : أيب بكرة قال 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا : والث إليه الناس فصلى ركعتني كما تصلون فلما كشف عنها خطبنا فقال 
اده وأهنما ال ينكسفان ملوت أحد من الناس فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما خيوف اهللا هبما عب

  بكم 

  باب النداء بأن الصالة جامعة يف الكسوف والدليل على أن ال أذان و إقامة

  يف صالة الكسوف 



ىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن حي - ١٣٧٥
إنه ملا كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نودى أن الصالة جامعة : عبد اهللا بن عمرو 

  فذكر احلديث 
  قال أبو بكر وهكذا رواه معاوية بن سالم أيضا عن حيىي عن أيب سلمة عن عبد اهللا بن عمرو 

  نا حيىي ثنا أبو سلمة حدثين عبد اهللا بن عمرو ورواه احلجاج الصواف قال ث - ١٣٧٦
أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه حممد بن حيىي حدثين أبو بكر بن أيب أسود أخربنا محيد بن األسود عن حجاج 

  أنه ثقة حافظ : حجاج الصواف متني يريد : الصواف أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مسعت حممد بن حيىي يقول 
  إسناده صحيح : اين قال األلب

  باب ذكر قدر القراءة من صالة الكسوف وتطويل القراءة فيها

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وثنا  - ١٣٧٧
وهو ابن اسلم  -ن زيد الربيع قال قال الشافعي أخربنا مالك ح وثنا أبو موسى حممد بن املثىن نا روح ثنا مالك ع

كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس : عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال  -
معه فقام قياما طويال حنوا من سورة البقرة مث ركع ركوعا طويال مث رفع فقام قياما طويال وهو دون القيام األول مث 

األول مث سجد مث قام قياما طويال وهو دون ذلك القيام األول مث ركع ركوعا ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع 
طويال وهو دون ذاك الركوع األول مث رفع فقام قياما طويال وهو دون ذلك القيام األول مث ركع ركوعا طويال 

اهللا ال إن الشمس والقمر آيتان من آيات : وهو دون ذلك الركوع مث سجد مث انصرف وقد جتلت الشمس فقال 
قال  -رأيناك تناولت يف مقامك هذا : خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهللا قالوا يا رسول اهللا 

إين رأيت اجلنة وقالوا فتناولت منها : تكعكعت فقال : مث رأيناك كأنك تكعكعت وقال اآلخران  -شيئا : الربيع : 
ورأيت أو أريت النار وقال اآلخران ورأيت النار  -قال الربيع  -الدنيا  عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت

مم يا رسول اهللا ؟ قال : مل ؟ وقال اآلخران : وقالوا فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء قال الربيع قالوا 
إحداهن الدهر مث رأت منك  يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إىل: أيكفرن باهللا ؟ قال : بكفرهن قيل : 

  ما رأيت منك خريا قط : شيئا قالت 
  والعشري الزوج : قال أبو موسى قال روح 

  باب تطويل القراءة يف القيام األول والتقصري يف القراءة يف القيام الثاين

  عن األول 

بن سعيد عن عمرة عن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن حيىي - ١٣٧٨
ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مركبا له قريبا فلم يأت حىت كسفت الشمس فخرجت يف : عايشة قالت 

نسوة فكنا بني يدي احلجرة فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم من مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام 
ركوعا طويال مث رفع مث قام فأطال القيام وهو دون القيام األول مث ركع الناس وراءه فكرب وقام قياما طويال مث ركع 



فأطال الركوع وهو دون الركوع األول مث رفع مث سجد فأطال السجود مث رفع مث سجد سجودا دون السجود 
ام األول مث قام فأطال القيام وهو دون القيام األول مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول مث رفع فق

فأطال القيام وهو دون القيام األول مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول مث سجد وانصرف فكانت 
  صالته أربع ركعات يف أربع سجدات فجلس وقد جتلت الشمس 

  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن تنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله 
  إسناده صحيح :  قال األعظمي

  باب اجلهر بالقراءة من صالة كسوف الشمس

وهو  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الفضل بن يعقوب اجلزري ثنا إبراهيم يعين بن صدقة ثنا سفيان  - ١٣٧٩
اخنسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن الزهري عن عروة عن عائشة أهنا قالت  -ابن حسني 

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة مث قرأ قراءة جيهر فيها مث ركع على حنو ما قرأ مث رفع رأسه سلم 
فقرأ حنوا من قراءته مث ركع على حنو ما قرأ مث رفع رأسه وسجد مث قام يف الركعة األخرى فصنع مثل ما صنع يف 

 ينخسفان ملوت بشر فإذا كان ذلك فأفزعوا إىل الصالة إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال: األوىل مث قال 
  وذلك أن إبراهيم كان مات يومئذ فقال الناس إمنا كان هذا ملوت إبراهيم : قال 

  إسناده صحيح لغريه : قال األعظمي 

  باب ذكر عدد الركوع يف كل ركعة من صالة الكسوف

دورقي ثنا ابن علية عن هشام الدستوائي حدثنا أبو الزبري أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم ال - ١٣٨٠
وكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم شديد احلر فصلى : عن جابر بن عبد اهللا قال 

بأصحابه فأطال القيام حىت جعلوا خيرون مث ركع فأطال مث رفع فأطال مث سجد سجدتني مث قام فصنع حنوا من ذلك 
وإهنم : إنه عرض على كل شيء توعدونه فذكر احلديث بطوله وقال : نت أربع ركعات وأربع سجدات مث قال فكا

إن الشمس والقمر ال ينكسفان إال ملوت عظيم وإهنما آيتان من آيات اهللا يريكموها فإذا خسفا : كانوا يقولون 
  فصلوا حىت تنجلي 

ندار حدثنا عبد األعلى حدثنا هشام عن أيب الزبري عن جابر قال أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثناه ب - ١٣٨١
كسفت الشمس على يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما شديد احلر فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : 

كانت سلم بأصحابه فأطال القيام حىت جعلوا خيرون مث ركع فأطال مث قام فصنع مثل ذلك مث جعل يتقدم مث يتأخر ف
إنه عرض علي كل شيء توعدونه فعرضت علي اجلنة حىت تناولت منها قطفا : أربع ركعات وأربع سجدات مث قال 

ولو شئت ألخذته مث تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه مث عرضت علي النار فجعلت أتأخر خيفة تغشاكم 
طعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض ورأيت فيها امرأة محريية سوداء طويلة تعذب يف هرة هلا ربطتها فلم ت
إن الشمس والقمر ال ينخسفان إال ملوت : ورأيت أبا مثامة عمرو بن ملك جير قصبه يف النار وإهنم كانوا يقولون 

  عظيم وإهنما آيتان من آيات اهللا يريكموها اهللا فإذا خسفت فصلوا حىت تنجلي 
  القمر : مل يقل لنا بندار 



عن ابن عباس و كثري بن عباس عن ابن عباس و عروة و عمرة عن عائشة أنه ركع يف كل  ويف خرب عطاء بن يسار
  ركعة ركوعني 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  إن سلم من عنعنة أيب الزبري : قال األلباين 

عن  أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر قال وقد حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام نا أيب و ابن أيب عدي - ١٣٨٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف كسوف ست : هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عائشة 

  ركعات وأربع سجدات 
  انظر ما بعده : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا ابن جريج عن عطاء ح  - ١٣٨٣
أخربنا ابن جريج عن عطاء قال مسعت عبيد بن عمري  -يعين ابن علية  -بن هشام حدثنا إمساعيل  وحدثنا حممد

كسفت الشمس على يف عهد : حيدث قال أخربين من أصدق قال فظننت أنه يريد عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 
ع مث يقوم مث يركع فركع ركعتني يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس مث يرك

كل ركعة ثالث ركعات فركع الثالثة مث سجد حىت أن رجاال يومئذ ليغشى عليهم حىت سجال املاء ليصب عليهم مما 
مسع اهللا ملن محده فلم ينصرف حىت جتلت الشمس فقام فحمد : اهللا أكرب فإذا رفع رأسه قال : قام هبم يقول إذا كرب 

إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما آيتان من آيات اهللا خيوفكم : قال اهللا وأثىن عليه و
  هبما فإذا كسفا فافزعوا إىل اهللا حىت ينجليا 

هو معلول جبهالة احملدث لعبيد بن عمر وظن الراوي أنه عائشة ظن ال يفيد ال سيما واحملفوظ يف : قال األلباين 
  وأخرجه الشيخان  ١٣٧٩و  ١٣٧٨ل ركعة كما تقدم حديث عائشة ركوعان يف ك

  ست ركعات يف أربع سجدات : ويف خرب عبد امللك عن عطاء عن جابر  - ١٣٨٤

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا أبو موسى حدثنا حيىي عن سفيان حدثنا حبيب عن طاوس عن ابن  - ١٣٨٥
كسوف فقرأ مث ركع مث قرأ مث ركع مث قرأ مث ركع مث قرأ مث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى يف : عباس 

  ركع مث سجد واألخرى مثلها 
قال أبو بكر قد خرجت طرق هذه األخبار يف الكتاب الكبري فجائز للمرء أن يصلي يف الكسوف كيف أحب وشاء 

ن أحب ركع يف كل مما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم من عدد الركوع إن أحب ركع يف كل ركعة ركوعني وإ
ركعة أربع ركعات ألن مجيع هذه األخبار صحاح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذه األخبار دالة على أن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم صلى يف كسوف الشمس مرات ال مرة واحدة 
طاء بن يسار وكثري بن له علة ظاهرة وهي عنعنة حبيب وهو ابن أيب ثابت مث إنه خمالف لرواية ع: قال األلباين 

عباس اليت فيها ركوعان يف كل ركعة كما مر آنفا وهو يف الصحيحني من رواية كثري عنه ويف مسلم من رواية 
  عطاء عنه 

  باب التسوية بني كل ركوع وبني القيام الذي قبله من صالة الكسوف



حدثنا عبد امللك حدثنا عطاء عن جابر أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي  - ١٣٨٦
انكسفت الشمس على يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذلك يوم مات فيه ابنه إبراهيم : بن عبد اهللا قال 

بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى بالناس ست ركعات يف أربع سجدات كرب مث قرأ فأطال القراءة مث ركع 
رأسه فقرأ دون القراءة األوىل مث ركع حنوا مما قرأ مث رفع رأسه فقرأ دون القراءة الثانية مث ركع  حنوا مما قام مث رفع

حنوا مما قرأ مث رفع رأسه مث احندر فسجد سجدتني مث قام فصلى ثالث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إال 
ر يف صالته فتأخرت الصفوف معه مث تقدم اليت قبلها أطول من اليت بعدها إال أن ركوعه حنوا من قيامه مث تأخ

أيها الناس إمنا الشمس والقمر آيتان من آيات : فتقدمت الصفوف معه فقضى الصالة وقد أضاءت الشمس مث قال 
  اهللا وإهنما ال ينكسفان ملوت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حىت تنجلي 

  ركوع يف كل ركوع يكونباب التكبري للركوع والتحميد عند الرفع الرأس من ال

  بعده قراءة أو بعد سجود يف آخر ركوع من كل ركعة 

وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن مسلم السلمي حدثنا عبد العزيز بن أمحد الكتاين قال أخربنا  - ١٣٨٧
حممد بن الفضل بن  األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل ابن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال أخربنا أبو طاهر

حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن إسحاق ابن خزمية حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب 
خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا صلى اهللا : أخربين يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت 

الناس وراءه فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قراءة طويلة مث عليه و سلم فخرج إىل املسجد فقام وكرب وصف 
كرب فركع ركوعا طويال مث رفع رأسه فقال مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد مث قام فقرأ قراءة طويلة هي أدىن من 

ه ربنا ولك احلمد مث مسع اهللا ملن محد: القراءة األوىل مث كرب فركع ركوعا طويال هو أدىن من الركوع األول مث قال 
فعل يف الركعة األخرية مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات واجنلت الشمس قبل أن ينصرف مث قام 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال : فخطب الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال 
  الة حلياته فإذا رأيتمومها فافزعوا إىل الص

  باب الدعاء والتكبري يف القيام بعد رفع الرأس من الركوع وبعد قول مسع

  اهللا ملن محده يف صالة الكسوف 

أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم ثنا زهري عن احلسن بن احلر حدثين  - ١٣٨٨
يوسف بن موسى قاال حدثنا أمحد بن يونس حدثنا احلكم عن رجل يدعى احلنش عن علي ح وثنا حممد بن حيىي و 

 -وهذا حديث أمحد  -زهري حدثنا احلسن بن احلر حدثين احلكم عن رجل يدعى حنشا عن علي قال حممد بن حيىي 
أو حنوها مث ركع حنوا من قدر السورة مث رفع رأسه } يس { كسفت الشمس فصلى علي بالناس بدأ فقرأ بـ : قال 

ملن محده مث قام قدر السورة يدعو ويكرب مث ركع قدر قراءته أيضا فذكر احلديث وقال مث قام يف  مسع اهللا: فقال : 
  الركعة الثانية ففعل كفعله يف الركعة األوىل مث حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان كذلك يفعل 

  عن ابن عباس  قال أبو بكر يف هذا اخلرب إنه ركع أربع ركعات يف كل ركعة مثل خرب طاوس



أي ( قلت . صدوق له أوهام : رجال إسناده ثقات على ضعف يف حنش وهو ابن املعتمر قال احلافظ : قال األلباين 
  فمثله ال حيتج حبديثه عند التفرد كما هنا ) : األلباين 

  باب تطويل السجود يف صالة الكسوف

ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد  أخربنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يوسف بن موسى - ١٣٨٩
انكسفت الشمس يوما على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن عمرو قال 

عليه و سلم ليصلي فقام حىت مل يكد يركع مث ركع حىت مل يكد يرفع رأسه مث رفع رأسه ومل يكد يسجد مث سجد ومل 
  ه مث رفع رأسه فلم يكد يسجد مث سجد فلم يكد يرفع رأسه يكد يرفع رأس
  إسناده صحيح لغريه : قال األعظمي 

  باب تقصري السجدة الثانية عن األوىل يف صالة الكسوف

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمرة  - ١٣٩٠
مث سجد : يف اخلرب : ديث بطوله يف صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الكسوف وقال فذكر احل: عن عائشة 

  فأطال السجود مث رفع مث سجد سجودا دون السجود األول مث ذكر باقي احلديث 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرمحن بن عقبة نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن  - ١٣٩١
  مثله : عائشة 

  باب البكاء والدعاء يف السجود يف صالة الكسوف

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن  - ١٣٩٢
انكسفت الشمس يوما على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عمرو قال 

ليصلي فقام حىت مل يكد أن يركع مث ركع حىت مل يكد يرفع رأسه مث رفع رأسه فلم يكد أن يسجد مث سجد فلم سلم 
رب أمل تعدين أن ال تعذهبم وأنا فيهم ؟ رب أمل تعدين أن ال تعذهبم ؟ : يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول 

إن الشمس والقمر آيتان من : هللا وأثىن عليه وقال وحنن نستغفرك فلما صلى ركعتني اجنلت الشمس فقام فحمد ا
لقد عرضت علي اجلنة حىت لو شئت تعاطيت قطفا من قطوفها : آيات اهللا فإذا انكسفا فافزعوا إىل ذكر اهللا مث قال 

وعرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن يغشاكم فجعلت أقول رب أمل تعدين أن ال تعذهبم وأنا ؟ فيهم رب 
أال تعذهبم وهم يستغفرون ؟ قال فرأيت فيها احلمريية السوداء الطويلة صاحبة اهلرة كانت حتبسها فلم  أمل تعدين

تطعمها ومل تسقها وال تتركها تأكل من حشاش األرض فرأيتها كلما أدبرت هنشتها وكلما أقبلت هنشتها يف النار 
ني ورأيت صاحب احملجن يف النار الذي كان ورأيت صاحب السبتيتني أخا بين دعدع يدفع يف النار بعصا ذي شعبت

  إين ال أسرق إمنا يسرق احملجن فرأيته يف النار متكئا على حمجنه : يسرق احلاج مبحجنه ويقول 
  إسناده صحيح لغريه : قال األعظمي 

  باب طول اجللوس بني السجدتني يف صالة الكسوف



بن املثين ثنا مؤمل ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى حممد  - ١٣٩٣
انكسفت الشمس على عهد : عن عبد اهللا بن عمرو وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا عن عمرو قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأطال القيام حىت قيل ال يركع مث ركع 
ركوع حىت قيل ال يرفع مث رفع رأسه فأطال القيام حىت قيل ال يسجد مث سجد فأطال السجود حىت قيل ال فأطال ال

  يرفع مث رفع فجلس حىت قيل ال يسجد مث سجد مث قام ففعل يف األخرى مثل ذلك مث أحمصت الشمس 
  إسناده ضعيف مؤمل وهو ابن امساعيل سيئ احلفظ : قال األلباين 

  إىل اهللا يف اجللوس يف آخر صالة الكسوف حىت تنجلي باب الدعاء والرغبة

  الشمس إذا مل يكن قد اجنلت قبل 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم ثنا زهري عن احلسن بن احلر عن رجل يدعى  - ١٣٩٤
هري نا احلسن بن احلر حدثين حنشا عن علي ح وثنا حممد بن حيىي و يوسف بن موسى قاال ثنا أمحد بن يونس نا ز

كسفت الشمس فصلى : قال  -وهذا حديث أمحد  -احلكم عن رجل يدعى حنشا عن علي قال حممد بن حيىي 
قام يف الركعة الثانية ففعل كفعله يف الركعة األوىل مث جلس يدعو ويرغب حىت : علي بالناس فذكر احلديث وقاال 

  اهللا عليه و سلم كان كذلك يفعله  انكشفت الشمس مث حدثهم أن رسول اهللا صلى
  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل كذلك : قال يوسف 
   ١٣٨٨انظر ما تقدم : قال األلباين 

  باب خطبة اإلمام بعد صالة الكسوف

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا حممد بن بشر أخربنا هشام عن أبيه عن  - ١٣٩٥
 -يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم  -فلما جتلت قام : فذكر احلديث يف قصة كسوف الشمس وقال : ئشة عا

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته : فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 
لو  -أو والذي نفسي بيده  -مته يا أمة حممد واهللا يا أمة حممد واهللا إن من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو أ

  تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا أال هل بلغت ؟ 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد خطب أيضا قبل الصالة فينبغي : ويف خرب ابن مسعود : قال أبو بكر  - ١٣٩٦
  لإلمام يف الكسوف أن خيطب قبل الصالة وبعدها 

  حباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس ملا سبق من املرء من الذنوبباب است

  واخلطايا 

أخربنا أبو طاهر ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم عن األسود بن قيس حدثين ثعلبة بن عباد العبدي من أهل  - ١٣٩٧
نا يوما وغالم من بينا أ: أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب فذكر يف خطبته قال مسرة بن جندب : البصرة 



األنصار نرمي عرضا لنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كانت الشمس قيد رحمني أو ثالثة يف 
انطلق بنا إىل املسجد فواهللا ليحدثن شأن هذه : غري الناظرين يف األفق اسودت حىت كأهنا تنومه فقال أحدنا لصاحبه 

و سلم يف أمته حدثا فدفعنا إىل املسجد فإذا هو بارز فوافقنا رسول اهللا صلى اهللا الشمس لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
فاستقدم فصلى بنا كأطول ما قام بنا يف الصالة قط ال يسمع له صوت مث : عليه و سلم حني خرج إىل الناس قال 

نا يف الصالة قط ال ركع بنا كأطول ما ركع بنا يف الصالة قط وال يسمع له صوت مث سجد بنا كأطول ما سجد ب
مث فعل يف الركعة الثانية مثل ذلك قال فوافق جتلي الشمس جلوسه يف الركعة الثانية قال : يسمع له صوت قط قال 

أيها الناس إمنا أنا بشر رسول : فسلم فحمد اهللا وأثىن عليه وشهد أنه ال إله إال اهللا وشهد أنه عبده ورسوله مث قال 
نتم تعلمون أين قصرت عن شيء من تبليغ رساالت ريب ملا أجبتموين حىت أبلغ رساالت ريب اهللا فأذكر كم باهللا إن ك

شهدنا أنك : كما ينبغي هلا أن تبلغ وأن كنتم تعلمون أين قد بلغت رساالت ريب ملا أخربمتوين قال فقام الناس فقالوا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و  قد بلغت رساالت ربك ونصحت ألمتك وقضيت الذي عليك قال مث سكتوا قال قال

سلم أما بعد فإن رجاال يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها 
ملوت رجال عظماء من أهل األرض وأهنم كذبوا ولكنها آيات من آيات اهللا يفنت هبا عباده لينظر من حيدث منهم 

تم القون يف دنياكم وآخرتكم وإنه واهللا ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون توبة واهللا لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أن
لشيخ من األنصار وإنه مىت  -أو حتيا  -كذابا آخرهم األعور الدجال ممسوح العني اليسرى كأهنا عني أيب حيىي 

ذبه فليس خرج فإنه يزعم أنه اهللا فمن آمن به وصدق واتبعه فليس ينفعه صاحل من عمل سلف ومن كفر به وك
يعاب بشيء من عمله سلف وأنه سيظهر على األرض كلها إال احلرم وبيت املقدس وإنه حيصر املؤمنني يف بيت 
املقدس وإنه حيصر املؤمنني يف بيت املقدس فيزلزلون زلزاال شديدا قال فيهزمه اهللا وجنوده حىت إن جذم احلائط 

ولن يكون ذلك كذلك حىت تروا أمورا : اقتله قال : عال يا مؤمن هذا كافر يستتر يب ت: وأصل الشجرة لينادي 
يتفاقم شأهنا يف أنفسكم تسألون بينكم هل كان بينكم ذكر لكم منها ذكرا وحىت تزول جبال عن مراثيها على أثر 

  ذلك القبض وأشار بيده 
  مث شهدت خطبة أخرى قال فذكر هذا احلديث ما قدم كلمة وال أخرها عن موضعها : قال 
هذه اللفظة اليت يف هذا اخلرب ال يسمع له صوت من اجلنس الذي جيب قبوله خرب من خيرب بكون : بو بكر قال أ

الشيء ال من ينفي و عائشة قد خربت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جهر بالقراءة فخرب عائشة جيب قبوله ألهنا 
يف صف بعيد من النيب صلى اهللا عليه و سلم حفظت جهر القراءة وإن مل حيفظها غريها وجائز أن يكون مسرة كان 

مل يكن كذا ملا مل يعلم : ال يسمع له صوت أي مل أمسع صوتا على ما بينته قبل أن العرب تقول : بالقراءة فقول 
  كونه 

  إسناده ضعيف ثعلبة جمهول كما قال ابن املديين وغريه : قال األلباين 

  باب األمر بالصدقة عند كسوف الشمس

خربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أ - ١٣٩٨
مث : خسفت الشمس على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى بالناس فذكر احلديث وقال يف آخره : قالت 

آيتان من آيات اهللا فإذا رأيتم ذلك إن الشمس والقمر ال ختسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما : انصرف فقال 



  فافزعوا إىل الصالة 
  إذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا : وزاد فيه هشام : وهذا قول الزهري قال 

 -يعين ابن حممد املؤدب  -قال ثنا يونس  -وكتبته من أصله  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا األزهر  - ١٣٩٩
خسفت الشمس زمان رسول : هللا بن الزبري عن أمساء بنت أيب بكر أهنا قالت ثنا فليح عن حممد بن عباد بن عبد ا

  فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة وإىل ذكر اهللا والصدقة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث بطوله وقال 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

د العزيز بن عبد اهللا األويسي ثنا مسلم بن خالد عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عب - ١٤٠٠
أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إمساعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر 

أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات : فظن الناس أهنا كسفت ملوته فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
   ال يكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إىل الصالة وإىل ذكر اهللا وادعوا وتصدقوا اهللا

  إسناده ضعيف مسلم بن خالد هو الزجني سيئ احلفظ : قال األلباين 

  باب األمر بالعتاقة يف كسوف الشمس

مسعود أبو حذيفة ثنا زائدة عن هشام  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر بن ربعي نا موسى بن - ١٤٠١
  أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالعتاقة يف كسوف الشمس : بن عروة عن فاطمة عن أمساء قالت 

عن هشام  -يعين الدراوردي  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الدارمي ثنا مصعب بن عبيد اهللا الزبريي ثنا عبد العزيز 
  هبذا اإلسناد مثله 

  مر بعتاقة حني كسفت الشمس أ: وقال 

باب ذكر علة ملا تنكسف الشمس إذا انكسفت ؟ إن صح اخلرب فإين ال أخال أبا قالبة مسع من النعمان بن بشري و 
  ال أقف ألقبيصة البجلى صحبه أم ال ؟ 

عن قتادة عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال ثنا خبرب قبيصة حممد بن بشار ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب  - ١٤٠٢
إن الشمس اخنسفت فصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعتني حىت اجنلت مث : أيب قالبة عن قبيصة البجلي قال 

إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد ولكنهما خلقان من خلقه وحيدث اهللا يف خلقه ما شاء مث أن اهللا : قال 
  يهما اخنسف فصلوا حىت ينجلي أو حيدث له اهللا أمرا تبارك وتعاىل إذا جتلى لشيء من خلقه خشع له فأ

إسناده ضعيف رجاله ثقات لكنه معلول بعدم تصريح أيب قالبة بسماعه إياه من قبيصة أو النعمان ويف : قال األلباين 
ـ . سنده اضطراب كما أشار إليه املصنف ا    ه

ا انكسفت إن صح اخلرب فإين ال أخال أبا باب ذكر علة ملا تنكسف الشمس إذ" ترجم املصنف هذا الباب بقوله 
  " قالبة مسع من النعمان بن بشري وال أقف ألقبيصة البجلي صحبة أم ال 



وأما خرب النعمان بن بشر نا بندار حدثناه أيضا قال ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن أيب : قال أبو بكر  - ١٤٠٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وقال انكسفت الشمس على عهد : قالبة عن النعمان بن بشر قال 

  فإذا جتلى اهللا لشيء من خلقه خشع له : 
  إسناده ضعيف انظر احلديث الذي قبله : قال األلباين 

حنو : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الوهاب عن خالد عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري  - ١٤٠٤
  حديث أيوب 

  إسناده ضعيف انظر احلديث الذي قبله : لباين قال األ

  مجاع أبواب صالة االستسقاء وما فيها من السنن

  باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرع عند اخلروج إىل االستسقاء

نا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد اهللا بن كنانة  - ١٤٠٥
ما مينعه أن يسألين ؟ : أرسلين أمري من األمراء إىل ابن عباس أسأله عن االستسقاء فقال ابن عباس : ه قال عن أبي

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متواضعا متبذال متخشعا متضرعا فصلى ركعتني كما يصلي يف العيد ومل 
  خيطب خطبتكم هذه 

ن اسحق مل يوثقه إال ابن حبان وروى عنه ثالثة من الثقات أحدهم إسناده حيتمل التحسني هشام ب: قال األلباين 
  سفيان وهو الثوري 

  باب اخلروج إىل املصلى لالستسقاء

عن أيب  -هو األنصاري  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان نا املسعودي و حيىي  - ١٤٠٦
مسعت أنا من : اه حيىي و املسعودي عن أبيك عن عباد بن متيم قال حديث حدثن: بكر قلت لعبد اهللا بن أيب بكر 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل املصلى فاستسقى فقلب : عباد بن متيم حيدث أيب عن عبد اهللا بن زيد 
  رداءه وصلى ركعتني 

  باب اخلطبة قبل صالة االستسقاء

ن بشر بن احلكم من أصله نا حيىي بن سعيد عن حيىي بن سعيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن ب - ١٤٠٧
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : األنصاري عن أيب بكر بن حممد أنه مسع عباد بن متيم قال قال عبد اهللا بن زيد 

  و سلم يف االستسقاء فخطب واستقبل القبلة ودعى واستسقى وحول رداءه وصلى هبم 
  ه صحيح إسناد: قال األلباين 

  باب ترك الكالم عند الدعاء يف خطبة االستسقاء



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن نا عبد الرمحن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن  - ١٤٠٨
 قال أرسلين فالن إىل ابن عباس أسأله عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف: عبد اهللا بن كنانة عن أبيه 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متبذال متضرعا متواضعا فلم خيطب حنو خطبتكم هذه : االستسقاء قال 
  وصلى ركعتني 

   ١٤٠٥انظر 

  باب ترك األذان واإلقامة لصالة االستسقاء والدليل على أنه ال يؤذن وال

  يقام للتطوع وإن صليت التطوع يف اجلماعة 

بكر نا أبو طالب زيد بن أخرم الطائي و إبراهيم بن مرزوق قاال حدثنا وهب بن أنا أبو طاهر نا أبو  - ١٤٠٩
حيدث عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  -وهو ابن راشد  -جرير حدثين أيب قال مسعت النعمان 

  امة خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتني وجهر بال أذان وإق: قال 
إسناده ضعيف النعمان بن راشد صدوق سيئ احلفظ كما قال احلافظ وسيأيت تضعيف املؤلف له يف : قال األلباين 

   ١٤٢٢هذا احلديث نفسه برقم 

  باب خروج اإلمام بالناس غلى االستسقاء

ن متيم عن عمه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عباد ب - ١٤١٠
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس يستسقي فصلى هبم ركعتني وجهر بالقراءة وحول رداءه ورفع : قال 

  يديه واستسقى واستقبل القبلة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استقبال القبلة للدعاء قبل الصالة لالستسقاء وحتويل األردية قبل

  الصالة 

كان : بو طاهر نا أبو بكر ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن نا شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك قال أنا أ - ١٤١١
أنت مسعته من : النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االستسقاء قال شعبة قلت لثابت 

   سبحان اهللا: مسعته من أنس ؟ قال : سبحان اهللا قلت : أنس ؟ قال 
  ويف خرب معمر عن الزهري ورفع يديه قد أمليته قبل : قال أبو بكر 

  باب صفة رفع اليدين يف االستسقاء



أن رسول اهللا : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا حجاج ثنا محاد عن ثابت عن أنس بن مالك  - ١٤١٢
  يلي األرض حىت رأيت بياض إبطيه  صلى اهللا عليه و سلم استسقى هكذا ومد يديه وجعل باطنها ما

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

وهو  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن قزعة ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان التيمي عن بركة  - ١٤١٣
أيت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مادا يديه حىت ر: عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال  -أبو الوليد 

  بياض إبطيه 
  ظننته يدعو يف االستسقاء : قال سليمان 
  إسناده جيد : قال األلباين 

  باب صفة حتويل الرداء يف االستسقاء إذا كان الرداء ثقيال

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا املسعودي و حيىي عن أيب بكر فقلت لعبد  - ١٤١٤
كر حديث حدثناه حيىي و املسعودي عن أبيك عن عباد بن متيم قال أنا مسعته من عباد بن متيم حيدث أيب اهللا بن أيب ب

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل املصلى فاستسقى فقلب رداءه وصلى ركعتني : عن عبد اهللا بن زيد 
أسفله أو أسفله أعاله أم كيف جعله ؟  أخربنا جعل أعاله: قال املسعودي عن أيب بكر عن عباد بن متيم قلت له 

  ال بل جعل اليمني الشمال والشمال اليمني : قال 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا حول رداءه فجعل األمين على األيسر واأليسر على األمين 
  الن الرداء ثقل عليه فاشتد عليه أن جيعل أعاله أسفله 

وهو  -هر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا نعيم بن محاد و إبراهيم بن محزة قاال ثنا عبد العزيز أنا أبو طا - ١٤١٥
استسقى رسول اهللا صلى : عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد قال  -وهو ابن غزية  -عن عمارة  -ابن حممد 

سلم أن يأخذها بأسفلها فيجعلها أعاله فلما اهللا عليه و سلم وعليه مخيصة سوداء فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ثقلت عليه قلبها على عاتقيه 

  على عاتقه : قال إبراهيم بن محزة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب صفة الدعاء يف االستسقاء

مسعر أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن احلسني بن إبراهيم بن احبر نا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا  - ١٤١٦
اللهم اسقنا : أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم بواكي فقال : بن كدام عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا قال 

  غيثا مغيثا مريا مربعا عاجال غري آجل نافعا غري ضار فأطبقت عليهم 
  مجع باكية أي نساء باكيات من القحط وقلة املطر : بواكي : قال األلباين 



طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا أبو هشام املخزومي عن وهيب عن حيىي بن سعيد عن أنس  أنا أبو - ١٤١٧
  اللهم اسقنا : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن مالك 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب عدد ركعات صالة االستسقاء

  عتني صلى رك: قال أبو بكر يف خرب يونس و معمر عن الزهري  - ١٤١٨

  باب عدد التكبريات يف صالة االستسقاء كالتكبري يف العيدين

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن حيىي بن أبان املصري ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا إمساعيل بن ربيعة  - ١٤١٩
: ن عبد اهللا بن هشام بن إسحاق عن عامر بن لوى املديين أنه مسع جده هشام بن إسحاق حيدث عن أبيه إسحاق ب

يا بن أخي سله كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أن الوليد بن عتبة أمري املدينة أرسله إىل ابن عباس فقال 
يا أبا العباس كيف صنع : فدخلت على ابن عباس فقلت : سلم يف االستسقاء يوم استسقى بالناس ؟ قال إسحاق 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ء يوم استسقى ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف االستسقا
  متخشعا متبذال فصنع فيه كما يصنع يف الفطر واألضحى 

باب اجلهر بالقراءة يف صالة االستسقاء والدليل على ضد قول من زعم من التابعني أن صالة النهار عجماء يريد أنه 
  يف خرب معمر عن جهر بالقراءة : و بكر ال جيهر بالقراءة يف شيء من صلوات النهار قال أب

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ثنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن عباد بن  - ١٤٢٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة ووىل الناس ظهره وقلب رداءه : متيم عن عمه 

  هما وجهر فيهما بالقراءة وصلى ركعتني قرأ في

باب استحباب االستسقاء ببعض قرابة النيب صلى اهللا عليه و سلم بالبلدة اليت يستسقي هبا ببعض قرابته صلى اهللا 
  عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أيب عن مثامة عن أنس  - ١٤٢١
اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا : كان عمر بن اخلطاب إذا قحطوا خرج يستسقي بالعباس فيقول : ال بن مالك ق

  أو نبينا فاسقنا فيسقون  -بنبيك فتسقينا وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك 
  قال األنصاري كذا وجدت يف كتايب خبطي فيسقون 

  باب إعادة اخلطبة ثانية بعد صالة االستسقاء

ا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا زيد بن أخرم الطائي و إبراهيم بن مرزوق قاال ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال أن - ١٤٢٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : مسعت النعمان بن راشد حيدث عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 



خطبنا ودعى اهللا وحول وجهه حنو القبلة رافعا يديه  خرج يوما يستسقي فصلى بنا ركعتني بال أذان وال إقامة قال مث
  مث قلب رداءه فجعل األمين على األيسر واأليسر على األمين 

يف القلب من النعمان بن راشد فإن يف حديثه عن الزهري ختليط كثري فإن ثبت هذا اخلرب ففيه داللة : قال أبو بكر 
  رداءه مرتني مرة قبل الصالة ومرة بعدها  على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب ودعا وقلب

باب االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة إذا اشتكي إىل اإلمام بقحط املطر ودعاء اإلمام حببس املطر عن املدن والقرى 
  إذا اشتكي إليه كثرة األمطار وخيف هدم البنيان وانقطاع السبل 

على الصنعاين نا املعتمر قال مسعت عبيد اهللا عن ثابت عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األ - ١٤٢٣
يا نيب اهللا قحط املطر : كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة فقام إليه الناس فصاحوا قالوا : أنس قال 

نرى يف السماء اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال وامي اهللا ما : وامحر الشجر وهلك البهائم فادع اهللا أن يسقينا فقال 
قزعة من سحاب فنشأت سحابة فانتشرت مث اهنا أمطرت فنزل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى وانصرف فلم 

يزل ميطر إىل اجلمعة األخرى فلما قام النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب صاحوا قالوا يا نيب اهللا هتدمت البيوت 
اللهم حوالينا وال علينا قال فتقشعت عن املدينة : فتبسم وقال  وانقطعت السبل فادع اهللا أن حيبسها عنا قال

  فجعلت متطر حوهلا وما متطر باملدينة قطرة قال فنظرت إىل املدينة وإهنا لفي مثل اإلكليل 

  باب ترك اإلمام العود للخروج لصالة االستسقاء ثانيا إذا اسقوا يف أول مرة

  فاسقوا 

ر نا حممد بن حيىي نا أبو اليمان أخربنا شعيب عن الزهري أخربين عباد بن متيم أخربنا أبو طاهر نا أبو بك - ١٤٢٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج بالناس : وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربه  -أن عمه 

  إىل املصلى يستسقي هلم فقام فدعى قائما مث توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا 
  ليس يف شيء من األخبار أعلمه فأسقوا إال يف خرب شعيب بن أيب محزة : بو بكر قال أ

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مجاع أبواب صالة العيدين الفطر واألضحى وما حيتاج فيهما من السنن

  باب عدد الركعات صالة العيدين

وثناه عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا حممد  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا حممد بن بشر ح - ١٤٢٥
بن بشر ثنا يزيد بن زياد وهو بن أيب اجلعد عن زبيد األيامي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال 

صالة األضحى ركعتان وصالة اجلمعة ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة املسافر ركعتان متام غري : قال عمر 
  نبيكم وقد خاب من افترى  قصر على لسان

  إسناده صحيح : قال األلباين 



  باب استحباب األكل يوم الفطر قبل اخلروج إىل املصلى وترك األكل يوم النحر

  إىل الرجوع من املصلى فيأكل من ذبيحته إن كان ممن يضحي 

أن : نا ابن بريدة عن أبيه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن الوليد نا أبو عاصم ثنا ثواب بن عتبة  - ١٤٢٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال خيرج يوم الفطر حىت يطعم وال يطعم يوم النحر حىت يذبح 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

باب ذكر اخلرب الدال على أن ترك األكل يوم النحر حىت يذبح املرء فضيلة وإن كان األكل مباح قبل الغدو إىل 
  غري حارج وال آمث  املصلى واآلكل

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال  - ١٤٢٧
ذحبت شايت وتغديت : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم األضحى بعد الصالة فقال أبو بردة بن نيار : 

  وذكر احلديث  شاتك شاة حلم: قبل أن آيت الصالة فقال 
  خرجته يف كتاب األضاحي : قال أبو بكر 

  باب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إىل املصلى

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع ثنا هشيم أخربنا حممد بن إسحاق عن حفص بن عبيد اهللا بن  - ١٤٢٨
  فطر يوم الفطر على مترات مث يغدو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي: أنس عن أنس قال 

  إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق : قال األلباين 

  باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن علي بن حمرز بالفسطاط ثنا أبو النضر نا املرجي بن رجاء حدثين  - ١٤٢٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال خيرج يوم الفطر : ثين أنس بن مالك عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس حد
  حىت يأكل مترات ويأكلهن وترا 

  باب اخلروج إىل املصلى لصالة العيدين والدليل على أن صالة العيدين تصلى

  يف املصلى ال يف املساجد إذا أمكن اخلروج إىل املصلى 

نا حممد بن حيىي و زكريا بن حيىي بن أبان قاال ثنا ابن أيب مرمي أخربنا حممد بن  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر - ١٤٣٠
خرج رسول اهللا صلى : عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري قال  -وهو ابن أسلم  -جعفر أخربين زيد 

  اهللا عليه و سلم يف أضحى أو فطر إىل املصلى فصلى هبم مث انصرف 



يف الغدو إىل املصلى يف العيدين إن صح اخلرب فإن يف القلب من هذا اخلرب واحسب احلمل فيه باب التكبري والتهليل 
  على عبد اهللا بن عمر العمري إن مل يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن علي بن وهب ثنا عمي ثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع عن عبد اهللا  - ١٤٣١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج يف العيدين مع الفضل بن عباس و عبد اهللا بن عباس و : مر بن ع

العباس و علي و جعفر و احلسن و احلسني و أسامة بن زيد و زيد بن حارثة و أمين بن أم أمين رافعا صوته بالتهليل 
  جع على احلذائني حىت يأيت منزله والتكبري فيأخذ طريق احلدادين حىت يأيت املصلى فإذا فرغ ر

  إسناده ضعيف عبد اهللا بن عمر العمري املكرب ضعيف : قال األلباين 

  باب ترك األذان واإلقامة لصالة العيدين وهذا من اجلنس الذي أعلمت أن ال

  أذان و ال إقامة إال لصالة الفريضة وإن صليت غري الفريضة مجاعة 

بكر نا موسى بن إمساعيل الفزاري أخربنا شريك عن مساك عن جابر بن مسرة قال أخربنا أبو طاهر نا أبو  - ١٤٣٢
  شهدت العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يؤذن ومل يقم : 

باب إخراج العنزة يف العيدين إىل املصلى ليستتر هبا اإلمام يف املصلى إذا صلى بذكر خرب جممل مل يبني فيه العلة اليت 
  صلى اهللا عليه و سلم خيرج العنزة من أجلها  كان النيب

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال  - ١٤٣٣
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يركز احلربة يوم الفطر والنحر يصلي إليها وكان خيطب بعد الصالة 

أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد األعلى نا حيىي بن عبد اهللا بن بكري حدثين الليث عن خالد  أخربنا - ١٤٣٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج : وهو بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن نافع أن عبد اهللا أخربه 

  يوم الفطر ويوم األضحى باحلربة يغرزها بني يديه حني يقوم يصلي 

اب ذكر اخلرب املفسر للعلة اليت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيرج العنزة إىل املصلى والدليل على أنه إمنا كان ب
  خرجها إذ ال بناء باملصلى يومئذ يستر املصلى 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر أخربنا حممد بن عزير األيلي أن سالمة حدثين عن عقيل عن نافع عن ابن عمر  - ١٤٣٥
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج إىل املصلى يف األضحى والفطر خرج بالعنزة بني يديه حىت تركز أ

  يف املصلى فيصلي إليها وذلك أن املصلى كان فضاء ليس فيه شيء مبين يستتر به 
. اعه من عمه سالمة فيه ضعف وقد تكلموا يف صحة مس: إسناده ضعيف حممد بن عزيز قال احلافظ : قال األلباين 

  وسالمة هو ابن روح بن خالد صدوق له أوهام وقيل مل يسمع من عمه عقيل وإمنا حيدث من كتبه 

  باب ترك الصالة يف املصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنيب واستنانا به



عن عدي بن ثابت قال ثنا شعبة  -يعين ابن جعفر  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حممد  - ١٤٣٦
 -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يوم فطر أو أضحى : مسعت سعيد بن جبري حيدث عن ابن عباس 

فصلى ركعتني مل يصل قبلها وال بعدها مث أتى النساء ومعه بالل فأمرهن بالصدقة  -وأكرب علمي أنه قال يوم الفطر 
  فجعلت املرأة تلقي خرصها وصخاهبا 

  دء بصالة العيدين قبل اخلطبةباب الب

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد يعين بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس  - ١٤٣٧
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى قبل اخلطبة يف يوم العيد 

  باب عدد التكبري يف صالة العيدين يف القيام قبل الركوع

اهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب قال كتب إيل كثري بن عبد اهللا بن أنا أبو ط - ١٤٣٨
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب يف األضحى سبعا ومخسا ويف : عمرو حيدث عن أبيه عن جده قال 

  الفطر مثل ذلك 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  ا فراجع اإلرواء لكن له شواهد يتقوى هب: قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوايل بني القرائتني يف صالة

  العيدين 

ثنا كثري  -يعين ابن أيب أويس  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد بن الصباح ثنا إمساعيل  - ١٤٣٩
م كان يكرب يف العيدين يف الركعة األوىل سبع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: بن عبد اهللا عن أبيه عن جده 

  تكبريات ويف الركعة الثانية مخس تكبريات قبل القراءة 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب القراءة يف صالة العيدين

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن إبراهيم بن كثري الصوري بالفسطاط ثنا شريح بن النعمان ثنا فليح  - ١٤٤٠
سألين : بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن أيب واقد الليثي قال  وهو

اقتربت { : عمر بن اخلطاب مبا قرأه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة اخلروج يف العيدين ؟ فقلت قرأ 
  وق والقرآن اجمليد } الساعة وانشق القمر 

يسند هذا اخلرب أحد أعلمه غري فليح بن سليمان رواه مالك بن أنس و ابن عيينة عن ضمرة بن  مل: قال أبو بكر 
  إن عمر سأل أبا واقد الليثي : سعيد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا وقاال 

  حدثناه أبو األزهر من أصله قال ثنا أبو أسامة عن فليح : قال 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ بسبح اسم ربك  :ويف خرب النعمان بن بشر و مسرة بن جندب  - ١٤٤١
  األعلى وهل أتاك حديث الغاشية وهذا من اختالف املباح 

  باب استقبال اإلمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصالة

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا قضى : قال أبو بكر يف خرب داود بن قيس عن عياض عن أيب سعيد  - ١٤٤٢
  وسلم قام فأقبل على الناس صالته 

  خرجته بتمامه بعد : قال أبو بكر 

  باب اخلطبة يوم العيد بعد صالة العيد

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا محاد بن مسعدة ثنا عبيد اهللا وثنا أبو موسى ثنا عبد  - ١٤٤٣
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب بعد أ: نا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  -يعين الثقفي  -الوهاب 
  الصالة 

  يعين يف العيد : ويف حديث محاد بن مسعدة 

  باب اخلطبة على املنرب يف العيدين

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريح أخربين عطاء عن جابر بن عبد  - ١٤٤٤
صلى اهللا عليه و سلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصالة قبل اخلطبة مث خطب الناس  إن النيب: اهللا قال مسعته يقول 

فلما فرغ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بالل وبالل باسط ثوبه يلقني 
  النساء صدقة 

  تلقي املرأة فتخها ويلقني ويلقني  ال ولكنه صدقة يتصدقن هبا حينئذ: زكاة الفطر ؟ قال : قلت لعطاء 

  باب اخلطبة قائما على األرض إذا مل يكن باملصلي منرب

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد اهللا بن  - ١٤٤٥
  على راحلته أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب يوم عيد : أيب سرح عن أيب سعيد اخلدري 

هذه اللفظة حتتمل معنيني أحدمها أنه خطب قائما ال جالسا والثاين أنه خطب على األرض كإنكار أيب : قال أبو بكر 
  مل يكن خيرج املنرب : سعيد على مروان ملا أخرج املنرب فقال 

  باب عدد اخلطب يف العيدين والفصل بني اخلطبتني جبلوس

بو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن أخربنا األستاذ اإلمام أ - ١٤٤٦
الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا بشر 

م كان خيطب اخلطبتني وهو قائم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: بن املفضل ثنا عبيد اهللا عن نافع عن عبد اهللا 



  وكان يفصل بينهما جبلوس 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

كان رسول : هذا احلديث يف خطبيت اجلمعة بدليل رواية خالد بن احلارث حدثنا عبيد اهللا به ولفظه : قال األلباين 
" اخلطبتني : " فقوله يف الكتاب  ٣٣احلديث أخرجه مسلم ... اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة قائما 

  الالم فيه للعهد وليست لالستغراق فتنبه 

  باب السكوت يف اجللوس بني اخلطبتني وترك الكالم فيه

ثنا مساك بن حرب عن  -يعين ابن مجيع العجلي  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة ثنا حفص  - ١٤٤٧
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة قائما مث يقعد : جابر بن مسرة السوائي قال مسعته يقول 

قعدة ال يتكلم مث يقوم فيخطب خطبة أخرى فمن حدثكم أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب قاعدا 
  فقد كذب 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  يعاباب قراءة القرآن يف اخلطبة واالقتصاد يف اخلطبة والصالة مج

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد و سلم بن جنادة قاال ثنا وكيع قال احلسن قال ثنا سفيان عن  - ١٤٤٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب قائما وجيلس بني اخلطبتني ويتلو آية : مساك بن حرب عن جابر بن مسرة 

  وكان يتلو على املنرب يف خطبته آية من القرآن : ن احلسن قال من القرآن وكانت خطبته قصدا وصالته قصدا غري أ
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بالصدقة وما ينوب اإلمام من أمر الرغبة يف خطبة العيد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إمساعيل بن جعفر نا داود بن قيس عن عياض بن  - ١٤٤٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج يوم األضحى : سعد بن أيب سرح عن أيب سعيد اخلدري  عبد اهللا بن

والفطر فيبدأ بالصالة فإذا قضى صالته وسلم قام فأقبل على الناس بوجهه وهم جلوس يف مصالهم فإن كانت له 
تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان :  حاجة ببعث أو غري ذلك ذكره للناس وإن كانت له حاجة أمرهم هبا وكان يقول

أكثر من يتصدق النساء مث ينصرف فلم تزل كذلك حىت كان مروان بن احلكم فخرجت خماصرا مروان حىت أتينا 
املصلى فإذا كثري بن الصلت قد بىن منربا من طني ولنب وإذا مروان ينازعين يده كأنه جيرين حنو املنرب وأنا أجره حنو 

: يا أبا سعيد ترك ما تعلم فرفعت صويت : أين االبتداء بالصالة ؟ فقال مروان : نه قلت املصلى فلما رأيت ذلك م
  كال والذي نفسي بيده ال تأتون خبري مما أعلم ثالث مرات مث انصرفت 

  باب إشارة اخلاطب بالسبابة على املنرب عند الدعاء يف اخلطبة وحتريكه

  إياها عند اإلشارة هبا 



ا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا بشر بن املفضل نا عبد الرمحن بن إسحاق عن عبد أنا أبو طاهر ن - ١٤٥٠
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاهرا يديه : الرمحن بن معاوية عن ابن أيب ذباب عن سهل بن سعد قال 
  حيركها وأشار بأصبعه السبابة : قط يدعو على منربه وال على غريه ولكن رأيته يقول هكذا 

  عبد الرمحن بن معاوية هذا أبو احلويرث مدين : قال أبو بكر 
  صدوق فيه لني : إسناده فيه ضعف أبو احلويرث قال احلافظ : قال األلباين 

  باب كراهة رفع اليدين على املنرب يف اخلطبة

أنه : ن عمارة بن رويبة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا ابن إدريس عن حصني ع - ١٤٥١
قبح اهللا هاتني اليدين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال : رأى بشر بن مروان على املنرب رافعا يديه فقال 

  يزيد على أن يشري بإصبعه 

  باب االعتماد على الفسي أو العصي على املنرب يف اخلطبة

يد بن كثري بن عفري املصري ثنا عمرو بن خالد ثنا شهاب بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبيد اهللا بن سع - ١٤٥٢
رجل له صحبة من رسول اهللا صلى  -أو مع  -جلست إىل : خراش احلوشي حدثين شعيب بن رزيق الطائفي قال 

وفدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عليه و سلم يقال له احلكم بن حزن الكلفي فأنشأ حيدثنا قال 
بعة أو تاسع تسعة فشهدنا اجلمعة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متوكئا على قوس أو عصا فحمد سابع س

  اهللا وأثىن عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات 
  شهاب بن خراش صدوق خيطئ : يف سنده ضعف قال احلافظ : قال األلباين 

قول من زعم أن اخلطبة صالة ولو كانت اخلطبة صالة  باب إباحة الكالم يف اخلطبة باألمر والنهي والدليل على ضد
  ما تكلم النيب صلى اهللا عليه و سلم فيها مبا ال جيوز يف الصالة 

عن  -يعين ابن أيب خالد  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سعيد بن مسروق ثنا وكيع عن إمساعيل  - ١٤٥٣
   صلى اهللا عليه و سلم وهو خيطب فأمرين فحولت إىل الظل رآين النيب: وهو ابن أيب حازم عن أبيه قال  -قيس 

اجلس فقد آذيت  -وهو خيطب ملن أخر اجمليء  -: ويف خرب عبيد اهللا بن بشر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وآنيت 

: يقول  فإن كان له حاجة ببعث أو غري ذلك ذكره للناس وإن كانت له حاجة أمرهم هبا وكان: ويف خرب أيب سعيد 
  تصدقوا 

هل : ويف خرب ابن عجالن عن عياض عن أيب سعيد يف اخلطبة يوم اجلمعة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم للداخل 
  قم فصل ركعتني مث قال للناس تصدقوا : ال قال : صليت ؟ قال 

قم فصل ركعتني مث قال  :ال قال : أصليت ؟ قال : ويف أخبار جابر يف قصة سليك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واألمام خيطب فليصل ركعتني : صلى اهللا عليه و سلم 

ففي هذه األخبار كلها داللة على أن اخلطبة ليست بصالة وأن للخاطب أن يتكلم يف خطبته باألمر والنهي وما 



  ينوب املسلمني ويعلمهم من أمر دينهم 
   إسناده صحيح: قال األعظمي 

  باب أمر اإلمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على املنرب

  والبكاء على املنرب عند استماع القرآن 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا احلسن بن الربيع نا أبو األحوص عن األعمش عن علقمة  - ١٤٥٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقرأ عليه وهو على املنرب  أمرين رسول: كذا يقول أبو األحوص قال قال عبد اهللا 

} فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا { : فقرأت عليه من سورة النساء حىت إذا بلغت 
  فنظرت إليه وعيناه تذرفان 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  ة على املنربباب النزول عن املنرب للسجود إذا قرأ اخلاطب السجد

إن صح اخلرب فإن يف القلب من هذا اإلسناد ألن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بني أيب هالل و عياض بن عبد اهللا 
يف هذا اخلرب إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة رواه ابن وهب عن عمرو بن احلارث ولست أرى الرواية عن ابن أيب 

  فروة هذا 

ا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال أخربنا الليث وثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - ١٤٥٥
: عن عياض بن عبد اهللا بن سعد عن أيب سعيد اخلدري أنه قال  -عن ابن أيب هالل وهو سعيد  -هو يزيد  -خالد 

وقرأ هبا مرة  خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه
إمنا هي توبة نيب ولكين أراكم قد استعددمت للسجود فنزل : أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال 

  وسجد وسجدنا 
يف إسناده ضعف ابن أيب هالل كان اختلط ولعله بسبب اختالطه أسقط ابن أيب فروة من بينه وبني : قال األلباين 

ـ . ما ذكر املصنف ا عياض كما رواه ابن وهب ك   ه
باب النزول عن املنرب للسجود إذا قرأ اخلاطب السجدة على املنرب إن صح " ترجم املصنف على هذا الباب بقوله 

اخلرب فإن يف القلب من هذا اإلسناد ألن بعض أصحاب بن وهب أدخل بني بن أيب هالل وبني عياض بن عبد اهللا يف 
يب فروة رواه بن وهب عن عمرو بن احلارث ولست أرى الرواية عن بن أيب هذا اخلرب إسحاق بن عبد اهللا بن أ

  " فروة هذا 

  باب الرخصة للخاطب يف قطع اخلطبة للحاجة تبدو له

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو مثيلة ثنا حسني بن واقد ثنا عبد اهللا بن  - ١٤٥٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب خيطب إذ أقبل احلسن واحلسني ميشيان ويعثران بينا : بريدة عن أبيه قال 

إمنا أموالكم { صدق اهللا : عليهما قميصان أمحران قال فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحملهما مث قال 



  ومحلتهما إين رأيت هذين الغالمني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت نزلت } وأوالدكم فتنة 
فلم أصرب مث : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا زيد بن احلباب عن حسني وقال 

  أخذ يف خطبته 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة قطع اخلطبة ليعلم بعض الرعية

يعين ابن  -نا هاشم بن القاسم ثنا سليمان أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي  - ١٤٥٧
رجل جاهل : جئت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو خيطب فقلت : عن محيد بن هالل عن أيب رفاعة قال  -املغرية 

عن دين ال يدري ما دينه فأقبل النيب صلى اهللا عليه و سلم إيل وترك اخلطبة مث أتى بكرسي خلت قوائمه من حديد 
  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل يعلمين مما علمه اهللا مث أتى خطبته قائما فقعد عليه رسو
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب انتظار القوم اإلمام جلوسا يف العيدين بعد فراغه من اخلطبة ليعظ

  النساء ويذكرهن 

لضحاك عن ابن خملد الشيباين عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو موسى حممد بن املثىن قال وحدثين ا - ١٤٥٨
شهدت صالة الفطر مع رسول اهللا صلى اهللا : ابن جريح أخربين احلسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال 

عليه و سلم و أيب بكر و عمر و عثمان فكلهم يصليها قبل اخلطبة فنزل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكأين أنظر 
يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك { : ل يشقهم حىت جاء النساء ومعه بالل فقرأ إليه جيلس الرجال بيده مث أقب

: أننت على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة مل جتبه غريها ال يدري احلسن من هي : حىت ختم اآلية مث قال حني فرغ } 
  واخلوامت يف ثوب بالل  هلم فدى لكن فجعلن يلقني الفتخ: فبسط بالل ثوبه فقال : نعم قال فتصدقن قال 

  باب ذكر عظة اإلمام النساء وتذكريه إياهن وأمره إياهن بالصدقة بعد خطبة

  العيدين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربين ابن جريج أخربين عطاء عن جابر بن  - ١٤٥٩
لم قام يوم الفطر فبدأ بالصالة قبل اخلطبة مث خطب الناس إن النيب صلى اهللا عليه و س: عبد اهللا قال مسعته يقول 

فلما فرغ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بالل و بالل باسط ثوبه يلقني 
  النساء صدقة 

  يلقني ويلقني ال ولكنه صدقة يتصدقن هبا حينئذ تلقي املرأة فتخها و: قلت لعطاء زكاة يوم الفطر ؟ قال 
أي لعمري إن ذلك حلق عليهم : أترى حقا على اإلمام اآلن أن يأيت النساء حني يفرغ فيذكرهن قال : قلت لعطاء 

  وماهلم ال يفعلون ذلك ؟ 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر ويف خرب عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر  - ١٤٦٠
تصدقن فإن أكثركن حطب : عظهن وذكرهن ومحد اهللا وأثىن عليه وحثهن على طاعته مث قال أمرهن بتقوى اهللا وو

إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشرية : مل يا رسول اهللا ؟ قال : جهنم فقالت امرأة ن سطة النساء سفعاء اخلدين 
  فجعلن يتربعن بقالئدهن وحليهن وقرطهن وخوامتهن يقذفنه يف ثوب بالل يتصدقن به 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا حيىي بن سعيد عن عبد امللك ح وثنا أبو كريب ثنا حممد بن بشر عن عبد 
  امللك بن أيب سليمان 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أتى النساء بعد فراغه من اخلطبة ليعظهن إذ النساء مل 
  يسمعن خطبته وموعظته 

فرأى أنه مل يسمع النساء فأتاهن يذكرهن : قال أبو بكر يف خرب أيوب عن عطاء عن ابن عباس  - ١٤٦١
  ووعظهن اخلربان صحيحان عن عطاء عن ابن عباس وعن عطاء عن جابر 

  باب الرخصة يف ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد

ثنا نعيم بن محاد ثنا الفضل بن موسى عن ابن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عمرو بن متام املصري - ١٤٦٢
قد : حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عيد صلى وقال : جريج عن عطاء عن عبد اهللا بن السائب قال 

  قضينا الصالة فمن شاء جلس للخطبة ومن شاء أن يذهب ذهب 
الفضل بن موسى الشيباين كان هذا اخلرب  هذا حديث خراساين غريب غريب ال نعلم أحدا رواه غري: قال أبو بكر 

  أيضا عند أيب عمار عن الفضل بن موسى مل حيدثنا به بنيسابور حدث به أهل بغداد على ما خربين بعض العراقيني 
  يف إسناده نعيم بن محاد وهو ضعيف لكن قد توبع : قال األلباين 

  اس العيد مثباب اجتماع العيدين واجلمعة يف يوم واحد وصالة اإلمام بالن

  اجلمعة وإباحة القراءة فيهما مجيعا بسورتني بأعياهنما 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه عن  - ١٤٦٣
يف العيد : ل مرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف العيدين وقا: حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري 

  بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية فإن وافق ذلك يوم اجلمعة قرأ هبما 

باب الرخصة لبعض الرعية يف التخلف عن اجلمعة إذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد إن صح اخلرب فإين ال 
  أعرف أياس بن أيب رملة بعدالة وال جرح 

بكر نا أبو موسى نا عبد الرمحن نا إسرائيل عن عثمان بن املغرية عن إياس بن أيب  أنا أبو طاهر نا أبو - ١٤٦٤
أنه شهد معاوية وسأل زيد بن أرقم شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عيدين اجتمعا يف يوم ؟ قال : رملة 



  من شاء أن جيمع فليجمع : نعم صلى العيد يف أول النهار مث رخص يف اجلمعة فقال : 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

باب الرخصة لإلمام إذا اجتمع العيدان واجلمعة أن يعيد هبم و ال جيمع هبم إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن 
  الزبري السنة سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي نا عبد احلميد بن جعفر ح وثن - ١٤٦٥
نا حيىي عن عبد احلميد بن جعفر ح وثنا أمحد بن عبدة أخربنا سليم يعين بن أخضر ثنا عبد احلميد بن جعفر 

شهدت بن الزبري مبكة وهو أمري فوافق يوم : األنصاري من بين عوف بن ثعلبة قال حدثين وهب بن كيسان قال 
روج حىت ارتفع النهار فخرج وصعد املنرب فخطب وأطال مث صلى ركعتني يوم اجلمعة فأخر اخل -أو أضحى  -فطر 

أصحاب ابن الزبري السنة : ومل يصل اجلمعة فعاب عليه ناس من بين أمية بن عبد مشس فبلغ ذلك ابن عباس فقال 
  رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا : وبلغ ابن الزبري فقال 

  حديث أمحد بن عبدة هذا لفظ 
أصحاب ابن الزبري السنة حيتمل أن يكون أراد سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم : قول ابن عباس : قال أبو بكر 

وجائز أن يكون أراد سنة أيب بكر أو عمر أو عثمان أو علي وال أخال أنه أراد به أصاب السنة يف تقدميه اخلطبة قبل 
سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم و أيب بكر و عمر وإمنا أراد تركه أن جيمع هبم  صالة العيد ألن هذا الفعل خالف

  بعدما قد صلى هبم صالة العيد فقط دون تقدمي اخلطبة قبل صالة العيد 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب إباحة خروج النساء يف العيدين وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو

  أطهارا 

كنا : طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إمساعيل بن علية نا أيوب عن حفصة قالت  أنا أبو - ١٤٦٦
مننع عواتقنا أن خيرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بين خلف فحدثت أن أختها كانت حتت رجل من أصحاب 

ة غزوة كانت أخيت معه يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثنيت عشر
كنا نداوي الكلمى ونقوم على املرضى فسألت أخيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت : ست غزوات قالت 

لتلبسها صاحبتها من جلباهبا ولتشهد اخلري ودعوة : هل على إحدانا بأس إن مل يكن هلا جلباب أن ال خترج ؟ قال : 
فقلنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كذا وكذا  -أو سألناها  -تها املؤمنني فلما قدمت أم عطية سأل

لتخرج العواتق ذوات : نعم بأبا قال : ؟ وكانت ال تذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال قالت بأبا فقالت 
: املصلى قلت ألم عطية اخلدور أو العواتق وذوات اخلدور واحليض فيشهدن اخلري ودعوة املؤمنني وتعتزل احلائض 

  أليست تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا ؟ : احلائض ؟ قالت 

  باب األمر باعتزال احلائض إذا شهدت العيد والدليل أهنا إمنا أمرت باخلروج



  ملشاهدة اخلرب ودعوة املسلمني 

عن ابن سريين  -اذان وهو ابن ز -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن مسلم نا هشيم أخربنا منصور  - ١٤٦٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج األبكار : عن أم عطية و هشام عن ابن سريين و حفصة عن أم عطية 

العواتق ذوات اخلدور واحليض يوم العيد فأما احليض فيعتزلن املصلى ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني فقالت 
  فلتعرها أختها من جالبيبها : ل فإن مل يكن إلحدانا جلباب ؟ قا: إحداهن 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب الرجوع من املصلى من غري الطريق الذي أتى فيه املصلي

وهو  -وكتبته من أصله قاال نا يونس بن حممد  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سعيد و أبو األزهر  - ١٤٦٨
كان النيب صلى اهللا عليه و : عن سعيد بن احلارث عن أيب هريرة قال  -ن وهو ابن سليما -نا فليح  -املؤدب 

  سلم إذا خرج إىل العيدين رجع يف غري الطريق الذي خرج فيه 
  إسناده فيه ضعف : قال األلباين 

  باب استحباب الصالة يف املنزل بعد الرجوع من املصلى

ي نا أبو مطرف بن أيب الوزير نا عبيد اهللا بن عمر و أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر القيس - ١٤٦٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرقي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد قال 

ال خيرج يوم العيد حىت يطعم فإذا خرج صلى للناس ركعتني فإذا رجع صلى يف بيته ركعتني وكان ال يصلي قبل 
  شيئا  الصالة

  إسناده حسن : قال األلباين 

  كتاب اإلمامة يف الصالة وما فيها من السنن خمتصرة من كتاب املسند

  باب فضل صالة اجلماعة على صالة الفرد

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي بن سعيد و حممد بن جعفر قاال حدثنا شعبة عن قتادة و  - ١٤٧٠
صالة الرجل يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال :  األحوص عن عبد اهللا بن مسعود عقبة بن وساج عن أيب

  اجلميع تفضل على صالته وحده خبمس وعشرين 
  حدثناه أبو قدامة نا حيىي بن سعيد عن شعبة حنوه : قال أبو بكر 
تذكر العدد للشيء ذي وهذه اللفظة من اجلنس الذي أعلمت يف كتاب اإلميان أن العرب قد : قال أبو بكر 

مخسا : األجزاء والشعب من غري أن تريد نفيا ملا زاد على ذلك العدد ومل يرد النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله 
  وعشرين أهنا ال تفضل بأكثر من هذا العدد والدليل على صحة ما تأولت 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



ثانا حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا عبيد اهللا بن عمر عن أن حممد بن بشار و حيىي بن حكيم حد - ١٤٧١
صالة الرجل يف اجلميع تفضل على صالته وحده سبعا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : نافع عن ابن عمر 

  وعشرين درجة 
  : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي نا عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر 

  لنيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله عن ا

باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال خياطب أمته بلفظ جممل موه جبهله على 
  بعض الغباء احتجاجا ملقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكالم جممل فقد خاطبهم مبا مل يفدهم معىن زعم 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد األعلى عن داود بن أيب هند عن سعيد بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا - ١٤٧٢
صالة الرجل يف اجلميع أفضل من صالته وحده : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : املسيب عن أيب هريرة 
  ببضع وعشرين صالة 

ما بني الثالث إىل العشر من العدد  بضع كلمة جمملة إذ البضع يقع على: قال أبو بكر فقوله صلى اهللا عليه و سلم 
وبني عليه السالم يف خرب بن مسعود أهنا تفضل خبمس وعشرين ومل يقل ال تفضل إال خبمس وعشرين واعلم يف خرب 

  بن عمر أهنا تفضل بسبع وعشرين درجة 

شاء يف اجلماعة باب فضل صالة العشاء والفجر يف اجلماعة والبيان أن صالة الفجر يف اجلماعة أفضل من صالة الع
  وإن فضلها يف اجلماعة ضعفي فضل العشاء يف اجلماعة 

أصله مدين  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا الفضل بن دكني نا سفيان عن عثمان بن حكيم  - ١٤٧٣
من : و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن عثمان بن عفان قال  -سكن الكوفة 

  صلى العشاء يف مجاعة كان كقيان نصف ليلة ومن صلى الفجر يف مجاعة كان كقيام ليلة 

  باب ذكر اجتماع مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الفجر

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي خبرب غريب غريب نا علي بن مسهر عن األعمش عن  - ١٤٧٤
} إن قرآن الفجر كان مشهودا { : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله : هريرة و أيب سعيد  أيب صاحل عن أيب

  تشهد مالئكة الليل ومالئكة النهار جمتمعا فيها : قال 
أمليت يف أول كتاب الصالة ذكر اجتماع مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الفجر وصالة : قال أبو بكر 

  العصر 

  ض على شهود صالة العشاء والصبح ولو مل يقدر املرء على شهودمهاباب ذكر احل

  إال حبوا على الركب 



عن مسي موىل  -يعين ابن أنس  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد اهللا قال قرأت على مالك  - ١٤٧٥
أن رسول اهللا صلى : هريرة عن أيب صاحل السمان عن أيب  -وهو ابن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام  -أيب بكر 

  ولو علموا ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا : اهللا عليه و سلم قال 

  باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد يف الصالة مجاعة كانت الصالة أفضل

هري عن أيب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي ثنا حيىي بن آدم ثنا ز - ١٤٧٦
يا أبا املنذر حدثين : قدمت املدينة فلقيت أيب بن كعب فقلت : إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه قال 

رسول اهللا صلى اهللا  -أو صلى بنا  -صلى لنا : أعجب حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ال : أشاهد فالن ؟ قلنا : ال ومل يشهد الصالة قال : ن ؟ قلنا أشاهد فال: عليه و سلم صالة الفجر مث التفت فقال 

إن اثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو : ومل يشهد الصالة فقال 
من صالتك  حبوا إن صف املقدم على مثل صف املالئكة ولو تعلمون فضيلته البتدرمتوه وإن صالتك مع رجل أرىب

  وحدك وصالتك مع رجلني أرىب من صالتك مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا 
  عن أبيه : ورواه شعبة و الثوري عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن بصري عن أيب بن كعب ومل يقوال : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حيىي بن سعيد و حممد بن جعفر عن شعبة قال مسعت أبا إسحاق قال  أنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ناه بندار نا - ١٤٧٧
: صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح فقال : مسعت عبد اهللا بن أيب بصري حيدث عن أيب بن كعب قال 

  وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا عز و جل : أشاهد فالن فذكر احلديث وقال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ب أمر العميان بشهود صالة اجلماعة وإن خاف األعمى هوام الليل والسباعبا

  إذا شهد اجلماعة 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي خبرب غريب غريب نا زيد بن أيب الزرقاء عن سفيان  - ١٤٧٨
إن املدينة كثرية اهلوام والسباع !  يا رسول اهللا: عن عبد الرمحن ابن عابس عن ابن أيب ليلى عن ابن أم مكتوم قال 

  فحي هال : نعم قال : تسمع حي على الصالة حي على الفالح ؟ قلت : قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب أمر العميان بشهود صالة اجلماعة وإن كانت منازهلم نائية عن املسجد ال يطاوعهم قائدوهم بإتياهنم إياهم 
  هود اجلماعة فريضة ال فضيلة إذ غري جائزان أن يقال ال رخصة للمرء يف ترك الفضيلة املساجد والدليل على أن ش

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن أيب حرب نا حيىي بن أيب بكري نا أبو جعفر الرازي ثنا حصني بن  - ١٤٧٩
يه و سلم استقبل الناس يف صالة أن رسول اهللا صلى اهللا عل: عبد الرمحن عن عبد اهللا بن شداد عن ابن أم مكتوم 

لقد مهمت أن آيت هؤالء الذين يتخلفون عن هذه الصالة فأحرق عليهم بيوهتم فقام ابن أم مكتوم : العشاء فقال 



فاحضرها ومل يرخص : نعم قال : أتسمع اإلقامة ؟ قال : يا رسول اهللا لقد علمت ما يب وليس يل قائد قال : فقال 
  له 

وليس قائد يالزمين كخرب أيب رزين عن  -علمي  -وليس يل قائد فيها اختصار أراد : اللفظة هذه : قال أبو بكر 
  ابن أم مكتوم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه نصر بن مرزوق ثنا أسد ثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن أيب النجود  - ١٤٨٠
  عن أيب رزين عن ابن أم مكتوم 

أخربنا محاد بن سلمة عن  -يعين ابن بكر  -خربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه حممد بن احلسن بن تسنيم نا حممد أ
يا رسول اهللا إين شيخ ضرير البصر شاسع الدار ويل : قلت : عاصم عن أيب رزين عن عبد اهللا بن أم مكتوم قال 

  ما أجد لك من رخصة : نعم قال : ال تسمع النداء ؟ ق: قائد فال يالزمين فهل يل من رخصة ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب يف التغليظ يف ترك شهود اجلماعة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان حدثين أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة و  - ١٤٨١
لقد مهمت أن آمر فتياين فيقوموا الصالة وآمر : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: ابن عجالن وغريه قال 

فتيانا فيتخلفوا إىل رجال يتخلفون عن الصالة فيحرقون عليهم بيوهتم ولو علم أحدهم أنه يدعى إىل عظم إىل ثريد 
  أي ألجاب 

هريرة  أما خرب ابن عجالن الذي أرسله ابن عيينة فإمنا رواه ابن عجالن عن أبيه عن أيب: قال أبو بكر  - ١٤٨٢
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار حدثين : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  صفوان و أبو عاصم قاال ثنا ابن عجالن فذكر احلديث 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ختوف النفاق على تارك شهود اجلماعة

ا سلم بن جنادة نا وكيع عن املسعودي عن علي بن األقمر عن أيب األحوص أنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - ١٤٨٣
لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق بني نفاقه ولقد رأيتنا وأن الرجل ليهادي بني رجلني حىت : عن عبد اهللا قال 

  يقام يف الصف 

  باب ذكر أثقل الصالة على املنافقني وختوف النفاق على تارك شهود العشاء

  الصبح يف اجلماعة و



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا ابن منري عن األعمش وثنا سلم بن جنادة نا أبو  - ١٤٨٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أثقل الصالة على : معاوية نا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

الفجر ولو يعلمون ما فيها ألتوها ولو حبوا وإين ألهم أن آمر بالصالة فتقام مث آمر املنافقني صالة العشاء اآلخرة و
  رجال فيصلي مث آخذ حزم النار فأحرق على أناس يتخلفون عن الصالة بيوهتم 

  هذا حديث ابن منري 
م حزم من مث آمر رجال فيصلي بالناس مث أنطلق معي برجال معه: لقد مهمت وقال : ويف حديث أيب معاوية قال 

  حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار 

قال مسعت حيىي بن سعيد  -يعين الثقفي  -أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن الوليد نا عبد الوهاب  - ١٤٨٥
اآلخرة والصبح  كنا إذا فقدنا اإلنسان يف صالة العشاء: يقول مسعت نافعا حيدث أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

  أسأنا به الظن 
  رواه الطرباين يف الكبري والبزار ورجال الطرباين موثقون : قال اهليثمي : قال األعظمي 

  باب التغليظ يف ترك صالة اجلماعة يف القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على

  تاركها 

ا أبو أسامة حدثين زائدة بن قدامة عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرمحن املسروقي ثن - ١٤٨٦
السائب بن حبيش الكالعي ح وثنا علي بن مسلم ثنا عبد الصمد نا زائدة بن قدامة نا السائب بن حبيش الكالعي 

قرية دون محص قال أبو الدرداء : أين مسكنك ؟ قلت : قال أبو الدرداء : عن معدان بن أيب طلحة اليعمري قال 
ما من ثالثة نفر يف قرية وال بدو فال تقام فيهم الصالة إال استحوذ : هللا عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى ا

  عليهم الشيطان فعليك باجلماعة فإمنا يأكل الذئب القاصية 
  إن الذئب يأخذ القاصية : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال : وقال املسروقي 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  املريض يف منزله مجاعة إذا مل ميكنه شهودها يف املسجد لعلة باب صالة

  حادثة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب خبرب غريب غريب ثنا قبيصة ثنا ورقاء بن عمر عن  - ١٤٨٧
لم فدخلنا عليه وثبت رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر عن عبد اهللا قال 

إذا : فصلى جالسا ن فقمنا خلفه فصلينا فلما قضى الصالة قال : فوجدناه جالسا يف حجرة له بني يديه غرفة قال 
  صليت جالسا فصلوا جلوسا وإذا صليت قائما صلوا قياما وال تقوموا كما تقوم فارس جلباريها وملوكها 

  باب الرخصة للمريض يف ترك شهود اجلماعة



 -نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز خبرب غريب غريب نا عبد الوارث نا عبد العزيز أ - ١٤٨٨
مل خيرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا فأقيمت الصالة : عن أنس بن مالك قال  -وهو ابن صهيب 

ما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حيث فذهب أبو بكر يصلى بالناس فرفع النيب صلى اهللا عليه و سلم احلجاب ف
وضح لنا وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأوما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب بكر أن تقدم وأرخى 

  نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجاب فلم نوصل إليه حىت مات صلى اهللا عليه و سلم 
نت أعلمت أن اإلشارة املفهومة من الناطق قد تقوم مقام املنطق إذا النيب هذا اخلرب من اجلنس الذي ك: قال أبو بكر 

  صلى اهللا عليه و سلم أفهم الصديق باإلشارة إليه أنه أمره باإلمامة فاكتفى باإلشارة إليه عند النطق بأمره باإلقامة 

  باب فضل املشي إىل اجلماعة متوضيا وما يرجى فيه من املغفرة

اهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي نا شعيب حدثنا الليث ح وحدثنا حممد بن عبد أخربنا أبو ط - ١٤٨٩
اهللا بن عبد احلكم نا أيب و شعيب قاال أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن أيب سلمة و نافع بن 

مان بن عفان عن عثمان بن عفان أنه جبري بن مطعم عن معاذ بن عبد الرمحن بن عثمان التميمي عن محران موىل عث
من توضأ فأسبغ الوضوء مث مشى إىل صالة مكتوبة فصالها : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال 

  مع اإلمام غفر له ذنبه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر حط اخلطايا ورفع الدرجات باملشي إىل الصالة متوضيا

هر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن األعمش ح وثنا الدورقي و سلم بن جنادة أنا أبو طا - ١٤٩٠
قاال ثنا أبو معاوية عن األعمش وقال الدورقي قال ثنا األعمش ح وثنا بندار و أبو موسى قاال ثنا ابن أيب عدي عن 

عن سليمان عن ذكوان عن أيب شعبة عن سليمان ح وثنا بشر بن خالد العسكري نا حممد يعين بن جعفر عن شعبة 
صالة أحدكم يف مجاعة تزيد على صالته وحده يف بيته ويف سوقه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : هريرة 

ببضع وعشرين درجة وذلك ألن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث خرج إىل الصالة ال يريد غريها مل خيط خطوة 
  ا خطيئة إال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هب

  هذا حديث بندار 
  وحط عنه : أو حط عنه وقال بشر بن خالد و سلم بن جنادة و الدورقي : وقال أبو موسى 
  حىت يدخل املسجد : وقال الدورقي 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر فرح الرب تعاىل مبشي عبده إىل املسجد متوضيا

بن سليمان نا شعيب ثنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب عبيدة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع  - ١٤٩١
ال يتوضأ أحدكم فيحسن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سعيد بن يسار أنه مسع أبا هريرة يقول 



  ته وضوءه ويسبغه مث يأيت املسجد ال يريد إال الصالة فيه إال تبشبش اهللا إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلع
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر كتابة احلسنات باملشي إىل الصالة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب  - ١٤٩٢
تطهر الرجل مث مر إذا : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : عشانة أنه مسع عقبة بن عامر اجلهين حيدث 

بكل خطوة خيطوها إىل املسجد عشر حسنات والقاعد  -أو كاتباه  -إىل املسجد يرعى الصالة كتب له كاتبه 
  يرعى للصالة كالقانت ويكتب من املصلني من حيث خيرج من بيته حىت يرجع 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر كتابة الصدقة باملشي إىل الصالة

أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي املصري نا ابن وهب عن عمرو بن احلارث أن أبا أنا  - ١٤٩٣
كل نفس كتب : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثه عن أيب هريرة  -وهو سليم بن جبري  -يونس 

ن تعني الرجل على دابته وحتمله عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس فمن ذلك أن تعدل بني االثنني صدقة وأ
عليها صدقة ومتيط األذى عن الطريق صدقة ومن ذلك أن تعني الرجل على دابته وحتمله عليها وترفع متاعه عليها 

  صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة متشي هبا إىل الصالة صدقة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن : حلسني ثنا ابن املبارك أخربنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ا - ١٤٩٤
  الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب ضمان اهللا الغادي إىل املسجد والرائح إليه

كيم بن اعني خبرب غريب غريب ثنا أيب ثنا الليث أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعد بن عبد اهللا بن عبد احل - ١٤٩٥
أن عبد : بن سعد عن احلارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد اهللا بن عمرو 

ما شأنك يا أبا : اهللا بن عمرو مر مبعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشري بيده كأنه حيدث نفسه فقال له عبد اهللا 
وما يل أيريد عدو اهللا أن يلهيين عن كالم مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و : لرمحن حتدث نفسك ؟ قال عبد ا

تكابد دهرك اآلن يف بيتك أال خترج إىل اجمللس فتحدث فأنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم قال 
يضا كان ضامنا على اهللا ومن غدا إىل املسجد أو من جاهد يف سبيل اهللا كان ضامنا على اهللا ومن عاد مر: يقول 

راح كان ضامنا على اهللا ومن دخل على إمام يعوده كان ضامنا على اهللا ومن جلس يف بيته مل يغتب أحدا بسوء 
  كان ضامنا على اهللا فرييد عدو اهللا أن خيرجين من بييت إىل اجمللس 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  النزل يف اجلنة للغادي إىل املسجد والرائح إليه باب ذكر ما أعد اهللا من



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي  - ١٤٩٦
قال رسول : أخربنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال 

  من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا له نزال يف اجلنة كما غدا وراح : ى اهللا عليه و سلم اهللا صل

  باب ذكر كتابه أجر املصلي باملشي إىل الصالة

ثنا عمرو بن ثابت و الوليد  -املتهم يف رأيه الثقة يف حديثه  -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عباد بن يعقوب  - ١٤٩٧
على كل من اإلنسان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن عكرمة عن ابن عباس قال بن أيب ثور عن مساك ع

أمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صالة ومحلك : هذا من أشد ما أتيتنا به قال : صالة كل يوم فقال رجل من القوم 
  الة عن الضعيف صالة واحنناءك القذر عن الطريق صالة وكل خطوة ختطوها إىل الصالة ص

  باب فضل املشي إىل الصالة يف الظالم بالليل

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن حممد احلليب البصري خبرب غريب غريب حدثنا حيىي بن احلارث  - ١٤٩٨
قال حدثنا زهري بن حممد التميمي عن أيب حازم عن  -وكان ثقة وكان عبد اهللا بن داود يثين عليه  -الشريازي 
ليبشر املشاؤن يف الظالم إىل املسجد بالنور : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعد الساعدي قال  سهل بن

  التام يوم القيامة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن حممد نا حيىي بن احلارث ثنا أبو غسان املدين عن أيب حازم عن  - ١٤٩٩
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشر املشائني يف الظالم بالنور التام : سعد قال سهل بن 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل املشي إىل املساجد من املنازل املتباعدة من املساجد لكثرة اخلطى

عن عاصم عن أيب عثمان عن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا عباد بن عباد املهليب  - ١٥٠٠
أيب بن كعب وحدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا املعتمر عن أبيه نا أبو عثمان عن أيب بن كعب وثنا يوسف بن 

رجل من األنصار : قال : موسى نا جرير عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن أيب بن كعب وهذا حديث عباد 
لو : طئه الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتوجعت له فقلت يا فالن بيته أقصى بيت باملدينة فكان ال خت

إين واهللا ما أحب أن بييت مطنب : إنك اشتريت محارا يقيك الرمض ويرفعك من املوقع ويقيك هوام األرض فقال 
فذكرت ذلك له  فحملت به محال حىت أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم: ببيت حممد صلى اهللا عليه و سلم قال 

أن لك ما : قال فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو يف أمره فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  احتسبت 

يا نيب اهللا لكيما يكتب : فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال : ويف حديث الصنعاين 
  أعطاك اهللا ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أمجع أو كما قال : يه أو كما قال قال أثرى ورجوعي إىل أهلي وإقبايل إل



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب و موسى بن عبد الرمحن املسروقي قاال ثنا أبو أسامة  - ١٥٠١
أعظم الناس أجرا يف الصالة إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى قال 

أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصالة حىت يصليها مع اإلمام يف مجاعة أعظم أجرا من الذي يصليها مث 
  ينام 

  مجيعها لفظ واحد 

  باب الشهادة باإلميان لعمار املساجد بإتياهنا والصالة فيها

ألعلى نا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن دراج أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد ا - ١٥٠٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد : حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال 

  } إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر { : فاشهدوا عليه باإلميان قال اهللا 
  إسناده صحيح : مي قال األعظ

  باب فضل ايطان املساجد للصالة فيه

وأخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد بن حممد قال أخربنا  - ١٥٠٣
مد األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حم
بن إسحاق بن خزمية ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية نا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب أخربنا ابن أيب 

: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة 
ن حني خيرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم ال يوطن الرجل املساجد للصالة إال تبشبش اهللا به م

  عليهم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل اجللوس يف املسجد انتظارا لصالة وذكر صالة املالئكة عليه ودعائهم

  له ما مل يرد فيه أو حيدث فيه 

سلم بن جنادة قاال حدثنا أبو معاوية قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و  - ١٥٠٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الدورقي ثنا األعمش قال سلم عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

إذا توضأ احدكم مث أتى املسجد ال ينهزه إال الصالة ال يريد إال الصالة فإذا دخل املسجد كان يف صالة ما كانت : 
اللهم اغفر له اللهم : حتسبه واملالئكة يصلون على أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه فيقولون  الصالة هي

  م تب عليه ما مل يؤذ فيه وما مل حيدث فيه Cا

  باب األمر بالسكينة يف املشي إىل الصالة و النهي عن السعي إليها



و يزجر عن اآلخر باالسم الواحد إذ اهللا قد أمرنا و الدليل على أن االسم الواحد قد يقع على فعلني يؤمر بأحدمها 
بالسعي إىل صالة اجلمعة يريد املضي إليها و الرسول صلى اهللا عليه و سلم املصطفى زجر عن السعي إىل الصالة و 
و هو العجلة يف املشي فالسعي املأمور به يف الكتاب إىل صالة اجلمعة غري السعي الذي زجر عنه النيب صلى اهللا عليه 

  سلم يف إتيان الصالة و هذا اسم واحد لفعلني أحدمها فرض و اآلخر منهي عنه 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إمساعيل بن موسى الفزاري ثنا إبراهيم ـ يعين ابن سعد ـ عن أبيه عن  - ١٥٠٥
إذا أقيمت : و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: أيب سلمة و الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

  الصالة فال تأتوها و أنتم تسعون ائتوها و أنتم متشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا 

  باب الزجر عن اخلروج من املسجد بعد األذان و قبل الصالة

: عين ابن سعيد ـ قاال نا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر ثنا عمرو بن علي نا حيىي ـ ي - ١٥٠٦
كنا مع أيب هريرة يف املسجد فأذن مؤذن فقام رجل : ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عبد أيب الشعثاء احملاريب قال 

  أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم : فخرج فقال 
  فقد خالف أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم : و قال بندار 

  لناس باإلمامةباب ذكر أحق ا

أخربنا أبو طاهر أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش و ثنا هارون بن  - ١٥٠٧
ـ يعين ابن  إسحاق ثنا ابن فضيل عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء و ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا يزيد 

يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية نا شعبة نا إمساعيل بن رجاء و ثنا أبو  زريع ـ ثنا شعبة نا إمساعيل بن رجاء و ثنا
عن فطر و عن إمساعيل بن : ثنا فطر بن خليفة و قال سلم : ثنا وكيع قال أبو عثمان : عثمان و سلم بن جنادة قاال 

م أقرؤهم لكتاب يؤم القو: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رجاء عن أوس بن ضمعج عن أيب مسعود قال 
اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمعهم يف اهلجرة فإن كانوا يف اهلجرة 

  سواء فأقدمهم سنا 
  هذا حديث أيب معاوية 

  أقرأهم لكتاب اهللا و أقدمهم قراءة : و يف حديث شعبة 
  أعلمهم بالسنة : و ليس يف حديثه 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي بن سعيد ثنا شعبة حدثين قتادة و ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد أخرب - ١٥٠٨
عن سعيد بن أيب عروبة و هشام و ثنا بندار ثنا ابن أيب عدي عن سعيد و هشام عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب 

  ثالثة فليؤمهم أحدهم و أحقهم باإلمامة أقرؤهم  إذا كانوا: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سعيد اخلدري 

  هبذا اإلسناد حنوه : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عبد الغفار بن عبيد اهللا ثنا شعبة  - ١٥٠٨

  باب ذكر استحقاق اإلمامة باالزدياد من حفظ القرآن و إن كان غريه أسن منه



  و أشرف 

بكر نا أبو عمار احلسن بن حريث نا الفضل بن موسى عن عبد احلميد بن جعفر عن  نا أبو طاهر نا أبو - ١٥٠٩
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثا و هم نفر : سعيد املقربي عن عطاء موىل أيب أمحد عن أيب هريرة قال 

على رجل منهم و هو ماذا معك من القرآن ؟ فاستقرأهم حىت مر : فدعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
: معك سورة البقرة ؟ قال : معي كذا و كذا و سورة البقرة قال : ماذا معك يا فالن ؟ قال : من أحدثهم سنا قال 

اذهب فأنت أمريهم فقال رجل ـ هو من أشرفهم ـ و الذي كذا و كذا يا رسول اهللا ما منعين أن أتعلم : نعم قال 
تعلم القرآن فاقرأه و ارقد فإن مثل القرآن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القرآن إال خشية أن ال أقوم به قال 

ملن تعلمه فقرأه و قام به كمثل جراب حمشو مسكا يفوح رحيه على كل مكان و من تعلمه و رقد و هو يف جوفه 
  كمثل جراب أوكئ على مسك 

ن املقربي عن عطاء مرسال وهو أصح وهو رواه الترمذي وحسنه ورواه من طريق الليث بن سعد ع: قال األلباين 
  ضعيف ألن عطاء هذا اليعرف 

  باب ذكر استحقاق اإلمامة بكرب السن إذا استووا يف القراءة و السنة و

  اهلجرة 

ثنا يزيد بن : نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو اخلطاب زياد بن حيىي و حممد بن عبد األعلى الصنعاين قاال  - ١٥١٠
ثنا خالد و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن خالد احلذاء : مد بن بشار ثنا عبد الوهاب قاال زريع و حدثنا حم

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا و : عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث ـ و هذا حديث بندار ـ قال 
  ا مث ليؤمكما أكربكما إذا حضرت الصالة فأذنا مث أقيم: صاحب يل فلما أردنا اإلقفال قال لنا 

  كانا متقاربني : أليب قالبة فأين القراءة ؟ قال : فقلت : زاد الدورقي يف حديثه قال 

باب إمامة املوىل القرشي إذا كان املوىل أكثر مجعا للقرآن خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤمهم أقرؤهم لكتاب اهللا 
  فهو أحق باإلمامة داللة على أن املوىل إذا كان أقرأ من القرشي 

ثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن سنان الواسطي و علي بن املنذر قاال  - ١٥١١
أن املهاجرين ملا قدموا املدينة نزلوا إىل جنب قباء حضرت الصالة أمهم سامل موىل أيب : اهللا عن نافع عن ابن عمر 
  منهم عمر بن اخلطاب و أبو سلمة بن عبد األسد هذا حديث أمحد بن سنان  حذيفة و كان أكثرهم قرآنا

  باب إباحة إمامة غري املدرك البالغني إذا كان غري املدرك أكثر مجعا

  للقرآن من البالغني 

ثنا عمرو بن سلمة و : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية عن أيوب قال  - ١٥١٢
كنا على حاضر فكان الركبان ميرو : أبو هاشم زياد ابن أيوب ثنا إمساعيل نا أيوب عن عمرو بن سلمة قال  حدثنا



و كان الناس ينتظرون : بنا راجعني من عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأدنوا منهم فأمسع حىت حفظت قرآنا قال 
ول اهللا أنا وافد بين فالن و جئتك باسالمهم يا رس: بإسالمهم فتح مكة فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول 

فنظروا : قدموا أكثرهم قرآنا قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فانطلق أيب باسالم قومه فلما رجع قال 
فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مين : حواء و قاال : و أنا لعلى حواء قال الدورقي حواء عظيم و قال أبو هاشم 

وين و أنا غالم فصليت هبم و علي بردة يل فكنت إذا ركعت أو سجدت فتبدو عوريت فلما صلينا تقول لنا فقدم
  : عجوز دهرية 

من معقد النحرين فذكر أنه فرح به فرحا : أحسبه قال : فقطعوا يل قميصا قال : غطوا عنا است قارئكم قال 
  قال ليؤمكم أكثركم قرآنا : شديدا قال الدروقي 

يؤم القوم : خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم : الدليل على ضد قول من كره لالبن إمامة أبيه قال أبو بكر  باب ذكر
  اقرؤهم 

باب التغليط على األئمة يف تركهم إمتام الصالة و تأخريهم الصالة و الدليل على أن صالة اإلمام قد تكون ناقصة و 
أموم متصلة بصالة إمامه إذا فسدت صالة اإلمام فسدت صالة صالة املأمون تامة ضد قول من زعم أن صالة امل

  املأموم زعم 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن حرملة  - ١٥١٣
ى أخربنا األسلمي و ثنا احلسن بن حممد الصباح ثنا عفان وهيب ثنا عبد الرمحن بن حرملة و ثنا يونس بن عبد األعل

مسعت عقبة بن : ابن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن عبد الرمحن بن حرملة األسلمي عن أيب علي اهلمذاين قال 
من أم الناس فأصاب الوقت و أمت الصالة فله و هلم و : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عامر يقول 

  من انتقص من ذلك شيئا فعليه و ال عليهم 
  ث ابن وهب و معىن أحاديثهم سواء هذا حدي

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف ترك انتظار اإلمام إذا أبطأ و أمر املأمومني أحدهم

  باإلمامة 

حدثين بكر : مسعت محيدا قال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا املتعمر قال  - ١٥١٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ختلف فتخلف معه املغرية بن شعبة فذكر : بن شعبة عن أبيه عن محزة بن املغرية 
فانتهينا إىل الناس و قد صلى عبد الرمحن بن عوف ركعة فلما أحس جبيئة النيب صلى اهللا : قال : احلديث بطوله قال 

ما قضى عبد الرمحن الصالة و سلم قام عليه و سلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم أن صل فل
  النيب صلى اهللا عليه و سلم و املغرية فأكمال ما سقهما 

هذه اللفظة قد يغلظ من ال يتدبر هذه املسألة و ال يفهم العلم و الفقه زعم بعض من يقول مبذهب : قال أبو بكر 
لى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم و املغرية إمنا العراقيني أن ما أدرك مع اإلمام آخر صالته أن يف هذه اللفظة داللة ع



قضيا الركعة األوىل ألن عبد الرمحن إمنا سبقهما باألوىل ال بالثانية و كذلك ادعوا يف قول النيب صلى اهللا عليه و 
ر و ما فاتكم فاقضوا فزعموا أن فيه داللة على أنه إمنا يقضي أول صالته ال آخرها و هذا التأويل من تدب: سلم 

الفقه علم أن هذا التأويل خالف قول أهل الصالة مجيعا إذ لو كان املصطفى صلى اهللا عليه و سلم و املغرية بعد 
سالم عبد الرمحن بن عوف قضيا الركعة األوىل اليت فاتتهما لكانا قد قضيا ركعة بال جلسة و ال تشهد إذ الركعة 

انت ركعة بال جلسة و ال تشهد و يف اتفاق أهل الصالة أن اليت فاتتهما و كانت أول صالة عبد الرمحن بن عوف ك
املدرك مع اإلمام ركعة من صالة الفجر يقضي ركعة جبلسة و تشهد و سالم ما بأن و صح أن النيب صلى اهللا عليه 

لوس و سلم مل يقض الركعة األوىل اليت ال جلوس فيها و ال تشهد و ال سالم و أنه يقضي الركعة الثانية اليت فيها ج
و ما فاتكم فاقضوا معناه أن اقضوا ما فاتكم كما : و تشهد و سالم و لو كان معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم 

ادعاه من خالفناه يف هذه املسألة كان على من فاتته ركعة من الصالة مع اإلمام أن يقضي ركعة بقيام و ركوع و 
معنا أنه يقضي ركعة جبلوس و تشهد ما بان و ثبت أن  سجدتني بغري جلوس و ال تشهد و ال سالم و يف اتفاقهم

اجللوس و التشهد و السالم من حكم الركعة األخرية ال من حكم األوىل فمن فهم العلم و عقله و مل يكابر علم أن 
  ال تشهد و ال جلوس للتشهد و ال سالم يف الركعة األوىل من الصالة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

صالة اإلمام األعظم خلف من أم الناس من رعيته و إن كان اإلمام من الرعية يؤم الناس بغري إذن باب الرخصة يف 
  خرب املغرية بن شعبة يف إمامة عبد الرمحن بن عوف : اإلمام األعظم قال أبو بكر 

عن حديث  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج حدثين ابن شهاب - ١٥١٥
أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباد بن زياد أن بن املغرية بن شعبة أخربه أن املغرية بن شعبة أخربه 

فأقبلت معه حىت جند الناس قد قدموا عبد الرمحن بن عوف فصلى هلم فأدرك رسول اهللا : غزوة تبوك قال املغرية 
ى مع الناس الركعة األخرية فلما سلم عبد الرمحن قام رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه و سلم إحدى الركعتني فصل

اهللا عليه و سلم يتم صالته فأفزع ذلك املسلمني فأكثروا التسبيح فلما قضى النيب الصالة صالته أقبل عليهم مث قال 
  أصبتم يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها : أحسنتم أو قال : عليهم مث قال 

رب داللة على أن الصالة إذا حضرت و كان اإلمام األعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم يف قال أبو بكر يف اخل
سفر فجائز للرعية أن يقدموا رجال منهم يؤمهم إذا النيب صلى اهللا عليه و سلم قد حسن فعل القوم أو صوبه إذ 

ار النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما إذا صلوا الصالة لوقتها بتقدميهم عبد الرمحن بن عوف ليؤمهم و مل يأمرهم بانتظ
كان اإلمام األعظم حاضرا فغري جائز أن يؤمهم أحد بغري إذنه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد زجر عن أن يؤم 

  السلطان بغري أمره 

اين نا يزيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية ثنا شعبة و ثنا الصنع - ١٥١٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن زريع نا شعبة عن إمساعيل بن رجاء أوس بن ضمعج عن أيب مسعود األنصاري 

  و ال تؤمن رجال يف سلطانه و ال يف أهله و ال جتلس على تكرمته إال بإذنه أو قال يأذن لك : قال 

  ن الرعية إذا غابباب إمامة املرء السلطان بأمره و استخالف اإلمام رجال م



خرب أيب حازم عن سهل بن سعد يف أمر : عن حضرة املسجد الذي يؤم الناس فيه فتكون اإلمامة بأمره قال أبو بكر 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم بالال إذا حضرت العصر مل يأت أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس 

محاد ـ يعين ابن زيد ـ نا أبو حازم عن سهل بن سعد  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أمحد بن عبدة أخربنا - ١٥١٧
كان قتال بني بين عمرو بن عوف فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى الظهر مث أتاهم ليصلح بينهم : قال 

  يا بالل إذا حضرت العصر و مل آت فمر أبا بكر فليصل بالناس و ذكر احلديث بطوله : مث قال لبالل 
  امض يف صالتك : ان النيب صلى اهللا عليه و سلم جاء فقام خلف أيب بكر و أومأ إليه :  و ذكر يف اخلرب

  باب الزجر عن إمامة املرء من يكره إمامته

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم نا ابن وهب عن ابن هليعة و سعيد بن أيب أيوب عن  - ١٥١٨
ثالثة ال تقبل منهم صالة و ال تصعد إىل السماء : صلى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا : عطاء بن دينار اهلذيل 

و ال جتاوز رؤوسهم رجل أم قوما و هم له كارهون و رجل صلى على جنازة و مل يؤمر و امرأة دعاها زوجها من 
  الليل فأبت عليه 

  مرسل : قال األعظمي 
   ١١١٢املشكاة  واحلديث صحيح دون الفقرة الوسطى انظر: قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم نا ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب  - ١٥١٩
  يعين مثل هذا : حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه 

يعين مبثله لوال  أمليت اجلزء األول و هو مرسل ألن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى يف عقبه: قال أبو بكر 
  هذا ملا كنت أخرج اخلرب املرسل يف هذا الكتاب 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب املنهي عن إمامة الزائر

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرمحن بن مهدي ثنا أبان بن يزيد عن  - ١٥٢٠
و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن بديل العقيلي حدثين أبو عطية ـ رجل منا ـ 

أتانا مالك بن احلويرث فحضرت : ميسرة العقيلي عن رجل منهم ـ يكىن أبا عطية ـ و هذا حديث الدورقي قال 
ذا زار إ: ليؤمكم رجل منكم فلما صلوا قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : تقدم قال : الصالة فقيل له 

  الرجل القوم فال يؤمهم و ليؤمهم رجل منهم 
  ليتقدم بعضكم حىت أحدثكم مل ال أتقدم : و يف حديث وكيع قال 

  إسناده ضعيف أبو عطية جمهول : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف قيام اإلمام على مكان أرفع من كان املأمومني لتعليم الناس

  الصالة 



أنه جاءه : نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أيب حازم أخربين أيب عن سهل  أنا أبو طاهر نا أبو بكر - ١٥٢١
أما و اهللا إين ألعرف من أي عود هو و من عمله : نفر يتمارون يف املنرب من أي عود هو ؟ و من عمله ؟ فقال سهل 

: عليه و سلم إىل فالنة قال  و رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول يوم قام عليه أرسل رسول اهللا صلى اهللا
أنه ليسميها يومئذ و نسيت امسها أن مري غالمك النجار يعمل يل أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثالث 

الدرجات من طرفاء الغابة و قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام عليه فكرب فكرب الناس خلفه مث ركع و 
هقرى مث سجد يف أصل املنرب مث عاد حىت فرغ من آخر صالته مث أقبل عليهم ـ فقال ركع الناس مث رفع و نزل الق

  إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب و تعلموا صاليت : 

: و ذكر احلديث و مل يقل : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن أيب حازم  - ١٥٢٢
  ا صاليت إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب و تعلمو

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النهي عن قيام اإلمام على مكان أرفع من املأمومني إذا مل يرد تعليم

  الناس 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي عن الشافعي أخربنا سفيان أخربنا األعمش عن  - ١٥٢٣
مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى  صلى بنا حذيفة على دكان: إبراهيم عن مهام قال 

  أمل ترين قد تابعتك ؟ : أليس قد هني عن هذا ؟ فقال له حذيفة : الصالة قال أبو مسعود 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إيذان املؤذن اإلمام بالصالة

ثنا سفيان عن : يد بن عبد الرمحن املخزومي قاال أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد اجلبار بن العالء و سع - ١٥٢٤
بت عند خاليت ميمونة فصلى يعين النيب صلى : مسعت كريبا ـ موىل ابن عباس ـ عن ابن عباس قال : عمرو قال 

  اهللا عليه و سلم ماشاء اهللا مث اضطجع فنام حىت نفخ مث أتاه املؤذن يؤذنه بالصالة فخرج فصلى 
  هذا حديث عبد اجلبار 

  ب انتظار املؤذن اإلمام باإلقامةبا

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عباس بن حممد الدوري نا إسحاق بن منصور السلويل أخربنا إسرائيل عن  - ١٥٢٥
كان مؤذن النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤذن مث ميهل فإذا رأى النيب صلى اهللا عليه و : مساك عن جابر بن مسرة قال 

  إلقامة سلم قد أقبل أخذ يف ا

  باب النهي عن قيام الناس إىل الصالة قبل رؤيتهم إمامهم



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا بندار نا حيىي ثنا احلجاج و حدثنا أمحد بن سنان الواسطي ثنا  - ١٥٢٦
ن ـ يعين ابن حيىي بن سعيد القطان عن احلجاج ـ يعين ابن أيب عثمان الصواف ـ و ثنا أمحد بن عبدة ثنا سفيا

أن رسول : حبيب ـ عن حجاج الصواف عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة و عبد اهللا بن أيب قتادة عن أيب قتادة 
  إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   إذا أخذ املؤذن يف األذان فال تقوموا حىت تروين: قال : و قال أمحد بن سنان 

  باب الرخصة يف كالم اإلمام بعد الفراغ من اإلقامة و احلاجة تبدو لبعض

  الناس 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار نا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس و ثنا  - ١٥٢٧
رجل يناجي رسول اهللا  أقيمت الصالة و: يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية ثنا عبد العزيز عن أنس قال 

  صلى اهللا عليه و سلم حىت نام أصحابه مث قام فصلى 
و قال الدورقي أقيمت الصالة و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جني برجل يف جانب املسجد فما قام إىل الصالة 

  حىت نام بعض القوم 

  باب ذكر دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم للألئمة بالرشاد

أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة ثنا عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن األعمش و ثنا عبد اهللا أنا  - ١٥٢٨
بن سعيد األشج ثنا أبو خالد و ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى و ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير و ثنا سلم بن 

معمر و الثوري و ثنا أبو موسى عن مؤمل ثنا  جنادة ثنا وكيع عن سفيان و ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخربنا
اإلمام ضامن و : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سفيان كل هؤالء عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

  املؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة و اغفر للمؤذنني 
  هذا حديث األشج 

   رواه ابن منري عن األعمش و أفسد اخلرب: قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثت عن أيب صاحل و ال أراين إال قد : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا األشج نا ابن منري عن األعمش قال  - ١٥٢٩
  قال أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعته قال 

  نيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله قال ال: و رواه زهري عن أيب إسحاق عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي نا موسى بن داوود نا زهري بن معاوية و روى خرب  - ١٥٣٠
: سهيل عبد الرمحن بن إسحاق و حممد بن عمار عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة و مل يذكرا األعمش يف اإلسناد 

  مثل 
  ه صحيح إسناد: قال األعظمي 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسني بن احلسن ثنا حممد بن عمار كالمها عن سهيل بن أيب صاحل عن  - ١٥٣١
املؤذنون أمناء و األئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه عن أيب هريرة قال 

  و سدد األئمة ثالث مرات 
  لي بن حجر هذا لفظ حديث ع

  أرشد اهللا األئمة و غفر للمؤذنني : و قال احلسني بن احلسن 
  و رواه حممد بن أيب صاحل عن أبيه عن عائشة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي أخربين حيوة عن نافع بن سليمان  - ١٥٣٢
  وعفا عن املؤذن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال : قالت : مبثله سواء و قال 

  األعمش أحفظ من مأتني مثل حممد بن أيب صاحل : قال أبو بكر 

  مجاع أبواب ـ قيام املأمومني خلف اإلمام و ما فيه من السنن 

  باب قيام املأموم الواحد عن ميني اإلمام إذا مل يكن معهما أحد

ثنا سفيان عن عمرو ـ و : و طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قال أنا أب - ١٥٣٣
بت عند خاليت ميمونة فلما كان بعض الليل قام رسول : مسعت كريبا موىل ابن عباس قال : هو ابن دينار ـ قال 

قام فصلى فقمت فتوضأت و صنعت مثل  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فأتى شنا معلقا فتوضأ وضوءا خفيفا مث
الذي صنع مث قمت عن يساره فحولين عن ميينه فصلى ما شاء اهللا مث اضطجع فنام حىت نفخ مث أتاه املؤذن يؤذنه 

  بالصالة فخرج فصلى 
  هذا حديث عبد اجلبار 

: لله و مل يقل فوصف وضوءه و جعله يق: فخرج فصلى و مل يتوضأ و قال : عن كريب و قال : و قال املخزومي 
  وضوءا خفيفا 

باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن املأموم يقوم خلف اإلمام ينتظر جميء غريه فإن فرغ اإلمام من القراءة و 
  أراد الركوع قبل جميء غريه تقدم فقام عن ميني اإلمام 

جعفر نا شعبة عن سلمة ـ و هو ابن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار بندار نا حممد ـ يعين ابن  - ١٥٣٤
بت يف بيت خاليت ميمونة فتتبعت كيف يصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه : كهيل ـ عن كريب عن ابن عباس قال 

  فأخذين فأقامين عن ميينه : و سلم مث قام يصلي فجئت فقمت إىل جنبه فقمت عن يساره و قال 

  باب قيام االثنني خلف اإلمام

اهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو بكر يعين احلنفي نا الضحاك بن عثمان حدثين شرحبيل ـ و هو أنا أبو ط - ١٥٣٥
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي املغرب فجئته : ابن سعد أبو سعد ـ قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 



خلفه فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا  فقمت إىل جنبه عن يساره فنهاين فجعلين عن ميينه مث جاء صاحب يل فصففنا
  عليه و سلم يف ثوب واحد خمالفا بني طرفيه 

  إسناده ضعيف لضعف واختالط شرحبيل : قال األلباين 

  باب تقدم اإلمام عند جميء الثالث إذا كان مع املأموم الواحد

  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن  - ١٥٣٦
  اهللا بن  عبد األعلى الصديف نا حيىي بن عبد

  بكري حدثين الليث عن خالد ـ و هو 
  ابن يزيد ـ عن سعيد ـ و هو ابن أيب 

  دخلت على جابر بن عبد اهللا أنا و أبو : هالل ـ عن عمرو بن سعيد أنه قال 
  سلمة بن عبد الرمحن فوجدناه قائما يصلي عليه 

  أقبلنا مع : إزار فذكر بعض احلديث و قال 
  و سلم فخرج لبعض رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  حاجته فصببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بازاره 
  فقمت عن يساره فجلعين عن ميينه و أتى آخر 

  فقام عن يساره فتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يصلي و صلينا معه فصلى ثالث عشرة ركعة 

  بالوتر 
  أمحد إسناده صحيح لوال أن سعيدا كان اختلط كما قال : قال األلباين 

  باب إمامة الرجل الرجل الواحد و املرأة الواحدة

ثنا حجاج : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أمحد بن منصور الرمادي قاال  - ١٥٣٧
قال ابن جريج أخربين زياد ـ و هو ابن سعد ـ أن قزعة موىل لعبد القيس أخربنا أنه : ـ و هو ابن حممد ـ قال 

صليت إىل جنب النيب صلى اهللا عليه و سلم و عائشة خلفنا : ع عكرمة موىل ابن عباس يقول قال ابن عباس مس
  تصلي معنا و أنا إىل جنب النيب صلى اهللا عليه و سلم أصلي معه 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب إمامة الرجل الرجل الواحد و املرأتني

مسعت عبد اهللا بن املختار حيدث : نا بندار نا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر  - ١٥٣٨
أنه كان هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أمه و خالته فصلى هبم : عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل أنسا عن ميينه و أمه و خالته خلفهما 
  ه حسن إسناد: قال األعظمي 



  باب إمامة الرجل الرجل و الغالم غري املدرك و املرأة الواحدة

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار احلسني بن حريث نا سفيان عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن  - ١٥٣٩
  صليت أنا و يتيم خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم و صلت أمي خلفنا : أنس بن مالك قال 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة مسع أنس  - ١٥٤٠
  يقول مبثله : بن مالك 

  باب إجازة صالة املأموم عن ميني اإلمام إذا كانت الصفوف خلفهما

يد بن أخرم الطائي و حممد بن نا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن حممد بن عباد بن عباد املهليب و ز - ١٥٤١
ثنا عبد اهللا بن داود ثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أيب هند عن نبيط بن شريط عن سامل بن : حيىي األزدي قالوا 

نعم قال : أحضرت الصالة ؟ قلت : مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأغمي عليه مث أفاق فقال : عبيد قال 
وا أبا بكر فليصل بالناس فذكروا احلديث و قالوا يف احلديث و أذن و أقام و أمروا أبا مروا بالال فليؤذن و مر: 

جيئوين بإنسان أعتمد عليه فجاؤوا بربيرة : قال : نعم : أقيمت الصالة ؟ قلت : بكر أن يصلي بالناس مث أفاق فقال 
أبو بكر يتنحى فأمسكه حىت و رجل آخر فاعتمد عليهما مث خرج إىل الصالة فأجلس إىل جنب أيب بكر فذهب 

  فرغ من الصالة 
  مث ذكروا احلديث و هذا حديث القاسم 

  إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات : قال األلباين 

  باب األمر بتسوية الصفوف قبل تكبري اإلمام

دة ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة عن األعمش و ثنا سلم بن جنا - ١٥٤٢
ـ يعين ابن  وكيع عن األعمش و ثنا بندار ثنا ابن أيب عدي عن شعبة و حدثنا بشر بن خالد العسكري نا حممد 

جعفر ـ عن شعبة عن سليمان ـ و هو األعمش ـ عن عمارة بن عمري عن أيب معمر عبد اهللا بن سخربة األزدي 
: ليه و سلم ميسح مناكبنا يف الصالة و يقول كان رسول اهللا صلى اهللا ع: عن أيب مسعود عقبة بن عمرو قال 

  فأنتم اليوم أشد اختالفا : استووا و ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم قال أبو مسعود 
  هذا حديث وكيع 

  يسوي مناكبنا : و يف حديث أيب أسامة و ابن أيب عدي قال 
  ميسح عواتقنا : و يف حديث حممد بن جعفر قال 

  بار بأهنا من متام الصالةباب فضل تسوية الصفوف و اإلخ

ثنا شعبة و ثنا الصنعاين ثنا خالد ـ يعين : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي و حممد بن جعفر قاال  - ١٥٤٣
عن النيب : مسعت قتادة عن أنس بن مالك : ابن احلارث ـ عن شعبة و ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة قال 



  أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصالة هذا حديث بندار : ل صلى اهللا عليه و سلم قا
  إن من حسن الصالة إقامة الصف : عن قتادة و قال : و قال سلم بن جنادة 

  باب األمر بإمتام الصفوف األوىل اقتداء بفعل املالئكة عند رهبم

ا الدروقي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش و ثنا علي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي عن األعمش و ثن - ١٥٤٤
بن خشرم أخربنا عيسى و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع مجيعا عن األعمش عن املسيب بن رافع عن متيم بن طرفة عن 

يا : أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا ؟ قلنا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جابر بن مسرة قال 
  يتمون الصفوف األول و يتراصون يف الصف : هللا كيف تصف املالئكة عند رهبا ؟ قال رسول ا

  هذا حديث وكيع 

  باب األمر باحملاذاة بني املناكب و األعناق يف الصف

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر بن ربعي القيسي نا مسلم ـ يعين ابن إبراهيم نا أبان بن يزيد  - ١٥٤٥
رصوا صفوفكم و قاربوا بينها و حاذوا : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قتادة عن أنس بن مالك  العطار ثنا

  باألعناق فو الذي نفس حممد بيده إين ألرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأهنا احلذف 
  يعين النقد الصغار : قال مسلم 

  أوالد الغنم : النقد الصغار 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بأن يكون النقص و اخللل يف الصف اآلخر

أن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ١٥٤٦
  أمتوا الصف املتقدم فإن كان نقصا فليكن يف املؤخر : نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  صحيح إسناده : قال األعظمي 

  مبثله : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بكر بن إسحاق الصنعاين ثنا أبو عاصم عن شعبة  - ١٥٤٧
  أمتوا الصف األول و الثاين فإن كان خلل فليكن يف الثالث : قال 

  باب األمر بسند الفرج يف الصفوف

لضحاك بن خملد أخربنا سفيان حدثين عبد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن حدثين ا - ١٥٤٨
فإذا قمتم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن أيب بكر عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري قال 

  فاعدلوا صفوفكم و سدوا الفرج فإين أراكم من وراء ظهري 

  باب فضل وصل الصفوف



إبراهيم الغافقي نا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن  - ١٥٤٩
  : عن كثرية بن مرة عن عبد اهللا بن عمر 

  من وصل صفا وصله اهللا و من قطع صفا قطعه اهللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر صالة الرب و مالئكته على واصل الصفوف

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي نا ابن وهب أخربين أسامة عن عثمان بن عروة  - ١٥٥٠
إن اهللا و مالئكته يصلون على الذين : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن الزبري عن أبيه عن عائشة 

  يصلون الصفوف 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  يف ترك تسوية الصفوف ختوف ملخالفة الرب عز و جل بني القلوب باب التغليظ

مسعت طلحة األيامي قال : ثنا شعبة قال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حممد بن جعفر و حيىي قاال  - ١٥٥١
سلم  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و: مسعت عبد الرمحن بن عوسجة قال مسعت الرباء بن عازب حيدث قال : 

ال ختتلف صدوركم فتختلف قلوبكم إن اهللا و : يأتينا إذا قمنا إىل الصالة فيمسح عواتقنا و صدورنا و يقول 
  زينوا القرآن : مالئكته يصلون على الصف األول و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  لضحاك بن مزاحم زينوا القرآن بأصواتكم حىت ذكرنيه ا: كنت نسيت : قال عبد الرمحن بن عوسجة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

مسعت أبا إسحاق : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم نا ابن وهب عن جرير بن حازم قال  - ١٥٥٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثين عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال : اهلمزاين يقول 
ال ختتلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن اهللا و مالئكته يصلون على : على عواتقنا و صدورنا و يقول  يأتينا فيمسح

  الصف األول أو الصفوف األول 

  باب فضل الصف األول و املبادرة إليه

اق أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي نا حيىي بن آدم ثنا زهري عن أيب إسح - ١٥٥٣
  : عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه قال 

  قدمت املدينة فلقيت أيب بن كعب 
عدنا : و ثنا حممد بن معمر نا أبو بكر احلنفي نا يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه قال 

على مثل صف املالئكة و لو  إن الصف املقدم: فذكر احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و قاال : أيب كعب 
  تعلمون فضيلته البتدرمتوه 



إسناده ضعيف عبد اهللا بن أيب بصري ال يعرف إال من رواية أيب إسحق السبيعي عنه ويف إسناده : قال األلباين 
  اضطراب كثري بينه احلاكم يف املستدرك 

  باب ذكر االستهام على الصف األول

قرأت على مالك و ثنا يونس بن عبد األعلى : عتبة بن عبد اهللا اليحمدي قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا  - ١٥٥٤
أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه و حدثنا حيىي بن حكيم نا بشر بن عمر و ثنا حممد بن خالد الباهلي نا حمسن بن 

لو يعلم : يه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل: ثنا مالك عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : عيسى قاال 
  الناس ما يف النداء و الصف األول الستهموا عليه 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حرب الواسطي نا أبو قطن عن شعبة عن قتادة عبد خالس بن عمر  - ١٥٥٥
األول ما  لو يعلمون أو تعلمون ما يف الصف: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب رافع عن أيب هريرة 

  كانت إال قرعة 

  باب ذكر صلوات الرب و مالئكته على واصلي الصفوف األول

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن طلحة عن عبد الرمحن عوسجة  - ١٥٥٦
ناحية فيمسح  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت الصف من ناحية إىل: النهمي عن الرباء بن عازب قال 

  ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم : مناكبنا أو صدورنا و يقول 
زينوا القرآن : إن اهللا و مالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف األول و حسبته قال : و كان يقول : قال 

  بأصواتكم 

  باب ذكر صالة الرب على الصفوف األول و مالئكته

ـ ثنا أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أب - ١٥٥٧ و هاشم زياد بن أيوب ثنا أشعث ـ يعين ابن عبد الرمحن بن زبيد 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت ناحية : عن جدي عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال 

يصلون على  ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم إن اهللا و مالئكته: الصف و يسوي بني صدور القوم و مناكبهم و يقول 
  الصفوف األول 

  باب ذكر استغفار النيب صلى اهللا عليه و سلم الصف املقدم و الثاين

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد نا يزيد يعين ابن هارون أخربنا الدستوائي و ثنا احلسن أيضا  - ١٥٥٨
ام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن حممد ثنا عبد اهللا بن بكر نا هشام و حدثنا سليم بن جنادة نا وكيع عن هش

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستغفر للصف : بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية قال 
  املقدم ثالثا و للثاين مرة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  باب التغليظ يف التخلف عن الصف األول

ثنا عكرمة بن عمار عن حيىي : نا عبد الرزاق و قال : و بكر نا احلسني بن مهدي قال أنا أبو طاهر نا أب - ١٥٥٩
ال يزال أقوام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنه قالت 
  متخلفون عن الصف األول حىت جيعلهم اهللا تعاىل يف النار 

  ضعيف إسناده : قال األعظمي 

حدثنا القاسم بن مالك املزين عن : ثنا هشام بن يونس الكويف قال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال  - ١٥٦٠
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى ناسا يف مؤخر املسجد فقال : اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 

  هللا عز و جل تقدموا فأمتوا يب و ليأمت بكم من بعدكم ال يزال أقوام يتأخرون حىت يؤخرهم ا! ما يؤخركم ؟ : 

  باب ذكر خري الصفوف الرجال و خري صفوف النساء

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أنا أبو طاهر حممد بن  - ١٥٦١
ثنا أمحد بن عبدة أخربنا عبد العزيز : بن خرمية  نا أبو بكر حممد بن إسحاق: الفضل بن حممد بن إسحاق ابن خرمية 

قال : ـ يعين الداروردي ـ ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة و سهل عن أبيه عن أيب هريرة قال 
خري صفوف الرجال أوهلا و شرها آخرها و خري صفوف النساء آخرها و شرها : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أوهلا 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو موسى حدثين الضحاك بن خملد أخربنا سفيان حدثين عبد اهللا بن أيب  - ١٥٦٢
  بكر عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري 

و خري صفوف الرجال املقدم و شرها املؤخر و خري صفوف النساء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
  املقدم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن املؤخر و شرها 
  من ضيق اإلزار : مم ذاك ؟ قال : قلت لعبد اهللا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب قيام املأموم يف ميمنة الصف

ء بن عازب و أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا أبو أمحد نا مسعر عن ثابت بن عبيد عن الربا - ١٥٦٣
كنا : ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن الرباء بن عازب ـ و هذا حديث بندار ـ قال 

رب قين : إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحببنا أن نكون عن ميينه فسمعته يقول حني انصرف 
  عذابك يوم تبعث عبادك و مل يقل سلم حني انصرف 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن ثابت بن عبيد عن يزيد بن الرباء عن  - ١٥٦٤
  كان يعجبنا أن نصلي مما يلي ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنه كان يبدأ بالسالم عن ميينه : أبيه قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



هر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا أبو أمحد نا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن الرباء أخربنا أبو طا - ١٥٦٥
كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحببنا أن نكون عن ميينه و مسعته : عن الرباء بن عازب قال 

  رب قين عذابك يوم تبعث عبادك : يقول حني انصرف 

  يف القيام يف الصفوفباب فضل تليني املناكب 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عاصم ثنا جعفر بن حيىي ثنا عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء بن أيب  - ١٥٦٦
  خريكم ألينكم مناكب يف الصالة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رباح عن ابن عباس قال 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  ني بني السواري عنهاباب طرد املصطف

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم ثنا أبو قتيبة و حيىي بن محاد عن هارون أيب مسلم عن قتادة عن  - ١٥٦٧
  كنا ننهى عن الصالة بني السواري و نطرد عنها طردا : معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال 

  إسناده حسن : قال األلباين 

  بني السواريباب النهي عن االصطفاف 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي عن سفيان عن حيىي بن هانئ عن عبد احلميد بن حممود قال  - ١٥٦٨
كنا نتقي هذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و : صليت إىل جنب أنس بن مالك فزمحنا إىل السواري فقال 

  سلم 
  قالين وغريه إسناده صحيح كما قال العس: قال األلباين 

باب الزجر عن صالة املأموم خلف الصف وحده و البيان أن صالته خلف الصف وحده غري جائزة جيب عليه 
  إن العرب تنفي االسم عن الشيء لنقصه عن الكمال : ال صالة له من اجلنس الذي نقول : استقباهلا و إن قوله 

ا مالزم بن عمرو حدثين جدي عبد اهللا بن بدر عن عبد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدام ثن - ١٥٦٩
صلينا خلفه يعين النيب صلى اهللا عليه و : الرمحن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان و كان أحد الوفد قال 

سلم فقضى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة فرأى رجال فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه نيب اهللا صلى اهللا 
  استقبل صالتك فال صالة لفرد خلف الصف : ليه و سلم حىت قضى صالته مث قال اهللا ع

   ٥٤١إسناده صحيح وهو خمرج يف اإلرواء : قال األلباين 
ويف أخبار وابصة بن معبد رأى رجال صلى خلف الصف وحده فأمره أن " تعليقا على قول املصنف : وقال األلباين 
  )  ٦٨٢رواه أبو داود ( يح حديث صح: قال  -" يعيد الصالة 

  رأى رجال صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصالة : و يف أخبار وابصة بن معيد : قال أبو بكر  - ١٥٧٠
و احتج بعض أصحابنا و بعض من قال مبذهب العراقيني يف إجازة صالة املأموم خلف الصف وحده مبا هو بعيد 



بن مالك أنه صلى و امرأة خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعله عن الشبه من هذه املسألة احتجوا خبرب أنس 
إذا جاز للمرأة أن تقوم خلف الصف وحدها جاز صالة املصلي خلف الصف : ميينه و املرأة خلف ذلك فقالوا 

و هذا االحتجاج عندي غلط ألن سنة املرأة أن تقوم خلف الصف وحدها إذا مل تكن معها امرأة أخرى و ! وحده 
غري جائز هلا أن تقوم حبذاء اإلمام و ال يف الصف مع الرجال و املأموم من الرجال إن كان واحدا فسنته أن يقوم 

عن ميني إمامه و إن كانوا مجاعة قاموا يف صف خلف اإلمام حىت يكمل الصف األول و مل جيز للرجل أن يقوم خلف 
ا الفعل لو فعله فاعل فقام خلف إمام و مأموم قد قام عن اإلمام و املأموم واحد و ال خالف بني أهل العلم أن هذ

ميينه خالف سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم و إن كانوا قد اختلفوا يف إجياب إعادة الصالة و املرأة إذا قامت خلف 
وحده الصف و ال امرأة معها و ال نسوة فاعلة ما أمرت به و ما هو سنتها يف القيام و الرجل إذا قام يف الصف 

فاعل ما ليس من سنته إذ سنته أن يدخل الصف فيصطف مع املأمومني فكيف يكون أن يشبه ما زجر املأموم عنه مما 
فاملشبه ! هو خالف سنته يف القيام بفعل املرأة فعلت ما أمرت به مما هو سنتها يف القيام خلف الصف وحدها ؟ 

علني متضادين إذ هو مشبه منهي عنه مبأمور به فتدبروا هذه اللفظة املنهي عنه باملأمور به مغفل بني الغفلة مشبه بني ف
  ينب لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا 

و زعم خمالفونا من العراقيني يف هذه املسألة أن املرأة لو قامت يف الصف مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم 
لرجل مأمور عندهم أن يقوم يف الصف مع الرجال أفسدت صالة من عن ميينها و من عن مشاهلا و املصلي خلفها و ا

فكيف يشبه فعل املرأة لو فعلت أفسدت صالة ثالثة من املصلني بفعل من هو مأمور بفعله إذا فعله ال يفسد فعله 
  ! صالة أحد ؟ 

  باب الرخصة يف ركوع املأموم قبل اتصاله بالصف و دبيبه راكعا حىت يتصل

  بالصف يف ركوعه 

طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن حممد بن عيد بن احلكم بن أيب مرمي املصري حدثنا جدي أخربين  أنا أبو - ١٥٧١
إذا دخل أحدكم : عبد اهللا بن وهب أخربين ابن جريج عن عطاء أنه مسع عبد اهللا بن الزبري على املنرب يقول للناس 

  احىت يدخل يف الصف فإن ذلك السنة املسجد و الناس ركوع فلريكع حني يدخل مث ليدب راكع
  و قد رأيته هو يفعل ذلك : قال عطاء 

قال ابن : " ورواه احلاكم ومن طريقه البيهقي عن سعيد ابن احلكم به وإسناده صحيح وزاد الطرباين : قال األلباين 
موقوفة عن ابن  قلت وله شواهد" ورجاله رجال الصحيح : " قال اهليثمي " وقد رأيت عطاء يصنع ذلك : جريج 

  مسعود وزيد بن ثابت يف املوطأ وشرح املعاين والبيهقي 

  باب ذكر البيان أن أويل األحالم و النهي أحق بالصف األول إذ النيب صلى

  اهللا عليه و سلم أمر بأن يلوه 



بن زريع ثنا  حدثنا يزيد: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي اجلهضمي و بشر بن معاذ العقدي قاال  - ١٥٧٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : خالد احلذاء عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  ليلين منكم أولوا األحالم و النهى مث الذي يلوهنم و ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم و إياكم و هيشات األسواق : سلم 

مد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم ثنا يوسف بن يعقوب بن أيب القاسم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حم - ١٥٧٣
بينما أنا باملدينة يف املسجد يف الصف املقدم قائم اصلي : السدوسي ثنا التيمي عن أيب جملز عن قيس بن عباد قال 
ا هو أيب بن كعب فو اهللا ما عقلت صاليت فلما انصرف فإذ: فجبذين رجل من خلفي جبذة فنحاين و قام مقامي قال 

هلك : يا فىت ال يسؤك اهللا إن هذا عهد من النيب صلى اهللا عليه و سلم إلينا أن نليه مث استقبل القبلة فقال : فقال 
من تعين هبذا : و اهللا ما عليهم آسى و لكن آسى على من أضلوا قال قلت : أهل العقدة و رب الكعبة ثالثا مث قال 

  األمراء : ؟ قال 
  إسناده حسن : ي قال األعظم

  باب الرخصة يف شق أويل األحالم و النهي للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند

  حضورهم ليقوموا يف الصف األول 

حدثنا : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إمساعيل بن بشر بن املنصور السلمي و حممد بن عبد اهللا بن زريع قاال  - ١٥٧٤
انطلق رسول : عن عبيد اهللا عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال : قال إمساعيل عبد األعلى قال حممد ثنا عبيد اهللا 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلح بني بين عمروبن عوف فحضرت الصالة فجاء املؤذن إىل أيب بكر فأمره أن يتقدم 
م مث ذكر الناس و أن يؤمهم فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرق الصفوف حىت قام يف الصف املقد

  احلديث بطوله 
  و هذا اللفظ ذكره لفظ حديث إمساعيل 

  باب أمر املأمومني باالقتداء باإلمام و النهي عن خمالفتهم إياه

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة ثنا عبد العزيز ـ يعين الدراوردي ـ عن سهيل عن أبيه عن أيب  - ١٥٧٥
إمنا اإلمام ليؤمت به فإذا صلى فكرب فكربوا و إذا ركع فاركعوا و ال : سلم قال أن النيب صلى اهللا عليه و : هريرة 

  ربنا و لك احلمد و إذا سجد فاسجدوا و ال تبتدروا قبله : مسع اهللا ملن محده فقولوا : ختتلفوا عليه فإذا قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  سجودباب الزجر عن مبادرة املأموم بالتكبري و الركوع و ال

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر علي بن خشرم أخربين عيسى عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ١٥٧٦
ال تبادروا اإلمام إذا كرب اإلمام فكربوا و إذا ركع فاركعوا و : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا يقول : 

اللهم ربنا و لك : مسع اهللا ملن محده فقولوا : لوا آمني و إذا قال غري املغضوب عليهم و ال الضالني فقو: إذا قال 
  احلمد و ال تبادروا اإلمام الركوع و السجود 



  باب ذكر البيان أن املأموم إمنا يكرب بعد فراغ اإلمام من التكبري ال يكون

و : ذا كرب فكربوا و بني قوله إ: مكربا حىت يفرغ من التكبري و يتم الراء اليت هي آخر التكبري و الفرق بني قوله 
إذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا إذ اسم املكرب ال يقع على اإلمام ما مل يتم التكبري و اسم الراكع قد يقع 

  عليه إذا استوى راكعا و كذلك اسم الساجد يقع عليه إذا استوى جالسا 

الضحاك بن خملد أخربنا سفيان حدثين عبد اهللا بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن املثىن حدثين  - ١٥٧٧
: فإذا قال اإلمام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب بكر عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري قال 

  ربنا و لك احلمد : مسع اهللا ملن محده فقولوا : اهللا أكرب فإذا قال : اهللا أكرب فقولوا 
  صحيح إسناده : قال األعظمي 

  باب سكوت اإلمام قبل القراءة و بعد تكبرية االفتتاح

ـ يعين ابن زريع ـ ثنا سعيد ثنا قتادة عن  - ١٥٧٨ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن بزيع نا يزيد 
و أن مسرة بن جندب و عمران ابن حصني تذاكرا فحدث مسرة أنه حفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : احلسن 

  سلم سكتتني سكتة إذا كرب و سكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه 
  إسناده ضعيف لعنعنة احلسن البصري : قال األلباين 

باب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا إذا كان ساكتا عن اجلهر بالقوم إذا النيب صلى اهللا عليه 
  بني التكبرية األوىل و بني القراءة و سلم قد كان داعيا خفيا يف سكته عن اجلهر 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب  - ١٥٧٩
بأيب أنت و : كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كرب يف الصالة سكت بني التكبري و القراءة فقلت له : هريرة قال 

أقول اللهم باعد بيين و بني خطيئيت كما باعدت بني : تك بني التكبري و القراءة أخربين ما هو ؟ قال أمي أرأيت سكا
املشرق و املغرب اللهم أنقين من خطاياي كالثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج و املاء و 

  الربد 

  مومونباب تطويل اإلمام الركعة األوىل من الصلوات ليتالحق املأ

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا أبو خالد أخربنا سفيان عن معمر عن حيىي بن  - ١٥٨٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطيل يف أول ركعة من : أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

  الناس الفجر و الظهر فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتأدى 

  باب القراءة خلف اإلمام و إن جهر اإلمام بالقراءة و الزجر عن أن يزيد

  املأموم على قراءة فاحتة الكتاب إذا جهر اإلمام بالقراءة 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري نا إمساعيل ـ يعين ابن علية ـ عن حممد بن  - ١٥٨١
ري ثنا عبد األعلى نا حممد و ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي نا أيب عن إسحاق و ثنا الفضل بن يعقوب اجلز

ثنا يزيد ـ و هو ابن هارون ـ أخربنا : حممد بن إسحاق و ثنا حممد بن رافع و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قاال 
ـ عن عبادة حممد ـ و هو ابن إسحاق ـ حدثين مكحول عن حممود بن الربيع األنصاري ـ و كان يسكن إيلياء 

إين ال : صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : بن الصامت قال 
فال تفعلوا إال بأم الكتاب فإنه ال صالة : أجل واهللا يا رسول اهللا هذا قال : أراكم تقرؤون وراء إمامكم ؟ قال قلنا 

  ملن مل يقرأ هبا 
  ية و عبد األعلى هذا حديث ابن عل

" إسناده ضعيف فيه علل منها عنعنة مكحول واالضطراب عليه يف إسناده وإمنا ثبت من احلديث قوله : قال األلباين 
   ١٤٨ - ١٤٦وبيان ذلك يف ضعيف أيب داود " فال تفعلوا إال بأم الكتاب 

  باب تأمني املأموم عند فراغ اإلمام من قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة اليت

  جيهر فيها اإلمام بالقراءة و إن نسي أمام و جهل و مل يؤمن 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخربنا عيسى بن يونس عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب  - ١٥٨٢
ب إذا كرب اإلمام فكربوا و إذا قرأ غري املغضو: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا يقول : هريرة قال 

  آمني : عليهم و ال الضالني فقولوا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فضل تأمني املأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب املؤمن

إذا وافق تأمينه تأمني املالئكة مع الدليل على أن على اإلمام اجلهر بالتأمني إذا جهر بالقراءة ليسمع املأموم تأمينه إذ 
أن يأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم املأموم بالتأمني إذا أمن إمامه و ال سبيل له إىل معرفة تأمني اإلمام إذا غري جائز 

  أخفى اإلمام التأمني 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف نا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب  - ١٥٨٣
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد الرمحن أن أبا هريرة قال  أخربين سعيد بن املسيب و أبو سلمة بن

  إذا أمن اإلمام فأمنوا فمن وافق تأمينه املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه : يقول 

  باب ذكر إجابة الرب عز و جل املؤمن عند فراغ قراءة فاحتة الكتاب

حيىي بن سعيد نا هشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة و ثنا بندار أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا  - ١٥٨٤
ثنا ابن أيب عدي عن سعيد بن أيب عروبة و ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن يونس 

صلى  إن رسول اهللا: فلما انفتل قال : صلى بنا أبو موسى الشعري : بن جبري عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي قال 
فإذا كرب اإلمام فكربوا و إذا قال غري املغضوب عليهم : اهللا عليه و سلم خطبنا فبني لنا سنتنا و علمنا صالتنا فقال 



  آمني حيبكم اهللا : فقولوا : و ال الضالني 
ه جهال أو هذا اخلرب من باب تأمني املأموم عند فراغ اإلمام من قراءة فاحتة الكتاب و إن مل يؤمن إمام: قال أبو بكر 

  نسيانا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر حسد اليهود املؤمنني على تأمينهم

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر الواسطي نا خالد ـ يعين ابن عبد اهللا ـ عن سهيل عن أبيه عن  - ١٥٨٥
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم السام عليك ف: دخل يهودي على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : عائشة قالت 

فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لذلك فسكت مث : و عليك قالت عائشة : 
و عليك فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية النيب صلى اهللا عليه و سلم لذلك : السام عليك فقال : دخل آخر فقال 

و عليك السام و غضب اهللا و لعنته إخوان القردة و : م أصرب حىت قلت السام عليك فل: مث دخل الثالث فقال 
إن اهللا ال حيب الفحش و : اخلنازير أحتيون رسول اهللا مبا مل حييه اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

على السالم و التفحش قالوا قوال فرددنا عليهم إن اليهود قوم حسد و إهنم ال حيسدونا على شيء كما حيسدونا 
  على آمني 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر ما كان اهللا عز و جل خص نبيه صلى اهللا عليه و سلم بالتأمني فلم يعطه أحدا من النبيني قبله خال هارون 
  حني دعا موسى فأمن هارون إن ثبت اخلرب 

مر و ثنا حممد بن معمر أيضا ثنا حرمي بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر القيسي نا أبو عا - ١٥٨٦
كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم جلوسا : مسعت أنس بن مالك يقول : عمارة عن زريب موىل آلل املهلب قال 

أعطاين صالة : و ما هذه اخلصال يا رسول اهللا ؟ قال : إن اهللا أعطاين خصاال ثالثة فقال رجل من جلسائه : فقال 
عطاين التحية إهنا لتحية أهل اجلنة و أعطاين التأمني و مل يعطه أحدا من النبيني قبل إال أن يكون اهللا يف الصفوف و أ

  أعطى هارون يدعو موسى و يؤمن هارون 
   ١٥١٦إسناده ضعيف كما أشار إىل ذلك املصنف وسببه زريب ضعيف وقد خرجته يف الضعيفة : قال األلباين 

باب ذكر ما كان اهللا عز و جل خص نبيه صلى اهللا عليه و سلم بالتأمني فلم " له ترجم املصنف على هذا الباب بقو
  " يعطه أحدا من النبيني قبله خال هارون حني دعا موسى فأمن هارون أن ثبت اخلرب 

  باب السنة يف جهر اإلمام بالقراءة و استحباب اجلهر بالقراءة جهرا بني

  املخافتة و بني اجلهر الرفيع 

حدثنا هشيم أخربنا أبو : أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أمحد بن منيع قاال  أنا - ١٥٨٧
  } و ال جتهر بصالتك و ال ختافت هبا { : يف قوله عز و جل : بشر عن سعيد عن ابن عباس 



: رآن و قال الدورقي نزلت و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمتف مبكة فكان إذا صلى بأصحابه جهر بالق: قال 
فكان املشركون إذا مسعوا سبوا القرآن و من أنزله و من أنزله و من جاء به فقال اهللا : رفع صوته بالقرآن و قاال 

  : لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
عن أصحابك فال } و ال ختافت هبا { أي بقراءتك فيسمع املشركون فيسبون القرآن } و ال جتهر بصالتك { 

  عن أصحابك فال تسمعهم : قال الدورقي } و ابتغ بني ذلك سبيال { يسمعون 
هذا اخلرب من اجلنس الذي أعلمت يف كتاب اإلميان أن االسم قد يقع على على بعض أجزاء الشيء : قال أبو بكر 

اد أر} و ال جتهر بصالتك { ذي األجزاء و الشعب قد اوقع اهللا عز و جل اسم الصالة على القراءة فيها فقط 
  القراءة فيها و ليس الصالة كلها القراءة فيها فقط 

  باب ذكر خمافتة اإلمام القراءة يف الظهر و العصر و إباحة اجلهر ببعض اآلي

  أحيانا فيما خيافت بالقراءة يف الصالة 

 بن أيب أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي نا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا - ١٥٨٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الظهر و رمبا أمسعنا اآلية أحيانا و يطيل الركعة : قتادة عن أبيه 

  األوىل 
كنا نعرف قراءة : يف خرب زيد بن ثابت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيرك شفتيه و يف خرب خباب : قال أبو بكر 

باضطراب حليته دليل على أنه كان خيافت بالقراءة يف الظهر و العصر خرجت خربمها يف  النيب صلى اهللا عليه و سلم
  كتاب الصالة يف أبواب القراءة 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال األلباين 

  باب جهر اإلمام بالقراءة يف صالة املغرب

حدثين حممد بن : مسعت الزهري يقول : قال  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان - ١٥٨٩
جبري بن مطعم عن أبيه و ثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة و ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن 

  مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب بالطور : الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال 
  إسناده صحيح  :قال األلباين 

  باب جهر اإلمام بالقراءة يف صالة العشاء

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد و مسعر مسعا عدي بن  - ١٥٩٠
مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ بالتني و الزيتون يف عشاء : مسعت الرباء بن عازب يقول : ثابت يقول 

  ة فما مسعت أحسن قراءة منه صلى اهللا عليه و سلم اآلخر
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب جهر اإلمام بالقراءة يف صالة الغداة



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن زياد بن عالقة فسمع قطبة يقول و ثنا علي  - ١٥٩١
قة و ثنا أمحد بن عبدة نا سفيان بن عيينة عن زياد بن عالقة عن عمه قطبة بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن ابن عال

والنخل باسقات هلا طلع { : فسمعته يقرأ } ق { مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصبح بسورة : بن مالك 
  } باسقات هلا طلع نضيد { : و قال مرة } نضيد 

  } والنخل باسقات { : ى اهللا عليه و سلم فسمعته يقول صليت خلف النيب صل: وقال عبد اجلبار قال 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

قال  -" وقال مرة باسقات هلا طلع نضيد } والنخل باسقات هلا طلع نضيد { فسمعته يقرأ " علق األلباين على قوله 
ة بين العنرب وهي مروية يف هذا على لغ" باصقات " يف املوضعني ولعل الصواب يف أحدها " باسقات " كذا األصل : 

  لكن مل أقف على من أخرجها غري املصنف رمحه اهللا  ٢٠٤/  ٨احلديث كما يف روح املعاين 

  باب ذكر اخلرب املفسر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان جيهر يف

عشاء إن ثبت اخلرب مسندا و ال األوليني من املغرب و األوليني من العشاء ال يف مجيع الركعات كلها من املغرب و ال
إخال و إمنا خرجت هذا اخلرب يف هذا الكتاب إذ ال خالف بني أهل القبلة يف صحة متنه و إن مل يثبت اخلرب من جهة 

  اإلسناد الذي نذكره 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن حيىي بن أبان نا عمروبن الربيع بن طارق نا عكرمة بن إبراهيم ن - ١٥٩٢
بينا أنا بني الركن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة حدثين أنس بن مالك قال 

مث نودي إن لك بكل صالة عشرا قال : و املقام إذ مسعته يقول أحدا يكلمه فذكر حديث املعراج بطوله و قال 
ف من املالئكة فصلى به و أمر النيب صلى اهللا عليه و فهبطت فلما زالت الشمس عن كبد السماء نزل جربيل يف ص

سلم أصحابه فصفوا خلفه فائتم جبربيل و ائتم أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى هبم أربعا خيافت القراءة 
مث تركهم حىت تصوبت الشمس و هي بيضاء نقية نزل جربيل فصلى هبم أربعا خيافت فيهن القراءة فائتم النيب صلى 

 عليه و سلم جبربيل ائتم أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم بالنيب صلى اهللا عليه و سلم مث تركهم حىت إذا اهللا
غابت الشمس نزل جربيل فصلى هبم ثالثا جيهر يف ركعتني و خيافت يف واحدة ائتم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ى اهللا عليه و سلم إذا غاب الشفق نزل جربيل فصلى جبربيل و ائتم أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم بالنيب صل
هبم أربع ركعات جيهر يف ركعتني و خيافت يف اثنتني ائتم النيب صلى اهللا عليه و سلم جبربيل و ائتم أصحاب النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم بالنيب عليه السالم فباتوا حىت أصبحوا نزل جربيل فصلى هبم ركعتني يطيل فيهن القراءة 
هذا اخلرب رواه البصريون عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة قصة املعراج و قالوا يف : ل أبو بكر قا

فلما زالت الشمس نزل جربيل إىل آخره فجعلوا اخلرب من هذا املوضع يف إمامة جربيل مرسال : قال احلسن : آخره 
بن مالك و هذه القصة غري حمفوظة عن أنس إال أن عن احلسن و عكرمة بن إبراهيم أدرج هذه القصة يف خرب أنس 

أهل القبلة ملن خيتلفوا أن كل ما ذكر يف هذا اخلرب من اجلهر و املخافتة من القراءة يف الصالة فكما ذكر يف هذا 
  اخلرب 

   ٣٠١إسناده ضعيف مضى بعضه بإسناد آخر : قال األعظمي 

  ودباب األمر مببادرة اإلمام املأموم بالركوع و السج



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي بن سعيد نا هشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة عن يونس  - ١٥٩٣
بن جبري عن حطان بن عبد اهللا و حدثنا بندار ثنا بن أيب عدي و حدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا عبدة كالمها 

: عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي و هذا حديث عبدة قال  عن سعيد بن أيب عروة عن قتادة عن يونس بن جبري
أقرت الصالة بالرب و الزكاة فلما انفتل : صلى بنا أبو موسى األشعري فلما جلس يف آخر صالته قال رجل منهم 

أيكم القائل كلمة كذا و كذا ؟ أما تدرون ما تقولون يف صالتكم ؟ إن رسول اهللا صلى : أبو موسى األشعري قال 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم و ليؤمكم أحدكم فإذا : عليه و سلم خطبنا فبني لنا سنتنا و علمنا صالتنا فقال  اهللا

كرب اإلمام كربوا و إذا قال غري املغضوب عليهم و ال الضالني فقولوا آمني حيبكم اهللا و إذا كرب و ركع فكربوا و 
فتلك بتلك فإذا كرب و : اهللا صلى صلى اهللا عليه و سلم  اركعوا فإن اإلمام يركع قبلكم و يرفع قبلكم فقال نيب
  سجد فاسجدوا فإن اإلمام يسجد قبلكم و يرفع قبلكم 

  فتلك بتلك : زاد بندار فقال نيب اهللا 
يريد أن اإلمام يسبقكم إىل الركوع فريكع قبلكم فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد رفعه : قال أبو بكر 

ذه املكثة يف الركوع بعد رفع اإلمام الرأس من الركوع بتلك السبقة اليت سبقكم هبا اإلمام فتمكثون يف الركوع فه
  إىل الركوع و كذلك السجود 

باب النهي عن مبادرة اإلمام املأموم بالركوع و األخبار بأن اإلمام ما سبق املأموم من الركوع أدركه املأموم بعد 
  رفع اإلمام رأسه من الركوع 

أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد و حممد بن عجالن و ثنا أنا  - ١٥٩٤
سعيد بن عبد الرمحن نا سفيان عن ابن عجالن و ثنا أيضا سعيد نا سفيان عن حيىي بن سعيد و ثنا حممد بن بشار نا 

 ثنا ابن عجالن ـ هذا حديث عبد اجلبار ـ عن حيىي بن سعيد القطان و ثنا حيىي بن حكيم ثنا محاد بن مسعدة قاال
إين قد بدنت فال : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : حممد بن حيىي بن حبان عن ابن حمرييز عن معاوية قال 

تبادروين بالركوع و السجود فإنكم مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوين به إذا رفعت و مهما أسبقكم به إذا 
   به إذا رفعت سجدت تدركوين

: مل يذكر املخزومي يف حديث حيىي و مهما أسبقكم به إذا سجدت إىل آخره و قال حيىي بن حكيم : قال أبو بكر 
  إين قد بدنت أو بدنت 

   ٦٣٠إسناده حسن وله طريق أخرى يرتقي هبا إىل درجة الصحيح لذا خرجته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  ن فيه املأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبلباب ذكر الوقت الذي يكو

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن حيىي بن محيد عن حيىي بن محيد  - ١٥٩٥
أن رسول اهللا صلى : أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة : عن قرة بن عبد الرمحن عن ابن شهاب قال 

  من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبل أن يقيم اإلمام صلبه : ه و سلم قال اهللا علي
   ٨٣٢إسناده ضعيف لسوء حفظ قرة لكن له طريق أخرى وشواهد كما حققته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  باب رفع اإلمام رأسه من الركوع قبل املأموم



ام يركع قبلكم و يرفع قبلكم قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و فإن اإلم: قال أبو بكر يف خرب أيب موسى  - ١٥٩٦
  فتلك بتلك : سلم 

  باب األمر بتحميد املأموم ربه عز و جل عند رفع الرأس من الركوع و رجاء

  مغفرة ذنوبه إذا وافق حتميده حتميد املالئكة 

مسعت أبا : ة عن يعلى بن عطاء قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعب - ١٥٩٧
من أطاعين فقد أطاع : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت أبا هريرة يقول : علقمة اهلامشي قال 

اهللا و من عصاين فقد عصى اهللا و من أطاع األمري فقد أطاعين و من عصى األمري فقد عصاين إمنا اإلمام جنة فإذا 
اللهم ربنا لك احلمد فإذا وافق قول أهل األرض : مسع اهللا ملن محده فقولوا : قعودا و إذا قال صلى قاعدا فصلوا 

  قول أهل السماء غفر ما مضى من ذنبه و يهلك كسرى و ال كسرى بعد و يهلك قيصر و ال قيصر من بعده 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  قائما و تركهباب مبادرة اإلمام املأموم بالسجود و ثبوت املأموم 

  الإلحنناء للسجود حىت يسجد إمامه 

كان رسول : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا املعتمر عن أبيه عن أنس قال  - ١٥٩٨
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع مل نزل قياما حىت نراه قد سجد 

  لى شرط مسلم إسناده صحيح ع: قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر ثنا مسلمة بن صاحل ـ و يف القلب منه ـ عن الوليد بن  - ١٥٩٩
صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع مل : سريع عن عمرو بن حريث قال 

  سلم قد استوى ساجدا  حين أحدنا ظهره حىت نرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  باب التغليظ يف مبادرة املأموم اإلمام برفع الرأس من السجود

قال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة و ثنا محاد بن زيد نا حممد بن زياد عن أيب هريرة قال  - ١٦٠٠
أسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه أما خيشى الذي يرفع ر: حممد صلى اهللا عليه و سلم أو أبو القاسم عليه السالم 

  رأس محار 

  باب ذكر إدراك املأموم ما فاته من سجود اإلمام بعد رفع اإلمام رأسه

: فإن اإلمام يسجد قبلكم و يرفع قبلكم فتلك بتلك و يف خرب معاوية : قال أبو بكر يف خرب أيب موسى  - ١٦٠١
  و مهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوين به إذا رفعت 



  اب النهي عن مبادرة املأموم اإلمام بالقيام و القعودب

أنا أبو طاهر أنا أبو بكر نا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا ابن فضيل عن املختار بن فلفل عن أنس بن  - ١٦٠٢
يا أيها : قال رسول صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم و انصرف من الصالة و أقبل إلينا بوجهه فقال : مالك قال 

س إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع و ال بالسجود و ال بالقيام و ال بالقعود و ال باالنصراف فإين أراكم من النا
فقلنا يارسول اهللا و ما رأيت ؟ : خلفي و امي الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال و لبكيتم كثريا قال 

  رأيت اجلنة و النار : قال 

  اءة يف الركعة الثانية يف الصالة اليت جيهر فيهاباب افتتاح اإلمام القر

  من غري سكت قبلها 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن نصر املعارك املصري ثنا حيىي بن حسان ثنا عبد الواحد بن زياد  - ١٦٠٣
اهللا عليه و سلم إذا كان رسول اهللا صلى : ثنا عمارة بن القعقاع نا أبو زرعة بن عمرو بن جرير نا أبو هريرة قال 

  هنض يف الثانية استفتح باحلمد هللا رب العاملني و مل يسكت 

  باب ختفيف اإلمام الصالة مع اإلمتام

كان رسول اهللا صلى اهللا : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال  - ١٦٠٤
  عليه و سلم أخف الناس صالة يف متام 

  نهي عن تطويل اإلمام الصالة خمافة الصالة تنفري املأمومني و قنوهتمباب ال

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد نا إمساعيل نا قيس عن أيب مسعود عقبة بن  - ١٦٠٥
ود عقبة بن عمرو قال لنا أبو مسع: مسعت امساعيل عن قيس قال : عمرو و ثنا حممد بن عبد األعلى نا املعتمر قال 

أتى رجل النيب : و ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود قال 
إين ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن مما يطيل بنا فما رأيت النيب صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

يا أيها الناس إن منكم ملنفرين فأيكم : ئذ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم و سلم أشد غضبا يف موعظة منه يوم
  صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف و الكبري و ذا احلاجة 

  هذا حديث بندار 

  باب قدر قراءة اإلمام الذي ال يكون تطويال

و ثنا بندار ثنا عثمان يعين ابن عمر  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا خالد بن احلارث - ١٦٠٦
ثنا ابن أيب ذئب ـ و هذا حديث خالد بن احلارث ـ عن خاله و هو احلارث بن عبد الرمحن عن سامل بن : قاال 



  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا بالتخفيف و يؤمنا بالصافات : عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 
   إسناده حسن: قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم البزار أخربنا أبو أمحد الزبريي ثنا عبد اجلبار بن  - ١٦٠٧
ما لك ال تصلي معنا ؟ قال : كان أيب قد ترك الصالة معنا قلت : العباس عن عمار الدهين عن إبراهيم التيمي قال 

إن فيكم الضعيف و الكبري و ذا احلاجة ؟ : يب صلى اهللا عليه و سلم فأين قول الن: إنكم ختففون الصالة قلت : 
  قد مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول ذلك مث صلى بنا ثالثة أضعاف ما تصلون : قال 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غري عبد اجلبار بن العباس وهو ثقة وال اعتداد مبا تكلم : قال األلباين 
  فيه 

  اإلمام الصالة بضعفاء املأمومني و كبارهم و ذوي احلوائج منهمباب تقدير 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان عن ابن إسحاق و حدثنا حممد بن عيسى ثنا  - ١٦٠٨
ند عن سلمة حدثين حممد بن إسحاق و ثنا بندار ثنا ابن أيب عدي قال أنبأ حممد بن إسحاق حدثين سعيد بن أيب ه

كان آخر ما عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني : دخلت على عثمان بن أيب العاص فقال : مطرف قال 
يا عثمان جتوز يف الصالة و أقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبري و الضعيف و السقيم و : بعثين على الطائف فقال 

  ذا احلاجة 
   ٥٤١رقا أخرى عن مطرف وعثمان وهي خمرجة يف صحيح أيب داود إسناده حسن صحيح فإن له ط: قال األلباين 

  باب ختفيف اإلمام القراءة للحاجة تبدو لبعض املأموين

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن هالل الصواف ثنا جعفر يعين ابن سليمان الضبعي ثنا ثابت البناين عن  - ١٦٠٩
ه و سلم يسمع بكاء الصيب مع أمه فيقرأ بالسورة القصرية أو كان رسول اهللا صلى اهللا علي: أنس بن مالك قال 

  اخلفيفة 

  باب الرخصة يف ختفيف اإلمام الصالة للحاجة تبدو لبعض املأمومني بعد ما قد

  نوى إطالتها 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حممد بن بشار عن ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك  - ١٦١٠
إين ألدخل يف الصالة فأريد إطالتها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت مما :  صلى اهللا عليه و سلم قال أن نيب اهللا

  أعلم من وجد أمه من بكائه 

  باب الرخصة يف خروج املأموم من صالة اإلمام للحاجة تبدو له من أمور

  الدنيا إذا طول الصالة 



مسعت جابر بن : جلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد ا - ١٦١١
كان معاذ يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يرجع إىل قومه فيؤمهم فأخر رسول اهللا : عبد اهللا يقول 

احية مث خرج صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة العشاء مث يرجع معاذ قومه فافتتح بسورة البقرة فتنحى رجل و صلى ن
فذهب إىل : ما نافقت و آلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فألخربنه قال : مالك يا فالن نافقت ؟ قال : فقالوا 

إن معاذا يصلي معك مث يرجع فيؤمنا و إنك أخرت العشاء : يا رسول اهللا : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
رة و إمنا حنن أصحاب نواضح و إمنا نعمل بأيدينا فقال رسول اهللا صلى اهللا البارحة مث جاء يؤمنا فافتتح بسورة البق

سبح اسم { : إن أبا الزبري يقول : إقرأ بسورة كذا و سورة كذا فقلنا لعمرو : أفتان أنت يا معاذ : عليه و سلم 
  هو حنو هذا : فقال } السماء و الطارق { و } ربك 

  ر بأهل الصفوف األولباب األمر بائتمام أهل الصفوف األواخ

أخربنا أبو طاهر نا : أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه قال  - ١٦١٢
أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جعفر بن حيان أيب األشهب السعدي و ثنا حممد 

رأى رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا أبو األشهب نا أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال بن معمر القيسي ثنا أبو عامر 
تقدموا و ائتموا يب و ليأمت بكم من بعدكم و ال يزال القوم يتأخرون حىت : عليه و سلم يف أصحابه تأخرا فقال 

  يؤخرهم اهللا 
  هذا حديث وكيع 

  عن أيب نضرة العبدي : ابن معمر : و قال 

  ملأموم بالصالة جالسا إذا صلى إمامه جالساباب أمر ا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان نا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة  - ١٦١٣
  إن اإلمام أمني أو أمري فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا و إن صلى قائما فصلوا قياما : رواية قال 

  صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بنحوه إسناده : قال األلباين 

  باب أمر املأموم باجللوس بعد افتتاحه الصالة إذا صلى اإلمام قاعدا

أن الناس دخلوا على : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي نا هشام بن عروة حدثين أيب عن عائشة  - ١٦١٤
إمنا : ا فصلوا قياما فأشار إليهم أن اجلسوا و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو مريض فصلى هبم جالس

اإلمام ليؤمت به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا و إذا صلى قائما فصلوا قياما و إذا ركع فاركعوا و إذا سجد 
  فاسجدوا و إذا رفع فارفعوا 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النهي عن صالة املأموم قائما خلف اإلمام قاعدا



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير و وكيع ـ واللفظ جلرير ـ عن األعمش عن أيب  - ١٦١٥
ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرسا باملدينة فصرعه على جذم خنلة فانفكت قدمه : سفيان عن جابر قال 

إذا : إلينا فقعدنا فلما قضى الصالة قال  فأتيناه نعوده فوجدناه يف مشربة لعائشة يسبح جالسا فقمنا خلفه و أشار
  صلى اإلمام جالسا فصلوا جلوسا و إذا صلى اإلمام قائما فصلوا قياما و ال تفعلوا كما تفعل أهل فارس بعظمائها 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  باب ذكر أخبار تأوهلا بعض العلماء ناسخة ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  لم املأموم بالصالة جالسا إذا صلى إمامه جالسا س

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع و ثنا سلم أيضا نا أبو معاوية كالمها عن األعمش عن  - ١٦١٦
ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرضه الذي مات فيه جاءه بالل : إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل أسيف و مىت ما يقوم مقامك : مروا أبا بكر فليصل بالناس قلنا : بالصالة فقال  يؤذنه
مروا أبا بكر فليصل بالناس ـ ثالث مرات ـ فإنكن : يبكي فال يستطيع فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم خفة فخرج يهادى فأرسلنا إىل أيب بكر فصلى بالناس فوجد ا: صواحبات يوسف قالت 
أن : بني رجلني و رجاله ختطان يف األرض فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فجلس إىل جنب أيب بكر فكان أبو بكر يأمت بالنيب صلى اهللا عليه و : مكانك قال 
  الناس يأمتون بأيب بكر رضوان اهللا عليه  سلم و

  و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا و أبو بكر قائما : هذا حديث وكيع و قال يف حديث أيب معاوية 
قال قوم من أهل احلديث إذا صلى اإلمام املريض جالسا صلى من خلفه قياما إذا قدروا على القيام و : قال أبو بكر 

األسود و عروة عن عائشة ناسخ لألخبار اليت تقدم ذكرنا هلا يف أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم  خرب: قالوا 
  أصحابه باجللوس إذا صلى اإلمام جالسا 

: ألن تلك األخبار عند سقوط النيب صلى اهللا عليه و سلم من الفرس و هذا اخلرب يف مرضه الذي تويف فيه : قالوا 
  خ ملا تقدم من فعله و قوله و الفعل اآلخر ناس: قالوا 

و إن الذي عندي يف ذلك ـ واهللا أسأل العصمة و التوفيق ـ أنه لو صح أن النيب صلى اهللا عليه و : قال أبو بكر 
سلم كان هو اإلمام يف املرض الذي تويف فيه لكان األمر على ما قالت هذه الفرقة من أهل احلديث و لكن مل يثبت 

  اختلفوا يف هذه الصالة على فرق ثالث  عندنا ذلك ألن الرواة قد
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: ففي خرب هشام عن أبيه عن عائشة و خرب األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها  - ١٦١٧
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اإلمام 

كان أبو بكر املقدم بني يدي رسول اهللا : من يقول  من الناس: و قد روي مبثل هذا اإلسناد عن عائشة أهنا قالت 
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم املقدم بني يدي أيب بكر : صلى اهللا عليه و سلم و منهم من يقول 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا حممد بن بشار ثنا أبو داود نا شعبة عن األعمش عن إبراهيم عن األسود  - ١٦١٨
  ـ : عن عائشة 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

أن أبا بكر صلى بالناس و : و روى عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة و مسروق بن األجدع عن عائشة  - ١٦١٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصف 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

عيسى صاحب البصري ثنا شعبة عن نعيم بن أيب هند عن أيب  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا بكر بن - ١٦٢٠
  أن أبا بكر صلى بالناس و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصف خلفه : وائل عن مسروق عن عائشة 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

يب عائشة عن عبيد اهللا بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا بدل بن احملرب ثنا شعبة عن موسى بن أ - ١٦٢١
  أن أبا بكر صلى بالناس و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصف خلفه : عبد اهللا عن عائشة 

فلم يصح اخلرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان هو اإلمام يف املرض الذي تويف فيه يف الصالة اليت : قال أبو بكر 
قوم قيام ألن يف خرب مسروق و عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشة أن أبا بكر كان هو فيها قاعدا و و أبو بكر و ال

كان اإلمام و النيب صلى اهللا عليه و سلم مأموم و هذا ضد خرب هشام عن أبيه عن عائشة و خرب إبراهيم بن األسود 
  عن عائشة 

عائشة أن من الناس من يقول  على أن شعبة بن احلجاج قد بني يف روايته عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم : كان أبو بكر املقدم بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و منهم من قال : 

املقدم بني يدي أيب بكر و إذا كان احلديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان يف سقطته من الفرس و أمره 
القتداء باألئمة و قعودهم يف الصالة إذا صلى إمامهم قاعدا منسوخ غري صحيح من جهة صلى اهللا عليه و سلم با

النقل فغري جائز لعامل أن يدعي نسخ ما قد صح عن النيب صلى اله عليه و سلم باألخبار املتواترة باألسانيد الصحاح 
ن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة من فعله و أمره خبرب خمتلف فيه على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد زجر ع

يف خرب عائشة الذي ذكرنا أنه خمتلف فيه عنها و أعلم أنه فعل فارس و الروم بعظمائها يقومون و ملوكهم قعود و 
قد ذكرنا هذا اخلرب يف موضعه فكيف جيوز أن يؤمر مبا قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من الزجر عنها 

من غري أن يصح عنه صلى اهللا عليه و سلم األمر به و إباحته بعد الزجر عنه و ال خالف بني  استنانا بفارس والروم
أهل املعرفة باألخبار أن النيب قد صلى قاعدا و أمر القوم بالقعود و هم قادرون على القيام لو ساعدهم القضاء و قد 

د إذا صلى اإلمام قاعدا و زجر عن القيام يف الصالة أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم املأموين باالقتداء باإلمام والقعو
إذا صلى اإلمام قاعدا و اختلفوا يف نسخ ذلك و مل يثبت خرب من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى اهللا عليه و 

سلم مما ذكرنا من فعله و أمره فما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واتفق أهل العلم على صحته يقني و ما 
فوا فيه و مل يصح فيه خرب عن النيب صلىاهللا عليه و سلم شك و غري جائز ترك اليقني بالشك و إمنا جيوز ترك اختل

  اليقني باليقني 
إن شاء اهللا جيوز ذلك : كيف جيوز أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام ؟ قيل له : فإن قال قائل غري منعم الروية 



هي سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر باتباعها ووعد اهلدى على اتباعها أن يصلي بأوىل األشياء أن جيوز به و 
كيف جيوز ملا قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و : فأخرب أن طاعته صلى اهللا عليه و سلم طاعته عز و جل و قوله 

قائله و قد صح عن سلم األمر به و ثبت فعله له بنقل العدل عن العدل موصوال إليه باألخبار املتواترة جهل من 
النيب صلى اهللا عليه و سلم عند مجيع أهل العلم باألخبار األمر بالصالة قاعدا إذا صلى اإلمام قاعدا و ثبت عندهم 

أيضا أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى قاعدا بقعود أصحابه ال مرض هبم و ال بأحد منهم و ادعى قوم نسخ ذلك فلم 
له فال جيوز ترك ما قد صح من أمره صلى اهللا عليه و سلم و فعله يف وقت تثبت دعواهم خبرب صحيح ال معارض 

من األوقات إال خبرب صحيح عنه ينسخ أمره ذلك و فعله و وجود نسخ ذلك خبرب صحيح معدوم و يف عدم وجود 
ه و سلم و ذلك بطالن ما ادعت فجازت الصالة قاعدا إذا صلى اإلمام قاعدا اقتداء به على أمر النيب صلى اهللا علي

  فعله و اهللا املوفق للصواب 
  إسناده صحيح على شرط البخاري لكن لفظه خمالف لروايته يف الصحيح : قال األلباين 

فجعل أبو بكر يصلي وهو يأمت بصالة : من طريق ابن أيب عائشة وفيه  ٥١األذان : انظر البخاري : قال األعظمي 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  موم اإلمام ساجدا و األمر باالقتداء به يف السجود و أن الباب إدراك املأ

  يعتمد به إذ املدرك للسجدة إمنا يكون بإدراك الركوع قبلها 

انا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرحيم الربقي ثنا ابن أيب مرمي و ثنا نافع بن يزيد حدثين حيىي بن  - ١٦٢٢
إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و ابن املقربي عن أيب هريرة قال أيب سليمان عن يزيد بن أيب العتاب 

  جئتم و حنن سجود فاسجدوا و ال تعدوها شيئا و من أدرك الركعة فقد أدرك الصالة 
  يف القلب من هذا اإلسناد فإين كنت ال أعرف حيىي بن أيب سليمان بعدالة و ال جرح : قال أبو بكر 
  ت فإذا أبو سعيد موىل بين هاشم قد روى عن حيىي بن أيب سليمان هذا أخبارا ذوات عدد نظر: قال أبو بكر 
فال تعدوها شيئا من اجلنس الذي بينت يف مواضع من كتبنا أن العرب تنفي االسم : و هذا اللفظة : قال أبو بكر 

فال : اخلرب ـ أراد بقوله عن الشيء لنقصه عن الكمال و التمام و النيب صلى اهللا عليه و سلم ـ إن صح عنه 
  ال تعدوها سجدة جتزئ من فرض الصالة مل يرد ال تعدوها شيئا ال فرضا و ال تطوعا : تعدوها شيئا أي 

   ٨٣٢حديث حسن كما حققته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  باب إجازة الصالة الواحدة بإمامني أحدمها بعد اآلخر من غري حدث األول

إلمامة بعد ما قد دخل فيها فيتقدم الثاين فيتم الصالة من املوضع الذي كان انتهى إليه األول و إذا ترك األول ا
إجازة صالة املصلي يكون إماما يف بعض الصالة مأموما يف بعضها و إجازة ائتمام املرء بإمام قد تقدم افتتاح املأموم 

  الصالة قبل إمامه 

د بن عبدة نا محاد بن زيد أخربنا أبو حازم و ثنا يعقوب بن إبراهيم أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمح - ١٦٢٣
مسعت أبا حازم عن سهل : الدورقي ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه و ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال 



ازم بن دينار عن بن سعد و ثنا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا عبد اهللا بن وهب أن مالكا حدثه عن أيب ح
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصالة و : سهل بن سعد 

نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أتصلي بالناس فأقيم ؟ فقال : جاء املؤذن إىل أيب بكر فقال 
 الصف فصفق الناس و كان أبو بكر ال يلتفت يف صالته فلما أكثر سلم و الناس يف الصالة فتخلص حىت وقف يف

الناس التصفيق التفت فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
تأخر أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد اهللا على ما أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذلك مث اس

يا أبو بكر ما : أبو بكر حىت استوى يف الصف و تقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى فلما انصرف قال 
ما كان البن أيب قحافة أن يصلي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و : منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ فقال أبو بكر 

تكم أكثرمت التصفيق من نابه شيء يف الصالته فليسبح فإنه إذا مايل رأي: سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  سبح التفت إليه و إمنا التصفيق للنساء 

  هذا حديث يونس بن عبد األعلى 
يف هذا اخلرب داللة على أن املصلي إذا سبح به فجائز له أن يلتفت إىل املسبح ليعلم املصلي الذي : قال أبو بكر 

  يه ناب املسبح فيفعل ما جيب عل

  باب استخالف األمام األعظم يف املرض بعض رعيته ليتوىل اإلمامة بالناس

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن حممد بن عباد ابن عباد املهليب و أبو طالب زيد بن احزم الطائي و  - ١٦٢٤
هند عن نبيط بن شريط عن سامل ثنا عبد اهللا بن داود نا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أيب : حممد بن حيىي األزدي قالوا 

أحضرت : مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأغمي عليه و سلم فأغمي عليه مث أفاق فقال : بن عبيد قال 
أحضرت : مروا بالال فليؤذن و مروا أبا بكر فليصل بالناس مث أغمي عليه مث أفاق فقال : نعم قال : الصالة ؟ قلنا 

إن : روا بالال فليؤذن و مروا أبا بكر فليصل بالناس مث أغمي عليه مث أفاق فقالت عائشة م: الصالة ؟ قلنا نعم قال 
مروا بالال فليؤذن و مروا أبا : نعم فقال : أحضرت الصالة ؟ قلنا : أيب رجل أسيف فلو أمرت غريه مث أفاق فقال 

كن صواحبات يوسف مروا بالال إن: إن أيب رجل أسيف فلو أمرت غريه فقال : بكر فليصل بالناس قالت عائشة 
فليؤذن و مروا أبا بكر فليصل بالناس مث أغمي عليه فأمروا بالال فأذن و أقام و أمروا أبا بكر أن يصلي بالناس مث 

نعم قال جيئوين بإنسان أعتمد عليه فجاؤوا بربيرة و رجل آخر فاعتمد : أقيمت الصالة ؟ قلت : أفاق فقال 
فأجلس إىل جنب أيب بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حىت فرغ من الصالة هذا عليهما مث خرج إىل الصالة 

  حديث القاسم بن حممد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر استخالف اإلمام عند الغيبة عن حضرة املسجد الذي هو إمامه عند

  احلاجة تبدو له 

إذا حضرت : رو ليصلح بينهم قال لبالل قال أبو بكر يف خرب سهل بن سعد و خروجه إىل بين عم - ١٦٢٥
  الصالة و مل آت فمر أبا بكر فليصل بالناس 



  باب الرخصة يف االقتداء باملصلي الذي ينوي الصالة منفردا و ال ينوي إمامة

  املقتدي به 

ن ابن حدثنا سفيان ع: انا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال  - ١٦٢٦
كان لنا حصري نبسطه بالنهار و يتحجره رسول : عجالن عن سعيد ـ و هو املقربي عن أيب سلمة عن عائشة قالت 

اكلفوا من : اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل فيصلي فيه فتتبع له ناس من املسلمني يصلون بصالته فعلم هبم فقال 
ن أحب األعمال إليه ما دمي عليه و إن قل و كان إذا صلى صالة العمل ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا و كا

  أثبتها 
  هذا حديث عبد اجلبار 

إين خشيت أن أؤمر فيكم : فسمع به ناس فصلوا بصالته و زاد و قال رسول اهللا : و قال سعيد بن عبد الرمحن 
  بأمر ال تطيقونه 

  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

مسعت محيدا ثنا أنس و ثنا : نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا املعتمر قال  أخربنا أبو طاهر - ١٦٢٧
قال أنس و حدثنا أبو موسى نا خالد بن احلارث نا محيد عن : الصنعاين أيضا ثنا بشر يعين بن املفضل ثنا محيد قال 

م يف بعض حجره فجاء ناس من صلى النيب صلى اهللا عليه و سل: أنس و هذا حديث بشر بن املفضل ـ قال 
املسلمني يصلون بصالته فلما أحس مبكاهنم جتوز يف صالته مث دخل البيت فصلى ما شاء اهللا مث خرج فعاد ذلك 

  عمدا فعلت ذلك : يا رسول اهللا صلينا بصالتك الليلة و حنن حنب أن نبسط قال : مرارا فلما أصبحوا قالوا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  وهو على شرط الشيخني : لباين قال األ

باب افتتاح غري الطاهر الصالة ناويا اإلمامة و ذكره أنه غري طاهر بعد األفتتاح و تركه االستخالف عند ذلك 
  لينتظر املأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم 

أيب سلمة عن أيب  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمرو بن علي نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن - ١٦٢٨
أقيمت الصالة و عدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما قام يف : هريرة قال 

  مكانكم مث دخل فاغتسل فخرج فصلى بنا : مصاله ذكر أنه جنب فأومأ إلينا و قال 
رة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف خرب محاد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن عن أيب بك: قال أبو بكر 

  افتتح الصالة مث أومأ إليهم أن مكانكم مث دخل مث خرج و رأسه يقطر فصلى هبم 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد الزعفري نا حيىي بن عباد و ثنا احلسن بن حممد أيضا ثنا عفان  - ١٦٢٩
: فلما سلم أو قال : ثنا محاد بن سلمة زاد الدورقي : هارون قالوا  و ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يزيد بن

  إمنا أنا بشر و إين كنت جنبا : فلما قضى صالته قال 
يف خرب محاد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن عن أيب بكرة أن : " ساق املصنف أعلى السند قبل هذا فقال 



  "  أومأ إليهم أن مكانكم مث دخل مث خرج ورأسه يقطر فصلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افتتح الصالة مث
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

   ٢٣٦فيه عنعنة احلسن وهو البصري لكن احلديث صحيح لطرقه وشواهده كما يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

لثابت املروي عن النيب صلى اهللا باب الرخصة يف خصوصيه اإلمام نفسه بالدعاء دون املأمومني خالف اخلرب غري ا
  أنه قد خاهنم إذا خص نفسه بالدعاء دوهنم : عليه و سلم 

ثنا جرير بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى و مجاعة قالوا  - ١٦٣٠
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كرب  كان رسول: عبد احلميد عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال 

أقول : بأيب و أمي ما تقول يف سكوتك بني التكبري و القراءة ؟ قال : يا رسول اهللا : يف الصالة سكت هنيهة فقلت 
اللهم باعد بيين و بني خطاي كما باعدت بني املشرق و املغرب اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض 

  سلين من خطاياي بالثلج و املاء و الربد من الدنس اللهم اغ

خرب علي بن أيب طالب يف افتتاح النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة من هذا الباب و هذا : قال أبو بكر  - ١٦٣١
  باب طويل قد خرجته يف كتاب الكبري 

  باب الرخصة يف الصالة مجاعة يف املسجد الذي قد مجع فيه ضد قول من زعم

  ادى إذا صلى يف املسجد مجاعة مرة أهنم يصلون فر

ـ يعين ابن سليمان الكالعي ـ عن  - ١٦٣٢ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق اهلمداين نا عبدة 
: أنبأنا سعيد نا سليمان الناجي عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري قال : سعيد و ثنا بندار نا عبد األعلى قال 

أيكم يتجر على هذا : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء رجل و قد صلى رسو
  عن سليمان الناجي : ؟ قال فقام رجل من القوم فصلى معه هذا حديث هارون بن إسحاق غري أنه قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  من العراقينيباب إباحة ائتمام املصلي فريضة باملصلي نافلة ضد قول من زعم 

  أنه غري جائز أن يأمت املصلي فريضة باملصلي نافلة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا حيىي نا ابن عجالن عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر بن عبد  - ١٦٣٣
  هبم تلك الصالة كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يرجع فيؤم قومه فيصلي : اهللا قال 

   ٦١٢إسناده حسن صحيح قد توبع عليه ابن عجالن كما بينته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حبيب احلارثي نا خالد ـ يعين ابن احلارث ـ عن حممد بن  - ١٦٣٤
معاذ مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشاء مث كان : عجالن عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر بن عبد اهللا قال 



يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات يوم فصلى هبم و صلى خلفه فىت من قومه فلما طال على الفىت صلى و خرج 
إن هذا لنفاق ألخربن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فأخذ خبطام بعريه و انطلقوا فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال 

يا رسول اهللا يطيل املكث عندك مث يرجع فيطول علينا فقال رسول : معاذ بالذي صنع الفىت فقال الفىت  سلم فأخربه
أقرأ بفاحتة : أفتان أنت يا معاذ ؟ و قال للفىت كيف تصنع يا بن أخي إذا صليت ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ري ما دندنتك و دندنة معاذ فقال رسول اهللا صلى اهللا الكتاب و أسأل اهللا اجلنة و أعوذ به من النار و أين ال أد
و لكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم و قد خربوا : قال الفىت : إين و معاذ حول هاتني أو حنو ذي قال : عليه و سلم 

 ما فعل: فاستشهد الفىت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك ملعاذ : فقدموا قال : أن أبعد و قددنا قال 
  يا رسول اهللا صدق اهللا و كذبت استشهد : خصمي و خصمك ؟ قال 

أن العدو قد دنا " كذا األصل وكأن فيه سقطا ولعل الصواب : قال  -" أن أبعد وقد دنا " علق األلباين على قوله 
" رى من طريق أخ ٧٤/  ٥ويف رواية ألمحد " أن العدو قد أتوا ويف نسخة قد دنوا "  ١١٧/  ٣ولفظ البيهقي " 

  " سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء اهللا 

  باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فريضة ال

  تطوعا كما ادعى بعض العراقيني 

كان معاذ يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يف خرب عبيد اهللا بن مقسم عن جابر : قال أبو بكر  - ١٦٣٥
  مث يرجع فيصلي بأصحابه  سلم العشاء

قد أمليت هذه املسألة بتمامها بينت فيها أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة اخلوف أنه صلى : قال أبو بكر 
  بإحدى الطائفتني تطوعا و صلوا خلفه فريضة هلم فكانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم تطوعا و هلم فريضة 

  دقة تأخري اإلمام الصالة مجاعةباب األمر بالصالة منفردا عند ص

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن األعمش عن إبراهيم عن األسود قال  - ١٦٣٦
فقوموا فصلوا فذهبنا لنقوم : ال قال : أصلى هؤالء خلفكم ؟ قلنا : دخلت أنا و علقمة على ابن مسعود فقال 

عن ميينه و اآلخر عن مشاله فصلى بغري أذان و ال إقامة فجعل إذا ركع يشبك خلفه فأخذ بأيدينا و أقام أحدنا 
إهنا ستكون : كذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل مث قال : أصابعه و جعلها بني رجليه فلما صلى قال 

ليجعل صالته معهم  أمراء مييتون الصالة خينقوهنا إىل شرق املوتى فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصالة لوقتها و
  سبحة 

  باب األمر بالصالة مجاعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخري اإلمام الصالة

و البيان أن األوىل تكون فرضا منفردا و الثانية نافلة يف مجاعة ضد قول من زعم أن الصالة مجاعة هي الفريضة ال 
  لي فريضة و إن أخر الصالة عن و قتها الصالة منفردا و الزجر عن ترك الصالة نافلة خلف اإلمام املص



ثنا عبد الوهاب و ثنا عمران بن موسى : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار و حيىي بن حكيم قاال  - ١٦٣٧
نا أيوب و ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إمساعيل ـ يعين ابن علية ـ أخربنا أيوب : القزاز ثنا عبد الوارث قاال 

أخر ابن زياد الصالة فأتاين عبد اهللا بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت : الية الرباء قال عن أيب الع
إين سألت أبا ذر كما سألتين فضرب فخدي : له صنع ابن زياد فعض على شفتيه مث ضرب يده على فخدي و قال 

سألتين فضرب فخذي كما ضربت إين سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما : كما ضربت فخدك و قال 
  إين قد صليت فال أصلي : صل الصالة لوقتها فإن أدركتك معهم فصل و ال تقل : فخذك و قال 

  فعض على شفتيه : هذا حديث بندار و قال حيىي بن حكيم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

لة و صالة املنفردة قبلها فريضة و باب الصالة مجاعة بعد صالة الصبح منفردا فتكون الصالة مجاعة للمأموم ناف
  ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس هني خاص ال هني عام : الدليل على أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ثنا هشيم أخربنا يعلي بن عطاء و : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد أيوب و أمحد بن منيع قاال  - ١٦٣٨
ثنا شعبة و ثنا أمحد بن منيع ثنا يزيد بن هارون أخربنا هشام بن : و حدثنا الصنعاين ثنا خالد قاال ثنا بندار نا حممد 

حسان و شعبة و شريك و ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن 
شهدت مع : ألسود العامري عن أبيه قال ثنا جابر بن يزيد بن ا: و هذا حديثه قال : األسود عن أبيه و قال هشيم 

فصليت معه صالة الفجر يف مسجد اخليف يعين مسجد مىن فلما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجته قال 
ما : فأتى هبما ترعد فرائصهما فقال : علي هبما : قضى صالته إذا هو برجلني يف آخر القوم و مل يصليان معه فقال 

فال تفعل إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما : يا رسول اهللا كنا قد صلينا يف رحالنا قال : ؟ قاال  منعكما أن تصليا معنا
  مسجد مجاعة فصليا معهم فإهنا لكم نافلة 

و الناس : مث جئتم و الناس يف الصالة و زاد الصنعاين : فأتيتما اإلمام و مل يصل و يف حديث وكيع : و قال بندار 
  ون هبا وجوههم فإذا هي أبرد من الثلج و أطيب رحيا من املسك يأخذون بيده و ميسح

  إسناده حسن : قال األعظمي 
   ٥٩٠قد صححه مجاعة كما يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  باب النهي عن ترك الصالة مجاعة نافلة بعد الصالة منفردا فريضة

حدثنا حممد بن : حكيم و هذا حديث حيىي ـ قاال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن هشام و حيىي بن  - ١٦٣٩
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : جعفر نا شعبة عن أيوب عن أيب العالية الرباء عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر 

صل الصالة لوقتها فإذا أدركتهم مل يصلوا فصل : كيف أنت إذا يف قوم يؤخرون الصالة عن وقتها ؟ فقال له : قال 
  إين قد صليت فال أصلي : م و ال تقل معه

  صل الصالة لوقتها : مل يقل بندار 

  باب ذكر الدليل على أن الصالة األوىل اليت يصليها املرء يف وقتها تكون



فريضة و الثانية اليت يصليها مجاعة مع اإلمام تكون تطوعا ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة و األوىل نافلة 
أن اإلمام إذا أخر العصر فعلى املرء أن يصلي العصر يف وقتها مث ينتقل مع اإلمام و يف هذا ما دل مع الدليل على 

  و ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس هني خاص ال هني عام : على أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ثنا أبو بكر بن عياش ثنا : ام قاال نا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و حممد بن هش - ١٦٤٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عاصم و قال حممد عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال 

لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصالة لغري وقتها فإن أدركتموهم فصلوا يف بيوتكم للوقت الذي تعرفون مث : 
  صلوا معهم و اجعلوها سبحة 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب النهي عن إعادة الصالة على نية الفرض

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو خالد أخربنا احلسني املكتب و ثنا علي بن  - ١٦٤١
بن شعيب عن  خشرم نا عيسى عن حسني و ثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي ثنا أبو أسامة عن حسني عن عمرو

أال : أتيت علي ابن عمر و هو قاعد على البالط و الناس يف الصالة فقلت : سليمان بن يسار موىل ميمونة قال 
ال : أال تصلي معهم ؟ قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قد صليت قلت : تصلي ؟ قال 

  تصلوا صالة يف يوم مرتني 
  هذا حديث عيسى 

  إسناده صحيح : ظمي قال األع

  باب املدرك و ترا من الصالة اإلمام و جلوسه يف الوتر من صالته اقتداء

  باإلمام 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ثنا عمي أخربين يونس عن الزهري قال  - ١٦٤٢
عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يقول  حدثين عباد بن زياد أن عروة ابن املغرية بن شعبة أخربه أنه مسع أباه

و أنا معه يف غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فأناخ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتربز فسكبت على يديه من 
اإلداوة فغسل كفه مث غسل وجهه مث حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يده فأخرجهما من حتت اجلبة 

فسمح برأسه مث توضأ على خفيه مث ركب فأقبلنا نسري حىت جند الناس يف الصالة قد قدموا عبد فغسلهما إىل املرفق 
الرمحن بن عوف فركع هبم ركعة من صالة الفجر فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصف مع املسلمني فصلى 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتم وراء عبد الرمحن بن عوف الركعة الثانية مث سلم عبد الرمحن بن عوف فقام رسول 
صالته ففزع املسلمون و أكثروا التسبيح ألهنم سبقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصالة فلما سلم رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلم أحسنتم أو أصبتم 



رب فإن يف القلب من علي بن زيد بن باب أمامة املسافر املقيمني و إمتام املقيمني صالهتم بعد فراغ اإلمام أن ثبت اخل
  جدعان و إمنا خرجت هذا اخلرب يف الكتاب ألن هذه مسألة ال خيتلف العلماء فيها 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبده أخربنا عبد الوارث و ثنا زياد بن أيوب نا إمساعيل قاال ثنا علي  - ١٦٤٣
فأخذ بلجام دابته فسأله عن صالة السفر فالتفت : ران بن حصني قال قام شاب إىل عم: بن زيد عن أيب نضرة قال 

إن هذا الفىت يسألين عن أمر و إين أحببت أن أحدثكموه مجيعا غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : إلينا فقال 
  سلم غزوات فلم يكن يصلي إال ركعتني حىت يرجع املدينة 

أقام مبكة زمن الفتح مثانية : إال ركعتني حىت يرجع إىل املدينة و قاال و حججت معه فلم يصل : زاد زياد بن أيوب 
صلوا أربعا فإنا قوم سفر و غزوت مع أيب بكر و حججت : عشر ليلة يصلي ركعتني ركعتني مث يقول ألهل مكة 

معه فلم يكن يصلي إال ركعتني حىت يرجع و حججت مع عمر حجات فلم يكن يصلي إال ركعتني حىت يرجع و 
: الها عثمان سبع سنني من إمارته ركعتني يف احلج حىت يرجع إىل املدينة مث صالها بعدها أربعا زاد أمحد مث قال ص

  نعم و لفظ احلديث بن عبدة : هل بينت لكم ؟ قلنا 
   ٢٢٣علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف ولذا خرجت احلديث يف ضعيف أيب داود : قال األلباين 

  الصالة و األمر باقتدائه باإلمام فيما يدرك و إمتامه ماباب املسبوق ببعض 

  سبق به فراغ اإلمام من الصالة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين نا حيىي بن حسان نا حسان نا معاوية بن سالم  - ١٦٤٤
بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ال أخربين حيىي بن أيب كثري أخربين عبد اهللا بن أيب قتادة أن أباه أخربه ق

فال تفعلوا إذا أقيمت الصالة : يا رسول اهللا استعجلنا إىل الصالة قال : ما شأنكم ؟ قالوا : سلم إذ مسع جلبة فقال 
  فال تقوموا حىت تروين و عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأمتوا 

  م و الدليل على أن ال سجديت السهو عليهباب املسبوق بوتر من صالة اإلما

ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو على مذهبهم يف هذه املسألة تكون سجدتا العمد ال سجدتا السهو إذا 
املأموم إمنا يتعمد اجللوس يف الوتر من صالته اقتداء بإمامه إذ كان لإلمام شفع و له وتر و تكون سجدتا السهو على 

  على املرء فعله ال ملا يسهو فيفعل ما ليس له فعله على العمد  أصلهم ملا جيب

ثنا هشيم قال الدورقي : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو بشر الواسطي قاال  - ١٦٤٥
: ة قال مسعت املغرية بن شعب: أخربنا يونس و قال أبو بشر عن يونس عن ابن سريين أخربين عمرو بن وهب قال 

خصلتان ال أسأل عنهما أحد بعد ما قد شهدت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا كنا معه يف سفر فربز 
و صالة اإلمام خلف الرجل مع : حلاجته مث جاء فتوضأ و مسح بناصيته و جانيب عمامته و مسح على خفيه قال 

يف سفر فحضرت الصالة فاحتبس عليهم النيب صلى رعيته و شهدت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان 
اهللا عليه و سلم فأقاموا الصالة و قدموا ابن عوف فصلى هبم بعض الصالة و جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم 



  فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصالة فلما سلم ابن عوف قام النيب صلى اهللا عليه و سلم فقضى ما سبق به 
فربز حلاجة فدعا مباء فأتيته : و قال أبو بشر عن عمرو بن وهب الثقفي عن املغرية و قال هذا حديث الدورقي 

بإداوة أو سطيحة و عليه جبة شامية ضيقة الكمني فأخرج يده من أسفل اجلبة فتوصأ و مسح على خفيه و مسح 
  بناصيته و جانيب العمامة مث أبطأ على القوم فأقاموا الصالة 

هذا اخلرب يعين قوله حدثين عمرو بن وهب فإن محاد بن زيد رواه عن أيوب عن ابن سريين  إن صح: قال أبو بكر 
  حدثين رجل يكىن أبا عبد اهللا عن عمرو بن وهب : قال 

  رجاله ثقات لوال اخلالف الذي أشار إليه املصنف : قال األلباين 

بن عبد اهللا بن معاوية بن عاصم بن املنذر بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن سفيان األيلي نا معاوية - ١٦٤٦
قال : ثنا سالم أبو املنذر القاري نا يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة قال : الزبري لفظا قال 

 إذا أقيمت الصالة فأتوها و عليكم السكينة و الوقار فصلوا ما أدركتم و أمتوا ما: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فاتكم 

  باب تلقني اإلمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن

ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا سفيان حدثين سلمة بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قاال  - ١٦٤٧
ليه و صلى رسول اهللا صلى اهللا ع: كهيل عن ذر عن ابن عبد الرمحن بن أيب أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب قال 

  نسيتها : يا رسول اهللا نسيت آية كذا و كذا أو نسخت قال : سلم فترك آية و يف القوم أيب ابن كعب فقال 
  هذا حديث بندار 

و قال أبو موسى عن سلمة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن أيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال بل نسيتها : يا رسول اهللا نسيت آية كذا و كذا أو نسيتها ؟ قال : فقال نسي آية من كتاب اهللا و يف القوم أيب 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا احلمدي و ثنا حممد بن عمرو بن متام املصري نا يوسف بن  - ١٦٤٨
عن مسور بن يزيد األسيدي و قال حممد بن حيىي  ثنا مروان بن معاوية عن حيىي بن كثري الكاهلي: عدي قاال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال حممد بن عمرو قال : األسدي قال 
يا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصالة فترك شيئا مل يقرأه فقال له رجل : و سلم و رمبا قال 

  كنت أراها نسخت : فهال أدركتمونيها ؟ زاد حممد بن حيىي فقال : هللا تركت آية كذا و كذا قال رسول ا
  هو حسن بالشاهد الذي قبله : قال األلباين 

  باب وضع اإلمام نعليه عن يساره

ن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عثمان بن عمر أخربنا ابن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر ع - ١٦٤٩
حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فصلى الصبح : سلمة بن سفيان عن عبد اهللا بن السائب قال 



  فخلع نعليه فوضعهما عن يساره 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  مجاع أبواب العذر الذي جيوز فيه ترك إتيان اجلماعة

  ماعةباب الرخصة للمريض يف ترك إتيان اجل

ثنا سفيان عن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال  - ١٦٥٠
أخربين حممد : الزهري عن أنس بن مالك و أخربنا حممد بن عزير األيلي أن سالمة بن روح حدثهم عن عقيل قال 

سلمني بينما هم يف صالة الفجر من يوم االثنني و أبو بكر أن امل: بن مسلم عن أنس بن مالك األنصاري أخربه 
يصلي هبم مل يفاجأهم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم و هم صفوف 
يف الصالة مث تبسم فضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف و ظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و هم املسلمون أن يفتتنوا يف صالهتم فرحا برسول اهللا صلى اهللا عليه و : ج إىل الصالة و قال أنس يريد أن خير
سلم فأشار إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أمتوا صالتكم مث دخل احلجرة و أرخى الستر بينه و بينهم 

  فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك اليوم 
  ود بن عزيز و هو أحسنهم سياقا للحديث و أمتهم حديثا هذا حديث حمم

مل خيرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا : يف خرب عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس : قال أبو بكر 
  عليه و سلم ثالثا خرجته يف كتاب الكبري حدثناه عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث 

  ماعة عند حضور العشاءباب الرخصة يف ترك اجل

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي و أمحد بن عبدة قالوا  - ١٦٥١
إذا حضر العشاء و : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : ثنا سفيان نا الزهري أنه مسع أنس بن مالك حيدث 

  اء أقيمت الصالة فابدؤوا بالعش
  عن أنس : عن الزهري و قال أمحد : هذا حديث عبد اجلبار و قال املخزومي و أمحد 

  باب الرخصة يف ترك اجلماعة إذا كان املرء حاقنا

أن عبد اهللا بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه  - ١٦٥٢
فنودي بالصالة يوما مث قال : و كان يؤذن ألصحابه و يؤمهم قال : قوم يقتدون به قال األرقم كان يسافر فيصحبه 

إذا أراد أحدكم اخلالء و أقيمت الصالة : يؤمكم أحدكم فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : 
  فليبدأ باخلالء 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  األمطار و السيول باب الرخصة يف ترك العميان اجلماعة يف



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عزير األيلي أن سالمة حدثهم عن عقيل أخربين حممد بن مسلم أن  - ١٦٥٣
أن عتبان بن مالك و هو من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ممن : حممود بن الربيع األنصاري أخربه 

يا رسول اهللا إين قد أنكرت بصري و إين : ى اهللا عليه و سلم فقال شهد بدرا من األنصار ـ أتى رسول اهللا صل
أصلي بقومي فإذا كانت األمطار سال الوادي الذي بيين و بينهم فلم أستطع أن آيت مسجدهم فأصلي هبم فوددت 

اهللا قال  سأفعل إن شاء: يا رسول اهللا أنك تأيت فتصلي يف بييت أختذه مصلى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فغدا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر حني ارتفع النهار فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا : عتبان بن مالك 

فأشرت له إىل : أين حتب أن أصلي من بيتك ؟ قال : عليه و سلم فأذنت له فلم جيلس حىت دخل البيت مث قال 
لم فكرب فقمنا فصففنا فصلى ركعتني مث سلم فأجلسناه على خزير ناحية البيت فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

أين مالك بن : فثاب رجال من أهل الدار حولنا حىت اجتمع يف البيت رجال ذوو عدد فقال : صنعناه له قال 
ال : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ذلك منافق ال حيب اهللا و رسوله قال : الدخيشن ؟ فقال بعضهم 

اهللا و رسوله أعلم إنا نرى وجهه و نصيحته : ال إله إال اهللا يريد بذلك وجه اهللا قال : تقل له ذلك أال تراه قد قال 
فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه : إىل املنافقني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اهللا 
لت احلصني بن حممد األنصاري ـ و هو أحد بين سامل من سراهتم ـ عن حديث قال حممد ـ يعين الزهري ـ فسأ

  حممود بن الربيع فصدقه 

  إين قد أنكرت بصري : و يف خرب معمر عن الزهري  - ١٦٥٤
و هذه اللفظة قد تقع على من يف بصره سوء و إن كان يبصر بصر سوء و قد جيوز أن يكون قد صار أعمى ال 

قد صار بعد ذلك أعمى مل يكن يبصر فأما وقت سؤاله النيب صلى اهللا عليه و سلم فإمنا  يبصر لست أشك إال أنه
  سأل إىل أن أيقنت يف لفظ اخلرب 

حدثنا خبرب معمر حممد بن حيىي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري حدثين حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال 
إين قد أنكرت بصري و إن السيول حتول بيين و بني مسجد قومي : ت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقل: 

افعل إن شاء اهللا و : و لوددت أنك جئت و صليت يف بييت مكانا أختذه مسجدا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ذكر احلديث بتمامه 

  باب إباحة ترك اجلماعة يف السفر و األمر بالصالة يف الرحال يف الليلة

الباردة بذكر خرب خمتصر غري متقصى و لو محل اخلرب على ظاهره كان شهود اجلماعة يف الليلة املطرية و  املطرية و
  الباردة معصية إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر بالصالة يف الرحال 

نا أيوب و : قال  :ثنا إمساعيل قال أمحد : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع و زياد بن أيوب قاال  - ١٦٥٥
أخربنا أيوب عن نافع و ثنا سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياين عن نافع : قال : قال زياد 

نا حممد بن بشار نا حيىي نا عبيد اهللا و حدثنا حيىي بن حكيم نا محاد ـ يعين ابن مسعدة ـ عن عبيد اهللا و ثنا حيىي 
: أخربين نافع : ين عبد الرمحن بن عثمان ـ نا عبيد اهللا بن عمر و هذا حديث بندار قال أيضا و نا أبو حيىي ـ يع

صلوا يف رحالكم مث حدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : عن ابن عمران أنه نادى بالصالة مث قال 



  يفعل ذلك يف الليلة املطرية و الباردة يف السفر 
أن تكون الليلة مطرية و باردة مجيعا و : لليلة املطرية و الباردة حتتمل معنيني أحدمها هذه اللفظة يف ا: قال أبو بكر 

  حتتمل أن يكون أراد الليلة املطرية و الليلة الباردة أيضا و إن مل جتتمع العلتان مجيعا يف ليلة واحدة 
  باردة و خرب محاد بن زيد دال على أنه أراد أحد املعنيني كانت الليلة مطرية أو كانت 

  باب باحة ترك اجلماعة يف السفر يف الليلة املظلمة و إن مل تكن باردة و ال

  مطرية مبثل اللفظ الذي ذكرت يف الباب قبل 

أنا األستاذ اإلمام : و أخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد قال  - ١٦٥٦
أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق : ن الصابوين قراءة عليه قال أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمح

بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية نا يوسف بن موسى نا جرير عن حيىي بن سعيد األنصاري عن 
انت ليلة ظلماء أو كنا إذا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فك: القاسم بن حممد عن ابن عمر قال 

  أن صلوا يف رحالكم : ليلة مطرية أذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو نادى مناديه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  هو على شرط الشيخني وقد أخرجاه : قال األلباين 

  باب إباحة ترك اجلماعة يف السفر و األمر بالصالة يف الرحال يف املطر

  ؤذي مبثل اللفظ الذي ذكرت قبل القليل غري امل

ثنا إمساعيل ثنا خالد احلذاء و قال : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب قاال  - ١٦٥٧
خرجت يف ليلة مظلمة إىل املسجد صالة العشاء فلما : قال : مؤمل عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املليح 

لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن : أبو مليح قال : من هذا ؟ قالوا : أيب  رجعت استفتحت فقال
  أن صلوا يف رحالكم : احلديبية و أصابتنا مساء مل تبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ماعة يف اليوم املطري يف السفر مثل اللفظة اليت ذكرت قبل و الدليل على أن باب إباحة الصالة يف الرحال و ترك اجل
  حكم النهار يف إباحة ترك الصالة يف اجلماعة يف املطر كحكم الليل سواء 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حممد بن جعفر نا شعبة و نا حممد بن بشار ثنا ابن أيب عدي  - ١٦٥٨
ا حيىي حكيم نا أبو حبر نا سعيد بن عروة و ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن سعيد و ثنا بندار ثنا عن سعيد و ثن

معاذ بن هشام حدثين أيب و ثنا حممد بن رافع ثنا يزيد يعين ابن هارون أخربنا مهام أخربنا مهام كلهم عن قتادة عن 
:  عليه و سلم يوم حنني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أصابتنا السماء مع النيب صلى اهللا: أيب املليح عن أبيه قال 

  الصالة يف الرحال 



  أبو املليح عن أبيه : هذا حديث حممد بن جعفر و قال علي خشرم مرة أخرى 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر اخلرب املتقصي للفظة املختصرة اليت ذكرهتا من أمر النيب صلى اهللا

ة يف الرحال و الدليل على أن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك أمر إباحة ال أمر عزم يكون عليه و سلم بالصال
  متعديه عاصيا إن شهد الصالة مجاعة يف املطر 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا أبو نعيم نا زهري و ثنا أبو كريب نا سنان يعين ابن مطاهر عن  - ١٦٥٩
ليصل من شاء : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فمطرنا فقال : ري عن جابر قال زهري عن أيب الزب
  منكم يف رحله 

  باب إيتان املساجد يف الليلة املطرية املظلمة و الدليل على أن األمر

  بالصالة يف الرحال يف مثل تلك الليلة أمر إباحة له ال حتم 

نا فليح عن سعيد بن احلارث عن أيب : ا حممد بن رافع نا سريج بن النعمان قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - ١٦٦٠
و اهللا لو جئت أبا سعيد اخلدري فأتيته فذكر حديثا طويال : فلما تويف أبو هريرة قلت : سلمة بن عبد الرمحن قال 

عليه و سلم لصالة العشاء  مث هاجت السماء من تلك الليلة فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا: يف قصة العراجني قال 
علمت يا رسول اهللا أن شاهد الصالة الليلة : ما السرى يا قتادة فقال : برقت برقة فرأى قتادة بن النعمان فقال 

خذ هذا : فقال : فإذا صليت فاثبت حىت أمر بك فلما انصرف أعطاه العرجون : قليل فأحببت أن أشهدها قال 
ا فإذا دخلت بيتك فرأيت سوادا يف زاوية البيت فاضربه قبل أن تكلم فسيضيء لك أمامك عشرا و خلفك عشر

  ففعل فنحن حنب هذه العراجني لذلك : فإنه الشيطان قال 
  صدوق كثري اخلطأ : فليح هو ابن سليمان اخلزاعي قال احلافظ : قال األلباين 

  باب النهي عن إتيان اجلماعة آلكل الثوم

ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن : نا بندار و أبو موسى قاال أنا أبو طاهر نا أبو بكر  - ١٦٦١
  من أكل من هذه الشجرة فال يقربن املساجد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف غزوة خيرب : عمر 

أكل من هذه الشجرة فال من : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا عبيد اهللا و قال : قال : و قال بندار 
  يقربن املساجد 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محيد بن الربيع اخلزاز نا معن بن عيسى ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن  - ١٦٦٢
من أكل من هذه البقلة فال يؤذينا هبا يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباد بن متيم عن عمه قال 

  مسجدنا هذا 



حديث صحيح رجاله ثقات غري محيد بن الربيع وقد اختلف فيه اختالفا كثريا ما بني مكذب وموثق : األلباين  قال
  كما تراه يف اللسان لكن يشهد حلديثه ما قبله وما بعده 

  باب توقيت النهي عن إتيان اجلماعة آلكل الثوم

إسحاق الشيباين عن عدي بن ثابت عن زر  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن أيب - ١٦٦٣
من تفل جتاه القبلة جاء يوم القيامة و تفلته بني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن حبيش عن حذيفة قال 

  عينيه و من أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا 

  باب النهي عن إتيان املساجد آلكل الثوم

و قال ابن شهاب : نا أبو بكر نا حممد بن عزير أن سالمة بن روح حدثهم حدثين عقيل أنا أبو طاهر  - ١٦٦٤
من أكل ثوما أو بصال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثين عطاء بن رباح أن جابر بن عبد اهللا زعم 

  فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا و ليقعد يف بيته 

  الكراث باب النهي عن إتيان اجلماعة آلكل

عن النيب : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي عن ابن جريج أخربين عطاء عن جابر بن عبد اهللا  - ١٦٦٥
و البصل و الكراث فال يقربن مسجدنا : من أكل من هذه الشجرة الثوم مث قال بعد : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فإن املالئكة تأذى مما يتأذى منه اإلنسان 

  الدليل على أن النهي عن إتيان املساجد آلكلهن نيئا غري مطبوخباب 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن  - ١٦٦٦
شجرتني ما يا أيها الناس إنكم تأكلون : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خطب الناس يوم اجلمعة مث قال : معدان 

أرامها إال خبيثتني هذا الثوم و هذا البصل و قد كنت أرى الرجل يوجد رحيه فيؤخذ بيده فيخرج به إىل البقيع و من 
  كان آكلهما فليمتهما طبخا 

  باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس برحيه ال حترميا ألكله

ن املثىن نا عبد األعلى ثنا سعيد اجلريري و ثنا أبو هاشم زياد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد ب - ١٦٦٧
مل نعد أن فتحت خيرب فوقعنا يف تلك البقلة : بن أيوب نا إمساعيل نا سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 

ليه و سلم الريح و ناس جياع مث قمنا إىل املسجد فوجد رسول اهللا صلى اهللا ع: الثوم فأكلنا منها أكال شديدا قال 
  من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربنا يف مسجدنا : فقال 

أيها الناس ليس يل حترمي ما أحل اهللا و : حرمت حرمت فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : فقال الناس 



  لكنها شجرة أكره رحيها 
  تينين من املالئكة فأكره أن يشموا رحيها و إنه يأ: هذا حديث أيب هاشم و زاد أبو موسى يف آخر حديثه 

  باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي املالئكة برحيه إذ الناس

  يتأذون به 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن هاشم ثنا هبز بن أسد نا يزيد ـ و هو ابن إبراهيم ـ التستري عن  - ١٦٦٨
اهللا عليه و سلم هنى عن أكل البصل و الكراث قال و مل يكن ببلدنا يومئذ الثوم أن النيب صلى : أيب الزبري عن جابر 

  من أكل من هذه الشجرة فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإلنسان : فقال 

  باب النهي عن إتيان املسجد آلكل الثوم و البصل و الكراث إىل أن يذهب رحيه

بو بكر نا يونس بن عبد األعلى نا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكر بن أنا أبو طاهر نا أ - ١٦٦٩
أنه ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا : سوادة أن أبا النجيب موىل عبد اهللا بن سعد حدثه أن أبا سعيد اخلدري حدثه 

رمه ؟ فقال رسول اهللا و أشد ذلك كله الثوم أفتح: يا رسول اهللا : عليه و سلم الثوم و البصل و الكراث و قيل 
  كلوه و من أكله منكم فال يقرب هذا املسجد حىت يذهب رحيه منه : صلى اهللا عليه و سلم 

  أبو جنيب غري معروف العدالة والضبط مل يوثقه غري ابن حبان : قال األلباين 

  باب ذكر ما خص اهللا به نبيه صلى اهللا عليه و سلم من ترك أكل الثوم و

  بوخا البصل والكراث مط

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين عمرو عن بكر بن سوادة أن  - ١٦٧٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسل إليه بطعام من خضرة : سفيان بن وهب حدثه عن أيب أيوب األنصاري 

ه و سلم فأبىأن يأكله فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول اهللا صلى اهللا علي
مل أر أثرك فيه يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أستحي من : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : و سلم 

  مالئكة اهللا و ليس مبحرم 
  إسناده صحيح وسفيان بن وهب وهو اخلوالين له صحبة : قال األلباين 

  على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خص بترك أكلهن ملناجاة باب الدليل

  املالئكة 

  : ثنا سفيان قال أبو قدامة قال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة و زياد بن حيىي قاال  - ١٦٧١
يب صلى اهللا عليه نزل علينا الن: عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه عن أم أيوب قالت : حدثين عبيد اهللا و قال زياد 

كلوا فإين لست منكم إين أخاف أن : و سلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول فلما وضع بني يديه قال ألصحابه 



  نزل علينا : أوذي صاحيب و قال أبو قدامة عن أم أيوب نزلت عليها فحدثتين قالت 
  يث قوي مبا قبله أبو يزيد هو املكي مل يوثقه غري ابن حبان لكن احلد: قال األلباين 

  باب الرخصة يف أكله عند الضرورة و احلاجة إليه

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة  - ١٦٧٢
ة فلما صلى قمت أكلت ثوما مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجدته قد سبقين بركع: عن املغرية بن شعبة قال 

من أكل هذه البقلة فال يقربن مسجدنا حىت يذهب رحيها فلما قضيت الصالة أتيته : أقضي فوجد ريح الثوم فقال 
يا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إن يل عذرا ناولين يدك فوجدته سهال فناولين يده فأدخلتها من : فقلت 

  ك عذرا إن ل: فقال : كمي إىل صدري فوجده معصوبا 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب صالة التطوع بالنهار يف اجلماعة ضد مذهب من كره ذلك

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عزيز األيلي أن سالمة حدثهم عن عقيل أخربين حممد بن مسلم أن  - ١٦٧٣
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر فغدا ر: قال يل عتبان بن مالك : حممود بن الربيع األنصاري أخربه قال 

أين حتب : حني ارتفع النهار فأستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذنت له فلم جيلس حىت دخل البيت مث قال 
فأشرت له إىل ناحية البيت فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكرب فقمنا فصففنا : أن أصلي يف بيتك ؟ قال 

  مث سلم  فصلى ركعتني

  باب صالة التطوع بالليل يف اجلماعة يف غري رمضان ضد مذهب من كره ذلك

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى حدثين حيىي بن بكري حدثين الليث عن خالد بن زيد عن  - ١٦٧٤
أنا و أبو سلمة بن عبد دخلت على جابر بن عبد اهللا : سعيد و هو ابن أيب هالل عن عمرو بن أيب سعيد أنه قال 

أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كنا بالسقيا : الرمحن فوجدناه قائما يصلي فذكر احلديث و قال 
أنا : أال رجل ينطلق إىل حوض األياية فيمدره و ينزع فيه و ينزع لنا يف أسقيتنا حىت نأتيه فقلت : أو بالقاحة قال 

  أنا رجل فخرجنا على أرجلنا حىت أتيناها أصيال : ر رجل و قال جابر بن صخ
فمدرنا احلوض و نزعنا فيه مث وضعنا رؤوسنا حىت أهبار الليل أقبل رجل حىت وقف على احلوض فجعلت ناقته 

أتأذنان مث أشرع ؟ فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : تنازعه على احلوض و جعل ينازعها زمامها مث قال 
فدنا حىت أناخ بالبطحاء : نعم بأبينا أنت و أمنا فأرخى هلا فشربت حىت مثلت مث قال لنا جابر بن عبد اهللا : فقلنا 

اليت بالعرج فخرج لبعض حاجته فصببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بإزاره فقمت عن يساره فجعلين عن ميينه مث 
  صلي و صلينا معه ثالث عشرة ركعة بالوتر أتاه آخر فقام عن يساره فتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي

بت عند خاليت ميمونة فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالليل من هذا : أخبار ابن عباس : قال أبو بكر 
  الباب 

  رجاله ثقات غري عمرو بن أيب سعيد فلم أعرفه على أن ابن أيب هالل كان اختلط : قال األلباين 



   رمضانباب الوتر مجاعة يف غري

قال الشافعي أخربنا مالك و ثنا يونس بن عبد األعلى : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان قال  - ١٦٧٥
أنه بات عند ميمونة أم : أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن خمرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخربه 

د و اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أهله يف طوهلا فنام املؤمنني و هي خالته فاضطجعت يف عرض الوسا
حىت انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجلس ميسح وجهه بيده 

م يصلي مث قرأ العشر اآليات اخلواتيم من سورة آل عمران مث قام إىل شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه مث قا
فقمت إىل جنبه فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده اليمىن على رأسي و أخذ بأذين اليمىن : قال ابن عباس 

  ففتلها و صلى ركعتني مث ركعتني خفيفتني مث خرج فصلى الصبح 
  هذا حديث الربيع 

  مجاع أبواب ـ صالة النساء يف اجلماعة 

  باب إمامة املرأة النساء يف الفريضة

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر علي نا عبد اهللا بن داوود عن الوليد بن مجيع عن ليلى بنت مالك  - ١٦٧٦
انطلقوا بنا نزور : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول : عن أبيها و عن عبد الرمحن بن خالد عن أم ورقة 
  يف الفريضة و كانت قد مجعت القرآن  الشهيدة و أذن هلا أن تؤذن هلا و أن تؤم أهل دارها

  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب اإلذان للنساء يف إتيان املساجد

حفظته من الزهري و ثنا علي بن خشرم : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان قال  - ١٦٧٧
: ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه : محن قاال أخربنا ابن عيينة و حدثنا حيىي بن حكيم و سعيد بن عبد الر

  إذا أستأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها : يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
: قال سفيان : يعين بالليل و قال سعيد : قال سفيان : نرى أنه بالليل و قال عبد اجلبار : قال سفيان : قال علي 

  ل و قال حيىي بن حكيم قال سفيان رجل فحدثنا عن نافع إمنا هو بالليل قال نافع باللي

  باب النهي عن منع النساء اخلروج إىل املساجد بالليل

عن النيب : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخربين أيب ثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر  - ١٦٧٨
  سائكم املساجد بالليل ال متنعوا ن: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب األمر خبروج النساء إىل املساجد تفالت



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حيىي نا حممد بن عمرو و ثنا أبو سعيد األشج ثنا ابن إدريس ثنا حممد  - ١٦٧٩
اهللا مساجد اهللا و ال متنعوا إماء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  ليخرجن إذا خرجن تفالت 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب الزجر عن شهود املرأة املسجد متعطرة

ثنا حيىي بن سعيد ثنا ابن عجالن عن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار و حيىي بن حكيم قاال  - ١٦٨٠
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : نب امرأة عبد اهللا بن مسعود بكري بن عبد اهللا ابن األشج عن بسر بن سعيد عن زي

إهنا مسعت النيب : حدثين بكري و قال : إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا و قال حيىي بن حكيم قال : قال 
  صلى اهللا عليه و سلم 

  باب التغليظ يف تعطر املرأة عند اخلروج ليوجد رحيها و تسمية فاعلها زانية

دليل على أن اسم الزاين قد يقع من يفعل فعال ال يوجد ذلك الفعل جلدا و ال رمجا مع الدليل على أن التشبيه و ال
الذي يوجب ذلك الفعل إمنا يكون إذا اشتبهت العلتان ال الجتماع االسم إذ املتعطرة اليت خترج ليوجد رحيها قد 

يوجب جلدا و ال رمجا و لو كان التشبيه بكون االسم على  مساها النيب صلى اهللا عليه و سلم زانية و هذا الفعل ال
االسم لكانت الزانية بالتعطر جيب عليها ما جيب على الزانية بالفرج و لكن ملا كانت العلة املوجبة للحد يف الزنا 

   الوطء بالفرج مل جيز أن حيكم ملن يقع عليه اسم زان و زانية بغري مجاع بالفرج يف الفرج جبلد و ال رجم

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا النضر ابن مشيل عن ثابت بن عمارة احلنفي عن غنيم بن  - ١٦٨١
أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قيس عن أيب موسى األشعري 

  رحيها فهي زانية و كل عني زانية 
  اده حسن إسن: قال األلباين 

  باب إجياب الغسل على املتطيبة للخروج إىل املسجد و نفي قبول صالهتا إن

  صلت قبل أن تغتسل 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهري عبد اجمليد بن إبراهيم املصري نا عمرو بن هاشم ـ يعين البريوين ثنا  - ١٦٨٢
إىل أين : يب هريرة امرأة و رحيها تعصف فقال هلا مرت بأ: األوزاعي حدثين موسى بن يسار عن أيب هريرة قال 

فارجعي فاغتسلي فإين مسعت رسول : قال : نعم : تطيبت ؟ قالت : إىل املسجد قال : تريدين يا أمة اجلبار ؟ قالت 
ال يقبل اهللا من امرأة صالة خرجت إىل املسجد و رحيها تعصف حىت ترجع : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  فتغتسل 
حديث حسن رجاله ثقات لكنه منقطع بني موسى بن يسار وهو األردين وأيب هريرة لكن يتقوى : قال األلباين 



  بطريق موىل ابن أيب رهم 
   ٤١٧٤وأبا داود  ٤٦٤و  ٢٤٦/  ٢انظر املسند : قال األعظمي 

  باب اختيار صالة املرأة يف بيتها على صالهتا يف املسجد إن ثبت اخلرب

لسائب موىل أم سلمة بعدالة و ال جرح و ال أقف على مساع حبيب بن أيب ثابت هذا اخلرب من ابن فإين ال أعرف ا
عمر و ال هل مسع قتادة خربه من مورق عن أيب األحوص أم ال بل كأين ال أشك أن قتادة مل يسمع من أيب األحوص 

اخلرب نفسه أدخل مهام و سعيد بن بشري ألنه أدخل يف بعض أخبار أيب األحوص بينه و بني أيب األحوص مورقا و هذا 
  بينهما مورقا 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربنا عمرو بن احلارث أن دراجا أبا  - ١٦٨٣
عن النيب صلى اهللا عليه و : السمح حدثه عن السائب موىل أم سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  خري مساجد النساء قعر بيوهتن : لم قال س
  حديث حسن يشهد له ما يأين : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا يزيد بن هارون و حدثنا حممد بن رافع عن  - ١٦٨٤
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسو: يزيد أخربنا العوام بن حوشب حدثين حبيب بن أيب ثابت عن ابن عمر قال 

: بلى و اهللا لنمنعهن فقال ابن عمر : ال متنعوا نساءكم املساجد و بيوهتن خري هلن فقال ابن لعبد اهللا بن عمر : 
  مجيعهما لفظا واحدا ! تسمعين أحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و تقول ما تقول ؟ 

  سن بن حممد نا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا العوام هبذا اإلسناد بنحوه أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر قال و ثنا احل
  إسناده صحيح لوال عنعنة حبيب بن أيب ثابت لكن احلديث صحيح بشواهده : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عمرو بن عاصم ثنا مهام عن قتادة عن مورق عن أيب  - ١٦٨٥
إن املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان و : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اهللا األحوص عن عبد 

  أقرب ما تكون من وجه رهبا و هي يف قعر بيتها 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

أيب مسعت أيب حيدثه عن قتادة عن : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن املقدام ثنا املعتمر قال  - ١٦٨٦
املرأة عورة و إهنا إذا خرجت : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : األحوص عن عبد اهللا بن مسعود 

  استشرفها الشيطان و إهنا ال تكون إىل وجه اهللا أقرب منها يف قعر بيتها أو كما قال 
  جاله موثقون رواه الطرباين يف الكبري ور:  ٣٥/  ٢قال اهليثمي يف اجملمع : قال األعظمي 

ـ ثنا سعد بن بشري عن  - ١٦٨٧ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حممد بن عثمان ـ يعين الدمشقي 
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مبثله : قتادة عن مورق عن أيب األحوص عن عبد اهللا 

األحوص لرواية سليمان التيمي هذا اخلرب عن  و ال هل مسع قتادة هذا اخلرب عن أيب: و قال أبو بكر و إمنا قلت 



قتادة عن أيب األحوص ألنه أسقط مورقا من اإلسناد و مهام و سعيد بن بشري أدخال يف اإلسناد مورقا و إمنا شككت 
  أيضا يف صحته ألين ال أقف على مساع قتادة هذا اخلرب من مورق 

  ا إن كان قتادة مسعباب اختيار صالة املرأة يف بيتها على صالهتا يف حجرهت

  هذا اخلرب من مورق 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار حدثين عمرو بن عاصم ثنا مهام عن قتادة عن مورق العجلي  - ١٦٨٨
صالة املرأة يف بيتها أعظم من صالهتا يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب األحوص عن عبد اهللا 

  حجرهتا 
  إسناده صحيح : اين قال األلب

  باب اختيار صالة املرأة يف حجرهتا على صالهتا يف دارها و صالهتا يف مسجد

قومها على صالهتا يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم و إن كانت صالة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 عليه و سلم صالة يف مسجدي هذا تعدل ألف صالة يف غريها من املساجد و الدليل على أن قول النيب صلى اهللا

  أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد أراد به صالة الرجال دون صالة النساء 

  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن داود بن قيس عن  - ١٦٨٩
يا : أهنا جاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت  :عبد اهللا بن سويد األنصاري عن عمته امرأة أيب محيد الساعدي 
قد علمت أنك حتبني الصالة معي و صالتك يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين أحب الصالة معك فقال 

بيتك خري من صالتك يف حجرتك و صالتك يف حجرتك خري من صالتك يف دارك و صالتك يف دارك خري من 
تك يف مسجد قومك خري من صالتك يف مسجدي فأمرت فبين هلا مسجد يف صالتك يف مسجد قومك و صال

  أقصى شيء من بيتها و أظلمه فكانت تصلي فيه حىت لقيت اهللا عز و جل 
  حديث حسن : قال األلباين 

باب اختيار صالة املرأة يف حجرهتا على صالهتا يف دارها وصالهتا يف مسجد قومها على صالهتا : ترجم املصنف عيه 
مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كانت صالة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم تعدل ألف صالة يف  يف

غريها من املساجد والدليل على أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة 
  فيما سواه من املساجد أراد به صالة الرجال دون صالة النساء 

بل يشمل النساء أيضا وال ينايف أن صالهتن يف بيوهتن أفضل ومثله الرجل إذا صلى النافلة يف : به األلباين قائال فتعق
  مسجده صلى اهللا عليه و سلم له الفضل املذكور لكن صالته إياها قي البيت أفضل فتأمل 

  باب اختيار صالة املرأة يف خمدعها على صالهتا يف بيتها



هر نا أبو بكر نا أبو موسى ثنا عمرو بن عاصم ثنا مهام عن قتادة عن مورق عن أيب األحوص أنا أبو طا - ١٦٩٠
صالة املرأة يف خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها و صالهتا يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عبد اهللا 

  بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا 

  من بيتها ظلمة باب اختيار صالة املرأة يف أشد مكان

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا حممد بن عيسى نا أبو معاوية عن إبراهيم اهلجري عن أيب  - ١٦٩١
إن أحب صالة تصليها املرأة إىل اهللا يف أشد مكان يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : األحوص عن عبد اهللا 

  بيتها ظلمة 
  مبا بعده  حسن: قال األلباين 

أخربنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب : وروى عبد اهللا بن جعفر و يف القلب منه رمحه اهللا قال  - ١٦٩٢
إن إحب صالة تصليها املرأة إىل اهللا أن تصلي يف أشد مكان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هريرة قال 

  من بيتها ظلمة 
   بن جعفر حدثناه علي بن حجر نا عبد اهللا

  حسن مبا قبله : قال األلباين 

  باب فضل صفوف النساء املؤخرة على الصفوف املقدمة و الدليل على أن صفوفهن

  إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل 

ريرة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة ثنا عبد العزبز ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب ه - ١٦٩٣
خري صفوف الرجال أوهلا و شرها آخرها و خري صفوف النساء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  آخرها و شرها أوهلا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب أمر النساء خبفض أبصارهن إذا صلني مع الرجال إذا خفن رؤية عورات

  الرجال إذا سجد الرجال أمامهن 

و طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حممد بن املثىن حدثين الضحاك بن خملد أخربنا سفيان حدثين عبد أنا أب - ١٦٩٣
يا معشر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن أيب بكر عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري قال 

  من ضيق األزر : ال مم ذاك ؟ ق: النساء إذا سجد الرجال فاحفظوا أبصاركن قلت لعبد اهللا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  : مبثله و قال : أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم أخربنا أبو عاصم  - ١٦٩٤
  فاحفظوا أبصاركم من عورات الرجال فذكر احلديث 

  ءباب الزجر عن رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا صلني مع الرجال قبل استوا

  الرجال جلوسا إذا ضاقت أزرهم فخيف أن يرى النساء عوراهتم 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ ثنا بشر ـ يعين ابن املفضل ـ ثنا عبد الرمحن ـ و هو ابن  - ١٦٩٥
كن النساء يؤمرن يف الصالة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : إسحاق ـ عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال 

  و سلم أن ال يرفعن رؤوسهن حىت يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب 
  خرب الثوري عن أيب حازم خرجته يف كتاب الكبري يف أبواب اللباس يف الصالة : قال أبو بكر 

  كما يف البخاري واملسند " ضيق " كذا األصل ولعل الصواب : قال األلباين " من قباحة الثياب " 

يام املأموم يف الصف املؤخر إذا كان خلفه نساء إذا أراد النظر إليهن أو إىل بعضهن و الدليل على باب التغليظ يف ق
  أن املصلي إذا نظر إىل خلفه من النساء مل يفسد ذلك الفعل صالته 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي اجلهضمي أخربنا نوح ـ يعين ابن قيس احلداين ـ ثنا عمرو بن  - ١٦٩٦
كانت تصلي خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة حسناء من : الك عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس قال م

أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم يف الصف األول لئال يراها و يستأخر بعضهم حىت يكون يف الصالة املؤخر 
علمنا املستقدمني منكم و لقد علمنا  و لقد{ : فإذا ركع نظر من حتت إبطه فأنزل اهللا عز و جل يف شأهنا 

  } املستأخرين 
إسناده صحيح وقد صححه أيضا ابن حبان واحلاكم والذهيب وغريهم ومن أعله بالغرابة والنكارة فما : قال األلباين 

   ٢٤٧٢أصاب انظر الصحيحة 

  هبذا املعىن  فذكر معىن احلديث: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى نا نوح بن قيس احلداين  - ١٦٩٧
  و أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الفضل بن يعقوب نا نوح عن عمرو بن مالك بنحوه 

  باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء املساجد كان إذا كن ال خياف

  فسادهن يف اخلروج إىل املساجد و ظن البيقني 

اد ـ يعين ابن يزيد ـ و ثنا عبد اجلبار بن العالء نا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة نا مح - ١٦٩٨
: حدثين حيىي بن سعيد عن عمرة قالت : سفيان كالمها عن حيىي و حدثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة قال 

لو رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أحدث النساء بعده ملنعهن املساجد : مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 
  ما هذه ؟ أو منعت نساء بين إسرائيل ؟ قالت نعم : منعت نساء بين أسرائيل فقلت  كما

  و منع نساء بين إسرائيل ؟ : قلت لعمرة : هذا حديث عبد اجلبار و قال أمحد يف حديثه 



  باب ذكر بعض أحداث نساء بين إسرائيل الذي من أجله منعن املساجد

بن حيىي نا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا املستمر بن الريان االيادي ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد  - ١٦٩٩
إن الدنيا خضرة حلوة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر الدنيا فقال : أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري 

قصرية ال تعرف فاختذت  فاتقوها و اتقوا النساء مث ذكر نسوة ثالثا من بين إسرائيل امرأتني طويلتني تعرفان و امرأة
رجلني من خشب و صاغت خامتا فحشته من أطيب الطيب املسك و جعلت له غلفا فإذا مرت املسجد أو باملأل 

  قالت به ففتحته ففاح رحيه قال املستمر خبنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثالثة شيئا و قبض الثالث 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان ثنا األعمش عن عمارة ـ و هو ابن  أخربنا أنا - ١٧٠٠
أخروهن حيث جعلهن اهللا و : أن عبد اهللا بن مسعود كان إذا رأى النساء قال : عمري ـ عن عبد الرمحن بن يزيد 

تطال خلليلها فسلطت عليهن احليضة و إهنن مع بين إسرائيل يصففن مع الرجال كانت املرأة تلبس القالب ف: قال 
  أخروهن حيث جعلهن اهللا : حرمت عليهن املساجد و كان عبد اهللا إذا رآهن قال 

  اخلرب موقوف غري مسند : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح موقوف ويبدو أن يف املنت سقطا : قال األلباين 

  أ من األحرارباب الرخصة يف إمامة املماليك األحرار إذا كان املماليك أقر

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا سامل بن نوح أخربنا اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد  - ١٧٠١
  إذا اجتمع ثالثة أمهم أحدهم و أحقهم باإلمامة أقرؤهم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اخلدري 

رة عن أيب سعيد و خرب أوس بن ضمعج عن أيب مسعود داللة على أن يف هذا اخلرب قتادة عن أيب نض: قال أبو بكر 
العبيد إذا كانوا أقرأ من األحرار كانوا أحق باإلمامة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يستثن يف اخلرب حرا دون 

  مملوك 

  باب الصالة مجاعة يف األسفار

مسعت أبا إسحاق : ـ يعين ابن جعفر ـ نا شعبة قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حممد  - ١٧٠٢
  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن أكثر ما كنا و آمنه ركعتني : حيدث عن حارثة بن وهب اخلزاعي قال 

  باب الصالة مجاعة بعد ذهاب وقتها

و عثمان ـ يعين ابن عمر ـ قاال  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي ـ يعين ابن سعيد ـ - ١٧٠٣
حبسنا يوم اخلندق : ثنا ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعد عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال : 

و كفى اهللا املؤمنني القتال و كان اهللا { : عن الصالة حىت كان بعد املغرب هبوي من الليل حىت كفينا و ذلك قوله 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالال فأقام الصالة فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا } قويا عزيزا 

الظهر كأحسن ما كان يصليها مث أقام فصلى العصر مثل ذلك مث أقام فصلى املغرب مثل ذلك مث أقام فصلى العشاء 



  } فرجاال أو ركبانا { كذلك قبل أن تنزل صالة اخلوف 
إمامة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الفجر بعد طلوع الشمس ليلة ناموا عن  قد خرجت: قال أبو بكر 

  الصالة حىت طلعت الشمس فيما مضى من هذا الكتاب و هو من هذا الباب أيضا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب اجلمع بني الصالتني يف اجلماعة يف السفر

عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أيب الزبري املكي  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن - ١٧٠٤
أهنم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام تبوك : عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أخربه 

ة يوما مث فأخر الصال: فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع بني الظهر و العصر و املغرب و العشاء قال 
  خرج فصلى الظهر و العصر مجيعا مث دخل مث خرج فصلى املغرب و العشاء مجيعا فذكر احلديث 

  باب األمر بالفصل بني الفريضة و التطوع بالكالم أو اخلروج

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن بن بشر نا حجاج بن حممد عن ابن جريج ثنا عمر بن عطاء و ثنا  - ١٧٠٥
بن رافع ثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار و ثنا علي بن سهل الرملي ثنا  حممد

: أرسلين نافع بن جبري إىل السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال : الوليد حدثين ابن جريج عن عمر بن عطاء قال 
إذا صليت اجلمعة فال : لي فأرسل إيل فأتيته فقال نعم صليت اجلمعة يف املقصورة مع معاوية فلما سلم قمت أص

  تصلها بصالة إال أن خترج أو تتكلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بذلك 
  أمر بذلك أال توصل صالة بصالة حىت خترج أو تتكلم : و قال ابن رافع و عبد الرمحن 

ر هو عمر بن عطاء تكلم أصحابنا يف حديثه لسوء حفظه عمر بن عطاء بن أيب اخلوار هذا ثقة و اآلخ: قال أبو بكر 
  قد روى ابن جريج عنهما مجيعا 

  باب رفع الصوت بالتكبري و الذكر عند قضاء اإلمام الصالة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان نا عمرو ـ و هو ابن دينار ـ أخربين أبو معبد  - ١٧٠٦
  كنت أعرف انقضاء صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتكبري  :عن ابن عباس قال 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن مهدي ثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج أخربين عمرو بن دينار أن  - ١٧٠٧
 صلى أن رفع الصوت بالذكر حني ينصرف من املكتوبة كان على عهد رسول اهللا: أبا معبد أخربه عن ابن عباس 

  اهللا عليه و سلم 
  فكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته : قال ابن عباس 

  باب نية املصلي بالسالم من عن ميينه إذا سلم عن ميينه و من عن مشاله إذا

  سلم عن يساره 



بر بن أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مسعر عن عبيد اهللا بن القبطية عن جا - ١٧٠٨
كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشار أحدنا إىل أخيه بيده عن ميينه و عن مشاله : مسرة قال 

إمنا يكفي ! ما بال أحدكم يفعل هذا كأهنا أذناب خيل مشس ؟ : فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ده على فخده اليمىن و أشار بإصبعه ـ مث سلم على أخيه أحدكم أو ال يكفي أحدكم أن يقول هكذا ـ و وضع ي

  من عن ميينه و من عن مشاله 

  باب سالم املأموم من الصالة عند سالم اإلمام

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي ثنا سليمان بن داوود اهلامشي أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن  - ١٧٠٩
يع األنصاري أنه عقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عقل جمة رسول اهللا أخربنا حممود بن الرب: شهاب قال 

ـ  صلى اهللا عليه و سلم من دلو من بئر كانت يف دارهم يف وجهه فزعم حممود أنه مسع عتبان بن مالك األنصاري 
كان حيول بيين كنت أصلي لقومي بين سامل ف: و كان ممن شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 

فشق علي أن أجتازه قبل مسجدهم فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و بينهم واد إذا جاءت األمطار قال 
إين قد أنكرت من بصري و إن الوادي الذي حيول بيين و بني قومي يسيل إذا جاءت األمطار فيشق علي : فقلت له 

  سأفعل : لى أختذه مصلى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أجتازه فوددت أنك تأتيين فتصلي من بييت مص
فغدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر بعد ما امتد النهار فاستأذن علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يصلي  أين حتب أن أصلي لك يف بيتك ؟ فأشرت له إىل املكان الذي أحب أن: سلم فأذنت له فلم جيلس حىت قال 
  فيه فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكرب و صففنا وراءه فركع ركعتني مث سلم و سلمنا حني سلم 

  باب رد املأموم إذا سلم اإلمام عند انقضاء الصالة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن املستمر البصري نا عبد األعلى بن القاسم أبو بشر صاحب اللؤلؤ  - ١٧١٠
ا حممد بن يزيد بن عبد امللك األسفاطي البصري حدثين عبد األعلى بن القاسم نا مهام بن حيىي عن قتادة عن و ثن

  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نسلم على أمياننا و أن يرد بعضنا على بعض : احلسن عن مسرة قال 
  و أن يسلم بعضنا على بعض : قال حممد بن يزيد 

  يعين يف الصالة : ال مهام زاد إبراهيم ق
  إسناده ضعيف لعنعنة احلسن وهو البصري : قال األلباين 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عثمان الدمشقي ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن  - ١٧١١
نتحاب و أن يسلم بعضنا على  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نرد على أئمتنا السالم و أن: جندب قال 

  بعض 
و يف خرب جابر بن مسرة } و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها { : قال اهللا تبارك و تعاىل : قال أبو بكر 

مث يسلم على من ميينه و على من عن مشاله داللة على أن اإلمام يسلم من الصالة عند انقضائها على من عن ميينه : 
  ذا سلم عن ميينه و على من عن مشاله إذا سلم عن مشاله من الناس إ

فواجب } وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها { : و اهللا عز و جل أمر برد السالم على املسلم يف قوله 



  على املأموم رد السالم على اإلمام إذا سلم على املأموم عند انقضاء الصالة 
  عنعنة احلسن ويف هذا سعد بن بشري وفيه ضعف إسناده ضعيف ل: قال األلباين 

باب إقبال اإلمام بوجهه مينة إذا سلم عن ميينه و يسرة إذا سلم عن مشاله و فيه دليل أيضا أن اإلمام إذا سلم عن 
  ميينه و املأمومني الذين عن يساره إذا سلم عن يساره 

اهللا بن مبارك نا مصعب بن ثابت عن إمساعيل بن حممد  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد اهللا نا عبد - ١٧١٢
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن ميينه و عن يساره حىت : عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال 

  يرى بياض خده 
لم مسعته ؟ أكل حديث النيب صلى اهللا عليه و س: مل يسمع هذا من حديث رسول اهللا فقال إمساعيل : فقال الزهري 

  ال قال فهذا يف النصف الذي مل يسمع : فالنصف ؟ قال : ال قال : ال قال فالثلثني ؟ قال : قال 
  وهو عند مسلم وأمحد دون قصة الزهري . لني احلديث : مصعب بن ثابت قال احلافظ : قال األلباين 

  باب احنراف اإلمام من الصالة اليت ال يتطوع بعدها

نا أبو بكر نا أمحد بن منيع نا هشيم أخربنا يعلي بن عطاء ثنا جابر بن يزيد بن األسود  أنا أبو طاهر - ١٧١٣
فصليت معه صالة الفجر يف : شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجته قال : العامري عن أبيه قال 

  مسجد اخليف فلما قضى صالته و احنرف فإذا هو برجلني يف آخر القوم فذكر احلديث 

  ختيري اإلمام يف االنصراف من الصالة أن ينصرف مينة أو ينصرف يسرة باب

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة عن األعمش ثنا عمارة بن عمري و  - ١٧١٤
عا عن األعمش ثنا علي بن خشرم نا عيسى و ثنا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضيل و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع مجي

أنبأنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمري و ثنا بشر بن خالد العسكري قال و : و ثنا بندار ثنا ابن أيب عدي قال 
ال : قال عبد اهللا : أخربنا حممد ـ يعين ابن جعفر ـ عن شعبة عن سليمان قال مسعت عمارة عن األسود قال 

ال أن حقا عليه أن ينصرف إال عن ميينه أكثر ما رأيت رسول اهللا جيعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا ال يرى إ
  صلى اهللا عليه و سلم ينصرف عن مشاله 

  باب إباحة استقبال اإلمام بوجهه بعد السالم إذا مل يكن مقابله من قد فاته

  بعض صالة اإلمام فيكون مقابل اإلمام إذا قام يقضي 

: حجر نا علي بن مسهر عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن - ١٧١٥
  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فلما سلم أقبل علينا بوجهه 

  باب الزجر عن مبادرة اإلمام باالنصراف من الصالة



عن املختار بن فلفل عن  ثنا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضيل ثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر كالمها - ١٧١٦
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فلما انصرف من الصالة أقبل إلينا بوجهه : أنس بن مالك قال 

أيها الناس أين إمامكم فال تسبقوين بالركوع و ال بالسجود و ال بالقيام و ال بالقعود و ال باالنصراف و إين : فقال 
يا رسول اهللا صلى : نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال و لبكيتم كثريا قال قلنا أراكم خلفي و امي الذي 

  رأيت اجلنة و النار : اهللا عليه و سلم و ما رأيت ؟ قال 
  هذا حديث هارون 

  إين أراكم من أمامي و من خلفي : و ال بالقعود قال : مل يقل علي 

  يتطوع بعدها ساعة يسلم من غري باب هنوض اإلمام عند الفراغ من الصالة اليت

  لبث إذا مل يكن خلفه نساء 

حدثنا حممد بن حيىي قال ثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا ابن فروخ و حدثنا علي بن عبد الرمحن بن  - ١٧١٧
نس ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخربنا عبد اهللا بن فروخ قال حدثين ابن جريح عن عطاء عن أ: املغرية قال 

صليت مع : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخف الناس صالة يف إمتام قال : بن مالك رضي اهللا عنه قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان ساعة يسلم يقوم مث صليت مع أيب بكر فكان إذا سلم وثب مكانه كأنه يقوم 

  ة كان أخف الناس صال: عن رضف مل يذكر علي بن عبد الرمحن 
  هذا حديث غريب مل يروه غري عبد اهللا بن فروخ : قال أبو بكر 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يقوم ساعة يسلم إذا كان خلفه نساء و استحباب 
  ثبوت اإلمام جالسا إذا كان خلفه نساء لريجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال 

بو بكر نا يعقوب بن إبراهيم ثنا عثمان ابن عمر أخربنا يونس عن الزهري حدثين هند أنا أبو طاهر نا أ - ١٧١٨
أن النساء كن يف عهد النيب صلى اهللا و سلم : بنت احلارث أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربهتا 

ن الرجال فإذا قام رسول إذا سلمن من املكتوبة قمن و ثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و من صلى خلفه م
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام الرجال 

  باب ختفيف ثبوت اإلمام بعد السالم لينصرف النساء قبل الرجال و ترك تطويله

  اجللوس بعد السالم 

 ثنا أبو دادو حدثنا إبراهيم بن سعد: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و حيىي بن حكيم قاال  - ١٧١٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا ابن شهاب أخربتين هند بنت احلارث عن أم سلمة : عن الزهري و قال حيىي قال 

  و سلم كان إذا سلم من الصالة مل ميكث إال يسريا حىت يقوم 
ـ أن ذاك ليذهب النساء قبل أن خيرج أحد من الرجال : قال الزهري    فنرى ذلك ـ و اهللا أعلم 
  مل يلبث إال يسريا : حكيم  قال حيىي بن



  كتاب اجلمعة

  املختصر من املختصر من املسند على الشرط الذي ذكرنا يف أول الكتاب 

  باب ذكر فرض اجلمعة

و البيان أن اهللا عز و جل فرضها على من قبلنا من األمم و اختلفوا فيها فهدى اهللا أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل { : ل اهللا عز و جل خري أمة أخرجت للناس هلا قا

و هذا من اجلنس الذي نقول إن اهللا عز و جل قد يوجب الفرض بشريطة و قد جيب ذلك } ذكر اهللا وذروا البيع 
 يقدر احلر املسلم على املشي الفرض بغري تلك الشريطة ألن اهللا إمنا أمر يف هذه اآلية بالسعي إىل اجلمعة و قد ال

على القدم و هو قادر على الركوب و إتيان اجلمعة راكبا و هو مالك ملا يركب من الدواب و الفرض ال يزول عنه 
  إذا قدر على إتيان اجلمعة راكبا و إن كان عاجزا عن إتياهنا ماشيا 

ان نا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة و عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفي - ١٧٢٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن : ابن طاووس عن أبيه قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة و عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة قال 
سلم و ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن و 

حنن اآلخرون و حنن السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا و : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ـ يعين يوم اجلمعة ـ الناس لنا تبع فيه  أوتيناه من بعدهم مث هذا اليوم الذي كتبه اهللا عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا 

  اليهود غدا و النصارى بعد غد 
مث هذا اليوم الذي كتبه اهللا : و إن هذا اليوم الذي اختلفوا فيه و قال مرة : هذا حديث املخزومي و قال عبد اجلبار 

  عليهم اختلفوا فيه 
  ليهم فاختلفوا فيه و يف حديث مالك هذا يومهم الذي فرض ع

  خرب معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة من هذا الباب 

إنه من األخبار املعللة : باب الدليل على أن فرض اجلمعة على البالغني دون األطفال و هذا من اجلنس الذي نقول 
  الذي جيوز القياس عليه قد بينته يف عقب اخلرب 

زكريا بن حيىي بن أبان املصري ثنا حيىي بن بكري ثنا املفضل بن فضالة  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا - ١٧٢١
حدثين عياش بن عباس و ثنا حممد بن علي بن محزة ثنا يزيد بن خالد ـ و هو ابن موهب ـ ثنا املفضل بن فضالة 

يب صلى اهللا عن الن: عن عياش بن عباس القتباين عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة 
  على كل حمتلم رواح اجلمعة و على كل من راح اجلمعة الغسل : عليه و سلم قال 

  على كل حمتلم رواح اجلمعة : هذه اللفظة : قال أبو بكر 
إن األمر إذا كان لعلة فالتمثيل و التشبيه به جائز مىت كانت العلة قائمة فاألمر واجب ألن : من اللفظ الذي نقول 

 عليه و سلم إمنا علم أن على احملتلم رواح اجلمعة ألن االحتالم بلوغ فمىت كان البلوغ و إن مل يكن النيب صلى اهللا



احتالم و كان البلوغ بغري احتالم ففرض اجلمعة واجب على كل بالغ و إن كان بلوغه بغري احتالم و لو كان على 
م أن األمر ال يكون لعلة و ال يكون إال تعبدا غري أصلنا و كان على أصل من خالفنا يف التشبيه و التمثيل و زع

لكان من بلغ عشرين سنة و ثالثني سنة و هو حر عاقل فسمع األذان للجمعة يف املصر أو هو على باب املسجد مل 
و قد ! جيب عليه رواح اجلمعة إن مل يكن احتلم ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم أن رواح اجلمعة على احملتلم 

و إذا بلغ األطفال منكم احللم { : ثري من الناس السنني الكثرية فال حيتلم أبدا و هذا كقوله عز و جل يعيش ك
فإمنا أمر اهللا عز و جل باالستئذان من قد بلغ احللم إذ احللم بلوغ و لو } فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 

و مل حيتلم مل جيب عليه االستئذان و هذا كخرب النيب صلى اهللا  مل جيز احلكم بالتشبيه و النظري كان من بلغ ثالثني سنة
و عن الصيب حت حيتلم و من مل حيتلم و بلغ من السن ما يكون : رفع القلم عن ثالثة قال يف اخلرب : عليه و سلم 

حيتلم أن االحتالم حىت : إدراكا من غري احتالم فالقلم عنه غري مرفوع إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 
  بلوغ فمىت كان البلوغ و إن كان بغري احتالم فاحكم عليه و القلم جار عليه كما يكون بعد االحتالم 

  إسناده صحيح وحسنه املنذري : قال األلباين 

  باب ذكر إسقاط فرض اجلمعة عن النساء

يا أيها الذين آمنوا إذا { : ء هبا يف قوله و الدليل على أن اهللا عز و جل خاطب باألمر بالسعي إىل اجلمعة عند الندا
الرجال دون النساء إن ثبت هذا اخلرب من جهة النقل و إن مل يثبت فاتفق العلماء } نودي للصالة من يوم اجلمعة 

  على إسقاط فرض اجلمعة عن النساء كاف من نقل خرب اخلاص فيه 

كيع حدثين إسحاق بن عثمان الكاليب حدثين إمساعيل أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن أبان نا و - ١٧٢٢
أن النيب اهللا ملا مجع نساء األنصار يف بيت فأتانا عمر فقام على : بن عبد الرمحن بن عطية األنصاري حدثتين جديت 

 و أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليكن فقلنا مرحبا برسول اهللا: الباب فسلم فرددنا عليه السالم فقال 
نعم فمددنا أيدينا من داخل : أتبايعن على أن ال تشركن باهللا شيئا و ال تسرقن و ال تزنني ؟ قالت فلنا : رسوله قال 

و أمرنا أن خنرج احليض و العواتق يف العيدين و هنينا عن اتباع اجلناز و ال مجعة : البيت و مد يده من خارج قالت 
  النياحة : ذي هنينت عنه ؟ قالت ما املعروف ال: قلت هلا : علينا قال 

  إمساعيل بن عبد الرمحن مل يذكروا له راويا غري إسحق بن عثمان فهو جمهول : قال األلباين 

و مل : بنحوه : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر القيسي ثنا أبو عاصم عن إسحاق بن عثمان  - ١٧٢٣
  ال تشركن باهللا شيئا : يقل 

  ل مجعة مجعت مبدينة النيب صلى اهللا عليه و سلم و ذكر عدد منباب ذكر أو

  مجع هبا أوال 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عيسى نا سلمة ـ يعين ابن الفضل ـ نا حممد بن إسحاق قال  - ١٧٢٤
حممد عن حممد بن فحدثين حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف و ثنا الفضل بن يعقوب اجلزري ثنا عبد األعلى ثنا 



عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك و قال حممد بن : أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن أيب أمامة قال الفضل 
كنت قائد أيب كعب بن مالك حني ذهب بصره و كنت إذا خرجت به إىل : عن ابن كعب بن مالك قال : عيسى 

فمكث حينا على ذلك ال يسمع األذان للجمعة : ن زرارة قال اجلمعة فسمع األذان هبا صلى على أيب أمامة أسعد ب
و اهللا إن هذا لعجز يب حني ال أسأله ما له إذا مسع األذان باجلمعة صلى : إال صلى عليه و استغفر له فقلت يف نفسي 

ة صلى فخرجت به يوم اجلمعة كما كنت أخرج به فلما مسع األذان باجلمع: على أيب أمامة أسعد بن زرارة ؟ قال 
أي بين : يا أبت مالك إذا مسعت األذان باجلمعة صليت على أيب أمامة ؟ قال : على أيب أمامة و استغفر له فقلت له 

أربعون رجال : كان أول من مجع باملدينة يف هزم بين بياضة يقال له نقيع اخلضمات قلت و كم أنتم يومئذ ؟ قال 
  هذا حديث سلمة بن الفضل 

  اده حسن إسن: قال األلباين 

  باب ذكر اجلمعة اليت مجعت بعد اجلمعة اليت مجعت باملدينة و ذكر املوضع

  الذي مجع به 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا إبراهيم ـ و هو ابن طهمان ـ عن أيب مجرة  - ١٧٢٥
اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسجد عبد  إن أول مجعة مجعت بعد مجعة يف مسجد رسول: الضبعي عن ابن عباس قال 
  القيس جبواثى من البحرين 

  باب ذكر من اهللا عز و جل على أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم خري أمة أخرجت

للناس هبدايته إياهم ليوم اجلمعة فله احلمد كثريا على ذلك إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض اهللا ذلك 
هداية خاص ألوليائه دون : اهلداية هدايتان على ما بينته يف كتاب أحكام القرآن أحدمها عليهم و الدليل على أن 

أعدائه من الكفار و هذه اهلداية منها إذ اهللا عز و جل خص هبا املؤمنني دون أهل الكتاب من اليهود و النصارى و 
  اب اهلداية الثانية بيان للناس كلهم و هي عام ال خاص كما بينته يف ذلك الكت

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي  - ١٧٢٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال و حدثنا حممد بن رافع ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب : عن أبيه عن أيب هريرة 

ما طلعت : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة فديك أخربنا ابن أيب ذئب عن املقربي عن أبيه 
الشمس و ال غربت على يوم خري من يوم اجلمعة هدانا اهللا له و ضل الناس عنه و الناس لنا فيه تبع فهو لنا و 

اه فذكر اليهود يوم السبت و النصارى يوم األحد إن فيه لساعة ال يوافقها مؤمن يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعط
  احلديث 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مجاع أبواب فضل اجلمعة

  باب يف ذكر فضل يوم اجلمعة وأهنا أفضل األيام و فزع اخللق غري الثقلني



  اجلن و اإلنس بذكر خرب خمتصر غري متقصى 

دثنا حممد بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إمساعيل ـ يعين ابن جعفر ـ و ح - ١٧٢٧
الوليد نا حيىي بن حممد ـ يعين ابن قيس املدين ـ نا العالء بن عبد الرمحن و حدثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر 

مسعت العالء و : و حدثنا أبو موسى حدثين حممد بن جعفر ثنا شعبة قال بندار عن العالء و قال أبو موسى قال 
ـ يعين ابن زريع ـ نا روح بن القاسم عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيغ ثنا : يزيد 

ما تطلع الشمس بيوم وال تغرب أفضل أو أعظم من يوم اجلمعة و ما من دابة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اجلن و اإلنس : ال تفزع ليوم اجلمعة إال هذين الثقلني 

  على يوم أفضل و مل يشكوا : و حممد بن الوليد قال علي بن حجر و ابن بزيع 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر اخلرب املتقصى للفظة املختصرة اليت ذكرهتا و الدليل على أن العلة اليت تفزع اخللق هلا من يوم اجلمعة هي 
  خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم اجلمعة 

بو بكر نا الربيع بن سليمان املرادي نا عبد اهللا بن وهب قال و أخربين بن أيب الزناد عن أنا أبو طاهر نا أ - ١٧٢٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيد األيام يوم اجلمعة فيه : أبيه عن موسى بن أيب عثمان عن أيب هريرة قال 

  جلمعة خلق آدم و فيه أدخل اجلنة و فيه أخرج منها و ال تقوم الساعة إال يوم ا
  غلطنا يف إخراج هذا احلديث ألن هذا مرسل : قال أبو بكر 

  موسى بن أيب عثمان مل يسمع من أيب هريرة أبوه أبو عثمان التبان روى عن أيب هريرة أخبارا مسعها منه 
اكم وأخرجه احل. إسناده ضعيف لألنقطاع بني موسى بن أيب عثمان وأيب هريرة كما بينه ابن خزمية : قال األعظمي 

  من طريق الربيع بن سليمان وقال صحيح على شرط مسلم  ٢٧٧/  ١
  لكنه عنده موصول من رواية موسى بن عثمان عن أبيه عن أيب هريرة فاإلسناد حسن : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن ابراهيم الدروقي حدثنا حممد بن مصعب ـ يعين القرقسائي ـ  - ١٧٢٩
خري يوم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وزاعي عن أيب عمار عن عبد اهللا بن فروخ عن أيب هريرة ثنا األ

  طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم و فيه أدخل اجلنة و فيه أخرج منها و فيه تقوم الساعة 
فيه تقوم الساعة أهو عن أيب هريرة عن  قد اختلفوا يف هذه اللفظة يف قوله فيه خلق آدم إىل قوله و: قال أبو بكر 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عن أيب هريرة عن كعب األحبار ؟ قد خرجت هذه األخبار يف كتاب الكبري من جعل 
هذا الكالم رواية من أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و من جعله عن كعب األحبار و القلب إىل رواية 

ثنا : نا حممد بن يوسف : م عن أيب هريرة عن كعب أميل ألن حممد بن حيىي حدثنا قال من جعل هذا الكال
  : األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

خري يوم تطلع فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم و فيه أسكن اجلنة و فيه أخرج منها و فيه تقوم الساعة قال 
  بل شيء حدثناه كعب : صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال  أشيء مسعته من رسول اهللا: قلت له 

  و هكذا رواه أبان بن يزيد العطار و شيبان بن عبد الرمحن النحوي عن حيىي بن أيب كثري 
خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فهو عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و : و أما قوله : قال أبو بكر 



فيه خلق آدم إىل آخره هذا الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم عن : و الزيادة اليت بعدها  سلم ال شك و ال مرية فيه
  عن كعب : النيب صلى اهللا عليه و سلم و قال بعضهم 

خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فهو عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و : و أما قوله : قال أبو بكر 
فيه خلق آدم إىل آخره هذا الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم عن : الزيادة اليت بعدها سلم ال شك و المرية فيه و 

  عن كعب : النيب صلى اهللا عليه و سلم و قال بعضهم 
إسناده ضعيف القرقسائي صدوق كثري الغلط كما يف التقريب لكن املنت صحيح ثابت برواية الثقات : قال األلباين 

   ١٨و  ١٧اجلمعة  -واألثبات انظر مسلم 
واحلديث كله صحيح مرفوعا بال : بقوله  -اخل ... . " قد اختلفوا يف هذه اللفظة : " وعلق على قول املصنف 

  اخل ... . ريب ويكفي أم مسلما أخرجه 

  باب صفة يوم اجلمعة و أهلها إذا بعثوا يوم القيامة إن صح اخلرب فإن يف

  النفس من هذا اإلسناد 

أبو بكر نا أبو جعفر حممد بن أيب احلسن السمناين ثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثين أنا أبو طاهر نا  - ١٧٣٠
اهليثم بن محيد و حدثين زكريا بن حيىي بن أبان نا عبد اهللا بن يوسف ثنا اهليثم أخربين أبو معبد ـ و هو حفص بن 

إن اهللا يبعث األيام يوم : و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: غيالن ـ عن طاوس عن أيب موسى األشعري قال 
القيامة على هيئتها و يبعث يوم اجلمعة زهراء منرية أهلها حيفون هبا كالعروس هتدى إىل كرميها تضيء هلم ميشون يف 

ضوئها ألواهنم كالثلج بياضا و رحيهم يسطع كاملسك خيوضون يف جبال الكافور ينظر إليهم الثقالن ما يطرقون 
  اجلنة ال خيالطهم أحد إال املؤذنون احملتسبون تعجبا حىت يدخلوا 

  هذا حديث زكريا بن حيىي 
رواه الطرباين يف الكبري عن اهليثم بن محيد عن حفص بن غيالن  ١٦٥ - ١٦٤/  ٢: قال اهليثمي : قال األعظمي 

  وقد وثقهما قوم وضعفهما آخرون ومها حمتج هبما 

  وم اجلمعةباب ذكر الساعة اليت فيها خلق اهللا آدم من ي

قال ابن جريج وحدثنا أبو : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا احلجاج قال  - ١٧٣١
علي احلسن بن حممد الزعفراين و مجاعة قالوا ثنا احلجاج عن ابن جريج أخربين إمساعيل ابن أمية عن أيوب بن خالد 

: أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي فقال : أيب هريرة قال  عن عبد اهللا بن رافع ـ موىل أم سلمة ـ عن
إن اهللا خلق التربة يوم السبت و خلق فيها اجلبال يوم األحد و خلق الشجر يوم االثنني و خلق املكروه يوم الثالثاء 

ة آخر خلق يف آخر و خلق النور يوم اإلربعاء و بث فيها الدواب يوم اخلميس و خلق آدم بعد العصر من يوم اجلمع
  ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل 

  باب ذكر العلة اليت أحسب هلا مست اجلمعة مجعة



أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقة  - ١٧٣٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ـ عن سلمان قال  و كان القرثع من قراء األولني: عن القرثع الضيب ـ قال 

اهللا و رسوله : يا سلمان ما يوم اجلمعة ؟ قال قلت : يا سلمان ما يوم اجلمعة ؟ قلت اهللا و رسوله أعلم قال : سلم 
و  يا سلمان يوم اجلمعة ؟ به مجع أبوك ـ: اهللا و رسوله أعلم قال : يا سلمان ما يوم اجلمعة ؟ قلت : أعلم قال 

أبوكم ـ أنا أحدثك عن يوم اجلمعة ما من رجل يتطهر يوم اجلمعة كما أمرمت خيرج من بيته حىت يأيت اجلمعة فيقعد 
  فينصت حىت يقضي صالته إال كان كفارة ملا قبله من اجلمعة 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة

بو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن العالء بن كريب نا حسني ـ يعين ابن علي اجلعفي ـ ثنا عبد أنا أ - ١٧٣٣
إن : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرمحن بن يزيد عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس قال 

فأكثروا علي من الصالة فيه فإن أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة 
إن اهللا عز و جل حرم على : و كيف تعرض صالتنا عليك و قد أرمت ؟ فقال : صالتكم معروضة علي قالوا 

  األرض أن تأكل أجساد األنبياء 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ن بن يزيد بن جابر هبذا أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا حسني بن علي عن عبد الرمح - ١٧٣٤
  يعنون قد بليت : مثله و قال : االسناد 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر بعض ما خص به يوم اجلمعة من الفضيلة بأن جعل اهللا فيه ساعة يستحب

  فيها دعاء املصلي بذكر خرب جممل غري مفسر خمتصر غري متقصى 

بن بشار نا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد  - ١٧٣٥
إن يف اجلمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا فيها خريا إال : قال رسول صلى اهللا عليه و سلم : هريرة يقول 

  أعطاه إياه 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أعلم باب ذكر اخلرب املتقصى لبعض هذه اللفظة اجململة اليت ذكرهتا و الدليل على أن ا
أن هذه الساعة اليت يف اجلمعة إمنا يستجاب فيها دعاء املصلي دون غريه و فيه اختصار أيضا ليست هذه اللفظة اليت 

  أذكرها مبتقصاة لكلها 

   يوافقها ال: يف خرب حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة و خرب سعيد بن احلارث : قال أبو بكر  - ١٧٣٦
  مؤمن و هو يصلي فيسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه : قال يف خرب حممد بن إبراهيم 



  ال يوافقها مسلم و هو يف صالة يسأل اهللا خريا إال آتاه إياه : و قال يف خرب سعيد بن احلارث 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ا يف البابني قبل و البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا باب ذكر اخلرب املتقصى للفظتني اجململتني اللتني ذكرهتم
أعلم أن دعاء املصلي القائم يستجاب يف تلك الساعة من يوم اجلمعة دون دعاء غري املصلي و دون دعاء املصلي 

  غري القائم و ذكر قصر تلك الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة 

حدثنا إمساعيل أخربنا : و بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قاال أخربنا أبو طاهر نا أب - ١٧٣٧
قال أبو القاسم صلى اهللا عليه : أيوب و حدثنا حممد بن بشار نا عبد الوهاب نا أيوب عن حممد عن أيب هريرة قال 

   أعطاه إياه إن يف اجلمعة لساعة ال يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل اهللا فيها خريا إال: و سلم 
  إياه : يزهدها يقللها ليس يف خرب ابن علية : و قال بيده قلنا : بندار : و قال بيده يقللها و يزهدها و قال 

  باب ذكر البيان أن الساعة اليت ذكرناها هي يف كل مجعة من اجلمعات ال يف

  بعضها دون بعض 

رقي نا حممد بن عبيد نا حممد بن إسحاق عن حممد بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - ١٧٣٨
جئت الطور فلقيت هناك كعب : إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال 

األحبار فحدثته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و حدث عن التوراة فما اختلفنا حىت مررت بيوم اجلمعة قلت 
يف كل مجعة ساعة ال يوافقها مؤمن و هو يصلي فيسأل اهللا شيئا إال أعطاه :  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا

  إياه 
صدق : ما كذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجع فتال مث قال : بل يف كل سنة فقلت : فقال كعب 

  وله مع قصة عبد اهللا بن سالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف كل يوم مجعة مث ذكر احلديث بط
  إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكن احلديث صحيح فقد توبع عليه : قال األلباين 

باب ذكر الدليل أن الدعاء باخلري مستجاب يف تلك الساعة من يوم اجلمعة دون الدعاء باملأمث قال أبو بكر يف خرب 
   أعطاه إياه ابن سريين عن أيب هريرة يسأل اهللا فيها خريا إال

  باب ذكر وقت تلك الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء من يوم اجلمعة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي أخربين خمرمة عن أبيه عن أيب بردة بن  - ١٧٣٩
اهللا عليه و سلم يف شأن  قال يل عبد اهللا بن عمر أمسعت أباك حيدث عن رسول اهللا صلى: أيب موسى األشعري قال 

هي ما بني أن جيلس : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قلت نعم مسعته يقول : ساعة اجلمعة ؟ قال 
  اإلمام على املنرب إىل أن تقضى الصالة 

رمة عن خمرمة أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبد الرمحن نا عمي حدثين ميمون بن حيىي ـ و هو ابن أخي خم
  عن أبيه هبذا االسناد مثله سواء 



  باب ذكر الدليل أن الدعاء يف تلك الساعة يستجاب يف الصالة النتظار الصالة

كما تأوله عبد اهللا بن سالم أن منتظر الصالة يف صالة مع الدليل على أن الدعاء باخلري يف صالة الفريضة جائز إذ 
يف خرب أيب موسى أن تلك الساعة هي ما بني جلوس اإلمام على املنرب إىل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم 

  تقضى الصالة و إمنا تقضى الصالة يف هذا الوقت صالة اجلمعة ال غريها 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا ابن أيب عدي عن ابن عون عن حممد عن أيب هريرة قال  - ١٧٤٠
إن يف اجلمعة لساعة ال يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل اهللا فيها خريا إال : هللا عليه و سلم قال أبو القاسم صلى ا

  يزهدها : و قال بيده على رأسه قلنا : أعطاه إياه قال ابن عون 
  يف اخلرب داللة على إباحة الدعاء يف القيام يف الصالة : قال أبو بكر 

  تلك الساعة بعد علمه إياها باب ذكر إنساء النيب صلى اهللا عليه و سلم وقت

و الدليل على أن العامل قد خيرب بالشيء مث ينساه و حيفظه عنه بعض من مسعه منه ألن أبا موسى األشعري و عمرو بن 
عوف املزين قد أخربا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم تلك الساعة و النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أنه قد 

س الذي كنت بينت يف كتاب النكاح ـ أن العامل قد حيدث بالشيء مث ينساه ـ عند ذكرى أنسيها و هذا من اجلن
طعن من طعن يف خرب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و 

ن دينار عن أيب فذكرت ذلك البن شهاب فلم يعرفه و خرب عمرو اب: سلم حلكاية ابن علية عن ابن جريج قال 
معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم بالتكبري هو من هذا اجلنس أيضا قال أبو 

  ال أعرفه و قد حدث به : معبد بعد ما سئل عنه 

ر نا يونس أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا سريج بن النعمان نا فليح و حدثنا أمحد بن األزه - ١٧٤١
و اهللا لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة : قلت : بن حممد نا فليح عن سعيد بن احلارث عن أيب سلمة قال 

يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة اليت يف : أن يكون عنده منها علم فأتيته فذكر حديثا طويال و قال قلت 
إين قد كنت أعلمتها مث أنسيتها : نا النيب صلى اهللا عليه و سلم عنها فقال سأل: اجلمعة فهل عندك منها علم ؟ فقال 

  كما أنسيت ليلة القدر مث خرجت من عنده فدخلت على عبد اهللا بن سالم فذكر احلديث بطوله 
رجاله ثقات رجال الشيخني لكن فليح وهو ابن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه أشار إليه احلافظ : قال األلباين 

  صدوق كثري اخلطأ : وله بق

  مجاع أبواب الغسل للجمعة

  باب إجياب الغسل للجمعة

مثل اللفظة اليت ذكرت قبل أن األمر إذا كان لعلة فمىت كانت العلة قائمة كان األمر واجبا إذ النيب صلى اهللا عليه 
البلوغ ـ و إن كان  غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم لعلة أي أن اإلحتالم بلوغ فمىت كان: و سلم قال 

بغري إحتالم ـ فالغسل يوم اجلمعة واجب على البالغ و لو كان احلكم بالنظري و الشبيه غري جائز على ما زعم 



بعض من خالفنا يف هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ و مل حيتلم مل جيب عليه غسل يوم اجلمعة و من احتلم 
  عليه غسل يوم اجلمعة و هذا ال يقوله من يعقل أحكام اهللا و دينه و هو ابن ثنيت عشرة سنة أو أكثر وجب 

ثنا سفيان عن صفوان بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال  - ١٧٤٢
 صلى اهللا إن رسول اهللا: رواية و قال سعيد : سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري ـ قال عبد اجلبار 

  غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم : عليه و سلم قال 
ثنا أبو عقلمة و هو ـ الفروي ـ ثنا صفوان بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يقوب الدورقي و حممد ابن هشام قاال 

  سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري 
  اجلمعة واجب على كل حمتلم غسل يوم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  و ثنا يعقوب الدورقي مرة قال ثنا عبد اهللا بن حممد أبو علقمة 
  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان بن سليم هبذا اإلسناد مبثله 

ي واجب على البطالن ال وجوب واجب أ: باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 
  : فرض ال جيزئ غريه على أن يف اخلرب أيضا اختصار كالم سأبينه بعد إن شاء اهللا تعاىل 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال أخربنا الليث عن  - ١٧٤٣
و سعيد ـ عن أيب بكر بن املنكدر أن عمرو بن سليم أخربه خالد ـ و هو ابن يزيد ـ عن ابن أيب هالل ـ و ه

إن الغسل يوم اجلمعة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه 
  على كل حمتلم و السواك و أن ميس من الطيب ما يقدر عليه 

بن عبد الرحيم البزاز أنا عبد اهللا بن رجاء أبو عمرو بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حيىي حممد - ١٧٤٤
البصري ثنا سعيد بن سلمة عن حممد بن املنكدر عن أيب بكر بن املنكدر عن عمرو بن سليم عن أيب سعيد اخلدري 

  غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم و ميس طيبا إن عنده : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

أبو طاهر نا أبو بكر أخربنا علي بن عبد اهللا ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن أيب بكر بن املنكدر أنا  - ١٧٤٥
الغسل يوم اجلمعة : أنه شهد على رسول اهللا أنه قال : حدثين عمرو بن سليم قال أشهد على أيب سعيد اخلدري 

  واجب على كل حمتلم و أن يسنت و أن ميس طيبا إن وجد 
  الغسل فأشهد أنه واجب و أما اإلستنان فاهللا أعلم أواجب هو أم ال ؟ و لكن هكذا حدث أما : قال عمرو 

الغسل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : و قد روى زهري بن حممد عن حممد بن املنكدر عن جابر  - ١٧٤٦
  يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم 

ـ فارسي األصل سكن الفسطاط ـ نا عمرو بن أيب سلمة نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن مهدي العطار 
  زهري 

لست أنكر أن يكون حممد بن املنكدر مسع من جابر ذكر إجياب الغسل على احملتلم دون التطيب و : و قال أبو بكر 
  دون االستنان 



و سلم إجياب الغسل  و روى عن أخيه أيب بكر بن املنكدر عن عمرو بن سليم عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه
  : و إمساس الطيب إن كان عنده ألن داوود بن أيب هند قد روى عن أيب الزبري عن جابر 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم على كل رجل مسلم يف كل سبعة أيام غسل يوم و هو يوم اجلمعة 
  حديث صحيح وإسناده ضعيف حممد بن املهدي مل أجد من ترمجه : قال األعظمي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا ابن أيب عدي عن داود و ثنا أبو اخلطاب ثنا بشر ـ يعين ابن  - ١٧٤٧
ففي هذا اخلرب قد قرن النيب صلى اهللا عليه : املفضل ـ ثنا داود و ثنا بندار نا عبد الوهاب عن داود قال أبو بكر 

رب صلى اهللا عليه و سلم أهنن على كل حمتلم و السواك و سلم السواك و إمساس الطيب إىل الغسل يوم اجلمعة فأخ
تطهري للفم و الطيب مطيب للبدن و أذهابا لريح املكروهة عن البدن و مل نسمع مسلما زعم أن السواك يوم اجلمعة 

و ال إمساس الطيب فرض و الغسل أيضا مثلهما و يستدل يف األبواب األخر بدالئل غري مشكلة إن شاء اهللا أن 
  وم اجلمعة ليس بفرض ال جيزئ غريه غسل ي

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا و الدليل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بغسل يوم اجلمعة 
  من أتاها دون من مل يأت اجلمعة 

يمون ثنا الوليد عن األوزعي عن حيىي بن أيب كثري عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن م - ١٧٤٨
أيب سلمة عن أيب هريرة و ثنا حممد بن مسكني اليمامي ثنا بشر ـ يعين ابن بكر ـ نا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري 

ل بينما عمر بن اخلطاب خيطب الناس يوم اجلمعة إذ دخ: حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن حدثين أبو هريرة قال 
يا أمري املؤمنني ما زدت حني : قال عثمان ! ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ؟ : عثمان بن عفان فعرض به فقال 

أو مل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا جاء : الوضوء أيضا : مسعت النداء أن توضأت مث أقبلت قال 
  ! أحدكم اجلمعة فليغتسل ؟ 

  يوم اجلمعة : الناس و مل يقل  خيطب: يف خرب الوليد 

باب أمر اخلاطب بالغسل يوم اجلمعة يف خطبة اجلمعة و الدليل على أن اخلطبة ليست بصالة كما توهم بعض الناس 
  إذ اخلطبة لو كانت صالة ما جاز أن يتكلم فيها ماال جيوز من الكالم يف الصالة 

مسعت الزهري يقول مسعت ساملا خيرب : العالء ثنا سفيان قال  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن - ١٧٤٩
مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول و ثنا سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري : عن أبيه قال 

نكم اجلمعة من جاء م: أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو على املنرب يقول : عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه 
  فليغتسل 

: أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا أبو بكر نا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال  - ١٧٥٠
  إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو خيطب و هو يقول 



ة نا الفضيل ـ يعين ابن سليمان ـ نا موسى بن عقبة عن نافع أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسن بن قزع - ١٧٥١
  إذا جاء أحدكم املسجد فليغتسل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال و هو خيطب الناس : عن ابن عمر 
  حديث صحيح والفضيل فيه كالم من جهة حفظه لكن يشهد له الطرق املتقدمة : قال األلباين 

ل لشهود اجلمعة و هذه اللفظة أيضا من اجلنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة اجململة اليت يف باب أمر النساء بالغس
  خرب أيب سعيد و بيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بالغسل من أتى اجلمعة دون من حبس عنها 

هللا اخلزاعي أخربنا زيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا زيد بن حباب و ثنا عبدة بن عبد ا - ١٧٥٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أتى اجلمعة : حدثين عثمان بن واقد العمري حدثين نافع عن ابن عمر قال 

  من الرجال و النساء فليغتسل و من مل يأهتا فليس عليه غسل من الرجال و النساء 
  هذا حديث ابن رافع 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 
   ٣٩٥٨يف إسناده ضعف فانظر الضعيفة : اين قال األلب

  باب ذكر علة ابتداء األمر بالغسل للجمعة

كان الناس عمال : حدثنا حممد بن الوليد ثنا قريش بن أنس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  - ١٧٥٣
  لو اغتسلتم : أنفسهم فكانوا يروحون إىل اجلمعة كهيئتهم فقيل هلم 

  إسناده حسن قريش صدوق تغري بآخره لكن املنت ثابت بأسانيد أخرى : قال األعظمي 

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ثنا عمي قال أخربين عمرو ـ و هو ابن احلارث ـ عن عبيد اهللا  - ١٧٥٤
م كان الناس ينتابون يوم اجلمعة من منازهل: بن أيب جعفر أن حممد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة أهنا قالت 

من العوايل فيأتون يف العباء و يصيبهم الغبار و العرق فيخرج منهم الريح فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا : منهم و هو عندي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ابن بالل ـ عن عمرو ـ و هو  حدثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا ابن وهب أخربنا سليمان ـ و هو - ١٧٥٥
أن رجلني من أهل العراق أتياه فسأاله عن الغسل يوم : ابن أيب عمرو موىل املطلب ـ عن عكرمة عن ابن عباس 

اجلمعة أواجب هو ؟ فقال هلما ابن عباس من اغتسل فهو أحسن و أطهر و سأخربكم ملاذا بدأ الغسل كان الناس يف 
سلم و سلم حمتاجني يلبسون الصوف و يسقون النخل على ظهورهم و كان  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و

املسجد ضيقا مقارب السقف فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة يف يوم صائف شديد احلر و منرب 
قصري إمنا هو ثالث درجات فخطب الناس فعرق الناس يف الصوف فثارت أرواحهم ريح العرق و الصوف حىت 

أيها الناس : يؤدي بعضهم بعضا حىت بلغت أرواحهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو على املنرب فقال  كان
  إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا و ليمس أحدكم أطيب ما جيد من طيبه أو دهنه 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  باب ذكر دليل أن الغسل يوم اجلمعة فضيلة ال فريضة

ثنا األعمش و قال : عقوب بن إبراهيم الدورقي و سلم بن جنادة قاال ثنا أبو معاوية قال يعقوب حدثنا ي - ١٧٥٦
من توضأ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : سلم بن جنادة 

بينه و بني اجلمعة و زيارة ثالثة أيام و يوم اجلمعة فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فدنا و أنصت و استمع غفر له ما 
  من مس احلصى فقد لغا 

حدثنا أمحد بن املقدام العجل ثنا يزيد ـ يعين ابن زريع ـ ثنا شعبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن  - ١٧٥٧
  من توضأ فيها و نعمت و من اغتسل فذاك أفضل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : جندب 

  حسن مبجموع طرقه :  قال األلباين

  باب ذكر فضيلة الغسل يوم اجلمعة إذا ابتكر املغتسل إىل اجلمعة فدنا و

  أنصت و مل يلغ 

حدثنا حممد بن العالء بن كريب و حممد بن حيىي بن الضريس و عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي قال حممد بن  - ١٧٥٨
سني بن علي عن عبد الرمحن يزيد بن جابر عن أيب أنبأنا ح: حدثنا حسني و قال عبدة : العالء و ابن الضريس 

من غسل و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ذكر يوم اجلمعة : األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس 
  اغتسل و غدا و ابتكر فدنا و أنصت و مل يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها و قيامها 

  من غسل بالتخفيف : اجلمعة و قال و ذكر يوم : مل يقل حممد بن العالء 
  كتب له بكل خطوة : و قال ابن الضريس 

  جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته و اغتسل : من غسل و اغتسل فمعناه : من قال يف اخلرب : قال أبو بكر 
  غسل و اغتسل أراد غسل رأسه و اغتسل فغسل سائر اجلسد كخرب طاووس عن ابن عباس : و من قال 

  إسناده صحيح وقد أعل بعلة غري قادحة : األلباين  قال

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن ابن  - ١٧٥٩
زعموا : قلت البن عباس : إسحاق حدثين حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري عن طاووس اليماين قال 

اغتسلوا يوم اجلمعة و اغسلوا رؤسكم و إن مل تكونوا جنبا و مسوا من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أن 
  أما الطيب فال أدري و أما الغسل فنعم : الطيب قال ابن عباس 

كثري باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم اجلمعة و إن املغتسل ال يزل طاهرا إىل اجلمعة األخرى أن كان حيىي بن أيب 
  مسع هذا اخلرب من عبد اهللا بن أيب قتادة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا هارون بن مسلم صاحب احلناء أبو احلسن  - ١٧٦٠
دخل علي أبو قتادة يوم اجلمعة و أنا أغتسل : ثنا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة قال 

من : قال غسلك هذا من جنابة ؟ قلت نعم قال فأعد غسال آخر إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



  اغتسل يوم اجلمعة مل يزل طاهرا إىل اجلمعة األخرى 
  هذا حديث غريب مل يروه غري هارون : قال أبو بكر 
   ٢٣٢١إسناده حسن وهو خمرج يف الصحيحة : قال األلباين 

  ب ـ الطيب و التسوك و اللبس للجمعة مجاع أبوا

  باب األمر بالتطيب يوم اجلمعة إذ من احلقوق على املسلم التطيب إذا كان

  واجدا له 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حبيب احلارثي ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت عمرو بن دينار حيدث عن  - ١٧٦١
حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام و : ليه و سلم أنه قال عن النيب صلى اهللا ع: طاووس عن أيب هريرة 
  أن ميس طيبا إن وجده 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

باب فضيلة التطيب و التسوك و لبس أحسن ما جيد املرء من الثياب بعد االغتسال يوم اجلمعة و ترك ختطي رقاب 
  للمرء هبا قبل اجلمعة و اإلنصات عند خروج اإلمام حىت تقضى الصالة  الناس و التطوع بالصالة مبا قضى اهللا

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي نا إمساعيل بن إبراهيم عن حممد بن إسحاق  - ١٧٦٢
مسعنا : اال حدثين حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن و أيب أمامة بن سهل عن أيب هريرة و أيب سعيد ق

من اغتسل يوم اجلمعة و اسنت و مس من الطيب إن كان عنده و لبس من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
أحسن ثيابه مث جاء إىل املسجد و مل يتخط رقاب الناس مث ركع ما شاء اهللا أن يركع مث أنصت إذا خرج إمامه حىت 

   كانت قبلها يصلي كانت كفارة ملا بينها و بني اجلمعة اليت
  و ثالثة أيام زيادة إن اهللا جعل احلسنة بعشر أمثاهلا : يقول أبو هريرة 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب فضيلة االدهان يوم اجلمعة و التجميع بني االدهان و بني التطيب يوم

  اجلمعة 

ابن عجالن عن سعيد املقربي عن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا شعيب نا الليث عن - ١٧٦٣
من اغتسل يوم اجلمعة فأحسن الغسل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه عن عبد اهللا بن وديعة عن أيب ذر 

مث لبس من صاحل ثيابه مث مس من دهن بيته ما كتب اهللا له أو من طيبه مث مل يفرق بني اثنني كفر اهللا عنه ما بينه و 
  صدق و زيادة ثالثة أيام : فذكرهتا لعمارة بن عمرو بن حزم قال : بلها قال سعيد بني اجلمعة ق
  إسناده حسن : قال األلباين 



هبذا : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن عن سعيد املقربي عن أبيه  - ١٧٦٤
  احلديث 

  عن سعيد عن أبيه : عن أبيه هذا عندي و هم و الصحيح  و: أحفظه من فيه : قال أبو بكر قال لنا بندار 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب استحباب اختاذ املرء يف اجلمعة ثيابا سوى ثويب املهنة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا عمرو بن أيب سلمة عن زهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن  - ١٧٦٥
أن النيب صلى اهللا عليه و : عروة عن أبيه عن عائشة و عن حيىي بن سعيد عن رجل منهم عائشة و عن حيىي ابن 

ما على أحدكم إن وجد : سلم خطب يوم اجلمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  سعة أن يتخذ ثوبني جلمعته سوى ثويب مهنته 

  حديث صحيح لشاهده : قال األلباين 

  استجاب لبس اجلبة يف اجلمعة إن كان احلجاج بن أرطاة مسع هذا اخلرب منباب 

  أيب بن جعفر حممد بن علي 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا احلسن بن الصباح البزاز ثنا حفص ـ يعين ابن غياث ـ عن حجاج عن أيب  - ١٧٦٦
  يلبسها يف العيدين و يوم اجلمعة  كانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم جبة: جعفر عن جابر بن عبد اهللا قال 

  إسناده ضعيف لعنعنة احلجاج : قال األلباين 

  مجاع أبواب التهجري إىل اجلمعة و املشي إليها

  باب فضل التكبري إىل اجلمعة مغتسال و الدنو من اإلمام و اإلستماع و

  األنصات 

بن أيب يزيد نا حممد بن يوسف قال ثنا سفيان أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا موسى نا أبو أمحد و ثنا سعيد  - ١٧٦٧
قال رسول اهللا صلى : عن عبد اهللا بن عيسى عن حيىي بن احلارث عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس قال 

من غسل و اغتسل مث غدا و ابتكر و جلس من اإلمام قريبا فاستمع و أنصت كان له من األجر : اهللا عليه و سلم 
  و قيامها أجر سنة صيامها 

  كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها و قيامها : هذا حديث أيب موسى و يف حديث حممد بن يوسف 

  باب متثيل املهجرين إىل اجلمعة يف الفضل باملهدين و الدليل على أن من سبق

  بالتهجري كان أفضل من إبطائه 



شر ـ يعين ابن إمساعيل ـ عن األوزاعي أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا زياد بن أيوب أبو هاشم نا مب - ١٧٦٨
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثين حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

  املستعجل إىل الصالة كاملهدي بدنة و الذي يليه كاملهدي بقرة و الذي يليه كاملهدي شاة و الذي يليه كاملهدي طريا 

  لوس املالئكة على أبواب املسجد يوم اجلمعة لكتبة املهجرين إليهاباب ذكر ج

  على منازهلم و وقت طيهم للصحف الستماع اخلطبة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار ثنا سفيان نا الزهري و ثنا سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان عن  - ١٧٦٩
إذا كان يوم اجلمعة كان : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا: الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

على كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون الناس على منازهلم األول فاألول فإذا خرج اإلمام طويت 
و استمعوا اخلطبة فاملهجر إىل الصالة : فإذا جلس اإلمام طووا الصحف و قاال مجيعا : الصحف و قال عبد اجلبار 

هدي بدنة مث الذي يليه كمهدي بقرة مث الذي يليه كمهدي كبشا حىت ذكر الدجاجة و البيضة و قال املخزومي كامل
  كمهدي الكبش : كمهدي البقرة و قال : 

باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب املسجد يوم اجلمعة من املالئكة لكتبة املهجرين إليها و الدليل 
  عليهما اسم مجاعة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أوقع على امللكني اسم املالئكة على أن االثنني قد يقع 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إمساعيل ـ يعين ابن جعفر ـ ثنا العالء و حدثنا حممد بن  - ١٧٧٠
مسعت العالء : ثنا شعبة قال : قال  بشار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن العالء و ثنا أبو موسى حدثين حممد بن جعفر

و ثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع نا يزيد ـ يعين ابن زريع ـ نا روح بن القاسم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه 
على كل باب من أبواب املسجد يوم اجلمعة ملكان يكتبان : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة 

جل قدم بدنة و كرجل قدم بقرة و كرجل قدم شاة وكرجل قدم طريا و كرجل قدم بيضة فإذا األول فاألول كر
  قعد اإلمام طويت الصحف 

  فإذا قعد طويت الصحف : و قال بندار 
  قدم طائرا : و قال علي بن حجر 

  فإذا خرج اإلمام طويت الصحف : قال ابن بزيع 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 
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بن خزمية: كتاب  ا   صحيح 
وري : املؤلف  لنيساب ا لسلمي  بكر ا أبو  بن خزمية  إسحاق  بن   حممد 

  باب ذكر دعاء املالئكة للمتخلفني عن اجلمعة بعد طيهم الصحف

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي القطعي ثنا حجاج بن منهال ثنا مهام ثنا مطر و حدثنا أبو حامت  - ١٧٧١
عن النيب صلى اهللا عليه و : نا املقرئ أخربين مهام عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سهل بن حممد 
تبعث املالئكة على أبواب املسجد يوم اجلمعة يكتبون جميء الناس فإذا خرج اإلمام طويت الصحف : سلم أنه قال 

ان ضاال فاهده و إن كان مريضا فاشفه ما حبس فالنا ؟ اللهم إن ك: و رفعت األقالم فتقول املالئكة بعضهم لبعض 
  و إن كان عائال فأغنه 

  هذا حديث املقرئ 
يقول بعضهم لبعض اللهم إن كان ضاال : تقعد املالئكة على أبواب املسجد و قال أيضا : قال : و قال القطعي 

  فاهده إن كان إىل آخره 
  تج به مسلم إسناده ضعيف مطر هو الوراق سيئ احلفظ لذلك مل حي: قال األلباين 

يف : باب فضل املشي إىل اجلمعة و ترك الركوب و استحباب مقاربة اخلطا لتكثر اخلطا فيكثر األجر قال أبو بكر 
  كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها و قيامها قد أمليته قبل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : خرب أوس بن أوس 

  و النهي عن السعي إليها باب األمر بالسكينة يف املشي إىل اجلمعة

و الدليل على أن االسم الواحد يقع على فعلني يؤمر بأحدمها و يزجر عن اآلخر باالسم الواحد فمن ال يفهم العلم 
يا { : و ال مييز بني املعنيني قد خيطر بباله أهنما خمتلفان قد أمر اهللا عز و جل يف نص كتابه بالسعي إىل اجلمعة يف قوله 

و النيب املصطفى قد هنى عن السعي إىل } منوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا أيها الذين آ
فإذا : إذا أتيتم الصالة فعليكم السكينة و الوقار و قال صلى اهللا عليه و سلم : الصالة فقال صلى اهللا عليه و سلم 

هللا عز و جل أمر بالسعي إىل اجلمعة و النيب صلى اهللا أتيتم الصالة فال تسعوا إليها و امشوا و عليكم السكينة فا
عليه و سلم قد هنى عن السعي إىل الصالة فالسعي الذي أمر اهللا به إىل اجلمعة هو املضي إليها غري السعي الذي 
زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إتيان الصالة ألن السعي الذي زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم هو اخلبب و 

شدة املشي إىل الصالة الذي هو ضد الوقار و السكينة فما أمر اهللا عز و جل به غري ما زجر النيب صلى اهللا عليه و 
إذا أتيتم : خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم : سلم عنه و إن كان االسم الواحد قد يقع عليهما مجيعا قال أبو بكر 

  الصالة فعليكم بالسكينة و الوقار 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا إمساعيل بن موسى الفزاري أخربنا إبراهيم يعين ـ ابن سعد ـ عن أبيه أخرب - ١٧٧٢
إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سلمة و الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

ينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم اقيمت الصالة فال تأتوها و أنتم تسعون و أتوها و أنتم متشون عليكم السك
  فاقضوا 



مجاع أبواب األذان و اخلطبة يف اجلمعة و ما جيب على املأومني يف ذلك الوقت من االستماع للخطبة و االنصات هلا 
  و ما أبيح هلم من األفعال و ما هنوا عنه 

اهللا جل و عال بالسعي إىل اجلمعة باب ذكر األذان الذي كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي أمر 
  إذا نودي به و الوقت الذي كان ينادى به و ذكر من أحدث النداء األول قبل خروج اإلمام 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى نا أبو عامر نا ابن أيب ذئب عن الزهري عن السائب ـ و هو ابن يزيد  - ١٧٧٣
آن يوم اجلمعة إذا خرج اإلمام و إذا قامت الصالة يف زمن النيب صلى كان النداء الذي ذكر اهللا يف القر: ـ قال 

  اهللا عليه و سلم و أيب بكر و عمر حىت كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حىت الساعة 
أذانان أمل : ة يقال هلما اإلقامة و األذان و اإلقام: و إذا قامت الصالة يريد النداء الثاين : قال أبو بكر يف قوله 

بني كل أذانني صالة و إمنا أراد بني كل أذان و إقامة و العرب قد تسمي : تسمع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
و ورثة أبويه : و ألبويه لكل واحد منهما السدس و قال : الشيئني باسم الواحد إذا قرنت بينهما قال اهللا عز و جل 

كان طعامنا على عهد رسول اهللا : ا أب و أم فسمامها اهللا أبوين و من هذا اجلنس خرب عائشة فألمه الثلث و إمنا مه
صلى اهللا عليه و سلم األسودين التمر و املاء و إمنا السواد للتمر خاصة دون املاء فسمتهما عائشة األسودين ملا 

عمر ال كما توهم من ظن أنه عمر بن  سنة العمرين و إمنا أريد أبو بكر و: قرنت بينهما و من هذا اجلنس قيل 
  و إذا قامت الصالة النداء الثاين املسمى إقامة : اخلطاب و عمر بن عبد العزيز و الدليل على أنه أراد بقوله 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ذان كان األ: و كيع عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : أن سلم بن جنادة حدثنا  - ١٧٧٤
على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب بكر و عمر أذانني يوم اجلمعة حىت كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر 

  باألذان األول بالزوراء 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب فضل أنصات املأموم عند خروج اإلمام قبل اإلبتداء يف اخلطبة

يف خرب أيب سعيد و أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه : م قال أبو بكر ضد قول من زعم أن كالم اإلمام يقطع الكال
و أنصت إذا خرج إمامه و كذلك يف خرب سلمان أيضا و أيب أيوب األنصاري قد خرجت خرب أيب سعيد و : و سلم 

  أيب هريرة فيما تقدم من الكتاب 

ادي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن شوكر بن رافع البغد - ١٧٧٥
إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أيب حيىي عن عبد اهللا بن كعب ابن مالك عن أيب أيوب 

من اغتسل يوم اجلمعة و مس من طيب إن كان : يقول : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : األنصاري قال 
ه مث خرج إىل املسجد فريكع إن بدا له و مل يؤذ أحد مث أنصت إذا خرج أمامه حىت عنده و لبس من أحسن ثياب

  يصلي كان كفارة ملا بينهما و بني اجلمعة اآلخرى 
إن اإلنصات عند العرب قد يكون األنصات عن مكاملة بعضهم بعضا : هذا من اجلنس الذي أقول : قال أبو بكر 



و إذا قرئ { كانوا يتكلمون يف الصالة فنزلت : عاء كخرب أيب هريرة دون قراءة القرآن و دون ذكر اهللا و الد
: فإمنا زجروا يف اآلية عن مكاملة بعضهم بعضا و أمروا باإلنصات عند قراءة القرآن } القرآن فاستمعوا له و أنصتوا 

م حميط أن النيب صلى اإلنصات عن كالم الناس ال عن قراءة القرآن و التسبيح و التكبري و الذكر و الدعاء إذ العل
مث أنصت إذا خرج اإلمام حىت يصلي أن ينصت شاهد اجلمعة فال يكرب مفتتحا لصالة : اهللا عليه و سلم مل يرد بقوله 

اجلمعة و ال يكرب للركوع و ال يسبح يف الركوع و ال يقول ربنا لك احلمد بعد رفع الرأس من الركوع و ال يكرب 
سبح يف السجود و ال يتشهد يف القعود و هذا ال يتومهه من يعرف أحكام اهللا و دينه عند اإلهواء إىل السجود و ال ي

عن مكاملة الناس ال عما أمر املصلي من التكبري و القرءة و التسبيح و : فالعلم حميط أن معىن اإلنصات يف هذا اخلرب 
إن ثبت ـ و إذا قرأ فأنصتوا أي  الذكر الذي أمر به يف الصالة فهكذا معىن خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ـ

أنصتوا عن الكالم الناس و قد بينت معىن اإلنصات و على كم معىن ينصرف هذا اللفظ يف املسألة اليت أمليتها يف 
  القراءة خلف اإلمام 

  إسناده حسن : قال األلباين 
بل هو حديث ثابت : ال ق -" إن ثبت وإذا قرأ فأنصتوا أي انصتوا عن كالم الناس " وعلق على قول املصنف 

  ومحله على املعىن الذي كره املصنف بعيد واهللا أعلم . . صحيح وقد صححه اإلمام مسلم 

  باب ذكر أن موضع قيام النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اخلطبة كان قبل

اليت هلا أمر النيب  إختاذه املنرب و الدليل على أن اخلطبة على األرض جائزة من غري صعود املنرب يوم اجلمعة و العلة
  صلى اهللا عليه و سلم باختاذ املنرب إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة اإلمام إذا كثروا إذا خطب على املنرب 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخربنا عيسى ـ يعين بن يونس ـ عن املبارك ـ و هو ابن  - ١٧٧٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم يوم اجلمعة يسند ظهره  :فضالة ـ عن احلسن عن أنس ابن مالك قال 

ابنو يل منربا فبنوا له املنرب فتحول : إىل سارية من خشب أو جدع أو خنلة ـ شك املبارك ـ فلما كثر الناس قال 
فاحتضنها  إليه حنت اخلشبة حنني الواله فما زالت حىت نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املنرب فأتاها

  فسكنت 
  الواله يريد به املرأة إذا مات هلا ولد : قال أبو بكر 
إسناده ضعيف املبارك واحلسن وهو البصري مدلسان واألول تدليسه تدليس التسوية فال فائدة تذكر : قال األلباين 

  من تصرحيه بالتحديث عن شيخه عند ابن حبان 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم على املنرب و صفة منرب النيب صلى اهللا عليه باب ذكر العلة اليت هلا حن اجلذع عند قيام ا
  و سلم و عدد درجة و اإلستناد إىل شيء إذا خطب على األرض 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن أيب طلحة  - ١٧٧٧
ى اهللا عليه و سلم كان يقوم يوم اجلمعة فيسند ظهره إىل جذع منصوب يف أن رسول اهللا صل: ثنا أنس بن مالك 

أال نصنع لك شيئا تقعد و كأنك قائم ؟ فصنع له منربا له درجتان و يقعد على : املسجد فيخطب فجاء رومي فقال 
سجد خبواره حزنا على الثالثة فلما قعد نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب خار اجلذع خوار الثور حىت ارتج امل



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املنرب فالتزمه و هو خيور فلما التزمه 
و الذي نفسي بيده لو مل التزمه ما زال هكذا حىت تقوم الساعة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سكت مث قال 

  ليه و سلم فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدفن يعين اجلذع حزنا على رسول اهللا صلى اهللا ع
  إن هذا بكى ملا فقد من الذكر : و يف خرب جابر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن وهو على شرط مسلم : قال األعظمي 

  باب استجاب األعتماد يف اخلطبة على القسي أو العصا استنانا بالنيب صلى

  عليه و سلم  اهللا

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عمرو بن متام املصري نا يوسف بن عدي نا مروان بن معاوية عن  - ١٧٧٨
أنه أبصر رسول اهللا صلى : عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي عن عبد الرمحن بن خالد ـ و هو العدواين ـ عن أبيه 

فوعيتها } و السماء و الطارق { : فسمعته يقول : حني أتاهم قال  اهللا عليه و سلم و هو قائم على قوس أو عصا
ما مسعت من هذا الرجل ؟ فقرأهتا عليهم فقال : يف اجلاهلية و أنا مشرك مث قرأهتا يف االسالم فدعتين ثقيف فقالوا 

  حنن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أنه ـ كما يقول ـ حق لتابعناه : من معهم من قريش 
إسناده ضعيف عبد الرمحن بن خالد العدواين جمهول كما قال احلسيين والطائفي خيطئ ويهم كما قال :  قال األلباين

  احلافظ 

  باب ذكر العود الذي منه أختذ منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 منرب رسول اهللا أختلفوا يف: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن أيب حازم قال  - ١٧٧٩
ما بقي من الناس أحد أعلم به مين هو من : صلى اهللا عليه و سلم من أي شيء هو فأرسلوا إىل سهل بن سعد فقال 

  أثل الغابة 
  األثل هو الطرفاء : قال أبو بكر 

ه حفظ ابن باب أمر اإلمام الناس باجللوس عند األستواء على املنرب يوم اجلمعة إن كان الوليد بن مسلم و من دون
  عباس يف هذا األسناد فأن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا اخلرب عن عطاء من النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي نا هشام ابن عمار نا الوليد نا ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح  - ١٧٨٠
ه و سلم على املنرب قال للناس إجلسوا فسمعه ابن مسعود و هو ملا استوى النيب صلى اهللا علي: عن ابن عباس قال 

  على باب املسجد فجلس فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم تعاىل يا ابن مسعود 
فيه اإلرسال الذي أشار إليه املصنف وعنعنة ابن جريج والوليد وكان يدلس تدليس التسوية وهشام : قال األلباين 

  بن عمار كان يتلقن 
باب أمر اإلمام الناس باجللوس عند االستواء على املنرب يوم : إلرسال أشار إليه املصنف يف ترمجة الباب قال ا( 



اجلمعة ان كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ بن عباس يف هذا اإلسناد فان أصحاب بن جريج أرسلوا هذا اخلرب 
  ) عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  طبة يوم اجلمعة و اجللسة بني اخلطبتني ضد قول من جهلباب ذكر عدد اخل

  السنة فزعم أن السنة بدعة و قال اجللوس بني اخلطبتني بدعة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم ثنا أبو حبر عبد الرمحن بن عثمان البكراوي نا عبيد اهللا بن عمر  - ١٧٨١
: اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة خطبتني جيلس بينهما قال أبو بكر  كان النيب صلى: ثنا نافع عن ابن عمر قال 

  كان حيىي بن سعيد جيل هذا الشيخ ـ يعين البكراوي : مسعت بندار يقول 
  إسناده صحيح لغريه عبد الرمحن البكراوي ضعيف لكن املنت ثابت برواية الثقات األثبات : قال األعظمي 

  تطويلها باب استجاب تقصري اخلطبة و ترك

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عمر هياج أبو عبد اهللا اهلمداين نا حيىي بن عبد الرمحن بن مالك بن  - ١٧٨٢
خطبنا : احلارث األرحيب حدثين عبد الرمحن بن عبد امللك بن أجبر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل 

إنين : أبا اليقظان لقد أبلغت و أوجزت فلو كنت نفست قال : له  عمار بن ياسر فأبلغ و أوجز فلما نزل قلنا
إن طول صالة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  و أقصروا اخلطبة فإن من البيان سحرا 
ثنا العالء بن عصيم اجلعفي ثنا عبد الرمحن بن عبد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به رجاء بن حممد العذري أبو احلسن 

  فلو كنت نفست : امللك بن أجبر هبذا األسناد مبثله و مل يقل 

  كانت خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قصدا : يف خرب جابر بن مسرة : قال أبو بكر  - ١٧٨٣

حمد اهللا و أثىن عليه كلمات طيبات عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ف: و يف خرب احلكم بن حزن  - ١٧٨٤
  خفيفات مباركات 

  وأمحد  ١٠٩٦إسناده حسنفيه شهاب بن خراش صدوق خيطئ واخلرب عند أيب داود : قال األعظمي 

  باب صفة خطبة النيب صلى اهللا عليه و سلم و بدؤه فيها حبمد اهللا و الثناء

  عليه 

بسطامي نا أنس ـ يعين ابن عياض ـ عن جعفر بن حممد و أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا احلسني عيسى ال - ١٧٨٥
كان : حدثنا عتبة بن عبد اهللا أخربنا عبد اهللا بن املبارك أنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر حممد عبد اهللا قال 

ه و من يضلل من يهد اهللا فال مضل ل: حيمد اهللا و يثين عليه مبا هو له أهل مث يقول : رسول اهللا اهللا يقول يف خطبته 
فال هادي له إن أصدق احلديث كتاب اهللا و أحسن اهلدى هدى حممد و شر األمور حمدثاهتا و كل حمدثة بدعة و 



بعثت أنا و الساعة كهاتني و كان إذا ذكر الساعة أمحرت وجنتاه : كل بدعة ضاللة و كل ضاللة يف النار مث يقول 
من ترك ماال فألهله و ترك دنيا : الساعة مسأتكم مث يقول  و عال صوته و اشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم

  أو ضياعا فإيل أو علي و أنا ويل املؤمنني 
  هذا لفظ حديث ابن املبارك 

  و لفظ أنس بن عياض هذا خمالف هلذا اللفظ 

  باب قراءة القرآن يف اخلطبة يوم اجلمعة

ن جعفر نا شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن عبد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حممد ب - ١٧٨٦
إال من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و ) ق ( ما حفظت : اهللا بن حممد بن معن عن ابنة احلارثة بن النعمان قالت 

  سلم يقرأ هبا يف كل مجعة و كان تنورنا و تنور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحدا 
  هذه هي أم هشام بنت حارثة ابنة احلارثة : قال أبو بكر 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن حممد بن أيب بكر عن حيىي بن عبد اهللا عن  - ١٧٨٧
و القرآن اجمليد من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ) ق ( قرأت : أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت 

  ذا خطب الناس يقرؤها كل مجعة على املنرب إ
  حيىي بن عبد اهللا هذا هو ابن عبد الرمحن بن سعد ابن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد : قال أبو بكر 

  باب الرخصة يف األستسقاء يف خطبة اجلمعة إذا قحط الناس و خيف من القحط

  هالك األموال و انقطاع السبل إن مل يغث اهللا مينه و طوله 

ـ يعين ابن جعفر ـ نا شريك ـ و هو أنا أبو طاهر نا أبو  - ١٧٨٨ بكر نا علي بن حجر الساعدي نا إمساعيل 
أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة من باب كان حنو دار القضاء و رسول اهللا : ابن عبد اهللا بن أيب منر عن أنس 

يا رسول اهللا :  قال صلى اهللا عليه و سلم قائم على املنرب خيطب استقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما مث
: فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه مث قال : هلكت األموال و انقطعت السبل فادع اهللا أن يغيثنا قال 

و ال و اهللا ما نرى يف السماء من سحاب و ال قزعة و ال ما بيننا و : اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس 
ـ يعين السماء ـ انتشرت مث  بني سلع من بيت و ال دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت 

مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة و رسول : فال و اهللا ما رأينا الشمس سبعا قال : أمطرت قال أنس 
انقطعت السبل فادع يا رسول اهللا هلكت األموال و : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم خيطب فاستقبله قائما فقال 

فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه مث قال اللهم حوالينا و ال علينا اللهم على : اهللا أن ميسكها عنا قال 
  فأقلعت و خرجنا منشي يف الشمس : اآلكام و الظراب و بطون األودية و منابت الشجر قال 

  أدري ال : فسألت أنسا أهو الرجل األول ؟ فقال : قال شريك 
  جبل : السلع : قال أبو بكر 



باب الدعاء حببس املطر عن البيوت و املنازل إذا خيف الضرر من كثرة األمطار و هدم املنازل و مسألة اهللا عز و 
  جل حتويل األمطار إىل اجلبال و األودية حيث ال خياف الضرر يف خطبة اجلمعة 

ابن جعفر ـ ثنا محيد عن أنس و حدثنا : إمساعيل ـ يعين  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا - ١٧٨٩
سئل : ثنا خالد ـ و هو ابن احلارث ـ ثنا محيد قال : أبو موسى حممد بن املثىن و علي بن احلسني الدرمهي قاال 

دبت قيل يوم اجلمعة يا رسول اهللا قحط املطر و أج: أنس هل كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه ؟ قال 
فما : فرفع يديه حىت رأيت بياض إبطيه فاستسقى و ما نرى يف السماء سحابة قال : األرض و هلك املال قال 

يا رسول : قضينا الصالة حىت إن الشاب القريب املنزل ليهمه الرجوع إىل أهله من شدة املطر فدامت مجعه فقالوا 
اللهم حوالينا و ال : لى اهللا عليه و سلم فقال بيده اهللا هتدمت البيوت و احتبست الركبان فتبسم رسول اهللا ص

  علينا فكشطت عن املدينة 
  قحط املطر : هذا لفظ حديث خالد بن احلارث غري أن أبا موسى قال 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب الرخصة يف تبسم اإلمام يف اخلطبة

  صلى اهللا عليه و سلم  فتبسم رسول اهللا: يف خرب محيد عن أنس : قال أبو بكر  - ١٧٩٠

  باب صفة رفع اليدين يف األستسقاء يف خطبة اجلمعة

ـ يعين ابن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ١٧٩١ : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ نا يزيد 
استسقاء فإنه كان كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يرفع يديه يف شيء من دعائه أو عند شيء من دعائه إال يف 

  يرفع يديه حىت يرى بياض إبطيه 

فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه قد : يف خرب شريك بن عبد اهللا عن أنس قال : قال أبو بكر  - ١٧٩٢
أمليته قبل يف خرب قتادة عن أنس ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االستسقاء يريد إال عند مسألة اهللا عز و 

أن يسقيهم و عند مسألته حببس املطر عنهم و قد أوقع الثاين أن حيبس املطر عنهم و الدليل على صحة ما  جل
تأولت أن أتس ابن مالك قد خرب شريك بن عبد اهللا عنه أنه رفع يديه يف اخلطبة على املنرب يوم اجلمعة حني سأل اهللا 

ال علينا فهذه اللفظة أيضا استسقاء إال أنه سأل اهللا أن اللهم حوالينا و : أن يغيثهم و كذلك رفع يديه حني قال 
  حيبس املطر عن املنازل و البيوت و تكون السقيا على اجلبال و اآلكام و األودية 

  باب اإلشارة بالسبابة على املنرب يف خطبة اجلمعة و كراهة رفع اليدين على

  املنرب يف غري االستسقاء 

نا يوسف بن موسى القطان ثنا جرير عن حصني و ثنا علي بن مسلم ثنا هشيم أنا أبو طاهر نا أبو بكر  - ١٧٩٣
: خطب بشر بن مروان و هو رافع يديه يدعو فقال عمارة : مسعت عمارة بن رويبة الثقفي قال : أخربنا حصني قال 



  شري بأصبعه قبح اهللا هاتني اليدين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب و ما يقول إال هكذا ي
  هذا حديث جرير 

شهدت عمارة بن رويبة الثقفي يف يوم عيد و بشر بن مروان خيطبنا فرفع يديه يف الدعاء و : و يف حديث هشيم 
  زاد و أشار هشيم بالسبابة 

  رأى بشر بن مروان على يوم اجلمعة : رواه شعبة و الثوري عن حصني فقاال : قال أبو بكر 

و حدثنا مسلم بن جنادة ثنا و كيع : أبو بكر ثنا حيىي بن حكيم نا أبو داود نا شعبة قال  أنا أبو طاهر نا - ١٧٩٤
  ـ : عن سفيان مجيعا عن حصني 

  قد أمليت خرب سهل بن سعد يف كتاب العيدين : باب حتريك السبابة عند اإلشارة هبا يف اخلطبة قال أبو بكر 

  يف اخلطبة إن صح اخلربباب النزول عن املنرب للسجود عند قراءة السجدة 

أخربنا الليث ثنا : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال  - ١٧٩٥
خطبنا رسول اهللا صلى : خالد ـ و هو ابن يزيد ـ عن ابن أيب هالل عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد أنه قال 

فلما مر بالسجدة نزل فسجد و سجدنا و قرأ هبا مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا  اهللا عليه و سلم يوما فقرأ ص
  إمنا هي توبة نيب و لكن أراكم قد استعددمت للسجود فنزل فسجد و سجدنا : للسجود فلما رآنا قال 

عبد أدخل بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن احلارث يف هذا االسناد إسحاق بن : قال أبو بكر 
اهللا أيب فروة بني سعيد بن أيب هالل و بني عياض و إسحاق ممن ال حيتج أصحابنا حبديثه و أحسب أنه غلط يف 

  إدخاله إسحاق بن عبد اهللا يف هذا األسناد 
  إسناده صحيح لوال اختالط سعيد بن أيب هالل لكن احلديث صحيح ملا له من الشواهد : قال األلباين 

ذا سئل اإلمام وقت خطبته على املنرب يوم اجلمعة ضد مذهب من توهم أن اخلطبة صالة و باب الرخصة يف العلم إ
  ال جيوز الكالم فيها مبا ال جيوز يف الصالة 

أخربنا األستاذ : و أخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد قال  - ١٧٩٦
ن حممد بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية نا علي بن اإلمام أبو طاهر حممد بن الفضل ب

يارسول اهللا مىت الساعة ؟ فأشار إليه الناس أن : على املنرب يوم اجلمعة فقال : حجر نا إمساعيل بن جعفر نا شريك 
: سلم عند الثالثة  ان اسكت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: اسكت فسأله ثالث مرات كل ذلك يشريون إليه 

إنك من أحببت قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حب اهللا و رسوله قال : و حيك ماذا أعددت هلا ؟ قال 
أقول أنا هو من أقراين قد أحتلم أو ناهز ـ فقال النيب صلى اهللا عليه و : سلم ساعة مث مر غالم شنئي قال أنس 

  إن أكمل هذا الغالم عمره فلن ميوت حىت يرى أشراطها : ها هو ذا قال : أين السائل عن الساعة ؟ قال : سلم 

  باب الرخصة يف تعليم اإلمام الناس ما جيهلون يف اخلطبة من غري سؤال يسأل

  األمام 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن حممد الزهري نا سلم بن قتيبة عن يونس بن إسحاق عن املغرية بن  - ١٧٩٧
يدخل عليكم من : ملا قدمت املدينة و النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقال : رير ابن عبد اهللا قال شبل عن ج

  فحمدت اهللا على ما أبالين : هذا الباب أو من هذا الفج من خري ذي مين أال و إن على و جهه مسحة ملك قال 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  على القادم من السفر إذا دخل املسجد باب الرخصة يف سالم اإلمام يف اخلطبة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو عمار احلسني بن حريث نا الفضل بن موسى عن يونس بن أيب إسحاق  - ١٧٩٨
ملا دنوت من مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن املغرية ـ و هو ابن شبل ـ عن جرير بن عبد اهللا قال 

يت فلبست حليت فدخلت و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب فسلم علي رسول اهللا أخنت راحليت و حلت عيب
يا عبد اهللا هل ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : صلى اهللا عليه و سلم فرماين الناس باحلدق فقلت جلليس يل 

إنه سيدخل عليكم : قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو خيطب إذ عرض له يف خطبته : من أمري شيئا ؟ قال 
  فحمدت اهللا على ما أبالين : من هذا الباب أو من هذا الفج من خري ذي مين و إن على وجهه ملسحة ملك قال 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب أمر اإلمام الناس يف خطبة يوم اجلمعة بالصدقة إذا رأى حاجة و فقرا

ن عبد الرمحن املخزومي نا سفيان عن ابن عجالن عن عياض بن عبد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد ب - ١٧٩٩
أن أبا سعيد اخلدري دخل يوم اجلمعة و مروان بن احلكم خيطب فقام يصلي فجاء : اهللا بن سعد بن أيب سرح 

ما : يرمحك اهللا إن كادوا ليفعلون بك قال : األحراس ليجلسوه فأىب حىت صلى فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له 
كنت ألتركهما بعد شيء رأيته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ذكر أن رجال جاء يوم اجلمعة و رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم خيطب يف هيئة بذة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمر له 

 عليه و سلم خيطب مث جاء يوم اجلمعة األخرى و رسول اهللا بثوبني و أمره فصلى ركعتني و رسول اهللا صلى اهللا
صلى اهللا عليه و سلم خيطب فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتصدقوا فألقى رجل أحد ثوبيه فصاح له 

إن هذا : خذ ثوبك مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو زجره و قال 
ل يف هيئة بذة فأمرت الناس أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمرت له بثوبني مث دخل اليوم فأمرت أن يتصدقوا فألقى دخ

  هذا أحد ثوبيه مث أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يصلي ركعتني 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب الرخصة يف قطع اإلمام اخلطبة لتعليم السائل العلم

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهري عبد اجمليد بن إبراهيم نا املقري ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن  - ١٨٠٠
يا رسول اهللا رجل : انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو خيطب فقلت : هالل عن أيب رفاعة العدوي قال 

: ترك خطبته فأتى بكرسي خلت قوائمه حديدا قال محيد  غريب جاء يسأل عن دينه ال يدري ما دينه ؟ فأقبل إيل و
  أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا فجعل يعلمين مما علمه اهللا مث أتى خطبته و أمت آخرها 



  باب نزول اإلمام عن املنرب و قطعه اخلطبة للحاجة تبدو له

عين ابن احلباب ـ عن حسني ـ و هو أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي نا زيد ـ ي - ١٨٠١
ـ حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب فأقبل احلسن و : ابن واقد 

صدق اهللا و رسوله إمنا : احلسني عليهما قميصان أمحران بعثران و يقومان فنزل فأخذمها فوضعهما بني يديه مث قال 
  فتنة رأيت هذين فلم أصرب مث أخذ يف خطبته  أموالكم و أوالدكم

  إسناده حسن : قال األعظمي 

ثنا أبو متيلة ثنا حسني بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج و زياد بن أيوب قاال  - ١٨٠٢
فلم : املنرب مبثله و قال  بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب على: واقد نا عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

  مث أخذ يف خطبته : أصرب حىت نزلت فحملتهما و مل يقل 

  باب فضل اإلنصات و اإلستماع للخطبة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن نصر ثنا عبد العزيز ابن عبد اهللا حدثين سليمان بن بالل عن صاحل بن  - ١٨٠٣
إذا كان يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : با هريرة قال كيسان عن سعيد املقربي أن أباه حدثه أن أ

اجلمعة فاغتسل الرجل و غسل رأسه مث تطيب من أطيب طيبه و لبس من صاحل ثيابه مث خرج إىل الصالة و مل يفرق 
  بني اثنني مث استمع لإلمام غفر له من اجلمعة إىل اجلمعة و زيادة ثالثة أيام 

  ده صحيح إسنا: قال األلباين 

  باب الزجر عن الكالم يوم اجلمعة عند خطبة اإلمام

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن معمر القيسي ثنا حبان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة  - ١٨٠٤
  إذا تكلمت يوم اجلمعة فقد لغوت و ألغيت يعين و اإلمام خيطب : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : األعظمي  قال

  باب الزجر عن إنصات الناس بالكالم يوم اجلمعة و اإلمام خيطب

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب أخربه  - ١٨٠٥
حدثهم عن عقيل حدثين حممد حدثين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال و أخربنا حممد بن عزيز األيلي أن سالمة 

بن مسلم عن سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال و ثنا حيىي بن حكيم نا حممد بن بكر الربساين ثنا ابن جريج حدثين 
ابن شهاب عن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد اهللا قارظ عن أيب هريرة و ثنا حممد بن رافع أخربنا 

حدثين ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم ابن عبد اهللا بن قارظ عن أيب عبد الرزاق ثنا ابن جريج 
إذا قلت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : هريرة و عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

  أنصت ـ و اإلمام خيطب يوم اجلمعة ـ فقد لغوت : لصاحبك 
قال رسول اهللا صلى اهللا : ربساين و مل يذكر اآلخرون السماع قال بعضهم هذا لفظ خرب عبد الرزاق و حدثنا ال



  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عليه و سلم و قال بعضهم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن إنصات الناس بالكالم و إن مل يسمع الزاجر خطبة اإلمام

شرم أخربنا ابن عيينة و ثنا سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خ - ١٨٠٦
إذا قال الرجل لرجل ـ و اإلمام خيطب : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 

  ـ أنصت فقد لغيت و إمنا هي لغة أيب هريرة 
  و اإلمام خيطب ـ فقد لغيت أنصت يوم اجلمعة ـ : إذا قلت لصاحبك : قال املخزومي 

  لغيت لغة أيب هريرة و إمنا هو لغوت : و قول أيب هريرة : قال سفيان 

  باب النهي عن السؤال عن العلم غري اإلمام و اإلمام خيطب

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن حيىي بن أبان ثنا ابن أيب مرمي أخربنا حممد بن جعفر ثنا شريك بن  - ١٨٠٧
دخلت املسجد يوم اجلمعة ـ و النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب :  عن عطاء بن يسار عن أيب ذر أنه قال عبد اهللا

مىت نزلت هذه : ـ فجلست قريبا من أيب بن كعب فقرأ النيب صلى اهللا عليه و سلم سورة براءة فقلت أليب 
و مل يكلمين مث مكثت ساعة مث سألته  فتجهمين و مل يكلمين مث مكثت ساعة مث سألته فتجهمين: السورة ؟ قال 

: سألتك فتجهمتين و مل تكلمين قال أيب : فتجهمين و مل يكلمين فلما صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت أليب 
يا نيب اهللا كنت جبنب أيب و أنت تقرأ : مالك من صالتك إال ما لغوت فذهب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت 

مالك من صالتك إال مالغوت قال النيب صلى : ىت نزلت هذه السورة ؟ فتجهمين و مل يكلمين مث قال براءة فسألته م
  صدق أيب : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح لغريه : قال األلباين 

  ثله مب: و ثناه حممد بن أيب زكريا بن حيويه اإلسفراييين أخربنا ابن أيب مرمي : أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال  - ١٨٠٨

  باب ذكر إبطال فضيلة اجلمعة بالكالم و اإلمام خيطب بلفظ جممل غري مفسر و

  زجر املتكلم عن الكالم بالتسبيح 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا حسني بن عيسى ـ يعين احلنفي ـ ثنا احلكم  - ١٨٠٩
عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة إذ تال آية فقال رجل ـ و هو  كان رسول اهللا صلى اهللا: بن أبان عن ابن عباس قال 

سبحان اهللا : إىل جنب عبد اهللا بن مسعود ـ مىت أنزلت هذه اآلية ؟ فإين مل أمسعها إال الساعة فقال عبد اهللا 
هللا سبحان اهللا فلما قضى رسول ا: فسكت الرجل مث تال آية أخرى فقال الرجل لعبد اهللا مثل ذلك فقال عبد اهللا 

فذهب إىل النيب : سبحان اهللا قال : إنك مل جتمع معنا قال : صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال ابن مسعود للرجل 
  صدق ابن أم عبد صدق ابن أم عبد : صلى اهللا عليه و سلم فذكر له ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ضعيف : فظ إسناده ضعيف احلسني بن عيسى احلنفي قال احلا: قال 



  باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا و الدليل على أن اللغو و

اإلمام خيطب إمنا يبطل فضيلة اجلمعة ال أنه يبطل الصالة نفسها إبطاال جيب إعادهتا و هذا من اجلنس الذي أعلمت 
مل : فقوله صلى اهللا عليه و سلم  يف كتاب اإلميان أن العرب تنفي اإلسم عن الشيء لنقصه عن الكمال و التمام

  جتمع معنا من نفي االسم إذ هو ناقص عن التمام و الكمال 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخربين أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ١٨١٠
من اغتسل يوم اجلمعة مث مس من : ل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قا: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

طيب امرأته إن كان هلا و لبس من صاحل ثيابه مث مل يتخط رقاب الناس و مل يلغ عند املوعظة كانت كفارة ملا بينهما 
  و من لغا أو ختطى كانت له ظهرا 

  إسناده حسن : قال األلباين 

يف خرب شريك بن عبد اهللا بن أيب منر : ر قال أبو بكر باب األمر بإنصات املتكلم و اإلمام خيطب باإلشارة إليه بالزج
  عن أنس يف قصة السائل عن الساعة فاشارى إليه الناس أن اسكت 

  باب النهي عن ختطي الناس يوم اجلمعة و اإلمام خيطب و إباحة زجر اإلمام عن

  ذلك يف خطبته 

محن ـ يعين ابن مهدي ـ عن معاوية ـ و هو أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن هاشم ثنا عبد الر - ١٨١١
كنت جالسا مع عبد اهللا بن بسر يوم اجلمعة فما زال حيدثنا حىت خرج اإلمام : ابن صاحل ـ عن أيب الزاهرية قال 

جاء رجل يتخطى رقاب الناس و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب : فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال يل 
  يف اخلطبة أيضا أبواب قد كنت خرجتها يف كتاب العيدين : قد آذيت و آنيت قال أبو بكر اجلس ف: فقال له 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النهي عن التفريق بني الناس يف اجلمعة و فضيله اجتناب ذلك

ن سعيد بن أيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار نا حيىي ـ يعين ابن سعيد ـ ثنا ابن عجالن ع - ١٨١٢
من اغتسل يوم اجلمعة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سعيد عن أبيه عن عبد اهللا بن وديعة عن أيب ذر 

فأحسن الغسل أو تطهر فأحسن الطهور فلبس من خري ثيابه و مس ما كتب اهللا له طيبا أو دهن أهله و مل يفرق بني 
  اثنني إال غفر له إىل يوم اجلمعة األخرى 

  أحفظه من فيه عن أبيه : قال بندار 
  ال أعلم أحدا تابع بندار يف هذا و اجلواد قد يفتر يف بعض األوقات : قال أبو بكر 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب طبقات من حيضر اجلمعة



ـ يعين ابن زريع ـ ثنا حبيب املعلم عن عمر - ١٨١٣ و بن شعيب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد اهللا 
رجل حيضرها يلغو فهو حظه منها و : حيضر اجلمعة ثالثة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أبيه عن جده 

رجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا اهللا فإن شاء اهللا أعطاه و إن شاء منعه و رجل حضرها بوقار و إنصات و 
{ : له إىل اجلمعة اليت تليها و زيادة ثالثة أيام ألن اهللا يقول سكون و مل يتخط رقبة مسلم و مل يؤذ أحدا فهو كفارة 

  } من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا 
  إسناده حسن : قال األلباين 

باب ذكر اخلرب املفسر لألخبار اجململة اليت ذكرهتا يف األبواب املتقدمة و الدليل على أن مجيع ما تقدم من األخبار يف 
للذنوب و اخلطايا إمنا هي ألفاظ عام مرادها خاص أراد النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم  ذكر اجلمعة أهنا كفارة

  أهنا كفارة لصغار الذنوب دون كبارها 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إمساعيل بن جعفر نا العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه  - ١٨١٤
الصلوات اخلمس و اجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن : لى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا ص: عن أيب هريرة 

  ما مل تغش الكبائر 

  باب النهي عن احلبوة يوم اجلمعة و اإلمام خيطب

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو جعفر السمناين نا عبد اهللا ابن يزيد ثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب مرحوم  - ١٨١٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى : د الرمحن بن ميمون ـ عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه ـ و هو عب

  عن احلبوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب 
  إسناده فيه ضعف لكن احلديث حسن : قال األلباين 

  باب الزجر عن احللق يوم اجلمعة قبل الصالة

إبراهيم الدورقي نا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن عن عمرو بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن - ١٨١٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الشراء و البيع يف املساجد و أن تنشد فيها : شعيب عن أبيه عن جده قال 

  األشعار و أن ينشد فيها الضالة و عن احللق يوم اجلمعة قبل الصالة 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  فضل ترك اجلهل يوم اجلمعة من حني يأيت املرء اجلمعة إىل انقضاءباب 

  الصالة 

ـ يعين ابن هشام ـ ثنا  - ١٨١٧ أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد القطواين نا معاوية 
ر الرجل فأحسن الطهور إذا تطه: عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : شيبان عن فراس عن عطية عن أيب سعيد 



  مث أتى اجلمعة فلم يلغ و مل جيهل حىت ينصرف اإلمام كانت كفارة ملا بينها و بني اجلمعة 
  احلديث صحيح و إسناده ضعيف : قال األلباين 

  باب الزجر عن مس احلصى و اإلمام خيطب يوم اجلمعة و اإلعالم بأن مس احلصى

  يف ذلك الوقت لغو 

: ا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال أنا أبو طاهر ن - ١٨١٨
من توضأ يوم اجلمعة فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فدنا و أنصت و استمع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  غفر له ما بينه و بني اجلمعة و زيادة ثالثة أيام و من مس احلصى فقد لغا 

  ستحباب حتول الناعس يوم اجلمعة عن موضعه إىل غريه و الدليل على أنباب ا

  النعاس ليس باستحقاق نوم و ال موجب وضوءا 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد و عبدة بن سليمان مجيعا عن ابن  - ١٨١٩
ن إسحاق و ثنا احلسن بن حممد نا حممد بن عبيد نا إسحاق و حدثنا هارون بن إسحاق ثنا أبو خالد عن حممد ب

حممد بن إسحاق و حدثنا حممد بن حيىي ثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد و ثنا حممد أيضا ثنا يعلى بن عبيد نا حممد 
إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة يف : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال 

  ) سه فليتحول من جملسه ذلك جمل
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هذا حديث األشج و يف حديث يزيد بن هارون قال 

  إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكن له شاهد لذا أوردته يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم اجلمعة من جملسه ليخلفه فيه

مسعت نافعا يزعم أن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج قال  - ١٨٢٠
يف يوم : ال يقم أحدكم أخاه من جملسه مث خيلفه فيه فقلت أنا له : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ابن عمر قال 
  كان ابن عمر يقوم له الرجل من جملسه فال جيلس فيه : ل نافع و قا: يف يوم اجلمعة و غريه قال : اجلمعة ؟ قال 

  باب ذكر قيام الرجل من جملسه يوم اجلمعة مث يرجع و قد خلفه فيه غريه و

  البيان أنه أحق مبجلسه ممن خلفه فيه 

دة أخربنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أيب حازم و حدثنا أمحد بن عب - ١٨٢١
ـ يعين الدراوردي ـ و ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد ـ يعين  ابن عبد اهللا ـ كلهم عن سهيل و ثنا : عبد العزيز 

ثنا سهيل عن أبيه عن أيب : يوسف بن موسى نا جرير و ثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم قاال 
  : هريرة قال 



  إذا قام أحدكم من جملسه مث يرجع فهو أحق به : عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا: 
  مث قام رجل من جملسه فجلست فيه فعاد فأقامين أبو صاحل : زاد يوسف 

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف { باب األمر بالتوسع و التفسح إذا ضاق املوضع قال اهللا عز و جل 
  } اجملالس فافسحوا يفسح اهللا لكم 

هنى : أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال  - ١٨٢٢
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقيم الرجل أخاه من جملسه مث خيلفه و لكن توسعوا و تفسحوا 

هلو و جتارة قال اهللا عز و جل لنبيه املصطفى باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن اإلمام وقت خطبته للنظر إىل 
  } و إذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها و تركوك قائما { : صلى اهللا عليه و سلم 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن حصني بن عبد الرمحن عن سامل بن أيب اجلعد  - ١٨٢٣
سلم كان خيطب قائما فجاءت عري من الشام فانفتل الناس إليها حىت مل يبق إال أن النيب صلى اهللا عليه و : عن جابر 

  } و إذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها و تركوك قائما { اثنا عشر رجال فأنزلت هذه اآلية اليت يف اجلمعة 

  أبواب الصالة قبل اجلمعة

  باب األمر بإعطاء املساجد حقها من الصالة عند دخوهلا

أخربنا أيب بكر بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج نا أبو خالد قال ابن إسحاق  - ١٨٢٤
أعطوا املساجد حقها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة قال 

  ركعتني قبل أن جتلس : و ما حقها ؟ قال : قيل 
  إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق واملنت منكر : قال األلباين 

  باب األمر بالتطوع بركعتني عند دخول املسجد قبل اجللوس

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا ابن عجالن و عثمان بن أيب سليمان عن  - ١٨٢٥
إذا دخل : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة 

  أحدكم املسجد فليصل ركعتني 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن هاشم ثنا عبد الرمحن ـ يعين ابن مهدي ـ عن مالك عن  - ١٨٢٦
  : مثله : عامر بن عبد اهللا بن الزبري هبذا اإلسناد 

  أن جيلس  قبل: زاد 

  باب الزجر عن اجللوس عند دخول املسجد قبل أن يصلي ركعتني



أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا حيىي ثنا ابن عجالن و حدثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن عبد  - ١٨٢٧
و ثنا الصنعاين ثنا  اهللا بن سعيد ـ و هو ابن أيب هند ـ و ثنا بندار ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد

املعتمر قال مسعت عمارة بن غزية حيدث عن حيىي بن سعيد و حدثنا علي بن احلسني الدرمهي ثنا حممد بن أيب عدي 
: عن حممد بن إسحاق كلهم عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتادة بن ربعي قال 

  إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتىيصلي ركعتني : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
: مسعت عمرو بن سليم الزرقي و زاد قال حممد بن إسحاق : هذا حديث ابن عجالن من دخل هذا املسجد وقال 

و حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن عامر بن عبد اهللا عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   مبثله

  باب األمر بالرجوع إىل املسجد ليصلي الركعتني إذا دخله فخرج منه قبل أن

  يصليهما 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب حدثين أسامة عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب  - ١٨٢٨
أدخلت املسجد : و سلم يوما فقال  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه: مسعت جابر بن عبد اهللا يقول : اجلهين قال 

  فاذهب فاركع ركعتني : ال قال : أصليت فيه ؟ قلت : نعم فقال : ؟ قلت 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب الدليل على أن األمر بركعتني عند دخول املسجد أمر ندب و إرشاد و

سجد هني تأديب ال هني حترمي بل حض فضيلة و الدليل على أن الزجر عن اجللوس قبل صالة ركعتني عند دخول امل
ماذا : خرب طلحة بن عبيد اهللا جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : على اخلري و الفضيلة قال أبو بكر 
الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئا و ما على هذا املثال من أخبار النيب صلى : فرض اهللا علي من الصالة ؟ قال 

سلم قد خرجته يف كتاب الكبري يف اجلزء األول من كتاب الصالة فأعلم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا عليه و 
  ال فرض من الصالة إال مخس صلوات و أن ما سوى اخلمس فتطوع ال فرض يف شيء من ذلك 

  باب الدليل على أن اجلالس عند دخول املسجد قبل أن يصلي الركعتني ال جيب

  تان عند دخول املسجد فضيلة ال فريضة إعادهتما إذ الركع

ـ يعين ابن علي اجلعفي ـ عن  - ١٨٢٩ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرمحن املسروقي ثنا حسني 
زائدة ثنا عمرو بن حيىي األنصاري حدثين حممد بن حيىي بن حبان عن عمرو بن سليم األنصاري عن أيب قتادة 

دخلت املسجد و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس بني : ليه و سلم قال صاحب رسول اهللا صلى اهللا ع
: ما منعك أن تركع ركعتني قبل أن جتلس ؟ قلت : ظهراين الناس فجلست فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سجد فال جيلس إذا دخل أحدكم امل: أي رسول اهللا رأيتك جالسا و الناس جلوس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  حىت يركع ركعتني 



باب األمر بتطوع ركعتني عند دخول املسجد و إن كان اإلمام خيطب خطبة اجلمعة ضد قول من زعم أنه غري جائز 
  أن يصلي داخل املسجد و اإلمام خيطب 

ن عياض عن حفظناه من ابن عجالن ع: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال  - ١٨٣٠
كان مروا ن خيطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه األحراس ليجلسوه فأىب حىت صلى فلما قضى : أيب سعيد قال 

لن أدعهما أبدا بعد أن مسعته من رسول اهللا صلى اهللا : كادوا يفعلون بك غفر اهللا لك فقال : الصالة أتيناه فقلنا له 
  عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال األلباين 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حامت بن بكر بن غيالن الضيب ثنا عيسى بن واقد أخربنا شعبة عن حممد بن  - ١٨٣١
إذا جاء أحكم املسجد و اإلمام خيطب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال 

  فليصل ركعتني قبل أن جيلس 

جلمعة داخل املسجد وقت اخلطبة أصلى ركعتني أم ال ؟ و أمر اإلمام الداخل بأن يصلي باب سؤال اإلمام يف خطبة ا
  ركعتني إن مل يكن صالمها قبل سؤال اإلمام إياه و الدليل على ان اخلطبة ليست بصالة 

: عمرو أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن عمرو و أيب الزبري عن جابر قال  - ١٨٣٢
دخل سليك الغطفاين املسجد يوم اجلمعة و النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب : دخل رجل املسجد و قال أبو الزبري 

  فصل ركعتني : ال قال : صليت ؟ قال : فقال له 
  فقم فصل ركعتني : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هبما املخزومي منفردين و قال 

  و اسم الرجل سليك بن عمرو الغطفاين : لزبري و قال مرة يف عقب خرب أيب ا

حدثنا محاد ـ و : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة و بشر بن معاذ و أمحد بن املقدام قالوا  - ١٨٣٣
عن عمرو بن دينار عن جابر و ثنا يعقوب بن إبراهيم : ثنا عمرو و قال اآلخران : بشر قال : هو ابن زيد ـ قال 

ـ ثنا روح بن القاسم و حدثنا الدورق ي ثنا ابن علية عن أيوب و حدثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد ـ يعين ابن زريع 
: عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري أخربنا أبو عاصم عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال 

فقم فاركع و قال أمحد بن عبدة و : ال قال : ل أصليت ؟ قا: دخل رجل و النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقال 
  أصليت يا فالن ؟ : أمحد بن املقدام 

  فاركعهما : ال قال : أركعت ؟ قال : و يف حديث أيب عاصم فقال 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن رافع نا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج أخربين عمرو بن دينار أنه مسع  - ١٨٣٤
أركعت : جاء رجل و النيب صلى اهللا عليه و سلم على املنرب يوم اجلمعة خيطب فقال له : اهللا يقول  جابر ابن عبد
  اركع : فقال : ال قال : ركعتني قال 

  باب أمر اإلمام يف خطبة اجلمعة داخل املسجد بركعتني يصليهما



ذي أمره أن يصلي ركعتني إىل أن و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقطع خطبته ليصلي الداخل ال
يف خرب ابن عجالن عن عياض : يفرغ املصلي من الركعتني كما زعم بعض من مل ينعم النظر يف األخبار قال أبو بكر 

  و أمره فصلى ركعتني و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب قد أمليت اخلرب بتمامه قبل : عن أيب سعيد 

الس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار و استحباب و التجوز فيهما و باب أمر اإلمام يف خطبته اجل
  الدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاين 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخربنا عيسى ـ يعين ابن يونس ـ عن األعمش عن أيب  - ١٨٣٥
: غطفاين يوم اجلمعة و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب فجلس فقال له جاء سليك ال: سفيان عن جابر قال 

إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة و اإلمام خيطب فلريكع ركعتني و : يا سليك قم فاركع ركعتني و جتوز فيهما مث قال 
  ليتجوز فيهما 
ني من جاء إىل اجلمعة و اإلمام خيطب فالنيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر بعد فراغ سليك من الركعت: قال أبو بكر 

هبذا األمر كل مسلم يدخل املسجد و اإلمام خيطب إىل قيام الساعة و كيف جيوز أن يتأول عامل أن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم إمنا خص هبذا األمر سليكا الغطفاين إذ دخل املسجد رث اهليأة وقت خطبته صلى اهللا عليه و سلم و 

من يدخل املسجد و اإلمام خيطب أن يصلي ركعتني بعد فراغ سليك : ليه و سلم يأمر بلفظ عام النيب صلى اهللا ع
من الركعتني و أبو سعيد اخلدري راوي اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حيلف أن ال يتركهما بعد أمر النيب 

و رث اهليأة وقت خطبة النيب صلى صلى اهللا عليه و سلم هبما فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل و ه
إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة و : اهللا عليه و سلم فقد خالف أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم املنصوصة ألن قوله 

اإلمام خيطب فليصل ركعتني حمال أن يريد به داخال دون غريه ألن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب 
  اجلمع و قد خرجت طرق هذه األخبار يف كتاب اجلمعة  يستحيل أن تقع على واحد دون

  باب إباحة ما أراد املصلي من الصالة قبل اجلمعة من غري حظر أن يصلي ما

شاء و أراد من عدد الركعات و الدليل على أن كل ما صلى قبل اجلمعة فتطوع ال فرض منها قال أبو بكر يف خرب 
ما قدر له و يف خرب : و صلى ما كتب له و يف خرب سلمان : عليه و سلم أيب سعيد و أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

  فريكع إن بدا له : أيب أيوب 

  باب استحباب تطويل الصالة قبل صالة اجلمعة

حدثنا إمساعيل : أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام قالوا  - ١٨٣٦
: أكان ابن عمر يصلي قبل اجلمعة ؟ فقال : قلت لنافع : عن أيوب قال : وب و قال اآلخران أخربنا أي: قال زياد 

قد كان يطيل الصالة قبلها و يصلي بعدها ركعتني يف بيته و حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل 
  ذلك 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  باب وقت اإلقامة لصالة اجلمعة

أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد عن أيب إسحاق عن الزهري عن السائب  أنا - ١٨٣٧
ما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال مؤذن واحد إذا خرج أذن و إذا نزل أقام و أبو بكر و : بن يزيد قال 

دار يف السوق يقال هلا الزوراء فإذا خرج أذن و  عمر كذلك فلما كان عثمان و كثر الناس أمر بالنداء الثالث على
  إذا نزل أقام 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف الكالم للمأموم و اإلمام بعد اخلطبة و قبل افتتاح الصالة

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت البناين عن أنس بن مالك - ١٨٣٨
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينزل من املنرب يوم اجلمعة فيكلم الرجل و يكلمه مث ينتهي إىل مصاله فيصلي : 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب وقت صالة اجلمعة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة عن وكيع عن يعلى بن احلارث احملاريب عن إياس بن سلمة بن  - ١٨٣٩
  كنا جنمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا زالت الشمس مث نرجع نتتبع الفيء : األكوع عن أبيه قال 

  باب استحباب التبكري باجلمعة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا أبو داوود ثنا ابن أيب ذئب عن مسلم بن جندب عن  - ١٨٤٠
ي اجلمعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نبتدر الفيء فما يكون إال قدر قدم أو كنا نصل: الزبري بن العوام قال 

  قدمني 
  مسلم هذا ال أدري أمسع من الزبري أم ال ؟ : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ـ : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد عن محيد عن أنس قال  - ١٨٤١ كنا نبكر 
  يعين باجلمعة ـ مث نقيل 

باب التربيد بصالة اجلمعة يف شدة احلر و التبكري هبا و الدليل على أن اسم التبكري يقع على التعجيل بالظهر و 
  اجلمعة بعد زوال الشمس ألن التبكري ال يقع إال على أول النهار قبل زوال الشمس 

: بن منصور ثنا حرمي ابن عمارة بن أيب حفصة حدثين أبو خلدة قال  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق - ١٨٤٢
قد شهدت الصالة مع : يا أبا مخزة : مسعت أنس بن مالك و ناداه يزيد الضيب يوم اجلمعة يف زمن احلجاج فقال 



: قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و شهدت الصالة معنا فكيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ؟
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اشتد الربد بكر بالصالة و إذا اشتد احلر أبرد بالصالة 

خرب عمر بن اخلطاب صالة اجلمعة ركعتان قد أمليته قبل يف كتاب : باب ذكر عدد صالة اجلمعة قال أبو بكر 
  العيدين 

  باب القراءة يف صالة اجلمعة

و بكر نا حيىي بن حكيم نا حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبيد اهللا بن أنا أبو طاهر نا أب - ١٨٤٣
و } اجلمعة { كان مروان يستخلف أبا هريرة على املدينة فصلى هبم يوم اجلمعة فقرأ بـ : أيب رافع كاتب علي قال 

مسعت حيب : أبو هريرة : الكوفة فقال أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي ب: فقلت } إذا جاءك املنافقون { 
  أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هبما 

إذا جاءك { يف الثانية : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم نا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر  - ١٨٤٤
  } املنافقون 

  ة وباب إباحة قراءة غري سورة املنافقني يف الركعة الثانية من صالة اجلمع

  إن قرأ يف األوىل بسورة اجلمعة 

ثنا سفيان عن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال  - ١٨٤٥
كتب الضحاك بن قيس إىل النعمان بن بشري : ضمرة بن سعيد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود قال 

{ أنه كان يقرأ بـ :  صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف يوم اجلمعة مع سورة اجلمعة ؟ فكتب إليه يسأله ما كان النيب
  } هل أتاك حديث الغاشية 

يسأله ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف صالة اجلمعة فكتب إليه أن رسول : و قال املخزومي يف حديثه 
  } هل أتاك حديث الغاشية { و } اجلمعة سورة { اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن يوسف ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أيب عن ضمرة بن سعيد عن  - ١٨٤٦
سألناه ما كان يقرأ به : عبيد اهللا بن عبد اهللا عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشري األنصاري قال 

هل أتاك حديث { كان يقرأ معها : يه و سلم يوم اجلمعة مع السورة اليت يذكر فيها اجلمعة قال النيب صلى اهللا عل
  } الغاشية 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

و هذا } هل أتاك حديث الغاشية { و } سبح اسم ربك األعلى { باب إباحة القراءة يف صالة اجلمعة بـ 
  االختالف يف القراءة من اختالف املباح 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عثمان بن  - ١٨٤٧
عمر أخربنا شعبة و ثنا حممد بن صفوان الثقفي ثنا سعيد ـ يعين ابن عامر ـ ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد 

ـ كان رسول اهللا صلى : بن عقبة عن مسرة بن جندب قال  سبح اسم ربك { اهللا عليه و سلم يقرأ يف اجلمعة ب
  } هل أتاك حديث الغاشية { و } األعلى 

  قد أمليت اجتماع العيد و اجلمعة يف اليوم الواحد و القراءة فيهما يف كتاب العيدين : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  على أن املدرك منهاباب املدرك ركعة من صالة اجلمعة مع اإلمام و الدليل 

ركعة يكون مدركا للجمعة جيب عليه أن يضيف إليها أخرى ال كما قال بعض من زعم أن من فاتته اخلطبة فعليه أن 
يصلي ظهرا أربعا مع الدليل أن من مل يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما قاله بعض العراقيني أن 

  ركعتان  من أدرك التشهد يوم اجلمعة أجزأته

حفظته من الزهري و حدثنا عبد اهللا بن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال  - ١٨٤٨
مسعت الزهري عن أيب سلمة بن عبد : حدثنا سفيان قال : حممد الزهري و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال 

عن النيب صلى اهللا عليه : به النيب صلى اهللا عليه و سلم و قال اآلخران يبلغ : الرمحن عن أيب هريرة قال عبد اجلبار 
  من الصالة ركعة فقد أدرك : من أدرك من صالة ركعة فقد أدركها قال املخزومي : و سلم 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعين ابن مسلم ـ عن األوزاعي عن  - ١٨٤٩
من أدرك من الصالة ركعة فقد : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب سلمة عن أيب هريرة  الزهري عن

  أدرك الصالة 
  فنرى أن صالة اجلمعة من ذلك فإن ادرك منها ركعة فليصل إليها أخرى : قال الزهري 
  تسوية إسناده صحيح لوال عنعنة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس ال: قال األلباين 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا خبرب الوليد بن مسلم حممد بن عبد اهللا بن ميمون باالسكندرية ثنا الوليد عن  - ١٨٥٠
من أدرك من : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : األوزاعي حدثين الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  صالة اجلمعة ركعة فقد أدرك الصالة 
من أدرك من الصالة ركعة فاجلمعة : هذا خرب روي على املعىن مل يؤد على لفظ اخلرب و لفظ اخلرب : ر قال أبو بك

من أدرك من اجلمعة : من الصالة أيضا كما قاله الزهري فإذا روي اخلرب على املعنىال على اللفظ جاز أن يقال 
أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة  ركعة إذ اجلمعة من الصالة فإذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من

كانت الصلوات كلها داخلة يف هذا اخلرب اجلمعة وغريها من الصلوات و قد روى هذا اخلرب أيضا مبثل هذا اللفظ 
  أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



د الرحيم الربقي ثنا ابن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه أمحد بن عبد اهللا بن عب - ١٨٥١
: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  من أدرك من اجلمعة ركعة فليصل إليها أخرى 
  بلغنا ذلك : ن و مسعت من أهل اجمللس القاسم بن حممد و ساملا يقوال: قال أسامة 

  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب الدليل على جتويز صالة اجلمعة بأقل من أربعني رجال ضد قول من زعم أن

  اجلمعة ال جتزئ بأقل من أربعني رجال خربا بالغا 

اجلعد  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن منيع ثنا هشيم أخربنا حصني عن أيب سفيان و سامل بن أيب - ١٨٥٢
بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة قائما إذ قدمت عري املدينة فابتدرها أصحاب : عن جابر قال 

و إذا رأوا { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يبق منهم إال اثنا عشر رجال منهم أبو بكر و عمر و نزلت اآلية 
  }  جتارة أو هلوا انفضوا إليها و تركوك قائما

  باب التغليظ يف التخلف عن شهود اجلمعة

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا زهري عن أيب إسحاق عن  - ١٨٥٣
لقد مهمت أن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة : أيب األحوص مسعه منه عن عبد اهللا 

  جال يصلي بالناس مث أحرق على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم آمر ر
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثنا أبو داود ثنا زهري عن أيب : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حيىي بن حكيم و حممد بن معمر قاال  - ١٨٥٤
لقد مهمت مبثله غري أن حيىي بن :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال: إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا 

  ختلفوا : حكيم قال 

  باب ذكر اخلتم على قلوب التاركني للجمعات و كوهنم من الغافلني بالتخلف عن

  اجلمعة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي ثنا الربيع بن نافع عن أيب توبة ثنا معاوية بن  - ١٨٥٥
حدثين احلكم بن ميناء عن أيب هريرة و أيب سعيد : بن سالم أنه مسع أبا سالم احلبشي يقول  سالم عن أخيه زيد

لينتهني أقوام عن تركهم اجلمعات أو ليختمن على قلوهبم مث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قاال 
  ليكونن من الغافلني 

  تاركها من غري عذرباب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك اجلمعة هو ل



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أخربين ابن أيب ذئب و حدثنا  - ١٨٥٦
أخربنا : ثنا ابن أيب فديك أخربنا ابن أيب ذئب وقال ابن عبد احلكم : حممد بن رافع و ابن عبد احلكم قال ابن رافع 

أيب ذئب عن أسيد بن أيب أسيد الرباد عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن جابر بن عبد اهللا  حدثنا ابن: ابن أيب فديك قال 
  من ترك اجلمعة ثالثا من غري ضرورة طبع اهللا على قلبه : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

مسعت حممد بن عمرو و حدثنا سلم : دريس قال أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا ابن إ - ١٨٥٧
ثنا وكيع عن سفيان عن حممد بن عمرو بن علقمة الليثي عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن : بن جنادة أيضا قال 

من ترك اجلمعة ثالثا من غري عذر ـ قال يف خرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب اجلعد الضمري قال 
  بع على قلبه و يف خرب وكيع فهو منافق ابن إدريس ـ ط

  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك اجلمعات الثالث إمنا يكون

  إذا تركها هتاونا هبا 

ا علي بن مسعت حممدا و حدثن: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا املعتمر قال  - ١٨٥٨
حجر ثنا إمساعيل ثنا حممد و حدثنا بندار ثنا عبد الوهاب يعين الثقفي و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حيىي بن سعيد و 
يزيد بن هارون مجيعا عن حممد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أيب اجلعد الضمري و كانت له صحبة 

  ن ترك اجلمعة ثالث مرات هتاونا هبا طبع اهللا على قلبه م: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 
  و كانت له صحبة : مل يقل علي بن حجر 

  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

  باب التغليظ يف الغيبة عن املدن ملنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إىل ترك

  شهود اجلمعات 

عن : ا معدي بن سليمان ثنا ابن عجالن عن أيب هريرة أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا حممد بن بشار ثن - ١٨٥٩
أال هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلني فتعذر : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

عليه الكأل على رأس ميل أو ميلني فريتفع حىت جتيء اجلمعة فال يشهدها و جتيء اجلمعة فال يشهدها وجتيء اجلمعة 
  يشهدها حىت يطبع اهللا على قلبه فال 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب ذكر شهود من كان خارج املدن اجلمعة مع اإلمام إذا مجع يف املدن إن صح

  اخلرب فإن القلب من سوء حفظ عبد اهللا بن عمر العمري رمحه اهللا 



وهب عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن  - ١٨٦٠
و كانت : أن أهل قباء كانوا جيمعون اجلمعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبد اهللا بن عمر : عمر 

األنصار يشهدون اجلمعة مع عمر بن اخلطاب مث ينصرفون فيقيلون عنده من احلر و لتهجري الصالة و كان الناس 
  يفعلون ذلك 

مر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك مجعة من غري عذر إن صح اخلرب فإين ال باب األ
  أقف على مساع قتادة عن قدامة بن وبرة ولست أعرف قدامة بعدالة و ال جرح 

و موسى ثنا يزيد و حدثنا أب: أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو داوود و يزيد بن هارون قاال مجيعا  - ١٨٦١
ـ يعين احلداد ـ و  بن هارون أنا مهام و حدثنا أبو موسى نا أبو داود نا مهام و حدثنا أمحد بن منيع ثنا أبو عبيدة 

حدثنا مهام و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مهام بن حيىي عن قتادة عن قدامة بن وبرة العجيلي عن مسرة بن 
  من ترك مجعة من غري عذر فليتصدق بدينار فإن مل جيد فنصف دينار : سلم قال عن النيب صلى اهللا عليه و : جندب 

  من فاتته اجلمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار : العجيلي و يف خرب وكيع : مل يقل ابن منيع 
  أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داود ثنا مهام هبذ اإلسناد حنوه و مل يقل العجيلي 

  ا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داوود ثنا مهام أخربنا مهام بن حيىي عن قتادة مبثله أخربن
  إسناده ضعيف قدامة بن وبرة جمهول : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف التخلف عن اجلمعة يف األمطار إذا كان املطر وابال كبريا

عقدي ثنا ناصح بن العالء حدثين ابن أيب عمار موىل بين أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ ال - ١٨٦٢
مررت بـ عبد الرمحن بن مسرة يوم اجلمعة و هو على هنر أم عبد اهللا و هو يسيل املاء على غلمانه و : هاشم قال 

فصلوا يف إذا كان املطر وابال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يا أبا سعيد اجلمعة ؟ فقال : مواليه فقلت له 
  رحالكم 

  إسناده ضعيف ناصح بن العالء فيه لني : قال األعظمي 
  لكن احلديث يشهد له ما بعده : قال األلباين 

  باب الرخصة يف التخلف عن اجلمعة يف املطر و إن مل يكن املطر مؤذيا

صنفة من املسند أن و هذا من اجلنس الذي أعلمت يف غري موضع من كتابنا يف كتاب معاين القرآن و يف الكتب امل
اهللا جل و عال و رسوله املصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غري حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك العلة معدومة 

} فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا { من ذلك قوله جل و عال يف املطلقة ثالثا إذا نكحت زوجا غري األول 
عد طالق الثاين و هي قد حتل له مبوت الثاين و إن مل يطلقها و قد حتل له إذا فأباح اهللا جل و عال املطلقة ثالثا ب

انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها و بني الزوج الثاين أو بارتداد أحدمها مث تنقضي عدهتا قبل أن يرجع املرتد 
فليس عليكم { تبارك و تعاىل  منهما إىل اإلسالم و غري ذلك مما ينفسخ النكاح بني الزوجني و من هذا اجلنس قوله

  اآلية و القصر أيضا مباح و إن مل خيافوا من فتنة الكفار } جناح أن تقصروا من الصالة 



أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب  - ١٨٦٣
عليه و سلم زمن احلديبية و أصاهبم مطر يف يوم مجعة مل يبتل أسفل  أنه شهد النيب صلى اهللا: املليح عن أبيه حممد 

  نعاهلم فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يصلوا يف رحاهلم 
  مل يقل أحد يوم اجلمعة غري سفيان بن حبيب : قال أبو بكر 
هم قالوا سفيان بن إسناده صحيح وأخرجه مجاعة وصححه احلاكم والذهيب من هذه الطريق وكل: قال األلباين 

فمن قرأها خربنا مبنيا " قال سفيان بن حبيب خربنا عن خالد : " حبيب عن خالد احلذاء غري أيب داود قال 
  للمجهول أعله باالنقطاع وليس كذلك لرواية اجلماعة 

  باب أمر اإلمام املؤذن يف أذان اجلمعة بالنداء أن الصالة يف البيوت ليعلم

  جلمعة يف املطر طلق مباح السامع أن التخلف عن ا

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة أخربنا عباد يعين ـ ابن عباد ـ ثنا يوسف بن موسى ثنا  - ١٨٦٤
أن ابن عباس أمر املؤذن أن يؤذن يوم اجلمعة و ذلك يوم مطري : جرير مجيعا عن عاصم عن عبد اهللا بن احلارث 

ناد الناس فليصلوا يف بيوهتم : د أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال له اهللا أكرب اهللا أكرب أشه: فقال 
قد فعل هذا من هو خري مين أفتأمروين أن أخرج الناس أو أن : ما هذا الذي صنعت ؟ قال : فقال له الناس 

  يدوسون الطني إىل ركبهم 
  هذا حديث أمحد بن عبدة 

أن أخرج الناس : ارث رجل من أهل البصرة نسيب لـ ابن سريين و قال و قال يوسف عن عبد اهللا بن احل
  ونكلفهم أن حيملوا اخلبث من طرقهم إىل مسجدكم 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب أمر اإلمام املؤذن حبذف حي على الصالة و األمر بالصالة يف البيوت

  بدله 

ثنا إمساعيل عن عبد احلميد صاحب الزيادي عن عبد اهللا بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام  - ١٨٦٥
  : احلارث 

: حي على الصالة قل : أشهد أن حممدا رسول اهللا فال تقل : إذا قلت : أن ابن عباس قل ملؤذنه يف يوم مطري : 
ة عزمة و أتعجبون من ذا فقد فعله من هو خري مين إن اجلمع: صلوا يف بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال 

  إين كرهت أن أخرجكم فتمشوا يف الطني و الدحض 

باب الدليل على أن األمر بالنداء يوم اجلمعة بالصالة يف الرحال الذي خرب ابن عباس أنه فعله من هو خري مين النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم إن كان عباد بن منصور حفظ هذا اخلرب الذي أذكره 



أخربنا عباد ـ و هو ابن منصور ـ عن عطاء : كر نا حممد بن حيىي ثنا أبو عاصم أنا أبو طاهر نا أبو ب - ١٨٦٦
  يف يوم مطري يوم مجعة ـ أن صلوا يف رحالكم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن ابن عباس 
  من طريق عباد بن منصور  ٣٥رواه ابن ماجة إقامة : قال األعظمي 

  هو ضعيف : قال األلباين 

  األمر بالفصل بني صالة اجلمعة و بني صالة التطوع بعدها بكالم أو خروجباب 

ـ أخربين ابن جريج عن  - ١٨٦٧ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعين ابن مسلم 
معة يف املقصورة نعم صليت اجل: أرسلين نافع بن جبري إىل السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال : عمر بن عطاء قال 

إذا صليت اجلمعة فال تصلها بصالة إال أن خترج أو : مع معاوية فلما سلمت قمت أصلي فأرسل إيل فأتيته فقال يل 
  تتكلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بذلك 

  باب االكتفاء من اخلروج للفصل بني اجلمعة و التطوع بعدها بالتقدم أمام

  معة املصلي الذي فيه اجل

أن : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخربين عمر بن أيب اخلوار  - ١٨٦٨
صليت معه يف املقصورة فقمت : نافع بن جبري أرسله إىل السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية قال 

ذلك أو تتكلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر ال تصلها بصالة حىت متضي أمام : ألصلي مكاين فقال يل 
  بذلك 

  باب استحباب تطوع اإلمام بعد اجلمعة يف منزله

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه و  - ١٨٦٩
  سلم كان إذا صلى اجلمعة دخل بيته فصلى ركعتني أن النيب صلى اهللا عليه و : أيوب عن نافع عن ابن عمر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: أخربين عن نافع عن ابن عمر : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد قال مالك  - ١٨٧٠
  أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي بعد اجلمعة و بعد املغرب ركعتني يف بيته 

حدثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أنا : ثنا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قال  - ١٨٧١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد : ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن سامل عن أبيه 

  اجلمعة ركعتني 

يف املسجد قبل خروجه منه إن صح اخلرب فإين ال أقف على مساع موسى باب إباحة صالة التطوع بعد اجلمعة لإلمام 
  بن احلارث يف جابر بن عبد اهللا 



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر ثنا عاصم بن سؤيد بن عامر عن حممد بن موسى بن احلارث  - ١٨٧٢
ه و سلم بين عمرو بن عوف يوم األربعاء أتى رسول اهللا صلى اهللا علي: التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال 

لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حىت : فرأى أشياء مل يكن يرآها قبل ذلك من حضنه على النخيل فقال 
فلما حضروا يوم اجلمعة صلى هبم رسول اهللا : نعم بآبائنا أنت رسول اهللا و أمهاتنا قال : تسمعوا من قويل قالوا 
اجلمعة مث صلى ركعتني بعد اجلمعة يف املسجد و مل ير يصلي بعد اجلمعة يوم اجلمعة ركعتني يف  صلى اهللا عليه و سلم

  املسجد كان ينصرف إىل بيته قبل ذلك اليوم فذكر احلديث 
يعين هو ( إسناده ضعيف عاصم بن سويد فيه جهالة و حممد بن موسى بن احلارث التيمي مل أعرفهما : قال األلباين 

  ) وأباه 

  أمر املأموم بأن يتطوع بعد اجلمعة بأربع ركعات بلفظ خمتصر غري متقصى باب

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبده أخربنا عبد العزيز ـ يعين ابن حممد الدراوردي ـ و ثنا  - ١٨٧٣
ل رسول اهللا صلى اهللا قا: عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان كالمها عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال 

إن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرهم أن يصلوا : صلوا بعد اجلمعة أربع ركعات و قال عبد اجلبار : عليه و سلم 
  بعد اجلمعة أربعا 

باب ذكر اخلرب املتقصى للفظة املختصرة اليت ذكرهتا و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر املرء بأن 
  ع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غري فريضة يتطو

ثنا سفيان : أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار و احلسني بن حريث و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال  - ١٨٧٤
ا عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن و ثنا يوسف بن موسى ثنا جريج و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان مجيع

  من كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل بعدها أربعا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب هريرة قال 

  باب الرجوع إىل املنازل بعد قضاء اجلمعة للغداء و القيلولة

ثنا الفضيل بن سليمان ثنا أبو حازم :  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة و احلسن بن قزعة قاال - ١٨٧٥
  كنا جنمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث نرجع فنتغدى و نقيل : عن سهيل بن سعد الساعدي قال 

أخربنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل  - ١٨٧٦
  نتغدى و ال نقيل إال بعد اجلمعة ما كنا : بن سعد قال 

: أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أمحد بن عبدة ثنا املعتمر بن سليمان ثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال  - ١٨٧٧
  كنا جنمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث نرجع قنقيل 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



فإذا قضيت الصالة فانتشروا { ة و االبتغاء من فضل اهللا قال اهللا عز و جل باب استجاب االنتشار بعد صالة اجلمع
إال أن يف القلب من هذا اخلرب فإين ال أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا و ال } يف األرض و ابتغوا من فضل اهللا 

 نص تنزيله بعد قضاء عبد اهللا بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة و ال جرح غري أن اهللا عز و جل قد أمر يف
  صالة اجلمعة باالنتشار يف األرض و االبتغاء من فضل اهللا و هذا من أمر اإلباحة 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حممد بن حيىي بن فياص بصري ـ ثنا سعيد بن عنبسة ـ و هو القطان ـ ثنا  - ١٨٧٨
لى اهللا عليه و سلم إذا صلى اجلمعة خرج من رأيت عبد اهللا بن بسر صاحب رسول اهللا ص: عبد اهللا بن بسر قال 

يرمحك اهللا ألي شيء تصنع هذا ؟ : املسجد قدرا طويال مث رجع إىل املسجد فيصلي ما شاء اهللا أن يصلي فقلت له 
{ قال ألين رأيت سيد املسلمني صلى اهللا عليه و سلم هكذا يصنع يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم و تال هذه األية 

  إىل آخر اآلية } يت الصالة فانتشروا يف األرض و ابتغوا من فضل اهللا فإذا قض
  إسناده ضعيف عبد اهللا بن بسر وهو احلرباين ضعيف : قال األعظمي 

  كتاب الصيام

ـ املختصر من املختصر من املسند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل 
اهللا عليه و سلم من غري قطع يف اإلسناد و ال جرح يف ناقلي األخبار إال ما نذكر أن يف القلب موصوال إليه صلى 

من بعض األخبار شيء إما لشك يف مساع راو من فوقه خربا أو راو ال نعرفه بعدالة و ال جرح فنبني أن يف القلب 
ح ال نبني علته فيغري به من يسمعه فاهللا من ذلك اخلرب فإنا ال نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خرب غري صحي

  املوفق للصواب 

قد أمليت خرب محاد بن زيد و عباد بن عباد املهليب : باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من اإلميان قال أبو بكر 
  و شعبة بن احلجاج مجيعا عن أيب مجرة عن ابن عباس يف كتاب اإلميان 

عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين أنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد أخربنا األستاذ اإلمام أبو  - ١٨٧٩
بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن بشار نا أبو عامر ثنا قرة عن أيب محزة 

القوم خشيت أن إن يل جرة انتبذ يل فيها فأشرب منه فإذا أطلت اجللوس مع : قلت البن عباس : الضبعي قال 
مرحبا بالوفد غري : قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : أفتضح من حالوته فقال 
يا رسول اهللا إن بيننا و بينك املشركني من مضر و إنا ال نصل إليك إال يف أشهر احلرم : خزايا و ال ندامى قالوا 

آمركم بأربع و أهناكم عن أربع : نا به اجلنة و ندعو إليه من وراءنا و قال فحدثنا عمال من األمر إذا أخذنا به دخل
شهادة أن ال إله إال اهللا و إقام الصالة و : اهللا و رسوله أعلم قال : اإلميان باهللا وهل تدرون ما اإلميان باهللا ؟ قالوا 

  يف الدباء و النقري و احلنتم و املزفت إيتاء الزكاة و صوم رمضان و تعطوا اخلمس من املغامن و أهناكم عن النبيذ 

خرب : باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من اإلسالم إذ اإلميان و اإلسالم امسان ملسمى واحد قال أبو بكر 
  جربيل يف مسألته النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اإلسالم قد أمليته يف كتاب اإلميان 



: نظلة اجلمحي عن عكرمة بن خالد املخزومي عن ابن عمر قال حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن ح - ١٨٨٠
بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا و إقام الصالة و إيتاء الزكاة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  و حج البيت و صوم شهر رمضان 

ـ يعين ابن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن حدثنا أمحد بن املقدام العجلي ثنا بشر بن املفضل ثنا عاصم  - ١٨٨١
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبثله : عمر بن اخلطاب ـ قال مسعت أيب حيدث عن ابن عمر قال 

  مجاع أبواب فضائل شهر رمضان و صيامه

فيد الشياطني باب ذكر فتح أبواب اجلنان ـ نسأل اهللا دخوهلا ـ و إغالق أبواب النار ـ باعدنا اهللا منها ـ و تص
ـ يف شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص يف تصفيد الشياطني    ـ باهللا نتعوذ من شرهم 

حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إمساعيل ـ يعين ابن جعفر ـ نا أبو سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ١٨٨٢
واب اجلنة و غلقت أبواب النار و إذا جاء شهر رمضان فتحت أب: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  صفدت الشياطني 
  أبو سهيل عم مالك بن أنس : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

و صفدت الشياطني مردة اجلن منهم ال مجيع : باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 
ذكر دعاء امللك يف رمضان إىل اخلريات و التقصري عن السيئات  الشياطني إذ اسم الشياطني قد يقع على بعضهم و

مع الدليل على أن أبواب اجلنان إذا فتحت مل يغلق منها باب و ال يفتح باب من أبواب النريان إذا أغلقت يف شهر 
  رمضان 

قال : ة قال ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هرير - ١٨٨٣
إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطني مردة اجلن و غلقت أبواب النار : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فلم يفتح منها باب و فتحت أبواب اجلنان فلم يغلق منها باب و نادى مناد يا باغي اخلري أقبل و يا باغي الشر 
  أقصر وهللا عتقاء من النار 

  إسناده حسن للخالف يف أبو بكر بن عياش : قال األلباين 

  باب يف فضل شهر رمضان و أنه خري الشهور للمسلمني و ذكر إعداد املؤمن

  القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله 

حدثنا أبو عامر ثنا كثري بن زيد حدثين عمرو بن متيم حدثين : ثنا حممد بن بشار و حيىي بن حكيم قاال  - ١٨٨٤
أظلكم شهركم هذا مبحلوف رسول اهللا صلى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هريرة يقول  أيب أنه مسع أبا

ـ مبحلوف رسول اهللا صلى  اهللا عليه و سلم ما مر باملسلمني شهر خري هلم منه و ال مر باملنافقني شهر شر هلم منه 



و شقاءه قبل أن يدخله و ذلك أن املؤمن  اهللا عليه و سلم ـ ليكتب أجره و نوافله قبل أن يدخله و يكتب إصراره
  يعد فيه القوة من النفقة للعبادة و يعد فيه املنافق أتباع غفالت املؤمنني و اتباع عوراهتم فغنم يغنمه املؤمن 

  فهو غنم للمؤمنني يغتنمه الفاجر : هذا حديث حيىي و قال بندار 
  عمرو بن متيم هذا يقال له موىل بين رمانة مدين 

  ) حلال متيم موىل أبو رمانة ( إسناده ضعيف : عظمي قال األ

باب ذكر تفضل اهللا عز و جل على عبادة املؤمنني يف أول ليلة من شهر رمضان مبغفرته إياهم كرما و جودا إن صح 
  اخلرب فإين ال أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة و ال جرح و ال عمرو بن محزة القيسي الذي هو دونه 

حممد بن رافع ثنا زيد بن حباب حدثين عمرو بن محزة القيسي ثنا خلف أبو الربيع ـ إمام مسجد  ثنا - ١٨٨٥
ـ ثنا أنس بن مالك قال  يستقبلكم و تستقبلون ثالث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن أيب عروبة 

: فماذا ؟ قال : ال قال : قال  عدو حضر ؟: ال قال : يا رسول اهللا وحي نزل قال : مرات فقال عمربن اخلطاب 
إن اهللا عز و جل يغفر يف أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة و أشار بيده إليها فجعل رجل يهز رأسه و 

ال و لكن ذكرت املنافق : يا فالن ضاق به صدرك ؟ قال : بخ بخ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يقول 
  هم الكافرون و ليس لكافر من ذلك شيء إن املنافقني : فقال 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه والبيهقي بسند جيد : قال البنا يف الفتح الرباين . إسناده ضعيف : قال 

ضعيف وأورده العقيلي قي الضعفاء وساق له حديثني هذا : كال فإن القيسي قال الدارقطين وغريه : قال األلباين 
  هما أحدمها مث قال ال يتابع علي

باب ذكر تزيني اجلنة لشهر رمضان و ذكر بعض ما أعد اهللا للصائمني يف اجلنة غري ممكن آلدمي صفته إذ فيها ما ال 
  عني رأت و ال أذن مسعت و ال خطر على قلب بشر إن صح اخلرب فإن يف القلب من جرير بن أيوب البجلي 

ن محاد أبو عتاب أخربنا سعيد بن أيب يزيد ثنا حممد حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساين ثنا سهل ب - ١٨٨٦
ـ : بن يوسف قاال  ثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعيب عن نافع بن بردة عن أيب مسعود ـ قال أبو اخلطاب 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال سعيد بن أيب يزيد عن أيب مسعود عن النيب صلى اهللا : الغفاري قال 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذات يوم و قد : سلم ـ و هذا حديث أيب اخلطاب ـ قال عليه و 

يا نيب اهللا : لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أميت أن يكون السنة كلها فقال رجل من خزاعة : أهل رمضان فقال 
ان أول يوم من رمضان هبت ريح من حتت إن اجلنة لتزين لرمضان من رأس احلول إىل احلول فإذا ك: حدثنا فقال 

يا رب إجعل لنا من عبادك يف هذا الشهر أزواجا : العرش فصفقت ورق اجلنة فتنظر احلور العني إىل ذلك فيقلن 
فما من عبد يصوم يوما من رمضان إال زوج زوجة من احلور العني يف خيمة : تقر أعيننا هبم و تقر أعينهم بنا قال 

على كل امرأة سبعون حلة ليس منها حلة على لون األخرى } حور مقصورات يف اخليام {  من درة مما نعت اهللا
تعطى سبعني لونا من الطيب ليس منه لون على ريح اآلخر لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة حلاجتها و سبعون 

وله لكل امرأة منهن ألف وصيف مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون طعام جتد آلخر لقمة منها لذة ال جتد أل
سبعون سريرا من ياقوتة محراء على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من إستربق فوق كل فراش سبعون أريكة و 
يعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أمحر موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من 



  سهل بن محاد يف احلرف و الشيء منت احلديث رمضان سوى ما عمل من احلسنات و رمبا خالف الفريايب 
ثنا حممد بن رافع ثنا سلم بن جنادة عن قتيبة نا جرير بن أيوب عن عامر الشعيب عن نافع بن بردة اهلمداين عن 

  : رجل من غفار قال 
  } حور مقصورات يف اخليام { : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنوه إىل قوله 

  منكر احلديث : اده ضعيف بل موضوع جرير بن أيوب البجلي قال عنه البخاري إسن: قال األعظمي 

  باب فضائل شهر رمضان إن صح اخلرب

ثنا علي بن حجر السعدي ثنا يوسف بن زياد ثنا مهام بن حيىي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن  - ١٨٨٧
أيها الناس قد : يف آخر يوم من شعبان فقال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املسيب عن سلمان قال 

أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خري من ألف شهر جعل اهللا صيامه فريضة و قيام ليله تطوعا من تقرب 
فيه خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه و من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيما 

الصرب ثوابه اجلنة و شهر املواساة و شهر يزداد فيه رزق املؤمن من فطر فيه صائما كان  سواه وهو شهر الصرب و
مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار و كان له مثل أجره منغري أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا جند ما يفطر 

أو مذقة لنب و هو شهر أوله رمحة و  يعطي اهللا هذا الثواب من فطر صائما على مترة أو شربة ماء: الصائم فقال 
أوسطه مغفرة و آخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر اهللا له و أعتقه من النار و استكثروا فيه من أربع 

خصلتني ترضون هبما ربكم و خصلتني ال غىن بكم عنهما فأما اخلصلتان اللتان ترضون هبما ربكم فشهادة : خصال 
تستغفرونه و أما اللتان ال غىن بكم عنهما فتسألون اهللا اجلنة و تعوذون به من النار و من أشبع أن ال إله إال اهللا و 

  فيه صائما سقاه اهللا من حوضي شربة ال يظمأ حىت يدخل اجلنة 
  إسناده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف : قال األعظمي 

برأفته و رمحته يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي  باب إستحباب اإلجتهاد يف العبادة يف رمضان لعل الرب عز و جل
  الشهر و ال يرغم بأنف العبد مبضي رمضان قبل الغفران 

حدثنا الربيع بن سليمان أنا ابن وهب أخربين سليمان ـ و هو ابن بالل ـ عن كثري بن زيد عن الوليد  - ١٨٨٨
يارسول : آمني آمني آمني فقيل له : رب فقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رقي املن: بن رباح عن أيب هريرة 

: أرغم اهللا أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت : قال يل جربيل : فقال ! اهللا ما كنت تصنع هذا ؟ 
رغم أنف عبد : آمني مث قال : رغم أنف عبد أو بعد أدرك و الديه أو أحدمها مل يدخله اجلنة فقلت : آمني مث قال 
  آمني : رت عنده فلم يصل عليك فقلت أو بعد ذك

  إسناده جيد : قال األعظمي 

  باب استحباب اجلود باخلري و العطايا يف شهر رمضان إىل انسالخه إستنانا

  بالنيب صلى اهللا عليه و سلم 



ثنا عبد اهللا بن عمران العابدي نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن  - ١٨٨٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجود الناس باخلري و كان أجود ما يكون يف شهر رمضان حىت : باس قال ع

ينسلخ يأتيه جربيل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جربيل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجود باخلري من 
  الريح املرسلة 

  جل جعل الصوم جنة من النار نعوذ باهللا من النار باب االجتنان بالصوم من النار إذ اهللا عز و 

: حدثنا حممد بن بشار نا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخربين عطاء عن أيب صاحل الزيات عن أيب هريرة  - ١٨٩٠
  الصوم جنة : عن النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ا حممد ابن إسحاق حدثين سعيد ـ و هو ابن أيب هند أنبأن: حدثنا حممد بن بشار نا ابن أيب عدي قال  - ١٨٩١
  : إين صائم فقال : دخلت على عثمان بن أيب العاص فدعا بلنب ليسقيه فقلت : ـ عن مطرف قال 

و صيام : الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال قال : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ل شهر حسن صيام ثالثة أيام من ك

  إسناده حسن : قال األعظمي 

باب الدليل على أن الصوم إمنا يكون جنة باجتناب ما هني الصائم عنه و إن كان ما هني عنه مما ال يفطره و لكن 
  ينقص صومه عن الكمال و التمام 

ف عن حدثنا حيىي بن نصر بن سابق اخلوالين نا ابن وهيب أخربين جرير بن حازم عن سيف بن أيب سي - ١٨٩٢
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف عن أيب عبيدة بن اجلراح قال 

  الصوم جنة ما مل خيرقه : يقول 
  مقبول : عياض بن غطيف قال يف التقريب : قال األعظمي 

   ٢٦٤٢إسناده ضعيف وله شاهد لكنه ضعيف جدا كما يف الضعيفة : قال األلباين 

  باب فضل الصيام و أنه ال عدل له من األعمال

حدثنا حممد بن بشار ثنا عليه السالم الصمد بن عليه السالم الوارث نا شعبة عن حممد بن أيب يعقوب  - ١٨٩٣
عليك : قلت يا رسول اهللا دلين على عمل قال : مسعت أبا نصر اهلاليل عن رجاء بن حيوة عن أيب أمامة قال : قال 

  ه ال عدل له بالصوم فإن
  هو سيد بين متيم : هذا الذي قال عنه شعبة : قال أبو بكر حممد بن أيب يعقوب 

  إسناده ضعيف أبو نصر اهلاليل جمهول : قال األعظمي 
قد أسقط مجاعة من الثقات أبا نصر من السند وصرح ابن أيب يعقوب بالسماع من رجاء يف رواية : قال األلباين 

   ١٩٣٧ه يف الصحيحة للنسائي وله شاهد ذكرت

  باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إميانا و احتسابا



عن النيب صلى اهللا : حدثنا عمرو بن علي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ١٨٩٤
لة القدر إميانا و احتسابا من صام رمضان إميانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام لي: عليه و سلم قال 

  غفر له ما تقدم من ذنبه 

  باب ذكر متثيل الصائم يف طيب رحيه بطيب ريح املسك إذ هو أطيب الطيب

ـ يعين  - ١٨٩٥ ابن يزيد العطار ـ عن : ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا أبو داوود سليمان بن داوود ثنا أبان 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن أيب سالم عن احلارث األشعري حيىي بن أيب كثري عن زيد بن أيب سالم ع

إن اهللا أوحى إىل حيىي ابن زكريا خبمس كلمات أن يعمل هبن و يأمر بين إسرئيل أن يعملوا هبن فكأنه أبطأ هبن : قال 
ن فإما أن ختربهم و إما إن اهللا أمرك خبمس كلمات أن تعمل هبن و يأمر بين إسرائيل أن يعملوا هب: فأتاه عيسى فقال 
  يا أخي ال تفعل فإين أخاف أن تسبقين هبن أن خيسف يب أو أعذب : أن أخربهم فقال 

إن اهللا أوحى إيل : فجمع بين إسرائل ببيت املقدس حىت امتأل املسجد و قعدوا على الشرفات مث خطبهم فقال : قال 
ن أوهلن أن ال تشركوا باهللا شيئا فإن مثل من أشرك خبمس كلمات أن أعمل هبن و آمر بين إسرائيل أن يعملوا هب

اعمل و ارفع إيل فجعل يعمل : باهللا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ما له بذهب أو ورق مث أسكنه دارا فقال 
و يرفع إىل غري سيده فأيكم يرضى أن عبده كذلك فإن اهللا خلقكم و رزقكم فال تشركوا به شيئا و إذا قمتم إىل 

فال تلتفتوا فإن اهللا يقبل بوجهه إىل وجه عبده ما مل يلتفت و آمركم بالصيام و مثل ذلك كمثل رجل يف الصالة 
عصابة معه مسك كلهم حيب أن جيد رحيها و إن الصيام أطيب عند اهللا من ريح املسك و آمركم بالصدقة و مثل 

هل لكم أن أفدي نفسي : ه فجعل يقول ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه و قربوه ليضربوا عنق
منكم و جعل يعطي القليل و الكثري حىت فدى نفسه و آمركم بذكر اهللا كثريا و مثل ذكر اهللا كمثل رجل طلبه 

العدو سراعا يف أثره حىت أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه و كذلك العبد ال ينجو من الشيطان إال بذكر اهللا قال 
و أنا آمركم خبمس أمرين اهللا هبن اجلماعة و السمع و الطاعة و اهلجرة و اجلهاد : ليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا ع

يف سبيل اهللا و من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلميان و اإلسالم من رأسه إال أن يراجع و من ادعى 
و إن صام و صلى تداعوا : ل يا رسول اهللا و إن صام و صلى ؟ قا: دعوى اجلاهلية فهو من جثى جهنم قيل 

  بدعوى اهللا الذي مساكم هبا املؤمنني املسلمني عباد اهللا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر طيب خلفة الصائم عند اهللا يوم القيامة

أخربين عطاء عن : ثنا حممد بن احلسن بن تسنيم نا حممد ـ يعين ابن بكر الربساين أخربنا ابن جريج قال  - ١٨٩٦
كل عمل ابن آدم : يعين قال اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب صاحل الزيات أنه مسع أبا هريرة يقول 

له إال الصيام فهو يل و أنا أجزي به الصيام عنه جنة و الذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا يوم 
  فرح بفطره و إذا لقي ربه فرح بصومه  القيامة من ريح املسك للصائم فرحتان إذا أفطر

إمنا يوىف : باب ذكر إعطاء الرب عز و جل الصائم أجره بغري حساب إذ الصيام من الصرب قال عز و جل 
  الصابرون أجرهم بغري حساب 



أن النيب : حدثنا أمحد بن عبدة أنا عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة  - ١٨٩٧
إال الصيام فهو : كل عمل ابن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال اهللا : اهللا عليه و سلم قال صلى 

يل و أنا أجزي به يدع الطعام من أجلي و يدع الشراب من أجلي و يدع لذته من أجلي و يدع زوجته من أجلي و 
  ان فرحة حني يفطر و فرحة عند لقاء ربه خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك و للصائم فرحت

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر البيان أن الصيام من الصرب على ما تأولت خرب النيب صلى اهللا عليه

  و سلم 

كنت : مسعت معن ابن حممد حيدث عن سعيد املقربي قال : حدثنا بشر بن هالل ثنا عمر بن علي قال  - ١٨٩٨
الطاعم الشاكر مثل : عن صلى اهللا عليه و سلم قال : بالبقيع مع أيب هريرة فحدثنا أبو هريرة  أنا و حنظلة بن علي
كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل و أنا : قال اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الصائم الصابر قال 

  أجزي به يدع الطعام و الشراب و شهوته من أجلي 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

مسعت حنظلة بن علي : ناه إمساعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عمر بن علي عن معن بن حممد قال  - ١٨٩٩
  : مبثله : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أبا هريرة هبذا البقيع يقول : قال 

علي مجيعا عن أيب هريرة أال تسمع املقربي اإلسنادان صحيحان عن سعيد املقربي و عن حنظلة ابن : قال أبو بكر 
  كنت أنا و حنظلة ابن علي بالبقيع مع أيب هريرة : يقول 

  إسناده صحيح كما قال املصنف : قال األلباين 

  باب فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بال حساب جعلنا

  اهللا منهم 

حممد بن فضيل و ثنا علي بن املنذر نا ابن فضيل ثنا ضرار بن مرة ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا  - ١٩٠٠
الصوم يل و أنا : إن اهللا يقول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب صاحل عن أيب هريرة و أيب سعيد قاال 

لوف فم الصائم أجزي به إن للصائم فرحتني إذا أفطر فرح و إذا لقي اهللا فجزاه فرح و الذي نفس حممد بيده خل
  أطيب عند اهللا من ريح املسك مل يقل الدورقي فجزاه 

  باب ذكر استجابة اهللا عز و جل دعاء الصوم إىل فطرهم من صيامهم جعلنا اهللا منهم 

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب أخربنا عمرو بن قيس املالئي عن أيب  - ١٩٠١
الصائم حىت : ثالثة ال ترد دعوهتم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : دلة عن أيب هريرة قال جماهد عن أيب م

و : يفطر و إمام عدل و دعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام و يفتح هلا أبواب السماوات فيقول الرب عز و جل 



  عزيت ألنصرنك و لو بعد حني 
  أبو مدلة موىل أيب هريرة  أبو جماهد هو هذا امسه سعد الطائي و

  و عمرو بن قيس هذا أحد عباد الدنيا 
ويف الضعيفة . إسناده ضعيف أبو مدلة جمهول وهو موىل عائشة ال موىل أيب هريرة كما قال املصنف : قال األلباين 

  مزيد بيان  ١٣٥٨

  باب ذكر باب اجلنة الذي خيص بدخوله الصوام دون غريهم و نفي الظمأ عمن

  نة و يشرب من شراهبا جعلنا اهللا منهم يدخل اجل

حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي و غريه عن أيب حازم عن سهل بن سعد  - ١٩٠٢
الريان ال يدخل منه أحد غريهم فإذا : للصائمني باب يف اجلنة يقال له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  دخل شرب و من شرب مل يظمأ أبدا  دخل آخرهم أغلق من
  أبو حازم سلمة بن دينار ثقة مل يكن يف زمانه مثله 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب صفة بدء الصوم كان يف ختيري اهللا عز و جل عباده املؤمنني بني الصوم و

  األطعام و نسخ ذلك بإجياب الصوم عليهم من غري ختيري 

محن بن وهب ثنا عمي أخربين عمرو بن احلارث عن بكري ـ وهو ابن عبد اهللا بن ثنا أمحد بن عبد الر - ١٩٠٣
كنا يف رمضان يف عهد رسول : األشج ـ عن يزيد موىل سلمة ـ وهو ابن أيب عبيد ـ عن سلمة بن األكوع قال 

فمن شهد { اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شاء صام و من شاء أفطر و افتدى بإطعام مسكني حىت أنزلت اآلية 
  } منكم الشهر فليصمه 

  باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم يف ليل الصوم من األكل و

الشرب و اجلماع عند ابتداء فرض الصيام و نسخ اهللا جل و عال ذلك بإباحته هلم ذلك أمجع إىل طلوع الفجر 
  ليهم تفضال منه عز و جل على عباده املؤمنني و عفوا منه عنهم و ختفيفا ع

كان : ثنا سعيد بن حيىي القرشي حدثين عمي عبيد بن سعيد ثنا إمساعيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال  - ١٩٠٤
أصحاب حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان أحدهم صائما فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل يأكل 

هل عندك طعام : فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال ليلته و ال يومه حىت ميسي و إن قيس بن صرمة كان صائما 
خيبة لك فأصبح فلما : ال و لكن أطلب فطلبت له و كان يومه يعمل فغلبته عينه و جاءته امراته قالت : قالت 

أحل لكم ليلة الصيام { : انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية 



كلوا و اشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط { : ففرحوا هبا فرحا شديدا فقال } ائكم الرفث إىل نس
  } األسود من الفجر 

  مجاع أبوب األهلة و و قت إبتداء صوم شهر رمضان

  باب األمر بالصيام لرؤية اهلالل إذا مل يغم على الناس

ربين يونس عن ابن شهاب أخربين سامل أن عبد اهللا بن حدثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا ابن وهب أخ - ١٩٠٥
إذا رأيتم اهلالل فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عمر قال 

  عليكم فاقدروا له 

 على لسان نبيه عليه باب ذكر البيان أن اهللا جل و عال جعل األهلة مواقيت الناس لصومهم و فطرهم إذ قد أمر اهللا
  اآلية } يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس { السالم بصوم شهر رمضان لرؤيته ما مل يغم قال اهللا عز و جل 

أن : حدثنا عبد اهللا بن حممد الزهري نا أبو عاصم ثنا عبد العزبز بن أيب رواد ثنا نافع عن ابن عمر  - ١٩٠٦
إن اهللا جعل األهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  غم عليكم فاقدروا له و اعلموا أن الشهر ال يزيد على ثالثني 

  باب األمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس

: نار عن ابن عمر قال حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إمساعيل ـ يعين ابن جعفر ـ عن عبد اهللا بن دي - ١٩٠٧
الشهر تسع و عشرون ليلة فال تصوموا حىت تروه و ال تفطروا حىت تروه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إال أن يغم عليكم فإن غمي عليكم فاقدروا له 
  إمساعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا يف زمانه : قال أبو بكر 

  للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثالثنيباب ذكر الدليل على أن األمر بالتقدير 

  يوما مث يصام 

و أخربين يونس عن ابن شهاب عن : أخربين حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم قال  - ١٩٠٨
فإن غم عليكم فعدوا : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنو خرب ابن عمر فقال : أيب سلمة عن أيب هريرة 

  ثالثني 

حدثنا حممد بن الوليد نا مروان بن معاوية نا ابن فضيل نا عاصم بن حممد العمري عن أبيه عن ابن عمر  - ١٩٠٩
الشهر هكذا و هكذا و هكذا ثالثني و الشهر هكذا و هكذا وهكذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

مث طبق بيده و أمسك واحدة من أصابعه : فضيل  و يعقد يف الثالثة ـ فإن غم عليكم فأكملوا ثالثني و يف خرب ابن



  فإن أغمي عليكم فثالثني 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال األلباين 

باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بإكمال ثالثني يوما لصوم شهر 
  رمضان دون إكمال ثالثني يوما لشعبان 

: نا عبد اهللا بن هاشم ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل عن عبد اهللا بن أيب قيس قال حدث - ١٩١٠
مسعت عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتحفظ من هالل شعبان ما ال يتحفظ من غريه مث يصوم لرؤية 

  رمضان فإن غم عليه عد ثالثني يوما مث صام 
.  ١٤٩/  ٦ساقط من األصل واستدركته من املسند " ن بن مهدي عن معاوية بن صاحل عبد الرمح: " قال األلباين 

وقال إسناده حسن أو صحيح ناظرا  ٢٢٧والدارقطين ص  ٣٤٤٤ومن ابن حبان )  ٢٣٢٥وعنه رواه أبو داود ( 
د الرمحن بن إىل أن عبد اهللا بن هاشم وهو الطوسي النيسابوري من شيوخ املصنف ومن املعروفني بالرواية عن عب

وقال  ٢٠٦/  ٤وعنه البيهقي  ٤٣٢/  ١مهدي وقد رواه عبد اهللا بن صاحل أيضا عن معاوية بن صاحل عند احلاكم 
وإمنا هو صحيح فقط ألن عبد اهللا بن أيب قيس ومعاوية بن . صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب : احلاكم 

. خيرج له مسلم نعم هو على شرط مسلم من طريق ابن مهدي  صاحل مل خيرج هلما البخاري وعبد اهللا بن صاحل مل
أقول فكان من املمكن أن يكون شيخ عبد اهللا بن هاشم الساقط من األصل هو عبد اهللا بن صاحل لكين ملا مل أر من 
ذكره يف شيوخه عدلت عنه إىل عبد الرمحن بن مهدي فإن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي راجيا ممن كان 

  كالم األلباين . ا هـ . " ه شيئ من التخقيق أن يتفضل به وله من اهللا األجر ومين الشكر عند

  باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثالثني يوما لشعبان إذا مل ير اهلالل

قال رسول اهللا صلى : حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال  - ١٩١١
  ال تقدموا هذا الشهر حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة : ه و سلم اهللا علي

  إسناده صحيح : قال األلباين 

دخلت على عكرمة يف : حدثنا حيىي بن حممد بن السكن البزار نا حيىي بن كثري ثنا شعبة عن مساك قال  - ١٩١٢
  و اهللا لتدنون : صائم قال إين : ادن فكل فقلت : اليوم الذي يشك فيه من رمضان ـ و هو يأكل فقال 

ال تستقبلوا الشهر استقباال صوموا : ثنا ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : فحدثين قال : قلت 
  لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن حال بينك و بني منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثالثني 

ري غري مساك وهو ابن حرب فهو من رجال مسلم واحلديث رواه إسناده صحيح رجاله رجال البخا: قال األلباين 
  من طريق املصنف  ٣٥٩٠ابن حبان 

باب التسوية بني الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هالل رمضان إذا مل يغم اهلالل و بني الزجر عن إفطار رمضان 
غم اهلالل قبل مضي ثالثني يوما قبل رؤية هالل شوال إذا مل يغم اهلالل و الدليل على أن الصائم لرمضان إذا 

  لشعبان عاص كاملفطر قبل مضي ثالثني يوما لرمضان إذا غم اهلالل 



عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب نا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  - ١٩١٣
ال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم  الشهر تسع و عشرون ـ وعقد إهبامه ـ فال تصوموا حىت تروه و: قال 

  فاقدروا له 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال األلباين 

  باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ جممل

  غري مفسر 

إسحاق  حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ما ال أحصي غري مرة ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أيب - ١٩١٤
إين صائم فقال عمار : كلوا فتنحى بعض القوم فقال : كنا عند عمار فأيت بشاة مصلية فقال : عن صلة بن زفر قال 

  من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم : 
  صحيح لغريه : قال األلباين 

  ر أو كرب ما مل متضباب ذكر الدليل على أن اهلالل يكون لليلة اليت يرى صغ

  ثالثون يوما للشهر مث ال يرى اهلالل لغيم أو سحاب 

: مسعت أبا البختري قال : حدثنا بندار نا حممد ـ يعين ابن جعفر ـ نا شعبة عن عمرو بن مرة قال  - ١٩١٥
سول اهللا إن ر: فأرسلنا رجال إىل ابن عباس يسأله فقال ابن عباس : أهللنا هالل رمضان و حنن بذات عرق قال 

  إن اهللا قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  و ثنا حيىي بن حكيم ثنا أبو داوود ثنا شعبة مبثله 

  باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم ال رؤية

  غريهم 

أن : ل ـ يعين ابن جعفر عن حممد يعين ابن حرملة عن كريب حدثنا علي بن حجر السعدي نا إمساعي - ١٩١٦
فقدمت الشام فقضيت حاجتها و استهل علي هالل رمضان و : أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية بالشام قال 

 عبد أنا بالشام فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة و رآه الناس و صاموا و صام معاوية فقدمت املدينة يف آخر الشهر فسألين
أنت رأيته ليلة اجلمعة ؟ : رأيناه ليلة اجلمعة فقال : مىت رأيتم اهلالل ؟ فقلت : اهللا بن عباس مث ذكر اهلالل فقال 

لكننا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصومه : نعم أنا رأيته ليلة اجلمعة و رآه الناس و صاموا و صام معاوية قال : قلت 
ال هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا : أوال تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ قال  :حىت نكمل ثالثني أو نراه فقلت 

  عليه و سلم 

  باب ذكر أخبار رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أن الشهر تسع و



  عشرون بلفظ عام مراده خاص 

عن : نا شعبة و قال حيىي :  ثنا عبد الرمحن قال بندار: حدثنا حممد بن بشار بندار و حيىي بن حكيم قاال  - ١٩١٧
  الشهر تسع و عشرون : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مسعت ابن عمر : شعبة عن حياة بن سحيم قال 

: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و احلسن بن حممد الزعفراين و أمحد بن منيع و مؤمل بن هشام قالوا  - ١٩١٨
: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : نا أيوب و قال الزعفراين و مؤمل ثنا إمساعيل ـ و هو ابن علية ـ أخرب
  إمنا الشهر تسع و عشرون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ذكر الدليل على خالف ما تومهه العامة و اجلهال أن اهلالل إذا كان

  كبريا مضيئا أنه لليلة املاضية ال لليلة املستقبلة 

خرجنا للعمرة : علي بن املنذر نا ابن فضيل نا حصني عن عمرو ابن مرة عن أيب البختري قال حدثنا  - ١٩١٩
فلقينا ابن : و هو ابن ليلتني قال : هو ابن ثالث و قال بعضهم : فلما نزلنا ببطن خنلة رأينا اهلالل فقال بعض القوم 

أي ليلة رأيتموه ؟ : هو ابن ليلتني فقال : عضهم هو ابن ثالث و قال ب: رأينا اهلالل فقال بعض القوم : عباس فقلنا 
  إن اهللا مده لرؤيته فهو لليلة رأيتموه : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ليلة كذا و كذا فقال : قلنا 

  باب ذكر إعالم النيب صلى اهللا عليه و سلم أمته أن الشهر تسع و عشرون

ال يكتب و ال حيسب صلى اهللا عليه و سلم مع الدليل على أن اإلشارة  بإشارة ال بنطق مع إعالمه إياهم إنه أمي
  املفهومة من الناطق تقوم مقام النطق يف احلكم كهي من األخرس 

ـ نا إمساعيل و حدثنا عبدة بن عبد اهللا أخربنا حممد  - ١٩٢٠ حدثنا حممد بن الوليد نا مروان ـ يعين ابن معاوية 
ـ ثنا إمساعيل قال رسول اهللا صلى : بن أيب خالد عن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال  ـ يعين ابن بشر 

  الشهر هكذا و هكذا و هكذا : اهللا عليه و سلم 
الشهر هكذا و هكذا و : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو يقول : و يف حديث حممد بن بشر 

  هكذا مث قبض أصابعه يف الثالثة 

املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا و الدليل على أن النيب عليه الصالة و السالم أراد بقوله الشهر  باب ذكر اخلرب
الشهر تسع و عشرون أراد أي قد يكون تسعا و : تسع و عشرون بعض الشهور ال كلها و الدليل على أن قوله 

  عشرون 

ار حدثين مساك أبو زميل حدثين عبد اهللا حدثنا حممد بن بشار حدثين عمر بن يونس ثنا عكرمة ابن عم - ١٩٢١
يا رسول : ملا اعتزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه قلت : بن عباس حدثين يعين عن عمر بن اخلطاب قال 

  إن الشهر يكون تسعا و عشرين : اهللا إمنا كنت يف الغرفة تسعا و عشرين ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



لى أن صيام تسع و عشرين لرمضان كان على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم أكثر من صيام ثالثني باب الدليل ع
  خالف ما يتوهم بعض اجلهال و الرعاع أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثالثني يوما كوامل 

بن دينار و  حدثين أمحد بن منيع ثنا بن أيب زائدة و حدثنا علي بن مسلم نا ابن زائدة أخربين عيسى - ١٩٢٢
ثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن احلارث ابن أيب ضرار عن ابن : حدثنا بندار نا أمحد و عثمان بن عمر قاال 

  ملا صمت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم تسعا و عشرين أكثر مما صمت معه ثالثني : مسعود قال 
  عمرو بن احلارث بن املصطلق : و قال علي بن مسلم 

  عن ابن احلارث و مل يسمه : ل بندار و قا
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية اهلالل

جاء : نا حممد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة ثنا زائدة نا مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ١٩٢٣
أتشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا عبده : ت اهلالل الليلة فقال أبصر: أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  قم يا فالن فأذن بالناس فليصوموا غدا : نعم قال : و رسوله ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: و قال : ثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي نا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة هبذا االسناد و حنوه  - ١٩٢٤
  ر بالال فأذن بالناس أم

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

بيان } حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر { باب ذكر البيان أن اهللا عز و جل أراد بقوله 
بياض النهار من الليل فوقع امسا خليط على بياض النهار و على سواد الليل و هذا من اجلنس الذي كنت أعلم أن 

ب مل تكن تعرفها يف معناها و أن اهللا عز و جل إمنا أنزل الكتاب بلغتهم ال مبعانيهم فاخليط لغتهم و إيقاع هذا العر
  االسم على بياض النهار و سواد الليل مل يكن من معانيهم اليت يفهموهنا حىت أعلمهم صلى اهللا عليه و سلم 

لرمحن الصابوين قراءة عليه و أخربنا ببعض األحاديث أبو أنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد ا - ١٩٢٥
أنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن : القاسم زاهر بن طاهر أنا عثمان بن أيب الفضل بن حممد قاال 

بن  خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أمحد بن منيع ثنا هشيم أخربنا حصني عن الشعيب أخربين عدي
قال رسول اهللا صلى اهللا } و كلوا و اشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود { ملا نزلت : حامت قال 

  إمنا ذلك بياض النهار من سواد الليل : عليه و سلم 

يا رسول اهللا ما : قلت : حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن مطرف عن عامر عن عدي بن حامت قال  - ١٩٢٦
ال : مث قال ! إنك لعريض القفا أرأيت أبصرت اخليطني قط ؟ : ط األبيض من اخليط األسود أمها اخليطان ؟ قال اخلي

  بل هوسواد الليل و بياض النهار 



باب الدليل على أن الفجر مها فجران و أن طلوع الثاين منهما هو احملرم على الصائم األكل و الشرب و اجلماع ال 
  الذي أعلمت أن اهللا عز و جل وىل نبيه عليه السالم البيان عنه عز و جل  األول و هذا من اجلنس

حدثنا حممد بن علي حمرز ـ أصله بغدادي انتقل إىل فسطاط ـ نا أبو أمحد الزبريي عن سفيان عن ابن  - ١٩٢٧
فإنه ال حيرم  الفجر فجران فأما األول: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جريج عن عطاء عن ابن عباس قال 

  الطعام و ال حيل الصالة و أما الثاين فإنه حيرم الطعام و حيل الصالة 
  هذا مل يروه أحد عن أيب أمحد إال ابن حمرز هذا : قال أبو بكر 

  باب صفة الفجر الذي ذكرناه و هو املعترض ال املستطيل

: عن أيب عثمان عن عبد اهللا بن مسعود  حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثري الدورقي نا املعتمر عن أبيه - ١٩٢٨
ال مينعن أذان بالل أحدا منكم من سحوره فإنه ينادي لينتبه نائمكم و يرجع : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قائمكم 
ـ يعين الصبح هكذا أو قال : قال  هكذا و هكذا ـ يعين طوال و : هكذا و لكن حىت يقول : و ليس أن يقول 

  ين عرضا لكن هكذا يع

قال رسول : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن عبد اهللا بن سوادة عن أبيه عن مسرة قال  - ١٩٢٩
  ال يغرنكم أذان بالل و ال هذا البياض لعمود الصبح حىت يستطري : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ض الذي لونه احلمرة إن صح اخلرب فإين ال أعرف باب الدليل على أن الفجر الثاين الذي ذكرناه هو البياض املعتر
  عبد اهللا بن النعمان هذا بعدالة و ال جرح و ال أعرف له عنه راويا غري مالزم بن عمرو 

أتاين قيس بن طلق يف : حدثنا أمحد بن مقدام نا مالزم بن عمرو نا عبد اهللا بن النعمان السحيمي قال  - ١٩٣٠
كلوا و اشربوا و ال يغرنكم الساطع : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : علي حدثين أيب طلق بن : رمضان قال 

  املصعد و كلوا و اشربوا حىت يعترض لكم األمحر و أشار بيده 
إسناده حسن فإن عبد اهللا بن النعمان وإن مل يعرفه املؤلف إال من رواية مالزم فقد عرفه غريه من : قال األلباين 

يضا كابن أيب حامت وقد وثقه ابن معني والعجلي وابن حبان وحسن الترمذي حديثه هذا وقد رواية عمر بن يونس أ
  وجدت له متابعا ذكرته يف خترجيي له يف الصحيحة 

باب الدليل على أن الفجر الثاين الذي ذكرناه هو البياض املعترض الذي : " كالم املصنف قاله يف ترمجة الباب قال 
فإين ال اعرف عبد اهللا بن النعمان هذا بعدالة وال جرح وال أعرف له عنه راويا غري مالزم  لونه احلمرة إن صح اخلرب

  " بن عمرو 

  باب الدليل على أن األذان قبل الفجر ال مينع الصائم طعامه و ال شرابه و

  ال مجاعا ضد ما يتوهم العامة 



أن النيب صلى اهللا عليه و : افع عن ابن عمر حدثنا حممد بن بشار نا حيىي نا عبيد اهللا بن عمر أخربين ن - ١٩٣١
  إن بالال يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم : سلم قال 

  باب ذكر قدر ما كان بني أذان بالل و أذان ابن أم مكتوم

: ال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حفص ـ يعين ابن غياث و ثنا بندار نا حيىي مجيعا عن عبيد اهللا ق - ١٩٣٢
إن بالال يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حىت يؤذن ابن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مسعت القاسم عن عائشة 

  و مل يكن بينهما إال قدر ما ينزل هذا و يرقى هذا : أم مكتوم قال 
و مل يكن : وم قال إذا أذن بالل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكت: عن قاسم و قال أيضا : و قال الدورقي 

  بينهما إال أن ينزل هذا و يصعد هذا 
هذا اخلرب من اجلنس الذي أقول من األخبار املعللة اليت جيوز القياس عليها و يتعني العلم أن النيب : قال أبو بكر 

ه فجائز صلى اهللا عليه و سلم ملا أمر باألكل والشرب بعد نداء بالل أعلمهم أن اجلماع و كل ما جاز للمفطر فعل
  فعله يف ذلك الوقت ال أنه أباح األكل و الشرب فقط دون غريمها 

  باب إجياب اإلمجاع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص

حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين حيىي بن أيوب و ابن هليعة عن عبد اهللا بن أيب بكر  - ١٩٣٣
عن رسول اهللا صلى اهللا : مل بن عبد اهللا عن أبيه عن حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ابن شهاب عن سا

  من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له : عليه و سلم أنه قال 
  وقال يل مالك و الليث مبثله : و أخربين ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم مبثله سواء و زاد قال 

  اده صحيح إسن: قال األعظمي 

  باب إجياب النية لصوم كل يوم قل طلوع فجر ذلك اليوم خالف قول من زعم أن

  نية واحدة يف وقت واحد جلميع الشهر جائز 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا األعمال بالنية و إمنا لكل : خرب عمر بن اخلطاب : قال أبو بكر  - ١٩٣٤
   امرئ ما نوى قد أمليته يف كتاب الوضوء

ال صيام ملن مل جيمع الصيام من الليل الواجب من : باب الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد بقوله 
  الصيام دون التطوع منه 

هل عنكم غداء و إال : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأتيها فيقول : قال أبو بكر حديث عائشة  - ١٩٣٥
  لتطوع فإين صائم خرجته يف ذكر صيام ا

  باب األمر بالسحور أمر ندب و إرشاد إذ السحور بركة ال أمر فرض و إجياب



  يكون تاركه عاصيا بتركه 

: حدثنا حممد بن بشار نا عبد الرمحن بن مهدي عن أيب بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد اهللا  - ١٩٣٦
  تسحروا فإن يف السحور بركة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ثنا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم البزاز ثنا أمحد بن يونس نا أبو بكر بن عياش هبذا اإلسناد مثله سواء مرفوعا 
  إسناده حسن صحيح : قال األعظمي 

ثنا أمحد بن عبدة حدثنا محاد يعين ابن زيد و ثنا أبو عمار ثنا إمساعيل بن إبراهيم و حدثنا عمران بن  - ١٩٣٧
عبد الوارث و ثنا بندار ثنا حممد ثنا شعبة كلهم عن عبد العزيز بن صهيب و حدثنا زياد بن أيوب موسى القزاز ثنا 

تسحروا فإن يف السحور : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ثنا هشيم أخربنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
  بركة 

  باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء

نا عبد الرمحن بن مهدي ثنا : بندار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد اهللا بن هاشم قالوا حدثنا  - ١٩٣٨
مسعت رسول : معاوية بن صاحل عن يونس بن سيف عن احلارث بن زياد عن أيب رهم عن العرباض بن سارية قال 

   هلم إىل الغداء املبارك: اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو رجال إىل السحور فقال 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو يدعو إىل السحور يف شهر : و قال الدورقي و عبد اهللا بن هاشم قال 

اللهم علم معاوية الكتاب و احلساب وقه العذاب و : هلم إىل الغداء املبارك و زادا مث مسعته يقول : رمضان فقال 
  الغداء املبارك هلم إىل : قال عبد اهللا بن هاشم عن معاوية و قال 

إسناده ضعيف احلارث جمهول لكن حديث الغداء صحيح له شاهد من حديث العرباض وغريه كما : قال األلباين 
   ١٩٦١يف الضعيفة 

  باب األمر باالستعانة على الصوم بالسحور إن جاز االحتجاج خبرب زمعة بن

  صاحل فإن القلب منه لسوء حفظه 

عن النيب صلى اهللا عليه و : زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس  نا بندار نا أبو عاصم نا - ١٩٣٩
  استعينوا بطعام السحر على صيام النهار و بقيلولة النهار على قيام الليل : سلم قال 

  إسناده ضعيف زمعة ضعيف : قال األعظمي 

  باب استحباب السحور فصال من صيام النهار و صيام أهل الكتاب واألمر

  لفتهم إذ هم ال يتسحرون مبخا



ثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي ثنا عبد الرمحن نا موسى بن علي و ثنا يونس نا عبد اهللا بن وهب و  - ١٩٤٠
أخربين موسى بن علي بن رباح و حدثنا حممد بن عيسى نا عبد : أخربين ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم قال 

ـ يعين ابن املبارك و حدثنا جع فر بن حممد نا وكيع كالمها عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أيب قيس اهللا 
فصل ما بني صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : موىل عمرو بن العاص قال 

  السحور و يف حديث وكيع ما بني صيامكم 

  باب تأخري السحور

ـ يعين ابن احلارث نا هشام الدستوائي نا قتادة و ثنا جعفر بن نا حممد بن عبد األعلى الص - ١٩٤١ نعاين نا خالد 
حممد نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة و ثنا بندار حممد بن بشار نا سامل بن نوح نا عمر بن عامر عن قتادة 

كم بينهما : الصالة قلت  تسحرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قمنا إىل: عن أنس عن زيد بن ثابت قال 
  قدر قراءة مخسني آية معاين أحاديثهم سواء و هذا حديث وكيع : ؟ قال 

حدثنا حممد بن مسكني اليمامي ثنا حيىي بن حسان ثنا سليمان ـ و هو ابن بالل ـ عن أيب حازم أنه  - ١٩٤٢
لصبح مع رسول اهللا صلى اهللا كنت أتسحر يف أهلي مث تكون سرعة يب أن أدرك صالة ا: مسع سهل بن سعد يقول 

  عليه و سلم 
  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباين 

  مجاع أبواب األفعال اللوايت تفطر الصائم

  باب ذكر املفطر باجلماع يف هنار الصيام

قال : حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه و حدثنا الربيع بن سليمان قال  - ١٩٤٣
الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة و حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم 
عن ابن جريج حدثين الزهري و حدثنا حممد بن تسنيم أخربنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريج حدثين الزهري عن 

ليه و سلم أمر رجال أفطر يف شهر رمضان بعتق رقبة أن النيب صلى اهللا ع: محيد بن عبد الرمحن أن أبا هريرة حدثه 
  أو صيام شهرين أو إطعام ستني مسكينا 

  و كان فطره جبماع : و قال مالك يف عقب خربه 

  باب إجياب الكفارة على اجملامع يف الصوم يف رمضان بالعتق إذا وجده أو

على أن خرب ابن جريج و مالك خمتصر غري متقصى الصيام إذا مل جيد العتق أو اإلطعام إذا مل يستطع الصوم و الدليل 
  مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه يف خربمها كان فطرا جبماع ال بأكل و ال يشرب ـ والمها 

حفظته من الزهري مسع محيد بن عبد الرمحن خيرب عن أيب : حدثنا عبد اجلبار بن العالء نا سفيان قال  - ١٩٤٤
وقعت على : و ما أهلكك ؟ قال : هلكت فقال : لنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال جاء رجل إىل ا: هريرة قال 



فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟ : ال قال : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : امرأيت يف شهر رمضان فقال 
يب صلى اهللا عليه و اجلس فجلس فأيت الن: ال قال : فهل تستطيع أن تطعم ستني مسكينا ؟ قال : ال قال : قال 

يا رسول اهللا أعلى أهل بيت : خذ هذا فتصدق به فقال : و العرق هو املكتل الضخم قال : سلم بعرق فيه متر قال 
اذهب : أفقر منا فما بني البتيها أهل بيت أفقر منا فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه و قال 

  فأطعم أهلك 

مع يف رمضان هنارا ما يكفر به إذا مل يكن واحدا للكفارة مع الدليل على أن اجملامع يف رمضان باب إعطاء اإلمام اجملا
  هنارا إذا كان غري واجد للكفارة وقت اجلماع مث استفاد ما به يكفر كانت الكفارة واجبة عليه 

الرمحن عن  حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن حممد بن مسلم الزهري عن محيد بن عبد - ١٩٤٥
إن اآلخر وقع على امرأته يف رمضان قال : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له : أيب هريرة قال 

أفتجد ما تطعم : ال قال : أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟ قال : ال قال : أجتد ما حترر رقبة ؟ قال : فقال له 
أطعم هذا :  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر و هو الزنبيل فقال فأيت: ال قال : ستني مسكينا ؟ قال 

  فأطعم أهلك : ما بني البتيها أهل بيت أحوج منا قال : عنك فقال 

باب ذكر خرب روي خمتصرا و هم بعض العلماء من احلجازيني أن اجملامع يف رمضان هنارا جائز له أن يكفر باإلطعام 
  ق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعني وإن كان واجدا لعت

أخربين : نا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب و أخربين ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم قال  - ١٩٤٦
عمرو بن احلارث أن عبد الرمحن بن القاسم حدثه أن حممد بن جعفر بن الزبري حدثه أن عباد بن عبد اهللا بن الزبري 

يا رسول : أتى رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد يف رمضان فقال : ة تقول حدثه أنه مسع عائش
و اهللا مايل شيء و : تصدق قال : أصبت أهلي قال : اهللا احترقت فسأله النيب صلى اهللا عليه و سلم ما شأنه فقال 

عليه طعام فقال رسول اهللا صلى اهللا اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق محارا : ما أقدر عليه قال 
على غرينا فواهللا : تصدق هبذا فقال : أين احملترق فقام الرجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عليه و سلم 

  يا رسول اهللا أغرينا فواهللا : قال : فكلوه و قال ابن عبد احلكم : إنا جلياع و ما لنا شيء قال 

نيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر هذا اجملامع بالصدقة بعد أن أخربه أنه ال جيد عتق رقبة باب ذكر الدليل على أن ال
  ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غري مستطيع لصوم شهرين متتابعني كأخبار أيب هريرة فاختصر اخلرب 

بن أيب عبيدة الدراوردي و حدثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا مصعب بن عبد اهللا نا عبد العزيز بن حممد  - ١٩٤٧
عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عباد بن عبد اهللا بن 

يا نيب : كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ظل فارع فأتاه رجل من بني بياضة فقال : الزبري عن عائشة أهنا قالت 
وقعت بامرأيت و أنا صائم و ذلك يف رمضان فقال : مالك ؟ قال : يب صلى اهللا عليه و سلم اهللا احترقت قال له الن

: ليس عندي قال : أطعم ستني مسكينا قال : ال أجده قال : اعتق رقبة قال : له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ها أنا : أين السائل آنفا ؟ قال  :اجلس فجلس فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه عشرون صاعا فقال 



فو الذي بعثك باحلق ! ! يا رسول اهللا على أحوج مين و من أهلي : خذ هذا فتصدق به قال : ذا يا رسول اهللا قال 
  فعد به عليك و على أهلك : ما لنا عشاء ليلة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بعرق فيه عشرون صاعا فإن النيب صلى اهللا عليه و : اللفظة  إن ثبتت هذه: مل يذكر الصوم يف اخلرب قال أبو بكر 
سلم أمر هذا اجملامع أن يطعم كل مسكني ثلث صاع من متر ألن عشرين صاعا إذا قسم بني ستني مسكينا كان 

أيت مبكتل فيه مخسة عشر صاعا أو : لكل مسكني ثلث صاع و لست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن يف خرب الزهري 
عا هذا يف خرب منصور بن املعتمر عن الزهري ـ فأما هقل بن زياد فإنه روى عن األوزاعي عن الزهري عشرون صا

يطعم يف كفارة اجلماع : مخسة عشر صاعا قد خرجتهما بعد و ال أعلم أحدا من علماء احلجاز و العراق قال : قال 
من طعام مترا كان أو غريه و قال يطعم كل مسكني مدا : أهل احلجاز : كل مسكني ثلث صاع يف رمضان قال 

يطعم كل مسكني صاعا من متر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم قال أبو بكر قد جيوز أن : العراقيون 
يكون ترك ذكر األمر بصيام شهرين متتابعني يف هذا اخلرب إمنا كان ألن السؤال يف هذا اخلرب إمنا كان يف رمضان 

شهرين متتابعني هلذه احلوبة ال ميكن االبتداء فيه إال بعد أن يقضى شهر رمضان و بعد قبل أن يقضي الشهر و صيام 
مضي يوم من شوال فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم اجملامع بإطعام ستني مسكينا إذ اإلطعام ممكن يف رمضان لو 

فعله معجال دون ما ال جيوز له فعله إال  كان اجملامع مالكا لقدر اإلطعام فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم مما جيوز له
بعد مضي أيام وليايل و اهللا أعلم و لست أحفظ يف شيء من أخبار أيب هريرة أن السؤال من اجملامع قبل أن ينقضي 
شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين ألن الصيام يف ذلك الوقت للكفارة 

  جائزة 
  إسناده حسن :  قال األعظمي

  باب الدليل على أن اجملامع يف رمضان إذا ملك ما يطعم ستني مسكينا و مل

  ميلك معه قوت نفسه وعياله مل جتب عليه الكفارة 

إنا جلياع ما لنا شيء هذا يف خرب عمرو بن احلارث و يف خرب عبد : يف خرب عائشة قال : قال أبو بكر  - ١٩٤٨
  ما بني البتيها أحوج منا : اء ليلة و يف خرب أيب هريرة مالنا عش: الرمحن بن احلارث 

باب األمر باالستغفار للمعصية اليت ارتكبها اجملامع يف صوم رمضان إذا مل جيد الكفارة بعتق و ال بإطعام و ال 
  يستطيع صوم شهرين متتابعني واألمر بإطعام التمر يف كفارة اجلماع يف رمضان 

األيلي أن سالمة حدثهم عن عقيل أنه سأل ابن شهاب عن رجل جامع أهله يف  أخربنا حممد بن عزيز - ١٩٤٩
بينما أنا جالس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثين محيد بن عبد الرمحن حدثين أيب هريرة قال : رمضان قال 

: ضان قال وقعت على أهلي يف رم: وحيك ما شأنك ؟ قال : يا رسول اهللا هلكت قال : سلم جاءه رجل فقال 
ما أجده قال : أطعم ستني مسكينا قال : ما أستطيع قال : ما أجدها قال صم شهرين متتابعني قال : أعتق رقبة قال 

ما أجد أحق به من أهلي يا : خذه و تصدق به قال : فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر فقال : 
إليه مين فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدا أحوج 

  خذه و استغفر اهللا : قال 



فيه ضعف وقد تكلموا يف صحة مساعه من عمه : إسناده فيه ضعف حممد بن عبد العزيز قال احلافظ : قال األلباين 
  سالمة وسالمة صدوق له أوهام 

   كفارة اجلماع يف صوم رمضانباب ذكر قدر مكيل التمر إلطعام ستني مسكينا يف

حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا منصور عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن  - ١٩٥٠
فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكتل فيه مخسة عشر أو عشرون صاعا من : أيب هريرة فذكر احلديث و قال 

  خذه فأطعمه عنك : يه و سلم متر فقال النيب صلى اهللا عل
  إسناده ضعيف مؤمل هو ابن امساعيل البصري وهوسيئ احلفظ : قال األلباين 

حدثين إبراهيم بن عامر : حدثنا يوسف بن موسى ثنا مهران بن أيب عمر الرازي عن سفيان الثوري قال  - ١٩٥١
أن رجال : بن املسيب عن أيب هريرة و حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن املسيب و منصور عن الزهري عن سعيد 

فأيت مبكتل فيه مخسة عشر صاعا أو عشرين صاعا إال : أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث و قال 
فجيء مبكتل فيه مخسة عشر صاعا : عن أيب سلمة و يف خرب حجاج أيضا عن الزهري : أنه غلط يف اإلسناد فقال 
  يسمع من الزهري من متر إال أن احلجاج مل 

  صف يل الزهري مل يكن يراه : قال احلجاج : مسعت حممد بن عمرة حيكي عن أمحد بن أيب ظبية عن هشيم قال 
  إسناده ضعيف مهران بن أيب عمر سيئ احلفظ : قال األلباين 

  إىل هذه الرواية من ابن خزمية وهي شاذة  ١٧٣/  ٤أشار احلافظ يف الفتح : قال األعظمي 

ليل على خالف قول من زعم أن إطعام مسكني واحد طعام ستني مسكينا يف ستني يوما كل يوم طعام باب الد
مسكني جائز يف كفارة اجلماع يف صوم رمضان فلم مييز بني إطعام ستني مسكينا وبني طعام ستني مسكينا و من فهم 

  لغة العرب على أن إطعام ستني مسكينا ال يكون إال و كل مسكني غري اآلخر 

  أطعم ستيم مكسينا : يف خرب الزهري : قال أبو بكر  - ١٩٥٢

يف : باب الدليل على أن صيام الشهرين يف كفارة اجلماع ال جيوز متفرقا إمناجيب صيام شهرين متتابعني قال أبو بكر 
  فصم شهرين متتابعني : خرب الزهري عن محيد عن أيب هريرة 

صيام شهرين متتابعني ففرط يف الصيام حىت تنزل به املنية قضي الصوم باب الدليل على أن اجملامع إذا وجب عليه 
  عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين اهللا أحق بالقضاء من ديون العباد 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد ثنا األعمش عن احلكم و سلمة بن كهيل و مسلم البطني  - ١٩٥٣
إن : جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : طاء و جماهد عن ابن عباس قال عن سعيد بن جبري و ع

فحق : نعم قال : لو كان على أختك دين أكنت تقضينه ؟ قالت : أحيت ماتت و عليها صيام شهرين متتابعني قال 
  اهللا أحق 



واجدا للكفارة اليت ذكرهتا قبل إن صح  باب أمر اجملامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا مل يكن
  اخلرب فإن يف القلب من هذه اللفظة 

حدثنا حيىي بن حكيم نا حسني بن حفص األصبهاين عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن  - ١٩٥٤
قال يف آخره أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم و قد وقع بأهله يف رمضان فذكر احلديث و : أيب هريرة 

  هذا اإلسناد وهم : فصم يوما واستغفر اهللا قال أبو بكر : 
احلديث صحيح فإن هشام بن سعد حسن احلديث وهو وإن كان وهم يف اإلسناد كما بينه املؤلف : قال األلباين 

قوي بعضها بعضا ملخالفته الثقات فإن اللفظة اليت جاء هبا يف األمر بالقضاء مل يتفرد هبا فقد جاءت من طرق أخرى ي
كما قال احلافظ يف الفتح وقد كنت خرجتها يف تعليقي على رسالة الصيام البن تيمية وفاتين هناك هذا الشاهد 

الذي ساقه املصنف بعده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صرح فيه احلجاج بن أرطاة يف بعض الطرق 
  وت هذه الزيادة بالتحديث فهو شاهد قوي ال يدع جماال للشك قي ثب

  من طريق احلجاج  ٢٢٦/  ٤إسناده حسن السنن الكربى للبيهقي : خرب احلجاج بن أرطاة قال األعظمي 

  اخلرب عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن هو الصحيح ال عن أيب سلمة  - ١٩٥٥
 خرب عمرو بن و قد روى احلجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل خرب الزهري وقال يف

  شعيب 
و أخربين : قال حجاج : ثنا أبو خالد قال هارون : حدثنا حممد بن العالء بن كريب و هارون بن إسحاق قاال 

  عن احلجاج عن عمرو بن شعيب : عمرو بن شعيب و قال حممد بن العالء 
  ـ : مل يسمع من الزهري شيئا  احلجاج بن أرطأة: حدثنا احلسني بن مهدي نا عبد الرزاق أخربنا ابن املبارك قال 

  باب ذكر البيان أن االستقاء على العمد يفطر الصائم

نا أبو موسى حممد بن املثىن و حممد بن حيىي القطيعي و احلسني بن عيسى البسطامي و مجاعة و هذا  - ١٩٥٦
ـ حدثنا احلس: مسعت أيب قال : حدثين عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حديث أيب موسى قال  ني ـ و هو املعلم 

ثنا حيىي بن أيب كثري أن ابن عمرو األوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أيب طلحة حدثه أن أبا 
: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان يف مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال : الدرداء حدثه 

  صدق أنا صببت له وضوءه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن أبيه وهم كما قال : حديث صحيح وقوله يف السند : وحديث البسطامي وحممد بن حيىي القطيعي قال األلباين 
   ٤٢٦/  ١املصنف وتبعه احلاكم يف املستدرك 

 عن احلسني املعلم عن حيىي بن أيب كثري عن األوزاعي عن يعيش: غري أن البسطامي و حممد بن حيىي قاال  - ١٩٥٧
بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أيب الدرداء و الصواب ما قاله أبو موسى إمنا هو يعيش عن معدان عن أيب الدرداء 

  ـ : 



حدثنا حامت بن بكر بن غيالن ثنا عبد الصمد نا حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري عن عبد الرمحن بن  - ١٩٥٨
  مثل حديث أيب موسى : داء عمرو عن يعيش عن معدان بن أيب طلحة عن أيب الدر

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثين رجل من إخواننا يريد األوزاعي عن يعيش بن هشام أن : و رواه هشام الدستوائي عن حيىي قال  - ١٩٥٩
  يف مسجد دمشق : مثل حديث عبد الصمد غري أنه مل يقل : معدان أخربه أن أبا الدرداء أخربه 

رمحن ـ يعين ابن عثمان البكراوي ـ نا هشام غري أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن حدثنا بندار ثنا عبد ال
إن معدان أخربه فرباوية هشام و حرب بن شداد علم أن الصواب ما : هشام و أما بندار فنسبة إىل جده و قاال 

  رواه أبو موسى و أن يعيش بن الوليد مسمع من معدان و ليس بينهما أبوه 
  إسناده صحيح : ظمي قال األع

  باب ذكر إجياب قضاء الصوم عن املستقي عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء

و الدليل على أن إجياب الكفارة على اجملامع ال لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط ال للجماع خاصة كان 
  ليه و سلم و الكفارة غري واجبة عليه على كل مفطر الكفارة و املستقيء عمدا مفطر حبكم النيب صلى اهللا ع

قال : حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة قال  - ١٩٦٠
  إذا استقاء الصائم أفطر و إذا ذرعه القيء مل يفطر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن يونس ويرده اإلسناد الذي بعده و لذلك قد أشار ابن تيمية إسناده صحيح وقد أعل بتفرد عيسى ب: قال األلباين 
  اىل تقويته انظر رسالة الصيام 

  من ذرعه القيء فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض : حدثناه علي مرة أخرى فقال  - ١٩٦١
   حدثنا حممد بن حيىي نا أبو سعيد اجلعفي حدثنا حفص بن غياث عن هشام هبذا اإلسناد فذكر احلديث

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب ذكر البيان أن احلجامة تفطر احلاجم و احملجوم مجيعا

حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثين أبو عمرو يعين األوزاعي حدثين حيىي حدثين  - ١٩٦٢
  ـ : عليه و سلم  أبو قالبة اجلرمي أن أبا أمساء الرحيب حدثه عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

و حدثنا زياد بن أيوب ثنا مبشر ـ يعين ابن إمساعيل ـ عن األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين  - ١٩٦٣
أنه خرج مع رسول اهللا : أبو قالبة اجلرمي عن أيب أمساء الرحيب حدثين ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 عليه و سلم لثمان عشر خلت من شهر رمضان إىل البقيع فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رجل صلى اهللا
  أفطر احلاجم و احملجوم هذا حديث الوليد : حيتجم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال األعظمي 



أخربنا عبد : نا و قال احلسني : ي قال العباس ثنا عباس بن عبد العظيم العنربي و احلسني بن مهد - ١٩٦٤
الرزاق أخربنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج 

: أفطر احلاجم و احملجوم مسعت العباس بن عبد العظيم العنربي يقول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
  ال أعلم يف أفطر احلاجم و احملجوم حديثا أصح من ذا : ت علي بن عبد اهللا يقول مسع

  و روى هذا اخلرب أيضا معاوية بن سالم عن حيىي : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ية بن و حدثين عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي ثنا معاو: حدثنا أمحد بن احلسني الشياين ببغداد قال  - ١٩٦٥
  قد خرجت هذا الباب بتمامه يف كتاب الكبري : سالم 

أفطر احلاج و احملجوم فقال بعض من خالفنا : فقد ثبت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : قال أبو بكر 
حمرم و  إن احلجامة ال تفطر الصائم و احتج بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم و هو صائم: يف هذه املسألة 

هذا اخلري غري دال على أن احلجامة ال تفطر الصائم ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا احتجم و هو صائم يف سفر 
ال يف حضر ألنه مل يكن قط حمرما مقيما ببلده إمنا كان حمرما و هو مسافر و املسافر و إن كان ناويا للصوم قد مضى 

و الشرب و أن األكل و الشرب يفطرانه ال كما توهم بعض العلماء أن عليه بعض النهار و هو صائم عن األكل 
املسافر إذا دخل الصوم مل يكن له أن يفطر إىل أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه فإذا كان له أن يأكل و 
يشرب و قد نوى الصوم و قد مضى بعض النهار و هو صائم يفطر باألكل و الشرب جاز له أن حيتجم و هو 

فر يف بعض هنار الصوم و إن كانت احلجامة مفطرة و الدليل على أن للصائم أن يفطر باألكل و الشرب يف مسا
  السفر يف هنار قد مضى بعضه و هم صائم 

من طريق الربيع بن نافع عن  ٤٢٨/  ١حديث صحيح والرهاوي ضعيف لكنه متابع يف املستدرك : قال األلباين 
  رط الشيخني وصححه على ش... معاوية بن سالم

: ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري : أن أمحد بن عبدة حدثنا قال  - ١٩٦٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى على هنر من ماء السماء يف يوم صائف و املشاة كثري و الناس صيام فوقف 

إين لست مثلكم إين راكب و أنتم : الناس اشربوا فجعلوا ينظرون إليه قال يا أيها : عليه فإذا فئام من الناس فقال 
  مشاة و إين أيسركم اشربوا فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فلما أبوا حول وركه فنزل و شرب و شرب الناس 

  و خرب ابن عباس و أنس بن مالك خرجتهما يف كتاب الصيام يف كتاب الكبري 
شرب جائز للصائم و ال يفطر الشرب الصائم إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر ال: أفيجوز جلاهل أن يقول 

أصحابه و هو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب و هو صائم و شربوا فمن يعقل العلم و يفهم الفقه يعلم أن النيب 
م بعض النهار و كان صلى اهللا عليه و سلم صار مضطرا و أصحابه لشرب املاء و قد كانوا نووا الصوم و مضى هب

هلم أن يفطروا إذ كانوا يف السفر ال يف احلضر و كذلك كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم أن حيتجم و هو صائم يف 
السفر و إن كانت احلجامة تفطر الصائم ألن من جاز له الشرب و إن كان الشرب مفطرا جاز له احلجامة و إن 

ض العراقيني يف هذه املسألة أن الفطر مما يدخل و ليس مما خيرج فهذا جهل كان باحلجامة مفطرا فأما ما احتج به بع
و إغفال من قائله و متويه على من ال حيسن العلم و ال يفهم الفقه و هذا القول من قائله خالف دليل كتاب اهللا و 

ت هذه اللفظة على خالف سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم و خالف قول أهل الصالة من أهل اهللا مجيعا إذا جعل



ظاهرها قد دل اهللا يف حمكم تنزيله أن املباشرة هي اجلماع يف هنار الصيام و النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم قد 
أوجب على على اجملامع يف رمضان عتق رقبة إن وجدها و صيام شهرين متتابعني إن مل جيد الرقبة أو إطعام ستني 

جملامع ال يدخل جوفه شيء يف اجلماع إمنا خيرج منه مين إن أمىن و قد جيامع من غري مسكينا إن مل يستطيع الصوم و ا
إمناء يف الفرج فال خيرج من جوفه أيضا مين و التقاء اخلتاتني من غري إمناء يفطر الصائم و يوجب الكفارة و ال 

 املصطفى صلى اهللا عليه و يدخل جوف اجملامع شيء و ال خيرج من جوفه شيء إذا كان اجملامع هذه صفته و النيب
سلم قد أعلم أن املستقيء عامدا يفطره االستقاء على العمد و اتفق أهل الصالة و أهل العلم على أن االستقاء على 

  العمد يفطر الصائم و لو كان الصائم ال يفطره إال ما يدخل جوفه كان اجلماع و االستقاء ال يفطران الصائم 
أفطر احلاجم و : بة يف هذه املسألة فزعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال و جاء بعض أهل اجلهل بإعجو

فإن كان النيب : فالغيبة تفطر الصائم ؟ زعم أهنا ال تفطر الصائم فيقال له : احملجوم ألهنما كانا يغتابان فإذا قيل له 
انا يغتابان و الغيبة عندك ال تفطر الصائم أفطر احلاجم و احملجوم ألهنما ك: صلى اهللا عليه و سلم عندك إمنا قال 

فهل يقول هذا القول من يؤمن باهللا يزعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم أمته أن املغتابني مفطران و يقول هو 
بل مها صائمان غري مفطرين فخالف النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي أوجب اهللا على العباد طاعته و اتباعه و : 

فال و { : دى على اتباعه و أوعد على خمالفيه و نفى اإلميان عمن وجد يف نفسه حرجا من حكمه فقال وعد اهل
اآلية و مل جيعل اهللا جل و عال ألحد خرية فيما قضى اهللا و رسوله } ربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم 

و }  و رسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم و ما كان ملؤمن و ال مؤمنة إذا قضى اهللا{ : فقال تبارك و تعاىل 
احملتج هبذا اخلرب إمنا صرح مبخالفة النيب صلى اهللا عليه و سلم عند نفسه بال شبهة و ال تأويل حيتمل اخلرب الذي 

 مفطران لعلة غيبتهما مث هو زعم أن: ذكره إذا زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال للحاجم و احملجوم 
  الغيبة ال تفطر فقد جرد خمالفة النيب صلى اهللا عليه و سلم بال شبهة و ال تأويل 

و قد روي عن املعتمر بن سليمان عن محيد عن أيب املتوكل عن أيب سعيد رخص النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
  القبلة للصائم و احلجامة للصائم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

و هذه اللفظة و احلجامة للصائم إمنا هو من قول أيب : إبراهيم الدورقي ثنا املعتمر  حدثنا يعقوب بن - ١٩٦٧
سعيد اخلدري ال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أدرج يف اخلرب لعل املعتمر حدث هبذا حفظا فاندرج هذه الكلمة 

صائم فلم يضبط عنه قال أبو و رخص يف احلجامة لل: يف خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أو قال قال أبو سعيد 
  سعيد فأدرج هذا القول يف اخلرب 

إسناده صحيح وإعالل املصنف له بالوقف مدفوع مبتابعةعبد الوهاب بن عطاء للمعتمر وبأن له طريقا : قال األلباين 
   ٩٢١أخرى عن أيب املتوكل به مرفوعا وبيانه يف اإلرواء 

ثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت : ى الصنعاين و بشر بن معاذ قاال حدثنا هبذا اخلرب حممد بن عبد األعل - ١٩٦٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف القبلة : محيدا حيدث عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري 

  للصائم 
خلرب ذكر احلجامة و احلجامة ؟ فغضب فأنكر أن يكون أن يكون يف ا: قال أبو بكر تريدا على هذا قلت للصنعاين 



  و الدليل على أنه ليس يف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر احلجامة 
  إسناده صحيح كما تقدم : قال األلباين 

ثنا أبو النضر نا األشجعي عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب : أن علي بن سعيد حدثنا أيضا قال  - ١٩٦٩
  رخص للصائم يف احلجامة و القبلة : ال املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري ق

  فهذا اخلرب رخص للصائم يف احلجامة و القبلة دال على أنه ليس فيه ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إسناده صحيح وعلي بن سعيد هو ابن مسروق الكندي وليس صرحيا يف الوقف بل هو إىل الرفع : قال األلباين 

  رنا بكذا وهنينا عن كذا وحنو ذلك فهو مرفوع على الصحيح من أصول احلديث أم: أقرب ألنه مثل قول الصحايب 

و قد ثنا أيضا حممد بن عبد اهللا بن بزيع ثنا أبو حيىي ثنا محيد الطويل و الضحاك بن عثمان عن أيب  - ١٩٧٠
  خيافون الضعف :  أو قال: إمنا كانوا يكرهون قال : يف احلجامة : املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري أنه قال 

  إسناده صحيح موقوف وال ينايف املرفوع : قال األلباين 

إمنا كرهت : و حدثنا بندار نا حممد نا شعبة عن قتادة عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال  - ١٩٧١
  احلجامة للصائم خمافة الضعف 

ابن عثمان داالن على أن أبا سعيد مل حيك عن النيب  فخرب قتادة و خرب أيب حيىي عن محيد و الضحاك: قال أبو بكر 
صلى اهللا عليه و سلم الرخصة يف احلجامة للصائم إذ غري جائز أن يروي أبو سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كانوا يكرهون ذاك خمافة الضعف إذ ما قد أباحه صلى اهللا عليه و سلم أباحه : رخص يف احلجامة للصائم و يقول 
أباح النيب صلى اهللا عليه و سلم احلجامة : قا ال استثناء و ال شريطة فمباح جلميع اخللق غري جائز أن يقال مطل

للصائم و هو مكروه خمافة الضعف و مل يستثن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إباحتها من يأمن الضعف دون من 
ص يف احلجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا خيافه فإن صح عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخ

كره للصائم ما رخص النيب صلى اهللا عليه و سلم له فيها و غري جائز أن يتأول هذا على أصحاب : سعيد قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يرووا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخصة يف الشيء و يكرهونه 

قال : الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال  و قد روي أيضا عن عبد
  احلجامة و القيء و احللم : ثالث يفطرن الصائم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح موقوف : قال األلباين 

أويس عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم حدثناه حيىي بن املغرية أبو سلمة املخزومي حدثنا إمساعيل بن أيب  - ١٩٧٢
و هذا اإلسناد غلط ليس فيه عطاء بن : قال أبو بكر : و حدثناه حممد بن حيىي ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرمحن 

يسار و ال أبو سعيد و عبد الرمحن بن زيد ليس هو ممن حيتج أهل التثبيت حبديثه لسوء حفظه لألسانيد و هو رجل 
  و التقشف و املوعظة و الزهد ليس من أحالس احلديث الذي حيفظ األسانيد صناعته العبادة 

  إسناده ضعيف كما بينه املؤلف : قال األلباين 

و روى هذا اخلرب سفيان بن سعيد الثوري و هو ممن ال يدانيه يف احلفظ يف زمانه كثري أحد عن زيد بن  - ١٩٧٣
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : لى اهللا عليه و سلم عن صاحب له عن رجل من أصحاب رسول اهللا ص: أسلم 



  ال يفطر من قاء و ال من احتلم و ال من احتجم : قال 
  حدثنا أبو موسى نا عبد الرمحن بن مهدي نا سفيان عن زيد بن أسلم 

كت عن فلو كان هذا اخلرب عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري لباح الثوري بذكرمها و مل يس: قال أبو بكر 
  امسيهما يقول عن صاحب له عن رجل و إمنا يقال يف األخبار عن صاحب له و عن رجل إذا كان غري مشهور 

  إسناده ضعيف جلهالة صاحب زيد بن أسلم وقد روي من غري طريقه وال يصح منها شيئ : قال األلباين 

رجل عن رجل من أصحاب النيب  و حدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن - ١٩٧٤
  : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
و حدثنا حممد ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر و الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النيب صلى 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عليه و سلم قال 
  إسناده ضعيف كما سبق : قال األلباين 

حدثنا حممد حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن زيد بن أسلم حدثين رجل من أصحابنا عن رجل من  - ١٩٧٥
ال يفطر من قاء و ال من احتلم و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ال من احتجم و مل يرفعه عبد الرزاق 
  إسناده ضعيف كما سبق : قال األلباين 

نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق حدثنا ابن أيب سربة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من  - ١٩٧٦
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله : أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بن عبد اهللا بن حممد بن أيب سربة املدين متهم بالوضع  إسناده ضعيف جدا ابن أيب سربة هو أبو بكر: قال األلباين 

و حدثنا حممد بن حيىي نا جعفر بن عون أخربنا هشام ابن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال  - ١٩٧٧
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم إسناده مرسل ضعيف وقد رواه البزار وغريه من طريق أخرى : قال األلباين 
  عن عطاء عن أيب سعيد مرفوعا فذكر فيه أبا سعيد وهشام ال حيتج به عند املخالفة وقد خالفه سفيان كما تقدم 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا حممد ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال  - ١٩٧٨
  ن الصائم االحتالم و القيء و احلجامة ثالث ال يفطر: عليه و سلم 

هذا اخلرب غري حمفوظ عن أيب سعيد و ال عن عطاء بن يسار و احملفوظ عندنا حديث : مسعت حممد بن حيىي يقول 
  سفيان و معمر 

  إسناده مرسل أيضا : قال األلباين 



ال بأس : أيب سعيد اخلدري قال حدثنا حممد بن حيىي نا حممد بن عبد اهللا األنصاري عن أيب املتوكل عن  - ١٩٧٩
  باحلجامة للصائم 

  إسناده صحيح موقوف : قال األلباين 

أنه كان ال يرى : نا حممد نا حجاج بن منهال عن محاد عن محيد عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري  - ١٩٨٠
  باحلجامة للصائم بأسا 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

: ن محاد عن ابن املبارك عن خالد احلذاء عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري قال حدثنا حممد نا نعيم ب - ١٩٨١
  ال بأس باحلجامة للصائم 

  إسناده ضعيف لضعف نعيم بن محاد لكن يشهد له ما قبله : قال األلباين 

ليس : د ـ نا حممد نا موسى بن هارون الربدي نا عبدة عن سليمان الناجي عن أيب املتوكل أن أبا سعي - ١٩٨٢
  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال أظن معمرا لفظه 

  إسناده صحيح موقوف : قال األلباين 

حدثنا أمحد بن نصر ثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب أمساء  - ١٩٨٣
م لثمان عشر مضت من رمضان فمر برجل خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: الرحيب عن ثوبان قال 

  أفطر احلاجم و احملجوم : حيتجم فقال 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

و حدثنا أمحد بن نصر نا عبد اهللا بن صاحل و حيىي ابن عبد اهللا بن بكري عن الليث بن سعد حدثين قتادة  - ١٩٨٤
  أفطر احلاجم و احملجوم :  عليه و سلم و قال عن رسول اهللا صلى اهللا: بن دعامة البصري عن احلسن عن ثوبان 

إن هذا صحيح فليس من شرطنا يف هذا الكتاب و احلسن مل : فكل ما مل أقل إىل آخر هذا الباب : قال أبو بكر 
  هذا اخلرب خرب ثوبان عندي صحيح يف هذا اإلسناد : يسمع من ثوبان قال أبو بكر 

  كما بينه املصنف  حديث صحيح وإسناده منقطع: قال األلباين 

  باب ذكر الدليل على أن السعوط و ما يصل إىل األنواف من املنخرين يفطر

  الصائم 

و إذا استنشقت فبالغ إال أن : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : خرب عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه  - ١٩٨٥
  تكون صائما 

  تعذيبهم يف اآلخرةباب ذكر تعليق املفطرين قبل وقت اإلفطار بعراقيبهم و 



  بفطرهم قبل حتلة صومهم 

ثنا بشر بن بكر نا ابن جابر عن سليمان بن : نا الربيع بن سليمان املرادي و حبر بن نصر اخلوالين قاال  - ١٩٨٦
بينا أنا نائم إذ أتاين : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عامر أيب حيىي حدثين أبو أمامة الباهلي قال 

إنا سنسهله لك فصعدت حىت : إين ال أطيقه فقاال : اصعد فقلت : الن فأخذا بضبعي فأتيا يب جبال وعرا فقاال رج
هذا عواء أهل النار مث انطلق يب : ما هذه األصوات ؟ قالوا : إذا كنت يف سواء اجلبل إذا بأصوات شديدة قلت 

هؤالء الذين : من هؤالء ؟ قال : هم دما قال قلت فإذا أنا بقوم معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداق
ما أدري أمسعه أبو أمامة من رسول اهللا : خابت اليهود و النصارى فقال سليمان : يفطرون قبل حتلة صومهم فقال 

من : صلى اهللا عليه و سلم أم شيء من رأيه مث انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا و أنتنه رحيا و أسوأه منظرا فقلت 
هؤالء قتلى الكفار مث انطلق يب فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا و أنتنه رحيا كأن رحيهم املراحيض قلت : ؤالء ؟ فقال ه
ما بال هؤالء : هؤالء الزانون و الزواين مث انطلق يب فإذا أنا بنساء تنهشن ثديهن احليات قلت : من هؤالء ؟ قال : 

هؤالء : من هؤالء ؟ قال : لق يب فإذا أنا بالغلمان يلعبون بن هنرين قلت هؤالء مينعن أوالدهن ألباهنن مث انط: ؟ قال 
هؤالء جعفر و زيد : من هؤالء ؟ قال : ذراري املؤمنني مث شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثالثة يشربون من مخر هلم قلت 

يم و موسى و عيسى و هم هذا إبراه: من هؤالء ؟ قال : و ابن رواحة مث شرفين شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثالثة قلت 
  ينظروين هذا حديث الربيع 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب التغليظ يف إفطار يوم من رمضان معتمدا من غري رخصة إن صح اخلرب فإين ال أعرف ابن املطوس و ال أباه غري 
  أن حبيب ابن أيب ثابت قد ذكر أنه أبا املطوس 

مان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا حممد بن الفضل بن أخربنا األستاذ اإلمام أبو عث - ١٩٨٧
حممد بن إسحاق بن خزمية نا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن ابن بشار حدثنا حممد بن جعفر و 

ا شعبة عن حبيب بن أيب ثن: حدثنا حممد بن بشار بندار نا ابن أيب عدي و حدثنا الصنعاين نا خالد بن احلارث قالوا 
من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثابت عن عمارة بن عمري عن ابن املطوس عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  أفطر يوما من رمضان يف غري رخصة رخصها اهللا مل يقض عنه صوم الدهر زاد يف خرب حممد بن جعفر و إن صامه 
  مث ذكر له علال ثالثة ! صححه ابن خزمية : ن اجلهالة ووهم احلافظ فقال إسناده ضعيف ملا ذكر املصنف م: قال 

باب التغليط يف إفطار يوم من رمضان متعمدا من غري رخصة إن صح اخلرب " اجلهالة ذكرها املصنف يف الترمجة قال 
  " فإين ال أعرف ابن املطوس وال أباه غري أن حبيب بن أيب ثابت قد ذكر أنه لقي أبا املطوس 

فلقيت أبا : قال حبيب : مثله و زاد قال شعبة : حدثنا بندار عن أيب داود عن شعبة هبذا اإلسناد  - ١٩٨٨
  املطوس فحدثين به 

  إسناده ضعيف كما سبق : قال األلباين 

  باب ذكر البيان أن اآلكل و الشارب ناسيا لصيامه غري مفطر باألكل و الشرب



عن رسول : ور السلمي ثنا عبد األعلى نا هشام عن حممد عن أيب هريرة حدثنا إمساعيل بن بشر بن منص - ١٩٨٩
  إذا نسي أحدكم و هو صائم فأكل و شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا و سقاه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب ذكر إسقاط القضاء و الكفارة عن اآلكل و الشارب يف الصيام إذا كان

  و الشرب ناسيا لصيامه وقت األكل 

حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا : نا حممد و إبراهيم ابنا حممد بن مرزوق الباهليان البصريان قاال  - ١٩٩٠
من أفطر يف شهر رمضان : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  ناسيا فال قضاء عليه و ال كفارة 
  من أكل أو شرب يف رمضان ناسيا فال قضاء عليه و ال كفارة : حممد و قال إبراهيم يف حديثه هذا حديث 
  إسناده حسن للخالف املعروف يف حممد بن عمرو : قال األلباين 

  باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذ حسب الصائم أهنا قد غربت

عن فاطمة عن أمساء و حدثنا أبو عمار احلسني  حدثنا حممد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة ثنا هشام - ١٩٩١
أفطرنا يف رمضان يف يوم غيم : بن حريث ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء قالت 

: فقيل هلشام : قلت هلشام و قال أبو عمار : على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث طلعت الشمس قال 
  بد من ذلك : ؟ قال أمروا بالقضاء 
بد من ذلك ال يف اخلرب و ال يبني عندي : ليس يف هذا اخلرب أهنم أمروا بالقضاء و هذا من قول هشام : قال أبو بكر 

و اهللا : أن عليهم القضاء فإذا أفطروا و الشمس عندهم قد غربت مث بان أهنا مل تكن غربت كقول عمر بن اخلطاب 
  ما نقضي ما جيانفنا من اإلمث 

  مجاع أبواب األقوال و األفعال املنهية عنها يف الصوم من غري إجياب فطر

  باب النهي عن اجلهل يف الصيام

حدثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن األعمش و ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا ابن منري عن  - ١٩٩٢
إذا كان صوم أحدكم فال : ليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع: قال : األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

  إذا كان صوم أحدكم : إين صائم و قال األشج : يرفث و ال جيهل فإن جهل عليه فليقل 

باب الزجر عن السباب و االقتتال يف الصيام و إن سب الصائم أو قوتل و إعالم الصائم مقاتله و سابه أنه صائم 
  ينتصر منه لعلة صومه  لعله ينزجر عن قتاله و سبابه إذا علم أنه ال



أن النيب : حدثنا أمحد بن عبدة ثنا عبد العزيز ـ يعين ابن حممد ـ عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة  - ١٩٩٣
  إين صائم : إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث فإن شامته أو سابه و قاتله فليقل : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مسلم  إسناده صحيح على شرط: قال األلباين 

  باب األمر باجللوس إذا شتم الصائم و هو قائم لتسكن الغضب على املشتوم فال

  ينتصر باجلواب 

عن : عن عجالن موىل املشمعل عن أيب هريرة : نا حممد بن بشار ثنا عثمان بن عمر أخربنا ابن أيب ذئب  - ١٩٩٤
  إين صائم و إن كنت قائما فاجلس : ال تساب و أنت صائم فإن سابك أحد فقل  :النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النهي عن قول الزور و العمل به و اجلهل يف الصوم و التغليظ فيه

ـ يع - ١٩٩٥ ين ابن حدثنا حممد بن بشار نا عثمان بن عمر نا ابن أيب ذئب و حدثنا حممد بن عيسى نا عبد اهللا 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : املبارك ـ عن ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة 

  من مل يدع قول الزور و العمل به فليس هللا حاجة بأن يدع طعامه و شرابه : قال 
  هذا حديث بندار 

  و العمل به و اجلهل : و يف حديث ابن املبارك 

عن اللغو يف الصيام و الدليل على أن اإلمساك عن اللغو و الرفث من متام الصوم مع الدليل على أن باب النهي 
االسم باسم املعرفة باأللف و الالم قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب و األجزاء على ما بينته يف كتاب 

  اإلميان 

أخربهم و أخربين أنس بن عياض عن احلارث بن أخربين حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أن ابن وهب  - ١٩٩٦
ليس الصيام من األكل و الشرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد الرمحن عن عمه عن أيب هريرة قال 

  إين صائم إين صائم : إمنا الصيام من اللغو و الرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ي ثواب الصوم عن املمسك عن الطعام و الشراب مع ارتكابه مازجر عنهباب نف

  غري األكل و الشرب 

حدثنا علي بن حجر حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا عمرو ـ هو ابن أيب عمرو ـ عن أيب سعيد املقربي  - ١٩٩٧
جلوع و العطش و رب رب صائم حظه من صيامه ا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال 



  قائم من قيامه السهر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مجاع أبواب األفعال املباحة يف الصيام مما قد اختلف العلماء يف إباحتها

  باب الرخصة يف املباشر اليت هي دون اجلماع للصائم

اسم املباشر قد أوقعه اهللا يف نص و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلني أحدمها مباح و اآلخر حمظور إذ 
إن اجلماع : كتابه على اجلماع و دل الكتاب على أن اجلماع يف الصوم حمظور قال املصطفى صلى اهللا عليه و سلم 

يفطر الصائم و النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم قد دل بفعله على أن املباشرة اليت هي دون اجلماع مباحة يف 
  الصوم غري مكروهة 

ـ يعين ابن الفضل ـ حدثنا ابن عون عن إبرهيم عن  - ١٩٩٨ حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا بشر 
جئنا نسأل حاجة : قلت : انطلقت أنا و مسروق إىل أم املؤمنني نسأهلا عن املباشرة فاستحيينا قال : األسود قال 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم يباشر و هو صائم ؟ ك: ما هي ؟ سال عما بدا لكما قال قلنا : فاستحيينا فقالت 
  قد كان يفعل و لكنه كان أملك إلربه منكم : قالت 

إمنا خاطب اهللا جل ثناؤه نبيه صلى اهللا عليه و سلم و أمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها اليت ال : قال أبو بكر 
الواحد على شيئني و على أشياء ذوات عدد و قد حييط بعلم مجيعها أحد غري نيب و العرب يف لغاهتا توقع اسم 

يسمى الشيء الواحد بأمساء و قد يزجر اهللا عن الشيء و يبيح شيئا آخر غري الشيء املزجور عنه و وقع اسم 
الواحد على الشيئني مجيعا على املباح و على احملظور و كذلك قد يبيح الشيء املزجور عنه و وقع اسم الواحد 

ون اسم الواحد واقعا على الشيئني املختلفني أحدمها مباح و اآلخر حمظور و امسهما واحد فلم عليهما مجيعا فيك
يفهم هذا من سفه لسان العرب و محل املعىن يف ذلك على شيء واحد يوهم أن األمرين متضادان إذ أبيح فعل 

له تعاطي الفقه و ال الفتيا  مسمى باسم و حظر فعل تسمى بذلك االسم سواء فمن كان هذا مبلغه من العلم مل حيل
و وجب عليه التعلم أو السكت إىل أن يدرك من العلم ماجيور معه الفتيا وتعاطى العلم و من فهم هذه الصناعة علم 
أن ما أبيح غري ما حظر و إن كان اسم الواحد قد يقع على املباح و على احملظور مجيعا فمن اجلنس الذي ذكرت أن 

فاآلن باشروهن و { : ابه أن مباشرة النساء يف هنار الصوم غري جائز بقوله تبارك و تعاىل اهللا عز و جل دل يف كت
ابتغوا ما كتب اهللا لكم و كلوا و اشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام 

يل مث أمرنا بإمتام الصيام إىل الليل على أن فأباح اهللا عز و جل مباشرة النساء و األكل و الشرب بالل} إىل الليل 
املباشرة املباحة بالليل املقرونة إىل األكل و الشرب هي اجلماع املفطر للصائم و أباح اهللا بفعل النيب املصطفى صلى 

كتابه  اهللا عليه و سلم املباشرة اليت هي دون اجلماع يف الصيام إذ كان يباشر و هو صائم و املباشر اليت ذكر اهللا يف
  أهنا تفطر الصائم هي غري املباشرة اليت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يباشرها يف صيامه 

و املباشرة اسم واحد واقع على فعلني إحدامها مباحة يف هنار الصوم و األخرى حمظورة يف هنار الصوم مفطرة 
  للصائم 

دي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا يا أيها الذين آمنوا إذا نو{ و من هذا اجلنس قوله عز و جل 
إذا أتيتم الصالة فال : فأمر ربنا جل و عال بالسعي إىل اجلمعة و النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم قال } البيع 



 تأتوها و أنتم تسعون إيتوها متشون و عليكم السكينة فاسم السعي يقع على اهلرولة و شدة املشي و املضي إىل
املوضع فالسعي الذي أمر به أن يسعى إىل اجلمعة هو املضي إليها و السعي الذي زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عنه إتيان الصالة هو اهلرولة و سرعة املشي فاسم السعي واقع على فعلني أحدمها مأمور و اآلخر منهي عنه و سأبني 
  آن إن وفق اهللا لذلك إن شاء اهللا تعاىل هذا اجلنس يف كتاب معاين القر

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  متثيل النيب صلى اهللا عليه و سلم قبلة الصائم باملضمضة منه باملاء : باب 

ـ  - ١٩٩٩ حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن بكري ـ هو ابن عبد اهللا بن األشج 
هششت يوما فقبلت و أنا : بن عبد اهللا عن عمر بن اخلطاب أنه قال عن عبد امللك بن سعيد األنصاري عن جابر 

صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت و أنا صائم فقال رسول اهللا : صائم فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
 صلى ال بأس بذلك فقال رسول اهللا: فقلت : أرأيت لو متضمضت مباء و أنت صائم ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم 

  اهللا عليه و سلم ـ قال الربيع أظنه قال ـ ففيم ؟ 
  جاءين هالل الرازي فسألين عن هذا احلديث : مسعت أبا الوليد يقول : حدثناه حممد بن حيىي قال 

  عبد امللك بن سعيد هو ابن سويد : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف قبلة الصائم

سألت عبد الرمحن بن القاسم أمسعت أباك حيدث عن : د اجلبار بن العالء حدثنا سفيان قال حدثنا عب - ٢٠٠٠
  نعم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم ؟ فسكت عين ساعة مث قال : عائشة 

  خرجت هذا الباب بتمامه يف كتاب الكبري : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  الرخصة يف قبلة الصائم رؤوس النساء و وجوههن خالف مذهب من كان يكره باب

  ذلك 

حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين حدثنا عبيدة حدثنا مطرف و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن  - ٢٠٠١
كان : مطرف و حدثنا علي بن املنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت 

فقبل ما شاء من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يظل صائما ال يبايل ما قبل من وجهي حىت يفطر و قال يوسف 
  فقبل أي مكان شاء من وجهي : وجهي و قال الزعفراين 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



اهللا عليه و سلم يصيب كان النيب صلى : يف خرب عبد اهللا بن شقيق عن ابن عباس قال : و قال أبو بكر  - ٢٠٠٢
  من الرؤوس و هو صائم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب الرخصة يف مص الصائم لسان املرأة خالف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز اإلحتجاج مبصدع 
  أيب حيىي فإين ال أعرفه بعدالة و ال جرح 

ار الطاحي حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أيب حيىي عن حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا حممد بن دين - ٢٠٠٣
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم و ميص لساهنا : عائشة 

مصدع مقبول وال يوجد له متابع والطاحي صدوق سيئ : إسناده ضعيف قال احلافظ يف التقريب : قال األعظمي 
  احلفظ 

  أة الصائمةباب الرخصة يف قبلة الصائم املر

حدثنا بشر بن معاذ حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم و حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا ابن أيب عدي  - ٢٠٠٤
أهوى إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اهللا عن عائشة قالت 

  عن طلحة رجل من قومه : ين قال بشر بن معاذ و أنا صائم فقبل: إين صائمة قال : ليقبلين فقلت 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة جلميع الصوام و مل تكن خاصة للنيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو : باب 
  خرب جابر عن عمر من هذا الباب : بكر 

مسعت محيدا حيدث عن : حدثنا املعتمر قال : بن معاذ قاال  حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين و بشر - ٢٠٠٥
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف القلبة للصائم : أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري 

  الرخصة يف السوك للصائم : باب 

السواك عند كل صالة و مل لوال أن أشق على أميت ب: خبار النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر  - ٢٠٠٦
  يستثن مفطرا دون صائم ففيها داللة على أن السوك للصائم عند صالة فضلية كهو للمفطر 

رأيت النيب : قد روى عاصم بن عبد اهللا عن عبد اهللا ابن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : قال أبو بكر  - ٢٠٠٧
أبو موسى حدثنا سفيان ـ يعين ابن عيينة ـ عن  صلى اهللا عليه و سلم ما ال أحصي يستاك و هو صائم حدثنا
حدثنا سفيان و قال : قال : حدثنا حيىي قال بندار : عاصم ابن عبيد اهللا و حدثنا حممد بن بشار و أبو موسى قاال 

أبو موسى عن سفيان و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان و حدثنا جعفر بن حممد الثعليب حدثنا 
: سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا غري أن أبا موسى قال يف حديث حيىي و قال جعفر بن حممد يف حديثه وكيع عن 

  ماال أحصي أو ما ال أعده 



  عاصم بن عبيد اهللا ليس عليه قياس : و أنا بريء من عهدة عاصم مسعت حممد بن حيىي يقول : قال أبو بكر 
ني فقلنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن بن سألنا حيىي بن مع: و مسعت مسلم بن احلجاج يقول 

  لست أحب واحدا منهما : عبيد اهللا ؟ قال 
كنت ال أخرج حديث عاصم بن عبيد اهللا يف هذا الكتاب مث نظرت فإذا شعبة و الثوري قد رويا عنه : قال أبو بكر 

ا قد رويا عن الثوري عنه و قد روى عنه مالك و حيىي بن سعيد و عبد الرمحن بن مهدي و مها إماما أهل زماهنم
  خربا يف غري املوطأ 

  منكر احلديث : إسناده ضعيف عاصم بن عبد اهللا قال عنه البخاري : قال األعظمي 

باب الرخصة يف اكتحال الصائم إن صح اخلرب و إن مل يصح اخلرب من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته و هو 
  دال على إباحة الكحل للصائم } آلن باشروهن فا{ قول اهللا عز و جل 

حدثنا علي بن معبد حدثنا معمر بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع حدثين أيب عن أبيه عبيد اهللا عن أيب  - ٢٠٠٨
نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبري و نزلت معه فدعاين بكحل إمثد فاكتحل يف رمضان و هو : رافع قال 

  أنا أبرأ من عهدة هذا اإلسناد ملعمر : غري ممسك ـ قال أبو بكر  صائم ـ إمثد
  احلديث منكر معمر بن حممد بن عبيد اهللا منكر احلديث : قال األعظمي 

  إباحة ترك اجلنب االغتسال من اجلنابة إىل طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم : باب 

: مسي و مسعته من مسي و حدثين مسي مسعه من أيب بكر  حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان حدثين - ٢٠٠٩
إن رسول : فذهبت مع أيب فسمعت عائشة تقول : أن معاوية أرسل إىل عائشة عبد الرمحن بن احلارث قال أبو بكر 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدركه الصبح و هو جنب فيصوم 

حيىي بن حكيم حدثنا سفيان حدثنا مسي مسع أبا بكر بن حدثنا أبو عمار حدثنا سفيان عن مسي و حدثنا  - ٢٠١٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مبثله قال أبو عمار يف كلها : عبد الرمحن املخزومي أنه مسع عائشة تقول 

  عن : 

  باب ذكر خرب روي يف الزجر عن الصوم إذا أدرك اجلنب الصبح قبل أن يغتسل

فأنكر اخلرب و توهم أن أبا هريرة مع جاللته و مكانه من العلم غلط يف روايته و اخلرب  مل يفهم معناه بعض العلماء
  ثابت صحيح من جهة النقل إال أنه منسوخ ال أن أبا هريرة غلط يف رواية هذا اخلرب 

حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن خالد عن أيب بكر بن عبد الرمحن  - ٢٠١١
إين ألعلم الناس هبذا احلديث بلغ مروان أن أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و حدثنا : ال ق

  : بندار حدثنا حيىي عن ابن جريح حدثين عبد امللك بن أيب بكر عن أبيه أنه مسع أبا هريرة يقول 
دخل على أم سلمة و عائشة و كالمها  فانطلق أبو بكر و أبوه عبد الرمحن حىت: من أصبح جنبا فال يصوم قال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصبح جنبا مث يصوم فانطلق أبو بكر و أبوه حىت أتيا مروان فحدثاه : قالت 



نعم قال مها أعلم إمنا أنبأنيه : أمها قالتا لكما ؟ قاال : عزمت عليكما ملا انطلقتما إىل أيب هريرة فحدثاه فقال : فقال 
  ل الفض

قال أبو هريرة أحال اخلرب على مليء صادق بار يف خربه إال أن اخلرب منسوخ ال أنه و هم ال غلط و : قال أبو بكر 
ذلك أن اهللا تبارك و تعاىل عند ابتداء فرض الصوم على أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم كان حظر عليهم األكل و 

من أصبح و هو جنب فال : أن يكون خرب الفضل بن العباس  الشرب يف ليل الصوم بعد النوم كذلك اجلماع فيشبه
يصوم يف ذلك الوقت قبل أن يبيح اهللا اجلماع إىل طلوع الفجر فلما أباح اهللا تعاىل اجلماع إىل طلوع الفجر كان 
لم للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم إذ اهللا عز و جل ملا أباح اجلماع إىل طلوع الفجر كان الع

حميطا بأن اجملامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعال ما قد أباحه اهللا له يف نص تنزيله و ال سبيل ملن هذا فعله إىل 
اإلغتسال إال بعد طلوع الفجر و لو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل مل جيز له الصوم كان اجلماع قبل طلوع 

اح و يف إباحة اهللا عز و جل اجلماع يف مجاع الليل بعدما كان الفجر بأقل وقت ميكن اإلغتسال فيه حمظورا غري مب
حمظورا بعد النوم بان وثبت أن اجلنابة الباقية بعد طلوع الفجر جبماع يف الليل مباح ال مينع الصوم فخرب عائشة و أم 

رب الفضل بن سلمة رضي اهللا عنهما يف صوم النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد ما كان يدركه الصبح جنبا ناسخ خل
عباس ألن هذا الفعل من النيب صلى اهللا عليه و سلم يشبه أن يكون بعد نزول إباحة اجلماع إىل طلوع الفجر فامسع 

  اآلن خربا عن كاتب الوحي للنيب صلى اهللا عليه و سلم بصحة ما تأولت خرب الفضل بن عباس رمحه اهللا 

مسعت ابن ثوبان ـ و هو عبد : عين ابن مسلم ـ قال حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد ـ ي - ٢٠١٢
  الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قبصة بن ذؤيب 

من أطلع عليه الفجر يف شهر رمضان و هو جنب مل يغتسل أفطر : أنه أخرب زيد بن ثابت عن قول أيب هريرة أنه قال 
نا الصيام كما كتب علينا الصالة فلو أن رجال طلعت عليه إن اهللا كتب علي: و عليه القضاء فقال زيد بن ثابت 

  يومني بيوم ؟ : فيصوم و يصوم يوما آخر ؟ فقال زيد : قلت لزيد : الشمس و هو نائم كان يترك الصالة ؟ قال 
  إسناده حسن إن كان مكحول مسعه من قبيصة فإنه مدلس : قال األلباين 

 عليه و سلم اليت أخر الغسل بعدها إىل طلوع الفجر فصام كان من الدليل على أن جنابة النيب صلى اهللا: باب 
  مجاع ال من احتالم 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عراك بن مالك عن عبد امللك بن  - ٢٠١٣
صلى اهللا عليه و سلم كان رسول اهللا : أيب بكر عن أبيه عن أمه أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

  يصبح جنبا من النساء من غري حلم مث يظل صائما 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

كان : الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا و اغتسل بعد طلوع الفجر و الزجر عن أن يقال : باب 
صلى اهللا عليه و سلم مما مل جير أنه خاص  هذا خاصا للنيب صلى اهللا عليه و سلم مع الدليل على أن كل ما فعله النيب

  له فعلى الناس التأسي به و اتباعه صلى اهللا عليه و سلم 



حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا ـ يعين ابن عبد الرمحن بن معمر أيب  - ٢٠١٤
لنيب صلى اهللا عليه و سلم يستفتيه و هي أن رجال جاء إىل ا: طوالة أن أبا يونس موىل عائشة أخربه عن عائشة 

يا رسول اهللا تدركين الصالة و أنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : تسمع من وراء الباب فقال 
لست مثلنا يا رسول اهللا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك : و أنا تدركين الصالة و أنا جنب فأصوم فقال : سلم 

  و اهللا ـ يعين ـ إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا و أعلمكم مبا أتقي : ال و ما تأخر فق
و أنا : إنه جائز أن يقول املرء فيما ال يشك فيه و ال ميتري : هذا الرجاء من اجلنس الذي أقول : قال أبو بكر 

ال مرتاب أن كان أرجو أن يكون كذا و كذا إذ ال شك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مستيقنا غري شاك و 
أمؤمن أنت ؟ قال : أخشى القوم هللا و أعلمهم مبا يتقي و هذا من اجلنس الذي روي عن علقمة بن قيس أنه قيل له 

أرجو و ال شك و ال ارتياب أنه كان من املؤمنني الذين كان جيري عليهم أحكام املؤمنني من املناكحات و : 
ملسألة يف كتاب اإلميان فامسع الدليل الواضح أن النيب صلى اهللا عليه و املبايعات و شرائع اإلسالم وقد بينت هذه ا

  إين ألرجو ما أعلمت أنه قد أقسم باهللا أنه أشدهم خشية : سلم أراد بقوله 

حدثنا بندار حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قلت  - ٢٠١٥
ما بال رجال آمرهم باألمر : عليه و سلم يف بعض األمر فرغب عنه رجال فقال رخص رسول اهللا صلى اهللا : 

  يرغبون عنه و اهللا إين ألعلمهم باهللا و أشدهم خشية 

  مجاع أبواب ـ الصوم يف السفر من أبيح له الفطر يف رمضان عند املسافر 

ة خمتصرة من غريه ذكر السبب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصوم يف السفر بلفظ: باب 
الذي قال له تلك املقالة توهم بعض العلماء من مل يفهم السبب أن الصوم يف السفر غري جائز حىت أمر بعضهم 

  الصائم يف السفر بإعادة الصوم بعد يف احلضر 

وان و حدثنا أخربين صف: مسعت الزهري يقول : حدثنا عبد اجلبار بن العالء العطار حدثنا سفيان قال  - ٢٠١٦
حدثنا سفيان عن الزهري و حدثنا علي بن خشرم أخربنا : احلسن بن حممد الزعفراين و سعيد بن عبد الرمحن قاال 

أن النيب : ابن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم األشعري 
   السفر ليس من الرب الصوم يف: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  األشعري خرجت هذه اللفظة يف كتاب الكبري : مل ينسب احلسن كعبا و مل يقل املخزومي 
  إسناده صحيح : قال 

  ليس من الرب الصيام يف السفر : باب ذكر السبب الذي قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

رمحن بن سعد بن زرارة حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن حممد بن عبد ال - ٢٠١٧
رأى رسول اهللا صلى اهللا : األنصاري عن حممد بن عمر بن احلسن بن علي بن أيب طالب عن جابر بن عبد اهللا قال 

هذا رجل صائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عليه و سلم رجال قد اجتمع الناس عليه و قد ظل عليه فقالوا 
  ر ليس الرب أن تصوموا يف السف: سلم 



فهذا اخلرب دال على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال هذه املقالة إذ الصائم املسافر غري قابل : قال أبو بكر 
  يسر اهللا حىت اشتد به الصوم و احتيج إىل أن يظل 

  فغشي عليه فجعل ينضح املاء أي عليه : و يف خرب سعيد بن يسار عن جابر  - ٢٠١٨
ليس الرب الصوم يف السفر حىت يغشى : ليس الرب الصوم يف السفر أي : ه و سلم إمنا قال قال النيب صلى اهللا علي

على الصائم و حيتاج إىل أن يظلل و ينضح عليه إذ اهللا عز و جل رخص للمسافر يف الفطر و جعل له أن الصوم يف 
ليس : قبل يسر اهللا جاز أن يقال له أيام أخر و أعلم يف حمكم تنزيله أنه أراد يهم اليسر ال العسر يف ذلك فمن مل ي
: ليس الرب أن تصوموا يف السفر أي : أخذك بالعسر فيشتد العسر عليك من الرب وقد جيوز أن يكون يف هذا اخلرب 

  ليس كل الرب هذا قد يكون الرب أيضا أن تصوموا يف السفر و قبول رخصة اهللا و اإلفطار يف السفر 
  على صحة هذا التأويل  و سأدل بعد إن شاء اهللا عز و جل

  حدثنا محاد بن مسعدة عن ابن أيب ذئب : حدثنا خبرب سعيد بن يسار بندار قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف تسمية الصوم يف السفر عصاة من غري ذكر العلة اليت أمساهم 
  لصوم يف السفر غري جائز هلذا اخلرب هبذا األسم توهم بعض العلماء أن ا

: حدثنا حممد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد حدثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر  - ٢٠١٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج عام الفتح إىل مكة فصاح حىت بلغ كراع الغميم و صام الناس مث دعا 

أولئك العصاة : إن بعض الناس قد صام قال : نظر الناس إليه مث شربه فقيل له بعد ذلك بقدح من ماء فرفعه حىت 
  اولئك العصاة 

  حدثناه احلسني بن عيسى البسطامي حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن حممد هبذا اإلسناد 

وا و من أمر بفعل و إن باب الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا مساهم عصاة إذ أمرهم باإلفطار و صام
  كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من املباح جاز أن يسمى عاصيا 

أن النيب صلى : حدثنا أمحد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر  - ٢٠٢٠
جعلت راحلته هتيم به حتت الشجر فأخرب اهللا عليه و سلم سافر يف رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه ف

النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يفطر مث دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم بإناء فوضعه على يده مث شرب و 
  الناس ينظرون 

  إسناده صحيح إن كان أبو الزبري مسعه من جابر فإنه مدلس : قال األلباين 

حدثنا سفيان عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت  حدثنا بندار حدثنا عبد الرمحن - ٢٠٢١
ما بال رجال آمرهم باألمر : رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض األمر فرغب عنه رجال فقال : 

  يرغبون عنه و اهللا إين ألعلمهم باهللا و أشدهم له خشية 



صلى اهللا عليه و سلم أتى على هنر من ماء السماء من هذا  أن النيب: و يف خرب أيب سعيد : قال أبو بكر  - ٢٠٢٢
إين لست مثلكم إين راكب و أنتم مشاة إين أيسركم فهذا اخلرب دل على أن النيب صلى : اجلنس أيضا قال يف اخلرب 

ج إىل اهللا عليه و سلم صام و أمرهم بالفطر يف اإلبتداء إذ كان الصوم ال يشق عليه إذ كان راكبا له ظهر ال حيتا
املشي و أمرهم بالفطر إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم مع الرجالة فسماهم صلى اهللا عليه و سلم عصاة إذ 

امتنعوا من الفطر بعد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم إياهم بعد علمة أن يشتد الصوم عليهم إذ ال ظهر هلم و هم 
  حيتاجون إىل املشي 

  لى شرط مسلم إسناده صحيح ع: قال األلباين 

الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى هلم على : باب 
  احلرب ال أن الصوم يف السفر غري جائز 

: حدثنا عبد اهللا بن هاشم حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية عن ربيعة عن يزيد حدثين قزعة قال  - ٢٠٢٣
ال أسألك عما يسالك هؤالء عنه و سألته عن الصوم : أبا سعيد و هو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت  أتيت

سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مكة و حنن صيام فنزلنا منزال فقال رسول اهللا صلى : يف السفر فقال 
وى لكم فكانت رخصة فمنغا من صام و منا من أفطر مث إنكم قد دنومت من عدوكم و الفطر أق: اهللا عليه و سلم 

إنكم مصبحي عدوكم و الفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا مث قال فلقد رأيتنا : نزلنا منزال آخر فقال 
فهذا اخلرب بني واضح أن النيب صلى : نصوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك يف السفر قال أبو بكر 

 عليه و سلم مساهم عصاة إذ عزم عليهم يف الفطر ليكون أقوى هلم على عدوهم إذ قد دنوا منهم و حيتاجون إىل اهللا
حماربتهم فلم يأمتروا ألمره ألن خرب جابر يف عام الفتح و هذا اخلرب يف تلك السفرة أيضا فلما عزم النيب صلى اهللا 

اموا حىت كان يغشى على بعضهم و حيتاج إىل أن يظل و عليه و سلم عليهم بالفطر ليكون الفطر أقوى هلم فص
ينضح املاء عليه فيضعفوا عن حماربة عدوهم جاز أن يسميهم عصاة إذ أمرهم بالتقوي لعدوهم فلم يطيعوا و مل 

  يتقووا هلم 

تركها  التغليظ يف ترك سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم رغبة عنها و جائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا: باب 
  رغبة عنها ال بتركها إذ الترك غري معصية و قطعها فضيلة 

: حدثنا حممد بن الوليد حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصني عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر  - ٢٠٢٤
  من رغب عن سنيت فليس مين : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

قاط فرض الصوم عن املسافر إذ هو مباح له الفطر يف السفر على أن يصوم يف احلضر من أيام آخر ذكر إس: باب 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من { : ال أن الفرض ساقط عنه ال جتب عليه إعادته قال اهللا عز و جل 

  } أيام أخر 

   إباحة الفطر يف رمضان للحامل و املرضع خرجته بعد يف: خرب أنس بن مالك القشريي : قال أبو بكر  - ٢٠٢٥



  باب ذكر البيان أن الفطر يف السفر رخصة ال أن حتما عليه أن يفطر

حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا عبد اهللا بن وهب ح و أخربين عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم  - ٢٠٢٦
يا رسول اهللا أجد يب : مرو األسلمي أنه قال أخربين ابن احلارث عن عروة بن الزبري عن أيب مراوح عن محزة بن ع

هي رخصة من اهللا فمن أخذ : قوة على الصيام يف السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قال : و يف خرب حممد ابن عبد الرمحن بن ثوبان عن جابر قال : هبا فحسن و من أحب أن يصوم فال جناح عليه قال 

  فعليكم برخصة اهللا اليت رخص لكم فاقبلوها :  عليه و سلم النيب صلى اهللا
   ١٦٢/  ٣إسناده حسن كذا قال اهليثمي : قال األعظمي 

  استجباب الفطر يف السفر يف رمضان لقبول رخصة اهللا اليت رخص لعباد املؤمنني إذ اهللا جيب قابل رخصته : باب 

بكر بن مضر عن عمارة بن غزنة عن حرب بن قيس ـ و حدثنا سعيد بن عبد احلكم حدثنا أيب حدثنا  - ٢٠٢٧
إن اهللا حيب أن تؤتى : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : زعم عمارة أنه رضى ـ عن نافع عن ابن عمر 

  رخصه كما حيب أن تترك معصيته 

ى أن قوله ليس الرب و و ذكر ختيري املسافر بني الصوم و الفطر إذ الفطر رخصة و الصوم جائز مع الدليل عل: باب 
ليس من الرب الصوم يف السفر على ما تأولت ألن الصوم يف السفر ليس من الرب إذ مالس من الرب فمعصية و لو كان 
الصوم يف السفر معصية ملا جعل للمسافر اخليار بني الطاعة و املعصية و النيب صلى اهللا عليه و سلم خري املسافر بني 

  الصوم و اإلفطار 

حدثنا عبد اجلبار بن العالء سفيان عن هشام ابن عروة و حدثنا جعفر بن حممد عن هشام ح و حدثنا  - ٢٠٢٨
حممد بن احلسن بن تسنيم أخربنا ـ يعين ابن بكر ـ أخربنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن محزة 

ر ـ و كان رجال يسرد الصوم ـ فقال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصوم يف السف: بن عمرو األسلمي 
  أنت باخليار إن شئت فصم و إن شئت فأفطر : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عاصم األحول عن أيب نضرة  - ٢٠٢٩
 صلى اهللا عليه و سلم و كان يصوم الصائم و يفطر أهنما سافرا مع النيب: عن أيب سعيد اخلدري و جابر بن عبد اهللا 

  املفطر فال يعيب املفطر على الصائم و ال الصائم على املفطر 
  هذا باب طويل خرجته يف كتاب الكبري : قال أبو بكر 

  باب استجاب الصوم يف السفر ملن قوي عليه و الفطر ملن ضعف عنه

ـ يعين الثقفي ـ ح و حدثنا بندار أيضا حدثنا سلم بن نوح حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الوهاب  - ٢٠٣٠
حدثنا اجلريري ح و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب بن إمساعيل حدثنا سعيد ـ و هو اجلريري ـ عن أيب : قاال 

 سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فمنا الصائم و منا املفطر: نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال 
فلم يعب املفطر على الصائم و ال الصائم على املفطر و كانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن مجيل و 



  من وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن مجيل 
  يف رمضان : هذا حديث الثقفي غري أنه مل يقل 

  يرون : مجيل و قال : و مل يقل سامل بن نوح 
  يف رمضان : اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مل يقل كنا نغدو مع رسول : و يف حديث ابن علية 

  استجاب الفطر يف السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام : باب 

حدثنا أبو داود احلفري حدثنا سفيان عن : حدثنا عبدة بن عبد اهللا و حممد بن خلف احلدادي قاال  - ٢٠٣١
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبر : ل األوزعي عن حيىي ابن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قا

أعلموا لصاحبيكم ارحلوا : إنا صائمان فقال : أدنوا فكال فقاال : الظهران فأيت بطعام فقال أليب بكر و عمر 
  حدثين سفيان بن سعيد الثوري : لصاحبيكم أدنوا فكال قال حممد ابن خلف 

ذكرت قبل أن الصائم يف السفر الفطر بعد مضي بعض النهار إذ هذا اخلرب أيضا من اجلنس الذي : قال أبو بكر 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمرمها باألكل بعد ما أعلماه أهنما صائمان 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ذكر الدليل على أن الفطر اخلادم يف السفر أفضل من الصائم املخدوم يف السفر : باب 

: عالء بن كريب عن حفص بن غياث عن عاصم عن مؤرق عن أنس بن مالك قال حدثنا حممد بن ال - ٢٠٣٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السفر فصام بعض و أفطر بعض فتحزم املفطرون و عملوا و ضعف 

  ذهب املفطرون اليوم باألجر : الصوام عن بعض العمل فقال يف ذلك 

كنا مع النيب صلى اهللا : اوية حدثنا عاصم عن مؤرق عن أنس قال حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو مع - ٢٠٣٣
عليه و سلم يف سفر فمنا الصائم و منا املفطر فنزلنا يف يوم حار شديد احلر فمنا من يتقي الشمس بيده و أكثرنا ظال 

صلى اهللا  صاحب الكساء يستظل هبا الصائمون و قام املفطرون فضربوا األبنية و سقوا الركاب فقال رسول اهللا
  ذهب املفطرون اليوم باألجر : عليه و سلم 

  باب الرخصة يف صوم بعض رمضان و فطر بعض يف السفر

  صام رسول اهللا عام الفتح يف رمضان حىت بلغ الكديد مث أفطر : خرب ابن عباس : قال أبو بكر  - ٢٠٣٤

  باب ذكر خرب توهم بعض العلماء أن الفطر يف السفر ناسخ إلباحة الصوم يف

  السفر 

حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان حدثنا الزهري ح و حدثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن  - ٢٠٣٥
صام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح حىت إذ بلغ : الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال 



  قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكديد أفطر و إمنا يؤخذ باآلخر فاآلخر من 
ال أدري هذا من قول ابن عباس او من قول عبيد اهللا أو من قول : هذا حديث عبد اجلبار و زاد قال سفيان 

  الزهري 

  ليس من قول ابن عباس ) و إمنا يؤخذ باآلخر ( ذكر البيان على أن هذه الكلمة : باب 

دثنا عبيدة بن محيد حدثنا منصور ح و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح ح - ٢٠٣٦
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : حدثنا جرير عن منصور عن جماهد عن طاووس عن ابن عباس قال 

املدينة يريد مكة فصام حىت أتى عسفان فدعا بإناء فوضعه على يده حىت نظر إليه الناس مث أفطر و كان ابن عباس 
  من شاء صام و من شاء أفطر  :يقول 

  هذا حديث احلسن بن حممد 
سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فصام حىت بلغ عسفان مث دعا بإناء فشرب هنارا : و قال يوسف 

صام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السفر و : كان ابن عباس يقول : لرياه الناس مث أفطر حىت قدم مكة قال 
  طر و من شاء صام و من شاء أفطر أف

هذا اخلرب يصرح أن ابن عباس كان يرى صوم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف السفر يف اإلبتداء و : قال أبو بكر 
  إفطاره بعد هذا من اجلنس املباح أن كال الفعلني جائز ال أن إفطار بعد بلوغه عسفان كان نسخا ملا تقدم من صومه 

ن على أن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالفطر عام الفتح مل يكن بناسخ إلباحته الصوم يف ذكر دليل ثا: باب 
  السفر 

و لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك يف السفر مع رسول اهللا صلى اهللا : خرب قزعة بن حيىي عن أيب سعيد قال  - ٢٠٣٧
  عليه و سلم أمليته قبل 

ن قد صام بعضه يف احلضر خالف مذهب من واجب عليه الصوم يف الرخصة يف الفطر يف رمضان يف السفر مل: باب 
أن من شهد بعض } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { السفر إذا كان قد صام بعضه يف احلضر توهم أن قوله 

  الشهر و هو حاضر غري مسافر فوجب عليه صوم مجيع الشهر و إن سافر يف بعضه 

سي حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا عطية حدثنا حممد بن معمر بن ربعي القي - ٢٠٣٨
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لليلتني خلتا : بن قيس حدثنا قزعة بن حيىي عن أيب سعيد اخلدري قال 

بلغنا مر من رمضان فخرجنا صواما حىت بلغنا الكديد أمرنا بالفطر فأصبحنا شرحني منا الصائم و منا املفطر إذا 
  الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا 

  خرب ابن عباس و أيب نضرة عن أيب سعيد من هذا الباب : قال أبو بكر 
   ٢٠٢٣إسناده ثقات لوال أن التنوخي كان اختلط يف آخر عمره لكن توبع كما تقدم : قال األلباين 

  رء ناو للصوم فيه قال أبوباب إباحة الفطر يف السفر يوم قد مضى بعضه و امل



  قد أمليت خرب أيب سعيد اخلدري : بكر 

حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب حدثين محيد أن  - ٢٠٣٩
كان يف سفر و  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: مسعت أنس بن مالك يقول : بكر بن عبد اهللا املزين حدثه قال 

معه أصحابه فشق عليهم الصوم فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإناء فيه ماء فشرب ـ و هو على راحلته 
  ـ و الناس ينظرون إليه 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أنه إذا  إباحة الفطر يف اليوم الذي خيرج فيه املرء فيه مسافرا من بلده إن ثبت اخلرب ضد مذهب من زعم: باب 
دخل يف الصوم مقيما مث سافر مل جيز له الفطر و إباحة الفطر إذا جاوز املرء بيوت البلدة اليت خيرج منها و إن كان 

  قريبا يرى بيوهتا 

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن  - ٢٠٤٠
ن خزمية حدثنا أبو بكر بن إسحاق بن خزمية حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا عبد اهللا بن حممد بن إسحاق ب

يزيد املقرئ حدثنا سعيد ـ هو ابن أيب أيوب ـ حدثين يزيد بن أيب حبيب أن كليب بن ذهل احلضرمي حدثه عن 
ه و سلم يف سفينة من الفسطاط ركبت مع أيب بصرة الغفاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا علي: عبيد بن جبري قال 

أترغب عن : ألست ترى البيوت ؟ فقال أبو بصرة : اقترب فقلت : يف شهر رمضان فدفع مث قرب غداءه فقال 
  سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ 

  لست أعرف كليب بن ذهل و ال عبيد بن جبري و ال أقبل دين من ال أعرفه بعدالة : قال أبو بكر 
  إسناده ضعيف : ي قال األعظم
لكن احلديث صحيح فإنه يشهد له حديث دحية الذي بعده وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك : قال األلباين 

تصحيح حديث إفطار الصائم قبل " وقد خرجتها كلها وحققت صحة احلديث يف رسالة خاصة مطبوعة بعنوان 
  " سفره بعد الفجر 

  سرية أقل من يوم و ليلة إن ثبت اخلربباب الرخصة يف الفطر يف رمضان يف م

  فإين ال أعرف منصور بن زيد الكليب هذا بعدالة و ال جرح 

أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب و : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال  - ٢٠٤١
: بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن منصور الكليب حدثنا حممد بن حيىي أخربنا ابن أيب مرمي أخربنا الليث حدثين يزيد 

أن دحية بن خليفة خرج من قريته إىل قرية عقبة بن عامر من الفسطاط يف رمضان فأفطر و أفطر معه الناس و كره 
و اهللا لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أراه إن قوما رغبوا عن هدي : آخرون أن يفطروا فلما رجع إىل قريته قال 

  اللهم اقبضين إليك :  صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه يقول يف ذلك للذين صاموا قال عند ذلك رسول اهللا
  خرج من قريته بدمشق املزة إىل قدر قريته عقبة بن عامر مث أنه أفطر و الباقي لفظا واحدا : و قال ابن عبد احلكم 



  يب منصور بن زيد الكل: ابن هليعة يقول يف هذا : قال حممد بن حيىي 
  إسناده ضعيف منصور الكليب مستور وانظر التعليق السابق : قال 

باب الرخصة للحامل و املرضع يف األفطار يف رمضان و البيان أن فرض الصوم ساقط عنهما يف رمضان على أن 
حديهما يقضيا من أيام أخر إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قرهنما أو إحديهما إىل املسافر فجعل حكمهما أو حكم إ

  حكم املسافر 

حدثنا إمساعيل ـ و هو ابن عليه : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هاشم زياد ابن أيوب قاال  - ٢٠٤٢
هل لك يف الذين حدثنيه فدلين عليه فلقيته قال : كان أبو قالبة حدثين هذا احلديث مث قال يل : ـ حدثنا أيوب قال 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إبل كانت يل أخذت : مالك قال  حدثين قريب يل يقال له أنس بن: 
إن اهللا وضع عن : هلم أخربك عن ذاك : ادن أو قال : إين صائم فقال : فوافقته و هو يأكل فدعا إىل طعامه فقلت 

سول اهللا صلى أال أكلت من طعام ر: املسافر الصوم و شطر الصالة و عن احلبلى و املرضع فكان بعد ذلك يقول 
  اهللا عليه و سلم حني دعاين إليه 

هذا اخلرب من اجلنس الذي أعلمت يف كتاب اإلميان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء : قال أبو بكر 
الشيء و إن مل يكن نصفا على الكمال و التمام أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم يف هذا اخلرب أن اهللا عز و 

: ن املسافر شطر الصالة و الشطر يف هذا املوضع النصف ال القبل و ال التلقاء و اجلهة أعين قوله تعاىل جل وضع ع
و مل يضع اهللا عن املسافر نصف فريضة الصالة على الكمال و التمام ألنه مل } فول وجهك شطر املسجد احلرام { 

  يضع من صالة الفجر و ال من صالة عن املسافر شيئا 
إسناده ضعيف جلهالة الواسطة بني أيب قالبة وأنس بن مالك وهو غري األنصاري خادم رسول اهللا : ين قال األلبا

  صلى اهللا عليه و سلم كما سيبينه املؤلف 

أتى : حدثنا حممد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد اهللا عن سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٢٠٤٣
أدنه أحدثك عن الصيام إن اهللا : إين صائم فقال : أدنه قال : و هو يتغدى فقال  النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل

  قد وضع عن املسافر الصيام و شطر الصيام و عن احلبلي أو املرضع 
  أنس بن مالك األنصاري هو من بين عبد اهللا بن مالك : قال أبو بكر 
لتدليس وقد دلت الروايات السابقة أن بينهما قريبا إسناده ضعيف لعنعنة أيب قالبة فإنه مذكور با: قال األلباين 

  ألنس بن مالك لكن احلديث قوي بالطريق الذي بعده 

حدثنا جعفر بن حممد حدثنا وكيع عن أيب هالل عن عبد اهللا بن سوادة عن أنس بن مالك ـ رجل من  - ٢٠٤٤
ل ح و حدثنا احلسن أيضا ن حدثنا بين عبد اهللا بن مالك ـ حدثنا احلسن بن حممد حدثنا عفان حدثنا أبو هال

عن أنس بن مالك و ليس باألنصاري و قال : فذكر احلديث فقال عفان يف حديثه : عاصم بن علي حدثنا أبو هالل 
  عفان يف حديثه و املرضع 

  إسناده حسن أبو هالل الراسيب صدوق فيه لني وقد توبع : قال 

  ن ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضه: باب 



حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حممد بن جعفر أخربين زيد : حدثنا حممد بن حيىي و زكريا بن حيىي بن أبان قاال  - ٢٠٤٥
ما رأيت : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري 

ما نقصان ديننا و عقلنا : إحداكن يا معشر النساء فقلن له  من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل احلازم من
ذلك لنقصان عقلها اليس إذا : بلى قال : أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : يا رسول اهللا ؟ قال 

  فذلك من نقصان دينها هذا حديث حممد بن حيىي : حاضت املرأة مل تصل و مل تصم ؟ قال 
  خمتصرا من طريق ابن أيب مرمي  ٤١ -البخاري يف الصوم  رواه: قال األعظمي 

زكريا بن حيىي بن أبان هذا من شيوخ املصنف الذين مل أقف هلم على ترمجة يف شيئ من املصادر اليت : قال األلباين 
ولذلك فإنه ال حيتمل أن يكون هو  ٢٠٦٥،  ٢٠٦٣،  ٢٠٥٢حتت يدي اآلن فقد روى عنه عدة أحاديث مثال 

من  ٢٠٦٣ن حيىي بن إياس كما قيل التفاق هذه املواطن على أنه ابن أبان وألن احلاكم روى أحدها وهو زكريا ب
  من طريق ابن أبان أيضا  ٢٠٦٥طريق املصنف فقال ابن أبان والطرباين روى احلديث 

قضاء الصوم ذكر الدليل على أن احلائض جيب عليها قضاء الصوم يف أيام طهرها و الرخصة هلا يف تأخري : باب 
  الذي أسقط الفرض عنها فأيام حيضها إىل شعبان 

: مسعت عائشة تقول : مسعت أبا سلمة يقول : حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن حيىي قال  - ٢٠٤٦
  كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حىت يأيت شعبان 

  مبثله : عن حيىي عن أيي سلمة عن عائشة حدثنا حيىي بن سعيد : حدثنا حممد بن بشار  - ٢٠٤٧

مسعت أبا سلمة : حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج حدثين حيىي بن سعيد قال  - ٢٠٤٨
قد كان علي شيء من رمضان مث ال أستطيع أن أصومه حىت جييء شعبان و : مسعت عائشة تقول : عبد الرمحن قال 

  و كان يستنظره ما مل يدركه : النيب صلى اهللا عليه و سلم حيىي يقوله قال  ظننت أن ذلك ملكاهنا من
  رمضان آخر 

حدثنا علي بن شعيب حدثنا أبو النضر حدثنا األشجعي عن سفيان عن السدي عن البهي عن عائشة  - ٢٠٤٩
  ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال يف شعبان : قالت 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

حدثنا إبراهيم بن مسعود اهلمداين حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة عن إمساعيل السدي عن عبد اهللا البهي  - ٢٠٥٠
  مبثله : عن عائشة 

  حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلها : و قال 

مسعت : ن السدي عن عبد اهللا البهي قال حدثنا حممد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد اهللا عن شيبان ع - ٢٠٥١
  ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إال يف شعبان حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة تقول 



مسعت : مسعت الليث بن سعد يقول : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم حدثنا حيىي بن عبد اهللا ابن بكري قال 
  فتحت مصر صلحا : ب و عبيد اهللا بن أيب جعفر و مها جوهرتا البالد يقوالن يزيد بن أيب حبي

  باب قضاء ويل امليت صوم رمضان عن امليت إذا مات و أمكنه القضاء ففرط يف

  قضائه 

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثنا عمي حدثين عمرو بن احلارث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر و  - ٢٠٥٢
حيىي حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب حدثين ابن أيب جعفر و حدثنا زكريا بن حيىي بن أبان  حدثنا حممد بن

حدثنا عمرو بن ظافر حدثنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن جعفر ـ و هو ابن الزبري ـ عن 
  ت و عليه صيام صام عنه وليه من ما: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عروة عن عائشة 

باب قضاء الصيام عن املرأة متوت و عليها صيام و الدليل على أن الصائم إذا قضى احلي عن امليت يكون ساقطا 
عن امليت كالدين يقضى عنه بعد املوت إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم شبه قضاء الصوم عن امليت بقضاء الدين 

  عنها 

قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أيب حريز يف : بد األعلى الصنعاين حدثنا املعتمر قال حدثنا حممد بن ع - ٢٠٥٣
أتت امرأة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : قال : حدثين عكرمة عن ابن عباس : املرأة ماتت و عليها صوم قال 

ماتت و عليها دين أكنت قاضيته أرأيت لو أن أمك : يا رسول اهللا إن أمي ماتت عليها صوم مخسة عشر يوما قال : 
  نعم قال أقضي دين أمك و املرأة من خثعم : ؟ قالت 

  يف إسناده ضعف أبو حريز وامسه عبد اهللا بن احلسني األزدي صدوق خيطئ : قال األلباين 

  باب األمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها

ابن أيب عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن  حدثنا حممد بن بشار حدثنا - ٢٠٥٤
أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت فسأل أخوها النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر : ابن عباس 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يصوم عنها 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

لصوم عن الناذر و الناذرة من ويل أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد باب ذكر البيان أن من قضى ا
أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن امليت إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم شبه قضاء صوم النذر عن امليتة بقضاء الدين 

حر أو عبد و الدين ساقط امليت عنها و الدين إذا قضي عن امليت أو امليتة كان القاضي من كان من قريب أو بعيد 
مع الدليل على أن قضاء الصوم عن امليت أحق من قضاء الدين عنه إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم أن الصوم 

  من حقوق اهللا و أن قضاءه أحق من قضاء حقوق اآلدميني 



سلمة بن كهيل و مسلم  حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا أبو خالد حدثنا األعمش عن احلكم و - ٢٠٥٥
جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : البطني عن سعيد ابن جبري و عطاء و جماهد عن ابن عباس قال 

نعم : أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قضيته ؟ قالت : إن أخيت ماتت و عليها صيام شهرين متتابعني قال : 
  فحق اهللا أحق : قال 

  عن احلكم و سلمة بن كهيل إال هو : مل يقل أحد : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه يف صحيحه هبذا اإلسناد ولكنه مل يسق لفظه : قال األلباين 

اإلطعام عن امليت ميوت و عليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح اخلرب فإن يف القلب من أشعث بن سوار رمحه : باب 
  اهللا لسوء حفظه 

حدثنا علي بن معبد حدثنا صاحل بن عبد اهللا الترمذي حدثنا عبثر عن أشعث عن حممد ـ و هو ابن أيب  - ٢٠٥٦
من مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ليلى عن نافع عن ابن عمر قال 

  مكان كل يوم مسكينا 
  ن بن أيب ليلى قاضي الكوفة هذا عندي حممد بن عبد الرمح: قال أبو بكر 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  قدر مكيلة ما يطعم كل مسكني يف كفارة الصوم إن ثبت اخلرب فإن يف القلب من هذا اإلسناد : باب 

حدثنا أمحد بن داوود بن زياد الضيب الواسطي باأليلة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شريك بن عبد اهللا  - ٢٠٥٧
من مات و عليه رمضان مل يقضه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ليلى عن نافع عن ابن عمر عن ابن أيب 

  فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  مجاع أبواب ـ وقت اإلفطار و ما يستحب أن يفطر عليه 

  ر بلفظ خربباب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وقت الفط

  معناه عندي معىن األمر 

حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا سفيان ح و حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين حدثنا أبو معاوية  - ٢٠٥٨
حدثنا هشام بن عروة و حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر بن : قاال 

  إذا أقبل الليل و : يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال: اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  أدبر النهار و غربت الشمس أفطر الصائم 

  فقد أفطرت : قال هارون بن إسحاق 
  يل : إذا أقبل الليل من ها هنا و مل يقل أمحد و ال هارون : و قال أمحد بن عبده 

فليفطر الصائم إذ قد حل له اإلفطار : معىن األمر أي  هذه اللفظة فقد أفطر الصائم لفظ خرب ومعناه: قال أبو بكر 



: و ولو كان معىن هذه اللفظة معىن لفظه كان مجيع الصوام فطرهم وقتا واحدا ومل يكن لقوله صلى اهللا عليه و سلم 
له صلى ال يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر معىن و ال كان لقو: ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر و لقوله 

أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا معىن لو كان الليل إذا أقبل و أدبر : يقول اهللا تبارك و تعاىل : اهللا عليه و سلم 
النهار و غابت الشمس كان الصوام مجيعا يفطرون و لو كان فطر مجيعهم يف وقت واحد ال يتقدم فطر أحدهم غريه 

را فليفطر عليه و من مل جيد فليفطر على املاء معىن و لكن معىن من وجد مت: ملا كان لقوله صلى اهللا عليه و سلم 
  فقد حل له الفطر و اهللا أعلم : فقد فطر أي : قوله 

   ٩١٦وهو خمرج يف اإلرواء " يل " إسناده صحيح وهو يف الصحيحني وغريمها دون قوله : قال األلباين 

  داللة على أهنم إذا أخروا الفطر وقعوا يف الشر ذكر دوام الناس على اخلري ما عجلوا الفطر و فيه كال: باب 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أيب حازم عن أبيه عن سهل ـ و هو ابن سعد ح و حدثنا  - ٢٠٥٩
حممد بن بشار حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان ح وحدثنا جعفر بن حممد حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب حازم عن 

  ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  سهل بن سعد قال

  ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم و الدليل على أن أيسم الدين قد يقع على بعض شعب اإلسالم : باب 

علي بن  حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن عمرو و حدثنا علي بن خشرم حدثنا - ٢٠٦٠
قال : حممد و حدثنا حممد بن إمساعيل األمحس حدثنا احملاريب عن عمرو بن عمرو و عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود و النصارى يؤخرون : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  ة املصطفى حممد صلى اهللا عليه و سلم ما مل ينتظرباب ذكر استحسان سن

  بالفطر قبل طلوع النجوم 

حدثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي حدثنا عبد الرمحن ابن مهدي حدثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن  - ٢٠٦١
و كان : النجوم قال ال تزال أميت على سنيت ما مل تنتظر بفطرها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعد قال 

  غابت الشمس أفطر : النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كان صائما أمر رجال فأوىف على شيء فإذا قال 
هكذا حدثتنا به ابن أيب صفوان و أهاب أن يكون الكالم األخري عن غري سهل بن سعد لعله من : قال أبو بكر 

  كالم الثوري أو من قول أيب حازم فأدرج يف احلديث 
  إسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق املصنف دون الزيادة املدرجة : قال األلباين 

ذكر حب اهللا عز و جل املعجلني لإلفطار و الدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غري جائز : باب 
فنا يف باب أفعل فادعى ماال أحب العباد إىل اهللا أعجلهم فطرا إال أن يكون اهللا حيب مجيع عباده و خال: أن يقال 

  حيسنه فقد بينت باب أفعل يف غري موضع من كتبنا يف كتاب معاين القرآن و الكتب املصنعة من املسند 



حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد نا األوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرمحن بن حيوئيل أنه مسع  - ٢٠٦٢
ا أبو عاصم حدثنا األوزاعي حدثنا قرة ابن عبد الرمحن حدثنا ابن الزهري حيدث ح و حدثنا عمرو بن علي حدثن

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : شهاب ـ و هو الزهري ـ عن أيب سلمة ابن عبد الرمحن عن أيب هريرة 
  أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا : قال اهللا تبارك و تعاىل : 

  محن فيه ضعف من قبل حفظه إسناده ضعيف قرة بن عبد الر: قال األلباين 

  استحباب الفطر قبل صالة املغرب : باب 

حدثنا زكريا بن حيىي بن أبان حدثنا حممد بن عبد العزيز الواسطي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد  - ٢٠٦٣
بن بن أيب عروبة ح و حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا حممد بن عبد العزيز حدثنا القاسم بن غصن عن سعيد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يصلي املغرب حىت يفطر و لو كان : أيب عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك 
  شربة من ماء 

  أصله كويف ـ يعين القاسم بن غصن ـ روى عنه وكيع و سليمان بن حيان : قال موسى بن سهل 
ه اجلمهور لكن رواه ابن حبان من طريق آخر حديث صحيح وإسناده ضعيف القاسم بن غصن ضعف: قال األلباين 

  عن أنس وسنده صحيح 

  إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غري أن ينتقص الصائم من أجره شيئا : باب 

حدثنا علي بن املنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد امللك و حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا  - ٢٠٦٤
ـ حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى كالمها عن عطاء بن أيب يزيد ـ يعين ابن زريع 

من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رباح عن زيد بن خالد اجلهين قال 
  يف أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غري أن ينتقص من أجورهم شيء 

  أو جهز حاجا : حديث الصنعاين و مل يقل علي  هذا
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  استحباب الفطر على الرطب إذا وجد و على التمر إذا مل يوجد الرطب : باب 

حدثنا زكريا بن حيىي بن أبان حدثنا مسكني بن عبد الرمحن التميمي حدثين حيىي بن أيوب عن محيد  - ٢٠٦٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان صائما مل يصل حىت نأتيه برطب و : قال : ك الطويل عن أنس بن مال

  ماء فيأكل و يشرب إذا كان الرطب و أما الشتاء مل يصل حىت نأتيه بتمر و ماء 
  حدثنا حممد بن حمرز عن حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن محيد الطويل هبذا 

لكن يبدو أن احلديث صحيح فإنه من الطريق اآلتية رجاله ثقات رجال الشيخني ... إسناده ضعيف: قال األلباين 
مسع عيسى بن يزيد بن دأب مسع منه عبد اهللا : غري حممد بن حمرز ولعله التميمي جار أمحد بن حنبل قال الدارقطين 

  ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال  ٢٨٧/  ٣أمحد بن حنبل كما يف تاريخ بغداد 



  اب الفطر على املاء إذا أعوز الصائم الرطب و التمر مجيعا استحب: باب 

حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن : حدثنا حممد بن عمر بن علي بن مقدم و أبو بكر بن إسحاق قاال  - ٢٠٦٦
من وجد مترا فليفطر عليه و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد العزيز بن حبيب عن أنس بن مالك قال 

  ال فليفطر على ماء فإنه طهور  من
  هذا مل يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة إال هذا : قال أبو بكر 
إسناده صحيح وقد أعل مبا ال يقدح وصححه احلاكم والذهيب ويشهد له حديث سلمان بن عامر : قال األلباين 

  معللني وقد صححهما مجاعة  ٩٢٢اآليت بعده ومها خمرجان يف اإلرواء 

دليل على أن األمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار و استحباب طالبا للربكة إذ التمر بركة ال: باب 
و أن األمر بالفطر على املاء إذا أعوز التمر أمر استحباب و اختيار إذ املاء طهور ال أن األمر بذلك أمر فرض و 

  إجياب 

و حدثنا سفيان و حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا محاد ـ يعين ابن حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان  - ٢٠٦٧
زيد ـ كالمها عن عاصم و حدثنا علي بن املنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم عن حفصة بنت سريين عن الرباب 

الصدقة على املسكني صدقة و : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عمها سليمان بن عامر الضيب قال 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فإنه : صدقة و صلة و قال صلى اهللا عليه و سلم : على القريب صدقتان هي 

إذحبوا عن الغالم عقيقته و أميطوا عنه األذى و : بركة فإن مل جيد فماء فإنه طهور و قال صلى اهللا عليه و سلم 
  أهريقوا عنه دما 

  هذا حديث عبد اجلبار 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فإن مل جيد فليفطر على : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : و قال اآلخران 

  ماء فإنه طهور و مل يذكرا قصة الصدقة و ال العقيقة 
إسناده ضعيف جلهالة الرباب لكن يشهد له احلديث الذي قبله واجلملة األوىل واألخرية هلما شواهد : قال األلباين 

  أيضا 

عن الوصال يف الصوم و ذكر ما خص اهللا به نبيه صلى اهللا عليه و سلم من إباحة الوصال إذ اهللا  الزجر: باب 
  تبارك و تعاىل فرق بينه و بني أمته يف ذلك أن كان اهللا يطعمه و يسقيه بالليل دوهنم مكرمة له صلى اهللا عليه و سلم 

قال رسول اهللا : اد عن األعرج عن أيب هريرة قال حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن أيب الزن - ٢٠٦٨
إين لست كأحدكم إين أبيت : قال ! يا رسول اهللا إنك واصل ؟ : إياكم و الوصال قالوا : صلى اهللا عليه و سلم 
  يطعمين ريب و يسقيين 

ادة عن أنس حدثنا عبد اهللا بن حممد الزهري حدثنا أبو سعيد ـ يعين موىل بين هاشم ـ عن شعبة عن قت - ٢٠٦٩
إين أبيت : يا رسول اهللا إنك تواصل قال : إياكم و الوصال قالوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  أطعم و أسقى 



  تسمية الوصال بتعمق يف الدين : باب 

ي عن حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن احلارث حدثنا محيد و حدثنا حممد بن بشار حدثنا ابن أيب عد - ٢٠٧٠
واصل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف شهر رمضان فواصل ناس من املسلمني فبلغه : محيد عن ثابت عن أنس قال 

  لو مد لنا الشهر لواصلت وصاال يدع املتعمقون التعمق لستم مثلي إين أظل فيطعمين ريب و يسقيين : ذلك فقال 

ملرء خالف ما يتأوله بعض املتصوفة ممن يفطر على الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على ا: باب 
  اللقمة أو اجلرعة من املاء فيعذب نفسه ليايل و أياما 

مسعت أبا هريرة : حدثنا علي بن املنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابن أيب نعيم قال  - ٢٠٧١
فإنك تواصل يا رسول اهللا ؟ : الوصال قاهلا ثالثا قالوا إياكم و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يذكر قال 

  لستم يف ذلك مثلي إين أبيت يطعمين و يسقيين فاكلفوا من العمل ما تطيقون : قال 

النهي عن الوصال إىل السحر إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخريه إن كان الوصال إىل السحر قد أباحه : باب 
  املصطفى صلى اهللا عليه و سلم 

: حدثنا أمحد بن منيع حدثنا عبيدة ـ يعين ابن محيد ـ عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ٢٠٧٢
يا رسول اهللا إنك تفعل : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يواصل إىل السحر ففعل بعض أصحابه فنهاه فقال 

  لستم مثلي إين أظل عند ريب يطعمين و يسقيين : ذلك قال 
  إسناده صحيح على شرط البخاري : باين قال األل

  إباحة الوصال إىل السحر و إن كان تعجيل الفطر أفضل : باب 

أخربين حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم أخربين عمرو بن مالك الشرعيب عن ابن  - ٢٠٧٣
 عليه و سلم مثله يعين مثل حديث ابن عن رسول اهللا صلى اهللا: اهلاد عن عبد اهللا ابن خباب عن أيب سعيد اخلدري 

  عمر يف الوصال 
  فأيكم واصل من سحر إىل سحر : قال 

  ذكر الدليل عن أن ال فرض على املسلمني من الصيام غري رمضان إال ما جيب عليهم بأفعاهلم و أقواهلم : باب 

و صيام : قال : و سلم عن اإلسالم  خرب طلحة بن عبيد اهللا يف مسألة النيب صلى اهللا عليه: قال أبو بكر  - ٢٠٧٤
  ال إال أن تطوع : هل علي غريه ؟ قال : رمضان قال 

  الزجر عن قول املرء صمت رمضان كله : باب 

حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي ـ يعين ابن سعيد ـ حدثنا املهلب بن أيب حبيبة عن احلسن عن أيب  - ٢٠٧٥
صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله اهللا أعلم : ال يقولن أحدكم : ل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا: بكرة 



  ال بد من رقدة أو من غفلة : أكره التزكية على أمته أو قال 
  إسناده حسن بل صحيح لوال عنعنة احلسن وهو البصري فإنه مدلس : قال األلباين 

  مجاع أبواب صوم التطوع

  بعد شهر رمضانباب فضل الصوم يف احملرم إذ هو أفضل الصيام 

حدثنا جرير عن عبد امللك ـ و هو ابن عمري ـ عن : حدثنا يوسف بن موسى و حممد بن عيسى قاال  - ٢٠٧٦
ـ إىل النيب صلى اهللا عليه و : حممد بن املنتشر عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  يرفعه ـ قال حممد بن عيسى 

أفضل الصالة بعد : و أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان ؟ فقال  سئل أي الصالة أفضل بعد املكتوبة ؟: سلم قال 
  املكتوبة الصالة يف جوف الليل و أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم 

استحباب صوم شعبان و وصله بشهر رمضان إذ كان أحب الشهور إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن : باب 
  يصومه 

بق اخلوالين حدثنا ابن وهب حدثين معاوية ـ و هو ابن صاحل ـ أن عبد اهللا حدثنا حبر بن نصر بن سا - ٢٠٧٧
و حدثنا عبد اهللا بن هاشم حدثنا عبد الرمحن عن معاوية عن عبد اهللا بن : بن أيب قيس حدثه أنه مسع عائشة تقول 

ومه شعبان مث يصله كان أحب الشهور إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يص: أيب قيس أنه مسع عائشة تقول 
  برمضان 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

إباحة وصل صوم شعبان يصوم رمضان و الدليل عن أن معىن خرب أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : باب 
إذا انتصف شعبان فال تصوموا حىت رمضان أي ال تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا مجيع شعبان أو أن يوافق : 

ما كان يصومه املرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان ألنه هنى عن الصوم إذا انتصف ذلك صو
  شعبان هنيا مطلقا 

حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة : أخربنا حممد بن عزيز األبلي أن سالمة حدثهم عن عقيل قال  - ٢٠٧٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم من أشهر السنة أكثر من ما كان رسول : بن عبد الرمحن حدثنيت عائشة قالت 
  صيامه من شعبان كان يصومه كله 

حدثنا الصنعاين حممد بن عبد األعلى حدثنا خالد حدثنا هشام عن حيىي و ذكر أبا سلمة أن عائشة  - ٢٠٧٩
  مبثله : عائشة  حدثته و حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سنرب عن حيىي عن أيب سلمى عن

خذوا من العمل ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا و كان أحب الصالة إليه ما داوم : و كان يقول : و زاد قال 
  عليها منها و إن قلت و كان إذا صلى صالة أثبتها 

  بدء النيب صلى اهللا عليه و سلم بصيام عاشوراء و صامه : باب 



كان يوم عاشوراء يوم تصومه : ا حيىي عن هشام عن أبيه عن عائشة أهنا قالت حدثنا حممد بن بشار حدثن - ٢٠٨٠
ـ صامه و أمر بصيامه  قريش يف اجلاهلية و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصومه فلما قدم ـ يعين املدينة 

  ه فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة و ترك عاشوراء فكان من شاء صامه و من شاء مل يصم

  الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان : باب 

حدثنا علي بن خشرم حدثنا أبو معاوية ح و حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا يوسف بن  - ٢٠٨١
عث بن دخل األش: موسى حدثنا جرير و أبو معاوية مجيعا عن األعمش عن عمارة عن عبد الرمحن ابن يزيد قال 

إين صائم قال : أدن يا أبا حممد فاطعم قال : قيس على عبد اهللا يوم عاشوراء ـ و هو يتغذى ـ و قال له عبد اهللا 
كان يصومه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل : و ما كان ؟ قال : هل تدرون ما كان عاشوراء ؟ قال : عبد اهللا 

  أن ينزل رمضان مث تركه 
  فلما نزل رمضان تركه : و يوسف و قال علي بن خشرم 

  عن عمارة بن عمري : قال يوسف 

ذكر الدليل على أن ترك النيب صلى اهللا عليه و سلم صوم عاشوراء بعد نزول فرض صوم رمضان إن شاء : باب 
  تركه ال أنه كان يتركه على كل حال بل كان تركه إن شاء تركه و يصوم إن شاء صامه 

كان عاشوراء يوم : ر حدثنا حيىي حدثنا عبيد اهللا أخربنا نافع عن ابن عمر قال حدثنا حممد بن بشا - ٢٠٨٢
يوم من أيام اهللا فمن شاء : يصومه أهل اجلاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنه فقال 

  صامه و من شاء تركه 

وهم أن األمر لصوم عاشوراء مجيعا منسوخ بفرض ذكر خرب غلط يف معناه عامل ممن مل يفهم معىن اخلرب و ت: باب 
أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل مل نؤمر به : خرب عمار بن ياسر : صوم رمضان قال أبو بكر 

  خرجته يف كتاب الزكاة 

شعثاء عن حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شيبان بن عبد الرمحن النحوي عن أشعث بن أيب ال - ٢٠٨٣
كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان و كان رسول اهللا صلى اهللا : جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال 

عليه و سلم حيثنا عليه و يتعهدنا عليه فلما افترض رمضان مل حيثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مل يتعهدنا عليه 
  و كنا نفعله 
مسرة مبين خبرب عمار بن ياسر و فيه داللة على أهنم قد كانوا يصومون عاشوراء بعد  خرب جابر بن: قال أبو بكر 

  فمن شاء صامه و من شاء مل يصمه : نزول فرض رمضان كخرب ابن عمر و عائشة 
إن النيب : سألين مسدد ـ و هو بعض أصحابنا ـ عن معىن خرب عمار بن ياسر فقلت له جميبا له : قال أبو بكر 
ليه و سلم إذ أمر أمته بأمر مرة واحدة مل جيب أن يكون األمر بذلك يف كل سنة و ال يف كل وقت ثان و صلى اهللا ع

كان ما أمر به يف وقت من األوقات فعلى أمته فعل ذلك الشيء إن كان األمر أمر فرض فالفرض واجب عليهم 
ندب و إرشاد و فضيلة كان ذلك أبدا حىت خيرب يف وقت ثان أن ذلك الفرض ساقط عنهم و إن كان األمر أمر 



الفعل فضيلة أبدا حىت يزجرهم عن ذلك الفعل يف وقت ثان و ليس سكته يف الوقت الثاين بعد األمر به يف الوقت 
األول يسقط فرضا إن كان أمرهم يف االبتداء أمر فرض و ال كان سكوته يف الوقت الثاين عن األمر بأمر الفضيلة 

يف الوقت الثاين فعل فضيلة ألنه إذا أمر بالشيء مرة كفى ذلك األمر إىل األبد إال أن  ما يبطل أن يكون ذلك الفعل
يأمره بضده و السكت ال يفسخ األمر هذا معىن ما أجبت السائل عن هذه املسألة و لعلي زدت يف الشرح يف هذا 

  املوضع على ما أجبت السائل يف ذلك الوقت 

[ سلم بصيام عاشوراء بعد مقدمة املدينة و الدليل على صحة مذهبنا يف معىن  علة أمر النيب صلى اهللا عليه و: باب 
فالن أوىل بفالن من فالن إال أن : ضد مذهب من يدعى ما ال حيسنه من العلم فزعم أنه غري جائز أن يقال ] أوىل 

  ه منهم يكون لفالن أيضا والية و لو كان على ما زعم كان اليهود أولياء موسى و املسلمون أوىل ب

ملا : حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخربنا أبو بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال  - ٢٠٨٤
هذا اليوم الذي : قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا 

: ن نصومه تعظيما له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أظهر اهللا فيه موسى و بين إسرائيل على فرعون و حن
  حنن أوىل مبوسى منكم و أمر بصيامه 

  فصامه و أمر بصومه : حدثنا بشر بن معاذ حدثنا هشيم بن بشري عن أيب بشر هبذا حنوه قال 
  مسلم بن احلجاج كان سألين عن هذا ؟ : قال لنا أبو بكر 

اهللا عليه و سلم بصيام عاشوراء مل يكن بأمر فرض و إجياب بدءا و ال عددا و  باب الدليل على أن أمر النيب صلى
  أنه كان أمر فضيلة و استحباب 

حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن  - ٢٠٨٥
ين علماؤكم يا أهل املدينة مسعت رسول اهللا صلى أ: خطب باملدينة يف قدمة قدمها يوم عاشوراء فقال : عن معاوية 

  هذا يوم عاشوراء و مل يكتب عليكم صيامه و أنا صائم فمن أحب أن يصوم فليصم : اهللا عليه و سلم يقول 
  ال يكون مل إال ماضي : قال أبو بكر 

ينفي " مل يكتب عليكم صيامه " مراده واهللا أعلم أن قوله : إال ماضي بقوله " مل " ال يكون : علق األلباين على قوله 
. أن يكون فرض صيامه فيما مضى من الزمن وعليه فتحمل األوامر املتقدمة بصيامه على االستحباب عند املصنف 

  مل يكتب صيامه إىل األبد بل هذا هو الظاهر : وفيه نظر إذ حيتمل أن يكون املعىن 

  و سلم صيامه لفضله من بني األيام خال صيام رمضان  فضيلة صيام عاشوراء و حتري النيب صلى اهللا عليه: باب 

حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان حدثنا عبيد اهللا ـ و هو ابن أيب زياد و أتقنته منه ـ سئل ابن  - ٢٠٨٦
ما علمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صام يوما يتحرى فضله إال : عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال 

  و هذا شهر رمضان عاشوراء 



ذكر تكفري الذنوب بصيام عاشوراء و البيان أن العمل الصاحل يتقدم الفعل الشيء يكون بعده فيكفر العمل : باب 
الصاحل الذنوب تكون بعد العمل الصاحل ال كما يتوهم من خالفنا يف تقدمي كفارة اليمني قبل اخلنث و زعم أنه غري 

  كفر ذنبا يكون بعده جائز أن يتقدم املرء عمال صاحلا ي

حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد حدثنا غيالن ـ و هو ابن جرير ـ حدثنا عبد اهللا بن معبد ـ  - ٢٠٨٧
صيام يوم عاشوراء إين ألحسب على اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هو الزماين ـ عن أيب قتادة قال 
  وم عرفة فإين ألحسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله و اليت بعده أن يكفر السنة اليت قبله و صيام ي

فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم صيام يوم عرفة يكفر السنة اليت قبله و اليت بعده فدل أن : قال أبو بكر 
  العمل الصاحل قد يتقدم الفعل فيكون العمل الصاحل املتقدم يكفر السنة اليت تكون بعده 

استحباب ترك األمهات إرضاع األطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء إن صح اخلرب فإن يف القلب من :  باب
  خالد بن ذكوان 

أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل قرى األنصار اليت : عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت  - ٢٠٨٨
كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد نصومه و نصوم حول املدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه و من 

صبياننا الصغار و نذهب هبم إىل املسجد فنجعل هلم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حىت يكون عند 
  اإلفطار 

  من طريق خالد بن ذكوان ومل يذكر ابن خزمية اإلسناد  ١٣٧ -رواه مسلم يف الصيام : قال األعظمي 
باب استحباب ترك األمهات إرضاع األطفال يوم عاشوراء تعظيما " ترجم املصنف على هذا الباب بقوله : تنبيه 

  " ليوم عاشوراء إن صح اخلرب فإن يف القلب من خالد بن ذكوان 
  هذا جرح مبهم فال يقبل ال سيما وقد وثقه مجع وحسبه أن الشيخني قد احتجا به " فعلق األلباين بقوله 

رواه أبو املطرف بن أيب الوزير حدثنا غليلة بنت أمينة أمة اهللا ـ و هي بنت رزينة ـ : قال أبو بكر  - ٢٠٨٩
كان يعظمه و يدعو : أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عاشوراء ؟ قالت : قالت قلت ألمي : قالت 

  ن إىل الليل برضعائه و رضعاء فاطمة فيتفعل يف أفواههم و يأمر أمهاهتن أال يرضع
  إسناده ضعيف : قال األلباين 

حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو املطرف بن أيب الزبري ـ و هذا من ثقات أهل احلديث و حدثنا حممد بن  - ٢٠٩٠
فكان اهللا : مسعت أمي أمينة مبثله و زاد : قالت : حيىي حدثنا مسلمة ابن إبراهيم حدثنا عليلة بنت الكميت العتكية 

  رزينة : و كانت أمها خادمة النيب صلى اهللا عليه و سلم يقال هلا : قال يكفيهم 

األمر بصيام يوم عاشوراء إن أصبح املرء غري ناو للصيام غري جممع على الصيام من الليل و الدليل على أن : باب 
  الواجب دون صوم التطوع ال صيام ملن ال جيمع الصيام من الليل صوم : النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 



حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخربنا حصني عن الشعيب عن حممد بن صيفي األنصاري  - ٢٠٩١
: أصمتم يومكم هذا ؟ فقال بعضهم : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم عاشوراء فقال : قال 

  مكم هذا و أمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا بقية يومهم ذلك فأمتوا بقية يو: ال قال : نعم و قال بعضهم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

األمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا مل يعلم املرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم و الفرق يف الصوم بني عاشوراء : باب 
خص النيب صلى اهللا عليه و سلم به يوم  و بني غريه إذ صوم بعض يوم ال يكون صوما يف غري يوم عاشوراء ملا

  عاشوراء فأمر بصوم بعض ذلك اليوم و إن كان املرء قد طعم أول النهار 

أن : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي حدثنا يزيد بن أيب عبيد حدثنا سلمة ـ و هو ابن األكوع ـ  - ٢٠٩٢
أن من : ومك ـ أو يف الناس ـ يوم عاشوراء أذن يف ق: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل من أسلم 

  أكل فليصم بقية يومه و من مل يكن أكل فليصم 

خرب أيب سعيد اخلدري و حممد بن صيفي و عبد اهللا بن املنهال اخلزاعي عن عمه و أمساء بن حارثة و  - ٢٠٩٣
  عىن و قد خرجته يف كتاب الكبري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذا امل: بعجة بن عبد اهللا اجلهين عن أبيه كلهم 

أن : حدثنا أبو موسى حدثنا الضحاك بن خملد أبو عاصم أخربنا عمر بن حممد حدثنا سامل عن ابن عمر  - ٢٠٩٤
  اليوم عاشوراء فمن شاء فليصمه و من شاء فليفطر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  خرب عائشة و معاوية من هذا الباب 

  بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما خمالفة لفعل اليهود يف صوم عاشوراء  األمر: باب 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا مسدد حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده  - ٢٠٩٥
د صوموا قبله يوما أو صوموا يوم عاشوراء و خالفوا اليهو: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن عباس قال 

  بعده يوما 
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أيب ليلى وخالفه عطاء وغريه فرواه عن ابن عباس موقوفا وسنده : قال األلباين 

  صحيح عند الطحاوي والبيهقي 

  استحباب صوم يوم التاسع من احملرم اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم : باب 

سألت : حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا احلكم بن األعرج قال  حدثنا حممد بن بشار - ٢٠٩٦
اعدد فإذا أصبحت يوم : ابن عباس و هو يف املسجد احلرام و هو متوسد رداءه فسألته عن صيام عاشوراء فقال 

كذاك كان : ال أكذاك كان حممد صلى اهللا عليه و سلم يصوم ؟ ق: قلت : التاسع من احملرم فأصبح صائما قال 
  يصوم 



مبثله و هو متوسد رداءه : حدثنا جعفر بن حممد حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن احلكم بن األعرج  - ٢٠٩٧
  يف زمزم 

حدثنا عبدة بن عبد اهللا أخربنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن حاجب بن عمر عن احلكم بن األعرج  - ٢٠٩٨
  كذلك صام حممد صلى اهللا عليه و سلم ؟ : هو يوم التاسع قلت : يف يوم عاشوراء قال : عن ابن عباس 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  فضل صوم يوم عرفة و تكفري الذنوب بلفظ خرب جممل غري مفسر : باب 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم صوم عرفة يكفر السنة املاضية و السنة : خرب أيب قتادة : قال أبو بكر  - ٢٠٩٩
  أمليته يف باب صوم عاشوراء املقبلة 

  ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن صوم يوم عرفة جممل غري مفسر : باب 

قال : حدثنا جعفر بن حممد الثعليب حدثنا وكيع عن موسى ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال  - ٢١٠٠
النحر و أيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم و هي أيام أكل و يوم عرفة و يوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  شرب 
  حدثنا أبو عمار حدثنا سعيد بن سامل عن موسى بن علي اللخمي مبثل حديث وكيع 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ا كره صوم ذكر خرب مفسر للفظتني اجململتني اللتني ذكرهتما و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمن: باب 
يوم عرفة بعرفات ال غريه و فيه ما دل على أن قوله صوم يوم عرفة يكفر السنة املاضية و السنة املستقبلة بغري 

  عرفات 

حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا أبو داوود حدثنا أبو دحية حوشب بن عقيل اجلرمي حدثنا العبدي عن  - ٢١٠١
  اهللا عليه و سلم عن صوم يوم عرفة بعرفات هنى رسول اهللا صلى : عكرمة عن أيب هريرة قال 

  ال أعرفه : إسناده ضعيف جلهالة العبدي وامسه مهدي بن حرب قال ابن معني وأبو حامت : قال األلباين 

استحباب اإلفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم و تقويا بالفطر على الدعاء إذ الدعاء : باب 
  الدعاء أو من أفضله يوم عرفة أفضل 

حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا محاد ـ يعين ابن زيد ـ حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن  - ٢١٠٢
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر بعرفة أيت بلنب فشرب : أمه أم الفضل 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

  يف عشر ذي احلجة باب ذكر إفطار النيب صلى اهللا عليه و سلم



حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا أبو خالد عن األعمش ح و حدثنا بندار حدثنا عبد الرمحن حدثنا  - ٢١٠٣
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يصم العشر : سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صائما يف العشر قط قال ما رأيت : قالت : و قال أبو بكر يف حديثه 

ذكر علة قد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يترك هلا بعض أعمال التطوع و إن كان حيث عليها و هي : باب 
  خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى اهللا عليه و سلم ما خفف على الناس من الفرائض 

كان : حيىي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  حدثنا حممد بن - ٢١٠٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يترك العمل و هو حيب أن يفعله خشية أن يستنن به فيفرض عليهم و كان حيب ما 

  خف على الناس من الفرائض 

  اهللا داوود صلى اهللا عليه و سلم  استحباب صوم يوم و إفطار يوم و اإلعالم بأنه صوم نيب: باب 

كنت رجال : حدثنا حممد بن أبان حدثنا ابن فضيل حدثنا حصني عن جماهد عن عبد بن عمرو قال  - ٢١٠٥
نعم الرجل من رجل ال ينام و ال يفطر قال : كيف جتدين بعلك ؟ فقالت : جمتهدا فزوجين أيب مث زارين فقال للمرأة 

ك امرأة من املسلمني فعضلتها فلم أبال ما قال يل مما أجد من القوة و االجتهاد إىل أن زوجت: فوقع يب أيب مث قال : 
لكين أنام و أصلي و أصوم و أفطر فنم و صل و أفطر و صم من : بلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

صم يوما و أفطر يوما و اقرأ فصم صوم داوود : يا رسول اهللا أنا أقوى من ذلك قال : كل شهر ثالثة أيام فقلت 
يا رسول اهللا صلى : اقرأه يف مخس عشرة قلت : يا رسول اهللا أنا أقوى من ذلك قال : القرآن يف كل شهر قلت 

اهللا عليه و سلم أنا أقوى من ذلك قال حصني فذكر يل منصور عن جماهد أنه بلغ سبعا مث قال رسول اهللا صلى اهللا 
و لكل شرة فترة فمن كانت فترته إىل سنيت فقد اهتدى و من كانت فترته إىل غري  إن لكل عمل شرة: عليه و سلم 

ألن أكون قبلت رخصة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب إيل من أن يكون يل : ذلك فقد هلك فقال عبد اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم مثل أهلي و مايل وأنا اليوم شيخ قد كربت و ضعفت و أكره أن أترك ما أمرين به رسول اهللا 

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباين 

  باب اإلخبار بأن صوم يوم و فطر يوم أفضل الصيام و أحبه إىل اهللا و أعدله

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد أملى من أصله حدثين أيب حدثنا شعبة عن زياد بن الفياض عن أيب  - ٢١٠٦
صم يوما من : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته عن الصوم فقال : قال عياض عن عبد اهللا بن عمرو 

صم يومني من كل شهر و لك أجر ما بقي قال : إين أطيق أكثر من ذلك فقال : كل شهر و لك أجر ما بقي قلت 
صم أربعة : قال إين أطيق أكثر من ذلك : صم ثالثة أيام ولك أجر ما بقي قلت : إين أطيق أكثر من ذلك قال : 

إن أحب الصيام صوم : إين أطيق أكثر من ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيام و لك أجر ما بقي قال 
  داوود كان يصوم يوما و يفطر يوما 



  صم صيام داوود فإنه أعدل الصيام عند اهللا : يف خرب أيب سلمة عن عبد اهللا بن عمرو : قال أبو بكر  - ٢١٠٧
  : خرب حبيب بن أيب ثابت عن أيب العباس عن عبد اهللا بن عمرو و يف 

  أفضل الصيام صوم داوود خرجت طرق هذه األخبار يف كتاب الكبري : ـ  - ٢١٠٨

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا خرب أن صيام داوود أعدل الصيام و أفضله و أحبه إىل اهللا 
  يكون مؤديا حلظ نفسه و عينه و أهله أيام فطره و ال يكون مضيعا حلظ نفسه و عينه و أهله إذ صائم يوم مفطر يوم 

حدثنا حممد بن احلسن بن تسنيم أخربنا حممد ـ يعين ابن بكر ـ و حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبد  - ٢١٠٩
ه أنه مسع عبد اهللا بن عمرو بن مسعت عطاء يزعم أن أبا العباس الشاعر أخرب: أخربنا ابن جريج قال : الرزاق قاال 

أمل : و إما أرسل إليه و إما لقيه فقال : بلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم أين أسرد و أصلي الليل قال : العاص يقول 
أخرب أنك تصوم و ال تفطر و تصلي الليل ؟ فال تفعل فإن لعينيك حظا و لنفسك حظا و ألهلك حظا فصم و أفطر 

فصم : فإين أجدين أقوى لذلك يا رسول اهللا قال : شرة أيام يوما و لك أجر تسعة قال و صل و من و صم كل ع
كان يصوم يوما و يفطر يوما و ال يفر إذا القى : و كيف كان داوود يصوم يا رسول اهللا ؟ قال : صيام داوود قال 

ال : النيب صلى اهللا عليه و سلم فال أدري كيف ذكر صيام األبد فقال : من يل هبذه يا نيب اهللا ؟ قال عطاء : قال 
  صام من صام األبد 

إين أجدين : فإما أرسل إيل و قال : إين أصوم أسرد و قال : هذا حديث الربساين و يف حديث عبد الرزاق قال 
  أقوى من ذلك 

  ذكر الدليل على أن داوود كان من أعبد الناس إذا كان صومه ما ذكرنا : باب 

ثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة ابن حدثنا أبو موسى حد - ٢١١٠
أمل أخرب : أرسل إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عبد الرمحن حدثنا عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 

صم صوم داوود : ليه و سلم فقال النيب صلى اهللا ع: أنك تقوم الليل وتصوم النهار فذكر احلديث بطوله و قال 
إنك ال تدري لعله أن يطول بك العمر فلوددت أين : فإنه كان أعبد الناس كان يصوم يوما و يفطر يوما مث قال 

  كنت قبلت الرخصة اليت أمرين هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رو بن العاص عن النيب صلى اهللا عليه مسعت عبد اهللا بن عم: حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة قال 

  و سلم 

  ذكر متين النيب صلى اهللا عليه و سلم استطاعة صوم يوم و إفطار يومني : باب 

حدثنا أمحد بن عبدة أنا محاد ـ يعين ابن زيد ـ حدثنا غيالن بن جرير حدثنا عبد اهللا بن معبد الزماين  - ٢١١١
و يطيق : فكيف مبن يصوم يومني و يفطر يوما قال : لى اهللا عليه و سلم قال عمر لرسول اهللا ص: عن أيب قتادة قال 
فكيف مبن يصوم يوما و : ذاك صوم داوود قال : فكيف مبن يصوم يوما و يفطر يوما ؟ قال : ذلك أحد ؟ قال 



  وددت أين طوقت ذلك : يفطر يومني ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

و مباعدة اهللا املرء يصوم يوما يف سبيل اهللا عن النار سبعني خريفا بذكر خرب جممل فضل الصوم يف سبيل اهللا : باب 
  غري مفسر 

حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعين ابن عبد اهللا ـ عن سهيل و هو ابن أيب صاحل عن النعمان  - ٢١١٢
ال يصوم يوما عبد يف : عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا : بن أيب عياش األنصاري عن أيب سعيد اخلدري قال 

  سبيل اهللا إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا 

ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا والدليل على أن يصوم اليوم الذي ذكرناه يف سبيل اهللا إمنا باعد : باب 
  إذ اهللا جل و عال ال يقبل من األعمال إال ما كان له خالصا  اهللا صائمه به عن النار أنه إذا صامه ابتغاء وجه اهللا

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا محاد عن سهيل بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب  - ٢١١٣
ه ما من عبد يصوم يوما يف سبيل اهللا ابتغاء وج: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عياش عن أيب سعيد اخلدري 

  اهللا إال باعد اهللا وجهه وبني النار سبعني خريفا 
  إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح : قال األلباين 

  فضل اتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال فيكون كصيام السنة كلها : باب 

مان و سعد حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا عبد العزيز ـ يعين ابن حممد الداروردي ـ عن صفوان بن سلي - ٢١١٤
من صام رمضان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب األنصاري قال 

  مث أتبعه ستة أيام من شوال فكأمنا صام الدهر 

ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أعلم أن صيام رمضان و ستة أيام من شوال يكون : باب 
  الدهر إذ اهللا عز و جل جعل احلسنة بعشر أمثاهلا أو يزيد إن شاء اهللا جل و عز  كصيام

حدثنا حيىي بن : حدثنا سعيد بن عبد اهللا بن عبد احلكم و احلسني بن نصر بن املبارك املصريان قاال  - ٢١١٥
أن رسول اهللا صلى اهللا  :حسان حدثنا حيىي بن محزة عن حيىي بن احلارث الذماري عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان 

صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة يعين رمضان و ستة : عليه و سلم قال 
  أيام بعده 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  استحباب صوم االثنني و يوم اخلميس و حتري صومهما اقتداء بفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم : باب 



حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا حيىي بن ميان عن سفيان عن عاصم عن املسيب بن  - ٢١١٦
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصوم يوم االثنني و اخلميس : رافع عن سواء اخلزاعي عن عائشة قالت 

  حديث صحيح لغريه : قال األلباين 

صلى اهللا عليه و سلم ولد يوم االثنني و فيه أوحي إليه و فيه مات صلى استحباب صوم يوم االثنني إذ النيب : باب 
  اهللا عليه و سلم 

حدثنا حممد ابن جعفر حدثنا شعبة ح و حدثنا بندار أيضا حدثنا : حدثنا حممد بن بشار و أبو موسى قاال  - ٢١١٧
د حدثنا وكيع عن مهدي بن حممد بن جعفر حدثنا عبد األعلى حدثنا سعيد عن قتادة ح و حدثنا جعفر بن حمم

ـ يعين عن أيب قتادة األنصاري ـ قال  بينما حنن : ميمون كلهم عن غيالن بن جرير عن عبد اهللا بن معبد الزماين 
يوم ولدت فيه و : يا نيب اهللا صوم يوم االثنني ؟ قال : عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل عليه عمر فقال 

  تادة يوم أموت فيه هذا حديث ق
فيه ولدت و فيه أوحي : سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مل يذكر عمر و قال : و يف حديث وكيع 

  إيل 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن صومه فغضب و سئل عن صوم االثنني : و حديث شعبة  - ٢١١٨
  أنزل علي فيه : فيه أو قال ذاك يوم ـ يعين االثنني ـ ولدت فيه و بعثت : و اخلميس قال 

  مسع عبد اهللا بن معبد الزماين : و يف حديث شعبة 

  يف استحباب صوم يوم االثنني و اخلميس أيضا ألن األعمال فيهما تعرض على اهللا عز و جل : باب 

ن حدثنا سعيد بن أيب يزيد وراق الفريايب حدثنا حممد ابن يوسف حدثين أبو بكر بن عياش عن عمر ب - ٢١١٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم االثنني و اخلميس و : حممد حدثين شرحبيل بن سعد عن أسامة قال 

  إن هذين اليومني تعرض فيهما األعمال : يقول 
  إسناده ضعيف لكن يشهد له ما بعده : قال األلباين 

ه عن مسلم بن أيب مرمي عن أيب حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخرب - ٢١٢٠
تعرض أعمال الناس يف كل مجعة مرتني : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : صاحل السمان عن أيب هريرة 

اتركوا أو ارجئوا هذين حىت : يوم االثنني و يوم اخلميس فيغفر لكل مؤمن إال عبد بينه و بني أخيه شحناء فيقول 
  يفيئا 

  ذا اخلرب يف مؤطأ مالك موقوف غري مرفوع و هو يف موطأ ابن وهب مرفوع صحيح ه: قال أبو بكر 

فضل صوم يوم واحد من كل شهر و إعطاء اهللا عز و جل صائم يوم واحد من الشهر مع الدليل على أن اهللا : باب 
عشر أمثاهلا إذ النيب أنه ال يعطى باحلسنة الواحدة أكثر من } من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا { : مل يرد بقوله 

  املصطفى صلى اهللا عليه و سلم املبني عنه عز و جل قد أعلم أن اهللا يعطي بصوم يوم واحد جزاء شهر تام 



حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنربي حدثين أيب حدثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أيب عياض عن  - ٢١٢١
صم يوما من الشهر و لك : اهللا عليه و سلم فسألته عن الصوم فقال أتيت رسول اهللا صلى : عبد اهللا بن عمرو قال 

  أجر ما بقي 

  باب األمر بصوم ثالثة أيام من كل شهر استحبابا ال إجيابا

حدثنا علي بن حجر حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا حممد ـ و هو ابن أيب حرملة ـ عن عطاء بن يسار  - ٢١٢٢
ث ال أدعهن إن شاء اهللا أبدا أوصاين بصالة الضحى و بالوتر قبل النوم و أوصاين خليلي بثال: عن أيب ذر قال 

  بصوم ثالثة أيام من كل شهر 

حدثنا بشر بن هالل الصواف حدثنا عبد الوارث ـ يعين ابن سعيد العنربي ـ عن أيب التياح عن أيب  - ٢١٢٣
صوم ثالثة أيام من : عليه و سلم بثالث  أوصاين خليلي أبو القاسم صلى اهللا: عثمان النهدي عن أيب هريرة قال 

  كل شهر و الوتر قبل النوم و ركعيت الضحى 

  ذكر الدليل على أن األمر بصوم الثالث من كل شهر أمر ندب ال أمر فرض : باب 

يف مسألة األعرايب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اإلسالم : يف خرب طلحة بن عبيد اهللا : قال أبو بكر  - ٢١٢٤
  ال إال أن تطوع : هل علي غريه ؟ قال : و صوم رمضان قال : فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم  قال

أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال  - ٢١٢٥
ـ حدثه  بن أيب العاص الثقفي دعا له بلنب  أن عثمان: عن سعيد بن أيب هند أن مطرفا ـ من بين عامر بن صعصعة 

الصوم جنة من النار كجنة : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : إين صائم فقال : يسقيه فقال مطرف 
  صيام حسن صيام ثالثة أيام من الشهر : أحدكم من القتال و مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ذكر تفضل اهللا عز و جل على الصائم ثالثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر باحلسنة الواحدة  :باب 
  عشر أمثاهلا 

حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد حدثنا غيالن بن جرير حدثنا عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب  - ٢١٢٦
شعبة عن غيالن بن جرير مسع عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب  قتادة ح و حدثنا بندار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا

  صوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : قتادة األنصاري 
  هذا لفظ حديث شعبة 

   صوم ثالثة أيام من كل شهر و رمضان إىل رمضان فهذا صيام الدهر كله: و يف حديث محاد بن زيد 
  أخبار أيب هريرة و عبد اهللا بن عمرو يف هذا املعىن خرجه يف كتاب الكبري : قال أبو بكر 

فإن كل حسنة بعشر أمثاهلا فإن ذاك صيام الدهر كله و كذاك يف : ويف خرب أيب سلمة عن عبد اهللا بن عمرو : قال 
  } سنة فله عشر أمثاهلا من جاء باحل{ و تصديق ذلك يف كتاب اهللا : خرب أيب عثمان عن أيب ذر قال 



  باب استحباب صيام هذه األيام الثالثة من كل شهر أيام البيض منها

حدثنا عبد اجلبار بن عبد األعلى حدثنا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن موسى بن  - ٢١٢٧
نا شهدت النيب صلى اهللا عليه و أ: من حاضرنا يوم القاحة ؟ قال أبو ذر : قال عمر : طلحة عن ابن احلوتكية قال 
إين رأيتها كأهنا تدمى فكان النيب صلى اهللا : جاء أعرايب بأرنب فقال الذي جاء هبا : سلم أيت بأرنب و قال مرة 

فأين أنت عن : و ما صومك ؟ فأخربه قال : إين صائم قال : كلوا فقال رجل : عليه و سلم يأكل منها فقال هلم 
  صيام ثالثة أيام من كل شهر ثالث عشرة و أربع عشرة و مخس عشرة : ما هن ؟ قال و : البيض الغر ؟ قال 

و حدثنا عبد اجلبار حدثنا سفيان حدثين عمر بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابن احلوتكية عن أيب 
  ذر مبثله 

ة قد مسع من أيب ذر قصة قد خرجت هذا الباب بتمامه يف كتاب الكبري و بينت أن موسى بن طلح: قال أبو بكر 
  الصوم دون قصة األرنب و روى عن ابن احلوتكية القصتني مجيعا 

ال يعرف كما قال الذهيب لكن اجلملة األخرية منه يف  -وامسه يزيد  -إسناده ضعيف ابن احلوتكية : قال األلباين 
  صيام الثالثة أيام صحيح يشهد له ما بعده 

رمحن حدثنا شعبة عن سليمان األعمش عن حيىي بن سام عن موسى بن طلحة حدثنا بندار حدثنا عبد ال - ٢١٢٨
إذا صمت من الشهر فصم ثالث : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أبا ذر بالربذه قال : قال 

  عشرة و أربع عشرة و مخس عشرة 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

شهر أول الشهر مبادرة يصومها خوف أن ال يدرك املرء صومها أيام  إباحة صوم هذه األيام الثالثة من كل: باب 
  البيض 

حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو داوود حدثنا شيبان ابن عبد الرمحن النحوي عن عاصم عن زر عن عبد  - ٢١٢٩
  م اجلمعة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يصوم ثالثة أيام من غرة كل شهر و يكون من صومه يو: اهللا 

صوم ثالثة أيام : أوصاين خليلي بثالث : هذا اخلرب حيتمل أن يكون كخرب أيب عثمان عن أيب هريرة : قال أبو بكر 
من أول الشهر و أوصى بذلك أبا هريرة و يصوم أيضا أيام البيض فيجمع صوم ثالثة أيام من الشهر مع صوم أيام 

به أبو هريرة من صوم الثالثة أيام من أول الشهر مبادرة هبذا الفعل البيض و حيتمل أن يكون معىن فعله و ما أوصى 
  بدل صوم الثالثة أيام البيض إما لعلة من مرض أو سفر أو خوف نزول املنية 

  إسناده حسن للخالف املعروف يف عاصم وهو ابن هبدلة : قال األلباين 

يام الدهر كان صوم الثالثة أيام من أول الشهر باب ذكر الدليل على أن صوم ثالثة أيام من كل شهر يقوم مقام ص
  يف خرب أيب سلمة عن عبد اهللا بن عمرو فإن كل حسنة بعشر أمثاهلا : أو من وسطه أو من آخره قال أبو بكر 

فحدثنا حممد بن األعلى الصنعاين حدثنا خالد ـ يعين ابن احلارث ـ حدثنا شعبة عن يزيد ـ و هو  - ٢١٣٠
سألت عائشة أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم من الشهر أو من كل شهر : لت الرشك ـ عن معاذة قا



  مل يكن ببايل من أيه صام : من أيه ؟ قالت : نعم قالت : ثالثة أيام ؟ قالت 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  د جنازة و عيادة مريض ذكر إجياب اهللا عز و جل اجلنة للصائم يوما واحدا إذا مجع مع صومه صدقة و شهو: باب 

حدثنا العباس بن يزيد البحراين أملى ببغداد حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أيب حازم  - ٢١٣١
أنا فقال : من أصبح منكم اليوم صائما ؟ فقال أبو بكر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال 

من : أنا قال : من تبع منكم اليوم جنازة ؟ فقال أبو بكر : أنا فقال : نا ؟ قال أبو بكر من أطعم منكم اليوم مسكي: 
ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف : أنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عاد منكم مريضا ؟ قال أبو بكر 

  رجل إال دخل اجلنة 
: من قال : ميان فلو كان يف قوله صلى اهللا عليه و سلم هذا اخلرب من اجلنس الذي بينت يف كتاب اإل: قال أبو بكر 

ال إله إال اهللا دخل اجلنة داللة على أن مجيع اإلميان قول ال إله إال اهللا لكان يف هذا اخلرب داللة على أن مجيع اإلميان 
من ال يفهم  صوم يوم و إطعام مسكني و شهود جنازة و عيادة املريض لكن هذه فضائل هلذه األعمال ال كما يدعي

  العلم و ال حيسنه 

  يف صفة صوم النيب صلى اهللا عليه و سلم خال ما تقدم ذكرنا له بذكر خرب جممل غري مفسر : باب 

هل : سألت عائشة : حدثنا حممد بن بشار حدثنا سامل بن نوح حدثنا اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق قال  - ٢١٣٢
ال إال أن جييء من مغيبه و سألتها هل كان رسول اهللا : الضحى ؟ قال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي

ال و اهللا ما صام شهرا تاما غري رمضان حىت مضى لسبيله و ما : صلى اهللا عليه و سلم يصوم شهرا تاما ؟ قالت 
يصلي  مضى شهر حىت يصيب منه و ما أفطره حىت يصيب منه و سألتها هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  ال و ال املصلني : مع السحر ؟ قالت 
  تعين الذين يصلون بالليل الكثري : قال أبو بكر 

النيب صلى اهللا عليه و سلم : ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا و الدليل على أن عائشة إمنا أرادت : باب 
قد أمليت خرب أيب : رمضان قال أبو بكر  مل يصم شهرا تاما غري رمضان شهر شعبان الذي كان يصل صومه بصوم

  سلمة و عائشة يف مواصلة النيب صلى اهللا عليه و سلم صوم شعبان برمضان 

حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة بن زيد الليثي أن : حدثنا الربيع بن سليمان املرادي و حبر بن نصر قاال  - ٢١٣٣
نه سأل عائشة عن صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ: حممد بن إبراهيم حدثه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

  ال يصوم و كان يصوم شعبان أو عامة شعبان : ال يفطر و يفطر حىت نقول : كان يصوم حىت نقول : فقالت 

  ذكر ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر و إفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر : باب 

ـ يعين بن حدثنا علي بن حجر حدثنا إمسا - ٢١٣٤ عيل ـ يعين ابن جعفر ح و حدثنا أبو موسى حدثنا خالد 
كان يصوم : عن صوم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : سئل أنس بن مالك : حدثنا محيد قال : احلارث ـ قاال 



نت ال من الشهر حىت نرى أنه ال يريد يفطر منه شيئا و يفطر من الشهر حىت نرى أنه ال يريد يصوم منه شيئا و ك
  تشاء أن تراه من الليل مصليا إال رأيته و ال نائما إال رأيته 

  هذا حديث إمساعيل بن جعفر 
  سئل أنس عن صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم و صومه تطوعا : و يف حديث خالد بن احلارث 

ام بن عروة عن أبيه و أخربين ابن أيب الزناد عن هش: أخربنا ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم قال  - ٢١٣٥
ما هو : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم حىت أعرف عنه و يفطر حىت أقول : عن عائشة أهنا قالت 

  بصائم و كان أكثر صيامه يف شعبان 
  إسناده حسن لذاته صحيح لغريه : قال األلباين 

تطوع إن صح اخلرب فإن يف القلب من عبد ذكر ما أعد اهللا جل و عال يف اجلنة من الغرف ملداوم صيام ال: باب 
الرمحن بن إسحق أيب شيبة الكويف و ليس هو بعبد الرمحن بن إسحاق امللقب بعباد الذي روى عن سعيد املقربي و 

الزهري و غريمها هو صاحل احلديث مدين سكن واسط مث انتقل إىل البصرة و لست أعرف ابن معانق و ال أبا معانق 
  بن أيب كثري  الذي روى عنه حيىي

حدثنا ابن فضيل : أما خرب عبد الرمحن بن إسحاق أيب شيبة فإن ابن املنذر حدثنا قال : قال أبو بكر  - ٢١٣٦
إن يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبد الرمحن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال 

هي ملن : يا رسول اهللا ملن هي ؟ قال : من ظهورها فقام أعرايب فقال اجلنة لغرفا يرى ظهورها من بطوهنا و بطوهنا 
  قال طيب الكالم و أطعم الطعام و أدام الصيام و قام هللا بالليل و الناس نيام 

  إسناده ضعيف عبد الرمحن بن إسحاق ضعيف : قال األعظمي 

نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن حيىي حدث: و أما خرب حيي بن أيب كثري قال احلسن بن مهدي حدثنا قال  - ٢١٣٧
إن يف اجلنة لغرفة قد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن أيب كثري عن ابن معانق أو أيب مالك األشعري قال 

يوكل ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها اهللا ملن أطعم الطعام و ألني الكالم و تابع الصيام و صلى 
  اس نيام بالليل و الن

  إسناده حسن لغريه : قال األلباين 

  باب ذكر صالة املالئكة عند أكل املفطرين عنده

ليلى عن : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن موالة يقال هلا  - ٢١٣٨
عليه و سلم دخل عليها و هي أن رسول اهللا صلى اهللا : جدته أم عمارة بنت كعب ـ يعين جدة حبيب بن زيد ـ 

الصائم إذا أكل : إين صائمة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : تعايل فكلي فقالت : صائمة فقربت إليه طعاما فقال 
  عنده صلت عليه املالئكة 

   ١٣٣٢إسناده ضعيف وبيانه يف الضعيفة : قال األلباين 



ـ حدثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى ـ يعين ابن  - ٢١٣٩ يونس ـ عن شعبة عن حبيب أو حبيب األنصاري 
  مبثله سواء : ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب : مسعت موالة لنا يقال هلا : شك علي ـ قال 

  حبيب : قال وكيع : و زاد حت يفرغوا أو يقضوا أكله شعبة شك قال علي 
  إسناده ضعيف أيضا : قال األلباين 

عن النيب صلى اهللا : خربنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن موالهتا أ: حدثنا علي بن حجر قال  - ٢١٤٠
  الصائم إذا أكل عنده املفاطري صلت عليه املالئكة حىت ميسي : عليه و سلم 

الرخصة يف صوم التطوع و إن مل جيمع املرء على الصوم من الليل و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و : باب 
  ال صيام ملن مل جيمع الصيام من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع : ه سلم إمنا أراد بقول

حدثنا احلسن بن حممد و أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي حدثنا روح حدثنا شعبة عن طلحة بن  - ٢١٤١
منا فجاء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب طعا: حيىي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت 

  إين صائم : ال فقال : هل عندكم من ذلك الطعام ؟ فقلت : يوما فقال 

قد ذكرنا أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صيام عاشوراء و أمره بالصوم من مل جيمع : قال أبو بكر  - ٢١٤٢
  صيامه من الليل يف أبواب صوم عاشوراء 

  لنهار و املرء ناو للصومباب إباحة الفطر يف صوم التطوع بعد مضي بعض ا

  فيما مضى من النهار 

حدثتين عائشة بنت طلحة : قال : حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا حممد بن سعيد حدثنا طلحة بن حيىي قال  - ٢١٤٣
عن : عن عائشة أم املؤمنني ح و حدثنا جعفر بن حممد حدثنا وكيع عن طلحة بن حيىي عن عمته عائشة بنت طلحة 

فإين : ال قال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقال : ني قالت عائشة أم املؤمن
أدنيه فقد أصبحت صائما : يا رسول اهللا أهدي لناحيس فخبأنا لك فقال : مث جاء يوما آخر فقلنا : إذا صائم قالت 

  فأكل هذا حديث وكيع 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  على أن الفطر يف صوم التطوع بعد دخوله فيه جممعا على صوم باب ذكر الدليل

  ذلك اليوم خالف مذهب من رأى إجياب إعادة صوم ذلك اليوم عليه 

حدثنا حممد بن بشار عن جعفر بن عون ح و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جعفر بن عون العمري  - ٢١٤٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخا بني سلمان و أبا  أن رسول: حدثنا أبو عيسى عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه 

إن أخاك ليست له : ما شأنك ؟ فقالت : الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فقال هلا 



فلما جاء أبو الدرداء فرحب به و قرب إليه طعاما : يصوم النهار و يقوم الليل قاال : حاجة يف الدنيا زاد يوسف 
ما أنا بآكل حىت تأكل فأكل معه وبات عنده فلما كان آخر الليل : أولست أطعم ؟ فقال : كل فقال : ال له فق

إن لربك : قم اآلن فقاما فصليا فقال له سلمان : ذهب أبو الدرداء يقوم فحبسه سلمان فلما كان عند الفجر قال 
ل ذي حق حقه فأما النيب صلى اهللا عليه عليك حقا و لنفسك عليك حقا و ألهلك و لضيفك عليك حقا فأعط ك

  صدق سلمان الفارسي : و سلم فذكر ذلك له فقال 

  باب متثيل الصوم يف الشتاء بالغنيمة الباردة و الدليل على أن الشيء قد

  يشبه مبا يشبهه يف بعض املعاين ال يف كلها 

منري بن عريب العبسي عن مالك بن حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن  - ٢١٤٥
  الغنيمة الباردة الصوم يف الشتاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعود قال 

  إسناده ضعيف غري مقبول : قال األعظمي 

  مجاع أبواب ذكر األيام و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد

ا سكت عنه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد زجر عن صوم يوم ينهى عن الشيء و يسكت عن غريه غري مبيح مل
الفطر و يوم النحر يف األخبار اليت رويت عنه يف النهي عن صومهما و مل يكن يف هنيه عن صومهما إباحة صوم أيام 

يوم التشريق إذ قد هنى أيضا عن صوم أيام التشريق يف غري هذه األخبار اليت هنى فيها عن صوم يوم الفطر و 
  األضحى 

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أيب العالية  - ٢١٤٦
شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر و أرضاهم عندي عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن ابن عباس قال 

ال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس و هنى ال صالة بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس و : سلم قال 
  يوم الفطر و يوم النحر : عن صوم يومني 

حدثنا عبد الوارث حدثنا أيب حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم مبثله 

  النهي عن صوم أيام التشريق بداللة بتصريح هني : باب 

حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن : حدثنا الفضل بن يعقوب اجلزري و حممد بن حيىي القطعي قاال  - ٢١٤٧
كأين أنظر إىل علي : إسحاق عن حكم ابن حكيم بن عباد بن حنيف عن مسعود بن احلكم عن أمه أهنا حدثته قالت 

أيها الناس إن رسول اهللا صلى : و يقول على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البيضاء يف شعب األنصار و ه
  إهنا ليست أيام صوم إهنا أيام أكل و شرب : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكن احلديث صحيح فإن له طرقا أخرى وشواهد : قال األلباين 



  الزجر عن صيام أياك التشريق بتصريح هني : باب 

دعا : قال : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن املطلب  حدثنا حممد بن رافع - ٢١٤٨
مسعت : إين مسعت عبد اهللا بن عمر يقول : إين صائم فقال : أعرابيا إىل طعامه و ذلك بعد يوم النحر فقال األعرايب 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين ينهى عن صيام هذه األيام 

أخربنا الليث عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن أيب : د احلكم أن أباه و شعيبا أخرباهم قاال أخربين ابن عب - ٢١٤٩
أنه دخل هو و عبد اهللا على عمرو بن العاص و ذلك الغد أو بعد الغد من يوم األضحى فقرب : مرة موىل عقيل 

األيام اليت كان رسول اهللا صلى اهللا أفطر فإن هذه : إين صائم فقال له عمرو : إليهم عمرو طعاما فقال عبد اهللا 
  عليه و سلم يأمر بفطرها و ينهى عن صيامها فأفطر عبد اهللا فأكل و أكلت معه 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ذكر النهي عن صيام الدهر من غري ذكر العلة اليت هلا هني عنه : باب 

حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن : قاال  حدثنا حممد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون و أبو داوود - ٢١٥٠
  من صام الدهر ما صام و ما أفطر أو ال صام و ال أفطر : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

نا حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية أخربنا اجلريري عن أيب العالء بن الشخري و حدث - ٢١٥١
علي بن حجر حدثنا إمساعيل ـ يعين ابن علية ـ عن سعيد بن أياس اجلريري عن يزيد بن عبد اهللا الشخري عن 

ال : إن فالنا ال يفطر هنار الدهر قال : قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مطرف عن عمران بن حصني قال 
  صام و ال أفطر 

  أيب العالية مشهور و أما يف الصوم فقتادة عن أيب العالية فهو غريب النهي عن الصالة قتادة عن : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ذكر العلة اليت هلا زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صوم الدهر : باب 

عن عبد حدثنا سفيان عن عمر عن أيب العباس : حدثنا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال  - ٢١٥٢
أمل أخرب أنك تقوم الليل و تصوم النهار ؟ قلت إين ألفعل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن عمرو قال 

و ال تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك و نفهت نفسك و إن لنفسك حقا و ألهلك حقا و لعينك : قال 
  حقا فنم و قم و صم و أفطر معىن واحدا 

  و ال تفعل : اجلبار و مل يقل املخزومي  هذا حديث عبد

  باب الرخصة يف صوم الدهر إذا أفطر املرء األيام اليت زجر عن الصيام فيهن



حدثنا حممد بن العالء بن كريب اهلمداين حدثنا عبدة عن حممد بن إسحاق عن عمران بن أيب أنس عن  - ٢١٥٣
رد الصوم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت أس: سليمان بن يسار عن محزة بن عمرو األسلمي قال 

  إن شئت فصم و إن شئت فأفطر : يا رسول اهللا إين أصوم و ال أفطر أفأصوم يف السفر ؟ قال : فقلت 
  خرجت طرق هذا اخلرب يف غري هذا املوضع : قال أبو بكر 

  إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق لكن يقويه الطريق اآلتية عن عائشة : قال 

  باب فضل صيام الدهر إذا أفطر األيام اليت زجر عن الصيام فيها

حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أيب متيمة عن : حدثنا حممد بن بشار و أبو موسى قاال  - ٢١٥٤
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هذا و : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : األشعري ـ يعين أبا موسى ـ 

  تسعني عقد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أيب متيمة : حدثنا موسى و حممد بن عبد اهللا بن بزيع قاال  - ٢١٥٥
الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : اهلجيمي عن أيب موسى األشعري 

  و عقد التسعني : يف الذي يصوم الدهر و قال : ال ابن بزيع تضيق هذه و عقد تسعني ق
  اسم أيب متيمة طريف بن جمالد مسعه من مسلمة بن الصلت الشيباين عن جهضم اهلجيمي : مسعت أبا موسى يقول 

  مل يسند هذا اخلرب عن قتادة غري أن ابن أيب عدي عن سعيد : قال أبو بكر 
ضيقت عنه جهنم فال : يشبه أن يكون عليه معناه أي : هذا احلديث فقال  سألت املزين عن معىن: قال أبو بكر 

يدخل جهنم و ال يشبه أن يكون معناه غري هذا ألن من ازداد هللا عمال و طاعة ازداد عند اهللا رفعة و عليه كرامة و 
  إليه قربة هذا معىن جواب املزين 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 
بل " ضيقت عليه " هذا املعىن غري متبادر من قوله صلى اهللا عليه و سلم : صنف بقوله علق األلباين على تأويل امل

العكس هو الظاهر أي ضيقت عليه تعذيبا له وهذا هو املوافق لألحاديث املتقدمة يف النهي عن صوم الدهر وأن من 
  اعة ورفعة وكرامة ؟ صام الدهر فال صام وال أفطر فإذا مل يكن صائما شرعا فكيف يزداد به عند اهللا ط

و حدثين معاوية بن صاحل حيدث عن عامر : حدثنا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين حدثنا ابن وهب قال  - ٢١٥٦
كنا نعد أولئك فينا من : سألت عبد اهللا بن عمر عن صيام الدهر فقال : بن جشيب أنه مسع زرعة بن ثوب يقول 

مل يدع ذلك لصائم مصاما و سألته عن صيام ثالثة أيام من : يوم فقال  و سألته عن صيام يوم و فطر: السابقني قال 
  صام ذلك الدهر و أفطره : كل شهر قال 

  إسناده فيه ضعف زرعة بن ثوب أورده ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال : قال األلباين 

  م يوم اجلمعة جمملة غري مفسرة ذكر أخبار رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن صو: باب 



حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : حدثنا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال  - ٢١٥٧
ـ و هو يطوف بالبيت ـ و رب : أخربين حيىي بن جعدة أنه مسع عبد اهللا بن عمرو القاري يقول أبا هريرة يقول 

  يوم اجلمعة حممد صلى اهللا عليه و سلم ـ و رب الكعبة ـ هنى عنها  الكعبة ما أنا هنيت عن صيام
  و هو يطوف بالبيت : عن حيىي بن جعدة عن عبد اهللا بن عمرو القاري و مل يقل : قال سعيد 

رجاله ثقات غري عبد اهللا بن عمرو القاري فلم أجد من وثقه وقال احلافظ مقبول يعين عند املتابعة مث : قال األلباين 
ثنا  ٣٤٨/  ٢أيته ذكر يف التعجيل أن ابن حبان ذكره يف الثقات وأن مسلما أخرج له واحلديث أخرجه أمحد ر

   ٣٩٢/  ٢سفيان به فالسند صحيح وتابعه حممد بن بن جعفر املخزومي عن أيب هريرة أخرجه أمحد 

نه إذا أفرد يوم اجلمعة بالصيام من ذكر اخلرب املفسر يف النهي عن صيام يوم اجلمعة و الدليل على أن النهي ع: باب 
  غري أن يصام قبله أو بعده 

: حدثنا أبو سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا أبو منري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ٢١٥٨
  ال تصوموا يوم اجلمعة إال و قبله يوم أو بعده يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ـ : ه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه روا - ٢١٥٩

  ـ : و مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة و حيىي بن حيىي عن أيب معاوية عن األعمش  - ٢١٦٠

الدليل على أن يوم اجلمعة يوم عيد و أن النهي عن صيامه إذ هو عيد و الفرق بني اجلمعة و بني العيدين : باب 
  صومهما مفردا و ال موصوال بصيام قبل و ال بعد الفطر و األضحى إذا جاء بنهي 

حدثنا عبد الرمحن عن معاوية عن أيب بشر عن عامر بن لدين األشعري : حدثنا عبد اهللا بن هاشم قال  - ٢١٦١
إن يوم اجلمعة يوم عيد فال جتعلوا يوم عيدكم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب هريرة قال 

  م إال أن تصوموا قبله أو بعده يوم صيامك
  أبو بشر هذا شامي ليس بأيب بشر جعفر بن أيب وحشية صاحب شعبة و هشيم : قال أبو بكر 

  إسناده ضعيف أبو بشر جمهول : قال األعظمي 

  باب أمر الصائم يوم اجلمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار

بد األعلى عن سعيد ح و حدثنا حممد بن عبد األعلى حدثنا حممد بن بشار حدثنا ابن أيب عدي و ع - ٢١٦٢
الصنعاين حدثنا خالد ـ يعين ابن احلارث ـ حدثنا سعيد ح و حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن سعيد عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على جويرية بنت : قتادة عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا ابن عمرو 
  فأفطري : ال قال : فتصومني غدا ؟ قالت : ال قال : أصمت أمس ؟ قالت : صائمة يوم اجلمعة فقال احلارث و هي 
  أتريدين الصيام غدا ؟ : و قال هارون 



باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم بذكر خرب جممل غري مفسر بلفظ عام مراده خاص و 
  و قد اختذته عيدا بدل اجلمعة  أحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه

حدثنا حممد بن معمر القيسي حدثنا أبو عاصم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اهللا بن  - ٢١٦٣
ال تصوموا يوم السبت إال فيما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بسر عن أخته ـ و هي الصماء ـ قالت 

  م إال عود عنبة أو حلاء شجرة فليمضغها افترض عليكم و إن مل جيد أحدك

حدثنا زكريا بن حيىي بن أبان حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية ـ و هو ابن صاحل ـ عن عبد اهللا  - ٢١٦٤
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صيام يوم : بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر أهنا كانت تقول 

  ن مل جيد أحدكم إال عودا أخضرا فليفطر عليه إ: السبت و يقول 
خالف معاوية بن صاحل ثور بن يزيد يف هذا اإلسناد فقال ثور عن أخته يريد أخت عبد اهللا بن بسر : قال أبو بكر 
  عن عمته الصماء أخت بسر عمة أبيه عبد اهللا بن بسر ال أخت أبيه عبد اهللا ابن بسر : قال معاوية 
ده صحيح وقد أعل باالضطراب وليس بقادح وله طرق أخرى ساملة من االضطراب ودعوى إسنا: قال األلباين 

  النسخ ال دليل عليها 

  باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم ال

  إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده 

يف النهي عن صوم يوم اجلمعة إال أن يصام قبله أو يف أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر  - ٢١٦٥
  بعده يوما داللة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم اجلمعة أو بعده يوما 

حدثنا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا زيد ـ يعين ابن احلباب ـ حدثنا معاوية عن أيب بشر عن عامر  - ٢١٦٦
اجلمعة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ـ أنه مسع أبا هريرة يقول األشعري ـ و هو ابن لدين 

  عيد فال جتعلوا يوم اجلمعة صياما إال أن يصام قبله أو بعده 
  فقد رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم اجلمعة قبله : قال أبو بكر 

  يف إسناده ضع: قال األعظمي 

  باب الرخصة يف يوم السبت إذا صام يوم األحد بعده

حدثنا أمحد بن منصور املروزي حدثنا سلمة بن سليمان أخربنا عبد اهللا بن املبارك أخربنا عبد اهللا بن  - ٢١٦٧
أن ابن عباس و ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى : حممد بن عمر ابن علي عن أبيه أن كريبا موىل ابن عباس أخربه 

يوم :  عليه و سلم بعثوين إىل أم سلمة أسأهلا األيام كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر هلا صياما قالت اهللا
إنا بعثنا إليك هذا يف : السبت و األحد فرجعت إليهم فأخربهتم و كأهنم أنكروا ذلك فقاموا بأمجعهم إليها فقالوا 

دق إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر ما كان يصوم ص: كذا و كذا و ذكر أنك قلت كذا و كذا فقالت 



  إهنما يوما عيد للمشركني و أنا أريد أن أخالفهم : من األيام يوم السبت و األحد كان يقول 
  إسناده حسن : قال األلباين 

ظه خاص باب النهي عن صوم املرأة تطوعا بغري إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غري غائب عنها يذكر خرب لف
  إن األمر إذا كان لعلة فمىت كانت العلة قائمة كان األمر واجبا : مراده عاد من جلنس الذي نقول 

ال : حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة بلغ به  - ٢١٦٨
  تصوم املرأة يوما من غري شهر رمضان و زوجها شاهد إال بإذنه 

إن األمر إذا كان لعلة : من غري شهر رمضان من اجلنس الذي نقول : قول صلى اهللا عليه و سلم : ل أبو بكر قا
فمىت كانت العلة قائمة و األمر قائم و النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغري إذن 

ائز هلا أن تصوم بغري إذن زوجها و هلذه زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب مثله ج
  املسألة كتاب مفرد قد بينت األمر الذي هو لعنة و الزجر الذي هو لعلة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ذكر أبواب ليلة القدر و التأليف بني األخبار املأثورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيها ما حيسب كثريا من : باب 
ال يفهم صناعة العلم أهنا متهاترة متنافية و ليس كذلك هي عندنا حبمد اهللا و نعمته بل هي خمتلفة محلة العلم ممن 

  األلفاظ متنفقة املعىن على ما سأبينه إن شاء اهللا 

  ذكر داوم ليلة القدر يف كل رمضان إىل قيام الساعة و نفي انقطاعها ينفي األنبياء : باب 

أبو عاصم عن األوزاعي عن مرثد و أبو مرثد ـ شك أبو عاصم ـ عن أبيه  حدثنا حممد بن رافع حدثنا - ٢١٦٩
ما كان أحد بأسأل هلا رسول اهللا مين : لقينا أبا ذر و هو عند اجلمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال : قال 
ي إىل يوم القيامة فقلت بل ه: يا رسول اهللا ليلة القدر أنزلت على األنبياء بوحي إليهم فيها مث ترجع ؟ فقال : قلت 

لو أذن يل ألنبأتكم و لكن التمسوها يف السبعني و ال تسألين بعدها قال مث أقبل : يا رسول اهللا أيتهن هي ؟ قال : 
يا رسول اهللا يف أي السبعني هي ؟ فغضب علي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس فجعل حيدث فقلت 

أمل أهنك أن تسألين عنها لو أذن يل ألنبأتكم هبا و لكن ال آمن : بعدها مثلها مث قال غضبة مل يغضب علي قبلها و ال 
  أن تكون يف السبع اآلخر 

فيه جهالة ذكره العقيلي وقال ال يتابع : إسناده ضعيف مرثد وهو ابن عبد اهللا الزماين قال الذهيب : قال األلباين 
وصححه  ٣٠٧/  ٤واحلاكم والبيهقي  ١٧١/  ٥أمحد  وأخرجه. على حديثه وما روى عنه سوى ولده مالك 

احلاكم والذهيب على شرط مسلم وهو من أوهامهما فإن مالكا وابنه مل خيرج هلما مسلم شيئا مع جهالة األب كما 
  تقدم 

  باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي يف رمضان من غري شك و ال ارتياب يف



وم من شعبان أن امرأته طالق أو عبده حر أو أمته حرة ليلة القدر أن غريه ضد قول من زعم أن احلالف آخر ي
الطالق و العتق غري واقع إىل مضي السنة من يوم حلف ألنه زعم ال يدري ليلة القدر هي يف رمضان أو يف غريه 

  من يقم احلول يصبها : لقول ابن مسعود 

يعين ابن مهدي ـ حدثنا عكرمة بن عمار عن  حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا عبد الرمحن ـ - ٢١٧٠
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قلت : سألت أبا ذر قال : مساك احلنفي حدثين مالك بن مرثد عن أبيه قال 

قلت يا رسول اهللا أخربين عن ليلة القدر أيف رمضان : أنا كنت أسأل الناس عنها قال : سلم عن ليلة القدر ؟ فقال 
يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون مع األنبياء ما كانوا : بل هي يف رمضان قال قلت : ؟ فقال أو يف غريه 

يا رسول اهللا يف أي : ال بل هي إىل يوم القيامة قال قلت : فإذا قبض األنبياء رفعت أم هي إىل يوم القيامة ؟ قال 
مث حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : قال التمسوها يف العشر األول و العشر األخري : رمضان هي ؟ قال 

: يا رسول اهللا أقسمت عليك لتخربين أو ملا أخربتين يف أي العشرين هي ؟ قال : حدث فاهتبلت غفلته فقلت 
  إن اهللا لو شاء أطلعكم عليها التمسوها يف السبع األواخر : فغضب علي ما غضب علي مثله قبله و ال بعده مث قال 

  إسناده ضعيف جلهالة مرثد كما تقدم يف الذي قبله : ين قال األلبا

ذكر الدليل على أن ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان خالف قول من ذكرنا مقالتهم يف الباب قبل : باب 
هذا و الدليل على أن احلالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق أو عبده حر فهل هالل 

ان الطالق أو العتق أو مها لو كان احللف هبما مجيعا واقعا إذ ليلة القدر قد مضت بعد حلفه من غري شك و شوال ك
  ال ارتياب إذ هي يف العشر األواخر من رمضان ال قبل و ال بعد 

مد مسعت حم: حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا املعتمر ابن سليمان حدثين عمارة بن غزية قال  - ٢١٧١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتكف العشر األول : بن إبراهيم حيدث عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري 

فأخذ احلصري بيده فنحاها يف : من رمضان مث اعتكف العشر الوسط يف قبة تركية على سدهتا قطعة من حصري قال 
اعتكفت العشر األول ألتمس هذه الليلة مث اعتكف العشر  ناحية القبة مث أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إين

إهنا يف العشر األواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال و : الوسط مث أتيت فقيل يل 
إين أريتها ليلة وتر و إين أسجد صبيحتها يف طني و ماء فأصبح يف ليلة إحدى و عشرين و قد قام إىل الصبح 

لسماء فوكف املسجد فأبصرت الطني و املاء فخرج حني فرغ من صالة الصبح و جبهته و أنفه يف املاء و فمطرت ا
  الطني و إذا هي ليلة إحدى و عشرين يف العشر األواخر 

  هذا حديث شريف شريف 

  باب األمر بالتماس ليلة القدر و طلبها يف العشر األواخر من رمضان بلفظ

  جممل غري مفسر 

كان : نا علي بن املنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم ابن كليب اجلرمي عن أبيه عن ابن عباس قال حدث - ٢١٧٢
فدعاهم فسأهلم عن : ال تكلم حىت يتكلموا قال : عمر يدعوين مع أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم فيقول يل 



: ا يف العشر األواخر أي ليلة تروهنا ؟ قال التمسوه: أرأيتم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ليلة القدر فقال 
ما لك ال : فقال : مخس و أنا ساكت قال : ليلة ثالث و قال آخر : ليلة إحدى و قال بعضهم : فقال بعضهم 

: فقلت : ما أرسلت إليك إال لتتكلم قال : إن أذنت يل يا أمري املؤمنني تكلمت قال فقال : تتكلم ؟ قال قلت 
السبع رأيت اهللا عز و جل ذكر سبع مساوات و من األرض : عن ذلك نسألك قال فقلت : ل أحدثكم برأيي ؟ قا

هذا أخربتين ما أعلم أرأيت ما ال أعلم ؟ ما هو : سبعا و خلق اإلنسان من سبع و نبت األرض سبع قال فقال 
و فاكهة و { إىل قوله } فأنبتنا * مث شققنا األرض شقا { : إن اهللا يقول : فقلت : قولك نبت األرض سبع ؟ قال 

أعجزمت أن تقولوا كما قال هذا : فقال عمر : و األب نبت األرض ما يأكله الدواب و ال يأكله الناس قال } أبا 
قد كنت أمرتك أن ال تكلم : الغالم الذي مل جتتمع شؤون رأسه بعد إين و اهللا ما أرى القول إال كما قلت و قال 

  كلم معهم حىت يتكلموا و إين آمرك أن تت
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بطلب ليلة : باب 
  القدر يف العشر األواخر من رمضان يف الوتر منها ال يف الشفع 

كان عمر : ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس عن عاصم  - ٢١٧٣
ال تكلم حىت يتكلموا فسأهلم عن : يسألين مع األكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان يقول 

اطلبوها يف العشر األواخر وترا مث ذكر : لقد علمتم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ليلة القدر فقال 
  باس مع عمر قصة ابن ع

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

مثله إال أنه : حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد امللك عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  - ٢١٧٤
  : قال 

  مما أنبتت األرض مما ال يأكله الناس و تأكله األنعام : األب 
ه فإنه ثقة رمبا خالف كما قال احلافظ وعبد امللك هو ابن إسناده صحيح إن كان سلم بن جنادة حفظ: قال األلباين 

  أيب سليمان العزرمي وابن إدريس امسه عبد اهللا 

  ذكر الدليل على أن األمر بطلب ليلة القدر يف الوتر مما يبقى من العشر األواخر ال يف الوتر مما ميضي منها : باب 

ذكرت ليلة القدر : ن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إمساعيل بن علية ع - ٢١٧٥
ما أنا بطالبها إال يف العشر األواخر بعد حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : عند أيب بكرة فقال 

ني أو يف التمسوها يف العشر األواخر يف تسع بقني أو يف سبع بقني أو يف مخس بقني أو يف ثالث بق: إين مسعته يقول 
  آخر الليلة فكان ال يصلي يف العشرين إال كصالته يف سائر السنة فإذا دخلت العشر اجتهد 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب ذكر اخلرب املفسر للدليل الذي ذكرت يف طلب ليلة القدر يف الوتر مما



  يبقى من العشر األواخر ال مما ميضي منها 

: بو بشر الواسطي حدثنا خالد عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال حدثنا إسحاق بن شاهني أ - ٢١٧٦
اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العشر األوسط من رمضان و هو يلتمس ليلة القدر قبل أن يتبني له مث 

يل ليلة القدر و إين إهنا أبينت : أمر بالبناء فنقض فأبينت له يف العشر األواخر فأمر به فأعيد فخرج إلينا فقال 
يا أبا سعيد : قلت : خرجت ألبينها لكم فتالحى رجالن فنسيتها فالتمسوها يف التاسعة و السابعة و اخلامسة قال 

و حنن أحق بذاك إذا كانت ليلة إحدى : أجل : إنكم أعلم بالعدد منا فأي ليلة التاسعة و السابعة و اخلامسة ؟ قال 
سعة مث دع ليلة مث اليت تليها السابعة مث دع ليلة مث اليت تليها اخلامسة أبا سعيد اليت و عشرين فاليت تليها هي التا

  تسموهنا أربعا و عشرين و ستا و عشرين و اثنتني و عشرين 

: حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن اجلريري عن أيب العالء عن مطرف أنه مسع أبا هريرة يقول  - ٢١٧٧
  مبثله و زاد الثالثة :  عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباين 

الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر األواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه إذ الشهر قد يكون تسعا : باب 
  و عشرين 

و ابن عمار ـ حدثين مساك أبو زميل حدثنا حممد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة ـ و ه - ٢١٧٨
يا رسول اهللا : ملا اعتزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه قلت : حدثين عبد اهللا ابن عباس حدثين عمر قال 

  إن الشهر يكون تسعة و عشرين : كنت يف غرفة تسعة و عشرين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ط مسلم وقد أخرجه يف حديث اعتزاله صلى اهللا عليه و سلم نساءه الطويل من إسناده على شر: قال األلباين 

  طريق آخر عن عمر بن يونس 

ذكر اخلرب املفسر للدليل الذي ذكرت إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر بطلبها ليلة ثالث و عشرين مما : باب 
  قد مضى من الشهر و كانت ليلة سابعة مما تبقى 

ذكرنا ليلة القدر : يوسف بن موسى حدثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال حدثنا  - ٢١٧٩
مضى : كم مضى من الشهر ؟ قلنا : عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال بل بقي : ال بل بقي سبع قالوا : ال بل بقي مثان قال : ال بل بقي سبع قالوا : اثنان و عشرون و بقي مثان قال 
  التمسوها الليلة : ال بل بقي سبع الشهر تسع و عشرون مث قال بيده حىت عد تسعة و عشرين مث قال : مثان قال 

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباين 

  رين التمسوها الليلة و ذلك ليلة ثالث و عش: خرب عبد اهللا بن أنيس من هذا الباب  - ٢١٨٠

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم صبيحة إحدى و عشرين و أن جبينه و أرنبة أنفه لفي : خرب أيب سعيد  - ٢١٨١
املاء و الطني من هذا اجلنس ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان أعلمهم أنه رأى أنه يسجد صبيحة ليلة القدر 



مضى من الشهر فيشبه أن يكون رمضان يف تلك السنة كان  يف ماء و طني فكانت ليلة إحدى و عشرين الوتر مما
  تسعا و عشرين فكانت تلك الليلة التاسعة مما بقي من الشهر احلادية و العشرين مما مضى منه 

ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف األمر بطلب ليلة القدر يف السبع األواخر من غري ذكر : باب 
  باالقتصار على طلبها يف السبع دون العشر مجيعا العلة اليت هلا أمر 

كان الناس يرون الرؤيا : حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال  - ٢١٨٢
أرى رؤياكم قد تواطأت : فيقصوهنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ألواخر فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر على السبع ا
هذا اخلرب حيتمل معنيني أحدمها يف السبع األواخر فمن كان أن يكون صلى اهللا عليه و سلم ملا علم : قال أبو بكر 

 الثاين تواطأ رؤيا الصحابة أهنا يف السبع األخري يف تلك السنة أمرهم تلك السنة بتحريها يف السبع األواخر و املعىن
أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمرهم بتحريها و طلبها يف السبع األواخر إذا ضعفوا و عجزوا عن : 

  طلبها يف العشر كله 

  باب ذكر اخلرب الدال على صحة املعىن الثاين الذي ذكرت أنه أمر بطلبها يف

   السبع األواخر إذا ضعف و عجز طالبها عن طلبها يف العشر كله

مسعت ابن عمر يقول : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال  - ٢١٨٣
ـ يعين ليلة القدر ـ فإن ضعف أحدكم أو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  التمسوها يف العشر األواخر 

  عجز فال يغلنب على السبع البواقي 

اليت كان فيها ليلة القدر يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم و الدليل على أن ليلة  مجاع أبواب ـ ذكر الليايل
  القدر تنتقل يف العشر األواخر من رمضان يف الوتر على ما ثبت 

ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بعض الشهر ليلة إحدى و : باب 
  عشرين يف رمضان 

  خرب أيب سعيد اخلدري أمليته يف غري هذا املوضع : قال أبو بكر  - ٢١٨٤

باب ذكر األمر بطلب ليلة القدر ليلة ثالث و عشرين إذ جائز أن تكون ليلة القدر يف بعض السنني ليلة إحدى و 
  عشرين و يف بعض ليلة ثالث و عشرين 

ـ يعين ابن علي - ٢١٨٥ ة ـ عن حممد بن إسحاق عن معاذ بن عبد اهللا بن حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إمساعيل 
جلسنا مع عبد اهللا بن أنيس يف جملس جهينة يف هذا الشهر : قال : خبيب عن أخيه فالن بن عبد اهللا بن خبيب 

نعم جلسنا مع رسول اهللا صلى : يا أبا حيىي هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الليلة املباركة ؟ قال : فقلنا 



التمسوها هذه الليلة : مىت نلتمس هذه الليلة املباركة ؟ قال : عليه و سلم يف آخر هذا الشهر فقال له رجل  اهللا
  تلك إذا أوىل مثان : ثالث و عشرين فقال رجل من القوم 

  هذا الرجل الذي مل يسمه ابن علية هو عبد اهللا ابن عبد اهللا بن خبيب : قال أبو بكر 
ح وإسناده حسن لوال عنعنة ابن اسخق لكنه قد صرح بالتحديث يف رواية أمحد وأخرجه حديث صحي: قال األلباين 

  هو ومسلم من طريق آخر 

أخربنا الليث عن زيد بن أيب حبيب عن حممد بن : حدثنا ابن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال  - ٢١٨٦
بيب عن عبد اهللا بن أنيس صاحب رسول اهللا إسحاق عن معاذ ابن عبد اهللا بن خبيب عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن خ

إلتمسوها : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أنه سئل عن ليلة القدر فقال : صلى اهللا عليه و سلم 
  بل أوىل سبع فإن الشهر ال يتم : الليلة و تلك ليلة ثالث و عشرين فقال رجل يا رسول اهللا هي إذا أوىل مثان فقال 

  كون ليلة القدر يف بعض السنني إذ ليلة سبع و عشرين إذ ليلة القدرباب ذكر 

  تنتقل يف العشر األواخر يف الوتر على ما ذكرت 

حدثنا جابر بن يزيد بن : حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال : حدثنا أبو موسى و حممد بن بشار قاال  - ٢١٨٧
ال سفهاؤكم لوضعت يدي يف أذين فناديت أن ليلة القدر لو: رفاعة عن يزيد ابن أيب سليمان عن زر بن حبيش قال 

  سبع و عشرون نبأ من مل يكذبين عن نبأ من مل يكذبه يعين أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  هذا حديث بندار 
  رمضان يف العشر األواخر يف السبع األواخر قبلها : مسعت زر بن حبيش و قال : قال : و قال أبو موسى 

  أ من مل يكذبين عن نبأ من مل يكذبه ـ و مل يقل يعين أيب بن كعب ـ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نب
  إسناده حسن : قال األعظمي 

مسعت زر : حدثنا إسحاق بن منصور أخربنا النضر حدثنا شعبة عن عبدة ـ و هو ابن أيب لبابة ـ قال  - ٢١٨٨
علمها هي الليلة اليت أمرنا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي ليلة ليلة القدر إين أل: قال : بن حبيش عن أيب 

  سبع و عشرين 

  باب األمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان إذ جائز أن يكون يف بعض

  السنني تلك الليلة 

بن بريدة حدثنا علي بن احلسني بن إبراهيم بن احلسن حدثنا علي بن عاصم عن اجلريري عن عبد اهللا  - ٢١٨٩
  إلتمسوا ليلة القدر يف آخر ليلة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن معاوية بن أيب سفيان قال 

  أو يف آخر ليلة : يف خرب أيب بكرة 
   ١٤٧١حديث صحيح وهو خمرج يف الصحيحة : قال األلباين 



  باب صفة ليلة القدر بنفي احلر و الربد فيها و شدة ضوئها و منعى خروج

  شياطينها منها حىت يضيء فجرها 

حدثنا الفضيل بن سليمان : حدثنا حممد بن زياد بن عبيد اهللا الزيادي و حممد بن موسى احلرشي قاال  - ٢١٩٠
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبد اهللا ابن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 

  القدر مث نسيتها و هي يف العشر األواخر من ليتلها و هي لية طلقة بلجة ال حارة و ال باردة  إين كنت أريت ليلة
  ال خيرج شيطاهنا حىت يضيء فجرها : كأن فيها قمرا يفضح كواكبها و قاال : و زاد الزيادي 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

   ٤٤٠٤غريمها مما خرجته يف الضعيفة و ٢١٩٣و ٢١٩٢وهو حديث صحيح لشواهده التالية : قال األلباين 

  باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر

يا أبا : قلت أليب : حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن عبدة ابن أيب لبابة و عاصم عن زر قال  - ٢١٩١
سأل أيب بن : ه مسع زرا يقول املنذر و حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا سفيان عن عبدة بن أيب لبابة أن

لقد أراد أن ال يتكلوا و  Cي: من يقم احلول يصب ليلة القدر فقال : إن أخاك ابن مسعود يقول : كعب فقلت 
يا أبا املنذر بأي شيء : لقد علم أهنا يف شهر رمضان و أهنا يف العشر األواخر و أهنا ليلة سبع و عشرين قال قلنا 

مة أو باآلية اليت أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم بالعال: يعرف ذلك ؟ قال 
  ال شعاع هلا 

  لقد أراد أن ال يتكلوا : مل يقل الدورقي 
  حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر حنوه : حدثنا الدورقي يف عقب خربه قال 

  وه و حدثنا الدورقي حدثنا سفيان عن أيب خالد عن زر حن

  باب محرة الشمس عند طلوعها و ضعفها صبيحة ليلة القدر و االستدالل بصفة

  الشمس على ليلة القدر إن صح اخلرب فإن يف القلب من حفظ زمعة 

عن : حدثنا بندار حدثين أبو عامر حدثنا زمعة عن سلمة ـ هو ابن وهرام ـ عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢١٩٢
  ليلة طلقة ال حارة و ال باردة تصبح الشمس يومها محراء ضعيفة : ليلة القدر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

  حديث صحيح لشواهده كما سبق : قال األلباين 

  باب الدليل على أن الشمس ال يكون هلا شعاع إىل وقت ارتفاعها ذلك اليوم

  إىل آخر النهار 



: قلت أليب بن كعب : عاصم عن زر قال حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا ـ محاد يعين ابن زيد ـ عن  - ٢١٩٣
ـ سئل عنها  رحم اهللا : من يقم احلول يصبها قال : فقال : أخربين عن ليلة القدر فإن صاحبنا ـ يعين ابن مسعود 

أبا عبد الرمحن لقد علم أهنا يف رمضان و لكنه كره أن يتكلوا أو أحب أن ال يتكلوا و اهللا إهنا لفي رمضان ليلة سبع 
باآلية اليت أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يا أبا املنذر أىن علمت ذلك ؟ قال : قلت :  يستثين قال و عشرين ال

  تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس هلا شعاع مثل الطست حىت ترتفع : ما اآلية ؟ قال : قلت لزر : سلم قال 
  إسناده حسن لذاته صحيح لغريه : قال األلباين 

  املالئكة يف األرض ليلة القدر باب ذكر كثرة

: حدثنا عمرو بن علي عن أيب داوود حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أيب ميمونة عن أيب هريرة قال  - ٢١٩٤
ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة و عشرين و إن املالئكة تلك الليلة أكثر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  صى يف األرض من عدد احل
   ٢٢٠٥إسناده حسن وبيانه يف الصحيحة : قال األلباين 

  باب ذكر البيان أن املدرك لصالة العشاء يف مجاعة ليلة القدر يكون مدركا

  لفضيلة ليلة القدر 

: حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي حدثنا فرقد ـ و هو ابن احلجاج ـ قال  - ٢١٩٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أبا هريرة قال : و ابن أيب احلسناء اليماين ـ قال مسعت عقبة ـ و ه

  من صلى العشاء اآلخرة يف مجاعة يف رمضان فقد أدرك ليلة القدر : 
  إسناده ضعيف عقبة بن أيب احلسناء جمهول كما قال ابن املديين وأبو حامت : قال األلباين 

  و جل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة القدر بعد باب ذكر إنساء اهللا عز

  رؤيته إياها 

  إن كنت أريت القدر مث أنسيتها : يف خرب أيب سلمة عن أيب سعيد : قال أبو بكر  - ٢١٩٦

  باب ذكر الدليل على أن رؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة القدر كان يف

  نوم و يف يقظة 

أخربين يونس عن ابن شهاب عن :  بن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم قال أخربين حممد بن عبد اهللا - ٢١٩٧
أرأيت ليلة القدر مث أيقظين أهلي فنسيتها : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب سلمة عن أيب هريرة 

  فالتمسوها يف العشر الغوابر 



علمه ليلة القدر خريا ألمته من اطالعهم على ذكر رجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم و ظنه أن يكون رفع : باب 
  علمها إذ االجتهاد يف العمل ليايل طمعا يف إدراك ليلة القدر أفضل و أكرب عمال من االجتهاد يف ليلة واحدة خاصة 

أن : أخربين عبادة بن الصامت : حدثنا علي بن حجر حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا محيد عن أنس قال  - ٢١٩٨
إين خرجت ألخربكم ليلة : اهللا عليه و سلم خرج خبرب ليلة القدر فتالحى رجالن من املسلمني فقال  النيب صلى

  القدر فتالحى فالن و فالن فرفعت و عسى أن يكون خريا لكم فالتمسوها يف التسع و السبع و اخلمس 
  فرفعت يعين معرفيت بتلك الليلة : قال أبو بكر 

  ة القدر إميانا و احتساباباب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليل

حفظته عن الزهري ح و حدثنا سعيد بن عبد الرمحن : حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان قال  - ٢١٩٩
من صام : حدثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رواية قال : املخزومي و عمرو بن علي قاال 

  من ذنبه رمضان إميانا و احتسابا غفر له ما تقدم 

باب استحباب شهود البدوي الصالة يف مسجد املدينة ليلة ثالث و عشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب املدينة 
  حتريا إلدراك ليلة القدر يف مسجدها 

حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إمساعيل عن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن ابن عبد  - ٢٢٠٠
يا رسول اهللا إين أكون بالبادية و أنا حبمد اهللا أصلي هبا فمرين بليلة أنزهلا هلذا : قلت : يه قال اهللا بن أنيس عن أب

: البن عبد اهللا فكيف كان أبوك يصنع ؟ قال : قلت : انزل ليلة ثالث و عشرين قال : املسجد أصليها فيه قال 
  ه يعين على باب املسجد فريكبها فيأيت أهله يدخل صالة العصر مث ال خيرج حىت يصلي صالة الصبح مث خيرج و دابت

وابن عبد اهللا بن أنيس  ١٣٨٠إسناده حسن لغريه فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أيب داود : قال األلباين 
  امسه ضمرة 

  مجاع أبواب ـ ذكر أبواب قيام شهر رمضان 

  باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم

  خالف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة ال سنة 

حدثنا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا نوح بن قيس اخلزاعي حدثنا نصر بن علي عن النضر بن شيبان عن  - ٢٢٠١
هللا صلى اهللا أال حتدثنا حديثا مسعته من أبيك مسعه أبوك من رسول ا: قلت أليب سلمة : أيب سلمة بن عبد الرمحن قال 

إن رمضان شهر افترض اهللا : أقبل رمضان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بلى : عليه و سلم ؟ فقال 
  صيامه و إين سننت للمسلمني قيامه فمن صامه و قامه إميانا و احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

فمشهور من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة ثابت ال شك و أما خرب من صامه و قامه إىل آخر اخلرب : قال أبو بكر 
ال ارتياب يف ثبوته أول الكالم و أما الذي يكره ذكره النضر بن شيبان عن أيب سلمة عن أبيه فهذه اللفظة معناها 



د صحيح من كتاب اهللا عز و جل و سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم ال هبذا اإلسناد فإين خائف أن يكون هذا اإلسنا
ومها أخاف أن يكون أبو سلمة مل يسمع من أبيه شيئا و هذا اخلرب مل يروه عن أيب سلمة أحد أعلمه غري النضر بن 

  شيبان 
  إسناده ضعيف ومعناه ثابت : قال األعظمي 

  باب األمر بقيام رمضان أمر ترغيب ال أمر عزم و إجياب

أن رسول : بن أنس عن الزهري عن أيب سلمة  حدثنا عمرو بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك - ٢٢٠٢
من قام رمضان إميانا و احتسابا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر بقيام رمضان من غري أن يأمر فيه بعزمية يقول 

  غفر له ما تقدم من ذنبه 

  باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إميانا و احتسابا

دثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن محيد بن عبد حدثنا عمرو بن علي ح - ٢٢٠٣
  من قام رمضان إميانا و احتسابا غفر له : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : الرمحن عن أيب هريرة 

  باب الصالة مجاعة يف قيام شهر رمضان ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول

  يف قيام شهر رمضان من أمر بالصالة مجاعة 

حدثين نعيم بن زياد أبو طلحة : حدثنا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا زيد بن احلباب عن معاوية قال  - ٢٢٠٤
قمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر : مسعت النعمان بن بشري على منرب محص يقول : األمناري قال 

لليل مث قمنا معه ليلة مخس و عشرين إىل نصف الليل مث قمنا معه ليلة سبع و رمضان ليلة ثالث و عشرين إىل ثلث ا
عشرين حىت ظننا أن لن ندرك الفالح و كنا نسميه السحور و أنتم تقولون ليلة سابعة ثالث و عشرين و حنن نقول 

  سابعة سبع و عشرين فنحن أصوب أم أنتم ؟ 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا خص القيام بالناسباب ذكر الدليل على 

  هذه الليايل الثالث لليلة القدر فيهن 

حدثنا عبدة بن عبد اهللا حدثنا زيد حدثنا معاوية حدثين أبو الزاهرية عن جبري بن نفري احلضرمي عن أيب  - ٢٢٠٥
ثالث و عشرين إىل ثلث الليل األول مث قال قام بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر رمضان ليلة : ذر قال 

ما أحسب ما تطلبون إال : ما أحسب ما تطلبون إال وراءكم مث قام ليلة مخس و عشرين إىل نصف الليل مث قال : 
  وراءكم مث قمنا ليلة سبع و عشرين إىل الصبح 

مكم ألن ما قد مضى هو وراء أما: إال وراءكم هو عندي من باب األضداد و يريد : هذه اللفظة : قال أبو بكر 



ـ إال : املرء و ما يستقبله هو أمامه و النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد  ما أحسب ما تطلبون ـ أي ليلة القدر 
و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة { : فيما تستقبلون ال أهنا يف ما مضى من الشهر و هذا كقوله عز و جل 

   و كان أمامهم: يريد } غصبا 
)  ٢٨٥/  ١٠الفتح الرباين ( إسناده حسن أبو الزهراوية صدوق أخرجه اإلمام أمحد يف املسند : قال األعظمي 

  مل أقف عليه لغري اإلمام أمحد وسنده جيد : وقال البنا 

  باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع اإلمام يف قيام رمضان حىت يفرغ

د حدثنا حممد بن الفضيل عن داود بن أيب هند عن الوليد بن عبد حدثنا أبو قدامة عبيد اهللا بن سعي - ٢٢٠٦
صمنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فلم يقم بنا : الرمحن عن جبري ابن نفري احلضرمي عن أيب ذر قال 

حىت ذهب حىت بقي سبع من الشهر فقام بنا حىت ذهب ثلث الليل مث مل يقم بنا يف السادسة و قام بنا يف اخلامسة 
إنه من قام مع اإلمام حىت : لو نقلنا بقية ليلتنا هذه ؟ قال : يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شطر الليل فقلت 

ينصرف كتب له قيام ليلة مث مل يصل بنا حىت بقي ثالث من الشهر فقام بنا يف الثالثة و مجع أهله و نساءه فقام بنا 
  السحور : و ما الفالح ؟ قال :  حىت ختوفنا أن يفوتنا الفالح قلت

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا ترك قيام ليايل رمضان

  كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه 

عن عروة عن عائشة  حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري - ٢٢٠٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يف جوف الليل فصلى يف املسجد فصلى رجال بصالته فأصبح ناس : 

يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل املسجد فخرج فصلى فصلوا بصالته فلما كانت الليلة الرابعة 
صلى اهللا عليه و سلم فطفق رجال منهم ينادون الصالة فال خيرج  عجز املسجد عن أهله فلم خيرج إليهم رسول اهللا

فكمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت خرج لصالة الفجر فلما قضى الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد 
أما بعد فإنه مل خيف علي شأنكم و لكين خشيت أن تفترض عليكم صالة الليل : فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 

: فتعجزوا عنها و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرغبهم يف قيام رمضان من غري أن يأمر بعزمية أمر فيقول 
من صام رمضان إميانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان األمر كذلك 

عمر على أيب ابن كعب و صلى هبم فكان ذلك أول ما يف خالفة أيب بكر و صدرا من خالفة عمر حىت مجعهم 
  اجتمع الناس على قيام رمضان 

باب إمامة القارئ األميني يف قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صالة اجلماعة يف قيام رمضان سنة النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم ال بدعة كما زعمت الروافض 



دثنا عبد اهللا بن وهب أخربنا مسلم بن خالد عن العالء بن عبد حدثنا الربيع بن سليمان املرادي ح - ٢٢٠٨
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و إذا الناس يف رمضان يصلون يف : الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أنه قال 

هؤالء ناس ليس معهم قرآن و أيب بن كعب يصلي هبم و هم يصلون : ما هؤالء ؟ فقيل : ناحية املسجد فقال 
  أصابوا ـ أو نعم ما صنعوا ـ : صالته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب

ذكره ابن عبد الرب وفيه مسلم بن خالد وهو : هذه الرواية وقال  ٢٥٢/  ٤ذكر احلافظ يف الفتح : قال األعظمي 
ان بعض الناس ويفهم من رواية البخاري أنه ك... فقيه صدوق كثري األوهام : وقال عنه يف التقريب . ضعيف 

  )  ١ -صالة التراويح : البخاري ( يصلون التراويح مجاعة قبل مجعهم عمر على أيب بن كعب 

  باب استحباب صالة النساء مجاعة مع اإلمام يف قيام رمضان

مع الدليل على أن قيام رمضان يف مجاعة أفضل من صالة املرء منفردا يف رمضان و إن كان املأمومون قرآء يقرؤون 
  رآن ال كمن اختار صالة املنفرد على صالة اجلماعة يف قيام رمضان الق

و قد أعلم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أيب بن كعب يؤم قوما ليس : قال أبو بكر يف خرب أيب هريرة  - ٢٢٠٩
  ! أصابوا أو نعم ما صنعوا : معهم قرآن فصوب فعلهم فقال 

إذا صلى مع اإلمام حىت : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و يف خرب جبري بن نفري عن أيب ذر  - ٢٢١٠
  ينصرف كتب له قيام ليلة 

فقام بنا يف الثالثة فجمع أهله و نساءه فقام حىت ختوفنا أن يفوتنا الفالح و بعض أصحابه صلى اهللا : و جاء يف اخلرب 
  عليه و سلم ممن قد صلى معه قارئ للقرآن ليس كلهم أميني 

من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلته داللة على أن : و يف قوله صلى اهللا عليه و سلم : ـ  - ٢٢١١
القارئ و األمي إذا قاما مع اإلمام إىل الفراغ من صالته كتب له قيام ليلته و كتب قيام ليلة أفضل من كتب قيام 

  بعض الليل 

يقني و الشهداء إذا مجع مع قيامه رمضان صيام هناره و كان باب يف فضل قيام رمضان و استحقاق قائمه اسم الصد
  مقيما للصلوات اخلمس مؤديا للزكاة شاهدا هللا بالوحدانية كان مقرا للنيب صلى اهللا عليه و سلم بالرسالة 

ـ يعين ابن أيب محزة ـ عن عبد اهللا بن  - ٢٢١٢ حدثنا علي بن سعيد التستري أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب 
جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل من : حسني حدثين عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة اجلهين قال  أيب

يا رسول اهللا أرأيت إن شهدت أن ال إله إال اهللا و أنك رسول اهللا و صليت الصلوات اخلمس و : قضاعة فقال له 
من مات على هذا كان من : و سلم صمت الشهر و قمت رمضان و آتيت الزكاة فقال النيب صلى اهللا عليه 

  الصديقني و الشهداء 
  ومائتني  ٥٧أو  ٥٦إسناده صحيح والتستري هو علي بن سعيد بن جرير النسائي مات سنة : قال األلباين 



باب ذكر عدد صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم بالليل يف رمضان و الدليل على أنه مل يكن يزيد يف رمضان على 
  يف الصالة بالليل ما كان يصلي من غري رمضان عدد الركعات 

حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا سفيان عن ابن أيب لبيد ح و حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا  - ٢٢١٣
سألت عائشة فقلت أي أمه أخربيين عن صالة رسول اهللا : سفيان حدثنا عبد اهللا بن أيب لبيد مسع أبا سلمة يقول 

  كانت صالته يف شهر رمضان و فيما سوى ذلك ثالث عشرة ركعة : يه و سلم بالليل فقالت صلى اهللا عل
  هذا حديث عبد اجلبار 

كانت : أتيت عائشة فسألتها عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر رمضان فقالت : و قال أبو هاشم 
  صالته ثالث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر 

  ناده صحيح على شرط الشيخني إس: قال األلباين 

  باب استحباب إحياء ليايل العشر األواخر من شهر رمضان و ترك جمامعة النساء

  فيهن و االشتغال بالعبادة و إيقاظ املرء أهله فيهن 

حدثنا سفيان عن أيب يعفور العبدي عن مسلم : حدثنا عبد اهللا بن حممد الزهري و حممد بن الوليد قاال  - ٢٢١٤
إذا دخل العشر : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن صبيح ـ عن مسروق عن عائشة قالت ـ و هو 

  األواخر من شهر رمضان شد املئزر و أحيا الليل و أيقظ أهله 
  مسعنا عائشة تقول : و قال عبد اهللا بن حممد الزهري 

  باب استحباب االجتهاد يف العمل يف العشر األواخر من شهر رمضان

حدثنا علي بن معبد حدثنا معلى بن منصور حدثنا عبد الواحد حدثنا احلسن بن عبيد اهللا حدثنا إبراهيم  - ٢٢١٥
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم جيتهد يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريه : عن األسود عن عائشة قالت 

لفرش أثقل نوما و أقل نشاطا للقيام من النائم باب استحباب ترك املبيت على الفراش يف رمضان إذ البائت على ا
  على غري الفرش الوطيئة املمهدة يف شهر رمضان 

حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثين سليمان ـ و هو ابن بالل ـ حدثين عمرو ـ و هو  - ٢٢١٦
كان رسول اهللا صلى : هنا قالت ابن أيب عمرو عن املطلب بن عبد اهللا عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أ

  اهللا عليه و سلم إذا دخل رمضان شد مئزره مث مل يأت فراشه حىت ينسلخ 
  كثري التدليس واإلرسال : إسناده صحيح لوال عنعنة املطلب بن عبد اهللا وهو املخزومي قال احلافظ : قال األلباين 

  مجاع أبواب االعتكاف

  ن شهر رمضانباب وقت االعتكاف يف العشر األواخر م



أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن  - ٢٢١٧
حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن الوليد حدثنا يعلى بن عبيد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى : حدثنا حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت 
الصبح مث دخل املكان الذي يريد أن يعتكف فيه فإذا أراد أن يعتكف العشر األواخر من رمضان فضرب له خباء و 
أمرت عائشة فضرب هلا خباء و أمرت حفصة فضرب هلا خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت خبباء فضرب هلا فلما 

  أى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يعتكف يف رمضان فاعتكف يف شوال ر

  باب إباحة ضرب القباب يف املسجد لالعتكاف فيهن

 :  

اعتكف يف قبة تركية خرجته يف غري هذا : يف خرب عمارة بن غزية حديث أيب سعيد : قال أبو بكر  - ٢٢١٨
  الباب 

  باب يف اعتكاف شهر رمضان كله

مسعت حممد : دثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا املعتمر حدثين عمارة بن غزية األنصاري قال ح - ٢٢١٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتكف العشر األول : بن إبراهيم حيدث عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري 

  ذكر احلديث بطوله قد أمليته قبل من رمضان مث اعتكف العشر الوسط يف قبة تركية على سدهتا قطعة حصري ف

باب االقتصار يف االعتكاف على العشر األوسط و العشر األواخر من رمضان إذ االعتكاف كله فضيلة ال فريضة 
  و الفضيلة ال تضيق على املرء أن يزيد فيها أو ينقص منها 

ـ يعين ابن عب - ٢٢٢٠ حدثنا : د اجمليد الثقفي ـ قاال حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي بن سعيد و عبد الوهاب 
اعتكفنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم العشر الوسط من : حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري قال 

شهر رمضان فلما أصبح صبيحة عشرين و رجعنا فنام فأري ليلة القدر مث أنسيها فلما كان العشي جلس على املنرب 
  و من اعتكف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلريجع إىل معتكفه : قال  فخطب الناس فذكر احلديث

  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب إباحة االقتصار من االعتكاف على العشر األواخر من شهر رمضان دون

  العشرين األولني 

أيب صاحل عن أيب هريرة حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أيب حصني عن  - ٢٢٢١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعتكف يف كل رمضان يف العشر األواخر فلما كان العام الذي قبض : قال 

  فيه اعتكف فيه عشرين يوما 



  باب الرخصة يف االقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله

  و ما بعده من رمضان 

ع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثين حنظلة بن أيب سفيان أنه مسع سامل بن عبد اهللا بن عمر حدثنا الربي - ٢٢٢٢
جاوز أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم السبع األوسط من رمضان فقال النيب صلى : مسعت أيب يقول : يقول 

  من كان منكم متحريا فليتحرها يف السبع األواخر : اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح :  قال األلباين

  باب املداومة على اعتكاف العشر األواخر من شهر رمضان

حدثنا حممد بن احلسني بن تسنيم حدثنا حممد بن بكر الربساين حدثنا ابن جريج أخربين الزهري عن  - ٢٢٢٣
كان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حديث عروة و ابن املسيب حيدث عروة عن عائشة و سعيد عن أيب هريرة 

  يعتكف يف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا 

  باب االعتكاف يف شوال إذا فات االعتكاف يف رمضان لفضل دوام العمل

حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن حيىي بن سعيد عن عمرة  - ٢٢٢٤
أراد االعتكاف فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فلما رأته زينب معه  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم: حدثتين عائشة 

فأذنت هلا فضربت خباءها فسألتها حفصة تستأذن هلا لتعتكف معه فلما رأته زينب ضربت معهن و كانت امرأة 
ىت فترك االعتكاف ح! ما هذا ؟ الرب يردن هبذا ؟ : غيورا فراى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخبيتهن فقال 

  أفطر من رمضان مث اعتكف يف عشر من شوال 

  باب االعتكاف يف السنة املقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب املرء

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنربي حدثنا أيب حدثنا محاد عن ثابت عن أيب رافع عن أيب بن  - ٢٢٢٥
واخر من رمضان فلم يعتكف عاما فاعتكف من العام أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعتكف العشر األ: كعب 

  املقبل عشرين ليلة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

كان النيب صلى اهللا : أنبأنا محيد عن أنس بن مالك قال : حدثنا حممد بن بشار حدثنا ابن أيب عدي قال  - ٢٢٢٦
  ف فاعتكف يف العام املقبل عشرين ليلة عليه و سلم يعتكف يف العشر األواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتك

كان النيب صلى اهللا : أنبأنا محيد عن أنس بن مالك قال : حدثنا حممد بن بشار حدثنا ابن أيب عدي قال  - ٢٢٢٧
  عليه و سلم يعتكف يف العشر األواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام املقبل اعتكف عشرين 

  ح إسناده صحي: قال األعظمي 



  باب األمر بوفاء نذر االعتكاف ينذره املرء يف الشرك مث يسلم الناذر قبل

  قضاء النذر و إباحة اعتكاف ليلة واحدة يف عشر رمضان 

ـ يعين ابن زيد ـ حدثنا أيوب عن نافع قال  - ٢٢٢٨ ذكر عند ابن عمر : حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد 
و كان على عمر نذر اعتكاف ليلة : مل يعتمر منها قال : اجلعرانة فقال  عمرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من

  يف اجلاهلية فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يفي به فدخل املسجد تلك الليلة فذكر احلديث 
ني و قد كنت بينت يف كتاب اجلهاد وقت رجوع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل مكة بعد فتح حن: قال أبو بكر 

  إمنا كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النيب صلى اهللا عليه و سلم إعطائها إياه من سيب حنني 

أن عمر كان عليه نذر : حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر  - ٢٢٢٩
يعتكف و كان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد اعتكاف يف اجلاهلية ليلة فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن 

رسول : ما هذا ؟ قالوا : وهب له جارية من سىب حنني فبينما هو معتكف يف املسجد إذ دخل الناس يكربون فقال 
  فأرسلوا تلك اجلارية : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسل سيب حنني قال 

إين نذرت أن أعتكف يوما فإن ثبتت هذه اللفظة : قال يف خرب نافع عن ابن عمر عن عمر : و قال بعض الرواة 
فهذا من اجلنس الذي أعلمت أن العرب قد تقول يوما بليلته و تقول ليلة تريد بيومها و قد ثبتت احلجة يف كتاب 

  اهللا عز و جل يف هذا 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  الغائط و البولباب إباحة دخول املعتكف البيت حلاجة اإلنسان 

حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري و عمرة  - ٢٢٣٠
: أن عائشة كانت إذا اعتكفت يف املسجد فدخلت بيتها حلاجة مل تسأل عن املريض إال و هي مارة قالت عائشة : 

البيت إال حلاجة االنسان و كان يدخل علي رأسه و هو يف إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يدخل 
  املسجد فأرجله 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ترك دخول املعتكف البيت إال حلاجة االنسان و إباحة إخراج املعتكف

  رأسه من املسجد إىل املرأة لتغسله و ترجله 

ين يونس و مالك و الليث عن ابن شهاب عن أخربين ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم قال أخرب - ٢٢٣١
  إيل رأسه : مبثل حديث يونس بن عبد األعلى سواء غري أنه قال : عروة و عمرة 

  باب الرخصة يف ترجيل املرأة احلائض رأس املعتكف و مسها إياه و هي خارجة



  من املسجد 

عن النيب صلى اهللا : وة عن عائشة حدثنا أبو موسى حدثين حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عر - ٢٢٣٢
  عليه و سلم أنه كان معتكفا يف املسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فترجله و هي حائض 

  باب الرخصة يف زيارة املرأة و زوجها يف اعتكافه و حمادثتها إياه عند

  زيارهتا إياه 

علي بن حسني عن صفية بنت حيي  حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن - ٢٢٣٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معتكفا فأتيته أزوره ليال فحدثته مث قمت فانقلبت فقام ليقلبين و كان : قالت 

مسكنها يف دار أسامة فمر رجالن من األنصار فلما رأيا النيب صلى اهللا عليه و سلم أسرعا فقال النيب صلى اهللا عليه 
إن الشيطان جيري من اإلنسان : سبحان اهللا يا رسول اهللا قال : رسلكما إهنا صفية بنت حيي فقاال على : و سلم 

  جمرى الدم و إين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شرا أو قال شيئا 
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بن خزمية: كتاب  ا   صحيح 
وري : املؤلف  لنيساب ا لسلمي  بكر ا أبو  بن خزمية  إسحاق  بن   حممد 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا بلغ مع صفية حني أراد قلبها إىل منزهلا باب املسجد ال أنه 
  خرج من املسجد فردها إىل منزهلا 

و اليمان أخربنا شعيب عن الزهري أخربين عن أيب احلسني أن صفية زوج حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أب - ٢٢٣٤
أهنا جاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العشر : النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 

ليقلبها حىت إذا  األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة مث قامت لتنقلب و قام النيب صلى اهللا عليه و سلم معها
  بلغت باب املسجد الذي عند باب أم سلمة مر هبا رجالن من األنصار فذكر احلديث 

  باب الرخصة يف السمر للمعتكف مع نسائه يف االعتكاف خرب صفية من هذا الباب

عبيد حدثنا الفضل بن أيب طالب حدثنا املعلى بن عبد الرمحن الواسطي حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن  - ٢٢٣٥
كنت أمسر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو معتكف و : اهللا بن أيب جعفر عن أيب معمر عن عائشة قالت 

  كنت أسهر : قالت : رمبا قال 
هذا خرب ليس له من القلب موقع و هو خرب منكر لوال ما استدللت من خرب صفية على إباحة السمر : قال أبو بكر 

ل هلذا اخلرب باب على أصلنا فإن هذا اخلرب ليس من األخبار اليت جيوز االحتجاج هبا إال أن يف للمعتكف مل جيز أن جيع
خرب صفية غنية يف هذا فأما خرب صفية ثابت صحيح و فيه ما دل على أن حمادثة الزوجة زوجها يف اعتكافه ليال 

  جائز و هو السمر نفسه 
عبد الرمحن الواسطي فإنه متهم بالوضع كما يف التقريب ولذلك  إسناده ضعيف جدا آفته املعلى بن: قال األلباين 

  استنكره املصنف رمحه اهللا 

  باب االفتراش يف املسجد و وضع السرر فيه لالعتكاف

ـ يعين ابن حممد ـ عن عيسى بن عمر بن  - ٢٢٣٦ حدثنا حممد بن حيىي حدثنا نعيم بن محاد حدثنا عبد العزيز 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له : موسى عن نافع عن ابن عمر 
  سريره وراء أسطوانة التوبة 

  اسطوانة التوبة هي اليت شد أبو لبابة بن عبد املنذر عليها و هي على غري القبلة : قال أبو بكر 
  إسناده ضعيف نعيم بن محاد ضعفه بعضهم بل اهتمه بعضهم : قال األلباين 

  اب الرخصة يف بناء بيوت السعف يف املسجد لالعتكاف فيهاب

حدثنا أمحد بن نصر حدثنا مالك بن سعري حدثنا ابن أيب ليلى عن صدقة ـ و هو ابن سيار ـ عن عبد  - ٢٢٣٧
بين لنيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيت من سعف اعتكف يف رمضان حىت إذا كان ليلة أخرج : اهللا بن عمر قال 



إن املصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه جيهر بعضكم على بعض : معهم يقرؤون فقال رأسه فس
  يريد إنكار اجلهر بعضهم على بعض 

إسناده حسن لغريه ابن أيب ليلى ضعيف من قبل حفظه وصدقة جمهول لكن له شاهد من رواية أيب : قال األعظمي 
   ٢٠٢/  ٣سعيد اخلدري انظر الفتح الرباين 

  باب الرخصة يف وضع األمتعة اليت حيتاج إليها املعتكف يف اعتكافه يف

  املسجد 

حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن األحول عن أيب سلمة عن أيب  - ٢٢٣٨
فنا مع رسول اهللا اعتك: سعيد اخلدري و حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري قال 

  صلى اهللا عليه و سلم يف العشر األوسط 
من كان منكم اعتكف فلريجع إىل معتكفه فإين : من رمضان فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا فقال لنا 

  رأيت هذه الليلة فنسيتها و أريتين أسجد يف ماء و طني 

  م إذ النيب صلى اهللاباب اخلرب الدال على إجازة االعتكاف بال مقارنة للصو

  عليه و سلم قد أمر باعتكاف ليلة و ال صوم يف الليل 

أن عمر بن اخلطاب : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي حدثنا عبيد اهللا ابن عمر عن نافع عن ابن عمر  - ٢٢٣٩
أوف : ه و سلم إين نذرت أن أعتكف ليلة يف اجلاهلية فقال النيب صلى اهللا علي: سأل النيب عليه السالم فقال 

  بنذرك 

  باب الرخصة للنساء يف االعتكاف يف مسجد اجلماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا

  فاستأذنته عائشة لتعتكف منه فأذن هلا مث استأذنت حلفصة : يف خرب عائشة  - ٢٢٤٠
  قد أمليت احلديث بتمامه 

  ربباب ذكر املعتكف ينذر يف اعتكافه ما ليس له فيه طاعة و ليس بنذر يتق

  إىل اهللا عز و جل 

و من نذر أن يعتكف قائما فال يكلم أحدا و ال : أخربين احلسن بن حممد بن الصباح عن الشافعي قال  - ٢٢٤١
يأكل و ال يضطجع على فراش على معىن التقرب بال ميني جلس و تكلم و أكل و افترش بال كفارة و إمنا يوىف من 

ذر ما ليس هللا فيه طاعة فال يفي به و ال يكفر أخربنا مالك بن أنس عن طلحة النذر مبا كانت هللا فيه طاعة فأما من ن
  بن عبد امللك األيلي عن القاسم بن حممد عن عائشة 

  من نذر أن يطيع اهللا فليطعه و من نذر أن يعصي اهللا فال يعصيه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



ن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى أبا إسرائيل قائما يف الشمس فقال يف خرب ابن عباس أ: قال أبو بكر  - ٢٢٤٢
مروه فليجلس و ليستظل و ليصم : نذر أن يصوم و أن ال جيلس و ال يستظل قال : ما له قائم يف الشمس ؟ قالوا : 

ال طاعة يف  فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالوفاء يف الصوم الذي هو طاعة و ترك القيام يف الشمس إذ
  القيام يف الشمس و إن كان القيام يف الشمس ليس مبعصية إال أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية 

  قد خرجت هذا اجلنس على االستقصاء يف كتاب النذور 

  باب وقت خروج املعتكف من معتكفه و الدليل على أن املعتكف خيرج من معتكفه

  مصبحا ال ممسيا 

بن عبد األعلى أخربنا عبد اهللا بن وهب أن مالكا أخربه عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن  حدثنا يونس - ٢٢٤٣
كان رسول اهللا صلى : أنه قال : حممد بن إبراهيم بن احلارث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري 

ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة اهللا عليه و سلم يعتكف يف العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حىت إذا كان 
  من اعتكف معنا فليعتكف يف العشر األواخر و ذكر احلديث بطوله : اليت خيرج من صبيحتها من اعتكافه قال 

  آخر كتاب الصوم 

  كتاب الزكاة

  باب البيان أن إيتاء الزكاة من اإلسالم حبكم األمينني أمني السماء جربيل

  ما و أمني األرض حممد صلى اهللا عليه

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا  - ٢٢٤٤
جرير عن أيب حيان التيمي و حدثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي حدثنا أبو أسامة حدثين أبو حيان التيمي و 

بينما : و حيان عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال حدثنا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا حممد بن بشر حدثين أب
أن تؤمن باهللا و : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما بارزا للناس إذ أتاه ميشي فقال يا رسول اهللا ما اإلميان ؟ قال 

 ال تشرك ما اإلسالم ؟ قال أن تعبد اهللا: يا رسول اهللا : مالئكته و كتابه و لقائه و رسله و تؤمن بالبعث اآلخر قال 
  به شيئا و تقيم الصالة و تؤيت الزكاة املفروضة و تصوم رمضان 

يا : يا رسول اهللا ما اإلحسان ؟ قال اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإنك إن مل تكن تراه فإنه يراك قال : قال 
ا إذا ولدت األمة رهبا رسول اهللا مىت الساعة ؟ قال ما املسئول عنها بأعم من السائل و لكن سأحدثك عن أشراطه

ـ يعين السراري ـ فقال فذلك من أشراطها و إذا تطاول رعاء البهم يف البنيان فذلك أشراطها و إذا صار العراة 
  احلفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها يف مخس ال يعلمهن إال اهللا مث تال إن اهللا عنده علم الساعة إىل آخر السورة 

  هذا جربيل يعلم الناس دينهم : صلى اهللا عليه و سلم مث أدبر الرجل فقال النيب 
  هذا حديث حممد بن بشر 

  قال أبو بكر أبو حيان هذا امسه حيىي بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب 



  باب البيان أن إيتاء الزكاة من اإلميان إذ اإلميان و اإلسالم إمسان ملعىن

  واحد 

قدم وفد : يعين ابن زيد عن أيب مجرة عن ابن عباس قال مسعته يقول  حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد - ٢٢٤٥
يا رسول اهللا إن هذا احلي من ربيعة و قد حالت بيننا و : عبد القيس على الرسول صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  بينكم كفار مضر و لسنا خنلص إال يف شهر احلرام فمرنا بشيء نأخذه و ندعو إليه من وراءنا 
ركم بأربع و أهناكم عن أربع آمركم باإلميان باهللا و شهادة أن ال إله إال اهللا و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و آم: قال 

  أن تؤدوا مخس ما غنمتم و أهناكم عن الدباء و احلنتم و النقري و املزفت 

ـ يعين بن عباد املهليب ـ حدثنا أبو مجرة الض - ٢٢٤٦ : بعي عن ابن عباس قال حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا عباد 
قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبثله و قال اإلميان باهللا مث فسرها هلم شهادة أن ال إله إال 

  اهللا و أن حممد رسول اهللا فذكر احلديث بطوله 

  مجاع أبواب التغليظ يف منع الزكاة

ز و جل بقتال املشركني حىت يتوبوا من الشرك و يقيموا الصالة و باب األمر بقتال مانع الزكاة إتباعا ألمر اهللا ع
فاقتلوا { : يؤتوا الزكاة و ائتمارا ألمره جل و عال بتخليتهم بعد إقام الصالة و إيتاء الزكاة قال اهللا عز و جل 

فإن { : و قال }  فإن تابوا و أقاموا الصالة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{ : إىل قوله } املشركني حيث وجدمتوهم 
  } تابوا و أقاموا الصالة و آتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين 

حدثنا حممد بن بشار و حممد بن املثىن قاال حدثنا عمرو بن عاصم الكاليب حدثنا عمران و هو ابن داو  - ٢٢٤٧
اهللا صلى اهللا عليه و ملا تويف رسول : أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال 

إمنا قال رسول : يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال فقال أبو بكر : سلم ارتدت العرب فقال عمر بن اخلطاب 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا و إين رسول اهللا و يقيموا الصالة و 

منعوين عناقا مما كانوا يعطون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألقاتلنهم عليه قال قال عمر  يؤتوا الزكاة و اهللا لو
  لقاتلتهم عليه : فلما رأيت رأي أيب بكر قد شرح عليه علمت أنه احلق مجيعهما لفظا واحدا غري أن بندارا قال 

ثرية واملنت صحيح برواية أيب إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد ك: قال األعظمي 
عمران بن القطان ليس بالقوي يف : من طريق عمرو بن عاصم مث قال  ٧ - ٦/  ٦وأخرجه النسائي ... هريرة 

  احلديث وهذا احلديث خطأ 

ل باب الدليل على أن دم املرء و ماله إمنا حيرمان بعد الشهادة بإقام الصالة و إيتاء الزكاة إذا وجبت إذ اهللا عز و ج
  جعلهم إخوان املسلمني بعد التوبة من الشرك و بعد إقام الصالة و إيتاء الزكاة إذا وجبتا 

: حدثنا حممد بن أبان عن أيب نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثري قال حدثين أيب عن أيب هريرة قال  - ٢٢٤٨
ن ال إله إال اهللا و يقيموا الصالة و أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  يؤتوا الزكاة مث حرمت علي دماؤهم و أمواهلم و حساهبم على اهللا 
وإن مل يوثقه سوى  -واسم أبيه عبيد التيمي  -إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وكثري أبو سعيد : قال األلباين 

  ابن حبان فقد روى عنه مجع من الثقات ذكرهم يف التهذيب 

  كر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها باهللا نتعوذ منباب ذ

  النار 

حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري حدثين عامر  - ٢٢٤٩
أول ثلة يدخلون عرض علي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : العقيلي أن أباه أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول 

اجلنة و أول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون اجلنة فالشهيد و عبد مملوك أحسن عبادة ربه و نصح لسيده و 
عفيف متعفف ذو عيال و أما أول ثلة يدخلون النار فأمري مسلط و ذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا يف ماله و 

  فقري فخور 
  عامر العقيلي مقبول كما يف التقريب إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب ذكر لعن الوي الصدقة املمتنع من أدائها

حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حيىي بن عيسى عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال  - ٢٢٥٠
املرتد أعرابيا بعد  آكل الربا و موكله و شاهداه إذا علماه و الوامشة و املوتشمة والوي الصدقة و: قال عبد اهللا 

  اهلجرة ملعونون على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة 
  إسناده حسن لغريه : قال األعظمي 

  باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بني اخللق نعوذ

  باهللا من عذابه 

: حممد التغليب قاال حدثنا وكيع قال إسحق حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و جعفر بن  - ٢٢٥١
انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا األعمش و قال جعفر عن األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال 

فجلست فلم أتقار أن قمت : هم األخسرون و رب الكعبة قال : سلم وهو جالس يف ظل الكعبة فلما رآين قال 
هم األكثرون إال من قال باملال هكذا أربع مرات و قليل ما هم و ما من : و أمي ؟ قال  فقلت من هم فداك أيب

صاحب إبل و ال بقر و ال غنم ال يؤدي زكاهتا إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و أمسنه تنطحه بقروهنا و تطأه 
  بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أوالها حىت يقضى بني الناس 

عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من صاحب ابل مث ذكر : ث إسحق و قال جعفر هذا حدي
  من هذا املوضع إىل آخره مثله و مل يذكر ما قبل هذا احلديث 

  باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة



ية فزعم أن هذه اآلية اآل} و الذين يكنزون الذهب و الفضة { و الدليل على ضد قول من جهل معىن قوله تعاىل 
إمنا نزلت يف الكفار ال يف املؤمنني و النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أن هذه اآلية إمنا نزلت يف املؤمنني 

يعذب الكفار إىل وقت كذا و كذا مث يرى سبيله إما إىل اجلنة و إما إىل النار ألن : ال يف الكفار إذ حمال أن يقال 
لدا يف النار ال يطمع أن خيلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بني الناس مث خيلى سبيله الكافر يكون خم

  إما إىل اجلنة و إما إىل النار بل خيلد يف النار بعد الفصل بني الناس 

حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا عبد العزيز ـ يعىن ابن حممد الدراودي ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أيب  - ٢٢٥٢
ما من عبد ال يؤدي زكاة ماله إال أيت به و مباله فأمحي عليه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : هريرة 

صفائح يف نار جهنم فتكوى هبا جنباه و جبينه و ظهره حىت حيكم اهللا بني عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون مث 
عبد ال يؤدي صدقة غنمه إال أتى به و بغنمه على أوفر ما كانت فيبطح يرى سبيله إما إىل اجلنة و إما إىل النار و ال 

هلا بقاع قرقر فتسري عليه كلما عنه آخرها رد أوهلا تطأه بأظالفها و تنطحه بقروهنا ليس فيها عقصاء و ال جلحاء 
يا : و إما إىل النار قالوا حىت حيكم اهللا بني عباده يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما إىل اجلنة 

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة و اخليل لثالثة هي لرجل أجر و لرجل ستر : رسول اهللا اخليل ؟ قال 
ما أنزل اهللا علي فيها شيء إال هذه اآلية : و على رجل وزر فذكر احلديث بطوله قالوا احلمر يا رسول اهللا ؟ قال 

  } ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره * فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره { اجلامعة الفاذة 
  اليت ليس هلا قرن و العقصاء املكسورة القرن : اجللحاء 

حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أيب صاحل  - ٢٢٥٣
: يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون و قال أيضا : ها فذكر احلديث بطوله و قال يف كل: هبذا اإلسناد 
  مث تسنت عليه 

  باب ذكر أخبار رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الكنز جمملة غري مفسرة 

حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن  - ٢٢٥٤
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة  الليث بن سعد

يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتني يتبع صاحبه و هو يتعوذ منه فال يزال يتبعه و هو : سلم قال 
  يفر منه حىت تلقمه أصبعه 

  كنز أحدكم :  مل يقل الربيع و هو يفر منه و قال أيضا
  إسناده حسن : قال األعظمي 

حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد  - ٢٢٥٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ترك بعده كنزا مثل له : الغطفاين عن معدان بن أيب طلحة عن ثوبان قال 

أنا كنزك الذي تركته بعدك فال يزال يتبعه : عا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول و يلك ما أنت فيقول يوم القيامة شجا
  حىت يلقمه يده فيقصقصها مث يتبعه سائر جسده 

  إسناده حسن : قال األعظمي 



  باب ذكر اخلرب املفسر للكنز و الدليل على أن الكنز هو املال الذي ال يؤدي

  لذي يؤدي زكاته زكاته ال املال املدفون ا

عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن جامع عن أيب وائل عن عبد اهللا  - ٢٢٥٦
ما من رجل ال يؤدي زكاته إال جعل له يوم القيامة شجاع طوق يف عنقه يوم القيامة مث قرأ علينا النيب : و سلم قال 

  } سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة { كتاب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مصداقه من 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثنا أمحد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر و حدثنا احلسن بن حممد حدثنا حيىي بن عباد ح و حدثنا  - ٢٢٥٧
بن دينار عن ابن عمر نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعين ابن موسى أخربنا عبد العزيز بن املاجشون عن عبد اهللا 

إن الذي ال يؤدي زكاة ماله ميثل له يوم القيامة شجاع أقرع له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
  أنا كنزك : زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول 

  زمه فيطوقه أو يل: و قال : و قال له الزعفراين قال أخربين عبد اهللا بن دينار : هذا حديث أمحد بن سنان 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن ال واجب يف املال غري الزكاة و فيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز و ملن ال 
  يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها و إن كان املال مدفونا 

أن أعرابيا : وع و يف خرب أيب هريرة ال إال أن تط: علي غريها ؟ قال : يف خرب طلحة بن عبيد اهللا : قال أبو بكر 
و تؤيت الزكاة : دلين على عمل إذا عملته دخلت اجلنة فقال يف اخلرب : آتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

املفروضة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اخلرب من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا قد 
ن فيما مضى من الكتاب و يف خرب أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلوا مخسكم و أمليت هذين اخلربي

  صوموا شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم 

  باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو ملانع الزكاة دون من يؤديها

أخربنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبري عن جابر بن عبد اهللا  حدثنا يونس بن عبد األعلى الصديف - ٢٢٥٨
  إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

   ٢٢١٨إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبري مها مدلسان وقد عنعنا وهو خمرج يف الضعيفة : قال األلباين 

  ى إيتاء الزكاةباب بيعة اإلمام الناس عل

حدثنا أبو األشعث حدثنا معتمر و حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا إمساعيل و حدثنا  - ٢٢٥٩
يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخربنا إمساعيل بن أيب خالد ح و حدثنا يعقوب بن إبراهيم و حيىي بن 

ـ حدثنا إمساعيل و حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين حدثنا  حدثنا احلسن بن حبيب ـ و هو ابن: حكيم قاال  ندبة 



بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن عبيد حدثنا إمساعيل عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا قال 
  سلم على إقام الصالة و إيتاء الزكاة و النصح لكل مسلم 

  جرة إىل أرض احلبشة إذ النيبباب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل اهل

  صلى اهللا عليه و سلم مقيم مبكة قبل هجرته إىل املدينة 

حدثنا حممد بن عيسى حدثنا سلمة ـ يعين ابن الفضل ـ قال حممد بن إسحاق ـ و هو ابن يسا موىل  - ٢٢٦٠
ن بن احلارث بن هشام خمرمة ـ و حدثين حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمح

ملا نزلت أرض احلبشة جاورنا هبا حني جاء النجاشي فذكر : املخزومي عن أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية قالت 
أيها امللك كنا قوما أهل : و كان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب قال له : احلديث بطوله و قال يف احلديث قالت 

تة و نأيت الفواحش و نقطع األرحام و نسيء اجلوار و يأكل القوي منا الضعيف جاهلية نعبد األصنام و نأكل املي
فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه فدعانا إىل اهللا لتوحيده و لنعبده 

ديث و أداء األمانة و صلة و خنلع ما كنا نعبد حنن و آباؤنا من دونه من احلجارة و األوثان و أمرنا بصدق احل
الرحم و حسن اجلوار و الكف عن احملارم و الدماء و هنانا عن الفواحش و قول الزور و أكل مال اليتيم و قذف 

فعدد عليه أمور اإلسالم : احملصنة و أن نعبد اهللا ال نشرك به شيئا و أمرنا بالصالة و الزكاة و الصيام قالت 
على ما جاء به من عند اهللا فعبدنا اهللا وحده و مل نشرك به و حرمنا ما حرم علينا و  فصدقناه و آمنا به و اتبعناه

  أحللنا ما أحل لنا مث ذكر باقي احلديث 
إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال يف التقريب صدوق كثري اخلطأ وأشار يف الفتح إىل رواية ابن : قال األعظمي 

  خزمية ومال إىل تضعيفها 

  ة املواشي من اإلبل و البقر و الغنممجاع أبواب صدق

بعض األموال } خذ من أمواهلم صدقة { باب فرض صدقة اإلبل و الغنم و الدليل على أن اهللا عز و جل أراد بقوله 
  ال كلها إذ اسم املال قد يقع على ما دون مخس من اإلبل و على ما دون األربعني من الغنم 

حدثنا : مد بن حيىي و أبو موسى حممد بن املثىن و يوسف بن موسى قالوا حدثنا حممد بن بشار بندار و حم - ٢٢٦١
أن أبا بكر الصديق ملا استخلف كتب له : حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أيب عن مثامة حدثين أنس بن مالك 

ها رسول اهللا حني وجهه إىل البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرض
صلى اهللا عليه و سلم على املسلمني و اليت أمر اهللا هبا رسوله فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها و من 

سئلها فوقها فال يعطه يف أربعة و عشرين من اإلبل فما دونه الغنم يف كل مخس شاة فإذا بلغت مخسا و عشرين إىل 
كن فيها ابنة خماض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثالثني إىل مخس و مخس و ثالثني ففيها بنت خماض فإن مل ي

أربعني ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا و أربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة احلمل فإذا بلغت واحدة و ستني إىل 
و تسعني إىل مخس و سبعني ففيها جذعة فإذا بلغت ستا و سبعني إىل تسعني ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى 

عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا احلمل فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعني ابنة لبون و يف كل مخسن 



حقة و من مل يكن معه إال أربعة من اإلبل فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا فإذا بلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة و 
ني إىل عشرين و مائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين و املائة إىل أن تبلغ صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربع

املائتني ففيها شاتان فإذا زادت على املائتني إىل ثالمثائة ففيها ثالث شياه فإذا زادت على ثالمثائة ففي كل مائة شاة 
يشاء رهبا مث ذكر احلديث  فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن

  بطوله 
  هذا حديث بندار 

الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ـ و دخل ولدها يف السنة الثاين ـ فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن : قال أبو بكر 
ني خماض و األنثى بنت خماض ألن الناقة إذا ولدت مل ترجع إىل الفحل ليضرهبا الفحل إىل سنة فإذا مت هلا سنة من ح
والدهتا رجعت إىل الفحل فإذا ضرهبا الفحل أحلقت باملخاض و هن احلوامل فكانت األم من املواخض و املاخض 

اليت قد خاض الولد يف بطنها أي حترك الولد يف البطن فكان ابنها ابن خماض و ابنتها ابنة خماض فتمكث الناقة حامال 
الثة فإذا مكث الولد بعد ذلك متام السنة الثالثة و دخل يف السنة سنة ثانية مث تلد للولد سنتان و دخل يف السنة الث

الرابعة مسي حقة و إمنا تسمى حقة ألهنا إن كانت انثى استحقت أن حيمل الفحل عليهما و حتمل عليهما األمحال و 
سمى إذا مت له إن كان ذكرا استحق احلمولة عليه فسمي حقة هلذه العلة فإما قبل ذلك فإمنا يضف الولد إىل األم في

سنة و دخل يف السنة الثانية ابن خماض ألن أمه من املخاض و إذا مت له سنتان و دخل يف السنة الثالثة مسي ابن لبون 
ألن أمه لبون بعد وضع احلمل الثاين و إمنا مسي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق احلمولة فإذا مت له أربع 

هو حينئذ جذعة فإذا مت له مخس سنني يف السنة السادسة فهو ثين فإذا مضت و سنني و دخل يف السنة اخلامسة ف
دخل يف السابعة فهو حينئذ رباع و األنثى رباعية فال يزال كذلك حىت ميضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة و 

لفظهما يف هذا السن دخل يف الثامنة ألقى السن اليت بعد الرباعية فهو حينئذ سديس و سدس لغتان و كذلك األنثى 
واحدة فال يزال كذلك حىت متضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة و دخل يف التاسعة فقد فطر بان و طلع فهو 

حينئذ بازل و كذلك األنثى بازل بلفظه فال يزال بازال حىت ميضي التاسعة فإذا مضت و دخل يف العاشرة فهو حينئذ 
كن يقال بازل عام و بازل عامني و خملف عام و خملف عامني إىل ما زاد خملف مث ليس له اسم بعد االخالف و ل

  على ذلك فإذا كرب فهو عود و األنثى عودة و إذا هرم فهو قحر للذكر و أما األنثى فهي الثاب و الشارف 

  باب ذكر الدليل على أن صغار اإلبل و الغنم و كبارمها تعد على مالكها عند

  ها أخذ الساعي الصدقة من مالك

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن  - ٢٢٦٢
الفضل بن حممد بن إسحق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن إسحق بن خزمية حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا 

و ليس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ال أيوب بن جابر عن أيب إسحق عن عاصم بن ضمرية عن علي ق
فيما دون مخس من اإلبل شيء فإذا كانت مخس عشرة ففيها شياه إىل عشرين فذكر احلديث بطوله فإذا كثرت قال 

و ليس فيما دون مخس من اإلبل شيء فإذا كانت مخسا ففيها شاة إىل عشر فإذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ففيها شاتان إىل مخس عشرة فإذا كانت مخس عشرة ففيها ثالث شياه إىل عشرين فذكر احلديث بطوله  كانت عشرا

فإذا كثرت اإلبل ففي كل مخسني حقة و ال تؤخذ هرمة و ال ذات عوراء إال أن يشاء املصدق و يعد صغريها و 



ىل عشرين و مائة فإذا زادت واحدة كبريها و ليس فيما دون أربعني من الغنم شيء فإذا كانت أربعني ففيها شاة إ
ففيها شاتان إىل املائتني فإذا زادت واحدة ففيها ثالث إىل ثالمثائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و ال تؤخذ 
هرمة و ال ذات عوار إال أن يشاء املصدق و يعد صغريها و كبريها و ال جيمع بني متفرق و ال بني جمتمع خشية 

  الصدقة 
  إسناده حسن : مي قال األعظ

   ١٤٠٤أو صحيح لغريه وهو خمرج يف صحيح أيب داود : قال األلباين 

  باب الدليل على أن الصدقة ال جتب فيما دون مخس من اإلبل و ال فيما دون

الربعني من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر احلبوب من الغنم مع الدليل على اسم الصدقة 
شر احلبوب و الثمار و على زكاة املناض من الورق و على صدقة املواشي إذ العامة تفرق بني الزكاة و واقع علىب ع

الصدقة إمنا تقع إمنا تقع على صدقة املواشي دون عشر احلبوب و الثمار و تتوهم أن الواجب يف الناض إمنا يقع 
مسى مجيع ذلك صدقة قال أبو بكر يف خرب علي  عليه إسم الزكاة ال اسم الصدقة و النيب عليه الصالة و السالم قد

  ليس فيما دون األربعني من الغنم شيء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان و حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا حممد بن دينار و حدثنا أمحد بن  - ٢٢٦٣
عبيد اهللا بن عمر حدثنا أبو موسى عن عبد الرمحن ـ هو ابن  عبدة حدثنا محاد بن زيد حدثنا حيىي بن سعيد و

أن رسول : مهدي ـ حدثنا سفيان و مالك و شعبة كل هؤالء عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 
  ليس فيما دون مخس ذود صدقة و ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اء و هذا حديث حممد بن بشار معاين أحاديثهم سو
  ليس دون األربعني من الغنم شيء : و يف حديث علي بن أيب طالب 

  باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة املواشي إذ الصدقة

  و الزكاة امسان للواجب يف املال 

ى اهللا عليه و سلم قال ما من صاحب عن النيب صل: يف خرب املعرور بن سويد عن أيب ذر : قال أبو بكر  - ٢٢٦٤
  إبل و ال بقر و ال غنم ال يؤدي زكاهتا 

  قد أمليته قبل بتمامه 

  باب ذكر الدليل على أن الصدقة إمنا جتب يف اإلبل و الغنم يف سوائهما دون

  غريمها ضد قول من زعم أن يف اإلبل العوامل صدقة 

  ا إذا كانت أربعني إىل عشرين و مائة شاة قد أمليت قبل و صدقة الغنم يف سائمته: يف خرب أبو بكر  - ٢٢٦٥
  مسعت هبذا : حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا املعتمر قال 



و حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي حدثنا هبز حدثين أيب عن جدي و حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح  - ٢٢٦٦
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ن أبيه عن جده قال حدثنا يزيد بن هارون أخربنا هبز بن حكيم ع

يف كل إبل سائمة يف كل أربعني بنت لبون ال يفرق إبل من حساهبا من أعطاها مؤجترا فله أجرها و من منعها فإنا 
  آخذها و شطر إبله عزمة من عزمات ربنا ال حيل آلل حممد منها شيء 

  نت لبون من كل أربعني ب: قال الصنعاين 
  ال يفرق إبل من حساهبا : و من أىب فانا آخذها و شطر ماله و قال : و قال بندار 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان ـ و هو ابن حسني ـ عن الزهري  - ٢٢٦٧
تب الصدقة فلم خيرج إىل عماله حىت قبض النيب صلى اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ك: عن سامل عن ابن عمر 

عليه و سلم و ذكر احلديث بطوله و قال يف الغنم يف كل أربعني سائمة وحدها شاة إىل عشرين و مائة مث ذكر باقي 
  احلديث 

ني إسناده حسن لغريه روى هذا احلديث غري واحد عن الزهري ومل يرفعوه ورفعه سفيان بن حس: قال األعظمي 
وهو ضعيف يف الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثري وهو حمتج به يف الصحيحني واحلديث صحيح وثابت 

   ١٥٦٨أخرجه أبو داود 

  باب صدقة البقر بذكر لفظ جممل غري مفسر

حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ و حدثنا يوسف بن  - ٢٢٦٨
سى حدثنا عبد الرمحن بن مغراء حدثنا األعمش عن شقيق بن سلمة و إبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل و مو

حدثنا حممد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق األزرق عن سفيان الثوري عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن 
  : األعمش عن أيب وائل عن مسروق 
بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم : د بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل و حدثنا سعيد بن أيب يزيد حدثنا حمم

إىل اليمن و أخربه أن يأخذ من البقر من كل ثالثني بقرة تبيعا و من كل أربعني بقرة بقرة مسنة و من كل حامل 
  دينارا أو عدله معافر 

  هذا حديث إسحق بن يوسف 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عبد الرمحن بن بشر بن احلكم حدثنا عبد الرازق أخربنا معمر عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد  حدثنا - ٢٢٦٩
يف ثالثني بقرة : و يف البقر : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب له كتابا فيه : بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

  تبيع و يف األربعني مسنة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

اخلرب املفسر للفظة اجلملة اليت ذكرهتا و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أوجب الصدقة يف باب ذكر 
  البقر يف سوائهما دون عواملها 



حدثنا علي بن عمرو بن خالد اجلرار بالفسطاط حدثنا أيب و حدثنا حممد بن عمرو بن متام املصري  - ٢٢٧٠
ن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة و رجل آخر مساه عن علي بن حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهري ب

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و لكن أحسبه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ـ أحب إيل و : أيب طالب قال زهري 
الثني فليس عليك و يف الغنم و يف كل أربعني شاة شاة فإن مل تكن إال تسعة و ث: عن النيب عليه الصالة و السالم 

شيء و يف األربعني شاة مث ليس عليك فيها شيء حىت تبلغ عشرين و مائة فإن زادت على عشرين و مائة ففيها 
أو ففيها ثالث إىل ثالمثائة مث يف : شاتان إىل املائتني فإن زادت على املائتني شاة فيها أي ففيها و قال حممد بن عمرو 

  ني تبيع و يف األربعني مسنة و ليس على العوامل شيء مث ذكر احلديث بطوله كل مائة شاة و يف البقر يف ثالث
: تبيع ليس بسن إمنا هو صفة و إمنا مسي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه يف الرعي و قال : قال أبو بكر قال أبو عبيد 

  مت له حول  إنه ال يقوى على صلى اهللا عليه و سلم اتباع أمه يف الرعي إال أن يكون حوليا أي قد

حدثنا زكريا بن حيىي بن أبان حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا  - ٢٢٧١
  ليس على مثري األرض زكاة : الزبري حدثه أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

أعرفه ومن احملتمل أن يكون حمرفا إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري ابن أبان فلم : قال األلباين 
فإن كان كذلك فهو ثقة وإال فقد أخرجه ابن أيب ) خياط السنة ( من ابن إياس وهو احلافظ السجزي املعروف بـ 

وزياد هو ابن سعيد اخلرساين وهو . من طريق ابن جريج قال أخربين زياد أن أبا الزبري أخربه به  ١٣١/  ٣شيبة 
   ٢٣٣٦نه األول فانظر احلديث اآليت مث تأكدت أ. . ثقة ثبت 

  باب النهي عن أخذ اللبون يف الصدقة بغري رضى صاحب املاشية

حدثنا حممد بن عمر بن متام املصري حدثنا حيىي بن بكري حدثين الليث حدثين هشام بن سعد عن ابن  - ٢٢٧٢
يس بن سعد بن عبادة األنصاري عباس بن عبد اهللا بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري عن ق

ال خترج حىت حتدث برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه ساعيا فقال أبوه : 
يا قيس ال : عهدا فلما أراد اخلروج أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و ما : لى رقبتك بعري له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة هلا يعار و ال تكن كأيب رغال فقال سعد تأت يوم القيامة ع
  أبو رغال ؟ 

مصدق بعثه صاحل فوجد رجال بالطائف يف غنمه قريبة من املائة شصاص إال شاة واحدة و ابن صغري ال أم له : قال 
أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرحب : من أنت ؟ فقال : فلنب تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم 

هذا الغالم كما ترى ليس له : هذه فقال الرجل : هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إىل الشاة اللبون فقال : قال 
خذ شاتني مكاهنا فأىب فلم يزل يزيده و يبذل : إن كنت حتب اللنب فأنا أحبه فقال : طعام و ال شراب غريها فقال 

ما ينبغي ألحد : بذل له مخس شياه شصاص مكاهنا فأىب عليه فلما رأى ذلك عند إىل قوسه فرماه فقتله فقال حىت 
أن يأيت رسول اهللا هبذا اخلرب أحد قبل فأتى صاحب الغنم صاحلا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال صاحل اللهم 

  رسول اهللا أعف قيسا من السعاية يا : إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة 
قال أبو بكر رواه هذا اخلرب ابن وهب عن هشام بن سعد مرسال قال عن عاصم بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم بعث قيس بن سعد و حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب 



هذا حديث صحيح على : وقال  ٣٩٩ - ٣٩٨/  ١إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه احلاكم : قال األعظمي 
  بل منقطع عاصم مل يدرك قيسا : قال الذهيب . شرط مسلم ومل خيرجاه وله شاهد خمتصر على شرط الشيخني 

  باب الزجر عن إخراج اهلرمة و املعيبة و التيس يف الصدقة بغري مشيئة

  املصدق و إباحة أخذهن إذا شاء ملصدق و أراد 

موسى و حممد بن حيىي و يوسف بن موسى قالوا حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثين أيب حدثنا بندار و أبو  - ٢٢٧٣
أن أبا بكر ملا استخلف كتب له حني وجهه إىل البحرين فكتب له هذا الكتاب : عن مثامة حدثين أنس بن مالك 

املسلمني اليت امر هبا  بسم اهللا الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على
  و ال خترج يف الصدقة هرمة و ال ذات عوار و ال تيس إال أن يشاء املصدق : رسوله فذكر احلديث و قال 

باب إباحة دعاء اإلمام على خمرج مسن ماشيته يف الصدقة بأن ال يبارك له يف ماشيته و دعائه ملخرج أفضل ماشيته 
  يف الصدقة بأن يبارك له يف ماله 

حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان و حدثنا أبو موسى حدثين الضحاك بن خملد عن  - ٢٢٧٤
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه بعث إىل رجل فبعث : سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 

و مصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و جاء مصدق اهللا : غليه بفصيل خملول فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سلم فبعث بفصيل خملول اللهم ال تبارك له فيه و ال يف إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اللهم بارك فيه و يف إبله و قال : سلم فبعث إليه بناقته من حسنها و مجاهلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  هب مصدق اهللا رسوله إىل فالن فجاء بفصيل خملول ذ: أبو موسى 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن أخذ املصدق خيار املال بذكر خرب جممل غري مفسر

حدثنا أبو عاصم : حدثنا حممد بن بشار و عبد اهللا بن إسحق اجلوهري ـ و هذا حديث بندار قاال  - ٢٢٧٥
بعث : بن عبد اهللا بن صيفي حدثين أبو معبد ـ موىل عبد اهللا بن عباس قال حدثنا زكريا بن إسحق حدثين حيىي 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاذ بن جبل إىل اليمن فقال إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم 
ز و جل فرض عليهم مخس أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا فإن أطاعوا لذلك فأخربهم أن اهللا ع

صلوات كل يوم و ليلة فإن أطاعوا لذلك فأخربهم إن اهللا فرض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فترد 
  على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أمواهلم و اتق دعوة املظلوم فإنه ليس هلا دون اهللا حجاب 

 ذكرهتا و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا زجر عن أخذ باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت
كرائم أموال من جتب عليه الصدقة يف ماله إذا أخذ املصدق كرائم أمواهلم بغري طيب أنفسهم إذ النيب صلى اهللا 

  اله و يف إبله عليه و سلم قد أباح أخذ خيار أمواهلم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم و دعا ملعطيها بالربكة يف م



  اللهم بارك فيه و يف إبله : فبعث بناقة من حسنها فقال : يف خرب وائل بن حجر : قال أبو بكر  - ٢٢٧٦

فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثين عبد  - ٢٢٧٧
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن حيىي بن 

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مصدقا على بلى و عذرة و مجيع بين سعد : بن حزم عن أيب بن كعب قال 
فصدقتهم حىت مررت بأحد رجل منهم و كان منزله و بلده من أقرب منازهلم إىل رسول : بن هدمي من قضاعة قال 

أد ابنة خماض : فلما مجع يل ماله مل أجد عليه فيه إال ابنة خماض قال فقلت له : صلى اهللا عليه و سلم باملدينة قال اهللا 
ذاك ما ال لنب فيه و ال ظهر و إمي اهللا ما قام يف مايل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال : فإهنا صدقتك فقال 

يل ما ال لنب فيه و ال ظهر و لكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة مسينة رسول اهللا قبلك و ما كنت ألقرض اهللا من ما
ما أنا بآخذ ما مل أؤمر به و هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض : فخذها فقلت 

لناقة اليت فإين فاعل فخرج معي و خرج با: عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله و إن رد عليه رده قال 
يا نيب اهللا أتاين رسولك ليأخذ صدقة مايل و : عرض علي حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له 

أمي اهللا ما قام يف مايل رسول اهللا و ال رسول له قط قبله فجمعت له مايل فزعم أن ما على نيه ابنة خماض و ذلك ما 
ناقة فتية عظيمة مسينة ليأخذها فأىب علي و ها هي ذه قد جئتك هبا يا رسول  ال لنب فيه و ال ظهر و قد عرضت عليه

ذلك الذي عليك و إن تطوعت خبري آجرك اهللا فيه و قبلناه : اهللا فخذها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه و سلم بقبضها و دعا فأمر رسول اهللا صلى اهللا علي: فها هي ذه يا رسول اهللا قد جئتك هبا فخذها قال : منك قال 

  له يف ماله بالربكة 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

أن عمارة بن : و حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن : قال ابن إسحق  - ٢٢٧٨
كم على عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حىت إذا كانت والية معاوية بن أيب سفيان و أمر مروان بن احل

فمررت بذلك الرجل و هو شيخ : املدينة بعثين مصدقا على بلى و عذرة و مجيع بين سعد بن هدمي من قضاعة قال 
  كبري يف ماله فصدقته بثالثني حقة فيها فحلها على ألف بعري و مخسمائة بعري 

ة الرجل ثالثني حقة ضم فنحن نرى أن عمارة مل يأخذ معها فحلها إال و هو سنة إذا بلغت صدق: قال ابن إسحق 
  إليها فحلها 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب الزجر عن اجلمع بني املتفرق و التفريق بني اجملتمع يف السوائم خيفة

الصدقة و تراجع اخلليطني بينهما بالسوية فيما أخذ املصدق ماشيتهما مجيعا و الدليل على أن اخلليطني يف املاشية 
لصدقة كاملالك الواحد إذ لو كانا خليطني كاملالكني إذا مل يكونا خليطني مل يكن لواحد منهما فيما جيب عليهما من ا

أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن اخلليطني قد يكونان و إن عرف كل واحد منهما 
ا من الصدقة فمن ماهلا أخذها ماشيته من ماشية خليطة كانت املاشية بينهما مشتركة فما أخذ املصدق من ماشيتهم

كشركتهما يف أصل املال و ال معىن لرجوع أحدمها على صاحبه إذ ما أخذ املصدق فمن ماهلا مجيعا أخذه ال من مال 
إن هذا أخي له تسع و تسعون { : أحدمها قال اهللا تبارك و تعاىل يف قصة داود و دخول اخلصمني عليه قال أحدمها 



فأوقع إسم اخلليطني على اخلصمني و مل يذكر } كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض  و إن{ إىل قوله } نعجة 
أحد اخلصمني يف الدعوى أن بينه و بني املدعى قبله شركة يف الغنم إمنا ادعى أن له نعجة واحدة و لصاحبه تسع و 

  تسعون 

ا حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثين أيب حدثنا بندار و أبو موسى و يوسف بن موسى و حممد بن حيىي قالو - ٢٢٧٩
  : أن أبا بكر الصديق ملا استخلف كتب له : عن مثامة قال حدثين أنس بن مالك 

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املسلمني اليت أمر اهللا 
بني متفرق و ال بني جمتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطني فهما  ال جيمع: هبا رسوله فذكروا احلديث و قالوا 

  يتراجعان بينهما بالسوية 

باب النهي عن اجللب عند أخذ الصدقة من املواشي و األمر بأخذ صدقة املواشي يف ديار مالكها من غري أن يؤمروا 
  جبلب املواشي إىل الساعي ليأخذ صدقتهما 

د بن حيىي احلساين حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن إسحق عن عمرو بن شعيب حدثنا أبو اخلطاب زيا - ٢٢٨٠
أيها الناس ما كان من حلف يف : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح و هو يقول : عن أبيه عن جده قال 

ري عليهم أدناهم و يرد اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال شدة و ال حلف يف اإلسالم املسلمون يد على من سواهم جي
عليهم أقصاهم و يرد سراياهم على قعدهم ال يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية املؤمن ال جلب و ال جنب و 

  ال تؤخذ صدقاهتم إال يف ديارهم 
  : فبهذا اإلسناد سواء 

فإنه ال ينبغي يل أن نعم : يف الغضب و الرضى ؟ قال : نعم قلت : قلت يا رسول اهللا أكتب عنك ما مسعت ؟ قال 
  أقول يف ذلك إال حقا 

   ٢١٦و  ٢١٥و  ١٨٠/  ٢إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أمحد : قال األلباين 

  باب أخذ الغنم و الدراهم فيما بني أسنان اإلبل اليت جيب يف الصدقة إذا مل

ني قدر قيمة ما بينهما و هذا القول إغفال من يوجد السن الواجبة يف اإلبل و البيان ضد قول من زعم أن بني السني
  قائله أو هو خالف سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم و كل قول خالف سنته فمردود غري مقبول 

حدثنا بندار و أبو موسى و حممد بن حيىي و يوسف بن موسى قالوا حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثين أيب  - ٢٢٨١
  : أن أبا بكر كتب له :  عن مثامة قال حدثين أنس بن مالك

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املسلمني اليت أمر اهللا 
من بلغت عنده صدقة اجلذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإهنا : هبا رسوله فذكر احلديث و قالوا يف احلديث 

و جيعل مكاهنا شاتني و من بلغت عنده : تني إذا استيسرتا أو عشرين درمها ـ قال بندار تقبل منه و جيعل معها شا
صدقة احلقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإهنا تقبل منه اجلذعة و يعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني و من 

ى معها شاتني أو عشرين درمها و من بلغت صدقته احلقة و ليست عنده إال ابنة لبون فإهنا تقبل منه ابنة لبون و يعط



بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده حقة فإهنا تقبل منه احلقة و يعطيه معها املصدق عشرين درمها أو 
شاتني و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده خماض فإهنا تقبل منه ابنة خماض و يعطى معها عشرين 

صدقته ابنة خماض و ليست عنده و عنده ابنة لبون فإهنا تقبل منه بنت لبون و يعطيه  درمها أو شاتني و من بلغت
املصدق عشرين درمها أو شاتني فمن مل يكن عنده ابنة خماض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه و 

  ليس معه شيء 

بل الصدقة من غريها ليقسمها على أهل باب األمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوايل و الرعية إ
  سهمان الصدقة دون غريها إن صح اخلرب 

حدثنا حممد بن بشار بندار حدثين العالء بن الفضل بن عبد امللك بن أيب سوية حدثين عبيد اهللا بن  - ٢٢٨٢
صلى اهللا عليه و بعثين بنو مرة بن عبيد بصدقات أمواهلم إىل رسول اهللا : قال : عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب 

من : سلم فقدمت عليه املدينة فوجدته جالسا بني املهاجرين و األنصار فقدمت عليه بإبل كأهنا عذوق األرطأ فقال 
إرفع يف النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة : الرجل ؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال 

هذه إبل قومي : فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال  :بن عبيد و هذه صدقات بين مرة بن عبيد قال 
هذه صدقات قومي مث أمر هبا أن توسم مبسيم إبل الصدقة و تضم إليها مث أخذ بيدي فانطلق يب إىل بيت أم سلمة 

  فذكر احلديث 
   ١٩٠/  ٨إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب : قال األعظمي 

  دقة إذا قبضتباب مسة غنم الص

حدثنا بندار حدثنا حيىي و حممد بن جعفر و عبد الرمحن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد  - ٢٢٨٣
حني ولدت أمي انطلقت بالصيب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليحنكه فإذا النيب : قال مسعت أنس بن مالك يقول 

  يف آذاهنا : ال شعبة أكثر علمي إنه قال صلى اهللا عليه و سلم يف مربد له يسم غنما ق

  باب إسقاط الصدقة صدقة املال عن اخليل و الرقيق بذكر لفظ خمتصر غري

  مستقصى يف الرقيق خاصة 

ـ  - ٢٢٨٤ حدثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أيب إسحق عن عاصم 
قد عفوت لكم عن اخليل و الرقيق فأدوا : صلى اهللا عليه و سلم قال عن النيب : و هو ابن ضمرة ـ عن علي 

  زكاة األموال من كل أربعني درمها قال و قال علي يف كل أربعني دينارا و يف كل عشرين دينارا نصف دينار 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

 ـ عن مكحول عن سليمان بن حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى ـ أوال - ٢٢٨٥
  ليس على املسلم يف عبده و ال فرسه صدقة : يسار عن عراك بن مالك عن أيب هريرة يرفعه 



ليس : مث حدثنا عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول مسعت أبا هريرة يرفعه  - ٢٢٨٦
  على املسلم يف فرسه و ال عبده صدقة 

ا آخرهم يزيد بن جابر قال مسعت عراك بن مالك يقول مسعت أبا هريرة ـ و مل يرفعه يزيد ـ مث حدثن - ٢٢٨٧
  ليس على املسلم يف فرسه و ال عبده صدقة : قال 

باب ذكر اخلرب املستقصى للفظة املختصرة اليت ذكرهتا يف صدقة الرقيق و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و 
  الرقيق صدقة األموال دون صدقة الفطر  سلم إمنا عفا عن الصدقة يف

حدثنا حممد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أيب مرمي أخربنا نافع بن يزيد حدثين جعفر بن ربيعة عن عراك  - ٢٢٨٨
ليس على املسلم يف عبده و ال فرسه صدقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن مالك عن أيب هريرة قال 

  إال صدقة الفطر 

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثنا عمي أخربين خمرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال مسعت أبا  - ٢٢٨٩
  ليس يف العبد صدقة إال صدقة الفطر : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : هريرة حيدث 

  باب ذكر السنة الدالة على معىن أخذ عمر بن اخلطاب عن اخليل و الرقيق و

لصدقة و الدليل على أنه إمنا أخذها منهم إذ جادت أنفسهم و كانت بإعطائها متطوعني بالدفع ال أن الصدقة ا
كانت واجبة على اخليل و الرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة اخليل و الرقيق أن النيب صلى 

  قيق اهللا عليه و سلم و الصديق قبله مل يأخذا صدقة اخليل و الر

حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن أيب إسحق عن حارثة بن مضرب  - ٢٢٩٠
خيال و رقيقا حنب أن يكون لنا فيها زكاة و : إنا قد أصبنا أموال : جاء ناس من أهل الشام إىل عمر فقالوا : قال 

: حاب حممد صلى اهللا عليه و سلم و فيهم علي فقال علي ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أص: طهورا فقال 
  هو حسن إن مل تكن جزية يؤخذون هبا راتبة 

فسنة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أن ليس يف أربع من اإلبل صدقة إال أن يشاء رهبا و قوله يف : قال أبو بكر 
ليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا و يف الرقة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة شاة واحدة ف: الغنم 

ربع العشر فإن مل يكن إال تسعني و مائة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا داللة على أن صاحب املال إن أعطى 
صدقة من ماله و إن كانت الصدقة غري واجبة يف ماله فجائز لإلمام أخذها إذا طابت نفس املعطي و كذلك الفاروق 

لقوم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم و الصديق قبله مل يأخذا صدقة اخليل و الرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء ملا أعلم ا
الصدقة من اخليل و الرقيق متطوعني جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح املصطفى صلى اهللا عليه و سلم أخذ 

  ائيت درهم من الورق الصدقة مما دون مخس من اإلبل و دون أربعني من الغنم و دون م
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب ذكر إسقاط الصدقة عن احلمر مع الدليل على إسقاطها عن اخليل



و الدليل على أن اهللا عز و جل إمنا أمر نبيه صلى اهللا عليه و سلم بأخذ الصدقة من بعض أموال املسلمني ال من 
إذ اسم املال واقع على اخليل و } صدقة تطهرهم و تزكيهم هبا  خذ من أمواهلم{ : مجيع أمواهلم يف قوله عز و جل 

احلمري مجيعا فبني به النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي واله اهللا بيان ما أنزل عليه إن اهللا إمنا أمره بأخذ الصدقة من 
  بعض أموال املسلمني ال من مجيعها 

زيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أيب حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساين حدثنا ي - ٢٢٩١
ما من عبد له مال ال يؤدي زكاته إال مجع : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 

يوم القيامة حتمى عليه صفائح يف جهنم و كوى هبا جنبه و ظهره حىت يقضى اهللا بني عباده يف يوم كان مقداره 
ني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما اجلنة و إما إىل النار و ذكر احلديث بطوله يف قصة اإلبل و الغنم قال مخس

اخليل معقودة يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة و اخليل لثالثة هي لرجل أجر و : و اخليل ؟ قال : قيل يا رسول اهللا 
فالذي يتخذها يف سبيل اهللا و يعدها له ال يغيب يف بطوهنا شيئا  لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي هي له أجر

إال كتب له هبا أجر و لو عرض مرجا أو مرجني فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطوهنا أجر و لو 
استنت شرفا أو شرفني كتب له بكل خطوة خطاها أجرا و لو عرض هنر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت يف 

وهنا منه أجر حىت ذكر األجر يف أرواثها و أبواهبا و أما اليت هي له ستر فالذي يتخذها تعففا و جتميال و تسترا و بط
ال حيبس حق ظهورها و بطوهنا يف يسرها و عسرها و أما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا و بطرا و بذخا عليهم 

فمن يعمل مثقال { : فيها شيئا إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة  ما أنزل اهللا علي: فاحلمر يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
  } ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره * ذرة خريا يره 

  باب الرخصة يف تأخري اإلمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه و إباحة بعثة مواشي

  الصدقة إىل الرعي إىل أن يرى اإلمام قسمها 

د بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أيب قالبة عن عمرو بن جبدان حدثنا احلسني بن احلسن أخربنا يزي - ٢٢٩٢
أبد فيها يا أبا : اجتمعت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غنم من غنم للصدقة قال : قال مسعت أبا ذر يقول 

  فبدوت فيها إىل الربذة فذكر احلديث : ذر قال 
والترمذي من طريق خالد وقال  ٣٣٢وأخرجه أبو داود إسناده ضعيف عمرو بن جبدان جمهول : قال األعظمي 

 - ٢١٣/  ١الترمذي ( حديث حسن صحيح وصحح األستاذ أمحد شاكر رمحه اهللا هذا احلديث يف تعليق طويل 
  ال يعرف حاله : لكن اإلشكال يف عمرو بن جبدان وهو جمهول كما قال احلافظ )  ٢١٦

  مجاع أبواب صدقة الورق

  ة عما دون مخس اواق من الورقباب إسقاط فرض الزكا

عن : حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد األعلى حدثنا عبد اهللا عن عمر بن حيىي عن أيب سعيد اخلدري  - ٢٢٩٣
  ليس فيما دون مخس أواق صدقة : النيب صلى اهللا عليه و سلم 



سعيد عن عمرو بن حيىي  حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا محاد ـ يعين ابن زيد ـ حدثنا حيىي بن - ٢٢٩٤
ليس فيما دون مخس اواق صدقة و ال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 

  فيما دون مخس ذود صدقة و ال فيما دون مخسة أوسق صدقة 

  باب الدليل على أن اخلمسة األواق هي مائيت درهم

د بن هارون أخربنا حيىي بن سعيد أن عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حدثنا أمحد بن عبدة أخربنا يزي - ٢٢٩٥
ليس فيما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حسني املازين أخربه عن أبيه أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول 

  دون مخسة أوسق صدقة و ال فيمل دون مخس أواق صدقة و األواق مائتا درهم 
  حيح ومل أجد األواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة إسناده ص: قال األعظمي 

  باب ذكر مبلغ الزكاة يف الورق إذا بلغ مخس أواق

حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثين أيب : حدثنا بندار و أبو موسى و حممد بن حيىي و يوسف بن موسى قالوا  - ٢٢٩٦
ه حني استخلف كتب له بسم اهللا الرمحن الرحيم أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عن: عن مثامة حدثين أنس بن مالك 

هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املسلمني اليت أمر هبا رسوله فذكروا احلديث 
و يف الرقة ربع العشر فإن مل تكن إال تسعني و مائة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا و قال : و قالوا يف احلديث 

  فإن مل يكن مال إال تسعني و مائة : موسى أبو 

باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على املائتني من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غري واجبة على ما 
  زاد على املائتني درهم حىت تبلغ الزيادة أربعني درمها 

: سحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أيب إ - ٢٢٩٧
هاتوا ربع العشور من كل أربعني درمها و ليس فيما دون املائتني شىيء فإذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كانت مائيت درهم ففيها مخسة دراهم فما زاد فعلى ذلك احلساب 

  رق يف لغةباب ذكر الدليل على أن الزكاة غري واجبة على احللي إذ إسم الو

  العرب الذين خوطبنا بلغتهم ال يقع على احللي الذي هو متاع ملبوس 

و أخربنيه عياض بن عبد اهللا الفهري عن أيب : حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قال  - ٢٢٩٨
عمر و حيىي بن عبد اهللا الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال و حدثنيه عبد اهللا بن 

عن رسول اهللا : بن سامل و مالك بن أنس و سفيان الثوري عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 
  صلى اهللا عليه و سلم ـ يعين ـ مبثل حديث أيب سعيد ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة احلديث بتمامه 



حدثنا ابن وهب أخربين عياض بن عبد اهللا عن أيب الزبري عن جابر بن عبد  حدثنا يونس بن عبد األعلى - ٢٢٩٩
ـ يعين ـ ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة و : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يونس : اهللا 

  ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة و ليس فيما دون مخس أوسق من التمر صدقة 
ا احلديث يف كتاب ابن وهب يف عقب خرب مالك عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن هذ: قال أبو بكر 

  مثله ـ يعين ـ مثل حديث أيب سعيد : أبيه عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف خرب عياض 

  مجاع أبواب صدقة احلبوب و الثمار

  باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون مخسة أوسق

  ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة : خرب أيب سعيد : ل أبو بكر قا - ٢٣٠٠

  باب إجياب الصدقة يف الرب و التمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما مخسة أوسق

حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن حيىي بن  - ٢٣٠١
ال حتل يف الرب و التمر زكاة حىت : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ع: عمارة عن أبيه عن سعيد اخلدري 

  يبلغ مخسة أوسق و ال حتل يف الورق زكاة حىت تبلغ مخس أواق و ال حتل يف اإلبل زكاة حىت تبلغ مخسة ذود 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

الرب الزكاة إذا بلغ مخسة أوساق و يف التمر إذا باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أوجب يف 
  بلغ مخسة أوساق ال إذا بلغ الرب و التمر مخسة أوساق إذا ضم أحدمها إىل اآلخر 

حدثنا نصر بن علي اجلهضمي و أمحد بن املقدام قاال حدثنا بشر ـ و هو ابن املفضل ـ حدثنا عمارة  - ٢٣٠٢
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : سعيد اخلدري يقول بن غزية عن حيىي بن عمارة قال مسعت أبا 

  ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة و ليس فيما دون مخس أواق صدقة ليس فيما دون مخسة ذود صدقة 

حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثين مالك أن حممدا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة  - ٢٣٠٣
ليس فيما دون مخس : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ه أن أبا سعيد اخلدري أخربه حدثه أن أباه أخرب

  أواق صدقة و ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة و ليس فيما دون مخسة أوساق من التمر صدقة 

  باب إجياب الصدقة يف الزبيب إذا بلغ مخسة أوسق و يف القلب من هذا اإلستاذ

  رب مما مسعه عمرو بن دينار من جابر علمي ليس هذا اخل

حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد املوصلي حدثنا حممد بن مسلم يعين الطائفي عن عمرو بن  - ٢٣٠٤
ليس على الرجل املسلم زكاة يف كرمه و ال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : دينار عن جابر بن عبد اهللا 

  مخسة أوسق زرعه إذا كان من 



إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله املصنف باالنقطاع كما يف الذي بعده ويغين عنه حديث أيب سعيد : قال 
  الذي قبله 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرازق أخربنا حممد بن إسحق و حدثنا حممد أيضا حدثنا اهليثم بن مجيل  - ٢٣٠٥
أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهري حدثنا حممد بن مسلم الطائفي و حدثنا أخربنا حممد بن مسلم و حدثنا حممد 

فذكروا مجيعا : أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي حدثنا سعيد بن أيب مرمي أخربنا حممد بن مسلم الطائفي 
قال رسول : عن جابر و أيب سعيد اخلدري قال : احلديث حنو حديث منصور بن زيد غري أن داود بن عمرو قال 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قال أبو بكر هذا اخلرب مل يسمعه عمرو بن دينار من جابر 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخربين عمرو بن دينار قال مسعته عن جابر بن  - ٢٣٠٦
أوسق من احلب صدقة و ليس فيما دون ليس فيما دون مخسة : عبد اهللا عن غري واحد عن جابر بن عبد اهللا قال 

  مخسة أوسق من احللو صدقة 
يعين باحللو التمر و هذا هو الصحيح ال رواية حممد بن مسلم الطائفي و ابن جريح أحفظ من عدد : قال أبو بكر 

  مثل حممد بن مسلم 
  إسناده حسن لغريه : قال األعظمي 

ر و الفرق بني الواجب يف الصدقة فيما سقته السماء أو باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة يف احلبوب و الثما
  األهنار أو مها و بني ما سقي بالرشاء و الدوايل 

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عمر إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن  - ٢٣٠٧
حق بن خزمية قال مسعت أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل بن حممد بن إسحق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن إس

وجدت يف كتايب خبط يدي و تقيدي و مساعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سامل بن : وهب و هو يقول 
فيما سقت السماء العشر و فيما سقي بالسانية نصف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عبد اهللا عن ابن عمر 

  العشر 
  إسناده صحيح :  قال األعظمي

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا سعيد بن أيب مرمي أخربنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن  - ٢٣٠٨
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا : سامل بن عبد اهللا عن أبيه 

  العشور و فيما سقي بالنضح نصف العشر 
  البعل : العشري : حدثين يونس بن يزيد قال الشافعي : مد مرة فقال حدثنا حم

  البعل ما شرب بعروقه من غري سقي املاء : مسعت أبا عثمان البغدادي حيكي عن أيب عبيد عن األصمعي قال : قال 

و الزبري حدثنا يونس بن عبد األعلى خبرب غريب حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث قال حدثين أب - ٢٣٠٩
: قال عمرو و حدثين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يذكر : و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال 



  فيما سقت األهنار و الغيم العشور و فيما سقي بالسانية نصف العشر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  و الغيم : بري حدثه مل يقل عيسى أن أبا الز: قال أبو بكر قال لنا يونس مرة 

  باب ذكر مبلغ الوسق إن صح اخلرب و ال خالف بني العلماء يف مبلغه على ما

  روي يف هذا اخلرب إل أن أبا البحتري ال أحسبه مسع من أيب سعيد 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي قال مسعت إدريس األودي يذكر و  - ٢٣١٠
دثنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي حدثنا حممد بن عبيد عن إدريس األودي عن عمرو بن مرة عن أيب ح

  ليس فيما دون مخسة أوساق زكاة و الوسق ستون خمتوما : البختري عن أيب سعيد يرفعه قال 
قد بينت مبلغ الصاع يف يريد املختوم الصاع و ال خالف بني العلماء أن الوسق ستون صاعا و : قال أبو بكر 

  كتاب األميان و النذور يف ذكر كفارة اليمني 
  إسناده ضعيف منقطع : قال األعظمي 

و ال تيمموا اخلبيث منه تنفقون و { باب الزجر عن إخراج احلبوب و التمور الردئية يف الصدقة قال اهللا عز و جل 
  } لستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه 

عيسى حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن حممد بن ابن حفصة عن الزهري عن أيب أمامة بن حدثنا حممد بن  - ٢٣١١
وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون { كان أناس يتالءمون بئس أمثارهم فأنزل اهللا عز و جل : سهل بن حنيف قال 

  } ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه 
  اجلعرور و عن لون حبيق  قال فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لونني

  إسناده صحيح مبا بعده : قال األلباين 

حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا عبد اهللا بن وهب حدثين عبد اجلليل بن محيد اليحصيب أن ابن  - ٢٣١٢
يث و ال تيمموا اخلب{ : شهاب حدثه قال حدثين أبو أمامة بن سهل بن حنيف يف هذه اآلية اليت قال اهللا عز و جل 

  هو اجلعرور و لون حبيق هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تؤخذوا يف الصدقة : قال } منه تنفقون 
قال أبو بكر أسند هذا اخلرب سفيان بن حسني و سليمان بن كثري مجيعا روياه عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل عن 

  أبيه 
  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

د بن حيىي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعىن أيب العوام ـ عن سفيان بن حسني عن حدثنا حمم - ٢٣١٣
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصدقة فجاء رجل : الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال 

من جاء هبذا و كان ال  :من هذا السخل بكباس قال سفيان يعىن الشيص فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
و هنى رسول اهللا : قال } و ال تيمموا اخلبيث منه تنفقون { : جييء أحد شيء إال نسب إال الذي جاء به و نزلت 

  صلى اهللا عليه و سلم عن اجلعرور و لون احلبيق أن تؤخذا يف الصدقة 



  لونان مثر من مثر املدينة : قال الزهري 
   ١٥٢٥نه يف صحيح أيب داود حديث صحيح وبيا: قال األلباين 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن حيىي عن العباس بن سهل بن  - ٢٣١٤
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام تبوك حىت جئنا وادي : سعد الساعدي عن أيب محيد الساعدي قال 

أخرصوا فخرص القوم و خرص : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه القرى فإذا امرأة يف حديقة هلا فقال 
إحصى ما خيرج منها : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة أوسق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمرأة 

حىت جئنا وادي  حىت أرجع إليك إن شاء اهللا فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل تبوك مث أقبل و أقبلنا معه
  عشرة أوسق خرص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كم جاء حديقتك ؟ قالت : القرى فقال للمرأة 

  باب وقت بعثة اإلمام اخلارص خيرص الثمار

و الدليل على أن الثمار خترص كي حتصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق و خيري اخلارص 
أن يأخذ مجيع الثمرة و يضمن العشر أو نصف العشر للصدقة و بني أن يدفع مجيع الثمر إىل  صاحب الثمرة بني

اخلارص و يضمن له اخلارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار 
  ا اخلرب من ابن شهاب مما سقيت بالرشاء و الدوايل إن صح اخلرب فإين أخاف أن يكون ابن جريح مل يسمع هذ

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرازق أخربنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا قالت  - ٢٣١٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حني يطيب : ـ و هي تذكر شأن خيرب ـ 

أخذوها بذلك اخلرص أم يدفعه اليهود بذلك و إمنا كان رسول اهللا أول الثمر قبل أن تؤكل مث خيري اليهود بأن ي
  صلى اهللا عليه و سلم أمر باخلرص لكي حتصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال 

  باب السنة يف خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مترا

ليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد اهللا بن نافع عن حممد بن صاحل التمار عن ابن شهاب حدثنا الربيع بن س - ٢٣١٦
خترص كما : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف زكاة الكرم : عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن أسيد 

  خيرص النخل مث تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل مترا 
ن سعيدا مل يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا يف اإلسناد وهو إسناده ضعيف أل: قال األلباين 

  الصواب عند مجع من األئمة 

أن رسول اهللا صلى : رواه عبد الرمحن بن إسحق أخربين الزهري عن سعيد بن املسيب : قال أبو بكر  - ٢٣١٧
: خل مث تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى مترا قال اهللا عليه و سلم أمر عتاب بن أسيد أن خيرص العنب كما خيرص الن

  فتلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف النخل و العنب 
  حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرمحن بن إسحق 



  قال أبو بكر أسند هذا اخلرب مجاعة ممن رواه عن عبد الرمحن بن إسحق 
  ف وهو مكرر ما قبله إسناده ضعي: قال 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي حدثنا عبد اهللا بن رجاء عن عباد بن إسحق و  - ٢٣١٨
حدثنا حممد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرمحن بن إسحق عن الزهري عن سعيد 

  ون قوله فتلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف النخل و العنب هبذا اخلرب د: بن املسيب عن عتاب بن أسيد 
  قال أبو بكر عباد هو لقبه و امسه عبد الرمحن 

  إسناده حسن لغريه : قال األعظمي 

باب السنة يف قدر ما يؤمر اخلارص بتركه من الثمار فال خيرصه على صاحب املال ليكون قدر ما يآكله رطبا و 
  تمر غري داخل فيما خيرج منه العشر أو نصف العشر يطعمه قبل يبس ال

حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي و حممد عن شعبة قال مسعت خبيب بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن  - ٢٣١٩
: أتانا و حنن يف السوق فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعود بن دينار عن سهل بن أيب حثمة قال 

  فخذوا و دعوا الثلث فإن مل تأخذوا أو تدعوا الثلث ـ شك شعبة يف الثلث ـ فدعوا الربع إذا خرصتم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثناه حممد بن حيىي حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن  - ٢٣٢٠
إذا خرصتم فخذوا و دعوا : ى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صل: مسعود بن ينار عن سهل بن أيب حثمة قال 

  الثلث فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب فرض إخراج الصدقة يف العسر و اليسر و التغليظ يف منع الزكاة يف العسر

أن : أيب هريرة حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خالس عن  - ٢٣٢١
ما من صاحب إبل ال تؤدي حقها من جندهتا و رسلها إال جيء به يوم القيامة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أوفر ما كانت فيبطح هلا بقاع قرقر ختبطه بقوائمها و تطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أوهلا حىت يقضي بني 
م ال يؤدي حقها من جندهتا و رسلها إال جيء به يوم القيامة أوقر ما اخلالئق مث يرى سبيله و ما من صاحب غن

كانت فيبطح هلا بقاع قرقر تنطحه بقروهنا و تطؤه بأظالفها كلما تصرم آخرها كر عليه أوهلا حىت يقضي بني 
فر ما اخلالئق مث يرى سبيله و ما من صاحب غنم ال يؤدي حقها من جندهتا و رسلها إال جيء به يوم القيامة أو

كانت و أكثر ما كانت فيبطح هلا بقاع قرقر فتنطحه بقروهنا و تطأه بأظالفها كلما تصرم آخرها كر عليه أوهلا حىت 
  يقضى بني اخلالئق مث يرى سبيله أو سبيله 

  ال أدري بالرفع أو بالنصب : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال 



عليه و سلم إمنا أراد بالنجدة و الرسل يف هذا املوضع العسر و اليسر و أراد باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا 
  بقوله من جندهتا و رسلها أي و يف جندهتا و رسلها 

أنه : حدثنا عبيدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن قتادة عن أيب عمر الغداين  - ٢٣٢٢
نعم يل محر : هذا من أكثر الناس ماال فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال  :مر عليه رجل من بين عامر فقيل 

إياك و إخفاف اإلبل و إياك و أظالف الغنم إين مسعت : أويل مائة أدما و يل كذا و كذا من الغنم فقال أبو هريرة 
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ا و رسلها عسرها و يسرها إال برز هلا بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما ما من رجل يكون له إبل ال يؤدي حقها يف جندهت
يكون و أشده ما أمسنه أو أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أوالها يف 

ا يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضي بني الناس فريى سبيله و ما من عبد يكون له غنم ال يؤدي حقه
جندهتا و رسلها ـ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ و جندهتا و رسلها عسرها و يسرها إال برز هلا بقاع قرقر 

كأفذ ما يكون و أشده و أمسنه و أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأظالفها و تنطحه بقروهنا كلما جازت عليه 
ف سنة حىت يقضي بني الناس فريى سبيله و ما من رجل له أخراها أعيدت عليه أوالها يف يوم كان مقداره مخسني أل

بقر ال يؤدي حقها يف جندهتا و رسلها و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم و جندهتا و رسلها عسرها و يسرها إال 
 برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أمسنه ـ أو أعظمه ـ شك شعبة فتطؤه بأظالفها و تنطحه بقروهنا كلما

جازت عليه أخراها أعيدت عليه أوالها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضي بني الناس فريى سبيله 
و متنح العزيزة و تفقر الظهر و تطرق الفحل : تعطي الكرمية : فقال له العامري و ما حق اإلبل يا أبا هريرة ؟ قال 

  و تسقي اللنب 
  زيد بن هارون عن شعبة مل يرو هذا احلديث غري ي: قال أبو بكر 

  أبو عمرو الغداين مقبول وقد توبع يف هذه الرواية : إسناده حسن لغريه قال احلافظ : قال األعظمي 

  باب ذكر أخذ الصدقة من املعادن إن صح اخلرب فإن يف القلب من إتصال هذا

  اإلسناد 

و بن حممد الدراوردي ـ عن ربيعة ـ و حدثنا حممد بن حيىي حدثنا نعيم بن محاد حدثنا عبد العزيز ـ ه - ٢٣٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ من معادن : هو ابن أيب عبد الرمحن ـ عن احلارث بن بالل عن أبيه 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : القبيلة الصدقة و أنه أقطع بالل بن احلارث العقيق أمجع فلما كان عمر قال لبالل 
  فقطع عمر بن اخلطاب للناس العقيق : جزة عن الناس مل يقطعك إال لتعمل قال سلم مل يقطعك لتح

  إسناده ضعيف جلهالة احلارث بن بالل وهو ابن احلارث املزين وضعف نعيم بن محاد : قال األلباين 

  باب ذكر صدقة العسل إن صح اخلرب فإن يف القلب من هذا اإلسناد

ـ و هو ابن عبد الرمحن بن احلارث ـ و حدثناه مرة حدثنا مغرية بن  حدثنا أمحد بن عبدة عن املغرية - ٢٣٢٤
أن بين شبابة ـ بطن من فهم ـ كانوا : عبد الرمحن حدثين أيب عبد الرمحن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 



يني يؤدون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عسل هلم العشر من كل عشر قرب قربة و كان حيمي هلم واد
إمنا ذاك : فلما كان عمر بن اخلطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد اهللا الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا و قالوا 

شيء كنا نؤديه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكتب سفيان إىل عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن اخلطاب 
ىل من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إىل رسول اهللا رضي اهللا عنه إمنا النحل ذباب غيث يسوقه اهللا رزقا إ

صلى اهللا عليه و سلم فاحم هلم وادييهم و إال فخل بني الناس و بينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إىل رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم و محى هلم وادييهم 

  إسناده حسن : قال األلباين 

ـ : وهب حدثين أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حدثنا الربيع حدثنا ابن  - ٢٣٢٥ أن بين شبابة 
  بطن من فهم ـ فذكر مثل حديث املغرية بن عبد الرمحن سواء 

هذا اخلرب إن ثبت ففيه ما دل على أن بين شبابة إمنا كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة ال ألن : قال أبو بكر 
ني بالدفع حلماهم الواديني أال تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد اهللا و العشر واجب عليهم يف العسل بل متطوع

كتاب عمر بن اخلطاب إىل سفيان ألهنم إن أدوا ما كانوا يؤدون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيمى هلم 
لصدقة الواجب عليه يف وادييهم و إال خلى بني الناس و بني الواديني و من احملال أن ميتنع صاحب املال من أداء ا

ماله إن مل حيمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكالء و غري جائز أن حيمى اإلمام لبعض أهل املواشي أرضا ذات الكال 
ليؤدي صدقة ماله إن مل حيم هلم تلك األرض و الفاروق رمحه اهللا قد علم أن هذا اخلرب بأن بين شبابة قد كانوا 

ليه و سلم من العسل العشر و أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان حيمي هلم الواديني يؤدون إىل النيب صلى اهللا ع
فأمر عامله سفيان بن عبد اهللا أن حيمى هلم الواديني إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إىل النيب صلى اهللا عليه 

رمحه اهللا أخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم و سلم و سلم و إال خلى بني الناس و بني الواديني و لو كان عند الفاروق 
العشر من غلهم على معىن اإلجياب كوجوب صدقة املال الذي جيب فيه الزكاة مل يرض بامتناعهم من أداء الزكاة و 
لعله كان حيارهبم لو امتنعوا من أداء ما جيب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رمحه اهللا مع أصحاب النيب صلى 

ه و سلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان اهللا علي
يؤديه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم و الفاروق رمحه اهللا قد واطأه على قتاهلم فلو كان أخذ النيب صلى اهللا عليه و 

لوجوب لكان احلكم عنده فيهم كاحلكم فيمن امتنع سلم العشر من حنل بين شبابة عند عمر بن اخلطاب على معىن ا
  عند وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم من أداء الصدقة إىل الصديق و اهللا أعلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إجياب اخلمس يف الركاز

ن أيب هريرة حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخربين ابن شهاب عن أيب سلمة ع - ٢٣٢٦
و ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة و حدثنا عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري حدثنا أبو 
: عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب و عن ابن سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال 

و البئر جبار و املعدن جبار و يف الركاز اخلمس غري أن عمرا العجماء جبار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مل يذكر املعدن 



  خرجت طرق هذا اخلرب يف كتاب الديات : قال أبو بكر 
  اجلبار اهلدر : حدثنا علي بن حجر حدثنا اهليثم بن محيد عن العالء بن احلارث عن مكحول قال 

ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم عن يونس قال قال ابن  حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب و أخربين
  اجلبار الذي ال دية له : شهاب 

  اجلبار الذي ال دية له : مسعت حممد بن حيىي عن إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك 

  باب وجوب اخلمس فيما يوجد يف اخلرب العادي من دفن اجلاهلية

اهلية إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم إن ثبت هذا اخلرب عنه ـ قد فرق بني و الدليل على أن الركاز ليس بدفن اجل
  املوجود يف اخلرب العادي و بني الركاز فأوجب فيهما مجيعا اخلمس 

حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث و هشام بن سعد عن عمرو بن  - ٢٣٢٧
: أن رجال من مزينة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : و بن العاص شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر

عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه و إال : فكيف ترى فيما يوجد يف الطريق امليتاء أو يف القرية املسكونة ؟ قال 
ء و القرية غري املسكونة ففيه و يف فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه و ما كان يف الطريق غري امليتا

  الركاز اخلمس 
  إسناده حسن للخالف املعروف يف عمرو بن شعيب عن أبيه : قال األلباين 

عبد اهللا بن : روى هذا اخلرب حممد بن إسحق عن حممد بن شعيب عن أبيه عن جده عن : قال أبو بكر  - ٢٣٢٨
  لى اهللا عليه و سلم مسعت رجال من مزينة يسأل رسول اهللا ص: عمرو قال 

  حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن حممد بن إسحق 

  باب الرخصة يف تقدمي الصدقة قبل حلول احلول على املال و الفرق بني الفرض

  الذي جيب يف املال و بني الفرض الواجب على البدن 

سى بن عقبة عن أيب الزناد عن حدثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا قال حدثين أيب حدثين إبراهيم عن مو - ٢٣٢٩
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز : عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن أيب هريرة قال 

  منع ابن مجيل و خالد بن الوليد و العباس بن عبد املطلب أن يتصدقوا : 
  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباين 

حلسن بن حممد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة حدثنا ا - ٢٣٣٠
  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر بن اخلطاب ساعيا على الصدقة : قال 

ة حدثنا حممد بن حيىي ثنا علي بن عياش احلمصي حدثنا شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هرير
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصدقة فقيل منع ابن مجيل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد : قال قال عمر 

  : املطلب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ده ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان فقريا أغناه اهللا و أما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه و أعب
  يف سبيل اهللا أما العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  و أما العباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهي علي و مثلها معها : قال أبو بكر قال يف خرب ورقاء 
  أما العباس بن عبد املطلب فهي له و مثلها معها : و قال يف خرب موسى بن عقبة 

أما العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهي عليه و : خرب شعيب بن ابن محزة  و قال يف
  مثلها معها 

أي فهي له علي فأما اللفظة اليت : فخرب موسى بن عقبة فهي له و مثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء 
ن معناها فهي له علي ما بينت يف غري موضع من كتبنا أن ذكرها شعيب بن أيب محزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكو

هلم : فمعىن } أولئك هلم اللعنة و هلم سوء الدار { : عليه يعين له و له يعين عليه كقوله جل و عال : العرب تقول 
عليه يف  اللعنة أي عليهم اللعنة و حمال أن يترك النيب صلى اهللا عليه و سلم للعباس بن عبد املطلب صدقة قد وجبت

ماله و بعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه و العباس من صليبة بين هاشم ممن حرم عليه صدقة غريه أيضا 
فكيف صدقة نفسه و النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أخرب أن املمتنع من أداء صدقته يف العسر و اليسر يعذب يوم 

ذكرناها يف موضعها يف هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول  القيامة يف يوم مقداره مخسني ألف سنة بألوان عذاب قد
ـ صدقة قد وجبت عليه آلهل سهمان الصدقة أو يبيح  على النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يترك لعمه ـ صنو أبيه 

وله فهى له و ق: له ترك أدائها و إيصاهلا إىل مستحقيها هذا ما ال يتومهه عندي عامل و الصحيح يف هذه اللفظة قوله 
فهي علي و مثلها معها أي إين قد استعجلت منه صدقة عامني فهذه الصدقة اليت أمرت بقبضها من الناس هي : 

للعباس علي و مثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى احلجاج بن دينار ـ و إن كان يف القلب منه ـ عن احلكم 
لب سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سلم عن حجية بن عدي عن علي بن أيب طالب أن العباس بن عبد املط

  يف تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك 

حدثناه حممد بن حيىي و علي بن عبد الرمحن بن املغرية املصري قاال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا  - ٢٣٣١
  قبل أن حتل : ل غري أن علي بن عبد الرمحن مل يق: إمساعيل بن زكريا األسدي عن احلجاج بن دينار 

  حديث حسن بشواهده : قال األلباين 

  باب احتساب ما قد حبس املؤمن السالح و العبد يف سبيل اهللا من الصدقة إذا

فأما خالد فإنكم : يف خرب أيب هريرة : وجبت فهذه املسألة أيضا من باب تقدمي الصدقة قبل وجوهبا قال أبو بكر 
ده يف سبيل اهللا و النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أجاز خلالد بن الوليد أن تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه و أعب

  حيتسب ما قد حبس من األدراع و األعبد يف سبيل اهللا من الصدقة اليت أمر بقبضها 

  باب استسالف اإلمام املال آلهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت

  بعد االستسالف 



زهر بن عبد ربه بن اجلارود بن مرادس بن هرمزان موىل عمر بن اخلطاب حدثنا حدثنا علي بن األ - ٢٣٣٢
أن النيب صلى : مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

: ل أليب رافع إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قا: اهللا عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقال 
أعطه فإن : أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إال رباعا أو صاعدا فأخربت بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  خري الناس أحسنهم قضاء 

  مجاع أبواب ذكر السعاية على الصدقة

  باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خرب جممل غري مفسر

ابن فضيل حدثنا حممد بن إسحق و حدثنا حممد بن حيىي األزدي حدثنا يزيد حدثنا علي بن املنذر حدثنا  - ٢٣٣٣
: بن هارون أخربنا حممد بن إسحق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة عن عقبة بن عامر اجلهين قال 

  ال يدخل صاحب مكس اجلنة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  اجلهين : عشار مل ينسب على عبد الرمحن بن مشاسة و مل يقل ـ يعين ـ ال: قال يزيد 

  إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن التغليظ يف العمل على السعاية املذكور يف خرب عقبة هو يف الساعي إذا مل يعدل يف عمله و 
  عدل الساعي فيما يتوىل منها و تشبيهه بالغازي يف سبيل اهللا  جار و ظلم و فضل السعاية على الصدقة إذا

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أمحد بن خالد الوهيب حدثنا حممد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن  - ٢٣٣٤
غازي العامل على الصدقة باحلق كال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممود بن لبيد عن رافع بن خديج قال 

  يف سبيل اهللا حىت يرجع إىل بيته 
  إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما يف رواية ألمحد : قال األلباين 

  باب يف التغليظ يف االعتداء يف الصدقة و متثيل املعتدي فيها مبانعها

د عن يزيد بن أيب حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن احلارث و الليث بن سع - ٢٣٣٥
اإلميان ملن ال أمانة له و : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك 

  املعتدي يف الصدقة كمانعها 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

قاال حدثنا عبد اهللا بن حدثنا زكريا بن حيىي بن أبان املصري حدثنا عمرو بن خالد و علي بن معبد مجيعا  - ٢٣٣٦
أن رسول : عمرو اجلزري عن زيد بن أيب أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسني حدثتنا أم سلمة 
يا رسول : اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينما هو يوم يف بيتها و عنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال 

كذا و كذا قال الرجل فإن فالنا تعدي : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا صدقة كذا و كذا من التمر ؟ فقا
فكيف إذا سعى عليكم من : علي فأخذ مين كذا و كذا فازداد صاعا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



إن كان يا رسول اهللا : يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي ؟ فخاض الناس و هبرهم احلديث حىت قال رجل منهم 
رجال غائبا عند إبله و ماشيته و زرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه احلق فكيف يصنع و هو عنك غائب ؟ فقال 

من أدى زكاة ماله طيب النفس هبا يريد وجه اهللا و الدار اآلخرة مل يغيب شيئا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  احلق فأخذ سالحه فقاتل فقتل فهو شهيد  من ماله و أقام الصالة مث أدى الزكاة فتعدى عليه

  إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه : قال األلباين 

  باب التغليظ يف غلول الساعي من الصدقة

حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أيب رافع أخربه عن  - ٢٣٣٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى العصر ذهب إىل بين عبد  :الفضل بن عبيد اهللا عن أيب رافع قال 

فبينما النيب صلى اهللا عليه و سلم مسرعا إىل املغرب : األشهل فتحدث عندهم حىت يتحدث للمغرب قال أبو رافع 
إمش  مالك ؟: أف لك أف لك فكرب ذلك يف ذرعي فاستأخرت و ظننت أنه يريدين فقال : مررنا بالبقيع فقال 

ال و لكن هذا فالن بعثته ساعيا على بين فالن فغل : أففت يل قال : و مالك ؟ قلت : أحدثت حدثا ؟ قال : فقلت 
  منرة فدرع على مثلها من النار 

  الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معىن السرقة : قال أبو بكر 
قال حدثين منبوذ رجل من آل أيب رافع  من طريق ابن جريج ٣٩٢/  ٦إسناده ضعيف رواه أمحد : قال األعظمي 

  منبوذ جمهول : قال احلافظ يف التقريب 

و من { باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل املال أو كثريه عن اإلمام كان ما كتم غلوال قال اهللا عز و جل 
  } يغلل يأت مبا غل يوم القيامة 

قال : اعيل حدثنا قيس عن عدي بن عمرية الكندي قال حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي حدثنا إمس - ٢٣٣٨
من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه خميطا فما فوقه فهو غل يأيت به يوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أقبل مىن عملك قال : القيامة فقال رجل من األنصار أسود كأين أنظر إليه فقال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
و أنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجىيء بقليله و كثريه فما : مسعتك تقول كذا و كذا قال : مل ؟ قال  :

  أوتى منه أخذه و ما هنى عنه انتهى 

  باب التغليظ يف قبول املصدق اهلدية ممن يتوىل السعاية عليهم

أن : ين عروة عن أيب محيد الساعدي حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخرب - ٢٣٣٩
هذا لكم و : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعمل رجال من األزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء قال 

ما بال العامل نبعثه : هذا أهدى يل فخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 
هذا يل و هذا أهدى إيل فهال جلس يف بيت أبيه و بيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم ال و الذي : فيجىيء فيقول 

نفس حممد بيده ال يأيت أحد منكم بشيء إال طيف به يوم القيامة حيمله على عنقه إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا 
  اللهم هل بلغت ثالثا : رأينا عفريت أبطيه مث قال  مث رفع يديه حىت: يتعر قال : خوار أو ثورا له ثوار و رمبا قال 



  باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة مبا غل من الصدقة و أمر اإلمام مبحاسبة

  الساعي إذا قدم من سعايته 

: حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أيب محيد الساعدي قال  - ٢٣٤٠
صلى اهللا عليه و سلم رجال من األزد على صدقات بين سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء  استعمل رسول اهللا

فهال جلست يف بيت أبيك و أمك : هذا ما لكم و هذا هدية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حاسبه قال 
عد فإين أستعمل الرجل منكم على أما ب: حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقا مث خطبنا فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 

هذا مالكم و هذه هدية يل أفال جلس يف بيت أبيه هديته إن كان صادقا و اهللا : العمل مما و ال نيه اهللا فيأيت فيقول 
ال يأخذ أحد منكم شيئا بغري حقه إال لقي اهللا حيمله يوم القيامة فألعرفن أحدا منكم لقي اهللا حيمل بعريا له رغاء أو 

  اللهم هل بلغت بصر عيين و مسع أذين : ا خوار أو شاة تيعر مث رفع يديه حىت رؤي ببياض أبطيه مث يقول بقرة هل

  باب األمر بإرضاء املصدق و إصداره راضيا عن أصحاب األموال

حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا حممد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أيب  - ٢٣٤١
عن داود و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي و عبد  عدي

األعلى عن داود و حدثنا بندار و أبو موسى و حيىي بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخربنا داود بن أيب هند و 
حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي و حممد بن عبد األعلى حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إمساعيل حدثنا داود و 

حدثنا داود و حدثنا حيىي بن : عن داود و قال الصنعاين : حدثنا بشر و هو ابن املفضل قال حيىي : الصنعاين قاال 
 حكيم حدثنا أبو حيىي عبد الرمحن بن عثمان حدثنا داود بن أيب هند عن عامر الشعيب عن جرير بن عبد اهللا البجلي

  إذا أتاكم املصدق فليصدر من عندكم و هو عنكم راض : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 
  هذا حديث الثقفي 

  قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و قال الصنعاين 

حتل هلم  باب الزجر عن استعمال موايل النيب صلى اهللا عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن ال
  الصدقة املفروضة 

حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حدثين يونس عن ابن شهاب عن عبد اهللا بن احلارث بن  - ٢٣٤٢
أخربه أباه ربيعة بن احلارث و العباس بن عبد : نوفل اهلامشي أن عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب 

يا رسول : إئتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقوال له : ربيعة و الفضل بن عباس املطلب قاال لعبد املطلب بن 
اهللا قد بلغنا ما ترى من السن و أحببنا أن تتزوج و أنت يا رسول اهللا أبر و أوصلهم و ليس عند أبوينا ما يصدقان 

و لنصيب منها ما كان فيها من عنا فاستعملنا يا رسول اهللا على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال 
إن رسول اهللا ال و اهللا ال يستعمل أحدا منكم : مرفق قال فأتى علي بن أيب طالب و حنن يف تلك احلال فقال لنا 

هذا من حسدك و قد نلت خري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم : على الصدقة فقال له ربيعة بن احلارث 
أنا أبو حسن القوم و اهللا ال أرمي مكاين هنا حىت يرجع إليكما : جع عليه مث قال حنسدك عليه فألقى رداءه مث اضط



انطلقت أنا و الفضل حىت توافق : ابناكما حبور ما بعثتما به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبد املطلب 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم و صالة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس مث أسرعت أنا و الفضل إىل باب حجرة رسول 

هو يؤمئذ عند زينب بنت جحش فقمنا باب حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ بأذين و أذن الفضل مث 
أخرجا ما تصرران مث دخل فأذن يل و الفضل فدخلنا فتواكلنا الكالم قليال مث كلمته أو كلمه الفضل ـ قد : قال 

فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ث ـ قال شك يف ذلك عبد اهللا بن احلار
سلم ساعة و رفع بصره قبل سقف البيت حىت طال علينا أنه ال يرجع شيئا حىت رأينا زينب تلمع من وراء احلجاب 

صلى اهللا عليه و سلم بيديها أال نعجل و أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف أمرنا مث خفض رسول اهللا 
إن هذه الصدقة إمنا هي أوساخ الناس و ال حتل حملمد و ال آلل حممد أدع يل نوفل بن احلارث : رأسه فقال لنا 

أدع : يا نوفل إنكح عبد املطلب فأنكحين مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فدعى نوفل بن احلارث فقال 
يد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعمله على األمخاس ـ فقال حممية بن جزء ـ و هو رجل من بين زب
انكح الفضل فأنكحه حممية بن جزء مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلمية 

  قم فأصدق عنهما من اخلمس كذا و كذا مل يسمه عبد اهللا بن احلارث : سلم 
  اجلواب : أمحد بن عبد الرمحن احلور قال لنا : قال أبو بكر 

قرأت على حممد بن عزيز األيلي فأخربين ابن سالمة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخربين عبد  - ٢٣٤٣
فرجعنا و على مكانه : مبثله و قال و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا و زاد قال : اهللا بن احلارث بن نوفل اهلامشي 

هل : وجدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبر الناس و أوصلهم قال : ا جئتما به قاال أخربانا م: فقال 
أنا أبو : ال بل صنع بنا خريا من ذلك أنكحنا و أصدق عنا فقال : استعملكما على شيء من هذه الصدقة ؟ قاال 

  احلسن أمل أكن أخربتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة 
هذه اللفظة أنكحنا من اجلنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إىل األمر كما تضيفه إىل الفاعل :  قال أبو بكر

و النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بإنكاح عبد املطلب و الفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف اإلنكاح إىل 
عقد النكاح حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ هو اآلمر به إن مل يكن هو متوليا 

القوم اجللة الرأس من القوم قال لنا يف قوله : أنا أبو احلسن القوم قال لنا أمحد : حدثنا عمي باحلديث بطوله و قال 
  احلور اجلواب : حىت يرجع إليكما أبناكما و حبور ما بعثتما به قال : 

اهللا عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ املوايل من باب الزجر عن استعمال موايل النيب صلى 
  أنفس القوم و الصدقة حترم عليهم كتحرميها على النيب صلى اهللا عليه و سلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع 

 رافع عن أبيه حدثنا حممد بن عبد األعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن احلكم بن عتيبة عن ابن أيب - ٢٣٤٤
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من بين خمروم على الصدقة : موايل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

إنا ال حتل : فأتاه فسأله فقال : ال حىت آتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسأله قال : أصحبين فقلت : فقال يل 
  نفسهم لنا الصدقة و إن موايل القوم من أ

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



خذ من { : باب صالة اإلمام على املأخوذ منه الصدقة إتباعا ألمر اهللا عز و جل بنبيه صلى اهللا عليه و سلم يف قوله 
  } أمواهلم صدقة تطهرهم و تزكيهم هبا و صل عليهم إن صالتك سكن هلم 

أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأين عمرو بن مرة قال  حدثنا حممد بن بشار و حيىي بن حكيم قال حدثنا - ٢٣٤٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى : مسعت عبد اهللا بن أيب أويف يقول 

  اللهم صلي على آل أيب أوىف : عليهم فتصدق أيب بصدقة إليه فقال 

  مجاع أبواب قسم املصدقات و ذكر أهل سهماهنا

  مر بقسم الصدقة يف أهل البلدة اليت تؤخذ منهم الصدقةباب األ

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن  - ٢٣٤٦
ك الفضل بن حممد بن إسحق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن إسحق بن خزمية حدثنا حممد بن عبد اهللا بن املبار

املخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق املكي ـ و كان ثقة و حدثنا جعفر بن حممد حدثنا وكيع عن زكريا 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث : بن إسحق املكي عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي عن أيب معبد عن ابن عباس 

اب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا و أين رسول اهللا فإذا إنك تأيت قوما من أهل كت: معاذا إىل اليمن واليا قال 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن اهللا 

أمواهلم افترض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و كرائم 
  واتق دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها و بني اهللا حجاب 

ادعهم إىل : إن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث معاذ بن جبل إىل اليمن فقال : هذا حديث جعفر قال املخرمي 
فإن : كلها شهادة أن ال إله إال اهللا و إين رسول اهللا فإن هم أجابوا لذلك فأخربهم إن اهللا افترض عليهم و قال يف 

  هم أجابوا لذلك فأخربهم 

باب ذكر حترمي الصدقة املفروضة على النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم و الدليل على أن اهللا عز و جل إمنا أراد 
إىل آخر اآلية بعض الفقراء أو بعض املساكني و بعض العاملني و بعض الغارمني } إمنا الصدقات للفقراء { : بقوله 

اء السبيل فوىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بيان ما نزل عليه يف الكتاب فبني صلى اهللا عليه و سلم أن و بعض أبن
هذه األلفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤالء األصناف الفقراء و املساكني و من ذكر يف هذه اآلية موجودون 

  سلم أن الصدقة ال حتل له و ال ملواليهم يف آل النيب صلى اهللا عليه و سلم و قد أعلم صلى اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا يزيد بن زريع أخربنا شعبة عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب  - ٢٣٤٧
أذكر إين أخذت مترة : سألت احلسن بن علي ما تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : احلوراء قال 

  إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة : تها يف يف فنزعها من يف و قال من متر الصدقة فجعل

حدثنا بندار و أبو موسى قاال حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال مسعت ابن أيب مرمي حيدث عن أيب  - ٢٣٤٨
ى اهللا أذكر من رسول اهللا صل: ما تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : قلت للحسن : احلوراء قال 



عليه و سلم أين أخذت مترة من متر الصدقة فجعلتها يف يف فأنتزعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلعاهبا فألقاها 
إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة و كان يقول : ما عليك من هذه التمرة هلذا الصيب قال : يف التمر فقيل يا رسول اهللا 

  اخلري طمأنينة و أن الكذب ريبة مث ذكر احلديث  دع مار يريبك إىل ما ال يريبك فإن
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر البيان أن على أولياء األطفال من آل النيب صلى اهللا عليه و سلم منعهم من أكل ما حرم على البالغني 

قلت للحسن : يبان قال حدثنا حممد بن بشار حدثنا ابن أيب عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن ش - ٢٣٤٩
أذكر أنه أدخلين معه غرفة الصدقة فأخذت مترة : ما تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : بن علي 

  ألقها فإهنا ال حتل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال أحد من أهل بيته : فألقيتها يف يف فقال 
عمارة صدوق فيه لني لكن للحديث شواهد من حديث أيب هريرة إسناده صحيح لغريه ثابت بن : قال األعظمي 

   ٢٣٤٧يف الزكاه وكذا له متابع من رواية أيب احلوراء انظر حديث 

باب ذكر الدليل على أن الصدقة احملرمة على النيب صلى اهللا عليه و سلم هي الصدقة املفروضة اليت أوجبها اهللا يف 
إنا : ن صدقة التطوع و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال أموال األغنياء ألهل سهمان الصدقة دو

أهل بيت ال حتل لنا الصدقة أي الصدقة اليت هاج هذا اجلواب و من أجلها قال النيب صلى اهللا عليه و سلم هذه 
  املقالة 

: ن خمزوم على الصدقة قال بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال م: يف خرب أيب رافع : قال أبو بكر  - ٢٣٥٠
إمنا بعثت املخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النيب صلى اهللا عليه : أصحبين قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إنا ال حتل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة اليت كان من أجلها : و سلم أليب رافع 

ر الصدقة إمنا كان ذلك التمر من العشر أو من نصف أخذت مترة من مت: و يف خرب احلسن بن علي  - ٢٣٥١
  العشر الصدقة اليت جيب يف التمر 

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم و : و يف خرب عبد املطلب بن ربيعة و مصريه مع الفضل بن عباس  - ٢٣٥٢
ذه الصدقة إمنا هي أوساخ مسألتهما إياه استعماهلما على الصدقة و إعالم النيب صلى اهللا عليه و سلم إيامها أن ه

الناس و ال حتل حملمد و ال آلل حممد و إمنا كانت مسألتهما استعماهلما على الصدقات املفروضات فقوله صلى اهللا 
إن هذه الصدقة أي اليت سألتهماين استعملكما عليها إمنا هي أوساخ الناس و ال حتل : عليه و سلم يف إجابته إياها 

  حملمد و ال آلل حممد 

إن الصدقة ال حتل آلل حممد صدقة : اب ذكر الدالئل األخرى على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله ب
  الفريضة دون صدقة التطوع 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة : يف خرب عروة عن عائشة : قال أبو بكر  - ٢٣٥٣
ال فالنيب صلى اهللا عليه و سلم قد خرب أن آلله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته إمنا يأكل آل حممد من هذا امل
  ليست من الصدقة املفروضة 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كل معروف : و يف خرب خذيفة و جابر بن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي  - ٢٣٥٤
آل حممد ال حتل لنا الصدقة تطوعا و فريضة مل حتل  إنا: صدقة فلو كان املصطفى صلى اهللا عليه و سلم أراد بقوله 

أن تصطنع إىل أحد من آل حممد النيب معروفا إذ املعروف كله صدقة حبكم النيب صلى اهللا عليه و سلم و لو كان 
كما توهم بعض اجلهال ملا حل ألحد أن يفرغ أحد من إنائه يف إناء أحد من آل النيب صلى اهللا عليه و سلم ماء إذ 

يب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أن إفراغ املرء من دلوه يف إناء املستسقي صدقة و ملا حل ألحد من آل النيب الن
صلى اهللا عليه و سلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد خرب أن نفقة 

  املرء على عياله صدقة 

سن أخربنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن محيد بن عبد حدثنا احلسني بن احل - ٢٣٥٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الرمحن احلمريي قال حدثين ثالثة من بين سعد بن أيب و قاص كلهم حيدثه عن أبيه 
ك ؟ قال خشيت أن ما يبكي: سلم دخل على سعد يعوده مبكة قال فبكى سعد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اللهم اشف سعدا : أموت بأرضي اليت هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فالثلثني : ال قال : يا رسول اهللا إن يل ماال كثريا و إمنا ترثين بنت أفأوضي مبايل كله ؟ قال : اللهم اشف سعدا فقال 

الثلث و الثلث كثري إن صدقتك من مالك صدقة و إن : فالثلث قال : ل فالنصف قال ال قا: ال قال : ؟ قال 
نفقتك على عيالك لك صدقة و إن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة و إنك إن تدع أهلك خبري أو قال بعيش 

  خري لك من أن تدعهم عالة يتكففون و قال بيده 

لى اهللا عليه و سلم الذين حرموا الصدقة ال كما قال باب ذكر الدليل على أن بين عبد املطلب هم من آل النيب ص
  من زعم أن آل النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل جعفر و آل العباس 

يف خرب عبد املطلب بن ربيعة داللة على أن آل عبد املطلب حترم عليهم الصدقة كتحرميها : قال أبو بكر  - ٢٣٥٦
أن آل النيب صلى اهللا عليه و : هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم على غريهم من ولد 

  سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل عقيل و آل العباس و آل املطلب 
إن آل النيب صلى اهللا عليه و سلم بنو هاشم و بنو املطلب الذين عوضهم اهللا من الصدقة : و كان املطليب يقول 

صدقة من الغنيمة فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم بقسمة سهم ذي القرىب من بين هاشم و بين املطلب إن اهللا سهم ال
  ذوي القرىب بين هاشم و بين املطلب دون غريهم من أقارب النيب صلى اهللا عليه و سلم : أراد بقوله 

التيمي و هو حيىي بن سعيد التيمي حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و حممد بن فضيل عن أيب حيان  - ٢٣٥٧
انطلقت أنا و حصني بن مسرة و عمرو بن مسلم إىل زيد بن أرقم فجلسنا إليه : الرباب ـ عن يزيد بن حيان قال 

يا زيد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصليت خلفه و مسعت حديثه و غزوت معه لقد : فقال له حصني 
بلى : يا زيد حديثا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ما شهدت معه قال  أصبت يا زيد خريا كثريا حدثنا



ابن أخي لقد قدم عهدي و كربت سين و نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما 
سلم يوما خطيبا  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال : حدثتكم فاقبلوه و ما مل أحدثكموه فال تكلفوين قال 

أما بعد أيها الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين : مباء يدعى خم فحمد اهللا و أثىن عليه و وعظ و ذكر مث قال 
رسول ريب فأجيبه و إين تارك فيكم الثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى و النور من استمسك به و أخذ به كان على 

فمن : الضاللة و أهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت ثالث مرات قال حصني  اهلدى و من تركه و أخطأه كان على
بلى نساؤه من أهل بيته و لكن أهل بيته من حرم الصدقة قال : أهل بيته يا زيد ؟ أليست نساؤه من أهل بيته ؟ قال 

: لصدقة ؟ قال و كل هؤالء حرم ا: آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل العباس قال حصني : من هم ؟ قال : 
  نعم 

  } إمنا الصدقات للفقراء { باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا ألمر اهللا يف قوله 

حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب قال و حدثين الليث بن سعد أن سعيد بن أيب سعيد  - ٢٣٥٨
ن عمرو بن متام املصري حدثنا النصر بن املقربي حدثه عن شريك بن أيب منر أنه مسع أنس بن مالك و حدثنا حممد ب

عبد اجلبار و حيىي بن بكري قاال حدثنا الليث حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر 
بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلوس يف املسجد إذ دخل : الكناين أنه مسع أنس بن مالك يقول 

أيكم حممد ؟ و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متكىء بني : ناخه يف املسجد مث عقله مث قال رجل على مجل فأ
يا ابن عبد املطلب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و : هذا األبيض الرجل املتكىء فقال : ظهراينهم قال فقلنا له 

سل عما بدأ لك : يف نفسك علي قال  إين سائلك فمشدد مسألتك فال تأخذن: قد أجبتك قال له الرجل : سلم 
: قال أنشدك بربك و رب من كان قبلك اهللا أرسلك إىل الناس كلهم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فأنشدك : اللهم نعم قال : أنشد اهللا اهللا أمرك أن تصلي الصلوات اخلمس يف اليوم و الليلة ؟ قال : اللهم نعم قال 
: أخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا اهللا أمرك أن ت

قد آمنت مبا جئت به و أنا رسول من ورائي من قومي و أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن : اللهم نعم قال الرجل 
  احلكم 

  ألفاظهم قريبة بعضها من بعض و هذا حديث ابن وهب 
ذا اخلرب داللة على أن الصدقة املفروضة غري جائز دفعها إىل غري املسلمني و إن كانوا فقراء أو قال أبو بكر يف ه

مساكني ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم أن اهللا أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء املسلمني و يقسمها على 
  فقرائهم ال على فقراء غريهم 

  إسناده صحيح لغريه : قال األعظمي 

  صدقة الفقري الذي جيوز له املسألة يف الصدقة و الدليل على أن ال وقت باب

  فيما يعطي الفقري من الصدقة إال قدر يسد خلته و فاقته 

حدثنا حممد بن بشار و حفص بن عمرو الربايل قاال حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب و حدثنا علي بن  - ٢٣٥٩
أتيت : أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال حجر حدثنا إمساعيل يعين ابن إبراهيم ـ عن 



أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك و إما أن نعينك فيها و أعلم أن : النيب صلى اهللا عليه و سلم أستعينه يف محالة فقال 
و رجل أصابته  رجل حيمل محالة عن قوم فسأل فيها حىت يؤديها مث ميسك: املسألة ال حتل ألحد إال ألحد ثالثة 

جائحة أذهبت مباله فيسأل حىت يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش مث ميسك و رجل أصابته فاقة فشهد له 
ثالثة من ذوي احلجا من قومه أو من ذي الصالح أن قد حلت له املسألة فيها حىت يصيب سدادا من عيشا و قواما 

ـ سحتا من عيش مث ميسك و ما سوى ذلك من املسائل سحت يأك ـ يا قبيضة    له صاحبه 
  هذا حديث الثقفي 

  باب الدليل على أن شهادة ذوي احلجا يف هذا املوضع هي اليمني إذ اهللا عز و

  جل قد مسى اليمني يف اللعان شهادة 

حدثنا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا بشر يعين ابن بكر ـ قال قال األوزاعي حدثين هارون بن  - ٢٣٦٠
كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه يف نكاح :  أبو بكر ـ هو كنانة بن نعيم ـ قال رياب حدثين

إهنم سألوين يف غري حق لو أن صاحبهم عمد : صاحبهم فأىب أن يعطيهم و أنت سيد قومك فلم مل تعطهم شيئا ؟ قال 
  إىل ذكره فعضه حىت ييبس لكان خريا له من املسألة اليت سألوين 

لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حىت : ال حتل املسألة إال لثالثة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  إين
يصيب سوادا من معيشة مث ميسك عن املسألة و رجل محل بني قومه محالة فيسأل حىت يؤدي محالته مث ميسك عن 

حلت لفالن املسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت ال املسألة و رجل يقسم ثالثة من ذوي احلجا من قومه باهللا لقد 
  يأكل إال سحتا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت

  غلته قدر ما يسد فاقته 

ـ حدثنا هارون بن رياب حدثنا  - ٢٣٦١ كنانة بن نعيم العدوي حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا محاد يعين ابن زيد 
أقم يا قبيصة : حتملت محالة فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أسأله فيها فقال : عن قبيصة بن املخلوق اهلاليل قال 

رجل : إن الصدقة ال حتل إال ألحد ثالثة : حىت تأتيين الصدقة فآمر لك هبا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش و رجل أصابته جائحة فاجتاحت حتمل محالة فحلت له 

ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش و رجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حىت 
  يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا 

  الصدقة إذا كانوا فقراءباب إعطاء اليتامي من 



ـ إن ثبت اخلرب فإن يف النفس من أشعث بن سوار و إن مل يثبت هذا اخلرب فالقرآن كاف يف نقل خرب اخلاص فيه 
قد أعلم اهللا يف حمكم تنزيله أن للفقراء قسم يف الصدقات فالفقري كان يتيما أو غري يتيم فله يف الصدقة قسم بنص 

  الكتاب 

سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعين ابن غياث ـ عن أشعث عن عون بن أيب  حدثنا علي بن - ٢٣٦٢
قدم علينا مصدق النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها يف فقرائنا و : جحيفة عن أبيه قال 

  كنت غالما يتيما فأعطاين منه قلوصا 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  الذين أمر اهللا بإعطائهم من الصدقة باب ذكر صفة املسلمني

قال رسول اهللا صلى : حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ٢٣٦٣
ليس املسكني بالطواف و ال بالذي ترده اللقمة و ال اللقمتان و ال التمرة و ال التمرتان و لكن : اهللا عليه و سلم 
  الذي ال يسأل الناس شيئا و ال يفطن له فيتصدق عليه  املسكني املتعفف

إمنا الصدقات للفقراء و املساكني و العاملني { : باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال اهللا عز و جل 
  } عليها 

بن الساعدي حدثنا الربيع بن سليمان املرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكري عن بسر بن سعيد عن ا - ٢٣٦٤
استعملين عمر بن اخلطاب على الصدقة فلما فرغت منها و أديتها إليه أمر يل بعمالة فقلت إمنا عملت : املالكي قال 

خذ ما أعطيتك فإين قد عملت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعملين : هللا و أجري على اهللا فقال 
  إذا أعطيت شيئا من غري أن تسأل فكل و تصدق : عليه و سلم فقلت مثل قولك فقال يل رسول اهللا صلى اهللا 

  ابن الساعدي املالكي أحسبه عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح : قال أبو بكر 

قال حممد بن عزيز األيلي أخربنا أن سالمة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثين  - ٢٣٦٥
أخربه أنه قدم على عمر بن : أن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخربه 

: أمل أحدث إنك تلي من أعمال الناس عمال فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : اخلطاب يف خالفته فقال له عمر 
يل أفراس و أعبد و أنا خبري فأريد أن يكون عملي صدقة على : فلما أنزلك على ذلك ؟ قلت : بلى قال عمر 

فال تفعل فإين قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيين : املسلمني فقال له عمر 
خذ فتقويه أو تصدق و ما جاءك من : أعطيه أفقر إليه مين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : العطاء فأقول 

  تتبعه نفسك هذا املال و أنت غري مشرف و ال سائل فخذه و ما ال فال 

و حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن ابن شهاب عن سامل بن  - ٢٣٦٦
أعطه أفقر إليه مين : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعطي ابن اخلطاب فيقول عمر : عبد اهللا عن أبيه 

  خذه فتموله أو تصدق و ذكر احلديث : فقال 



و حدثين ابن شهاب مبثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد اهللا بن : و قال عمر
  السعدي عن عمر بن اخلطاب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غري إرادة و نية ألخذ عمالة على عمله 
  مام لعمالته رزقا من غري مسألة و ال إشراف فجائز له أخذه فأعطاه اإل

حدثنا أبو زهري عبد اجمليد بن إبراهيم املصري حدثنا شعيب ـ يعين ابن حيىي التجييب حدثنا الليث عن  - ٢٣٦٧
أنه ملا كان عام الرمدات و أجدبت ببالد األرض كتب : هشام و هو ابن سعد ـ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم 

مر بن اخلطاب إىل عمرو بن العاص من عبد اهللا أمري املؤمنني إىل العاص بن العاص لعمري ما تنايل إذا مسنت و من ع
سالم أما بعد لبيك لبيك أتتك عري أوهلا عندك و آخرها : قبلك أن أعجف أنا و من قبلي و يا غوثاه فكتب عمرو 
أخرج يف أول هذه : ا قدمت أول عري دعا الزبري فقال عندي مع أين أرجو أن أجد سبيال أن أمحل يف البحر فلم

العري فاستقبل هبا جندا فامحل إىل كل أهل بيت قدرت على أن حتملهم و إىل من مل تستطع محله فمر لكل أهل بيت 
ببعري مبا عليه و مرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم احلنطة و لينحروا البعري فليجملوا شحمه و ليقدموا حلمه و 

خذوا جلده مث ليأخذوا كمية من قديد و كمية من شحم و حفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حىت يأتيهم اهللا برزق ليأ
أما و اهللا ال جتد مثلها حىت خترج من الدنيا مث دعا آخر أظنه طلحة فأىب مث دعا أبا عبيدة : فأىب الزبري أن خيرج فقال 

إين مل أعمل لك يا ابن اخلطاب إمنا : ف دينار فقال أبو عبيدة بن اجلراح فخرج يف ذلك فلما رجع بعث إليه بأل
قد أعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أشياء بعثنا هلا : عملت هللا و لست آخذ يف ذلك شيئا فقال عمر 

نك فقبلها فكرهنا فأىب ذلك علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن هبا على دنياك و دي
  أبو عبيدة بن اجلراح مث ذكر احلديث 

يف القلب من عطية بن سعد العويف إال أن هذا اخلرب قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب : قال أبو بكر 
  سعيد قد خرجته يف موضع آخر 

  ة إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد اجمليد فإين إىل اآلن مل أجد له ترمج: قال األلباين 
ليس لعطية ذكر يف إسناد هذا : بقوله  -" يف القلب من عطية بن سعد العويف " علق األلباين على قول املصنف 

مث بدا يل وهو الصواب بإذن اهللا تعاىل أن قول املؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ وحمله بعد ... . اخلرب كما ترى 
  احلديث اآليت فإنه من حديث عطية كما ترى 

  عطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة و إن كان غنياباب ذكر إ

ـ  - ٢٣٦٨ حدثنا حممد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا سفيان عن عمران ـ هو البارقي 
ال حتل الصدقة لغين : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عطية ـ مع براءيت من عهدته ـ عن أيب سعيد 

  العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل يف سبيل اهللا أو جار فقري يتصدق عليه أو أهدى له :  خلمسة إال
   ٢٣٧٤حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه املصنف : قال األلباين 

  باب فرض اإلمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما



ن عبد الوارث بن سعيد عن حسني املعلم عن عبد اهللا بن حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم ع - ٢٣٦٩
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بريدة عن أبيه 

  غلول 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إذن اإلمام للعامل بالتزويج و اختاذ اخلادم و املسكني من الصدقة

حدثنا حيىي بن خملد بن املفيت حدثنا معاىف ـ هو ابن عمران املوصلي ـ عن األوزاعي حدثنا حارث بن  - ٢٣٧٠
من كان لنا : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن املستورد بن شداد قال 

  مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنا  عامال فليكتسب زوجة فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادما و من
ـ يعين املعاىف ـ أخربت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اختذ غري ذلك فهو غال أو سارق    قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر إعطاء املؤلفة قلوهبم من الصدقة ليسلموا للعطية

دثنا ابن أيب عدي عن محيد عن موسى بن أنس عن أنس بن حدثنا حممد بن بشار و أبو موسى قاال ح - ٢٣٧١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسأل شيئا على اإلسالم إال أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له : مالك 

يا قوم أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء ال : فرجع إىل قومه فقال : بشياء كثرية بني جبلني من شياء الصدقة قال 
  شى الفاقة خي

أن رجال أتى نيب اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا الصنعاين حدثنا املعتمر قال مسعت محيدا قال أخربنا أنس  - ٢٣٧٢
  أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء رجل ال خيشى الفاقة : سلم فأمر له بشياء بني جبيلن فرجع إىل قومه فقال 

  ألفا بالعطيةباب إعطاء رؤساء الناس و قادهتم على اإلسالم ت

ـ يعين ابن القعقاع ـ عن أيب نعيم ـ و هو  - ٢٣٧٣ حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة 
بعث علي من اليمن إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بذهب : عبد الرمحن بن أيب نعيم ـ عن أيب سعيد اخلدري قال 

بن حابس احلنظلي و عيينه بن حصن املرادي و علقمة بن عالثة األقرع : مل خيلص من تراهبا فقسمها بني أربعة 
اجلعفري أو عامر بن الطفيل ـ هو شك ـ و زيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من األنصار و غريهم 

  يأتيين خرب من يف السماء صباح مساء ! أال تأمتنوين و أنا أمني من يف السماء : فبلغه ذلك فقال 

  مني من الصدقة و إن كان أغنياء بلفظ خرب جممل غري مفسرباب إعطاء الغار

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرازق أخربنا معمر و حدثنا حممد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق  - ٢٣٧٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال 

العامل عليها و رجل اشتراها مباله أو غارم أو غاز يف سبيل اهللا أو مسكني : حتل الصدقة ـ يعين ـ إال خلمسة  ال: 



  تصدق عليه فأهدى منها لغين 
  أو غارم : مل أجد يف كتايب عن ابن عسكر : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

لصدقة و إن كان غنيا هو الغارم يف احلمالة و الدليل على أنه باب الدليل على أن الغارم الذي جيوز إعطاؤه من ا
  يعطي قدر ما يؤدي احلمالة ال أكثر 

حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و احلسن بن عيسى البسطامي و يونس بن عبد األعلى قالوا حدثنا  - ٢٣٧٥
محالة فأتيت النيب صلى اهللا عليه  حتملت: قال : سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن خمارق 

يا قبيصة إن املسألة حرمت إال يف ثالث : نؤديها عنك و خنرجها من إبل الصدقة مث قال : و سلم أسأله فيها فقال 
رجل حتمل محالة حلت له املسألة حىت يؤديها مث ميسك و رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له املسألة حىت 

سدادا من عيش مث ميسك و رجل أصابته جائحة و فاقة حىت يتكلم أو يشهد ثالثة من  يصيب قواما من عيش أو
ذوي احلجا من فوقه أنه قد حلت له املسألة حىت يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش مث ميسك فما سوى 

  ذلك فهو سحت 
  و خنرجها من الصدقة : قال البسطامي 

  اهللا إذ احلج من سبيل اهللاباب الرخصة يف إعطاء من حيج من سهم سبيل 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن مسرة األمحسي حدثنا احملاريب عن حممد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أيب  - ٢٣٧٦
جتهز رسول اهللا صلى : معقل األسدي ـ أسد خزمية ـ عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن جدته أم معقل قالت 

يتجهزوا معه قالت و خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و خرج الناس  اهللا عليه و سلم للحج و أمر الناس أن
يا رسول اهللا لقد جتهزت : معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن خترجي معنا يف وجهنا هذا يا أم معقل ؟ قلت 

به أبو معقل يف فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل و أصابين منها سقم و كان لنا محل نريد أن خنرج عليه فأوصى 
  فهال خرجت عليه فإن احلج يف سبيل اهللا : سبيل اهللا قال 

   ١٧٣٦حديث صحيح ويف سنده اختالف وجهالة كما يف صجيج أيب داود : قال األلباين 

  باب إعطاء اإلمام احلاج إبل الصدقة ليحجوا عليها

حدثنا حممد بن إسحق عن حممد بن حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي  - ٢٣٧٧
محلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على إبل من : إبراهيم عن عمر بن احلكم بن ثوبان عن أيب الس اخلزاعي قال 

  : إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا 
إذا ركبتوها كما  يا رسول اهللا ما نرى أن حتملنا هذه فقال ما من بعري إال على ذروته شيطان فاذكوا اسم اهللا عليها

  أمركم مث امتهنوها ألنفسكم فإمنا حيمل اهللا 
  إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث يف احدى روايتيه : قال األلباين 



  باب الرخصة يف إعطاء اإلمام املظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا

  مل يكن واجدا للكفارة 

ي و احلسن بن حممد الزعفراين و حممد بن حيىي و أمحد بن سعيد حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورق - ٢٣٧٨
حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن إسحق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن : الدارمي و أمحد بن اخلليل قالوا 

كنت امرأ قد أوتيت من مجاع النساء ما مل يؤت غريي فلما : سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر األنصاري قال 
دخل رمضان تظاهرت من امرأيت خمافة أن أصيب منها شيئا يف بعض الليل فأتتابع يف ذلك فال أستطيع أن أنزع حىت 

يدركين الصبح فبينا هي ذات ختدمين إذ تكشف يل منها شىيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي 
ال و اهللا ال نذهب معك : سلم فألخربه قالوا انطلقوا معي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فأخربهتم خربي فقلت 

خناف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت و اصنع 
أنا بذاك و ها أنا ذا فامض : ما بدأ لك فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته خربي قال أنت بذاك ؟ قال 

اعتق رقبة فضربت صفحة رقبيت بيدي فقلت و الذي بعثك باحلق ما أصبحت : حكم اهللا فإين صابر حمتسب قال  يف
اطعم : يا رسول اهللا و هل أصابين ما أصابين إال يف الصيام قال : صم شهرين متتابعني قال قلت : أملك غريها قال 

فانطلق إىل : نا ليلتنا هذه حشاء ما جند عشاء قال يا رسول اهللا و الذي بعثك باحلق لقد بت: ستني مسكينا قلت 
صاحب الصدقة بين زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها و سقا ستني مسكينا و استعن بسائرها على عيالك 

  وجدت عندكم الضيق : فأتيت قومي فقلت 
سوء الرأي و وجدت عند وجدت عندكم الضيق و : مل أفهم عن الدورقي ما بعدها و قال اآلخرون : قال أبو بكر 

فدفعوها إيل و قال بعضهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السعة و الربكة قد أمر يل بصدقتكم فادفعوا إيل قال 
  حساء : 

   ٢٠٩١حديث صحيح ورجاله موثقون وهو خمرج يف اإلرواء : قال األلباين 

  باب اإلمام املصدق بقسم الصدقة حيث يقبض

القلب من أشعث بن سوار و إن مل يثبت هذا اخلرب فخرب ابن عباس يف أمر النيب صلى اهللا عليه  إن صح اخلرب فإن يف
  و سلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن و قسمها يف فقرائهم كان من هذا اخلرب 

عون بن  حدثنا حممد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم املقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن - ٢٣٧٩
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال ساعيا على الصدقة و أمره أن يأخذ من : أيب جحيفة عن أبيه قال 

  األغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر يل بقلوص 

  باب محل صدقات أهل البوادي إىل اإلمام ليكون هو املفرق هلا

بن واقد اجلريري احلراين حدثنا حممد بن سلمة عن حممد حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أمحد بن عبد امللك  - ٢٣٨٠
ابن إسحق عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أيب بن كعب قال 



بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على صدقات ـ يريد ـ جهينة فكان آخر من أتيت رجال منهم من : 
املدينة فجمع يل ماله ـ فذكر احلديث مبثل حديث إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحق عن عبد اهللا بن أدناهم إىل 

يعين ابن الوليد بن عقبة يف : فبعثين ابن عقبة قال حيىي : قال عمارة : و دعا له بالربكة و قال : أيب بكر إىل قوله 
  ماله ألفا و مخسمائة زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثالثني حقة معها فحلها فبلغ 

فأتاه آت بصدقة قومه و هذا الباب و خرب عكراش بن ذؤيب من هذا : و يف خرب عبد اهللا بن أيب أوىف  - ٢٣٨١
  الباب 

  باب محل الصدقة من املدن إىل اإلمام ليتوىل تفرقتها على أهل الصدقة

شيباين عن عبد اهللا بن ذكوان عن عروة حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعين ابن عبد اهللا عن ال - ٢٣٨٢
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من أهل اليمن على زكاهتا فجاء : بن الزبري عن أيب محيد الساعدي قال 

أهدي يل : من أين لك هذا ؟ قال : هذا يل و هذا لكم فإن سئل : بسواد كثري فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال 
ال أبعث رجال على عمل فيغتل منه شيئا إال جاء به : صادقا أهدى له و هو يف بيت أبيه أو أمه مث قال فهال إن كان 

: اللهم ها بلغت فقال ابن الزبري أليب محيد : يوم القيامة على رقبة بعري له رغاء أو بقرة ختور أو شاة تيعر مث قال 
  نعم : أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 

  باب الرخصة يف قسم املرء صدقته من غري دفعها إىل الوايل قال اهللا عز و جل

  } إن تبدوا الصدقات فنعما هي { 

حدثنا حممد بن أبان و يوسف بن عيسى املروزي قال حدثنا حممد بن فضيل بن عروان الضيب حدثنا  - ٢٣٨٣
جاء رجل إىل النيب :  اجلعد عن ابن عباس قال عطاء بن السائب و أبو جعفر موسى بن السائب عن سامل بن أيب

إين رجل من بياض الذي : و عليك قال : السالم عليك يا غالم بين عبد املطلب قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
من بين سعد بن بكر و أنا رسول قومي إليك و وافدهم و إين سائلك فمشدد مسأليت إياك و مناشدك فمشدد 

من خلقك و من خلق من قبلك و من هو خالق من بعدك ؟ : خذ عنك يا أخا ابن سعد قال : مناشديت إياك قال 
فإنا قد وجدنا يف كتابك و أمرتنا رسال أن تأخذ من : قال : نعم : اهللا قال فنشدتك بذلك هو أرسلك ؟ قال : قال 

  نعم : حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك ؟ قال 
  قول اهللا عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا : أبو بكر قال 

باب إعطاء اإلمام دية من ال يعرف قاتله من الصدقة و هذا عندي من جنس احلمالة لشبه أن يكون املصطفى صلى 
  اهللا عليه و سلم حتمل هبذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة 

بن احلكم حدثنا مالك ـ يعين ابن سعري بن اخلمس حدثنا سعيد بن عبيد  حدثنا عبد الرمحن بن بشر - ٢٣٨٤
أن رجال من أهله يقال له ابن أيب حثمة أخربه أن نفرا انطلقوا إىل خبري فتفرقوا فيها : الطائي حدثنا بشري بن يسار 



انطلقنا إىل خبري فذكر قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول اهللا إنا : فوجدوا أحدهم قتيال فقالوا للذين وجدوه عندهم 
  فكره نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يطل دمه ففداه مبائة من إبل الصدقة : احلديث و قال يف آخره 

  باب استحباب إيثار املرء بصدقته قرابته دون األباعد النتظام الصدقة و صلة

  معا بتلك العطية 

ين ابن املفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا علي بن حدثنا حممد بن األعلى الصنعاين حدثنا بشر ـ يع - ٢٣٨٥
خشرم أخربنا عيسى و حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كالمها عن ابن عوف و حدثنا علي بن خشرم 

أخربنا سفيان بن عينية عن عاصم و حدثنا ابن خشرم أخربنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كالمها عن حفصة بنت 
إن الصدقة على : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بنت صليع عن سلمان بن عامر  سريين عن أم الرايح

  املسكني صدقة و إهنا على ذي رحم اثنتان إهنا صدقة و صلة 
  عن الرباب و مل يكنها و الرباب هي أم الرايح : يف خرب ابن عيينة و عيسى : هذا لفظ حديث الصنعاين و قال علي 

  سناده حسن لشواهده إ: قال األعظمي 

  باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو الطاهر  - ٢٣٨٦
ة ـ حممد بن الفضل بن حممد بن إسحق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن إسحق خزمية عن أمه أم كلثوم بنت عقب

قال رسول اهللا صلى اهللا : و كانت قد صلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القبلتني ـ قالت : قال سفيان 
  أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ت و إن مل يكونوا باب ذكر حترمي الصدقة على األصحاء األقوياء على الكسب و األغنياء بكسبهم عن الصدقا
  أغنياء مبال ميلكونه بذكر خرب جممل غري مفسر 

ال حتل : حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة يبلغ به  - ٢٣٨٧
  الصدقة لغين و ال ذي مرة سوى 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

و سلم إمنا أراد هبذه الصدقة اليت أعلم أهنا ال حتل للغين و ال للسوي باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه 
  صدقة الفريضة دون صدقة التطوع 

  أنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة : قد بينت هذا يف عقب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر  - ٢٣٨٨

  ال يعلم اإلمامباب الرخصة يف إعطاء اإلمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة 



  منه خالقه من غري مسألة عن حاله أهو فقري حمتاج أم ال ؟ 

خرب سلمة بن صخر يف ذكره للنيب صلى اهللا عليه و سلم أهنم يأتوا وحشا ليس هلم عشاء : قال أبو بكر  - ٢٣٨٩
رب أن النيب صلى و بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم إياه إىل صاحب صدقة بين زريق ليقبض صدقتهم و ليس يف اخل

اهللا عليه و سلم سأل غريه و يف اخلرب أيضا داللة على إباحة دفع صدقة قبيلة إىل واحد ال أنه جيب على اإلمام تفرقة 
صدقة كل امرىء و صدقة كل يوم على مجيع األصناف املوجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النيب صلى اهللا عليه 

  ات بين زريق من مصدقهم و سلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدق

  باب استحباب االستعفاف عن أكل الصدقة ملن جيد عنها إعفاء مبعىن من

  املعاين و إن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس 

: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا عن علي قال  - ٢٣٩٠
ما كنت ألستعملك على غسالة : لى اهللا عليه و سلم يستعملك على الصدقة قال سل النيب ص: قلت للعباس 
  ذنوب الناس 
قلت : وقوله . ال يدرى من هو : إسناده ضعيف جلهالة عبد اهللا وهو ابن أيب رزين قال الذهيب : قال األلباين 

ما روى بإسناده الصحيح عن منكر ألن مسل" سل النيب صلى اهللا عليه و سلم يستعملك على الصدقة : " للعباس 
  ال تفعال فواهللا ما هو بفاعل : علي أنه قال للعباس وغريه 

  باب كراهة املسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه

  يوما و ليلة و إن كان أخذه للصدقة من غري مسألة جائزا 

ذاء حدثنا حممد بن املهاجر عن ربيعة بن يزيد عن حدثنا حممد بن حيىي حدثنا النفيلي حدثنا مسكني احل - ٢٣٩١
من سأل مسألة و هو جيد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب كبشة السلويل حدثنا سهل بن احلنظلية قال 

ه شبع أن يكون ل: يا رسول اهللا و ما الغناء الذي ال ينبغي معه املسألة ؟ قال : عنها غناء فإمنا يستكثر من النار قيل 
  يوم و ليلة أو ليلة و يوم 

  و للسؤال أبواب كثرية خرجتها يف كتاب اجلامع : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  مجاع أبواب صدقة الفطر يف رمضان

  باب ذكر فرض زكاة الفطر

غري فريضة و املبني عن اهللا عز و  و البيان على أن زكاة الفطر على من جيب عليه زكاته ضد قول من زعم أهنا سنة
جل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة و بني هلم مجيع الفرض الذي جيب يف مواشيهم و ناضهم و مثارهم و 



خذ من أمواهلم { : حبوهبم و اهللا جل و عال إمنا أجل الصدقة و الزكاة يف كتابه و قال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
فوىل نبيه املصطفى صلى اهللا عليه و سلم بيان } أقيموا الصالة و آتوا الزكاة { : عباده املؤمنني و قال ل} صدقة 

الزكاة اليت هي صدقة و زكاة إذ مها إمسان ملعىن واحد فبني املصطفى صلى اهللا عليه و سلم أن صدقة الفطر فريضة 
  وز لعامل أن يقبل بعض بيانه و يدفع بعضه كما بني سائر الصدقات اليت أخربهم و أعلمهم أهنا فريضة فكيف جي

مسعت رسول : حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا املعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال  - ٢٣٩٢
  صاعا من مترا أو صاعا من شعري فكان ال خيرج إال التمر : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حني فرض صدقة الفطر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

فرض رسول اهللا : حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال  - ٢٣٩٣
صلى اهللا عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري فكان عبد اهللا خيرج عن الصغري و الكبري و 

ريا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع اململوك من أهله صاعا من متر فأعوزه مرة فاستلف شع
  من شعري 

  باب ذكر الدليل على أن األمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة األموال

حدثنا جعفر بن حممد الثعليب حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن خممرية عن أيب  - ٢٣٩٤
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة : عمار اهلمداين عن قيس بن سعد قال 

  فلما نزلت الزكاة مل يأمرنا و مل ينهنا و حنن نفعله 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر و األنثى و احلر و اململوك

لم إذا أمرنا ألمر مرة مل ينسخ أمره السكت بعد ذلك و ال ينسخ أمره مع الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و س
  إال أن يعلم صلى اهللا عليه و سلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم 

حدثنا إمساعيل : حدثنا أمحد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام و احلسن بن الزعفراين قالوا  - ٢٣٩٥
أخربنا أيوب و قال مؤمل و الزعفراين عن أيوب عن نافع عن ابن : د و زياد قال ابن علية قال أمح: قال الزعفراين 

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة رمضان على الذكر و األنثى و احلر و اململوك صاع متر : عمر قال 
كان : فقال نافع  فعدل الناس نصف صاع بر مل يقل أمحد و مؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال: أو صاع شعري قال 

  ابن عمر يعطي التمر إال عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعري 

  باب الدليل على أن الصدقة الفطر عن اململوك واجب على مالكه ال على

  اململوك كما توهم بعض الناس 



الك عن حدثنا حممد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن م - ٢٣٩٦
ليس على املسلم يف فرسه و ال يف عبده و ال وليدته صدقة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب هريرة 

  إال صدقة الفطر 
  خرب خمرمة خرجته يف غري هذا الباب : قال أبو بكر 

يف خرب : عليه و سلم  باب ذكر دليل ثاين أن صدقة الفطر عن اململوك واجب على مالكه و أن معىن قوله صلى اهللا
  ابن عمر على اململوك معناه عن اململوك ال أهنا واجبة على اململوك كما زعم من قال أن املماليك ميلكون 

فرض : حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال  - ٢٣٩٧
ر و اململوك و الذكر و األنثى صاعا من متر أو صاعا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زكاة رمضان عن احل

و كان ابن عمر إذا أعطى التمر إال عاما واحدا أعوز من التمر : فعدل الناس به نصف صاع بر قال : شعري قال 
  فأعطى شعريا 

قبل الفطر : مىت كان العامل يقعد ؟ قال : مىت كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال إذا قعد العامل قلت : قال قلت 
  بيوم أو يومني 

  إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطين وغريمها : قال األلباين 

  باب الدليل على أن صدقة الفطر جيب أداؤها عن املماليك املسلمني دون

  ركني املشركني خالف قول من زعم أهنا واجبة على املسلم يف عبيده املش

حدثنا أبو سلمة حممد بن املغرية املخزومي حدثنا ابن أيب فديك عن الضحاك ـ و هو ابن عثمان ـ عن  - ٢٣٩٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر يف رمضان على كل نفس من : نافع عن عبد اهللا بن عمر 

  ر أو صاعا من شعري املسلمني حر أو عبد رجل أو امرأة صغري أو كبري صاعا من مت
  حديث مالك و ابن شوذب و كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده من هذا الباب : قال أبو بكر 

  باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خالف قول من

  إن فرضها ساقط عن من ال جتب عليه زكاة الفطر : زعم 

حدثنا مالك :  حدثنا عبد اهللا بن نافع الزبريي و حممد بن إدريس قاال حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين - ٢٣٩٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر يف رمضان على الناس صاعا من متر : عن نافع عن ابن عمر 

  أو صاعا من شعري على كل حر و عبد ذكر و أنثى من املسلمني 

: من رمضان و قال : أخربه مبثله سواء و قال : نبأنا ابن وهب أن مالكا حدثنا يونس عن عبد األعلى أ - ٢٤٠٠
  ذكر أو أنثى 



باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إمنا جتب بصاع النيب صلى اهللا عليه و سلم ال بالصاع الذي أحدث بعد إذ 
  الصاع على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم باملدينة كان صاعه 

بن عزيز األيلي حدثنا سالمة قال و حدثين عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبري  حدثنا حممد - ٢٤٠١
أهنم كانوا خيرجون زكاة الفطر يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أمه أمساء بنت أيب بكر أهنا أخربته 

  دينة كلهم باملد الذي يقتات به أهل املدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل امل
/  ٤إسناده حسن لغريه حممد بن عزيز ضعيف وتكلموا يف مساعه من سالمة إال أن له متابعا عند البيهقي : قال 
  برواية الليث عن ابن عقيل  ١٧٠

  باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من مل يستطع

و ما أمرتكم به من شيء فاتقوا اهللا ما :  صلى اهللا عليه و سلم عن النيب: خرب أيب هريرة : قال أبو بكر  - ٢٤٠٢
  استطعتم 

  باب إجياب صدقة الفطر على الصغري خالف قول من زعم أهنا ساقطة عن من سقط

  عنه فرض الصالة 

حدثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن : حدثنا حيىي و حدثنا نصر بن علي اجلهضمي أخربنا عبد األعلى قاال  - ٢٤٠٣
صدقة رمضان على الصغري و : فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة الفطر و قال نصر : ابن عمر قال 

  الكبري و احلر و العبد صاع متر أو صاع شعري 
  عن نافع : هذا حديث نصر بن علي غري أنه قال 

  و الذكر و األنثى :  و حدثنا الصنعاين حدثنا املعتمر قال مسعت عبيد اهللا حنو حديث نصر بن علي و زاد
  إسناده ضعيف ملا علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن مبا بعده : قال األلباين 

  باب توقيت فرض زكاة الفطر يف مبلغه من الكيل

حدثنا حممد بن عزيز األيلي حدثنا سالمة حدثين عقيل حدثين نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن  - ٢٤٠٤
صلى اهللا عليه و سلم أنه كان خيرج زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري و أن عبد  عن رسول اهللا: عمر 

  اهللا قال جعل الناس عدل الشعري و التمر مدين من حنطة 

أن : حدثنا احلسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخربين نافع عن ابن عمر  - ٢٤٠٥
و كان عبد : سلم كان خيرج زكاة الفطر بالصاع من التمر و الصاع من الشعري قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  جعل الناس عدل كذا مبدين من حنطة : اهللا بن عمر يقول 
  إسناده حسن صحيح مبا بعده : قال األلباين 



  باب الدليل على أن األمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النيب

  ليه و سلم املصطفى صلى اهللا ع

حدثنا حممد بن سفيان بن أيب الزرد األبلي حدثنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا فضيل بن غزوان عن نافع  - ٢٤٠٦
مل تكن الصدقة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال التمر و الزبيب و الشعري و مل : عن ابن عمر قال 

  تكن احلنطة 
ه ثقات رجال الشيخني غري األبلي ذكره ابن حبان يف الثقات وأثىن عليه أبو داود إسناده صحيح رجال: قال األلباين 

  وروى عنه هو وغريه من احلفاظ 

باب الدليل على أهنم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع متر أو شعري و الواجب على هذا األصل أن 
  يتصدق بآصع من حنطة يف بعض األزمان و بعض البلدان 

مل نزل خنرج على : حدثنا بندار حدثنا حيىي حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٢٤٠٧
عهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم صاعا من متر و صاعا من شعري و صاعا من إقط فلم تزل حىت كان معاوية فقال 

  أرى إن صاعا من مسراء الشام تعدل صاعي متر فأخذ به الناس : 

  ر أول ما أحدث األمر بنصف صاع حنطة و ذكر أول من أحدثهباب ذك

حدثنا بن حجر حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا داود ـ هو ابن قيس الفراء ـ عن عياض بن عبد اهللا  - ٢٤٠٨
كنا خنرج زكاة الفطر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاعا من طعام أو : عن أيب سعيد اخلدري أنه قال 

قط أو صاعا من متر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعري فلم نزل خنرجه حىت قدم علينا معاوية من صاعا من إ
الشام حاجا أو معتمرا ـ و هو يؤمئذ خليفة ـ فخطب الناس على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مث 

  كان أول من ذكر الناس باملدين حينئذ زكاة الفطر فقال إين ألرى مدين من مسراء الشام تعدل صاعا من متر ف: ذكر 

  باب إخراج التمر و الشعري يف صدقة الفطر

حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين حدثنا قبيصة بن عقبة أخربنا سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  - ٢٤٠٩
ا من شعري أو صاعا من أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغري و كبري حر أو عبد صاع: قال 

  متر فعدل الناس بعد مبدين من بر 
  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباين 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا موسى بن إمساعيل املنقري حدثنا مهام عن بكر الكويف ـ و هو ابن وائل بن  - ٢٤١٠
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام : يه داود ـ أن الزهري حدثهم عن عبد اهللا بن ثعلبة بن الصعري عن أب

خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع متر أو صاع شعري عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغري و الكبري و احلر و 



  العبد 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب إخراج الزبيب و اإلقط يف صدقة الفطر

ي حدثنا حممد بن كثري عن عبد اهللا بن شوذب عن أيوب حدثنا احلسن بن عبد اهللا بن منصور األنطاك - ٢٤١١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فرض صدقة الفطر على احلر و العبد و الذكر و األنثى و : عن نافع عن ابن عمر 

  الصغري و الكبري من املسلمني صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط 
  ده حسن إسنا: قال األعظمي 

حدثنا عمرو بن علي الرييف حدثنا حممد بن خالد احلنفي حدثنا كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف  - ٢٤١٢
الزكاة على املسلمني صاع متر أو صاعا من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثين أيب عن جدي قال 

  زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعري 
  اده ضعيف واحلديث هبذا اإلسناد منكر كثري بن عبد اهللا اهتم بالكذب والوضع إسن: قال األعظمي 

أن معاوية بن أيب : حدثنا بندار حدثنا محاد بن مسعدة عن ابن عجالن عن عياض عن أيب سعيد اخلدري  - ٢٤١٣
ا نعطي على ال تعطي إال ما كن: سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع متر فقال أبو سعيد 

  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاعا من متر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعري 

  باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة و من دونه حفظه أو صح خرب

  ابن عباس و إال فإن يف خرب موسى بن عقبة كفاية إن شاء اهللا 

لعالء حدثنا سفيان عن ابن عجالن قال أخربين عياض بن عبد اهللا بن سعد ابن أيب حدثنا اجلبار بن ا - ٢٤١٤
أخرجنا يف صدقة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري أو صاعا من زبيب : سرح أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول 
  أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت 

" السلت " عجالن وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه مل يذكر  إسناده حسن للخالف املعروف يف حممد بن: قال األلباين 
  يف املنت 

أمرنا : حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد األعلى حدثنا هشام عن حممد بن سريين عن ابن عباس قال  - ٢٤١٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغري و الكبري و احلر و اململوك من 

  و من أدى دقيقا قبل منه و من أدى سويقا قبل منه : أدى سلتا قبل منه و أحسبه قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



حدثنا حممد بن حيىي حدثنا احلميدي حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن  - ٢٤١٦
  الفطر صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من سلت صدقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمر قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إخراج مجيع األطعمة يف صدقة الفطر و الدليل على ضد قول من زعم أن

  اهلليج و الفلوس جائز إخراجها يف صدقة الفطر 

صدقة : عباس أنه كان يقول  حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن حممد عن ابن - ٢٤١٧
رمضان صاع من طعام من جاء برب قبل منه و من جاء بشعري قبل منه و من جاء بتمر قبل منه و من جاء بسلت قبل 

  و من جاء بسويق أو دقيق قبل منه : منه و من جاء بزبيب قبل منه و أحسبه قال 
  خرب ابن عباس من هذا الباب : قال أبو بكر 

ر بن حممد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد اهللا بن أيب سرح عن أيب حدثنا جعف - ٢٤١٨
كنا خنرج صدقة الفطر إذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من : سعيد اخلدري قال 

شام إىل املدينة قدمة و كان متر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط و مل نزل كذلك حىت قدم علينا معاوية من ال
ال : ما أرى مدين من مسراء الشام إال تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : فيما كلم به الناس 

  أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبدا أو ما عشت 

علية عن حممد بن إسحق حدثين عبد اهللا بن عبد اهللا بن حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن  - ٢٤١٩
قال أبو سعيد و ذكروا عنده صدقة رمضان : عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد اهللا بن أيب سرح قال 

ال أخرج إال ما كنت أخرج يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاع متر أو صاع شعري أو صاع إقط : فقال 
  ال تلك قيمة معاوية ال أقبلها و ال أعمل هبا : لو مدين من قمح ؟ فقال : ل من القوم فقال له رج

أو : ذكر احلنطة يف خرب أيب سعيد غري حمفوظ و ال أدري ممن الوهم قوله و قال له رجل من القوم : قال أبو بكر 
إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم مدين من قمح إىل آخر اخلرب دال على أن ذكر احلنطة يف أول القصة خطأ أو وهم 

أو مدين من قمح : أهنم كانوا خيرجون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاع حنطة ملا كان لقول الرجل 
  معىن 

  إسناده حسن : قال األعظمي 
  لكن ذكر احلنطة فيه خطأ كما بني املؤلف : قال األلباين 

  الفطرباب ذكر ثناء اهللا عز و جل على مؤدي صدقة 

حدثنا أبو عمر و مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب األسلمي املديين خبرب غريب غريب قال حدثين  - ٢٤٢٠
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن هذه : عبد اهللا بن نافع عن كثري بن عبد اهللا املزين عن أبيه عن جده قال 



  نزلت يف زكاة الفطر فقال أ} وذكر اسم ربه فصلى * قد أفلح من تزكى { اآلية 
  إسناده ضعيف جدا كثري بن عبد اهللا متهم بالكذب : قال األعظمي 

  باب األمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إىل صالة العيد

حدثنا أبو سلمة حيىي بن املغرية املخزومي ثنا ابن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد اهللا  - ٢٤٢١
 صلى اهللا عليه و سلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إىل الصالة و أن عبد اهللا بن أن النيب: بن عمر 

  عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم و يومني 

  باب الدليل على أن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأدائها يف يوم الفطر ال يف غريه 

عبد العزيز بن أيب رواد حدثنا ابن جريح عن موسى حدثنا عمر بن حفص الشيباين حدثنا عبد اجمليد بن  - ٢٤٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس : بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 

  إىل الصالة يوم الفطر 

إليها صالة العيد ال  باب الدليل على أن الصالة اليت أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأداء صدقة الفطر قبل اخلروج
  غريها 

حدثنا الربيع بن سليمان املرادي و حبر بن نصر اخلوالين قاال حدثنا ابن وهب أخربين ابن أيب الزناد عن  - ٢٤٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج : موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 

  الناس إىل املصلى 
  إسناده صحيح : عظمي قال األ

  باب الرخصة يف تأخري اإلمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه

ـ  - ٢٤٢٤ حدثنا هالل بن بشر البصري خبري غريب غريب حدثنا عثمان بن اهليثم ـ مؤذن مسجد اجلامع 
 عليه و سلم أن أحفظ زكاة أخربين رسول اهللا صلى اهللا: قال : حدثنا عوف عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال 

ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : رمضان فأتاين آت يف جوف الليل فجعل حيثو من الطعام فأخذته فقلت 
يا أبا هريرة : فإين حمتاج فخليت سبيله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ما صلى الغداة : سلم فقال دعين 

أما أنه : يا رسول اهللا اشتكى حاجة فخليته و زعم أنه ال يعود فقال : قال البارحة ؟ قلت  ما فعل أسريك الليلة أو
فجاء فجعل : فرصدته و علمت أنه سيعود لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : قد كذبك و سيعود قال 

فخليت عنه فأصبحت فقال يل ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشكى حاجة : حيثو من الطعام فقلت 
شكى حاجة فخليته و : ما فعل أسريك الليلة أو البارحة ؟ قلت يا رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أما أنه قد كذبك و سيعود و علمت أنه سيعود لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : زعم أنه ال يعود فقال 
دعين حىت : ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : ه فقلت فجاء فجعل حيثو من الطعام فأخذت

إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية : أعلمك كلمات ينفعك اهللا هبن ـ قال و كانوا أحرص شيء على اخلري ـ قال 



حىت تصبح فإنه لن يزال معك من اهللا حافظا و ال يقربك الشيطان } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { الكرسي 
صدقك و إنه : فخليت سبيله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما فعل أسريك يا أبا هريرة ؟ فأخربه فقال 

  لكاذب تدري من ختاطب منذ ثالث ليال ذاك الشيطان 

  مجاع أبواب صدقة التطوع

  باب فضل الصدقة و قبض الرب عز و جل إياها لريبيها لصاحبها و البيان أنه

  إال الطيب ال يقبل 

حدثنا احلسني بن احلسن املروزي و عتبة بن عبد اهللا قاال حدثنا ابن املبارك أخربنا عبيد اهللا بن عمر عن  - ٢٤٢٥
ما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد املقربي عن أيب احلباب ـ هو سعيد بن يسار عن أيب هريرة قال 

و ال يقبل اهللا إال الطيب إال اهللا يأخذها بيمينه فريبيها له كما  من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ـ
  يرىب أحدكم فلوه أو قال فصيله حىت تبلغ التمرة مثل أحد 

  مثل أحد : فلوه قلوصه و مل أضبط عن عتبة : و قال عتبة 

أخربنا معمر عن حدثنا حممد بن أيب رافع و عبد الرمحن بن أيب بشر بن احلكم قال أنبأنا عبد الرازق  - ٢٤٢٦
إن العبد إذا تصدق من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيوب عن القاسم بن حممد عن أيب هريرة قال 

طيب تقبلها اهللا منه و أخذها بيمينه فرباها كما يرىب أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو يف يد 
ـ حىت تكون مثل اجلبل فتصدقوا    اهللا 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أيب هريرة  - ٢٤٢٧
و سلم و حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور و حدثنا جعفر بن حممد 

ثنا حممد بن حيىي القطعي حدثنا احلجاج بن املنهال حدثنا شعبة عن عباد بن حدثنا وكيع عن عباد بن منصور و حد
قال : عن أيب هريرة قال : قال مسعت أبا هريرة و قال القطعي و عمر بن علي : منصور عن القاسم قال جعفر 

{ اب اهللا و تصديق ذلك يف كت: حنو حديث عبد الرازق زاد جعفر يف حديثه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  } ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بإتقاء النار ـ نعوذ باهللا منها ـ بالصدقة و إن قلت 

حدثنا احلسني بن احلسن و عتبة بن عبد اهللا قاال أخربنا ابن املبارك أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه  - ٢٤٢٨
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ذكر النار فتعوذ منها و أشاح بوجهه : بن حامت مسع خيثمة حيدث عن عدي 

  إتقوا النار و لو بشق مترة فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة : مرتني أو ثالثا مث قال 



عن رسول : حدثنا بندار حدثنا أبو حبر البكراوي حدثنا إمساعيل عن أيب رجاء العطاردي عن ابن عباس  - ٢٤٢٩
  إتقوا النار و لو بشق مترة : صلى اهللا عليه و سلم قال  اهللا

  هو إمساعيل بن مسلم املكي و أنا أبرأ من عهدته : قال أبو بكر 
  حديث صحيح يشهد له ما بعده وغريه : قال األلباين 

حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث و حدثنا عيسى بن  - ٢٤٣٠
راهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس إب

  إفتدوا من النار و لو بشق مترة : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن مالك 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  العباد باب إظالل الصدقة صاحبها يوم القيامة إىل الفراغ من احلكم بني

حدثنا احلسني بن احلسن و عتبة بن عبد اهللا قاال أخربنا ابن املبارك أخربنا حرملة بن عمران أنه مسع يزيد  - ٢٤٣١
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بن أيب حبيب حيدث أن أبا اخلري حدثه أنه مسع عقبة بن عامر يقول 

  اس أو قال حيكم بني الناس كل إمرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الن
  فكان أبو اخلري ال خيطئه يوم ال يتصدق منه بشيء و لو كعكة و لو بصلة : قال يزيد 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حممد بن إسحق حدثين يزيد بن أيب  - ٢٤٣٢
كان أول أهل مصر يروح إىل املسجد و ما رأيته داخال املسجد قط إال و : ن عبد اهللا املزين قال حبيب عن مرثد ب

يا أبا اخلري إن هذا يننت : يف كمه صدقة إما فلوس و إما خبز و إما قمح حىت رمبا رأيت البصل حيمله قال فأقول 
ه غريه إنه حدثين رجل من أصحاب رسول اهللا يا ابن حبيب أما إين مل أجد البيت شيئا أتصدق ب: ثيابك قال فيقول 

  ظل املؤمن يوم القيامة صدقته : صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

  باب فصل الصدقة على غريها من األعمال إن صح اخلرب فإين ال أعرف أبا فروة

  بعدالة و ال جرح 

ثنا حممد بن رافع حدثنا أبو احلسن النضر بن إمساعيل عن أيب فروة قال مسعت سعيد بن مسيب عن حد - ٢٤٣٣
  أنا أفضلكم : إن األعمال تتباهى فتقول الصدقة : ذكر يل قال يقول : عمر بن اخلطاب قا 

  إسناده ضعيف جلهالة أيب فروة والنضر ضعيف مث هو موقوف : قال األلباين 

  لصدقة باململوك أفضل من عتق املتصدق إياه إن صح اخلربباب الدليل على أن ا



حدثنا الربيع بن سليمان املرادي خبرب غريب حدثنا أسد حدثنا حممد بن حازم ـ هو أبو معاوية ـ عن  - ٢٤٣٤
أهنا سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم خادما : حممد بن إسحق عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ميمونة 

  اها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك فأعط
  حممد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير 

  حديث صحيح : قال األلباين 

  باب فصل املتصدق على املتصدق عليه

حدثنا يوسف بن موسى أخربنا جرير عن إبراهيم بن مسلم اهلجري و حدثنا بندار حدثنا حممد حدثنا  - ٢٤٣٥
األيدي : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : عن إبراهيم اهلجري قال مسعت أبا األحوص عن عبد اهللا  شعبة

  ثالثة يد اهللا العليا و يد املعطى اليت تليها و يد السائل السفلى إىل يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت 
  فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار : اليت تليها و قال : عن أيب األحوص و قال : قال يوسف 
   ٢٤٤٠يأيت " إىل يوم القيامة " إسناده ضعيف من أجل اهلجري وله شاهد صحيح دون قوله : قال األلباين 

عن النيب صلى اهللا : حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا محاد بن زيد عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة  - ٢٤٣٦
: خري الصدقة ما أبقت غناء و اليد العليا خري من اليد السفلى و أبدأ من تعول تقول امرأتك : عليه و سلم قال 

  إىل من تكلنا : ل ولدك إنفق علي أو بعين و يقو: إنفق علي أو طلقين و يقول مملوكك 

  باب ذكر مناء املال بالصدقة منه و إعطاء الرب عز و جل املتصدق قال اهللا

  } و ما أنفقتم من شيء فهو خيلفه { : عز و جل 

قال النيب صلى اهللا : حدثنا عبد اجلبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ٢٤٣٧
نفق و البخيل كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إىل تراقيهما فإذا أراد مثل امل: عليه و سلم 

املتصدق و املنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حىت تقع على بنانه و تعفو أثره و إذا أراد البخيل أن ينفق 
أشهد على رسول اهللا صلى اهللا : ة قلصت و أخذت كل حلقة موضعها حىت أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أيب هرير

  و هو يوسعها و ال تتسع : عليه و سلم إين رأيته يقول بيده 

أن رسول : حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا العالء عن أبيه عن أيب هريرة  - ٢٤٣٨
عفو إال عزا و ما تواضح أحد هللا إال ما نقصت صدقة من مال و ما زاد اهللا عبدا ي: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رفعه اهللا 
حدثين حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن العالء و : حدثنا بندار و أبو موسى قال بندار حدثنا حممد و قال أبو موسى 

  زا و ال عفا رجل عن مظلمة إال زاده اهللا هبا ع: مسعت العالء هبذا اإلسناد مثله غري أهنما قاال : قال أبو موسى قال 

  باب فضل الصدقة عن ظهر غين يفضل عمن يعول املتصدق



حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثين سعيد املسيب أنه مسع أبا  - ٢٤٣٩
  خري الصدقة ما كان عن ظهر غين و أبدأ مبن تعول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هريرة يقول 

  زيز أن سالمة حدثهم عن عقيل قال حدثين ابن شهاب هبذا اإلسناد مثله سواء أخربنا حممد بن ع

حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين حدثنا عبيدة بن محيد حدثين أبو الزعراء عن أيب األحوص عن أبيه  - ٢٤٤٠
املعطي اليت تليها و  األيدي ثالثة فيد اهللا العليا و يد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك بن نضالة قال 

  يد السائل السفلى فأعظ الفضل و ال تعجز عن نفسك 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

عن ظهر غين عما : باب الزجر عن صدقة املرء مباله كله و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد بقوله 
  يغنيه و من يعول ال عن كثرة الرجل 

قوب بن إبراهيم حدثنا عبد اهللا بن إدريس قال مسعت ابن إسحق يذكر و حدثنا حممد حدثنا الدورقي يع - ٢٤٤١
ـ يعين ابن هارون ـ أخربنا حممد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن حممود بن لبيد  بن رافع حدثنا يزيد 

ا من بعض املعادن و قال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببيضة من ذهب أصاهب: عن جابر بن عبد اهللا قال 
يا رسول اهللا خذ هذه مين صدقة فو اهللا : مثل البيضة من الذهب قد أصاهبا من بعض املعادن و قاال فقال : الدورقي 

ما أصبحت أملك غريها فأعرض عنه مث أتاه من شقه األمين فقال مثل ذلك فأعرض عنه مث أتاه من شقة األيسر فقال 
: هاهتا مغضبا فحذفه هبا حذفة لو أصابه لشجه أو عقره مث قال : قال له الرابعة فقال له مثل ذلك فأعرض عنه مث 

  يأيت أحدكم مباله كله فيتصدق به و يتكفف الناس إمنا الصدقة عن ظهر غين 
  خذ عنا مالك ال حاجة لنا فيه : هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي 

  إسناده ضعيف : قال األلباين 

بن عبد اهللا بن عبد احلكم أن عبد اهللا بن وهب حدثهم قال أخربين يونس بن يزيد عن ابن  أخربين حممد - ٢٤٤٢
: أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني تيب عليه : شهاب قال أخربين عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه 

أمسك بعض : صلى اهللا عليه و سلم  يا رسول اهللا إين أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا و رسوله فقال له رسول اهللا
  مالك فهو خري لك 

  و أخربنا يونس حدثنا عبد اهللا بن وهب هبذا مثله 

  باب صدقة املقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته

صفوان بن عيسى حدثنا ـ ابن عجالن عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل  - ٢٤٤٣ ـ  حدثنا حممد بن بشار حدثنا 
يا رسول اهللا كيف يسبق : سبق درهم مائة ألف قالوا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول: عن أيب هريرة قال 

رجل كان له درمهان فأخذ أحدمها فتصدق به و آخر له مال كثري فأخذ من عرضها مائة : درهم مائة ألف ؟ قال 
  ألف 

  إسناده حسن للخالف املعروف يف ابن عجالن : قال األلباين 



النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا فضل صدقة املقل إذا كان فضال عمن يعول ال إذا تصدق باب ذكر الدليل على أن 
  على األباعد و ترك من يعول جياعا عراة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر ببدء من يعول 

رو بن علي حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبري حدثه و حدثنا عم - ٢٤٤٤
  : حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أيب الزبري عن حيىي بن جعدة 

  جهد املقل و أبدأ مبن تعول : يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل ؟ قال : عن أيب هريرة أنه قال 
  ا لسماع إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم والليث ال يروي عن ابن الزبري إال ما كان صرح له هب: قال األلباين 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أمحد بن منيع أنبأنا ابن علية أخربنا أيوب عن أيب الزبري عن جابر  - ٢٤٤٥
إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه فإن كان فضال فعلى عياله فإن كان فضال فعلى قرابته أو ذي رمحه فإن : قال 

  كان فضال فهنا و ههنا 
  إسناده صحيح لوال عنعنة أيب الزبري لكن رواه عنه الليث عند مسلم إال أنه مل يسق لفظه : قال األلباين 

  باب التغليظ يف مسألة الغين من الصدقة

حدثنا حممد بن بشار و زيد بن أخزم الطائي قاال حدثنا أبو أمحد حدثنا إسرائيل عن أيب إسحق حدثنا  - ٢٤٤٦
  من سأل و له ما يغنيه فإمنا يأكل اجلمر : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : حبشي بن جنادة السلويل قال 

  من سأل من غري فقر فإمنا يأكل اجلمر : و قال زيد بن أخزم 
  حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي : قال األلباين 

  باب ذكر الغين تكون املسألة معه إحلافا

اهللا بن يوسف حدثنا ابن أيب الرجال عن عمارة بن غزية عن  حدثنا زكريا بن حيىي بن أبان حدثنا عبد - ٢٤٤٧
من سأل و له قيمة أوقية فهو : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه 

  حملف 
   ١٧١٩إسناده صحيح كما يف الصحيحة : قال األلباين 

  باب تشبيه امللحف مبن سلف املسألة

: عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  حدثنا - ٢٤٤٨
  من سأل و له أربعون درمها فهو ملحف و هو مثل سف املسألة يعين الرمل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

  اباب الرخصة يف الصدقة على من ميونه متطوع



حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  - ٢٤٤٩
أمل أر لكم : دخل علي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى بطعام ليس معه حلم فقال : عن عائشة قالت 

  ا صدقة و هو منها هدية هو هل: بلى ذاك حلم تصدق به على بريرة فقال : برمة ؟ قلت 

  باب فضل الصدقة على املماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت اخلرب

قال : حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشري بن ميمون حدثنا جماهد بن جرب عن أيب هريرة قال  - ٢٤٥٠
  عند مليك سوء  ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق هبا على مملوك: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إسناده ضعيف جدا بشري بن ميمون هو اخلرساين الواسطي أمجعوا على ضعفه بل قال اإلمام البخاري : قال األلباين 
  متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا يف الضعفاء : 

  باب ذكر إعطاء املرء املال ناويا الصدقة و ألقاه ذلك املال موضع الصدقة

  من غري نطق منه بأنه صدقة 

اب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا فضل صدقة املقل إذا كان فضال عمن يعول و ال إذا ب
  تصدق على األباعد و ترك من يعول جياعا 

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن  - ٢٤٥١
ن إسحق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن إسحق بن خزمية حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي الفضل بن حممد ب

حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبري حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أيب 
جهد املقل و ابدأ مبن : ضل ؟ قال يا رسول اهللا أي الصدقة أف: الزبري عن حيىي بن جعدة عن أيب هريرة أنه قال 

  تعول 

عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا ابن علية أخربنا أيوب عن أيب الزبري عن جابر  - ٢٤٥٢
فعلى قرابته أو ذي رمجه : إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه فإن كان فضال فعلى عياله فإن كان فضال : سلم قال 

   فها هنا و ها هنا فإن كان فضال

  باب الزجر عن عيب املتصدق املقل بالقليل من الصدقة و ملزه و الزجر عن رمي

املتصدق بالكثري من الصدقة بالرياء و السمعة إذ اهللا عز و جل هو العامل بإرادة املراد و ال إرادة مما تكنه القلوب و 
  مل يطلع اهللا العباد على ما يف ضمائر غريهم من اإلرادة 

: حدثنا حممد بن الوليد حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن أيب مسعود قال  - ٢٤٥٣
مرائي و جييء الرجل بنصف صاع فيقال إن اهللا لغين عن : كنا نتحامل فكان الرجل جييء بالصدقة العظيمة فيقال 

  اآلية } ت و الذين ال جيدون إال جهدهم الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقا{ هذا فنزلت 



  باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح اخلائف من الفقر املؤمل طويل العمر على

  صدقة املريض اخلائف نزول املنية به 

: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة و هو ابن القعقاع ـ عن أيب ذرعة عن أيب هريرة قال  - ٢٤٥٤
أن تصدق و أنت صحيح : يا رسول اهللا أي الصدقة أعظم ؟ قال :  عليه و سلم رجل فقال أتى رسول اهللا صلى اهللا

  شحيح ختشى الفقر و تأمل البقاء و ال حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا و لفالن كذا إال و قد كان لفالن 
ا قرب فجائز أن يقال قد كان هذه اللفظة إال و قد كان لفالن من اجلنس الذي يقول إن الوقت إذ: قال أبو بكر 

الوقت و دخل إذا قرب و قد كان لفالن و إن مل يدخل ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله أال و قد 
كان لفالن أي قد قرب نزول املنية باملرء إذا بلغت احللقوم فيصري املال لغريه ال أن املال يصري لغريه قبل قبض 

  و إمنا هو اليوم هو الوارث : قول الصديق النفس و من هذا اجلنس 

{ باب فضل صدقة املرء بأحب ماله هللا إذا اهللا عز و جل نفى إدراك الرب عمن ال ينفق مما جيب قال اهللا عز و جل 
  } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون 

ق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن حدثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي حدثنا هبز بن أسد حدثنا مهام ثنا إسح - ٢٤٥٥
أتى أبو طلحة رسول اهللا صلى اهللا عليه و } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { ملا نزلت : قال : أنس بن مالك 

يا رسول اهللا ليس يل أرض أحب إيل من أرضي بريحي فقال النيب صلى اهللا عليه و : سلم و هو على املنرب فقال 
إجعلها : و إين أتقرب هبا إىل اهللا فقال : ح أو خري رابح ـ يشك الشيخ ـ فقال أبو طلحة بريحي خري راي: سلم 

  يف قرابتك فقسمها بينهم حدائق 
  خرب ثابت و محيد بن أنس خرجته يف غري هذا املوضع 

تبدوا  إن{ باب ذكر حب اهللا عز و جل املخفي بالصدقة إذ اهللا عز و جل قد فضلها على صدقة العالنية قال اهللا 
  } الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم 

حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن  - ٢٤٥٦
الذين حيبهم  ثالثة حيبهم اهللا و ثالثة يبغضهم اهللا أما: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ظبيان رفعه إىل أيب ذر 

فرجل أتى قوما فسأهلم باهللا و مل يسأهلم بقرابة بينهم و بينه فتخلف رجل بأعقاهبم فأعطاه سرا ال يعلم بعطيته إال اهللا 
و الذي أعطاه و قوم ساروا ليلتهم حىت إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقين 

سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حىت يقتل أو يفتح له و الثالثة الذين يبغضهم  و يتلو آيايت و رجل كان يف
  اهللا الشيخ الزاين و الفقري املختال و الغين الظلوم 

  إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهيب يشري إىل أنه جمهول : قال األلباين 



صلى اهللا عليه و سلم للمتصدق و منع الشياطني إياه منها بتخويف الفقري إن صح اخلرب  باب ذكر مثل ضربه النيب
الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء { : فإين ال أقف هل مسع األعمش من ابن بريدة أم ال قال اهللا عز و جل 

 {  

قال رسول : بن بريدة عن أبيه قال حدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن ا - ٢٤٥٧
  ما خيرج رجل شيئا من الصدقة حىت يفك عنها حليي سبعني شيطانا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

/  ٥أمحد . ما أراه مسعه منه : إسناده ضعيف األعمش مدلس قال عنه أبو معاوية يف هذا احلديث : قال األعظمي 
٣٥٠   

  رب به املوايل اهللا عز و جل من صدقةباب األمر بإتيان القرابة مبا يتق

مايل و نصفه هو هللا كانت صدقة مع الدليل على أن األرض أو الدار أو : التطوع و الدليل على أن املراد إذا قال 
احلائط أو البستان أو اخلان أو احلانوت إذا جعله املرء هللا كانت صدقة و إن مل يذكر حدودها ال كما تومهه العامة 

  ذكر احلدود مما عد مل يثبت بيعه و ال هبته حىت تذكر حدوده أن ما مل ت

لن { : أنزلت هذه اآلية : حدثنا أبو موسى حممد بن املثين ثنا خالد بن احلارث حدثنا محيد قال قال أنس  - ٢٤٥٨
سول اهللا يا ر: قال أبو طلحة } من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا { : قال } تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون 

  إجعله يف فقراء أهلك أدىن أهل بيتك : حائطي الذي يف كذا و كذا هو هللا و لو استطعت أن أسره مل أعلنه فقال 
  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال األلباين 

ملا نزلت هذه اآلية فذكر حنوه عن : وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن محيد عن أنس قال  - ٢٤٥٩
  لى اهللا عليه و سلم النيب ص

باب ذكر الدليل على أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار املتصدق من غري حتديد إذ 
العقار مشهورا باملتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته و نسبته إىل املتصدق به عن ذكر حتديده و الدليل على إباحة 

  هد عليها احلاكم احتمال الشهادة إذا ش

{ : ملا نزلت هذه اآلية : حدثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي حدثنا هبز حدثنا محاد عن ثابت عن أنس قال  - ٢٤٦٠
أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول اهللا إين قد جعلت : قال أبو طلحة } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون 

فجعلها يف حسان بن ثات و أيب : اجعلها يف قرابتك قال : اهللا عليه و سلم  أرضي بري حي هللا فقال رسول اهللا صلى
  بن كعب 

رجاله ثقات على شرط مسلم غري حممد بن أيب صفوان وهو ثقة وقد تابعه حممد بن حامت حدثنا هبز به : قال األلباين 
  أخرجه مسلم 

  من باب استحباب إتيان املرأة زوجها و ولدها بصدقة التطوع على غريهم



  األباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من األباعد 

حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن أيب  - ٢٤٦١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء يف املسجد : سعيد املقربي عن أيب هريرة 

يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط و دين أذهب بقلوب ذوي األلباب منكن و : هن فقال فوقف علي
إين قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إىل اهللا مبا استطعنت و كان يف النساء امرأة عبد اهللا بن مسعود 

 صلى اهللا عليه و سلم و أخذت حليها فقال ابن فأنقلبت إىل عبد اهللا بن مسعود فأخربته مبا مسعت من رسول اهللا
و حيك هلمي تصدقي به علي و على : أتقرب به إىل اهللا و رسوله قال : أين تذهبني هبذا احللي ؟ قالت : مسعود 

فذهبت تستأذن على رسول : ال حىت أذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ولدي فإنا له موضع فقالت 
امرأة بن : أي الزيانب هي ؟ قال : يا رسول اهللا هذه زينب تستأذن قال : فقالوا :  عليه و سلم اهللا صلى اهللا
يا رسول اهللا إين مسعت منك مقالة : إيذنوا هلا فدخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : مسعود قال 

رجاء أن ال جيعلين اهللا من أهل النار  فرجعت إىل ابن مسعود فحدثته و أخذت حليا يل أتقرب به إىل اهللا و إليك
حىت أستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : تصدقي به علي و على ابين فإنا له موضع فقلت : فقال يل ابن مسعود 

  تصدقي به عليه و على بنيه فإهنم له موضع : فقال رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم 
  عمرو بن أيب عمرو ثقة له أوهام ومل أجد متابعا له  إسناده صحيح: قال األعظمي 

من أوهامه إذ ال جيوز التقرب إىل غري اهللا " إىل اهللا " بعد قوله " وإليك " وإين ألخشى أن يكون قوله : قال األلباين 
لم على تعاىل بشيء من العبادات وموضع النكارة يف ذلك هو ما أفاده السياق من سكوت النيب صلى اهللا عليه و س

أجعلتين هللا ندا : ما شاء اهللا وشئت بقوله : هذا القول فلو أهنا قالت ذلك ألنكرها عليها كما أنكر على الذي قال 
  قل ما شاء اهللا وحده أخرجه أمحد فتأمل 

صدق : فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم : يف خرب عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد : قال أبو بكر  - ٢٤٦٢
سعود زوجك و ولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا اخلرب دال على أن بين ابن مسعود الذين قال النيب ابن م

  و على بنيه كانوا بين عبد اهللا بن مسعود من زينب : صلى اهللا عليه و سلم يف خرب أيب هريرة 
يب مرمي أخربنا حممد بن جعفر حدثنا ابن أ: حدثنا حيىي عن أيب سعيد حممد بن حيىي و زكريا بن حيىي بن أبان قاال 

  أخربين زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري 

  باب ذكر تضعيف صدقة املرأة على زوجها و على ما يف حجرها على الصدقة على

  غريهم 

احلارث عن حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا ابن منري حدثنا األعمش عن شقيق عن عمرو بن  - ٢٤٦٣
تصدقن يا معشر : أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصدقة و قال : زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود قالت 

إيت النيب صلى اهللا عليه : و كنت أعول عبد اهللا و بنايت يف حجري فقلت لعبد اهللا : النساء و لو من حليكن قالت 
فأتيته فجلست عند : ال بل آتيه فسليه قالت : م مع الصدقة قال و سلم فسله هل جتزئ ذلك على أن أوجبه عنك

سله : الباب و كانت قد ألقيت عليه املهابة فوجدت امرأة من األنصار حاجتها مثل حاجيت فخرج علينا بالل فقلنا 



ا أجتزئ امرأتان تعوالن أزواجهما و يتامى يف حجورمه: و ال حتدث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حنن فقال 
امراة : أي الزيانب ؟ قال : زينب و امرأة من األنصار قال : من مها ؟ قال : ذلك عنهما من الصدقة ؟ فقال له 

  نعم هلما أجران أجر القرابة و أجر الصدقة : عبد اهللا بن مسعود و امرأة من األنصار قال 

ش عن إبراهيم عن أيب عبيدة عن عمرو بن حدثنا علي بن املنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا األعم - ٢٤٦٤
أتانا النيب صلى اهللا عليه و سلم و حنن يف املسجد : احلارث بن املصطلق عن زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود قالت 

  يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن مث ذكر حنو حديث ابن منري معىن واحدا : فقال 

  باب صدقة املرء على ولده

ى أن الصدقة إذا رجعت إىل املتصدق هبا إرثا عن املتصدق عليه جاز له و الفرق بني ما ميلكه الرجل من و الدليل عل
الصدقة إرثاو بني ما ميلكه بابتياع أو استيهاب إذ اإلرث ميلكه الوارث أحب ذلك أم كره و ال ميلك املرء ملكا 

  بغري نية و أخرب أنه ملك مبعىن من املعاين سوى املرياث 

حدثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي حدثنا أسامة عن حسني ـ و هو املعلم ـ عن عمرو بن شعيب  - ٢٤٦٥
أن رجال تصدق على ولده بأرض فردها إليه املرياث فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أبيه عن جده 

  وجب أجرك و رجع إليك ملكك : سلم فقال له 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  اب األمر بالصدقة من الثمار قبل اجلذاذ من كل حائل بقنو يوضع يف املسجدب

حدثنا حممد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أيب مرمي حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمرو و  - ٢٤٦٦
  نو للمسجد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر من كل حائط بق: عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  باب كراهية الصدقة باحلشف من الثمار و إن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة

  خبري الثمار و أوساطها أفضل من الصدقة بشرارها 

عن كثري حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن أيب عريب  - ٢٤٦٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد و إقناء معلقة و قنو منها : بن مرة عن عوف بن مالك األشجعي 

لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه : حشف و معه عصا فطعن بالعصى القنو قال 
  الصدقة يأكل احلشف يوم القيامة 

  ه صاحل بن أيب عريب ضعيف لكن للحديث شواهد إسناده حسن لغري: قال األعظمي 

  باب إعطاء السائل من الصدقة و إن كان زيه زي األغنياء يف املركب و امللبس



قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي حدثنا وكيع و عبد الرمحن قاال حدثنا قال  - ٢٤٦٨
  للسائل حق و إن جاء على فرس : عليه و سلم 

   ١٦٦٥إسناده ضعيف فيه يعلى بن أيب حيىي جمهول ورواه أبو داود : قال األعظمي 
  الظاهر أنه حدث سقط يف الطبع وهذا واضح من السند ( 

واحلديث رواه أمحد يف مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرمحن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن حممد عن يعلى بن أيب 
ال عبد الرمحن حسني بن على قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيىي عن فاطمة بنت حسني عن أبيها ق

  ) وبه يتبني السقط يف طبعة األعظمي واهللا أعلم ... للسائل حق وان جاء على فرس 

  باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكني يف املسجد إذ أبلغ

  جذاذ الرجل من الثمال ذلك املبلغ 

أمحد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إسحق عن حممد حدثنا  - ٢٤٦٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف العرايا : بن حيىي بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد اهللا 

لمساكني يف املسجد قنو فسمعت يف جاد كل عشرة أوسق فيوضع ل: الوسق و الوسقني و الثالثة و األربعة و قال 
  قنع و قنو واحدا : الدارمي يقول 
  وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث  ٣٦٠/  ٣إسناده حسن رواه أمحد : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بوضع القنو ـ الذي ذكرنا ـ يف املسجد للمساكني أمر 
  ضة و إجياب خرب طلحة بن عبد اهللا من هذا الباب ندب و إرشاد ال أمر فري

عن النيب صلى : حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب عن ابن جريح عن أيب الزبري عن جابر  - ٢٤٧٠
  إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره : اهللا عليه و سلم قال 

بن احلارث عن دراج أيب السمح عن ابن  حدثنا علي بن خشرم أخربنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو - ٢٤٧١
إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حجرية اخلوالين عن أيب هريرة 

  عليك و من مجع ماال حراما مث تصدق به مل يكن له فيه أجر و كان أجره عليه 
  إذا أديت زكاة مالك : و السمح و قال حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثين دراج أب

  إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكري كما قال الذهيب وغريه : قال األلباين 

  باب األمر بإعطاء السائل و إن قلت العطية و صغرت قيمتها و كراهية رد

  السائل من غري إعطاء إذا مل يكن للمسئول ما جيزل العطية 

 بن سعيد األشج حدثنا أبو خالد األمحشي حدثنا منصور بن حسان و حدثنا هارون بن حدثنا عبد اهللا - ٢٤٧٢
قلت يا رسول اهللا السائل يأتيين و ليس : إسحق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن جبيد عن جدته قالت 



  ال تردي سائلك لو بظلف مل يقل األشج ما أعطيه : عندي ما أعطيه ؟ قال 
  ابن جبيد هذا هو عبد الرمحن بن جبيد بن قبطي : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرمحن بن جبيد  - ٢٤٧٣
عليه و سلم إن جدته حدثته ـ و هي أم جبيد و كانت ـ زعم ـ ممن بايع رسول اهللا صلى اهللا : أخي ابن حارثة 

و اهللا إن املسكني ليقوم على بايب فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال هلا : أهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فإن مل جتدي شيئا تعطيه إياه إال ظلفا حمرقا فادفعيه إليه يف يده : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

   الرجوع عن صدقة التطوع و متثيله بالكلب يقي مث يعود يفباب التغليظ يف

  قيئه 

حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا الوليد ين مسلم حدثين األوزاعي و حدثنا حممد ابن مسكني  - ٢٤٧٤
بن اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا األوزاعي حدثين أبو جعفر بن علي أنه مسع سعيد بن املسيب خيرب أنه مسع ا

مثل الذي يتصدق بالصدقة مث يرجع يف صدقته مثل الكلب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس يقول 
  يقيء مث يأكل قيئه 

حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا ابن املبارك عن األوزاعي قال مسعت حممد بن علي بن احلسني  - ٢٤٧٥
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبثله : يذكر عن سعيد بن املسيب عن ابن عباس قال 

  باب استحباب اإلعالن بالصدقة ناويا الستنان الناس باملتصدق فيكتب ملبتدئ

  الصدقة مثل أجر املتصدقني إستنابا به 

ـ  - ٢٤٧٧ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن مسلم ـ و هو ابن صبيح 
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحث على : ن بن هالل العبسي عن جرير بن عبد اهللا قال عن عبد الرمح

الصدقة فأبطأ أناس حىت رؤي يف وجهه الغضب مث أن رجال من األنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حىت رؤي 
  : ليه و سلم يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السرور فقال رسول اهللا صلى اهللا ع

من سن سنة حسنة فإن له أجرها و أجر من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم شيء و من سن سنة سيئة كان 
  عليه وزرها و مثل وزر من عمل هبا من غري أن ينقض من أوزارهم شيء 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  خرب ابن عتيك خرجته يف كتاب اجلهاد :  باب الرخصة يف اخليالء عند الصدقة قال أبو بكر



حدثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم حدثنا عبد الرازق أخربنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن  - ٢٤٧٨
غريتان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سالم عن عبد اهللا بن زيد بن األزرق عن عقبه بن عامر اجلهين قال 

اهللا و األخرى يبغضها اهللا الغرية يف الرمية حيبها اهللا و الغرية يف غري رمية يبغضها اهللا و املخيلة إذا  إحدامها حيبها
الوالد و املسافر و املظلوم : ثالثة تستجاب دعوهتم : تصدق الرجل حيبها اهللا و املخيلة يف الكرب يبغضها اهللا و قال 

  ثة صانعه و املمد به و الرامي به يف سبيل اهللا إن اهللا يدخل اجلنة بالسهم الواحد ثال: و قال 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها استقراض ربه إذ اهللا عز و جل مسى الصدقة قرضا استقراض اهللا عباده و وعد 
نا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حس{ على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثرية قال اهللا عز و جل 

  } أضعافا كثرية 

حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا حممد بن يزيد بن هارون قال حدثنا حممد بن إسحق عن العالء عن  - ٢٤٧٩
يقول اهللا عز و جل استقرضت عبدي فلم يقرضين و : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه عن أيب هريرة 

  و ادهراه و ادهراه و أنا الدهر :  شتمين عبدي و هو ال يدري يقول
قوله و أنا الدهر أي و أنا آيت بالدهر أقلب ليله و هناره أي بالرخاء و الشدة كيف شئت إذ بعض : قال أبو بكر 

فأعلم أنه ال علم هلم } و ما يهلكنا إال الدهر { أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال اهللا عز و جل حكاية عنهم 
تهم تلك ظن منهم قال اهللا عز و جل و ما هلم به من علم إن هم إال يظنون و أخرب النيب صلى اهللا بذلك و أن مقال

عليه و سلم إن شامت من يهلكهم هو شامت ربه جل و عز ألهنم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم 
لى خالقهم الذي يهلكهم ال على الدهر و اهللا يهلكهم ال الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإمنا تقع الشتيمة منهم ع

  الذي ال فعل له إذ اهللا خالق الدهر 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب ذكر البيان أن ألهل الصدقة باب من أبواب اجلنة خيصون بدخوهلا من ذلك

  الباب 

رمحن عن أيب هريرة حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرازق أخربنا معمر عن الزهري عن محيد بن عبد ال - ٢٤٨٠
من أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا دعته خدمة اجلنة و للجنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

أبواب فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة و من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة و من 
و اهللا يا : من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد و من كان 

  رسول اهللا ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال نعم إين ألرجو أن تكون منهم 

  باب التغليظ يف مسألة الغين الصدقة



عن عياض بن عبد اهللا بن سعد بن حدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجالن  - ٢٤٨١
  : أيب سرح 

ـ : أن أبا سعيد اخلدري ذكر  ـ يف هيئة بذة  أن رجال جاء يوم اجلمعة و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب 
فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس أن يتصدقوا و ألقوا ثيابا فأمر له بثوبني و أمره فصلى ركعتني و رسول 

  ى اهللا عليه و سلم خيطب مث ذكر احلديث اهللا صل
  خرجته يف كتاب اجلمعة 

  باب التغليظ يف الصدقة يف الصدقة مرآة و مسعة

و الدليل على أن املرائي بالصدقة من أوائل من تستعر هبم النار يوم القيامة باهللا نعوذ من الرياء و السمعة و اهللا 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا { جل  نسأل أن يعيدنا من النار بعفوه قال اهللا عز و

  } له جهنم يصالها مذموما مدحورا 

حدثنا عتبة بن عبد اهللا أخربنا عبد اهللا بن املبارك أخربنا حيوة بن شريح حدثين الوليد بن أيب الوليد أبو  - ٢٤٨٢
من : املدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال أن شفيا حدثه أنه دخل : عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه 

أنشدك حبق : أبو هريرة فدنوت منه حىت قعدت بني يديه و هو حيدث الناس فلما سكت و خال قلت : هذا ؟ فقالوا 
افعل ألحدثنك : و حق ملا حدثتين حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عقلته و علمته فقال أبو هريرة 

: حديثا حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و علمته مث نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليال مث أفاق فقال 
ألحدثنك حديثا حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا البيت ما معنا أحد غريي و غريه مث نشغ أبو هريرة 

حدثنك حبديث حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و افعل أل: نشغة أخرى فمكث بذلك مث أفاق و مسح وجهه قال 
سلم و أنا و هو يف هذا البيت ما معنا أحد غريي و غريه مث نشغ أبو هريرة نشغة شديدة مث مال خارا على وجهه 

حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تبارك و تعاىل إذا كان يوم القيامة نزل : أسندته طويال مث أفاق فقال 
إىل العباد ليقضي بينهم و كل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل مجع القرآن و رجل يقتل يف سبيل اهللا و رجل كثري 

: فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : بلى يا رب قال : أمل أعلمك ما أنزلت على رسويل ؟ قال : مال فيقول للقارىء 
بل أردت أن : كذبت و يقول اهللا : كذبت و تقول املالئكة : له كنت أقوم به أثناء الليل و آناء النهار فيقول اهللا 

أمل أوسع عليك حىت مل أدعك حتتاج إىل أحد ؟ قال : فالن قارىء فقد قيل و يؤتى بصاحب املال فيقول اهللا : يقال 
: ئكة كذبت و تقول املال: كنت أصل الرحم و أتصدق فيقول اهللا : فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال : بلى قال : 

بل أردت أن يقال فالن جواد فقد قيل ذاك و يؤتى بالذي قتل يف سبيل اهللا فيقال له فيم قتلت : كذبت فيقول اهللا 
كذبت و يقول اهللا : كذبت و تقول املالئكة : أمرت باجلهاد يف سبيلك فقاتلت حىت قتلت فيقول اهللا : ؟ فيقول 

ل ذلك مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ركبيت بل أردت أن يقال فالن جريء فقد قي: عز و جل له 
  يا أبا هريرة أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر هبم النار يوم القيامة : فقال 

  قال الوليد فأخربين عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخربه هبذا 
: اوية و أن رجال دخل على معاوية فحدثه هبذا قال و حدثين العالء بن أيب حكيم أنه كان سيافا ملع: قال أبو عثمان 

  } و باطل ما كانوا يعملون { إىل قوله } من كان يريد احلياة الدنيا و زينتها { صدق اهللا و رسوله 



إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول احلافظ يف الوليد أيب عثمان لني احلديث مردود فإنه اعتمد : قال األلباين 
وفاته أن أبا . ه يف التهذيب ومل يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره يف الثقات وقال رمبا خالف على ما ترجم ل

قواه بقوله حسن  ٢٣٨٣ثقة كما رواه ابن أيب حامت عنه كما أن الترمذي ملا أخرج احلديث : زرعة سئل عنه فقال 
  هيب صحيح اإلسناد ووافقه الذ) :  ٤١٩/  ١( غريب وكذلك احلاكم بقوله 

  مجاع أبواب الصدقات و احملبسات

  باب ذكر أول صدقة حمبسة تصدق هبا يف اإلسالم

و اشتراط املتصدق صدقة احملرمة حبس أصول الصدقة و املنع من بيع رقاهبا و هبتها و توريثها و تسبيل منافعها و 
  غالهتا على الفقراء و القرىب و الرقاب و يف سبيل اهللا و ابن السبيل و الضعيف 

أن عمر : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر  - ٢٤٨٣
إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط أنفس : أصاب أرضا خبيرب فأتا النيب صلى اهللا عليه و سلم ليستأمر فيها قال 

أن ال تباع أصوهلا ال : فتصدق هبا عمر : هبا قال إن شئت حبست أصلها و تصدقت : عندي منه فما تأمر به ؟ قال 
تباع و ال توهب و ال تورث فتصدق هبا على الفقراء و القرىب و الرقاب و يف سبيل اهللا و ابن السبيل و الضعيف ال 

  غري متمول فيها : جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم صديقا 
  غري متأثل ماال : و حدثين من قرأ الكتاب : غري متأمل ماال قال ابن عون قال ابن عون فحدثت به حممدا فقال 

أول صدقة تصدق هبا يف : قال أبو بكر و روى عبد اهللا بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال مسعت ابن عمر يقول 
أنا أريد أن أتصدق إن يل ماال و : اإلسالم صدقة عمر بن اخلطاب و أن عمر قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فكتب : حبس أصله و سبل متره قال : به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حدثنا يونس أخربنا ابن وهب حدثين عبد اهللا بن عمر 

  باب إباحة احلبس على من ال حيصون لكثرة العدد

منافع تلك الصدقة بعض أهل و الدليل على أن احلبس إذا كان على قوم ال حيصون عددا لكثرهتم جائز أن تعطى 
تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى هبا لقوم ال حيصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غري جائزة 
على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكني و الفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة و لو أعطى وصية بعض 

  يع املساكني و مجيع الفقراء ال حيصون كثرة الفقراء أو بعض املساكني أو مج

ـ حدثنا ابن عون و حدثنا  - ٢٤٨٤ ـ يعين ابن املفضل  حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين حدثنا بشر 
حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون و حدثنا : الزعفراين حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون و قال الزعفراين 

ابن السبيل و : فذكروا احلديث بتمامه مل يذكر الصنعاين : يزيد بن هارون أخربنا ابن عون الزعفراين أيضا حدثنا 
  غري متأثل مل يذكر قراءة ابن عون الكتاب : غري متمول فيه و قال فقال حممد : قال 



حصة باب إجازة احلبس على قوم موهومني غري مسمني و يف سبيل اهللا و يف الرقاب و يف الضيف من غري اشتراط 
سبيل اهللا و حصة الرقاب و حصة الضيف منها و إباحة اشتراط احملبس للقيم هبا اآلكل منها باملعروف من غري 

توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم و اشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غري ذكر قدر ما يطعم الصديق 
  منها 

أصاب : زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا يزيد بن  - ٢٤٨٥
  عمر أرضا خبيرب فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث بتمامه 

فتصدق هبا عمر أن ال يباع أصلها ال تباع و ال توهب و ال يورث للفقراء و األقوياء و الرقاب و يف سبيل : و قال 
  ى من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم صديقا غري متمول فيه اهللا و الضيف و ابن السبيل ال جناح عل

باب ذكر الدليل على أن قول تصدق هبا على الفقراء و القرىب إمنا أراد تصدق بأصلها حبسا و جعل مثرها مسبلة 
يده كان على من وصفهم من الفقراء و القرىب و من ذكر معهم مع الدليل على أن احلبس إذا مل خيرجه احملبس من 

صحيحا جائزا إذ لو كان احلبس ال يصح إال بأن خيرجه احملبس من يده لكان املصطفى صلى اهللا عليه و سلم يأمر 
عمر ملا أمر هبذه الصدقة أن خيرجها من يده و النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر ـ يف خرب يزيد بن زريع ـ أن 

ا و لو كان احلبس ال يتم إال بأن خيجرجه احملبس من يده ملا إن شئت أمسك أصلها و تصدق هب: ميسك أصلها فقال 
  أمر املصطفى صلى اهللا عليه و سلم الفاروق بإمساك أصلها 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أبو غسان حممد بن حيىي الكناين حدثين عبد العزيز بن حممد الدراودي عن  - ٢٤٨٦
إحبس أصلها و سبل : النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صدقته فقال أن عمر استأمر : عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 

فحبسها عمر على السائل و احملروم و ابن السبيل و يف سبيل اهللا و يف الرقاب و املساكني و : مثرهتا فقال عبد اهللا 
  جعل منها يأكل و يؤكل غري مماثل ماال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة حبس آبار املياه

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد اهللا بن إدريس قال مسعت حصينا يذكر عن عمر بن  - ٢٤٨٧
فإذا علي و الزبري و طلعة و سعد بن أيب : فذكر حديثا طويال يف قتل عثمان و قال : جاوان عن األحنف بن قيس 

ذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول اهللا صلى أنشدكم باهللا ال: وقاص و أنا كذلك و أنا كذلك إذ جاء عثمان فقال 
: قد ابتعتها بكذا قال : من يبتاع بئر رومة غفر اهللا له فابتعتها بكذا و كذا و أتيته فقلت : اهللا عليه و سلم قال 

  اللهم نعم : اجعلها سقاية للمسلمني و أخرها لك قالوا 
  إسناده حسن لغريه : قال األعظمي 

  الضياع و األرضنيباب الوصية باحلبس من 



حدثنا حممد بن عزيز األيلي أن سالمة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخربين عبد الرمحن بن  - ٢٤٨٨
و الذي نفسي بيده ال تقسم ورثيت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : هرمز أنه مسع أبا هريرة يقول 

الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا و طالت فيها خصومتها فأىب عمر شيئا مما تركت ما تركناه صدقة و كانت هذه 
أن يقسمها بينهما حىت أعرض عنها عباس غلبه عليها علي مث كانت على يد حسن بن علي مث بيد حسني بن علي مث 
ه و بيد علي بن حسني و حسن بن حسني فكانا يتداوالهنا مث بيد زيد بن حسن و هي صدقة رسول اهللا صلى اهللا علي

  سلم حقا 

حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسني بن احلسن األشقر حدثنا زهري عن أيب إسحق عن عمرو بن احلارث  - ٢٤٨٩
و اهللا ما ترك رسول اهللا عند موته دينارا و ال درمها و ال عبدا و ال أمة إال بغلته و سالحه و : عن جويرية قالت 

  أرضا تركها صدقة 

  اء السابلة و حفر األهنار للشاربباب فضائل بناء السوق ألبن

مع الدليل على أن قوله يف خرب العالء عن أبيه عن أيب هريرة و خرب أيب قتادة يف قوله أن صدقة قد جرت تلك 
اللفظة بناء املساجد و بناء البيوت للسابلة و حفر األهنار للشاربة أن كل ما ينتفع به املسلمون مما يفعله املرء قد يقع 

  لصدقة عليه اسم ا

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن اهلذيل  - ٢٤٩٠
إن مما يلحق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا الزهري حدثين أبو عبد اهللا األغر عن أيب هريرة قال 

ره أو ولدا صاحلا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه املؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نش
  أو هنرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته و حياته تلحقه من بعد موته 

  حفره : قال أبو بكر كراه يعين 
  إسناده حسن لغريه لشواهده : قال األعظمي 

  بيلو باب حبس آبار املياه على األغنياء و الفقراء و ابن الس

حدثنا إمساعيل بن أيب إسرائيل املالئي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان و عبد اهللا بن جعفر قاال حدثنا عبد  - ٢٤٩١
ملا حضر : اهللا ـ و هو عمرو عن زيد ـ و هو ابن أيب أنيسة عن أيب إسحق عن أيب عبد الرمحن السلمي قال 

هل تعلمون أن رومة مل يكن يشرب منها أحد إال بثمن  أذكركم باهللا: عثمان أشرف عليهم من فوق داره مث قال 
  فابتعتها من مايل فجعلتها للغين و الفقري و ابن السبيل ؟ قالوا نعم 

ويف السند سقط إذ إمساعيل بن خليفة العبسي أيب إسرائيل املالئي مات . . إسناده صحيح لغريه : قال األعظمي 
  قبل والدة ابن خزمية بدهر  ١٦٩سنة 

  احة شرب احملبس من ماء اآلبار اليت حبسهاباب إب



: حدثنا إبراهيم بن حممد احلليب حدثنا حيىي بن أيب احلجاج حدثنا اجلريري بتمامه حدثين القشريي قال  - ٢٤٩٢
يا أيها الناس من أنشدكم اهللا و اإلسالم هل تعلمون أن : شهدت الدار يوم أصيب عثمان و أشرف علينا فقال 

من يشتري رومة فيجعل ولوه :  عليه و سلم قدم املدينة و ليس هبا بئر مستعذب إال رومة فقال رسول اهللا صلى اهللا
فاشتريتها من خالص مايل و أنتم متنعوين أن : اللهم نعم قال : فيها كدالء املسلمني خبري له منها يف اجلنة ؟ قالوا 

  أفطر عليها حىت أفطر على ماء البحر 
يح لغريه رجاله ثقات غري حيىي بن أيب احلجاج وهو لني احلديث لكن تابعه هالل بن حق إسناده صح: قال األلباين 

وإسناده  ٧٥ - ٧٤/  ١عن اجلريري عن متامة بن حزن القشريي به أخرجه عبد اهللا ابن أمحد يف زوائد املسند 
  حسن فإن هالال روى عنه مجع من الثقات ووثقه ابن حبان 

يم الدورقي حدثنا املعتمر حدثين أيب حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد موىل أيب أسيد حدثنا يعقوب بن إبراه - ٢٤٩٣
أشرف عليه ـ يعين عثمان بن عفان ـ فقال أنشدكم باهللا هل علمتم إين اشتريت رومة من مايل : األنصاري قال 

ين أشرب منها حىت نعم قال فعالم متنعو: يستعذب منها و جعلت رشاي فيها كرشاي رجل من املسلمني ؟ فقالوا 
  أفطر على ماء البحر 

  باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة احملبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت

  الصدقة جارية 

: حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إمساعيل ـ يعين ابن جعفر ـ حدثنا العالء عن أبيه عن أيب هريرة  - ٢٤٩٤
صدقة جارية أو علم ينتفع : إذا مات اإلنسان إنقطع عمله إال من ثالث :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال

  به أو ولد صاحل يدعو له 

حدثنا أمحد بن احلسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا حممد ـ يعين ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخربنا  - ٢٤٩٥
يد بن أسلم عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن يزيد ـ يعين أباه ـ حدثنا زيد بن أيب أنيسة عن فليح بن سليمان عن ز

ولدا صاحلا يدعو له فيبلغه : خري ما خيلف املرء بعده ثالثا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أبيه قال 
  دعاؤه أو صدقة جتري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده 

  إسناده حسن لغريه : قال األلباين 

  صح اخلربباب فضل سقي املاء إن 

: قلت : حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن سعد قال  - ٢٤٩٦
  إسقاء املاء : أي الصدقة أفضل ؟ قال : نعم فقلت : يا رسول اهللا إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ فقال 

ادة عن سعيد بن املسيب عن سعد بن عبادة حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن اجلراح عن هشام عن قت - ٢٤٩٧
  إسقاء املاء : يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل ؟ قال : قلت : قال 



  باب الصدقة عن امليت عن غري وصية من مال امليت و تكفري ذنوب امليت هبا

قال للنيب  أن رجال: حدثنا علي بن حجر حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا العالء عن أبيه عن أيب هريرة  - ٢٤٩٨
  نعم : إن أيب مات و ترك ماال و مل يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه ؟ فقال : صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  باب ذكر كتابة األجر للميت عن غري وصية بالصدقة عنه من ماله

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير مجيعا عن هشام  حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة و - ٢٤٩٩
يا رسول اهللا إن أمي افتلنت نفسها و أيب أظنها لو تكلمت : قال رجل : بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

و مل توص و إين ألظنها لو تكلمت : أبو كريب : نعم قال : أوصيت بصدقة فهل هلا أجر إن تصدقت عنها ؟ قال 
  لتصدقت 

  ة عن امليت إذا تويف عن غري وصية و انتفاع امليت يف اآلخرة هباباب الصدق

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن  - ٢٥٠٠
خرج سعد بن عبادة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : شرحبيل بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال 

فيما أوصي ؟ أمنا املال مال سعد فتوفيت قبل أن : أوصي فقالت : يف بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل هلا 
: نعم قال سعد : يا رسول اهللا هل ينفعها إن أتصدق عنها ؟ قال : يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال 
  حائط كذا و كذا صدقة عنها حلائط قد مساه 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

حدثنا عبد اهللا بن إسحق اجلوهري حدثنا أبو عاصم أخربنا ابن جريح أخربين يعلى ـ و هو ابن حكيم  - ٢٥٠١
يا رسول : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة ـ أخا بين ساعدة ـ قال : ـ أن عكرمة موىل ابن عباس أخربه قال 

فإين أشهدك أن حائطي الذي : نعم قال : قت بشيء ؟ قال اهللا إن أمي توفيت و أنا غائب فهل ينفعها إن تصد
  باملخراف صدقة عنها 

  إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات : قال األلباين 

أن : حدثنا حممد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢٥٠٢
أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها ؟ و قال أمحد بن منيع  إن: قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رجال 

  فإن يل خمرفا يعين بستانا : إن أمي توفيت و قال : قال يا رسول اهللا 
  إسناده صحيح مبا قبله : قال األعظمي 

  باب إجياب اجلنة بسقي املاء من ال جيد إال غبا



له اجلنة من اجلنس الذي قد بينته يف كتاب اإلميان أن هذا من قال ال إله إال اهللا وجبت : و الدليل على أن قوله 
العلم من فضائل القول و األعمال ال أنه مجيع اإلميان إذ العلم حميط أن االستقاء على بعريه املاء و سقيه من ال جيد 

  املاء إال غبا ليس جبميع اإلميان 

ع عن األعمش عن أيب إسحاق عن كدير الضيب حدثنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي حدثنا وكي - ٢٥٠٣
: تقول : يا رسول اهللا دلين على عمل يدخلين اجلنة ؟ قال : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال 

نعم قال فاعهد إىل بعري : فهل لك من إبل ؟ قال : فإن مل أستطع ؟ قال : العدل و تعطي الفضل قال يا رسول اهللا 
و سقاء فانظر إىل أهل بيت ال يشربون املاء إال غبا فإنه ال يعطب بعريك و ال ينخرق سقاؤك حىت جتب من إبلك 
  لك اجلنة 

  لست أقف على مساع أيب إسحق هذا اخلرب من كدير : قال أبو بكر 
  ) آخر كتاب الزكاة ( 

رواية شعبة عنه كما يف مسند رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث يف : قال األلباين 
  وقد روىعنه قبل االختالط وإمنا العلة اإلرسال فإن كديرا الضيب مل تثبت صحبته  ١٣٦١الطيالسي 

  كتاب املناسك

  ـ املختصر من املختصر من املسند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا يف أول كتاب الطهارة 

و هللا على الناس حج البيت من استطاع إليه { : ع إليه سبيال قال اهللا عز و جل باب فرض احلج على من استطا
  والبيان أن احلج على من استطاع إليه السبيل من اإلسالم } سبيال 

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن  - ٢٥٠٤
ن إسحق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن إسحق بن خزمية حدثنا أبو موسى حممد بن املثين ثنا الفضل بن حممد ب

  : حسني بن احلسن حدثنا كهمس بن احلسن عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمر قال 
و  لو أتينا رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه: انطلقت أنا و محيد بن عبد الرمحن حاجني و معتمرين فقلنا : 

بينما حنن ذات يوم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ : حدثين عمر قال : سلم فلقينا عبد اهللا بن عمر فقال 
أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر و ال نعرفه فدنا حىت وضع ركبتيه و وضع يديه على فخذيه فقال 

تشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و تقيم الصالة و  أن: يا حممد أخربين عن اإلسالم ما اإلسالم ؟ قال : 
  صدقت فذكر احلديث بطوله : تؤيت الزكاة و تصوم رمضان و حتج البيت إن استطعت إليه سبيال قال 
  حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس هبذا احلديث حنوه 

  انظر ما سبق 

  الم باسم املعرفة األلف و الالم قد يقعباب ذكر الدليل على أن إسم اإلس



على بعض شعب اإلسالم و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أجاب جربيل يف اخلرب الذي ذكرنا عن 
أصل اإلسالم و أساسه إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم أن اإلسالم بين على هذه اخلمس و ما بين من اإلسالم 

سوى هذه اخلمس إذ البناء على األساس سوى األساس و قد أوقع النيب صلى اهللا عليه و سلم على هذه اخلمس 
إسم اإلسالم بأسم املعرفة باأللف و الالم على أجزاء اإلسالم اليت هي سوى هذه اخلمس اليت أعلم يف إجابته جربيل 

  أهنا اإلسالم 

شر بن املفضل حدثنا عاصم ـ و هو حممد بن زيد حدثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام العجلي حدثنا ب - ٢٥٠٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أيب حيدث عن ابن عمر قال : بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ـ قال 

 :  
  شهادة أن ال إله إال اهللا و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان : إن اإلسالم بين على مخس 

  ألمر بتعجيل احلج خوف فوته برفع الكعبة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم أهنا ترفع بعد هدم مرتني باب ا

حدثنا احلسن بن قزعة بن عبيد خبرب غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا محيد الطويل عن بكر بن  - ٢٥٠٦
استمتعوا من هذا البيت فإنه قد : عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا: عبد اهللا املزين عن عبد اهللا بن عمر قال 

  هرم مرتني و يرفع يف الثالث 
و يرفع يف الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم حمال ألن البيت إذا هدم ال يقع عليه إسم : قال أبو بكر قوله 

  بيت إذا مل يكن هناك بناء 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج و ماجوج بعد مدة ال قبل خروجه إذ النيب صلى اهللا  باب ذكر الدليل على أن
  عليه و سلم قد أعلم أنه يعتمر و حيج البيت بعد خروج يأجوج و مأجوج 

حدثنا أبو قدامة و أبو موسى حممد بن املثىن قاال حدثنا عبد الرمحن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أيب  - ٢٥٠٧
ثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراين حدثنا أبو داود حدثنا عمران ـ و هو القطان ـ عن عبد اهللا بن أيب حنيفة و حد

ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد خروج : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عتبة عن أيب سعيد اخلدري 
  ى ليحجن البيت بعد يأجوج و مأجوج و قال أبو موس: يأجوج و مأجوح و قال أبو قدامة 

  باب ذكر بيان فرض احلج و أن الفرض حجة واحدة على املرء ال أكثر منها

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا الربيع بن مسلم عن حممد بن زياد عن أيب هريرة  - ٢٥٠٨
أكل عام يا : م احلج فقال رجل إن اهللا قد افترض عليك: خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس فقال : قال 

ذروين ما : لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما قمتم هبا و قال : رسول اهللا ؟ فسكت عنه حىت أعادها ثالثا فقال 
تركتكم فإمنا هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤاهلم و اختالفهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم و 

  } ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { فأنزلت : هوا عنه قال إذا هنيتكم عن شيء فانت



  باب إباحة إعطاء اإلمام إبل الصدقة من حيج عليها

  خرب أيب الس اخلزاعي قد أمليته يف كتاب الزكاة : قال أبو بكر  - ٢٥٠٩

  باب الرخصة يف احلج على الدواب احملبسة يف سبيل اهللا

  عقل قد أمليته يف كتاب الصدقات أيضا خرب أم م: قال أبو بكر  - ٢٥١٠

  باب فضل احلج إذ احلاج من وفد اهللا عز و جل

حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي و إبراهيم بن منقذ بن عبد اهللا اخلوالين قاال حدثنا ابن وهب عن خمرمة  - ٢٥١١
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ق: عن أبيه قال مسعت سهيل بن أيب صاحل يقول مسعت أيب يقول مسعت أبا هريرة قال 

  الغازي و احلاج و املعتمر : وفد اهللا ثالثة : سلم 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر باملتابعة بني احلج و العمرة و البيان أن الفعل قد يضاف إىل

  الفعل ال أن الفعل يفعل فعال كما ادعى بعض أهل اجلهل 

ألشج حدثنا أبو خالد قال و أخربنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن حدثنا عبد اهللا بن سعيد ا - ٢٥١٢
تابعوا بني احلج و العمرة فإهنما تنفيان الفقر و الذنوب كما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا قال 

  ينفي الكري خبث احلديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة املربورة ثواب دون اجلنة 
  إسناده صحيح : ظمي قال األع

حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان قال حدثنيه مسى و حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين حدثنا ابن  - ٢٥١٣
عيينة عن مسى و حدثنا علي بن املنذر حدثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا عن مسى أيب حنيفة و حدثنا علي بن منذر 

العمرة إىل العمرة كفارة ملا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة  حدثنا عبد اهللا عن أيب صاحل
  بينهما و احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة 

  باب فضل احلج الذي ال رفث فيه و ال فسوق فيه و تكفري الذنوب و اخلطايا به

و حدثنا يعقوب الدورقي و يوسف بن حدثنا احلسني بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض  - ٢٥١٤
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : موسى قاال حدثنا جرير كالمها عن منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة 

  من حج فلم يرفث و مل يفسق رجع كأمنا ولدته أمه : 

  باب ذكر البيان أن احلج يهدم ما كان قبله من الذنوب و اخلطايا



ي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخربنا حيوة بن شريح أخربين يزيد بن أيب حبيب عن ابن مشاسة حدثنا عل - ٢٥١٥
فلما جعل اهللا اإلسالم يف قليب أتيت النيب : حضرنا عمرو بن العاص و هو يف سياقة املوت فبكى طويال و قال : قال 

مالك يا عمرو ؟ : فقبضت يدي فقال يا رسول اهللا أبسط ميينك ألبايعك فبسط يده : صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
أما علمت يا عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان : أن يغفر يل قال : تشترط ماذا ؟ قال : أردت أن أشترط قال : قال 

  قلبه و أن اهلجرة هتدم ما كان قبلها و أن احلج يهدم ما كان قبله 

  فر هلم و ملن استغفروا له باب استحباب دعاء احلاج إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد استغ

حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو أمحد حسني بن حممد عن شريك عن منصور عن أيب حازم  - ٢٥١٦
  اللهم أغفر للحجاج و ملن استغفر له احلاج : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال 

  هللا ليس بالقوي إسناده ضعيف شريك بن عبد ا: قال األلباين 

باب استحباب اخلروج إىل احلج يوم اخلميس تربكا بفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ كان صلى اهللا عليه و سلم 
  قلما خيرج يف سفر إال يوم اخلميس 

حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب حدثين عبد الرمحن بن كعب  - ٢٥١٧
قلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج يف سفر اجلهاد و غريه إال يوم : ن أبيه أنه كان يقول بن مالك ع

  اخلميس 

  باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم و خمالفة لبعض متصوفة أهل زماننا 

يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة  حدثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين يونس بن - ٢٥١٨
فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ يعين إىل بيت أيب بكر ـ فاستأذن فأذن له فقال رسول اهللا : قالت عائشة 

الصحابة بأيب أنت يا رسول اهللا ؟ قال النيب صلى : فإنه قد أذن يل يف اخلروج قال أبو بكر : صلى اهللا عليه و سلم 
فجهزهتا أحث اجلهاز فصنعت هلما سفرة يف جراب فقطعت أمساء بنت أيب بكر : نعم قالت عائشة : لم اهللا عليه و س

  قطعة من نطاقها فأوكت به اجلراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق 

باب الزجر عن سفر املرأة مع غري ذي حمرم و غري زوجها بذكر خرب يف التأقيت غري دال توقيته على أن ما كان أقل 
  لك التأقيت من السفر مباح سفر املرأة مع غري حمرم و غري زوجها إذا كان سفرها أقل من ثالث من ذ

حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع أيب حنيفة وحدثنا عبد اهللا بن  - ٢٥١٩
دي حدثنا حيىي ـ يعين ابن أيب زائدة سعيد األشج حدثنا ابن منري أيب حنيفة و حدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكن

ال حيل ال مرأة تؤمن باهللا و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : ـ كلهم عن األعمش و قال أبو معاوية 
أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو حمرم منها : اليوم اآلخر تسافر سفرا ثالثة أيام فصاعدا إال و معها ذو حمرم 

ال تسافر املرأة سفرا ثالثة أيام فصاعدا غري أن يف حديث ابن : لفظ حديث أيب معاوية و يف حديث اآلخرين هذا 
  أيب زائدة يكون ثالثة أيام 



حدثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن األعمش مثل حديث أيب زائدة حدثنا األشج حدثنا أبو خالد  - ٢٥٢٠
  فذكر احلديث حنوه : حدثنا األعمش 

أن رسول اهللا صلى : حدثنا بندار حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبيد اهللا بن عمر أخربين نافع عن ابن عمر  - ٢٥٢١
  اهللا عليه و سلم هنى أن تسافر املرأة ثالثا إال و معها ذو حمرم 

فيه  قد خرجت هذه اللفظة يف األخبار يف كتاب الكبري و خرب ابن عمر خمتصر غري متقصى مل يذكر: قال أبو بكر 
  الزوج و خرب أيب سعيد متقصى ذكر ذوات احملارم و الزوج مجيعا 

  باب الزجر عن سفر املرأة يومني مع غري زوجها و غري ذي رمحها

و الدليل على صحة ما تأولت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يبح بزجره عن سفرها ثالثا هلا أن تسافر أقل من 
ا بذكر لفظة يف توقيت اليومني مل يرد النيب صلى اهللا عليه و سلم بتوقيته يومني ثالث مع غري زوجها و غري ذي رمحه

  إباحة ما هو أقل منها 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن املبارك حدثنا صدقة ـ يعين ابن خالد ـ عن يزيد بن أيب مرمي عن  - ٢٥٢٢
ال تسافر املرأة يومني : لى اهللا عليه و سلم قال عن رسول اهللا ص: قزعة بن حيىي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

  إال مع زوجها أو ذي حمرم 
  إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات : قال األلباين 

باب الزجر عن سفر املرأة يوما و ليلة إال مع ذي حمرم و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يبح بزجره 
ن يومني إذ قد زجرها صلى اهللا عليه و سلم أن تسافر يوما و ليلة إال مع ذي إياها عن سفر يومني سفر ما هو أقل م

  حمرم 

حدثنا علي بن مسلم و حيني بن حكيم قاال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أيب سعيد عن  - ٢٥٢٣
 و اليوم اآلخر أن تسافر ال حيل ال مرأة تؤمن باهللا: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه عن أيب هريرة 

  يوما و ليلة إال مع ذي حمرم 
  : مل يقل ـ علمي ـ أحد من أصحاب مالك يف هذا اخلرب : قال أبو بكر 

  عن أبيه خال بشر بن عمر هذا اخلرب يف املوطأ عن سعيد عن أيب هريرة 

ونس أخربنا ابن وهب حدثنا و قال ي: حدثنا يونس بن عبد األعلى و عيسى بن إبراهيم قال عيسى  - ٢٥٢٤
  أخربين مالك عن سعيد عن أيب هريرة 

هو صحيح عن أبيه عن أيب هريرة رواه الليث بن سعد و ابن عجالن و ابن أيب ذئب عن : قال أبو بكر يف اخلرب 
  سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قد خرجته يف كتاب الكبري 

ح بزجره عن سفرها مع غري ذوي حمرم يوما و ليلة السفر باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يب
الذي هو أقل منه إذ قد زجر صلى اهللا عليه و سلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غري ذي حمرم اللهم إال أن يكون 



 هذا من اجلنس الذي أعلمت يف غري موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته تريد بيومها قال اهللا عز و
فبان و } آيتك أن ال تكلم الناس ثالث ليال سويا { و قال } آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا { جل 

  ثبت أنه أراد ثالثة أيام بلياليها و صح أنه أراد ثالث ليال بأيامهن 

عن أبيه عن  حدثنا بندار حدثنا أبو هشام املخزومي حدثنا وهيب عن ابن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد - ٢٥٢٥
  ال تسافر امرأة مسرية ليلة إال مع ذي حمرم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب هريرة قال 
  و قد استقصيت هذه األخبار يف كتاب الكبري : قال أبو بكر 

ره إياها باب الزجر عن سفر املرأة بريدا مع ذي غري حمرم و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد بزج
  عن سفر يوم و ليلة أنه مباح هلا سفر ما هو أقل من يوم و ليلة 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان و حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن  - ٢٥٢٦
 و معها ذو ال تسافر امرأة بريدا إال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال 

  إال و معها ذو حمرم : حمرم و قال يوسف 
  الربيد إثنا عشر ميال باهلامشي : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن سفرها بال حمرم زجر حترمي ال زجر تأديب 

و أمحد بن املقدام قاال حدثنا بشر ـ و هو بن املفضل ـ حدثنا  حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين - ٢٥٢٧
ال حيل المرأة تسافر ثالثا إال و معها ذو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  حمرم عليها 

  باب إباحة سفر املرأة مع عبد زوجها أو مواله إذا كان العبد أو املوىل

و أمانته و إن مل يكن العبد أو املوىل مبحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النيب صلى اهللا  يوثق بدينه
عليه و سلم و ال أخال ألن اهللا عز و جل أخرب أهنن أمهات املؤمنني فجايز أن يكون العبد و األحرار حمرما ألزواج 

فع أن ميمونة أم أيب رافع إذ كانت ميمونة زوجة النيب صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان سفر ميمونة مع أيب را
  اهللا عليه و سلم 

ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب نا عمي أخربين عمرو ـ و هو ابن احلارث ـ عن بكري ـ و هو ابن  - ٢٥٢٨
 رسول اهللا كنت مع بعث مرة فقال يل: عبد اهللا بن األشج ـ أن احلسن بن أيب رافع حدثه عن أيب رافع أنه قال 

يا نيب اهللا إين يف البعث فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إذهب فآتين مبيمونة فقلت : صلى اهللا عليه و سلم 
  فذهبت فجئته هبا : إذهب فآتين هبا قال : بلى يا رسول اهللا قال : ألست حتب ما أحب ؟ قلت : 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  داء فرض احلج بغري حمرم و أمر احلاكم زوجهاباب ذكر خروج املرأة أل

  باللحاق هبا للحج هبا 

حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن أيب معبد عن ابن  - ٢٥٢٩
: ال أال ال خيلون رجل بامرأة و معها ذو حمرم فقام رجل فق: مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب : عباس قال 

  انطلق فحج مع امرأتك : يا رسول اهللا إين اكتتبت يف غزوة كذا و كذا و انطلقت امرأيت حاجة قال 

مسعت رسول : مسعت ابن عباس يقول : ثنا عبد اجلبار ثنا سفيان عن عمرو قال مسعت أبا معبد يقول  - ٢٥٣٠
  فاذهب فحج بامرأتك : حنوه و قال فذكر احلديث : اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو على املنرب خيطب يقول 

  باب توديع املسلم أخاه عند إرادة السفر

ـ ثنا حنظلة أنه مسع القاسم يقول  - ٢٥٣١ كنت عند : ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعين ابن مسلم 
اهللا عليه و  انتظر حىت أودعك كما كان رسول اهللا صلى: أردت سفرا فقال عبد اهللا : ابن عمر فجاءه رجل فقال 

  سلم يودعنا استودع اهللا دينك و أمانتك و خواتيم عملك 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب دعاء املرء ألخيه املسلم عند إرادة السفر

ثنا عبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد القطواين ثنا سيار بن حامت نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال  - ٢٥٣٢
زودك اهللا التقوى قال : يا رسول اهللا إين أريد سفرا فزودين قال : نيب صلى اهللا عليه و سلم فقال جاء رجل إىل ال: 
  و يسر لك حيث ما كنت : زدين بأيب أنت و أمي قال : و غفر ذنبك قال : زدين قال : 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب الدعاء عند اخلروج إىل السفر

يب أخربنا محاد ـ يعين ابن زيد ـ عن عاصم ـ و هو بن سليمان األحول ـ حدثنا أمحد بن عبدة الض - ٢٥٣٣
اللهم أنت الصاحب يف السفر و : كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سافر قال : عن عبد اهللا بن سرجس قال 

كآبة املنقلب و  اخلليفة يف األهل اللهم اصحبنا يف سفرنا و اخلفنا يف أهلنا اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر و
  من احلور بعد الكور و من دعوة املظلوم و من سوء املنظر يف األهل و املال 

  ثنا أمحد بن مقدار ثنا محاد عن عاصم مبثله 
  أمحد بن مقدام ثنا محاد عن عاصم مبثله 

أما : ور ؟ قال ما احل: قيل لعاصم : و ثنا أمحد بن عبدة أخربنا عباد ـ يعين ابن عباد ـ عن عاصم مبثله و زادا 
  مسعته يقول حار بعدما كان 



  باب الرخصة يف اخلروج إىل احلج ماشيا ملن قدر على املشي و مل يكن عياال

  على رفقائه 

أن رسول اهللا : ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر  - ٢٥٣٤
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاج : ع سنني مل حيج مث أذن باحلج فقيل صلى اهللا عليه و سلم أقام باملدينة تس

فقدم املدينة بشر كثري كلهم حيب أن يأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر بعض احلديث و قال مث خرج 
اة مث ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين من مسجد ذي احلليفة ـ فركب و معه بشر كثري ركبان و مش

  احلديث 

  باب استحباب ربط األوساط باألزر و سرعة املشي إذا كان املرء ماشيا

ثنا إمساعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون ثنا حيني بن اليمان عن محزة الزيات عن محران بن أعني عن أيب  - ٢٥٣٥
: ة من املدينة إىل مكة و قال حج النيب صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه مشا: الطفيل عن أيب سعيد اخلدري قال 

  اربطوا أوساطكم بأزركم و مشى خلط اهلرولة 
  إسناده منكر محران بن أعني ضعيف وقد خالف الثقات : قال األعظمي 

   ٢٧٣٤وابن اليمان ضعيف أيضا وهو خمرج يف الضعيفة : قال األلباين 

  يذهب بعض باب استحباب النسل يف املشي عند اإلعياء من املشي ليخف الناسل و

  األعياء عنه 

أن : ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا  - ٢٥٣٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج عام الفتح مث اجتمع إليه املشاة من أصحابه و صفوا له و قالوا نتعرض 

اشتد علينا السفر و طالت الشقة فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا : و سلم فقالوا لدعوات رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بالنسل فإنه يقطع عنكم األرض و ختفون له ففعلنا ذلك : استعينوا قال عبد الوهاب ـ أظنه ـ قال : عليه و سلم 

  و خفنا له و ذهب ما كنا جنده 

بن جريح أخربنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر حدثنا إسحق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخربنا ا - ٢٥٣٧
عليكم بالنسالن فنسلنا فوجدناه : شكا ناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املشي فدعا هبم و قال : قال 

  أخف علينا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب مصاحبة األربعة يف السفر



راهيم بن مرزوق و عمي إمساعيل بن خزمية قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا ثنا حممد بن خلف العسقالين و إب - ٢٥٣٨
قال رسول اهللا : أيب قال مسعت ويونس بن يزيد حيدث عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال 

لب إثنا عشر خري الصحابة أربعة و خري السرايا أربعمائة و خري اجليوش أربعة ألف و لن يغ: صلى اهللا عليه و سلم 
  ألفا من قلة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب حسن الصحابة يف السفر إذ خري األصحاب خريهم لصاحبه

ثنا احلسن بن احلسن أخربنا ابن املبارك أخربنا حيوة بن شريح حدثين شرحبيل عن أيب عبد الرمحن  - ٢٥٣٩
خري األصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه و خري : لم قال عن النيب صلى اهللا عليه و س: احلبلى عن عبد اهللا بن عمرو 
  اجلريان عند اهللا خريهم جلاره 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب تأمري املسافرين أحدهم على أنفسهم و البيان أن أحقهم بذلك

  أكثرهم مجعا للقرآن 

ميد بن جعفر عن سعيد املقربي عن ثنا أبو عمار احلسني بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد احل - ٢٥٤٠
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثا و هم نفر فدعاهم رسول اهللا : عطاء موىل أيب أمحد عن أيب هريرة قال 

ماذا معك من القرآن ؟ فاستقرأهم كذلك حىت مر على رجل منهم هو من أحدثهم : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  اذهب فأنت أمريهم : معي كذا و كذا و سورة البقرة قال : ن ؟ قال ماذا معك يا فال: سنا قال 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

قال عمر : حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك املزين عن األعمش عن زيد بن وهب قال  - ٢٥٤١
  يه و سلم إذا كان نفر ثالث فليؤمروا أحدهم ذاك أمري أمره رسول اهللا صلى اهللا عل: 

  إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات : قال األلباين 

  باب التكبري و التسبيح و الدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة املرء اخلروج

  مسافرا 

ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا حجاج بن حممد قال قال ابن جريج أخربين أبو الزبري أن  - ٢٥٤٢
ابن عمر علمهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا استوى على بعريه خارجا إىل أن : عليا األزدي أخربه 

سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنني و إنا إىل ربنا ملنقلبون اللهم إنا نسألك يف : سفر كرب ثالثا مث قال 
أطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب يف سفرنا هذا الرب و التقوى و من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا و 

السفر و اخلليفة يف األهل اللهم إين أعوذ من وعثاء السفر و كآبة املنقلب و سوء املنظر يف األهل و املال فإذا رجع 



  آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون : قاهلن و زاد فيهن 
ن علي بن عبد اهللا األزدي أخربه أن ابن عمر علمه حدثنا الزعفراين ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبري أ

  فذكره حنوه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب األمر بتسمية اهللا عز و جل عند الركوب و إباحة احلمل على اإلبل يف

  املسري قدر طاقتها 

رجاء بن حممد  ثنا احلسن الزعفراين و إسحاق بن وهب الواسطي و عبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد و - ٢٥٤٣
حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن عمر بن احلكم بن : العذري قالوا 

محلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج : ثوبان عن أيب الس اخلزاعى قال 
ما من بعري إال و على ذروته شيطان فاذكروا اهللا إذا ركبتموها : ال يا رسول اهللا ما نرى أن حتملنا هذه فق: فقلنا 

  كما أمركم مث امتهنوها ألنفسكم فإمنا حيمل اهللا 
  إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث يف رواية ألمحد : قال األلباين 

  باب الزجر عن آختاذ الدواب كراسي بوقفها و املرء راكبها غري سائر عليها و

  ها ال نازل عن

ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عاصم ـ يعين ابن علي ـ ثنا ليث ـ و هو بن سعد ـ و ثنا  - ٢٥٤٤
الزعفراين أيضا حدثنا شبابة أخربنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه يف خرب شبابة و كان 

اركبوا هذه : ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أ: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم و يف حديثهما مجيعا 
  الدواب ساملة و ابتدعوها ساملة و ال تتخذوها كراسي 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب استحباب اإلحسان إىل الدواب املركوبة يف العلف و السقي و كراهية

  إجاعتها و إعطاشها و ركوهبا و السري عليها جياعا عطاشا 

مد بن حيىي ثنا النفيلي ثنا مسكني احلذاء ثنا حممد ين املهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أيب كبشة حدثنا حم - ٢٥٤٥
اتقوا اهللا يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر ببعري قد حلق ظهره ببطنه فقال : السلويل ثنا سهل بن حنظلة 

  هذه البهائم املعجمة اركبوها صاحلة و كلوها صاحلة 
   ٢٣إسناده صحيح فانظر الصحيحة : ين قال األلبا

  باب إباحة احلمل على الدواب املركوبة يف السري طلبا لقضاء احلوائج إذا



  ذكر اسم اهللا عليها عند الركوب بذكر خرب خمتصر غري متقصى 

لمي ثنا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا زيد بن احلباب عن أسامة حدثين حممد بن محزة بن عمرو األس - ٢٥٤٦
فوق ظهر كل بعري شيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم اهللا و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال 

  ال تقصروا عن حاجة 
مسعت : و حدثنا رجاء بن حممد العذري ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا أسامة عن حممد بن محزة بن عمر و األسلمي قال 

  أيب مبثله مرفوعا 
  إسناده حسن : عظمي قال األ

  صحيح لغريه : قال األلباين 

باب الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أباح احلمل على الدواب املركوبة و أن ال تقصر على طلب 
  حاجة إذ اهللا عز و جل يراقبه و رمحته حتمل الراكب بأن يقوي املركوب ليقضي الراكب حاجته 

ألعلى أخربنا ابن وهب أخربين ابن أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة ثنا يونس بن عبد ا - ٢٥٤٧
إن على ذروة كل بعري شيطان فامتهنوهن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : رضي اهللا عنه قال 

  بالركوب و إمنا حيمل اهللا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أباح احلمل عليها يف قال أبو بكر يف خرب معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه داللة على أن 

اركبوها ساملة و ابتدعوها ساملة : السري طلبا لقضاء احلاجة إذا كانت الدابة املركوبة حمتملة للحمل عليها ألنه قال 
عليها  اركبوها صاحلة و كلوها صاحلة فإذا كان األغلب من الدواب املركوبة إهنا إذا محل: و كذلك يف خرب سهل 

يف املسري عطبت مل يكن لراكبها احلمل عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم قد اشترط أن تركب ساملة و يشبه أن 
  يكون معىن قوله اركبوها ساملة أي ركوبا تسلم منه و ال تعطب و اهللا أعلم 

  إسناده صحيح لغريه : قال األلباين 

سلم إمنا أباح أن ال يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غري أن باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و 
جياوز السائر املنازل إذا كانت األرض خمصبة و األمر بإمكان الركاب عن الرعي يف اخلصب إن صح اخلرب فإن يف 

  القلب من مساع احلسن من جابر 

د ـ قال قال سامل مسعت احلسن يقول ثنا حممد بن حيىي ثنا عمرو بن أيب سلمة عن زهري ـ يعين ابن حمم - ٢٥٤٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سافرمت يف اخلصب فامكنوا الركاب من أسناهنا : ثنا جابر بن عبد اهللا قال 

و ال تتجاوزوا املنازل و إذا سافرمت يف اجلذب فاجنوا و عليكم بالدجلة فإن األرض تطوى بالليل و إذا تغولتكم 
وا بالصالة و إياكم و املعرس على جواد الطريق و الصالة عليها فإهنا مأوى احليات و السباع و قضاء الغيالن فبادر

  احلاجة عليها فإهنا املالعن 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا حيىي بن ميان ثنا هشام عن احلسن عن جابر قال  - ٢٥٤٩
إذا كانت األرض خمصبة فامكنوا الركاب و عليكم باملنازل و إذا كانت جمدبة فاستنجوا عليها و عليكم : لم و س

  بالدجلة فإن األرض تطوى الليل و إياكم و قوارع الطريق فإنه مأوى احليات و السباع و إذا رأيتم الغيالن فأذنوا 
  يكون احلسن مسع من جابر  كان علي بن عبد اهللا ينكر أن: مسعت حممد بن حيىي يقول 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 
علته االنقطاع بني احلسن وجابر وتصرحيه بالسماع كما يف الرواية السابقة مما ال حيتج به ألن زهري بن : قال األلباين 

ن كانت حممد فيه ضعف من قبل حفظه ال سيما وقد خالفه غريه فلم يذكر السماع فيه كما يف هذه الرواية وهي وإ
مث إن يف متنه . . ظاهرة الضعف من أجل ابن ميان فقد تابعه حممد بن سلمة ويزيد بن هارون ثنا هاشم رواه أمحد 

   ١١٤٠نكارة ولذلك خرجته يف الضعيفة 

باب صفة السري يف اخلصب و اجلدب و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر بسرعة السري يف اجلدب 
  الدواب املركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من اهلزل و العجف كي يقطع 

ثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا عبد العزيز ـ يعين بن حممد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة  - ٢٥٥٠
بل حقها و إذا سافرمت إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإل: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : رضي اهللا عنه 

  يف السنة فابدروا بنقيها و إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإهنا طريق الدواب و مأوى اهلوام بالليل 

  باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه و فيه ما دل على أن الضرب على غري

  الوجه مباح 

لربساين ـ أخربنا ابن جريح أخربين أبو ثنا حممد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا حممد ـ يعين ابن بكر ا - ٢٥٥١
  هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الوسم يف الوجه و عن الضرب يف الوجه : الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

أعيا مجلي فنخسه النيب : يف أخبار جابر يف قصة البعري الذي ابتاعه النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قال أبو بكر 
اهللا عليه و سلم بقضيب أو ضربه داللة على أن ضرب الدواب على غري الوجه مباح خرجت تلك األخبار يف  صلى

  كتاب البيوع 

  باب الزجر عن ركوب اجلاللة من الدواب املركوبة

ـ ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن  - ٢٥٥٢ حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد ـ يعين ابن موسى 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الشرب من يف السقا و عن ركوب اجلاللة و اجملثمة أن : عباس 

يريد و هنى عن اجملثمة و اجملثمة هي املصبورة اليت تربط فترمي حىت تقتل قد أمليته يف كتاب األطعمة : قال أبو بكر 
  ل شيء من الدواب صربا أو كتاب اجلهاد و أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى أن يقت

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن صحبة الرفقة اليت يكون فيها الكلب أو اجلرس إذ املالئكة ال



  تصحبها 

: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٢٥٥٣
  جرس أو فيها كلب  إن املالئكة ال تصحب رفقة فيها

  باب ذكر الدليل على أن املالئكة ال تصحب رفقة فيها جرس إذ اجلرس مزمار

  الشيطان 

ثنا الربيع بن سليمان ثنا وهب حدثين سليمان ـ و هو ابن بالل ـ حدثين العالء عن أبيه عن أيب  - ٢٥٥٤
  اجلرس مزمار الشيطان : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : هريرة 

  ب استحباب الدجلة بالليل إذ اهللا عز و جل يطوي األرض بالليل فيكونبا

  السري بالليل أقطع للسفر 

قال : ثنا حممد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال  - ٢٥٥٥
  عليكم بالدجلة فإن األرض تطوى بالليل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  نا محيد بن الربيع اخلزاز و أبو بشر قاال ثنا رومي بن يزيد املقرىء عن الليث بن سعد مبثله ث
   ٦٨٢إسناده صحيح وهو يف الصحيحة : قال األلباين 

  باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق

أن : أيب هريرة حدثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن  - ٢٥٥٦
  إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإهنا طريق الدواب و مأوى اهلوام بالليل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى : مبثله و قال : ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل  - ٢٥٥٧
  اهلوام بالليل 

  باب صفة النوم يف العرس

: ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو النعمان ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن بكر بن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة  - ٢٥٥٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان عرس بليل اضطجع على ميينه و إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا 

  و وضع رأسه على كفيه 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  كراهية سري أول الليل باب



ثنا جرير عن حممد بن إسحق عن حممد بن إبراهيم ابن احلارث عن عطاء بن : ثنا يوسف بن موسى  - ٢٥٥٩
أقلوا اخلروج إذا هدأت الرجل إن اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يسار عن جابر بن عبد اهللا قال 

  يبث يف ليلة من خلقه ما شاء 
حديث صحيح وإسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته يف الصحيحة :  قال األلباين
١٥١٨   

  باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره اإلنتشار و اخلروج فيه

قال رسول : ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٢٥٦٠
و كفوا مواشيكم و أهليكم من عند غروب الشمس إىل أن تذهب ـ قال لنا يوسف : عليه و سلم  اهللا صلى اهللا

  ـ فحوة العشاء 
: قال أبو بكر و هذا ـ علمي ـ تصحيف إمنا هو فحوة العشاء اشتد الظالم هكذا قال غري يوسف يف هذا اخلرب 

  فجوة 
   ٩٠٥وهو يف الصحيحة ... . . زبري حديث صحيح وإسناده قوي لوال عنعنة ابن ال: قال األلباين 

  باب وصية املسافر بالتكبري عند صعود الشرف و التسبيح عند اهلبوط

جاء رجل : ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن يزيد عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال  - ٢٥٦١
أوصيك بتقوى اهللا و التكبري على كل :  قال إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يريد سفرا فقال يا رسو اهللا أوصين

  اللهم أزو له األرض و هون عليه السفر : شرف فلما مضى قال 
   ١٧٣٠إسناده حسن وهو يف الصحيحة : قال األلباين 

ثنا علي بن املنذر ثنا ابن فضيل ثنا حصني بن عبد الرمحن عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا  - ٢٥٦٢
  إذا صعدنا كربنا و إذا هبطنا سبحنا  كنا: قال 

  باب استحباب خفض الصوت بالتكبري عند صعود الشرف يف األسفار

ثنا حممد بن بشار ثنا مرحوم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أيب عثمان النهدي عن أيب موسى  - ٢٥٦٣
ا أشرفنا على املدينة فكرب تكبرية فرفعوا هبا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فلم: األشعري قال 

  إن ربكم ليس بأصم و ال غائب هو بينكم و بني رأس رواحلكم : أصواهتم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب فضل الصالة عند تعريس الناس بالليل

عن النيب : ن رفعه إىل أيب ذر ثنا بندار ثنا حممد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيا - ٢٥٦٤
ثالثة حيبهم اهللا و ثالثة يبغضهم اهللا أما الذين حيبهم اهللا فقوم ساروا ليلتهم حىت إذا كان : صلى اهللا عليه و سلم قال 



  النوم أحب إىل أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقين و يتلوا آيايت فذكر احلديث 
  ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما روى عنه غري ربعي  إسناده: قال األلباين 

  باب الدعاء عند رؤية القرى اللوايت يريد املرء دخوهلا

ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أيب  - ٢٥٦٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم :  عليه و سلم حدثه مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النيب صلى اهللا

اللهم رب السموات السبع و ما أظللن و رب األرضيني و ما أقللن و : مل ير قرية يريد دخوهلا إال قال حني يراها 
رب الشياطني و ما أضللن و رب الرياح و ما ذرين فإنا نسألك خري هذه القرية و خري أهلها و نعوذ بك من شرها 

  شر أهلها و شر ما فيها  و
  إسناده حسن لغريه : قال األلباين 

  باب استعاذة عند نزول املنازل

ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أيب و شعيب قاال أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن  - ٢٥٦٦
ت سعد بن أيب و قاص يقول مسعت احلارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد اهللا حدثه أنه مسع بسر بن سعيد يقول مسع

أعوذ : من نزل منزال مث قال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : خولة بنت حكيم السلمية تقول 
  بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك 

بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب و احلارث ثنا به يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين عمرو  - ٢٥٦٧
  مبثله : بن يعقوب بن عبد اهللا بن األشج هبذا اإلسناد 

  باب توديع املنازل بالصالة

ثنا حممد بن أيب صفون الثقفي ثنا عبد السالم بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب ـ و كان له مروءة  - ٢٥٦٨
  لى اهللا عليه و سلم ال ينزل منزال إال ودعه بركعتني كان النيب ص: و عقل ـ عن أنس بن مالك قال 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب النهي عن سري الوحدة بالليل

ثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام ثنا بشر ـ يعين ابن املفضل ـ ثنا عاصم ـ و هو ابن حممد بن زيد بن  - ٢٥٦٩
لو يعلم : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال ابن عمر عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ـ قال مسعت أيب يقول 

  الناس من الوحدة ما أعلم مل يسر الراكب بليل وحده أبدا 
  و حدثنا الزعفراين ثنا حيىي بن عباد ثنا عاصم عن أبيه هبذا 

  باب النهي عن سري االثنني و الدليل على أن ما دون الثالث من املسافرين



اهللا عليه و سلم قد أعلم أن الواحد شيطان و اإلثنان شيطانان و يشبه أن يكون معىن قوله فهم عصاة إذ النيب صلى 
  شيطان أو عاصي كقوله شياطني أو عاصي كقوله شياطني األنس و اجلن و معناه عصاة اجلن و اإلنس 

عن عمرو بن حدثنا بندار و عبد اهللا بن هاشم قاال حدثنا حيىي ـ و هو ابن سعيد ـ عن ابن عجالن  - ٢٥٧٠
الواحد شيطان و اإلثنان شيطانان و الثالثة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شعيب عن أبيه عن جده قال 

  ركب 
  ثنا ابن عجالن : قال بندار قال 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب دعاء املسافر عند الصباح

أيضا ـ يعين سليمان بن بالل ـ عن سهيل بن أيب ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب قال حدثين  - ٢٥٧١
صاحل و ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو معصب أمحد بن أيب بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن عبد اهللا بن 

عامر و حدثنا حممد بن حيىي أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد اهللا بن عامر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 
مسع سامع حبمد اهللا : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يف سفر فبدا له الفجر قال :  هريرة قال عن أيب

  و نعمته و حسن بالئه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا باهللا من النار يقول ذلك ثالث مرات يرفع به صوته 
و : و نعمته و قال يف حديث ابن أيب حازم : حازم  هذا حديث أيب ضمرة و مل يقل يف حديث سليمان و ابن أيب

  حسن بالئه يقول ذلك ثالث مرات 
قال أبو بكر عبد اهللا بن عامر ليس من شرطنا يف هذا الكتاب و إمنا خرجت هذا اخلرب عن سليمان بن بالل و عن 

  سهيل بن أيب صاحل فكتب هذا إىل جنبه 
  بن بالل وهي طريق احلاكم إسناده صحيح من طريق سليمان : قال األلباين 

  باب صفة الدعاء بالليل يف األسفار

ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو املغرية ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد احلضرمي أنه مسع الزبري بن  - ٢٥٧٢
زا أو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ غ: الوليد حيدث عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

يا أرض ريب و ربك اهللا أعوذ باهللا من شرك و شر ما فيك و شر ما خلق فيك و شر ما : سافر فأدركه الليل قال 
  دب عليك أعوذ باهللا من شر كل أسد و أسود و حية و عقرب و من ساكين البلد و من شر والد و ما و لد 

  ده الذهيب إسناده ضعيف الزبري بن الوليد جمهول كما أفا: قال األلباين 

  باب تقليد البدن و إشعارها عند السوق

ثنا عبد اجلبار بن العالء العطار و سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قاال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة  - ٢٥٧٣
  كنت أفتل قالئد هدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي هاتني مل يذكر املخزومي هاتني : عن عائشة قالت 



ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخربنا مالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن  - ٢٥٧٤
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلد هديه و أشعره : عائشة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إشعار البدن يف شق السنام األمين و سلت الدم عنها ضد قول من زعم أن

  ثلة فسمى سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم مثلة جبهله إشعار البدن م

أن النيب صلى اهللا : ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أيب حسان األعرج عن ابن عباس  - ٢٥٧٥
  عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها األمين و قلدها نعلني و سلت عنها الدم 

إن رسول اهللا : ن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة هبذا اإلسناد حنوه غري أنه قال ثنا سلم ب - ٢٥٧٦
  صلى اهللا عليه و سلم أشعر اهلدى يف شق السنام األمين 

  باب اهلدى إذا عطب قبل أن يبلغ حمله

أخربنا أبو طاهر حممد بن  أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان امساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه - ٢٥٧٧
الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا عبد 

حدثين ناجية : الرحيم ـ يعين ابن سليمان ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع مجيعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال 
اهللا عليه و سلم أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف أصنع مبا عطب  اخلزاعي صاحب بدن النيب صلى

من بدين فأمرين أن أحنر كل بدنة عطبت مث يلقي نعلها يف دمها مث خيلي بينه و بني الناس فيأكلوهنا و قال يف حديث 
  وكيع عن ناجية و قال قال و احنره و اغمس نعله يف دمه و اضرب هبا صفحته 

  إسناده صحيح : ظمي قال األع

  باب الزجر عن آكل سائق البدن و أهل رفقته من حلمها إذا عطبت و حنرت

ثنا بندار نا حممد بن جعفر ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة اهلذيل عن ابن عباس أن  - ٢٥٧٨
عطب عليك شيء : ه ببدنه فقال إن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث مع: ذوبيا أبا قبيصة اخلزاعي حدثه 

  منها فاحنرها و اغمس نعلها يف دم جوفها و ال تأكل منها أنت و ال أحد من أهل رفقتك 
عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث : و حدثنا بندار ثنا ابن أيب عدي عن سعيد هبذا احلديث و قال 

  و اضرب صفحتها : مع ذؤيب ببدن وزاد 

  اب إبدال اهلدى الواجب إذا ضلت إن صح اخلرب و ال أخال فإن يفباب إجي

  القلب من عبد اهللا بن عامر األسلمي 



ثنا الربيع سليمان و صاحل بن أيوب قاال ثنا بشر بن بكر نا األوزاعي ثنا عبد اهللا بن عامر حدثين نافع  - ٢٥٧٩
ى تطوعا مث ضلت فإن شاء أبدهلا و إن شاء ترك من أهد: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن ابن عمر 

  و إن كانت يف نذر فليبدل 
  إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف : قال األعظمي 

ـ يعين ابن عبد اهللا البكائي ـ ثنا حممد بن عبد الرمحن ـ و هو  - ٢٥٨٠ ثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع ثنا زياد 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ساق هديا : ن أيب قتادة قال ابن أيب ليلى ـ عن عطاء عن أيب اخلليل ع

تطوعا فعطب فال يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله و لكن لينحرها مث يغمس نعلها يف دمها مث يضرب يف 
ني أيب اخلليل هذا احلديث مرسل ب: جنبها و إن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه ال بد من قضائه قال أبو بكر 

  و أيب قتادة رجل 
  إسناده ضعيف كما بني املؤلف : قال األعظمي 

  باب التطيب عند اإلحرام ضد قول من كره ذلك و خالف سنة النيب صلى اهللا

  عليه و سلم 

: ثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها  - ٢٥٨١
  ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلرمه حني أحرم و حلله قبل أن يطوف بالبيت طيب

: و حدثناه عبد اجلبار ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه مسع عائشة تقول و بسطت يديها  - ٢٥٨٢
  ف بالبيت إين طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي هاتني حلرمه حني أحرم و حللبه قبل أن يطو

هذه اللفظة حني أحرم من اجلنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله و : قال أبو بكر 
عائشة إمنا أرادت أهنا تطيبت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أراد اإلحرام ال بعد اإلحرام و الدليل على صحة ما 

  باب الذي يلي هذا مع األخبار اليت خرجتها يف الكتاب الكبري ذكرت خرب منصور بن زاذان الذي ذكرت يف ال

باب الرخصة يف التطيب عند اإلحرام باملسك و الدليل على أن املسك طاهر غري جنس ال على ما زعم بعض 
  التابعني أنه ميتة جنس زعم أنه سقط من حي و هو ميت جنس 

شام قالوا ثنا هشيم أخربنا منصور ـ و هو ابن زادان ثنا يعقوب الدورقي و أمحد بن منيع و حممد بن ه - ٢٥٨٣
قالت عائشة طيبت النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل أن حيرم و يوم : ـ عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم قال 
  النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك 

  عن منصور : قال ابن هشام 
  نيب صلى اهللا عليه و سلم عن عائشة قالت طيبت ـ يعين ال: و قال أمحد 



عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أطيب املسك داللة واضحة على : و يف خرب أيب نضرة عن أيب سعيد  - ٢٥٨٤
  ضد قول من زعم أنه جنس 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف التطيب عند اإلحرام بطيب يبقى أثره على املتطيب يف اإلحرام

لكأين أنظر إىل : وسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت ثنا ي - ٢٥٨٥
  وبيص الطيب يف رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو حمرم 

لقد رأيت : قالت عائشة : ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن األعمش عن إبراهيم عن األسود قال  - ٢٥٨٦
   صلى اهللا عليه و سلم و إنه ليليب الطيب يف مفارق رسول اهللا

ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا روح شعبة ثنا احلكم و محاد و منصور و سليمان عن إبراهيم عن  - ٢٥٨٧
  كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو حمرم : عن عائشة أهنا قالت : األسود 

  يف مفرق رأسه : يف أصول الشعر و قال احلكم و محاد : قال منصور  يف شعر و: قال سليمان 

باب استحباب اإلغتسال بعد التطيب عند اإلحرام مع استحباب مجاع املرء امرأته إذا أراد اإلحرام كي يكون أقل 
  شهوة جلماع النساء يف اإلحرام إذا كان حديث عهد جبماعهن 

أنه : عيد و حممد بن أيب عدي عن شعبة عن إبراهيم بن املنتشر عن أبيه ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن س - ٢٥٨٨
فذكرته لعائشة : ألن أتطيب بقطران أحب إيل من أن أفعل ذلك قال : سأل ابن عمر عن الطيب عند اإلحرام فقال 

يصبح حمرما  يرحم اهللا أبا عبد الرمحن كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيطوف على نسائه مث: فقالت 
  ينضح طيبا 

جيوز أن : سئل الشافعي عن الذبابة تقع على الننت مث تطري فتقع على ثوب املرء فقال الشافعي : مسعت الربيع يقول 
  تيبس أرجلها يف طرياهنا فإن كان كذلك و إال فالشىيء إذا ضاق اتسع 

  اءباب ذكر مواقيت اإلحرام باحلج و العمرة أو بأحدمها ملن منازهلم ور

  املواقيت 

حدثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة ح و حدثنا سعيد بن عبد  - ٢٥٨٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة و : الرمحن حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه 

  ألهل الشام اجلحفة و ألهل جند قرنا 
: و ألهل اليمن يلملم و قال املخزومي و قال عبد اهللا : قال و ذكر يل و مل أمسع أنه قال : ال عبد اجلبار يف حديثه ق

  و يهل أهل اليمن من يلملم : و بلغين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



صلى اهللا عليه و سلم ملن منازهلم باب إحرام أهل املناهل اليت هي أقرب إىل احلرم من هذه املواقيت اليت وقتها النيب 
  ورائها و البيان أن مواقيت من منزله أقرب إىل احلرم من هذه املواقيت منازهلم 

حدثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا محاد ـ يعين ابن زيد ـ عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن طاوس ابن  - ٢٥٩٠
دينة ذا احلليفة و ألهل الشام اجلحفة و ألهل اليمن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل امل: عباس 

يلملم و ألهل جند قرنا فهن هلن و ملن أتى عليهن من غري أهلهن فمن كان يريد احلج و العمرة فمن كان دوهنن فمن 
  أهله و كذلك حىت أهل مكة يهلون منها 

  نباب ذكر البيان أن هذه املواقيت اليت ذكرناها كل ميقات منها ألهله و مل

مر به من غري أهله إذا مر املديين على طريق الشام باحلجفة و حاد عن ذي احلليفة و مل مير به كان ميقاته اجلحفة إذا 
هو مار هبا و كذلك اليماين إذا أخذ طريق املدينة فمر بذي احلليفة كان ذو احلليفة ميقاته و إذا مر النجدي بيلملم 

ن كان منزله احلرم كان ميقاته منزله و مل جيب عليه أن خيرج إىل بعض هذه كان ميقاته يلملم و الدليل أيضا أن م
املواقيت اليت وقتها النيب صلى اهللا عليه و سلم ملن منزله ورائها و خرب ابن عباس هذا مفسر خلرب ابن عمر و يف خرب 

 خرب ابن عمر ملن منزله وراء ابن عباس داللة على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا وقت تلك املنازل لإلحرام يف
  تلك املواقيت دون من منزله أقرب إىل احلرم من تلك املنازل 

ثنا الفضل بن يعقوب اجلزري ثنا حممد بن جعفر غندر ثنا معمر أخربين ابن طاووس عن أبيه عن ابن  - ٢٥٩١
ل الشام اجلحفة و ألهل جند قرنا و وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة ذا احلليفة و أله: عباس قال 

ألهل اليمن يلملم قال هي هلم و ملن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد احلج و العمرة مث من كان دون تلك بدأ حىت 
  يبلغ ذلك أهل مكة 

  باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت اخلرب مسندا

ـ يعين ابن بكر ـ أ - ٢٥٩٢ أنه مسع : خربنا ابن جريح أخربين أبو الزبري ثنا حممد بن معمر القيسي ثنا حممد 
مهل أهل املدينة ذو احلليفة : أحسبه يريد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : جابر بن عبد اهللا يسأل عن املهل قال 

  و الطريق اآلخر اجلحفة و مهل أهل العراق من ذات عرق و مهل أهل جند من قرن و مهل أهل اليمن من يلملم 
قد روي يف ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غري ابن جريح ال يثبت عند أهل احلديث شيء : بكر قال أبو 

  منها قد خرجتها كلها يف كتاب الكبري 

باب كراهية اإلحرام وراء املواقيت اليت وقت النيب صلى اهللا عليه و سلم ألهل اآلفاق الذين منازهلم وراءها إذ النيب 
وقت هذه املواقيت ألهلها و ملن أتى عليها من غري أهلها و املصطفى صلى اهللا عليه و سلم و  صلى اهللا عليه و سلم

مجيع من خرج من املدينة وقت إرادهتم احلج خرجوا فجلس حىت أتوا ذا احلليفة فأحرموا منه و لو كان اإلحرام 
يكون املصطفى صلى اهللا عليه و سلم وراء املواقيت أو من منازهلم وراء املواقيت سنة أو خري أو أفضل ألشبه أن 

  حيرم من املدينة و يأمر أصحابه باإلحرام منها و اتباع سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم أفضل عما سواها 



عن : حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إمساعيل ـ يعين ابن جعفر ـ عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر  - ٢٥٩٣
نه أمر أهل املدينة أن يهلوا من ذي احلليفة و أهل الشام من اجلحفة و أهل جند من قرن النيب صلى اهللا عليه و سلم أ

  و يهل أهل اليمن من يلملم : و أخربت أنه قال : قال عبد اهللا بن عمر 

باب أمر النفساء باإلغتسال و اإلستغفار إذا أرادت اإلحرام و إن كان اإلغتسال ال يطهر غري النفساء و غري 
النفساء و احليض ال يطهرن باإلغتسال ما مل يطهرن بانقطاع دم النفاس و احليض و البيان أن ليس يف احليض إذ 

السنة إال اتباعها إذ لو كان من جهة العقل و الرأي مل يكن الغتسال النفساء و احليض قبل يطهرن معىن من جهة 
و احليض بالغسل وجب قبول أمره و ترك الرأي و العقل و الرأي و لكن ملا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم النفساء 

  القياس 

أتينا جابر بن عبد اهللا : ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد ثنا جعفر ـ و هو ابن حممد ـ حدثين أيب قال  - ٢٥٩٤
ولدت أمساء بنت عيسى حممد بن أيب بكر فأرسلت إىل رسول : فسألناه عن حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اغتسلي و استثفري مث أهلي : لى اهللا عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال اهللا ص
  و استثفري داللة على أن دم النفاس كان غري منقطع : قال أبو بكر يف قوله 

  باب استحباب اإلغتسال لإلحرام

اد عن أبيه عن ثنا عبد اهللا بن احلكم ابن أيب زياد القطواين ثنا عبد اهللا بن يعقوب املدين عن ابن أيب الزن - ٢٥٩٥
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جترد إلهالله و اغتسل : خارجة بن زيد عن أبيه 

  إسناده ضعيف عبد اهللا بن يعقوب املدين جمهول احلال : قال األعظمي 
  وصححه هو والذهيب  ٤٤٧/  ١لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر يف املستدرك : قال األلباين 

ام باحلج يف غري أشهر احلج إذ اهللا جل و عال جعل احلج أشهرا معلومات فغري جائر الدخول باب النهي عن اإلحر
  يف احلج قبل وقته كما ال جيوز الدخول يف الصلوات قبل أوقاهتا 

ال حيرم : ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال  - ٢٥٩٦
  هر احلج فإن من سنة احلج أن حترم باحلج يف أشهر احلج باحلج إال يف أش

  و ثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس حنوه 
  إسناده صحيح وهو موقوف : قال األعظمي 

  باب ذكر الثياب الذي زجر احملرم عن لبسها يف اإلحرام

ـ ثنا عبيد اهللا عن نافع عن عبد اهللا ثنا حممد بن عبد األعلى الصن - ٢٥٩٧ ـ يعين ابن املفضل  أن : عاين ثنا بشر 
ال تلبسوا القمص و ال السراويالت و ال : يا رسول اهللا ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : رجال قال 

من الكعبني و ال تلبسوا الربانس و ال العمائم و ال القالنس و ال اخلفاف إال أحد ليست له نعالن فليلبسهما أسفل 



  من الثياب شيئا مسه ورس و ال زعفران 
  و ال تنقب املرأة و ال تلبس القفازين : قال و كان عبد اهللا يقول 

  باب الزجر عن لبس األقبية يف اإلحرام

 هنى رسول: حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا حفص بن غياث عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال  - ٢٥٩٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يلبس احملرم القمس أو األقبية أو اخلفني إال أن ال جيد نعلني أو السراويالت أو يلبس 

  شيئا مسه ورس أو زعفران 

  باب الزجر عن انتقاب املرأة و عن التقفز يف اإلحرام

موسى بن عقبة عن نافع ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى ـ يعين ابن يونس ـ عن ابن جريح أخربين  - ٢٥٩٩
يا نيب اهللا ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند اإلحرام : أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن ابن عمر 

ال تلبسوا القمص و ال العمائم و ال الربانس و ال السراويالت و ال اخلفاف إال أن يكون رجال ليست له : ؟ فقال 
و ال تنتقب : ا أسفل من الكعبني و ال تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران و الورس قال نعالن فليلبس اخلفني م

  املرأة احلرام و ال تلبس القفازين 

ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح و حدثنا علي بن احلسني الدرمهي ـ و هذا حديثه ـ ثنا  - ٢٦٠٠
اود قال ثنا و قال الدرمهي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد شجاع ـ و هو ابن الوليد أبو بدر ـ قال أبو د

ال تنتقب املرأة احلرام و ال تلبس القفازين هذا لفظ حديث : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : اهللا بن عمر 
  الدرمهي 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب اإلحرام يف األزر و األردية و النعال

أن رجال نادى : مد بن رافع ثنا عبد الرازق أخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر حدثنا حم - ٢٦٠١
ال تلبسوا السراويل و ال القمص و ال الربانس و ال : يا رسول اهللا ما جيتنب احملرم من الثياب ؟ فقال : فقال 

لني فإن مل جيد نعلني فليلبس خفني العمامة و ال ثوب مسه الزعفران و ال ورس و ليحرم أحدكم يف إزار ورداء و نع
  و ليقطعهما حىت يكونا إىل الكعبني 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب اشتراط من به علة عند اإلحرام أن حمله حيث حيبس ضد قول من كره ذلك

ا عن هشام ثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان و ثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة كالمه - ٢٦٠٢
نعم : اتريدين احلج ؟ فقالت : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بضباعة و هي شاكية فقال : عن أبيه عن عائشة 

  اللهم حملي حيث حتبسين هذا لفظ حديث عبد اجلبار : فحجي و اشترطي و قويل : قال 



  عنباب اإلكتفاء بالنية عند اإلحرام باحلج أو العمرة أو مها عند اإلهالل 

  النطق بذلك 

ثنا علي بن حجر حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا جعفر حممد بن علي ابن احلسني بن علي بن أيب طالب  - ٢٦٠٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكث باملدينة تسع سنني مل حيج مث أذن باحلج : عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

اج فقدم املدينة بشر كثري كلهم حيب أن يأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه فقيل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح
و سلم و يفعل كما يفعل فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتا مسجد ذي احلليفة فصلى فيه مث خرج 

ى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ركب معه بشر كثري ركبان و مشاة كلهم حيب أن يأمت برسول اهللا صل
عليه و سلم حىت ظهر على البيداء فأهل و حنن ال ننوي إال احلج ال نعرف العمرة فنظرت أمامي و عن مييين و عن 

  مشايل و خلفي مد البصر ركبان و مشاة كلهم حيب أن يأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كل هذا جائز طلق مباح و املرأ خمري بني القران و  باب إباحة القران بني احلج و العمرة واإلفراد والتمتع و البيان أن
  اإلفراد و بني التمتع يهل مبا شاء من ذلك 

ـ يعين ابن زيد ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا  - ٢٦٠٤ ثنا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا محاد 
من شاء أن يهل حبج فليهل حبج و من  :خرجنا موافيني هالل ذي احلجة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قالت 

  شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل حبج و منا من أهل بعمرة 

حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة : ثنا عبد اجلبار بن العالء و زياد بن حيىي احلساين قاال  - ٢٦٠٥
  ناس و أهل ناس باحلج و العمرة و أهل ناس بالعمرة أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج و أهل به : قالت 

  فكنت فيمن أهل باحلج و العمرة : و أهل به ناس و زاد قالت : مل يقل عبد اجلبار 

باب استحباب التمتع بالعمرة إىل احلج إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما 
  ة ملا أمر من مل يسق اهلدى باإلهالل بعمرة استدبر ملا ساق اهلدى و حلل بعمر

ـ حدثنا شعبة عن احلكم عن علي بن حسني عن ذكوان  - ٢٦٠٦ ثنا حممد بن بشار ثنا حممد ـ يعين ابن جعفر 
قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم ألربع مضني من ذي احلجة أو مخس فدخل على و : موىل عائشة عن عائشة قالت 

يترددون : أما شعرت إين أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال احلكم : ضبك ؟ فقال من أغ: هو غضبان فقلت 
  ـ أحسب ـ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدى معي حىت اشتريه مث أحل كما حلوا 

بالعمرة غري باب أمر املهل بالعمرة الذي معه اهلدى باإلهالل باحلج مع العمرة ليصري قارنا إذ سائق اهلدى املهل 
  جائز له اإلحالل منها قبل مبلغ اهلدى حمله 

ثنا يونس بن عبد األعلى الصدقي أخربنا ابن وهب أن مالكا أخربه ح و حدثنا الفضل بن يعقوب  - ٢٦٠٧
خرجنا مع : اجلزري حدثنا حممد ـ يعين ابن جعفر ـ ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 



من كان : اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى
  معه هدى فليهل باحلج و العمرة 

  باب تقليد الغنم عند اإلحرام إذا سبق اهدى

باملدينة ضد قول من زعم أن الغنم ال تقلد إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد قلد الغنم الذي أهدى و هو مقيم 
حالل و سنة اهلدي يف التقليد ملن كان مقيما ببلده يريد توجيه اهلدى و من أراد احلج أو احلج و العمرة و أهدى أو 

  ساق اهلدى معه يف التقليد سيآن ال فرق بينهما 

ـ يعين ابن محيد ـ حدثين منصور و حدثنا يوسف بن موس - ٢٦٠٨ ى حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عبدة 
لقد رأيتين أفتل قالئد الغنم هلدي رسول اهللا صلى : ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

  اهللا عليه و سلم مث ميكث حالال هذا حديث الزعفراين 

  باب حديث اإلحرام خلف الصالة املكتوبة إذا حضرت

أن : ادة عن أيب حسان األعرج عن ابن عباس حدثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة عن قت - ٢٦٠٩
النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها األمين و قلدها نعلني و سدت عنها الدم 

  فلما استوت به البيداء أهل 
ـ ثنا شعبة هبذا اإلسناد مبثله و قال صلى الظهر بذ ي احلليفة و أشعر ثنا بندار أيضا ثنا حممد ـ يعين ابن جعفر 

  و سلت عنها الدم : بدنته و مل يقل 
هذه اللفظة اليت يف خرب حممد بن جعفر و أشعر إبدنته من اجلنس الذي بينته يف غري موضع من كتبنا : قال أبو بكر 

سلم  و أشعر بدنته يريد أن النيب صلى اهللا عليه و: أن العرب تضيف الفعل إىل اآلمر كإضافتها إىل الفاعل فقوله 
أمر بإشعارها ألن يف خرب حيىي القطان و أمر ببدنه أن تشعر داللة على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بإشعارها 
ال أنه توىل ذلك بنفسه و قد حيتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده و أمر غريه بإشعار بقيتها فمن قال يف اخلرب أمر 

ر بدنته أراد بعضها ال كلها فاألخبار متصادقة ال متكاذبة على ما يتوهم ببدنه أن تشعر أراد بعضها و من قال أشع
  أهل اجلهل 

  باب إباحة اإلحرام من غري صالة متقدمة من مكتوبة أو تطوع

و الدليل أن غري املتطهرة و اجلنب إن أحرم باحلج و العمرة أوهلما كان اإلحرام جائزا إذ النيب صلى اهللا عليه و 
اء و احلائض باإلحرام و مها غري طاهرتني إذ النفساء و احلائض ال جتزئهما الصالة قبل أن تطهرا سلم قد أمر النفس

  و ال تطهران باالغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم احليض و النفاس 

أخربين حممد بن عبد اهللا بن احلكم أن ابن أيب مرمي حدثهم أخربنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد  - ٢٦١٠
أنه خرج حاجا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة : مسعت القاسم بن حممد حيدث عن أبيه عن أيب بكر قال 

الوداع و معه امرأته أمساء بنت عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أمساء بالشجرة حممد بن أيب بكر فأتى 



 صلى اهللا عليه و سلم أن يأمرها أن تغتسل مث هتل أبو بكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فأمره رسول اهللا
  باحلج و تصنع ما يصنع الناس إال أهنا ال تطوف بالبيت 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب اإلهالل عند مسجد ذي احلليفة

هذه : ثنا حيىي بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سامل قال مسعت ابن عمر يقول  - ٢٦١١
لبيداء اليت تكذبون فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و اهللا ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال ا

  عند باب املسجد 

  باب اإلهالل إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي احلليفة

نس الذي أعلمت يف غري ضد قول من زعم إن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يهل حىت أتى البيداء و هذا من اجل
  موضع يف كتبنا أن اخلري الواجب قبوله هو خري من خيري بسماع الشيء و رؤيته دون من ينكر الشيء و يدفعه 

ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعين ابن مسلم ـ عن أيب عمرو األوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن  - ٢٦١٢
  سلم من ذي احلليفة حني استوت به راحلته أن إهالل النيب صلى اهللا عليه و : جابر 

أن رسول اهللا صلى : ثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سامل قال قال ابن عمر  - ٢٦١٣
  اهللا عليه و سلم كان إذا وضع رجله يف الغرز و استوت به راحلته أهل 

  اإلهالل باب استحباب اإلستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب

أن عمر كان إذا أتى ذا : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثين أيب عن أبيه عن أيوب عن نافع  - ٢٦١٤
مث يليب حىت إذا : احلليفة أمر براحلته فرحلت مث صلى الغداة مث ركب حىت إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال 

صلي به الغداة مث يغتسل فزعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بلغ احلرم أمسك حىت إذا أتى ذا طوى بات به قال في
  فعل ذلك 

  باب استحباب البيتوتة بذي احلليفة و الغدو منها استنابا بالنيب صلى اهللا

  عليه و سلم 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي ثنا وهيب حدثين موسى بن عقبة  - ٢٦١٥
أن ابن عمر كان إذا مر بذي احلليفة بات هبا حىت يصبح و خيرب اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مل حدثين نافع و سا

  سلم كان يفعل ذلك 

  باب استحباب التعريس يف بطن الوادي بذي احلليفة



حدثنا حممد بن حيىي حدثنا اخلضر بن حممد بن شجاع أخربنا إمساعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن  - ٢٦١٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى و هو يف معرسه يف ذي احلليفة فقيل إنك ببطحاء : مل بن عبد اهللا عن أبيه سا

و قد أناخ بنا سامل باملناخ الذي كان عبد اهللا ينيخ به يتحرى معرس رسول اهللا صلى اهللا عليه : مباركة قال موسى 
  و بني الطريق وسطا من ذلك و سلم و هو أسفل من املسجد الذي ببطن الوادي بينه 

  باب استحباب الصالة يف ذلك الوادي

حدثنا الربيع بن سليمان و حممد بن مسكني اليمامي قاال ثنا بشر بن بكر أخربنا األوزاعي حدثين حيىي  - ٢٦١٧
:  حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال: بن كثري حدثين عكرمة حدثين ابن عباس حدثين عمر بن اخلطاب 

  عمرة يف حجة : أتاين الليلة آت من ريب ـ و هو بالعقيق ـ أن صل يف هذا الوادي املبارك و قل 

  باب استحباب اإلهالل مبا حيرم به املهل من حج أو عمرة أو مها

أن رسول اهللا : حدثنا حممد بن بشار ثنا عبد األعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد اهللا عن أنس بن مالك  - ٢٦١٨
  لبيك حبج و عمرة :  عليه و سلم قال صلى اهللا

ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخربنا حيىي بن إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و محيد الطويل كلهم يقول  - ٢٦١٩
  لبيك عمرة و حجا لبيك عمرة و حجا مرارا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت أنسا يقول 

   إسناده صحيح: قال األعظمي 

  باب إباحة اإلحرام من غري تسمية حج و ال عمرة و من غري قصدنية واحد بعينه

  عند ابتداء اإلحرام 

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أيب حازم أخربين جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٢٦٢٠
ىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نرى إال احلج ح: 

نبدأ بالذي بدأ اهللا به فبدأ بالصفا حىت فرغ من آخر سبعة : فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف املقام ركعتني مث قال 
مب أهللت ؟ قال : على املروة فجاءه علي بن أيب طالب هبدية من اليمن فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فإين أهلك باحلج فذكر الدورقي احلديث بطوله : للهم إين أهل مبا أهل به رسولك قال ا: قلت 
فقد أهل علي بن أيب طالب مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو غري عامل يف وقت إهالله ما : قال أبو بكر 

ا كان مهال من طريق املدينة و كان علي الذي به أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمن
بن أيب طالب رمحه اهللا من ناحية اليمن و إمنا علم علي بن أيب طالب ما الذي به أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عند اجتماعهما مبكة فأجاز صلى اهللا عليه و سلم إهالله مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو غري عامل يف 

له أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلج أو بالعمرة أو هبما مجيعا و قصة أىب موسى األشعري من هذا وقت إهال
قد أحسنت غري : الباب ملا قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو منيخ بالبطحاء فقال صلى اهللا عليه و سلم 

ر به أبا موسى أمر عليا باملقام على إحرامه إذ كان معه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املتعقب أمر عليا بغري ما أم



هدى فلم جيد له اإلحالل إىل أن بلغ اهلدى حمله و أمر أبا موسى باإلحالل بعمرة إذ مل يكن معه هدى و قد بينت 
  هذه املسألة يف كتاب الكبري 

  باب صفة تلبية النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بن هشام قاال ثنا إمسعيل قال أمحد أخربنا و قال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ثنا أمحد بن منيع و مؤمل  - ٢٦٢١
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد و النعمة لك : أن تلبية النيب صلى اهللا عليه و سلم : ابن عمر 

  و امللك ال شريك لك 
  خلري يف يديك و الرغباء إليك و العمل لبيك لبيك لبيك و سعديك و ا: و زاد بن عمر : قال مؤمل يف حديثه 

تلقفت التلبية من رسول اهللا صلى : ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر قال  - ٢٦٢٢
  اهللا عليه و سلم فذكر مثل حديث مؤمل 

  باب ذكر البيان أن الزيادة يف التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النيب صلى

يه و سلم جائز و الدليل على أن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قد حيفظ عنه ما يغرب عن اهللا عل
  بعضهم ألن أبا هريرة قد حفظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف تلبيته ما مل حيك عنه غريه 

و ثنا سلم بن جنادة ثنا ثنا عبد اهللا بن سعد األشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة  - ٢٦٢٣
: وكيع عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد اهللا عن عبد اهللا بن الفضل عن عبد الرمحن بن األعرج عن أيب هريرة 

  لبيك إله احلق : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف تلبيته 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

بن وهب قال حدثين عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة أن عبد ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا عبد اهللا  - ٢٦٢٤
: كان من تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن الفضل أخربه عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال 

  لبيك إله احلق 

ذكر أهنم مل يقولوه مع النيب صلى ذا املعارج و حنوه ضد قول من كره هذه الزيادة و : باب إباحة الزيادة يف التلبية 
اهللا عليه و سلم مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنيب صلى اهللا عليه و سلم و كان أعلم قد كان خيفي عليه 
الشيء من علم اخلاصة فعلمه من هو دونه يف السن و العلم ألن سعد بن أيب وقاص مع مكانه من اإلسالم و العلم 

ذا املعارج مع النيب صلى اهللا عليه و سلم و جابر بن عبد اهللا دونه يف السن و : م مل يقولوا مع تقدم صحبته خرب أهن
ذا املعارج و حنوه و النيب صلى اهللا عليه : العلم و املكان مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أهنم كانوا يزيدون 

وضعه من اإلسالم و العلم ما علمه جابر بن و سلم يسمع ال يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أيب وقاص مع م
  عبد اهللا 



ثنا عبد اجلبار بن العالء و أمحد بن منيع قاال ثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد امللك بن  - ٢٦٢٥
مر : أتاين جربيل فقال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : احلارث بن هشام عن خالد بن السائب عن أبيه 

  ك أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية و قال أمحد بن منيع باإلهالل و التلبية أصحاب
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أتينا جابر بن عبد اهللا فسألناه عن : حدثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ثنا جعفر حدثين أيب قال  - ٢٦٢٦
راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم فخرج حىت إذا استوت به : حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

و أما الناس يزيدون ذا املعارج : لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد و النعمة لك و امللك ال شريك لك قال 
  و حنوه و النيب صلى اهللا عليه و سلم يسمع ال يقول شيئا 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب رفع الصوت بالتلبية

ثنا عبد اجلبار بن العالء و أمحد بن منيع قاال ثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد امللك بن أيب  - ٢٦٢٧
: أتاين جربيل فقال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بكر بن احلارث بن هشام عن خالد بن السائب عن أبيه 

  باإلهالل و التلبية : د بن منيع مر أصحابك أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية و قال أمح

  باب البيان أن رفع الصوت باإلهالل من شعار احلج و إمنا أمر املهل برفع

  الصوت به إذ هو من شعار احلج 

ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهللا بن أيب لبيد عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن  - ٢٦٢٨
يا : جاءين جربيل فقال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : د اجلهين قال خالد بن السائب عن زيد بن خال

  حممد مر أصحابك فلريفعوا صياحهم بالتلبية فإهنا شعار احلج 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثين املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن  - ٢٦٢٩
: أتاين جربيل فقال يل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الد بن السائب عن يزيد بن خالد اجلهين قال خ

  أشعر بالتلبية فإهنا شعار احلج 
إن أفضل العمل : فإهنا شعار احلج من اجلنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول : هذه اللفظة : قال أبو بكر 

ل و خري العمل كذا و إمنا تريد من خري العمل و النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد من أفض: كذا و إمنا تريد 
  فإهنما شعار احلج أي من شعار احلج : بقوله 

ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخربين أسامة أن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان و  - ٢٦٣٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : املطلب بن عبد اهللا قال مسعت أبا هريرة يقول  عبد اهللا بن أيب لبيد أخرباه عن عبد

خرجت طريق هذا اخلرب يف كتاب : أمرين جربيل برفع الصوت باإلهالل فإنه من شعار احلج قال أبو بكر : سلم 



  الكبري 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  عمالباب ذكر البيان أن رفع الصوت باإلهالل من أفضل األ

ثنا حممد بن رافع ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك أخربنا الضحاك بن عثمان عن ابن املنكدر عن عبد  - ٢٦٣١
احلج و : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل أي األعمال أفضل قال : الرمحن بن يربوع عن أيب بكر الصديق 

  الثج 
  لثج حنر البدن ؟ الدم من املنحر العج رفع الصوت بالتلبية و ا: قال أبو بكر 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب استحباب وضع اإلصبعني يف األذنني عند رفع الصوت و التلبية إذا وضع

  اإلصبعني يف األذنني عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا و أمده 

أيب هند عن أيب العالية قال ثنا ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حيىي بن أيب زائدة عن داود بن  - ٢٦٣٢
أي : انطلقنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة فلما أتينا وادي األزرق قال : قال : ابن عباس 

كأمنا أنظر إىل موسى فنعت من طوله و شعره و لونه واضعا أصبعيه يف أذنيه : وادي األزرق قال : واد هذا ؟ قلنا 
أظنه ثنية موسى فقال أي ثنية هذه ؟ فقلنا : اهللا بالتلبية مارا هبذا الوادي مث نظرنا حىت أتينا قال داود له جواز إىل 

  كأمنا أنظر إىل يونس على ناقة محراء خطام الناقة خلية عليه جبة له من صوف هبذه الثنية ملبيا : ثنية موسى قال 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

سرنا مع رسول اهللا صلى : نا ابن أيب عدي عن داود عن أيب العالية عن ابن عباس قال ثنا أبو موسى ث - ٢٦٣٣
كأين أنظر إىل : وادي األزرق قال : اهللا عليه و سلم بني مكة و املدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا ؟ فقالوا 

واز إىل اهللا بالتلبية مارا هبذا موسى فذكر من لونه و شعره شيئا مل حيفظه داود ـ واضعا أصبعيه يف أذنيه له ج
كأين أنظر إىل يونس : هو شيء أو كذا فقال : أي ثنية هذه ؟ فقالوا : الوادي قال مث سرنا حىت أتينا على ثنية قال 

  على ناقة محراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا هبذا الوادي ملبيا 
  بسند املصنف  إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه: قال األلباين 

  باب ذكر تلبية األشجار و األحجار اللوايت عن ميني املليب و عن مشاله عند

  تلبية املليب 

أخربنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن  - ٢٦٣٤
إسحاق بن خزمية حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين  الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا أبو بكر حممد بن

قال رسول اهللا صلى : حدثنا عبيدة ـ يعين ابن محيد حدثين عمارة بن غزية عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال 



ما من مليب يليب إال لىب ما عن ميينه و عن مشاله من شجر و هجر حىت تنقطع األرض ها هنا ـ : اهللا عليه و سلم 
  ينه و عن مشاله يعين عن مي

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن معونة احملرم للحالل على االصطياد باإلشارة و مناولة السالح

  الذي يكون عونا للحالل على االصطياد 

حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح و حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع حدثنا ابن أيب  - ٢٦٣٥
مسعت : عن شعبة حدثنا حممد بن الوليد حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب قال عدي 

فركب أبو قتادة فرسه فأتى محار : أهنم كانوا يف سفر وفيهم من قد أحرم قال : عبد اهللا بن أيب قتادة حيدث عن أبيه 
اشتركتم أو : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال وحش فأصابه فأكلوا من حلمه مث كأهنم هابو ذلك فسألوا رس

  فكلوه : ال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : أشرمت ؟ قالوا 
أشرمت أو أعنتم و يف خرب ابن أيب عدي عن شعبة مبثله و قال أشرمت أو صدمت أو أعنتم : و يف خرب ابن أيب عدي قال 

  ال قال فكلوه : قالوا 

  رم إذا أشار للحالل الصيد فاصطاده احلالل ملباب ذكر الدليل على أن احمل

  جيز أكله للمحرم 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد ـ يعين ابن هارون ـ أخربنا شعبة عن عثمان بن عبد اهللا  - ٢٦٣٦
لنيب أنه أصاب محار وحش و هو مع قوم و هم حمرمون فذكروه ل: بن موهب عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

  فكلوه : قال : ال : أصدمت أو أعنتم أو أشرمت قالوا : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  باب كراهية قبول احملرم الصيد إذا أهدى له يف إحرامه و الدليل على أن

  احملرم غري جائز له ملك الصيد يف إحرامه 

حدثنا حممد بن معمر القيسي حدثنا حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرازق أخربنا معمر عن الزهري و  - ٢٦٣٧
حممد بن بكر الربساين أخربنا ابن جريح أخربين ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن عباس 

ابن معمر أو بودان : مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أنا باألبواء قال : عن الصعب بن جثامة قال 
إنه ليس : شيا فرده إيل فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكراهية يف وجهي قال فأهديت له محارا و ح

  براد عليك و لكنا حرم 
  ال أدري : احلمار عقري قال : قلت البن شهاب : و يف خرب ابن جريح 

ديت له حلم محار يف مسألة ابن جريح الزهري و إجابته إياه داللة على أن من قال يف خرب الصعب أه: قال أبو بكر 
أو رجل محار واهم فيه إذ الزهري قد أعلم أنه ال يدري احلمار كان عقريا أم ال حني أهدى للنيب صلى اهللا عليه و 



سلم و كيف يروى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهدى له حلم محار أو رجل محار و هو ال يدري كان احلمار 
: قريا أم ال قد خرجت ألفاظ هذا اخلرب يف كتاب الكبري من قال يف اخلرب املهدي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ع

  محارا : رجل محار أو قال : أهديت له حلم محار أو قال 

باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إباحة أكل حلم الصيد للمحرم جممل غري مفسر قد حيسب 
  ر أن أكل حلم الصيد للمحرم إذا اصطاده احلالل طلق حالل بكل حال بعض من ال مييز بني اخلرب اجململ و املفس

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا حيىي ح و قرأته على بندار عن حيىي عن ابن جريح قال أخربين  - ٢٦٣٨
و طلحة كنا مع طلحة و حنن حرم فأهدي له طري : حممد بن املنكدر عن معاذ بن عبد الرمحن التيمي عن أبيه قال 

أكلناه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : راقد فمنا من أكل و منا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل و قال 
  سلم 

  عن حممد بن املكندر : هذا لفظ حديث الدورقي و قال بندار 
صطاده أبو قتادة و أخرب أيب قتادة و تصويب النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل من أكل الصيد الذي ا: قال أبو بكر 

مسألته إياهم هل معكم من حلمه شيء و أكله من ذلك اللحم من هذا الباب و خرب عمري بن سلمة الضمريي من 
  هذا الباب أيضا 

باب ذكر خرب روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف رده هلم صيد أهدي له يف إحرامه جممل غري مفسر و قد 
مييز بني اجململ و املفسر من األخبار أن حلم الصيد حمرم على احملرم بكل حال و إن حيسب بعض مل يتبحر العلم و ال 

  اصطاده احلالل 

أخربين احلسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال : قرأت على بندار عن حيىي عن ابن جريح قال  - ٢٦٣٩
يب صلى اهللا عليه و سلم ؟ ملا قدم زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن حلم أهدي للن: 

  إنا حرم : أهدي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم حلم صيد و هو حمرم فرده و قال : فاستذكرته فقال 
  : رواه زهري عن أيب الزبري عن طاووس عن ابن عباس عن الرباء بن عازب قال : قال أبو بكر 

  إنا حرم قبلناه  لوال: أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلم صيد فقال 
  حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا احلسن بن بشر بن مسلم عن زهري 

فخرب طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عن ابن عباس أهدي للنيب صلى اهللا عليه و سلم محار : قال أبو بكر 
به على بعض الرواة فجعل وحش أراد خربه عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له محارا و حشيا فلعله ش

من قال أهديت له محارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل خرب ابن عباس عن زيد بن أرقم يف ذكر حلم 
  الصيد يف قصة الصعب بن جثامة 

و خرب عائشة أهدي للنيب صلى اهللا عليه و سلم حلم ظيب و هو حمرم فلم يأكله كخرب زيد بن أرقم و الرباء بن 
  عازب 

ـ يعين ابن بكر أخربنا ابن جريح ح و حدثنا حممد بن حيىي قال حدثنا  - ٢٦٤٠ حدثنا حممد بن معمر حدثنا حممد 
قدم زيد بن أرقم مكة ـ مل يقل : عبد الرازق عن ابن جريح أخربين احلسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال 



نعم : ي للنيب صلى اهللا عليه و سلم حراما قال ابن معمر مكة فقال ابن عباس يستذكر كيف أخربتين عن حلم أهد
  إنا ال نأكله إنا حرم : أهدي له رجل عضوا من حلم صيد فرده عليه و قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر اخلرب املفسر لألخبار اليت ذكرناها يف البابني املتقدمني و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا 
ل حلم الصيد للمحرم إذا اصطاده احلالل إذا مل يكن احلالل اصطاده من أجل احملرم و إنه إمنا كره للمحرم أباح أك

أكل حلم الصيد الذي اصطاده احلالل من أجل احملرم و إنه إمنا كره للمحرم أكل حلم الصيد الذي اصطاده احلالل 
  من أجل احلرام 

وهب حدثين يعقوب ـ يعين ابن عبد الرمحن الزهري ـ و حيىي  حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن - ٢٦٤١
عن : بن عبد اهللا بن سامل أن عمرا موىل املطلب أخربمها عن املطلب و عن عبد اهللا بن حنطب عن جابر بن عبد اهللا 

  حلم صيد الرب لكم حالل و أنتم حرم ما مل تصيده أو يصد لكم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعين ابن موسى ـ حدثنا الليث بن سعد عن حيىي بن عبد اهللا و هو بن سامل 

  : ـ عن عمرو موىل املطلب هبذا اإلسناد مثله سواء غري أنه قال 
  حلم : صيد الرب و مل يقل 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

خرجنا مع رسول اهللا صلى : قال : اهللا بن أيب قتادة عن أبيه  و قد روي معمر عن حيىي أيب كثري عن عبد - ٢٦٤٢
اهللا عليه و سلم زمن احلديبية فأحرم أصحايب و مل أحرم فرأيت محارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول 

حابه اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ذكرت إين مل أكن أحرمت و إين اصطدته لك فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أص
  فأكلوا و مل يأكل منه حني أخربته إين اصطدته له 

  حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرازق أخربنا معمر 
و مل يأكل منه حني أخربته إين اصطدته لك ال أعلم أحدا ذكره : إمنا اصطدته لك قوله : هذه الزيادة : قال أبو بكر 

هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى اهللا عليه و سلم أكل من  يف خرب أيب قتادة غري معمر يف هذا اإلسناد فإن صحت
حلم ذلك احلمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله 

  مار بعد إعالمه إياه إنه اصطاده من أجله ألنه قد ثبت عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قد أكل من حلم ذلك احل
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أيب حازم عن أبيه عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أيب قتادة  - ٢٦٤٣
أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هم حمرمون و هو غري حمرم فرأى محارا وحشيا فركب فرسه و 

أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله مث شد عليه فعقره مث جاء به فلحقوا رسول اهللا صلى اهللا  سأهلم أن يناولوه الرمح
نعم فأتوا برجله فأكل منها قد خرجت يف : هل معكم من حلمه شيء ؟ قالوا : عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال 

  لم أكل من حلم ذلك احلمار كتاب الكبري طرق خرب أيب قتادة و ذلك من قال أن النيب صلى اهللا عليه و س

  باب الزجر عن أكل احملرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل احملرم



حدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا محاد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن  - ٢٦٤٤
م أهدى له بيضاة نعام و هو حرام يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: أنه قال : عباس 

  نعم : فردهن ؟ قال 
حلم الصيد حالل لكم و أنتم حرم ما مل تصيدوه أو يصد لكم داللة على أن بيض : قال أبو بكر يف خرب جابر 

  الصيد مباح للمحرم إذا مل يؤخذ من أجل احملرم ألن حكم بيض الصيد ال يكون أكثر من حكم حلمه 
  حسن إسناده : قال األعظمي 

  باب الزجر عن قتل الضبع يف اإلحرام

إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم املوىل ببيان ما أنزل اهللا عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد و اهللا عز و جل 
  } ال تقتلوا الصيد و أنتم حرم { يف حمكم تنزيله قد هنى احملرم عن قتل الصيد فقال 

الء ثنا سفيان عن ابن جريح عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن ابن أيب عمار ح و ثنا عبد اجلبار بن الع - ٢٦٤٥
ثنا أبو موسى و ثنا حممد بن عبد اهللا ـ يعين األنصاري أخربنا ابن جريح أخربين عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن عبد 

نعم قلت أصيد هي : أناكلها ؟ قال لقيت جابر بن عبد اهللا فسألته عن الضبع : الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار قال 
  نعم : مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : نعم قلت : ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله احملرم

اهللا بن حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد اهللا بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد  - ٢٦٤٦
جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الضبع يصيبه احملرم كبشا جنديا و : أيب عمار عن جابر بن عبد اهللا قال 

  جعله من الصيد 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ثنا يعقوب الدورقي و حممد بن هشام قاال ثنا هشيم أخربنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن عطاء عن  - ٢٦٤٧
  قضى يف الضبع بكبش : ن عبد اهللا قال جابر ب

  عن منصور : قال ابن هشام 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو املسن منه ال ما دون

ن النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب األشياء شبها بالبدن م: املسن مع الدليل على اهللا عز و جل أراد بقوله 
ال مثله يف القيمة كما قاله بعض العراقيني إذ العلم حميط أن قيمة الضبع ختتلف يف األزمان و البلدان و كذلك و 
قيمة الكبش قد تزيد و تنقص يف بعض األزمان و البلدان و لو كان املثل يف القيمة مل جيعل صلى اهللا عليه و سلم 

  ل بلد جزاء الضبع كبشا يف كل وقت و زمان و يف ك



حدثنا حممد بن أيب موسى اخلرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد  - ٢٦٤٨
  الضبع صيد فإذا أصابه احملرم ففيه جزاء كبش مسن و توكل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا قال 

   ١٠٥٠هو يف اإلرواء إسناده صحيح وصححه احلاكم والذهيب و: قال األلباين 

  باب الزجر عن تزويج احملرم و خطبته و إنكاحه

ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه ـ و هو ابن وهب ـ عن أبان بن عثمان  - ٢٦٤٩
  ال ينكح احملرم و ال ينكح : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عثمان بن عفان 

  خرجت هذا الباب بتمامه يف كتاب الكبري  :قال أبو بكر 

  مجاع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس يف إباحته للمحرم نصت سنة النيب صلى

  اهللا عليه و سلم أو دلت على إباحتها 

  باب الرخصة يف غسل احملرم رأسه

ن عبد اهللا بن حسني ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال مسعت زيد بن أسلم يقول حدثين إبراهيم ب - ٢٦٥٠
امترى املسور بن خمرمة و ابن عباس و مها بالعرج يف غسل احملرم رأسه و قال مرة يف غسل النيب : عن أبيه قال 

صلى اهللا عليه و سلم رأسه فأرسلوين إىل أيب أيوب أسأله فأتيته بالعرج و هو يغتسل بني قرين البئر فسلمت عليه 
إن ابن أخيك عبد اهللا بن عباس أرسلين إليك : كأين أنظر إىل صدره فقلت  فلما رآين ضم الثوب إىل صدره حىت

أسألك كيف رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغسل رأسه و هو حمرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه 
عباس  هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل فأتيت ابن: فأقبل بيديه و أدبر هبما يف رأسه و قال 

  ال أماريك يف شيء بعدها أبدا : فأخربته فقال له املسور 

  باب الرخصة يف احلجامة للمحرم من غري قطع شعر و ال حلقه

ـ يعين ابن دينار يقول مسعت عطاء يقول مسعت ابن  - ٢٦٥١ ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال مسعت عمرا 
ه و سلم و هو حمرم مث مسعت عمرا بعد ذلك يقول أخربين طاوس قال احتجم رسول اهللا صلى اهللا علي: عباس يقول 

  احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو حمرم فظننت أنه روى عنهما مجيعا : مسعت ابن عباس يقول 

  باب الرخصة يف إدهان احملرم بدهن غري مطيب

يب صلى اهللا عليه و سلم أدهن و هو حمرم إن جاز اإلحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن الن
ألن أصحاب محاد بن سلمة قد اختلفوا عنه يف هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهم يف رفعه هذا 

  اخلرب 



ثنا احلسن بن حممد ثنا عفان بن مسلم و حيىي بن عباد قاال ثنا محاد بن سلمة أخربنا فرقد عن سعيد بن  - ٢٦٥٢
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدهن بزيت غري مقتت و هو حمرم : عمر  جبري عن ابن

قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي وامها يف رفعه هذا اخلرب فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن 
  كان ابن عمر يدهن بالزيت حني يريد أن حيرم : جبري قال 

  يعقوب السبخي ضعيف  إسناده ضعيف فرقد بن: قال األعظمي 

و مها علمي هو : قال أبو بكر : حدثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرازق ثنا عبد الرازق أخربنا الثوري ـ  - ٢٦٥٣
الصحيح اإلدهان بالزيت يف حديث سعيد بن جبري إمنا هو من فعل ابن عمر ال من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

احلديث و أتقن من عدد مثل فرقد السبخي و هكذا رواه حجاج بن منهال عن و منصور بن املعتمر أحفظ و أعلم ب
  محاد 

  ثنا حممد بن حيىي ثنا حجاج بن منهال 
  رواه وكيع بن اجلراح عن محاد بن سلمة فقال عند اإلحرام ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع 

  إذا أراد أن حيرم : ورواه اهليثم بن مجيل عن محاد فقال 
  حيىي إنا اهليثم بن مجيل  حدثناه حممد بن

فاللفظة اليت ذكرها وكيع و اليت ذكرها اهليثم بن مجيل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز : قال أبو بكر 
اإلدهان به إذا أراد اإلحرام إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد تطيب حني أراد اإلحرام بطيب فيه مسك و املسك 

  طفى صلى اهللا عليه و سلم أطيب الطيب على ما خرب املص
  غري مقتت غري مطيب : مسعت حممد بن حيىي يقول 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة مداواة احملرم عينه ـ إذا أصابه رمد ـ بالصرب 

ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان  - ٢٦٥٤
  أن الرجل إذا اشتكى عينيه و هو حمرم ضمدمها بالصرب : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ن حدث بن عفا

  باب الرخصة يف السواك للمحرم

ثنا حممد بن حيىي نا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة و ثنا أبو حامت حممد بن ادريس الدرامي ثنا اهليثم  - ٢٦٥٥
أن النيب صلى اهللا : مان بن املنذر عن عطاء و طاووس و جماهد عن ابن عباس بن خارجة ثنا حيىي بن محزة عن النع

  عليه و سلم احتجم و هو حمرم و هل تسوك النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو حمرم ؟ 
  نعم : قال 

  باب الرخصة يف تلبيد احملرم رأسه كي ال يتأذى بالقمل و الصيبان يف

  اإلحرام 



: على ثنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال ثنا يونس بن عبد األ - ٢٦٥٦
  مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يهل متلبدا 

  بالصمغ و الغاسول : يلبد احملرم رأسه ؟ قال : ثنا يونس أخربنا ابن وهب قال قلت ملالك 

  مجة أو وفرة باب الرخصة يف حجامة احملرم على الرأس و إن كان احملجوم ذا

  بذكر خرب خمتصر غري متقصى 

ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال  - ٢٦٥٧
  احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ و هو حمرم ـ على رأسه : قال ابن عباس 

  قال أبو بكر خرب ابن حبينه من هذا الباب 

  ب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه با

ما : سئل أنس عن الصائم حيتجم فقال : ثنا حممد بن األعلى الصنعاين ثنا املعتمر قال مسعت محيدا قال  - ٢٦٥٨
هللا عليه و سلم و هو حمرم و من وجع قد احتجم النيب صلى ا: كنا نرى إن ذلك يكره إال جلهده و مل يسنده و قال 

  وجده يف رأسه 

باب إباحة احلجامة للمحرم على ظهر القدم و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد احتجم حمرما غري مرة 
  مرة على الرأس و مرة على ظهر القدم 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس  - ٢٦٥٩
  احتجم و هو حمرم على ظهر القدم من وجع كان به 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم 
  وجده بظهره أو بوركه ال بقدمه 

األعلى الصنعاين ثنا خالد ـ يعين ابن احلارث ـ ح و ثنا بندار حدثين عبد األعلى و  ثنا حممد بن عبد - ٢٦٦٠
احتجم : ثنا أمحد بن املقدام العجلي ثنا بشر ـ يعين ابن املفضل ـ قالوا ثنا هشام عن أيب الزبري عن جابر قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو حمرم من وثء كان بظهره أو بوركه 
  إنه كان يف كتابه و مل يتكلم به : أو بوركه قيل لنا : لنا بندار  مل يقل

قال أبو بكر يف خرب ابن عباس و ابن حبينة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم على رأسه من وجع وجده يف 
ن يف رأسه فدل خرب محيد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم و إمنا كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه أل

خرب محيد عن أنس أن إحدى احلجامتني كان من وجع وجده يف رأسه و يف خرب جابر أن إحدامها كان من وثء 



  : كان بظهره أو بوركه و قد روى ابن خثيم عن أيب الزبري عن جابر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجم من رهصة أصابته : ـ  - ٢٦٦١
  ثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن ابن خثيم حد

  فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر يف خرب أيب الزبري عن جابر : قال أبو بكر 

  باب إباحة ركوب احملرم البدن إذ اساقه بلفظ جممل غري مفسر

شعبة و حدثنا حيىي بن حكيم ثنا ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة و ثنا علي بن خشرم و حدثنا عيسى عن  - ٢٦٦٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ابن أيب عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس 

  اركبها و يلك أو وحيك هذا لفظ حديث أيب داود : إهنا بدنة قال : اركبها قال : أتى على رجل يسوق بدنة فقال 
  صحيح إسناده : قال األعظمي 

باب ذكر اخلرب املفسر لبعض اللفظة اجململة اليت ذكرهتا و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أباح 
ركوب البدن إذا كان راكبها ال جيد ظهرا يركبه ال إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند االعواز 

  ه الثبوت على البدنة و كان النزول عنها من وجود الظهر مث وجد ظهرا يركبه مل جيز ل

ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي عن ابن جريح و حدثناه مرة ثنا ابن جريح أخربين أبو الزبري عن جابر بن عبد  - ٢٦٦٣
  أركبها حىت جتد ظهرا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسئل عن ركوب البدنة قال : اهللا قال 

  صحيح  إسناده: قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أباح ركوب البدن عند احلاجة إىل ركوهبا عند اإلعواز من 
  وجود الظهر ركوبا باملعروف و من غري أن يشق الركوب على البدنة 

ـ ثنا ابن جريح أخربين أ - ٢٦٦٤ ـ يعين ابن أيب بكر  بو الزبري أنه مسع جابر ثنا حممد بن معمر القيسي ثنا حممد 
إركب باملعروف إذا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بن عبد اهللا سئل عن ركوب اهلدى قال 

  اجلئت إليها حىت جتد ظهرا 

  باب ذكر الدواب اليت أبيح للمحرم قتلها يف اإلحرام بذكر لفظة جمملة يف

  ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا 

ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب أخربين سامل بن عبد اهللا بن  - ٢٦٦٥
مخس من الدواب ال جناح على من قتلهن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سلم : قالت حفصة : عمر قال 

  العقرب و احلدأة و الفأرة و الكلب العقور 



عبد الرمحن بن املغرية املصري ثنا سعيد بن احلكم ـ و هو ابن أيب مرمي ـ أخربنا حيىي بن  حدثنا علي بن - ٢٦٦٦
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنو : أيوب عن ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

مخس من الدواب ليس : قال  حديث الليث و مالك يعين عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم
ـ يعين : على احملرم يف قتلهن جناح  الغراب و احلدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور إال أنه قال يف حديث 

  حديث أيب هريرة ـ احلية و الذئب و الكلب العقور 
  الذئب و النمر و الكلب العقور  و احلية و: إال أنه قال يف حديثه : حدثنا حممد بن حيىي ثنا ابن أيب مرمي هبذا و قال 

  من الكلب العقور احلية و الذئب و النمر : كأنه يفسر الكلب العقور يقول : قال ابن حيىي 

: حدثنا حممد بن حيىي ثنا ابن حبر ثىن حامت ثنا ابن عجالن عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ٢٦٦٧
احلية و العقرب و الفأرة و احلدأة و الكلب : مخس قتلهن حل يف احلرم  :إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

هذه اللفظة اليت قاهلا حممد بن حيىي يف تفسري الكلب العقور و ذكر احلية يشبه أن يكون سبقه : العقور قال أبو بكر 
الذئب فاسم الكلب  لسانه إىل هذا ليست احلية من الكلب يف شيء و ال يقع اسم الكلب على احلية فأما النمر و

واقع عليهما يف خرب حامت بن إمساعيل بيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد فرق بني احلية و بني الكلب العقور 
  فكيف يكون معىن قوله يف هذا اخلرب الكلب العقور يريد احلية إهنا تقع اسم الكلب عليها 

  إسناده حسن : قال األعظمي 
  ه صحيح لغري: قال األلباين 

  باب إباحة قتل احملرم احلية و إن كان قاتلها يف احلرم ال يف احلل

ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا حفص ـ يعين ابن غياث ـ عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن  - ٢٦٦٨
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر حمرما بقتل حية يف احلرم : عبد اهللا 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا يف بعض ما أبيح قتله للمحرم و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم إمنا أباح للمحرم قتل بعض الغربان ال كلها و إنه إمنا أباح قتل األبقع منها دون ما سواه من الغربان 

عفر ثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب عن ثنا حممد بن بشار بندار ثنا حممد بن ج - ٢٦٦٩
مخس فواسق يقتلن يف احلل و احلرم احلية و الغراب األبقع و الفأرة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عائشة 

  و الكلب العقور و احلديأة 

  باب ذكر طيب احملرم و لبسه يف اإلحرام ما ال جيوز لبسه جاهال

جائز يف اإلحرام و إسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه و إن كان  بأن ذلك غري
جاهال بأن التطيب و لبس ما لبس من الثياب غري جائز له بذكر خرب لفظه يف الطيب غلط يف االحتجاج هبا بعض 



ني املؤخر من سنن النيب صلى اهللا عليه و من كره الطيب عند اإلحرام قبل أن حيرم املرء ممن مل مييز بني املقدم و ب
  سلم و ال يفرق بني اجململ من األخبار و بني املفسر منها 

أن : ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريح أخربين عطاء حدثين صفوان بن يعلى بن أمية  - ٢٦٧٠
 يتنزل عليه فلما كان باجلعرانة و عليه ثوب ليت إين أرى النيب صلى اهللا عليه و سلم حني: يعلى بن أمية قال لعمر 

يا رسول اهللا كيف ترى يف رجل : فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال : قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال 
فنظر إليه ساعة مث أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إىل يعلى أن تعال فجاءه : أحرم يف جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ قال 

أين الذي يسألين عن العمرة آنفا فالتمس الرجل : ذا حممر وجهه كذلك ساعة مث سرى عنه مث قال فأدخل رأسه فإ
أما الطيب الذي بك فاغسلها ثالث مرات و أما اجلبة فأنزعها مث اصنع : فأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  يف عمرتك ما تصنع يف حجتك 

  ليت ذكرهتا يف الطيبباب ذكر اللفظة املفسرة للفظة اجململة ا

و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أمر احملرم يف اجلبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان 
ما تطيب به من طيب النساء خلوقا ال ذاك الطيب اليت هي من طيب الرجال اليت قد تطيب به النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم عند اإلحرام 

ا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ثن - ٢٦٧١
وددت أين أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني يتنزل عليه فلما كنا باجلعرانة : صفوان بن يعلى عن أبيه قال 

ي هذا فكيف أصنع ؟ فقال له رسول اهللا إين أهللت بالعمرة و عل: أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ خبلوق فقال 
فاصنع يف عمرتك : أنزع هذه الثياب و أغسله قال : كيف كنت تصنع يل حجتك ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم 

كما تصنع يف حجتك قال و أنزل عليه فسجى بثوب فدعاين عمر فكشف يل عن الثوب فرأيت رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم يغط حممرا وجهه 

: كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم باجلعرانة و قد قلت لعمر : ذا حديث عبد اجلبار و قال املخزومي قال ه
  وددت أين أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال و اغسل عين هذا اخللوق 

ب الذي كان عليه إذ باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر هذا احملرم الذي ذكرناه بغسل الطي
الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران و التزعفر غري جائز أيضا و إن كان احملرم منهيا عنه ال كما توهم بعض 
العراقيني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره بغسل ذلك الطيب ألن احملرم غري جائز أن يكون به أثر الطيب و هو 

و عليه مقطعات : يف خرب عمرو بن دينار قال : ل قبل أن حيرم قال أبو بكر حمرم و إن كان تطيب به و هو حال
متضمخ خبلوق و اخللوق ال يكون ـ علمي ـ إال فيه زعفران و يف خرب منصور بن زاذان و عبد اهللا بن أيب 

ان إال أهنم و عليه جبة ردغ من زعفر: سليمان و ابن أيب ليلى و احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال 
  أسقطوا صفوان بن يعلى من اإلسناد 



ثناه حممد بن هشام ثنا هشيم عن منصور و عبد امللك و ابن أيب ليلى و احلجاج كلهم عن عطاء عن  - ٢٦٧٢
يا : جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال : يعلى بن أمية قال 

إخلع عنك : مث دعاه فقال : فأطرق عنه هنيهة قال : ين أحرمت فما ترى و الناس يسخرون مين ؟ قال رسول اهللا إ
هذه اجلبة و اغسل عنك هذا الزعفران و اصنع يف عمرتك ما كنت تصنع يف حجك غري أنه قال يف آخر احلديث 

هشام ثنا هشيم عن احلجاج عن ثنا عطاء هبذا احلديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه و ثنا حممد بن : قال حجاج 
  كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا احلديث خيرق جبته فلما بلغنا هذا احلديث أخذنا به : عطاء قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن تزعفر احملل و احملرم مجيعا و الدليل على صحة ما تأولت خرب يعلى 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر احملرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان بن أمية أن ا

  طيبه خلوقا فيه زعفران 

هنى رسول اهللا : ثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال  - ٢٦٧٣
  يعين اخللوق : ال محاد صلى اهللا عليه و سلم الرجال عن التزعفر ق

حدثنا أمحد بن منيع و زياد بن أيوب قاال ثنا إمساعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب و ثنا عمران بن  - ٢٦٧٤
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتزعفر : موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال 

  الرجل 

على صحة ما تأولت أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف خرب يعلى يغسل الطيب الذي كان باب ذكر دليل ثاين يدل 
على احملرم إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أمر احملل أيضا بغسل اخللوق الذي كان قد ختلق به فسوى يف األمر 

  بغسل اخللوق بني احملرم و احملل 

بن محيد حدثين عمر بن عبد اهللا بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه ثنا حممد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة  - ٢٦٧٥
إذهب بنا إىل املنزل قال فذهبت فاغتسلت و ختلفت و كان : شحيت يوما فقال يل صاحب يل : عن جده قال 

ى يا يعل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح وجوهنا فلما دنا مين جعل جياىف يده عن اخللوق فلما فرغ قال يل 
ال فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاذهب فاغسله قال فمررت : ما محلك على اخللوق أتزوجت ؟ قلت 

على ركية فجعلت أقع فيها مث جعلت أتدلك بالتراب حىت ذهب مث جئت فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم قال و عاد خبري دينه العال تاب و استهلت السماء 

فقد أمر صلى اهللا عليه و سلم يعلى بن مرة بغسل اخللوق و هو غري حمرم كما أمر احملرم بغسل : بكر قال أبو 
  اخللوق 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب البيان ضد قول من زعم إن احملرم يف اجلبة عليه خرق اجلبة و غري جائز



إنزع جبتك ثنا حممد بن هشام ثنا هشيم : ه قال يف خرب صفوان بن يعلى عن أبي: له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر 
كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا احلديث خيرق عنه جبته فلما بلغنا هذا احلديث أخذنا به : عن احلجاج عن عطاء قال 

  قال احلجاج ثنا عطاء هبذا احلديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه 

أو الصيبان أو مها و إجياب الفدية على حالق الرأس و إن  باب الرخصة يف حلق احملرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل
  كان حلقه من مرض أو أذى برأسه 

ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٢٦٧٦
كأن : ية و أنا كثري الشعر فقال أتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديب: عن كعب بن عجرة قال 

فأحلقه و اذبح شاة نسكية أو صم ثالثة أيام أو تصدق بثالثة آصع بني : أجل قال : هوام رأسك يؤذيك ؟ فقلت 
  ستة مساكني 

باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النيب صلى اهللا عليه و سلم حبلق رأسه و يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل 
  هنم حيلقون باحلديبية و يرجعون إىل املدينة من غري وصول إىل مكة أن يبني هلم أ

ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر و الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن عبد الرمحن بن  - ٢٦٧٧
قدر و القمل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر به و هو يوقد حتت برمة أو قال حتت : أيب ليلى عن كعب بن عجرة 

ففدية { : نعم يا رسول اهللا فنزلت : تتساقط على وجهه فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤذيك هذه ؟ فقال 
فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم و هم باحلديبية ومل يبني هلم أهنم حيلقون هبا و هم } من صيام أو صدقة أو نسك 

و جل الفدية فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن حيلق و يصوم ثالثة أيام على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل اهللا عز 
  أو يطعم فرقا بني ستة مساكني أو يذبح شاة 

  خرب شبل عن أبن أيب جنيح من هذا الباب أيضا خرجته يف الباب الذي يلي هذا : قال أبو بكر 

 يبلغ اهلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به وال حتلقوا رؤوسكم حىت{ : باب ذكر الدليل على أن يف قوله تعاىل 
فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله : اختصار كالم معناه } أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 

فيهن مجيعا فضرب فاختصر الكالم و حذف فضرب و العلم : أراد } اضرب بعصاك البحر فانفلق { : جل و عال 
ابنجاسه و انفالق البحر إمنا كان عن ضربات موسى صلى اهللا عليه و سلم و ال شك و ال  حميط أن أنفجار احلجر

ارتياب أن موسى أطاع اهللا فيما أمر به من ضرب احلجر و البحر فكان انفالق البحر و انفجار احلجر و انبجاسه 
  بعد ضربه مسارعة منه إىل طاعة خالقه 

ثنا شبل عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال حدثين عبد الرمحن بن أيب ثنا حممد بن معمر القيسي ثنا روح  - ٢٦٧٨
ايؤذيك : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رآه و قمله يسقط على وجهه فقال : ليلى عن كعب بن عجرة 

نزل اهللا نعم فأمره أن حيلق و هو باحلديبية مل يبني هلم أن حيلوا هبا و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأ: هوامك ؟ قال 
  عز و جل الفدية فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يطعم فرقا بني ستة أو اهلدى شاة أو يصوم ثالثة أيام 

قد بينت يف كتاب األميان و الكفارات مبلغ الفرق و أنه ثالثة آصع و بينت أن الصاع أربعة أمداد و : قال أبو بكر 



إذ الفرق ثالثة آصع و الصاع مخسة أرطال و ثلث بدالئل أخبار النيب  أن الفرق ستة عشر رطال و أن الصاع ثلثه
صلى اهللا عليه و سلم و هذه اآلية من اجلنس الذي يقول إن اهللا عز و جل أمجل فريضة و بني مبلغه على لسان نبيه 

لكتاب عدد أيام صلى اهللا عليه و سلم إذ اهللا عز و جل أمر بالفدية يف حلق الرأس يف كتابه بصيام مل يذكر يف ا
الصيام و ال مبلغ الصدقة و ال عدد من يصدق الفدية عليهم و ال وصف النسك فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم 

الذي واله اهللا عز و جل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثالثة أيام و الصدقة ثالثة آصع على ستة مساكني و 
 هو من اجلنس الذي يقول إن احلكم باملثل و الشبه والنظري واجب أن النسك شاة و ذكر النسك يف هذا اخلرب

فسبع بقرة و سبع بدنة يف فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة و سبع بدنة يقوم مقام شاة يف الفدية و يف األضحية 
القران و  و اهلدى و مل خيتلف العلماء أن سبع بدنة و سبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة يف هدي التمتع و

أن عشر : األضحية مل خيتلفوا يف ذلك األمر زعم أن القرآن ال يكون إال بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم 
بدنة يقوم مقام شاة يف مجيع ذلك فمن أجاز عشر بدنة يف ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر و قد 

ة و بينت أن اهللا عز و جل قد يوجب الشيء يف كتابه مبعىن و كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة يف هذه اآلي
قد جيب ذلك الشيء بغري ذلك املعىن الذي أوجبه اهللا يف الكتاب إما على لسان نبيه املصطفى صلى اهللا عليه و سلم 

فحلق  أو على لسان أمته ألن اهللا عز و جل إمنا أوجب يف هذه اآلية على من أصابه أذى يف رأسه أو كان به مرض
رأسه و قد جتب عند مجيع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس و إن مل يكن به أذى من رأسه و ال كان مريضا و 

كان عاصيا حبلق رأسه إذا مل يكن برأسه أذى و ال كان به مرض فبينت يف ذلك املوضع أن احلكم بالنظري و الشبيه 
لشبيه و النظري مل جيب على من جز شعر رأسه مبقراض أو فدية إذ يف هذا املوضع واجب و لو مل جيز احلكم املثل و ا

إسم احللق ال يقع على اجلز و لكن إذا وجب احلكم بالنظري و الشبيه و املثل كان على جائز شعر الرأس يف اإلحرام 
  من الفدية ما على احلالق و هذه مسألة طويلة قد أمليتها يف ذلك املوضع 
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بن خزمية: كتاب  ا   صحيح 
وري : املؤلف  لنيساب ا لسلمي  بكر ا أبو  بن خزمية  إسحاق  بن   حممد 

  باب الرخصة يف أدب احملرم عبده إذا ضيع مال املوىل فاستحق األدب على ذلك

ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج و سلم بن جنادة قال سلم حدثنا ابن إدريس و قال األشج حدثين عبد اهللا  - ٢٦٧٩
ريس و كتبه يل و أخرجه إيل قال ثنا حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن بن إد

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجاما و إن زمالة رسول اهللا صلى اهللا عليه : أمساء بنت أيب بكر قالت 
فجلس رسول اهللا صلى اهللا : ا مع غالم أيب بكر قالت و سلم و زمالة أيب بكر واحدة فنزلنا العرج و كانت زمالتن

عليه و سلم و جلست عائشة إىل جنبه و جلس أيب بكر إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الشق اآلخر 
أين : و جلست إىل جنب أيب ننتظر غالمه و زمالتنا مىت يأتينا فطلع الغالم ميشي ما معه بعريه قال فقال له أبو بكر 

بعري واحد أضللت و أنت رجل فما يزيد رسول : بعريك ؟ قال أضلين الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه و يقول 
و : اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أن يبتسم و يقول أنظروا إىل هذا احملرم و ما يصنع هذا حديث األشج قال سلم 

   كانت زاملتنا و زاملة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قاال ثنا عبد اهللا بن إدريس أخربنا حممد بن إسحاق حنوه 

  و كانت زمالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و زمالة أيب بكر : قال الدورقي 
  و كانت زاملة أيب بكر و زاملة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و قال يوسف 

  إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق : مي قال األعظ

  باب الرخصة يف إنشاد احملرم الشعر و الرجز

ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أخربنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناين عن أنس بن مالك  - ٢٦٨٠
  : بني يديه و هو يقول دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة معتمرا قبل أن يفتحها و ابن رواحة ميشي : قال 

  ) خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ( 
  ) ضربا يزيل اهلام عن مقيلة و يذهل اخلليل عن خليله ( 

يا ابن رواحة يف حرم اهللا و بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تقول هذا الشعر ؟ فقال النيب : فقال عمر 
  ل عنه يا عمر فو الذي نفسي بيده لكالمه أشد عليهم من وقع النبل خ: صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب الرخصة يف لبس احملرم السراويل عند اإلعواز من اإلزار و اخلفني عند عدم وجود النعلني بلفظ جممل غري 
  مفسر يف ذكر اخلفني عند عدم وجود النعلني 

حدثنا محاد بن زيد : ضيب و عمران بن موسى القراز و أمحد بن املقدم العجلي قالوا ثنا أمحد بن عبدة ال - ٢٦٨١
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو خيطب و : ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أن ابن عباس قال 

  م عن عمرو بن دينار أمحد بن املقد: السراويل ملن ال جيد اإلزار و اخلفان ملن ال جيد النعلني قال : يقول 



  باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا يف إباحة لبس اخلفني ملن

ال جيد النعلني و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أباح للمحرم لبس اخلفني املقطوع أسفل الكعبني ال 
  كلما وقع عليه إسم خف و إن كان فوق الكعبني 

أن رجال سأل رسول اهللا : د بن املقدام العجلي ثنا محاد عن أيوب عن نافع عن عبد اهللا بن عمر ثنا أمح - ٢٦٨٢
ال يلبس القمص : يا رسول اهللا ما ال يلبس احملرم من الثياب ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم و هو بذاك املكان فقال 

ليلبسهما أسفل من الكعبني و ال شيئا من الثياب مسه و ال السراويل و ال العمامة و ال اخلفني إال أن ال جيد نعلني ف
  ورس أو زعفران و ال الربنس 

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أخربنا ابن عون و ثنا حممد بن هشام ثنا هشيم عن ابن عون  - ٢٦٨٣
علني فليلبس اخلفني و إذا مل جيد احملرم الن: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن نافع عن ابن عمر 

  ليقطعهما أسفل من الكعبني 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أباح للمحرم لبس اخلفني اللذين مها أسفل من الكعبني ال 
ترك الساقان فلم يبانا مما أسفل  أنه أباح له لبس اخلفني اللذين هلا ساقان و إن شق أسفل الكعبني من اخلفني شقا و

  من الكعبني على ما تومهه بعض الناس 

: أن رجال قال : ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا بشر بن املفضل ثنا عبيد اهللا عن نافع عن عبد اهللا  - ٢٦٨٤
ت و ال الربانس و ال ال تلبسوا القمص و ال السراويال: يا رسول اهللا ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال 

  العمائم و ال القالنس و ال اخلفاف إال أحد ليست له نعالن فليلبسهما أسفل من الكعبني 
فليلبسها أسفل من الكعبني و هكذا قال ابن علية عن أيوب عن : و يف خرب محاد بن زيد عن أيوب الذي أمليته قبل 
  مل جيد نعلني فليلبسهما ـ يعين اخلفني ـ أسفل من الكعبني  فمن: نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربين نافع عن ابن عمر : ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب و أمحد بن منيع قاال ثنا إمساعيل أنا أيوب و قال ابن جريح 
  فليقطعهما جيعلهما أسفل من الكعبني : يف هذا اخلرب 

  ابن جريح و قد خرجت طرق هذا اللفظ يف كتاب الكبري ثناه حممد بن معمر ثنا حممد بن بكر أخربنا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

يلبس اخلفني و : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ح و يف خرب سامل عن ابن عمر  - ٢٦٨٥ فإن مل جيد نعلني فل
  ليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني 

  ن قاال ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه ثناه عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمح

باب ذكر ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا رخص باألمر بقطع اخلفني للرجال دون النساء إذ قد 
  أباح للنساء اخلفني و إن وجدن نعاال فرخص للنساء يف لبس اخلفاف دون الرجال 



ـ يعين بن إسحاق ـ حدثين ثنا الفضل بن يعقوب اجلزري خب - ٢٦٨٦ رب غريب ثنا عبد األعلى قال قال حممد 
ـ حىت حدثته صفية بنت أيب عبيد : الزهري عن سامل  ـ يعين قطع اخلفني للنساء  أن ابن عمر قد كان صنع ذلك 

  عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد رخص للنساء يف اخلفني 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  الرخصة يف استظالل احملرم و إن كان نازال غري سائر ضد قول من كرهه وباب 

  هنى عنه 

دخلنا على : ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن النفيل ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال  - ٢٦٨٧
  : جابر بن عبد اهللا فذكر احلديث بطوله و قال 

ه و سلم ـ بقية له من شعر فضربت له خبمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر ـ يعين النيب صلى اهللا علي
  حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا 

  باب إباحة استظالل حمرم و إن كان راكبا غري نازل

و الرقي ـ عن زيد و حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي حدثنا عبيد اهللا يعين ابن عمر - ٢٦٨٨
حججت مع رسول اهللا صلى اهللا : هو ابن أيب أنيسة ـ عن حيىي بن احلصني األمحسي عن أم احلصني جدته قالت 

عليه و سلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد و بالال يقود أحدمها خبطام راحلته و اآلخر رافعا ثوبه يستره من 
  احلر حىت رمى مجرة العقبة 

  دال احملرم ثيابه يف اإلحرام و الرخصة يف لبس املمشق منباب إباحة إب

  الثياب و إن كان املمشق مصبوغا غري أنه مصبوغ بالطني 

كنا نلبس من : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا ابن أيب زائدة عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٢٦٨٩
  و طني الثياب إذا أهللنا ما مل هنل فيه و نلبس املمشق إمنا ه

  : حدثنا حممد بن معمر حدثنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 
  كنا نلبس إذا أهللنا ما مل ميسه طيب و ال زعفران و نلبس املمشق إمنا هو طني 

التايل وحممد بن بكر هو الربساين إسناده صحيح صرح ابن جريج وأبو الزبري بالتحديث يف الطريق : قال األلباين 
  وحممد بن معمر هو البحراين وكلهم من رجال الشيخني 

  باب إباحة تغطية احملرمة وجهها من الرجال بذكر خرب جممل أحسبه غري مفسر



حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن محيد حدثنا هشام بن عروة عن  - ٢٦٩٠
  كنا نغطي وجوهنا من الرجال و كنا منتشط قبل ذلك : املنذر عن أمساء قالت فاطمة بنت 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر اخلرب املفسر هلذه اللفظة اليت حبستها جمملة و الدليل على أن

ب من للمحرمة تغطية وجهها من غري انتقاب و ال إمساس الثوب إذ اخلمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثو
يف : فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثياهبا جمافية يدها عن وجهها قال أبو بكر 

زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم احملرمة عن االنتقاب داللة على أن ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب 
  وجهها 

كنا مع رسول اهللا : قلب منه ـ عن جماهد عن عائشة قالت و قد روي يزيد بن أيب زياد ـ و يف ال - ٢٦٩١
  صلى اهللا عليه و سلم و حنن حمرمون فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجهنا 

مسعت يزيد بن أيب زياد ح و حدثنا يوسف بن موسى : حدثناه عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا ابن إدريس قال 
  دثنا هشيم مجيعا عن يزيد بن أيب زياد حدثنا جرير ح حدثنا حممد بن هشام ح

  فإذا جاوزنا كشفناه : فإذا جاوزنا و يف حديث هشيم : قال يف حديث جرير 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

باب استحباب دخول مكة هنارا اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و البيوتة قرب مكة إذا انتهى املرء بالليل 
  خوله مكة هنارا ال ليال إىل ذي طوى ليكون د

عن النيب صلى اهللا : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن ابن عمر  - ٢٦٩٢
  عليه و سلم أنه بات بذي طوى حىت أصبح فدخل مكة 

قتداء اخلري الذي ال يعتاض باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم إذ يف اال
  منه أحد ترك اإلقتداء به 

حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا حيىي بن سليم الطائفي حدثنا إمساعيل بن أمية عن نافع عن ابن  - ٢٦٩٣
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يدخل من الثنية العليا و خيرج من الثنية السفلى : عمر 

  دخول مكة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتسل عند إرادته دخول مكة باب استحباب اإلغتسال ل

ـ حدثنا عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال  - ٢٦٩٤ حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو بكر ـ يعين احلنفي 
حىت يصلي أهل مرة ذي احلليفة من عند الشجرة و أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا جاء ذا طوى بات : 

  الصبح فاغتسل مث دخل من أعلى مكة من كدى و خرج حني من كدى من أسفل مكة 



أن ابن عمر كان إذا أتى ذا : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثين أيب عن أبيه عن أيوب عن نافع  - ٢٦٩٥
مث يليب حىت إذا بلغ احلرم احلليفة أمر براحلته فرحلت مث صلى الغداة مث ركب إذا استوت به استقبل القبلة فأهل 

أمسك حىت إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة مث يغتسل و زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل 
  ذلك 

  باب ذكر قطع التلبية يف احلج عند دخول احلرم إىل الفراغ من السعي بني

  الصفا و املروة 

ا عمي حدثين أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن حنني قال حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثن - ٢٦٩٦
يا أبا عبد الرمحن : قلت له : حججت مع عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب بني حجة و عمرة اثنيت عشرة مرة قال : 

صدقت : رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش قطعت التلبية قال : لقد رأيت منك أربع خصال فذكر احلديث و قال 
   خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما دخل العرش قطع التلبية فال تزال تلبييت حىت أموت يا ابن حنني

قد كنت أرى للمعتمر التلبية حىت يستلم احلجر أول ما يبتدىء الطواف لعمرته خلرب ابن أيب ليلى : قال أبو بكر 
  ك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ميس

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و حممد بن هشام قاال حدثنا هشيم أخربين ابن أيب ليلى قال حممد بن  - ٢٦٩٧
  عن ابن أيب ليلى : هشام 

كان يقطع  فلما تدبرت خرب عبيد بن حنني كان فيه ما دل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد: قال أبو بكر 
التلبية عند دخول عروش مكة و خرب عبيد بن حنني أثبت إسنادا من خرب عطاء ألن ابن أيب ليلى ليس باحلافظ و إن 

  كان فقيها عاملا 
فأرى للمحرم كان حبج أو عمرة أو هبما مجيعا قطع التلبية عند دخول عروش مكة فإن كان معتمرا مل يعد إىل التلبية 

رنا عاد إىل التلبية عند فراغه من السعي بني الصفا و املروة ألن فعل ابن عمر كالدال على أنه و إن كان مفردا أو قا
  رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع التلبية يف حجته إىل الفراغ من السعي بني الصفا و املروة 

كان ابن عمر يدع التلبية :  حدثناه الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن األوزاعي قال قال عطاء بن أيب رباح
  إذا دخل و يراجعها بعد ما يقضي طوافه بني الصفا و املروة 

إسناده ضعيف رواه ابن أيب ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ورواه عبد امللك ومهام عن عطاء : قال األعظمي 
  صحيحيهما موقوفا على ابن عباس فالصواب وقفه ورواية ابن عمر أخرجها البخاري ومسلم يف 

حدثنا حممد بن مهدي العطار حدثنا عمرو ـ يعين ابن أيب سلمة ـ حدثين ابن زبر ـ و هو عبد اهللا بن  - ٢٦٩٨
رأيت عبد اهللا بن عمر يقطع التلبية إذا دخل احلرم و يعاود إذا : قال : العالء بن زبر ـ حدثين القاسم بن حممد 

  املروة  طاف بالبيت و إذا فرغ من الطواف بني الصفا و
  : قال أبو بكر 

و أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة دالة على أنه مل يقطع التلبية عند دخوله 
  احلرم قطعا مل يعاود سأذكر تلبيته إىل أن رمى مجرة العقبة يف موضعها من هذا الكتاب إن وفق اهللا لذلك و شاء 



ده صحيح ورجاله كلهم ثقات معروفون غري حممد بن مهدي العطار وأظنه حممد بن مهدي إسنا: قال األلباين 
وأبو زرعة ال يروي " روى عن أيب داود الطيالسي روى عنه أبو زرعة : " الزيلعي الذي ترمجه ابن أيب حامت فقال 

بعيد جدا أن يكون مثله إال عن ثقة كما هو معروف ويكفي يف توثيقه أنه من شيوخ ابن خزمية يف هذا الصحيح و
  غري صحيح واهللا أعلم 

  باب استحباب جتديد الوضوء عند إرادة املرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثنا عمي أخربين عمر ـ و هو ابن احلارث ـ عن أيب األسود و  - ٢٦٩٩
: سل عروة بن الزبري عن رجل يهل باحلج فسألته فقال : ه أن رجال من أهل العراق قال ل: حممد بن عبد الرمحن 

قد حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربتين عائشة أنه أول شيء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ مث طاف 
  بالبيت فذكر حديثا فيه بعض الطول 

  باب استحباب دخول املسجد من باب بين شيبة

ـ يعين ابن سليمان عن عبد اهللا بن عثمان حدثنا حممد بن حيىي حدثنا  - ٢٧٠٠ ابن األصبهاين حدثنا عبد الرحيم 
أن رسول اهللا : بن خثيم أخربنا أبو الطفيل و سألته عن الرمل بالكعبة الثالث أطواف فزعم أن ابن عباس أخربه 
ست قريش مما صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم يف عقد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب األعظم و قد جل

  يلي احلجر أو احلجر فذكر احلديث بطوله 
  مل أقيد يف التصنيف احلجر أو احلجر : قال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب األمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب

مزينة بصبغ و ال كانت ثيابا  و الدليل على أن لبس الثياب زينة للمالبسني و لسترة العورة و إن مل تكن الثياب
و مل يرد هبذا األمر لبس الثياب } خذوا زينتكم عند كل مسجد { فأخرة إذ اهللا عز و جل قال يف حمكم تنزيله 

املزينة بالصبغ و املوشى و ال لبس الثياب الفاخرة و لكن أراد لبس الثياب اليت توارى العورة كانت فاخرة أو دنيئة 
  جرا عما كان أهل اجلاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غري ساتري عوراهتم بالثياب إذ اآلية إمنا نزلت ز

حدثنا بندار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ـ و هو ابن كهيل ـ قال مسعت مسلم البطني  - ٢٧٠١
  : كانت املرأة تطوف بالبيت و هي عريانة و تقول : عن سعد بن جبري عن ابن عباس قال 

  } يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد { اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فال أحله فنزلت 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد و عمرو بن احلارث عن ابن  - ٢٧٠٢
  : شهاب 

نحر يوم احلج األكرب قال ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف يوم ال: عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول 



بعثين أبو بكر الصديق يف احلجة اليت أمره عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل حجة : عن أيب هريرة قال 
ابن شهاب و  أال ال حيج بعد اليوم مشرك و ال يطوف بالبيت عريان قال: الوداع يف رهط يؤذنون الناس يوم النحر 

  يوم النحر يوم احلج األكرب من أجل حديث أيب هريرة : كان محيد يقول 

  باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خرب جممل غري مفسر

قد توهم بعض من ال مييز بني اخلرب اجململ و املفسر أنه خالف خرب عمر بن اخلطاب أنه رفع يديه حني رأى البيت و 
رب مقسم عن ابن عباس و نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ترفع األيدي يف حيسب أنه خالف خ
  و عند استقبال البيت : سبع مواطن يف اخلرب 

حدثناه عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا احملاريب عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس و  - ٢٧٠٣
و عند : ترفع األيدي يف سبعة مواطن و يف اخلرب :  صلى اهللا عليه و سلم قال النيب: عن نافع عن ابن عمر قال 

  استقبال البيت 
  مل أجعل هلذا اخلرب بابا ألهنم قد اختلوا يف هذا اإلسناد و بينته يف كتاب الكبري : قال أبو بكر 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

مسعت أبا قزعة الباهلي حيدث عن املهاجر : عبة قال حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا ش - ٢٧٠٤
ما أظن أحدا يفعل هذا إال اليهود و : سئل جابر بن عبد اهللا عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه ؟ قال : املكي قال 

  قد حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يكن يفعل هذا 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

مل يكن يفعل : فسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا و الدليل على أن جابر بن عبد اهللا إمنا أراد بقوله باب ذكر اخلرب امل
هذا أي مل نكن نرفع أيدينا عند اخلروج من املسجد بعد الفراغ من الطواف و الصالة مل نكن نستقبل البيت فنرفع 

  ما نراه  أيدينا بعد ذلك ال أنا مل نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول

: ثنا حممد بن حيىي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة حدثين أيب سويد بن حجري ثنا املهاجر بن عكرمة قال  - ٢٧٠٥
ما كنت أرى : سألنا جابر بن عبد اهللا عن الرجل يقضي صالته و طوافه مث خيرج من املسجد فيستقبل البيت فقال 

  يفعل هذا إال اليهود 
  ضعيف إسناده : قال األعظمي 

  باب الدعاء عند دخول املسجد

ـ ثنا الضحاك بن عثمان حدثين سعيد املقربي عن أيب  - ٢٧٠٦ ثنا حممد بن بشار ثنا أبو بكر ـ يعين احلنفي 
اللهم افتح : إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب و ليقل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : هريرة 

  اللهم أجرين من الشيطان الرجيم : خرج فليسلم على النيب و ليقل  يل أبواب رمحتك و إذا
  إسناده جيد وهو على شرط مسلم ويف الضحاك كالم ال يضر : قال األلباين 



  باب االضطباع بالرداء عند طواف احلج و العمرة أو أحدمها

عبد اهللا بن عثمان بن خثيم  حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين حدثنا حيىي بن سليم الطائفي قال حدثين - ٢٧٠٧
فاضطبع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه و : عن أيب الطفيل عن عبد اهللا بن عباس يف حديث طويل قال 

  رملوا ثالثة أطواف و مشوا أربعة 

السنة  باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النيب صلى اهللا عليه و سلم لعلة حادثة فتزول العلة و تبقى
قائمة إىل األبد إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا رمل يف االبتداء و اضطبع لريى املشركني قوته و قوة أصحابه 

  فبقي االضطباع و الرمل سنتان إىل آخر األبد 

مسعت : حدثنا حممد بن رافع حدثنا ابن أيب فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال  - ٢٧٠٨
اخلطاب يقول فيم الرمالن اآلن و الكشف عن املناكب و قد أطأ اهللا اإلسالم و نفى الكفر و أهله و مع  عمر بن

  ذلك ال نترك شيئا كنا نضعه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

  باب استالم احلجر األسود عند ابتداء الطواف

أتينا جابر بن عبد : حيىي ـ يعين ابن سعيد ـ حدثنا جعفر حدثين أيب قال  حدثنا حممد بن بشار حدثنا - ٢٧٠٩
اهللا فسألناه عن حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال فخرجنا ال ننوي إال احلج حىت أتينا الكعبة فاستلم رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم احلجر األسود مث رمل ثالثا و مشى أربعا 

ن عبد األعلى و عيسى بن إبراهيم قال يونس أخربنا ابن وهب قال أخربين يونس و قال حدثنا يونس ب - ٢٧١٠
رأيت النيب صلى اهللا عليه و : عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 

  ع سلم حني يقدم مكة يستلم الركن األسود أول ما يطوف حني يقدم خيب ثالث أطواف من السب

  باب تقبيل احلجر األسود إذا مت تقبيله من غري إيذاء املسلم

حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال أخربين يونس بن يزيد و عمر بن احلارث عن ابن شهاب  - ٢٧١١
 أمل و اهللا لقد علمت إنك حجر و لوال إين رأيت: قبل عمر بن اخلطاب احلجر فقال : عن سامل أن أباه حدثه قال 

  و حدثين مبثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك قال عمرو 

  باب البكاء عند تقبيل احلجر األسود و يف القلب من حممد بن عون هذا و وضع

  اليدين على احلجر و مسح الوجه هبما و لكن خرب حممد بن علي ثابت 

استقبل رسول : ا يعلى بن عبيد حدثنا حممد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا سلمة بن شيب ن - ٢٧١٢
يا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجر فاستلمه مث وضع شفتيه عليه يبكي طويال فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال 



  عمر ها هنا تسكب العربات 
  إسناده منكر فيه حممد بن عون متروك : قال األعظمي 

ـ حد - ٢٧١٣ ثنا حممد بن حيىي حدثنا نعيم بن محاد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حممد بن إسحاق عن أيب جعفر 
فدخلنا مكة حني ارتفاع الضحى فأتى يعين النيب صلى اهللا عليه : و هو حممد بن علي ـ عن جابر بن عبد اهللا قال 

فاضت عيناه بالبكاء فذكر احلديث و قال  و سلم باب املسجد فأناخ راحلته مث دخل املسجد فبدأ باحلجر فاستلم و
  و رمل ثالثا و مشى أربعا حىت فرغ فلما فرغ قبل احلجر و وضع يديه عليه مث مسح هبما وجهه : 

  إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق : قال األعظمي 

  باب السجود على احلجر األسود إذا وجد الطائف السبيل إىل ذلك من غري إيذاء

  املسلم 

رأيت حممد بن عباد بن جعفر قبل : ثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن عبد اهللا قال حد - ٢٧١٤
رأيت عمر بن اخلطاب : رأيت خالك ابن عباس يقبله و يسجد عليه و قال ابن عباس : احلجر و سجد عليه مث قال 

  ا ففعلت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل هكذ: قبل و سجد عليه مث قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استالم احلجر باليد و تقبيل اليد إذا مل يكن تقبيل احلجر و ال السجود

  عليه 

رأيت ابن عمر استلم : حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا أبوخالد أخربين عبيد اهللا عن نافع قال  - ٢٧١٥
  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله ما تركته منذ ر: احلجر بيده و قبل يده و قال 

  حدثنا به أبو كريب حدثنا أبو خالد حدثنا عبد اهللا بن عمر 

  باب التكبري عند استالم احلجر و استقباله عند افتتاح الطواف

قرأت على أمحد بن أيب شريح الرازي أن عمر بن جممع الكندي أخربهم عن موسى بن عقبة عن نافع  - ٢٧١٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي احلليفة يف حجة أو : مر قال عن ابن ع

عمرة أهل فقال لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد و النعمة و امللك ال شريك لك فهذه تلبية رسول 
كرب مث استقبل احلجر مث رمل ثالثة أشواط و اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا انتهى إىل البيت استقبله احلجر ف

  مشى أربعة أشواط مث صلى ركعتني 

  باب الرمل يف األشواط الثالثة و املشي يف األربعة



رمل رسول : حدثنا أبو سلمة حيىي بن املغرية حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال  - ٢٧١٧
  أربعا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا و مشى

  باب الرمل بالبيت من احلجر األسود إىل احلجر األسود

حدثنا إمساعيل بن موسى الفزاري أخربنا مالك و حدثنا علي بن خشرم أخربنا عبد اهللا بن وهب عن  - ٢٧١٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمل من احلجر إىل احلجر : مالك بن أنس عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

  ثالثا و مشى أربعا : اد على ز

  باب ذكر العلة اليت هلا رمل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اإلبتداء 

قلت : حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعين ابن عبد اهللا ـ عن اجلريري عن ابن الطفيل قال  - ٢٧١٩
صدقوا و كذبوا قدم النيب : ا سنة قال البن عباس الرمل ثالثة أشواط بالبيت و أربعة مشيا إن قومك يزعمون أهن

أنظروا إىل أصحاب حممد ال يقدرون أن يطوفوا بالبيت من : صلى اهللا عليه و سلم مكة فلما مسع به أهل مكة قالوا 
  اهلزال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أروهم ما يكرهون 

عن ابن عباس : عن أيوب عن سعيد بن جبري حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد أخربنا محاد بن سلمة  - ٢٧٢٠
أن حممدا و أصحابه قد وهنتهم محى يثرب فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعامه الذي : أن قريشا قالت 

  ما وهنتهم : قدم فيه قال ألصحابه أرملوا بالبيت ثالثا لريى املشركون قوتكم فلما رملوا قالت قريش 

  اليماين و احلجر األسودباب الدعاء بني الركن 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريح عن حيىي بن عبيد و حدثنا حممد بن معمر  - ٢٧٢١
ـ أخربنا ابن جريح أخربين حيىي بن عبيد موىل السائب أن أباه أخربه أن عبد  حدثنا حممد ـ يعين ابن بكر الربساين 

ربنا آتنا : ع النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما بني ركن بين مجح و الركن األسود يقول أنه مس: اهللا بن السائب أخربه 
  يف الدنيا حسنة و يف اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار 

  يقول بني الركن اليماين و احلجر : قال الدورقي 
  معمر حدثنا الدورقي حدثنا أبو عاصم أخربنا ابن جريح أخربين حيىي بن عبيد مبثل حديث ابن 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب التكبري كلما انتهى إىل احلجر

حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعين ابن عبد اهللا ـ عن خالد ـ و هو احلذاء ـ عن عكرمة عن  - ٢٧٢٢
بشيء يف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف بالبيت و هو على بعري كلما أتى على الركن أشار إليه : ابن عباس 
  يده و كرب 



  باب استالم احلجر و الركن اليماين يف كل طواف من السبع

حدثنا حممد بن عبد األعلى حدثنا املعتمر قال مسعت عبد العزيز ـ و هو بن أيب رواد ـ حدثين نافع  - ٢٧٢٣
ستلم احلجر و الركن ا: أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال : عن عبد اهللا بن عمر 

  يف كل طواف 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب اإلشارة إىل الركن عند االنتهاء و البدء إذا مل ميكن استالمه

حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد و حدثنا بشر بن هالل حدثنا عبد الوارث عن خالد عن  - ٢٧٢٤
  عليه و سلم طاف بالبيت على بعري فكلما أتى على الركن أشار إليه  أن رسول اهللا صلى اهللا: عكرمة عن ابن عباس 

  هذا حديث بندار 

  باب استالم الركنني الذين يليان احلجر ركن األسود و الذي يليه و مها

  الركنان اليمانيان 

: ال حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه ق - ٢٧٢٥
  مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استلم من أركان البيت إال الركن األسود و الذي يليه من حنو دار اجلمحني 

  باب ذكر العلة اليت نرى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ترك استالم الركنني الذين يليان احلجر مها 

ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن حممد حدثنا يونس أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن  - ٢٧٢٦
أمل ترى إىل قومك حني : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن أيب بكر الصديق أخرب عبد اهللا بن عمر عن عائشة 

لوال : فقلت يا رسول اهللا أفال تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال : بنوا الكعبة اختصروا عن قواعد إبراهيم ؟ قالت 
ألن كانت عائشة مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما : فقال ابن عمر : حدثان قومك بالكفر قال 

أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك استالم الركنني الذين يليان احلجر إال أن البيت مل يصم على قواعد 
  إبراهيم 

  باب وضع اخلد على الركن اليماين عند تقبيله

حدثنا حممد بن ميمون املكي حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم عبد الرمحن بن عبد اهللا ـ حدثنا إسرائيل  - ٢٧٢٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل الركن اليماين و : عن عبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن جماهد عن ابن عباس 

  وضع خده عليه 
تفرد به عبد اهللا بن مسلم بن : وقال  ٧٦/  ٥قي يف السنن الكربى إسناده ضعيف ورواه البيه: قال األعظمي 

  هرمز وهو ضعيف 



  باب الدعاء بني الركنني أن يرزق اهللا الداعي القناعة مبا رزق و يبارك له

  فيه و خيلف على كل غائبة له خبري 

بن زيد حدثنا عطاء  حدثنا نصر بن مرزوق املصري حدثنا أسد ـ يعين ابن موسى السنة ـ حدثنا سعيد - ٢٧٢٨
احفظوا هذا احلديث و كان يرفعه إىل النيب صلى اهللا : كان ابن عباس يقول : بن السائب حدثنا سعيد بن جبري قال 

  عليه و سلم و كان يدعو به بني الركنني رب قنعين مبا رزقين و بارك يل فيه و اخلف على كل غائبة يل خبري 
غربه احلافظ ألن عطاء بن السائب كان اختلط وسعيد بن زيد مسع منه آخرا إسناده ضعيف وقد است: قال األلباين 

  على ضعف يف حفظه ورواه غريه عنه موقوفا 

  باب فضل استالم الركنني و ذكر حط اخلطايا مبسحها

حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخربنا عطاء بن السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري أنه مسع أباه  - ٢٧٢٩
إن أفعل : يقول البن عمر مايل ال أراك تستلم إال هذين الركنني احلجر األسود و الركن اليماين ؟ فقال ابن عمر : 

  : فقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إن مسحهما حيط اخلطايا 

  إسناده حسن : قال األعظمي 
ان أيضا وهو ممن مسع منه قبل االختالط على أنه قد صحيح لغريه فإن ابن السائب قد رواه عنه سفي: قال األلباين 

   ٨٨٧٧توبع كما يف الذي بعده ورواية سفيان يف مصنف عبد الرزاق 

و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و ثنا علي بن املنذر ثنا ابن فضيل و ثنا احلسن بن الزعفراين ثنا  - ٢٧٣٠
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله : عبيد اهللا بن عبيد بن عمري عن أبيه عن ابن عمر 

  باب صفة الركن و املقام و البيان أهنما ياقوتتان من يواقيت اجلنة

ثنا عبد العزيز بن أمحد بن سويد أبو عمرية البلوي مؤذن مسجد الرملة ثنا أيوب بن سويد عن يونس  - ٢٧٣١
الركن و املقام : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول: عن الزهري عن مسافع احلجيب عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  ياقوتتان من ياقوت اجلنة طمس اهللا نورمها و لوال ذلك ألضاءتا ما بني املشرق و املغرب 
  هذا اخلرب مل يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غري أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه : قال أبو بكر 

  لزهري رواه رجاء أبو حيىي و قد رواه عن مسافع بن شيبة مرفوعا غري ا
إسناده حسن لغريه فإن أيوب بن سويد سيء احلفظ وقد تابعه شبيب بن سعيد احلبطي عند البيهقي : قال األلباين 

  وهو ثقة عن رواية ابنه أمحد عنه وهذا منه فإسناده صحيح 

ـ عبد اهللا بن : شيبة قال مسعت ثنا احلسن الزعفراين ثنا عفان بن مسلم ثنا رجاء أبو حيىي ثنا مسافع بن  - ٢٧٣٢
أن احلجر و املقام : عمرو أنشد باهللا ثالثا و وضع أصبعيه يف أذنيه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  مبثله 



  لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة و ال جرح و لست أحتج خبرب مثله : قال أبو بكر 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  يتقوى مبا قبله ال سيما وقد أخرجه ابن حبان أيضا يف صحيحه  :قال األلباين 

باب ذكر العلة اليت من سببها اسود احلجر و صفة نزوله من اجلنة و الدليل على أنه سودته خطايا بين آدم إذ كان 
  عند نزوله من اجلنة أشد بياضا من الثلج 

ثنا حممد بن موسى احلرشي و زياد بن عبد اهللا ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب ح و  - ٢٧٣٣
نزل احلجر األسود : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
  من اجلنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بين آدم 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  ته خطايا بن آدم املشركني دون خطاياباب ذكر الدليل على أن احلجر إمنا سود

  املسلمني 

ثنا حممد بن البصري ثنا أبو اجلنيد ثنا محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبري  - ٢٧٣٤
احلجر األسود ياقوتة بيضاء من ياقوت اجلنة و إمنا سودته : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن ابن عباس 

  املشركني يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد ملن استلمه و قبله من أهل الدنيا  خطايا
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

. ليس بثقة : أبو اجلنيد هو احلسني خالد الضرير له ترمجة يف التاريخ وامليزان واللسان قال ابن معني : قال األلباين 
  وهو هو انقلب عليهما " خالد بن احلسني " ووقع يف املصدرين األخريين 

باب ذكر صفة احلجر يوم القيامة و بعثة اهللا عز و جل إياه مع إعطائه إياه عينني يبصر هبما و لسانا ينطق به يشهد 
  ملن استلمه حبق جل ربنا و تعاىل و هو فعال ملا يريد 

بن عثمان ـ و هو ابن ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا فضيل ـ يعين ابن سليمان ـ قال مسعت عبد اهللا  - ٢٧٣٥
ليبعثن اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خثيم ـ قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن ابن عباس قال 

  هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر هبما و لسانا ينطق به يشهد على من استلمه حبق 
كان فيه كالم من جهة حفظه مع إخراج الشيخني له  إسناده صحيح لغريه فإن فضيل بن سليمان وإن: قال األلباين 

  فقد تابعه جرير بن عبد احلميد عند الترمذي وحسنه وثابت بن يزيد عند املصنف بعده 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بذكره الركن يف هذا اخلرب نفس احلجر األسود ال غري 
اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله على من استلمه أي ملن استلمه يف خرب فضيل بن  و الدليل على أن النيب صلى

  ملن استلمه و قبله : سليمان ملن استلمه حبق و يف حديث محاد بن سلمة أيضا 



ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا احلسن بن موسى األشيب حدثين ثابت ـ و هو بن يزيد أبو يزيد األحول  - ٢٧٣٦
إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال  عن عبد اهللا بن

  هلذا احلجر لسانا و شفتني يشهد ملن استلمه يوم القيامة حبق 
  إسناده صحيح : قال األلباين 

مه طاعة اهللا و تقربا إليه إذا باب ذكر الدليل على أن احلجر إمنا يشهد ملن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستال
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أن للمرء ما نوى 

ثنا احلسن الزعفراين ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد اهللا بن املؤمل مسعت عطاء حيدث عن عبد اهللا بن  - ٢٧٣٧
أيب قبيس له لسان و شفتان  يأيت الركن يوم القيامة أعظم من: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عمرو 

  يتكلم عن من استلمه بالنية و هو ميني اهللا اليت يصافح هبا خلقه 
  إسناده ضعيف عبد اهللا بن املؤمل ضعيف : قال األلباين 

  باب استحباب ذكر اهللا يف الطواف إذ الطواف بالبيت إمنا جعل إلقامة ذكر

لطائف نفعا يف اآلخرة و إن كان التكلم باخلري يف الطواف طلقا اهللا ال حبديث الناس و االشتغال مبا ال جيري على ا
  مباحا و إن مل يكن ذلك الكالم ذكر اهللا 

ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ـ يعين ابن سعيد ثنا عبيد اهللا بن أيب زياد القداح و ثنا علي بن سعيد  - ٢٧٣٨
بن إبراهيم و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان املسروقي ثنا حيىي بن أيب زائدة و ثنا حيىي بن حكيم ثنا مكي 

إمنا جعل رمي اجلمار : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : كلهم عن عبد اهللا بن أيب زياد عن القاسم عن عائشة 
و و السعي بني الصفا : و الطواف بالبيت إلقامة ذكر اهللا ليس لغريه انتهى حديث بندار و زاد اآلخرون يف احلديث 

  املروة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف التكلم باخلري يف الطواف و الزجر عن الكالم السىيء فيه

عن ابن عباس رفعه إىل النيب صلى اهللا : ثنا يونس بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس  - ٢٧٣٩
  تتكلمون فمن تكلم فال يتكلم إال خبري إن الطواف بالبيت مثل الصالة إال أنكم : عليه و سلم قال 

أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم قائد الرجل يسري قد زنقه به أن يقوده بيده و هو طائف بالبيت من : قال أبو بكر 
  باب الكالم احلسن يف الطواف قد خرجته يف باب آخر 

تلط فقد رواه عنه سفيان الثوري عند إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وابن السائب وإن كان اخ: قال األلباين 
احلاكم وهو ممن روى عنه قبل االختالط على أنه قد تابعه ثقتان آخران كما هو مبني يف اإلرواء فصح احلديث 

  واحلمد هللا 

  باب الطواف من وراء احلجر



: قال : ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاووس عن ابن عباس  - ٢٧٤٠
و ليطوفوا بالبيت { : احلجر من البيت ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف بالبيت من ورائه و قال اهللا 

  } العتيق 
احلجر يف البيت من اجلنس الذي أعلمت يف غري موضع من كتبنا أن اإلسم باسم : هذه اللفظة : قال أبو بكر 

شيء و النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر عائشة أن يصلي يف احلجر و قال املعرفة باأللف و الالم قد يقع على بعض ال
احلجر من البيت مجيع احلجر و إمنا : احلجر من البيت أراد بعض احلجر ال كله و ابن عباس رمحه اهللا مل يرد بقوله : 

  يعه أراد بعضه على ما خربت عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن بعض احلجر من البيت ال مج
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس و البيان أن بعض احلجر من

  البيت ال مجيعه 

ثنا الفضل بن يعقوب اجلزري أخربنا ابن بكر أخربنا ابن جريح ح و ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرازق  - ٢٧٤١
عبيد بن عمري و الوليد بن عطاء عن احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة قال أخربنا ابن جريح قال مسعت عبد اهللا بن 

ـ يعين : وفد احلارث بن عبد امللك بن مروان يف خالفته فقال عبد امللك : قال عبد اهللا بن عبيد  ما أظن أبا خبيب 
مسعتها تقول ماذا ؟ : ها قال بلى أنا مسعته من: ابن الزبري ـ مسع من عائشة ما كان يزعم أنه مسعه منها قال احلارث 

إن قومك استقصروا من بنيان البيت و إين لوال حداثة عهدهم : قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فألريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة 

جلعلت له بابني : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : د و زاد عليه الوليد بن عطاء أذرع هذا حديث عبد اهللا بن عبي
تعززا ال يدخلها إال من : ال قال : موضوعني يف األرض شرقياو غربيا و هل تدرين مل كان قومك رفعوا باهبا ؟ قلت 

فسقط قال عبد امللك  أرادوا فكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها دعوه يرتقي حىت إذا كاد أن يدخل دفعوه
  وددت إين تركته و ما حتمل : نعم فنكت ساعة بعصاه مث قال : للحارث أأنت مسعتها تقول هذا ؟ قال 
فكان : أنا مسعته منها قال : الوليد بن عطاء بن جناب و قال قال احلارث : مجيعها لفظا واحدا غري أن حممدا قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : مسعتها تقول : اذا ؟ قال مسعتها تقول م: احلارث مصدقا ال يكذب قال 
  جلعلت هلا بابني و قال يدعونه يرتقي : قال 

باب ذكر العلة اليت هلا طاف النيب صلى اهللا عليه و سلم من وراء احلجر إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف احلجر 
على ما خرب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم و اهللا عز و  وراءه عن طائف جلميع الكعبة إذ بعض احلجر من الكعبة

  جل أمر بالطواف بالبيت العتيق ال ببعضه 

قال رسول اهللا صلى : ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت  - ٢٧٤٢
أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت يف  لوال حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على: اهللا عليه و سلم 

  بنائه و جعلت هلا خلفا 



  يعين بابا آخر يف خلف : قال أبو بكر 
  يل : ثناه سلم صلى اهللا عليه و سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام هبذا مثله و مل يقل 

طواف واحد يف االبتداء ضد باب ذكر طواف القارن بني احلج و العمرة عند مقدمه مكة و البيان أن الواجب عليه 
  قول من زعم إن على القارن يف االبتداء طوافني و سعيني 

: أراد ابن عمر احلج فقال : قال : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع  - ٢٧٤٣
ما : لى البيداء قال اجعلها عمرة فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما أشرف ع

أرى سبيلهما إال واحدا و أشهدكم إين قد أوجبت مع عمريت حجة فلما أتى قديدا اشترى هدايا و ساقه معه حىت 
ـ يعين طاف ـ و هكذا رأيت رسول اهللا  قدم مكة فطاف بالبيت و صلى خلف املقام ركعتني و بني الصفا و املروة 

  صلى اهللا عليه و سلم يفعل 

العباس بن عبد العظيم و حيىي بن حكيم قاال ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك بن أنس عن الزهري ثنا  - ٢٧٤٤
  أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين قرنوا طافوا واحدا : عن عروة عن عائشة 

: عمر قال  ثنا هشام بن يونس بن وائل بن وضاح حدثنا ابن الدراوردي عن عبيد اهللا عن ناقع عن ابن - ٢٧٤٥
من أهل باحلج و العمرة أجزاه هلما طوافا و احدا مث مل حيل حىت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  يقضي حجة مث حيل منهما مجيعا 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

العطار عن موسى بن عقبة عن ثنا حممد بن حيىي ثنا عمرو بن عثمان الكاليب ثنا داود بن عبد الرمحن  - ٢٧٤٦
هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنه لىب باحلج و العمرة فطاف هلما طوافا واحدا و قال : نافع عن ابن عمر 

  و سلم صنع 
حديث صحيح رجاله ثقات غري الكاليب ففيه ضعف لكن رواه ابن حبان من طرق أخرى عن نافع به : قال األلباين 

  مطوال وهو يف الصحيحني 

باب إباحة الطواف و الصالة مبكة بعد الفجر و بعد العصر و الدليل على صحة مذهب املطليب أن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم إمنا أراد بزجره عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس و بعد العصر حىت تغرب الشمس بعض 

  الصالة ال مجيعها 

بن خشرم و أمحد بن منيع قالوا ثنا سفيان قال عبد اجلبار قال مسعته من  ثنا عبد اجلبار بن العالء و علي - ٢٧٤٧
يا بين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب الزبري قال مسعت عبد اهللا بن باباه خبرب عن جبري بن مطعم يقول 

  عبد مناف ال مينعن أحد طاف هبذا البيت و صلى أي ساعة كان من ليل أو هنار 
  عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن باباه :  احلديث لفظ علي بن خشرم و قال علي و أمحد و لفظ منت

  إسناده صحيح : قال األعظمي 



ثنا عبد اهللا بن عمران العابدي ثنا سعيد بن سامل القداح عن عبد اهللا بن مؤمل ـ يعين املخزومي ـ عن  - ٢٧٤٨
ال صالة بعد الصبح و ال بعد : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول: حيد موىل غفرة عن جماهد عن أيب ذر قال 

  العصر إال مبكة مبكة إال مبكة 
  أنا أشك يف مساع جماهد من أيب ذر : قال أبو بكر 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

ن ابن ثنا سعيد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا حفص بن عمر ـ يعين العدين ـ ثنا عبد اجلبار بن الورد ع - ٢٧٤٩
طاف السور بن خمرمة مثانية عشر أسبوعا مث صلى لكل سبع ركعتني و قال قال رسول اهللا صلى اهللا : أيب ملكية قال 

يا بين عبد مناف إن وليتم هذا البيت من بعدي فال متنعوا أحدا من الناس أن يطوف به أي ساعة ما : عليه و سلم 
  كان من ليل أو هنار 

الطواف إن ثبت اخلرب فإن يف القلب من هذا اإلسناد و أنا خائف أن يكون عبد السالم باب الرخصة يف الشرب يف 
  يف الطواف : أو من دونه و هم يف هذه اللفظة أعىن قوله 

ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل بن درهم أخربنا عبد السالم بن حرب عن  - ٢٧٥٠
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شرب ماء يف الطواف : بن عباس شعبة عن عاصم عن الشعيب عن ا

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم

أن رسول : ثنا حيىي بن حكيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريح أخربين سليمان األحول أن طاووسا أخربه  - ٢٧٥١
ليه و سلم مر و هو يطوف بالكعبة برجل يقود رجال خبزامة يف أنفه فقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا صلى اهللا ع

و مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو يطوف بالكعبة برجل قد زنق بسري : و سلم مث أمره أن يقوده بيده قال 
  قده بيدك : سلم و قال  يد رجل أو خبيط أو بشىيء غري ذلك ـ فقطعه النيب صلى اهللا عليه و

أن ابن عباس قال ذلك عن النيب صلى اهللا : قال أخربين هذا أمجع سليمان األحول أن طاووسا أخربه  - ٢٧٥٢
  : عليه و سلم 
  يف اخلرب داللة على الرخصة يف الكالم يف الطواف باألمر و النهي : قال أبو بكر 

جة و حط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها يف باب فضل الطواف بالبيت و ذكر كتبه حسنة و رفع در
طوافه و إعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل حمصى 

  األسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة 

أبيه و ثنا علي بن املنذر  ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمري عن - ٢٧٥٣
أنه قال لعبد اهللا بن عمر إنك لتزاحم : نا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أبيه 

مسحهما حيط اخلطايا و مسعته : على هذين الركنني قال أن أفعل فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



 يرفع قدما و مل يضع إال كتب اهللا له حسنة و حيط عنه خطيئة و كتب له درجة و مسعته من طاف بالبيت مل: يقول 
  من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة قال يوسف يف حديثه و رفعت له هبا درجة : يقول 

  باب الصالة بعد الفراغ من الطواف عند املقام

و فضيلة ال أن كل أمره أمر فرض و إجياب إذ اهللا  و الدليل على أن اهللا عز و جل قد يأمر باألمر أمر ندب و إرشاد
عز و جل أمر باختاذ مقام إبراهيم مصلى و تال النيب صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية عند فراغه من الطواف ملا عمد 
إىل مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتني و ليس بفرض على الطائف و ال على أحد من املصلني الصالة خلف املقام إذ 

لصالة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف املقام و يف غريه من املسجد مستقبل الكعبة و أحسب هذه اللفظة من ا
مقام إبراهيم من اجلنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تدخل من يف بعض كالمها يف املوضع الذي يكون معناها 

أن نوحا مل يدع قومه إىل اإلميان باهللا ليغفر هلم  و العلم حميط} يغفر لكم من ذنوبكم { معىن حذف من كقوله تعاىل 
قل للذين { بعض ذنوهبم اليت ارتكبوها يف الكفر دون أن يكفر مجيع ذنوهبم قال اهللا عز و جل لنبيه عليه السالم 

  عض فأعلم ربنا أن الكافر إذا آمن غفر ذنوبه السالفة كلها ال بعضها دون ب} كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 

أتينا جابر بن عبد اهللا فسألناه عن حجة : ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ثنا جعفر حدثين أيب قال  - ٢٧٥٤
إذا فرغ يريد من الطواف عمد إىل مقام إبراهيم فصلى : النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث بطوله و قال 

  أي يقرأ فيهما بالتوحيد و قل يا أيها الكافرون : قال } لى و اختذوا من مقام إبراهيم مص{ خلفه ركعتني و تال 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا صلى الركعتني حني عمد إىل مقام إبراهيم خلف املقام 
  جعل املقام بينه و بني الباب ال أنه وقف بني يدي املقام و ال عن ميينه و ال عن يساره 

د بن العالء بن كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر ثنا حمم - ٢٧٥٥
مث رمل ثالثا و مشى أربعا مث أتى : فذكر احلديث بطوله يف حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم و قال : بن عبد اهللا 
بينه و بني الباب فلما فرغ أتى البيت و استلم و جعل املقام } و اختذوا من مقام إبراهيم مصلى { : املقام مث قرأ 

  الركن فذكر باقي احلديث 

  باب الرجوع إىل احلجر و استالمه بعد الفراغ من ركعيت الطواف

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر  - ٢٧٥٦
  احلجر فاستلمه سلم حني صلى ركعتني عاد إىل 

  باب اخلروج إىل الصفا بعد استالم الركن و صعود الصفاء و املروة حىت يرى

الصاعد البيت على الصفا و املروة و البدء بالصفا قبل املروة إذ اهللا عز و جل بدأ بذكر الصفا قبل ذكر املروة و 
  الذكر  أمر املبني عن اهللا عز و جل النيب املصطفى بالبدء مبا بدأ اهللا به يف



أتينا جابر بن عبد اهللا فسألناه عن حجة : ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ثنا جعفر حدثنا أيب قال  - ٢٧٥٧
أبدأ مبا بدأ : النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر بعض احلديث مث عاد إىل احلجر فاستلمه و خرج إىل الصفا و قال 

: فرقي على الصفا حىت إذا نظر إىل البيت كرب ثالثا يعين و قال } عائر اهللا إن الصفا و املروة من ش{ : اهللا به و قرأ 
ال إله إال اهللا و حده ال شريك له له امللك و له احلمد و هو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا أجنز وعده و نصر 

ه يف الوادي لسعى حىت عبده و غلب األحزاب وحده مث أعاد هذا الكالم ثالث مرات مث نزل حىت إذا انصبت قدما
  إذا صعد مشى حىت أتى املروة فرقي عليها حىت إذا نظر إىل البيت قال عليه كما قال على الصفا 

  باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا

ثنا عبد اهللا بن رباح : ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا هبز ـ يعين ابن أسد ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت قال  - ٢٧٥٨
وفدت وفود إىل معاوية أنا فيهم و أبو هريرة و ذاك يف رمضان فذكر حديث طويال من فتح مكة و قال فقال :  قال

و أقبل رسول اهللا صلى اهللا : أال أعلمكم حبديث من حديثكم يا معشر األنصار فذكر فتح مكة قال : أبو هريرة 
هللا صلى اهللا عليه و سلم إىل احلجر فاستلمه و فأقبل رسول ا: عليه و سلم فدخل مكة فذكر احلديث بطوله و قال 

طاف بالبيت و يف يده قوس أخذ بسية القوس فأتى يف طوافه صنما يف جنبة البيت يعبدونه فجعل يطعن هبا يف عينيه 
جاء احلق و زهق الباطل مث أتى الصفا فعاله حيث ينظر إىل البيت فرفع يديه فجعل يذكر اهللا مبا شاء أن : و يقول 
  ه و دعوه و األنصار حتته مث ذكر باقي احلديث يذكر

فرفع يديه فجعل : ثناه الربيع بن سليمان ثنا أسد بن املغرية عن ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح بنحوه و قال 
  حيمد اهللا و يدعوه مبا شاء اهللا 

  باب املشي بني الصفا و املروة خال السعي يف بطن الوادي فقط

  حىت إذا انصبت قدماه يف الوادي سعى حىت إذا صعد مشى : ر يف خرب جابر قال أبو بك - ٢٧٥٩

باب ذكر خرب روي يف السعي بني الصفا و املروة بلفظ عام مراده خاص أنا خائف أن خيطر ببال بعض من ال مييز 
  ن املروة إىل الصفا بني اخلرب اجململ و املفسر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سعى بينهما من الصفا إىل املروة و م

إن رسول : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ قال سألنا ابن عمر فقال  - ٢٧٦٠
{ اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف املقام ركعتني و سعى بني الصفا و املروة سبعا 

  } نة لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حس

باب ذكر املفسر للفظة اجململة اليت ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم إمنا سعى مما بني الصفا و املروة بطن املسيل دون سائر ما بينهما ال أنه سعى مجيع ما بني الصفا و املروة 

حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حىت إذا : رته قبل يف خرب جابر الذي ذك: قال أبو بكر  - ٢٧٦١
  صعد مشى 



كان رسول اهللا : و ثنا بشر بن معاذ ثنا أيوب ـ يعين ابن واقد ثنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال  - ٢٧٦٢
  صلى اهللا عليه و سلم يسعى ببطن املسيل بني الصفا و املروة 

ج الرازي أن عمرو بن جممع أخربهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن قرأت على أمحد بن أيب سري - ٢٧٦٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي احلليفة يف حجه أو عمره : عمر قال 

  مث أتى الصفا فسعى بني الصفا و املروة سبعا فإذا مر بالسعي سعى : أهل فذكر احلديث و قال 
  ضعيف هبذا اإلسناد : ظمي قال األع

فمن حج البيت أو اعتمر { باب ذكر البيان أن السعي بني الصفا و املروة واجب ال أنه مباح غر واجب لقوله تعاىل 
{ ليس يف املعىن كقوله } فال جناح عليه أن يطوف هبما { و الدليل على أن قوله } فال جناح عليه أن يطوف هبما 
  } ا من الصالة فليس عليكم جناح أن تقصرو

مسعت عبد اهللا بن بنيه : ثنا حممد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم املقدمي ثنا اخلليل بن عثمان قال  - ٢٧٦٤
كانت لنا خلفه يف اجلاهلية قالت اطلعت من كوة بني : عن جدته صفية بنت شيبة عن جدهتا بنت أيب جتزأة قالت 

 عليه و سلم و إذا هو يسعى و إذا هو يقول ألصحابه اسعوا فإن اهللا الصفا و املروة فأشرفت على النيب صلى اهللا
  كتب عليكم السعي فلقد رأيته من شدة السعي يدور اإلزار حول بطنه حىت رأيت بياض بطنه و فخذيه 

حديث صحيح رجاله ثقات غري اخلليل بن عثمان مل أجد له ترمجة وقد أورده املزي يف التهذيب يف : قال األلباين 
  وهو عبد اهللا بن عثمان بن خيثم ثقة معروف بالرواية عن صفية " خثيم " أظنه حمرفا من " بنية " يوخ املقدمي و ش

   ١٠٧٢وللحديث طرق أخرى بعضها جيد كما يف اإلرواء 

ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن واصل موىل أيب عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية  - ٢٧٦٥
كتب عليكم السعي : أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم بني الصفا و املروة يقول : بة أن امرأة أخربهتا بنت شي
  فاسعوا 

  حبيبة بنت أيب جتراة : هذه املرأة اليت مل تسم يف هذا اخلرب : قال أبو بكر 
التاريخ وابن أيب حامت يف  حديث صحيح ورجاله ثقات غري موسى موسى بن عبيد أورده البخاري يف: قال األلباين 

  اجلرح والتعديل ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال وانظر ختريج الذي قبله 

  باب ذكر الدليل على أن اهللا عز و جل إمنا أعلم أصحاب النيب صلى اهللا عليه

ثان من و سلم حترجوا من الطواف بينهما إذ كان الطواف بينهما يف اجلاهلية يتماشاة بعض أهل الشرك و األو
العرب من كان يهل منهم لبعض أوثاهنم و كانوا يتحرجون من الطواف بينهما فأعلم اهللا جل و عال نبيه صلى اهللا 

  عليه و سلم و أمته أن ال جناح عليهم يف الطواف بينهما كما توهم بعضهم 

إن الصفا و املروة {  قرأت عن عائشة: ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال  - ٢٧٦٦
بئس ما قلت يا ابن أخيت إمنا كان من أهل ملناة : ما أرى على من مل يطف بينهما شيئا قالت : قلت } من شعائر اهللا 



إن طوافنا بني هذين : الطاغية اليت باملشلل يطوفون من بني الصفا و املروة فلما كان اإلسالم قالوا يا رسول اهللا 
فطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه : فنزلت الصفا و املروة من شعائر اهللا اآلية قالت : ية قالت احلجرين من أمر اجلاهل

فمن تطوع خريا فتطوع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطاف قال : و سلم فكانت سنة و قال غريها قال اهللا 
سأل : جاال من أهل العلم يقولون إن هذا لعلم و لقد مسعت ر: فحدثت به أبا بكر بن عبد الرمحن فقال : الزهري 

يا رسول اهللا إنا أمرنا أن نطوف : الناس الذين كانوا يطوفون بني الصفا و املروة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
فأرها } إن الصفا و املروة من شعائر اهللا { بالبيت و مل نؤمر أن نطوف بني الصفا و املروة فأنزل اهللا عز و جل 

  الء و يف هؤالء نزلت يف هؤ
  ثناه املخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة بنحوه دون قصة أيب بكر بن عبد الرمحن 

أن : ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري أن عائشة أخربته  - ٢٧٦٧
وفوا بني الصفا و املروة و كان ذلك سنة يف األنصار كانوا قبل أن يسلموا هم و غسان يهلون ملناة فتحرجوا أن يط

أيامهم من أحرم ملناة مل يطف بني الصفا و املروة و أهنم حني أسلموا سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزل 
هي سنة سنها : إىل قوله شاكر عليم قال عروة قالت عائشة } إن الصفا و املروة من شعائر اهللا { اهللا عز و جل 

  هللا صلى اهللا عليه و سلم رسول ا
الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل ملناة و كانوا يتحرجون من الطواف بينهما ال : قال أبو بكر 

أهنم كانوا يطوفون بينهما كخرب ابن عيينه و الدليل على صحة رواية يونس و متابعة هشام بن عروة أياه على هذا 
ة يف الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء اهللا و خرب عاصم عن أنس دال أيضا أن املعىن سأخرج خرب هشام بن عرو

  األنصار كانوا هم الذين يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه اآلية 

كانت األنصار يكرهون أن يطوفوا بني الصفا و املروة حىت : ثنا خبرب عاصم عن أنس بن مالك قال  - ٢٧٦٨
  فطافوا : روة من شعائر اهللا زاد سلم بن جنادة إن الصفا و امل: نزلت 

هي سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الطواف بينهما : باب ذكر الدليل على أن عائشة مل ترد بقوهلا 
  سنة يتم احلج بتركه 

ـ يعين ابن سليمان ـ عن هشام بن عروة عن ع - ٢٧٦٩ : روة قال ثنا حممد بن العال بن كريب ثنا عبد الرحيم 
فمن حج { إن اهللا يقول : و مل ؟ قلت : ما أرى علي جناح أن ال أتطوف بني الصفا و املروة قالت : قلت لعائشة 

لكان فال جناح عليه أن ال يطوف هبما : فقالت لو كان كما تقول } البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما 
وا إذا أهلوا أهلوا ملناة يف اجلاهلية فال حيل هلم أن يطوفوا بني الصفا و إمنا أنزل اهللا هذا يف أناس من األنصار كان

املروة فلما قدموا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلج ذكروا ذلك له فأنزل اهللا هذا اآلية فلعمري ما أمت 
فهما من } من شعائر اهللا  إن الصفا و املروة{ اهللا حج من مل يطف بني الصفا و املروة ألن اهللا عز و جل يقول 

  شعائر اهللا 
  تريد عند أنفسهم يف دينهم : قال أبو بكر قوهلا فال حيل هلم 

  باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بني الصفا و املروة و



املروة  سعيا كان أو مشيا بسكينة و تؤده و الدليل على أن السعي الذي هو سرعة املشي يف الوادي بني الصفا و
ليس بواجب وجوبا حيرج تاركه و أن املشي بينهما جائز و هذا من اجلنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد 
{ يقع على املشي على السكينة و التؤدة و يقع على سرعة املشي و استدللت يف ذلك املوضع بقول اهللا عز و جل 

فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم املوىل } سعوا إىل ذكر اهللا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فا
بيان ما أنزل اهللا عز و جل من الوحي أن هذا السعي الذي أمر اهللا به يف هذه اآلية هو املضي و املشي إىل اجلمعة 

 أمر بسرعة املشي إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة و الوقار فلو كان اهللا جال و عال: على السكينة و الوقار بقوله 
إىل اجلمعة يف هذه اآلية ملا قال املصطفى صلى اهللا عليه و سلم إذا أتيتم الصالة فآتوها متشون و ال تأتوها متشون و 

ال تأتوها تسعون و كنت اعلمت يف ذلك املوضوع أن جائز أن يقع اسم الواحد على فعلني أحدمها منهي عنه و 
يقع على املشي على السكينة و الوقار و على سرعة املشي الذي هو هرولة فأمر اآلخر مأمور به إذ اسم السعي قد 

اهللا جل و عال بالسعي إىل اجلمعة و زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن السعي إىل الصالة فالسعي الذي أمر اهللا يف 
سرعة املشي الذي هو شبه هذه اآلية املشي الذي هو ضد اهلرولة و السعي الذي زجر اهللا عنه إتيان الصالة هو 

  اهلرولة أو اهلرولة 

رأيت ابن عمر : ثنا علي بن املنذر ثنا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن كثري بن مجهان السلمي قال  - ٢٧٧٠
لئن سعيت لقد رأيت النيب صلى اهللا عليه : متشي يف املسعى بني الصفا و املروة ؟ فقال : ميشي يف املسعى فقلت له 

  سعى و لئن مشيت لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي و أنا شيخ كبري و سلم ي
حديث صحيح ورجاله ثقات غري كثري بن جهمان مل يوثقه غري ابن حبان لكن تابعه سعيد بن جبري : قال األلباين 

  كما يأيت بعد حديث 

رأيت ابن : ائب عن كثري بن جبهان قال ثنا أبو موسى ثنا الضحاك بن خملد عن سفيان عن عطاء بن الس - ٢٧٧١
إن أمشي فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي و إن : فقال : عمر ميشي بني الصفا و املروة فقلت له 

  أسعى فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسعى 
  حديث صحيح ورجاله ثقات كالذي قبله : قال األلباين 

سى ثنا يف عقبه ثنا الضحاك عن سفيان عن عبد الكرمي اجلزري عن سعيد بن جبري عن ابن و ثنا أبو مو - ٢٧٧٢
  حنوه : عمر 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سعى : و روى سعيد بن بشري حدثين قتادة عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢٧٧٣
  عاما و مشى عاما 

  غرية ثنا سعيد بن بشري ثناه حممد بن حيىي حدثنا امل
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب ذكر إسقاط احلرج عن الساعي بني الصفا و املروة قبل الطواف بالبيت



  جهال بأن الطواف بالبيت قبل السعي 

ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أيب إسحاق ـ و هو الشيباين ـ عن زياد بن عالقة عن أسامة بن  - ٢٧٧٤
يا رسول اهللا : خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاجا و كان الناس يأتونه فمن قائل يقول : شربك قال 

ال حرج ال حرج إال رجل اقترض من : سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا و كان يقول هلم 
  عرض رجل مسلم و هو ظامل فذاك الذي حرج و هلك 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  الدعاء على أهل امللل و األوثان على الصفا و املروة بأن يهزموا و باب

  يزلزلوا 

اعتمر : ثنا حيىي بن حكيم ثنا حيىي ـ يعين ابن سعيد ـ ثنا إمساعيل بن علية ثنا عبد اهللا بن أيب أوىف قال  - ٢٧٧٥
علناه نستره من أهل مكة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت مث خرج يطوف بني الصفا و املروة فج

اللهم منزل الكتاب سريع احلساب أهزم : يرميه أحد منه أو يصيبه بشيء فسمعه يدعو على األحزاب يقول 
  األحزاب اللهم اهزمهم و زلزهلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة للمعذور يف الركوب يف الطواف بالبيت و بني الصفا و املروة

عقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عن مالك و ثنا حيىي بن حكيم ثنا عبد ثنا ي - ٢٧٧٦
الرمحن بن مهدي عن مالك ح و ثنا حيىي بن حكيم أيضا ثنا بشر بن عمر ثنا مالك عن حممد بن عبد الرمحن بن 

ذلك للنيب عليه الصالة  عن أم سلمة أهنا قدمت و هي مريضة فذكرت: نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة 
  طويف من وراء الناس و أنت راكبة : فقال 

  هذا حديث الدورقي 

باب ذكر بعض العلل اليت هلا سعى النيب صلى اهللا عليه و سلم بني الصفا و املروة و هذا من اجلنس الذي أعلمت 
آخر األبد إذ النيب صلى اهللا عليه و قبل أن استنان السنة قد تكون يف اإلبتداء لعلة فتزول العلة و تبقى السنة إىل 

  سلم إمنا سعى بالبيت و بني الصفا و املروة لريى املشركون قوته فبقيت هذه السنة إىل آخر األبد 

ثنا عبد اجلبار بن العالء و أمحد بن منيع و املخزومي قالوا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن  - ٢٧٧٧
اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه بالبيت و بني الصفا و املروة لريى املشركون  إمنا سعى رسول: ابن عباس قال 

  قوته 
  لريى قريشا قوته : و قال املخزومي 



باب استحباب ركوب من بالناس إليه احلاجة و املسألة عن أمر دينهم بني الصفا و املروة إذا كثر الزحام على العامل 
  اشيا بني الصفا و املروة و مل ميكن سؤاله إذا كان العامل م

ثنا علي بن خشرم أخربين عيسى عن أيب جريح ح و ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا حيىي عن ابن جريح ح و  - ٢٧٧٨
طاف النيب صلى : ثنا حممد بن معمر ثنا حممد بن بكر ثنا ابن جريح أخربنا أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

الوداع بالبيت على راحلته و بالصفا و املروة لرياه الناس فإن الناس غشوه زاد عبد الرمحن اهللا عليه و سلم يف حجة 
  إن الناس غشيوه : و ابن معمر ليسألوه و إن الناس غشوه قال عبد الرمحن 

باب الرخصة يف الركوب بني الصفا و املروة إذا أوذي الطائف بينهما باإلزحام عليه و الدليل على اهللا الركوب 
  ينهما إباحة ال أنه سنة واجبة و ال أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة ب

أرأيت الركوب بني : ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن اجلريري عن أيب الطفيل قال قلت البن عباس  - ٢٧٧٩
مكة فجعل  صدقوا و كذبوا جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل: الصفا و املروة قال قومك يزعمون أهنا سنة قال 

يطوف بني الصفا و املروة فخرج أهل مكة حىت خرج النساء و كان ال يضرب أحد عنده و ال يدعونه فدعا 
  براحلته فركب و لو يترك لكان املشي أحب إليه 

صدقوا و كذبوا يريد صدقوا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد ركب بينهما و : قال أبو بكر قول ابن عباس 
  ه ليس بسنة واجبة و ال فضيلة و إمنا هي إباحة ال حتم و ال فضيلة كذبوا بقول إن

  باب استالم احلجر باحملجن للطائف الراكب

ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن  - ٢٧٨٠
   حجة الوداع على بعري يستلم الركن مبحجنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف يف: عتبة عن ابن عباس 

ثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرىء ثنا عبد اهللا بن رجاء عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن دينار عن  - ٢٧٨١
  طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على راحلته القصوى يوم الفتح ليستلم الركن مبحجنه : ابن عمر قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب تقبيل طرف احملجن إذا استلم به الركن إن صح اخلرب فإن يف القلب من

  هذا اإلسناد 

ـ يعين ابن عمر العدين ثنا يزيد بن مليك العدين ثنا أبو  - ٢٧٨٢ ثنا سعيد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا حفص 
ـ أو على راحلته ـ و هو ليستلم رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف بالب: الطفيل قال  يت على ناقته 

  مبحجنه و يقبل طرف احملجن 



رأيت رسول اهللا صلى : ثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن ابن خربوذ حدثين أبو الطفيل قال  - ٢٧٨٣
جن مث خرج إىل و أراه يقبل طرف احمل: اهللا عليه و سلم يطوف على راحلته بالبيت و يستلم األركان مبحجنه قال 

  الصفا فطاف على راحلته 

  باب إحالل املعتمر عند الفراغ من السعي بني الصفا و املروة

ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا أخربه و ثنا الفضل بن يعقوب ثنا حممد بن جعفر ثنا  - ٢٧٨٤
ـ يعين ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا قالت  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك 

  فأهللنا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بني الصفا و املروة مث حلوا 

ـ ثنا حبيب ـ و هو املعلم ـ قال قال عطا  - ٢٧٨٥ ثنا حممد بن الوليد القرشي ثنا عبد الوهاب ـ يعين الثقفي 
ى اهللا عليه و سلم أمر أصحابه أن جيعلوها عمرة مث يطوفون مث يقصروا أو أن النيب صل: حدثين جابر بن عبد اهللا 

  حيلقوا إال من كان معه هدى 

  باب إباحة وطىء املتمتع النساء ما بني اإلحالل من العمرة إىل اإلحرام

  باحلج و إن كان بينهما قريب 

قدم رسول اهللا : ال جابر بن عبد اهللا ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريح قال عطاء ق - ٢٧٨٦
أحلوا و أصيبوا النساء : صلى اهللا عليه و سلم صبيحة رابع مضت من ذي احلجة فلما قدمنا أمرنا أن حنل فقال 

  و مل يعزم عليهم أن يصيبوا النساء و لكنه أحله هلم : قال عطاء قال جابر 

  باب ذبح املعتمر و حنره و هديه حيث شاء من مكة

ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب قال و حدثين أسامة ح و ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب  - ٢٧٨٧
و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربين أسامة أن عطاء بن أيب رباح حدثه أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

  كل فجاج مكة طريق و منحر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ب املهلة بالعمرة تقدم مكة و هي حائضبا

ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي  - ٢٧٨٨
فقدمت مكة و : خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة قالت : اهللا عنها قالت 

: و ال بني الصفا و املروة فشكوت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أنا حائض و مل أطف بالبيت 
ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول اهللا صلى : انقضى رأسك و امتشطي و أهلي باحلج و دعي العمرة قالت 

  هذه مكان عمرتك : اهللا عليه و سلم مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم فاعتمرت قال 



قد كنت زمانا يتخاجل يف نفسي من هذه اللفظة اليت يف خرب عائشة و قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : ل أبو بكر قا
انقضي رأسك و امتشطي و كنت أفرق أن يكون يف أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم هلا بذلك داللة على صحة : هلا 

 عليه و سلم أمر عائشة برفض العمرة مث وجدت الدليل مذهب من خالفنا يف هذه املسألة و زعم أن النيب صلى اهللا
على صحة مذهبنا و ذلك أن عائشة كانت ترى أن املعتمر إذا دخل احلرم حل له مجيع ما حيل للحاج إذا رمى مجرة 

  العقبة و كان حيل لعائشة بعد دخوهلا احلرم نقض رأسها و اإلمتشاط حدثنا باخلرب الذي ذكرت 
ان مسعه ابن جريح عن يوسف بن ماهك خيرب عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أمرهتا أن تنقض عبد اجلبار ثنا سفي

  إن املعتمر إذا دخل احلرم فهو مبنزلة احلاج إذا رمى مجرة العقبة : شعرها و تغسله و قالت 
الطواف و السعي إمنا أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تترك العمل بعمرة من : قال أبو بكر قال الشافعي 

ال أن ترفض العمرة و أمرها أن هتل باحلج فتصري قارنة و هذا عند الشافعي كفعل ابن عمر حني أهل بعمرة مث قال 
ما أرى سبيلهما إال واحدا أشهدكم إين قد أوجبت حجة مع عمريت فقرن احلج إىل العمرة قبل أن يطوف للعمرة : 

  هذه مكان العمرة اليت مل ميكنك العمل هلا : صلى اهللا عليه و سلم هلا  و يسعى هلا فصار قارنا و معىن قول النيب
قد بينت هذا اخلرب يف املسألة الطويلة يف تأليف أخبار أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم و اختالف : قال أبو بكر 

  ألفاظهم يف حجة الوداع 

  باب مقام القارن و املفرد باحلج و اإلحرام إىل يوم النحر

ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا أخربه ثنا الفضل بن يعقوب ثنا حممد بن جعفر ثنا  - ٢٧٨٩
من كان معه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا قالت 
  هدى فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا 

ثنا عبده بن عبد اهللا اخلزاعي أخربنا حممد ـ يعين ابن بشر العبدي عن حممد و هو ابن عمر عن حيىي بن  - ٢٧٩٠
فمنا من : خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلج على أنواع ثالثة : عبد الرمحن عن عائشة قالت 

ل بعمرة مفردة فمن كان أهل بعمرة و حجة فال حيل أحرم حبجة و عمرة معا و منا من أهل حبجة مفردا و منا من أه
من شيء مما حرم عليه حىت يقضي مناسك احلج و من أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت و سعى بني الصفا و املروة 

  فقد قضى عمرته حىت يستقبل حجا 

  باب فضل احلج ماشيا من مكة إن صح اخلرب فإن يف القلب من عيسى بن سوادة

  هذا 

: ا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا عيسى بن سوادة عن إمساعيل بن أيب خالد عن زاذان قال ثن - ٢٧٩١
من حج : مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي وسلم يقول : مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعى ولده فجمعهم فقال 

حسنات احلرم قيل له ما من مكة ماشيا حىت يرجع إىل مكة كتب اهللا له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل 
  بكل حسنة مئة ألف ألف حسنة : حسنات احلرم ؟ قال 

  إسناده منكر : قال األعظمي 



  باب عدد حج آدم صلوات اهللا عليه و صفة حجه إن صح اخلرب فإن يف القلب من

  القاسم بن عبد الرمحن هذا 

صاري حدثين القاسم بن عبد الرمحن ثنا أبو ثنا حممد بن أمحد بن يزيد بعبادان ثنا حممد بن عبد اهللا األن - ٢٧٩٢
إن آدم أتى البيت ألف آتية : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حازم و هو نبتك موىل ابن عباس عن ابن عباس 

  مل يركب قط فيهن من اهلند على رجليه 
   ٥٠٩٢ إسناده ضعيف جدا من أجل القاسم هذا وهو األنصاري كما يف الضعيفة: قال األلباين 

  باب خطبة اإلمام يوم السابع من ذي احلجة ليعلم الناس مناسكهم

قرأت على أمحد بن أيب سريج الرازي أن عمرو بن جممع أخربهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن  - ٢٧٩٣
   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس و أخربهم مبناسكهم: عمر قال 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب إهالل املتمتع باحلج يوم التروية من مكة

ـ : ثنا حممد بن معمر ثنا حممد ـ يعين ابن بكر الربساين ـ أخربنا ابن جريح أخربين أبو الزبري أنه مسع  - ٢٧٩٤
أن حنل قال النيب صلى اهللا عليه  فأمرنا بعد ما طفنا: جابر بن عبد اهللا خيرب عن حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فأهللنا من البطحاء : و سلم فإذا أردمت أن تنطلقوا إىل مىن فأهلوا قال 

ثنا بندار ثنا ابن أيب عدي عن داود ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا عبد األعلى ثنا داود  - ٢٧٩٥
إجعلوها : اهللا عليه و سلم حىت إذا طفنا بالبيت قال  خرجنا مع رسول اهللا صلى: عن أيب نضر عن أيب سعيد قال 

  فجعلناها عمرة فلما كان يوم التروية صرخنا باحلج و انطلقنا إىل مىن : عمرة إال من كان معه هدى قال 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

  باب وقت اخلروج يوم التروية من مكة إىل مىن

سألت : ن املثين ثنا إسحاق األزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال ثنا أبو موسى حممد ب - ٢٧٩٦
أخربين بشيء عقلته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال : أنس بن مالك فقلت 

  راءك إفعل كما فعل أم: باألبطح مث قال : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : مبىن قلت : 

ثنا يعقوب بن إبراهيم و أمحد بن منيع و حممد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عبد العزيز بن  - ٢٧٩٧
أين صلى رسول اهللا صلى اهللا : لقيت أنس بن مالك على محار متوجها إىل مىن يوم التروية فقلت له : رفيع قال 

  عن عبد العزيز بن رفيع : أمراءك و قال ابن هشام  صلى حيث يصلي: عليه و سلم هذا اليوم الظهر ؟ قال 

  باب ذكر عدد الصلوات اليت يصلي اإلمام و النسا مبىن قبل الغدو إىل عرفة



من سنة : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن حيىي قال مسعت القاسم يقول مسعت ابن الزبري يقول  - ٢٧٩٨
  الظهر و العصر و الغروب و العشاء و الصبح مبىن احلج ـ و قال مرة سنة اإلمام ـ أن يصلي 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا األسود بن عامر ثنا أبو كريب حيىي بن املهلب البجلي عن األعمش عن  - ٢٧٩٩
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى مخس صلوات مبىن : احلكم عن مقسم عن ابن عباس 

  إسناده صحيح لغريه : عظمي قال األ

  باب وقت الغدو من مىن إىل عرفة

من سنة احلج : ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن حيىي عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن الزبري قال  - ٢٨٠٠
 أن يصلي اإلمام الظهر و العصر و املغرب و العشاء اآلخرة و الصبح مبىن مث يغدو إىل عرفة فيقيل حيث قضى له

حىت إذا زالت الشمس خطب الناس مث صلى الظهر و العصر مجيعا مث وقف بعرفات حىت تغيب الشمس مث يفيض 
فيصلي باملزدلفة أو حيث قضى اهللا مث يقف جبمع حىت إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى اجلمرة الكربى 

  حل له كل شيء حرم عليه إال النساء و الطيب حىت يزور البيت 
  إسناده صحيح : عظمي قال األ

خيالف ظاهره قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث عروة بن ضريس " أو حيث قضى اهللا " قوله : قال األلباين 
يعين صالة الصبح يف املزدلفة فإما أن حيمل حديث ... . " من صلى منا هذه الصالة "  ٢٨٢١و  ٢٨٢٠اآليت 

فإنه " والطيب " نساء والضعفة وهذا أوىل وهناك إشكال آخر وهو قوله الباب على أنه شك من الراوي أو على ال
  وغريه مما سيشري إليه املؤلف  ٢٩٣٨و  ٢٩٣٧و  ٢٩٣٥خمالف حلديث عائشة اآليت 

ـ يعين ابن هارون ـ أخربنا حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال مسعت  - ٢٨٠١ ثنا حممد بن الوليد ثنا يزيد 
فقد حل له ما حرم عليه إال : ن سنة فذكر احلديث و رمبا اختلفا يف احلرف و السن و قال م: ابن الزبري يقول 

  النساء حىت يطوف بالبيت 
و هذا هو الصحيح إذا رمى اجلمرة حل له كل شيء خال النساء ألن عائشة خربت أهنا طست النيب : قال أبو بكر 

  صلى اهللا عليه و سلم قبل نزول البيت 
   ٢٨٠٠بله انظر ما ق: قال 

  باب ذكر البيان أن السنة الغدو من مىن إىل عرفات بعد طلوع الشمس ال قبله

دخلنا على : ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر عن أبيه قال  - ٢٨٠٢
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى فلما كان يوم التروية فركب ر: جابر بن عبد اهللا فذكر احلديث بطوله و قال 

بنا الظهر و العصر و املغرب و العشاء و الصبح مث مكث قليال حىت طلعت الشمس و أمر بقبة له من شعر تضرب 
  له بنمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا 



صلى اهللا عليه و سلم إمنا اتبع خليل اهللا يف غدوه من مىن حني طلعت الشمس إذ قد  باب ذكر البيان أن حممدا النيب
و ابن أيب ملكية قد مسع من عبد اهللا بن } أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده { أمر بإتباعه قال اهللا عز و جل 

  عمر 

ـ يعين ابن زيد عن أيوب و ثنا يعقوب  - ٢٨٠٣ الدورقي و زياد بن أيوب أبو هاشم و ثنا أمحد بن عبدة ثنا محاد 
إين : أن رجال من قريش قال لعبد اهللا بن عمرو : مؤمل بن هشام قالوا ثنا إمساعيل عن أيوب عن ابن أيب ملكية 

أما إبراهيم فإنه بات مبىن : مصفف من األهل و احلمولة إمنا محولتنا هذه احلمر الديانة أفأفيض من مجع بليل ؟ فقال 
مث راح : طلع حاجب الشمس سار إىل عرفة حىت نزل منزله منها و قال مؤمل منزله من عرفة و قالوا حىت أصبح و 

فنزل منزله منه و : منها و قالوا حىت غابت الشمس أفاض فأتى مجعا قال زياد : مؤمل : فوقف موقفه منه و قال 
وقف حىت إذا كان لصالة الصبح املسفرة منها و قالوا مث بات به حىت إذا كان لصالة الصبح املعجلة : قال مؤمل 

  أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم و قد أمر نبيكم صلى اهللا عليه و سلم أن يتبعه هذا حديث ابن علية 
  إسناده صحيح موقوفا وهو يف حكم املرفوع والذي بعده كالصريح يف ذلك : قال األلباين 

لى أن جربيل قد أرى النيب صلى اهللا عليه و سلم حممدا باب ذكر العلة اليت مسيت هلا عرفة عرفة مع الدليل ع
  املناسك كما أرى إبراهيم خليل الرمحن 

أتى : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا ابن أيب ليلى عن ابن أيب ملكية عن عبد اهللا بن عمرو قال  - ٢٨٠٤
أعرف اآلن و أراه : ىت رمى اجلمرة فقال له جربيل إبراهيم يريه املناسك فذكر احلديث بطوله و قال مث دفع به ح

  املناسك كلها و فعل ذلك بالنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن مبا قبله : قال األلباين 

  باب ذكر التخيري بني التلبية و بني التكبري يف الغد و من مىن إىل عرفة

بد اهللا بن منري عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن ثنا أبو عمار احلسن بن حريث ثنا عبد اهللا بن منري ثنا ع - ٢٨٠٥
غدونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مىن إىل : أيب سلمة عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 

  عرفات منا املليب و منا املكرب 
يف إدخاله عبد اهللا بن عبد اهللا بن  ال أعلم أحدا مما روى هذا اخلرب عن حيىي بن سعيد تابع ابن منري: قال أبو بكر 

  عمر يف هذا اإلسناد و قد خرجت طرق هذا اخلرب يف كتاب الكبري 

  باب التكبري و التهليل و التلبية يف الغدو من مىن إىل عرفة

ثنا نصر بن علي اجلهضمي أخربنا صفوان بن عيسى عن احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن جماهد  - ٢٨٠٦
غدوت مع عبد اهللا من مىن إىل عرفة و كان عبد اهللا رجال آدم له ضفريان عليه مسحة أهل : ربة قال عن أبن سخ

فعند : البادية و كان يليب فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس يا أعرايب إن هذا ليس بيوم تلبية إمنا هو تكبري قال 
ا باحلق لقد خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه أجهل الناس أم نسوا و الذي بعث حممد: ذلك إلتفت إيل و قال 



  و سلم من مىن إىل عرفة فما ترك التلبية حىت رمى اجلمرة العقبة إال أن خيلطها بتهليل أو تكبري 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب ذكر خطبة اإلمام بعرفة و وقت اخلطبة يف ذلك اليوم

  إذا زالت الشمس خطب الناس مث صلى الظهر و العصر مجيعا حىت : قال أبو بكر يف خرب ابن الزبري  - ٢٨٠٧

  باب صفة اخلطبة يوم عرفة

ثنا علي بن حجر السعدي و يوسف بن موسى قاال ثنا جرير عن املغرية عن موسى بن زياد بن حزمي  - ٢٨٠٨
بته يوم عرفة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف خط: السعدي عن أبيه عن جده حزمي عن عمرو قال 

  : يف حجة الوداع 
إعلموا إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا و كحرمة شهركم هذا و كحرمة 

  بلدكم هذا 
  إسناده حسن لغريه : قال األعظمي 

يف خرب زيد : باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا خطب بعرفة راكبا ال نازال باألرض قال أبو بكر 
خطب الناس بعرفة مث نزل فجمع بني الظهر و : بن هارون عن حيىي بن سعيد عن القاسم مسعت ابن الزبري قال 

  العصر 

ثنا حممد بن الوليد ثنا يزيد و ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر  - ٢٨٠٩
فأجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : على جابر بن عبد اهللا فذكر احلديث و قال  دخلنا: بن حممد عن أبيه قال 

: حىت أتى عرفة حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حىت أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال 
ل شيء من أهل إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال وإن ك

اجلاهلية موضوع حتت قدمي هاتني و دماء اجلاهلية موضوعة و أول دم أضعه دماءنا دم ابن ربيعة بن احلارث كان 
مسترضعا يف بين سعد فقتله هزيل و ربا اجلاهلية موضوع و أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد املطلب فإنه 

متوهن بأمانة اهللا و استحللتم فروجهن بكلمة اهللا و إن لكم عليهن أن ال موضوع كله اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذ
يوطني فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري مربح و هلن عليكم رزقهن و كسوهتن باملعروف و إين 

نشهد : فقالوا  قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهللا و أنتم مسؤولني عين ما أنتم قائلون ؟
إنك قد بلغت رساالت ربك و نصحت ألمتك و قضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء و 

  اللهم أشهد اللهم أشهد : ينكسها إىل الناس 
ال يوطني فرشكم أحدا تكرهونه إمنا أراد وطىء الفراش باألقدام : قد بينت يف كتاب النكاح أن قوله : قال أبو بكر 

  : كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال جتلس على تكرمته إال بأذنه و فراش الرجل تكرمته و مل يرد ما يتومهه اجلهال إمنا أراد وطأ الفروج 



  باب قصر اخلطبة يوم عرفة

عبد أن : ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أخربين مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا  - ٢٨١٠
الرواح إن كنت تريد السنة : اهللا بن عمر جاء للحجاج بن يوسف يوم عرفة حني زالت الشمس و أنا معه فقال 

فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فاقصر اخلطبة و : نعم قال سامل : هذه الساعة ؟ قال : فقال 
  صدق : عجل الصالة قال عبد اهللا بن عمر 

  هر و العصر بعرفة و األذان و اإلقامة هلماباب اجلمع بني الظ

أن : ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر  - ٢٨١١
النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع بني الصالتني الظهر و العصر بعرفات بأذان و إقامتني و املغرب و العشاء جبمع 

  بأذان و إقامتني 

  ترك التنفل بني الظهر و العصر إذا مجع بينهما بعرفة و وقت الرواح إىل باب

  املوقف 

دخلنا على : ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر عن أبيه قال  - ٢٨١٢
 أقام فصلى العصر مث أقام فخطب مث أذن بالل مث أقام فصلى الظهر مث: جابر بن عبد اهللا فذكر احلديث و قال 

  فصلى العصر مل يصل بينهما شيئا مث ركب القصواء حىت أتى املوقف 

  باب التجهيز بالصالة يوم عرفة و ترك تأخري الصالة هبا

كان : ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن ساملا أخربه عن أبيه قال  - ٢٨١٣
ي بأهل مكة ركعتني مث يسلم مث يقومون فيتمون صالهتم و إن ساملا قال للحجاج علم نزل عمر بن اخلطاب يصل

فقلت للحجاج إن كنت تريد : بابن الزبري احلجاج فكلم عبد اهللا بن عمر أن يريه كيف يصنع يف املوقف قال سامل 
الظهر و العصر يف السنة يوم عرفة صدق و إهنم كانوا جيمعون بني : السنة فهجر بالصالة يف يوم عرفة قال عبد اهللا 

  إمنا يتبعون سنته : أفعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال : فقلت لسامل 

  باب تعجيل الوقوف بعرفة

كتب : ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب حدثه عن سامل بن عبد اهللا قال  - ٢٨١٤
جاج بن يوسف يأمره أن ال خيالف ابن عمر يف أمر احلج فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عبد امللك بن مروان إىل احل

مالك : عمر حني زالت الشمس و أنا معه فصاح عند سراقه أين هذا ؟ فخرج إلية احلجاج و عليه ملحفة فقال له 
أخرج إليك فانتظره حىت  أفيض على ماء مث: نعم : الرواح إن كنت تريد السنة فقال : يا أبا عبد الرمحن ؟ قال 



إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر اخلطبة و عجل الوقوف فجعل ينظر إىل : خرج فسار بيين و بني أيب فقلت له 
  صدق : ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك ابن عمر قال 

  باب الوقوف بعرفة و الرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه و مجيع عرفة

  موقف 

أخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي نا عبد العزيز بن أمحد بن حممد قال أخربنا  - ٢٨١٥
األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءه عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن 

: ا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ثنا جعفر ثنا أيب قال إسحاق بن خزمية ثنا أبو بكر حممد بن إسحق بن خزمية ثن
وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أتينا جابر بن عبد اهللا فسألناه عن حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  وقفت ههنا و عرفة كلها موقف : بعرفة فقال 

  باب الزجر عن الوقوف بعرفة

مد بن كثري العبدي ثنا سفيان بن عينة عن زياد وهو ابن سعد ـ عن أيب الزبري ثنا حممد بن حيىي ثنا حم - ٢٨١٦
إرفعوا عن بطن عرنة و ارفعوا عن بطن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب معبد عن ابن عباس قال 

  حمسر 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال األلباين 

كان : حيىي بن سعيد عن ابن جريح قال أخربين عطاء عن ان عباس قال فحدثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا  - ٢٨١٧
عن : العرنات فالوقوف بعرنة أال يقفوا بعرنة و أما قوله : ارتفعوا عن حمسر و ارتفعوا عن عرنات أما قوله : يقال 

  حمسر فالنزول جبمع أي ال تنزلوا حمسرا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  وف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرمحن و أنه إرثباب ذكر البيان أن الوق

  عنه ورثها أمة حممد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال حفظته عن عمر عن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان أخربنا يزيد بن  - ٢٨١٨
بعرفة خلف املوقف ـ موضع يبعده عمرو عن أتانا ابن مربع األنصاري و حنن وقوف : شيبان و هو أخواله ـ قال 

  إين رسول رسول اهللا إليكم : املوقف فقال 
   ١٩١٩ورواه أبو داود . إسناده صحيح : قال األعظمي 

   ١٦٧٦وهو يف صحيح أيب داود : قال األلباين 



ابن دينار  و ثنا أبو عمار احلسني بن حريث و سعيد بن عبد الرمحن قاال ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو - ٢٨١٩
و أخربنا يزيد بن شيبان : و قال أبو عمار قال : ـ عن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان عن خالد بن يزيد بن شهاب 

إين رسول رسول : كنا وقوفا من وراء املوقف موقفا يتباعده عمرو من اإلمام فأتانا ابن مربع األنصاري فقال : قال 
كنا : م هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم غري أن أبا عمار قال كونوا على مشاعرك: اهللا إليكم يقول لكم 

  وقوفا و مكانا بعيدا خلف املوقف فأتانا ابن مربع 

  باب ذكر وقت الوقوف بعرفة

و الدليل على أن املفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غري فائت 
من عرفة اخلارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت احلج إذا مل  احلج ضد قول من زعم أن املفيض

  يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من النحر 

ثنا علي بن حجر السعدي أخربنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد و زكريا بن أيب زائدة و ثنا علي  - ٢٨٢٠
عن إمساعيل و حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا املعتمر  أيضا ثنا علي بن مسهر و سعدان ـ يعين ابن حيىي ـ

قال مسعت إمساعيل ح و ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي و يزيد بن هارون قال حيىي ثنا و قال يزيد أخربنا إمساعيل و ثنا 
ثنا وكيع عن إمساعيل علي بن املنذر ثنا ابن فضيل ثنا إمساعيل و ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج و سلم بن جنادة قاال 

بن أيب خالد و هذا حديث هشيم عن الشعيب قال أخربين عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم الطائي ـ قال 
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو جبمع فقلت يا رسول اهللا أتيتك من جبل طي أنصبت راحليت و أتعبت : 

من صلى معنا هذه الصالة و وقف معنا : فهل يل من حج ؟ فقال  نفسي و اهللا ما تركت من حبل إال وقفت عليه
  هذا املوقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد مت حجه و قضى تفثه 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر البيان أن هذه الصلوات اليت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من صلى معنا هذه الصالة كانت صالة 
  بح ال غريها الص

: مسعت عروة بن مضرس يقول : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن زكريا قال مسعت الشعيب يقول  - ٢٨٢١
يا : كنت أول احلاج فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو باملزدلفة فخرج إىل الصالة حني برق الفجر فقلت 

: حليت و أنصبت نفسي فما تركت من حبل إال وقفت عليه فقال رسول اهللا إين أتيتك من جبل طي و قد أكللت را
  من شهد الصالة معنا مث وقف معنا حىت نفيض و قد وقف قبل ذلك بعرفات ليال أو هنارا فقد قضى تفثه و مت حجه 

  ثنا سفيان ثنا داود عن الشعيب عن عروة بن مضرس أنه خرج حني يرق الفجر : ثنا عبد اجلبار يف عقبة 
  داود هذه هو ابن يزيد األودي : بكر  قال أبو

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر الدليل على أن احلاج إذا مل يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم



  النحر فهو فائت احلج غري مدركه 

ن قاال ثنا ثنا حممد بن ميمون املكي ثنا سفيان الثوري و ثنا بندار بن حيىي و ثنا أبو موسى ثنا عبد الرمح - ٢٨٢٢
سفيان و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و هذا حديث بندار ـ عن بكري بن عطاء عن عبد الرمحن بن يعمر 

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفة و أتاه أناس من أهل جند و هم بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى احلج : قال 
قد أدرك احلج أيام مىن الثالثة فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه و من عرفة من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر ف

  تأخر فال إمث عليه و أردف رجال ينادي 
هذه اللفظة احلج عرفة من اجلنس الذي أعلمت يف كتاب اإلميان أن اإلسم بإسم املعرفة قد يقع على : قال أبو بكر 

صلى اهللا عليه و سلم إسم احلج باسم املعرفة على عرفة بعض أجزاء الشيء ذي الشعب و األجزاء قد أوقع النيب 
أراد الوقوف هبا و ليس الوقوف بعرفة مجيع احلج إمنا هو بعض أجزاءه ال كله و قد بينت من هذا اجلنس يف كتاب 

  اإلميان ما فيه الغنية و الكفاية ملن وفقه اهللا للرشاد و الصواب 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  رفة على الرواحلباب الوقوف بع

ثنا نصر بن علي أخربنا وهب بن جرير ثنا أيب عن حممد بن إسحق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن عثمان  - ٢٨٢٣
: كانت قريش إمنا تدفع من املزدلفة و يقولون : بن أيب سليمان عن عمه نافع بن جبري عن أبيه جبري بن مطعم قال 

فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : وا املوقف على عرفة قال حنن احلمس فال خنرج من احلرم و قد ترك
  اجلاهلية يقف مع الناس بعرفة على مجل له مث يصبح مع قومه باملزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب رفع اليدين يف الدعاء عند الوقوف بعرفة و إباحة رفع إحدى اليدين إذا

  الراكب إىل حفظ العنان أو اخلطام بإحدى اليدين  احتاج

كنت : قال أسامة بن يزيد : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أنا عبد امللك أخربنا عطاء قال  - ٢٨٢٤
ردف النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول اخلطام بإحدى يديه و 

  يده األخرى  هو رافع
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

أفاض : ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال  - ٢٨٢٥
فمالت به الناقة و هو رافع يديه ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفات و ردفه أسامة بن يزيد قال 

ما زال يلىب حىت رمى : ىل مجع و أفاض من مجع و ردفه الفضل بن عباس فقال الفضل جتاوزان رأسه حىت انتهى إ
  مجرة العقبة 

  إسناده حسن : قال األعظمي 



  باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة

 :دخلنا على جابر فقلت : ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا حامت ثنا جعفر عن أبيه قال  - ٢٨٢٦
ركب القصواء حىت أتى املوقف : أخربين عن حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر بعض احلديث و قال 

فجعل بطن ناقته إىل الصخرات و جعل حبل املشاة بني يديه و استقبل القبلة فلم يزل زاقفا حىت غربت الشمس و 
  ذهبت الصفرة قليال حني غاب القرص 

  جى يف ذلك اليوم من املغفرةباب يف فضل يوم عرفة و ما ير

ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب أخربين خمرمة ح ثنا إبراهيم بن منقد ثنا ابن وهب عن خمرمة  - ٢٨٢٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن بكري عن أبيه قال مسعت يونس بن يوسف عن ابن املسيب عن عائشة 

ما أراد هؤالء : هللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة و إنه ليدنو مث يباهي املالئكة و يقول ما من يوم أكثر أن يعتق ا: 
  ؟ 

  باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء

ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخربين مالك بن أنس عن أيب النضر عن عمري موىل ابن عباس عن أم  - ٢٨٢٨
: أن ناسا متاروا عند أم الفضل يوم عرفة يف صوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : ث الفضل بنت احلار

ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لنب و هو واقف على بعريه فشرب هو : بعضهم هو صائم و قال بعضهم 
  يومئذ بعرفة 

  عن عمري عن أم الفضل بذلك  ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب النضر

عن : و ثنا الربيع ثنا ابن وهب أخربين عمرو عن بكري عن كريب ـ موىل ابن عباس ـ عن ميمونة  - ٢٨٢٩
  رسول اهللا بذلك 

  باب استحباب التلبية بعرفات و على املوقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد

  كان تركه يف بعض األزمان 

خالد بن خملد ثنا علي بن صاحل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن ثنا علي بن مسلم ثنا  - ٢٨٣٠
خيافون من : يا سعيد ما يل ال أمسع الناس يلبون ؟ فقلت : كنا مع ابن عباس بعرفة فقال يل : سعيد بن جبري قال 

  بغض علي لبيك اللهم لبيك فإهنم قد تركوا السنة من : فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال : معاوية قال 
  أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يزل يليب حىت رمى اجلمرة بيان أنه كان يليب بعرفات : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة الزيادة على التلبية يف املوقف بعرفة بأن اخلرب خري اآلخرة



أن : احلسن حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس حدثنا مجيل بن احلسن اجلهضمي حدثنا حمبوب بن  - ٢٨٣١
  إمنا اخلري خري اآلخرة : لبيك اللهم لبيك قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقف بعرفات فلما قال 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب فضل حفظ البصر و السمع و اللسان يوم عرفة

ا إسرائيل ح و ثنا حممد بن رافع عن حيىي بن آدم حدثنا حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد بن موسى حدثن - ٢٨٣٢
أخربين الفضل : إسرائيل عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال ابن رافع قال 

قال كنت ردف النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أفاض من املزدلفة و أعرايب يسايره و ردفه ابنة له حسناء قال 
فجعلت أنظر إليها فتناول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجهي يصرفين عنها فلم يزل يليب حىت رمى : الفضل 

  مجرة العقبة 
  يسايره أو يسائله : و قال ابن رافع 

و روى سكني بن عبد العزيز البصري ـ و أنا برىء من عهدته و عهده أبيه ـ قال أيب مسعته يقول : قال أبو بكر 
س عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عرفة فجعل الفضل حدثين ابن عبا

يالحظ النساء و ينظر إليهن و جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصرف وجهه بيده من خلفه و جعل الفىت 
ه مسعه و بصره و لسانه غفر يا ابن أخي إن هذا يوم ملك في: يالحظ إليهن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  له 
   ١ -رواه البخاري احلج : قال األعظمي 

لكن ليس عنده ذكر اإلفاضة واألعرايب والتلبية يف هذه القصة وهو عنده عن غري أيب اسحق وامسه : قال األلباين 
  عمرو بن عبد اهللا السبيعي وكان مدلسا خمتلطا وأرى أن هذا من ختاليطه 

  ـ : ن مرزوق ثنا أسد سكني بن عبد العزيز حدثناه نصر ب - ٢٨٣٣
  إسناده ضعيف بل منكر : قال األعظمي 

و حدثنا إسحاق بن منصور أخربنا حبان بن هالل أبو حبيب ثنا سكني القطان ثنا أيب ثنا ابن عباس قال  - ٢٨٣٤
النساء مبثله غري أنه كان الفضل بن عباس رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عرفة فجعل الفىت يالحظ : 

  يا ابن أخي : يصرف وجهه و مل يقل : قال 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب استحباب وقوف البدن باملوقف بعرفة

ثنا حممد بن عيسى ثنا نعيم بن محاد ثنا عيسى بن يونس بن أيب إسحاق ثنا حممد بن إسحاق عن أيب  - ٢٨٣٥
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجته مناديا : جابر قال جعفر ـ و هو حممد بن علي احلسني ـ عن 

فلما كان يوم التروية أمر مناديا فنادى أن أهلوا باحلج : فنادى عند الزوال أن اغتسلوا فذكر احلديث بطوله و قال 



  و أمر بالبدن أن توقف بعرفة و يف املناسك كلها 
  فيه عنعنة ابن اسحق وهو مدلس : قال األلباين 

  باب اإلستعاذة يف املوقف من الرياء و السمعة يف احلج إن ثبت اخلرب

ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا سعيد بن بشري القرشي حدثين عبد اهللا بن حكيم الكناين ـ من  - ٢٨٣٦
ليه و سلم أبصرت عيناين حيب رسول اهللا صلى اهللا ع: أهل اليمن من مواليهم ـ عن بشر بن قدامه الضبايب قال 

اللهم اجعله حجا غري رياء و ال هياء و : واقفا بعرفات على ناقة له محراء قصواء و حتته قطيفة قوالنية و هو يقول 
  ال مسعة 

  إسناده منكر : قال األلباين 

  باب وقت الدفعة عن عرفة خالف سنة أهل الكفر و األوثان كانت يف اجلاهلية

محد الزبريي ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة عن ثنا حممد بن بشار ثنا أبو أ - ٢٨٣٧
وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة مث أفاض : زيد بن علي عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي قال 

  حني غابت الشمس و أردف أسامة بن زيد 
  عن جابر من هذا الباب أيضا خرب جعفر بن حممد عن أبيه : قال حممد بن إسحاق 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

: ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو عامر ثنا زمعة عن سلمة و هو ابن وهرام ـ عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٨٣٨
كان أهل اجلاهلية يقفون بعرفة حىت إذا كانت الشمس على رءوس اجلبال كأهنا العمائم على رءوس الرجال دفعوا 

زدلفة حىت إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس اجلبال كأهنا العمائم على رءوس الرجال دفعوا فأخر رسول بامل
اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدفعة من عرفة حىت غربت الشمس مث صلى الصبح باملزدلفة حني طلع الفجر مث دفع 

  حني أسفر كل شيء يف الوقت اآلخر قبل أن تطلع الشمس 
  أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صاحل : قال أبو بكر 
  إسناده حسن لغريه : قال األلباين 

  باب تباهي اهللا أهل السماء بأهل عرفات

قال رسول اهللا : حدثنا زياد بن أيوب ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن أيب إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة قال  - ٢٨٣٩
  أنظروا إىل عبادي جاءوين شعثا غربا : لسماء فيقول هلم إن اهللا يباهي بأهل عرفات أهل ا: صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األلباين 

قال رسول اهللا صلى اهللا : و روي مرزوق هو أبو بكر ـ عن أيب الزبري عن جابر قال : قال أبو بكر  - ٢٨٤٠
انظروا إىل عبادي أتوين شعثا : ل إذا كان يوم عرفة إن اهللا ينزل إىل السماء فيباهي هبم املالئكة فيقو: عليه و سلم 

إي رب فيهم فالن يزهو و فالن و : غربا ضاحني من كل فج عميق أشهدكم إين قد غفرت هلم فتقول له املالئكة 



فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم : قد غفرت هلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فالن قال يقول اهللا 
  عرفة 

  ن حيىي ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق حدثناه حممد ب
  أنا أبرأ من عهدة مرزوق : قال أبو بكر 
  إسناده ضعيف لعنعنة أيب الزبري : قال األلباين 

باب ذكر الدعاء على املوقف عشية عرفة إن ثبت اخلرب و ال أخال إال أنه ليس يف اخلرب حكم و إمنا هو دعاء 
  النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على املوقف و غريه فخرجنا هذا اخلرب و إن مل يكن ثابتا من جهة 

كان أكثر دعاء رسول اهللا صلى اهللا : روي قيس بن ربيع عن األغر عن خليفة بن حصني عن علي قال  - ٢٨٤١
  : عليه و سلم بعشية عرفة 

إليك مآيب و لك رب  اللهم لك احلمد كالذي تقول و خريا مما تقول اللهم لك صاليت و نسكي و حمياي و ممايت و
ترائي اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب و وسوسة الصدر و شتات األمر اللهم إين أسألك من خري ما جتىيء به 

  الريح و أعوذ بك من شر ما جتىيء به الريح 
  ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد اهللا بن موسى عن قيس الربيع 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  يت من أجلها مسيت عرفة عرفةباب ذكر العلة ال

أتى : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا ابن أيب ليلى عن ابن أيب ملكية عن عبد اهللا بن عمرو قال  - ٢٨٤٢
جربيل إبراهيم يريه املناسك فصلى به الظهر و العصر و املغرب و العشاء و الصبح مبىن مث ذهب معه إىل عرفة 

عرفة و وقفه يف املوقف حىت غابت الشمس مث دفع به فصلى به املغرب و العشاء و فصلى به الظهر و العصر ب
إعرف اآلن فأراه املناسك كلها و فعل ذلك : الصبح باملزدلفة مث أبات ليلته مث دفع به حىت رمى اجلمرة فقال له 

  بالنيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢٨٠٤تقدم إسنادا ومتنا مع الكالم عليه : قال األلباين 

  باب صفة السري يف الدفعة من عرفة و األمر بالسكينة يف السري بلفظ عام

  مراده خاص 

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا حيىي ـ يعين ابن سعيد و ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى ـ يعين  - ٢٨٤٣
قال رسول : عن الفضل قال ابن يونس مجيعا عن ابن جريح قال أخربين أبو الزبري أخربين أبو معبد عن ابن عباس 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشية عرفة و غداة مجع حني دفعوا الناس عليكم السكينة و هو كاف ناقته 

باب ذكر البيان أن إجياف اخليل و اإلبل و اإليضاع يف السري يف الدفعة من عرفة ليس الرب و الدليل على أن الرب 
  كرت أهنا لفظ عام مراده خاص السكينة يف السري مبثل اللفظة اليت ذ



ثنا حممد بن احلسن بن إبراهيم بن احلسن ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن األعمش عن احلكم عن  - ٢٨٤٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أردفه حني أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة و قال : مقسم عن ابن عباس عن أسامة 

فما رأيت ناقته رافعة يدها حىت أتى مجع مث : الرب ليس بإجياف اخليل واإلبل قال  أيها الناس عليكم بالسكينة فإن: 
ليس الرب بإجياف اخليل و اإلبل فما رأيت ناقته : أردف الفضل فأمر الناس بالسكينة و أفاض و عليه السكينة و قال 

  رافعة يدها حىت أتى مىن 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  ى أن اللفظة اليت ذكرها يف السكينة يف السري يفباب ذكر اخلرب الدال عل

الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص و البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يسري سري السكينة يف الوقت 
الذي مل جيد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة يف السري عند الدفعة من عرفة و يف هذا اخلرب ما بان أن أسامة بن 

فما رأيت ناقته رافعة يدها حىت أتينا مجعا أي يف الزحام دون الوقت الذي وجد فيه فجوة إذ أسامة : زيد أراد بقوله 
  هو املخرب أنه نص ملا وجد الفجوة 

ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا هشام ح و ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا هشام و ثنا حممد بن  - ٢٨٤٥
ريب ثنا عبد الرحيم ـ يعين ابن سليمان ـ و حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع و ثنا أمحد بن عبدة العالء بن ك

أخربنا حممد ابن دينار مجيعا عن هشام ابن عروة ـ و هذا حديث عبد اجلبار و هو أحسنهم سياقا للحديث ـ قال 
ليه و سلم من عرفة يسأل كيف أن مسعت أيب يقول مسعت أسامة و هو إىل جنيب و كان رديف النيب صلى اهللا ع: 

  كان يسري العنق فإذا وجد فجوة نص : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسري حني دفع من عرفة ؟ فقال 
  النص فوق العنق : قال سفيان 

  يعين فوق العنق : يف حديثه مدرجا و النص أرفع من العنق و يف حديث وكيع مدرجا يف احلديث : و قال أبو بكر 

  ذكر الدعاء و الذكر و التهليل يف السري من عرفة إىل مزدلفةباب 

قرأت على أمحد بن أيب سريج الرازي أن عمرو بن جممع الكندي أخربهم عن موسى بن عقبة عن نافع  - ٢٨٤٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي احلليفة يف حجة أو : عن ابن عمر قال 

و وقف ـ يعين بعرفة ـ حىت إذا وجبت الشمس أقبل يذكر اهللا و يعظمه و : أهل فذكر احلديث و قال  عمرة
  يهلله و ميجده حىت ينتهي إىل املزدلفة 

  ضعيف هبذا اإلسناد : قال األعظمي 

  باب إباحة النزول بني عرفات و مجع للحاجة تبدو للمرء

أن النيب صلى : بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال أخربين أسامة ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا إبراهيم  - ٢٨٤٧
ـ  اهللا عليه و سلم حني دفع من عرفة أردفه تلك العشية فلما أتى الشعب نزل فبال ـ و مل يقل إهراق املاء 

ملغرب مث الصالة أمامك فلما أتينا املزدلفة صلى ا: الصالة فقال : فصببت عليه من أداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلنا 



  حلوا رحاهلم و أعنته عليهم مث صلى العشاء 
ال أعلم أحدا أدخل ابن عباس بني كريب و بني أسامة يف هذا اإلسناد إال ابن عيينة رواه حيىي بن : قال أبو بكر 

  سعيد األنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب أخربين أسامة و قد خرجت طرق هذا اخلرب يف كتاب الكبري 

  ني الصالتني بني املغرب و العشاء باملزدلفةباب اجلمع ب

حدثناه يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا أخربه عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن  - ٢٨٤٨
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى املغرب و العشاء باملزدلفة مجيعا : ابن عمرو 

بينهما باملزدلفة مع البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى باملزدلفة  باب ترك التطوع بني الصالتني إذا مجع
  صالة املسافر ال صالة املقيم 

ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر  - ٢٨٤٩
املغرب و العشاء جبمع ليس بينهما سجدة صلى  مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني: أخربه أن أباه قال 

  املغرب ثالث ركعات مث صلى العشاء ركعتني و كان عبد اهللا يصلي جبمع كذلك حىت حلق باهللا 

باب األذان للمغرب و اإلقامة للعشاء من غري أذان إذا مجع بينهما باملزدلفة خالف قول من زعم أن الصالتني إذا 
  نهما مجع بينهما بإقامتني من غري أذان مجع بينهما يف وقت اآلخرة م

ثنا أبو موسى حممد بن املثين ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد  - ٢٨٥٠
أفضت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفات فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده األمراء بال و : قال 

الصالة أمامك فلما انتهى إىل مجع أذن و أقام مث صلى املغرب مث مل حيل : الصالة قال : هللا توضأ قلت يا رسول ا
  آخر الناس حىت أقام فصلى العشاء 

  خرب حفص بن غياث عن جعفر بن حممد من هذا الباب 

راهيم بن باب إباحة الفصل بني املغرب و العشاء إذا مجع بينهما بفعل ليس من عمل الصالة يف خرب عيينة عن إب
  عقبة مث حلوا رحاهلم و أعنته عليه 

و حدثنا أمحد بن منيع ثنا سفيان عن حممد بن أيب حرملة و إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس  - ٢٨٥١
: دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفة و أردف أسامة فلما بلغ الشعب نزل فبال ـ و مل يقل : قال 

: الصالة يا رسول اهللا قال : أسامة فصببت عليه من األداوة فتوضأ و ضوءا خفيفا قلت : إهراق املاء ـ قال 
  الصالة أمامك مث أتى املزدلفة فصلى املغرب مث وضع رحله مث صلى العشاء 

  الصالة أمامك و الزيادة من حديث ابن أيب حرملة : انتهى حديث إبراهيم إىل قوله : قال سفيان 

  الصالتني إذا مجع بينهما باملزدلفة إن ثبت اخلرب باب إباحة األكل بني



  فإين ال أقف على مساع أيب إسحاق هذا اخلرب من عبد الرمحن بن يزيد 

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا حيىي بن أيب زائدة حدثين أيب عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد  - ٢٨٥٢
هينته ال يضرب بعريه حىت أتى مجع فنزل فأذن فأقام مث صلى  أفاض عبد اهللا بن مسعود من عرفات على: قال 

املغرب مث تعشى مث قام فأذن و أقام و صلى العشاء مث بات جبمع حىت إذا طلع الفجر أقام فأذن و أقام مث صلى 
هذا إن هاتني الصالتني يؤخران عن وقتها و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصليهما يف : الصبح مث قال 

  اليوم إال يف هذا املكان مث وقف 
  مل يرفع ابن مسعود قصة عشاءه بينهما و إمنا هذا من فعله ال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 
اسحق وهو رواية للبيهقي لكن أبو )  ٩٨ -احلج ( قد صرح أبو اسحق بالتحديث عند البخاري : قال األلباين 

  كان اختلط ويف حديثه هذا شيء غري حمفوظ بينته فيما أظن يف الضعيفة 

  باب البيتوتة باملزدلفة ليلة النحر

دخلنا على : ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر عن أبيه قال  - ٢٨٥٣
أتى املزدلفة فجمع بني املغرب و : صلى اهللا عليه و سلم قال  أخربين عن حجة النيب: جابر بن عبد اهللا فقلت له 

  العشاء بأذان واحد و إقامتني مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت طلع الفجر 

  باب التغليس بصالة الفجر يوم النحر باملزدلفة

قال عبد : ن بن يزيد قال ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمح - ٢٨٥٤
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة إال لوقتها إال هاتني الصالتني رأيته يصلي العشاء و : اهللا 

  املغرب مجيعا ملزدلفه و صلى الفجر قبل وقتها بغلس 

  باب األذان و اإلقامة لصالة الفجر باملزدلفة

: بن حممد النفيلي ثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر  ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا - ٢٨٥٥
  فذكر احلديث و قال فصلى الفجر حني تبني له الصبح يعين باملزدلفة 

  قال لنا حممد بن حيىي قال لنا احلسن بن بشر عن حامت يف هذا اخلرب يف هذا املوضع بأذان و إقامة : قال أبو بكر 
ة واضحة على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الفجر باملزدلفة يف أول وقتها بعد ما بان له يف خرب جابر دالل

و صلى الفجر قبل وقتها بغلس أي : الصبح ال قبل تبني له الصبح و يف هذا ما دل على أن ابن مسعود أراد بقوله 
  سا مما كان يغلس هبا يف غري ذلك املوضع قبل وقتها الذي كان يصليها بغري املزدلفة أي أنه غلس بالفجر أشد تغلي

يبيت باملزدلفة : و خرب ابن عمر الذي يلي هذا الباب دال على مثل ما دل عليه خرب جابر ألن يف خرب ابن عمر 
  حىت يصبح مث يصلي الصبح 

  باب الوقوف عند املشعر احلرام و الدعاء و الذكر و التهليل و التمجيد و



  ف التعظيم هللا يف ذلك املوق

قرأت على أمحد بن أيب سريج الرازي أن عمرو بن جممع أخربهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن  - ٢٨٥٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي احلليفة أهل و ذكر : عمر قال 

يقف عند املشعر احلرام و يقف الناس  احلديث و قال يبيت ـ يعين باملزدلفة حىت يصبح مث يصلي صالة الصبح مث
  معه يدعون اهللا و يذكرونه و يهللونه و ميجدونه و يعظمونه حىت يدفع إىل مىن 

  ضعيف هبذا اإلسناد : قال األعظمي 

  باب إباحة الوقوف حيث شاء احلاج من املزدلفة إذ مجيع املزدلفة موقف

أتينا جابر بن عبد اهللا فسألناه عن حجة رسول : ثنا أيب قال ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ثنا جعفر  - ٢٨٥٧
  و قفت هاهنا و املزدلفة كلها موقف : وقف باملزدلفة و قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

وقف رسول اهللا  :ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا حفص يعين بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال  - ٢٨٥٨
  مجع كلها موقف : صلى اهللا عليه و سلم جبمع و قال 

  باب الدفع من املشعر احلرام وخمالفة أهل الشرك و األوثان يف دفعهم منه

ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب  - ٢٨٥٩
من مجع حىت تشرق الشمس على ثبري فخالفهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فأفاض كان املشركون ال يفيضون : قال 

  قبل أن تطلع الشمس 

  باب صفة السري يف اإلفاضة من مجع إىل مىن بلفظ عام مراده خاص

ثنا حممد بن العالء بن كريب و هارون بن إسحاق قاال ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح و قال هارون عن ابن  - ٢٨٦٠
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفة : ن أيب الزبري عن أيب معبد عن ابن عباس عن الفضل قال جريح ع

  و من مجع عليه السكينة حىت أتى مىن 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا سار يف اإلفاضة و من مجع إىل مىن على السكينة خال بطن 
وعليه السكينة حىت أتى مىن خال إيضاعه يف : يه و يف هذا ما دل على أن الفضل إمنا أراد وادي حمسر فإنه أوضع ف

وادي حمسر على ما ترمجت الباب أنه لفظ عام أراد به اخلاص يف خرب علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم حىت انتهى إىل وادي حمسر ففزع ناقته فخبت حىت جاوز الوادي 

ا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و ثنا حممد بن سفيان ابن أيب الزرد األبلى ثنا أبو عامر ثنا سفيان ثن - ٢٨٦٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوضع يف : و ثنا حممد بن العالء ثنا قبيصة عن سفيان عن أيب الزبري عن جابر 



  وادي حمسر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  كان يف وادي حمسرباب بدء اإليضاح 

إمنا كان بدء : ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن كثري بن شنظري عن عطاد أنه قال  - ٢٨٦٣
اإليضاع من قبل أهل البادية كان يقفون حافيت الناس قد علقوا العقاب و العصى فإذا أفاضوا تقعقعوا فأنفرت 

يا أيها : عليه و سلم و إن ظفري ناقته لتمس األرض حادكها و هو يقول بالناس فلقد رئي رسول اهللا صلى اهللا 
  الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة و رمبا كان يذكره عن ابن عباس 

/  ١إسناده صحيح لغريه أبو النعمان كان اختلط لكن تابعه يونس ثنا محاد بن زيد به أخرجه أمحد : قال األلباين 
  يونس هو ابن حممد املؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح احلديث واحلمد هللا ، و ٢٤٤

  باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من املشعر احلرام إىل اجلمرة

مث سلك الطريق الوسطى اليت خترجك إىل اجلمرة الكربى : يف خرب جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر  - ٢٨٦٤
  حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة 

  مد بن حيىي ثنا النفيلي ثنا جعفر ثناه حم

  باب فضل العمل يف عشر ذي احلجة

ثنا أبو موسى و سلم بن جنادة قاال ثنا أبو معاوية ثنا األعمش و ثنا حممد بن بشار ثنا ابن أيب عدي عن  - ٢٨٦٥
 صلى قال رسول اهللا: شعبة عن سليمان و هو األعمش ـ عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

و ال اجلهاد يف : يعين أيام العشر قالوا : ما من أيام العمل الصاحل أحب إىل اهللا من هذه األيام : اهللا عليه و سلم 
  و ال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه و ماله مث مل يرجع من ذلك بشيء : سبيل اهللا ؟ قال 

  هذا حديث أيب معاوية 

  باب فضل يوم النحر

نا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد اهللا بن جنى عن عبد اهللا بن قرط ث - ٢٨٦٦
  أعظم األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  قال أبو بكر يوم القر يعين يوم الثاين من يوم النحر 
   إسناده صحيح: قال األعظمي 

باب التقاط احلصى لرمى اجلمار من املزدلفة و البيان أن كسر احلجارة حلصى اجلمار بدعة ملا فيه من إيذاء الناس و 
  إتعاب أبدان من يتكلف كسر احلجارة تومها أنه سنة 



لة ثنا حممد بن بشار ثنا ابن أيب عدي و حممد بن جعفر و عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن عوف بن أيب مجي - ٢٨٦٧
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غداة العقبة قال ابن : عن زياد بن حصني ثنا أبو العالية قال قال يل ابن عباس 

بأمثال : أيب عدي يف حديثه و هكذا قال عوف هات القط حصيات هي حصا اخلذف فلما وضعن يف يده قال 
  ن كان قبلكم بالغلو يف الدين هؤالء بأمثال هؤالء و إياكم و الغلو يف الدين فإمنا هلك م

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

حدثين زياد بن حصني و ثنا بندار ثنا حيىي بن : حدثنا به بندار مرة أخرى مبثل هذا للفظ غري أنه قال  - ٢٨٦٨
بد ال أدري الفضل أو ع: قال عوف : سعيد ثنا عوف ثنا زياد بن حصني حدثين أبو العالية قال قال يل ابن عباس 

  غداة العقبة القط يل حصيات مبثله سواء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن عباس ـ قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف تقدمي النساء من مجع إىل مىن بالليل

: عن عائشة قالت ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم  - ٢٨٦٩
كانت سودة إمرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تفيض من مجع بليل فأذن هلا قالت 

فليتين كنت استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما استأذنت سودة فكانت عائشة ال تفيض إال : عائشة 
  مع اإلمام 

  لرجال و الوالدان من مجع إىل مىن بالليلباب الرخصة يف تقدمي الضعفاء من ا

ثنا عبد اجلبار بن العالء و احلسني بن حريث و سعيد بن عبد الرمحن و علي بن خشرم قالوا ثنا سفيان  - ٢٨٧٠
  أنا ممن قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة املزدلفة يف صعفة أهله : عن عمرو عن عطاء قال مسعت ابن عباس يقول 

  عن ابن عباس : عمار و املخزومي و علي و قال أبو 

أنه كان يقدم ضعفة : ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرازق أخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن أيب عمر  - ٢٨٧١
أهله فيقفون عند املشعر احلرام بليل فيذكرون اهللا ما بدأ هلم مث يدفعون فمنهم من يأيت مىن لصالة الصبح و منهم 

  أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك : لك و أولئك ضعفة أهله و يقول من يأيت بعد ذ

  باب إباحة تقدمي الثقل من مجع إىل مىن بالليل

: ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى عن ابن جريح أخربين عبيد اهللا ابن أيب يزيد أنه مسع ابن عباس يقول  - ٢٨٧٢
  الثقل كنت فيمن قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

  ثنا حممد بن معمر ثنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريح مبثله سواء 
كنت فيمن قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة املزدلفة من مجع إىل مىن بالليل : أخبار ابن عباس : قال أبو بكر 

ار الفضل أنه كان رديف دالة على أن املأمور بالتقاط احلصى غداة املزدلفة هو الفضل بن عباس ال عبد اهللا و أخب
النيب صلى اهللا عليه و سلم من مجع إىل مىن بالليل دالة على أن خرب مشاس عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل 



كنت فيمن قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم و هم ألن املقدم مع الضعفة من مجع إىل مىن هو عبد اهللا بن عباس ال 
  الفضل 

اجلمار و الدليل على أن الرمي باحلصى الكبار من الغلو يف الدين و ختويف اهلالك  باب قدر احلصى الذي يرمي به
  بأمثال و إياكم و الغلو يف الدين : بالغلو يف الدين يف خرب ابن عباس 

ثنا حممد بن العالء و هارون بن إسحاق قاال ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح عن أيب الزبري عن أيب معبد عن  - ٢٨٧٣
يا أيها الناس عليكم : أفاض النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما هبط بطن حمسر قال : عن الفضل قال ابن عباس 

  حبصى اخلذف و يشري بيده حذف الرجل 
  عن ابن جريح : و قال هارون 

حدثنا بشر و هو ابن املفضل ـ ثنا عبد الرمحن ـ و : ثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي و بشر بن معاذ قاال  - ٢٨٧٤
حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ابن حرملة ـ عن حيىي بن هند عن حرملة بن عمرو األسلمي قال  هو

: إحدى أصبعيه على األخرى فقلت لعمي : سلم فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واضعا 
  إرموا اجلمار مبثل حصى اخلاذف : يا عم ما يقول ؟ قال يقول 

  حججت : بشر بن معاذ حدثين حيىي بن هند عن حرملة قال : و قال 
  عم حرملة بن عمرو سنان بن سنة مساه وهيب : قال أبو بكر 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

ثنا حممد بن العالء بن كريب خبرب غريب غريب ثنا عبد الرمحن بن سليمان عن عبيد اهللا بن أيب الزبري  - ٢٨٧٥
  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمرة مبثل حصا اخلذف رمى رسو: عن جابر قال 

ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن ابن جريح و ثنا حممد بن معمر ثنا حممد ـ يعين ابن بكر ـ أخربنا  - ٢٨٧٦
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يرمي يوم النحر : ابن جريح أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

  و أما بعد ذلك فعند زوال الشمس : واحدا ـ يعين مجرة واحدة ـ و قاال : و أخرب معمر  ضحى

  باب إباحة رمى اجلمار يوم النحر راكبا

أخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أمحد بن حممد أخربنا الشيخ  - ٢٨٧٧
عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن األستاذ اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن 

إسحق بن خزمية ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا علي بن خشرم أنا عيسى عن ابن جريح و ثنا حممد بن 
ول اهللا صلى اهللا عليه و رأيت رس: معمر ثنا حممد أنا ابن جريح أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

  خذوا مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه : سلم يرمي على راحلته يوم النحر و قال لنا 

  باب الزجر عن ضرب الناس و طردهم عند رمي اجلمار



بن عبد اهللا  مسعت قدامة: مسعت أمين بن نابل يقول : ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا املعتمر قال  - ٢٨٧٨
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر على ناقته صهباء ال ضرب و ال : ـ و هو ابن عمار ـ يقول 

  طرد و ال إليك إليك 
  إسناده حسن : قال األعظمي 

  باب ذكر املوقف الذي يرمي منه اجلمار

اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن األعمش قال  ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن أيب زائدة ثنا األعمش و ثنا عبد - ٢٨٧٩
: السورة اليت تذكر فيها البقرة فذكرت لك إلبراهيم فقال : سورة البقرة قولوا : ال تقولوا : مسعت احلجاج يقول 

حدثين عبد الرمحن بن يزيد أنه كان مع عبد اهللا حني رمى مجرة العقبة فاستبطن الوادي مث استعرضها ـ يعين اجلمرة 
ها هنا و الذي ال إله غريه : إن ناسا يصعدون اجلبل فقال : رماها بسبع حصيات و كرب مع كل حصاة فقلت ـ ف

  رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى 
  هذه لفظ حديث الدورقي 

  باب استقبال اجلمرة عند رميها و الوقوف عن يسار القبلة

ة عن احلكم و ثنا الزعفراين ثنا حممد بن أيب عدي عن شعبة ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعب - ٢٨٨٠
أنه حج مع عبد اهللا و أنه رمى اجلمرة بسبع حصيات : عن عبد الرمحن بن يزيد : عن احلكم و منصور عن إبراهيم 

مع  إنه حج: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة مل يقل الزعفراين : و جعل عن يساره و مىن عن ميينه و قال 
  : عبد اهللا و قال 

  رمى عبد اهللا اجلمرة 

  باب التكبري مع كل حصاة يرميها للجمار

ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني عن  - ٢٨٨١
حىت رمى مجرة  كنت ردف النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يزل يليب: ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال 

  العقب رماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة 
  خلرب عمر بن حفص الشيباين بن غياث باب غري هذا : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الذكر عند رمي اجلمار

ائشة ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن عبيد اهللا ـ و هو ابن أيب زياد ـ ثنا القاسم عن ع - ٢٨٨٢
إمنا جعل الطواف بالبيت و بني الصفا و املروة و رمى اجلمار إلقامة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 

  ذكر اهللا 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 



  باب الرخصة للنساء و الضعفاء الذين رخص هلم يف اإلفاضة من مجع بليل يف

  رمي اجلمار قبل طلوع الشمس 

ثنا ابن وهب خربين يونس عن ابن شهاب : ونس بن عبد األعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قاال ثنا ي - ٢٨٨٣
أن عبد اهللا بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فمنهم ممن يقدم مىن لصالة الفجر و منهم من : أن سامل بن عبد اهللا أخربه 

لئك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أرخص يف أو: يقدم ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة و كان ابن عمر يقول 
أبيين ال ترموا : قد خرجت طرق أخبار ابن عباس يف كتايب الكبري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أبو بكر 

اجلمرة حىت تطلع الشمس و لست أحفظ يف تلك األخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحد منها 
لى اهللا عليه و سلم زجر املذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمى اجلمار قبل طلوع الشمس ال فمعناه أن النيب ص

السامع املذكور ألن خرب ابن عمر يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أذن لضعفة النساء يف رمي اجلمار 
باس من جهة النقل على أن قبل طلوع الشمس فال يكون خرب ابن عمر خالف خرب ابن عباس إن ثبت خرب ابن ع

رمي اجلمار لضعفه النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخرب الذي أذكره يف الباب الذي يلي هذه إن 
  شاء اهللا 

  باب الرخصة للنساء اللوايت رخص هلن يف اإلفاضة من مجع بليل يف رمي اجلمار

  قبل طلوع الفجر 

عن أيب جريح و ثنا حممد بن معمر ثنا حممد أخربنا ابن جريح حدثين عبد اهللا  ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي - ٢٨٨٤
: يا بين قم أنظر هل غاب القمر قلت : أن أمساء نزلت ليلة مجع دار املزدلفة فقامت تصلي فقالت : ـ موىل أمساء 

ا اجلمرة مث صلت الغداة يف ارحتل فارحتلنا فرمين: نعم قالت : يا بين أنظر هل غاب القمر قلت : ال فصلت مث قالت 
  كنا نصنع هذا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يا هنتاه لقد رمينا اجلمرة بليل قالت : فقلت هلا : منزهلا قال 

  هذا حديث بندار 
إي بين هل غاب : أخربين عبد اهللا موىل أمساء عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها أهنا قالت : و قال ابن معمر 

مت مضينا هبا حىت رمت اجلمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت : فارحتلوا قال : نعم قالت : القمر ؟ فقلت 
  كال يا بين أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن للظعن : قا هنتاه لقد غلسنا قالت : هلا 

أذن يف الرمي قبل طلوع الشمس للنساء فهذا اخلرب دال على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا : قال أبو بكر 
  دون املذكور و عبد اهللا موىل أمساء هذا قد روى عنه عطاء بن أيب رباح أيضا قد ارتفع عنه إسم اجلهالة 

  باب قطع التلبية إذا رمى احلاج مجرة العقبة يوم النحر

و هو ابن أيب حرملة عن  ثنا علي حجر ثنا إمساعيل ـ يعين ابن جعفر ـ ثنا ابن جعفر ـ ثنا حممد - ٢٨٨٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : كريب موىل ابن عباس ـ قال كريب فأخربين عبد اهللا بن العباس أن الفضل أخربه 

  مل يزل يليب حىت رمى اجلمرة 



و خرجت طرق أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يزل يليب حىت رمى اجلمرة يف كتايب الكبري : قال أبو بكر 
هذه اللفظة دالة على أنه مل يزل يليب رمي اجلمرة بسبع حصيات إذ هذه اللفظة حىت رمى اجلمرة و حىت رمى مجرة 
العقبة ظاهرها حىت رمى مجرة العقبة بتمامها إذ غري جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال 

  ع حصيات رمى اجلمرة إذا رماها بسب: رمى اجلمرة و إمنا يقال 

  ل يليب حىت رمى مجرة بأول حصاة فلم يز: و روي عن ابن مسعود  - ٢٨٨٦
رمقت النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم : ثناه علي بن حجر أخربنا شريك عن عامر عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

  يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة بأول حصاة 
 عليه و سلم كان يقطع و لعله خيطر ببال بعض العلماء أن يف هذا اخلرب داللة على أن النيب صلى اهللا: قال أبو بكر 

التلبية عند أول حصاة يرميها من مجرة العقبة و هذا عندي من اجلنس الذي أعلمت يف غري موضع من كتابنا أن 
األمر قد يكون إىل وقت موقت يف اخلرب و الزجر يكون إىل وقت موقت يف اخلرب و ال يكون يف ذكر الوقت ما يدل 

ال أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره صلى اهللا عليه و سلم عن  على أن األمر بعد ذلك الوقت ساقط و
الصالة بعد الصالة حىت تطلع الشمس فلم يكن يف قوله داللة على أن الشمس إذا طلعت فالصالة جائزة عند 

ه طلوعها إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد زجر أن يتحرى بالصالة طلوع الشمس و غروهبا و النيب صلى اهللا علي
و إذا ارتفعت : و سلم قد أعلم أن الشمس تطلع بني قرين شيطان فزجر عن الصالة عند طلوع الشمس و قال 

فارقها فدهلم هبذه املخاطبة أن الصالة عند طلوعها غري جائزة حىت ترتفع الشمس و قد أمليت من هذا اجلنس 
  يث املصرح الذي حدثناه مسائل كثرية يف الكتب املصنفة و الدليل على صحة هذا التأويل احلد

  إسناده صحيح لغريه : قال األلباين 

حممد بن حفص الشيباين ثنا حفص بن غياث ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني عن ابن  - ٢٨٨٧
أفضت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عرفات فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة : عباس عن أخيه الفضل قال 

  كل حصاة مث قطع التلبية مع آخرها حصاة  يكرب مع
فهذا اخلرب يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة ال مع أوهلا فإن مل يفهم بعض طلبة العلم هذا اجلنس : قال أبو بكر 

مل يلب النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد أول : الذي ذكرنا يف الوقت فأكثر ما يف هذين اخلرب من أساس لو قال 
لىب بعد ذلك حىت رمى احلصاة السابعة فكل من يفهم العلم و حيسن الفقه و ال يكابر : ا و قال الفضل حصاة رماه

عقله و ال يعاند علم أن اخلرب هو من خيرب بكون الشيء أو بسماعه ال ممن يدفع الشيء و ينكره و قد بينت هذه 
  املسألة يف مواضع من كتبنا 

مث قطع التلبية مع " من طريق ابن عباس وليس فيه  ٢٢٤/  ٥لنسائي ورواه ا. إسناده صحيح : قال األعظمي 
مث قطع التلبية يف آخرها : من طريق ابن خزمية مثله قال البيهقي  ١٣٧/  ٥والسنن الكربى للبيهقي " . آخرها 

   ٥٣٣/  ٣وانظر الفتح . زيادة غريبة 

  باب ترك الوقوف عند مجرة العقبة بعد رميها يوم النحر

رأت على أمحد بن أيب سريح أن عمرو بن جممع أخربهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال ق - ٢٨٨٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي احلليفة يف حجة أو عمرة أهل فذكر : 



  حصاة و ال يقف مث ينصرف فيأيت مجرة العقبة فريميها بسبع حصيات يكرب مع كل : احلديث بطوله و قال 
  من طريق الزهري عن سامل )  ١٤٢ -احلج ( إسناده ضعيف وأصله يف البخاري : قال األعظمي 

  باب الرجوع من اجلمرة إىل مىن بعد رمي اجلمرة للنحر و الذبح

ة عن زيد بن ثنا حممد بن بشار ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب الربيع - ٢٨٨٩
مث أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلمرة : قال : علي عن أبيه عن عبد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب 

  هذا املنحر و مىن كلها منحر : فرماها مث أتى املنحر فقال 
  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب الرخصة يف النحر و الذبح أين شاء املرء من مىن

ذبح رسول اهللا صلى : ا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال ثن - ٢٨٩٠
  و مىن كلها منحر : اهللا عليه و سلم مبىن قال 

هذه اللفظة و مىن كلها منحر من اجلنس الذي أعلمت يف غري موضع من كتيب أن احلكم بالنظر و : قال أبو بكر 
مىن كلها منحر داللة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح : صلى اهللا عليه و سلم الشبيه واجب ألن يف قوله 

من مىن ولو كان على خالف مذهبنا يف احلكم بالنظري و الشبيه و كان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف 
بعينه كان الدليل الذي ال  املطليب يف هذه املسألة و زعم أن الدليل الذي ال حيتمل غريه أنه إذا خص يف إباحة شيء

مىن كلها منحر داللة : حيتمل غري من زعم أن ما كان غري الشيء بعينه حمظور كان يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 
على أن كلها ليس مبذبح و اتفاق اجلميع من العلماء على أن مجيع مىن مذبح كما خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

هبنا و بطالن مذهب خمالفتنا إذ حمال أن يتفق اجلميع من العلماء على خالف دليل قول إهنا منحر دال على صحة مذ
  النيب صلى اهللا عليه و سلم ال جيوز غريه 

  باب النهي عن احتضار املنازل مبىن إن ثبت اخلرب فإين لست أرعف مسيكة

  بعدالة و ال جرح و لست أحفظ هلا روايا إال ابنتها 

ة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة ثنا سلم بن جناد - ٢٨٩١
ـ يا نيب اهللا أال نيب مبىن بناء فيظلك ؟ قال : قال : عن عائشة قالت    ال مىن مناخ من سبق : تعين رجل 

  إسناده ضعيف مسيكة جمهولة : قال األعظمي 

  ة دفه نسيكه إىل غريهباب استحباب ذبح اإلنسان و حنر نسيكه بيده مع إباح

  ليذحبها أو ينحرها 



ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا جعفر بن حممد بن علي بن حسني بن علي بن أيب طالب عن  - ٢٨٩٢
أتينا جابر بن عبد اهللا : أبيه عن جابر بن عبد اهللا و ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد حدثنا جعفر حدثين أيب قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده ثالثة و ستني ـ يعين بدنة ـ فأعطى عليا فنحر ما غرب قال فنحر 
  و حنر علي ما بقي : و قال علي بن حجر 

  باب حنر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك و جهل السنة و مسى

  السنة بدعة جبهلة بالسنة 

نا يونس و ثنا الصنعاين ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس و ثنا زياد بن ثنا حممد بن بشار ثنا عبد األعلى ث - ٢٨٩٣
أخربنا : ثنا هشيم : أيوب ثنا إمساعيل ـ يعين ابن علية ـ ثنا يونس بن عبيد و ثنا الدورقي و حممد بن هشام قاال 

ابعثها قياما :  رأيت ابن عمر أتى علي رجل قد أناخ بدنته مبىن لينحرها فقال: يونس أخربين زياد بن جبري قال 
  مقيدة سنة حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  هذا حديث زياد بن أيوب 

و حنر رسول اهللا : ثنا علي بن شعيب ثنا أمحد بن إسحاق ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٢٨٩٤
  صلى اهللا عليه و سلم بيده سبع بدنات قياما 

لمت يف غري موضع من كتبنا يف ذكر العدد الذي ال يكون نفيا عما زاد خرب أنس من اجلنس الذي أع: قال أبو بكر 
على ذلك العدد و ليس يف قول أنس حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده سبع بدنات أنه مل ينحر بيده أكثر 

  من سبع بدنات ألن جابرا قد أعلم أنه قد حنر بيده ثالثة و ستني من بدنه 

  عند الذبح و النحر باب التسمية و التكبري

أن رسول : مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال  - ٢٨٩٥
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يضحي بكبشني أملحني أقرنني و يسمي و يكرب و لقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه 

  على صفاحها 

فقلت : مسعت أنس بن مالك يقول : نا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال ثنا علي بن خشرم أخرب - ٢٨٩٦
  نعم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضحي مبثله : له أنت مسعته ؟ قال 

  باب إباحة اهلدى من الذكران و اإلناث مجيعا

جنيح عن جماهد عن ابن  ثنا الفضل بن يعقوب اجلرزي ثنا عبد األعلى عن حممد عن عبد اهللا بن أيب - ٢٨٩٧
أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبمل أيب جهل يف هديه علم احلديبية و يف رأسه برة من فضة : عباس قال 

  كان أبو أهل أسلمه يوم بدر 
هذه اللفظة مجل أيب جهل من اجلنس الذي كنت أعلمت يف كتاب البيوع يف أبواب اإلفراس أن املال : قال أبو بكر 



اجعلوا بضاعتهم يف { : ضاف إىل املالك الذي قد ملكه يف بعض األوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعاىل قد ي
فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم هبا طعاما و إمنا كنت احتججت هبا ألن بعض خمالفينا زعم أن قول } رحاهلم 

بعينه فهو أحق به من سائر العرفاء فزعم أن هذا  إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه: النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  املال هو مال الوديعة و الغضب و ما مل يزل ملك صاحبه عنه و قد بينت هذه املسألة بيانا شافيا يف ذلك املوضع 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك و األوثان أهل احلرب منه

  م مغايظة هل

: ثنا حممد بن عيسى نا سلمة قال حممد و حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس قال  - ٢٨٩٨
أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية يف هداياه مجال أليب جهل يف رأسه برة من فضة ليغيظ املشركني 

  بذلك 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  هه الذبيحة للقبلة و الدعاء عند الذبحباب استحباب توجي

ثنا أمحد بن األزهر و كتبته من أصله ثنا يعقوب ثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب  - ٢٨٩٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبح يوم : املصري عن خالد بن أيب عمران عن أيب عياش عن جابر بن عبد اهللا 

إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات و األرض حنيفا و ما أنا من { : ني وجههما العيد كبشني مث قال ح
ال شريك له و بذلك أمرت و أنا أول املسلمني * إن صاليت و نسكي و حمياي و ممايت هللا رب العاملني } { املشركني 

 {  
  بسم اهللا اهللا أكرب اللهم منك و لك من حممد و أمته 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب إباحة اشتراك النفر يف البدنة و البقرة الواحدة و إن كان من يشترك يف البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من 
  قبائل شىت ليسوا من أهل بيت واحد مع الدليل أن سبع بدنة و سبع بقرة تقوم مقام شاة يف اهلدى 

و ثنا حممد بن معمر القيسي ثنا حممد ـ ابن ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا حيىي عن ابن جريح  - ٢٩٠٠
اشتركنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلج : بكر أخربنا ابن جريح أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول 

ت أرأي: و حنرنا يومئذ سبعني بدنة و قاال مجيعا فقال له رجل : و العمرة كل سبعة يف بدنة زاد عبد الرمحن يف حديثه 
: ما هي إال من البدن و خص جابر احلديبية و قال عبد الرمحن : البقرة اشترك فيها من يشترك يف اجلزور ؟ فقال 

اشتركنا كل سبعة يف بدنة و حنرنا سبعني بدنة يومئذ و : فنحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة و قال ابن معمر قال 
  الباقي لفظا واحدا 



خربنا ابن وهب أخربين عمر و بن احلارث و مالك بن أنس عن أيب الزبري عن ثنا يونس بن عبد األعلى أ - ٢٩٠١
  حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة : جابر بن عبد اهللا قال 

لى أن سبع بدنة و سبع بقرة مما باب إباحة اشتراك سبعة من املتمتعني يف البدنة الواحدة و البقرة الواحدة و الدليل ع
  استيسر من اهلدى إذ اهللا عز و جل أوجب على املتمتع ما استيسر من اهلدى إذا وجده 

ثنا بندار ثنا حيىي عن عبد امللك و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخربنا عبد امللك عن عطاء عن جابر  - ٢٩٠٢
قال متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يه و سلم و قال بندار كنا نتمتع يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عل: قال 

  سلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب اشتراك النساء املتمتعات يف البقرة الواحدة

أيب سلمة عن أيب ثنا حممد بن عبد اهللا بن ميمون باإلسكندرية ثنا الوليد عن األوزاعي عن حيىي عن  - ٢٩٠٣
  ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمن اعتمر من نساءه يف حجة الوداع بقرة بينهن : هريرة قال 
  إسناده صحيح لغريه : قال األلباين 

  باب إجازة الذبح و النحر عن املتمتعة بغري أمرها و علمها

مسعت عائشة : عيد يقول مسعت عمرة تقول ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال مسعت حيىي بن س - ٢٩٠٤
هذا حلم بقر ضحى رسول اهللا صلى : ما هذا ؟ قالوا : فلما كنا مبىن أتيت بلحم بقرة فقلت : رضي اهللا عنها تقول 

  اهللا عليه و سلم عن نساءه بالبقر 

  باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على اهلدى الواجب

يه و سلم يف حجته كن متمتعات خال عائشة اليت صارت قارنة إلدخاهلا احلج على العمرة إذ نساء النيب صلى اهللا عل
  ملا مل يتمكنها الطواف و السعي لعلة احليضة اليت حاضت قبل أن تطوف و تسعى لعمرهتا 

ابن أخربنا : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال مسعت الرمحن بن القاسم ح و ثنا علي بن خشرم  - ٢٩٠٥
: عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم و ثنا أبو موسى ثنا ابن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

  أضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نساءه بالبقرة 
ف قبل إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا و حاضت بسر: هذا لفظ عبد اجلبار و علي فأما أبو موسى فإنه قال 

فلما كنا مبىن أتيت بلحم بقر فقلت : افضي ما يفضي احلاج غري أن ال تطويف بالبيت قالت : أن تدخل مكة فقال هلا 
  ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أزواجه بالبقر : ما هذا ؟ قالوا : 

  باب ذكر الدليل على أن ال حظر يف أخبار جابر حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا



ه و سلم البدنة عن سبعة أن ال جتزىء البدنة عن أكثر من سبعة و هذا من اجلنس الذين كنت أعلمت يف غري علي
  موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشىيء ال تريد نفيا ملا زاد عن ذلك العدد 

عروة بن ثنا حممد بن عيسى ثنا سلمة قال حدثين حممد بن إسحاق عن حممد بن مسلم الزهري عن  - ٢٩٠٦
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام : الزبري عن املسور بن خمرمة و مروان بن احلكم إهنما حدثاه قاال 

احلديبية يريد زيارة البيت ال يريد قتاال و ساق معه اهلدى سبعني بدنة و كان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة 
كنا أصحاب : فيان عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال عن عشرة نفر قال حممد فحدثين األعمش عن أيب س

  احلديبية أربع عشر مائة 
  إسناده األول ضعيف لعنعنة ابن اسحق وإسناده اآلخر عن جابر حسن لتصرحيه بالتحديث : قال األلباين 

عروة عن  ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن الزهري عن - ٢٩٠٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج عام احلديبية يف بضع عشر مائة من أصحابه فلما : املسور بن خمرمة و مروان 

  كان بذي احلليفة قلد اهلدى و أشعره فأحرم منها فذكر احلديث 
بعمائة رجل ساق معه اهلدى سبعني بدنة و كان الناس سبعمائة رجل يريد س: قال أبو بكر يف خرب ابن إسحاق 

الذين حنر عنهم السبعني البدنة ال أن مجيع أصحابه الذين كانوا معه باحلديبية كانوا سبعمائة رجل من اجلنس الذي 
فالعلم } الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم { نقول إن إسم الناس قد يقع على بعض الناس كقوله تعاىل 

} مث أفيضوا من حيث أفاض الناس { الناس قد مجعوا هلم و كذلك قوله حميط أن كل الناس مل يقولوا و ال كل 
أفاض الناس بعض الناس ال مجيعهم و هذا باب : فالعلم حميط أن مجيع الناس مل يفيضوا من عرفات و إمنا أراد بقوله 

ا بضعة عشر وكانو: طويل ليس هذا موضعه و خرب ابن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل أال تسمعه قال يف اخلرب 
مائة فأعلم أن مجيع أهل احلديبية كانوا أكثر من ألف و ثالمثائة إذ البضع ما بني الثالث إىل العشر و هذا اخلرب يف 
ذكر عددهم شبيه خبرب أيب سفيان عن جابر أهنم كانوا باحلديبية أربع عشر مائة فهذا اخلرب يصرح أيضا أهنم كانوا 

و كان الناس سبعمائة رجل كانوا بعض الناس : على أن قوله يف خرب ابن إسحاق  ألفا و أربعمائة فدلت هذه اللفظة
الذين كانوا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلديبية ال مجيعهم فعلى هذا التأويل و هذه األدلة قد حنر من بعضهم 

تركنا يف اجلزور سبعة و إش: عن كل عشرة منهم بدنة حنر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو بقرة فقول جابر 
  يف البقرة سبعة يريد بعض أهل احلديبية 

  و خرب املسور و مروان اشترك عشرة يف بدنة أي سبعمائة منهم و هم نصف أهل احلديبية ال كلهم 
  : و قد روى احلسني بن واقد عن علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس قال 

يه و سلم يف سفر فحضر النحر فاشتركنا يف البقرة سبعة و يف البعري كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل: ـ  - ٢٩٠٨
  عشرة وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد ح 

  إسناده حسن : قال األلباين 

يف قسم الغنائم فعدل النيب صلى اهللا عليه و سلم عشرة من الغنم جبزور : و خرب رافع بن خديج  - ٢٩٠٩
  صحة هذه املسألة كالدليل على 



  باب استحباب املغاالة بثمن اهلدى و كرائمه إن كان شهم بن اجلارود ممن

  جيوز اإلحتجاج خبربه و هذا من اجلنس الذي قال املطليب 

أغالها مثنا و : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال : يف عقب خرب أيب ذر  - ٢٩١٠
و الفعل مضطر إىل أن يعلم أن كل ما عظمت رزيته عند املرء كان : قال يف عقب هذا اخلرب أنفسها عند أهلها ف

  أعظم لثواب اهللا إذا أخرجه هللا 

ثنا أمحد بن أيب احلرب البغدادي ثنا حممد بن سلمة عن أيب عيد الرحيم عن شهم بن اجلارود عن سامل  - ٢٩١١
يا : طى هبا ثالمثائة دينار فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أهدى عمر بن اخلطاب جنيبا له أع: عن أبيه قال 

  ال احنرها إياها : رسول اهللا إين أهديت جنيبة و إين أعطيت هبا ثالمثائة دينار أفأبيعها و أشترى بدنا فأحنرها ؟ قال 
: رود و قال بعضهم جهم بن اجلا: هذا الشيخ اختلف أصحاب حممد بن سلمة يف امسه فقال بعضهم : قال أبو بكر 

  شهم 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب ذكر العيوب اليت تكون يف األنعام فال جتزىء هديا و ال ضحايا إذا كان

  هبا بعض تلك العيوب 

ثنا حممد بن بشار ثنا حممد ـ يعين ابن جعفر ـ و حيىي ين سعيد و أبو داود و عبد الرمحن بن مهدي و  - ٢٩١٢
قلت : و الوليد قالوا ثنا شعبة قال مسعت سليمان بن عبد الرمحن قال مسعت عبيد بن فريوز قال ابن أيب عدي و أب

حدثين ما كره أو هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األضاحي فقال قال رسول اهللا صلى اهللا : للرباء 
أربع ال جيزىء يف األضاحي العوراء  عليه و سلم هكذا بيده و يدي أقصر من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

فإين أكره أن يكون نقص : البني عورها و املريضة البني مرضها و العرجاء البني ظلعها و الكسري اليت ال تنقى قال 
  فما كرهت فدعه و ال حترمه على غريك : يف األذن و القرن قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

دى و األضاحي زجر اختيار أن صحيح القرن و األذن أفضل من العضباء ال أن باب الزجر عن ذبح العضباء يف اهل
العضباء غري جمزية إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أعلم أن أربعا ال جتزىء دهلم هبذا القول أن ما سوى ذلك 

  األربع جائز 

عت جرى بن كليب ـ رجال منهم ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن قتادة قال مس - ٢٩١٣
فذكرت ذلك : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يضحي بأعضب القرن و األذن قال قتادة : ـ عن علي 

  لسعيد بن املسيب فقال العضب النصف فما فوق ذلك 
  القرن الداخل  العضب: ثنا بندار ثنا حممد بن خالد بن عثمة عن سعيد بن بشري عن قتادة عن شهر بن حوشب قال 

  إسناده ضعيف جلهالة جري ويف احلديث الذي قبله ما يشعر خبالف هذا احلديث فتأمل : قال األلباين 



باب النهي عن ذبح ذات النقص يف العيون و اآلذان يف اهلدى و الضحايا هنى ندب و إرشاد إذ صحيح العينني و 
  ىء و ال أن ناقص األذنني غري جمزىء األذنني أفضل ال أن النقص إذا مل يكن عور بني غري جمز

ثنا حممد بن عبد األعلى ثنا خالد يعين ابن احلارث و ثنا حممد بن بشار ثنا حممد قاال ثنا شعبة و ثنا أبو  - ٢٩١٤
موسى ثنا عبد الرمحن عن سفيان و شعبة و هذا حديث الصنعاين ـ أن سلمة بن كهيل أخربه قال مسعت حجية بن 

  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نستشرف العني و األذن : عت عليا يقول عدي الكندي يقول مس
  إسناده حسن : قال األعظمي 

ثنا حممد بن معمر القيسي ثنا وهب بن جرير حدثين أيب عن أيب إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية  - ٢٩١٥
إذا : العرج ؟ قال : ال يضرك قال : رن ؟ فقال عن سبعة فقال الق: أن رجال سأل عليا عن البقرة فقال : بن عدي 

  و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا أن نستشرف العني و األذن : بلغت املنسك قال 
  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

  باب الرخصة يف ذبح اجلذعة من الضان يف اهلدى و الضحايا بلفظ جممل غري

  مفسر 

ا معاذ بن هشام حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري حدثين بعجة بن عبد اهللا بن بدر اجلهين ثنا أبو موسى ثن - ٢٩١٦
فصارت يل : قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحايا بني أصحابه قال عقبة : عن عقبة بن عامر اجلهين قال 

  ضح هلا : يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صارت يل جذعة قال : جذعة فقلت 
خرجت متام أبواب الضحايا يف كتاب الضحايا و إمنا خرجت هذه األخبار اليت فيها ذكر الضحايا يف : ل أبو بكر قا

  هذا الكتاب ألن العلماء مل خيتلفوا أن كل ما جاز يف الضحية فهو جائز يف اهلدى 

  باب الرخصة يف اقتطاع حلوم اهلدي بإذن صاحبها

سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد اهللا بن حيىي عن عبد اهللا بن قرط  ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن - ٢٩١٧
  أعظم األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

و قدم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بدنات مخس أوست فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ هبا فلما وجبت جنوهبا قال 
  من شاء اقتطع : مة خفيفة مل أفهمها فسألت بعض من يليه فقال كل

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الدليل على أن اجلذعة إمنا جتزىء عند األعسار من املسن

ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم ثنا زهري و ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا سنان بن مطاهر عن زهري عن  - ٢٩١٨
ال تذحبوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال  أيب الزبري

  جذعة من الضان 



  باب الصدقة بلحوم اهلدى و جلودها و جالل البدن بذكر خرب جممل غري مفسر

أمرين النيب : ى عن علي قال ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن أيب جنيح عن جماهد عن ابن أيب ليل - ٢٩١٩
  صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أن أتصدق جبلودها و جالهلا و أراه قال و حلومها 

  باب قسم حلوم اهلدى و جلوده و جالله يف املساكني

قسم حلوم بدنه و و الدليل على أن خرب ابن عيينة جممل غري مفسر و أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر ب
  جلودها و أجلتها على املساكني دون األغنياء و الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض 

ثنا حممد بن معمر ثنا حممد بن بكر أنا ابن جريح أخربين احلسن بن مسلم أن جماهدا أخربه أن عبد  - ٢٩٢٠
يب صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يقوم على بدنه و أن الن: الرمحن بن أيب ليلى أخربه أن علي بن أيب طالب أخربه 

هل : أمره أن يقسم بدنه كلها حلومها و جلودها و جالهلا للمساكني و ال يعطي يف جزارهتا منها شيئا قلت للحسن 
  ال : مسى فيمن يقسم ذلك ؟ قال 

أمرين : الب إمنا أراد بقوله باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض و الدليل على أن علي بن أيب ط
  أن أقسم بدنه كلها أي خال ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت يف قدر فحسيا من املرق و أكال من اللحم 

  أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم من كل بدنة ببضعة احلديث : خرب جابر بن عبد اهللا : قال أبو بكر  - ٢٩٢١

  هلدى بذكر خرب جممل غري مفسرباب النهي عن إعطاء اجلازر أجره من ا

أمرين رسول : ثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة عن عبد الكرمي عن جماهد عن ابن أيب ليلى عن علي قال  - ٢٩٢٢
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أمرين أن ال أعطي اجلازر منها شيئا 

الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا زجر عن إعطاء باب ذكر اخلرب املفسر للفظة اجململة اليت ذكرهتا و 
  اجلازر من حلوم هديه على جزارهتا شيئا ال أن يتصدق من حلومها على اجلازر لو كان اجلازر مسكينا 

ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكرمي عن  - ٢٩٢٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يقوم على البدن و أمره أن ال يعطي : هد عن ابن أيب ليلى عن علي جما

  اجلزار من جزارهتا شيئا 
  على جزارهتا شيئا : و يف حديث وكيع 

  باب األكل من حلم اهلدي إذا كان تطوعا

جابر بن عبد اهللا و ثنا عبد اجلبار بن العالء و ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد ثنا جعفر حدثين أيب قال أتيت  - ٢٩٢٤
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كل : الزعفراين قال ثنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال 



  جزور ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت و أكلوا من اللحم و حسوا من املرق 
  هذا للحسن الزعفراين 

إذا حنر القارن و املتمتع بدنة : عن األكل من اهلدي الواجب أيأكل صاحبها منها ؟ فقلت سأل سائل : قال أبو بكر 
أو بقرة أو شركا يف بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة ألن الواجب عليه 

على ما بينت يف خرب السور و مروان و يف هدي القران و املتمتع سبع إحدامها إال عند من جييز البدنة عن عشرة 
خرب عكرمة عن ابن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به و له أن يأكل مما هو متطوع 

به من الزيادة كما يضحي متطوعا باألضحية فله أن يكل من ضحيته و على هذا املعىن ـ علمي ـ أكل النيب صلى 
وم بدنه ألنه حنر مائة بدنة و إمنا كان الواجب عليه أن كان قارنا سبع بدنة إال عند من جييز اهللا عليه و سلم من حل

البدنة عن عشرة ال أكثر و هو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعري بضعة يف قدر فحسا من املرق و أكل من اللحم 
يط أن كل من وجب عليه يف ماله شيء و إن ذبح لتمتعه أو لقرانه مل يكن عندي أن يأكل منها و العلم عندي كاحمل

جيب عليه هدى و له : لسبب من األسباب مل جيز له أن ينتفع مبا وجب عليه يف ماله و ال معىن لقول قائل إن قال 
أن يأكل أو بعضه ألن املرء إمنا له أن يأكل مال نفسه أو مال غريه بإذن مالكه فإن كان اهلدى واجبا عليه فمحال 

عليه و هو مال له يأكله وقود هذه املقالة يوجب أن املرء إذا وجبت عليه صدقة يف ماشيته أن له أن أن يقال واجب 
يذحبها فيأكلها و إن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه و يأكله و إن وجب عليه عشر مثار فله أن يأكله و هذا 

  ال يقوله من حيسن الفقه 

  ولباب اهلدي يضل فينحر مكانه آخر مث يوجد األ

أهنا ساقت بدنتني فأضلتهما فأرسل إليها : ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة  - ٢٩٢٥
  هكذا السنة يف البدن : ابن الزبري بدنتني فنحرهتما مث وجدت البدنتني األولتني فنحرهتما أيضا مث قالت 

  د عن القاسم بن حممد قال عائشة بدنتني مبثله سواء ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبو معاوية ثنا سعد بن سعي
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب صيام املتمتع إذا مل جيد اهلدي

ثنا أمحد بن املقدام ثنا وهب بن جرير ثنا جرير بن حازم عن حممد بن إسحاق حدثين ابن أيب جنيح عن  - ٢٩٢٦
قالة من الناس فخرجنا حجاجا حىت بيننا و بني أن حنل إال ليايل كثرت امل: جماهد و عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 

قائال أمرنا باإلحالل فريوح أحدنا إىل عرفة و فرجه يقطر منيا فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام 
ري ما استدبرت ما أباهللا تعلموين أيها الناس فأنا و اهللا أعلم باهللا و أتقاكم له و لوا استقبلت من أم: خطيبا فقال 

سقت هديا و حلللت كما أحلوا فمن مل يكن معه هدي فليصم ثالثة أيام وسبعة إذا رجع إىل أهله و من وجد هديا 
  فلينحر فكنا ننحر اجلزور عن سبعة 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم يومئذ يف أصحابه غنما فأصاب : و قال عطاء قال ابن عباس  - ٢٩٢٧
 وقاص تيسا فذحبه عن نفسه فلما وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن سعد بن أيب

: إصرخ أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : خلف فقام حتت ثدي ناقته فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 



احلج : فهل تدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : قال  البلد احلرام: فهل تدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : الشهر احلرام قال 
إن اهللا قد حرم عليكم دماءكم و أموالكم كحرمة شهركم هذا و : األكرب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

: كحرمة بلدكم هذا و كحرمة يومكم هذا فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجه و قال حني وقف بعرفة 
  هذا املوقف و كل مزدلفة موقف : موقف و قال حني وقف على قزح هذا املوقف كل عرفة 

  إسناده حسن : قال األلباين 

  باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح و استحباب التيامن يف احللق

  مع الدليل على أن شعر بين آدم ليس بنجس بعد احللق أو التقصري 

بن املسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أمحد بن حممد أخربنا األستاذ أخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي  - ٢٩٢٨
اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن خزمية 

ن عن ابن سريين ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي ثنا سفيان عن هشام بن حسا
ملا رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمرة و حنر هديه ناول احلالق شقه األمين : عن أنس بن مالك أنه قال 

  فحلقه مث ناوله أبا طلحة مث ناوله الشق األيسر فحلقه مث ناوله أبا طلحة و أمره أن يقسم بني الناس 

  لق على التقصري و إن كانباب فضل احللق يف احلج و العمرة و اختيار احل

  التقصري جائزا 

عن النيب صلى : ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب ـ يعين الثقفي ثنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  - ٢٩٢٩
و املقصرين قاهلا : اللهم إغفر للمحلقني قالوا : و املقصرين قال : اللهم إغفر للمحلقني قالوا : اهللا عليه و سلم قال 

  و املقصرين : ثا مث قال ثال

  باب تسمية من حلق النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجته 

ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن بكري أخربنا ابن جريح أخربين موسى بن عقبة عن نافع عن نافع ابن عمر  - ٢٩٣٠
حلق النيب صلى اهللا عليه و أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلق يف حجة الوداع و زعموا أن الذي : أنه أخربه 

  سلم معمر بن عبد اهللا بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حلق من اجلنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إىل اآلمر كما : قال أبو بكر 

يتول حلق رأس نفسه بيده بل أمر غريه فحلق تضيفه إىل الفاعل إذ العلم حميط أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 
  رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو اآلمر به 

  باب استحباب تقليم األظفار مع حلق الرأس



مع الدليل على أن األظافر إذا قصت مل يكن حكمها حكم امليتة و ال كانت جنسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما 
يثي إمنا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما قطع من البهيمة و هي حية قطع من احلي فهو ميت و خرب أيب واقد الل

فهو ميتة عند ذكر أهل اجلاهلية يف قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة اإلبل فكان قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  جوابا عن هذين الفعلني و ما يشبهما و هو يف معانيهما و اهللا أعلم 

ن ثنا بشر بن السري عن أبان العطار عن حيىي بن أيب كثري و ثنا حممد بن رافع ثنا موسى ثنا حممد بن أبا - ٢٩٣١
أن أباه شهد النيب صلى اهللا : بن إمساعيل أخربنا أبان ثنا حيىي أن أبا سلمة حدثه أن حممد بن عبد اهللا بن زيد أخربه 

 عليه و سلم رأسه يف ثوبه فأعطاه فقسم عليه و سلم عند املنحر هو و رجل من األنصار فحلق رسول اهللا صلى اهللا
  فإنه عندنا خمضوب باحلناء و الكتم أو بالكتم و احلناء : منه على رجال و قلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ـ ثنا أبان ثنا حيىي هبذا اإلسناد مثل - ٢٩٣٢ ـ يعين ابن هالل  ه و ثنا ثنا أمحد بن سيد الدرامي ثنا حسان 
: الدرامي ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا حيىي ثنا أبو سلمة أن حممد بن عبد اهللا بن زيد حدثه أن أباه حدثه قال الدرامي 

  مل يقل أحد أن أباه حدثه غري عبد الصمد : فذكر القصة و قال أبو بكر 

  باب إباحة التطيب يوم النحر بعد احللق و قبل زيارة البيت ضد قول من زعم

  ن التطيب حمظور حىت يزور البيت أ

: ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه مسع عائشة تقول و بسطت يدها  - ٢٩٣٣
  أنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي هاتني حلرمه حني أحرم و حلله قبل أن يطوف بالبيت 

محاد بن زيد و ثنا أمحد بن املقدام ثنا محاد عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد  ثنا أمحد بن عبده أخربنا - ٢٩٣٤
  طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن قبل أن يزور البيت : اهللا عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالتطيب الذي فيه مسك

قد أمليته يف أول الكتاب باب التطيب : كر خرب منصور بن زاذان عن عبد الرمحن بن القاسم قال أبو ب - ٢٩٣٥
  عند اإلحرام 

  باب الرخصة للحائض أن ينسك املناسك كلها يف حيضها خال الطواف بالبيت و

  الصالة 

: يه عن عائشة قالت حدثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال مسعت عبد الرمحن بن القاسم خيرب عن أب - ٢٩٣٦
فحضت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أنا : خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 



إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فاقضي ما يقضي احلاج غري أن : نعم قال : مالك أنفست ؟ قلت : أبكي فقال 
  ال تطوقي بالبيت 

  و مجيع ما حرم على احملرم بعد رمي اجلمرة يوم باب الرخصة يف اإلصطياد

النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة يف خرب عمرة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و إن مل تثبت 
هذه اللفظة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فخرب عائشة يف تطييبها النيب صلى اهللا عليه و سلم دال على أن 

جائز إذا جاز التطيب و خرب أم سلمة يصرح أن اإلصطياد بعد رمي اجلمرة مباح و هو قوله صلى اهللا  اإلصطياد
إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم اجلمرة أن حتلوا من كل ما حرمت منه إال من النساء خرجت : عليه و سلم 

  هذا الباب يف موضعه بعد خرب عكاشه بن حمصن يف هذا أيضا 

حممد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخربنا احلجاج بن أرطاة عن أيب بكر بن حممد عن عمره عن عائشة ثنا  - ٢٩٣٧
  إذا رميتم و حلقتم فقد حل لكم الطيب و الثياب إ ال النكاح : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 

أعلمت يف كتاب معاين القرآن أن اسم قوله إال النكاح يريد النكاح الذي هو الوطىء و قد كنت : قال أبو بكر 
  النكاح عند العرب يقع على العقد و على الوطىء مجيعا 

  إسناده حسن لغريه ألن له شاهدا من حديث ابن عباس : قال األعظمي 
   ٢٣٩وهو الصواب كما بينته يف الصحيحة " وحلقتم " حديث ابن عباس ليس فيه : قال األلباين 

أنا طيبت رسول اهللا : العالء ثنا سفيان عن عمرو قال مسعت ساملا يقول قالت عائشة  ثنا عبد اجلبار بن - ٢٩٣٨
  صلى اهللا عليه و سلم و سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحق أن تتبع 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

إذا رمى : عمر قال  ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرازق أخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر عن - ٢٩٣٩
الرجل اجلمرة بسبع حصيات و ذبح و حلق فقد حل له كل شيء إال النساء و الطيب قال سامل و كانت عائشة 

  طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : تقول قد حل له كل شيء إال النساء و قالت 
حلله قبل أن يطوف بالبيت داللة على أنه طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يف أخبار عائشة : قال أبو بكر 

إذا رمى اجلمرة و ذبح و حلق كان حالال قبل أن يطوف بالبيت خال ما زجر عنه من وطىء النساء الذي مل خيتلف 
  العلماء يف أنه ممنوع من وطء النساء حىت يطوف طواف الزيارة 

و احلالق إمنا هو مباح عند بعض العلماء قبل باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمى اجلمار و النحر و الذبح 
  زيارة البيت ملن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من مل يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة 

ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا شعيب ـ يعين ابن إسحاق عن هشام و هو ابن عروة ـ عن أم الزبري  - ٢٩٤٠
أن عباد بن عبد اهللا دخل إىل : م إهنا أخربته عن عائشة بنت عبد الرمحن أختها بنت عبد الرمحن بن احلارث بن هشا

عائشة بنت عبد الرمحن و هلما جارية متشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة و مل تطف بالبيت قبل عرفة 



س الطيب فقال و قد كانت أهلت باحلج و دفعت من عرفات و رمت اجلمرة فدخل عليها عباد و هي متشطها و مت
و إن فإنه ال حيل هلا فأنكرت : قد رمت اجلمرة و قصرت قال : أمتس الطيب و مل تطف بالبيت قالت عائشة : عباد 

إنه ال حيل الطيب ألحد مل يطف قبل عرفات و إن قصر و : ذلك عائشة فأرسلت إىل عروة فسألته عن ذلك فقال 
  رمى 

ل هلذا الفتيا أن الطيب إمنا حيل قبل زيارة البيت ملن قد طاف بالبيت قبل فعروة بن الزبري إمنا يتأو: قال أبو بكر 
الوقوف بعرفة و لو ثبت خرب عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم و حلقتم فقد حل لكم الطيب و الثياب إال النكاح 

يوم عرفة و من مل لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب و الثياب جلميع احلجاج بعد الرمي و احللق ملن قد طاف منهم 
يطف إال أن رواية احلجاج بن أرطأه عن أيب بكر بن حممد و لست أقف على مساع احلجاج هذا اخلرب من أيب بكر 

بن حممد إال أن يف خرب أم سلمة و عكاشة بن حمصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم اجلمار أن حتلوا من كل 
تطوفوا بالبيت صرمت كهيئتكم قبل أن ترموا اجلمرة و هذا لفظ خرب أم  ما حرمتم إال النساء فإذا أمسيتم قبل أن

  سلمة و أم عكاشة مثله يف املعىن فإذا حكم هلذا اخلرب على ظاهرة دل على خالف قول عروة الذي ذكرته 

طواف باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم و مبادرة بقضاء الواجب عن ال
الذي به يتم حج احلاج خوف أن يعرض للمرء ماال ميكنه طواف الزيارة معه و إن كان تأخري اإلفاضة عن يوم 

  النحر جائزا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرازق أخربنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  - ٢٩٤١
و كان ابن عمر يفيض يوم النحر مث يرجع فيصلي : ر مبىن قال نافع سلم أفاض يوم النحر مث رجع فصلى الظه

  الظهر ـ يعين مبىن ـ و يذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله 

  باب ذكر الدليل على أن وطىء حيل بعد ركعيت طواف الزيارة و إن كان الطائف

  مبكة قبل أن يرجع إىل مىن 

زي أن عمرو بن جممع الكندي أخربهم عن موسى بن عقبة عن نافع قرأت على أمحد بن أيب سريج الرا - ٢٩٤٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزور البيت فيطوف به أسبوعا و يصلي ركعتني و حتل له : عن ابن عمر قال 

  النساء 

  باب ترك الرمل يف طواف الزيارة للقارن و حكم املفرد يف هذا كحكم القارن

أن رسول اهللا صلى : د األعلى ثنا ابن وهب حدثين ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس ثنا يونس بن عب - ٢٩٤٣
  ال رمل فيه : اهللا عليه و سلم مل يرمل يف السبع الذي أفاض فيه و قال عطاء 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة



دخلنا على : نا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر عن أبيه قال ثنا حممد بن حيىي ث - ٢٩٤٤
جابر بن عبد اهللا فذكر احلديث بطوله و قال مث أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل البيت ـ يعين يوم النحر 

طلب فلوال أن يغلبكم الناس على إنزعوا بين عبد امل: ـ فأتى بين عبد املطلب و هم يسقون على زمزم ـ فقال 
  سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان ثنا عاصم عن الشعيب عن ابن عباس  - ٢٩٤٥
  شرب دلوا من ماء زمزم قائما 

هذا من اجلنس الذي قد أعلمت يف غري موضع من  أراد شرب من دلو ال أنه شرب الدلو كله و: قال أبو بكر 
فأوقع إسم الصالة على القراءة } و ال جتهر بصالتك { كتبنا أن إسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه كقوله 

قسمت الصالة بيين و بني عبدي نصفني مث ذكر فاحتة الكتاب : خاصة و كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا 
  م الصالة على قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة خاصة خاصة فأوقع إس

باب استحباب االستقاء من ماء زمزم إذ النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلم أنه عمل صاحل و أعلم أن لوال أن 
  يغلب املستقي منها على االستقاء لنزع معهم 

أن رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عباس ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد عن عكرمة  - ٢٩٤٦
يا فضل إذهب إىل أمك فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عليه و سلم جاء إىل السقاية فاستسقى فقال العباس 

إسقين فشرب منه مث أتى : يا رسول اهللا إهنم جيعلون أيديهم فيه فقال : إسقين فقال : سلم بشراب من عندها فقال 
لوال أن تغلبوا لنزعت حىت : إعملوا فإنكم على عمل صاحل مث قال : و يعملون أيديهم فيه فقال زمزم و هم يسقون 

  أضع احلبل على هذه ـ يعين عاتقه و أشار إىل عاتقه 
  هذا من اجلنس الذي تقول إن اإلشارة تقوم مقام النطق : قال أبو بكر 

  راباب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا مل يكن النبيذ مسك

ثنا حممد بن أبان ثنا حممد بن إبراهيم بن أيب عدي عن محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللا و ثنا أبو بشر  - ٢٩٤٧
: جاء أعرايب إىل السقاية فشرب نبيذا فقال : الواسطي ثنا خالد عن محيد عن بكر ـ و هذا حديث ابن أيب عدي 

ن اللنب و العسل أمن خبل أم من حاجة ؟ فقال ابن عباس و ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ و بنوا عمهم يسقو
إنه ليست بنا حاجة و ال خبل و لكن رسول اهللا صلى اهللا : علي بالرجل فأتى به فقال : ذاك بعد ما ذهب بصره 

عليه و سلم دخل املسجد و هو على بعريه و خلفه أسامه بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب مث ناول فضله 
  قد أحسنتم و أمجلتم و كذلك فافعلوا فنحن ال نريد أن نغري ذلك : فقال أسامة 

و هذا اخلرب من اجلنس الذي نقول يف كتبنا إن اهللا عز و جل يبيح الشيء بذكر جممل و يبني يف آية : قال أبو بكر 
لذي ذكره جممال ال أخرى على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم أن ما أباحه بذكر جممل أراد به بعض ذلك الشيء ا

مجيعه و كذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم يبيح الشيء بذكر جممل و يبينه يف وقت تال أن ما أمجل ذكره أراد به 
فأمجل يف } وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود { : بعض ذلك الشيء ال مجيعه كقوله 

ني يف غري هذا املوضع أنه إمنا أباح بعض املأكول و بعض املشوب ال مجيعه و هذه اآلية ذكر املأكول و املشروب وب



هذا باب طويل قد بينته يف غري موضع من كتبنا فالنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا مل 
  يكن مسكرا ألنه أعلم أن املسكر حرام 

  يارة للمتمتعباب السعي بني الصفا و املروة مع طواف الز

ـ  - ٢٩٤٨ ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا حدثه و ثنا الفضل بن يعقوب اجلزري ثنا حممد 
ـ ثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا قالت  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا : يعين ابن جعفر غندر 

وا بالعمرة بالبيت و بني الصفا و املروة مث حلوا مث طافوا طوافا فطاف الذين أهل: عليه و سلم يف حجة الوداع قالت 
  آخر بعد أن رجعو من مىن حلجهم 

خرب يونس بن عبد األعلى : باب ترك السعي بني الصفا و املروة مع طواف الزيارة للمفرد و القارن قال أبو بكر 
  عوا احلج و العمرة فإهنم طافوا طوافا واحدا و أما الذين مج: عن ابن وهب عن مالك يف الباب قبل هذا و قال فيه 

  باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهال بذكر خرب خمتصر غري متقصي و الدليل

  على أن ال فدية له 

ثنا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن  - ٢٩٤٩
: حلقت قبل أن أذبح قال : ل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر فقال جاء رج: عبد اهللا بن عمرو قال 
إن رجال سأل النيب : إرم وال حرج و قال املخزومي يف حديثه : و ذحبت قبل أن أرمي قال : إذبح و ال حرج قال 

  ن أرمي حنرت قبل أ: حلقت قبل أن أذبح فقال أيضا مث سأله آخر فقال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

: ثنا بشر بن معاذ العقدي و الصنعاين قاال ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٩٥٠
حلقت قبل : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأل يوم النحر مبىن فيقول ال حرج ال حرج فسأله رجل فقال 

  ال حرج :  رميت بعد ما أمسيت قال: أن أقبح فقال ال حرج و قال 
  ثنا نصر بن علي أخربنا يزيد بن زريع مبثله و قال إذبح و ال حرج 

  باب خطبة اإلمام مبىن يوم النحر بعد الظهر

ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى ـ يعين ابن يونس عن ابن جريح ح و ثنا حممد بن معمر ثنا حممد بن  - ٢٩٥١
ين عيسى بن طلحة يقول حدثين عبد اهللا بن عمرو بن بكر أخربنا ابن جريح قال مسعت ابن شهاب يقول حدث

يا رسول اهللا ما كنت : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بينما هو خيطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : العاص 
يا رسول اهللا ما كنت أحسب أن كذا قبل كذا هلؤالء : أحسب أن كذا و كذا قبل كذا و كذا مث آخر فقال 

  إفعل و ال حرج : الثالث فقال 
  إفعل و ال حرج : فما سئل يومئذ عن شيء إال قال : هذا حديث عيسى زاد ابن معمر يف حديثه 



يف خرب ابن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه و محيد بن عبد الرمحن عن أيب : قال أبو بكر  - ٢٩٥٢
  بطوله  خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر احلديث: بكرة 

حدثناه بندار ثنا أبو عامر ثنا قرة عن حممد بن سريين ثنا عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه و محيد بن عبد الرمحن عن 
  أيب بكرة 

  باب خطبة اإلمام على الراحلة

اد ثنا علباس بن عبد العظيم العنربي ثنا النضر بن حممد ثنا عكرمة ـ و هو ابن عمار ثنا اهلرماس بن زي - ٢٩٥٣
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن خيطب الناس و هو على ناقته العضباء و أنا رديف أيب : الباهلي قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف اجلماع يوم النحر بعد الزيارة

تيمي حدثتين عائشة قالت ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر عن األوزاعي حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث ال - ٢٩٥٤
إهنا حائض فقال رسول : أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله فقيل : 

  إهنا قد أفاضت فنفر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحابستنا هي ؟ فقالوا 

  لنحر مث يذكرهباب ذكر الناسي بعض نسكه يوم ا

حدثنا حممد بن بشار حدثين عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام ـ و هو عمران بن داود القطان ـ حدثين  - ٢٩٥٥
شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع : حممد بن جحادة عن زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك قال 

إنه نسي أن يطوف : إرم و ال حرج مث أتاه آخر فقال :  إنه نسي أن يرمي قال: ـ و هو خيطب جاءه رجل فقال 
إذبح و ال حرج فما : نسيت أن أذبح قال : طف و ال حرج مث أتاه آخر فقال : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  لقد أذهب اهللا احلرج إال امرءا اقترض من سلم فذاك حرج : ال حرج و قال : سئل عن شيء يومئذ إال قال 
  إسناده حسن : مي قال األعظ

  باب البيتوتة مبىن ليايل أيام التشريق

ـ يعين سليمان بن حسان ـ عن حممد بن إسحاق عن عبد  - ٢٩٥٦ ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد 
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آخر يومه حني صلى الظهر مث : الرمحن بن القاسم عن عائشة قالت 

ىن ليايل أيام التشريق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة و رجع فمكث مب
  يقف عند األوىل و عند الثانية فيطيل القيام و يتضرع مث يرمي الثالثة و ال يقف عندها 

يب صلى اهللا حني صلى الظهر ظاهرها خالف خرب ابن عمر الذي ذكرناه قبل أن الن: هذه اللفظة : قال أبو بكر 
عليه و سلم أفاض يوم النحر مث رجع فصلى الظهر مبىن و أحسب أن معىن هذه اللفظة ال تضاد خرب ابن عمر لعل 
عائشة أرادت أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آخر يومه حني صلى الظهر بعد رجوعه إىل مىن فإذا محل 

ن عمر و خرب ابن عمر أثبت إسنادا من هذا اخلرب و خرب عائشة ما خرب عائشة على هذا املعىن مل يكن خمالف خلرب اب



احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب و مل جيعل { تأولت من اجلنس الذي نقول إن الكالم مقدم و مؤخر كقوله 
هذا كقوله  و مثل هذا القرآن كثري قد بينت بعضه يف الكتاب معاين القرآن و سأبني باقيه إن شاء اهللا و} له عوجا 

أفاض رسول : فمعىن قول عائشة على هذا التأويل } و لقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم { 
حني صلى الظهر قبل قوله مث رجع كما : اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آخر يومه مث رجع حني صلى الظهر فقدم 

  و املعىن صورناكم مث خلقناكم  قدم اهللا عز و جل خلقناكم قبل قوله مث صورناكم
  إسناده ضعيف واملنت منكر ملعارضته رواية ابن عمر : قال األعظمي 

  باب الرخصة يف البيتوتة آلل العباس مبكة أيام مىن من أجل سقايتهم ليقوموا

  بإسقاط الناس منها 

أن : عمر عن نافع عن ابن عمر  ثنا حممد بن معمر ثنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريح حدثين عبيد اهللا بن - ٢٩٥٧
النيب صلى اهللا عليه و سلم أذن للعباس بن عبد املطلب استأذن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبيت مبكة ليايل 

  مىن من أجل سقايته فأذن له 

  باب النهي عن الطيب و اللباس إذا أمسى احلاج يوم النحر قبل أن يفيض و كل

  اجلمرة يوم النحر  ما زجر احلاج عنه قبل رمي

ثنا حممد بن بشار ثنا ابن أيب عدي أخربنا حممد بن إسحاق حدثين أبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة عن أبيه  - ٢٩٥٨
ملا كانت ليليت اليت يصري إيل رسول اهللا : و عن أمه زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة حيدثانه ذلك مجيعا عنها قالت 

مساء يوم النحر فصار إيل قالت فدخل علي وهب و معه رجال من آيل أيب أمية صلى اهللا عليه و سلم فيها 
ال و اهللا يا : لوهب هل أفضت بعد يا أبا عبيد اهللا ؟ قال : متقمصني فقالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و مل يا رسول اهللا ؟ قال : و نزع صاحبه قميصه من رأسه قالوا : رسول اهللا قال فانزع القميص فنزعه من رأسه قال 
هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم اجلمرة أن حتلوا من كل ما حرمتم منه إال من النساء فإذا أمسيتم قبل أن : 

  تطوفوا هبذا البيت صرمت حرما كهيئتكم قبل أن ترموا اجلمرة 
  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

  باب النهي عن صوم يوم الفطر و مي النحر

ثنا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن قاال ثنا سفيان عن الزهري عن أيب عبيد و قال  - ٢٩٥٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب فقال : موىل ابن أزهر قال : املخزومي 

األضحى فتأكلون فيه من نسككم خرجت  عن صيام هذين اليومني أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم و أما يوم
  هذا الباب بتمامه يف كتاب الصيام كتايب الكبري 

أبو عبيد هذا اختلف الرواة يف ذكر والئه فقال بعض الرواة موىل عبد الرمحن بن عوف و مثل هذا : قال أبو بكر 



موىل : عتقه فقال بعضهم ال يكون عندي متضاد قد جيوز أن يكون ابن أزهر و عبد الرمحن بن عوف اشتركا يف 
  موىل ابن أزهر ألن والءه ملعتقيه مجيعا : عبد الرمحن بن عوف و قال بعضهم 

  باب النهي عن صيام أيام التشريق بداللة ال بتصريح

ثنا أمحد بن عبدة الضيب عن محاد بن زيد عن عمرو ح و ثنا سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان عن عمرو  - ٢٩٦٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره أن ينادي أيام التشريق : بن مطعم عن بشر بن سحيم عن نافع بن جبري 

ـ و قال املخرمي بعثه أيام مىن أن ينادي ال يدخل اجلنة إىل نفس مؤمنة و إهنا أيام أكل و شرب قد خرجت هذا 
  الباب بتمامه كتاب الصوم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  يام التشريق بتصريح ال بكنابة و ال بداللة من غريباب الزجر عن صوم أ

  تصريح 

ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخربين ابن هليعة و مالك بن أنس عن ابن اهلاد عن أيب رمة موىل  - ٢٩٦١
 دخلت مع عبد اهللا بن العاص على أبيه يف أيام التشريق فإذا هو يتغذى فدعانا إىل: عقيل بن أيب طالب أنه قال 

أما علمت إن هذه األيام اليت هنى رسول اهللا صلى اهللا : إين صائم فقال له عمرو : طعام فقال له عبد اهللا بن عمرو 
  عليه و سلم عن صومهن و أمر بفطرهن فأمرهم فافطروا 

  أحدمها يزيد على اآلخر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ن قد أقام مبكة إقامة جيب عليه إمتام الصالة بذكر خرب غلظ باب سنة الصالة مبىن للحاج من غري أهل مكة و غري م
يف االحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصالة مبىن ألهل اآلفاق و أهل مكة مجيعا ركعتني كصالة املسافر 

  سواء 

بن جنادة ثنا ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا ابن منري و ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى ح و ثنا سلم  - ٢٩٦٢
أبو معاوبة و ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان و ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو معاوية و جرير كلهم عن 

صلى : األعمش غري أن يف حديث الثوري عن سليمان ـ و هو األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني و مع أبو بكر ركعتني و مع صليت مع رس: عثمان مبىن أربعا فقال عبد اهللا 

  عمر ركعتني مث تفرقت بكم الطرق فوددت إن من أرفع ركعات ركعتني متقبلتني 
  هذا لفظ حديث سلم بن جنادة 

هللا قال رسول اهللا صلى ا: ثنا حممد بن العالء ثنا أبو خالد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر  - ٢٩٦٣
  عليه و سلم و أبو بكر و عمر مبىن ركعتني و عثمان صدرا من إمارته 



باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا صلى هبا ركعتني ألنه كان مسافرا غري مقيم إذ هو صلى 
خرب : الصالة قال أبو بكر  اهللا عليه و سلم كان من أهل املدينة و إمنا قدم مكة حاجا مل يقم هبا إقامة جيب عليه إمتام
  حيىي بن إسحاق عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يزل يصلي ركعتني حىت رجع 

فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعا و يف السفر ركعتني فصرح أن : و خرب ابن عباس  - ٢٩٦٤
  واء فرض الصالة مبىن على املقيم أربعا كهو على غري من هو مما س

فرضت الصالة أول ما فرضت ركعتني مث زيد يف صالة احلضر مصرح أن احلاضر مبىن : و خرب عائشة  - ٢٩٦٥
  عليه إمتام الصالة ليس له قصر الصالة إذا كان حاضرا ال مسافرا 

  و قد كنت بينت يف كتاب الصالة معىن خرب حيىي بن أيب إسحاق عن أنس : قال أبو بكر 
عائشة داللة بينة على أن الواجب على أهل مكة و من أقام هبا من غري أهلها أنه جيب عليه  و يف خرب ابن عباس و

  إمتام الصالة مبىن إذ هو مقيم ال مسافر ألن فرض املقيم أربعا 
فال جيوز لغري املسافر و لغري اخلائف يف القتال قصر الصالة و أهل مكة و من قد أقام هبا من غري أهلا إقامة جيب عليه 

  متام الصالة إذا خرجوا إىل مىن ناوين الرجوع إىل مكة غري مسافرين فغري جائز هلم قصر الصالة مبىن إ

  باب فضل يوم القر و هو أول أيام التشريق

قال : ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد اهللا بن جنى عن عبد اهللا بن قرط قال  - ٢٩٦٦
  أعظم األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر : عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا 

  باب بدء رمي النيب اجلمار و العلة اليت رماها بدأ قبل عود

ثنا أمحد بن سعيد الدرامي ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا أبو محزة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن  - ٢٩٦٧
 صلى اهللا عليه و سلم فذهب به لرييه املناسك فانفرج له ثبري جاء جربيل إىل رسول اهللا: جبري عن ابن عباس قال 

فدخل مىن فأراه اجلمار مث أراه عرفات فتتبع الشيطان لنيب صلى اهللا عليه و سلم عند اجلمرة فرما بسبع حصيات 
بع حصيات حىت ساخ مث تبع له يف اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حىت ساخ مث تبع له يف مجرة العقبة فرماه بس

  حىت ساخ فذهب 
  رواه الطرباين يف الكبري وفيه عطاء بن السائب قد اختلط :  ٢٦٠/  ٣إسناده ضعيف قال اهليثمي : قال األعظمي 

  باب وقت رمي اجلمار أيام التشريق

 ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن ابن جريح و ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد ح و ثنا عبد اهللا بن سعيد - ٢٩٦٨
األشج حدثين ابن إدريس ح و ثنا حممد بن معمر ثنا حممد ـ يعين ابن بكر ـ مجيعا عن ابن جريح قال أخربين أبو 

كان النيب عليه السالم يرم يوم النحر ضحى و أما بعد ذلك فبعد زوال : الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 
  الشمس 

  جابر  زاد األشج عن أيب الزبري عن: و قال أبو كريب 



ال أرمي حىت ترفع : ثنا حممد بن العالء ثنا ابن خوار ـ يعين محيدا الكويف ـ عن ابن جريح قال  - ٢٩٦٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك : الشمس أن جابر بن عبد اهللا قال 

  فعند الزوال 
  ابن خوار حفظ عطاء يف هذا اإلسناد هذا حديث غريب إن كان : قال أبو بكر 
  إسناده ضعيف لضعف ابن خوار وقد خولف يف إسناده عند مسلم وغريه : قال األلباين 

  باب ذكر البيان أن رمي اجلمار إمنا أراد إلقامة ذكر اهللا ال للرمي فقط

ثنا القاسم بن حممد عن ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى بن يونس عن عبيد اهللا ـ و هو ابن أيب زياد ـ  - ٢٩٧٠
إمنا جعل الطواف بالبيت و بني الصفا و املروة و رمي اجلمار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت 

  إلقامة ذكر اهللا 

باب التكبري مع كل حصاة يرمي هبا اجلمار و الوقوف عند اجلمرة األوىل و الثانية مع تطويل القيام و التضرع و 
  وف عند مجرة العقبة بعد رميها أيام مىن ترك الوق

ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد ـ و هو سليمان بن حيان ـ عن حممد بن إسحاق عن عبد  - ٢٩٧١
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آخر يومه حني صلى صالة : الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال 

ليايل أيام التشريق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل  الظهر مث رجع فمكث مبىن
  حصاة و يقف عند األوىل و عند الثانية فيطيل القيام و يتضرع مث يرمي الثالثة و ال يقف عندها 

  باب الوقوف عند اجلمرة األوىل و الثانية بعد رميها

أمامها ال خلفها و ال عن ميينها و ال عن مشاهلا و الوقوف عند الثانية  الدليل على أن الوقوف بعد رمي األوىل منهما
  ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة يف الوقفني مجيعا و رفع اليدين يف الوقفني مجيعا 

أن رسول : ثنا حممد بن حيىي و احلسني بن علي البسطامي قاال نا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري  - ٢٩٧٢
هللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رمى اجلمرة اليت تلي مسجد مىن يرميها بسبع حصيات فيكرب كلما رمى حبصاة مث ا

تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو و كان يطيل الوقوف مث يأيت اجلمرة الثانية فريميها بسبع حصيات 
الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو مث يأيت اجلمرة  يكرب كلما رمى حبصاة مث ينحدر ذات اليسار مما يلي

مسعت : اليت عند العقبة فريميها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث ينصرف و ال يقف عندها قال الزهري قال 
  سامل بن عبد اهللا حيدث مبثل هذا عن أبيه صلى اهللا عليه و سلم قال و كان ابن عمر يفعله 

: أخربنا يونس و قال يف مجرة العقبة يكرب كلما رمى حبصاة مث ينصرف و ال يقف عندها و قال قال البسطامي قال 
  حيدث مبثل هذا احلديث عن أبيه و الباقي مثل لفظ حممد بن حيىي سواء 

  باب خطبة اإلمام أوسط أيام التشريق



ر ـ ثنا أبو عاصم ثنا ربيعة ثنا حممد بن بشار و إسحاق بن زياد بن يزيد العطار ـ و هذا حديث بندا - ٢٩٧٣
خطبنا رسول : بن عبد الرمحن بن حصن حدثتين جديت سراء بنت نبهان ـ و كانت ربة بيت يف اجلاهلية ـ قالت 

أليس املشعر احلرام ؟ : اهللا و رسوله أعلم قال : أي بلد هذا ؟ قلنا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الرؤوس فقال 
فإن : بلى قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟ قلنا : اهللا و رسوله أعلم قال : هذا ؟ قلنا  فأي يوم: بلى قال : قلنا 

و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف : دماءكم زاد إسحاق ـ و أعراضكم و قاال 
  لغت فليبلغ أدناكم أقصاكم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل ب: بلدكم هذا زاد إسحاق 

  ويوم الرؤوس هو ثاين أيام التشريق : إسناده ضعيف جلهالة ربيعة : قال األلباين 

  باب ذكر تعليم اإلمام يف خطبته يوم النفر األول كيف ينفرون كيف يرمون و

  تعليمهم باقي مناسكهم 

موسى بن ثنا حممد بن حيىي حبديث غريب غريب حدثين إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أيب قرة  - ٢٩٧٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : طارق عن ابن جريح حدثين عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر 

سلم حني رجع من عمرة اجلعرانة بعث أبا بكر على احلج فأقبلنا معه حىت إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى 
فلما كان يوم النفر األول قام أبو : ذكر احلديث بطوله و قال ليكرب مسع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبري ف

بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون و كيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على 
  الناس حىت ختمها 

  إسناده ضعيف لعنعنة ايب الزبري فإنه مدلس : قال األلباين 

  الليلباب الرخصة للرعاء يف رمي اجلمار ب

أن : ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أيب بداح عن أبيه  - ٢٩٧٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل و أن جيمعوا الرمي 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما و يدعوا يوما

أن النيب : ثنا عبد اجلبار بن العالء عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن أيب البداح بن عدي عن أبيه  - ٢٩٧٦
  صلى اهللا عليه و سلم رخص للرعاة أن يرموا يوما و يدعوا يوما 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

لك بن أيب بكر عن أيب البداح ثنا علي بن خشرم أخربنا ابن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد امل - ٢٩٧٧
  مبثل هذا احلديث : عن أبيه 



ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية ثنا روح بن القاسم عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن أيب البداح  - ٢٩٧٨
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص للرعاة أن يرموا اجلمار يوما و يرعوا يوما : بن عدي عن أبيه 

اب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا رخص للرعاء يف ترك رمي اجلمار يوما و يرعوا يوما يف ب
يومني من أيام التشريق اليوم األول يرعوا فيه و يرموا يوم الثاين مث يرموا يوم النفر ال أنه رخص هلم يف ترك رمي 

منا جيمعون بني رمي أول يوم من أيام التشريق و اليوم الثاين فريموهنا اجلمار يوم النحر و ال يوم النفر اآلخر و إهنم إ
  يف أحد اليومني إما يوم األول و إما يوم الثاين من أيام التشريق 

ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن مالكا أخربه عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد عن أبيه أن  - ٢٩٧٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص لرعاة اإلبل يف البيتوتة يرمون يوم : أبيه  ابن عاصم بن عدي أخربه عن

  النحر مث يرمون الغد أو من بعد الغد ليومني مث يرمون يوم النفرة 
أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي و من قال عن أيب البداح بن عدي نسبه إىل جده و عاصم بن : قال أبو بكر 

  ين صاحب قصة اللعان املذكور يف خرب سهل بن سعد الساعدي عدي هذا هو العجال
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب وقت النفر من مىن آخر أيام التشريق

أخربنا الشيخ الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أمحد بن حممد قال أخربنا  - ٢٩٨٠
ن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن األستاذ أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمح

إسحاق بن خزمية ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا يونس بن عبد األعلى الصديف أخربنا ابن وهب أخربين 
ه و سلم صلى أن رسول اهللا صلى اهللا علي: عمرو بن احلارث أن قتادة بن دعامة أخربه عن أنس بن مالك أنه حدثه 

  الظهر و العصر و املغرب و العشاء و رقد رقدة باحملصب مث ركب إىل البيت فطاف به 
  هذا حديث غريب بصري مل يروه غري عمرو بن احلارث : قال أبو بكر 
  قرأ علي أبو موسى هذا قال كتب إيل أمحد بن صاحل عن ابن وهب : قال أبو بكر 

  بالنيب صلى اهللا عليه و سلم  باب استحباب النزول باحملصب استنانا

ثنا أبو عمار احلسني بن حريث ثنا الوليد بن مسلم حدثين األوزاعي حدثين الزهري حدثين أبو سلمة بن  - ٢٩٨١
حنن نازلون غدا اخليف : قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و حنن مبىن : عبد الرمحن حدثين أبو هريرة قال 

حني تقامسوا و إمنا هو حيث تقامسوا ـ على الكفر و ذلك أن قريشا و كنانة حتالفوا على : ر بين كنانة قال لنا بندا
بين هاشم و بين املطلب أن ال يناكحوهم و ال يبايعوهم حىت يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ يعين 

  بذلك احملصب 

بشر بن بكري ثنا األوزاعي حدثين ابن شهاب عن أيب ثنا يونس بن عبد األعلى و حممد بن نصر قاال ثنا  - ٢٩٨٢
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مبثله : سلمة عن أيب هريرة 



أن ال تناكحوهم و ال يكون بينهم : ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر أخربين األوزاعي عن ابن شهاب مبثله غري أهنم قالوا 
  ى اهللا عليه و سلم و بينهم شيء حىت يسلموا إليهم رسول اهللا صل

  حيث تقامسوا على الكفر : قال الربيع و يونس 
  حني أقسموا على الكفر : و قال حبر 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان أعلمهم و هو مبىن أن ينزل باألبطح و أن أبا رافع 
  : أراد بقوله 

ليه و سلم ومل يأمرين فجاء فنزل أي ومل يامرين بضرب القبة أنا ضربت قبة رسول اهللا صلى اهللا ع: ـ  - ٢٩٨٣
  يف ذلك املوضع ال أنه أراد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نزل األبطح لعلة ضرب القبة 

أن : ثنا حممد بن عزيز األيلي أن سالمة حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ٢٩٨٤
ه و سلم قال ـ حني أراد أن ينفر من مىن ـ حنن نازلون غدا إن شاء اهللا خبيف بين كنانة رسول اهللا صلى اهللا علي

  حيث تقامسوا على الكفر ـ يعين بذلك احملصب ـ مث ذكر احلديث مبثل حديث يونس سواء 
عن أيب سؤال النيب صلى اهللا عليه و سلم أين ينزل غدا يف حجته إمنا هو عن الزهري عن أيب سلمة : قال أبو بكر 

ال يرث املسلم الكافر و ال الكافر املسلم فهو عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن : هريرة فأما آخر القصة 
  أسامة و معمر فيما أحسب وامها يف مجعه القصتني يف هذا اإلسناد و قد بينت علة هذا اخلرب يف كتاب الكبري 

عمر عن الزهري عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أخربنا م - ٢٩٨٥
و هل ترك لنا عقيل منزال ؟ مث قال : قلت يا رسول اهللا أين تنزل غدا و ذلك يف حجته ـ قال : أسامة بن زيد قال 

حنن نازلون غدا خبيف بن كنانة حيث قامست قريش على الكفر و ذلك أن بين كنانة حالفت قريشا على بين : 
ال يرث : و اخليف الوادي قال مث قال : ال يناكحوهم و ال يبايعوهم و ال يؤووهم قال معمر قال الزهري هاشم أن 

  الكافر املسلم و ال املسلم الكافر 

ثنا خبرب ابن رافع الذي ذكرت نصر بن علي اجلهضمي و عبد اجلبار بن العالء و علي بن خشرم قال  - ٢٩٨٦
أخربنا سفيان بن عيينة و قال ابن خشرم أخربنا ابن عيينة عن صاحل بن كيسان  :عبد اجلبار ثنا سفيان و قال نصر 

ضربت قبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألبطح و مل يأمرين أن أنزل : عن سليمان بن يسار عن أيب رافع قال 
  األبطح فجاء فنزل 

و إمنا جئت فضربت قبته فجاء فنزل و قال مل يأمرين أن أنزل األبطح : هذا حديث نصر و قال علي قال أبو رافع 
مل يأمرين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أضرب قبته إمنا ضربت قبة النيب صلى اهللا عليه و سلم باألبطح : عبد اجلبار 

و كان أبو رافع عل ثقل و كان النيب صلى اهللا عليه و سلم منزله حني جاء من املدينة : فنزل و زاد عبد اجلبار قال 
  فجئت قبته فجاء فنزل : أعلى مكة قال أبو رافع ب



باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا نزل باألبطح ليكون أمسح خلروجه و إن كان قد أعلمهم و 
هو مبىن أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن احلج الذي يكون تاركه عاصيا أو يوجب ترك نزوله 

  هديا 

إمنا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا هشام حدثين أيب عن عائشة قالت  - ٢٩٨٧
  سلم احملصب ليكون أمسح خلروجه فمن شاء نزله و من شاء تركه 

نزول احملصب ليس من : ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  - ٢٩٨٨
  إمنا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليكون أمسح خلروجه السنة 

ليس من السنة تريد ليس من السنة اليت جيب على الناس اإلئتمام بفعله صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر قوهلا 
اإلستنان  إذ كل ما فعله صلى اهللا عليه و سلم و إن كان من فعل املباح ـ فقد يقع عليه اسم السنة أي أن للناس

  به إذ هو مباح و إن مل يكن عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل 

  باب ذكر الدليل على أن اإلسم قد ينفى عن الشىيء إذا مل يكن واجبا و إن

  كان الفعل مباحا 

أخربنا و : ثنا عبد اجلبار بن العالء و سعيد بن عبد الرمحن و أمحد بن منيع و علي ابن خشرم قال علي  - ٢٩٨٩
ليس احملصب بشىيء إمنا هو منزل نزله : ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس : خرون قال اآل

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليس احملصب بشيء أراد ليس بشيء جيب على الناس نزوله فنفى اسم الشيء عنه : قال أبو بكر قول ابن عباس 

علم حميط أن نزول احملصب فعل و اسم الشيء واقع على الفعل و إن كان على املعىن الذي ترمجت الباب إذ ال
  الفعل مباحا و ال واجبا 

باب استحباب النزول باحملصب و إن مل يكن ذلك واجبا إذ اخللفاء الراشدون املهديون الذين أمر النيب صلى اهللا 
  اهللا عليه و سلم ـ بالنزول به  عليه و سلم بالعض بالنواجذ على سنته و سنتهم ـ قد اقتدوا بالنيب صلى

ثنا حممد بن رافع و حممد بن حيىي حممد بن سهل بن عسكر قالوا ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد اهللا عن نافع  - ٢٩٩٠
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر و عثمان ينزلون األبطح : عن ابن عمر قال 

بن رافع و حممد بن سهل قالوا ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن أيوب عن و ثنا حممد بن حيىي و حممد  - ٢٩٩١
  مثله : نافع عن ابن عمر 

  باب استحباب الصالة باحملصب إذا نزله املرء

  من هذا الباب قد أمليته قبل : خرب الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس : قال أبو بكر  - ٢٩٩٢



أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل البطحاء : ري عن نافع عن ابن عمر و روي عبد اهللا بن عمر العم - ٢٩٩٣
عشية النفر و أن أبا بكر و عمر كانا يفعالنه و كان ابن عمر يفعله حىت هلك فصلى هبا الظهر و العصر و املغرب 

  و العشاء 
  ثنا الصنعاين ثنا املعتمر قال مسعت عبد اهللا 

رأيت : سن بن موسى عن زهري عن أيب إسحاق عن ابن أيب جحيفة عن أبيه قال ثنا أمحد بن منيع ثنا احل - ٢٩٩٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى باألبطح صالة العصر ركعتني 

  و خرب عمرو بن احلارث عن قتادة عن أنس من هذا الباب 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

صر الصالة باألبطح بعدما نفر من مىن ضد قول من حيكي لنا باب ذكر البيان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق
  عنه من أهل عصرنا أن احلاج إذا قفل راجعا إىل بلده عليه إمتام الصالة 

أتيت النيب : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال  - ٢٩٩٥
فخرج بالل بفضل وضوئه فبني ناضح و نائل فأذن بالل : يف قبة له محراء قال صلى اهللا عليه و سلم باألبطح و هو 

مث ركزت له عنزة فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم و عليه : فكنت أتتبع فاه هكذا و هكذا يعين ميينا و مشاال قال 
العصر ركعتني متر املرأة و جبة له محراء أو حلة له محراء فكأين أنظر إىل بريق ساقيه فصلى إىل العنزة الظهر أو 

  احلمار و الكلب و راها ال مينع مث مل يزل يصلي ركعتني حىت أتى املدينة 
  خرجت طرق خرب حيىي بن أيب إسحاق عن أنس يف غري هذا املوضع : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

خرجنا :  إسحاق عن أنس بن مالك قال ثنا أمحد بن عبدة أخربنا عبد الوارث عن حيىي ـ و هو ابن أيب - ٢٩٩٦
: مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة إىل مكة وكان يصلي بنا ركعتني ركعتني حىت رجعنا إىل املدينة قال 

  أقمنا هبا عشرا : هل أقمتم مبكة شيئا ؟ قال : قلت له 

  ليهباب استحباب اإلدالج باإلرحتال من احلصبة إقتداء بفعل املصطفى ع

  السالم 

ـ يعين بن عبد اهللا ـ ثنا منصور عن إبراهيم قال قال األسود  - ٢٩٩٧ ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا زياد 
  لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مدجلا من األبطح و هو يصعد و أنا أنزل أو ينزل و أنا أصعد : قالت عائشة 

خرجنا مع : في ـ ثنا أفلح قال مسعت القاسم بن حممد عن عائشة ثنا بندار ثنا أبو بكر ـ يعين احلن - ٢٩٩٨
ـ يعين من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث بطوله و قال يف اخلرب  فأذن بالرحيل يف أصحابه 

  احملصب ـ فارحتل الناس فمر بالبيت قبل صالة الصبح فطاف به مث خرج فركب مث انصرف متوجها إىل املدينة 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني وقد أخرجاه عن أفلح : األلباين  قال



  باب األمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص

أمر الناس أن يكون : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال  - ٢٩٩٩
  آخر عهدهم بالبيت 

كان الناس : سفيان عن سليمان األحول عن طاووس عن ابن عباس ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا  - ٣٠٠٠
  ال ينفر أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت : ينصرفون كل وجه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باب الدليل على أن اللفظة اليت ذكرهتا يف خرب ابن عباس لفظ عام مراده خاص و الدليل على أن النيب صلى اهللا 
ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت خال احلائض بذكر لفظة عام مرادها خاص : سلم إمنا أراد بقوله  عليه و

  يف ذكر احليض 

من حج فليكن آخر عهده : ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال  - ٣٠٠١
  رخص هلن بالبيت إال احليض فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب ذكر الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا رخص للحيض يف النفر بال وداع إذا كن قد أفضن قبل 
  ذلك مث حضن 

أن صفية حاضت فذكر ذلك : ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٣٠٠٢
  فال إذا فلتنفر : إهنا حاضت بعد ما أفاضت قال : أحابستنا هي ؟ فقلت : اهللا عليه و سلم فقال لرسول اهللا صلى 

  باب استحباب دخول الكعبة و الذكر و الدعاء فيها

: قلت لعطاء : ثنا حممد بن معمر بن ربعي ثنا حممد ـ يعين ابن بكر الربساين أخربنا ابن جريج قال  - ٣٠٠٣
: مل يكن ينهي عن دخوله و لكن مسعته يقول : ا أمرمت بالطواف و مل تؤمروا بدخوله ؟ قال مسعت ابن عباس يقول إمن

أخربين أسامة بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل البيت دعا يف نواحيه كلها قلت نواحيها أزواياها 
  بل يف كل قبلة من البيت : ؟ قال 

  بل من الكعبة عند دخوهلا و الذكر وباب وضع الوجه و اجلبني على ما استق

  االستغفار 

أنه دخل : ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبد امللك بن أيب سليمان ثنا عطاء عن أسامة بن زيد  - ٣٠٠٤
هو و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البيت فأمر بالال فأجاف الباب و البيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حىت 

السطوانتني اللتني تليان الباب باب الكعبة و جلس فحمد اهللا و أثىن عليه و سأله و استغفر مث قام حىت أتى ما أتى ا
استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه و جسده على الكعبة فحمد اهللا و أثىن عليه و استغفر مث انصرف إىل كل ركن 



فحمد اهللا و أثىن عليه باملسألة و االستغفار مث خرج فصلى  من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبري و التهليل و التسبيح
  هذه القبلة هذه القبلة : ركعتني مستقبل وجه الكعبة خارج من البيت و قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ثنا نصر بن علي اجلهضمي أخربنا عيسى بن يونس عن عبد امللك العزرمي ح و ثنا احلسن بن حممد ثنا  - ٣٠٠٥
بن يوسف ثنا عبد امللك ح و ثنا الدروقي ثنا هشيم أخربنا عبد امللك ح و ثنا علي بن املنذر عن ابن فضيل إسحاق 

  فذكروا احلديث بطوله و رمبا اختلفوا يف احلرف و الشيء : ثنا عبد امللك 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  كن منباب التكبري و التحميد و التهليل و املسألة و االستغفار عند كل ر

  أركان الكعبة 

أنه : ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء قال حدثين أسامة بن زيد  - ٣٠٠٦
دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث و قال مث انصرف إىل أركان البيت يستقبل كل ركن منها 

  و استغفره و ذكر باقي احلديث بالتكبري و التهليل و التحميد و سأل اهللا 

  باب استحباب السجود بني العمودين عند دخول الكعبة و اجللوس بعد السجدة و

  الدعاء 

ثنا الفضل بن يعقوب اجلزري ثنا عبد األعلى عن حممد ـ وهو ابن إسحاق ـ ثنا عبيد اهللا بن أيب جنيح  - ٣٠٠٧
 أخي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني دخلها أن ابن عباس كان يقول و لقد حدثين: عن جماهد و عطاء 

  خر بني العمودين ساجدا مث قعد فدعا و مل يصل 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد صلى يف البيت

 من خيرب برؤية الشيء و و هذا من اجلنس الذي أعلمت يف غري موضع من كتبنا أن اخلرب الذي جيب قبوله هو خرب
و مل يصل ناف لصالة النيب صلى اهللا عليه و : مساعه و كونه ال من ينفي الشيء و يدفعه و الفضل بن عباس يف قوله 

سلم فيها ال مثبت خربا و من أخرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى فيها مثبت فعال خمرب برؤية فعل من النيب 
واجب من طريق العلم و الوقف قبول خرب من أعلم أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم فال

صلى فيها دون من نفي أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى فيها و هذه مسألة صويلة قد بينتها يف غري 
  موضع من كتبنا أن أهل العلم مل خيتلفوا يف مجلة هذا القول 



أن رسول اهللا صلى : بيب احلارثي ثنا محاد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بالل أخربنا حيىي بن ح - ٣٠٠٨
  اهللا عليه و سلم صلى يف جوف الكعبة 

  : و ثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد عن عمرو بن دينار أن ابن عمر حدث عن بالل 
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف جوف الكعبة 

  يح إسناده صح: قال األعظمي 

  باب ذكر املكان الذي صلى فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم من الكعبة

أن رسول اهللا : ثنا احلسن بن قزعة ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخربين نافع عن ابن عمر  - ٣٠٠٩
و سلم و معه بالل  صلى اهللا عليه و سلم أقبل يوم الفتح على بعري و أسامة بن زيد رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه

و عثمان بن طلحة و بالل فمكثوا فيه طويال و أغلقوا عليهم الباب مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فابتدروا البيت فسبقهم ابن عمر و آخر معه فسأل ابن عمر بالال أين صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ 

  فأراه أين صلى ؟ و مل يسأله كم صلى 
  حجة الوداع من طرق أخرى عن نافع  -إسناده صحيح لغريه فقد أخرجه البخاري يف املغازي : لباين قال األ

ثنا عبد اجلبار بن العالء و حممد بن عمر بن العباس قاال ثنا سفيان قال عبد اجلبار عن ثنا أيوب مسعته من  - ٣٠١٠
الفتح و هو على ناقة ألسامة حىت أناخ بفناء  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم: نافع عن ابن عمر قال 

لتعطينيه أو ليخرجن السيف من صليب : الكعبة مث دعا عثمان بن طلحة باملفتاح فذهب إىل أمه فأبت أن تعطيه فقال 
فدفعته إليه ففتح الباب فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم و دخل معه عثمان و بالل و أسامة فأجافوا الباب مليا 

يا بالل أين صلى : و كنت رجال شابا قويا فبدر الناس فبدرهتم فوجدت بالال قائما على الباب قال : بن عمر قال ا
بني العمودين املقدمني و نسيت أن أسأله كم صلى هذا لفظ حديث حممد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 

  بن عمرو 

  م بني مقامه الذي صلى فيه بني الكعبة و بني اجلدار باب ذكر القدر الذي جعل النيب صلى اهللا عليه و سل

سألت بالال أين صلى : ثنا سلم ين جنادة ثنا وكيع عن هشام بن سعيد عن نافح عن ابن عمر قال  - ٣٠١١
يف مقدم البيت بينه و بني احلائط ثالثة أذرع أو قدر ثالثة أذرع شك أبو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال 

  عامر 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب اخلشوع يف الكعبة إذا دخلها املرء و النظر إىل موضع سجوده إىل اخلروج

  منها 

ثنا أمحد بن عيسى بن زيد بن عبد اجلبار بن مالك اللخمس التنيسي ثنا عمرو ابن أيب سلمة ثنا مهري بن  - ٣٠١٢
عجبا للمرء املسلم إذا دخل الكعبة : ن عائشة كانت تقول أ: حممد املكي عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا 



كيف يرفع بصره قبل السقف يدع إجالال هللا و إعظاما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكعبة ما خلف 
  بصره موضع سجوده حىت خرج منها 

ليس بقوي وكذبه : قطين له مناكري وقال الدار: إسناده منكر أمحد بن عيسى قال عنه ابن عدي : قال األعظمي 
  ابن طاهر 

  باب استحباب دخول الكعبة إذ دخوهلا دخوال يف حسنة و خروجا من سئية مغفورا

  للداخل 

ثنا حممد بن حيىي ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد اهللا بن املؤمل ثنا عمر بن عبد الرمحن بن حميصن عن عطاء  - ٣٠١٣
من دخل البيت دخل يف حسنة و خرج من سيئة : عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا: عن ابن عباس قال 

  مغفورا له 
رواه الطرباين يف الكبري والبزار بنحوه وفيه عبد اهللا بن املؤمل وثقه ابن : إسناده ضعيف قال اهليثمي : قال األعظمي 

  سعد وغريه وفيه ضعف 

  باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب

عليه و سلم قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود إن مل يكن دخلها خمافة أتعاب أمته بعده و هذا  إذ النيب صلى اهللا
  كتركه صلى اهللا عليه و سلم بعض التطوع و الذي حيب أن يفعله إلرادة التخفيف على أمته صلى اهللا عليه و سلم 

خرج : ملكية عن عائشة قالت  ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إمساعيل بن عبد امللك عن ابن أيب - ٣٠١٤
يا رسول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عندي و هو قرير العني طيب النفس مث رجع إىل و هو حزين فقلت 

إين دخلت الكعبة وددت إين مل أكن فعلت إين أخاف أن أكون قد : اهللا خرجت من عندي و أنت كذا و كذا قال 
  أتعبت أميت من بعدي 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إستحباب الصالة عند باب الكعبة بعد اخلروج منها

ـ يعين ابن بكر الربساين ـ أخربنا ابن جريح قال قلت لعطاء  - ٣٠١٥ : ثنا حممد بن معمر القيسي ثنا حممد 
مسعته يقول مل يكن ينهي عن دخوله و لكن : إمنا أمرمت بالطواف فلم تؤمروا بدخوله ؟ قال : مسعت ابن عباس يقول 

: أخربين أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل البيت فلما خرج ركع يف قبل البيت ركعتني و قال 
  هذه القبلة 

  باب ذكر املوضع الذي صلى فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم الركعتني بعد خروجه من الكعبة 



دخل النيب صلى : ال مسعت جماهدا حيدث عن ابن عمر قال ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا سيف ق - ٣٠١٦
يا بالل أين صلى النيب : اهللا عليه و سلم البيت فجئت فإذا هو قد خرج و إذا بالل قائم عند باب الكعبة قال قلت 

 فكان جماهدا يصفها: مث خرج فصلى ركعتني بني احلجر و الباب قال : صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال ها هنا قال 
  بني االسطوانتني اللتني من قبل باب بين خمزوم 

يريد فكان جماهدا يصفها أي صالته يف الكعبة أنه صلى بني األسطوانتني اللتني من قبل باب بين : قال أبو بكر 
  خمزوم 

  باب التزام البيت عند اخلروج من الكعبة إن كان يزيد بن أيب زياد من الشرط

  الذي اشترطنا يف أول الكتاب 

ملا فتح : ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن عبد الرمحن ابن صفوان قال  - ٣٠١٧
  أللبس ثيايب : النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة قال قلت 

ن و ثنا علي بن املنذر الكويف ثنا ابن فضيل ثنا يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن عبد الرمحن أو صفوان بن عبد الرمح
  : و ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن يزيد عن جماهد عن صفوان بن عبد الرمحن أو عبد الرمحن بن صفوان قال 

قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فدخل البيت فلبست ثيايب و انطلقت و قد خرج من البيت هو و أصحابه 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم مر الباب فدخلت مستلمون ما بني احلجر إىل احلجر واضعي خدودهم على البيت و إذا ا

صلى ركعتني عند السارية اليت قبالة البيت : كيف صنع النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقالوا : بني رجلني فقلت 
  هذا حديث ابن فضيل 

  إسناده حسن لغريه ويزداد قوة بعمل مجع من الصحابة : قال األلباين 

مل ميكن دخول الكعبة إذ بعض احلجر من البيت بذكر خرب لفظه عام مراده  باب استحباب الصالة يف احلجر إذا
خاص أنا خائف أن يسمع هبذا اخلرب الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم أن مجيع 

  احلجر من الكعبة ال بعضه 

الزناد عن علقمة عن أمه عن  ثنا الربيع بن سليمان و حبر بن نصر قاال ثنا ابن وهب حدثين ابن أيب - ٣٠١٨
كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي فأدخلين احلجر : عائشة قالت 

يا عائشة إن قومك ملا بنو الكعبة استقصروا فأخرجوا احلجر من البيت فإذا أردت أن تصلني يف البيت : فقال 
  البيت فصلي يف احلجر فإمنا هو قطعة من 

  إسناده حسن : قال األعظمي 

و ثنا الربيع ثنا ابن وهب قال و أخربين بن أيب الزناد عن هشام بن عروة قال لنا حبر بن نصر يف عقب  - ٣٠١٩
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حديثه قال ابن أيب الزناد و حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

  لكفر ألدخلت احلجر يف البيت لوال حدثان قومك با
  خرجت ما يشبه هذه اللفظة اليت هي من لفظ عام مراده خاص يف الكتاب الكبري : قال أبو بكر 



  باب ذكر البيان أن بعض احلجر من البيت ال مجيعه

و هذا من  و أخرجوا احلجر من البيت بعضه ال مجيعه: و الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بقوله 
  اجلنس الذي أعلمت يف غري موضع من كتبنا أن اإلسم باسم املعرفة باأللف و الالم قد يقع على بعض الشيء 

ثنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت يزيد بن رومان حيدث عن  - ٣٠٢٠
يا عائشة لوال أن قومك حديث : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يل ر: عبد اهللا بن الزبري قال قالت يل عائشة 

عهد جباهلية هلدمت البيت حىت أدخل فيه ما أخرجوا منه يف احلجر فإهنم عجزوا عن نفقته و جعلت له بابني بابا 
ئه قال فكان ذاك الذي دعا ابن الزبري إىل هدمه و بنا: غربيا و ألصقته باألرض و وضعته على إساس إبراهيم قال 

فشهدته حني هدمه و بناه فاستخرج أساس البيت كأمسنة البخت متالئكة قال أيب فقلت ليزيد بن رومان و أنا يومئذ 
: هذا املوضع قال أيب : أريكه اآلن فلما انتهى إليه قال : أرين ما أخرجوا من احلجر منه ؟ قال : أطوف معه 

  فحرزته حنو ستة أذرع 
  يل ثنا جرير ثنا يزيد بن رومان عن عبد اهللا بن الزبري و هكذا روي موسى بن إمساع

حدثناه حممد بن حيىي ثنا موسى بن إمساعيل و رواه يزيد بن هارون ثنا جرير بن حازم ثنا يزيد بن رومان  - ٣٠٢١
ري قد شهدت ابن الزب: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا فذكر احلديث فقال قال يزيد : عن عروة عن عائشة 

  حني هدمه 
  حدثناه الزعفراين حدثنا يزيد 

  فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد مسع اخلرب منهما مجيعا : قال أبو بكر 

كانت الكعبة يف اجلاهلية : ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرازق عن معمر عن ابن خشيم عن أيب الطفيل قال  - ٣٠٢٢
فلما : و كانت قدر ما يقتحمه العناق فذكر احلديث بطوله يف قصة بناء الكعبة و قال  مبينة بالرضم ليس فيه مدر

إن عائشة أخربتين أن النيب صلى اهللا : كان جيش احلصني بن منري فذكر حريقها يف زمن ابن الزبري فقال ابن الزبري 
بعة أذرع يف احلجر ضاقت هبم النفقة لوال حداثة قومك بالكفر هلدمت الكعبة فإهنم تركوا منها س: عليه و سلم قال 

و اخلشب و قال ابن خثيم و أخربين ابن أيب ملكية عن عائشة أهنا مسعت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مث ذكر قصة طويلة 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

ـ أخربين ابن جريح - ٣٠٢٣ قال مسعت عبد اهللا بن  ثنا الفضل بن بن يعقوب اجلزري ثنا ابن بكر يعين حممد 
وقد : عبيد بن عمري و الوليد بن عطاء عن احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة قال قال عبد اهللا بن عبيد بن عمري 

ـ يعين ابن الزبري ـ مسع من عائشة : احلارث بن عبد اهللا بن مروان يف خالفته فقال عبد امللك  ما أظن أبا خبيب 
مسعتها تقول ماذا ؟ قالت قال رسول اهللا صلى : بلى أنا مسعته منها قال : قال احلارث ما كان يذكر أنه مسعه منها 

إن قومك استقصروا من بنيان البيت و إين لوال حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن : اهللا عليه و سلم 
  أذرع بدأ لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فألريك ما رتكوا منه فأراها قريبا من سبعة 

  هذا حديث عبد اهللا بن عبيد و ذكر احلديث بطوله 



  باب إباحة العمرة يف ذي احلجة بعد مضي أيام التشريق

أن : ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن ابن جريح حدثين موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخربه  - ٣٠٢٤
  : النيب صلى اهللا عليه و سلم حلق رأسه يف حجة الوداع قال 

  أمر املوسى على رأسك : كان الناس حيلقون يف احلج مث يعتمرون عند النفر فيقول ما حيلق هذا ؟ فتقول ألحدهم و 
... " . . وكان الناس " دون قوله . . إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه هو والبخاري : قال األلباين 

إمنا هو ابن جريج فهي معضلة ... " وكان الناس " فإين أخشى أن تكون هذه الزيادة مدرجة يف احلديث والقائل 
  واهللا أعلم 

باب العمرة بذي احلجة من التنعيم ملن قد حج ذلك العام ضد قول زعم أن العمرة غري جائزة إال من املواقيت اليت 
  ا وقت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني ذكر املواقيت فقال يهل أهل املدينة من ذي احلليفة األخبار بتمامه

أن رسول اهللا : ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا أشهب أن الليث أخربه أن أبا الزبري أخربه عن جابر  - ٣٠٢٥
  صلى اهللا عليه و سلم أعمر عائشة من التنعيم يف ذي احلجة 

سول اهللا أن ر: ثنا يونس أخربنا عبد اهللا بن وهب أخربين الليث أن أبا الزبري أخربه عن جابر بن عبد اهللا  - ٣٠٢٦
  صلى اهللا عليه و سلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة احلصبة 

باب ذكر الدليل على أن العمرة من امليقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا و أفضل نفقة و ما كان أكثر 
  نصبا و أفضل نفقة فاألجر على قدر النصب و النفقة 

ابن احلسن قال : ن بن حممد الزعفراين قاال ثنا حسني قال الزعفراين ثنا أبو موسى حممد بن املثىن و احلس - ٣٠٢٧
ثنا ابن عون عن إبراهيم و القاسم عن أم املؤمنني ح و ثنا الدورقي ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن 

احلسني بن يا رسول اهللا و يف حديث : قالت عائشة : األسود عن أم املؤمنني و عن القاسم عن أم املؤمنني قال 
انتظري فإذا طهرت فاخرجي : يا رسول اهللا أيصدر الناس بنسكني و أصدر بنسك واحد ؟ قال : احلسن إهنا قالت 

أظنه قال كدى و لكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو : إىل التنعيم فأهلي منه مث ألقنا جببل كذا و كذا قال 
  كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رب احلسني بن احلسن و لكنه على قدر نفقتك و نصبك أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و يف خ

  باب إسقاط اهلدى عن املعتمر بعد مضى أيام التشريق و إن كان قد حج من عامه

  ذلك 

سول اهللا خرجنا مع ر: ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا هشام بن عروة حدثين أيب أخربتين عائشة قالت  - ٣٠٢٨
من أحب أن يهل بعمرة : صلى اهللا عليه و سلم موافني هلالل ذي احلجة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فليهل و من أحب أن يهل حبجة فليهل فلوال إين أهديت ألهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة و منهم من أهل حبجة 



فشكوت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركين يوم عرفة و أنا حائض
دعي عمرتك و انقضي رأسك و امتشطي و أهلي باحلج فلما كان ليلة احلصبة أرسل معي عبد الرمحن بن : فقال 

أيب بكر إىل التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرهتا فقضى اهللا حجتها و عمرهتا و مل يكن يف شيء من ذلك 
  ال صدقة  هدى و ال صيام و

قد كنت بينت يف املسألة اليت كنت أمليتها يف التأليف بني األخبار اليت رويت يف حجة النيب صلى اهللا : قال أبو بكر 
عليه و سلم أن عائشة إمنا تركت العمل لعمرهتا اليت مل ميكنها الطواف هلا بالبيت لعلة احليضة اليت حاضتها ال أهنا 

طوافك يكفيك حبجتك و : ك املوضع أن يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم هلا رفضت تلك العمرة و بينت يف ذل
عمرتك داللة على أهنا مل ترفض عمرهتا و إمنا تركت العمل هلا إذ كانت حائضا و مل ميكنها الطواف هلا و بينت أن 

 اليت اعتمرهتا بعد احلج و مل يكن يف شيء من ذلك هدى و ال صدقة و ال صيام أهنا إرادات مل يكن يف عمريت: قوله 
هدي و ال صدقة وال صيام و الدليل على صحة هذا التأويل أن النيب عليه السالم قد حنر عن نسائه البقر قبل أن 

ما هذا ؟ : فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر فقلنا : تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم أمل تسمع قوهلا 
هللا عليه و سلم عن نسائه البقر فقد خربت عائشة أنه قد كان يف حجها هدي قبل أن تعتمر حنر النيب صلى ا: فقيل 

: من التنعيم و يف خرب حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت يف آخر اخلرب قال 
  بعمرتك ففعلت مث مل أهد شيئا تعين النيب صلى اهللا عليه و سلم ـ أخرجي مع عبد الرمحن إىل التنعيم فأهلي 

ثناه حممد بن عمر و بن متام ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري حدثين ميمون بن خمرمة عن أبيه قال و مسعت  - ٣٠٢٩
فذكر قصة طويلة : حممد بن عبد الرمحن بن نوفل يقول مسعت هشام بن عروة حيدث عن عروة يقول مسعت عائشة 

 آخر اخلرب قال و قال مسعت حممد بن عبد الرمحن حيدث عن عروة عن عائشة و ذكر هذا الكالم الذي ذكرت يف
حضت فاعتمرت بعد احلج مث مل : أهنا حدثتهم عن عمرهتم بعد احلج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 

  أصم و مل أهد 
  اليت اعتمرت من التنعيم ال قبلها  فهذا اخلرب يبني أهنا أرادت أهنا مل تصم و مل هتد بعد تلك العمرة: قال أبو بكر 

  باب إباحة احلج عمن ال يستطيع احلج عن نفسه من الكرب

و الدليل على أن اهللا عز و جل وىل نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا و عاما فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ال و أن اهللا إمنا أراد بعض السعي ال مجيعه إذ لو مجيع األعم} و أن ليس لإلنسان إال ما سعى { أن اهللا مل يرد بقوله 

كان اهللا أراد مجيع السعي مل يكن احلج إال ملن حج بنفسه مل يسقط فرض احلج عن املرء إذا حج عنه و مل يكتب 
  للحجوج عنه سعي غريه إذا مل يسع هو بنفسه سعي العمل 

اب ثنا سليمان بن سنان عن ابن عباس عن ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن ابن جريح عن ابن شه - ٣٠٣٠
يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري عليه فريضة اهللا يف احلج و هو ال يستطيع أن : أن امرأة من خثعم قالت : الفضل 

  يستوي على ظهر بعريه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فحجي عنه 

كرب السن و هو غين أو استفاد ماال بعد اإلسالم كان باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبري إذا استفاد ماال بعد 
فرض احلج واجب عليه و إن كان غري مستطيع أن حيج بنفسه و الدليل على أن االستطاعة كما قاله مطلبينا رمحه 



 اهللا استطاعتان إحدامها ببدنه مع ملك ماله ميكنه احلج عن نفسه و ماله و الثانية مبلك ماله حيج عن نفسه غريه كما
أنا مستطيع أن أبين داري و أخيط ثويب يريد باألجرة أو ملن يطيعين و إن كان غري مستطيع لبناء : تقول العرب 

  الدار و خياطة الثوب بنفسه 

ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب أخربين مالك و يونس و الليث و ابن جريح عن ابن شهاب عن  - ٣٠٣١
كان الفضل بن عباس رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربه قال  سليمان بن يسار أن عبد اهللا بن عباس

فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها و تنظر إليه فجعل رسول 
اهللا يف احلج يا رسول اهللا إن فريضة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصرف وجه الفضل بيده إىل الشق اآلخر قالت 

نعم و ذلك يف حجة الوداع بعضهم يزيد : أدركت أيب شيخا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال 
  على بعض 
  و حدثنيه ابن شهاب عن سليمان أو أيب سلمة أو كليهما عن ابن عباس : قال الليث 

ثنا املخزومي ثنا سفيان ح و ثنا علي بن ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفان قال مسعت الزهري ح و  - ٣٠٣٢
أن امرأة من خثعم سألت رسول اهللا : خشرم أخربنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس 

يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج على عباده أدركت : صلى اهللا عليه و سلم غداة النحر و الفضل ردفه فقالت 
  نعم : ستطيع أن يستمسك على الراحلة هل ترى أن أحج عنه ؟ قال أيب شيخا كبريا ال ي

و الفضل ردفه و لفظ ابن خشرم يف املنت مثل : أن أحج عنه ؟ و مل يقل : غداة مجع و قال : و قال املخزومي 
  نعم : أفأحج عنه قال : حديث عبد اجلبار غري أنه قال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  جلباب حج املرأة عن الر

أخربنا الفقيه أبو احلسن علي بن املسلم السلمي أنا عبد العزيز بن أمحد ابن حممد إجازة أخربنا األستاذ  - ٣٠٣٣
اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين قراءة عليه أخربنا أبو طاهر حممد بن املفضل بن حممد بن إسحاق 

ة ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ثنا عمي أخربين مالك و الليث بن خزمية ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمي
كان الفضل بن عباس رديف رسول : عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخربه أن عبد اهللا بن عباس أخربه قال 

فضل فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة من خثعم تستفتيه قال فجعل ال: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف : ينظر إليها و تنظر إليه قال فجعل يصرف وجه الفضل بيده إىل الشق اآلخر قالت 

نعم و ذلك يف حجة : احلج على عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال 
  الوداع 

  ر على أصلناباب احلج عن امليت بذكر خرب جممل غري مفس

: ثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبو التياح ثنا موسى بن سلمة اهلذيل قال  - ٣٠٣٤
انطلق إىل ابن عباس نتحدث إليه قال قلت ـ : انطلقت أنا و سنان بن سلمة معتمرين فلما نزلنا البطحاء قلت 



: يف هذه املغازي أفيجزىء عنها أن أعتق و ليست معي ؟ قال  يعين البن عباس ـ أن والدة يل باملصر و إين أغزو
أفال أنبئك بأعجب من ذلك أمرت امرأة سنان بن عبد اهللا اجلهين أن تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 

زىء نعم لو كان على أمها دين قضته عنها أمل يكن جي: أمها ماتت و ما حتج أما جتزىء عن أمها أن حتج عنها ؟ قال 
  عنها فلتحج عن أمها 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

قال : ثنا أمحد بن عبدة ثنا محاد بن زيد عن أيب التياح عن موسى بن سلمة قال مسعت ابن عباس يقول  - ٣٠٣٥
  حج عن أبيك : يا رسول اهللا إن أيب مات و هو شيخ كبري مل حيج أوال يستطيع احلج قال : فالن اجلهين 
  إسناده صحيح :  قال األعظمي

  باب احلج عمن جيب عليه احلج باإلسالم أو ملك املال أو مها و هو غري

مستطيع للحج ببدنه من الكرب و الفرق بني العاجز عن احلج ببدنه لكرب السن و بني العاجز عن احلج ملرض قد 
  من مرضه بإذن اهللا يرجى له الربء إذ العاجز لكرب السن ال حيدث له شباب و قوة بعد و املريض قد يصح 

ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخربنا مالك ح و ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا ابن وهب أن  - ٣٠٣٦
كان الفضل بن عباس رديف النيب صلى : مالكا أخربه عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه قال 

تفتيه فجعل الفضل ينظر إليها و تنظر إليه فجعل رسول اهللا صلى اهللا اهللا عليه و سلم فجاءته امرأة من خثعم تس
يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت : عليه و سلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر فقالت 

  نعم و ذلك يف حجة الوداع : أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال 

  حج الرجل عن املرأة اليت ال تستطيع احلج من الكرب مبثل اللفظة ذكرتباب 

  أهنا جمملة غري مفسرة 

بلغين أن رسول اهللا صلى : ثنا حممد بن ميمون اجلزار ثنا حيىي بن أيب احلجاج ثنا عوف عن احلسن قال  - ٣٠٣٧
ج و ال يستمسك على الراحلة و إن إن أيب شيخ كبري أدرك اإلسالم و مل حي: اهللا عليه و سلم أتاه رجل فقال 

  احجج عن أبيك : شددته باحلبل على الراحلة خشيت أن أقتله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف احلديث مرسل و حيىي بن أيب احلجاج لني كما يف التقريب : قال األعظمي 

عن النيب صلى اهللا : ن ابن سريين عن أيب هريرة ثنا حممد بن منصور ثنا حيىي بن أيب احلجاج عن عوف ع - ٣٠٣٨
  السائل سأل عن أمه : عليه و سلم مبثل ذلك إال أنه قال 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  باب النهي عن أن حيج عن امليت من مل حيج عن نفسه



األخبار أن النيب و الدليل على أن األخبار اليت ذكرت يف أهنا جمملة غري مفسرة على ما ذكرت إذ ليس يف تلك 
صلى اهللا عليه و سلم سأل من أمره أن حيج عن غريها هل حج عن نفسه أم ال ؟ هذا اخلرب دال على أن النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم إمنا أمر من قد حج عن نفسه أن حيج عن غريه ال من أن حيج عن نفسه 

ة عن عزرة عن سعيد بن جبري عن ابن ثنا هرون بن إسحاق ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتاد - ٣٠٣٩
من شربمة ؟ فقال أخي أو : لبيك عن شربمة فقال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول : عباس 

  ال قال فاجعل هذه عنك مث حج عن شربمة : هل حججت ؟ قال : قريب يل قال 
  يكن قد حج عن نفسه عليه أن جيعل تلك احلجة عن نفسه يف هذا اخلرب بان أن املليب عن غريه إذا مل : قال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب العمرة عن الذي ال يستطيع العمرة من الكرب

ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا خالد ـ يعين بن احلارث ثنا شعبة قال مسعت النعمان بن سالم قال  - ٣٠٤٠
يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج و العمرة و ال : ين أنه قال مسعت عمرو بن أوس حيدث عن ابن رز

  حج عن أبيك و اعتمر : الظعن قال 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

باب النذر باحلج مث حيدث املوت قبل وفائه و األمر بقضائه و الدليل على أنه من مجيع املال لتشبيه النيب صلى اهللا 
  ج بالدين عليه و سلم نذر احل

أن : ثنا بندار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن ابن عباس  - ٣٠٤١
أرأيت إن كان على : امرأة نذرت أن حتج فماتت فأتى أخوها النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال 

  فهو أحق بالوفاء فاقضوا اهللا : نعم قال : أختك دين أكنت قاضيه ؟ قال 
  ثنا علي بن خشرم أخربنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن أياس ـ و هو أبو بشر ـ هبذا اإلسناد مبثله 

  باب الدليل على أن احلج الواجب من مجيع املال ال من الثلث

:  ثنا الربيع عن الشافعي أخرب ابن عيينة قال مسعت الزهري حيدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس - ٣٠٤٢
  أن امرأة من خثعم سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث و قال قال سفيان هكذا حفظته من الزهري 

يا رسول اهللا فهل : و أخربين عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس مثله و زاد فقالت 
  نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه : ينفعه ذلك ؟ فقال 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب النذر باحلج ماشيا فيعجز النادر عن املشيء بذكر خرب خمتصر غري متقصى



ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا عمرو ـ و هو ابن أيب عمرو عن عبد الرمحن األعرج عن أيب  - ٣٠٤٣
ني ابنيه يتوكأ عليهما فقال النيب صلى اهللا عليه و أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أدرك شيخا كبريا يهادي ب: هريرة 
إركب أيها : يا رسول اهللا كان عليه نذر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ما شأن هذا الشيخ ؟ فقال ابناه : سلم 

  الشيخ فإن غين عنك و عن نذرك 

أنس و ثنا حممد بن حيىي بن فياض  ثنا الصنعاين ثنا بشر ثنا محيد قال إما مسعت أنسا و إما عن ثابت عن - ٣٠٤٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى شيخا كبريا يهادي بني ابنيه : ثنا عبد الصمد ثنا محيد عن ثابت عن أنس 

إن اهللا عن تعذيب هذا : نذر أن ميشي إىل البيت قال : ما هذا ؟ قالوا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أمره أن يركب ف: نفسه لغين قال 

  باب هدي الناذر باحلج ماشيا فيعجز عن املشي و الدليل على اخلرب اللذين

  ذكرهتما يف الباب قبل خمتصرين على ما ذكرت 

أنه سأل : ثنا حممد بن بشار ثنا أبو داود ثنا مهام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة بن عامر  - ٣٠٤٥
إن اهللا غين عن نذر أختك لتركب و لتهد : خته نذرت أن متشي إىل الكعبة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أ

  بدنة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب اليمني باملشي إىل الكعبة فيعجز احلالف عن املشيء

ـ يعين ابن آدم ـ ثنا شريك عن أيب إسحاق  - ٣٠٤٦ ز يف الرجل حيلف باملشي فيعج: ثنا حممد بن رافع ثنا حيىي 
  فريكب قال قال ابن عباس حيج من قابل فريكب ما شاء و ميشي ما شاء و يركب 

و ثنا حممد بن عبد الرمحن موىل ـ أيب طلحة ـ عن كريب عن ابن عباس يرفعه إىل النيب صلى اهللا : قال شريك 
  تركب و تكفر ميينها : عليه و سلم أنه قال 

  إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك : قال األلباين 

: ثنا أبو عامر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن حممد ـ موىل أيب طلحة ـ عن كريب عن ابن عباس  - ٣٠٤٧
إن اهللا ال يصنع : أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أخيت جعلت عليها املشىء إىل البيت فقال 

  بشقاء أختك شيئا قل هلا فلتحج راكبة و لتكفر ميينها 
  إسناده ضعيف : لباين قال األ

  باب ذكر إسقاط فرض احلج عن الصيب قبل البلوغ و عن اجملنون حىت يفيق

ثنا يونس بن عبد األعلى و حممد بن عبد اهللا بن احلكم قاال ثنا ابن وهب أخربين جرير بن حازم عن  - ٣٠٤٨
ة بين فالن قد زنت أمر عمر مر علي بن أيب طالب مبجنون: سليمان بن مهران عن أيب ظبيان عن ابن عباس قال 



أما تذكر أن رسول اهللا صلى اهللا : نعم قال : يا أمري املؤمنني أترجم هذه ؟ قال : برمجها فردها علي و قال لعمر 
رفع القلم عن ثالثة عن اجملنون املغلوب على عقله و عن النائم حىت يستيقظ و عن الصيب حىت : عليه و سلم قال 

  عنها صدقت فخلى : حيتلم قال 
  و فيه دليل عندي على أن اجملنون إذا حج به يف حال جنونه مث أفاق مل جيزه كالصيب : قال أبو بكر 
   ٢١٠٣و  ٢٩٨حديث صحيح رجاله ثقات وله طرق أخرى وشواهد يف اإلرواء : قال األلباين 

رفع : عليه و سلم  باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غري الوجوب و الدليل على أن قول النيب صلى اهللا
القلم عن ثالث أراد القلم مما يكون إمثا و وزرا على البالغ إذا ارتكبه ال أن القلم مرفوع عن كتبة احلسنات للصيب 

  إذا عملها 

: ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال مسعته عن إبراهيم بن عقبة قال مسعت كريبا خيرب عن ابن عباس  - ٣٠٤٩
من القوم ؟ : هللا عليه و سلم صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال أن النيب صلى ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففرعت إمرأة منهم فرفعت صبيا هلا من خمف : املسلمون فمن أنتم ؟ فقال : قال 
  و لك أجره : يا رسول اهللا هل هلذا حج ؟ قال : فأخذت بعضله فقالت 

  راهيم فحدثت هبذا احلديث ابن املنكدر فحج بأهله أمجعني قال إب
و لك أجر و قال يف : أهلذا حج ؟ قال : فقالت : ففزعت و قال : و حدثنا علي بن خشرم أخربنا سفيان و مل يقل 

  عن : كلها 

  باب الصيب حيج قبل البلوغ مث يبلغ

أن : شعبة عن األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس  ثنا بندار ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا - ٣٠٥٠
إذا حج الصيب فهي له حجة حىت يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى و إذا حج : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  األعرايب فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى 
  ن عن ابن عباس مبثله موقوفا أخربين بندار و أبو موسى قاال ثنا ابن أيب عدي عن سليمان عن أيب ظبيا

  هذا علمي هو الصحيح بال شك : قال أبو بكر 
هذه اللفظة و إذا حج األعرايب من اجلنس اليت كنت أقول إنه يف بعض األوقات دون مجيع األوقات : قال أبو بكر 

ى اهللا عليه و سلم و هذه اللفظة إن صحت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإمنا كان هذا احلكم قبل فتح النيب صل
مكة فلما فتحها و خرب صلى اهللا عليه و سلم أنه ال هجرة بعد الفتح استوى األعرايب و املهاجر يف احلج فجاز عن 

  األعرايب إذا حج كما جيوز عن املهاجر لسقوط اهلجرة و بطالهنا بعد فتح مكة 
عندي ألن ابن املنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع  إسناده صحيح وإعالل املؤلف إياه بالوقف ال وجه له: قال األلباين 

   ٩٦٨وزيادة الثقة مقبولة ولعله لذلك أخرجه الضياء املقدسي يف املختارة وهو خمرج يف اإلرواء 

  باب حج األكرياء و الدليل على أن أكر املرء نفسه يف العمل طلق مباح إذ هو

  من ابتغاء فضل اهللا ألخذه األجرة على ذلك 



قلت : احلسن بن حممد الزعفراين ثنا مروان بن معاوية ثنا العالء بن املسيب عن أيب أمامة التيمي قال  ثنا - ٣٠٥١
ألستم تطوفون بالبيت : إنا قوم نكرى يف هذه الوجه و أن قومي يزعمون أنه ال حج لنا فقال ابن عمر : البن عمر 

ء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله مثل ما ؟ ألستم تسعون بني الصفا و املروة ألستم ألستم ؟ أن رجال جا
  } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم { سألتين فلم يدر ما يرد عليه حىت نزلت 

  أنتم حجاج : فدعاه فتالها عليه و قال 
  ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حيىي بن أيب زائدة عن العالء ابن املسيب هبذا اإلسناد 

غري مقبول فقد وثقه ابن معني " مقبول " إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول احلافظ يف التيمي : لباين قال األ
  وغريه 

ثنا الزعفراين ثنا أسباط بن حممد القرشي عن احلسن بن عمرو الفقيمي و أنا برىء من عهدته ـ عن أيب  - ٣٠٥٢
  فذكر حنوه : أمامة التميمي قال قلت البن عمر 

  إسناده صحيح : باين قال األل

  باب حج األجراء و الدليل على أن األجري إذا نفسه بكذا و حج عن نفسه كانت

  له األجرة على مستأجرة و أداء الفرض عن نفسه جائز 

أتى رجل : ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن عبد الكرمي اجلزري عن سعيد بن جبري قال  - ٣٠٥٣
إين أجرت نفسي من قوم فتركت هلم بعض أجريت أو أجري لو خيلوا بيين و بني املناسك فهل  :ابن عباس فقال 

أولئك هلم نصيب مما كسبوا و اهللا سريع { : نعم هذا من الذين قال اهللا : جيزىء ذلك عين ؟ فقال ابن عباس 
  } احلساب 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب إباحة التجارة يف احلج

أن اإلشتغال مبا أباح اهللا من طلب املال من حله أيام املوسم يف غري األوقات الذي يشتغل املرء عن  و الدليل على
  أداء املناسك ال ينقص أجر احلاج و ال يبطل احلاج و ال يوجب عليه هديا و ال صوما و ال صدقة 

ـ يعين ابن مسعدة ثنا ابن أيب ذئب عن عطاء  - ٣٠٥٤ عن عبيد بن عمري عن ابن ثنا حممد بن بشار ثنا محاد 
أن الناس كانوا يف أول احلج يبتاعون مبىن و عرفة و سوق ذي اجملاز و مواسم احلج فخافوا البيع و هم حرم : عباس 

يف مواسم احلج فحدثين عبيد بن عمري أنه كان يقرأها } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم { فأنزل اهللا 
  يف املصحف 

  سناده صحيح إ: قال األعظمي 

ثنا بندار ثنا أبو بكر احلنفي ثنا ابن أيب ذئب هبذا اإلسناد مبثله و ثنا أمحد بن عبدة أخربنا محاد بن زيد  - ٣٠٥٥
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم : مسعت ابن الزبري يقرأها : عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال 



  احلج 
لكنه ال ميكن إثبات القراءة القرآنية برواية شخص ما إذا خالف املصحف املتلو إسناده صحيح : قال األعظمي 

  مباليني وعلى هذا يكون اإلسناد منكرا 

باب ذكر عدد حجج النيب صلى اهللا عليه و سلم و الدليل على ضد ما تومهه العامة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
و سلم إمنا حج حجة واحدة بعد هجرته إىل املدينة فأما ما قبل اهلجرة مل حيج إال حجة واحدة و النيب صلى اهللا عليه 

  فقد حج النيب صلى اهللا عليه و سلم غري تلك احلجة اليت حجها من املدينة 

ثنا عبد اهللا بن احلاكم بن أيب زياد القطواين راهب الكوفة ثنا زيد بن احلباب ثنا سفيان الثوري و ثنا  - ٣٠٥٦
أن رسول اهللا :  ثنا زيد حدثين سفيان الثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أمحد بن حيىي الصديف

  صلى اهللا عليه و سلم حج ثالث حجج حجتني قبل أن يهاجر و حجة بعدها هاجر معها عمرة 
  و حجة قرن معها عمرة : و قال أمحد بن حيىي 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

حة هذا املنت و البيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد حج قبل هجرته إىل املدينة ال كما باب ذكر الدليل على ص
  من طعن يف هذا اخلرب و ادعى أن هذا اخلرب مل يروه غري زيد بن احلباب 

ثنا حممد بن عيسى ثنا سلم قال فحدثىن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا ابن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن  - ٣٠٥٧
: األنصاري عن عثمان بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم عن عمه نافع بن جبري عن أبيه جبري بن مطعم قال  حزم

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن ينزل عليه و إنه لواقف على بعري له بعرفات مع الناس يدفع 
  معهم منها ما ذاك إال توفيقا من اهللا 

} مث أفيضوا من حيث أفاض الناس { أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه  قوله قبل: قال أبو بكر 
  أو من قبل أن ينزل عليه مجيع القرآن 

  و الدليل على صحة ذلك 

كانت قريش و : حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : أن سلم بن جنادة حدثنا قال  - ٣٠٥٨
ملزدلفة و كانوا يسمون احلمس و كان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء اإلسالم أمر اهللا من دان دينها يقفون با

  } مث أفيضوا من حيث أفاض الناس { : نبيه عليه السالم أن يأيت عرفات فيقف مث يفيض منها قالت فذلك قوله 
ريش يف وقوفهم باملزدلفة و تركهم فهذا اخلرب دال على أن اهللا عز و جل إمنا أمر نبيه بالوقوف بعرفات و خمالفة ق

أي غري قريش الذين } أفيضوا من حيث أفاض الناس { اخلروج من احلرم لتسميتهم أنفسهم احلمس هلذه اآلية 
كانوا يقفون باملزدلفة و هذه اللفظة من اجلنس الذي نقول إن إسم الناس قد يقع على بعضهم إذ العلم حميط أن 

و إمنا وقف بعرفات بعضهم ال مجيعهم و يف قول جبري ما كان إال توفيقا من اهللا له داللة مجيع الناس مل يقفوا بعرفات 
على أن اهللا مل يكن أمره يف ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة إذ لو كان يف ذلك الوقت كان اهللا قدر 

ك و إمنا قلت إنه جائز أن يكون أمره بالوقف بعرفة عند جبري بن مطعم ألشبه أن يقول فعلمت أن اهللا أمره بذل
جبري بن مطعم أراد قبل أن ينزل عليه أي مجيع القرآن ألن مجيع القرآن مل ينزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم 



مبكة قبل هجرته إىل املدينة و إمنا نزل عليه بعض القرآن مبكة قبل اهلجرة باملدينة بعد اهلجرة و استدللت بأنه أراد 
  أن ينزل عليه القرآن مجيع القرآن ال أنه أراد قبل أن ينزل عليه شيء من القرآن قبل : بقوله 

  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

: قال : ألن حممد بن معمر حدثنا قال ثنا حممد بن بكر أخربنا ابن جريح أخربين أيب عن جبري بن مطعم  - ٣٠٥٩
أنا مبحمد واقفا يف الناس بعرفة على بعريه عشية عرفة و أضللت مجال يل يوم عرفة فانطلقت إىل عرفة أتتبعه فإذا 

  ذلك بعدما أنزل عليه 
فإن كان عبد العزيز بن جريح قد أدرك جبري بن مطعم فهذا اخلرب يبني أن تأويل خرب نافع بن جبري : قال أبو بكر 

  عن أبيه أي قبل أن يزل عليه مجيع القرآن 

ذهبت : يان عن عمرو قال مسعت حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سف - ٣٠٦٠
و اهللا إن هذا ملن احلمس فما : أطلب بعريا يل بعرفة فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم واقفا بعرفة مع الناس فقلت 

  شأنه ههنا و كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقف بعرفة سنيه اليت كان هبا 

فما له خرج من احلرم ؟ و كانت قريش ال : و قال : زومي و قال عن حممد بن جبري عن أبيه ثناه املخ - ٣٠٦١
  كان يقف بعرفة سنيه اليت كان هبا : حنن أهل اهللا ال خنرج من احلرم و مل يقل : جتاوز احلرم تقول 

  و خرب ربيعة بن عباد من هذا الباب 

رأيت : سائب عن ربيعة عن أبيه عن رجل من قريش قال ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن ال - ٣٠٦٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلاهلية و هو واقف بعرفات مع املشركني مث رأيته يف اإلسالم واقفا موقفه ذلك 

  فعرفت إن اهللا وفقه لذلك 
  إسناده ضعيف الختالط عطاء بن السائب : قال األلباين 

  ري إحرام عند العلم حبدثباب الرخصة يف دخول مكة بغ

أن رسول : ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب أن مالكا حدث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك  - ٣٠٦٣
يا رسول اهللا ابن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة عام الفتح و على رأسه املغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال 

و مل يكن رسول اهللا : هللا صلى اهللا عليه و سلم أقتلوه قال ابن شهاب أخطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول ا
  صلى اهللا عليه و سلم يومئذ حمرما 

ثنا حممد بن عيسى ثنا سلمة عن حممد بن الفضل عن جعفر بن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية  - ٣٠٦٤
إئتيا : بعث معي رجال من األنصار فقال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : الضمري عن أبيه عن جده قال 

هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت : فما دخلنا مكة قال يل صاحيب : أبا سفيان بن حرب فاقتاله فذكر احلديث و قال 
أنا أعلم بأهل مكة أهنم إذا أظلموا رسوا أفنيتهم مث جلسوا هبا و أنا أعرف فيها : أسبوعا و نصلي ركعتني ؟ فقلت 



  بلق فلم يزل يب حىت أتينا البيت فطفنا به أسبوعا صلينا ركعتني مث خرجنا من الفرس األ
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

  مجاع أبواب ذكر العمرة و شرائعها و سننها و فضائلها

  باب ذكر البيان أن العمرة فرض و أهنا من اإلسالم كاحلج سواء إال أهنا

  تطوع غري فريضة عل ما قال بعض العلماء 

: ثنا يوسف بن واضح اهلامشي ثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن حيىي بن يعمر فذكر حديث ابن عمر  - ٣٠٦٥
  : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سؤال جربيل إياه عن اإلسالم فقال 

تعتمر و تغتسل اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و أن تقيم الصالة و تؤتى الزكاة و حتج و 
  صدقت : نعم قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : من اجلنابة و أن تتم الوضوء و تصوم رمضان قال 

ليس من أحد إال و : ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر قال  - ٣٠٦٦
  ذلك خري و تطوع  عليه حجة و عمرة واجبتان ال بد منهما فمن زاد بعد

ليس من خلق اهللا أحد إال و عليه : قال : ثنا األشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أيب الزبري عن جابر  - ٣٠٦٧
  عمرة واجبة 

سئل النيب : هذا اخلرب يدل على توهني خرب احلجاج بن أرطاة عن ابن املنكدر عن جابر : قال أبو بكر  - ٣٠٦٨
  لعمرة واجبة هي ؟ قال ال إن تعتمر فهو أفضل صلى اهللا عليه و سلم عن ا

  ثناه بشر بن معاذ ثنا عمرو بن علي ثنا احلجاج بن أرطاة 
فلو كان جابر مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يف العمرة إهنا ليست بواجبة ملا خالف قول النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم 
يف قصة عمر كالداللة على أن العمرة واجبة عند عمر بن و يف خرب منصور عن أيب وائل عن الضيب بن معبد 

  اخلطاب 
  إسناده ضعيف : قال األعظمي 

كنت رجال أعرابيا : ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن أيب وائل قال قال الضيب بن معبد  - ٣٠٦٩
فأتيت رجال من عشرييت  نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على اجلهاد و إين وجدت احلج و العمرة مكتوبتني علي

يا هناه إين حريص على اجلهاد و إين وجدت احلج و العمرة مكتوبتني علي فكيف : يقال له هدمي بن عبد اهللا فقلت 
فأهللت هبما معا فلما أتيت العذيب لقيين : امجعهما مث اذبح ما استيسر من اهلدى قال : يل أن أمجعهما ؟ فقال 

ان و أنا أهل هبما معا فقال أحدمها لآلخر ما هذا بأفقه من بعريه فكأمنا ألقى علي سليمان بن ربيعة و زيد بن صوح
يا أمري املؤمنني إين كنت رجال أعرابيا نصرانيا و إين أسلمت و أنا حريص على : جبل حىت أتيت عمر فقلت له 

يا : بن عبد اهللا فقلت  اجلهاد و إين وجدت احلج و العمرة مكتوبتني علي فأتيت رجال من عشرييت يقال له هدمي



امجعهما مث اذبح : هنتاه إين حريص على اجلهاد و إين وجدت احلج و العمرة مكتوبتني علي فكيف أمجعهما ؟ فقال 
ما استيسر من اهلدي وإين أهللت هبما مجيعا فلما أتيت العذيب لقيين سليمان بن ربيعة و زيد بن صوحان و أنا أهل 

  ما هذا بأفقه من بعريه  هبما معا فقال أحدمها لآلخر
  هديت لسنة نبيك : قال فقال يل عمر 

و إين وجدت احلج و العمرة مكتوبتني : يف ترك عمر بن اخلطاب النكري على الضيب بن معبد قوله : قال أبو بكر 
 علي أبني الداللة على أن العمرة عند عمر بن اخلطاب كانت واجبة كاحلج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا ال

مل جند ذلك مكتوبتني عليك بل إمنا وجدت احلج مكتوبا دون العمرة و : واجبة ألشبه أن ينكر عليه قوله و لقال له 
يف تركه اإلنكار عليه ما أفتاه هدمي بن عبد اهللا داللة بينة بأن القرآن عنده جائز من غري سوق بدنة و ال بقرة من 

داللة على أن ما استيسر من اهلدي جائز عن القارن كهو عن املتمتع ال  امليقات الذي حيرم منه باحلج و العمرة و فيه
  كما قال بعض العلماء أن القرآن ال يكون إال بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث حيرم 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  باب ذكر عدد عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دخلت أنا و عروة بن الزبري املسجد فإذا : نصور عن جماهد قال ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن م - ٣٠٧٠
عبد اهللا بن عمر جالس إىل حجرة عائشة قال و إذا الناس يف املسجد يصلون صالة الضحى فسألناه عن صالهتم 

  أربع : كم اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : بدعة مث قال : فقال 

قلت ألنس بن مالك كم اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : ود ثنا مهام عن قتادة قال ثنا بندار ثنا أبو دا - ٣٠٧١
  أربع عمر و حج حجة واحدة و عمرته مع حجته : و سلم ؟ قال 

  باب فضل العمرة و تكفري الذنوب اليت يرتكبها املعتمر بني العمرتني

أن رسول اهللا صلى اهللا : أيب صاحل عن أيب هريرة  ثنا علي بن املنذر ثنا ابن منري عن عبيد اهللا عن مسي عن - ٣٠٧٢
  العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما و احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة : عليه و سلم قال 

ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال حدثنيه مسي و ثنا حوثرة بن حممد ثنا سفيان عن مسى عن أيب  - ٣٠٧٣
العمرة إىل العمرة تكفر ما بينهما و احلج املربور : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال صاحل عن أيب هريرة 

  ليس له جزاء إال اجلنة غري أن عبد اجلبار قال يبلغ به 

باب الدليل على أن جهاد النساء احلج و العمرة و يف اخلرب ـ علمي ـ داللة على أن العمرة واجبة كاحلج إذ النيب 
  عليه و سلم أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن احلج  صلى اهللا

ثنا علي بن املنذر ثنا ابن فضيل ثنا حبيب بن أيب عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني  - ٣٠٧٤
  عليهن جهاد ال قتال فيه احلج و العمرة : يا رسول اهللا هل على النساء من جهاد ؟ قال : قلت : قالت 

عليهن جهاد ال قتال فيه و إعالمه أن اجلهاد الذي عليهن احلج و : يف قوله صلى اهللا عليه و سلم قال أبو بكر 



على املرء ما هو : عليهن إنه واجب إذ غري جائز أن يقال : العمرة بيان أن العمرة واجبة كاحلج إذ ظاهر قوله 
  تطوع غري واجب 

  إسناده صحيح : قال األعظمي 

  لى الدواب احملبسة يف سبيل اهللاباب الرخصة يف العمرة ع

ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن  - ٣٠٧٥
أرسل مروان إىل أم معقل من يسأهلا عن هذا احلديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا يف سبيل اهللا و : احلارث قال 

ا البكر فأىب عليها فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فأمره إهنا أرادت العمرة فسألت زوجه
إن احلج و العمرة من سبل اهللا و أن عمرة يف رمضان تعدل حجة أو : النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يعطيها و قال 

  جتزىء حجة 
سبيل من سبل اخلري فلم خيرجه  هذا اخلرب عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا يف: قال أبو بكر 

من يده أن احلبس غري جائز و النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أجاز أليب معقل تسبيل البكر من غري أن خيرجه من 
  يده و هذا اخلرب يدل على صحة قول املطليب إن احلبس يتم بالكالم و إن مل خيرجه احملبس من يده 

  ح أيب داود حديث صحيح كما يف صحي: قال األلباين 

  باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من احلج و العمرة و اإلحرام هبما من أي احلل

  شاء 

ـ ثنا أفلح قال مسعت القاسم بن حممد عن عائشة قالت  - ٣٠٧٦ : ثنا حممد بن بشار ثنا أبو بكر ـ يعين احلنفي 
فال يضرك إمنا : ال أصلي قال : قالت ما شأنك ؟ : فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أنا أبكي فقال 

حىت نزل احملصب و نزلنا معه فدعا عبد : أنت من بنات آدم كتب اهللا عليك ما كتب عليهن فذكر احلديث و قال 
  أخرج بأختك فلتهله بعمرة : الرمحن بن أيب بكر فقال 

  باب فضل العمرة يف رمضان

يء قد يشبه بالشيء و جيعل عدله إذا أشبهه يف بعض املعاين ال و الدليل على أهنا تعدل حبجة مع الدليل على أن الش
يف مجيعه إذ العمرة لو عدلت حجة يف مجيع أحكامها لقضي العمرة من احلج و لكان املعتمر يف رمضان إذا كان عليه 
 حجة اإلسالم تسقط عمرته يف رمضان حجة اإلسالم عنه فكان الناذر حجا لو اعتمر يف رمضان كانت عمرته يف

  رمضان قضاء ملا أوجب على نفسه من نذر احلج 

ثنا بشر بن هالل ثنا عبد الوارث بن سعيد العنربي عن عامر األحول عن بكر بن عبد اهللا املزين عن ابن  - ٣٠٧٧
أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلج فقالت امرأة لزوجها حجين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عباس قال 
ذاك يعتقبه أنا و ولدك قال حجين على : فحجين على ناضحك قال : ال ما عندي ما أحجك عليه قالت سلم فق

ذاك قوت و قوتك فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا : فبع مترتك قال : مجلك فالن قال ذلك حبيس سبيل اهللا قالت 



يه و سلم مين السالم و رمحة اهللا و إقرأ رسول اهللا صلى اهللا عل: عليه و سلم من مكة أرسلت إليه زوجها فقالت 
ما تعدل حجة معك ؟ فأتى زوجها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن امرأيت تقرئك السالم و : مسه 

حجين على مجلك : ليس عندي ما أحجك عليه فقالت : رمحة اهللا و إهنا كانت سألتين أن أحج هبا معك فقلت هلا 
حجين : أما إنك لو كنت حجبتهما فكان يف سبيل اهللا فقالت : حبيس يف سبيل اهللا فقال  ذلك: فالن فقلت هلا 

فضحك رسول اهللا : فبع مترتك فقلت ذاك قويت و قوتك قال : على ناضحك فقلت ذاك يعتقبه أنا و ولدك فأنت 
إقرئها مين : عك قال صلى اهللا عليه و سلم تعجبا من حرصها على احلج و أهنا أمرتين أن أسألك ما يعدل حجة م

  السالم و رمحة اهللا و أخربها أهنا تعدل حجة معي عمرة يف رمضان 
  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

  باب إباحة العمرة من اجلعرانة

عن أيب هريرة : ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخربين معمر عن الزهري عن ابن املسيب  - ٣٠٧٨
  من اهللا و رسوله  براءة: يف قوله 

  قال ملا قفل النيب صلى اهللا عليه و سلم من حنني اعتمر من اجلعرانة مث أمر أبا بكر على تلك احلجة 
  إسناده صحيح : قال األعظمي 

وهذا السياق فيه غرابة من جهة : عزاه ابن كثري يف تفسري براءة لعبد الرزاق هبذا اإلسناد واملنت وقال : قال األلباين 
  ري احلج كان سنة عمرة اجلعرانة إمنا هو عتاب بن أسيد فأما أبو بكر فإمنا كان أمريا سنة تسع أن أم

  باب إباحة العمرة يف أشهر احلج ملن ال حيج عامه ذلك و الرخصة له يف

  الرجوع إىل وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن حيج 

أخربنا ابن أيب الزناد عن علقمة ـ و هو ابن أيب ثنا الربيع بن سليمان و حبر بن نصر قاال ثنا ابن وهب  - ٣٠٧٩
من أحب : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال : علقمة ـ عن أمه عن عائشة 

  أن يرجع بعمرة قبل احلج فليفعل 
وايل أن حتدث به هذا اخلرب يصرح بصحة قول املطليب أن فرض احلج ممدود من حني جيب على امل: قال أبو بكر 

املنية إذ لو كان فرض احلج على ما تومهه بعض من ال يفهم العلم و زعم أن من احلج عن أول سنة جيب عليه احلج 
كان فيها عاصيا هللا ملا أباح املصطفى صلى اهللا عليه و سلم ملن كان معه عام حجة الوداع أن يرجع بعمرة قبل أن 

ألن املصطفى صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة يف حجة الوداع ألربع مضني من  حيج و بينهم و بني احلج آيام قالئل
  ذي احلجة و بينهم و بني عرفة مخسة أيام فأباح ملن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل أن حيج 

  إسناده حسن صحيح : قال األلباين 

س إذ أمر اهللا عز و جل هبما فبدأ بذكر أحدمها يف باب إباحة العمرة قبل احلج و الدليل على أن الفعلني من جن
  األمر قبل اآلخر أن جائز أن يبدأ املأمور بالفعلني بأحدمها 
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