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  بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
  كتاب الطهارة

  باب حَُكْمِ الَْماِء إِذَا الَقَْتُه النََّجاسَةُ ١
َحدَّثََنا أَُبو : َنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم الدَّْوَرِقيُّ ، قَالَ َحدَّثَ: أََْخبََرَنا الْقَاِضي أَُبو َعْبِد اِهللا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَالَ  -١

  أَُبو أَُسامَةَ أَُساَمةَ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الُْمَعلَّى ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن أَبِي السَّفَرِ ، َحدَّثََنا

َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعَباَدةَ ، قَالَ : َعدَّلُ أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ بَِواِسٍط ، قَالَ َوَحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيِد اِهللا الُْم
َحدَّثََنا أَُبو : ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  َحدَّثََنا َحاجُِب ْبُن: أَُساَمةَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، قَالَ 

َر َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم: أَُساَمةَ ، قَالَ 
َماِء َيكُونُ بِأَْرضِ الْفَالَِة َوَما َينُوُبُه ِمَن السِّبَاعِ َوالدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ ُسِئلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْ

  الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم يَُنجِّْسُه َشيٌْء
  َوقَالَ اْبُن أَبِي السَّفَرِ لَمْ َيحِْملِ الْخََبثَ َوقَالَ اْبُن َعَباَدةَ ِمثْلَُه

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ وَحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَبِي ، قَالَ : َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن هَاُرونَ ، قَالَ : ْبُن أَْحَمَد ، قَالَ  َحدَّثََنا دََْعلَُج -٢
: َمُد ْبُن َجْعفَرٍ الَْوِكيِعيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَْح: َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَحاقَ الْحَْربِيُّ ، قَالَ : أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن إِْسحَاَق اَألْنصَارِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َوَحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ ، قَالَ 
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن شَِريَوْيِه ، قَالَ : ُبو أَُساَمةَ َوَحدَّثََنا َدْعلَجُ ْبُن أَْحَمْد ، قَالَ َحدَّثََنا أَ: َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ 

َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن : الَ َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا بِِمْصَر ، قَ: إِْسحَاُق ْبُن َراهََوْيِه ، قَالَ 
 َحفْصٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ وَالُْحَسْيُن ْبُن حَُرْيٍث َعْن أَبِي أَُساَمةَ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلَدِ ْبنِ: ُشَعْيبٍ ، قَالَ 

ا ُمحَمَُّد ْبُن الَْعالَِء َوُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َوغَْيُرُهَما قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََن: َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ السِّجِْستَانِيُّ ، قَالَ : 
أَبِيِه قَالَ َر َعْن َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم: أَُساَمةَ ، قَالَ 

  لََّتْينِ لَْم َيْحِملِ الَْخَبثَُسِئلَ النَّبِيّ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْماِء َوَما َيُنوُبُه ِمَن الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء قُ
  بِي َشْيَبةَ ِمْن َبْينِهِْم ِفي َحِديِثِه َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍَهذَا لَفْظُ أَبِي َداُوَد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْعالَِء َوقَالَ ُعثَْمانُ ْبُن أَ

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ ُسفَْيانَ الَْواسِِطيُّ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، قَالَ  -٣
َمَر َعْن أَبِيِه قَالَ ُسِئلَ َرسُولُ الَ َحدَّثَنِي الَْوِليدُ ْبُن كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعقَ

  إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيْحِملِ الَْخَبثَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْماِء َوَما َيُنوُبُه ِمَن السِّبَاعِ وَالدََّوابِّ فَقَالَ
  اِد ْبنِ َجْعفَرٍَوكَذَِلَك َروَاُه َعْبُد اِهللا ْبُن الزُّبَْيرِ الُْحمَْيِديُّ َعْن أَبِي أَُساَمةَ َعنِ الَْوِليِد َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعبَّ

  الَْولِيِد ْبنِ كَثِريٍ َوَتاَبَعُه الشَّاِفِعيُّ َعنِ الثِّقَِة ِعْنَدُه َعنِ
لْفَُراِت ، وَُمَحمَُّد ْبنُ َوَتاَبعَُهْم ُمحَمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق َويَِعيُش ْبُن الَْجْهمِ َواْبُن كََراَمةَ وَأَُبو َمْسُعودٍ أَْحَمدُ ْبُن ا

  كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ الْفَُضْيلِ الْبَلِْخيُّ فََرَوْوُه َعْن أَبِي أَُساَمةَ َعنِ الَْولِيِد ْبنِ



َحدَّثََنا : َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُموَسى َوَحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم ، قَالَ  -٤
َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن كَِثريٍ َعْن : َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، قَالَ : الَ إِبَْراهِيُم ْبُن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ ، قَا

  ذَا َنْحوَُهليه وسلم بَِهُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجعْفَرٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ع

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ ُمحَمٍَّد الَورَّاُق ، قَالَ  -٥
َحدَّثََنا الَْولِيُد : َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، قَالَ : َحدِيثَِة ، قَاالَ َحدَّثََنا َيعِيُش ْبُن الْجَْهمِ بِالْ: إِْسَماعِيلَ ْبنِ َبكْرٍ السُّكَّرِيُّ ، قَالَ 

ِئلَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه ْبُن كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه قَالَ ُس
فَقَالَ إِذَا كَانَ  -َوقَالَ َيِعيُش ْبُن الَْجْهمِ ِمَن السَِّباعِ َوالدَّوَابِّ  -َوَما َيُنوُبُه ِمَن الدَّوَابِّ وَالسَِّباعِ  وسلم َعنِ الَْماِء

  الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيْحِملِ الَْخَبثَ
: َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، قَالَ : ثََنا َعِليُّ ْبُن شَُعْيبٍ ، قَالَ َحدَّ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، قَالَ  -٦

  َوالسِّبَاعِ َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ بِإِْسَناِدهِ َنحَْوُه َوقَالَ ِمَن الدََّوابِّ
: َحدَّثََنا أَُبو إِْبَراِهيَم الُْمزَنِيُّ إِْسَماِعيلُ ْبُن َيحَْيى وَالرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَاالَ : رِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبو -٧

َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َحدَّثََنا الشَّافِِعيُّ قَالََ َحدَّثََنا الثِّقَةُ َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ 
  َعْن أَبِيِه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيْحِملْ َنَجًسا أَْو َخَبثًا

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعنِ : ُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ: َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الدَّرْبِيُّ ، قَالَ  -٨
ِه قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا الَْوِليِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّادِ ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِي

لَْم َيْحِملِ  الَْماِء َوَما َيُنوُبُه ِمَن الدََّوابِّ َوالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِعليه وسلم َعنِ 
  الَْخَبثَ

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، قَالَ : َحارِِثيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْحِميِد الْ: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، قَالَ  -٩
َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر: 

  عليه وسلم َنْحوَُه
ِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن ي ِكَتابٍ َعْن أَبِي َجْعفَرٍ التِّْرِمِذيِّ َعنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ اَألسَْوِد َعْن أَبِي أَُساَمةَ َعنِ الْوَِليَورَأَْيُتُه ِف

  ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجعْفَرٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي الَْخِصيبِ ، قَالَ : لِّسِ ، قَالَ َوذَكََرُه َجْعفَُر ْبُن ُمحَمَِّد ْبُن الُْمَغ -١٠
  َعن الَْوِليدُ ْبُن كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ بَِهذَا ِمثْلَُه

  َوأَمَّا َحِديثُ أَبِي َمْسُعوٍد َعْن أَبِي أَُسامَةَ
نِ الَْوِليِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن دَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ أََخَْبَرَنا أَُبو َمْسعُوٍد أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت أََخَْبَرَنا أَُبو أَُساَمةَ َعَح -١١

قَالَ سُِئلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ  ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجعْفَرٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه
  الَْماِء َوَما َينُوُبُه ِمَن السَِّباعِ َوالدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم ُيَنجِّْسُه َشْيٌء

 ْبُن الزُّبَْيرِ الُْحمَْيِديُّ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق َوَيعِيشُ قَالَ الشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ فَاتَّفََق ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ َوَعْبُد اِهللا
الَْحمِيِد الْحَارِِثيُّ َوأَحَْمُد ْبُن ْبُن الَْجْهمِ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ وَالُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ اَألْسَوِد َوأَْحَمدُ ْبُن َعْبِد 

لْفُضَْيلِ الَْبلِْخيُّ َوأَُبو يَّا ْبنِ ُسفَْيانَ الْوَاِسِطيُّ َوَعلَيُّ ْبُن ُشعَْيبٍ َوَعلَيُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي الَْخِصيبِ ، َوُمحَمَُّد ْبُن اَزكَرِ



  ْبنِ َجْعفَرٍ َمْسُعوٍد فََرَوْوُه َعْن أَبِي أَُساَمةَ َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد
  َوَتاَبعَُهُم الشَّافِِعيُّ َعنِ الثِّقَِة ِعْنَدُه َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ
ةَ َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َوقَالَ َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ الدَّْوَرِقيُّ َوَمْن ذَكَْرَنا َمَعُه ِفي أَوَّلِ الِْكَتابِ َعْن أَبِي أَُساَم

  َجْعفَرِ ْبنِ الزُّبَيْرِ
ِلَك فَإِذَا ُشعَْيَب ْبَن أَيُّوَب قَدْ فَلَمَّا اْخُتِلَف َعلَى أَبِي أَُساَمةَ ِفي إِْسَناِدِه أَْحَبْبَنا أَنْ َنْعلََم َمْن أََتى بِالصَّوَابِ فََنظَرَْنا ِفي ذَ

 أَْتَبَعُه َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي أَُساَمةَ َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ َعلَى الَْوْجَهْينِ َجِميًعا َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، ثُمَّ َرَواُه َعْن
َد ْبَن كَِثريٍ رََواُه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجعْفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ فََصحَّ الْقَْوالَِن َجِميًعا َعْن أَبِي أَُساَمةَ َوَصحَّ أَنَّ الْوَِلي

ُبو أَُساَمةَ َمرَّةً ُيَحدِّثُ بِِه َعنِ َوَعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ َجِميًعا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه فَكَانَ أَ
بَّادِ ْبنِ َجْعفَرٍ ريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجعْفَرِ ْبنِ الزُّبَْيرِ َوَمرَّةً ُيَحدِّثُ بِِه َعنِ الْوَِليِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعالَْوِليِد ْبنِ كَِث
  َواللَُّه أَْعلَُم

  َعنِ الرَُّجلَْينِ َجِميعًا فَأَمَّا َحدِيثُ ُشَعْيبِ ْبنِ أَيُّوَب َعْن أَبِي أَُساَمةَ َعنِ الْوَِليِد ْبنِ كَِثريٍ

: َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَيُّوَب ، قَالَ : فََحدَّثََنا بِِه أَُبو َبكْرٍ أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعَدانَ الصَّْيَدالَنِيُّ بَِواِسٍط ، قَالَ  -١٢
ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد 

ولُ اِهللا صلى اهللا ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعنِ الَْماِء َوَما َيُنوُبُه ِمَن السِّبَاعِ وَالدََّوابِّ فَقَالَ َرُس
  إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيْحِملِ الَْخَبثَعليه وسلم 

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ : َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبنِ سَْعَدانَ ، قَالَ  -١٣
   ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهَعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن َعْبِد اِهللا

  َوأَمَّا َحِديثُ ُمَحمَِّد ْبنِ الْفُضَْيلِ الَْبلِْخيِّ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن : َد الْفَارِِسيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَم: فََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الُْحَسْينِ الرَّازِيُّ ، قَالَ  -١٤

ِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْب: الْفَُضْيلِ الْبَلِْخيُّ ، قَالَ 
  نَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعنِ ال

: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد الصََّمِد ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ سَْهلٍ اإلَِماُم ، قَالَ  -١٥
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرِ : َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن كَِثريٍ ، قَالَ : ُصهَْيبٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن: َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن الَْحكَمِ ، قَالَ 

ِمَن  َعنِ الَْماِء َوَما َيُنوُبُه ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ
  السِّبَاعِ َوالدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيحِْملِ الَْخَبثَ

َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ : َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسَحاقَ الْهَْمدَانِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ  -١٦
َحدَّثََنا جَرِيٌر وَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ : َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، قَالَ : دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرِ ْبنِ ُخشَْيشٍ ، قَالَ َوَح

َمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا عَْبَدةُ ْبُن ُسلَْي: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، قَالَ : اِهللا الَْوكِيلُ ، قَالَ 
هللا عليه وسلم سُِئلَ َعنِ َجْعفَرِ ْبنِ الزُّبَْيرِ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى ا

وُبُه ِمَن الدََّوابِّ َوالسِّبَاعِ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ الَْماُء قَْدَر الَْماِء َيكُونُ بِأَْرضِ الْفَالَِة َوَما َيُن
  قُلََّتْينِ لَْم َيحِْملِ الْخََبثَ



  قَالَ اْبُن َعَرفَةَ َوَسِمْعُت ُهَشْيًما َيقُولُ تَفِْسُري الْقُلََّتْينِ َيْعنِي الَْجرََّتْينِ الِْكبَاَر
 ُنَمْيرٍ َوَعْبدُ الرَّحِيمِ ْبُن ِلَك َروَاُه إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد َوَحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َويَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ َواْبن الُْمَباَرِك َوَعْبُد اِهللا ْبُنَوكَذَ

َوأَحَْمُد ْبُن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ َوُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوَسعِيدُ  ُسلَْيَمانَ َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيُر َويَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ َوإِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ
َوَزاِئَدةُ ْبُن قَُداَمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن  -َيْعنِي اْبَن زَْيدٍ  -ْبُن َزْيدٍ أَُخو َحمَّاِد 

  ْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َع

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، قَالَ  -١٧
اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َزْيٍد قَالَ َسِمْعُت ُمَحمَّدَ ْبَن إِْسحَاَق قَالَ َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرِ َعْن ُعَبْيِد: أَبِي ُنَعْيمٍ ، قَالَ 

لَُه َرُجلٌ َعنِ الَْماِء َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َوسَأَ
  ْحِملِ الَْخَبثََيكُونُ بِأَْرضِ الْفَالَِة َوَما َيْنتَاُبُه ِمَن الدََّوابِّ َوالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا َبلَغَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َي

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسْعٍد ، قَالَ : ِهنيٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسعِيِد ْبنِ َشا: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن كَاِملٍ ، قَالَ  -١٨
  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق بَِهذَا اِإلسَْناِد َنْحوَُه: الَْواِقِديُّ ، قَالَ 

َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ َعْن َزاِئَدةَ : ثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، قَالَ َحدَّ: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ ، قَالَ  -١٩
  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َنْحوَُه

ا أَُبو إِْسَماعِيلَ التِّْرِمِذيُّ َحدَّثََن: َحدَّثََنا أَُبو َسْهلٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد َوُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ِديَنارٍ ، قَاالَ  -٢٠
َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َوْهبٍ السُّلَِميُّ ، قَالَ : ، قَالَ 

اهللا عليه وسلم أَنَُّه سُِئلَ َعنِ الْقَِليبِ ُيلْقَى ِفيِه الْجَِيُف وََيشَْرُب ِمْنُه  ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى
  الِْكالَُب وَالدََّوابُّ فَقَالَ َما َبلَغَ الَْماُء قُلََّتْينِ فََما فَْوَق ذَِلَك لَمْ يَُنجِّْسُه َشيٌْء

َعيَّاشٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد وَالَْمْحفُوظُ َعنِ اْبنِ َعيَّاشٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق  كَذَا رََواُه ُمحَمَُّد ْبُن َوْهبٍ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ
  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ الزُّبَْيرِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه

َحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َوُروَِي َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ َعطَاٍء َعْن ُم
  وسلم

ِليُّ ْبنُ َحدَّثََنا َع: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ْبنِ خَُزْيَمةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراهِيَم ، قَالَ  -٢١
  َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بِذَِلَك: َسلََمةَ اللََّبِقيُّ ، قَالَ 

بِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َوَرَواُه عَاِصُم ْبُن الُْمْنِذرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَ
  وسلم
ِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ِفي َهِذِه الرِّوَاَيِة قُوَّةٌ ِلرَِواَيِة ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجعْفَرِ ْبنِ الزُّبَْيرِ َعْن ُعَبْي فَكَانَ

  َعْن أَبِيِه َحدَّثَ بِِه َعْن َعاِصمِ ْبنِ الُْمْنِذرِ َحمَّاُد ْبُن َسلَمَةَ
َر َعْن أَبِيِه َمْوقُوفًا غَْيَر َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد فََرَواُه َعْن َعاِصمِ ْبنِ الْمُْنِذرِ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم َوَخالَفَُه
  َمْرفُوعٍ

  ُجلٍ لَْم ُيَسمِِّه َعنِ اْبنِ ُعَمَر َمْوقُوفًا أَْيًضاَوكَذَِلَك َروَاُه إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َعاِصمِ ْبنِ الُْمْنِذرِ َعْن َر
  فَأَمَّا َحدِيثُ َحمَّاِد بنِ َسلََمةَ َعْن َعاِصمِ بنِ الُْمْنِذرِ



يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ قَالَ َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : فََحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٢٢
ِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ُبْسَتاًنا ِفيِه َمقَْرى أَخَْبَرَنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعاِصمِ ْبنِ الْمُْنِذرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ َدَخلُْت َمَع ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْب

قُلُْت لَُه أََتَوضَّأُ ِمْنُه َوِفيِه جِلُْد َبِعريٍ َميٍِّت فََحدَّثَنِي َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َماٍء ِفيِه جِلُْد َبِعريٍ َميٍِّت فََتَوضَّأَ ِمْنُه فَ
  وسلم قَالَ إِذَا َبلَغَ الَْماُء قُلََّتْينِ أَْو ثَالَثًا ملْ ُيَنجِّْسُه َشْيٌء

َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ قَالَ أَْخبََرَنا َحمَّاُد ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، قَالَ  -٢٣
  َسلََمةَ بَِهذَا َولَم يَقُلْ أَْو ثَالَثًا

ْبنِ َسلََمةَ بَِهذَا اِإلْسَناِد قَالُوا ِفيِه إِذَا  َوكَذَِلَك َروَاُه إِبَْراهِيُم ْبُن الَْحجَّاجِ َوُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد َوكَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ َعْن َحمَّاِد
  َبلَغَ الَْماُء قُلََّتْينِ أَْو ثَالَثًا

َحدَّثََنا إِْبَراهِيَم ْبنِ الَْحجَّاجِ َوُهْدَبةَ ْبنِ َخاِلدٍ : َحدَّثََنا الَْحَسْن ْبُن سُفَْيانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، قَالَ  -٢٤
َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن : َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َهاُرونَ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا بِِه الْقَاِضي أَُبو طَاِهرِ ْبُن َنْصرٍ َودعْلُج ْبُن أَحَْمَد ، قَاالَ 

  طَلَْحةَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ بِذَِلَك
قُوُب ْبُن إِْسَحاقَ الَْحْضَرِميُّ وَبِْشُر ْبُن السَّرِيِّ وَالَْعالَُء ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ الَْمكِّيُّ َوُموَسى ْبنُ َوَرَواُه َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َوَيْع

نَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيْنُجسْ ا كَاإِْسَماعِيلَ َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد الَْعْيِشيُّ َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ بَِهذَا اِإلْسَناِد َوقَالُوا ِفيِه إِذَ
  َولَْم َيقُولُوا أَوْ ثَالَثًا

َحدَّثََنا َعفَّانُ ، قَالَ : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٢٥
َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن الْمُْنِذرِ قَالَ كُنَّا ِفي ُبْسَتاٍن لََنا أَْو ِلُعبَْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر : َمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلَ: 

َبِعريٍ َمْيت فَقُلُْت أَتََوضَّأُ ِمْنُه َوِفيِه فََحضََرِت الصَّالَةُ فَقَاَم ُعَبْيُد اِهللا إِلَى َمقًْرى ِفي الُْبْسَتاِن فَجََعلَ َيتََوضَّأُ ِمْنُه َوِفيِه جِلْدُ 
  ْنُجْسَهذَا الْجِلُْد فَقَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َي

َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبنُ : ا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ ، قَالَ َحدَّثََن: َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٢٦
َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى وَحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن : َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّافِِعيُّ ، قَالَ : إِْسحَاَق ، قَالَ 
َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن السََّرىِّ وَالَْعالَُء ْبُن : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبنُ َصاِلحٍ الشَِّريازِيُّ قَال ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، قَالَ :  أَْحَمَد ، قَالَ

  ْولِ َعفَّانَ إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيْنُجْسَعْبِد الَْجبَّارِ َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ َعْن َعاِصمِ ْبنِ الْمُْنِذرِ بَِهذَا اِإلْسَناِد مِثْلَ قَ

َحدَّثََنا ُموَسى وَاْبُن َعاِئَشةَ : َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن إِْسحَاَق الَْحرْبِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، قَالَ  -٢٧
َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن الْمُْنِذرِ بَِهذَا اِإلسَْناِد ِمثْلَُه َسَواًء إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ فَإِنَُّه الَ : َسلََمةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن: ، قَاالَ 
  َيْنُجُس
ْبنِ َعبَّاٍد قَالَ قََرأَْنا َعلَى َعْبِد الرَّزَّاقِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، قَالَ  -٢٨

ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعَبْيدِ اهللاِ 
   عليه وسلم إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم يَُنجِّْسهُ َشيٌْءقَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ جَابِرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، قَالَ  -٢٩
اِئَدةَ َعْن لَْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء كَِثريٍ الِْمصِّيِصيُّ َعْن َز

  قُلََّتْينِ ، فَالَ ُيَنجِّْسُه َشيٌْء
  َعْن َزاِئَدةَ َمْوقُوفًا َوُهَو الصَّوَاُب َرفََعُه َهذَا الشَّْيُخ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَِثريٍ َعْن زَاِئَدةَ َوَرَواُه ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو



َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن : َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّاِئغُ ، قَالَ : َحدَّثََنا بِِه الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَالَ  -٣٠
ا َعْمرٍو ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ َعْن لَْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد   َعنِ اْبنِ ُعَمَر ِمثْلَُه َمْوقُوفً

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َراهََوْيِه ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِشريََوْيِه ، قَالَ : َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، قَالَ  -٣١
  ْيٍد َعْن َعاِصمِ ْبنِ الُْمْنِذرِ قَالَ الِْقالَلُ الْخََوابِي الِْعظَاُمَعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي رِْزَمةَ َعْن َحمَّاِد ْبنِ َز

َحدَّثََنا اْبُن : َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُحمَْيٍد الِْمصِّيِصيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ  -٣٢
ذَا كَانَ ُد أَنَّ َيحَْيى ْبَن ُعقَْيلٍ أَْخبََرُه أَنَّ َيحَْيى ْبَن َيْعُمَر أَْخَبَرُه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إُِجرَْيجٍ أَْخبََرنِي ُمَحمَّ

  الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيْحِملْ َنَجًسا ، َوالَ بَأْسًا

  َهَجَر فَأَظُنُّ أَنَّ كُلَّ قُلٍَّة َتأُْخذُ فََرقَْينِ فَقُلُْت ِلَيحَْيى ْبنِ ُعقَْيلٍ ِقالَلُ َهَجَر قَالَ ِقالَلُ
قُلََّتْينِ فََصاِعًدا لَْم يَُنجِّْسهُ قَالَ اْبُن جُرَْيجٍ َوأَْخَبرَنِي لُوطٌ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن ُمَجاِهٍد أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ قَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء 

  َشيٌْء

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ قَالَ أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَالَ : رٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٣٣
اِء السَّابَِعةِ َنبِقَُها مِثْلُ ِقالَلِ قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَمَّا ُرِفْعُت إِلَى ِسْدَرِة الُْمْنتََهى ِفي السََّم
ْبرِيلُ َما َهذَان قَالَ أَمَّا َهَجَر َوَوَرقَُها مِثْلُ آذَانِ الِْفَيلَِة َيخُْرُج ِمْن َساِقَها نَْهَراِن ظَاِهَراِن وََنْهَراِن َباِطَناِن قُلُْت َيا جِ

  النِّيلُ وَالْفَُراُتالْبَاِطَناِن فَِفي الَْجنَِّة َوأَمَّا الظَّاهَِراِن فَ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َهاُرونَ الَْبلَِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ الْكُوِفيُّ ، قَالَ  -٣٤
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعلَْوانَ َعْن َناِفعٍ َعنِ : َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَيُّوبُ ْبُن : إِْسَماعِيلُ ْبُن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ ، قَالَ 

سٍ ِعْنَد َمقَْراةٍ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َخَرجَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي بَْعضِ أَْسفَارِِه فََساَر لَْيالً فََمرُّوا َعلَى َرُجلٍ َجاِل
صَاِحَب املَقَْراِة أََولََغِت السَِّباعُ اللَّْيلَةَ ِفي َمقْرَاِتَك فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيا َصاِحَب  لَُه فَقَالَ ُعَمُر َيا

  الَْمقَْراِة الَ ُتْخبِْرُه َهذَا تَُكَلٌَّف لََها َما َحَملَْت ِفي ُبطُونَِها َولََنا َما بَِقَي شََراٌب وَطَُهوٌر
: َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن خَاِلٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليٌّ ، قَالَ : الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ، قَالَ  َحدَّثََنا -٣٥

  يِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُهَحدَّثََنا َخطَّاُب ْبُن الْقَاِسمِ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِ

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َساِلمٍ السَّلُوِليُّ أَُبو َساِلمٍ قَالَ َسِمْعتُ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، قَالَ  -٣٦
  نَ َما لَُهْم َوَما َعلَْيهِْم َوأَْهلُ اَألهَْواِء الَ َيكُْتُبونَ إِالَّ َما لَُهْمأَبِي قَالَ َسِمْعُت َوِكيًعا َيقُولُ أَْهلُ الْعِلْمِ َيكُْتُبو

َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َسِمْعُت َيحَْيى ْبَن أَبِي َزاِئَدةَ َيقُولُ ِكَتاَبةُ الَْحِديثِ : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٣٧
  َمْوِضعِِهَخْيٌر ِمْن 

َحدَّثََنا ُعَمْيُر ْبُن ِمرَْداسٍ ، : َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ َوُبْرَهانٌ ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ الدِّْيَنَورِيُّ ، قَاالَ  -٣٨
ِسمُ ْبُن َعْبِد اِهللا الُْعمَرِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا الْقَا: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُبكَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ : قَالَ 

  لُ الَْخَبثَْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َبلَغَ الَْماُء أَْرَبِعَني قُلَّةً فَإِنَُّه الَ َيْحِم
  َعنِ اْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن َجابِرٍ َووَِهَم ِفي إِسَْناِدِه َوكَانَ َضِعيفًا كَِثَري الَْخطَإِ كَذَا رََواُه الْقَاِسُم الُْعَمرِيُّ

و  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍَوَخالَفَُه رَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ َوُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوَمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َرَوْوُه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ



  َمْوقُوفًا
  َوَرَواُه أَيُّوُب السَّْخِتيَانِيُّ َعنِ اْبنِ الُْمْنكَِدرِ ِمْن قَْوِلِه لَْم ُيَجاوِزُْه

: قَالَ َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن ُعَمَر ، : َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ الْحَْربِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، قَالَ  -٣٩
قَالَ إِذَا َبلَغَ الَْماُء أَْرَبِعَني قُلَّةً  َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو

  لَْم يَْنُجْس
َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا َجْعفَُر ْبنُ : ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّانِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -٤٠

َحدَّثََنا َوكِيٌع َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، قَالَ : ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ 
َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ َجِميًعا َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْحرْبِيُّ ، قَالَ : َحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، قَالَ ُم

  هُ َشيٌْءَعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء أَْرَبِعَني قُلَّةً لَْم يَُنجِّْس

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، قَالَ  -٤١
  رٍو ِمثْلَُه َسَواًءالثَّْورِيُّ َوَمْعَمٌر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْم

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ قَالَ : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ : َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٤٢
  ْمرٍو قَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء أَْرَبِعَني قُلَّةً لَْم يَُنجِّْسُه َشيٌْءأَخَْبَرَنا َمْعَمٌر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع

َحدَّثََنا اْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، قَالَ : َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ  -٤٣
  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ قَالَ إِذَا َبلَغَ الَْماُء أَْرَبِعَني قُلَّةً لَْم َيْنُجْس أَْو كَِلَمةً َنْحوَهَا ُعلَيَّةَ َعْن أَيُّوَب

هَاُرونُ ْبُن َمْعُروفٍ  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن إِْسحَاَق الَْحرْبِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، قَالَ  -٤٤
ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن السَّرِيِّ َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ِسَناٍن َعْن َعْب: ، قَالَ 

  قُلَّةً لَْم َيحِْملْ خََبثًا ُهَرْيَرةَ َعْن أَبِيِه قَالَ إِذَا كَانَ الَْماُء قَْدرَ أَْرَبِعَني
  َبِعَني َدلْوًاكَذَا قَالَ َوَخالَفَُه غَْيُر وَاِحدٍ َرَوْوُه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ فَقَالُوا أَْرَبِعَني غَرًْبا َوِمْنُهْم َمْن قَالَ أَْر

  باب املاء املتغري
َحدَّثََنا أَُبو شَُرْحبِيلَ ِعيَسى ْبُن َخاِلٍد ، : َنا َعِليُّ ْبُن سَّرَّاجِ ، قَالَ َحدَّثَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى البَزَّاُز ، قَالَ  -٤٥
َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبنُ َصاِلحٍ َعْن رَاِشِد ْبنِ سَْعدٍ : َحدَّثََنا رِْشِديُن ْبُن َسْعٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالَ : قَالَ 

  انَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْماُء طَهُوٌر إِالَّ َما غَلََب َعلَى رِِحيِه أَْو َعلَى طَْعِمِهَعْن ثَْوَب
َماعِيلَ َحدَّثََنا أَُبو إِْس: َحدَّثََنا ُسرَْيٌج ، قَالَ : َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن الصَّوَّاِف ، قَالَ  -٤٦

َنجُِّس الَْماَء إِالَّ الُْمؤَدُِّب َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ َعنِ اَألْحَوصِ َعْن رَاِشِد ْبنِ سَْعٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ ُي
  َما غَيََّر طَْعَمُه أَْو رَِحيُه

  ي أَُمامَةَلَْم ُيَجاوِْز بِِه َراِشُد َوأَْسَنَدهُ الُْغَضْيِضيُّ َعْن أَبِ

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُيوُسَف الُْغَضيِضيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليٍّ األَبَّاُر ، قَالَ : َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، قَالَ  -٤٧
ْن رَاِشِد ْبنِ سَْعٍد َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا رِْشِديُن ْبُن َسْعٍد أَُبو الَْحجَّاجِ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ صَاِلحٍ َع: 

  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُيَنجُِّس الَْماَء َشْيٌء إِالَّ َما غَيََّر رَِحيُه أَْو طَْعمَُه
  نِ َصاِلحٍ َولَْيَس بِالْقَوِيِّ وَالصََّواُب ِمْن قَْولِ َراِشٍدلَْم َيْرفَْعُه غَْيُر رِْشِدينِ ْبنِ َسْعٍد َعْن ُمَعاوَِيةَ ْب



َحدَّثََنا ُمحَمَُّد : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَحَْمَد الْجُْرجَانِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ الْحَرَّانِيُّ أَُبو ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  -٤٨
َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّمَْيرِيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا : ، قَالَ ْبُن ُموَسى الَْحَرِشيُّ 

  عليه وسلم قَالَ الَْماُء الَ يَُنجُِّسُه َشيٌْء
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن مَْنُصورٍ ، قَالَ : َشاذَانَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ  -٤٩

َحدَّثََنا اَألْحَوُص ْبُن َحكِيمٍ َعْن َراِشِد ْبنِ َسْعٍد قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، قَالَ 
  َب َعلَْيِه رُِحيُه أَْو طَْعُمُه ُمْرَسلٌالَْماُء الَ يَُنجُِّسُه َشْيٌء إِالَّ َما غَلَ
  َوَوقَفَُه أَُبو أَُساَمةَ َعلَى َراِشٍد

َحدَّثََنا اَألْحَوُص ْبنُ : َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو الَْبْختَرِيِّ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٥٠
  ْن أَبِي َعْوٍن َورَاِشدِ ْبنِ َسْعٍد قَاالَ الَْماُء الَ يَُنجُِّسُه َشْيٌء إِالَّ َما غَيََّر رَِحيُه أَْو طَْعمَُهَحكِيمٍ َع

َد ْبنِ أَبِي هِْندٍ َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن َداُو: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَبزَّاُز ، قَالَ  -٥١
  قَالَ َسِمْعُت َسعِيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ َيقُولُ إِنَّ الَْماَء طَُهوٌر كُلُُّه الَ يَُنجُِّسُه َشيٌْء

َيْعنِي  -أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، قَالَ : َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَحَْمَد الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ  -٥٢
يَاضِ َتِلغُ ِفيَها َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َسأَلْنَاُه َعنِ الُْغْدَراِن وَالِْح -اْبَن أَبِي شَْيَبةَ 

  ْيٌءالِْكالَُب فَقَالَ أُْنزِلَ الَْماُء طَهُوًرا الَ يَُنجُِّسُه َش
َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ قَالَ أَخَْبرَََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ َوُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، قَاالَ  -٥٣

  لَ اللَُّه َتَعالَى الَْماَء طَُهوًرا ، فَالَ يَُنجُِّسهُ َشيٌْءَعْبُد الَْوهَّابِ قَالَ أَْخبَرَََنا دَاُوُد َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ أَْنَز
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْينُ : َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّيَّاُت ، قَالَ  -٥٤

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعنِ الْوَِليدِ : َنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َعْوٍن ، َوُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، قَاالَ َحدَّثَ: ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ 
  ْبنِ كَِثريٍ

ثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن الَْوِليُد ْبُن كَِثريٍ َحدَّ: َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ، قَالَ 
أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ الَْمْخُزوِميُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ َعْن 

َوقَالَ ُيوُسُف وَالْجَِيُف َوقَالُوا َولُُحومُ  -بِئْرِ ُبَضاَعةَ َوِهَي ُيلْقَى ِفيَها الِْحيُض َوالنَّْتُن  ِقيلَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّا َنَتَوضَّأُ ِمْن
  الِْكالَبِ فَقَالَ إِنَّ الَْماَء طَُهورٌ الَ يَُنجُِّسُه َشيٌْء

  ْبنِ َعْبِد اِهللاَوالَْحِديثُ َعلَى لَفِْظ اْبنِ أَبِي َعْوٍن َوقَالَ ُيوُسُف َعْن َعْبِد اِهللا 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َماِلجٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٥٥
اِفعٍ األَْنصَارِيِّ َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ قَالَ َسِمْعتُ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن َسِليِط ْبنِ أَيُّوَب َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َر

ُيلْقَى ِفيَها لُُحومُ  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيقَالُ لَُه َيا َرسُولَ اِهللا إِنَُّه ُيْستَقَى الَْماُء ِمْن بِئْرِ ُبَضاَعةَ َوُهو
  اسِ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْماُء طَهُوٌر الَ يَُنجُِّسُه َشيٌْءالِْكالَبِ وَالَْمحَايُض َوَعِذُر النَّ

 ْبنِ َراِفعٍ قَالَُه َيْعقُوُب ْبنُ َخالَفَُه إِبَْراِهيمُ ْبُن َسْعٍد رََواُه َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق َعْن َسِليٍط فَقَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ
  هِيَم ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِهإِبَْرا



َحدَّثََنا أَُبو َسيَّارٍ ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الُْمْسَتْورِِد قَالَ َحدَّثَنِي أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -٥٦
ثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّ: َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، قَالَ : ْبنِ السَّْرحِ ، قَالَ 

ُه إِنَّ الِْكالَبَ قَالَ سُِئلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الِْحيَاضِ الَِّتي َتكُونُ ِفيَما َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة فَِقيلَ لَ
  َع َترُِد َعلَْيَها فَقَالَ لََها َما أََخذَْت ِفي ُبطُونَِها َولََنا َما َبِقَي َشرَاٌب َوطَُهوٌرَوالسِّبَا
 َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشْوكَرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ اَألْزِديُّ ، قَالَ  -٥٧

: َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسْعٍد الَْعْوِفيُّ ، قَالَ : ْبنِ َسْعٍد َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن كَاِملٍ ، قَالَ 
ارِيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاقَ َحدَّثَنِي َسِليطُ ْبُن أَيُّوَب ْبنِ الَْحكَمِ األَْنَص

ئْرِ َبنِي َساِعَدةَ َوِهيَ بِئٌْر يُطَْرحُ اَألْنصَارِيِّ َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ أَنَُّه ِقيلَ َياِ َرسُول اهللا إِنَُّه ُيْستَقَى لََك ِمْن بِئْرِ ُبَضاَعةَ بِ
ِء َولُُحوُم الِْكالَبِ َوَعِذُر النَّاسِ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ الَْماَء طَُهورٌ الَ يَُنجُِّسهُ ِفيَها َمحَايُض النَِّسا

  َشيٌْء

َنا أَْحَمُد ْبُن َخاِلٍد َحدَّثَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، قَالَ  -٥٨
ٍد ، َعنِ َحدَّثََنا اْبُن إِْسَحاَق َعْن َسِليِط ْبنِ أَيُّوَب َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ َعْن أَبِي َسعِي: الَْوهْبِيُّ ، قَالَ 

  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه
َحدَّثََنا : ُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الَْواسِِطيُّ وَالَْعبَّاُس ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ الُْمغَِريِة الَْجْوهَرِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ أَْحَم -٥٩

ُد اِهللا ْبُن أَبِي َسلََمةَ أَنَّ َعْبَد اهللاِ َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق قَالَ َحدَّثَنِي عَْب: ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسْعٍد قَالَ َحدَّثَنِي َعمِّي ، قَالَ 
ولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيا ْبَن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ ُيَحدِّثُ أَنَُّه ِقيلَ لََرُس

َوِهَي بِئٌْر يُطَْرُح ِفيَها الَْمِحيُض َولَْحُم الِْكالَبِ َوالنَّْتُن فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا  َرسُولَ اِهللا أََتتََوضَّأُ ِمْن بِئْرِ ُبَضاَعةَ
  عليه وسلم إِنَّ الَْماَء طَهُوٌر الَ يَُنجُِّسهُ َشيٌْء

: َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَالَ : رٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َشْوكَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ ، قَالَ  -٦٠
ْبنِ َراِفعٍ َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع أََبا َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق قَالَ َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َسلََمةَ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعْبِد اِهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ
َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد الزَِّياِديُّ ، قَالَ : ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، قَالَ  ٦١

َسِمْعتُ َسْهلَ ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ َيقُولُ شَرَِب َرُسولُ اهللاِ صلى : لَْت َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َيْحَيى اَألْسلَِميِّ َعْن أُمِِّه ، قَا
  اهللا عليه وسلم ِمْن بِئْرِ ُبَضاعَةَ

َحدَّثََنا َحمَّادُ : لَ َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن مَْنُصورٍ ، قَا: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ  -٦٢
حَاِطبٍ أَنَّ  َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم َعْن أَبِي َسلََمةَ َوَيحَْيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ: ْبُن َزْيٍد ، قَالَ 

اِحَب الْحَْوضِ أََترُِد َعلَى حَْوِضَك َهذَا السِّبَاُع فَقَالَ ُعَمُر َيا ُعَمَر َوَعْمَرو ْبَن الَْعاصِ َمرَّا بَِحْوضٍ فَقَالَ َعْمٌرو َيا َص
  َصاِحَب الْحَْوضِ الَ ُتخْبِْرَنا فَإِنَّا َنرُِد َعلَى السِّبَاعِ َوَترُِد َعلَْينَا

  باب الُْوُضوِء بَِماِء أَْهلِ الِْكَتابِ
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِبَْراهِيَم الُْبوشَْنجِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٦٣

َتَوضَّأَ ِمْنُه فَقَالَ ُه َعْنُه بَِماٍء فََحدَّثُوَنا َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم َعْن أَبِيِه قَالَ لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أََتْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَّ



ِمْن َبْيِت َهِذهِ الَْعُجوزِ  ِمْن أَْيَن جِئَْت بَِهذَا الَْماِء َما رَأَْيُت َماًء َعذًْبا ، َوالَ َماَء َسَماٍء أَطَْيَب ِمْنُه قَالَ قُلُْت جِئُْت بِِه
أَْسِلِمي َتْسلَِمي َبَعثَ اللَُّه َتَعالَى ُمحَمًَّدا صلى اهللا عليه وسلم بِالَْحقِّ  النَّصَْرانِيَِّة فَلَمَّا َتَوضَّأَ أَتَاَها فَقَالَ أَيَُّتَها الَْعُجوُز

  اللَُّهمَّ اْشَهْد قَالَ فَكََشفَْت َعْن رَأِْسَها فَإِذَا ِمثْلُ الثََّغاَمِة فَقَالَْت َعُجوٌز كَبَِريةٌ َوإنَّما أَُموُت اآلنَ فَقَالَ ُعَمُر
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه أَنَّ : َحدَّثََنا َخالَُّد ْبُن أَسْلََم ، قَالَ : ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -٦٤

بِالَْحقِّ ُمَحمًَّدا صلى اهللا عليه وسلم  ُعَمَر َتَوضَّأَ ِمْن َبْيِت َنصَْرانِيَّةٍ أََتاَها فَقَالَ أَيَُّتَها الَْعُجوُز أَْسِلِمي َتْسلَِمي َبَعثَ اللَُّه
  اللَُّه َعْنُه اللَُّهمَّ اشَْهْد فَكََشفَْت َعْن َرأِْسَها فَإِذَا مِثْلُ الثََّغاَمِة فَقَالَْت َعُجوٌز كَبَِريةٌ َوأََنا أَُموُت اآلنَ فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي

  باب الْبِئْرِ إِذَا َوقََع ِفيَها َحَيَوانٌ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اهللاِ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، قَالَ : ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، قَالَ َحدَّ -٦٥

فَأََمَر بِِه اْبُن َعبَّاسٍ  -نِي فََماتَ َيْع -َحدَّثََنا ِهَشاٌم َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن أَنَّ زِْنجِيا َوقََع ِفي َزْمَزَم : اَألْنصَارِيُّ ، قَالَ 
قََباِطيِّ َوالَْمطَارِِف َحتَّى َنَزُحوَها فَأُْخرَِج َوأََمَر بَِها أَنْ ُتنَْزَح قَالَ فََغلََبْتُهْم َعْيٌن َجاءَْتُهْم ِمَن الرُّكْنِ فَأََمَر بَِها فَُدسَِمْت بِالْ

  فَلَمَّا َنَزُحوَها انْفَجََرْت َعلَْيهِْم
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن : َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، قَالَ : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَالَ  -٦٦

  َجابِرٍ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ أَنَّ غُالًَما َوقََع ِفي بِئْرِ َزْمَزَم فَُنزَِحْت

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْوَِليِد ، قَالَ : ا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ َحدَّثََن -٦٧
لَِكْن ُرخَِّص ِفي الُْخنْفََساِء َوالَْعقَْربِ ُشْعَبةُ َعْن ُمِغَريةَ َعْن إِْبَراِهيمَ أَنَّه كَانَ َيقُولُ كُلُّ نَفْسٍ سَاِئلٍَة الَ ُيتََوضَّأُ ِمنَْها َو

  َوالْجََراِد وَالُْجْدُجِد إِذَا َوقَْعَن ِفي الرِّكَاِء ، فَالَ بَأَْس بِِه
  قَالَ ُشْعَبةُ َوأَظُنُُّه قَْد ذَكََر الَْوَزغَةَ

  باب يف ماء البحر
َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ الْخَيَّاطُ ، قَالَ : اُز ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ الُْحبَابِ الَْبزَّ -٦٨

َبْحَر َحدَّثََنا ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْ: َتمَّامٍ ، قَالَ 
  لٌ َمْيَتُتُه طَهُوٌر َماؤُُهَحالَ
: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن بِْشرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُشَعْيبٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، قَالَ  -٦٩

الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْبْحرِ ُهوَ َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبُن ِعْمَرانَ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن أَبِي 
  الطَّهُوُر َماُؤُه الَْحلُ َمْيَتتُُه

لْفَْضلُ ْبُن زِيَاٍد َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ اَألعَْرُج َوا: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألدَِميُّ ، قَالَ  -٧٠
َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن أَبِي الزِّنَاِد قَالَ َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن َحازِمٍ َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن حَْنَبلٍ ، قَالَ : الْقَطَّانُ ، قَاالَ 

َعْبِد اِهللا أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعنِ الَْبْحرِ فَقَالَ  َعْن َجابِرِ ْبنِ -َوُهَو ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ِمقَْسمٍ  -ِمقَْسمٍ 
  ُهَو الطَّهُوُر َماُؤُه الَْحالَلُ مَْيَتُتُه لَفْظُ الْفَْضلِ ْبنِ زَِياٍد

َنَدُه َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَجَعلَُه َخالَفَُه َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ِعْمَرانَ َوُهَو اْبُن أَبِي ثَابٍِت َولَْيَس بِالْقَوِيِّ فَأَْس
  َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْيَسانَ َعْن َجابِرٍ

ْبُن َيحَْيى  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد: َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٧١



ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َعْن ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َعْبِد الَْحِميِد قَالَ َحدَّثَنِي َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي ثَابِِت ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُعَمَر 
َسانَ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ َرُسولَ إِْسحَاَق ْبنِ حَازِمٍ الزَّيَّاِت َمْولَى آلِ َنْوفَلٍ َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْي

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعْن َماِء الَْبْحرِ فَقَالَ ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه الِْحلُّ َميَْتتُُه

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد الْقَطَّانُ َوَحدَّثََنا : صُ ْبُن َعْمرٍو ، قَالَ َحدَّثََنا َحفْ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٧٢
َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ َجِميًعا َعْن ُعَبْيِد اهللاِ : َحدَّثََنا َسلْمُ ْبُن ُجَناَدةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، قَاالَ : الُْحَسْيُن ، قَالَ 

َي اللَُّه َعْنُه ُسِئلَ َعْن َماِء َمَر قَالَ أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ ْبنِ وَاِثلَةَ أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َرِضْبنِ ُع
  الَْبْحرِ فَقَالَ ُهَو الطَّهُوُر َماُؤُه الِْحلُّ َمْيَتتُُه

َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ، قَالَ : مَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَح -٧٣
ولُ اِهللا صلى اهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِليٍّ قَالَ ُسِئلَ َرُس: ُموَسى ، قَالَ 

  عليه وسلم َعْن َماِء الَْبْحرِ فَقَالَ ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه الِْحلُّ َمْيَتتُُه
ا َحدَّثََن: َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٧٤

َتةُ الَْبْحرِ َحالَلٌ ِهقْلٌ َعنِ الُْمثَنَّى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْي
  َوَماُؤُه طَُهوٌر

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يَزِيَد َعْن أََبانَ َعْن : ْبُن حَْربٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، قَالَ  -٧٥
  أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َماِء الَْبْحرِ قَالَ الَْحالَلُ َمْيَتُتُه الطَُّهوُر َماؤُُه

  أََبانُ ْبُن أَبِي َعيَّاشٍ َمْترُوٌك
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، قَالَ : اعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَم -٧٦

  َعْن أََبانَ َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه
َحدَّثََنا سَُرْيُج ْبُن النُّْعَمانِ : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َراِشٍد ، قَالَ : اِهٍد ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن ُموَسى ْبنِ ُمَج -٧٧

ى َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َسلََمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسِ قَالَ ُسِئلَ النَّبِيُّ صل: َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : ، قَالَ 
  اهللا عليه وسلم َعْن َماِء الَْبْحرِ فَقَالَ َماُء الَْبْحرِ طَُهوٌر

  كَذَا قَالَ وَالصََّواُب َمْوقُوٌف

: تَارِ ، قَالَ َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن الُْمْخ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُحَمْيدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ِقَراَءةً َعلَْيِه ، قَالَ  -٧٨
يَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ َعْن َسِعيدِ ْبنِ ثَْوَبانَ َعْن أَبِي ِهْنٍد َعْن أَبِي ُهَر

  عليه وسلم قَالَ َمْن لَْم ُيطَهِّْرُه َماُء الَْبْحرِ ، فَالَ طَهََّرُه اللَُّه
  إِْسنَاٌد َحسٌَن

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الْقَاِضي ، قَالَ  -٧٩
ْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَقَْد ذُِكَر ِلي أَنَّ رِجَاالً َيغَْتِسلُونَ ِمَن الَْبْحرِ ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ ا

  اللَُّه اَألْخَضرِ ، ثُمَّ َيقُولُونَ َعلَْيَنا الُْغْسلُ ِمْن َماٍء غَْيرِِه َمْن لَْم ُيطَهِّْرُه َماُء الَْبْحرِ ، فَالَ طَهََّرُه

َحدَّثََنا َماِلٌك قَالَ الَْمَحاِمِليُّ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمدَنِيُّ ، قَالَ : يلَ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِع -٨٠
َحدَّثََنا : ُصورٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن َماِلٍك َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْن: َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَالَ 



أبِي ُبْرَدةَ َحدَّثََنا َماِلٌك َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ َعْن َسعِيِد ْبنِ َسلََمةَ ِمْن آلِ اْبنِ اَألْزَرقِ أَنَّ الُْمِغَريةَ ْبَن : الْقَْعنَبِيُّ ، قَالَ 
ا هَُرْيَرةَ َيقُولَ سَأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ َوُهَو ِمْن َبنِي َعْبِد الدَّارِ أَْخَبَرهُ أَنَُّه َسِمعَ أََب

لى  بَِماِء الَْبْحرِ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صاِهللا إِنَّا َنْركَُب الَْبْحَر وََنْحِملُ َمَعَنا الْقَلِيلَ ِمَن الَْماِء فَإِنْ َتَوضَّأَْنا بِِه َعِطشَْنا أَفََنتََوضَّأُ
  اهللا عليه وسلم ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه الِْحلُّ َمْيَتتُُه

  َوالَْحِديثُ َعلَى لَفِْظ الْقَْعنَبِيِّ َواْخَتصََرُه اْبُن مَْهِديٍّ

و إِْسَماِعيلَ الْبِطِّيِخيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْنُصورٍ الْفَِقيهُ أَُب: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٨١
َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َعْن َيحَْيى ْبنِ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن غَْزَوانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو أَيُّوَب ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ : 

ةَ قَالَ ُسِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الُْوُضوِء بَِماِء الَْبْحرِ فَقَالَ ُهوَ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَر
  الطَّهُوُر َماُؤُه الِْحلُّ َمْيَتتُُه

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ :  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َسْهمٍ ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، قَالَ  -٨٢
ولُ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَْعٍد َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ سُِئلَ َرُس: ُمَحمٍَّد الْقَُداِميُّ ، قَالَ 

  ِمْنُه فَقَالَ ُهَو الطَّهُوُر َماُؤُه الِْحلُّ َميَْتتُُه اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َماِء الَْبْحرِ أَنََُتَوضَّأُ

: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ : َحدَّثََنا َجْعفٌَر الْقَالَنِِسيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٨٣
نِي الُْمثَنَّى ْبُن الصَّبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ قَالَ َحدَّثَ

  عليه وسلم َمْيَتةُ الَْبْحرِ َحالَلٌ َوَماُؤُه طَهُوٌر
  باب كل طعام وقعت فيه دابَّةٌ ليس هلا دٌم

َغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ الِْحْمِصيُّ قَالَ َوَجْدُت ِفي ِكتَابِي َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َسعِيٍد َحدَّثََنا أَُبو هَاِشمٍ عَْبُد الْ -٨٤
َزْيٍد  نَِحدَّثََنا بَِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الزَُّبْيِديِّ َعْن بِْشرِ ْبنِ َمْنصُورٍ َعْن َعِليِّ ْب: الِْحْمِصيِّ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن أَبِي اَألخَْيلِ قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : َوَحدَّثََني ُمَحمَُّد ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ ُسهَْيلٍ ، قَالَ 
زَْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َسلَْمانَ َحدَّثَنِي سَِعيُد ْبُن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن بِْشرِ ْبنِ َمْنُصورٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ 

فََماَتْت ِفيِه فَُهَو قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا َسلَْمانُ كُلُّ طََعامٍ َوشََرابٍ َوقََعْت ِفيِه دَابَّةٌ لَْيَس لََها َدٌم 
  َحالَلٌ أَكْلُُه َوشُْرُبُه َوُوُضوؤُُه

  لَْم َيرْوِِه غَْيُر َبِقيَّةَ َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َسِعيدٍ الزُّبَْيِديِّ َوُهَو َضِعيٌف

  باب املاءاملسخن
ْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن غَُرابٍ َعْن ِهَشامِ: َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن الَْحكَمِ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٨٥

  ْمقَُمٍة َوَيْغَتِسلُ بِِهَسْعٍد َعْن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم َعْن أَسْلََم َمْولَى ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كَانَ ُيَسخَُّن لَُه َماٌء ِفي قُ
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن إِْسَماِعيلَ : ا َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََن -٨٦
َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقَدْ : الَْمْخُزوِميُّ ، قَالَ 

  الَ الَ َتفَْعِلي َيا ُحمَْيَراُء فَإِنَُّه يُورِثُ الَْبَرَصَسخَّْنُت َماًء ِفي الشَّْمسِ فَقَ
  َخاِلُد ْبُن إِْسَماعِيلَ َمْتُروٌك



ْبُن َحدَّثََنا َعْمُرو : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َسِعيٍد الْبَزَّاُز ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَْتحِ الْقَالَْنِسيُّ ، قَالَ  -٨٧
َحدَّثََنا فُلَْيٌح َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َرضي اهللا عنها قَالَْت َنَهى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا : ُمَحمٍَّد اَألْعَسُم ، قَالَ 

  َرَصعليه وسلم أَنْ ُيتََوضَّأَ بِالَْماِء الُْمشَمَّسِ أَْو ُيغَْتَسلَ بِِه َوقَالَ إِنَُّه ُيورِثُ الَْب
  َعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد اَألعسُم ُمْنكَُر الَْحِديِث َولَْم َيْروِِه َعْن فُلَْيحٍ غَْيُرُه ، َوالَ َيِصحُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ

َحدَّثََنا : ْيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَش: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم الْحَْربِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، قَالَ  -٨٨
قَالَ ال تَْغَتِسلُوا بِالَْماءِ إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ قَالَ َحدَّثَنِي َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو َعْن َحسَّانَ ْبنِ أَْزَهَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ 

  الُْمشَمَّسِ فَإِنَُّه يُورِثُ الَْبَرَص
  باب املاء يبل فيه اخلبز

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الرَّبِيعِ ، قَالَ : َحدَّثََنا الَْعبَّاسُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ : ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ َحدَّ -٨٩
انٍِئ أَنََّها كَرَِهْت أَنْ ُيتََوضَّأَ بِالَْماِء الَِّذي يَُبلُّ َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْفََزارِيُّ َعنِ األَْوَزاِعيِّ َعْن َرُجلٍ قَْد َسمَّاُه َعْن أُمِّ َه: 

  ِفيِه الُْخبُْز

  }إِذَا قُْمُتمْ إِلَى الصَّالَِة{باب َتأْوِيلِ 
َحدَّثََنا َماِلٌك َعْن : ، قَالَ  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر: َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، قَالَ  -٩٠

  قَالَ َيعْنِي إِذَا قُْمُتْم ِمَن النَّوْمِ} إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالَِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم{زَْيِد ْبنِ أَْسلَمَ 
َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن ُرشَْيٍد ، : نِ َشبِيبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْب: َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، قَالَ  -٩١
} َيا أَيَُّها الَِّذيَن اَمنُوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالَِة{َحدَّثََنا الْوَِليُد َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ِفي قَْوِلِه َتعَالَى : قَالَ 

  وْمِقَالَ إِذَا قُْمُتْم ِمَن النَّ

  باب الُْوُضوِء بِفَْضلِ السَِّواِك
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ : َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -٩٢

  َيأُْمُر أَْهلَُه أَنْ َيتََوضَُّؤوا بِفَْضلِ السَِّواِكْبُن أَبِي َخاِلٍد َعْن قَْيسٍ َعْن َجرِيرٍ أَنَُّه كَانَ 
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ َعْن : َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، قَالَ  -٩٣

  ُؤوا ِمْن َهذَا الَِّذي أُْدِخلُ ِفيِه سَِواِكيقَْيٌس قَالَ كَانَ جَرِيٌر َيقُولُ َألْهِلِه تََوضَّ
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن : َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم َشاذَانُ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َحسَّانَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ  -٩٤
  َعْن ُمْسِلمٍ اَألْعَورِ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْسَتاكُ بِفَْضلِ َوضُوئِِه الصَّلِْت َعنِ اَألْعَمشِ

َحدَّثََنا : قَالَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َخاِلٍد ، : َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِسَْرائِيلَ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحيَّةَ ، قَالَ  -٩٥
  اَألْعَمُش َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيسَْتاُك بِفَْضلِ َوُضوئِِه

  باب أواين الذهب والفضة
  َمْيَسرَةَ َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ْبُن أَبِي: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق الْفَاكِهِيُّ ، قَالَ  -٩٦



َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمِطيعٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ : قَالَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمَحمَّدٍ الْجَارِيُّ ، قَالَ 
ِء ذََهبٍ أَْو ِفضَّةٍ أَْو إَِناٍء ِفيِه َشْيٌء ِمْن ذَِلَك فَإِنََّما ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َشرَِب ِفي إَِنا

  ُيَجْرجُِر ِفي بَطْنِِه نَاَر َجهَنََّم
  إِْسنَاُدُه َحَسٌن

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ : قَالَ َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن حَاِتمٍ اَألْنصَارِيُّ بِالَْبْصَرِة ، : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، قَالَ  -٩٧
فَقَالَ لََنا إِنَّ َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي ُبرَْدةَ قَالَ اْنطَلَقْتُ أََنا َوأَبِي إِلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ : الَْحنَِفيُّ ، قَالَ 

َهبِ وَالِْفضَّةِ أَنْ ُيشَْرَب ِفيَها َوأَنْ ُيْؤكَلَ ِفيَها َوَنَهى َعنِ الِْقسِّيِّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن آنَِيِة الذَّ
  َوالِْميثََرِة َوَعْن ِثَيابِ الَْحرِيرِ َوخَاَتمِ الذََّهبِ

  باب الدباغ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن سَْهلِ ْبنِ َعْسكَرٍ َوَحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٩٨

َحدَّثََنا َيحَْيى : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ طَارِقٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َهانٍِئ ، قَاالَ : أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، قَالَ 
 ُعقَْيلٍ َجِميًعا َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بَِشاٍةْبُن أَيُّوَب َعْن ُيوُنَس َو

  اَمْيَتٍة فَقَالَ َهالَّ اْنَتفَعُْتْم بِإِهَابَِها قَالُوا َيا َرسُولَ اِهللا إِنََّها َمْيَتةٌ قَالَ إِنََّما َحُرَم أَكْلَُه
  ا ُيطَهِّرُهَاَد ُعقَْيلٌ أَوَلَْيَس ِفي الَْماِء َوالدِّبَاغِ َما يُطَهُِّرَها َوقَالَ اْبُن َهانٍِئ أَوَلَْيَس ِفي الَْماِء َوالْقََرِظ َمَزا

َنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ طَارِقٍ َحدَّثَ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، قَالَ : َحدَّثََناُه َيحَْيى ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َصاِعٍد ، قَالَ  -٩٩
َماِء وَالْقََرِظ َما بَِهذَا اِإلْسنَاِد ِمثْلَُه ، َوقَالَ َزاَد ُعقَْيلٌ ِفي َحِديِثِه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَلَْيَس ِفي الْ

  ُيطَهُِّرَها وَالدِّبَاغِ
َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ : نِ َصاِعٍد ، قَالَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْب -١٠٠

 ْبنِ َعْبدِ اِهللا َعنِ َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، قَالَ : َواللَّفْظُ ِلَعْبدِ الَْجبَّارِ ، قَاالَ  -الُْمقْرِئُ 
ِلَمْيُموَنةَ ِمَن الصََّدقَِة قَالَ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بَِشاٍة َمْيَتٍة فَقَالَ َما َهِذِه قَالُوا أُْعِطَيْتَها َمْوالَةٌ 

  إِنََّها َمْيَتةٌ فَقَالَ إِنََّما َحُرَم ِمَن الَْمْيَتةِ أَكْلُهَاأَفَالَ أََخذُوا إِهَاَبَها فََدَبُغوُه فَاْنَتفَعُوا بِِه قَالُوا 

َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوقُرَِئ َعلَى اْبنِ َصاِعٍد قَالُوا ، َحدَّثََنا  -إِْمالَءً  -َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز  -١٠١
َحدَّثََنا الزَُّبْيِديُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ : َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، قَالَ : الَ أَُبو ُعْتَبةَ الْحِْمِصيُّ ، قَ

بِجِلْدَِها قَالُوا َيا َرسُولَ اِهللا إِنََّها  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بِشَاٍة دَاجِنٍ ِلَبْعضِ أَْهِلِه قَْد َنفَقَْت فَقَالَ أَالَ اْسَتْمتَْعُتْم
  َمْيَتةٌ قَالَ إِنَّ دَِباغََها ذَكَاُتهَا

  َوقَالَ اْبُن َصاِعٍد إِنَّ ِدَباغَُه ذَكَاتُُه

َحمَُّد ْبُن كَِثريٍ الَْعْبِديُّ َوأَُبو َحدَّثََنا ُم: َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، قَالَ  -١٠٢
َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ ، قَالَ : َسلََمةَ الَْمْنقَرِيُّ ، قَاالَ 

  نََّما َحُرَم لَْحُمَها وَِدبَاغُ إِهَابَِها طَهُوُرهَاالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا َوقَالَ إِ
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، قَالَ  -١٠٣

  َعنِ الزُّْهرِيِّ بَِهذَا َوقَالَ إِنََّما َحُرَم َعلَْيكُْم لَْحُمَها َوُرخِّصَ لَكُْم ِفي َمْسكِهَا ْبُن َعْمرٍو َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ رَاِشٍد



  َهِذِه أََسانِيُد ِصحَاٌح
َنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ َحدَّثَ: َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، قَالَ  -١٠٤

اَتتْ أَالَ َنَزْعُتْم إَِهاَبَها أَخَْبرَنِي أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ألَْهلِ َشاٍة َم
  فََدَبْغُتُموُه وَاْنَتفَعُْتْم بِِه

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد اُألَموِيُّ : َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ، قَالَ : ْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا بِِه أَُبو َبكْرٍ النَّ -١٠٥
َحدَّثََنا َيْحَيى َعنِ : الَ َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَ: َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن إِْسحَاَق الْحَْربِيُّ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ 

الَ اْنَتفَعُْتْم بِإَِهابَِها أَالَ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ دَاجَِنةً ِلَمْيُموَنةَ مَاَتْت فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَ
  َدَبْغُتُموُه فَإِنَُّه ذَكَاةٌ لَُه

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنَس السَّرَّاُج ، قَالَ : ُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، قَالَ َحدَّثََنا َسعِيُد ْب -١٠٦
وسلم قَالَ   عليهَحجَّاُج ْبُن ُمحَمٍَّد َعْن َشرِيٍك َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراهِيَم َعنِ اَألسَْوِد َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

  ذَكَاةُ الْمَْيَتِة ِدَباغُهَا
  قَالَ إِبَْراهِيُم َوكَانَ أَْصَحاُب َعْبِد اِهللا َيقُولُونَ ذَكَاةُ الصُّوِف غَْسلُُه

اِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى َعَخالَفَُه ُحَسْيٌن الَْمْرَورُّوِذيُّ َعْن َشرِيٍك فَقَالَ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ َعنِ اَألْسَوِد َعْن 
  اهللا عليه وسلم قَال ِدَباغَُها طَهُوُرهَا

  َحدَّثََنا اْبُن أَبِي خَْيثََمةَ َعْنُه: َحدَّثََنا اْبُن كَاِملٍ ، قَالَ  -١٠٧

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ أَْخَبرَنِي : لَ َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَا: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ  -١٠٨
ثَُه َعْن أُمِِّه الْعَاِلَيِة بِْنِت َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث َواللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد َعْن كَِثريِ ْبنِ فَْرقٍَد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َماِلِك ْبنِ ُحذَافَةَ َحدَّ

صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَتَْها أَنَُّه َمرَّ بَِرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نَفٌَر ِمْن قَُرْيشٍ ُسَبْيعٍ أَنَّ َمْيمُوَنةَ َزْوجَ النَّبِيِّ 
لُ إِنََّها َمْيَتةٌ قَالَ َرسُوَيُجرُّونَ َشاةً لَُهْم مِثْلَ الِْحمَارِ فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْو أََخذُْتْم إِهَاَبَها قَالُوا 

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيطَهُِّرَها الَْماُء وَالْقََرظُ
: َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْهيْثَمِ الَْعْبِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -١٠٩

لَْحَسنِ َعْن َجْوِن ْبنِ قََتاَدةَ َعْن َسلََمةَ ْبنِ الُْمَحبِّقِ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َدَعا َحدَّثََنا أَبِي َعْن قََتاَدةَ َعنِ ا
لَْت َبلَى قَالَ فَإِنَّ ْد َدَبْغِتَها قَاِفي غَْزَوِة َتُبوَك بَِماٍء ِمْن ِعْنِد امَْرأٍَة فَقَالَْت َما ِعْنِدي إِالَّ ِفي قِْرَبٍة ِلي َمْيَتٍة فَقَالَ أَلَْيَس قَ

  ذَكَاَتَها ِدَباغُهَا

َحدَّثََنا ِهَشاٌم َعْن قََتاَدةَ : َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، قَالَ : َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الَْهيْثَمِ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -١١٠
  بَِهذَاَ قَالَ دَِباغُ اَألِدميِ ذَكَاتُُه

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن قََتاَدةَ َعنِ : َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َبكَّارٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا الدَِّقيِقيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -١١١
  بَِهذَا َوقَالَ دَِباغَُها طَهُوُرهَا الَْحَسنِ َعْن َجْوِن ْبنِ قََتاَدةَ َعْن َسلََمةَ ْبنِ الُْمَحبِّقِ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا َعفَّانُ وَالْحَْوِضيُّ َوُموَسى قَالُوا ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم الْحَْربِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -١١٢
  َهمَّاٌم َعْن قََتاَدةَ بَِهذَا َوقَالَ دَِباغَُها ذَكَاُتهَا

َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّارٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، قَالَ  -١١٣



قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِدبَاغُ َعْن َزْيِد ْبنِ أَسْلََم َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْعلَةَ الِْمْصرِيِّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  كُلِّ إِهَابٍ طَُهورُُه

َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد : َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمذُْعورٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْحنَّاطُ ، قَالَ  -١١٤
نِي زَْيُد ْبُن أَْسلََم َعنِ اْبنِ َوْعلَةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا ُدبِغَ الدََّراَورِْديُّ قَالَ َحدَّثَ
  اِإلهَاُب فَقَْد طَهَُر

: دَّثََنا َشبَاَبةُ ْبُن َسوَّارٍ ، قَالَ َح: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -١١٥
َحدَّثََنا َجدِّي ، : ولِ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ اَألْزَرُق يُوُسُف ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُ

َحدَّثََنا َزاِفٌر َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ : ٍد ، قَالَ َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َسالَّمٍ أَُبو ُمَحمَّ: قَالَ 
اآلِكلُ فَأَمَّا قَالَ الطَّاِعمُ } قُلْ الَ أَجُِد ِفيَما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه{اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْوِلِه َتَعاىل 

  السِّنُّ وَالْقَْرنُ وَالَْعظُْم َوالصُّوُف وَالشََّعُر َوالَْوَبُر وَالَْعَصُب ، فَالَ بَأَْس بِِه َألنَُّه ُيْغَسلُ
  الَْعظُْم وَالشََّعُر َوالصُّوُف فَُهَو َحالَلٌَوقَالَ َشبَاَبةُ إِنََّما َحُرَم ِمَن الَْمْيَتِة َما ُيؤْكَلُ ِمْنَها َوُهَو اللَّْحُم فَأَمَّا الْجِلُْد وَالسِّنُّ َو

  أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ َضِعيٌف

َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا سَْعُد ْبُن ُمَحمٍَّد بَِبْيرُوَت ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ ، قَالَ  -١١٦
َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن : َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن السَّفَرِ ، قَالَ : َمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ أَيُّوَب ُسلَْي

قُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َت
   بِالَْماِءعليه وسلم َيقُولُ الَ َبأَْس بَِمْسِك الَْمْيَتِة إِذَا ُدبِغَ ، َوالَ بَأَْس بُِصوِفَها َوشَْعرَِها َوقُُرونَِها إِذَا غُِسلَ

  ُيوُسُف ْبُن السَّفَرِ مَْتُروٌك وَلَْم يَأِْت بِِه غَْيرُُه

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الْفَْضلِ ، قَالَ : ُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْب -١١٧
  َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن السَّفَرِ بَِهذَا اِإلْسَناِد ِمثْلَُه سََواًء: 

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِبَْراهِيَم الُْبسْرِيُّ ، قَالَ : إِْسَماِعيلَ اُألبُِْليُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ -١١٨
ِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن أَِخيِه َعْبِد الَْجبَّارِ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن ُعَبْي: ْبُن آَدَم ، قَالَ 

ُر َوالصُّوُف ، فَالَ بَأْسَ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنََّما َحرََّم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن الْمَْيَتِة لَْحَمَها َوأَمَّا الْجِلُْد وَالشَّْع
  بِِه

  َعْبُد الَْجبَّارِ ضَِعيٌف
َحدَّثََنا َعبَّادُ : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب الْعَابُِد ، قَالَ : مَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ البغَْوي ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَح -١١٩

أَْو غَْيرِِهَما ِمْن أَزَْواجِ  َزيَْنَب ْبُن َعبَّاٍد قَالَ َحدَّثَنِي ُشْعَبةُ َعْن أَبِي قَْيسٍ األَْوِديِّ َعْن ُهَزْيلِ ْبنِ ُشَرحْبِيلَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَْو
ْمَتعُْتْم بِإَِهابَِها النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ َمْيُموَنةَ َماَتْت َشاةٌ لََها فَقَالَ لََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَالَ اْسَت

  قَالَ طَهُوُر اَألِدميِ ِدَباغُُهفَقَالَْت َيا َرُسولَ اِهللا كَْيفَ َنْسَتمِْتُع بَِها َوِهَي مَْيَتةٌ فَ
ه وسلم كَاَنْت لََنا َشاةٌ َوقَالَ غَْيُرُه َعْن ُشْعَبةَ َعْن أَبِي قَْيسٍ َعْن ُهَزْيلِ ْبنِ ُشَرْحبِيلَ َعْن َبْعضِ أَزَْواجِ النَّبِيِّ صلى اهللا علي

  فََماَتْت



َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي َهْوذَةَ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، قَالَ : ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ  -١٢٠
اسٍ قَالَ َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ َعبََّحدَّثََنا َزاِفُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ أَنَّ الزُّْهرِيَّ َحدَّثَُهْم َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ : قَالَ 

أَالَ كُلُّ َشْيءٍ } قُلْ الَ أَجُِد ِفيَما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه{َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  وُف َوالسِّنُّ َوالْعَظُْم فَكُلُّ َهذَا َحالَلٌ َألنَُّه الَ ُيذَكَّىِمَن الَْمْيَتِة َحالَلٌ إِالَّ َما أُِكلَ ِمْنَها فَأَمَّا الْجِلُْد َوالْقَْرنُ َوالشَّْعُر وَالصُّ

  أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ مَْتُروٌك
اِهللا ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن َعْبِد : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِقيلِ ْبنِ خَُوْيِلٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ  -١٢١
سلم أَيَُّما َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ َعْن أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و: قَالَ 

  إَِهابٍ ُدبِغَ فَقَْد طَهَُر
  َهذَا إِْسَنادٌ َحسٌَن

َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسحَاقَ : ْرَدانْ شَاَه ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َم -١٢٢
َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن ُمَحمٍَّد اَألْنصَارِيُّ َعْن َعطَاٍء الْخَُراَسانِيُّ َعْن َسِعيِد ْبنِ : َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، قَالَ : الصَّفَّاُر ، قَالَ 

  يَّبِ ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ دَِباغُ ُجلُوِد الَْمْيَتِة طَُهوُرهَاالُْمَس
: ، قَالَ  َحدَّثََنا ُسوَْيٌد: َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَساوِرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ ، قَالَ  -١٢٣

َمرَّ َعلَى َشاٍة فَقَالَ َما  َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم
  ِدَباغَُه طَهُورُُه َهِذِه فَقَالُوا مَْيَتةٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْدبُِغوا إَِهاَبَها فَإِنَّ

  هذا الْقَاِسُم ضَِعيٌف

: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْهيْثَمِ ، قَالَ  -١٢٤
زَْيُد ْبُن أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمطَرٍِّف ، قَالَ 

  قَالَ طَُهوُر كُلِّ أَِدميٍ دَِباغُُه
  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن كُلُُّهْم ِثقَاٌت

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعيَسى : حَاَق ْبنِ يُوُسَف الرَّقِّيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْس: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -١٢٥
َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّها كَاَنْت لََها َشاةٌ : َحدَّثََنا فََرُج ْبُن فَضَالَةَ ، قَالَ : الطَّبَّاُع ، قَالَ 
قَالُوا َماَتْت قَالَ أَفَالَ اْنَتفَْعُتْم بِإَِهابَِها قُلَْنا إِنََّها َمْيَتةٌ ، َدَها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َما فََعلَِت الشَّاةُ َتْحَتلُِبَها فَفَقَ

  فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ دَِباغََها ُيِحلُّ كََما ُيِحلُّ َخلُّ الَْخمْرِ
  ِه فََرجُ ْبُن فََضالَةَ َوُهَو ضَِعيٌفَتفَرََّد بِ

َحدَّثََنا َمْعرُوُف ْبُن : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن اَألزَْهرِ الَْبلِْخيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ املَُغلِّسٍ ، قَالَ  -١٢٦
ْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْمِتعُوا بُِجلُوِد الْمَْيَتِة َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ذَرٍّ َعْن ُمَعاذَةَ َع: َحسَّانَ ، قَالَ 

  إِذَا ِهَي ُدبَِغْت ُترَاًبا كَانَ أَْو َرمَاًدا أَْو مِلًْحا أَْو َما كَانَ بَْعَد أَنْ تُرِيدَ َصالَحَُه
  يده يف إنائهما جاء يف َمنِ اْسَتْيقَظَ ِمْن َنْوِمِه وأراد أن يغمس 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، قَالَ : َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َوُعَمُر ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َعِليٍّ الْقَطَّانُ ، قَاالَ  -١٢٧
َحذَّاِء َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشِقيقٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َخاِلٍد الْ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، قَالَ : 



حَتَّى َيْغِسلََها ثَالَثًا اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا اْسَتْيقَظَ أََحدُكُْم ِمْن َنْوِمِه ، فَالَ َيْغِمْس َيَدُه ِفي إَِناِئهِ أَْو ِفي َوضُوِئِه 
  أَْيَن بَاَتْت َيُدُه ِمنُْه فَإِنَُّه الَ َيْدرِي

  َتاَبَعُه َعْبدُ الصََّمِد ْبُن َعْبِد الْوَارِِث َعْن ُشْعبَةَ
: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد َوعَْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، قَاالَ  -١٢٨
َحدَّثََنا زَِياٌد الَْبكَّاِئيُّ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ : َنا ُمحَمَُّد ْبُن ُنوحٍ ، قَالَ َحدَّثَ

ضَّأَ ، فَالَ ُيْدِخلْ َيَدُه ِفي اِإلَناِء َحتَّى قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَاَم أََحُدكُْم ِمَن النَّْومِ فَأََرادَ أَنْ َيتََو
  َيْغِسلََها فَإِنَّهُ الَ َيْدرِي أَْيَن َباَتْت َيُدُه ، َوالَ َعلَى َما َوَضَعهَا

  إِْسنَاٌد َحسٌَن

: َحدَّثََنا َعمِّي ، قَالَ : نِ َوْهبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْب: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ  -١٢٩
ْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َوَجابُِر ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحْضَرِميُّ َعْن ُعقَْيلٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َع

قَظَ أََحدُكُْم ِمْن َمَناِمِه ، فَالَ ُيْدِخلْ َيَدُه ِفي اِإلَناِء حَتَّى َيْغِسلََها ثَالَثَ َمرَّاتٍ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا اْسَتْي
أُْخبُِركَ  َبُه اْبُن ُعَمَر َوقَالَفَإِنَُّه ال َيْدرِي أَْيَن بَاَتْت َيُدُه أوَْ أَْيَن طَافَْت َيُدُه فَقَالَ لَُه َرُجلٌ أََرأَْيَت إِنْ كَانَ َحْوًضا فََحَص

  َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَتقُولُ أَرَأَْيَت إِنْ كَانَ حَْوضًا
  إِْسنَاٌد َحسٌَن

: لَ َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، قَا: َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َنْصرٍ إِْمالًَء وَأَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، قَاالَ  -١٣٠
  َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبنُ َصاِلحٍ َعْن أَبِي َمرَْيَم قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، قَالَ 

َدهُ ، فَالَ ُيْدِخلْ َيَسِمْعُت أََبا هَُرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِذَا اْسَتْيقَظَ أََحُدكُْم ِمْن َنْوِمِه 
  طُوُف َيدُُهِفي اإلَِناِء َحتَّى َيْغِسلََها ثَالَثَ َمرَّاٍت فَإِنَّ أََحَدكُْم الَ َيْدرِي أَْيَن َباَتتْ َيُدهُ أَْو أَْيَن َباَتْت َت

  َوَهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن أَْيضًا

  باب النية
َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ : ثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، قَالَ َحدَّ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الْقَاِضي ، قَالَ  -١٣١

قال أَْخبََرَنا َيحَْيى ْبُن َسِعيدٍ أَنَّ ُمَحمَّدَ ْبَن إِبَْراهِيَم أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع َعلْقََمةَ ْبَن  -َواللَّفْظُ ِليَزِيدَ  -َوَجْعفَُر ْبُن َعْوٍن 
ُه َسِمَع ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َوُهَو َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِنََّما اَألْعَمالُ َوقَّاصٍ ُيَحدِّثُ أَنَّ

ْن كَاَنْت ِهجَْرُتُه إِلَى ُدْنَيا وِلِه َوَمبِالنِّيَِّة َوإِنََّما ِالْمرِئٍ َما َنَوى فََمْن كَاَنْت ِهْجَرُتهُ إِلَى اِهللا َوَرسُوِلِه فَهِْجَرُتُه إِلَى اِهللا َوَرُس
  ُيِصيُبَها أَوِ اْمَرأَةٍ َيَتزَوَُّجَها فَهِْجَرُتُه إِلَى َما هَاَجَر إِلَيِْه

  ارث بن غسانَحدَّثََنا الَْحجَبِيُّ احل: َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، قَالَ  -١٣٢

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ ، : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أََنسٍ ، قَالَ : وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ 
لَْجوْنِيُّ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن غَسَّانَ قَالَ َحدَّثَنا أَُبو ِعْمَرانَ ا: قَالَ 

قُوا َهذَا َواقَْبلُوا َهذَا فََتقُولُ ُيَجاُء َيْوَم الِْقَياَمةِ بُِصُحٍف ُمَختََّمٍة فَُتْنَصُب َبْيَن َيَدىِ اِهللا تََعاىل فََيقُولُ اللَُّه لَِمالَِئكَِتِه أَلْ
إِنَّ َهذَا كَانَ ِلَغيْرِي ، َوالَ أَقَْبلُ الَْيْوَم ِمَن الْعََملِ  -َوُهَو أَْعلَُم  -ِتَك َما َرأَْيَنا إِالَّ َخيًْرا فََيقُولُ اهللا تعاىل الَْمالَِئكَةُ َوِعزَّ

  إِالَّ َما كَانَ اْبُتِغيَ بِِه َوجْهِي



: َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، قَالَ : قُوَب الصَّْنَدِليُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد َوَجْعفَُر ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيْع -١٣٣
 الضَّحَّاِك ْبنِ قَْيسٍ الِْفْهرِيِّ قَالَ َحدَّثََنا َعبِيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد قَالَ َحدَّثَنِي عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُرفَْيعٍ َوغَْيُرُه َعْن َتِميمِ ْبنِ طََرفَةَ َعنِ

رِيِكي َيا أَيَُّها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اللََّه َتَعاىل َيقُولُ أََنا خَْيُر شَرِيٍك فََمْن أَْشَرَك مَِعي َشرِيكًا فَُهَو ِلَش قَالَ
َتقُولُوا َهذَا ِللَِّه َوِللرَِّحمِ فَإِنََّها ِللرَِّحمِ وَلَْيسَ  النَّاُس أَْخِلصُوا أَْعَمالَكُْم ِللَِّه َتَعاىل فَإِنَّ اللََّه الَ َيقَْبلُ إِالَّ َما ْخِلَص لَُه ، َوالَ

  َها َشيٌْءِللَِّه ِمْنَها َشْيٌء ، َوالَ َتقُولُوا َهذَا ِللَِّه َولُِوُجوِهكُْم فَإِنََّها ِلُوُجوِهكُْم َولَْيسَ ِللَِّه َتَعاىل ِمْن

  باب االغتسال يف املاء الدائم
َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى قَالَ أَخَبرَََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ قَالَ أَخبَرََنِي : َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو -١٣٤

ثَُه أَنَّه َسِمَع أََبا هَُرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثَُه أَنَّ أََبا السَّاِئبِ َمْولَى َبنِي زُْهَرةَ َحدَّ
أََبا هَُرْيَرةَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ يَْغَتِسلُ أََحدُكُْم ِفي الَْماِء الدَّاِئمِ َوُهَو ُجُنٌب فَقَالَ كَْيَف َنفَْعلُ َيا 

  يَََتَناَولُُه َتَناُوالً
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح

  رجل فضل وضوءاملرأةباب استعمال ال
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، : َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن أَيُّوَب ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -١٣٥
يعين اْبُن إِبَْراِهيمَ  -َحدَّثََنا َيْعقُوُب : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبَدةُ َو: َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، قَالَ : قَالَ 

َحدَّثََنا َحارِثَةُ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَقَْد رَأَْيتُنِي أََنا َوَرُسولُ : َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن الَْولِيِد ، قَالَ : ، قَالَ  -الدَّْوَرِقيُّ 
  اهللا عليه وسلم َنَتطَهَُّر ِمْن إَِناٍء وَاِحٍداهللاِ صلى 

: َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا َعارٌِم ، قَالَ : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن رَاِشٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، قَالَ  -١٣٦
ْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ أَنَّ َعاِئَشةَ قَالَْت لَقَْد َرأَيُْتنِي أَتََوضَّأُ َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن ُعَب

  اِإلَناِء الَْواِحِد

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن : ُر ، قَالَ َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي حَْربٍ الصَّفَّا: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الْهَْيثَمِ الْبَزَّاُز ، قَالَ  -١٣٧
 ِمْن َجفَْنٍة فَفََضلَتْ أَبِي ُبكَْيرٍ َعْن َشرِيٍك َعْن ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َمْيُموَنةَ قَالَْت أَْجَنْبُت فَاغَْتَسلُْت

ْنُه فَقُلُْت إِنِّي قَِد اغَْتَسلُْت ِمْنُه فَقَالَ الَْماُء لَْيَس َعلَْيِه َجَناَبةٌ ِفيَها فَْضلَةٌ فََجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْغَتِسلُ ِم
  فَاغَْتَسلَ ِمنُْه

  اْخُتِلَف ِفي َهذَا الَْحِديِث َعلَى ِسمَاٍك َولَْم يَقُلْ ِفيِه َعْن َمْيُموَنةَ غَْيُر َشرِيٍك
َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر َعْن ُعَبْيِد اهللاِ : َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، قَالَ :  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ -١٣٨

  ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كُنَّا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَتَوضَّأُ الرَُّجلُ َوالْمَْرأَةُ
  َتاَبَعُه أَيُّوُب َومَاِلٌك َواْبُن جُرَْيجٍ َوغَْيُرُهْم

َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -١٣٩
ْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ قَالَ َمْبلَغْ ِعلِْمي َوالَِّذي َيْركَُن َعلَى بَاِلي أَنَّ أََبا الشَّْعثَاِء َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ أَ: ُعَباَدةَ ، قَالَ 

  أخربين أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ أَخَْبَرُه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْغَتِسلُ بِفَْضلِ َمْيُمونَةَ
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح



َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبََرَنا اْبُن ُجرَْيجٍ : َحدَّثََنا اْبُن زَْنَجَوْيِه ، قَالَ : َنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ َحدَّثَ -١٤٠
أَْخَبرَنِي أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ أَْخبََرُه أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ قَالَ ِعلِْمي َوالَِّذي َيْخطُُر َعلَى بَاِلي أَنَّ أََبا الشَّْعثَاِء

  صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيغَْتِسلُ بِفَْضلِ َمْيُمونَةَ
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح

َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، قَالَ : االَ َحدَّثََناَ أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ َوزَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، قَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -١٤١
ِث أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا َحدَّثََنا شَرِيٌك َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َحدَّثَْتنِي َمْيُموَنةُ بِْنُت الَْحارِ: 

  عليه وسلم َتَوضَّأَ بِفَْضلِ غُْسِلَها ِمَن الَْجنَابَِة
  قَالَ الرََّماِديُّ تََوضَّأَ ِمْن فَْضلِ َوُضوِئَها ِمَن الَْجنَابَِةَو

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، قَالَ : َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْخَزَم ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَالَ  -١٤٢/١
َسِمْعُت أََبا حَاجِبٍ ُيَحدِّثُ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى أَنْ َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ قَالَ 

  ُيتََوضَّأَ بِفَْضلِ َوُضوِء الْمَْرأَِة أَْو قَالَ َشرَابِهَا
جِبٍ ُيَحدِّثُ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا قَالَ ُشْعَبةُ وَأَْخبََرنِي ُسلَْيَمانُ التَّيِْميُّ قَالَ َسِمْعُت أََبا حَا -١٤٢/٢

  عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نََهى أَنْ ُيتََوضَّأَ بِفَْضلِ َوُضوِء الَْمْرأَِة
َدْيرٍ َوغَْزَوانُ ْبُن ُحجَْيرٍ السَّدُوِسيُّ َعْنهُ أَُبو حَاجِبٍ اْسُمُه َسوَاَدةُ ْبُن َعاِصمٍ وَاْخُتِلَف ِفيِه َعْنُه فََرَواُه ِعْمَرانُ ْبُن ُح

  َمْوقُوفًا ِمْن قَْولِ الَْحكَمِ غَْيَر َمْرفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ قَالَ أخربََنا  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -١٤٣
دُ َحدَّثََنا سَاِلٌم أَُبو النُّْعَماِن َحدَّثَتْنِي َمْوالَِتي خَْولَةُ بِْنُت قَْيسٍ أَنََّها كَاَنْت َتْخَتِلُف َيدَُها َوَي: َخارَِجةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  َتتََوضَّأُ ِهَي َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي إَِناٍء َواِحٍد
  باب االستنجاء

َحدَّثََنا اَألْعَمشُ : َحدَّثََنا َوكِيٌع ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، قَالَ  -١٤٤
ْحَمنِ ْبنِ يزَْيٍد َعْن َسلَْمانَ قَالَ قَالَ لَُه َبْعُض الُْمْشرِِكَني َوُهَو َيْسَتهْزُِئ بِِه إِنِّي َألَرى َصاِحَبكُْم َعْن إِْبَراهِيَم َعْن َعْبِد الرَّ

لَةَ ، َوالَ َنسَْتدْبَِرَها الِْقْبُيَعلُِّمكُْم كُلَّ َشْيٍء حَتَّى الْخَِراَءةَ قَالَ أََجلْ أََمرََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ الَ َنْسَتقْبِلَ 
  ، َوالَ َنسَْتْنجَِي بِأَْيَمانَِنا ، َوالَ َنكَْتِفيَ بُِدوِن ثَالَثَِة أَْحجَارٍ لَْيَس ِفيَها َعظٌْم ، َوالَ َرجِيٌع

  إِْسنَاٌد َصحِيٌح

َحدَّثََنا َوِكيٌع وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَعْبدُ اهللاِ : ُن الرَّبِيعِ ، قَالَ َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْب: َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، قَالَ  -١٤٥
  ْبُن ُنَمْيرٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه

َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراِهيمَ الدَّْوَرِقيُّ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  -١٤٦
َعْن إِبَْراهِيَم َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِناٍن ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ وَاَألْعَمشِ : ، قَالَ 

انَ قَالَ قَالَ الُْمْشرِكُونَ إِنَّا َنَرى صَاِحَبكُْم ُيَعلُِّمكُمْ َحتَّى ُيَعلَِّمكُُم الِْخَراَءةَ قَالَ أََجلْ إِنَُّه َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد َعْن َسلَْم
الَ َيسَْتْنجِي أََحدُكُْم َبُدونِ ثَالَثَِة  قَالَلََيْنهَاَنا أَنْ َيْستَْنجَِي أََحدَُنا بَِيِمينِهِ أَْو َيْستَقْبِلَ الِْقْبلَةَ َويَْنَهاَنا َعنِ الرَّْوِث َوالِْعظَامِ َو

  أَْحَجارٍ



  إِْسنَاٌد َصحِيٌح
َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن : َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد وَالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  -١٤٧

َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  -َوُهَو اْبُن قُْرٍط  -دَّثََنا أَبِي َعْن ُمْسِلمٍ َح: أَبِي َحازِمٍ ، قَالَ 
  إِذَا ذََهَب أََحُدكُْم ِلحَاَجٍة فَلَْيْسَتِطبْ بِثَالَثَِة أَْحَجارٍ فَإِنََّها ُتجْزِئُُه

  إِْسنَاٌد َحسٌَن

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ الْجُْرَجانِيُّ َوَحدَّثََنا : َحاقُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، قَالَ َحدَّثََنا إِْس -١٤٨/١
َحدَّثََنا : ارِِسيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َزْنجََوْيِه وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَ: الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَالَ 

َعلْقََمةَ ْبنِ قَْيسٍ َعنِ اْبنِ  إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أخَربَنا َمْعَمٌر َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن
ِه فَأََمَر اْبَن َمْسعُوٍد أَنْ يَأِْتَيُه بِثَالَثَِة أَْحجَارٍ فََجاَءهُ بَِحجََرْينِ َمْسُعوٍد أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ذََهَب ِلحَاَجِت

  َوَرْوثٍَة فَأَلْقَى الرَّْوثَةَ َوقَالَ إِنََّها رِجٌْْس ائْتِنِي بَِحجَرٍ
  َتاَبَعُه أَُبو شَْيَبةَ إِْبَراهِيُم ْبُن ُعثَْمانَ َعْن أَبِي إِْسَحاَق

َحدَّثََنا أَبِي َعْن أَبِي َشْيَبةَ : َحدَّثََنا َجدِّي ، قَالَ : يُوُسُف ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ الُبْهلُولٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا -١٤٨/٢
نِي أَنْ آِتَيهُ بِثَالَثَةِ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ خََرْجُت َيوًْما َمَع النَّبِيّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ فَأََمَر

  اأَْحَجارٍ قَالَ فَأََتْيُتُه بَِحجََرْينِ َوَرْوثٍَة قَالَ فَأَلْقَى الرَّْوثَةَ َوقَالَ إِنََّها رِكٌْس فَأْتِنِي بَِغْيرَِه
  ْوِضعٍ آخََراْخُتِلَف َعلَى أَبِي إِْسَحاَق ِفي إِْسنَاِد َهذَا الَْحِديِث َوقَْد َبيَّْنُت اِالْخِتالََف ِفي َم

َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشبِيبٍ ، قَالَ : َحدَّثَنِي َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، قَالَ  -١٤٩
ْيبَانِيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ فَْيُروَز الدَّْيلَِميِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ قَالَ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَبِي َعْمرٍو السَّ

  َمْسُعوٍد قَالَ نََهاَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنْستَْنْجِمَر بِعَظْمٍ أَْو رَْوٍث أَْو ُحَممٍَة
  إِْسنَاٌده َشاِميٌّ لَْيَس بِثَابٍِت

نُ الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي مُوَسى ْبَحدَّثََنا َعْبُد  -١٥٠
  أَوْ َرْوثٍَة أَوْ ُحَمَمٍة ِئلٍَعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى أَنْ ُيْستَْنَجي بِعَظْمٍ حَا

  َعِليُّ ْبُن َرَباحٍ الَ َيثُْبُت َسَماُعُه ِمنِ اْبنِ َمْسُعوٍد

:  َسوَّاٍد ، قَاالَ َحدَّثَنِي َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو طَاِهرٍ َوَعْمُرو ْبُن -١٥١
ْحَمنِ َعْن َرُجلٍ ا اْبُن َوْهبٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي إِْسَحاقَ اَألْنصَارِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرََّحدَّثََن

أَنَّهُ َنَهى أَنْ َيْسَتِطيبَ  ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمَن األَْنَصارِ أَخَْبَرُه َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم
  أََحٌد بَِعظْمٍ أَوْ َرْوٍث أَوْ جِلٍْد
  َهذَا إِْسَناٌد غَْيرُ ثَابٍِت أَْيضًا

قُوُب ْبنُ َحدَّثََنا َيْع: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم الَْحرْبِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد وَأَُبو سَْهلِ ْبُن زَِياٍد ، قَاالَ  -١٥٢
ُن ُحَمْيِد ْبنِ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ كَاِسبٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْب

ازِمٍ اَألْشَجِعيِّ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ْبُن َرَجاٍء َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ فُرَاٍت الْقَزَّازِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َح
  َنَهى أَنْ ُيسَْتْنَجى بِرَْوٍث أَْو بِعَظْمٍ َوقَالَ إِنَُّهَما الَ يُطَهَِّراِن



  إِْسنَاٌده َصحِيٌح
ثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َعِتيُق ْبُن َيْعقُوَب الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الْهَْيثَمِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّ -١٥٣

اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعنِ  َحدَّثََنا أَُبيُّ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ سَْعٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى
  أََوالَ َيجُِد أََحدُكُْم ثَالَثَةَ أَْحَجارٍ َحجََرينِ ِللصَّفَْحَتْينِ َوَحَجرٌ ِللَْمْسُربَِةاِالْسِتطَاَبِة فَقَالَ 
  إِْسنَاٌد َحسٌَن

يَّةُ َحدَّثَنِي مَُبشِّرُ دَّثََنا َبِقَحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ ، َح -١٥٤
اقَةُ ْبُن َماِلكٍ الُْمدْلَجِيُّ َعلَى ْبُن ُعَبْيٍد َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َمرَّ سَُر

أََمَرُه أَنْ َيتََنكََّب الِْقْبلَةَ ، َوالَ َيْسَتقْبِلََها ، َوالَ َيسَْتْدبِرََها ، َوالَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَسَأَلَُه َعنِ التََّغوُِّط فَ
  ثَيَاٍت ِمْن ُترَابٍَيْسَتقْبِلَ الرِّيَح وَأَنْ َيسَْتْنجَِي بِثَالَثَِة أَْحجَارٍ لَْيَس ِفيَها َرجِيٌع أَوْ ثَالَثَِة أَْعوَاٍد أَْو ثَالَثِ َح

  غَْيُر ُمَبشِّرِ ْبنِ ُعَبْيٍد َوُهَو َمْتُروُك الَْحدِيِثلَْم َيرْوِِه 

ثََنا َزْمَعةُ ْبُن صَاِلحٍ َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ الُْمَضرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّ -١٥٥
وسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قََضى أََحُدكُمْ َحاَجَتهُ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َعْن طَاُو

  فَلَْيْسَتْنجِ بِثَالَثٍَة أَعَْواٍد أَْو ثَالَثَِة أَْحجَارٍ أَْو ثَالَثِ َحثَيَاٍت ِمَن التَُّرابِ
  أَْخبََرنِي أَبِي َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ بَِهذَا سََواًء قَالَ َزْمَعةُ فََحدَّثُْت بِهِ اْبَن طَاوُوسٍ فَقَالَ

  لَْم ُيْسنِْدُه غَْيُر الُْمَضرِيِّ َوُهَو كَذَّاٌب َمْترُوٌك
  اْبنِ َعبَّاسٍَوغَْيُرُه َيْروِيِه َعْن أَبِي َعاِصمٍ َعْن َزْمَعةَ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َعْن طَاُووسٍ ُمْرَسالً لَْيَس ِفيِه َعنِ 

  َوكَذَِلَك َروَاُه َعْبُد الرَّزَّاقِ َواْبُن َوْهبٍ َوَوِكيٌع َوغَْيرُُهْم َعْن َزْمَعةَ
 أَنَُّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َوَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َعْن طَاُووسٍ قَْولَُه َوقَْد َسأَلْتُ َسلََمةَ َعْن قَْولِ َزْمَعةَ

  وسلم فَلَْم َيْعرِفُْه عليه

ُد الرَّزَّاقِ َعْن َزْمَعةَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْب -١٥٦
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أََتى أََحدُكُُم الَْبرَازَ َصاِلحٍ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ قَالَ َسِمْعُت طَاوُوًسا قَالَ 

 أَْو ثَالَثَِة أَْعَوادٍ أَْو ثَالَِث َحثَيَاٍت فَلُْيكْرِْم ِقْبلَةَ اِهللا َتَعاىل ، فَالَ َيْسَتقْبِلَْها ، َوالَ َيْسَتْدبِْرَها ، ثُمَّ لَْيْسَتِطْب بِثَالَثَِة أَْحجَارٍ
  ابٍ ، ثُمَّ لْيَقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي أَخَْرَج َعنِّي َما ُيؤِْذينِي َوأَْمَسَك َعلَيَّ َما َيْنفَُعنِيِمْن ُتَر
َنا اْبُن َوْهبٍ ٍف ، َحدَّثََحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن إِْسحَاَق الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن َمْعُرو -١٥٧

  ُمْرَسالً، َحدَّثََنا َزْمَعةُ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َواْبنِ طَاوُوسٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا 
َنا َوكِيٌع َعْن َزْمَعةَ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثَ -١٥٨

  َعْن طَاُووسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا
ا َعِليٌّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر َوَحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -١٥٩

  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََني َسلََمةُ ْبُن َوْهَرامٍ أَنَُّه َسِمَع طَاُووًسا َيقُولُ َنْحَوُه َولَْم َيْرفَعُْه
يْرفَعْهي لَقَالَ َعِليٌّ قُلُْت ِلُسفَْيانَ أَكَانَ َزْمَعةُ َيْرفَُعُه قَالَ َنَعْم فََسأَلْتُ َسلََمةَ َعْنُه فَلَْم َيْعرِفُْه َيْعنِ   مَْ 

  باب السواُك



 ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الَْوِليدِ ْبنِ ُبْرٍد اَألنْطَاِكيُّ -١٦٠
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِفي السِّوَاِك َعْشُر ِخَصالٍ مَْرضَاةٌ ِللرَّبِّ  َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْيُموٍن َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ

َوُيطَيُِّب الْفََم َوُيقَلِّلُ الَْبلَْغَم َوُهَو  َتَعالَى َوَمْسَخطَةٌ ِللشَّيْطَاِن َوَمفَْرَحةٌ ِللَْمالَِئكَةِ َجيِّدٌ ِللَّثَِة َوُيذِْهُب بِالَْحفْرِ َوَيْجلُو الَْبَصَر
  َن السُّنَِّة وََيزِيُد ِفي الَْحَسنَاِتِم

  قَالَ الشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ ُمَعلَّى ْبُن َمْيُموٍن َضِعيٌف مَْتُروٌك
  باب استقبال القبلة يف اخلالء

ِعيَسى َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ذَكَْوانَ َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن -١٦١
فَقُلُْت أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ أَلَْيسَ  َمْرَوانَ اَألصْفَرِ قَالَ رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر أَنَاَخ رَاِحلََتُه ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَِة ، ثُمَّ َجلََس َيبُولُ إِلْيَها

  هَِي َعْن ذَِلَك ِفي الْفََضاِء فَإِذَا كَانَ َبْيَنك َوَبْيَن الِْقْبلَِة َشْيٌء َيْسُتُرَك ، فَالَ َبأَْسقَْد ُنهَِي َعْن َهذَا قَال َبلَى إِنََّما ُن

أَُبو َبكْرٍ يَم َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َشوْكَرٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِه -١٦٢
اْبنِ إِْسَحاقَ َحدَّثَنِي أََبانُ ْبُن  النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ

سلم قَْد نََهاَنا أَنْ َنسَْتدْبَِر الِْقْبلَةَ أَْو َنْستَقْبِلََها َصاِلحٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َجابِرٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و
  بِفُُروجَِنا إِذَا أَْهَرقَْنا الَْماَء ، ثُمَّ قَدْ رَأَْيُتُه قَْبلَ َمْوِتهِ بَِعامٍ َيُبولُ ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَِة

  بِرَهَاَوقَالَ اْبُن َشْوكَرٍ أَنْ َنْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةَ أَوْ َنسَْتْد

لٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألدَِميُّ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن عَاِصمٍ أَُبو سَْه -١٦٣
َشةَ قَالَْت ذُِكَر ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ قَْومًا ُيوُنَس َعْن أَبِي َعوَاَنةَ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك َعْن َعاِئ

  أَنْ ُيْسَتقَْبلَ بِِه الِْقْبلَةُ َيكَْرُهونَ أَنْ َيْستَقْبِلُوا الِْقْبلَةَ بَِغاِئطٍ أَْو َبْولٍ فَأََمرَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِمْوِضعِ َخالَِئِه
ا ُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدٍ الَْجمَّالُ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -١٦٤

الِْقْبلَةَ بِغَاِئٍط ُمذْ كُْنتُ ُت الْقَاِسُم ْبُن ُمطَيَّبٍ َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء قَالَ كَاُنوا عِْنَد ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ فَقَالَ َما اْسَتقَْبلْ
ا َيكَْرهُوَنُه فَأََمَر َرُجالً َوِعَراكُ ْبُن َماِلٍك ِعْنَدُه فَقَالَ ِعَراٌك قَالَْت َعاِئَشةُ َبلَغَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ قَْوًم

  بَِمقَْعَدِتِه فَُحوِّلَْت إِلَى الِْقْبلَِة
  رٍ َعْن َخاِلٍدَتاَبَعُه َيحَْيى ْبُن َمطَ

ا َيحَْيى ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْعَبَّاسِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َبهَْرامٍ ، َحدَّثََن -١٦٥
َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِقَْومٍ َيكَْرُهونَ أَنْ َيْسَتقْبِلُوا  َخاِلٌد الَْحذَّاُء َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َسِمَع

  الِْقْبلَةَ بِغَاِئٍط أَْو بَْولٍ فَحَوَّلَ َمقَْعَدَتُه إِلَى الِْقْبلَِة
  َعْن ِعَراٍك َهكَذَا َروَاُه أَُبو َعوَاَنةَ َوالْقَاِسُم ْبُن ُمطَيَّبٍ وََيحَْيى ْبُن َمطَرٍ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء

ٍك َوتَاَبَعُهَما َعْبُد الَْوهَّابِ َوَرَواُه َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َوَحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن َخاِلِد ْبنِ أَبِي الصَّلِْت َعْن ِعَرا
  الثَّقَِفيُّ إِالَّ أَنَُّه قَالَ َعْن َرُجلٍ

ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َعْن َخاِلدٍ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -١٦٦
َماِلٍك فَقَالَ ُعَمُر َما  َراكُ ْبُنالَْحذَّاِء َعْن َخاِلِد ْبنِ أَبِي الصَّلِْت قَالَ كُْنُت ِعْنَد ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ِفي ِخالَفَِتِه َوِعْنَدُه ِع
َعاِئَشةُ قَالَْت لَمَّا َبلَغَ َرسُولَ  اْسَتقَْبلْتُ الِْقْبلَةَ ، َوالَ اسَْتْدبَْرُتَها بَِغاِئٍط ، َوالَ َبْولٍ مُْنذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عَِراٌك َحدَّثَْتنِي



  قَْعَدِتِه فَاْستَقَْبلَ بَِها الِْقْبلَةَاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَْولُ النَّاسِ ِفي ذَِلَك أََمَر بَِم
، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْسحَاَق  -١٦٧

يُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ َوَحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِط
 فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلىَسلََمةَ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن َخاِلِد ْبنِ أَبِي الصَّلِْت َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك َعْن َعاِئَشةَ بَِهذَا قَالَْت 

  اهللا عليه وسلم اْسَتقْبِلُوا بَِمقَْعدَِتي الِْقْبلَةَ
الْفُرُوجِ فَقَالَ النَّبِيُّ َوقَالَ َيْحَيى ْبُن إِْسحَاَق خََرَج النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهْم َيذْكُُرونَ كََراِهَيةَ اْسِتقْبَالِ الِْقْبلَِة بِ

  َمقَْعدَِتي إِلَى الِْقْبلَِة صلى اهللا عليه وسلم قَْد فََعلُوَها َحوِّلُوا

 َخاِلٍد َعْن َرُجلٍ َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الثَّقَِفيُّ َعْن -١٦٨
  بَِخالَِئِه فَُحوِّلَ إِلَى الِْقْبلَِة لَمَّا َبلََغُه أَنَّ النَّاَس قَْد كَرِهُوا ذَِلَك ِعَراٍك َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ اَألْحَمِسيُّ ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َوُعثَْمانَ ْبنِ َجْعفَرٍ اَألحَْولُ ، قَاالَ  -١٦٩
َحاَجةٍ ُر ْبُن َشبِيبٍ َعْن ِعيَسى الَْحنَّاِط َعنِ الشَّعْبِيِّ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحدَّثََنا ُعَم

  ِةفَلَمَّا َدَخلُْت إِلَْيِه فَإِذَا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْخَرجِ َعلَى لَبَِنَتْينِ ُمْستَقْبِلَ الِْقْبلَ
  قَالَ الشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعيَسى الْحَنَّاطُ ضَِعيٌف

رِ إِْسَماِعيلُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّحِيمِ َصاِعقَةُ ، َحدَّثََنا أَُبو الْمُْنِذ -١٧٠
اُء َعْن َسْعِد ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِي أَيُّوَب قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ال َحدَّثََنا َوْرقَ

  َتْسَتقْبِلُوا الِْقْبلَةَ ، َوالَ َتسَْتدْبُِروَها بِغَاِئٍط ، َوالَ بَْولٍ َولَِكْن َشرِّقُوا َوغَرِّبُوا
ثََنا عِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َداُوَد ، َحدََّحدَّثََنا إِْسَما -١٧١

عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َوَما َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ َعْن ِعيَسى ْبنِ أَبِي ِعيَسى قَالَ قُلُْت ِللشَّعْبِيِّ َعجِْبتُ ِلقَْولِ أَبِي هَُرْيَرةَ وََناِف
 رَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه قَاالَ قُلُْت قَالَ أَُبو ُهرَْيَرةَ الَ َتْسَتقْبِلُوا الِْقْبلَةَ ، َوالَ َتسَْتْدبُِروَها َوقَالَ َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَمَر

  وسلم ذََهَب َمذْهًَبا ُمَواجِهَ الِْقْبلَِة
قْبِلُوُهْم ، َوالَ لُ أَبِي هَُرْيَرةَ فَِفي الصَّحََراِء إنَّ ِللَِّه َتعَالَى َخلْقًا ِمْن ِعَباِدِه ُيَصلُّونَ ِفي الصََّحَراِء ، فَالَ َتْسَتفَقَالَ أَمَّا قَْو

  َتسَْتْدبِرُوُهْم َوأَمَّا ُبُيوُتكُْم َهِذِه الَِّتي تَتَِّخذُوَنَها ِللنَّْتنِ فَإِنَُّه الَ ِقْبلَةَ لَهَا
  ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعيَسى ُهَو الْحَنَّاطُ َوُهَو ِعيَسى ْبُن مَْيَسَرةَ َوُهَو ضَِعيٌف

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيمٌ : َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز وَأَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، قَاالَ  -١٧٢
َن ُعَمَر ْبُن اخلَطَّاب َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد األَْنصَارِيِّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َحبَّانَ َعْن َعمِِّه َواِسعِ ْبنِ َحبَّانَ َسمِْعُت اْب َعْن

السَّاَعِة فَاطَّلَْعُت فَإِذَا أََنا بَِرُسولِ  َيقُولُ ظََهْرُت َعلَى إِجَّارٍ َعلَى بَْيِت َحفَْصةَ ِفي َساَعٍة لَْم أَظُنَّ أََحًدا َيخُْرُج ِفي ِتلَْك
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى لَبِنََتْينِ ُمْسَتقْبِلَ َبْيتِ الَْمقِْدسِ

  باب يف االستنجاء
أَُبو َيْعقُوَب َعْبدُ اهللاِ ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا  -١٧٣

  التَّْوأَُم َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن أُمِِّه



اهللا عليه وسلم  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت بَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَاَتَبَعُه ُعَمُر بِكُوزٍ ِمْن َماٍء فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى
  ْم أُؤَْمْر أَنْ أََتَوضَّأَ كُلََّما ُبلُْت َولَْو فََعلُْت كَاَنْت ُسنَّةًإِنِّي لَ

  َتفَرََّد بِِه أَُبو َيْعقُوَب التَّْوأَُم َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َحدَّثَ بِِه َعْنُه َجَماَعةٌ ِمَن الرُّفََعاِء

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُشَعْيبٍ أَخَْبرَنِي ُعْتَبةُ ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ -١٧٤
ونَ َعْن ُس ْبُن َماِلٍك اَألْنَصارِيُّأَبِي َحكِيمٍ َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َناِفعٍ أَنَُّه َحدَّثَُه قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو أَيُّوَب َوجَابُِر ْبُن َعْبدِ اِهللا َوأََن

فَقَالَ َيا َمْعَشرَ } ِفيِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيتَطَهَُّروا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن{َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َهِذهِ اآلَيِة 
َهذَا قَالُوا َيا َرسُولَ اِهللا َنتََوضَّأُ لِلصَّالَِة َوَنْغَتِسلُ ِمَن اَألْنصَارِ إِنَّ اللََّه قَْد أَثَْنى َعلَْيكُْم َخْيًرا ِفي الطُّهُورِ فََما طُُهورُكُْم 

ا َخَرَج ِمَن الَْغاِئطِ الَْجنَاَبِة فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََهلْ َمَع ذَِلَك ِمْن غَْيرِِه قَالُوا الَ غَْيرَ أَنَّ أََحدََنا إِذَ
  َماِء فَقَالَ ُهَو ذَاَك فََعلَْيكُُموُهأََحبَّ أَنْ َيسَْتْنجَِي بِالْ

  ُعْتَبةُ ْبُن أَبِي َحكِيمٍ لَْيَس بِقَوِيٍّ

  ما جاء يف سؤر الكلب والسنور وغريمها من احليوان
َنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن إِْبَراهِيمَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثَ -١٧٥

لم تََوضَّأَ بَِما أَفَْضلَتِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وس
  السِّبَاُع

  َتاَبَعُه إِبَْراهِيُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي حَبِيَبةَ َولَْيَس بِالْقَوِيِّ ِفي الَْحِديِثإِبَْراهِيُم ُهَو اْبُن أَبِي َيحَْيى َضِعيٌف َو
 سَاِلمٍ َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ أخربَنا الشَّاِفِعيُّ أخربَنا َسعِيُد ْبُن -١٧٦

 الُْحُمُر فَقَالَ َوبَِما أَفَْضلَِت َحبِيَبةَ َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ قَالَ ِقيلَ َيا َرسُولَ اِهللا أََنتََوضَّأُ بَِما أَفَْضلَِت
  السِّبَاُع

قَالَ َوَحدَّثَ الشَّاِفِعيُّ َعْن َسِعيدِ ْبنِ َساِلمٍ َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ الْحَْربِيُّ  -١٧٧
  َحبِيَبةَ َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ بَِهذَا َنْحوَُه

ي َعتَّابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ زَْيٍد الِْحنَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َداُودَ ْبنِ أَبِ -١٧٨
لَ اهللاِ صلى اهللا عليه ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن خَاِلٍد السَّمِْتيُّ َعنِ الضَّحَّاكِ ْبنِ ُعثَْمان َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسو

  وسلم قَالَ ثََمُن الْكَلْبِ خَبِيثٌ َوُهَو أَخَْبثُ ِمنُْه
  مِْتيُّ َضعِيٌفُيوُسُف السَّ

ى ْبُن الُْمَسيَّبِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا ِعيَس -١٧٩
وسلم يَأِْتي َداَر قَْومٍ ِمَن األَْنَصارِ َودُونَُهْم دَاٌر َحدَّثَنِي أَُبو ُزْرَعةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه 

اهللا عليه وسلم َألنَّ ِفي فََيشقُّ ذَِلَك َعلَْيهِْم فَقَالُوا َيا َرسُولَ اِهللا تَأِْتي َداَر فُالٍَن ، َوالَ َتأِْتي دَارََنا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى 
  مْ ِسنَّْوًرا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم السِّنَّْوُر َسبٌُعَدارِكُْم كَلًْبا قَالُوا فَإِنَّ ِفي دَارِِه

  ِعيَسى ْبُن الُْمَسيَّبِ صَاِلحُ الَْحِديِث

عِيلَ ، َحدَّثََنا  إِْسَماَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن -١٨٠
أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ  زَِيادُ ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َربِيَعةَ َجِميًعا َعْن ِعيَسى ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ َعْن



  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم السِّنَّْوُر سَبٌُع
  ٌعَوقَالَ َوِكيٌع الْهِرُّ سَُب

  باب ولوغ الكلب يف اإلناء
عَْبُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا -١٨١

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا وَلَغَ  َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ وَأَُبو َرزِينٍ
  الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََحدِكُْم فَلَْيْغِسلُْه َسْبَع مَرَّات

ُن اخلَِليلٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْب -١٨٢
لَغَ الْكَلُْب ِفي َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َوأَبِي َرزِينٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َو

  إَِناِء أََحدِكُْم فَلُْيَهرِقُْه َولَْيْغِسلُْه سَْبَع َمرَّاٍت
  إِْسنَاُدُه َحَسٌن َوُروَاُتُه كُلُُّهْم ِثقَاٌت

َنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن الشَّاِعرِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثَ -١٨٣
  ِفي الْكَلْبِ َيِلغُ ِفي اإلَِناِء قَالَ ُيهَرَاُق َوُيْغَسلُ سَْبَع َمرَّاٍت أَيُّوَب َعْن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ

  َمْوقُوٌف
لْهِالَِليُّ ، َحدَّثََنا َسعِيٌد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناِن ْبنِ َيزِيَد ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َيْحَيى ا -١٨٤

َوُيوُنَس َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى ، َعْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ  -ْعنِي اْبَن أَبِي َعُروَبةَ َي -
  ولَى بِالتُّرَابِاهللا عليه وسلم قَالَ طُُهوُر إَِناِء أََحِدكُمْ إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفيِه ُيْغَسلُ َسْبَع َمرَّاٍت اُأل

نِ ِسريِيَن َعْن أَبِي َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َعنِ اْب -١٨٥
إِذَا َولَغَ ِفيِه الْكَلُْب أَنْ يَْغِسلَُه َسْبَع مَرَّاٍت أُوالَُهنَّ ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم طُُهوُر إَِناِء أََحِدكُمْ 

  بِالتُّرَابِ
َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن قَُتْيَبةَ َوَحمَّاُد ْبُن الَْحَسنِ ، قَاالَ  -١٨٦

َناِء إِذَا َولَغَ ُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن سِريِيَن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم طُهُوُر اِإلْب
  الْكَلُْب ِفيِه ُيْغَسلُ َسْبَع مَرَّاٍت اُألولَى بِالتَُّرابِ َوالْهِرَّةُ َمرَّةً أَْو مَرََّتيْنِ

  يَشكَّقُرَّةُ 

َنا أََبانُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثَ -١٨٧
يَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي اإلَِناِء قََتاَدةُ أَنَّ ُمحَمََّد ْبَن ِسريِيَن َحدَّثَهُ أَنَّ أََبا ُهَريَْرةَ َحدَّثَُه أَنَّ نَبِ

  فَاغِْسلُوُه َسْبَع َمرَّاٍت السَّابَِعةُ بِالتَُّرابِ
الَْمِلِك َعْن قََتاَدةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ ْبُن َعْبِد  -١٨٨

  بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه
 ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن هَانٍِئ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٨٩

  َنْحَوُه إِالَّ أَنَُّه قَالَ األُولَى بِالتُّرَابِ ْبُن َبِشريٍ َعْن قََتاَدةَ بِإِْسَناِدِه
ِهَشامٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن  -١٩٠



ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي اِإلَناِء فَاغِْسلُوُه قََتاَدةَ َعْن ِخالَسٍ َعْن أَبِي َراِفعٍ َع
  َسْبَع َمرَّاٍت أُوالَُهنَّ بِالتُّرَابِ

مِ ، َحدَّثََنا َبْهُز ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمن ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَ -١٩١
قَْتلِ الِْكالَبِ ، ثُمَّ قَالَ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ َسْمِعُت ُمطَرِّفًا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بِ

بِ الصَّْيِد َوِفي كَلْبِ الَْغَنمِ َوقَالَ إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي اإلَِناِء فَاغِْسلُوُه َسْبَع َمرَّاٍت وَالثَّاِمَنةَ َما لَُهْم وَلََها فََرخََّص ِفي كَلْ
  َعفُِّروُه ِفي التَُّرابِ

الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا الَْخِضُر ْبُن أَْصَرَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ زَْيٍد الِْحنَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َمْحمُوُد ْبُن ُمَحمٍَّد  -١٩٢
عليه وسلم إِذَا وَلَغ  َحدَّثََنا الَْجاُروُد َعْن إِْسرَاِئيلَ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن ُهَبْيَرةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

  مَرَّاٍت إِْحَداُهنَّ بِالْبَطَْحاِء الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََحدِكُْم فَلَْيْغِسلُْه َسْبَع

هَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْو -١٩٣
ةَ َعْن أَبِي الزِّنَاِد َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو

  وسلم ِفي الْكَلْبِ َيِلغُ ِفي اِإلَناِء أَنَُّه يَْغِسلُُه ثَالَثًا أَْو خَْمًسا أَْو َسْبعًا
ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -١٩٤

  ْبُن َعيَّاشٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ يَْغِسلُ ثَالَثًا أَْو خَْمًسا أَْو َسبْعًا
اِك َعْن إِْسَماعِيلَ َوُهَو َمْتُروُك الَْحِديِث َوغَْيُرُه يَْروِيِه َعْن إِْسَماعِيلَ بَِهذَا اِإلسَْناد َتفَرََّد بِِه َعْبدُ الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّ
  فَاغِْسلُوُه َسْبًعا َوُهَو الصَّوَاُب

َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ -١٩٥
ْبُن َعيَّاشٍ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َعنِ َوَحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن خَاِلِد ْبنِ َعْمرٍو الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ 

  فَاغِْسلُوُه َسْبَع مَرَّاٍت َوَهذَا ُهَو الصَّحِيُحالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َحدَّثَنَا : أَُبو َبكْرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق َوَحدَّثََنا  -١٩٦
َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ إِذَا َولَغَ الْكَلْبُ : اطُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَسَْب

  ِفي اإلَِناِء فَأَْهرِقُْه ، ثُمَّ اغِْسلُْه ثَالَثَ مَرَّاٍت
  اٍء َواللَُّه أَْعلَُمَهذَا َمْوقُوٌف وَلَْم َيْروِِه َهكَذَا غَْيُر عَْبِد الَْمِلِك َعْن َعطَ

َعْبِد الَْمِلِك َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُنوحٍ الْجُْندَْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ َعْن -١٩٧
  أَهَْراقَُه َوغََسلَُه ثَالَثَ مَرَّاٍتَعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه كَانَ إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي اِإلَناِء 

  باب سؤر اهلرة
ثُ َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َحدَّثَنِي اللَّْي -١٩٨

نِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى إِبَْراهِيَم اَألْنصَارِيِّ َعْن َعْبِد َربِّهِ ْب
  اهللا عليه وسلم َتُمرُّ بِِه الْهِرَّةُ فَُيصِْغي لََها اِإلَناَء فََتشَْرُب ، ثُمَّ َيَتَوضَّأُ بِفَْضِلهَا

  َوُهَو َضِعيٌف، َوَعْبُد َربِِّه ُهَو َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيُّ ، ُهَو أَُبو يُوُسَف الْقَاِضي  قَالَ أَُبو َبكْرٍ َيْعقُوُب َهذَا



َحمٍَّد َعْن ِهَشاٌم َعْن ُمَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا  -١٩٩
  أَبِي ُهَرْيَرةَ ِفي ُسْؤرِ السِّنَّْورِ ُيَهرَاُق َويُْغَسلُ اِإلَناُء َمرَّةً أَْو مَرََّتْينِ

َعْن أَبِي  َعْن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ -٢٠٠
  ُهَرْيَرةَ قَالَ إِذَا َولَغَ الْهِرُّ ِفي اِإلَناِء فَأَْهرِقُْه َواغِْسلُْه َمرَّةً

بِي  َعنِ اْبنِ سِريِيَن َعْن أََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعْن أَيُّوَب -٢٠١
  ُهَرْيَرةَ قَالَ ِفي الْهِرِّ َيِلغُ ِفي اِإلَناِء قَالَ اغِْسلُْه َمرَّةً َوأَْهرِقُْه

ا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْحرْبِيُّ َوَحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََن -٢٠٢
ْيَرةَ أَنَُّه قَالَ ِفي السِّنَّْورِ إِذَا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن لَْيٍث َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَر: 

  َولََغت ِفي اِإلَناِء قَالَ يُْغَسل َسْبَع مَرَّاٍت

َحمٍَّد ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َعنِ الَْحَسنِ ََحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُم -٢٠٣
  ْبنِ َعِليٍّ قَالَ َسِمْعُت َعطَاًء َيقُولُ ِفي الْهِرِّ َيِلغُ ِفي اِإلَناِء قَالَ يَْغِسلُُه َسْبَع مَرَّاٍت

مهَاٌم َعْن  فٌَر ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق قَالَ وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َحدَّثََناَحدَّثََنا َجْع -٢٠٤
  قََتاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ َيْغِسلُُه َمرََّتْينِ أَْو ثَالَثَةً

َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ : ْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن الَْحَسنِ وََبكَّاُر ْبُن قَُتْيَبةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّ -٢٠٥
هُوُر اِإلَناِء إِذَا َولَغَ ِفيهِ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن سِريِيَن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم طُ

  الْكَلُْب أَنْ ُيْغَسلُ سَْبَع َمرَّاٍت األُولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرُّ َمرَّةً أَْو َمرََّتيْنِ
  قُرَّةُ َيَشكَّ

  َمْرفُوًعا َوُولُوغُ الْهِرِّ َمْوقُوفًاقَالَ أَُبو َبكْرٍ كَذَا رََواُه أَُبو َعاِصمٍ َمْرفُوًعا َوَرَواه غَْيُرُه َعْن قُرَّةَ ُولُوغُ الْكَلْبِ 

َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيَم ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ وَإِْبَراِهيُم ْبُن َهانٍِئ ، قَاالَ  -٢٠٦
  ُهرَْيَرةَ ِفي الْهِرِّ َيِلغُ ِفي اإلَِناِء قَالَ اغِْسلُْه َمرَّةً أَْو مَرََّتيْنَِحدَّثََنا قُرَّةُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن َعْن أَبِي 

  َوكَذَِلَك َروَاُه أَيُّوُب َعْن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َمْوقُوفًا
ثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعالَّنُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّ -٢٠٧

  َما يُْغَسلُ ِمَن الْكَلْبَِخْيُر ْبُن ُنعَْيمٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ ُيْغَسلُ اِإلَناُء ِمَن الْهِرِّ كَ
بَ ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّو َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٢٠٨

ه وسلم ُيْغَسلُ يَعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عل
  اِإلَناُء ِمَن الْهِرِّ كََما يُْغَسلُ ِمَن الْكَلْبِ

  قَالَ الشَّْيُخ الَ يَثُْبُت َهذَا َمْرفُوًعا َوالَْمْحفُوظُ ِمْن قَْولِ أَبِي هَُرْيَرةَ َواْخُتِلَف َعنُْه

  ُعفَْيرٍ بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه َمْوقُوفًا َحدَّثََنا الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن -٢٠٩
 ْبُن أَبِي ُسلَْيمٍ َعْن َعطَاٍء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا لَْيثُ -٢١٠

  نَّْوُر ِفي اإلَِناِء غُِسلَ سَْبَع َمرَّاٍتَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ إِذَا َولَغَ السِّ
  َمْوقُوٌف الَ َيثُْبُت وَلَْيثٌ سَيِّيُء الِْحفِْظ



ْيٍث َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن لَ -َيْعنِي اْبَن أَبِي َشْيَبةَ  -َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ  -٢١١
  بَِهذَا ِمثْلَُه
نِ اْبنِ طَاُووسٍ َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا َمْعَمٌر َواْبُن جُرَْيجٍ َع -٢١٢

  أَنَُّه كَانَ َيجَْعلُ الْهِرَّ ِمثْلَ الْكَلْبِ ُيْغَسلُ َسْبعًا
  َوَحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ قَالَ قُلُْت ِلَعطَاٍء الْهِرُّ قَالَ ِهَي بَِمنْزِلَِة الْكَلْبِ أَْو َشرٍّ ِمنُْه قَالَ

دَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن و َبكْرٍ وَحَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَبِي َوَعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ َوَحدَّثََنا أَُب -٢١٣
اِهٍد أَنَُّه قَالَ ِفي اِإلَناِء َيِلغُ ِفيهِ ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد قَالُوا ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْمرٍو َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعْن ُمَج

  السِّنَّْوُر قَالَ اغِْسلُْه َسْبَع مَرَّاٍت
ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َحدَّثََنا حَارِثَةُ َحدَّثََن -٢١٤

  قَْد أََصاَبْت الْهِرَّةُ ِمْنُه قَْبلَ ذَِلَكَعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أَتََوضَّأُ أََنا والنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد َو
  َهذَا َحدِيثٌ َصحِيٌح

ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو -٢١٥
 َهيْثَمِ َيعْنِي الصَّرَّاَف َعْن َحارِثَةَ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا وَالنَّبِيُّ صلى اهللاقَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ َعنِ الْ

  عليه وسلم ِمْن إَِناٍء قَْد أَصَاَبْت ِمْنُه الْهِرَّةُ قَْبلَ ذَِلَك

الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا الدََّراَوْرِديُّ َعْن َداُودَ ْبنِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا -٢١٦
 َه َوقَالَْت َرأَْيُت َرسُولَ اِهللاَصاِلحِ ْبنِ ِدينَارٍ التَّمَّارِ َعْن أُمِِّه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ ِهرَّةً أَكَلَْت ِمْن َهرِيَسٍة فَأَكَلَْت َعاِئَشةُ ِمْن

  صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ بِفَْضِلهَا
ِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس أَُبو حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْب -٢١٧

الَْحجَبِيُّ َعْن َمْنُصورِ اْبنِ َصِفيَّةَ َعْن أُمِِّه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمَساِفعٍ
  قَالَ إِنََّها لَْيَسْت بَِنَجسٍ ِهَي كََبْعضِ أَْهلِ الْبَْيِت َيعْنِي الْهِرَّ

  تفرد به ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمَسافِعٍ

ي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن ،  -٢١٨
  أََنسٍ َعْن أَبِيِه َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

ْحَيى َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَُّه كَانَ ُيْصِغي إِلَى الْهِرَِّة اِإلَناَء حَتَّى قَالَ َوَحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَبِي َي
  َتشَْرَب ، ثُمَّ َيتََوضَّأُ بِفَْضِلهَا

ِميُّ ، َحدَّثََنا َماِلٌك َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ السَّْه -٢١٩
ةَ َعْن ُحَمْيَدةَ بِْنتِ ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْح

أَنَّ أََبا قََتاَدةَ األَْنَصارِيَّ َدَخلَ فََسكََبْت لَهُ  -َوكَاَنْت َتْحَت اْبنِ أَبِي قََتاَدةَ  -نِ َماِلكٍ ُعَبْيٍد َعْن كَْبَشةَ بِْنِت كَْعبِ ْب
لََ َتْعَجبَِني َيا اْبَنةَ ُر إِلَْيِه قَاَوُضوًءا فََجاَءْت ِهرَّةٌ لَِتشَْرَب ِمْنُه فَأَصَْغى لََها أَُبو قََتاَدةَ اِإلَناَء َحتَّى َشرَِبْت قَالَْت فََرآنِي أَنْظُ

وَّاِفَني َعلَْيكُْم أَِخي قَالَْت قُلُْت َنَعْم قَالَ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنََّها لَْيَسْت بَِنَجسٍ إِنََّها ِمَن الطَّ
  َوالطَّوَّافَاِت



ُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ ْبُن الَْيَسَع َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الُْحسَْ -٢٢٠
  أَبِيِه أَنَّ َعِليا ُسِئلَ َعْن ُسْؤرِ السِّنَّْورِ فَقَالَ ِهَي ِمَن السَِّباعِ ، َوالَ بَأَْس بِِه

  باب التَّْسِمَيِة َعلَى الُْوُضوِء
َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ : ْبُن َمْخلٍَد الَعطَّار َوإِْسَماعِيلُ ْبُن ُمَحمَّدٍ الصَّفَّاُر ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٢١

َوُضوًءا فَلَْم َيجِدُوا  الرَّزَّاقِ أْخبَرَََنا َمْعَمٌر َعْن ثَابٍِت َوقََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ نَظََر أَْصَحاُب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
لَى اِإلَناِء الَِّذي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َها ُهَنا َماٌء فَأُِتَي بِِه فَرَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوَضَع َيَدُه َع

  ْن َبْينِ أََصابِِعِه َوالْقَْوُم َيتََوضَُّؤونَ َحتَّى فََرغُوا ِمْن آِخرِِهْمِفيِه الَْماُء ، ثُمَّ قَالَ تََوضَّؤُوا بِْسمِ اِهللا فَرَأَْيُت الَْماَء َيفُوُر ِم
  قَالَ ثَابٌِت قُلُْت َألَنسٍ كَْم تََراُهْم كَاُنوا قَالَ َنحًْوا ِمْن َسْبِعَني َرُجالً

  ما جاء فيمن مل ُيَسمَّ اهللا على ُوضُوئه
ُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو يَزِيَد الظَّفَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن النَّجَّارِ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َمْح -٢٢٢

ْيِه َوَما رِ اْسمَ اِهللا َعلَكَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما تََوضَّأَ َمْن لَْم َيذْكُ
  َصلَّى َمْن لَْم َيَتَوضَّأْ َوَما آَمَن بِي َمْن لَْم ُيِحبَّنِي َوَما أََحبَّنِي َمْن لَمْ ُيِحبَّ اَألْنَصاَر

، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن  رٍَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُموَسى ْبنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِم -٢٢٣
عليه وسلم قَالَ الَ ُوُضوَء زَْيٍد ، َحدَّثََنا ُربَْيُح ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي سَِعيٍد ، َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا 

  ِلَمْن لَْم َيذْكُرِ اْسَم اِهللا َعلَْيِه

ْبنُ  َمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الُْمَناِدي ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ، َحدَّثََنا َحارِثَةَُحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْح -٢٢٤
أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا َجعْفٌَر اَألْحَمرُ  ُمَحمٍَّد َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن أَبِي السَّفَرِ ، َحدَّثََنا

طَُهوَرُه أَسَمِّي َعْن َحارِثَةَ ْبنِ أَبِي الرَِّجالِ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َمسَّ 
  اللََّه تعاىل

  ِء فَُيَسمِّي اللََّه ، ثُمَّ ُيفْرِغُ الَْماَء َعلَى َيَديِْهَوقَالَ أَُبو َبْدرٍ كَانَ َيقُوُم إِلَى الُْوُضو
  َحدَّثََنا أََبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أََبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، -٢٢٥

نَُّه قَالَ َسِمْعُت َرَباَح ْبَن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ْبنِ حَُوْيِطبٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحْرَملَةَ َعْن أَبِي ِثفَالٍ الْمُرِّيِّ أَ
، َوالَ ُوُضوَء ِلَمْن  َيقُولُ أَْخبََرْتنِي َجدَِّتي َعْن أَبِيَها أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُوُضوَء لَُه

  َم اِهللا َعلَْيِه ، َوالَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َمْن لَْم ُيْؤِمْن بِي ، َوالَ ُيْؤِمُن بِي َمْن لَْم ُيِحبَّ اَألْنصَاَرلَْم َيذْكُرِ اْس
  قَالَ اْبُن َصاِعٍد ُيقَالُ إِنَّ أََباَها سَِعيُد ْبُن َزْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ

َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيكٍ : ُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، قَاالَ َحدَّثََنا الَْمَحاِمِليُّ ، وَُمَحمَُّد ْب -٢٢٦
  بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه

ْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ َعْن َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا بِ -هو ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضرَِميُّ  -َحدَّثََنا أََبو َحاِمدٍ  -٢٢٧
بٍ أَنَّهُ َسِمَع َجدََّتُه ُتَحدِّثُ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحْرَملَةَ َعْن أَبِي ثِفَالٍ َعْن َربَاحِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَويِْط

الَةَ إِالَّ بُِوُضوٍء ، َوالَ ُوُضوَء ِلَمْن لَْم َيذْكُرِ اْسمَ اِهللا َعلَْيِه ، َوالَ َعْن أَبِيَها أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َص



  ُيْؤِمُن بِاللَِّه َمْن الَ ُيْؤِمُن بِي ، َوالَ ُيْؤِمُن بِي َمْن الَ ُيِحبُّ األَْنصَاَر
دَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحْرَملَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن زَْنَجَوْيِه ، َح -٢٢٨

دَّثَْتنِي َجدَِّتي أَنََّها َسِمَعْت أَنَُّه َسِمَع أََبا ثِفَالٍ َيقُولُ َسِمْعُت َرَباحَ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَويِْطبٍ َيقُولُ َح
َيذْكُرِ اْسمَ  َها َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُوُضوَء لَُه ، َوالَ ُوُضوَء ِلَمْن لَْمأََبا

  اِهللا َعلَْيِه الَْحِديثَ
ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبرَنِي َيْعقُوُب ْبُن َحدَّثََنا حممد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ  -٢٢٩

الرَّْحَمنِ َعْن َجدَِّتِه أَنََّها َسِمَعتْ  َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َحْرَملَةَ َحدَّثَُه َعْن أَبِي ِثفَالٍ الْمُرِّيِّ َعْن َرَباحِ ْبنِ َعْبِد
َء لَُه ْبَن زَْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُوُضوأََباَها َسِعيدَ 

  ، َوالَ ُوُضوَء ِلَمْن لَْم َيذْكُرِ اْسمَ اِهللا

، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْمُفَضَّلِ َعنِ اْبنِ َحْرَملَةَ َحدَّثََنا حممد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم الَْحرْبِيُّ  -٢٣٠
  بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه

  باب التشهد بعد الوضوء
مٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي الشَّْوِك ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َهاِش -٢٣١

دَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، َح
ا اَألعَْمُش َعْن َشِقيقٍ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن هَاِشمٍ ، َحدَّثََن: ُسَنْينٍ ، قَاالَ 

 ذْكُرِ اْسَم اِهللا َتَعالَى َعلَى طُُهورِِهوسلم َيقُولُ إِذَا َتطَهََّر أََحدُكُْم فَلَْيذْكُرِ اْسَم اِهللا تََعالَى فَإِنَُّه ُيطَهُِّر َجَسَدُه كُلَُّه َوإِنْ لَمْ َي
ُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه فَإِذَا قَالَ لَْم َيطُْهْر ِمْنُه إِالَّ َما َمرَّ َعلَْيِه الَْماُء فَإِذَا فََرغَ ِمْن طُُهورِِه فَلَْيْشَهْد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَّ

  ذَِلَك فُِتَحْت لَُه أَْبوَاُب السََّماِء
ِد اهللاِ َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الزُّهَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْردَاُس ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢٣٢

ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى  ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أََبانَ َعْن أَيُّوَب ْبنِ َعاِئٍذ الطَّاِئيِّ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَبِي
ْم يََتطَهَّْر إِالَّ َمْوِضعُ اهللا عليه وسلم َمْن تََوضَّأَ َوذَكََر اْسَم اِهللا تَطَهََّر َجَسُدُه كُلُُّه َوَمْن َتَوضَّأَ َولَْم َيذْكُرِ اْسمَ اهللاِ لَ

  الُْوُضوِء

َياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن بَْهَرامٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زِ -٢٣٣
  فَذَكَرَ اْسَم اِهللاَحكِيمٍ َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُمحَمٍَّد َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َتَوضَّأَ

  ا ألَْعَضائِِهَتَعالَى َعلَى ُوُضوِئِه كَانَ طُُهوًرا ِلَجَسِدِه َوَمْن َتَوضَّأَ َولَْم َيذْكُرِ اْسمَ اِهللا َعلَى ُوُضوِئِه كَانَ طُهُوًر

  باب الُْوُضوِء بِالنَّبِيِذ
ى ْبُن َعْبدِ الَْباِقي ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َيْحَي -٢٣٤

اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ َحدَّثََنا ُمَبشُِّر ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحلَبِيُّ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ 
بِيذُ َوُضوءٌِ َمْن لَْم َيجِِد الَْماَء قَالَ أَُبو ُمحَمٍَّد َيعْنِي الَِّذي ال ُيْسِكُر كَذَا قَالَ َوَوِهَم ِفيِه اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم النَّ

ِمْن قَول وظْ أَنَُّه الُْمسَيَُّب ْبُن وَاِضحٍ ِفي مَْوِضَعْينِ ِفي ِذكْرِهِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوِفي ِذكْرِِه النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َواملَْحفُ
َف ِفيِه َعلَى ِعكْرَِمة غَْير َمْرفُوْع إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوالَ إِلَى اْبن َعَباس وَالُْمَسيَّبُ َضِعيْف َوقَِد اْخُتِل



  الُْمسَيَّبِ
ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الُْمَسيَّبُ بَِهذَا اِإلسَْناِد َمْوقُوفًا ََحدَّثََنا بِِه ُمحَمَُّد ْبُن الُْمظَفَّرِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ  -٢٣٥

  غَْيَر َمْرفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
ثََنا هِقْلٌ َعنِ دََّحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ، َح -٢٣٦

  األَْوَزاِعيِّ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ قَالَ قَالَ ِعكْرَِمةُ النَّبِيذُ َوُضوٌءِ َمْن لَْم َيجِْد غَْيرَُه

ي ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِ -٢٣٧
  َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ النَّبِيذُ َوُضوٌء إِذَا لَْم َيجِْد غَْيرَُه

  قَالَ األَْوَزاِعيُّ إِنْ كَانَ ُمْسِكًرا ، فَالَ َيتََوضَّأُ بِِه
ِمْن أَنْ َيتََوضَّأَ الَ أَبِي كُلُّ َشْيٍء َتَحوَّلَ َعنِ اْسمِ الَْماِء ، فَالَ ُيْعجُِبنِي أَنْ ُيتََوضَّأَ بِِه وََيَتَيمَُّم أََحبُّ إِلَيَّ قَالَ َعْبُد اِهللا قَ

  بِالنَّبِيِذ
ُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ َعْن َيحَْيى َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٢٣٨

  قَالَ الُْوُضوُء بِالنَّبِيِذ إِذَا لَْم َيجِِد الَْماَء
، َحدَّثََنا َيْحَيى بْنُ  َبةََحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٢٣٩

  جِدِ الَْماَءَسِعيٍد ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْمبَاَرِك َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ النَّبِيذُ َوُضوٌء َمْن لَْم َي
ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ َعْن ِعيَسى ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ الْحَْربِيُّ ، َحدَّ -٢٤٠

  ُعَبْيٍد قَالَ َسِمْعُت ِعكْرَِمةَ َوُسِئلَ َعنِ الرَُّجلِ الَ يَقِْدُر َعلَى الَْماِء قَالَ َيتََوضَّأُ بِالنَّبِيِذ
اِهيمُ الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِبَْر -٢٤١

  اَءَعْبُد اهللاِ ْبُن ُمحَرَّرٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ النَّبِيذُ َوُضوٌء َمْن لَْم َيجِِد الَْم
  ْتُروكُ الَْحِديِثاْبُن ُمحَرَّرٍ َم

ْبُن ُرشَْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن سَْهلٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا -٢٤٢
اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا لَْم َيجِْد ُعَبْيَدةَ َمَجاَعةُ ْبُن الزَُّبْيرِ َعْن أََبانَ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ 

  أََحُدكُْم َماًء َوَوَجدَ النَّبِيذَ فَلَْيتََوضَّأْ بِِه
  ُر َمْرفُوعٍأََبانُ ُهَو اْبُن أَبِي َعيَّاشٍ مَْتُروُك الَْحدِيِث َوَمَجاَعةُ ضَِعيٌف َوالَْمْحفُوظُ أَنَُّه َرأُْى ِعكْرَِمةَ غَْي

جِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الِْمصْرِيُّ َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْواِعظُ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح ْبُن الْفََر -٢٤٣
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَُّه َوضَّأَ النَّبِيَّ صلى اهللا  ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثَنِي قَْيسُ ْبُن الَْحجَّاجِ َعْن حََنشٍ
  عليه وسلم لَْيلَةَ الْجِنِّ بَِنبِيٍذ فََتَوضَّأَ بِِه َوقَالَ شََراٌب وَطَُهوٌر

يِّ صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةَ الْجِنِّ كَذَِلَك رََواهُ اْبُن لَهِيَعةَ الَ ُيحَْتجُّ بَِحِديِثِه َوِقيلَ إِنَّ اْبَن َمْسُعوٍد لَْم َيْشَهْد َمعَ النَّبِ
  َعلْقََمةُ ْبُن قَْيسٍ َوأَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن َعْبِد اِهللا َوغَْيُرُهَما َعْنُه أَنَُّه قَالَ َما َشهِْدُت لَْيلَةَ الْجِنِّ

ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -٢٤٤
ُعودٍ أَنَُّه َخَرَج َمعَ َسِعيٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن قَْيسِ ْبنِ الَْحجَّاجِ َعْن َحَنشٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َمْس

عليه وسلم لَْيلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَمََعَك َماٌء َيا اْبَن َمْسعُوٍد فَقَالَ َمِعي النَّبِيِّ صلى اهللا 



  فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُصبَّ َعلَيَّ ِمْنُه فََتَوضَّأَ َوقَالَ ُهَو َشرَاٌب َوطَهُوٌر، َنبِيذٌ ِفي إَِداَوٍة 
  رََّد بِِه اْبُن لَهِيَعةَ َوُهوَ َضِعيُف الَْحدِيِثَتفَ

دُ ْبُن أَبِي هِْنٍد َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َداُو -٢٤٥
ُت ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد أََشهَِد َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََحٌد ِمْنكُْم لَْيلَةَ أََتاهُ َعاِمرٍ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ قَْيسٍ قَالَ قُلْ

  َداِعي الْجِنِّ قَالَ الَ
  قال الشيخ َهذَا إسناده صحِيح ال خيتلف يف عدالة رواته

ُن الْجَْعِد أََخَبرََنا ُشْعَبةُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ قَالَ قُلُْت َحدَّثََنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٢٤٦
  ألَبِي ُعَبْيَدةَ َحَضَر َعْبدُ اهللاِ ْبُن َمْسُعوٍد لَْيلَةَ الْجِنِّ فَقََالَ الَ

بَّادٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو سَِعيٍد َموْلَى بَنِي َحدَّثَكُْم ُمَحمَُّد ْبُن َع -َوأََنا أَْسَمُع  -قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ ْبنِ َمنِيعٍ  -٢٤٧
صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَهُ  َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد َعْن أَبِي َراِفعٍ َعنِ اْبنِ َمْسُعودٍ أَنَّ النَّبِيَّ

   قَالَ أََمَعكَ َنبِيذٌ قَالَ َنَعمْ أَْحَسُبُه قَالَ فََتَوضَّأَ بِِهلَْيلَةَ الْجِنِّ أََمَعَك َماٌء قَالَ الَ
دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو طَاِهرٍ ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدُوسِ ْبنِ كَاِملٍ ، َح -٢٤٨

  َسعِيٍد َمْولَى َبنِي هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َنحْوَُهَعبَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو 
فَاِت َحمَّادِ ْبنِ َسلََمةَ َعِليُّ ْبُن َزْيدٍ َضِعيٌف وَأَُبو َراِفعٍ لَْم َيثُْبْت َسَماُعُه ِمنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َولَْيَس َهذَا الَْحِديثُ ِفي ُمَصنَّ

  َرَواُه أَْيًضا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي رِْزَمةَ َولَْيَس ُهَو بِقَوِيٍّ َوقَْد

َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنُصورٍ زَاُج ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٢٤٩
َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ  -يعين اْبُن َسلََمةَ  -، َحدَّثََنا َحمَّادُ  ْبُن أَبِي رِْزَمةَ

  أََرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةَ الْجِنِّ أََمَعَك َماٌء قَالَ الَ َمِعي َنبِيذٌ قَالَ فَُدِعَي بِِه فَتََوضَّ
ْبُن ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن صَاِلحٍ الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن  -٢٥٠

ُعوٍد قَالَ كُْنُت َمعَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه الِْعْجِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي وَاِئلٍ قَالَ َسِمْعُت اْبَن َمْس
ْيلِ أَمََعَك َماٌء َيا وسلم لَْيلَةَ الْجِنِّ فَأََتاُهْم فَقََرأَ َعلَْيهِمُ الْقُْرآنَ فَقَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي بَْعضِ اللَّ

إِالَّ إَِداَوةً ِفيَها نَبِيذٌ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتمَْرةٌ طَيَِّبةٌ َوَماٌء اْبَن َمْسُعوٍد قُلُْت الَ وَاللَِّه َيا َرسُولَ اِهللا 
  طَُهوٌر فَتََوضَّأَ بِِه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  الُْحَسْيُن ْبُن ُعبَْيِد اِهللا َهذَا َيَضعُ احلَِديثَ َعلَى الثِّقَاِت

ا يُوُنسُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َحيَّانَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُعثَْمانُ  -٢٥١
سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه ْبُن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ وَأَبِي اَألْحَوصِ َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد قَالَ َمرَّ بِي َر

مَّا أَفَْرغُْت َعلَْيِه ِمَن اِإلَداَوةِ وسلم فَقَالَ ُخذْ َمَعَك إَِداَوةً ِمْن َماٍء ، ثُمَّ اْنطَلََق َوأََنا َمَعُه فَذَكََر َحِديثَهُ لَْيلَةَ الْجِنِّ قَالَ فَلَ
  نَّبِيِذ فَقَالَ َتْمَرةٌ ُحلَْوةٌ َوَماٌء َعذٌْبإِذَا ُهَو نَبِيذٌ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا أَْخطَأُْت بِال

  ِعيفَاِنَتفَرََّد بِِه الَْحَسُن ْبُن قَُتْيَبةَ بْن يُوُنسَ أَبِي إِْسحَاَق وَالَْحَسُن ْبُن قَُتْيَبةَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى َض
َحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ أَبِي َحسَّانَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا إِْس -٢٥٢

َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالَّمٍ َعْن أَِخيِه زَْيٍد َعْن َجدِِّه أَبِي َسالَّمٍ َعْن فُالَِن ْبنِ  -َيْعنِي اْبَن ُمْسِلمٍ  -اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ 



وٍء فَجِئُْتهُ قَِفيِّ أَنَُّه َسِمَع َعْبدَ اهللاِ ْبَن َمْسُعوٍد َيقُولُ َدَعانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةَ الْجِنِّ بَِوُضغَْيالَنَ الثَّ
  بِإَِداَوٍة ِفيَها نَبِيذٌ فَتََوضَّأَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  اْبنِ َمْسُعوٍد َمْجهُولٌ ِقيلَ اْسُمُه َعْمٌرو َوِقيلَ َعْبُد اهللاِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ غَْيالَنَ الرَُّجلُ الثَّقَِفيُّ الَِّذي َرَواُه َعنِ

، َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا  -٢٥٣
ِمْن َجنَاَبٍة قَالَ الَ فَذَكَْرُت لَُه لَْيلَةَ َحدَّثََنا أَُبو َخلَْدةَ قَالَ قُلُْت َألبِي الْعَاِلَيِة َرُجلٌ لَْيَس ِعْنَدُه َماٌء َوِعْنَدُه َنبِيذٌ أََيْغَتِسلُ بِِه 

  ٌب َوَماٌءالْجِنِّ فَقَالَ أَْنبِذَُتكُْم َهِذِه الَْخبِيثَةُ إِنََّما كَانَ ذَِلَك َزبِي
عْفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا َج -٢٥٤

ةَ َعْن َحجَّاجٍ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعنِ الْحَارِِث َعْن َعِليٍّ قَالَ ُموَسى ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ قاال ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِي
  كَانَ الَ َيَرى َبأًْسا بِالُْوُضوِء بالنَّبِيِذ

ي إِْسَحاقَ الْكُوِفيِّ بَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن أَ -٢٥٥
اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن  َعْن َمزِيَدةَ ْبنِ جَابِرٍ َعْن َعِليٍّ َوَحدَّثََنا أَُبو َسْهلٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد

  َعِليٍّ قَالَ الَ َبأَْس بِالُْوُضوِء بِالنَّبِيِذ أَبِي لَْيلَى الُْخرَاسَانِيِّ َعْن َمزِيَدةَ ْبنِ َجابِرٍ َعْن
  الَْحجَّاُج وَأَُبو لَيْلَى َضِعيفَاِن َوالَْحِديثُ ِفيِه َنظٌَر

  باب التسمية يف الوضوء
دَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َح -٢٥٦

 صلى اهللا عليه وسلم الَ ْبنِ أَبِي عَْبِد اِهللا َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َسلََمةَ اللَّيِْثيِّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا
  ُوُضوَء ِلَمْن لَْم َيذْكُرِ اْسَم اِهللا َعلَيِْهَصالَةَ ِلَمْن الَ ُوُضوَء لَُه ، َوالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى  -يعين اْبُن َسعِيدٍ  -َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ  -٢٥٧
  الَْمْخُزوِميُّ بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه
  هللا صلى اهللا عليه وسلمباب وضوء رسول ا

ُد ْبُن الْفَْضلِ َعْن َزْيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٥٨
  الَْعمِّيِّ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ

قَالَ َدَعا َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِماٍء فََتَوضَّأَ َمرَّةً َمرَّةً ، ثُمَّ قَالَ َهذَا َوِظيفَةُ الُْوُضوءِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر 
ا ُوُضوُء َمْن تََوضَّأَ بِِه كَانَ لَهُ الَ َهذَالَِّذي الَ َيقَْبلُ اللَُّه َتَعالَى َصالَةً إِالَّ بِِه ، ثُمَّ َدَعا بَِماٍء فََتَوضَّأَ مَرََّتْينِ َمرََّتْينِ ، ثُمَّ قَ

  ي وَُوُضوُء النَّبِيَِّني قَْبِليأَجُْرُه َمرََّتْينِ ، ثُمَّ َمكَثَ َساَعةً ، ثُمَّ َدَعا بَِماٍء فََتَوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا ، ثُمَّ قَالَ َهكَذَا ُوضُوِئ

ْسَماِعيلُ ْبُن ُموَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا َزاِفُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسالَّمٍ أَبِي عَْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا إِ -٢٥٩
  اِهللا َعْن زَْيٍد الْعَمِّيِّ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا َسالٌَّم الطَّوِيلُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن -٢٦٠
َسالَُّم ْبُن َسلْمٍ َعْن ، َحدَّثََنا وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ أيًضا ، َحدَّثََنا احلََسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ 

  زَْيٍد الْعَمِّيِّ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلَك
  النَّقَلَةُ َعْن َزْيدٍ الَْعمِّيِّ ُضَعفَاُء َوَزْيٌد الَْعمِّيُّ لَْيَس بِالْقَوِيِّ



   عليه وسلمباب ُوُضوِء َرسُولِ اِهللا صلى اهللا
 ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ ُرَشْيٍد َوَحدَّثََنا َدْعلَُج -٢٦١

ا حَفُْص ْبُن َمْيَسَرةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََن: الَْحَسُن ْبُن ُسفَْيانَ ، قَاالَ 
الَةَ إِالَّ بِِه ، ثُمَّ تََوضَّأَ قَالَ َتَوضَّأَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمرَّةً َمرَّةً َوقَالَ َهذَا ُوُضوُء َمْن الَ َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه الصَّ

ثًا َوقَالَ َهذَا ُوُضوِئي نِ َوقَالَ َهذَا ُوُضوُء َمْن ُيَضاِعُف اللَُّه َتعَالَى لَُه اَألْجَر مَرََّتْينِ َمرََّتْينِ ، ثُمَّ تََوضَّأَ ثَالَثًا ثَالََمرََّتْينِ َمرََّتْي
  َوُوُضوُء الْمُْرَسِلَني ِمْن قَْبِلي

  َرةَ وَالُْمسَيَُّب َضِعيٌفَتفَرََّد بِِه الُْمسَيَُّب ْبُن وَاِضحٍ َعْن َحفْصِ ْبنِ َمْيَس

دَّثََنا اَألْسَوُد ْبُن َعامِرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َحنَْبلٍ َحدَّثَنِي أَبِي ، َح -٢٦٢
ِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن تََوضَّأَ َمرَّةً وَاِحَدةً ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسرَاِئيلَ َعْن زَْيٍد الَْعمِّيِّ َعْن َنا

ْنبَِياءِ ا فَذَِلَك ُوضُوِئي وَُوُضوُء اَألفَِتلَْك َوِظيفَةُ الُْوُضوِء الَِّتي الَ ُبدَّ ِمْنَها َوَمْن تََوضَّأَ ِثْنَتْينِ فَلَُه ِكفْالَِن َوَمْن َتَوضَّأَ ثَالَثً
  ِمْن قَْبِلي

 َمْسلََمةَ ْبنِ قَْعَنبٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن -٢٦٣
َحوَارِيِّ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعرَاَدةَ الشَّيَْبانِيُّ َعْن َزْيِد ْبنِ الْ

 لَْم َيتََوضَّأْ لَْم ُتقَْبلْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َدَعا بَِماٍء فََتَوضَّأَ َمرَّةً َمرَّةً َوقَالَ َهذَِه َوِظيفَةُ الُْوُضوِء وَُوُضوُء َمْن
َألْجرِ ، ثُمَّ تََوضَّأَ ثَالَثًا ، ثُمَّ تََوضَّأَ َمرََّتْينِ مَرََّتْينِ فَقَالَ َهذَا ُوُضوُء َمْن َتَوضَّأَُه أَْعطَاُه اللَُّه َتَعالَى ِكفْلَْينِ ِمَن ا، لَُه َصالَةٌ 

  ثَالَثًا ، ثُمَّ قَالَ َهذَا ُوضُوِئي وَُوُضوُء الْمُْرَسِلَني قَْبِلي
دََّراَوْرِديُّ َعْن َعْمرِو ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا الَحدَّ -٢٦٤

صلى اهللا عليه وسلم َيَتَوضَّأُ ثَالَثًا ثَالَثًا َوَرأَْيُتهُ ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا 
  َيتََوضَّأُ َمرَّةً َمرَّةً

َيْعنِي  -َعْن ثَابِتٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن بِْنتِ السُّدِّيِّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك  -٢٦٥
مَرََّتْينِ وَثَالَثًا  قَالَ قُلُْت َألبِي َجْعفَرٍ َحدَّثََك جَابٌِر أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ َمرَّةً مَرَّةً َوَمرََّتْينِ - الثُّمَاِليَّ

  ثَالَثًا قَالَ نََعْم
  الثُّمَاِليُّ لَْيَس بِالْقَوِيِّ َواْبُن بِْنِت السُّدِّيِّ ِثقَةٌ

َيْحَيى ْبنِ ُعَماَرةَ  ا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنَِحدَّثََن -٢٦٦
صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ فََغَسلَ َوْجَههُ  َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيِد ْبنِ َعْبِد َربِِّه الَِّذي أُرِيَ النَِّداَء أَنَّ َرسُولَ اِهللا

  ثَالَثًا وََيَدْيِه مَرََّتْينِ َورِْجلَْيِه مَرََّتيْنِ
  النَِّداَء كَذَا قَالَ اْبُن ُعَيْيَنةَ وَإِنََّما ُهَو َعْبُد اهللاِ ْبُن زَْيِد ْبنِ َعاِصمٍ الْمَازِنِيُّ َولَْيَس ُهَو الَِّذي أُرَِي

ثََنا سُفَْيانُ َعْن ا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن شَُعْيبٍ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدََّحدَّثََن -٢٦٧
بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ فََغَسلَ َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيٍد الَِّذي أُرَِي النَِّداَء قَالَ رَأَْيُت النَّ

  َوْجَهُه ثَالَثًا َوَيَدْيِه َمرََّتْينِ َوغََسلَ رِْجلَْيِه مَرََّتْينِ َوَمَسَح بَِرأِْسِه مَرََّتيْنِ
و َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ بَِهذَا َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُب -٢٦٨



  اِإلْسَنادَِ قَالَ َوَمَسحَ بِرَأِْسِه َورِْجلَْيِه َمرََّتيْنِ
النَّبِيَّ صلى   بَِهذَا أَنََّحدَّثََنا َدْعلَُج ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ -٢٦٩

  اهللا عليه وسلم غََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا وََيَدْيِه مَرََّتْينِ َمرََّتيْنِ
ُن فُلَْيحِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ َعْبِد الَْوهَّابِ الزُّبَْيرِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٢٧٠
 أََتى إِلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ْبنِ ُعَماَرةَ ْبنِ أَبِي َحَسنٍ الْمَازِنِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَّ َعْمَرو ْبَن أَبِي َحَسنٍ الَْمازِنِيَّ َعْن

لْ َتْسَتِطيعُ أَنْ تُرَِينِي كَْيَف كَانَ فَقَالَ َه -َوُهَو اْبُن َعاِصمٍ الْمَازِنِيُّ صَاِحُب َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  -زَْيٍد 
الُْيمَْنى فََغَسلَ َيَدُه الُْيمَْنى  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ قَالَ َنَعْم قَالَ فََدَعا لَُه بِتَْورِ َماٍء فَأَكْفَأَ التَّْوَر َعلَى َيِدِه

، ثُمَّ يَْغِسلُ َيَدْيِه ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدْيِه ِفي التَّْورِ فََغَرَف غُْرفَةً ِمْن َماٍء  ثَالَثَ َمرَّاٍت ُيكِْفئُ التَّْوَر َعلَى َيَدْيِه
ْينِ إِلَى كُلَّ َيٍد َمرََّتفََمْضَمَض بَِها وَاْستَْنَشَق ، ثُمَّ اْستَْنثََر ثَالَثَ غُُرفَاٍت ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ غََسلَ 

  عَْبْينِالِْمْرفَقِ ، ثُمَّ أََخذَ ِمَن الَْماِء فََمَسَح بَِرأِْسِه أَقَْبلَ بِهَِما َوأَدَْبَر ، ثُمَّ غََسلَ رِْجلَْيِه إِلَى الْكَ

َوْهبٍ أَخَْبرَنِي ُيوُنُس َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن -٢٧١
ا َيْوًما بَِوُضوٍء فَتََوضَّأَ فََغَسلَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد أَنَُّه أَْخبََرُه أَنَّ ُحْمَرانَ مَْولَى ُعثَْمانَ أَْخَبَرهُ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َدَع

َض وَاْستَْنثََر ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ غََسلَ َيَدُه الُْيمَْنى إِلَى الِْمْرفَقِ ثَالَثَ كَفَّْيِه ثَالَثَ ِمرَارٍ ، ثُمَّ َتَمْضَم
الَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ كَْعَبْينِ ثََمرَّاٍت ، ثُمَّ غََسلَ َيَدهُ الُْيْسَرى مِثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َمَسَح بِرَأِْسِه ، ثُمَّ غََسلَ رِْجلَُه الُْيْمَنى إِلَى الْ

 قَالَ َرسُولُ غََسلَ الُْيْسَرى ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ قَالَ َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَوضَّأَ َنْحَو ُوضُوِئي َهذَا ، ثُمَّ
َتْينِ الَ ُيَحدِّثُ ِفيهَِما نَفَْسُه غَفََر اللَُّه لَُه َما اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َتَوضَّأَ َنْحَو ُوُضوِئي َهذَا ، ثُمَّ قَاَم فََركََع َركَْع

  َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
  قَالَ اْبُن شَِهابٍ َوكَانَ ُعلََماُؤَنا َيقُولُونَ َهذَا الُْوُضوُء أَْسَبغُ َما َيتََوضَّأُ بِهِ أََحٌد ِللصَّالَِة

اَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ أَْحَمُد ْبُن إِْسَح -٢٧٢
 دَاَر الَْماَء َعلَىاِهللا ْبنِ َعقِيلٍ َعْن َجدِِّه َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا تََوضَّأَ أَ

  ِمْرفَقَْيِه

 اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعبَْيِد -٢٧٣
  ه وسلم كَانَ إِذَا تََوضَّأَ حَرََّك خَاَتَمُهأَبِي َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن أَبِي َراِفعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا علي

  َمْعَمٌر َوأَُبوُه ضَِعيفَاِن
ثََنا أَبِي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن سَْعِد ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّ -٢٧٤

َعْن ُحْمَرانَ َمْولَى َحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َمْعَمرٍ التَّيِْميِّ إِْسحَاَق َعْن ُم
ضَّأُ لَكُْم ُوُضوَء َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَُّه سَِمَع ِمْن ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ قَالَ َهلُمُّوا أََتَو

 أََمرَّ َيَدْيِه َعلَى أُذَُنْيِه وسلم فََغَسلَ َوْجَهُه َوَيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ حَتَّى َمسَّ أَطَْرافَ الَْعُضَدْينِ ، ثُمَّ َمَسَح بِرَأِْسِه ، ثُمَّ
  َوِلْحَيِتِه ، ثُمَّ غََسلَ رِْجلَيِْه

  َمضَْمَضِة َواِالْستِْنشَاقِباب الْ
ُسَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا ِعَصاُم ْبُن ُيو -٢٧٥



ى َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه ْبُن الُْمبَاَرِك َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَس
  وسلم قَالَ الَْمْضَمَضةُ وَاِالْسِتْنَشاُق ِمَن الُْوُضوِء الَِّذي الَ ُبدَّ ِمْنُه

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمِّ : الَْحَسْن الُْمقْرُِئ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ حَاِتمٍ ، وَُمَحمَُّد ْبُن -٢٧٦
ْسَنادِ َنحَْوُه إِالَّ أَنَُّه قَالَ ِمَن ْبنِ ُيوُسَف التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن بِْشرٍ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا ِعَصاُم ْبُن ُيوُسَف بَِهذَا اِإل

  َيِتمُّ الُْوُضوُء إِالَّ بِهِمَا الُْوُضوِء الَِّذي الَ
ْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى َتفَرََّد بِِه ِعَصاٌم َعنِ اْبنِ الُْمَباَرِك َوَوِهَم ِفيِه َوالصَّوَاُب َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ُم

  اهللا عليه وسلم َمْن تََوضَّأَ فَلَْيَمْضَمْض َولَْيْستَْنِشْق
ْبنِ ُموَسى َعنِ  َسُب ِعَصاًما َحدَّثَ بِِه ِمْن ِحفِْظِه فَاْخَتلَطَ َعلَْيِه َواْشَتَبَه بِإِْسنَاِد َحِديِث اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانََوأَْح

َغْيرِ إِذِْن َوِليَِّها فَنِكَاحَُها َباِطلٌ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَيَُّما اْمَرأَةٍ ُنِكَحْت بِ
  َواللَُّه أَْعلَُم

  َوأَمَّا َحِديثُ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ِفي الَْمضَْمَضِة وَاِالْستِْنشَاقِ

سَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ َعْن فََحدَّثََنا بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْح -٢٧٧
  مرسل، ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن تََوضَّأَ فَلُْيَمْضِمْض َولَْيْستَْنِشْق 

ا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََن -٢٧٨
  ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن تََوضَّأَ فَلُْيَمْضِمْض َولَْيْستَْنشِْق

نُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الُْمَؤذِّ -٢٧٩
  ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن تََوضَّأَ فَلُْيَمْضِمْض َولَْيْستَْنشِْق

َعْن الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ  -٢٨٠
  ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى الشَّاِميِّ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه َسَواًء

الْفَْضلِ ْبنِ طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ حَفْصٍ بِبَلْخٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اَألزَْهرِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٢٨١
َعْن ُعْرَوةَ َعْن ْهرِيِّ الَْجْوَزجَانِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى السِّينَانِيُّ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعنِ الزُّ

  َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن تََوضَّأَ فَلُْيَمْضِمْض َولَْيْستَْنشِْق
  ُمَحمَُّد ْبُن اَألْزَهرِ َهذَا َضِعيٌف َوَهذَا َخطَأٌ وَالَِّذي قَْبلَُه الُْمْرَسلُ أََصحُّ َواللَُّه أَْعلَُم

غُْصنٍ َعْن  و َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُنَحدَّثََنا أَُب -٢٨٢
  ةُ َواِالْستِْنَشاقُ ُسنَّةٌإِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمْضَمَض

َنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثَ -٢٨٣
َمْيرٍ َعْن أَبِي َعلْقََمةَ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ قَالَ َدَعا َيْوًما بَِوُضوٍء ، ثُمَّ َدَعا زَِيادٍ الْقَدَّاُح ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ُع

ثًا ، ثُمَّ َمضَْمَض َناًسا ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَفَْرغَ بَِيِدِه الُْيْمَنى َعلَى َيِدِه الُْيسَْرى َوغََسلََها ثَالَ
مَّ َمَسحَ بِرَأِْسِه ، ثُمَّ غََسلَ ا وَاْستَْنَشَق ثَالَثًا ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا ، ثُمَّ غََسلَ َيَدْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ، ثُثَالَثً

بِمِثْلَ َهذَا الُْوُضوِء الَِّذي َرأَْيُتُمونِي َتَوضَّأُْتُه ،  رِْجلَْيِه فَأَْنقَاُهَما ، ثُمَّ قَالَ َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ
، ثُمَّ قَالَ أَكَذَِلكَ َيا فُالَنُ قَالَ  ثُمَّ قَالَ َمْن تََوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ، ثُمَّ َصلَّى َركْعََتْينِ كَانَ ِمْن ذُُنوبِِه كََيْومِ َولََدْتُه أُمُُّه



أَكَذَِلَك َيا فُالَنُ قَالَ َنَعْم َحتَّى اْسَتْشَهَد َناًسا ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ  َنَعْم ، ثُمَّ قَالَ
  الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوافَقُْتُمونِي َعلَى َهذَا

ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ حَْنَبلٍ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٢٨٤
الَْمقَاِعَد فََدَعا بَِوُضوءٍ  اَألْشجَِعيِّ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ َعْن ُبْسرِ ْبنِ سَِعيٍد قَالَ أََتى ُعثَْمانُ

، ثُمَّ قَالَ رَأَْيتُ  ْنَشَق ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا وََيَدْيهِ ثَالَثًا ثَالَثًا َورِْجلَْيهِ ثَالَثًا ثَالَثًا ، ثُمَّ َمَسحَ بِرَأِْسِهفََمْضَمَض َواسَْت
أَْصحَابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهكَذَا َيَتَوضَّأُ َيا َهُؤالَِء أَكَذَِلَك قَالُوا َنَعْم ِلَنفَرٍ ِمْن 

  وسلم ِعْندَُه
 َعْبُد اِهللا ْبُن الْوَِليِد وََيزِيُد ْبُن أَبِي َتفَرََّد بِِه اْبُن اَألْشَجِعيِّ َعْن أَبِيِه َعْن ُسفَْيانَ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َوَهذَا اللَّفِْظ َورََواُه الَْعدَنِيَّاِن

ا ثَالَثًا َوقَالَ أَُبو أَْحَمَد وَأَُبو ُحذَْيفَةَ َعنِ الثَّْورِيِّ بَِهذَا اِإلْسَناِد َوقَالُوا كُلُُّهمْ إِنَّ ُعثَْمانَ َتَوضَّأَ ثَالَثًَحكِيمٍ َوالِْفْريَابِيُّ َو
رََواُه َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن أَبِي َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ لَْم يَزِيدُوا َعلَى َهذَا َوَخالَفَُهْم َوِكيٌع 

  النَّْضرِ َعْن أَبِي أََنسٍ َعْن ُعثَْمانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا

ا ُسفَْيانُ َعْن أَبِي النَّْضرِ َعْن أَبِي أََنسٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََن -٢٨٥
ثَالَثًا ، ثُمَّ قَالَ أَلَْيسَ  أَنَّ ُعثَْمانَ َتَوضَّأَ بِالَْمقَاِعِد َوِعْنَدُه رَِجالٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََتَوضَّأَ ثَالَثًا

  وسلم َيَتَوضَّأُ قَالُوا َنَعْم َهكَذَا رَأَْيُتمْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه
إِْسرَائِيلَ َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب ْبُن الْمِقَْدامِ َعْن -٢٨٦

َنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثَ
ضَْمَض غََسلَ َوْجَههُ ثَالَثًا َوَمَعْن َعاِمرِ ْبنِ َشِقيقٍ َعْن أَبِي َواِئلٍ قَالَ رَأَْيُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َيتََوضَّأُ فََغَسلَ َيَدْيِه ثَالَثًا َو

ثُمَّ غََسلَ قََدَمْيِه ثَالَثًا ، ثُمَّ خَلَّلَ ثَالَثًا وَاْستَْنَشَق ثَالَثًا َوغََسلَ ِذَراَعْيِه ثَالَثًا َوَمَسَح بِرَأِْسِه َوأُذَُنْيِه ظَاِهَرُهَما َوَباطَِنُهَما ، 
الَ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََعلَ كَالَِّذي َرأَْيُتُمونِي أَصَابَِعُه َوخَلَّلَ ِلْحَيَتُه ثَالَثًا ِحَني غََسلَ َوْجَهُه ، ثُمَّ قَ

  فََعلُْت لَفْظُُهَما َسَواٌء َحْرفًا بِحَْرٍف

لَ الَْمْضَمَضةِ ِه قَْبقَالَ ُموَسى ْبُن هَاُرونَ َوِفي َهذَا الَْحِديِث مَْوِضٌع ِفيِه ِعْنَدَنا وَْهٌم َألنَّ ِفيِه اِالبِْتَداَء بَِغْسلِ الَْوْج
َمضَْمَضِة َواِالْستِْنشَاقِ قَْبلَ َواِالْسِتْنَشاقِ َوقَدْ َرَواُه عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن إِْسرَاِئيلَ بَِهذَا اِإلْسنَاِد فََبَدأَ ِفيِه بِالْ

  غَْسلِ الَْوجِْه
  رَاِئيلَ فََبَدأَ ِفيِه بِالَْمْضَمَضِة وَاِالْسِتْنَشاقِ قَْبلَ الَْوْجِه َوُهَو الصَّوَاُبَوَتاَبَعُه أَُبو غَسَّانَ مَاِلُك ْبُن إِْسَماِعيلَ َعْن إِْس

ا إِْسرَائِيلُ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ النَّْضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََن -٢٨٧
َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ  لَُج ْبُن أَْحَمَد قَالَ َوَحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُنَدْع

َوضَّأَ فََغَسلَ كَفَّْيهِ ثَالَثًا َوَمضَْمَض َواْسَتْنَشَق ثَالَثًا َعْن َعاِمرِ ْبنِ َشِقيقٍ َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ قَالَ َرأَْيُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َت
لَ ِلْحَيَتهُ ثَالَثًا َوغََسلَ قََدَمْيهِ َوغََسلَ َوْجَههُ ثَالَثًا َوغََسلَ ِذَراَعْيِه ثَالَثًا َوَمَسَح بِرَأِْسِه َوأُذَُنْيِه ظَاِهَرُهَما َوَباِطَنُهَما َوَخلَّ

  قََدَمْيِه ثَالَثًا َوقَالَ َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََعلَ كََما فََعلُْت َيَتقَاَرَباِن ِفيِه َوَخلَّلَ أَصَابَِع
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َد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن اْبنِ َعِقيلٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُو -٢٨٨



  َعنِ الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوٍِّذ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ َوَمَسَح رَأَْسُه بِبَلَلِ َيَديِْه
يُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد قَالَ َسِمْعتُ َحدَّثََنا أبو حامد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى اَألْزِد -٢٨٩

يُّ صلى اهللا عليه وسلم َيأِْتيَنا ُسفَْيانَ ْبَن َسعِيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ َعنِ الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوٍِّذ قَالَ كَانَ النَّبِ
فََضلَ ِفي َيَدْيِه ِمَن الَْماِء َوَمَسَح َهكَذَا وََوَصَف َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد َوقَالَ بَِيَدْيِه ِمْن ُمَؤخَّرِ فََيَتَوضَّأُ فَيَمَسَح َرأَْسُه بَِما 

  رَأِْسِه إِلَى ُمقَدَِّمِه ، ثُمَّ َردَّ َيَدْيِه ِمْن ُمقَدَّمِ رَأِْسِه إِلَى ُمَؤخَّرِِه

  الَْيِد الُْيسَْرى َعلَى الُْيمَْنىباب َما رُوَِي ِفي َجوَازِ تَقِْدميِ غَْسلِ 
 زَِياٍد قَالَ َجاَء َرُجلٌ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َعْن -٢٩٠

قَالَ أَْبَدأُ بِالَْيِمنيِ أَْو بِالشَِّمالِ فَأَْضَرطَ َعِليٌّ بِِه ، ثُمَّ َدَعا بَِماٍء فََبَدأَ إِلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ فَسَأَلَُه َعنِ الُْوُضوِء فَ
  بِالشَِّمالِ قَْبلَ الَيمِنيِ

ِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ َعْن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن بِْنتِ السُّدِّيِّ ، َحدَّثََنا َع -٢٩١
الُْوُضوِء فَأَْضَرطَ بِِه َعِليٌّ ، ْبنِ أَبِي َخاِلٍد َعْن زَِياٍد مَْولَى بَنِي َمْخُزومٍ قَالَ سَأَلَ َرُجلٌ َعِليا أَْبَدأُ بِِشَماِلي قَْبلَ َيمِينِي ِفي 

  ثُمَّ َدَعا بَِماٍء فََبَدأَ بِِشمَاِلِه قَْبلَ َيِمينِِه

ْبنِ أَبِي َخاِلٍد َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن إِْسَماِعيلَ -٢٩٢
  ِفي الُْوُضوِء فََدَعا بَِماٍء فََتَوضَّأَ فََبَدأَ بِمََياسِرِِه زَِياٍد مَْولَى َبنِي َمْخُزومٍ قَالَ ِقيلَ ِلعَِليٍّ إِنَّ أََبا ُهَريَْرةَ يََبَدأَ بَِمَياِمنِِه

ْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُم -٢٩٣
  نِ َعْمرِو ْبنِ ِهْنٍد قَالَ قَالَ َعِليٌّ َما أُبَاِلي إِذَا أَْتَمْمُت ُوضُوِئي بِأَىِّ أَْعَضاِئي َبدَأُْتَعْن َعْوٍف َعْن َعْبِد اِهللا ْب

  ا َعْوٍف بَِهذََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َوَخلَُف ْبُن أَيُّوَب َعْن -٢٩٤
اعِيلَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا مُوَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث َعْن إِْسَم -٢٩٥

  َوضَّأُْتَخاِلٍد َعْن زَِياٍد قَالَ قَالَ َعِليٌّ َما أَُباِلي لَْو َبدَأُْت بِالشِّمَالِ قَْبلَ الَْيِمنيِ إِذَا َت
لَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا َجْعفٌَر ، َحدَّثََنا ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن ُس -٢٩٦

  ُموَسى َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ قَالَ َعْبُد اِهللا الَ َبأْسَ أَنْ تَْبَدأَ بِرِْجلَْيَك قَْبلَ َيَدْيَك
  َهذَا ُمْرَسلٌ ، َوالَ َيثُْبُت

ْحَمنِ الَْمْسُعوِديِّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن َعْبِد الرَّ -٢٩٧
  ِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَُّه سُِئلَ َعْن َرُجلٍ تََوضَّأَ فََبَدأَ بِمََياسِرِِه فَقَالَ الَ بَأَْسَحدَّثَنِي َسلََمةُ ْبُن كُهَْيلٍ َعْن أَبِي الُْعبَْيَدْينِ َعْن َعْب
  باب ِصفَِة ُوُضوِء َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

َنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ َعْن أَبِي َحنِيفَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْحُموٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثَ -٢٩٨
َف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُيوُسفَ الَْمرَْورُّوِذيُّ قَالَ َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ َجدِّي ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُس

َعْبِد َخْيرٍ َعْن َعِليٍّ أَنَُّه َتَوضَّأَ فََغَسلَ َيَدْيِه ثَالَثًا َوَمْضَمَض وَاْستَْنَشَق ثَالَثًا َوغََسلَ أَُبو حَنِيفَةَ َعْن َخاِلدِ ْبنِ َعلْقََمةَ َعْن 
لَى ُوُضوِء َرُسولِ اهللاِ أَنْ َيْنظُرَ إِ َوْجَهُه ثَالَثًا وَِذَراَعْيهِ ثَالَثًا َوَمَسَح بِرَأِْسِه ثَالَثًا َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالَثًا ، ثُمَّ قَالَ َمْن أََحبَّ

  صلى اهللا عليه وسلم كَاِمالً فَلَْيْنظُرْ إِلَى َهذَا
  َوقَالَ ُشَعْيٌب َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيفَْعلَُ كَذَا



خَالَفَُه َجَماَعةٌ ِمَن الُْحفَّاِظ الثِّقَاِت ِمنُْهْم زَاِئَدةُ ْبُن َرَواُه أَُبو حَنِيفَةَ َعْن َخاِلدِ ْبنِ َعلْقََمةَ قَالَ ِفيِه َوَمَسَح َرأَْسهُ ثَالَثًا َو
ونُ ْبُن َسْعٍد َوَجعْفَُر ْبُن قَُداَمةَ َوُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوشُْعَبةُ َوأَُبو َعوَاَنةَ َوشَرِيٌك َوأَُبو اَألْشَهبِ َجْعفَرُ ْبُن الَْحارِِث َوَهاُر

فَرٌ أَْرطَاةَ وَأََبانُ ْبُن َتْغِلَب َوَعِليُّ ْبُن َصاِلحِ ْبنِ حَُيىٍّ َوحَازُِم ْبُن إِبَْراهِيَم َوَحَسُن ْبنُ َصاِلحٍ َوَجْعُمَحمٍَّد َوَحجَّاُج ْبُن 
ْن َبْينِهِْم َمكَانَ َعْبِد خَْيرٍ َعْمًرا اَألْحَمُر فََرَوْوُه َعْن َخاِلِد ْبنِ َعلْقََمةَ فَقَالُوا ِفيِه َوَمَسحَ رَأَْسُه َمرَّةً إِالَّ أَنَّ َحجَّاًجا جََعلَ ِم
حَنِيفَةَ َوَمَع ِخالَِف أَبِي َحنِيفَةَ ذَا ُمرٍّ َوَوِهَم ِفيِه ، َوالَ َنْعلَُم أََحًدا ِمنُْهْم قَالَ ِفي َحِديِثِه إِنَُّه َمَسَح َرأَْسُه ثَالَثًا غَْيَر أَبِي 

يثَ فَقَْد َخالََف ِفي ُحكْمِ الَْمْسحِ ِفيَما رُوَِي َعْن َعِليٍّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ِفيَما َرَوى ِلسَاِئرِ َمْن َرَوى َهذَا الَْحِد
  وسلم فَقَالَ إِنَّ السُّنَّةَ ِفي الُْوُضوِء َمْسُح الرَّأْسِ َمرَّةً وَاِحدَةً
  َخاِلٍد َعْن َعْبِد َخْيرٍ َعْن َعِليٍّ َوَرَواُه إِبَْراهِيُم ْبُن أَبِي َيْحَيى َوأَُبو يُوُسَف َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن

اجٍ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحدَّثََناُه الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َحجَّ -٢٩٩
ِسَنانٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ  َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن

  َسْعَدانَ بِوَاِسٍط ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ

ي لْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ فُضَْيلٍ الرَّاِسبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد وََيْحَيى ْبُن أَبَِوَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ا
َعِليٍّ َبْعَد َما صَلَّى الْفَْجَر ِفي  لََسُبكَْيرٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ْبُن قَُداَمةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َعلْقََمةَ َحدَّثَنِي َعْبُد َخْيرٍ قَالَ َج
 إِلَْيِه فَأََخذَ بَِيِمينِِه اِإلَناَء فَأَكْفَأَهُ الرََّحَبِة ، ثُمَّ قَالَ لُِغالَِمِه ائِْتنِي بِطَُهورٍ فَأََتاُه الُْغالَُم بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء َوطَْسٍت وََنْحُن َننْظُُر

أَخذَ لَ كَفَّْيِه ، ثُمَّ أَخذَ بَِيِدِه الُْيمَْنى اِإلَناَء فَأَفَْرغَ َعلَى َيِدِه الُْيسَْرى ، ثُمَّ غََسلَ كَفَّْيِه ، ثُمَّ َعلَى َيِدِه الُْيْسَرى ، ثُمَّ غََس
الَ َعْبُد خَْيرٍ كُلُّ ذَِلَك الَ قَ -بَِيِدهِ الُْيمَْنى اِإلَناَء فَأَفَْرغَ َعلَى َيِدِه الُْيْسَرى ، ثُمَّ غََسلَ كَفَّْيِه فََعلَ ذَِلكَ ثَالَثَ َمرَّاٍت 

َواسَْتْنَشَق َوَنثَرَ بَِيِدِه  ُيْدِخلُ َيَدُه ِفي اِإلَناِء َحتَّى يَْغِسلََها ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدُه الُْيْمَنى ِفي اإلَِناِء فََمْضَمَض
  ُه الُْيْمَنى ِفي اِإلَناِء فََغَسلَ َوْجَهُه ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ غََسلَ َيدَُهالُْيْسَرى فََعلَ ذَِلَك ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَد

َخلَ َيَدُه الُْيْمَنى ِفي اِإلَناِء الُْيمَْنى إِلَى الِْمْرفَقِ ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ غََسلَ َيَدُه الُْيْسَرى إِلَى الِْمْرفَقِ ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ أَْد
َدْيِه ِكلَْتْيهَِما َمرَّةً ، ثُمَّ غََمَرَها الَْماُء ، ثُمَّ َرفََعَها بَِما َحَملَْت ِمَن الَْماِء فََمَسَحَها بَِيِدِه الُْيسَْرى ، ثُمَّ َمَسَح َرأَْسهُ بَِيَحتَّى 

ِه الُْيْسَرى ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ َصبَّ بَِيِدِه الُْيمَْنى َعلَى َصبَّ بَِيِدِه الُْيمَْنى َعلَى قََدِمِه الُْيمَْنى ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ غََسلََها بَِيِد
ى ِفي اِإلَناِء فََغَرَف بِكَفِّهِ قََدِمِه الُْيْسَرى ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ غََسلََها بَِيِدِه الُْيسَْرى ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدُه الُْيمَْن

ذَا طُُهورُ َنبِيِّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن أََحبَّ أَنْ َيْنظَُر إِلَى طُُهورِ َنبِيِّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََشرَِب ، ثُمَّ قَالَ َه
  فََهذَا طُهُورُُه

  َوَبْعضُُهْم يَزِيُد َعلَى بَْعضٍ الْكَِلَمةَ َوالشَّْيَء َوَمْعَناُهم قَرِيٌب

  باب جتديد املاء للمسح
ُن َسْيِف ْبنِ حَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الَْحَسنِ الْقَطْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحَسُن ْبَحدَّثََنا أَ -٣٠٠

َعْن َعْبِد َخْيرٍ َعْن َعِليٍّ أَنَّ َرُسولَ  ُعَمْيَرةَ َحدَّثَنِي أَِخي َعِليُّ ْبُن َسْيٍف َعْن أَبِيِه َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب َعْن َخاِلِد ْبنِ َعلْقََمةَ
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا َوأََخذَ ِلرَأِْسِه َماًء َجِديدًا

  دليل تثليث املسح
لَِميُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُيوُسَف السُّ -٣٠١

ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعْن بِالَلٍ َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َيحَْيى َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ 



َض ثَالَثًا ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ أَنَُّه َتَوضَّأَ فََغَسلَ َيَدْيِه ثَالَثًا كُلَّ وَاِحَدٍة ِمْنُهَما َواْسَتْنثَر ثَالَثًا َوَمضَْمأَبِيِه َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن 
ا َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا كُلَّ َوغََسلَ َوْجَههُ ثَالَثًا َوغََسلَ ِذَراَعْيِه كُلَّ وَاِحَدٍة مِْنُهَما ثَالَثًا ثَالَثًا َوَمَسَح بَِرأِْسهِ ثَالَثً

  َواِحَدٍة ِمْنُهَما ، ثُمَّ قَالَ رَأَْيُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ َهكَذَا
  هذا إسناد مل خيتلف فيه إال أن إِْسحَاُق ْبُن َيْحَيى ليس بالقوي

ا مُوَسى ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ َعْن َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََن -٣٠٢
الَثًا ثًا َوغََسلَ َوْجَهُه ثََعاِمرِ ْبنِ َشِقيقِ ْبنِ َجْمَرةَ َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ قَالَ َرأَْيُت ُعثَْمانَ َتَوضَّأَ فََمضَْمَض َواْسَتْنَشَق ثَالَ

ا ثَالَثًا ، ثُمَّ قَالَ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َوَخلَّلَ ِلْحَيَتُه ثَالَثًا َوغََسلَ ِذَراَعْيهِ ثَالَثًا ثَالَثًا َوَمَسَح بَِرأِْسِه ثَالَثًا َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالَثً
  صلى اهللا عليه وسلم فََعلَ َهذَا

، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ النَّبِيلُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ -٣٠٣
ِه ثَالَثًا َوْجَهُه ثَالَثًا َوِذَراَعْيَوْرَدانَ أَخَْبرَنِي أَُبو َسلََمةَ أَنَّ ُحمَْرانَ أَْخَبَرهُ أَنَّ ُعثَْمانَ َدَعا بَِوُضوٍء فََغَسلَ َيَدْيِه ثَالَثًا َو

 َمْن َتَوضَّأَ أَقَلَّ ِمْن َوَمَسَح بِرَأِْسِه َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالَثًا َوقَالَ َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يََتَوضَّأُ َهكَذَا َوقَالَ
  ذَِلَك أَجَْزأَُه

ُن َعْبدِ اهللاِ الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٣٠٤
َمْنزِلَِه فََسِمَعنِي وَأََنا أََمْضَمضُ  -َيْعنِي ُعثَْمانَ  -َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َمرَْيَم َعنِ اْبنِ َداَرةَ َمْولَى ُعثَْمانَ قَالَ َدَخلُْت َعلَْيِه 

َرُسولَ ُمحَمَُّد قُلُْت لَبَّْيَك قَالَ أَالَ أَُحدِّثَُك َعْن ُوُضوِء َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قُلُْت َبلَى قَالَ رَأَْيُت فَقَالَ َيا 
ثَالَثًا َوِذَراَعْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أُِتَي بَِماٍء َوُهَو ِعْنَد الَْمقَاِعِد فََمْضَمَض ثَالَثًا َوَنثََر ثَالَثًا َوغََسلَ َوْجَهَه 
لم أَْحَبْبتُ أَنْ َوَمَسَح بِرَأِْسِه ثَالَثًا َوغََسلَ قََدَمْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا ، ثُمَّ قَالَ َهذَا ُوُضوُء َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وس

  أُرِيكُُموُه

ُشَعْيُب ْبُن ُمَحمٍَّد الَْحْضرَِميُّ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا -٣٠٥
 -اِعدِ ْبنِ َعفَّانَ أَنَُّه تََوضَّأَ بِالَْمقَالَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن َعْبِد الْجَبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن الَْبْيلَمَانِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن ُعثَْمانَ 

فََغَسلَ كَفَّْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا وَاْستَْنثََر ثَالَثًا ، ثُمَّ َمضَْمَض  -َوالَْمقَاِعُد بِالَْمِديَنِة َحْيثُ ُيَصلَّى َعلَى الَْجنَاِئزِ ِعْندَ الَْمْسجِِد 
َح بِرَأِْسِه ثَالَثًا َوغََسلَ قََدَمْيِه ثَالَثًا َوَسلََّم َعلَْيِه َرُجلٌ َوُهَو ثَالَثًا َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا َوَيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ثَالَثًا َوَمَس

لَ اِهللا أَُردَّ َعلَْيَك إِالَّ أَنَّي َسِمْعتُ َرسُو َيتََوضَّأُ فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه َحتَّى فََرغَ فَلَمَّا فََرغَ كَلََّمُه َيْعَتِذُر إِلَْيِه َوقَالَ لَْم َيْمَنعْنِي أَنْ
ْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه َوأَنَّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َمْن َتَوضَّأَ َهكَذَا َولَْم َيَتكَلَّْم ، ثُمَّ قَالَ أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َو

  ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه غُِفَر لَُه َما َبْيَن الُْوُضوَءيْنِ

 أَبِيِه َعْن مَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمْسهُِر ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َسلْعٍ َعْنَحدَّثََنا ُمَح -٣٠٦
ثَالَثًا َوقَالَ َهكَذَا ُوُضوُء َرُسولِ اهللاِ صلى  َعْبِد َخْيرٍ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّهُ َتَوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا َوَمَسَح بَِرأِْسِه َوأُذَُنْيِه

  اهللا عليه وسلم أَْحبَْبُت أَنْ أُرِيكُُموُه
َنا الرَّبِيُع ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن ُمَحمٍَّد بن سعيد الَْحْضرَِميُّ أَُبو ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَ -٣٠٧
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد : انَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ الَْحْضَرِميُّ َوَعْبُد الَْحِميِد ْبنُ ُصبَْيحٍ ، قَاالَ ُسلَْيَم

 عليه وسلم َمْن َتَوضَّأَ فََغَسلَ كَفَّْيِه ثَالَثًا الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلَمَانِيِّ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا



ا َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا ، ثُمَّ َواْستَْنثََر ثَالَثًا َوَمْضَمَض ثَالَثًا َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا َوَيَدْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا َوَمَسَح بِرَأِْسِه ثَالَثً
  ْينَِه إِالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه قَْبلَ أَنْ يََتكَلََّم غُِفَر لَُه َما بَْيَنُه َوَبْيَن الُْوُضوَءقَالَ أَشَْهُد أَنْ الَ إِلَ

ْيُد ْبُن الُْحبَابِ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َز -٣٠٨
ِمْن أَْصحَابِِه حَتَّى َجلَسَ  ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسعِيٍد الَْمْخُزوِميُّ َحدَّثَنِي َجدِّي أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َخَرَج ِفي َنفَرٍ

َمْضَمَض ثَالَثًا َواْسَتْنَشَق ثَالَثًا َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا وَِذَراَعْيهِ ثَالَثًا َعلَى الَْمقَاِعِد فََدَعا بَِوُضوٍء فََغَسلَ َيَدْيهِ ثَالَثًا َوَت
وسلم َيتََوضَّأَ كُْنتُ  َوَمَسَح بِرَأِْسِه َمرَّةً وَاِحَدةً َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالَثًا ، ثُمَّ قَالَ َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه

  َولَِكْن أَْحَبْبُت أَنْ أُرَِيكُْم كَْيَف تََوضَّأَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلمَعلَى ُوُضوٍء 

ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الَْمِطريِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الْحَُبابِ ، َحدَّ -٣٠٩
   مَرََّتْينِ َمرََّتيْنِثَْوَبانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَثَابِتِ ْبنِ 
ًء ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن يَزِيدَ ْبنِ كَاِملٍ إِْمالَ -٣١٠

 النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ زَْيٍد أَنَّ
  َتَوضَّأَ مَرََّتْينِ َمرََّتْينِ

ُمَحمَِّد ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا  َنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسْهلِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُنَحدَّثَ -٣١١
يِه ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ كَانَ ْبنِ أَبِي َراِفعٍ قَالَ أَخَْبرَنِي أَبِي ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِ

  النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َتَوضَّأَ ُوُضوَءُه لِلصَّالَِة َحرَّكَ َخاَتَمُه ِفي إِْصُبعِِه
  باب مقدار الَْماِء املتطهر به

جَْهمِ ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْمُفَضَّلِ ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ أَبِي الْ -٣١٢
  َغسِّلُُه الصَّاُعأَُبو َرْيَحاَنةَ َعْن َسِفيَنةَ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَوضِّئُُه الُْمدُّ َوُي

دَّثَنِي أَبِي َعْن دَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َمْنصُورِ ْبنِ أَبِي الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن ِهَشامٍ َحَح -٣١٣
أُ بَِنْحوِ الُْمدِّ َوَيغَْتِسلُ بَِنْحوِ قََتاَدةَ َعْن َصِفيَّةَ بِْنتِ َشْيَبةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّ

  الصَّاعِ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد َوَعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ السَّوَّاُق ، قَاالَ  -٣١٤

ثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد َعْن جَرِيرِ ْبنِ يَزِيَد َعْن أََنسِ َعاِصمٍ ُموَسى ْبُن َنْصرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّ
  ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيتََوضَّأُ بَِرطْلَْينِ َوَيْغَتِسلُ بِالصَّاعِ ثَمَانَِيةَ أرَْطَالٍ

  ى ْبُن َنْصرٍ َوُهَو َضِعيفُ الَْحِديِثَتفَرََّد بِِه ُموَس

  باب السنن اليت يف الرأس واجلسد
ا َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحَسانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َعْن َزكَرِيَّ -٣١٥

َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْشَرةٌ ِمَن الِْفطَْرِة قَصُّ َشْيَبةَ َعْن طَلْقِ ْبنِ َحبِيبٍ 
َحلُْق الْعَاَنِة فُ اِإلبِِط َوالشَّارِبِ َوإِْعفَاُء اللِّْحَيِة وَالسَِّواُك وَاِالْسِتْنشَاُق بِالَْماِء َوقَصُّ اَألظْفَارِ َوغَْسلُ الْبََراجِمِ َوَنْت

  َواْنِتقَاصُ الَْماِء
  قَالَ َزكَرِيَّا قَالَ ُمْصَعٌب َوَنسِيُت الْعَاِشَرةَ إِالَّ أَنْ َتكُونَ الَْمْضَمضَةَ



  َرَواُه َخارَِجةُ َعْن َزكَرِيَّا َوقَالَ َواْنِتقَاصُ الَْماِء َيعْنِي اِالسِْتْنَجاَء بِالَْماِء
  باب وجوب غسل القدمني والعقبني

، َحدَّثََنا اللَّْيثُ َعْن َحْيَوةَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ  -٣١٦
ٍء الزُّبَْيِديِّ قَالَ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه ْبنِ ُشرَْيحٍ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ َجْز

  وسلم َيقُولُ َوْيلٌ ِلَألْعقَابِ َوُبطُوِن اَألقَْدامِ ِمَن النَّارِ

ثُ ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الْحَارِ -٣١٧
َتَوضَّأُ ْبُن قَْيسٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َرضي اهللا عنها قَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َي

  صَابِِعكُْم الَ ُيَخلِّلُ اللَُّه َتعَالَى َبْيَنَها بِالنَّارِ وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارَِوُيخَلِّلُ َبْيَن أََصابِِعِه َوَيْدلُُك َعِقَبْيِه َوَيقُولُ َخلِّلُوا َبْيَن أَ
ْن لَْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َمْيُموِن ْبنِ َعطَاٍء َع -٣١٨
  ى َيْوَم الِْقَياَمِة بالنَّارِأَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخلِّلُوا َبْيَن أَصَابِِعكُْم الَ ُيَخلِّلَُها اللَُّه َتَعالَ َعْن

ُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك َوالَْحجَّاجُ ْبُن الِْمنَْهالِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ِهَشا -٣١٩
  َحدَّثََنا َهمَّاٌم بن حيىي ،: َواللَّفْظُ ألَبِي الَْولِيِد ، قَاالَ  -

قَالَ  -وهو رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ  -َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ َعْن َعِليِّ ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َخالٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َعمِِّه 
اهللا عليه وسلم أَْو كَانَ رِفَاَعةُ َوَماِلُك ْبُن َراِفعٍ أََخَوْينِ ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صلى 

لٌ فَاْستَقَْبلَ الِْقْبلَةَ َوَصلَّى فَلَمَّا قََضى الصَّالَةَ َجاَء َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم جَاِلٌس وََنْحُن َحْولَُه إِذْ َدَخلَ َرُج
إِنََّك لَمْ فََسلََّم َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوَعلَى الْقَْومِ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اْرجِْع فََصلِّ فَ

َنْرُمقُ َصالََتُه الَ َنْدرِي َما َيِعيُب ِمنَْها فَلَمَّا َصلَّى َجاَء فََسلََّم َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا  ُتَصلِّ فََجَعلَ الرَُّجلُ ُيَصلِّي َوَجَعلَْنا
 َهمَّاٌم ، فَالَ عليه وسلم َوَعلَى الْقَْومِ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوَعلَْيَك اْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَمْ ُتَصلِّ قَالَ

  ْدرِي أََمرَُهأَ
سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه بِذَِلَك َمرََّتْينِ أَْو ثَالَثًا فَقَالَ الرَُّجلُ َما أَلَْوُت ، فَالَ أَْدرِي َما ِعْبَت َعلَيَّ ِمْن َصالَِتي فَقَالَ َر

ُه َعزَّ َوَجلَّ فََيْغِسلُ َوْجَهُه َوَيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ وسلم إِنََّها الَ َتِتمُّ َصالَةُ أََحِدكُْم َحتَّى ُيْسبِغَ الُْوُضوَء كََما أََمَرُه اللَّ
َرأُ أُمَّ الْقُْرآِن َوَما أُِذنَ لَُه ِفيِه َوَتَيسََّر َوَيْمَسُح بِرَأِْسِه َورِْجلَْيِه إِلَى الْكَعَْبْينِ ، ثُمَّ ُيكَبُِّر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَُيثْنِي َعلَْيِه ، ثُمَّ َيقْ

ِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه وََيْسَتوِي ، ثُمَّ ُيكَبُِّر فََيْركَُع فََيَضُع كَفَّْيِه َعلَى ُركَْبَتْيهِ َحتَّى َتطَْمِئنَّ َمفَاِصلُُه َوَتْسَتْرِخَي َوَيقُولُ َس
من  -قَالَ َهمَّاٌم َوُربََّما قَالَ َجْبَهَتهُ  -ْسُجُد فَُيَمكُِّن َوْجَههُ قَاِئًما َحتَّى ُيِقيمَ ُصلَْبُه َويَأُْخذَ كُلُّ َعظْمٍ َمأَْخذَُه ، ثُمَّ ُيكَبُِّر فََي

َبُه فََوَصَف الصَّالَةَ َهكَذَا اَألْرضِ َحتَّى َتطَْمِئنَّ َمفَاِصلُُه َوَتْسَتْرِخَي ، ثُمَّ ُيكَبُِّر فََيْسَتوِي قَاِعًدا َعلَى َمقَْعِدِه َوُيقِيُم ُصلْ
  تَّى فََرغَ ، ثُمَّ قَالَ الَ َتِتمُّ َصالَةُ أََحِدكُمْ َحتَّى َيفَْعلَ ذَِلَكأَْرَبَع َركَعَاٍت َح

َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ َحدَّثَنِي -٣٢٠
َوقَالَْت  -وسلم َعِليَّ ْبَن الُْحَسْينِ أَْرَسلَُه إِلَى الرُّبَيِّعِ بِْنِت ُمَعوٍِّذ َيسْأَلَُها َعْن ُوُضوِء َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه  َعِقيلٍ أَنَّ

فَقَالَْت ِفي َهذَا كُْنتُ أُخْرُِج الَْوُضوءَ  قَالَ فَأََتْيُتَها فَأَخَْرَجْت إِلَيَّ إَِناًء -إِنَُّه كَانَ يَأِْتيهِنَّ َوكَاَنْت ُتخْرُِج لَُه الَْوُضوءَ 
ْغِسلُ َوْجَهُه ثَالَثًا ، ثُمَّ ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَيَْبَدأُ فََيْغِسلُ َيَدْيِه قَْبلَ أَنْ ُيْدِخلَُهَما ثَالَثًا ، ثُمَّ َيَتَوضَّأُ فََي

لُ َيَدْيِه ، ثُمَّ َيْمَسُح بِرَأِْسِه ُمقْبِالً وَُمْدبًِرا ، ثُمَّ غََسلَ رِْجلَْيِه قَالَْت َوقَْد أَتَانِي اْبُن ُيَمْضِمُض وََيْستَْنِشُق ثَالَثًا ، ثُمَّ يَْغِس



ىِّ َشْيٍء كَانَ اإلَِناُء  لََها فَبِأََعمٍّ لََك َتعْنِي اْبَن َعبَّاسٍ فَأَخَْبْرُتُه فَقَالَ َما أَجُِد ِفي الِْكتَابِ إِالَّ غَْسلََتْينِ َوَمْسحََتْينِ فَقُلُْت
  قَالَْت قَْدَر ُمدٍّ بِالَْهاشِِميِّ أَْو ُمدٍّ َوُربُعٍ

لَ الَْمضَْمَضِة َواِالْستِْنشَاقِ قَالَ الْعَبَّاسُ ْبُن َيزِيَد َهِذِه الْمَْرأَةُ َحدَّثَْت َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّهُ َبَدأَ بِالَْوْجِه قَْب
   الَْوْجِه َوالنَّاُس َعلَْيِهثَ أَْهلُ َبْدرٍ ِمْنُهْم ُعثَْمانُ َوَعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَُّه َبَدأَ بِالَْمْضَمَضِة وَاِالسِْتْنشَاقِ قَْبلََوقَْد َحدَّ

  باب َما رُوَِي ِمْن قَْولِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ
مُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ا اْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الْجَرَّاحُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الْعُْرَياِن الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا حَاِتَحدَّثََن -٣٢١

  َناِن ِمَن الرَّأْسَِعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اُألذُ
  َمْوقُوفًاكَذَا قَالَ َوُهَو َوْهٌم وَالصََّواُب َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَُساَمةَ الِْفْهرِيِّ َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن : أَْحَمَد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ َوالْقَاِضي أَُبو طَاِهرٍ ُمَحمَُّد ْبُن -٣٢٢
زَّاُز ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ْبنِ حَيَّانَ َمْولَى َبنِي هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا الْقَاِسُم ْبُن َيْحَيى ْبنِ ُيوُنَس الَْب

  ، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ َعيَّاشٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد
  َرفُْعُه َوْهٌم َوالصَّوَاُب َعنِ اْبنِ ُعَمَر ِمْن قَْوِلِه َوالْقَاِسمُ ْبُن َيْحَيى َهذَا َضِعيٌف

َب الُْمَعدِّلُ بِالرَّْملَِة ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُوَهْيبٍ الْغَزِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ أَيُّو -٣٢٣
ألُذَُنانِ هللا عليه وسلم االسَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى ا

  ِمَن الرَّأْسِ
ي غَزَّةَ َعنِ اْبنِ أَبِي السَّرِيِّ كَذَا قَالَ َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َوَرفُْعُه أَْيًضا وَْهٌم َوَروَاُه إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم قَاِض

ُعُه أَْيًضا وَْهٌم َوَوِهَم ِفي ِذكْرِ الثَّْورِيِّ وَإِنََّما َروَاُه َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َعْبِد َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َوَرفْ
  اِهللا ْبنِ ُعَمَر أَِخي ُعَبْيدِ اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َمْوقُوفًا

إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ أَخَْبَرنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخبََرنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٢٤
  َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَالَ األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ َمْوقُوٌف

  ْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر َمْوقُوفًاَوكَذَِلَك َروَاُه ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق َعْن َناِفعٍ َوَعْبِد اهللاِ ْبنِ َناِفعٍ َع
ا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن َحدَّثََنا بِِه َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََن -٣٢٥

  اْبُن ُعَمَر َيْمَسحُ أُذَُنْيِه َوَيقُولُ ُهَما ِمَن الرَّأْسُِسلَْيَمانَ ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ 
ُن َناِفعٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -٣٢٦

  َن الرَّأْسُِعَمَر قَالَ اُألذَُناِن ِم
فَُهَو ، عن َحاِتُم َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر مرفوًعا ، وأَّما احلديث األول الذي رواه َيحَْيى ْبُن الُْعْرَيان 

اَوْهٌم َوالصَّوَاُب َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَُساَمةَ الِْفهْرِيِّ َعنِ اْبنِ ُع   َمَر َمْوقُوفً

زَْيٍد َوَحدَّثََنا َجْعفَُر ْبنُ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن  -٣٢٧
و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد َعْن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُب

  ِهالَلِ ْبنِ أَُساَمةَ الِْفهْرِيِّ قَالَ َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيقُولُ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ
ى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َوَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَس -٣٢٨



َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ َعْن َسِعيِد اْبنِ َمْرجَاَنةَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر : َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، قَاالَ 
  قَالَ األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ

ْنصُورٍ ، َحدَّثََنا غَْيالَنُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحكِيمِ ْبُن َم -٣٢٩
َعْبِد اهللاِ النَّحَّاُس ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن غَْيالَنَ ْبنِ  ْبُن َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ ُعَمَر َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن

  َعْبِد اِهللا مَْولَى َبنِي َمْخُزومٍ قَالَ َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيقُولُ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ
  اْبن ُعَمَر َمْرفُوًعا َوُروَِي َعْن َزْيٍد الَْعمِّيِّ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ

لْفَْضلِ َعْن َزْيٍد َعْن َحدَّثََنا بِِه الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن الَْحكَمِ الَْعنَزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ا -٣٣٠
  ذَُناِن ِمَن الرَّأْسُِمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اُأل

  ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ُهَو اْبُن َعِطيَّةَ َمْتُروُك الَْحِديِث

ْبِد الْخَاِلقِ الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا النَّْيَسابُورِيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َع -٣٣١
َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى ثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َحدَّ

  اهللا عليه وسلم قَالَ األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ
  َحمَِّد ْبنِ الَْباغَْنِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ بَِهذَا ِمثْلَُهَحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُم -٣٣٢

َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ وَالصََّواُب َعنِ  -َوُهَو َمْتُروٌك  -َتفَرََّد بِِه أَُبو كَاِملٍ َعْن غُْنَدرٍ َووَِهَم ِفيِه َعلَْيِه َوَتاَبَعُه الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ 
  َرْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ُمْرَسالًاْبنِ ُج

  فَأَمَّا َحدِيثُ الرَّبِيعِ ْبنِ َبْدرٍ
َحدَّثَنَا : َهْمدَانِيُّ ، قَاالَ الْ فََحدَّثََنا بِِه أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيزِيَد الزَّْعفَرَانِيُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َسعِيٍد -٣٣٣

 َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَُبو َيحَْيى ْبُن أَبِي َمْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن قََزَعةَ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ
  الرَّأْسِ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم األُذَُناِن ِمَن

دَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ النَّحَّاسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد َوَح -٣٣٤
َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن :  ْبُن َشْيَبانَ ، قَالَ إِْسَماعِيلَ قَالَ كََتَب إِلَْيَنا َعبَّاُد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا كَِثُري

  أْسَِعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم تََمْضَمضُوا َواسَْتْنِشقُوا َواُألذَُناِن ِمَن الرَّ
  دِيِثالرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ مَْتُروُك الَْح

  َوأَمَّا َحِديثُ َمْن َروَاُه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعلَى الصََّوابِ
رَْيجٍ َوَحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، فََحدَّثََنا بِِه إِْبَراِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اْبُن ُج -٣٣٥

يَد ، َحدَّثََنا َعْبدُ سَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َوَحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزَِحدَّثََنا الَْح
  وسلم قَالَ األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا اْبُن ُجرَْيجٍ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن ُموَسى أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه

َحدَّثََنا سُفَْيانُ : قَاالَ  َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ َوقَبِيَصةُ ، -٣٣٦
  نَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهَعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعنِ ال

ُسلَْيَمانَ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ِصلَةُ ْبُن -٣٣٧
  عليه وسلم قَالَ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسُِجرَْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا 



 َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوهَّابِ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ -٣٣٨
  ُموَسى َعنِ النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

نَ ْبنِ ُموَسى ثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن ُسلَْيَماَحدَّ -٣٣٩
  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ

  ِفي قَْوِلِه َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم وَالَِّذي قَْبلَُه أََصحُّ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َوِهَم َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ
مَُّد ْبُن اَألزَْهرِ ثََنا ُمَحَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ طَاِهرٍ الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ حَفْصٍ بِبَلْخٍ ، َحدَّ -٣٤٠

ْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن الَْجْوَزجَانِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى السِّينَانِيُّ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعنِ الزُّ
َمْن َتَوضَّأَ فَلُْيَمْضِمْض َولَْيْستَْنِشْق َواُألذَُناِن ِمنَ  َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  الرَّأْسِ
  كَذَا قَالَ وَالُْمْرَسلُ أََصحُّ

  َوُروَِي َعْن َجابِرٍ الُْجْعِفيِّ َعْن َعطَاٍء َواْخُتِلَف َعْنُه

ا أَْحَمُد ْبُن َبكْرٍ بَِباِلسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََن -٣٤١
عليه وسلم إِذَا تََوضَّأَ الْقُْرقَُساِئيُّ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ َعْن َجابِرٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا 

  تَْنِشْق َواُألذُناَِن ِمَن الرَّأْسِأََحُدكُْم فَلُْيَمْضِمْض َولَْيْس
ُن ْبُن َعِليٍّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن عثمان ْبنِ الَْحَسنِ التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا َحَس -٣٤٢

اِلحٍ َعْن َجابِرٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ ْبُن الِْمقَْدامِ َعْن َحَسنِ ْبنِ َص
  وسلم ِمثْلَُه َسَواًء إِالَّ أَنَُّه قَالَ َولَْيْسَتْنثِْر

أَُبو الَْحَسنِ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ طَاِهرٍ الْبَلِْخيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن حَْمَدانَ الَْعاِئِذيُّ -٣٤٣
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن يُوُنَس َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ طَْهَمانَ َعْن َجابِرٍ َعْن  -َوكَانَ َرُجالً صَاِلًحا  -الُْحَسْيُن ْبُن الُْجنَْيِد الَْدامََغانِيُّ 

هللا عليه وسلم قَال الَْمضَْمَضةُ َواِالْستِْنشَاُق ِمَن الُْوُضوِء الَِّذي الَ َيِتمُّ َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َرُسولُ اِهللا صلى ا
  الُْوُضوُء إِالَّ بِهَِما َواُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ

نِ طَْهَمانَ َعْن َجابِرٍ َعْن َعطَاٍء َوُهَو َجابِرٌ َضِعيٌف َوقَِد اْخُتِلَف َعْنُه فَأَْرَسلَُه الَْحكَمُ ْبُن َعْبِد اِهللا أَُبو ُمطِيعٍ َعْن إِْبَراهِيَم ْب
  أَْشَبُه بِالصَّوَابِ

خَُراَسانِيُّ َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ َحدَّثََنا بِِه ُمحَمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا أَُبو ُمطِيعٍ الْ -٣٤٤
رٍ َعْن َعطَاٍء قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ الَْمْضَمَضةَ وَاِالْسِتْنَشاَق ِمْن َوِظيفَِة الُْوُضوِء طَْهَمانَ َعْن َجابِ

  الَ َيِتمُّ الُْوُضوُء إِالَّ بِهَِما وَاُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ
  َعبَّاسٍ َمْوقُوفًا َوَرَواُه ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ الَْمكِّيُّ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ

مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َحاِمدٍ الَْخِصيُب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٣٤٥
  سِ ِفي الُْوُضوِء َوِمَن الَْوْجِه ِفي اِإلحَْرامُِعَمُر ْبُن قَْيسٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ األُذَُناِن ِمَن الرَّأْ

  َوُروَِي َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َواْخُتِلَف َعنُْه، ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ َضِعيٌف 
، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن غُْصنٍ َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْعبَّاسِ -٣٤٦

ْستِْنَشاقُ ُسنَّةٌ إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمْضَمَضةُ َواِال



  َواألُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ
نِ ُمْسِلمٍ الَْمكِّيِّ َعْن َماعِيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ضَِعيٌف َوالْقَاِسُم ْبُن غُْصنٍ ِمثْلُُه َخالَفَُه َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ فَرََواُه َعْن إِْسَماعِيلَ ْبإِْس

  َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوالَ َيِصحُّ أَْيضًا

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : ُع َوَحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ َعْبدُ الصََّمِد ْبُن َعِليٍّ ِمْن ِكَتابِِه ، قَاالَ قُرَِئ َعلَى اْبنِ َصاِعٍد وَأََنا أَْسَم -٣٤٧
أَبِي  ، َعْن َعطَاٍء َعْن ْبُن غَاِلبِ ْبنِ حَْربٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن كَْعبٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ
  اِن ِمَن الرَّأْسُِهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َتَوضَّأَ أََحُدكُْم فَلُْيَمْضِمْض وَلَْيسَْتْنِشْق وَاُألذَُن

  َوُروَِي َعْن َمْيُموِن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ْمذَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ْبُن أَبِي مَْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا َخالَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َسِعيٍد الَْه -٣٤٨

  األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن زَِياٍد َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
ِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ ، دَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َعَح -٣٤٩

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن زَِياٍد ِمثْلَُه

  اِسَني ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َماِلجٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد بَِهذَا ِمثْلَُهََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َي -٣٥٠
  َوَرَواهُ ُيوُسُف ْبُن ِمهَْرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َمْوقُوفًا، ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد َمْترُوُك الَْحِديِث 

ثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيدٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّ -٣٥١
  َعْن ُيوُسَف ْبنِ ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ

  َوُروَِي َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوبَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الُْحَصْينِ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعالَثَةَ َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َدْعلَُج ، َحدَّ -٣٥٢

وا َمْضَمُضالْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َت
  َواْستَْنِشقُوا َواألُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ

  َعْمُرو ْبُن الُْحَصْينِ َواْبُن ُعالَثَةَ ضَِعيفَاِن

ْبنُ  أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللاَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ أَخَْبَرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ  -٣٥٣
  ُمحَرَّرٍ َعْن َيزِيَد ْبنِ اَألَصمِّ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ

  اْبُن ُمحَرَّرٍ َمْتُروٌك
الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا  ِدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر الْقَالَنِِسيِّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْب -٣٥٤

ْبُن شَُرْحبِيلَ ، َحدَّثََنا الَْبْختَرِيُّ  الَْبْختَرِيُّ َوَحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد
  لَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِْبُن ُعَبْيٍد َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَا

  لَْبْخَترِيُّ ْبُن ُعبَْيٍد َضِعيٌف َوأَُبوُه َمْجهُولٌ َوُروَِي َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ
يُّ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ زَِياٍد اَألْحَمُر ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِل -٣٥٥

ُألذَُناِن ِمَن الرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي ُموَسى َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ا
  الرَّأْسِ

  الرَِّحيمِ وَالصََّواُب َمْوقُوٌف وَالَْحَسُن لَْم َيْسَمْع ِمْن أَبِي ُموَسىَرفََعُه َعِليُّ ْبُن َجْعفَرٍ َعْن َعْبِد 



ْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا به َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َش -٣٥٦
  ْبَن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَْشَعثَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ َمْوقُوٌفالرَّحِيمِ َيْعنِي ا

  َتاَبَعُه إِبَْراِهيمُ ْبُن ُموَسى الْفَرَّاُء َوغَْيُرُه َعْن َعْبِد الرَِّحيمِ َورُوَِي َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد الزَِّياِديُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن : َصاِعٍد وَأَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا اْبنُ  -٣٥٧

اِن ِمَن الرَّأْسِ َوكَانَ ِسَناِن ْبنِ َربِيَعةَ َعْن َشْهرِ ْبنِ حَْوَشبٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ األُذَُن
  َيْمَسُح َعلَى الَْمأْقَْينِ َوأَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمَسَح َرأَْسُه َمرَّةً َواِحدَةً

  َشْهُر ْبُن حَْوَشبٍ لَْيَس بِالْقَوِيِّ َوقَْد َوقَفَُه ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ َعْن َحمَّاٍد َوُهَو ِثقَةٌ ثَْبٌت

مَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َنا َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا َحَحدَّثَ -٣٥٨
  الَ األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِِسَناِن ْبنِ َربِيَعةَ َعْن َشْهرِ ْبنِ حَْوَشبٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَ

َحمَّاٌد َعْن ِسَناٍن َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا  -٣٥٩
  بِالشَّكِّ -َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ َشْهرٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْو 

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبنُ : االَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسلَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، قَ -٣٦٠
  أَنَّ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِزَْيٍد بَِهذَا اِإلسَْناِد 

  أَسَْنَدُه َهُؤالَِء َعْن َحمَّاٍد َوخَالَفَُهمْ ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ َوُهَو ِثقَةٌ َحافِظٌ
دَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخشَْيشٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسف الْقَطَّانُ ، َح -٣٦١

 عليه وسلم فَقَالَ زَْيٍد َعْن ِسَناِن ْبنِ َربِيَعةَ َعْن َشْهرِ ْبنِ حَْوَشبٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَُّه َوَصَف ُوُضوَء َرسُولِ اِهللا صلى اهللا
  كَانَ إِذَا تََوضَّأَ َمَسَح َماقَْيِه بِالَْماِء
  قَالَ أَُبو أَُماَمةَ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ

 َبدَّلَ أَْو كَِلَمةً قَالََها ُسلَْيَمانُ قَالَ ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ إِنََّما ُهَو قَْولُ أَبِي أَُماَمةَ فََمْن قَالَ غَْيَر َهذَا فَقَْد
  أَْي أَْخطَأَ

قَْيِه َسلََمةَ َرَواُه َعْن ِسَناِن ْبنِ َربِيَعةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا تََوضَّأَ غََسلَ َما َخالَفَُه َحمَّاُد ْبُن
  بِإِْصُبَعْيِه وَلَْم َيذْكُرِ اُألذَُنيْنِ

يِث فَقَالَ لَْيَس بَِشْيٍء ِفيِه شَْهُر ْبُن َحْوَشبٍ َوَشْهرٌ َحدَّثََنا َدْعلَُج قَالَ سَأَلُْت ُموَسى ْبَن َهاُرونَ َعْن َهذَا الَْحِد -٣٦٢
  رِبُ الَْحِديِثَضِعيٌف وَالَْحِديثُ ِفي َرفِْعِه َشكٌّ َوقَالَ اْبُن أَبِي َحاِتمٍ قَالَ أَبِي ِسَنانُ ْبُن رَبِيَعةَ أَُبو َربِيَعةَ ُمْضطَ

لِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمْيٍد الْحِْمِصيُّ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ ا -٣٦٣
  الرَّأْسِاألُذَُناِن ِمَن َحْيَوةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي مَْرَيَم َعْن رَاِشدِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رِ ْبُن أَبِي مَْرَيمَ َهذَا ُمْرَسلٌ َورُوَِي َعْنُه ُمتَِّصالً َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوالَ َيِصحُّ َوأَُبو َبكْ

  َضِعيٌف
اُب ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا ِعيَسى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى الَْخشَّ -٣٦٤

 اهللاِ صلى اهللا عليه ْبُن ُيوُنَس َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي مَْرَيَم قَالَ َسِمْعُت رَاِشدَ ْبَن َسْعٍد َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ
  وسلم اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ



أَبِي طَاِلبٍ ، ا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسلَْمانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َجْعفَرٍ َحدَّثََن -٣٦٥
ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ قَطَنٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبنُ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن الزُّبَْيرِ َوَحدَّثََنا أَُبو ِعيَسى ُمَحمَُّد: قَاالَ 

َمةَ َعْن َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه َعْبِد اهللاِ التُّْرقُِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجابِرٍ أَخَْبرَنِي َجْعفَُر ْبُن الزَُّبْيرِ َعنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِي أَُما
  سِوسلم قَالَ اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْ
  َجْعفَُر ْبُن الزُّبَْيرِ َمْتُروٌك

  َوُروَِي َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك

حَاُق ْبُن إِْبَراهِيمَ َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َخلَِف ْبنِ ُسلَْيَمانَ الْجُْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْس -٣٦٦
َعفَّانُ ْبُن سَيَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحكَمِ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  الْجُْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا
  األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ

  َعْبُد الَْحكَمِ الَ ُيحَْتجُّ بِِه
  َرُجلٌ َمْجُهولٌ رََواُه َعْن أَبِيِه َعْن ُعثَْمانَ َوُروَِي َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ِمْن قَْوِلِه َوِفي إِْسَناِدِه

ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد َوَحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن -٣٦٧
أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا الْجَُرْيرِيُّ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ قَبِيَصةَ َعْن َرُجلٍ  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا

  ِمَن األَْنَصارِ َعْن أَبِيِه َعْن ُعثَْمانَ قَالَ َواْعلَُموا أَنَّ اُألذَُنْينِ ِمَن الرَّأْسِ
  ْنهَاَوُروَِي َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َع

و ُحذَْيفَةَ َعْن َعْمَرةَ قَالَْت َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا طَالُوُت ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْيَمانُ أَُب -٣٦٨
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يَْمَسحُ أُذَُنْيِه ظَاِهَرُهَما  َسأَلُْت عَاِئَشةَ َعنِ األُذَُنْينِ فَقَالَْت ِمَن الرَّأْسِ َوقَالَْت كَانَ َرسُولُ

  َوَباِطَنُهَما إِذَا َتَوضَّأَ
  الَْيَمانُ َضِعيٌف

ثََنا أَحَْمُد ْبُن ْهِديٍّ َوَحدََّحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َم -٣٦٩
قُوُب ْبُن إِْبرَاِهيَم الْبَزَّاُز ، ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعَدانَ ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ َوَحدَّثََنا َيْع

ِليِد وََيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْو
ُم  ائْتِنِي بِطَهُورٍ فَأََتاُه الُْغالََعلْقََمةَ َحدَّثَنِي َعْبدُ َخْيرٍ قَالَ َجلََس َعِليٌّ َبْعَد َما َصلَّى الْفَْجَر ِفي الرََّحَبِة ، ثُمَّ قَالَ لُِغالَِمِه

، ثُمَّ غََسلَ كَفَّْيِه ، ثُمَّ أَخذَ بَِيِدهِ  بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء َوطَْسٍت وََنْحُن َننْظُُر إِلَْيِه فَأََخذَ بَِيِمينِِه اِإلَناَء فَأَكْفَأَُه َعلَى َيِدِه الُْيْسَرى
  ُه ثَالَثَ َمرَّاٍتالُْيمَْنى فَأَفَْرغَ َعلَى َيِدِه الُْيْسَرى ، ثُمَّ غََسلَ كَفَّْيِه فََعلَ

 الُْيمَْنى ِفي اِإلَناِء فََمْضَمضَ قَالَ َعْبُد َخْيرٍ كُلُّ ذَِلَك الَ ُيْدِخلُ َيَدُه ِفي اِإلَناِء حَتَّى َيْغِسلََها ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدُه
، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدُه الُْيمَْنى ِفي اِإلَناِء فََغَسلَ َوْجَهُه ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ  َواْستَْنَشَق َوَنثَرَ بَِيِدِه الُْيسَْرى فََعلَ ذَِلَك ثَالَثَ مَرَّاٍت

، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدهُ الُْيمَْنى  غََسلَ َيَدُه الُْيْمَنى ثَالَثَ َمرَّاٍت إِلَى الِْمْرفَقِ ، ثُمَّ غََسلَ َيَدهُ الُْيْسَرى ثَالَثَ َمرَّاٍت إىل الِْمْرفَقِ
  يِف

مَّ َمَسحَ رَأَْسُه بَِيَدْيِه ِكلَْتْيهَِما اِإلَناِء َحتَّى غََمَرَها الَْماُء ، ثُمَّ َرفَعََها بَِما َحَملَْت ِمَن الَْماِء ، ثُمَّ َمَسَحَها بَِيِدِه الُْيْسَرى ، ثُ
، ثُمَّ غََسلََها بَِيِدِه الُْيْسَرى ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ َصبَّ بَِيِدهِ  َمرَّةً ، ثُمَّ َصبَّ بَِيِدِه الُْيمَْنى َعلَى قََدِمِه الُْيمَْنى ثَالَثَ مَرَّاٍت



َيَدهُ الُْيمَْنى ِفي اِإلَناءِ  الُْيمَْنى َعلَى قََدِمِه الُْيْسَرى ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ غََسلََها بَِيِدِه الُْيسَْرى ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ أَْدَخلَ
 فَشَرَِب ، ثُمَّ قَالَ َهذَا طُهُوُر َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََمْن أََحبَّ أَنْ َينْظَُر إِلَى طُهُورِ َرسُولِ اِهللافََغَرَف بِكَفِِّه 

  صلى اهللا عليه وسلم فََهذَا طُُهورُُه
  َوقَْد َزاَد بَْعضُُهْم الْكَِلَمةَ َوالشَّْيَء وَالَْمْعَنى قَرِيٌب

نِ اِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ َصاِحُب السَّابِرِيِّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبَحدَّثََنا اْبنُ َص -٣٧٠
َحدَّثََنا : ، قَالَ  -زَْنُجَوْيهِ  َواللَّفْظُ ِالْبنِ -زَْنُجَوْيِه ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، وَُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ أَبِي الُْحَنْينِ 

لَْحَسنِ َدَعا بَِوُضوٍء فَجِيءَ ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َعْبدِ اهللاِ أَُبو َخاِلٍد الْقَُرِشيُّ قَالَ رَأَْيُت الَْحَسَن ْبُن أَبِي ا
ثَ َمرَّاٍت َوَمْضَمضَ ثَالَثَ َمرَّاٍت وَاْستَْنَشَق ثَالَثَ َمرَّاٍت َوغََسلَ َوْجَههُ بِكُوزٍ ِمْن َماٍء فَُصبَّ ِفي َتْورٍ فََغَسلَ َيَدْيهِ ثَالَ

َيَتُه َوغََسلَ رِْجلَْيِه إِلَى ثَالَثَ َمرَّاٍت َوغََسلَ َيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ثَالَثَ ِمرَارٍ َوَمَسَح رَأَْسُه َوَمَسَح أُذَُنْيِه َوخَلَّلَ ِلْح
  ْينِ ، ثُمَّ قَالَ َحدَّثَنِي أََنُس ْبُن َماِلٍك أَنَّ َهذَا ُوُضوُء َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلمالْكَْعَب
نِ ْسِلُم ْبُن خَاِلٍد َعَحدَّثَنِي َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا ُم -٣٧١

ُمقَدََّم َرأِْسِه َومَُؤخََّرهُ  اْبنِ َعِقيلٍ َحدَّثَْتنِي الرَُّبيُِّع بِْنُت ُمَعوٍِّذ قَالَتْ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ فََمَسَح
  َوَباطَِنُهمَاَوُصْدغَْيِه ، ثُمَّ أَْدَخلَ إِْصَبُعْيِه السَّبَّابََتْينِ فََمَسَح أُذَُنْيِه ظَاِهَرُهَما 

ثََنا ُحَمْيٌد َعْن أََنسٍ أَنَُّه َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّ -٣٧٢
  َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََعلَ ذَِلَككَانَ َيَتَوضَّأُ فََيَمَسَح ظَاِهر أُذَُنْيِه َوبَاِطَنُهَما ، ثُمَّ قَالَ 

  قَالَ اْبُن َصاِعٍد َهكَذَا َيقُولُ الثَّقَِفيُّ َوغَيُْرُه َيرْوِيِه َعْن أََنسٍ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ِمْن ِفْعِلِه
َرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ قَالَ رَأَْيُت أََنسَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َع -٣٧٣

  بِاألُذَُنيْنِْبَن َماِلٍك تََوضَّأَ فََمَسَح أُذَُنْيِه ظاَِهَرُهَما َوَباطَِنُهَما ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ اْبَن َمْسعُوٍد كَانَ َيأْمُُرَنا 
َنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف َوأَُبو أَُميَّةَ الطَّْرُسوِسيُّ َوَحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثَ -٣٧٤

الَْحمِيِد ْبُن أَبِي  ثََنا عَْبُدُمَحمَِّد ْبنِ النَّاِصحِ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُدَحْيمٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّ
النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم الِْعْشرِيَن ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َحدَّثَنِي َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن قَْيسٍ َحدَّثَنِي َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ 

  بِأَصَابِِعِه ِمْن َتحِْتهَا كَانَ إِذَا تََوضَّأَ َعَرَك عَارَِضْيِه َبْعضَ الْعَْرِك َوشَبََّك ِلْحَيَتُه
يَد الرَّقَاِشيِّ َوقََتاَدةَ قَاالَ َوقَالَ اْبُن أَبِي َحاِتمٍ قَالَ أَبِي َرَوى َهذَا الَْحِديثَ الَْولِيُد َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن َعْبِد الَْواِحِد َعْن َيزِ

  وَاُبكَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُمْرَسالً َوُهَو أشبه الصَّ
  َوَرَواُه أَُبو الُْمِغَريِة َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َمْوقُوفًا

دَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َح -٣٧٥
ُه لَمْ َيْرفَْعُه قَْيسٍ َعْن َناِفعٍ َعن اْبَن ُعَمَر أنَُّه كَانَ إِذَا َتَوضَّأَ فَذَكََر َنْحَو قَْولِ اْبنِ أَبِي الِْعْشرِيَن إِالَّ أَنَّ َعْبُد الَْواِحِد ْبُن
  َوُهَو الصََّواُب

َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيدٍ اَألْنصَارِيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى اُألَموِيُّ  -٣٧٦
  َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّه كَانَ إِذَا َمَسَح رَأَْسُه َرفََع الْقَلَْنسَُوةَ َوَمَسَح ُمقَدََّم رَأْسِِه

  الُْوُضوِء بِالَْماِءباب َما رُوَِي ِفي فَْضلِ الُْوُضوِء َواسِْتيَعابِ َجِميعِ الْقََدمِ ِفي 



اُت َعْن َرُجلٍ ُيقَالُ لَُه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسعِيٍد الزَّيَّ -٣٧٧
ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ أَمََرَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا  َحفٌْص َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن َجابِرِ

  َتَوضَّأَْنا لِلصَّالَِة أَنْ نَْغِسلَ أَْرُجلَنَا
، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد َوَحدَّثََنا َدْعلَُج -٣٧٨

  أَيُّوَب الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ

َمةُ ْبنُ ُبو الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِوَحدَّثََنا أَُبو سَْهلٍ أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا أَ
 قَالَ أَُبو أَُماَمةَ ِلَعْمرِو َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َشدَّادٌ أَُبو َعمَّارٍ َوكَانَ قَْد أَْدَرَك نَفًَرا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

  طُولِِهْبنِ َعَبَسةَ بِأَىِّ َشْيٍء َتدَِّعي أَنََّك ُرُبُع اِإلْسالَمِ فَذَكََر الَْحدِيثَ بِ
وَءُه ، ثُمَّ ُيَمضِْمُض قَالَ َعْمُرو ْبُن َعَبَسةَ قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا أَْخبِْرنِي َعنِ الُْوُضوِء قَالَ َما ِمْنكُْم ِمْن َرُجلٍ ُيقَرُِّب َوُض

ِسلُ َوْجَهُه كََما أَمََرُه اللَُّه َتعَالَى إِالَّ َخرَّْت خَطَاَيا َوَيْستَْنِشُق َوَينْثُُر إِالَّ َخرَّتْ َخطَاَيا ِفيِه َوَخَياِشيِمِه َمَع الَْماِء ، ثُمَّ َيْغ
 ِمْن أََناِمِلِه َمَع الَْماِء ، ثُمَّ يَْمَسحُ َوْجهِِه ِمْن أَطْرَاِف ِلْحَيِتِه َمَع الَْماِء ، ثُمَّ يَْغِسلُ َيَدْيِه إِلَى ِمْرفَقَْيِه إِالَّ خَرَّْت َخطَاَيا َيَدْيِه

أََمَرُه اللَُّه إِالَّ َخرَّتْ إِالَّ َخرَّتْ َخطَاَيا رَأِْسِه ِمْن أَطَْراِف َشْعرِِه َمعَ الَْماِء ، ثُمَّ َيْغِسلُ قََدَمْيِه إِلَى الْكَْعَبْينِ كََما بِرَأِْسِه 
اَرَك َوَتَعالَى َوُيثْنِي َعلَْيِه بَِما ُهَو أَْهلُُه ، ثُمَّ َيرْكَُع َخطَاَيا رِْجلَْيِه ِمْن أَطَْراِف أَصَابِِعِه َمَع الَْماِء ، ثُمَّ َيقُوُم فََيْحَمدُ اللََّه تََب

  َركَْعَتْينِ إِالَّ اْنَصَرَف ِمْن ذُنُوبِِه كََهْيئَِتهِ َيْوَم َولََدْتُه أُمُُّه
َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ْبنِ َمْيُموِن ْبنِ ِمهَْرانَ أَبُو  َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن -٣٧٩

  ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد ِمثْلَُه
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح ثَابٌِت

اُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبُد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعبَّ -٣٨٠
قَالَ َرأَى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا  -أَْو َعْن أَِخي أَبِي أَُماَمةَ  -َحدَّثََنا لَْيثٌ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َسابٍِط َعْن أَبِي أَُماَمةَ 

لُ وَْيلٌ ى أَْعقَابِ أََحدِِهْم ِمثْلُ مَْوِضعِ الدِّْرَهمِ أَْو ِمثْلُ مَْوِضعِ الظُّفُرِ لَْم ُيِصْبُه الَْماُء قَالَ فَجََعلَ َيقُوعليه وسلم قَْوًما َعلَ
  ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ فَكَانَ أََحدُُهْم َيْنظُُر فَإِنْ َرأَى مَْوِضًعا لَْم ُيِصْبُه الَْماُء أََعادَ الُْوُضوَء

ثََنا جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ َحدَّثَنِي َعمِّي ، َحدَّ -٣٨١
َء إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَْد تََوضَّأَ أَنَُّه َسِمَع قََتاَدةَ ْبَن ِدَعاَمةَ َيقُولُ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن مَاِلٍك أَنَّ َرُجالً َجا

  َوَتَرَك َعلَى قََدَمِه ِمثْلَ الظُّفُرِ فَقَالَ لُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْرجِْع فَأَْحِسْن ُوُضوَءَك
  َتفَرََّد بِِه َجرِيرُ ْبُن َحازِمٍ َعْن قََتاَدة َوُهَو ِثقَةٌ

الُْمِغَريةُ ْبُن و ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ يَزِيدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُب -٣٨٢
كَرِميِ ْبُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ ْبُن ِسقْالَبٍ ، َحدَّثََنا الَْوازُِع ْبُن َناِفعٍ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ

اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر َعْن أَبِي  َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن سِقْالَبٍ الَْحرَّانِيُّ َعنِ الَْوازِعِ ْبنِ َناِفعٍ الُْعقَيِْليِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ
  اهللا عليه وسلم جَاِلًسا فََجاَءُه َرُجلٌَبكْرٍ قَالَ كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ صلى 

ُمِغَريةُ ْبُن ِسقْالَبٍ ََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إمساعيل ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن َبْهَرامٍ ، َحدَّثََنا الْ -٣٨٣
َعْن أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعنِ الَْوازِعِ ْبنِ َناِفعٍ َعْن سَاِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر 



نَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْرجِعْ َجاَء َرُجلٌ َوقَْد تََوضَّأَ َوبَِقَي َعلَى ظَْهرِ قََدِمِه ِمثْلُ ظُفُرِ إِْبَهاِمِه لَمْ َيَمسَُّه الَْماُء فَقَالَ لُه ال
  أَِتمَّ ُوُضوَءَك فَفََعلَ َوالَْمعَْنى ُمَتقَارٌِبفَ

  الَوازُِع ْبُن َناِفعٍ َضِعيُف الَْحدِيِث

ْبُد الرَِّحيمِ ْبنُ ََحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َع -٣٨٤
ْم ُيِصْبَها الَْماُء ، َعْن َحجَّاجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرأَى َرُجالً ِفي رِْجِلِه لُْمَعةٌ لَ ُسلَْيَمانَ

  ةَ َوُيِعيَد الصَّالَةَِحَني َتطَهََّر فَقَالَ لُه ُعَمُر بَِهذَا الُْوُضوِء َتْحُضُر الصَّالَةَ َوأَمََرُه أَنْ َيْغِسلَ اللُّْمَع
َوَعْبِد الَْمِلِك َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعنِ الَْحجَّاجِ  -٣٨٥

َرأَى َرُجالً َوبِظَْهرِ قََدِمِه لُْمَعةٌ لَْم ُيِصبَْها الَْماُء قَالَ فَقَالَ لُه ُعَمُر  َعطَاٍء َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ اللَّيِْثيِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ
َما َهمَّ َما ُيْدِفئُنِي فََرقَّ لَُه بَْعَد  َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَبَِهذَا الُْوُضوِء َتْحُضُر الصَّالَةَ قَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني الَْبْرُد َشدِيٌد َوَما َمِعي

  بِِه قَالَ فَقَالَ لَُه اغِْسلْ َما َترَكَْت ِمْن قََدِمَك َوأَِعِد الصَّالَةَ َوأََمَر لَُه بَِخمِيصٍَة

ِلحٍ ، َحدَّثََنا مِ ْبُن َصاَحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالَ -٣٨٦
نَّ َرُسولَ اهللاِ إِْسحَاُق ْبُن ُسوَْيٍد َعنِ الَْعالَِء ْبنِ زِيَاٍد َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْرِضيٍّ أَ

َجَسِدِه لَمْ ُيصِْبَها الَْماُء فَقُلَْنا َيا َرسُولَ  صلى اهللا عليه وسلم خََرَج َعلَْيهِْم ذَاَت َيْومٍ َوقَِد اغَْتَسلَ َوقَْد بَِقَيْت لُْمَعةٌ ِمْن
  اِهللا َهِذِه لُْمَعةٌ لَمْ ُيصِْبَها الَْماُء فَكَانَ لَُه َشْعٌر وَارٌِد فَقَالَ بَِشْعرِِه َهكَذَا َعلَى الَْمكَاِن قَْبلَُه

  ُرُه ِمَن الثِّقَاِت َيرْوِيِه َعْن إِْسَحاَق َعنِ الَْعالَِء ُمْرَسالًَعْبُد السَّالَمِ ْبنُ َصاِلحٍ َهذَا َبْصرٌِي لَْيَس بِالْقَوِيِّ َوغَْي
َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن : َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم َوأَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الْوَِكيلُ ، قَاالَ  -٣٨٧

 َعَدوِيِّ ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن زَِيادٍ الَْعَدوِيُّ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اغَْتَسلَ ِمَن الَْجنَاَبِةإِْسحَاَق ْبنِ ُسوَْيٍد الْ
  فََرأَى َعلَى َعاِتِقِه لُْمَعةً بَِهذَا َوقَالَ فَقَالَ بَِشعَرِِه َوُهَو َرطٌْب

  َهذَا ُمْرَسلٌ َوُهَو الصََّواُب

  ِف ِمْن َماِء الُْوُضوِءباب التََّنشُّ
الَ َحدَّثَنِي َزْيدُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ قَ -٣٨٨

ِئَشةَ َرِضَي اِهللا َعْنَها قَالَْت كَانَ ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه الُْحبَابِ َعْن أَبِي ُمَعاٍذ َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعا
  وسلم ِخْرقَةٌ يََتَنشَُّف بَِها بَْعَد ُوضُوئِِه

  أَُبو ُمَعاٍذ ُهَو ُسلَيَمانُ ْبُن أَْرقََم َوُهَو َمْتُروٌك
َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َعنَْبَسةُ ْبُن َسِعيدٍ اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٣٨٩

فَأََخذُْت ِمْن َوُضوِئهِ  اْبُن الْمَُباَرِك َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ قَالَ تََوضَّأَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم
  يفََصَبْبُتُه ِفي بِئْرِ

  باب ِفي َنْضحِ الَْماِء َعلَى الْفَْرجِ بَْعَد الُْوُضوِء
َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ أَُبو َيْحَيى  -ِقَراَءةً َعلَْيِه َوأََنا أَْسَمعُ  -َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -٣٩٠

ةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْيلُ ْبُن َخاِلٍد َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيِد َعْن الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَع
لَْيِه فَأََراُه الُْوُضوَء أُوِحيَ إِأَبِيِه َزْيدِ ْبنِ َحارِثَةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم أَتَاُه ِفي أَوَّلِ َما 



  َوالصَّالَةَ فَلَمَّا فََرغَ ِمَن الُْوُضوِء أََخذَ حِفَْنةً ِمَن الَْماِء فََنَضحَ بَِها فَْرجَُه
ُن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ إِبَْراهِيَم الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا َحْمَدانُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َهْيثَُم ْب -٣٩١

الَُم لَمَّا نََزلَ َعلَى النَّبِيِّ رِْشِديٌن َعْن ُعقَْيلٍ َوقُرَّةَ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّ
  ِه أََخذَ ِحفَْنةً ِمْن َماٍء فََرشَّ بَِها ِفي الْفَْرجِصلى اهللا عليه وسلم أََراُه الُْوُضوَء فَلَمَّا فََرغَ ِمْن ُوُضوِئ

  باب يف وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني وإن مل ينزل
َنا ُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْب -٣٩٢

خَِتانَ فَقَْد َوَجَب الُْغْسلُ فََعلُْتُه األَْوَزاِعيُّ َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت إِذَا َجاَوَز الْخَِتانُ الْ
  أََنا َوَرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َواغَْتَسلْنَا

 النَّْيسَاُبورِيُّ أَخَْبرَنِي الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزِيدٍ أَخَْبرَنِي أَبِي قَالَ َسِمْعتُ األَْوَزاِعيَّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٣٩٣
الرَُّجلِ ُيَجاِمُع الْمَْرأَِة ، فَالَ  َعنَِحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها ُسِئلَْت 

  ُينْزِلُ الَْماَء قَالَْت فََعلُْتُه أََنا َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَاغَْتَسلَْنا ِمْنُه َجِميعًا
َريِة َوَعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ َوَرَواهُ بِْشرُ ْبُن َبكْرٍ َوأَُبو الُْمِغ، َرفََعُه الْوَِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ َوالَْولِيُد ْبُن َمزِيٍد 

  الِْمصِّيِصيُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمصَْعبٍ َوغَْيُرُهْم َمْوقُوفًا

َحدَّثَنِي ِعَياُض ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعمِّي  -٣٩٤
ْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُجالً َسأَلَ النَّبِيَّ اِهللا وَاْبُن لَهِيَعةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ يَْعنِي اْبَن َعْبِد اِهللا قَالَ أَْخبََرْتنِي أُمُّ كُلْثُومٍ َع

ثُمَّ ُيكِْسلُ َهلْ َعلَْيِه غُْسلٌ َوَعاِئَشةُ جَاِلَسةٌ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الرَُّجلِ ُيَجاِمُع أَْهلَُه ، 
  عليه وسلم إِنِّي َألفَْعلُ ذَِلَك أََنا َوَهِذِه ، ثُمَّ َنغَْتِسلُ

إِْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا الُْمَتَوكِّلُ ْبُن فَُضْيلٍ أَُبو َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي  -٣٩٥
ةَ الصُّْبحِ َوقَدِ أَيُّوَب الَْحدَّاُد َبصْرِيٌّ َعْن أَبِي ِظالَلٍ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َصلَّى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصالَ

الدِّْرَهمِ َيابٌِس لَمْ ُيِصْبُه الَْماُء فَِقيلَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنَّ َهذَا الْمَْوِضَع لَْم ُيِصْبُه الَْماءُ اغَْتَسلَ ِمْن َجَناَبٍة فَكَانَ ُنكَْتةٌ مِثْلُ 
  فََسلََت َشْعَرُه ِمَن الَْماِء َوَمَسَحُه بِِه وَلَْم ُيِعدِ الصَّالَةَ

  الُْمَتوَكِّلُ ْبُن فَُضْيلٍ َضِعيٌف
  الَنَ َوُهَو َمْتُروُك الَْحِديِث َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئشَةََوُروَِي َعْن َعطَاِء ْبنِ َعْج

ةَ َعْن َعطَاِء ْبنِ َعْجالَنَ َحدَّثََنا به ُمحَمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي غَنِيَّ -٣٩٦
فَرَأَى  ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَتِ اغَْتَسلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َجَناَبٍة َعْن َعْبِد اِهللا

  لُْمَعةً بِجِلِْدِه لَمْ ُيصِْبَها الَْماُء فََعَصَر ُخْصلَةً ِمْن َشْعرِ َرأَْسِه فَأََمسََّها ذَِلَك الَْماَء
ا قََتاَدةُ َعنِ الَْحَسنِ ثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنَحدَّ -٣٩٧

شَُعبَِها اَألْرَبعِ وَأَجَْهَد َنفَْسُه فَقَْد َوَجَب  َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َجلََس َبْيَن
  الُْغْسلُ أَنَْزلَ أَْو لَمْ ُينْزِلْ

َعْن قََتاَدةَ َوَمطَرٍ َعنِ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َحدَّثَنِي أَبِي  -٣٩٨



َبعِ وَاْجتََهَد فَقَدْ َحَسنِ َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا قََعَد َبْيَن ُشَعبَِها اَألْرالْ
  َوَجَب الُْغْسلُ قَالَ أََحُدُهَما َوإِنْ لَْم يُْنزِلْ

ٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرٍ َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْرِش -٣٩٩
 صلى اهللا عليه وسلم َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َشْيَبةَ َعْن طَلْقِ ْبنِ َحبِيبٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ النَّبِيُّ

  لُْغْسلُ ِمْن أَْرَبعٍ ِمَن الَْجنَاَبِة وَالُْجُمَعِة وَالِْحَجاَمِة َوغُْسلِ الَْميِِّتا
  ُمْصَعُب ْبُن َشْيَبةَ لَْيسَ بِالْقَوِيِّ ، َوالَ بِالَْحاِفِظ

ِد ْبنِ ِعيَسى الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمَّ -٤٠٠
 قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى الَْمازِنِيُّ َحفُْص ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن حَيَّانَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ِميَناَء َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا

  اَبةٌ ، َوالَ َعلَى اَألْرضِ َجَناَبةٌ ، َوالَ َعلَى الثَّْوبِ َجنَابَةٌاهللا عليه وسلم لَْيَس َعلَى الَْماِء َجَن

يَّا َعْن َعاِمرٍ َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعْن َزكَرِ -٤٠١
  الَ َيجُْنْبَن اِإلْنَسانُ َوالَْماُء وَاَألْرُض وَالثَّْوُب اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَْرَبٌع

ُنَمْيرٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن  -٤٠٢
قَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا اغَْتَسلَ ِمَن الَْجنَاَبِة َبَدأَ فََغَسلَ َيَدْيِه ، ثُمَّ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ 

أَنَُّه قَِد اْستَْبَرأَ الَْبْشَرةَ خُيِّلَ إِلَْيِه َتَوضَّأَ مِثْلَ ُوُضوِئِه ِللصَّالَِة ، ثُمَّ ُيْدِخلُ َيَدُه ِفي اِإلَناِء فَُيَخلِّلُ بَِها أُصُولَ َشعْرِِه حَتَّى إِذَا 
  غََرَف بَِيَدْيِه ِملَْء كَفَّْيِه ثَالَثًا فََصبََّها َعلَى رَأِْسِه ، ثُمَّ اغَْتَسلَ فَأَفَاضَ الَْماَء َعلَى َجَسدِِه

ا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََن -٤٠٣
لُْت َمَع أُمِّي َوخَالَِتي َعلَى قَُداَمةَ َعْن َصَدقَةَ ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُجمَْيُع ْبُن ُعَمْيرٍ أََحُد بَنِي تَْيمِ اهللاِ ْبنِ ثَْعلََبةَ قَالَ َدَخ

انَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة ، ثُمَّ َيفِيُض َعلَى رَأِْسِه ثَالَثَ َعاِئَشةَ فَقَالَْت عَاِئَشةُ كَ
  َمرَّاٍت وََنْحُن َنفِيُض َعلَى ُرُؤوِسَنا َخْمًسا ِمْن أَْجلِ الضَّفْر

ثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّ -٤٠٤
ُت لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا اَألْعَمُش َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد َعْن كَُرْيبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َحدَّثَتْنِي َمْيُموَنةُ قَالَتْ أَدَْنْي

لَُه بِِشمَاِلِه الَْجنَاَبِة فََغَسلَ َيَدْيِه مَرََّتْينِ أَْو ثَالَثًا ، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدُه ِفي الَْماِء فَأَفَْرغَ َعلَى فَْرجِِه َوغََسعليه وسلم غُْسالً ِمَن 
َر َجَسِدِه بِِملِْء كَفَّْيِه ، ثُمَّ َتَنحَّى ، ثُمَّ دَلََك بِِشَماِلِه اَألْرَض َدلْكًا َشدِيًدا ، ثُمَّ تََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة ، ثُمَّ غََسلَ َساِئ

  ِمْن َمكَانِِه فََغَسلَ قََدَمْيِه فَأََتْيُتُه بِالِْمْندِيلِ فََردَُّه

ي الْجَْعِد َعْن أَبِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن َساِلمِ ْبنِ -٤٠٥
لَ ِمَن الَْجنَاَبِة كَُرْيبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن خَالَِتِه َمْيُموَنةَ قَالَْت َوَضْعُت ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم غُْسالً فَاغَْتَس

أَْدَخلَ َيَديِه ِفي اِإلَناِء فَأَفَاَض َعلَى فَْرجِِه ، ثُمَّ قَالَ بَِيِدهِ  فَأَكْفَأَ اإلَِناَء بِِشمَاِلِه َعلَى َيِمينِِه فََغَسلَ كَفَّْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا ، ثُمَّ
اَألْرضِ ، ثُمَّ َمضَْمَض َواْسَتْنَشَق َوغََسلَ َوْجَهُه وَِذَراَعْيِه ، ثُمَّ أَفَاَض َعلَى َساِئرِ  َجَسِدِه الَْماَء ، ثُمَّ َعلَى الَْحاِئِط أَوِْ 

  ِهَتَنحَّى فََغَسلَ رِْجلَْي
ثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّ -٤٠٦

اِفعٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كُْنُت اْمَرأَةً أَُشدُّ َضفْرَ رَأِْسي ْبُن ُموَسى َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َر



ثَ حَفََناٍت ، ثُمَّ فََسأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنََّما َيكِْفيِك أَنْ َتْحِثي َعلَى َرأِْسِك ثَالَثَ َحثََياتٍ أَْو ثَالَ
  قَْد طَُهْرِت ُتفْرِِغي َعلَْيِك فَإِذَا أَْنِت

  باب َما رُوَِي ِفي الَْمْضَمَضِة وَاِالسِْتْنشَاقِ ِفي غُْسلِ الَْجنَابَِة
 ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َعْن ُسفَْيانَ -٤٠٧
  نِ ِسريِيَن قَالَ َسنَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اِالْستِْنشَاَق ِفي الَْجنَاَبِة ثَالَثًاَعنِ اْب
يٌع أَْخَبرََنا َوِك -َيْعنِي َهنَّادَ  -َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو السَّرِيِّ  -٤٠٨

  بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه

ْحرٍ الَْعْسكَرِيُّ َوغَْيُرُهَما َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ َوأَْحَمدُ ْبُن النَّْضرِ ْبنِ َب -٤٠٩
ْبُن أَْسَباٍط َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعنِ اْبنِ سِريِيَن َعْن أَبِي  قَالُوا ، َحدَّثََنا َبَركَةُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُيوُسُف

  ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم جََعلَ الَْمْضَمَضةَ وَاِالسِْتْنشَاَق لِلُْجُنبِ ثَالَثًا فَرِيضَةً
ُر َبَركَةَ َوَبَركَةُ َهذَا َيَضُع الَْحدِيثَ َوالصَّوَاُب َحِديثُ َوكِيعٍ الَِّذي كََتبَْناُه قَْبلَ َهذَا ُمْرَسالً َهذَا بَاِطلٌ َولَْم ُيَحدِّثْ بِِه غَْي

  َعنِ اْبنِ ِسريِيَن عن النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّه َسنَّ اِالْستِْنشَاَق ِفي الَْجَناَبِة ثَالَثًا
  ِهللا ْبُن ُموَسى َوغَْيرُُهَوَتاَبَع َوِكيًعا ُعَبْيُد ا

َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن  َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، -٤١٠
  اهللا عليه وسلم بِاِالْستِْنشَاقِ ِمَن الَْجنَاَبِة ثَالَثًاَخاِلٍد الَْحذَّاِء َعنِ اْبنِ ِسريِيَن قَالَ أََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى 

يلَ ، َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِع -٤١١
 ٌم َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت َعْجَرٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنْ كَانَ ِمْن َجَناَبةٍ أََعاَدَحدَّثََنا ُهَشْي: أَيُّوَب ، قَاالَ 

  الَْمضَْمَضةَ َواِالْستِْنشَاَق َواْسَتأَْنفَ الصَّالَةَ
  كَانَ ِمْن َجنَاَبٍة اْنصََرَف فََتَمْضَمَض وَاْستَْنَشَق َوأََعاَد الصَّالَةَ َوقَالَ اْبُن َعَرفَةَ إِذَا َنِسَي الَْمْضَمَضةَ وَاِالسِْتْنشَاَق إِنْ

َرِك َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُبا -٤١٢
  يِّ َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت َعجَْرٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ يُِعيُد ِفي الَْجَناَبِة ، َوالَ ُيِعيُد ِفي الُْوُضوِءُعثَْمانَ السُّلَِم

ْن ُعثَْمانَ ْبنِ نِيفَةَ َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَْسبَاطٌ ، َحدَّثََنا أَُبو َح -٤١٣
  رَاِشٍد َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت َعْجَرٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ يُِعيُد إِالَّ أَنْ َيكُونَ ُجنُبًا

ا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن ُعثَْمانَ َنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الْجَُنْيِد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثَ -٤١٤
َمْضِمُض وََيْستَْنِشُق ْبنِ َراِشٍد َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت َعْجَرٍد ِفي ُجُنبٍ َنِسَي الَْمضَْمَضةَ َواِالْستِْنشَاَق قَالَْت قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ُي

  َوُيِعيُد الصَّالَةَ
ثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ْبنِ ُموَسى َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّ -٤١٥

ْبُن َخاِلٍد  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ: َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الْخَاِلقِ ، قَاالَ : النَّْيسَاُبورِيُّ َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، قَاالَ 
اهللا عليه وسلم بِالَْمْضَمضَةِ  ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن َعمَّارِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ أَمََرَنا َرُسولُ اهللاِ صلى

  َواِالْسِتْنَشاقِ



لَْحارِثُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن الُْمحَبَّرِ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ ْبنِ َخالٍَّد ، َحدَّثََنا ا -٤١٦
  َعمَّارِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

  َعْنُه َعْن َعمَّارٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوالَ َيذْكُُر أََبا هَُرْيرَةَلَْم ُيْسنِْدُه َعْن َحمَّاٍد غَْيُر َهذَْينِ َوغَْيُرُهَما َيرْوِيِه 
  باب النهي عن الغسل يفضل غسل املرأة

ُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ ْبَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدٍ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى  -٤١٧
َهى أَنْ يَْغَتِسلَ الْعَزِيزِ ْبُن الُْمخَْتارِ َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْرجَِس أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َن

  َعاِن َجِميعًاالرَُّجلُ بِفَْضلِ الْمَْرأَِة وَالَْمرْأَةُ بِفَْضلِ الرَُّجلِ وَلَِكْن َيْشَر
  َخالَفَُه شُْعبَةُ

ْعَبةُ َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا ُش -٤١٨
لُ ِمْن فَْضلِ غُْسلِ الرَُّجلِ َوطَُهورِِه ، َوالَ َيتََوضَّأُ الرَُّجلُ بِفَْضلِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَْرجَِس قَالَ َتتََوضَّأُ الَْمْرأَةُ َوَتْغَتِس

  غُْسلِ الَْمْرأَِة ، َوالَ طَُهورِهَا
  َوَهذَا َمْوقُوٌف َوُهَو أَوْلَى بِالصََّوابِ

  باب ىفِ النَّْهىِ ِللْجُُنبِ َوالْحَاِئضِ َعْن ِقَراَءِة الْقُْرآِن
وَسى ْبنِ اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُم َحدَّثََنا َعْبُد -٤١٩

  َحاِئُض شَْيئًا ِمَن الْقُْرآِنُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ يَقَْرأُ الُْجُنُب ، َوالَ الْ
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ،  -٤٢٠

  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر
دَّثََنا سَِعيُد ْبُن َيْعقُوبَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِْبَراِهيَم الثَّقَِفيُّ ، َح -٤٢١

يَّاشٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َوُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى الطَّالَقَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َع
  اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

  َتاَبَعُه إِبَْراِهيمُ ْبُن الَْعالَِء الزُّبَْيِديُّ َعْن إِْسَماعِيلَ

ْبنِ صَاِلحٍ اَألْبُهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َرزِينٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْعالَءِ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا  -٤٢٢
يِّ صلى اهللا عليه َعنِ النَّبِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َوُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

  وسلم ِمثْلَُه
الَْمِلِك ْبُن َمْسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَدَوْيهِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َحمَّاٍد اآلُمِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٤٢٣

َر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَنِي الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُموَسى ْبنِ ُع قَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم
  الَ َيقَْرأُ الُْجُنبُ َشْيئًا ِمَن الْقُْرآِن

  َوُروَِي َعْن أَبِي َمْعَشرٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ
َماعِيلَ الَْحسَّانِيُّ َعْن َرُجلٍ َعْن أَبِي َمْعَشرٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْس -٤٢٤

  َشْيئًاَعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الْحَاِئُض َوالُْجُنبُ الَ َيقَْرآِن ِمَن الْقُْرآنِ 



َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا : ْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، قَاالَ أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ وَإِ -٤٢٥
َحَبِة فََخَرَج إِلَى أَقَْصى يٍّ ِفي الرََّيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا َعاِمُر ْبُن السِّْمِط ، َحدَّثََنا أَُبو الْغَرِيِف الَْهْمَدانِيُّ قَالَ كُنَّا َمَع َعِل
ِه ، ثُمَّ قََبَضُهَما إِلَْيِه ، ثُمَّ قََرأَ الرََّحَبِة فََواللَِّه َما أَْدرِي أَبَْوالً أَْحَدثَ أَْم غَاِئطًا ، ثُمَّ َجاَء فََدَعا بِكُوزٍ ِمْن َماٍء فََغَسلَ كَفَّْي

  قُْرآنَ َما لَْم ُيِصْب أََحَدكُمْ َجنَاَبةٌ فَإِنْ أَصَاَبُه جََناَبةٌ ، فَالَ ، َوالَ َحْرفًا وَاِحدًاَصْدًرا ِمَن الْقُْرآِن ، ثُمَّ قَالَ اقَْرُؤوا الْ

َمنِ ْبُن ِعيُّ َعْبدُ الرَّْحَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ النََّخ -٤٢٦
  نِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍَّهانٍِئ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلكٍ النَّخَِعيُّ عن َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُحَسْينٍ َحدَّثَنِي أَُبو إِْسحَاَق السَّبِيِعيُّ َع

  أَبِي مُوَسىقَالَ أَُبو مَاِلٍك وَأَْخبََرنِي عَاِصمُ ْبُن كُلَْيبٍ الَْجْرِميُّ َعْن أَبِي بُْرَدةَ َعْن 
ُهَما قَاالَ قَالَ َرسُولُ قَالَ أَُبو نَُعْيمٍ وَأَْخبََرنِي مُوَسى األَْنصَارِيُّ َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِي ُموَسى ِكالَ

لََك َما أَكَْرُه ِلَنفِْسي الَ َتقَْرأ الْقُْرآنَ َوأَْنَت  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيا َعِليُّ إِنِّي أَْرَضى لََك َما أَْرَضى ِلنَفِْسي َوأَكَْرُه
   الِْحَمارُِجُنٌب ، َوالَ وَأَْنَت َراِكٌع ، َوالَ َوأَْنتَ َساجٌِد ، َوالَ ُتَصلِّ َوأَْنَت َعاِقٌص شَْعَرَك ، َوالَ ُتدَبِّْح َتدْبِيَح

، َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن  َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الصَّاغَانِيُّ -٤٢٧
يَّ ا ، ثُمَّ قَالَ اْسُتْر َعلَثَْعلََبةَ ْبنِ أَبِي الْكَُنوِد َعْن َعْبِد اِهللا الَْغاِفِقيِّ قَالَ أَكَلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما طََعاًم
اِهللا صلى اهللا عليه  َحتَّى أَغَْتِسلَ فَقُلُْت لَُه أَْنَت ُجُنٌب قَالَ نََعْم فَأَْخبَْرُت ذَِلَك ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ فَخََرَج إِلَى َرُسولِ

  ُت َوَشرِْبُت ، َوالَ أَقَْرأُ حَتَّى أَغَْتِسلَوسلم فَقَالَ إِنَّ َهذَا َيزُْعُم أَنََّك أَكَلَْت وَأَْنَت جُُنٌب فَقَالَ نََعْم إِذَا تََوضَّأُْت أَكَلْ

رٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب الَْعالَُّف ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُعفَْي -٤٢٨
ْعلََبةَ ْبنِ أَبِي الْكَُنوِد َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َماِلكٍ الَْغاِفِقيِّ أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن ثَ

  َتِسلَحَتَّى أَغْ وسلم َيقُولُ ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ إِذَا تََوضَّأُْت َوأََنا ُجُنٌب أَكَلُْت َوَشرِْبُت ، َوالَ أَُصلِّي ، َوالَ أَقَْرأُ

َعْن ِمْسَعرٍ َوُشْعَبةَ َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ الَْعابِِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ  -٤٢٩
صلى اهللا عليه وسلم الَ َيْحُجُبُه َعْن ِقَراَءِة الْقُْرآِن َشْيءٌ  َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسلََمةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

  إِالَّ أَنْ َيكُونَ جُُنبًا
  قَالَ ُسفَْيانُ قَالَ ِلي ُشْعَبةُ َما أَُحدِّثُ بَِحِديثٍ أَْحَسَن ِمْنُه

َحدَّثََنا : ْملَِة وَالَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ الُْمَعدَّلُ بَِمكَّةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ أَيُّوَب الْمَُعدَّلُ بِالرَّ -٤٣٠
اعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َزْمَعةَ ْبنِ إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ يُوُنَس الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا إِْسَم

ه وسلم َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َروَاَحةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا علي َصاِلحٍ َعْن
  َنَهى أَنْ َيقَْرأَ أََحُدَنا الْقُْرآنَ َوُهَو جُُنٌب

الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َزْمَعةَ ْبنِ صَاِلحٍ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا -٤٣١
أَنْ َيقَْرأَ أََحُدَنا  َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َروَاَحةَ قَالَ َنهَاَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  َو جُُنٌبالْقُْرآنَ َوُه
 ْبنِ أَْحَمدَ الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُدَيْيسِ -٤٣٢

مٍ ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ ْبنُ َصاِلحٍ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْي: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ ، قَاالَ 



َع َعلَْيَها َوفَزَِعِت اْمَرأَُتُه فَلَمْ قَالَ كَانَ اْبُن رََواَحةَ ُمضْطَجًِعا إِلَى َجْنبِ اْمرَأَِتِه فَقَاَم إِلَى َجارَِيٍة لَُه ِفي نَاِحَيِة الُْحْجَرِة فََوقَ
  ْدُه ِفي َمْضَجعِِهَتجِ

فَقَاَم فَلَِقَيَها َتحِْملُ  فَقَاَمْت فََخَرَجْت فََرأَْتُه َعلَى جَارَِيِتِه فََرَجَعْت إِلَى الْبَْيِت فَأََخذَِت الشَّفَْرةَ ، ثُمَّ َخَرَجْت َوفََرغَ
َرأَْيُتَك لََوَجأْتُ َبْيَن كَِتفَْيكَ بَِهِذِه الشَّفَْرِة قَالَ َوأَْيَن َرأَيِْتنِي  الشَّفَْرةَ فَقَالَ َمهَْيْم فَقَالَْت َمهَْيْم قَالَتْ لَْو أَْدَركُْتكَ َحْيثُ

أَ أََحُدَنا الْقُْرآنَ َوُهوَ قَالَْت رَأَيُْتَك َعلَى الْجَارَِيِة فَقَالَ َما َرأَْيِتنِيَ قَالَ وقَْد َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيقَْر
  ْت فَاقَْرأْ فَقَالَُجُنٌب قَالَ

  %كََما الََح َمْشُهوٌر ِمَن الْفَْجرِ َساطُِع%أَتَاَنا َرُسولُ اِهللا َيْتلُو ِكتَاَبُه %
  %بِِه ُموِقنَاٌت أَنَّ َما قَالَ َواِقعُ % أََتى بِاهلَُدى بَْعد الْعََمى فَقُلُوُبَنا %
  %قَلَْت بِالُْمْشرِِكنيَ الَْمَضاجُِعإِذَا اْسَتثْ% َيبِيُت ُيَجاِفي َجْنَبُه َعْن ِفَراِشهِ %

حَتَّى َبَدتْ فَقَالَْت آَمْنُت بِاللَِّه َوكَذَّْبتُ الَْبَصَر ، ثُمَّ غََدا َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخبََرُه فََضِحَك 
  َنوَاجِذَُه
ُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُزرََْيقٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْب -٤٣٣

حَْوُه َوقَالَ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ َزْمَعةَ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َدَخلَ َعْبُد اِهللا ْبُن رََواَحةَ فَذَكَرَ َن
  لى اهللا عليه وسلم نََهى أَنْ َيقَْرأَ أََحُدَنا الْقُْرآنَ َوُهَو ُجُنٌبص

ِليُّ ْبُن الَْحَسنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ أَبو َسهل ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َع -٤٣٤
َمانُ أَُبو خَاِلٍد َعْن َيْحَيى َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ الَ َيقَْرأُ الْحَاِئُض ، َوالَ الُْجُنُب ، َوالَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْي

  النُّفََساُء الْقُْرآنَ
  باب يف هني احملدث عن مس القرآن

لرَّبِيعِ أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي ا -٤٣٥
   َعلَى طُهْرٍَبكْرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ ِفي ِكَتابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِلَعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ أَالَّ َتَمسَّ الْقُْرآنَ إِالَّ

رِ ْبنِ ْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس أَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَماَرةَ َعْن أَبِي َبكَْحدَّثََنا اْبُن َم -٤٣٦
َعثَُه إِلَى َنْجَرانَ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ قَالَ كَانَ ِفي ِكَتابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ِحَني َب

  ِمثْلَُه َسَواًء
َنا اْبُن جُرَْيجٍ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ثَوَّابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ أَْخَبَر -٤٣٧

  ْن أَبِيِه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ َيَمسُّ الْقُْرآنَ إِالَّ طَاهٌِرُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى قَالَ َسِمْعُت َساِلًما ُيَحدِّثُ َع
رِ ِهللا وَُمَحمَِّد اْبَنيْ أَبِي َبكَْحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن َزْنجَُوْيِه ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعْن َعْبِد ا -٤٣٨

  ٌرْبنِ َحْزمٍ َعْن أَبِيهَِما أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كََتَب ِكَتاًبا ِفيِه ، َوالَ يََمسُّ الْقُْرآنَ إِالَّ طَاِه
  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى -٤٣٩

َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَْزةَ : ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َهانٍِئ ، قَاالَ  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ
ِه أَنَّ َرسُولَ اهللاِ  َعْن َجدَِّعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َداُوَد ق َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن أَبِيِه

  صلى اهللا عليه وسلم كََتَب إِلَى أَْهلِ الَْيَمنِ ِكَتاًبا فَكَانَ ِفيِه الَ َيَمسُّ الْقُْرآنَ إِالَّ طَاهٌِر



ْبُن إِْبَراِهيَم الِْمْنقَرِيُّ قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَبِي ُعثَْمانَ الطَّيَاِلِسيُّ َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ -٤٤٠
النَّبِيَّ َحدَّثََنا ُسوَْيٌد أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا َمطَرٌ الَْورَّاُق َعْن َحسَّانَ ْبنِ بِالَلٍ َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ أَنَّ : َسِمْعُت أَبِي ، قَالَ 

  الَّ َوأَْنَت َعلَى طُهْرٍصلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُه الَ َتَمسَّ الْقُْرآنَ إِ
 َمطٌَر ِمْن َحسَّانَ فَقَالَ قَالَ لََنا اْبُن َمْخلٍَد َسِمْعتُ َجْعفًَرا َيقُولُ َسِمعَ َحسَّانُ ْبُن بِالَلٍ ِمْن َعاِئَشةَ َوَعمَّارٍ ِقيلَ لَهُ َسِمَع

  َنَعْم
ثََنا الَْحَسُن ْبُن الُْجنَْيِد َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ ، َحدَّ -٤٤١

َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُعثَْمانَ الَْبصْرِيُّ َعْن : اَألدَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيِد اهللاِ الُْمنَاِدي ، قَاالَ 
ُعَمُر َوِعْنَدُهَما َرُجلٌ ِمَن َنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ خََرَج ُعَمُر ُمَتقَلًِّدا السَّْيَف فَقِيلَ لَُه إِنَّ خََتَنَك وَأُخَْتَك قَْد َصَبأَ فَأََتاُهَما أَ

َوكَانَ ُعَمُر َرِضي اهللا  -لَِّذي ِعْندَكُْم فَأَقَْرأهُ فَقَالَ أَْعطُونِي الِْكتَاَب ا} طََه{الُْمهَاجِرِيَن يُقَالُ لَهُ َخبَّاٌب َوكَاُنوا َيقَْرؤونَ 
أَْو تََوضَّأْ فَقَاَم ُعَمُر فََتَوضَّأَ ، ثُمَّ َعْنُه َيقَْرأُ الْكُُتاب فَقَالَْت لَُه أُْخُتُه إِنََّك رِْجٌس ، َوالَ َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ فَقُْم فَاغَْتِسلْ 

  }طََه{أَ أََخذَ الِْكتَاَب فَقََر

َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبنُ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٤٤٢
قَالَ كُنَّا َمَع َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ِفي سَفَرٍ فَقََضى  الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ

َرأَ َعلَْيَنا َما أََردَْنا َولَمْ َيكُنْ َحاَجَتُه فَقُلَْنا لَُه تََوضَّأْ َحتَّى َنسْأَلََك َعْن آَيٍة ِمَن الْقُْرآِن فَقَالَ َسلُونِي إِنِّي لَْستُ أََمسُُّه فَقَ
  َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َماٌء
  َخالَفَُه َجَماعَةٌ

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن إِبَْراِهيَم -٤٤٣
َء فَقُلُْت َيا أََبا َعْبدِ اهللاِ لَْو تََوضَّأَْت لََعلََّنا أَنْ َنْسأَلََك َعْن آَياٍت َيزِيَد قَالَ كُنَّا َمَع َسلَْمانَ فَخََرَج فَقََضى َحاَجَتُه ، ثُمَّ َجا

  فَقَالَ إِنِّي لَْسُت أََمسُّهُ إِنََّما الَ يََمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ فَقَرأَ َعلَْيَنا َما ِشئْنَا
اغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َوَحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الصَّ -٤٤٤

ْحَمنِ ْبنِ َيزِيدَ إِْبَراِهيَم َعْن َعْبِد الرََّحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش َعْن 
َوضَّأْ لََعلََّنا أَن َنْسأَلَُك َعْن َعْن َسلَْمانَ قَالَ كُنَّا َمَعُه ِفي َسفَرٍ فَاْنطَلََق فَقََضى َحاَجَتُه ، ثُمَّ َجاَء فَقُلُْت أَْي أََبا َعْبِد اِهللا َت

  فََسأَلَْناُه فَقَرأَ َعلَْيَنا قَْبلَ أَنْ َيتََوضَّأَ} َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ الَ{آىٍ ِمَن الْقُْرآِن فَقَالَ َسلُونِي فَإِنِّي الَ أََمسُُّه إِنَُّه 
  َالَْمعَْنى

 أَُبو اَألْحَوصِ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا -٤٤٥
ْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعن اْبُن فَُضْيلٍ َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر قَالَ وَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َوكِيٌع قَالَ َوَحدَّثََنا َع

  َنْحوِِهَعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراهِيَم َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد َعْن َسلَْمانَ بِ
أَبِي إِْسحَاَق َعْن َزْيدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن  -٤٤٦

  َبْعَد الَْحَدِث ْبنِ ُمَعاوَِيةَ الَْعْبِسيِّ َعْن َعلْقََمةَ َواَألْسَوِد َعْن َسلَْمانَ أَنَُّه قََرأَ

  باب َما َوَرَد ِفي طَهَاَرِة الْمَنِيِّ َوُحكِْمِه َرطًْبا َوَيابِسًا
نِ اَألزَْهرِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسحَاَق الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى ْب -٤٤٧



 صلى اهللا عليه َألْزَرُق ، َحدَّثََنا شَرِيٌك َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ سُِئلَ النَّبِيُّإِْسحَاُق ا
  فِيَك أَنْ تَْمَسَحهُ بِِخْرقٍَة أَْو بِإِذِْخرٍَةوسلم َعنِ الَْمنِيِّ ُيِصيبُ الثَّْوَب فَقَالَ إِنََّما ُهَو بَِمْنزِلَةِ الُْمَخاِط أَوَ الُْبزَاقِ وَإِنََّما َيكْ

  لَْم َيْرفَْعُه غَْيُر إِْسحَاَق اَألْزَرقِ َعْن َشرِيٍك
بَّاسٍ ِفي اٍء َعنِ اْبنِ َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَيْلَى َعْن َعطَ -٤٤٨

  الْمَنِيِّ ُيصِيُب الثَّْوَب فَقَالَ إِنََّما ُهَو بَِمنْزِلَِة النَُّخام َوالُْبزَاقِ أَِمطُْه َعْنكَ بِإِذِْخرٍَة

ُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْب -٤٤٩
 عليه وسلم إِذَا َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أَفُْرُك الَْمنِيَّ ِمْن ثَْوبِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا

  كَانَ َيابًِسا َوأَغِْسلُُه إِذَا كَانَ رَطْبًا
و ْبنِ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن أَبِي الزَّْرقَاِء ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْمرِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم -٤٥٠

  عليه وسلم فَأَغِْسلُُه َمْيُموٍن َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت إِنْ كُْنُت َألتَّبُِعُه ِمْن ثَْوبِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا
وِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعْن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َمْيُم -٤٥١

كَانَ إِذَا أََصاَب ثَْوَبُه َمنِيٌّ غََسلَُه ، ثُمَّ َيْخُرجُ إِلَى  ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم
  الصَّالَِة َوأََنا أَْنظُرُ إِلَى ُبقَِعِه ِمْن أَثَرِ الَْغْسلِ ِفي ثَْوبِِه

أَبِي إِسَْرائِيلَ ، َحدَّثََنا الُْمَتوَكِّلُ ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ سَِعيُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَحَْمَد الْحَنَّاطُ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن -٤٥٢
وسلم الَ َيَرى َعلَى الْفَُضْيلِ َعْن أُمِّ الْقَلُوصِ َعْمَرةَ الَْغاِضرِيَِّة َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه 

  ْجنُِب الرَُّجلُ الرَُّجلَالثَّْوبِ َجنَاَبةً ، َوالَ اَألْرضِ َجَناَبةً ، َوالَ ُي
  باب الُْجُنُب إِذَا أَرَاَد أَنْ َيَناَم أَوْ َيأْكُلَ أَْو َيْشَرَب كَْيَف َيْصنَُع

أَبِي َسلََمةَ هْرِيِّ َعْن َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن َيْحَيى َعْن ُيوُنَس َعنِ الزُّ -٤٥٣
تََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّالَةِ أَْو ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا أَصَاَبْتُه َجَناَبةٌ فَأََراَد أَنْ َيَناَم 

  فَإِذَا أََراَد أَنْ َيأْكُلَ غََسلَ كَفَّْيِه ، ثُمَّ أَكَلَ

دَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحَحدَّثََنا أَُبو  -٤٥٤
صلى اهللا عليه وسلم إِذَا  َضْمَرةَ َعْن ُيوُنَس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َوأَبِي َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اِهللا

  لَأََراَد أَنْ يََناَم َوُهَو ُجُنٌب تََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة َوإِذَا أََرادَ أَنْ َيطَْعَم غََسلَ َيَدْيِه ، ثُمَّ أَكَ
اْبُن الُْمبَاَرِك َعْن ُيوُنَس َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا -٤٥٥

 ِللصَّالَِة قَْبلَ أَنْ َيَنامَ َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَاَد أَنْ يََناَم َوُهَو ُجُنٌب تََوضَّأَ ُوُضوَءُه
  َوُهَو ُجُنٌب غََسلَ كَفَّْيِه َوَمْضَمَض فَاُه ، ثُمَّ طَِعَم َوكَانَ إِذَا أَرَاَد أَنْ َيطَْعَم

  باب نسخ قوله املاء من املاء
، َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ  َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ ْبُن َبِحريٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْردَاسٍ -٤٥٦
َسْهلِ ْبنِ َسْعدٍ  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا ُمَبشٌِّر الَْحلَبِيُّ َعْن ُمَحمٍَّد أَبِي غَسَّانَ َعْن أَبِي َحازِمٍ َعْن:  ، قَاالَ

َنْت ُرْخَصةً َرخََّصَها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه َحدَّثَنِي أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ أَنَّ الْفُْتَيا الَِّتي كَاُنوا ُيفُْتونَ أَنَّ الَْماَء ِمَن الَْماِء كَا
  وسلم ِفي َبْدِء اِإلْسالَمِ ، ثُمَّ أََمر بِاِالغِْتَسالِ بَْعُد



: مَْزةَ ، قَالَ أَُبو َحَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا  -٤٥٧
قَالَ َعلَى النَّاسِ أَنْ َيأُْخذُوا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ِعْمَرانَ َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ قَالَ َسأَلُْت ُعْرَوةَ َعنِ الَِّذي ُيَجاِمُع ، َوالَ يُْنزِلُ

أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيفَْعلُ ذَِلَك ،  بِاآلِخرِ ِمْن أَْمرِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَتْنِي َعاِئَشةُ
  َوالَ َيْغَتِسلُ وَذَِلَك قَْبلَ فَْتحِ َمكَّةَ ، ثُمَّ اغَْتَسلَ بَْعَد ذَِلَك َوأََمَر النَّاَس بِالُْغْسلِ

  ا ُيؤْكَلُ لَْحمُُهباب َنجَاَسِة الَْبْولِ َواَألْمرِ بِالتََّنزُِّه ِمْنُه وَالَْحكَمِ ِفي َبْولِ َم
ُبو إِْسَحاقَ الضَّرِيُر َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َشْوكَرِ ْبنِ َراِفعٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٤٥٨

نِ َزْيٍد َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالَ أََتى َعلَيَّ إِبَْراهِيُم ْبُن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ثَابِتُ ْبُن َحمَّاٍد َعْن َعِليِّ ْب
لُْت َيا َرسُولَ اِهللا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا َعلَى بِئْرٍ أَْدلُو َماًء ِفي رِكَْوةٍ ِلي فَقَالَ ِلي َيا َعمَّاُر َما َتصَْنُع قُ

ْولِ َوالْقَْيِء غِْسلُ ثَوْبِي ِمْن ُنَخاَمةٍ أََصاَبْتُه فَقَالَ َيا َعمَّاُر إِنََّما ُيْغَسلُ الثَّْوُب ِمْن َخْمسٍ ِمَن الَْغاِئِط وَالَْببِأَبِي َوأُمِّي أَ
  سََواٌء َوالدَّمِ َوالْمَنِيِّ َيا َعمَّاُر َما ُنَخامَُتَك َوُدُموُع َعيَْنْيَك وَالَْماُء الَِّذي ِفي رِكَْوِتَك إِالَّ

  لَْم َيرْوِِه غَْيُر ثَابِِت ْبنِ َحمَّاٍد َوُهَو ضَِعيٌف جِدا

ْعِد َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْج -٤٥٩
  َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَنزَّهُوا ِمَن الْبَْولِ فَإِنَّ َعامَّةَ َعذَابِ الْقَْبرِ ِمنُْه َعْن قََتاَدةَ

  والَْمْحفُوظُ ُمْرَسلٌ
 ْبُن أَيُّوَب الَْمْخرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ اَألدَِميُّ أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا -٤٦٠

لَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعبٍ َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ طَرِيٍف َعْن أَبِي الْجَْهمِ َعنِ الْبََراِء قَالَ قَا
  ُهعليه وسلم الَ بَأَْس بِبَْولِ َما أُِكلَ لَْحُم

  َخالَفَُه َيحَْيى ْبُن الَْعالَِء فََروَاُه َعْن ُمطَرٍِّف َعْن ُمَحارِبِ ْبنِ دِثَارٍ َعْن َجابِرٍ

ْبُن  ، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََناه أَُبو سَْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُعثَْمانَ اَألْهوَازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الُْحَصْينِ -٤٦١
  ُه ، فَالَ بَأَْس بِبَْولِِهالَْعالَِء َعْن ُمطَرٍِّف َعْن ُمَحارِبِ ْبنِ دِثَارٍ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما أُِكلَ لَْحُم

ْتُروٌك َوقَِد اْخُتِلَف َعْنُه فَِقيلَ َعْنُه َما أُِكلَ َعْمُرو ْبُن الُْحَصْينِ وََيْحَيى ْبُن الَْعالَِء َضِعيفَاِن َوَسوَّاُر ْبُن ُمْصَعبٍ أَْيًضا َم
  لَْحُمُه ، فَالَ َبأْسَ بِسُْؤرِِه

ٍء دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاَحدَّثََنا بِِه ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َسِعيدٍ الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َنْصرٍ الرَّازِيُّ ، َح -٤٦٢
يه وسلم َما أُِكلَ ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ ْبُن َسوَّارٍ َعْن ُمطَرٍِّف َعْن أَبِي الْجَْهمِ َعنِ الْبََراِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عل

  لَْحُمُه ، فَالَ َبأْسَ بِسُْؤرِِه
  اْسَمُه وَإِنََّما ُهَو َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعبٍ كَذَا ُيَسمِّيِه َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ُمْصَعَب ْبَن سَوَّارٍ َيقَلََب

مٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ِمْن ِحفِْظِه ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَح -٤٦٣
  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َما أُِكلَ لَْحُمُه ، فَالَ بَأَْس بِسَلْحِِه لَهِيَعةَ َعْن ُعقَْيلِ ْبنِ َخاِلٍد َعنِ الزُّهْرِيِّ

بَّاحِ ا ُمَحمَّدُ ْبُن الصََّحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِلحٍ السََّمْرقَْنِديُّ ، َحدَّثََن -٤٦٤
ي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا السَّمَّانُ الَبْصرِيٌّ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر ْبُن سَْعٍد السَّمَّانُ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِ

  ِمنُْه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اْسَتْنزِهُوا ِمَن الْبَْولِ فَإِنَّ َعامَّةَ َعذَابِ الْقَْبرِ



َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا َعفَّانُ َوُهَو اْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر ، قَالَ  -٤٦٥
هللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَكْثَُر َعذَابِ الْقَْبرِ ِفي َعَواَنةَ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ ا

  الْبَْولِ
ْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َم -٤٦٦

اِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َعامَّةُ َعذَابِ الْقَْبرِ ِمنَ إِسَْراِئيلُ َعْن أَبِي َيْحَيى َعْن ُمَج
  الْبَْولِ فََتَنزَُّهوا ِمَن الَْبْولِ

  باب الُْحكْمِ ِفي َبْولِ الصَّبِيِّ َوالصَّبِيَِّة َما لَْم َيأْكُالَ الطََّعاَم
يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَِراَءةً َعلَْيِه َوأََنا أَْسَمُع ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْمرٍو الُْمَسيَّبَِحدَّثََنا َعْبُد ا -٤٦٧

: ُن ُمحَمَِّد ْبنِ يَزِيَد الزَّْعفََرانِيُّ ، قَاالَ ِشَهابٍ الَْحنَّاطُ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَأَْحَمُد ْب
دَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ َعْبُد َربِِّه َعنِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُجَوانِ ْبنِ ُشْعَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي الْقَاِسمِ النََّخِعيُّ ، َح

 ِئَشةَ قَالَْت َبالَ اْبُن الزُّبَْيرِ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأََخذُْتُه أَْخذًا َعنِيفًا فَقَالَ إِنَّهُ لَْمالَْحجَّاجِ َعْن َعطَاٍء َعْن َعا
  فَالَ يُقَذِّرُ َبْولُُه فَقَالَ َدِعيِه فَإِنَُّه لَْم َيطَْعمِ الطََّعاَم ، -َوقَالَ َداُوُد ْبُن َعْمرٍو  -َيأْكُلِ الطََّعاَم ، فَالَ َيُضرُّ بَْولُهُ 

ْبِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ اَألَدِميُّ أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الَْهْيثَمِ الَْع -٤٦٨
أَبِي اَألْسَوِد َعْن أَبِي اَألْسَوِد الدِّيِليِّ َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَنَّ نَبِيَّ ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي َحْربِ ْبنِ 

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي بَْولِ الرَِّضيعِ يُْنَضُح َبْولُ الُْغالَمِ َوُيْغَسلُ بَْولُ الْجَارِيَِة
  إِذَا طَِعَما غُِسالَ َجِميعًاقَالَ قََتاَدةُ َوَهذَا َما لَْم َيطَْعَما فَ

  َهذَا اِإلْسَناِد ِمثْلَُهَحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ بِ -٤٦٩
  وَبةَ َعْن قََتاَدةََتاَبَعُه َعْبدُ الصََّمِد َعْن ِهَشامٍ َوَوقَفَُه اْبُن أَبِي َعُر

ا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ الدَِّقيِقيُّ أَُبو َجْعفَرٍ ، َحدَّثََن -٤٧٠/١
َعنِ أَبِي اَألْسَوِد َعْن أَبِيِه َعْن َعِليٍّ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا  َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم صَاِحُب الدَّْسَتوَاِئيِّ َعْن قََتاَدةَ
  عليه وسلم قَالَ َبْولُ الُْغالَمِ ُيْنَضُح َوبَْولُ الْجَارَِيةِ ُيْغَسلُ
  قَالَ قََتاَدةُ َهذَا َما لَْم َيطَْعَما فَإِذَا طَِعَما غُْسلَ َبْولُُهمَا

َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، : ُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ َوأَْحَمدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوكِيلُ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٤٧٠/٢
يُّ َحدَّثَنِي أَُبو السَّْمحِ قَالَ كُْنتُ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الْوَِليِد َحدَّثَنِي ُمِحلُّ ْبُن َخِليفَةَ الطَّاِئ

 الثَّْوَب َيعْنِي أَْسُتُرهُ أَْخُدُم َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَإِذَا أََراَد أَنْ يَْغَتِسلَ قَالَ َولِّنِي قَفَاَك فَأُوِليِه قَفَاَى وَأَْنُشُر
فََبالَ َعلَى َصْدرِِه فََدَعا بَِماٍء فََرشَُّه َعلَْيِه َوقَالَ َهكَذَا ُيْصَنُع يَُرشُّ ِمَن الذَّكَرِ  فَأُِتَي بَِحَسنٍ أَوْ ُحَسْينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما

  َوُيْغَسلُ ِمَن األُْنثَى

، َحدَّثََنا خَارَِجةُ ْبُن َعْبدِ اهللاِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ -٤٧١
بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أََصابَ النَّ

  ِه ِمَن الَْماِء بِقَْدرِ الَْبْولَِبْولُ صَبِيٍّ َوُهَو َصِغٌري فَُصبَّ َعلَْي -أَْو جِلَْدهُ  -
َعْن إِبَْراِهيَم ْبنِ ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٤٧٢



لِ الصَّبِيِّ قَالَ ُيَصبُّ َعلَْيِه ِمثْلُُه ِمَن الَْماِء قَالَ كَذَِلكَ َصَنعَ َرسُولُ اِهللا َعْن َداُوَد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي َبْو
  صلى اهللا عليه وسلم بِبَْولِ ُحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ

  باب َما رُوَِي ِفي النَّْومِ قَاِعًدا الَ َينْقُُض الُْوُضوَء
َحدَّثَكُْم طَالُوُت ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ِهالَلٍ َعْن قََتاَدةُ َعْن  -َوأََنا أَْسَمُع  - قُرَِئ َعِلي أَبِي الْقَاِسمِ ْبنِ َمنِيعٍ -٤٧٣

  أََنسٍ قَالَ كُنَّا نَأِْتي َمْسجَِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََنَناُم ، فَالَ ُنْحِدثُ ِلذَِلَك ُوُضوءًا

مَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَح -٤٧٤
ُع َألَحدِِهمْ ْسَمقََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ لَقَْد َرأَْيُت أَْصَحاَب َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيوقَظُونَ ِللصَّالَِة َحتَّى إِنِّي َأل

  غَِطيطًا ، ثُمَّ ُيَصلُّونَ ، َوالَ َيتََوضَُّؤونَ
  قَالَ اْبُن الُْمَباَرِك َهذَا عِْنَدَنا وَُهْم ُجلُوٌس

ْستََواِئيُّ َعْن قََتاَدةَ لدََّحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الِّرفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ا -٤٧٥
ثُمَّ َيقُوُمونَ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ أَْصَحابُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْنَتِظُرونَ الِْعَشاَء َحتَّى َيْخِفقُوا بُِرؤوِسهِْم ، 

  ُيَصلُّونَ ، َوالَ َيتََوضَُّؤونَ
  باب ما جاء يف أبوال اإلبل

زِيزِ ْبنِ ُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبيَاٍن ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن ُحَمْيٍد َوَعْبِد الَْعَحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٤٧٦
ةَ فَاْجَتَوْوَها فَقَالَ ُصهَْيبٍ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َناًسا ِمْن ُعَرْيَنةَ قَِدمُوا َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمِديَن
ْبوَاِلَها فَفََعلُوا ذَِلكَ لَُهْم َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنْ ِشئُْتمْ َخَرْجُتْم إِلَى إِبِلِ الصََّدقَِة فَشَرِبُْتْم ِمْن أَلْبَانَِها وَأَ

ُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َواْرَتدُّوا َعنِ اِإلْسالَمِ فََبَعثَ فََصحُّوا فَأَقَْبلُوا َعِلي الرَُّعاِة فَقََتلُوُهْم وَاْسَتاقُوا ذَْوَد َر
ُترِكُوا بِالَْحرَِّة حَتَّى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي آثَارِِهْم فَأُِتَي بِهِْم فَقَطََع أَْيدَِيُهْم وَأَْرُجلَُهْم َوَسَملَ أَْعُينَُهْم َو

  َماُتوا

  لبولباب يف طهارة األرض من ا
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -ُمَحمَُّد ْبُن يَزِيدَ  -َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ِعيَسى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ  -٤٧٧

َجاَء أَعَْرابِيٌّ فََبالَ ِفي الَْمْسجِِد فَأََمَر َرسُولُ اِهللا ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َسْمَعانُ ْبُن َماِلٍك َعْن أَبِي وَاِئلٍ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ 
ُء ُيِحبُّ الْقَْوَم َولَمَّا صلى اهللا عليه وسلم بَِمكَانِِه فَاْحتُِفَر فَُصبَّ َعلَْيِه َدلٌْو ِمْن َماٍء فَقَالَ اَألْعرَابِيُّ َيا َرُسولَ اِهللا الَْمْر

  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ َيْعَملْ َعَمِلهِْم فَقَالَ َرُسولُ

 اِهللا ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد -٤٧٨
ى الَْماِلِكيُّ َعْن َشِقيقٍ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم شَْيخٌ َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّ

ْن كَبِريِ َصالٍَة ، دَْدُت لََها ِمكَبٌِري فَقَالَ َيا ُمحَمَُّد َمَتى السَّاَعةُ فَقَالَ َوَما أَْعدَْدَت لََها قَالَ الَ َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ َما أَْع
ُه بَْولُُه ِفي الَْمْسجِِد فََمرَّ َوالَ ِصَيامٍ إِالَّ أَنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه قَالَ فَإِنََّك َمَع َمْن أَْحبَْبَت قَالَ فَذََهَب الشَّْيُخ فَأََخذَ

ُعوُه َعَسى أَنْ َيكُونَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة فََصبُّوا َعِلي َبْوِلهِ النَّاُس َعلَْيِه فَأَقَاُموُه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َد
  الَْماَء

  كَذَا قَالَ يُوُسُف الُْمَعلَّى الْمَاِلِكيُّ



ى ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ الْعَطَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد السِّجِْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَس -٤٧٩
ُمقَرٍِّن قَالَ قَاَم أَْعَرابِيٌّ إِلَى َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ قَالَ َسِمْعُت َعْبدَ الَْمِلِك ْبَن ُعَمْيرٍ ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمعِْقلِ ْبنِ 

لَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُخذُوا َما بَالَ َعلَْيِه ِمَن التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ َزاوَِيٍة ِمْن َزَواَيا الَْمْسجِِد فَاْنكََشَف فََبالَ ِفيَها فَقَا
  َوأَْهرِيقُوا َعلَى َمكَانِِه َماًء

  قَالَ الشَّْيُخ َعْبُد اِهللا ْبُن َمْعِقلٍ تَابِِعيٌّ َوُهَو ُمْرَسلٌ

  ِة وَالْقُْبلَِةباب ِصفَِة َما َينْقُُض الُْوُضوَء َوَما ُروَِي ِفي الُْمالََمَس
َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن : االَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ وَأَُبو ُعَبيدِ اِهللا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ بِوَاِسٍط ، قَ -٤٨٠

: يَزِيَد الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّانِيُّ ، قَاالَ  ِسَناٍن الْقَطَّانُ َوَحدَّثََنا أَُبو الطَّيِّبِ َيزِيُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ
الٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي النَّجُوِد َعْن زِرِّ ْبنِ ُحبَْيشٍ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّ

 يه وسلم َوقَالَ الَْحسَّانِيَُّ قَالَ َرخََّص َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْسحِ َعِلي الُْخفَّْينِ ِللُْمَساِفرِصلى اهللا عل
  ثَالَثًا إِالَّ ِمْن َجَناَبٍة َولَِكْن ِمْن غَاِئٍط أَْو َبْولٍ أَْو رِيحٍ

  يعٍ َعْن ِمْسعَرٍلَْم يَقُلْ ِفي َهذَا الَْحِديِث أَوْ رِيحٍ غَْيُر َوِك

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َخاِلٍد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْعَبَّاسِ ْبنِ الُْمِغَريِة الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ لُْؤلٌُؤ ،  -٤٨١
َعنِ الْقَاِسمِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت سُِئلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه الَْخيَّاطُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر 

َوالَ َيجُِد بَلَالً قَالَ الَ  وسلم َعنِ الرَُّجلِ َيجُِد َبلَالً ، َوالَ َيذْكُرُ احِْتالًَما قَالَ َيْغَتِسلُ َوَعنِ الرَُّجلِ َيَرى أَنْ قَِد اْحَتلََم ،
  ْت أُمُّ ُسلَْيمٍ أََعلَى الْمَْرأَِة تََرى ذَِلَك غُْسلٌ قَالَ َنَعْم إِنَّ النَِّساَء َشقَاِئُق الرِّجَالِفَقَالَ، غُْسلَ َعلَْيِه 

ثََنا َيْحَيى لِْمْنهَالِ ، َحدََّحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدٍ الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َحجَّاجِ ْبنِ ا -٤٨٢
 َحبِيبٍ قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اهللاِ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي السَّفَرِ َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َشْيَبةَ َعْن طَلْقِ ْبنِ

 عليه وسلم الُْغْسلُ ِمْن َخْمَسٍة ِمَن الَْجنَاَبِة َوغُْسلُ َيْومِ ْبَن الزَُّبْيرِ قَالَ َسِمْعُت َعاِئَشةَ َتقُولُ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا
  الُْجُمَعِة َوغُْسلُ الَْميِِّت وَالُْغْسلُ ِمْن َماِء الَْحمَّامِ

  ُمْصَعُب ْبُن َشْيَبةَ َضِعيٌف

َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى : رِ ْبنِ ُخشَْيشٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ َوَعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَ -٤٨٣
ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ أَنَُّه كَانَ قَاِعًدا َيْعنِي الْقَطَّانَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن 

يه وسلم فََجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا َما َتقُولُ ِفي َرُجلٍ أَصَاَب ِمنِ اْمرَأٍَة الَ َتِحلُّ لَُه فَلَْم ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عل
ُضوًءا َحسًَنا ، ثُمَّ قُْم فََصلِّ قَالَ َوضَّأْ ُوَيَدْع َشيْئًا ُيِصيُبُه الرَُّجلُ ِمنِ اْمرَأَِتِه إِالَّ قَْد أََصاَبُه ِمنَْها إِالَّ أَنَُّه لَْم ُيَجاِمْعَها فَقَالَ َت

اآلية فَقَالَ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ أَِهَي لَُه َخاصَّةً أَْم } أَِقمِ الصَّالَةَ طَرَفَىِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ{فَأَْنَزلَ اللَُّه تعاىل َهِذِه اآلَيةَ 
  ْسِلِمَني َعامَّةًِللُْمْسِلِمَني َعامَّةً فَقَالَ َبلْ ِهَي ِللُْم

يَد الطََّرسُوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َيزِ -٤٨٤
نِ أَِخي الزُّهْرِيِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت الَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َسيَّارٍ َمدِينِيٌّ َحدَّثَنِي أَبِي َعنِ اْب

  َوضَّأُُتَعاُد الصَّالَةُ ِمَن الْقُْبلَِة كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيقَبِّلُ بَْعَض نَِساِئِه وَُيَصلِّي ، َوالَ َيَت



  َنادِِهَخالَفَُه مَْنُصوُر ْبُن َزاذَانَ ِفي إِْس
َنا سَِعيُد ْبُن َبِشريٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َمزِيٍد أَْخبََرنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبٍ ، َحدَّثَ -٤٨٥

رَوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ التَّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْج
عليه وسلم ُيقَبِّلُنِي إِذَا  َبِشريٍ َحدَّثَنِي مَْنُصوٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَقَْد كَانَ نَبِيُّ اِهللا صلى اهللا

  َما َيتََوضَّأَُخَرَج إِلَى الصَّالَِة َو

ثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َهانِئٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َوَعِليُّ ْبُن َسلْمِ ْبنِ ِمْهرَانَ قَالُوا ، َحدَّ -٤٨٦
  َمْنصُورِ َعنِ الزُّْهرِيِّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َنْحوَُه ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َبِشريٍ َعْن

يِث َوالَْمْحفُوظُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َتفَرََّد بِِه سَِعيُد ْبُن َبِشريٍ َعْن َمْنُصورٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ وَلَْم ُيتَاَبْع َعلَْيِه َولَْيسَ بِقَوِيٍّ ِفي الَْحِد
  نَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌمَعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ أَ

  َكَذَِلَك َروَاُه الُْحفَّاظُ الثِّقَاُت َعنِ الزُّْهرِيِّ ِمنُْهْم َمْعَمٌر َوُعقَْيلٌ َواْبُن أَبِي ِذئْبٍ
اُه سَِعيُد ْبُن َبِشريٍ َعْن َمْنُصورٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َوقَالَ َماِلٌك َعنِ الزُّْهرِيِّ ِفي الْقُْبلَِة الُْوُضوُء َولَْو كَانَ َما رََو

  َعْن َعاِئَشةَ َصِحيًحا لََما كَانَ الزُّْهرِيُّ يُفِْتي بِِخالَِفِه َواللَُّه أَْعلَُم

دَّثََنا مَاِلٌك َعنِ اْبنِ شَِهابٍ أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِفي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َح -٤٨٧
  قُْبلَِة الرَُّجلِ امَْرأََتُه الُْوُضوُء

 ةَ َعْن أَبِيِه َعْنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحاجِبُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو -٤٨٨
  َعاِئَشةَ قَالَْت قَبَّلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْعَض نِسَاِئِه ، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ

لُ يه وسلم كَانَ ُيقَبَِّتفَرََّد بِِه َحاجٌِب َعْن َوِكيعٍ َوَوِهَم ِفيِه وَالصََّواُب َعْن َوِكيعٍ بَِهذَا اِإلسَْناِد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عل
  َوُهَو َصاِئٌم

  َوَحاجٌِب لَْم َيكُْن لَُه ِكتَاٌب إِنََّما كَانَ ُيَحدِّثُ ِمْن ِحفْظِِه

يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُوْيسٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن َعِل -٤٨٩
فَقَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى  َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَُّه َبلَغََها قَْولُ اْبنِ ُعَمَر ِفي الْقُْبلَِة الُْوُضوُء

  اهللا عليه وسلم يُقَبِّلُ َوُهَو َصاِئٌم ، ثُمَّ الَ َيتََوضَّأُ
  اِصمِ ْبنِ َعِليٍّ َهكَذَا غَْيُر َعِليِّ ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِالَ أَْعلَُم َحدَّثَ بِِه َعْن َع

َحدَّثََنا اْبُن الُْمصَفَّى ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن ِهَشامِ ْبنِ : َوذَكََرُه اْبُن أَبِي َداُوَد ، قَالَ  -٤٩٠
  أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس ِفي الْقُْبلَِة ُوُضوٌءُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ 

عَْيبٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْوَِليِد ْبنِ مَزِيٍد أَْخبََرنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُش -٤٩١/١
 َعاِئَشةَ َعنِ نِ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ِدينَارٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ أَنَّ َرُجالً قَالَ سَأَلُْتْبُن َعْبِد الرَّْحَم

َض نَِساِئِه ، ثُمَّ الَ ُيعِيُد الُْوُضوءَ الرَُّجلِ ُيقَبِّلُ اْمرَأََتُه بَْعَد الُْوُضوِء فَقَالَْت كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيقَبِّلُ بَْع
  فَقُلُْت لََها لَِئْن كَانَ ذَِلَك َما كَانَ إِالَّ ِمْنِك قَالَ فََسكََتْت

  َهكَذَا قَالَ ِفيِه أَنَّ َرُجالً قَالَ َسأَلُْت عَاِئشَةَ



مَِّد ْبنِ الَْمْرُزَباِن ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَح: َوذَكََرُه اْبُن أَبِي َداُوَد ، قَالَ  -٤٩١/٢
  ُمَحمَُّد ْبُن جَابِرٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا

دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ الُْحنَْينِيُّ ، َحدَّثََنا جَْنَدلُ ْبُن وَاِلقٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َح -٤٩٢
مَّ ُيصَلِّي ، َوالَ اِهللا ْبُن َعْمرٍو َعْن غَاِلبٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُربََّما قَبَّلَنِي َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُ

  تََوضَّأَُي
  غَاِلٌب ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َمْترُوٌك

ثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّ -٤٩٣
َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ ، ثُمَّ ُيَصلِّي ، َوالَ َعْمرٍو َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ َعْن 

  َيتََوضَّأُ
لثَّْورِيُّ َعْن َعْبِد َوَرَواُه ا -لَُم ُيقَالُ إِنَّ الَْوِليدَ ْبَن صَاِلحٍ وَِهَم ِفي قَْوِلِه َعْن َعْبِد الْكَرِميِ وإِنََّما ُهَو َحِديثُ غَاِلبٍ وَاللَُّه أَْع

  الْكَرِميِ َعْن َعطَاٍء ِمْن قَْوِلِه َوُهَو الصَّوَاُب

ِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ َعْن َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْب -٤٩٤
  لَْيَس ِفي الْقُْبلَِة ُوُضوٌء وَهذَا ُهَو الصَّوَاُب َعطَاٍء قَالَ

َنا َعِليُّ ْبُن هَاِشمٍ َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى ْبنِ َسْهلٍ الْبَْرَبهَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َماِلجٍ ، َحدَّثَ -٤٩٥
إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا حَاجُِب ْبنُ اَألْعَمشِ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن 

رَّاحِ َعنِ اَألْعَمشِ  الَْجُسلَْيَمانَ َوَحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ُمحَمٍَّد الْحَنَّاِط ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى قَالُوا ، َحدَّثََنا َوِكيعُ ْبُن
بَْعَض نَِساِئِه ، ثُمَّ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَبَّلَ 

  إِالَّ أَْنِت فََضِحكَْت َخَرَج إِلَى الصَّالَِة َولَمْ َيتََوضَّأْ قَالَ ُعْرَوةُ فَقُلُْت لََها َمْن ِهَي
  كَْتَوقَالَ اْبُن َماِلجٍ يُقَبِّلُ بَْعَض أَْزوَاجِِه ، ثُمَّ ُيَصلِّي ، َوالَ َيتََوضَّأُ قُلُْت َمْن ِهَي إِالَّ أَْنِت فََضِح

صُورٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن إِْشكَابٍ َوَعبَّاُس ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ َوأَحَْمُد ْبُن َمْن -٤٩٦
َوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ ُمَحمٍَّد قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْر

ِئًما ، ثُمَّ َيتََوضَّأُ ِللصَّالَِة فََتلْقَاُه الَْمرْأَةُ ِمْن نِسَاِئِه فَُيقَبِّلَُها ، ثُمَّ ُيَصلِّي قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيصْبُِح صَا
  ُعْرَوةُ فَقُلُْت لََها َمْن َتَرْيَنُه غَْيُرِك فََضِحكَْت

ا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ وَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَحَْمَد ْبنِ اللَّبَّاِن ، َحدَّثََن -٤٩٧
ا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي النَّْجمِ بِالرَّاِفقَِة ، َحدَّثََن

ضَّأُ ، ثُمَّ رِ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيتََوأَُبو َبكْ
  ُيقَبِّلُ ، ثُمَّ ُيَصلِّي ، َوالَ َيَتَوضَّأُ

  لَفْظُُهَما َواِحٌد
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ذُِكَر لَُه َحِديثُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ قَالَ َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن َسِعيٍد َو -٤٩٨
ةَ فَقَ َم النَّاسِ بَِهذَا َزَعَم أَنَّ َحبِيًبا لَْم َيْسَمْع ِمْن اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبٍ َعْن ُعْرَو الَ أََما إِنَّ ُسفَْيانَ الثَّْورِيَّ كَانَ أَْعلَ

  ُعْرَوةَ َشْيئًا
ُت َيْحَيى َوذُِكَر َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ قَالَ َسِمْع -٤٩٩

ةَ َعْن َعاِئَشةَ ُتَصلِّي َوإِنْ قَطََر الدَُّم َعلَى الَْحِصريِ َوِفي الْ قُْبلَِة فَقَالَ ِعْنَدُه َحِديث اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبٍ َعْن ُعْرَو
  َيْحَيى اْحِك َعنِّي أَنَُّهَما ِشْبُه الَ َشْيَء

لَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعي -٥٠٠
ِد ْبنِ أَْخَزَم ، يلَ ، َحدَّثََنا َزْيَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِع

  َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ كُلُُّهْم َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ

، قَاالَ  ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ القَطَّانُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوُعَمُر 
ُسولُ اِهللا صلى غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي َرْوقٍ َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َر ْبُن َجْعفَرٍ

  يثُ غُْنَدرٍاهللا عليه وسلم َيَتَوضَّأُ ، ثُمَّ ُيقَبِّلُ َبْعَد َما َيَتَوضَّأُ ، ثُمَّ ُيَصلِّي ، َوالَ َيَتَوضَّأُ َهذَا َحِد
  َوقَالَ َوِكيٌع إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَبَّلَ َبْعَض نَِساِئِه ، ثُمَّ َصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْ

  َوقَالَ اْبُن َمْهِديٍّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَبَّلََها َولَْم َيَتَوضَّأْ
  ى اهللا عليه وسلم ُيقَبِّلُ ، ثُمَّ ُيَصلِّي ، َوالَ َيَتَوضَّأَُوقَالَ أَُبو َعاِصمٍ كَانَ النَّبِيُّ صل

ُه غَْيُر الثَّْورِيِّ َوأَبِي َحنِيفَةَ َلَْم َيْروِِه َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ غَْيُر أَبِي َرْوقٍ َعِطيَّةَ ْبنِ الَْحارِِث ، َوالَ َنْعلَُم َحدَّثَ بِِه َعْن
 لَْم َيْسَمْع َنَدُه الثَّْورِيُّ َعْن َعاِئَشةَ َوأَْسَنَدُه أَُبو َحنِيفَةَ َعْن َحفَْصةَ ِكالَُهَما أَْرَسلَُه َوإِْبَراِهيُم التَّْيِميَُّواْخَتلَفَا ِفيِه فَأَْس

، َوالَ أَْدَرَك َزَماَنُهَما ، َوالَ ِمْن َحفَْصةَ    ِمْن َعاِئَشةَ 

ِهَشامٍ َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن أَبِي َرْوقٍ َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َوقَْد َرَوى َهذَا الَْحِديثَ ُمَعاوَِيةُ ْبُن 
ِه فَقَالَ ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َعْنُه بَِهذَا اِإلْسَناِد أَنَّ ا  لنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلمفََوَصلَ إِْسَناَدُه َواْخُتِلَف َعْنُه ِفي لَفِْظ

ُر ُعثَْمانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيقَبِّلُ ، َوالَ َي ُه غَْي   َتَوضَّأُ َواللَُّه أَْعلَمكَانَ ُيقَبِّلُ َوُهَو َصاِئٌم َوقَالَ َعْن
زَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن أَبِي َرْوقٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الْجُْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُُ الرَّ -٥٠١

ِعيُد الُْوُضوَء أَْو قَالَْت إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيقَبِّلُ َبْعَد الُْوُضوِء ، ثُمَّ الَ ُي
  ُيَصلِّي

َؤذِّنُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بِإِْسَناِدِه أَنَّ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الُْم -٥٠٢
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيقَبِّلُ َبْعَد الُْوُضوِء ، ثُمَّ ُيَصلِّي

  َوأَمَّا َحِديثُ أَبِي َحنِيفَةَ



ُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْجاُروِد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َنْصرِ ْبنِ َحاجِبٍ ، َحدَّثََنا فََحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٥٠٣
ْن َرُسولِ ه وسلم َعأَُبو َحنِيفَةَ َعْن أَبِي َرْوقٍ الَْهْمَدانِيِّ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َيزِيَد َعْن َحفَْصةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا علي

  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه كَانَ َيَتَوضَّأُ ِللصَّالَِة ، ثُمَّ ُيقَبِّلُ ، َوالَ ُيْحِدثُ ُوُضوًءا
، َحدَّثََنا َيةُ ْبَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوِ -٥٠٤ ُن ِهَشامٍ 

عليه وسلم كَانَ ُيقَبِّلَُها  ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي َرْوقٍ َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا
  َوُهَو َصاِئٌم

  هكَذَا قَالَ ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ
َنا ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ الدَِّمْشِقيُّ أَْحَمُد ْبُن بِْشرِ ْبنِ َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََحدَّثََنا الْ -٥٠٥

لَْت َعاِئَشةَ َعنِ الرَُّجلِ أَِهَشاٌم ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َحدَّثََني َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن َزْيَنَب أَنََّها َس
فَُيقَبِّلُنِي ، ثُمَّ َيْمِضي  ُيقَبِّلُ اْمَرأََتُه َوَيلَْمُسَها أََيجُِب َعلَْيِه الُْوُضوُء فَقَالَْت لَُربََّما َتَوضَّأَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم

  فَُيَصلِّي ، َوالَ َيَتَوضَّأُ
  قُوُم بَِها ُحجَّةٌَزْيَنُب َهِذِه َمْجُهولَةٌ ، َوالَ َت

ْبُن الَْعوَّامِ َعْن  َحدَّثَنِي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا َعبَّاُد -٥٠٦
رِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن َزْيَنَب السَّْهِميَِّة َعْن َعاِئَشةَ أَ ا ، ثُمَّ َحجَّاجٍ َعْن َعْم نَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيقَبِّلَُه

  ُيَصلِّي ، َوالَ َيَتَوضَّأُ
  قَالَ َوكَانَ َعطَاٌء الَ َيَرى ِفي الْقُْبلَِة ُوُضوًءا

ُه -٥٠٧   َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ِمثْلَ
َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوأَُبو َبكْرِ ْبُن ُمَجاِهٍد الُْمقْرُِئ ، قَاالَ  -٥٠٨

نَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيقَبِّلُ َبْدرٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ الُْجَهنِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَاِلبٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ أَ
  َبْعَض نَِساِئِه ، ثُمَّ الَ ُيْحِدثُ ُوُضوًءا

ةَ ُجَهنِيُّ ُهَو َخاِلُد ْبُن َسلََمقَْولُُه َعْبُد اِهللا ْبُن غَاِلبٍ َوْهٌم َوإِنََّما أََراَد غَاِلَب ْبَن ُعَبْيِد اِهللا َوُهَو َمْتُروٌك َوأَُبو َسلََمةَ الْ
  َضِعيٌف َولَْيَس بِالَِّذي َيْروِي َعْنُه َزكَرِيَّا ْبُن أَبِي َزاِئدَةَ

ْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبدُُ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َع -٥٠٩
  لَْيَس ِفي الْقُْبلَِة ُوُضوٌءَعْن َعطَاٍء قَالَ 

َماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ َصاِلحٍ الُْبَخارِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َسْهلٍ الُْبَخارِيُّ ، َحدَّثََنا إِْس -٥١٠
ي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ ُموَسى ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِ

ُهَو َصاِئٌم ، ثُمَّ ُيَصلِّي ، َوالَ َيَتَوضَّأُ   قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيقَبِّلُ َو
ٍه   َهذَا َخطَأٌ ِمْن ُوُجو

َوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد الْ -٥١١
اٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َواَألْعَمُش َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ الَ  أَْرطَاةَ َعْن َعطَ َعبَّاسٍ أَنَُّه كَانَ 

اَيَرى ِفي الْ   قُْبلَِة ُوُضوًء



َعْن َحبِيبِ ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبدُُ الرَّْحَمنِ َعْن ُهَشْيمٍ َعنِ اَألْعَمشِ  -٥١٢
ي الْقُْبلَِة    ُوُضوٌءأَبِي ثَابٍِت َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَْيَس ِف

دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ َوَحْوثََرةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْنقَرِيُّ َوَح -٥١٣
، َوَيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َوُمَحمَُّد ةَ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ  إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيبٍ  ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَم

َر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَرْي َرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَِت َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم
ٍة ِمَن الِْفَراشِ فَالَْتَمْسُتُه بَِيِدي فََوقََعْت َيِدي َعلَى قََدَمْيِه َوُهَما افَْتقَْدُت النَّبِيَّ صلى اهللا ع ليه وسلم ذَاَت لَْيلَ

ِصي ِمْدَحَتَك َوثََناًء ُمْنَتِصَبَتاِن فََسِمْعُتُه َيقُولُ أَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوبُِمَعافَاِتَك ِمْن ُعقُوَبِتَك َوبَِك ِمْنَك الَ أُْح
ا أَثَْنْيَت َعلَى َنفِْسَك   َعلَْيَك أَْنَت كََم

َك   َهذَا لَفْظُ اْبنِ كََراَمةَ َوقَالَ اْبُن أَبِي َداُوَد بُِمَعافَاِتَك ِمْن غََضبِ
ْن ُعَبْيِد اِهللا َوقَالُوا َعنِ اَألْعَرجِ َتاَبَعُه َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا َوَخالَفَُهْم ُوَهْيٌب َوُمْعَتِمٌر َواْبُن ُنَمْيرٍ َرَوْوُه َع

  َعْن َعاِئَشةَ َولَْم َيذْكُُروا أََبا ُهَرْيرَةَ

اِشمٍ ، َحدَّثََنا ُحَرْيثٌ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َه -٥١٤
غَْتِسلْ َعاِمرٍ َعْن َمْسُروقٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُربََّما اغَْتَسلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن الَْجَناَبِة َولَْم أَ َعْن

  َبْعُد فََجاَءنِي فََضَمْمُتُه إِلَيَّ َوأَْدفَأُتُه
َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن : ُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد الْقَطَّانُ ، قَاالَ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوأَْحَمُد ْب -٥١٥

يٍد ، َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن إِْبَراِهيَم الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الْفََرُج ْبُن فََضالَةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِع
ٍة ِمْن ِفَراِشي فَقُلُْت قَاَم إِلَى َجارَِيِتِه َمارَِيةَ فَقُْمُت أََتَحقَالَْت فَقَ سَُّس ْدُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت لَْيلَ

ِفي ُسُجوِدِه اللَُّهمَّ  الُْجُدَر َولَْيَس لََنا كََمَصابِيِحكُْم َهِذِه فَإِذَا ُهَو َساجٌِد فََوَضْعُت َيِدي َعلَى َصْدرِ قََدَمْيِه َوُهَو َيقُولُ
أَْنَت كََما أَثَْنْيَت  إِنِّي أَُعوذُ بَِعفْوَِك ِمْن ِعقَابَِك َوأَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأَُعوذُ بَِك ِمْنَك الَ أُْحِصي ثََناًء َعلَْيَك

  َعلَى َنفِْسَك
ُه   َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعْن َعاِئَشةَ ُمْرَسالً َخالَفَُه َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ َوُوَهْيٌب َوغَْيُرُهَما َرَوْو

ْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َم -٥١٦
  أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَالَ َمْن قَبَّلَ اْمَرأََتُه َوُهَو َعلَى ُوُضوٍء أََعاَد الُْوُضوَءَساِلمٍ 
 ْبنِ أَبِي قَِتيلَةَ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن إِْبَراهِيَم -٥١٧

نِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعَحدَّثَنِي َع
ا   ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ إِنَّ الْقُْبلَةَ ِمَن اللَّْمسِ فََتَوضَُّؤوا ِمْنَه

ُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْي -٥١٨
ِة الرَُّجلِ اْمرَأََتُه َوَجسِِّه بَِيِدِه ِمَن الُْمالََمَسِة َوَمْن قَ َرأََتُه أَْو َجسََّها بَِيِدِه فَقَْد بَّلَ اْمَساِلمٍ َعْن أَبِيِه أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِفي قُْبلَ

ِه الُْوُضوُء   َوَجَب َعلَْي



َبةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َشْي -٥١٩
اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ َيَرى الْقُْبلَةَ ِمَن اللَّْمسِ  َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد

  َوَيأُْمُر ِفيَها بِالُْوُضوِء
رٍو ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعي -٥٢٠ ٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْم

لَ ِفي الْقُْبلَِة الُْوُضوُء عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَا   َعْن َناِف
َر َعْن َناِفعٍَحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن َعْبِد اِهللا -٥٢١   ْبنِ ُعَم

سِ َر قَالَ الْقُْبلَةُ ِمَن اللَِّما   َعنِ اْبنِ ُعَم
  َمَر بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُهَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُع -٥٢٢
ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا  -٥٢٣

ِسِطيُّ ، ْبُن ُمَحمٍَّد الَْواْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َوَحدَّثََنا َجْعفَُر 
َعْن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َوَحفٌْص َعنِ اَألْعَمشِ

  ُعَبْيَدةَ قَالَ قَالَ َعْبُد اِهللا الْقُْبلَةُ ِمَن اللَّْمسِ َوِفيَها الُْوُضوُء
  لُْمَعلَّى َواْبُن َعَرفَةَ َواللَّْمُس َما ُدونَ الْجَِماعَِزاَدَ ا

ثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ ، َحدَّ -٥٢٤
  َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ الْقُْبلَةُ ِمَن اللَِّماسِالثَّْورِيُّ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراِهيَم 

ْعَمشِ َعْن إِْبَراِهيَم َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ اَأل -٥٢٥
  َعْبِد اِهللا قَالَ الْقُْبلَةُ ِمَن اللَِّماسِ َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ َعْن

َمشِ َعْن إِْبَراِهيَم َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ اَألْع -٥٢٦
  َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ َعْن َعْبِد اِهللا ِمثْلَُه

ةََوَحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َمْنُصورٍ َعْن ِهالَلِ ْبنِ يََِساٍف َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ َعْن َعْبِد اِهللا ِمثْلَُه أَْو َعْن أَ قَالَ   بِي ُعَبْيَد

  باب َما ُروَِي ِفي لَْمسِ الْقُُبلِ َوالدُُّبرِ َوالذَّكَرِ وَالُْحكْمِ ِفي ذَِلَك
ُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن إِْسَحاَق أَْخَبَرنِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب ٥٢٧

عليه وسلم  صلى اهللا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َمْرَوانَ َحدَّثَُه َعْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ َوكَاَنْت قَْد َصِحَبِت النَّبِيَّ
كََر ذَِلَك ُعْرَوةُ فََسأَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه ، فَالَ ُيَصلَِّينَّ َحتَّى َيَتَوضَّأَ قَالَ فَأَْن

لَ   ُبْسَرةَ فََصدَّقَْتُه بَِما قَا
ْبِد اِهللا الْحَِزاِميُّ َوَعْنَبَسةُ ْبُن َعْبِد الَْواِحِد َوُحَمْيُد ْبُن اَألْسَوِد فََرَوْوُه َعْن ِهَشامٍ َتاَبَعُه َربِيَعةُ ْبُن ُعثَْمانَ َوالُْمْنِذُر ْبُن َع

  َهكَذَا َعْن أَبِيِه َعْن َمْرَوانَ َعْن ُبْسَرةَ قَالَ ُعْرَوةُ فََسأَلُْت َبْعَد ذَِلَك ُبْسَرةَ فََصدَّقَْتُه
لنَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ا -٥٢٨

ةَ َعْن أَبِيِه َعْن َمْرَوانَ َعْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا ص ليه وسلم لى اهللا عُسفَْيانُ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو
  َمْن َمسَّ فَْرَجُه فَلَْيَتَوضَّأْ ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة



َهاوِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َسِعيٍد الرََّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َيْحَيى الرَّ -٥٢٩
ةَ َعْن أَبِيِه َعْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ  ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ ِسَناٍن ، َوكَاَنْت قَْد َصِحَبِت  -َحدَّثََنا أَبِي َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو

ُوُضوَءُه النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ 
  الَِةِللصَّ
يُّ ، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُمَحمٍَّد النَّقَّاُش ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ ُموَسى الَْعَدوِ ٥٣٠

امِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َع ْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ َعنِ النَّبِيِّ صلى إِْسَماِعيلُ ْبُن َسِعيٍد الِْكَساِئيُّ أَْخبَرَََنا ُسفَْيانُ َعْن ِهَش
  اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلُْيِعِد الُْوُضوَء

دَّثََنا َروِيُّ ، َحَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َمْعَبِد ْبنِ ُنوحٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد الْفَ -٥٣١
ُه فَلْ َر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َمسَّ ذَكََر َر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم ُه َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَم َيَتَوضَّأْ ُوُضوَء

  ِللصَّالَِة
، َحدَّثََنا َحَسُن ْبُن َسالَّمٍ السَّوَّاُق ،  -٥٣٢ َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َعْبِد اِهللا اُألَوْيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد 

أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ  َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ الُْمِغَريِة النَّْوفَِليُّ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن
أَفَْضى أََحُدكُْم بَِيِدِه إِلَى فَْرجِِه َحتَّى الَ َيكُونَ َبْيَنُه َوَبْيَنُه ِحَجاٌب ، َوالَ ِسْتٌر فَلَْيَتَوضَّأْ  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا

  ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَالَنِِسيُّ َو -٥٣٣
، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن  َناِصحٍ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

ةَ َعْن أَبِيِه َعْن َمْرَوانَ َعْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَو
  إِذَا َمسَّ الرَُّجلُ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ َوإِذَا َمسَِّت الَْمْرأَةُ قُُبلََها فَلَْتَتَوضَّأْ

ْتَبةَ أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيِديُّ َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُع -٥٣٤
أْ َوأَيَُّما اْمَرأٍَة ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَيَُّما َرُجلٍ َمسَّ فَْرَجُه فَلَْيَتَوضَّ

أَْمسَّْت فَْر   َجَها فَلَْتَتَوضَّ

اِعيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَْمْرَوزِيُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَم -٥٣٥
، قَاالَ  ْعقُوَب َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا َعِتيُق ْبُن َي: َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَعلَّى ْبنِ َمْنُصورٍ 

ْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَا لَ َوْيلٌ ِللَِّذيَن َحفْصٍ الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشامِ ْبنِ ُع
، َوالَ َيَتَوضَُّؤونَ قَالَْت َعاِئَشةُ بِأَبِي َوأُمِّي َهذَا ِللرَِّجالِ أَفََرأَْيَت النَِّساَء قَالَ إِذَا َيَمسُّونَ فُُروَجُهْم ، ثُمَّ ُيَصلُّ ونَ 

  َمسَّْت إِْحَداكُنَّ فَْرَجَها فَلَْتَتَوضَّأْ ِللصَّالَِة
  َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْعَمرِيُّ َضِعيٌف

مٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا -٥٣٦  ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِل
امِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا ليه  صلى اهللا عالَْحِميِد ْبُن َجْعفَرٍ َعْن ِهَش

أْ ِه فَلَْيَتَوضَّ   وسلم َيقُولُ َمْن َمسَّ ذَكََرُه أَْو أُْنثََيْيِه أَْو ُرفَْغْي
رِ اُألْنثََيْينِ َوالرُّفْغِ َوإِْدَراجِِه ذَِلَك َوِهَم ِفي ِذكْ امٍ َو  ِفي َحِديِث ُبْسَرةَ َعنِ كَذَا َرَواُه َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجْعفَرٍ َعْن ِهَش



ةَ غَْيرِ َمْرفُوعٍ كَذَِلَك َرَواُه الثِّقَاُت َعْن ِهَشامٍ ِمْنُهالنَّبِيِّ صلى ا ْم هللا عليه وسلم َوالَْمْحفُوظُ ِمْن ذَِلَك ِمْن قَْولِ ُعْرَو
ا   أَيُّوُب السَّْخِتيَانِيُّ َوَحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َوغَْيُرُهَم

ا أَْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الَْعْنَبرِيُّ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ َحدَّثََنا بِذَِلَك إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََن -٥٣٧
 َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ،: َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْحُموٍد السَّرَّاُج قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، قَاالَ 

ى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اِهللا صل
ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ   َيقُولُ َمْن َمسَّ 

ِه أَْو أُْنثََيْي   ِه أَْو ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ َواللَّفْظُ َألبِي اَألْشَعِثقَالَ َوكَانَ ُعْرَوةُ َيقُولُ إِذَا َمسَّ ُرفَْغْي
امٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْي -٥٣٨ ٍد َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَش

انَ أَبِي َيقُولُ إِذَا    َمسَّ ُرفَْغْيِه أَْو أُْنثََيْيِه أَْو فَْرَجُه ، فَالَ ُيَصلِّي َحتَّى َيَتَوضَّأَُعْرَوةَ قَالَ كَ
َيقُولُ قَالَ اْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي الرِّجَالِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمْيٍد الِْمصِّيِصيُّ قَالَ َسِمْعُت َحجَّاًجا  -٥٣٩

ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َمْرَوانَ َعْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ َوقَْد كَاَنْت َصِحَبِت النَّبِيَّ صلى اهللا ُجَرْيجٍ أَْخَبَرنِي 
  ضَّأََيَتَو عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه أَْو أُْنثََيْيِه ، فَالَ ُيَصلِّي َحتَّى

َجابِرٍ َعْن قَْيسِ  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُيوُنَس ْبنِ َياِسَني ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن أَبِي إِْسَراِئيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٥٤٠
َد الَْمِديَنِة قَالَ َوُهْم َيْنقُلُونَ ْبنِ طَلْقٍ َعْن أَبِيِه قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهْم ُيَؤسُِّسونَ َمْسجِ

الَ َولَِكنِ اْخِلطْ لَُهُم الطَِّني َيا ُم  الِْحَجاَرةَ قَالَ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا أَالَ أَْنقُلُ كََما َيْنقُلُونَ قَالَ  أََخا الَْيَماَمِة فَأَْنَت أَْعلَ
ُه   بِِه قَالَ فََجَعلُْت أَْخِلطُُه َوَيْنقُلُوَن

َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ بن َعْبُد اِهللا احلَْضَرِمي ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن أَبِي إِْسرَاِئيلَ ، -٥٤١
طَلْقٍ َعْن أَبِيِه قَالَ كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََج اَءُه َرُجلٌ فََسأَلَُه ُمَحمَُّد ْبُن َجابِرٍ َعْن قَْيسِ ْبنِ 

  َعْن َمسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ إِنََّما ُهَو َبْضَعةٌ ِمْنَك
قٍ لَْيَس ِممَّْن َتقُوُم بِِه قَالَ اْبُن أَبِي َحاِتمٍ سَأَلُْت أَبِي َوأََبا ُزْرَعةَ َعْن َحِديِث ُمَحمَِّد ْبنِ َجابِرٍ َهذَا فَقَاالَ قَْيُس ْبُن طَلْ

  اُه َولَْم ُيثْبَِتاُهُحجَّةٌ َوَوهََّن
َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ رِْشِدينٍ ،  -٥٤٢

انَ  - ذَكََر ِمْن فَْضِلِه ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الُْمْخَتارِ َوكَانَ ِمَن الصَّاِلِحَني َو َعنِ الصَّلِْت ْبنِ ِديَنارٍ َعْن أَبِي ُعثَْم
َر ْبنِ الَْخطَّابِ َوَعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َمْوِهبٍ َعْن ِعْصَمةَ ْبنِ َماِلٍك الَْخطِْميِّ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ  النَّْهِديِّ َعْن ُعَم

 قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي اْحَتكَكُْت ِفي الصَّالَِة فَأَصَاَبْت َيِدي فَْرجِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ َرُجالً
  اهللا عليه وسلم َوأََنا أَفَْعلُ ذَِلَك

فَْرَوةَ الَْبلَِديُّ أَُبو َرْوحٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِياِد ْبنِ -٥٤٣
رٍو ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبْدرٍ َعْن قَْيسِ ْبنِ طَلْقٍ َعْن أَبِيِه طَلْقِ ْبنِ َعِليٍّ قَالَ َخ َرْجَنا َوفًْدا إِلَى َنبِيِّ اهللاِ ُمالَزُِم ْبُن َعْم

ِه  لَ َيا َرُسولَ اِهللا َما َتَرى ِفي صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى قَِدْمَنا َعلَْي ُه فََجاَء َرُجلٌ كَأَنَُّه َبَدوِيٌّ فَقَا فََباَيْعَناُه َوَصلَّْيَنا َمَع



  َمسِّ الرَُّجلِ ذَكََرُه ِفي الصَّالَِة فَقَالَ َوَهلْ ِهَي إِالَّ َبْضَعةٌ ِمْنُك أَْو ُمْضَغةٌ
  كَذَا قَالَ أَُبو َرْوحٍ

يِد ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا ُبْندَاٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِم َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٥٤٤
سلم َعْن َمسِّ ْبُن َجْعفَرٍ َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن قَْيسِ ْبنِ طَلْقٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسأَلَْنا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه و

  الْفَْرجِ فَقَالَ َبْضَعةٌ ِمْنك
َرَجاُء ْبُن ُمَرجَّى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ النَّقَّاُش ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيحَْيى الْقَاِضي السََّرْخِسيُّ ، َحدَّثََنا  -٥٤٥

ا وَأَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ َوَعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ َوَيحَْيى ْبُن َمِعنيٍ فََتَناظَُروا ِفي الَْحاِفظُ قَالَ اْجَتَمْعَنا ِفي َمْسجِِد الِْخيِف أََن
ِعنيٍ لَُهْم َواْحَتجَّ َيْحَيى ْبُن َمَمسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ َيْحَيى ُيَتَوضَّأُ ِمْنُه َوقَالَ َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ بِقَْولِ الْكُوِفيَِّني َوَتقَلََّد قَْو

َف َتَتقَلَُّد إِْسَناَد ُبْسَرةَ بَِحِديِث ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ َواحَْتجَّ َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ بَِحِديِث قَْيسِ ْبنِ طَلْقٍ َوقَالَ ِلَيْحَيى كَْي
ثََر النَّاُس ِفي قَْيسِ ْبنِ طَلْقٍ ، َوالَ ُيْحَتجُّ بَِحِديِثهِ َوَمْرَوانُ أَْرَسلَ ُشَرِطيا َحتَّى َردَّ َجوَاَبَها إِلَْيِه فَقَالَ َيحَْيى َوقَْد أَكْ

أَنَُّه َتَوضَّأَ ِمْن َمسِّ فَقَالَ أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ِكالَ اَألْمَرْينِ َعلَى َما قُلُْتَما فَقَالَ َيْحَيى َماِلٌك َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َو َبْضَعةٌ ِمْن َجَسِدَك فَقَالَ َيْحَيى َهذَا َعمَّْن قَالَ َعن الذَّكَرِ فَقَالَ َعِليٌّ كَانَ اْب الَ ُيَتَوضَّأُ ِمْنُه َوإِنََّما ُه ُن َمْسُعوٍد َيقُولُ 

ُعوٍد أَْولَى أَنْ ُن َمْسُسفَْيانُ َعْن أَبِي قَْيسٍ َعْن ُهَزْيلٍ َعْن َعْبِد اِهللا َوإِذَا اْجَتَمَع اْبُن َمْسُعوٍد َواْبُن ُعَمَر َواْخُتِلَف فَاْب
دَّثََنا ِمْسَعٌر َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ ُيتََّبَع فَقَالَ لَُه أَْحَمُد َنَعْم َولَِكْن أَُبو قَْيسٍ الَ ُيْحَتجُّ بَِحِديِثِه فَقَالَ َحدَّثَنِي أَُبو ُنَعْيمٍ ، َح

َر اْسَتَوَيا فََمْن َشاَء أََخذَ بَِهذَا َسِعيٍد ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالَ َما أَُباِلي َمِسْسُتُه أَْو أَ ْنِفي فَقَالَ أَْحَمُد َعمَّاٌر َواْبُن ُعَم
  َوَمْن َشاَء أََخذَ بَِهذَا

دَّثََنا ُحَصْيٌن كَرِيَّا ، َحَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َز -٥٤٦
يقٍ قَالَ قَالَ ُحذَْيفَةُ َما أَُباِلي َمِسْسُت ذَكَرِي أَْو َمِسْسُت أَْنِفي أَْو أُذُنِي َوأََنا ِفي الصَّالَِة   َعْن َشِق

َحدَّثََنا َعْبثٌَر َعْن ُحَصْينٍ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحِصنيٍ َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُيوُنَس ، -٥٤٧
  أَْو َمِسْسُت أُذُنِي َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ قَالَ ُحذَْيفَةُ َما أَُباِلي َمِسْسُت ذَكَرِي ِفي الصَّالَِة

  باب َما ُروَِي ِفي َمسِّ اِإلْبِط
ُن ُمَحمَِّد ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ قَالَ َسِمْعَناُه ِمْن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو َرْوقٍ أَْحَمُد ْب -٥٤٨

ُه   ُيَحدِّثُُه َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا قَالَ ُسِئلَ ُعَمُر َعْن َمسِّ اِإلْبِط فَقَالَ َيَتَوضَّأُ ِمْن
ْبُن إِْبَراِهيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ َعْن لَْيِث ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٥٤٩

  ُسلَْيمٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِذَا َتَوضَّأَ الرَُّجلُ َوَمسَّ إِْبطَُه أََعاَد الُْوُضوَء
ِه إَِعاَدةٌقَالَ َوَحدَّثَ -٥٥٠   َنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ َعْن أَبِي ِسَناٍن َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَْيَس َعلَْي
ُجَرْيجٍ أَخَْبَرنِي  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبَرَنا اْبُن -٥٥١

الَ إِذَا َمسَّ الَْمْرُء َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَ
  إِْبطَُه فَلَْيَتَوضَّأْ



، َحدَّثََنا ُمْسِلٌم ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد قَالَ َوذُِكَر ََحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألْصطَْخرِيُّ ، َحدَّثََن -٥٥٢ ا َحْمَدانُ ْبُن َعِليٍّ 
  َمسُّ اِإلْبِط ِعْنَد أَيُّوَب فَقَالَ ُربَّ إِْبٍط َيْنَبِغي أَنْ ُيْغَتَسلَ ِمْنُه

  َوالِْحَجاَمِة َوَنْحوِِهباب ِفي الُْوُضوِء ِمَن الَْخارِجِ ِمَن الَْبَدِن كَالرَُّعاِف َوالْقَْيِء 
َر ، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمْنِقٍد الَْخْوالَنِيُّ بِِمْص -٥٥٣

ةَ َمْولَى اْبنِ ْبُن َيْحَيى الَْخْوالَنِيُّ أَُبو َعْمروٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَ ْضلُ ْبُن الُْمْخَتارِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ َعْن ُشْعَب
ا َيْخُرُج َولَْيَس ِممَّا َيْدُخلُ   َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْوُضوُء ِممَّ

ثََنا َصاِلُح ْبُن ُمقَاِتلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد أَُبو أَيُّوَب َعْن َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّ -٥٥٤
ِهُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اْحَتَجَم فََصلَّى َولَُم َيَتَوضَّأْ َولَْم َيزِْد َعلَى غَْسلِ َمَح   اجِِم

ُه أَُبو الُْمِغَريِة َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َوُهَو الصََّواُبَحِديثٌ َرفََع   ُه اْبُن أَبِي الِْعشْرِيَن َوَوقَفَ

ُد ْبُن َعْوٍف -٥٥٥ َوأَُبو أَُميَّةَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َوُمَحمَّ
ا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، يُّ َوَحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنالطََّرُسوِس

الَْواِحِد ْبنِ قَْيسٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي الِْعْشرِيَن ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َعْن َعْبِد
بِأَصَابِِعِه ِمْن ُعَمَر قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َتَوضَّأَ َعَرَك َعارَِضْيِه َبْعَض الَْعْرِك َوَشبََّك ِلْحَيَتُه 

  َتْحِتهَا
ُر ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َعْن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّا -٥٥٦

عٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ إِذَا َتَوضَّأَ َيْعُرُك َعارَِضْيِه َوُيَشبُِّك ِلْحَيَت ًنا َوَيْتُركُ ُه بِأََصابِِعِه أَحَْياَعْبِد الَْواِحِد ْبنِ قَْيسٍ َعْن َناِف
  أَْحَيانًا

  َمْوقُوٌف َوُهَو الصََّواُب

ْبُن كَِثريِ ْبنِ َحدَّثََنا َجْعفٌَر بن حممد بن نصري ، َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا  -٥٥٧
نِ قَْيسٍ َحدَّثَنِي قََتاَدةُ َوَيزِيُد الرَّقَاِشيُّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اِهللا َمْيُموٍن َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن َعْبِد الَْواِحِد ْب

  صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َتَوضَّأَ َعَرَك َعارَِضْيِه َبْعَض الَْعْرِك َوَشبََّك ِلْحَيَتُه بِأََصابِعِِه
ْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن أَبِي َجِميلٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسَماَعةَ َحدَّثََنا َجْعفٌَر ، َحدَّثََنا الَْم -٥٥٨

م  صلى اهللا عليه وسل، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثَنِي َعْبُد الَْواِحِد ْبُن قَْيسٍ َعْن قََتاَدةَ َوَيزِيَد الرَّقَاِشيِّ أَنَّ َرُسولَ اِهللا
  كَانَ إِذَا َتَوضَّأَ ِمثْلَُه

  َوكَذَِلَك َرَواُه الْوَِليُد َعنِ اَألْوَزاِعيِّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ُمْرَسالً أَْيضًا
َنا اَألْوَزاِعيُّ دَّثََحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َح -٥٥٩

  َحدَّثَنِي َعْبُد الَْواِحِد ْبُن قَْيسٍ َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوه
  َوالُْمْرَسلُ ُهَو الصََّواُب

ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٥٦٠ ُعالَثَةَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو 
اهللا عليه وسلم إِذَا  أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعنِ اْبنِ أَْرقََم َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى



  َيْغِسلْ َعْنُه الدََّم ، ثُمَّ لُْيِعْد ُوُضوَءُه َوَيْسَتقْبِلْ َصالَتَُهَرَعَف أََحُدكُْم ِفي َصالَِتِه فَلَْيْنَصرِْف فَلْ
  ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْرقََم َمْتُروٌك

نِ الضَّْمَضمِ َعَحدَّثََنا اْبُن الصَّوَّاِف ، َحدَّثََنا َحاِمٌد ، َحدَّثََنا سَُرْيٌج ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ  -٥٦١
  ضَُّؤواالضَّحَّاِك َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَْبْحُر َماٌء طَُهوٌر ِللَْمالَِئكَِة إِذَا َنَزلُوا َتَوضَُّؤوا َوإِذَا َصِعُدوا تََو

َنا َجرِيٌر َعْن َعاِصمِ َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوالْقَاِسُم أَُخوُه ، قَاالَ  -٥٦٢
طَلْقٍ الَْحَنِفيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا  ْبنِ ُسلَْيَمانَ اَألْحَولِ َعْن ِعيَسى ْبنِ ِحطَّانَ َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َسالَّمٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ 

  أْ َولُْيِعْد َصالََتُهصلى اهللا عليه وسلم إِذَا فََسا أََحُدكُْم ِفي الصَّالَِة فَلَْيْنَصرِْف فَلَْيَتَوضَّ

ِه َوأََنا أَْسَمُع  - َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -٥٦٣ أَنَّ َداُوَد ْبَن ُرَشْيٍد َحدَّثَُهْم ، َحدَّثََنا  -ِقَراَءةً َعلَْي
زِيزِ ْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن أَبِيِه َوَعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َحدَّثَنِي َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْبِد الَْع

، ثُمَّ لَْيْبنِ َعلَى َما أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا قَاَء أََحُدكُْم ِفي َصالَِتِه أَْو قَلََس فَلَْيْنَصرِْف َولَْيَتَوضَّأْ 
  ِتِه َما لَْم َيَتكَلَّْمَمَضى ِمْن َصالَ

  قَالَ اْبُن ُجَرْيجٍ فَإِنْ َتكَلََّم اْسَتأَْنَف

ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَباَركِ َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد اِهللا التُّْرقُِفيُّ ، َحدَّ -٥٦٤
ُدكُْم ْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َحدَّثَنِي اْبُن ُجَرْيجٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَاَء أََح، َحدَّثََنا إِ

  ِفي َصالَِتِه أَْو قَلََس فَلَْيْنَصرِْف َولَْيَتَوضَّأْ َولَْيْبنِ َعلَى َصالَِتِه َما لَْم َيَتكَلَّْم
ُهقَالَ اْبُن ُج -٥٦٥   َرْيجٍ َوَحدَّثَنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ
 ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّ -٥٦٦

  َعيَّاشٍ بَِهذَْينِ اِإلْسَناَدْينِ َجِميًعا َنْحَوُه
رَّبِيُع ْبُن َناِفعٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهلِ ْبنِ الْفَُضْيلِ الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد الْفَرَاِئِضيُّ ، َحدَّثََنا ال -٥٦٧

جٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن قَلََس أَْو قَاَء أَْو َرَعَف إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ ُجَرْي
  فَلَْيْنَصرِْف فَلَْيَتَوضَّأْ َولُْيِتمَّ َعلَى َصالََتُه

َناِفعٍ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن  -٥٦٨
ُه   ُجَرْيجٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ

ْبُن َناِفعٍ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد الفََْراِئِضيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع -٥٦٩
ُه ثْلَ ْبنِ َعْجالَنَ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ ِم   َعْن َعبَّاِد ْبنِ كَِثريٍ َوَعطَاِء 

اُء ْبُن َعْجالَنَ َضِعيفَاِن كَذَا َرَواُه إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ ا ْبنِ ُجَرْيجٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعبَّاُد ْبُن كَِثريٍ َوَعطَ
  َعاِئَشةَ

ُهَو َمْتُروُك الَْحِديِث   َوَتاَبَعُه ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْرقََم َو
ُم   َوأَْصَحاُب اْبنِ ُجَرْيجٍ الُْحفَّاظُ َعنَْهُُ َيْرُووَنُه َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن أَبِيِه ُمْرَسالً َواللَُّه أَْعلَ



َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد ْبُن : َنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الْقَاِضي ، قَاالَ َحدَّثَ -٥٧٠
يِه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه الْفََرجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَيرٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْرقََم َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن أَبِ

ا َمَضى ِمْنَها َما وسلم قَالَ إِذَا َرَعَف أََحُدكُْم ِفي َصالَِتِه أَْو قَلََس فَلَْيْنَصرِْف فَلَْيَتَوضَّأْ َولَْيْرجِْع فَلُْيِتمَّ َصالََتُه  َعلَى َم
  لَْم َيَتكَلَّْم
  نِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ ذَِلَكقَالَ َوَحدَّثَنِي اْبُن ُجَرْيجٍ َعنِ اْب -٥٧١
َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوإِْبَراِهيُم ْبُن َهانٍِئ ، قَاالَ  -٥٧٢

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن : رٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ طَْيفُورٍ َوإِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوقٍ ، قَاالَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْ
َحدَّثََنا َعْبُد : ُن َيْحَيى ، قَاالَ َعْبِد اِهللا اَألْنصَارِيُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ َوالَْحَسُن ْب

ْو قَلََس أَْو َوَجَد الرَّزَّاقِ كُلُُّهْم َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَاَء أََحُدكُْم أَ
  نِ َعلَى َصالَِتِه َما لَْم َيَتكَلَّْمَمذًْيا َوُهَو ِفي الصَّالَِة فَلَْيْنَصرِْف فَلَْيَتَوضَّأْ فَلَْيْب

أَمَّا َحِديثُ اْبنِ أَبِي قَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن َيْحَيى َيقُولُ َهذَا ُهَو الصَِّحيُح َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َوُهَو ُمْرَسلٌ َو
  يِه إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ فَلَْيَس بَِشْيٍءُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها الَِّذي َيْروِ

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَْخَبَرنَا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ َوُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، قَاالَ  -٥٧٣
أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َوَجَد ُرَعافًا أَْو قَْيئًا أَْو َمذًْيا أَْو  َعْبُد الَْوهَّابِ أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيجٍ َعْن

َو َمَع ذَِلَك َيتَِّقى أَنْ َيَتكَلََّم   قَلًَسا فَلَْيَتَوضَّأْ ، ثُمَّ لُْيِتمَّ َعلَى َما َمَضى َما َبِقَي َوُه
ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِسَراجٍ َوالَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َبزِيعٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد  -٥٧٤
اِهللا  الَ َرُسولَُحدَّثََنا َحفٌْص الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعبٍ َعْن َزْيِد ْبنِ َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَ: قَاالَ 

  صلى اهللا عليه وسلم الْقَلَُس َحَدثٌ
ُه   َسوَّاٌر َمْتُروٌك َولَْم َيْروِِه َعْن َزْيٍد غَْيُر

َنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َيزِيَد الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثَ -٥٧٥
 ِفي َبطْنِِه رِزا أَْو َعِليُّ ْبُن َصاِلحٍ َوإِْسَراِئيلُ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ إِذَا َوَجَد أََحُدكُْم

  ْمقَْيئًا أَْو ُرَعافًا فَلَْيْنَصرِْف فَلَْيَتَوضَّأْ ، ثُمَّ لَْيْبنِ َعلَى َصالَِتِه َما لَْم َيَتكَلَّ

بِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن أَ -٥٧٦
يٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ إِذَا أَ ةَ َوالَْحارِِث َعْن َعِل ِه رِزا أَْو إِْسحَاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَر مَّ الرَُّجلُ الْقَْوَم فََوَجَد ِفي َبطْنِ

ُه    الَْحِديثَ -ُرَعافًا أَْو قَْيئًا فَلَْيَضْع ثَْوَبُه َعلَى أَْنِفِه َولَْيأُْخذْ بَِيِد َرُجلٍ ِمَن الْقَْومِ فَلَُْيقَدِّْم
أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْتحِ الْقَالَنِِسيُّ ،  َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا -٥٧٧

َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُهَرْيٌم َعْن َعْمرٍو الْقَُرِشيِّ َعْن أَبِي َهاِشمٍ َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْخِليلِ ، قَاالَ 
اَزاذَانَ َعْن َسلَْم   انَ قَالَ َرآنِي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوقَْد َسالَ ِمْن أَْنِفي َدٌم فَقَالَ أَْحِدثْ ُوُضوًء

  َوقَالَ الَْمَحاِمِليُّ أَْحِدثْ ِلَما َحَدثَ ُوُضوءًا
٥٧٨- ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أََبانَ ، َحدَّثََنا َجْعفٌَر  َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشْعَبةَ ْبنِ ُجَواٍن 

وسلم أَْحِدثْ ِلذَِلَك اَألْحَمُر َعْن أَبِي َخاِلٍد َعْن أَبِي َهاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ بَِهذَا أَنَُّه َرَعَف فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه 



  ُوُضوًءا
ْبُن َخاِلٍد أَُبو َخاِلٍد الَْواِسِطيُّ َمْتُروُك الَْحِديِث قَالَ أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ َوَيْحَيى ْبُن َمِعنيٍ  َعْمٌرو الْقَُرِشيُّ َهذَا ُهَو َعْمُرو
  أَُبو َخاِلٍد الَْواِسِطيُّ كَذَّاٌب

َنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُيوُنَس ، َحدَّثَ -٥٧٩
 عليه وسلم إِذَا ُعَمُر ْبُن رَِياحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن طَاُووسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا

  ِهَرَعَف ِفي َصالَِتِه َتَوضَّأَ ، ثُمَّ َبَنى َعلَى َما َبِقَي ِمْن َصالَِت
  ُعَمُر ْبُن رَِياحٍ َمْتُروٌك

انُ ْبُن َداُوَد أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُمقَاِتلِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَم -٥٨٠
َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ اْحَتَجَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَيُّوَب الْقَُرِشيُّ بِالرَّقَِّة ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ 

ِه   فََصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْ َولَْم َيزِْد َعلَى غَْسلِ َمَحاجِِم

َنا أَبِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبنِ الُْمْنِذرِ ، َحدَّثَ -٥٨١
َر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ قَالَ َتِميٌم الدَّارِيُّ قَالَ َرُس ولُ اِهللا صلى اهللا عليه َيزِيَد ْبنِ َخاِلٍد َعْن َيزِيَد ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن ُعَم

  وسلم الُْوُضوُء ِمْن كُلِّ َدمٍ َساِئلٍ
  زِ لَْم َيْسَمْع ِمْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، َوالَ َرآُه َوَيزِيُد ْبُن َخاِلٍد َوَيزِيُد ْبُن ُمَحمٍَّد َمْجُهوالَِنُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِي

ُن َعِليٍّ َحَسُن ْبَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ اَألْحُمِسيُّ ، َحدَّثََنا الْ -٥٨٢
َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ  الرَّزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ َعْن أَبِيِه َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ،

  مِ ُوُضوٌء إِالَّ أَنْ َيكُونَ َدًما َساِئالًالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس ِفي الْقَطَْرِة ، َوالَ الْقَطَْرَتْينِ ِمَن الدَّ
  َخالَفَُه َحجَّاُج ْبُن ُنَصيْرٍ

ُج ْبُن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعِليٍّ الَْخوَّاُص ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن زَِياٍد أَُبو َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َحجَّا -٥٨٣
ه الْفَْضلِ ْبنِ َعِطيَّةَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن 

  وسلم قَالَ لَْيَس ِفي الْقَطَْرِة َوالْقَطَْرَتْينِ ِمَن الدَّمِ ُوُضوٌء َحتَّى َيكُونَ َدًما َساِئالً
  نِ َعِطيَّةَ َضِعيٌف َوُسفَْيانُ ْبُن زَِياٍد َوَحجَّاُج ْبُن ُنَصْيرٍ َضِعيفَاِنُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْب

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ قُرَِئ َعلَى أَْحَمَد ْبنِ ُمالَِعبٍ َوأََنا أَْسَمُع ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َع -٥٨٤ ْوٍن 
َعْن َحجَّاجٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى  أَُبو َبكْرٍ الدَّاِهرِيُّ

ي َصالَِتِه فَلَْيْرجِْع فَلَْيَتَوضَّأْ َولَْيْبنِ َعلَى َصالَِتِه   اهللا عليه وسلم َمْن َرَعَف ِف
   ْبُن َحِكيمٍ َمْتُروُك الَْحِديِثأَُبو َبكْرٍ الدَّاِهرِيُّ َعْبُد اِهللا

ُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْي -٥٨٥
ْبُن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن : ْبُن َشبَّةَ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُعَمُر: َوأَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُعَمُر 

ي الصَّالَةِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا أَْحَدثَ أََحُدكُْم َوُهَو ِف
، ثُمَّ لَْيْنَصرِْففَلَْيَضْع َيَدُه َع   لَى أَْنِفِه 



يُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِمْهَرانَ ، قَاالَ  -٥٨٦ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن السُّكَْينِ أَُبو َمْنُصورٍ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوَعِل
ةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْب ُن ُعْرَو

  قَالَ إِذَا أَْحَدثَ أََحُدكُْم َوُهَو ِفي الصَّالَِة فَلُْيْمِسْك بِأَْنِفِه َولَْيْخُرْج منها

صِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ أَْخَبرَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمْيٍد الِْم -٥٨٧
َصالَِتِه  ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَْحَدثَ أََحُدكُْم ِفي

  فَلَْيأُْخذْ بِأَْنِفِه ، ثُمَّ لَْيْنَصرِْف
الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ْبنِ ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد -٥٨٨

اٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ، الَْوِليُد  َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرخَِّص  قَالَ َوأَْخَبرَنِي َبِقيَّةُ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َعطَ
  الدََّماِميلَ - ِفي َدمِ الُْحُبوِن َيْعنِي 

ي ثَْوبِِه   َوكَانَ َعطَاٌء ُيَصلِّي َوُهَو ِف
  َهذَا َباِطلٌ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َولََعلَّ َبِقيَّةَ َدلََّسُه َعْن َرُجلٍ َضِعيٍف َواللَُّه أَْعلَُم

ْبنِ  َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا ُنعَْيٌم ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى َعْن ِهَشامَِحدَّثََنا أَُبو  -٥٨٩
ُخذْ َعلَى أَْنِفِه ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا أَْحَدثَ أََحُدكُْم ِفي َصالَِتِه فَلَْيأْ

  َولَْيْنَصرِْف فَلَْيَتَوضَّأْ
  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد الَْبْحرَانِيُّ -٥٩٠

َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد : َمِلِك الَْواِسِطيُّ ، قَاالَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الْ
دَّثَنِي َيِعيُش ْبُن الَْوِليِد َعْن الَْوارِِث َحدَّثَنِيِه أَبِي ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َحدَّثَنِي اَألْوَزاِعيُّ َح

َر قَالَ فَلَِقيُت ثَْوَبانَأَبِيِه َعْن َمْعَدا ِفي  نَ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ َعْن أَبِي الدَّرَْداِء أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَاَء فَأَفْطَ
  َمْسجِِد ِدَمْشَق فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه قَالَ َصَدَق أََنا َصَبْبُت لَُه َوُضوَءُه

يلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى َوأَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِعيَسى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِع -٥٩١
َعلُِّم يٍد ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمقَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث ْبُن َسِع
أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه َحدَّثَنِي  َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو اَألْوَزاِعيُّ َعْن َيِعيَش ْبنِ الَْوِليِد ْبنِ ِهَشامٍ َحدَّثَُه

ُهَمْعَدانُ أَنَّ أََبا الدَّْرَداِء َحدَّثَُه ، ثُمَّ ذَكََر َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َو   َعن ثَْوَبانَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ

َنا َحْرٌب َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثَ -٥٩٢
و أَنَّ اْبَن الَْوِليِد ْبَن ِهَشامٍ َحدَّثَُه أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه قال َحدَّثََني َمْعَدانُ ْبُن أَبِي َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍ

ُه   طَلَْحةَ أَنَّ أََبا الدَّرَْداِء أَْخَبَرُه ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه إِلَى قَْوِلِه أََنا َصَبْبُت لَُه َوُضوَء
ٍد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َجنَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ -٥٩٣

  الَْوارِِث ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن َعْن َيْحَيى بِإِْسَناِدِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه
ُهقَالَ ثَْوَبانُ َصَدَق أََنا َص   َبْبُت َعلَْيِه َوُضوَء

ثََنا َبِقيَّةُ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الَْحارِِث َجْحِدٌر ، َحدَّ -٥٩٤



أَنَّ َرُجالً قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي كُلََّما َتَوضَّأُْت َسالَ  َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ِمْهَرانَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َك   فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َتَوضَّأَْت فََسالَ ِمْن قَْرنَِك إِلَى قََدِمَك ، فَالَ ُوُضوَء َعلَْي

الَ َيِصحُّ   َعْبُد الَْمِلِك َهذَا َضِعيٌف ، َو

سَّكَنِ ا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َهاِشمٍ السِّْمَساُر ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن الَحدَّثََن -٥٩٥
، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو أَْسَماَء الرََّحبِيُّ ، : الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ ْبُن ُنَسىٍّ َوُهَبْيَرةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

رِ َرَمَضانَ فَأََصاَبُه غَمٌّ أَذَاُه فََت قَيَّأَ فَقَاَء فََدَعانِي َحدَّثََنا ثَوَْبانُ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصاِئًما ِفي غَْي
اِهللا أَفَرِيَضةٌ الُْوُضوُء ِمَن الْقَْيِء قَالَ لَْو كَانَ فَرِيَضةً لََوَجْدَتُه ِفي الْقُْرآِن  بَِوُضوٍء فََتَوضَّأَ ، ثُمَّ أَفْطََر فَقُلُْت َيا َرُسولَ

  قَالَ ، ثُمَّ َصاَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْغَد فََسِمْعُتُه َيقُولُ َهذَا َمكَانُ إِفْطَارِي أَْمسِ، 
َو ُمْنكَُر الَْحِديِث لَْم َيْروِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ غَْيُر ةَ ْبنِ السَّكَنِ َوُه   ُعْتَب

اِعًدا أَْوَ قَاِئًما َوُمْضطَجًِعا َوَما َيلَْزُم ِمَن الطََّهاَرِة ِفي ذَِلَك يَمْن َناَم قَ   باب ِفي َما ُروَِي ِف
، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّ -٥٩٦ فَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ 

  أَُبو َخاِلٍد الدَّاالَنِيُّ َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة الرَِّياِحيِّ

قَاَم فََصلَّى فَقُلُْت َيا َرُسولَ  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َناَم َوُهَو َساجٌِد َحتَّى غَطَّ أَْو َنفََخ ، ثُمَّ
  ْسَتْرَخْت َمفَاِصلُُهاِهللا إِنََّك قَْد نِْمَت فَقَالَ إِنَّ الُْوُضوَء الَ َيجُِب إِالَّ َعلَى َمْن َناَم ُمْضطَجًِعا فَإِنَُّه إِذَا اْضطََجَع ا

الَ َيِصحُّ   َتفَرََّد بِِه أَُبو َخاِلٍد َعْن قََتاَدةَ ، َو
بِي َبكْرِ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُمَساوِرٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن أََحدَّ -٥٩٧

نَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َمْرَيَم َعْن َعِطيَّةَ ْبنِ قَْيسٍ الِْكالَِعيِّ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ أَ
  قَالَ الَْعْيُن وِكَاُء السَِّه فَإِذَا َناَمِت الَْعْيُن اْسَتطْلََق الْوِكَاُء

، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي َمْرَيَم بِ -٥٩٨   ِمثْلَُه إِْسَناِدِهَحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَمَر 
 ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ الُْمطَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْجنَّابِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد -٥٩٩

ْبنِ ُشَعْيبٍ  ِعْمَرانَ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َهاُرونَ َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعطَاٍء َعْن َعْمرِو 
ْضَع َجْنَبُه َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َناَم َجاِلًسا ، فَالَ ُوُضوَء َعلَْيِه َوَمْن َو

  فََعلَْيِه الُْوُضوُء

ُع ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد َعنِ الَْوِضنيِ ْبنِ َعطَاٍء َعْن َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثَ -٦٠٠ َنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَمَر اَألقْطَ
ليه  اِهللا صلى اهللا عَمْحفُوِظ ْبنِ َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعاِئٍذ اَألْزِديِّ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ

  وسلم الَْعْيُن وِكَاُء السَِّه فََمْن َناَم فَلَْيَتَوضَّأْ
ا   أَحاِديث القَْهقَه ِفي الَصالَةَ وِعلَلَُه

ا َيْعقُوُب ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمْحرِزٍ الْكُوِفيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََن -٦٠١
  ْبَراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاَقإِ



 َبْيَنا َنْحُن ُنَصلِّي َحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن ِديَنارٍ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ َعْن أَبِي الَْمِليحِ ْبنِ أَُساَمةَ َعْن أَبِيِه قَالَ
ذْ أَقَْبلَ َرُجلٌ َضرِيُر الَْبَصرِ فََوقََع ِفي ُحفَْرٍة فََضِحكَْنا ِمْنُه فَأََمَرَنا َرُسولُ اِهللا َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِ

اِمالً َوإَِعاَدِة الصَّالَِة ِمْن أَوَِّلَها   صلى اهللا عليه وسلم بِإَِعاَدِة الُْوُضوِء كَ
  ْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن أَبِي الَْمِليحِ َعْن أَبِيِه ِمثْلَ ذَِلَكقَالَ اْبُن إِْسَحاَق َوَحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َع

َما َرَوى َهذَا الَْحِديثَ الَْحَسُن ْبُن ِديَنارٍ َوالَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َضِعيفَاِن َوِكالَُهَما قَْد أَْخطَأَ ِفي َهذَْينِ اِإلْسَناَدْينِ َوإِنَّ
صِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ الِْمْنقَرِيِّ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ُمْرَسالً َوكَانَ الَْحَسُن كَِثًريا َما َيْروِيِه ُمْرَسالً َعنِ الَْحَسُن الَْبْصرِيُّ َعْن َحفْ

  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
فََوْهٌم قَبِيٌح َوإِنََّما َرَواُه َخاِلٌد الَْحذَّاُء َعْن  َوأَمَّا قَْولُ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن أَبِي الَْمِليحِ َعْن أَبِيِه

ُه كَذَِلَك ُسفَْيانُ الثَّْو رِيُّ َوُهَشْيٌم َحفَْصةَ بِْنِت ِسريِيَن َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َرَواُه َعْن
ْبُن َسلََمةَ َوغَْيُرُهْم   َوُوَهْيٌب َوَحمَّاُد 

َحَسنِ الَْبْصرِيِّ ِد اْضطََرَب اْبُن إِْسحَاَق ِفي رَِواَيِتِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ِديَنارٍ ِلَهذَا الَْحِديِث فََمرَّةً َرَواُه َعْنُه َعنِ الَْوقَ
أَبِي الَْعاِلَيِة ُمْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َوَمرَّةً َرَواُه َعْنُه َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الَْمِليحِ َعْن أَبِيِه َوقََتاَدةُ إِنََّما َرَواُه َعْن 

ٌر َوأَُبو َعَواَنةَ َوَسِعيُد ْبُن َبِشريٍ َوغَْيُرُه ْم َوَنذْكُُر أََحاِديثَُهْم عليه وسلم كَذَِلَك َرَواُه َعْنُه َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َوَمْعَم
  َبْعَد َهذَا

ِد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحارِثِ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَّ -٦٠٢
أَبِيِه قَالَ  ي الَْمِليحِ َعْنالْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ِديَنارٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِ

الَْمْسجِِد كُنَّا ُنَصلِّي َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََجاَء َرُجلٌ َضرِيُر الَْبَصرِ فََتَردَّى ِفي ُحفَْرٍة كَاَنْت ِفي 
  وَء َوالصَّالَةَفََضِحَك َناٌس ِمْن َخلِْفِه فَأََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الُْوُض

  الَْحَسُن ْبُن ِديَنارٍ َمْتُروُك الَْحِديِث
َعْن َسالَّمِ ْبنِ أَبِي  -َوُهَو َمْتُروُك الَْحِديثِ  - َوَرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َجَبلَةَ الَْبْصرِيُّ 

  سِ ْبنِ َماِلٍكُمِطيعٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َوأََن
ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد  َحدَّثََنا بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد الدَّبَّاُج َوَحدَّثََنا َعِليُّ -٦٠٣

ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْصرٍ أَُبو اَألْحَوصِ اَألثَْرُم َوَحدَّ ثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحْمَز
، َحدَّثََنا َسالَُّم ْبُن أَبِي ُمِطيعٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي  أَُميَّةَ الطََّرُسوِسيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َجَبلَةَ 

َر َرُسولُ الَْعاِلَيِة َوأَ َنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ أَْعَمى َتَردَّى ِفي بِئْرٍ فََضِحَك َناٌس َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأََم
  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ

إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي بِالنَّاسِ فََدَخلَ أَْعَمى َوقَالَ أَُبو أَُميَّةَ َعْن أََنسٍ َوأَبِي الَْعاِلَيِة 
م   الَْمْسجَِد فََتَردَّى ِفي بِئْرٍ فََضِحَك النَّاُس َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

 عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي بِالنَّاسِ َوبِئٌْر َوَسطَ َوقَالَ اْبُن َمْخلٍَد َعْن أََنسٍ َوأَبِي الَْعاِلَيِة أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا
الُْوُضوَء  الَْمْسجِِد فََجاَء أَْعَمى فََوقََع ِفيَها فََضِحَك َناٌس فَأََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد



  َوالصَّالَةَ
  قَالَ أَُبو أَُميَّةَ َهذَا َحِديثٌ ُمْنكٌَر

  َضُع اَألَحاِديثَالشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ لَْم َيْروِِه َعْن َسالَّمٍ غَْيُر َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َجَبلَةَ َوُهَو َمْتُروٌك َيقَالَ 
  ْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍَوَرَواُه َداُوُد ْبُن الُْمَحبَّرِ َوُهَو َمْترُوٌك احلَِديثَ َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُخوٍط َوُهَو َضِعيٌف أَْيًضا َع

بَّرِ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َحدَّثََنا بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعِتيُق ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن الُْمَح -٦٠٤
عليه وسلم ُيَصلِّي بَِنا فََجاَء َرُجلٌ َضرِيُر الَْبَصرِ فََوِطئَ ِفي  ُخوٍط َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا

لُْوُضوَء َخَبالٍ ِمَن اَألْرضِ فَُصرَِع فََضِحَك َبْعُض الْقَْومِ فَأََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد ا
  َوالصَّالَةَ

  َرَواُه َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ُمْرَسالً َوالصََّواُب ِمْن ذَِلَك قَْولُ َمْن

ْبُد الرَّزَّاقِ َحدَّثََنا بِذَِلَك الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ الُْجْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٦٠٥
َعاِلَيِة الرَِّياِحيِّ أَنَّ أَْعَمى َتَردَّى ِفي بِئْرٍ َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الْ

َر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسل َع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأََم م َمْن بِأَْصَحابِِه فََضِحَك َبْعُض الْقَْوُم ِمَمْن كَانَ َم
  يدوا الُْوُضوَء َوالصَّالَةََضِحَك ِمْنُهْم أَنْ ُيِع

َخلَُف -٦٠٦ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم َو  ْبُن ِهَشامٍ 
َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي بِأَْصَحابِِه فََجاَء َضرِيرٌ  َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة أَنَّ: 

َر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَِّذين َضِحكُوا َيْعنِي ِمَن الْقَْوُم أَ نْ ُيِعيُدوا فََتَردَّى ِفي بِئْرٍ فََضِحَك الْقَْوُم فَأََم
  الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، : ا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ َوُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، قَاالَ َحدَّثََن -٦٠٧
  َوُهَحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْح

ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا اْبُن ََحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم َيْعنِي اْبَن إِْسحَاَق الَْحْربِيُّ ، َحدَّثََنا  -٦٠٨
  عليه وسلم َنْحَوُه أَبِي َعِديٍّ َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

ِعيِد ْبنِ َبِشريٍ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْن َس -٦٠٩
  َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ِمثْلَُه

َسلْمٍ َيْعنِي اْبَن أَبِي الذَّيَّالِ َعْن قََتاَدةَ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا -٦١٠ إِْبَراِهيُم ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َعْن 
ُه   قَالَ َبلََغَنا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو
ُه َعْن قََتاَدةَ َوَهذَا ُهَو الصَِّحيُح َعْن قََتاَدةَ اتَّفََق َعلَْيِه َمْعَمٌر َوأَُب و َعَواَنةَ َوَسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َوَسِعيُد ْبُن َبِشريٍ فََرَوْو

َرَوْوُه َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َوَتاَبَعُهْم َسلُْم ْبُن أَبِي الذَّيَّالِ َعْن قََتاَدةَ فَأَْرَسلَُه فََهُؤالَِء َخْمَسةُ ِثقَاٍت 
َسُن ْبُن ِديَنارٍ كُلُُّهْم َعاِلَيِة ُمْرَسالً وَأَيُّوُب ْبُن ُخوٍط َوَداُوُد ْبُن الُْمَحبَّرِ َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َجَبلَةَ َوالَْحالْ

فَكَْيَف َوقَْد َخالََف كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم َمْتُروكُونَ َولَْيَس ِفيهِْم َمْن َيُجوُز االْحِتَجاُج بِرَِواَيِتِه لَْو لَْم َيكُْن لَُه ُمَخاِلٌف 
  َخْمَسةَ ِثقَاٍت ِمْن أَْصَحابِ قََتاَدةَ

ُهَو َبِعيٌد ِمَن الصََّوابِ أَْي ًضا ، َوالَ َنْعلَُم أََحًدا َوأَمَّا َحِديثُ الَْحَسنِ ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي الَْمِليحِ َعْن أَبِيِه فَ



ِهَتاَبَعُه َع   لَْي
ي لَُه َعْنُه َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َوقَْد َرَواُه َعْبُد الْكَرِميِ أَُبو أَُميَّةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوَعْبُد الْكَرِميِ َمْتُروٌك َوالرَّاوِ

َو َضِعيٌف ذَاِهُب الَْحِديِث  -ْعُروُف بَِسْنَدلٍ الُْحَصْينِ َوُهَو َضِعيٌف أَْيًضا َوقَْد َرَواُه ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ الَْمكِّيُّ الَْم  -َوُه
  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  فَأَمَّا َحِديثُ َعْبِد الْكَرِميِ
ةَ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا فََحدَّثََنا بِِه أَُبو ُهَرْيَرةَ اَألْنطَاِكيُّ ُمَح -٦١١ مَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحْمَز

ْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا الَْهْيثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن الُْحَصْينِ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي ُهَر
َه أََعاَد الُْوُضوَء َوأََعاَد الصَّالَةَعل   يه وسلم قَالَ إِذَا قَْهقَ

  َوأَمَّا َحِديثُ ُعَمَر ْبنِ قَْيسٍ

َمُر َبةَ ، َحدَّثََنا ُعفََحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َحيَّانَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن قَُتْي -٦١٢
اِعيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد التَّْرُخِميُّ ، َحدَّثَ َنا إِْبَراِهيُم ْبُن الَْعالَِء ، ْبُن قَْيسٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَم

رِو ْبنِ ُعَبْيٍد َع نِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ َسِمْعُت َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ قَْيسٍ َعْن َعْم
  َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َمْن َضِحَك ِفي الصَّالَِة قَْرقََرةً فَلُْيِعِد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ

َه الرَُّجلُ أََعاَد الُْوُضوَء َوالصَّ   الَةََوقَالَ الَْحَسُن ْبُن قَُتْيَبةَ إِذَا قَْهقَ
ا َسْيَء الَْحالِ ِفي َوَحدَّثَ بَِهذَا الَْحِديِث َشْيٌخ َألْهلِ الِْمصِّيَصِة ُيقَالُ لَُه ُسفَْيانُ ْبُن ُمَحمٍَّد الْفََزارِيُّ َوكَانَ َضِعيفً

انَ  ْبنِ أَْرقََم َعنِ الَْحَسنِ َعْن أََنسِ ْبنِ الَْحِديِث َحدَّثَ بِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َوْهبٍ َعْن ُيوُنَس َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُسلَْيَم
  َماِلٍك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلَك

ُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْب -٦١٣
ْحَسُن َحاالَِت ُسفَْيانَ ْبنِ ُمَحمٍَّد َهذَا أَنْ َيكُونَ َوِهَم ِفي َهذَا الَْحِديِث َعلَى اْبنِ َوْهبٍ إِنْ لَْم َيكُْن بِاحلَِديث َوأَ

ُر َواِحٍد َعنِ اْبنِ َوْهبٍ َعْن ُيوُنَس َعنِ ال يِّ َعنِ الَْحَسنِ زُّْهرَِتَعمََّد ذَِلَك ِفي قَْوِلِه َعنِ الَْحَسنِ َعْن أََنسٍ فَقَْد َرَواُه غَْي
ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ  ُمْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْنُهْم َخاِلُد ْبُن ِخَداشٍ الُْمَهلَّبِيُّ َوَمْوِهُب ْبُن َيزِيَد َوأَْحَمُد

ِه َبْيَن  ْبنِ َوْهبٍ َوغَْيُرُهْم لَْم َيذْكُْر أََحٌد ِمْنُهْم ِفي َحِديِثِه َعنِ اْبنِ َوْهبٍ ِفي اِإلْسَناِد أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َوالَ ذَكََر ِفي
َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُسلَْيَمانَ  الزُّْهرِيِّ َوالَْحَسنِ ُسلَْيَمانَ ْبَن أَْرقََم َوإِنْ كَانَ اْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ َواْبُن أَبِي َعِتيقٍ قَْد َرَوَياُه

ْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََهِذِه أَقَاوِيلُ أَْرَبَعةٌ َعنِ الَْحَسنِ َباِطلَةٌ كُلَُّها َألنَّ ْبنِ أَْرقََم َعنِ الَْحَسنِ ُم
الرَِّياِحيِّ  ي الَْعاِلَيِةالَْحَسَن إِنََّما َسِمَع َهذَا الَْحِديثَ ِمْن َحفْصِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ الِْمْنقَرِيِّ َعْن َحفَْصةَ بِْنِت ِسريِيَن َعْن أَبِ

م   ُمْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل
ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا بِذَِلَك أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن  -٦١٤

ُه َرُجلٌ ِفي َبَصرِِه ُضرٌّ أَْو َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن ِهَشامٍ َعنِ الَْحَس نِ قَالَ َبْيَنا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي إِذْ َجاَء
َر َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ فَذَكَْر ُتُه ِلَحفْصِ ْبنِ قَالَ أَْعَمى فََوقََع ِفي بِئْرٍ فََضِحَك َبْعُض الْقَْومِ فَأََم

لَ أََنا َحدَّثُْت بِِه الَْحَسَن َعْن َحفَْصةَ ُسلَْيَمانَ   فَقَا
  فََهذَا ُهَو الصََّواُب َعنِ الَْحَسنِ الَْبْصرِيِّ ُمْرَسالً



ْبُن  َنا َعِليَُّحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق الْقَاِضي ، َحدَّثَ -٦١٥
قَْد َرَواُه الَْحَسُن ُمْرَسالً الَْمِدينِيِّ قَالَ قَالَ ِلي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َهذَا الَْحِديثُ َيُدوُر َعلَى أَبِي الَْعاِلَيِة فَقُلُْت َو

أََنا َحدَّثُْت بِِه الَْحَسَن َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيةِ فَقَالَ َحدَّثَنِي َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َحفْصِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ الِْمْنقَرِيِّ قَالَ 
دَّثُْت بِِه إِْبَراِهيَم َعْن فَقُلُْت فَقَْد َرَواُه إِْبَراِهيُم ُمْرَسالً فَقَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثَنِي َشرِيٌك َعْن أَبِي َهاِشمٍ قَالَ أََنا َح

ْبنِ قَْد َرَواُه الزُّْهرِيُّ ُمْرَسالً فَقَالَ قََرأُْتُه ِفي ِكَتابِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُسلَْيَمانَأَبِي الْعَاِلَيِة فَقُلُْت فَ  
  أَْرقََم َعنِ الَْحَسنِ

ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَِخي اْبنِ ِشَهابٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٦١٦
َمَر َمْن َضِحَك ، َعْن َعمِِّه َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْرقََم َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَ

  ِفي الصَّالَِة أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ
َر الَْواِق -٦١٧ ِديُّ قَالَ قََرأُْت ِفي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الْبَزِيِعيُّ بِالِْمصِّيَصِة ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَم

َحَسنِ قَالَ َبْيَنا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه َصِحيفٍَة ِعْنَد آلِ أَبِي َعِتيقٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ِشَهابٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَْرقََم َعنِ الْ
َر النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِح َك أَنْ ُيِعيَد وسلم ُيَصلِّي إِذْ َجاَء َرُجلٌ فََوقََع ِفي بِئْرٍ فََضِحَك َبْعُض الْقَْومِ فَأََم

  الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ
ُهَوأَمَّا َحِديثُ اْبنِ َوْهبٍ َعْن ُيوُنَس َع   نِ الزُّْهرِيِّ َعنِ الَْحَسنِ ُمْرَسالً بُِمَخالَفَِة َما َرَواُه ُسفَْيانُ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن

ُس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ فََحدَّثََنا بِِه أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ َحدَّثَنِي َمْوِهُب ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي ُيوُن -٦١٨
ُه َرُجلٌ فََوقََع ِفي ُحفَْرٍة فََضِحَك َبْعُض ا، َع لْقَْومِ فَأََمَر نِ الَْحَسنِ قَالَ َبْيَنا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي إِذْ َجاَء

  َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ
، َحدَّثََنا َعمِّي أَْخَبَرنِي ُيوُنُس َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْح -٦١٩ َمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ 

الَِة أَنْ اْبن ِشَهابِ الزُّْهرِيِّ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر َمْن َضِحَك ِفي الصَّ
  ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ

دَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ََحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن ِخدَاشٍ ، َح -٦٢٠
  لَ قَْولِ َمْوِهبِ ْبنِ َيزِيَدَعْن ُيوُنَس َعنِ الزُّْهرِيِّ َعنِ الَْحَسنِ قَالَ َبْيَنا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِمثْ

  َوَهذَا ُهَو الصََّواُب َعنِ اْبنِ َوْهبٍ
  الْجَْرَجرَاِئيُّ ،َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمطَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ  -٦٢١

ي الْقَْهقََهِة َوالضَِّحِكَحدَّثََنا الَْوِليُد َعْن ُشَعْي   بِ ْبنِ أَبِي َحْمَزةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ الَ ُوُضوَء ِف
ا َرَواُه الزُّْهرِيُّ َعنِ الَْحَسنِ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َصِحيًحا ِعْنَد الزُّْهرِيِّ لََما أَ فَْتى بِِخالَِفِه فَلَْو كَانَ َم

  لَُمَوِضدِِّه َواللَُّه أَْع
   َهذَاَوكَذَِلَك َرَواُه ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ َعنِ الَْحَسنِ ُمْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوقَْد كََتْبَناُه قَْبلَ

الً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َوَرَوى َهذَا الَْحِديثَ أَُبو َحنِيفَةَ َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َزاذَانَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َمْعَبٍد الُْجَهنِيِّ ُمْرَس
يَن َعْن َمْعَبٍد َوَمْعَبٌد عليه وسلم َوَوِهَم ِفيِه أَُبو َحنِيفَةَ َعلَى َمْنُصورٍ َوإِنََّما َرَواُه َمْنُصوُر ْبُن َزاذَانَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِ

قََدرِ ِمَن التَّابِِعَني َحدَّثَ بِِه َعْن َمْنُصورٍ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن غَْيالَنُ ْبُن َهذَا الَ ُصْحَبةَ لَُه َوُيقَالُ إِنَُّه أَوَّلُ َمْن َتكَلََّم ِفي الْ



ا أَْحفَظُ ِمْن أَبِي َحنِيفَةَ ِلِإلْسَناِد   َجاِمعٍ َوُهَشْيُم ْبُن َبِشريٍ َوُهَم
رٍ   فَأَمَّا َحِديثُ أَبِي َحنِيفَةَ َعْن َمْنُصو

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي كَِثريٍ : اِفِعيُّ َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، قَاالَ فََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّ -٦٢٢
نِ النَّبِيِّ صلى ْن َمْعَبٍد َعالْقَاِضي ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َزاذَانَ َعنِ الَْحَسنِ َع

َك الْقَْوُم َحتَّى اهللا عليه وسلم قَالَ َبْيَنَما ُهَو ِفي الصَّالَِة إِذْ أَقَْبلَ أَْعَمى ُيرِيُد الصَّالَةَ فََوقََع ِفي ُزْبَيٍة فَاْسَتْضَح
  فَلُْيِعِد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ قَْهقَُهوا فَلَمَّا اْنَصَرَف النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن كَانَ ِمْنكُْم قَْهقََه
  َوأَمَّا َحِديثُ غَْيالَنَ ْبنِ َجاِمعٍ َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َزاذَانَ بُِمَخالَفَِة أَبِي َحنِيفَةَ َعْنُه

ْبُن َعْبِد اِهللا الزَُّهْيرِيُّ أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد : فََحدَّثََنا بِِه الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٦٢٣
َوُهَو اْبُن َزاذَانَ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن  - َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْعلَى ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا غَْيالَنُ َعْن َمْنُصورٍ الَْواِسِطيِّ 

يه وسلم ُيَصلِّي الَْغَداةَ فََجاَءه َرُجلٌ أَْعَمى َوقَرِيٌب ِمْن ُمَصلَّى َعْن َمْعَبٍد الُْجَهنِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عل
َع ِفيَها فََضِحَك َبْعُض  الْقَْومِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِئٌْر َعلَى َرأِْسَها ُجلَّةٌ فََجاَء اَألْعَمى َيْمِشي َحتَّى َوقَ

ى اهللا عليه وسلم َبْعَد َما قََضى الصَّالَةَ َمْن َضِحَك ِمْنكُْم فَلُْيِعِد الُْوُضوَء َولُْيِعِد َوُهْم ِفي الصَّالَِة فَقَالَ النَّبِيُّ صل
  الصَّالَةَ

  ورٍَوأَمَّا َحِديثُ ُهَشْيمٍ َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َزاذَانَ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن بُِمَخالَفَِة رَِواَيِة أَبِي َحنِيفَةَ َعْن َمْنُص
ورٍ َعنِ ا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن َمْنُصفََحدَّثََن -٦٢٤

، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ،  اْبنِ ِسريِيَن َوَعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ
 صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َحدَّثََنا ُهَشْيٌم أَْخَبَرنََا َمْنُصوٌر َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َوَخاِلٍد َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة أَنَّ النَّبِيَّ

َع ِفيَها فََضِحَك َمْن كَانَ َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا  ُيَصلِّي فََمرَّ َرُجلٌ ِفي َبَصرِِه ُسوٌء َعلَى بِئْرٍ َعلَْيَها َخَصفَةٌ فََوقَ
انَ ِمْنكُْم َضِحَك فَلُْيِعِد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ   عليه وسلم فَلَمَّا قََضى َصالََتُه قَالَ َمْن كَ

  لَفْظُ زَِياِد ْبنِ أَيُّوَب

ورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا اهلَيْثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َوَحدَّثََنا بِِه أَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُب -٦٢٥
َوأَْخَبَرَنا َمْنُصوٌر َعنِ اْبنِ ِسريِيَن أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه ، َحدَّثََنا خَاِلٌد الَْحذَّاُء َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة 

ولُ اِهللا صلى اهللا َصلَّى بِأَْصَحابِِه ، ثُمَّ ذَكََر َمْعَناُه إِالَّ أَنَُّه قَالَ فََتَردَّى ِفيَها فََضِحَك َناٌس َخلْفَُه فَأََمَرُهْم َرُسوسلم 
  عليه وسلم ِمثْلَُه

لُ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن َوَهذَا ُهَو الصَِّحيُح َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َوقَْو
  أَبِي الَْمِليحِ َعْن أَبِيِه َخطَأٌ قَبِيٌح

  ذَِلَكَعْن أَبِي الَْعاِلَيِة كَ َوقَْد َرَواُه ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد َوَحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن َحفَْصةَ
نِ َعْمرٍو الَْغزِّيُّ ، َحدَّثََنا به أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْب -٦٢٦
َعْن أَبِي الَْعاِلَيةِ  -َوِهَي َحفَْصةُ  - ْن أُمِّ الُْهذَْيلِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َع: قَاالَ 

ِمْنُه فَأََمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ِفي الصَّالَِة فََجاَء َرُجلٌ ِفي َبَصرِِه ُسوٌء فََوقََع ِفي بِئْرٍ فََضِحكُوا 
  يَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِع



ْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا َوقَبِيَصةُ َع -٦٢٧
  َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن أُمِّ الُْهذَْيلِ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة بَِهذَا

ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َوَحدَّثََنا -٦٢٨
دَّثََنا َحمَّاٌد َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن َحفَْصةَ ْبنِ َبِشريٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم الَْحْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى َواْبُن َعاِئَشةَ قَالُوا ، َح

ٍة َعلَى َرأْسِ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي بِأَْصَحابِِه فََجاَء أَْعَمى فََوِطئَ َعلَى َخَصفَ
َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  بِئْرٍ فََتَردَّى ِفي الْبِئْرِ فََضِحَك َبْعُض أَْصحَابِ

  وسلم َبْعَض َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ
  َوكَذَِلَك َرَواُه ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد َعْن َخاِلٍد َوأَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة

َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيِد ْبنِ َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن َبكَّارٍ ، -٦٢٩
لَّى بِأَْصَحابِِه َوِفي الْقَْومِ َرُجلٌ َحدَّثََنا أَيُّوُب َوَخاِلٌد َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َص

َر كُلَّ َمْن َضرِيُر الَْبَصرِ فََوقََع ِفي الْبِئْرِ فََضِحَك طََواِئُف ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا َصلَّى أََم
  كَانَ َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ

  ٌر َعْن أَيُّوَب َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِةَوكَذَِلَك َرَواُه َمْعَم

َبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َحدَّثََنا بِِه الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخ -٦٣٠
رٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي أَيُّوَب َعْن َحفَْصةَ بِْنِت ِسريِيَن َعْن أَبِ ي الَْعاِلَيِة َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ َحِديِث َمْعَم

  الَْعاِليَِة
  َوكَذَِلَك َرَواُه َمطٌَر الَورَّاُق َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِليَِة

َحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أََبانُ ، َحدَّثََنا بِِه أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُم -٦٣١
ِه إِذْ َجاَء َرُجلٌ َحدَّثََنا َمطٌَر َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة قَالَ َبْيَنَما َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي بِأَْصَحابِ

َع ِفيَها فََضِحَك َبْعُض الْقَْومِ فَأََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه ِفي َبَصرِِه ُسوٌء فََمرَّ  ا فََوقَ َعلَى بِئْرٍ قَْد غُشَِّي َعلَْيَه
  وسلم َمْن َضِحَك َمْن الْقَْومِ أَنْ ُيِعيُدوا الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ

  َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِليَِة َوكَذَِلَك َرَواُه َحفُْص ْبُن ُسلَْيَمانَ الِْمْنقَرِيُّ الَْبْصرِيُّ
َنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َحدَّثََنا بِِه أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثَ -٦٣٢

ْن أَبِي الَْعاِلَيِة أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي بِأَْصَحابِِه َحفْصِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحفَْصةَ بِْنِت ِسريِيَن َع
يَد الصَّالَةَ فََجاَء َرُجلٌ فََوقََع َعلَى بِئْرٍ فََضِحَك َبْعُض الْقَْومِ فَأََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِع

  َوأَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء
ْنُهْم ُسفَْيانُ َرَوى َهذَا الَْحِديثَ ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ُمْرَسالً َحدَّثَ بِِه َعْنُه َجَماَعةٌ ِمَو

َباَدةَ َوَعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء الثَّْورِيُّ َوزَاِئَدةُ ْبُن قَُداَمةَ َوَيْحَيى ْبُن َسِعيٍد الْقَطَّانُ َوَحفُْص ْبُن ِغَياٍث َوَرْوُح ْبُن ُع
م امٍ َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل   َوغَْيُرُهْم فَاتَّفَقُوا َعْن ِهَش

ْن َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َوَرَواُه َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا الْوَاِسِطيُّ َعْن ِهَشامٍ َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َع
ْمَسةُ أَثَْباٍت ُحفَّاٍظ عليه وسلم َولَْم ُيَسمِّ الرَُّجلَ ، َوالَ ذَكََر أَلَُه ُصْحَبةٌ أَْم الَ َولَْم َيْصَنْع َخاِلٌد َشْيئًا َوقَْد َخالَفَُه َخ



  َوقَْولُُهْم أَْولَى بِالصََّوابِ
  َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ِهَشامٍفَأَمَّا َحِديثُ 

َعن َخاِلُد ْبُن َعْبِد فََحدَّثََنا بِِه دعَْلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ  -٦٣٣
اِلَيِة َعْن َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اِهللا َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْع

َر َرُسولُ اِهللا صلى كَانَ ُيَصلِّي بِأَْصَحابِِه فََمرَّ َرُجلٌ ِفي َبَصرِِه ُسوٌء فََتَردَّى ِفي بِئْرٍ فََضِحَك طََواِئُف ِمَن الْقَْومِ فَأََم
انَ َضِحَك أَ   نْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَاهللا عليه وسلم َمْن كَ

  َوأَمَّا َحِديثُ ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َوَمْن َتاَبَعُه َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ بُِمَخالَفَِة رَِواَيِة َخاِلٍد َعْنُه
، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن  فََحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ -٦٣٤

  َوالُْوُضوَءِهَشامٍ َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الصَّالَةَ 
َوَحدَّثََنا ، ا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ََحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََن -٦٣٥

 ِهَشامٍ َعْن َحفَْصةَ َعْن أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ َحدَّثَنِي يُوُسُف ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ َعْن
ِلَيِة قَالَ َجاَء َرُجلٌ ِفي َبَصرِِه ُسوٌء فََدَخلَ الَْمْسجَِد َوَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي فََتَردَّى ِفي أَبِي الْعَا

وَء لُْوُضُحفَْرٍة كَاَنْت ِفي الَْمْسجِِد فََضِحَك طََواِئُف ِمْنُهْم فَلَمَّا قََضى َصالََتُه أََمَر َمْن كَانَ َضِحَك أَنْ ُيِعيَد ا
  َوالصَّالَةَ

ا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َحدَّثََن -٦٣٦
  م َنْحَوُهِهَشامٍ َعْن َحفَْصةَ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَْخَبَرنَا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ َوُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، قَاالَ  -٦٣٧
ُهَعْبُد الَْوهَّابِ أَْخَبَرَنا ِهَشاٌم َعْن َحفَْصةَ بِْنِت ِسريِيَن َعْن أَبِي الَْعاِل ثْلَ   َيِة َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِم

  َوَرَواُه أَُبو َهاِشمٍ الرُّمَّانِيُّ َعْن أَبِي الَْعاِليَِة
ثََنا أَبِي َوَحدَّ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا -٦٣٨

ثََنا َمْنُصورٍ َعْن أَبِي ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّ
َع ِفي بِئْرٍ فََضِحَك َبْعُض َمْن كَانَ َخلَْف َر َرُسولُ  َهاِشمٍ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة أَنَّ أَْعَمى َوقَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأََم

  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ
َجرِيٌر َعْن  َناَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الُْجَنْيِد ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ -٦٣٩

َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي بِالنَّاسِ َصالَةَ  -ِفيَما أََرى  -َمْنُصورٍ َعْن أَبِي َهاِشمٍ 
ُضرٌّ فََوقََع ِفيَها فََضِحَك النَّاُس  َوكَانَ ِفي الَْمْسجِِد بِئٌْر َوكَانَ َرُجلٌ ِفي َبَصرِِه -أَْو َبْعَض َصالَِة اللَّْيلِ  -الْفَْجرِ 

ا قََضى الصَّالَةَ قَالَ ِممَّ َضِحكُْتْم فَأَْخَبُروُه قَالَ َمْن َضِحَك فَلُْيِعِد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ   فَلَمَّ

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّ -٦٤٠
لم اَألْحَوصِ َعْن َمْنُصورٍ َعْن أَبِي َهاِشمٍ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة قَالَ َضِحَك َناٌس َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وس

  فَقَالَ َمْن َضِحَك فَلُْيِعِد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ



َنا أَبُو ُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََحدَّثََنا ُمَحمَّ -٦٤١
َسِمْعُتُه ِمْن أَبِي  َوقَالَ أَُبو ِهَشامٍ َعْن َوِكيعٍ قَالَ َشرِيٌك -َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن َشرِيٍك َعْن أَبِي َهاِشمٍ : ِهَشامٍ ، قَاالَ 

أََمَرُهْم َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة أَنَّ أَْعَمى َوقََع ِفي بِئْرٍ فََضِحَك طََواِئُف ِممَّْن كَانَ َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَ -َهاِشمٍ 
  أَنْ ُيِعيُدوا الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ

َحدَّثََنا : قَالَ َحدَّثَنِي ُيوُسُف ْبُن َسِعيٍد أَْخبََرَنا أَُبو ُنَعْيمٍ َوَهْيثَُم ْبُن َجِميلٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ -٦٤٢
بِئٌْر َعلَْيَها  َشرِيٌك َعْن أَبِي َهاِشمٍ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الصَّالَِة َوِفي الَْمْسجِِد

َد الُْوُضوَء لَّةٌ فََجاَء أَْعَمى فََسقَطَ ِفيَها فََضِحَك َبْعُض الْقَْومِ فَأََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيُج
  َوالصَّالَةَ

اوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن إِْبَراِهيمَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَع -٦٤٣
فَأََمَر النَّبِيُّ  قَالَ َجاَء َرُجلٌ َضرِيُر الَْبَصرِ َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الصَّالَِة فََعثََر فََتَردَّى ِفي بِئْرٍ فََضِحكُوا

  صَّالَةَصلى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوال
 قَالَ قُلُْت ِلَعْبِد َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ -٦٤٤

رِيٌك َعْن أَبِي َهاِشمٍ قَالَ أََنا َحدَّثُْت بِهِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْهِديٍّ َرَوى َهذَا الَْحِديثَ إِبَْراِهيُم ُمْرَسالً فَقَالَ َحدَّثَنِي َش
  إِْبَراهِيَم َعْن أَبِي الَْعاِليَِة

  ِهَرَجَع َحِديثُ إِْبَراِهيَم َهذَا الَِّذي أَْرَسلَُه إِلَى أَبِي الَْعاِلَيِة َألنَّ أََبا َهاِشمٍ ذَكََر أَنَُّه َحدَّثَُه بِ
َهِذِه اَألَسانِيْد كُلَُّها الَِّتي قَدَّْمَنا ِذكَْرَها ِفي َهذَا الَْبابِ إِلَى أَبِي الْعَاِلَيِة الرَِّياِحيِّ  قَالَ الشيخ أَُبو الَْحَسنِ َوَرَجَعْت

ُهَسِمَعُه ِمْنَوأَُبو الَْعاِلَيِة أَْرَسلَ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َولَْم ُيَسمِّ َبْيَنُه َوَبْيَنُه َرُجالً    ُه َعْن
فَقَالَ الَ َتأُْخذُوا  -َوكَانَ َعاِلًما بِأَبِي الَْعاِلَيِة َوبِالَْحَسنِ  -َوقَْد َرَوى َعاِصٌم اَألْحَولُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن 

  بَِمَراِسيلِ الَْحَسنِ ، َوالَ أَبِي الْعَاِلَيِة فَإِنَُّهَما الَ ُيَباِلَياِن َعمَّْن أََخذَا
 َسِمْعُت ثََنا بِذَِلَك ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيَِّحدَّ -٦٤٥

ا َحدَّثَْتنِي ، فَالَ ُتَحدِّثْنِي َعْن َرُجلَ ْينِ ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرِة َعْن َجرِيًرا َوذَكََر َعْن َرُجلٍ َعْن َعاِصمٍ قَالَ قَالَ اْبُن ِسريِيَن َم
  أَبِي الْعَاِلَيِة َوالَْحَسنِ إِنَُّهَما كَاَنا الَ ُيَباِلَياِن َعمَّْن أََخذَا َحِديثَُهمَا

َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن  وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي اَألْسَوِد ، -٦٤٦
ثَُهْم ، َوالَ ُيَبالُونَ ِممَّْن إِْبَراهِيَم قَالَ َحدَّثَنِي ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن َعْن ُمَحمٍَّد قَالَ كَانَ أَْرَبَعةٌ ُيَصدِّقُونَ َمْن َحدَّ

  الَلٍَيْسَمُعونَ الَْحِديثَ الَْحَسُن َوأَُبو الْعَاِلَيِة َوُحَمْيُد ْبُن ِه
ُه   َوَهذَا َحِديثٌ ُروَِي َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ نََذَكََرُه َوَنذَكََر ِعلََّت

َيزِيَد مَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ َوأَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُبورِيُّ َوأَُبو الَْحَسنِ أَْحَمُد ْبُن ُمَح -٦٤٧
ا يَزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا الزَّْعفََرانِيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََن

ى اهللا عليه وسلم َمْن َضِحَك ِمْنكُْم ِفي ُسلَْيَمانُ اَألْعَمُش َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صل
  َصالَِته فَلَْيَتَوضَّأْ ، ثُمَّ لُْيِعِد الصَّالَةَ

وهو َضِعيٌف احلديث جَدا َواْبُنُه َضِعيٌف أَْيًضا ، قَالَ الشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن هذا هو أبو فَْرَوةَ الرََّهاوِيِّ 



ي َهذَ ا الَْحِديِث ِفي َمْوِضَعْينِ أََحُدُهَما ِفي َرفِْعِه إِيَّاُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َواآلَخُر ِفي لَفِْظِه َوقَْد َوِهَم ِف
ِعدِ َولَْم ُيَوالصَّحِيُح َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ِمْن قَْوِلِه َمْن َضِحَك ِفي الصَّالَِة أََعاَد الصَّالَةَ 

اَعةٌ ِمَن الرُّفََعاِء الثِّقَاِت ِمْنُهْم ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوأَُبو ُم َعاوَِيةَ الضَّرِيُر َوَوِكيٌع الُْوُضوَء كَذَِلَك َرَواُه َعنِ اَألْعَمشِ َجَم
يٍّ الُْمقَدَِّميُّ َوغَْيُرُهْم  َوكَذَِلَك َرَواُه ُشْعَبةُ َواْبُن ُجَرْيجٍ َعْن َيزِيَد أَبِي َخاِلٍد َوَعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد الُْخَريْبِيُّ َوُعَمُر ْبُن َعِل

  َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ

َف ، َحمَُّد ْبُن ُيوُسَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن َوَحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ُم -٦٤٨
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، : َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، قَاالَ 

  َعْن َجابِرٍ قَالَ لَْيَس ِفي الضَِّحِك ُوُضوٌء
، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ اَألْعَمشِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ -٦٤٩

  َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ لَْيَس ِفي الضَِّحِك ُوُضوٌء
فَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن أَبِي ُسفَْيانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّ -٦٥٠

  ، َعْن َجابِرٍ أَنَُّه ُسِئلَ َعنِ الرَُّجلِ َيْضَحُك ِفي الصَّالَِة قَالَ ُيِعيُد الصَّالَةَ ، َوالَ ُيِعيُد الُْوُضوَء
ُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٦٥١/١

  لَم ُيِعِد الُْوُضوَء، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ إِذَا َضِحَك الرَُّجلُ ِفي الصَّالَِة أََعاَد الصَّالَةَ َو

َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد َوُعَمُر ْبُن َعِليِّ : َرُه أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، قَالَ َوذَكَ -٦٥١/٢
صَّالَةَ ، َوالَ ُيِعيُد ْبنِ ُمقَدَّمٍ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ِفي الَِّذي َيْضَحُك ِفي الصَّالَِة قَالَ ُيِعيُد ال

  الُْوُضوَء
أَُبو ُمَعاوَِيةَ قَالَ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا -٦٥٢

، َوَحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع قَالَ َوَحدَّثََن ا إِْسَحاُق ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر قَالَ َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر 
َك ِفي الصَّالَِة أََعادَ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ َعْن َزاِئَدةَ كُلُُّهْم َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ إِذَا َضِح

  ةَ َولَْم ُيِعِد الُْوُضوَءالصَّالَ
مَُّد ْبُن طَلَْحةَ َعنِ َحدَّثََنا َنْهَشلُ ْبُن َدارِمٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمالَِعبٍ ، َحدَّثََنا َوْرُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَح -٦٥٣

  ِحِك ِفي الصَّالَِة قَالَ ُيِعيُد ، َوالَ َيَتَوضَّأُاَألْعَمشِ َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ أَنَُّه ُسِئلَ َعنِ الضَّ
ْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َج -٦٥٤

أََبا ُسفَْيانَ ُيَحدِّثُ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَُّه قَالَ ِفي الضَِّحِك ِفي الصَّالَِة لَْيسَ  َعْن َيزِيَد أَبِي َخاِلٍد قَالَ َسِمْعُت
  َعلَْيِه إَِعادةُ الُْوُضوِء

  َوَعْن َيزِيَد أَبِي َخاِلٍد َعنِ الشَّْعبِيِّ ِمثْلَُه

ْبُن َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى ْبُن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َسلَْمانُ  -٦٥٥
  َيزِيَد أَبِي َخاِلٍد َسِمَع أََبا ُسفَْيانَ َسِمَع َجابًِرا َيقُولُ لَْيَس َعلَى َمْن َضِحَك ِفي الصَّالَِة ُوُضوٌء

  بِيِّ ِمثْلَُهَوَعْن َيزِيَد أَبِي َخاِلٍد َعنِ الشَّْع



ةَ َعْن َيزِيَد أَبِ -٦٥٦ ي َخاِلٍد قَالَ َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َعْن ُشْعَب
  َسِمْعُت أََبا ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ لَْيَس ِفي الضَِّحِك ُوُضوٌء

ةَ َعْن   َيزِيَد أَبِي َخاِلٍد َوَعاِصمٍ اَألْحَولِ َسِمَعا الشَّْعبِيَّ ِمثْلَُه َسَواًء َوَعْن ُشْعَب
ْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَ -٦٥٧ ُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُم

  أَبِي خَاِلٍد َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ لَْيَس ِفي الضَِّحِك ُوُضوٌء ُجَرْيجٍ َعْن َيزِيَد
  َوَرَواُه أَُبو َشْيَبةَ َعْن أَبِي َخاِلٍد فََرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

ْبنِ َمْرَوانَ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا الُْمْنِذُر ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرِ -٦٥٨
ُك َيْنقُُض أَُبو َشْيَبةَ َعْن َيزِيَد أَبِي َخاِلٍد َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الضَِّح

  وَءالصَّالَةَ ، َوالَ َيْنقُُض الُْوُض
ِه   َخالَفَُه إِْسحَاُق ْبُن ُبْهلُولٍ َعْن أَبِيِه ِفي لَفِْظ

 َعْن َيزِيَد أَبِي َحدَّثََنا بِِه أَُبو َجْعفَرٍ أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِي َشْيَبةَ -٦٥٩
بِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْكَالَُم َيْنقُُض الصَّالَةَ ، َوالَ َيْنقُُض َخاِلٍد َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجا

  الُْوُضوَء
َنا َحدَّثَ: ، قَاالَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى َواْبُن َعاِئَشةَ  -٦٦٠

ُم َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ كَانَ الَ َيَرى َعلَى الَِّذي َيْضَحُك ِفي ا   لصَّالَِة ُوُضوءًاَحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحبِيٌب الُْمَعلِّ
دَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َح -٦٦١

ُع التََّبسُُّم الصَّالَةَ َحتَّى ُيقَْرقَِر   َعْن َجابِرٍ قَالَ الَ َيقْطَ
  َرفََعُه ثَابُِت ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ُسفَْيانَ

، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ  -٦٦٢
  الصَّالَِة َيْحَيى َعنِ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َراِفعٍ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ إِذَا َضِحَك أََحُدكُْم ِفي الصَّالَِة فََعلَْيِه إَِعاَدةُ

ِة َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِ -٦٦٣ ْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَري
ى فََركَُعوا ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ قَالَ َخَرَج أَُبو ُموَسى ِفي َوفٍْد ِفيهِْم َرُجلٌ ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ أَْعَوُر فََصلَّى أَُبو ُموَس

ُه َيَتَردَّى ِفيَها فََما ِمَن الْقَْومِ إِفََنكَُصوا َعلَى  ي بِئْرٍ قَالَ اَألْحَنُف فَلَمَّا َسِمْعُت الَّ َضِحَك أَْعقَابِهِْم فََتَردَّى اَألْعَوُر ِف
  أََمَرُهْم فَأََعاُدوا الصَّالَةَغَْيرِي َوغَْيُر أَبِي ُموَسى فَلَمَّا قََضى الصَّالَةَ قَالَ َما َبالُ َهُؤالَِء قَالُوا فُالَنٌ َتَردَّى ِفي بِئْرٍ فَ

ثََنا ُهَشْيٌم أَْخَبَرَنا َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّ -٦٦٤
ِة َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ قَالَ َص لَّى أَُبو ُموَسى األْشَعرِي بِأَْصحَابِِه فََرأَْوا َشْيئًا فََضِحكُوا ِمْنُه فَقَالَ ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَري

ِد الصَّالَةَ   أَُبو ُموَسى َحْيثُ اْنَصَرَف ِمْن َصالَِته َمْن كَانَ َضِحَك ِمْنكُْم فَلُْيِع

ِة َعْن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَس ٦٦٥ َرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ الُْمِغَري ُن ْبُن َع
ُه فَقَالَ أَُبو ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي بِالنَّاسِ فََرأَْوا َشْيئًا فََضِحَك َبْعُض َمْن  كَانَ َمَع

ِد الصَّالَةَ ُموَسى َحْيثُ اْنَصَرَف   َمْن كَانَ َضِحَك ِمْنكُْم فَلُْيِع



َنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت َوَحدَّثَ -٦٦٦
الزُّمِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت َعنِ الَْوازِعِ ْبنِ َناِفعٍ الُْعقَْيِليِّ َعْن أَبِي  َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحاِتمٍ

رِ فََتَبسََّم ِفي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي بِأَْصَحابِِه َصالَةَ الَْعْص
َوَعلَى َجَناَحْيِه غَُباٌر ِة فَلَمَّا اْنَصَرَف ِقيلَ لَُه َيا َرُسولَ اِهللا َتَبسَّْمَت َوأَْنَت ُتَصلِّي قَالَ فَقَالَ إِنَُّه َمرَّ بِي ِميكَاِئيلُ الصَّالَ

  فََضِحَك إِلَيَّ فََتَبسَّْمُت إِلَْيِه َوُهَو َراجٌِع ِمْن طَلَبِ الْقَْومِ

 ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن الَْهيْثَمِ الَْباَداُء أَْخَبَرَنا ُصْبُح ْبُن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبُنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٦٦٧
عليه وسلم قَالَ هللا ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن َزبَّانَ ْبنِ فَاِئٍد َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاٍذ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى ا

  الضَّاِحُك ِفي الصَّالَِة َوالُْملَْتِفُت َوالُْمفَْرِقُع أََصابَِعُه بَِمْنزِلٍَة
َعنِ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َشرِيٍك َوَحدَّثََنا  -ُمَناَولَةً  -َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولٍ َحدَّثَنِي أَبِي  -٦٦٨

ي َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي َحدَّثََني الُْمَسيَُّب ْبُن َشرِيٍك َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِ ُيوُسُف ْبُن
كُوا َخلَْف ِحُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ لَْيَس َعلَى َمْن َضِحَك ِفي الصَّالَِة إَِعاَدةُ ُوُضوٍء إِنََّما كَانَ ذَِلَك لَُهْم ِحَني َض

  َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  َباب التَّيمُّم
امٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ َع -٦٦٩ ْن أَبِي َماِلٍك َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَش

ُحذَْيفَةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُجِعلَِت اَألْرُض كُلَُّها لََنا اَألْشجَِعيِّ َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحَراشٍ َعْن 
  َمْسجًِدا َوُجِعلَْت ُتْرَبُتَها لََنا طَُهوًرا َوُجِعلَْت ُصفُوفَُنا ِمثْلَ ُصفُوِف الَْمالَِئكَِة

، َحدَّثَ -٦٧٠ َنا الْحَسُن ْبُن الُْجَنْيِد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْسلََمةَ َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ 
  َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ِمثْلَُه

  َوقَالَ وُجِعلَِت اَألْرُض كُلَُّها لََنا َمْسجًِدا َوُترَاُبَهاَ لََنا طَُهوًرا إِنْ لَْم َنجِِد الَْماَء

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َحدَّثَنِي اَحدَّثََن -٦٧١ للَّْيثُ ا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف 
َز َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه َسِم َعُه َيقُولُ أَقَْبلُْت أََنا َوَعْبُد اِهللا َحدَّثَنِي َجْعفَُر ْبُن َربِيَعةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُهْرُم

 ْبنِ الصِّمَِّة ْبُن َيَسارٍ َمْولَى َمْيُموَنةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َدَخلَْنا َعلَى أَبِي الُْجَهْيمِ ْبنِ الَْحارِِث
ِه فَلَْم  اَألْنصَارِيِّ فَقَالَ أَُبو الُْجهَْيمِ أَقَْبلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َنْحوِ بِئْرِ َجَملٍ فَلَِقَيُه َرُجلٌ فََسلََّم َعلَْي

ِه السَّالََم َحتَّى أَقَْبلَ َعلَى الْجِدَارِ فََمَسَح بَِوْجهِِه َوِذَراَعْي ِه َيُردَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَْي ِه ، ثُمَّ َردَّ َعلَْي
  السَّالََم
أَبِي َعنِ اْبنِ  ثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََناَحدَّ -٦٧٢

َهْيمِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ الصِّمَِّة أَنَُّه إِْسحَاَق َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الَْعبَّاسِ َعْن أَبِي ُج
َو ُم ِه َحدَّثَُه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذََهَب َنْحَو بِئْرِ َجَملٍ ِلَيقِْضَي َحاَجَتُه فَلَِقَيُه َرُجلٌ َوُه َم َعلَْي قْبِلٌ فََسلَّ

  َحتَّى أَقَْبلَ َعلَى الْجَِدارِ فََمَسَح بَِوْجهِِه َوَيَدْيِه ، ثُمَّ َردَّ َعلَْيِهفَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 



َنا َيْعقُوُب ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمٌرو النَّاِقُد ، َحدَّثَ -٦٧٣
رٍ َمإِْبَراهِيَم ْبنِ َس ْولَى ُعَبْيِد ْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُهْرُمَز اَألْعَرُج َعْن ُعَمْي

ا َبلََغنِي َعْن أَبِي ُجَهْيمِ ْبنِ  ٌر َمْولَى ُعَبْيِد اِهللا ِثقَةً ِفيَم الَْحارِِث ْبنِ الصِّمَِّة اَألْنَصارِيِّ اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َوكَانَ ُعَمْي
ُه َرُجلٌ فََسلََّم َعلَْيِه فَ لَْم َيُردَّ َعلَْيِه قَالَ َخَرَج َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَبْعضِ َحاَجِتِه َنْحَو بِئْرِ َجَملٍ فَلَِقَي

َك الَسالَُمَرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َوَضَع َيَدُه َعلَى الْجِ   دَارِ فََمَسَح بَِها َوْجَهُه َوَيَدْيِه ، ثُمَّ قَالَ َوَعلَْي
َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراِهيَم الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلَِف ْبنِ -٦٧٤

 ، دَّثََنا أَبُو َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ أَْحَمُد ْبُن َحْمَدَوْيِه ْبنِ َجِميلِ ْبنِ ِمْهَرانَ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاٍذ ، َحُعثَْمانَ ْبنِ َجَبلَةَ 
سلم ِمْن بِئْرِ َجَملٍ ِعْصَمةَ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُجَهْيمٍ قَالَ أَقَْبلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه و

ْم َيُردَّ َعلَيَّ الَسالََم َوَضَرَب الَْحاِئطَ بَِيِدِه َض ِه فَلَ ْرَبةً فََمَسَح بَِها َوْجَهُه ، إِمَّا ِمْن غَاِئٍط َوإِمَّا ِمْن َبْولٍ فََسلَّْمُت َعلَْي
يَّ الَسالََمثُمَّ َضَرَب أُْخَرى فََمَسَح بَِها ِذَراَعْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ، ثُ   مَّ َردَّ َعلَ

اٍء َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِ -٦٧٥ ي ُجَهْيمٍ َعنِ قَالَ أَُبو ُمَعاٍذ َوَحدَّثَنِي َخارَِجةُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعطَ
  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ إِْمالًَء ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ثَابٍِت  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد -٦٧٦
َر إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي َحاَجٍة ِالْبنِ ُعَمَر فَقََضى اَجَتُه فَكَانَ اْبُن ُعَمَر َح الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا َناِفٌع قَالَ اْنطَلَقُْت َمَع اْبنِ ُعَم

رَّ َرُجلٌ َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِسكٍَّة ِمَن السِّكَِك َوقَْد َخ َرَج ِمْن ِمْن َحِديِثِه َيْوَمِئٍذ أَنْ قَالَ َم
ِه السَّالََم َحتَّى إِذَا كَاَد الرَُّجلُ َي ْم َيُردَّ َعلَْي ِه فَلَ َتوَاَرى ِفي السِّكَِّة َضَرَب بَِيَدْيِه َعلَى احلَاِئِط غَاِئٍط أَْو َبْولٍ فََسلََّم َعلَْي

ُه لَْم َيْمَنْعنِي أَنْ أَُردَّ فََمَسَح َوْجَهُه ، ثُمَّ َضَرَب َضْرَبةً أُْخَرى فََمَسَح ِذَراَعْيِه ، ثُمَّ َردَّ َعلَى الرَُّجلِ السَّالََم َوقَالَ إِنَّ
رٍَعلَْيَك السَّالََم إِالَّ أَنِّي لَْم    أَكُْن َعلَى طُْه

ْبُد اِهللا ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعتَّابٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْجَروِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٦٧٧
َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أَقَْبلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن  الَْمَعاِفرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ َعنِ اْبنِ الَْهاِد أَنَّ َناِفًعا َحدَّثَُه

ِه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ْم َيُردَّ َعلَْي ِه فَلَ َحتَّى أَقَْبلَ َعلَى  الَْغاِئِط فَلَِقَيُه َرُجلٌ ِعْنَد بِئْرِ َجَملٍ فََسلََّم َعلَْي
  َوَيَدْيِه ، ثُمَّ َردَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الرَُّجلِ السَّالََمالْحَاِئِط ، ثُمَّ َمَسَح َوْجَهُه 

ْن َسِعيِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ َع -٦٧٨
َز َوَجل ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ قَالَ إِذَا كَاَنْت بِالرَُّجلِ الْجِرَاَحةُ ِفي } َوإِنْ كُْنُتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ{اسٍ ِفي قَْوِلِه َع

  َسبِيلِ اِهللا أَوِ الْقُُروُح أَوِ الُْجَدرِيُّ فَُيْجنُِب فََيَخاُف أَنْ َيُموَت إِِن اغَْتَسلَ َيَتَيمَُّم
ُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ َعْن َحدَّثََنا َبْدُر ْب -٦٧٩

  َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ُرخَِّص ِللَْمرِيضِ التََّيمُُّم بِالصَِّعيِد
  ثََناُه الَْمَحاِمِليُّ قَالَ كََتَب إِلَْيَنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ َنْحوَُهََحدَّ -٦٨٠

ُه َوْرقَاُء َوأَُبو َعَواَن ُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَوقَفَ ةَ َوغَْيُرُهَما َوُهَو َرَواُه َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َعْن َعطَاٍء َوَرفََع
  الصََّواُب



الَْبْصَرِة ، أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْماِلِكيُّ بَِحدَّثََنا  -٩٨١
  يِْهَحدَّثََنا أَُبو ُموَسى َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد أَُخو كَْرَخَو

َنا أَبِي قَالَ َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ قَالُوا ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثَ
َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ  أَيُّوَب ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ َعْن

َك  ٍة َبارَِدٍة َوأََنا ِفي غَْزَوِة ذَاِت السَّالَِسلِ فَأَْشفَقُْت إِِن اغَْتَسلُْت أَنْ أَْهِل فََتَيمَّْمُت ، ثُمَّ َصلَّْيُت قَالَ اْحَتلَْمُت ِفي لَْيلَ
ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َعْمُرو َصلَّْيَت بِأَْصَحابَِك وَأَْنَت ُجُنٌب فَأَْخَبْرُتُه  بِأَْصَحابِي الصُّْبَح فَذُِكَر ذَِلَك

َه َتَعالَى َيقُولُ  } ِحيًماَوالَ َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َر{بِالَِّذي َمَنَعنِي ِمَن اِالغِْتَسالِ فَقُلُْت إِنِّي َسِمْعُت اللَّ
  فََضِحَك َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َولَْم َيقُلْ ِلي َشْيئًا الَْمْعَنى ُمَتقَارٌِب

، َحدَّثََنا َعمِّي أَْخ -٦٨٢ َبَرنِي َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ 
رِو  رِِث َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن أَبِي قَْيسٍالْحَا َمْولَى َعْم

ا ِمثْلَُه فََخَرَج ِلَصالَِة الصُّْبحِ ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ كَانَ َعلَى َسرِيٍَّة َوأَنَُّهْم أََصاَبُهْم َبْرٌد َشِديٌد لَْم َيَرْو
ُه فََغَسلَ َمَغابَِنُه َوَتَوضَّأَ فَقَالَ َواللَِّه لَقَِد اْحَتلَْمُت الَْبارَِحةَ َولَِكْن َواللَِّه َما َرأَْيُت َبْرًدا قَْبلَ َهذَا َمرَّ َعلَى ُوُجوِهكُْم  ِمثْلَ

مَّا قَِدَم َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسأَلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة ، ثُمَّ َصلَّى بِهِْم فَلَ
ى لََنا َوُهَو ُجُنٌب وسلم أَْصَحاَبُه كَْيَف َوَجْدُتْم َعْمًرا َوَصَحاَبَتُه لَكُْم فَأَثَْنْوا َعلَْيِه َخْيًرا َوقَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا َصلَّ

 صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َعْمرٍو فَأَْخَبَرُه بِذَِلَك َوبِالَِّذي لَِقَي ِمَن الَْبْرِد َوقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ فَأَْرَسلَ َرُسولُ اِهللا
  ْمرٍوَولَوِ اغَْتَسلُْت ِمتُّ فََضِحَك َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َع} َوالَ َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم{اللََّه َعَز َوَجل قَالَ 

 ْبُن ُسلَْيَمانَ ََحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ْبنِ َدنُُوقَا ، َحدَّثََنا َسِعيُد -٦٨٣
، قَاالَ  دَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسحَاَق الَْحْربِيُّ ، َحدَّثََنا َح: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْمَحاِمِليُّ َوإِْسَماِعيلُ ْبُن َعِليٍّ 

ا َيْحَيى ْبُن إِْسحَاَق ، َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََن
ُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ: قَاالَ  َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ اَألْسلَعِ قَالَ أََرانِي كَْيَف َعلََّم

ا إِلَى اَألْرضِ ِه ، ثُمَّ أََعاَدُهَمالتََّيمَُّم فََضَرَب بِكَفَّْيِه اَألْرَض ، ثُمَّ َنفََضُهَما ، ثُمَّ َمَسَح بِهَِما َوْجَهُه ، ثُمَّ أََمرَّ َعلَى ِلْحَيِت
ا لَفْظُ إِْبَراِهيَم فََمَسَح بِهَِما اَألْرَض ، ثُمَّ َدلََك إِْحَداُهَما بِاُألْخَرى ، ثُمَّ َمَسَح ِذَراَعْيِه ظَاِهَرُهَما َوَباِطَنُهَما َهذَ

  الْحَْربِيِّ
عليه وسلم كَْيَف أَْمَسُح فََمَسْحُت قَالَ فََضَرَب َوقَالَ َيْحَيى ْبُن إِْسحَاَق ِفي َحِديِثِه فَأََرانِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا 

َرُهَما َحتَّى َمسَّ بَِيَدْيِه بِكَفَّْيِه اَألْرَض ، ثُمَّ َرفََعُهَما ِلَوْجهِِه ، ثُمَّ َضَرَب َضْرَبةً أُْخَرى فََمَسَح ِذَراَعْيِه َباِطَنُهَما َوظَاِه
  الِْمْرفَقَْينِ

ْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َع -٦٨٤
أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن َشِقيقٍ قَالَ كُْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اِهللا َو: ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، قَاالَ 

ا كَانَ َيَتَيمَُّم فَقَالَ َعْبُد ُموَسى فَقَالَ أَُبو ُموَسى َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ أََرأَْيَت لَْو أَنَّ َرُجالً أَْجَنَب فَلَْم َيجِِد الَْماَء َشْهًر



فَلَْم {َف َتْصَنُعونَ بَِهِذِه اآلَيِة ِفي ُسوَرِة الَْماِئَدِة اِهللا الَ َيَتَيمَُّم َوإِنْ لَْم َيجِِد الَْماَء َشْهًرا فَقَالَ لَُه أَُبو ُموَسى فَكَْي
  }َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا

ُه أَُبو ُموَسى ِعيِد فَقَالَ لَفَقَالَ لَُه َعْبُد اِهللا لَْو ُرخَِّص لَُهْم ِفي َهذَا َألْوَشكُوا إِذَا َبَرَد َعلَْيهُِم الَْماُء أَنْ َيَتَيمَُّموا بِالصَّ
َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  فَإِنََّما كَرِْهُتْم َهذَا ِلَهذَا قَالَ َنَعْم فَقَالَ لَُه أَُبو ُموَسى أَلَْم َتْسَمْع قَْولَ َعمَّارٍ ِلُعَمَر َبَعثَنِي

رَّغُْت ِفي الصَِّعيِد كََم ا َتَمرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ جِئُْت إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا وسلم ِفي َحاَجٍة فَأَْجَنْبُت فَلَْم أَجِِد الَْماَء فََتَم
لَى عليه وسلم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنََّما كَانَ َيكِْفيَك أَنْ َتْضرَِب بَِيَدْيَك َع

رٍاَألْرضِ ، ثُمَّ َتْمَسَح إِْحَداُهَما بِاُألْخَرى ، ثُمَّ َت   ْمَسَح بِهَِما َوْجَهَك فَقَالَ َعْبُد اِهللا أَلَْم َتَر ُعَمَر لَْم َيقَْنْع بِقَْولِ َعمَّا
لَ َعْبُد اِهللا َوقَالَ ُيوُسُف أَنْ َتْضرَِب بِكَفَّْيَك َعلَى اَألْرضِ ، ثُمَّ َتْمَسَحُهَما ، ثُمَّ َتْمَسَح بِهَِما َوْجَهَك َوكَفَّْيَك  فَقَا

  َمَر لَْم َيقَْنْع بِقَْولِ َعمَّارٍفَلَْم َتَر ُع
رٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا الْفَارِِسيُّ ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َجابِ -٦٨٥

يُّ ْبُن ظَْبَيانَ َعْن عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  الرَّحِيمِ ْبُن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا َعِل ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِف
  وسلم قَالَ التََّيمُُّم َضْرَبَتاِن َضْرَبةٌ ِللَْوْجِه َوَضْرَبةٌ ِللَْيَدْينِ إِلَى الِْمْرفَقَْينِ

ا َوَوقَفَُه َيْحَي ْرفُوًع َو الصََّواُبكَذَا َرَواُه َعِليُّ ْبُن ظَْبَيانَ َم ا َوُه   ى الْقَطَّانُ َوُهَشْيٌم َوغَْيُرُهَم

رٍو ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد ا -٦٨٦ ِهللا قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْم
َر َوَحدَّثََنا الُْحَس ْيُن ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم أَْخَبرََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر أَْخَبرَنِي َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَم

  فَّْينِ إِلَى الِْمْرفَقَْينَوُيوُنُس َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ َيقُولُ التََّيمُُّم َضْرَبَتاِن َضْرَبةٌ ِللَْوْجِه َوَضْرَبةٌ ِللْكَ

َن ُعَمَر كَانَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْب -٦٨٧
  َيَتَيمَُّم إِلَى الِْمْرفَقَْينِ

يِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ اُألُبلِّيُّ ، َح -٦٨٨ دَّثََنا الَْهْيثَُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِل
ا َمَع َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َضَرْبَنا  بِأَْيِديَنا َعلَى ْبُن أَْرقََم َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َتَيمَّْمَن

ْضَنا ثُمَّ َنفَْضَنا أَْيِدَيَنا فََمَسْحَنا بَِها ُوُجوَهَنا ، ثُمَّ َضَرْبَنا ضَْرَبةً أُْخَرى الصَِّعيَد الطَّيَِّب ، ثُمَّ َنفَالصَِّعيِد الطَّيِّبِ ، 
  أَْيِدَيَنا فََمَسْحَنا بِأَْيِديَنا ِمَن الَْمَراِفقِ إِلَى اَألكُفِّ َعلَى َمَنابِِت الشَّْعرِ ِمْن ظَاِهرٍ َوَباِطنٍ

ْحَيى ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليٍّ الُْمكَْرِميُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الَْعبَّاسِ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َي -٦٨٩
َع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبزِيعٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَْرقََم َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَ بِيِه قَالَ َتَيمَّْمَنا َم
  وسلم بَِضْرَبَتْينِ َضْرَبٍة ِللَْوْجِه َوالْكَفَّْينِ َوَضْرَبٍة ِللذَِّراَعْينِ إِلَى الِْمْرفَقَْينِ

ْيَمانُ ْبُن أَبِي َداُوَد َضِعيفَاِن   ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْرقََم َوُسلَ
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، : ُن َمْخلٍَد َوإِْسَماِعيلُ ْبُن َعِليٍّ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٦٩٠

َر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي َداُوَد الْحَرَّانِيُّ َعْن َساِلمٍ َوَناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم
  ِفي التََّيمُّمِ َضْرَبَتْينِ َضْرَبةً ِللَْوْجِه َوَضْرَبةً ِللَْيَدْينِ إِلَى الِْمْرفَقَْينِ



يُم ْبُن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد َوإِْسَماِعيلُ ْبُن َعِليٍّ َوَعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -٦٩١
ابٍِت َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمٍَّد اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا َحَرِميُّ ْبُن ُعَماَرةَ َعْن َعْزَرةَ ْبنِ ثَ

  ْجِه َوَضْرَبةٌ ِللذَِّراَعْينِ إِلَى الِْمْرفَقَْينَِجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ التََّيمُُّم َضْرَبةٌ ِللَْو
  رَِجالُُه كُلُُّهْم ِثقَاٌت َوالصََّواُب َمْوقُوٌف

دَّثََنا يُم الَْحرْبِيُّ ، َحَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد َوإِْسَماِعيلُ ْبُن َعِليٍّ َوَعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -٦٩٢
َجنَاَبةٌ َوإِنِّي َتَمعَّكُْت ِفي  أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْزَرةُ ْبُن ثَابٍِت َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ فَقَالَ أََصاَبْتنِي

  َيِدِه أُْخَرى فََمَسَح بِهَِما َيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِالتُّرَابِ قَالَ اْضرِْب فََضَرَب بَِيِدِه اَألْرَض فََمَسَح َوْجَهُه ، ثُمَّ َضَرَب بِ
، قَاالَ  -٦٩٣/١ َر ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف  َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الْقَاِضَياِن أَُبو َعْبِد اِهللا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوأَُبو ُعَم

إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أََبانُ قَالَ ُسِئلَ قََتاَدةُ َعنِ التََّيمُّمِ ِفي السَّفَرِ فَقَالَ كَانَ اْبُن إِْبَراهِيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن 
  ُعَمَر َيقُولُ إِلَى الِْمْرفَقَْينِ َوكَانَ الَْحَسُن َوإِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ َيقُوالَِن إِلَى الِْمْرفَقَْينِ

ثٌ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى قَالَ َوَحدَّثَنِي ُمَحدِّ -٦٩٣/٢
  اهللا عليه وسلم قَالَ إِلَى الِْمْرفَقَْينِ

  قَالَ أَُبو إِْسحَاَق فَذَكَْرُتُه َألْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ فََعجَِب ِمْنُه َوقَالَ َما أَْحَسَنُه
نِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َع -٦٩٤

، ثُمَّ َضَرَب بَِيَدْيِه َضْرَبةً أُْخَرى ، ثُمَّ َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّه كَانَ إِذَا َتَيمََّم َضَرَب بَِيَدْيِه َضْرَبةً فََمَسَح بِهَِما َوْجَهُه 
  َمَسَح بِهَِما َيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ، َوالَ َيْنفُُض َيَدْيِه ِمَن التَُّرابِ

َحدَّثََنا : َوُشَجاٌع ، قَاالَ  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ -٦٩٥
ْجِه َوَضْرَبةٌ ُهَشْيٌم أَْخَبَرَنا خَاِلٌد َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َبْعضِ أَْصَحابِ َعِليٍّ َعْن َعِليٍّ قَالَ َضْرَبَتاِن َضْرَبةٌ ِللَْو

  ِللذَِّراَعْينِ
طُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َمذُْعورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْحنَّا -٦٩٦

ى َعْن أَبِيِه َعْن َعمَّارِ ْبنِ ُزَرْيعٍ َحدَّثَنِي َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَز
  نَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَرُه ِفي التََّيمُّمِ بِالَْوْجِه َوالْكَفَّيْنَِياِسرٍ أَ

ْبُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْحسُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن  -٦٩٧
، َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ َعْن، َحدَّثََنا إِبَْر َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد  اِهيُم ْبُن َهانٍِئ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ 

لَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل م التََّيمُُّم َضْرَبةٌ ِللَْوْجِه ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه َعْن َعمَّارٍ قَا
  َوالْكَفَّْينِ
ُبو ُعَمَر َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجَناَدةَ َوأَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ وَحدَّثََنا أَ -٦٩٨

َنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَبَرَنا ُشْعَبةُ َعنِ الَْحكَمِ َعْن ذَرٍّ َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثَ: الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، قَاالَ 
ُم َضْرَبةٌ ِللَْوْجِه َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ التََّيمُّ

  َوالْكَفَّْينِ
  قَالَ الرََّماِديُّ قَالَ َيزِيُد َمْن أََخذَ بِِه ، فَالَ َبأَْس



يٍّ ، قَاالَ  -٦٩٩ ُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِل َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوُعَم
َعْن ذَرٍّ َعنِ اْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه َعْن َعمَّارٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ الَْحكَمِ 

بَِها َوْجَهُه قَالَ إِنََّما كَانَ َيكِْفيَك َوَضَرَب النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِيِدِه إِلَى اَألْرضِ ، ثُمَّ َنفََخ ِفيَها َوَمَسَح 
ِه   َوكَفَّْي
ثََنا اْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّ -٧٠٠

، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد َعنِ اَألْعَمشِ َعْن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ 
  عليه وسلم بَِهذَاَسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه َعْن َعمَّارٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا 

لَْمجِيِد الُْمقْرِىء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبِد ا -٧٠١
 َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن: َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َسيَّارٍ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمْسَتْورِِد ، قَاالَ 

ا طَْهَمانَ َعْن ُحَصْينٍ َعْن أَبِي َماِلٍك َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ أَنَُّه أَْجَنَب ِفي َسفَرٍ لَُه فََتَمعََّك ِفي التَُّر ابِ ظَْهًرا ِلَبطْنٍ فَلَمَّ
ْضرَِب بِكَفَّْيَك ِفي التَُّرابِ ، ثُمَّ َتْنفُخَ أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَْخَبَرُه فَقَالَ َيا َعمَّاُر إِنََّما كَانَ َيكِْفيَك أَنْ َت

  ِفيهَِما ، ثُمَّ َتْمَسَح بِهَِما َوْجَهَك َوكَفَّْيَك إِلَى الرُّْسَغيْنِ
ُه ُشْعَبةُ َوَزاِئَدةُ َوغَْيُرُهَما َوأَُب ا غَْيُر إِْبَراِهيَم ْبنِ طَْهَمانَ َوَوقَفَ ْرفُوًع ِه ِمْن و َملَْم َيْروِِه َعْن ُحَصْينٍ َم اِلٍك ِفي َسَماِع

ْبَن كَُهْيلٍ قَالَ ِفيِه َعْن أَبِي َماِلٍك َعنِ اْبنِ أَْبَزى َعْن َعمَّارٍ وهو الصواب   َعمَّارٍ َنظٌَر ِألنَّ َسلََمةَ 

َنا ُشْعَبةُ َعْن ُحَصْينِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثَ -٧٠٢
ْبَن َياِسرٍ َيْخطُُب بِالْكُوفَِة َوذَكََر التََّيمَُّم فَ َضَرَب بَِيديِِه اَألْرضَ الرَّْحَمنِ قَالَ َسِمْعُت أََبا َماِلٍك َيقُولُ َسِمْعُت َعمَّاَر 

  فََمَسَح َوْجَهُه َوَيَدْيِه
َماِعيلَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْس -٧٠٣

َح َوْجَهُه َوَيَدْيِه مَّ َمَسَعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي َماِلٍك َعْن َعمَّارٍ أَنَُّه غََمَس َباِطَن كَفَّْيِه ِفي التَُّرابِ ، ثُمَّ َنفََخ َيَدُه ، ثُ
  إِلَى الِْمفَْصلِ َوقَالَ َعمَّاٌر َهكَذَا التََّيمُُّم

ا ْرفُوًع   َوَرَواُه الثَّْورِيُّ َعْن َسلََمةَ َعْن أَبِي َماِلٍك َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن َعمَّارٍ َم
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن : ي ْبُن قَانِعٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعِليٍّ َوَعْبُد الَْباِق -٧٠٤

ِه التََّيمُُّم ِه بِالَْغْسلِ  إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى َعْن ُمَجاِلٍد َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ َما أُِمَر ِفيِه بِالَْغْسلِ فََعلَْي َوَما لَْم ُيْؤَمْر ِفي
  رَِكُت

ِغَريةَ َعنِ : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َوَعْبُد الَْباِقي ، قَاالَ  -٧٠٥ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن ُم
  الشَّْعبِيِّ قَالَ أُِمْرَنا بِالتََّيمُّمِ ِلَما أُمَر ِفيِه بِالَْغْسلِ

  صالةباب التيمم وأنه ُيفعل لكل 
ْعَمٌر َعْن قََتاَدةَ أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َم -٧٠٦

  َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ كَانَ َيَتَيمَُّم ِلكُلِّ َصالٍَة َوبِِه كَانَ ُيفِْتي قََتاَدةُ
ُهَشْيٌم َعْن َحجَّاجٍ دَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َح -٧٠٧

  َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ قَالَ َيَتَيمَُّم ِلكُلِّ َصالٍَة



رٍ اَألْحَولِوَحدَّثََنا إِْسَم -٧٠٨ أَنَّ  اِعيلُ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ َعْن َهمَّامٍ َعْن َعاِم
  َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ قَالَ َيَتَيمَُّم ِلكُلِّ َصالٍَة

إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن -٧٠٩
َر كَانَ َيَتَيمَُّم ِلكُلِّ َصالٍَة   الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َعاِمٌر اَألْحَولُ َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَم

ْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِ -٧١٠
إِالَّ َصالَةً َواِحَدةً ، ثُمَّ  ُعَماَرةَ َعنِ الَْحكَمِ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِمَن السُّنَِّة أَنْ الَ ُيَصلَِّي الرَُّجلُ بِالتََّيمُّمِ

  الَِة اُألْخَرىَيَتَيمَُّم ِللصَّ
  الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َضِعيٌف

حَْيى الِْحمَّانِيُّ َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعَدانَ الصَّْيَدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو َي -٧١١
ٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِمَن السُّنَِّة أَنْ الَ ُيَصلَّى بِالتََّيمُّمِ أَكْثَُر ِمْن َصالٍَة الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعنِ الَْحكَمِ َعْن ُمَجاِه

  َواِحدٍَة
َعنِ الَْحَسنِ ُد الرَّزَّاقِ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْب -٧١٢

  ْبنِ ُعَماَرةَ َعنِ الَْحكَمِ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ ُيَصلَّى بِالتََّيمُّمِ إِالَّ َصالَةً َواِحدَةً

  باب يف كراهية إمامة املتيمم املتوضئني
ْبنِ َماِتعٍ الِْحْمَيرِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُرَمْيسٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْب -٧١٣ ُن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ 

كَِدرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الْكُوِفيُّ أََسُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن َبَياٍن َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْن
  ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َيُؤمُّ الُْمَتَيمُِّم الُْمَتَوضِِّئَنياِهللا قَالَ قَالَ َرُس
  إِْسَناُدُه َضِعيٌف

أَبِي إِْسَحاَق َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعْن  -٧١٤
ُؤمُّ الُْمقَيَُّد الُْمطْلَِقَني ، َوالَ الُْمَتَيمُِّم الُْمَتَوضِِّئَني الْحَارِِث   َعْن َعِليٍّ قَالَ الَ َي
َعْن َحجَّاجٍ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب َوَحفٌْص -٧١٥
  ِه َنْحَوُه ِفي املُتََّيمُّمِبِإِْسَناِد

  باب يف املوضع الذي جيوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب املاء
قَالُوا ، اِعيلَ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْجرَّاحِ َوالْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَم -٧١٦

ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ  مَُّد ْبُن ِسَناٍن الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َرزِينٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ َعْن، َحدَّثََنا ُمَح
عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَتَيمَُّم بَِمْوِضعٍ  ُيقَالُ لَُه ِمْرَبُد النََّعمِ َوُهَو ُعَمَر َعْن َناِف

  َيَرى ُبُيوَت الَْمِدينَِة

ِد ْبنِ َعْجالَنَ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُزْنُبورٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ِعَياضٍ َعْن ُمَحمَّ -٧١٧
عٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر َتَيمََّم  بِِمْرَبِد النََّعمِ َوَصلَّى َوُهَو َعلَى ثَالَثَِة أَْمَيالٍ ِمَن الَْمِديَنِة ، ثُمَّ َدَخلَ الَْمِديَنةَ َوالشَّْمسُ َعْن َناِف

ْد   ُمْرَتِفَعةٌ فَلَْم ُيِع



رٍو ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِع -٧١٨ يٍد ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْم
  بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه

َحدَّثََنا َيْحَيى  َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ َحدَّثَنِي َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ َعْن ُسفَْيانَ ، -٧١٩
َعلَى َرأْسِ ِميلٍ أَْو ِميلَْينِ ِمَن الَْمِديَنِة فََصلَّى الَْعْصَر فَقَِدَم َوالشَّْمُس  ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َناِفعٍ قَالَ َتَيمََّم اْبُن ُعَمَر

  ُمْرَتِفَعةٌ فَلَْم ُيِعِد الصَّالَةَ

َعْن أَبِي إِْسحَاَق  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى أَْخَبَرَنا َشرِيٌك -٧٢٠
لَ إِذَا أَْجَنَب الرَُّجلُ ِفي السَّفَرِ َتلَوََّم َما َبْيَنُه َوَبْيَن آِخرِ الَْوقِْت فَإِ نْ لَْم َيجِِد الَْماَء َتَيمََّم َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ قَا

  َوَصلَّى
اء سنني كثرية   باب يف جواز التيمم ملن جيد امل

زِيَد ُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْسَتامِ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن َيَحدَّثََنا أَْحَم -٧٢١
قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا  ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن أَيُّوَب َوَخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُبْجَدانَ َعْن أَبِي ذَرٍّ

  صلى اهللا عليه وسلم الصَِّعيُد الطَّيُِّب َوُضوُء الُْمْسِلمِ َوإِنْ لَْم َيجِِد الَْماَء َعْشَر ِسنَِني

، َحدَّثَ -٧٢٢ َنا أَيُّوُب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ 
ْزُعُمونَ ذَاَك قَالَ قُلُْت َيا َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َعاِمرٍ قَالَ ُنِعَت ِلي أَُبو ذَرٍّ فَأََتْيُتُه فَقُلُْت أَْنَت أَُبو ذَرٍّ قَالَ إِنَّ أَْهِلي لََي

ي فَُتِصيُبنِي الَْجنَاَبةُ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َرُسولَ اِهللا َهلَكُْت قَالَ َوَما أَْهلَكََك قُلُْت إِنِّي أَْع ُزُب َعنِ الَْماِء َوَمِعي أَْهِل
لَْماَء فَأَْمِسْسُه صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ الصَِّعيَد الطَّيَِّب طَُهوٌر َما لَْم َتجِِد الَْماَء َولَْو إِلَى َعْشرِ ِحَججٍ فَإِذَا َوَجْدَت ا

  َبْشَرَتَك

قَاالَ  الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف الْقُلُوِسيُّ َيْعقُوُب ْبُن إِْسَحاَق َوأَُبو َبكْرِ ْبُن َصاِلحٍ ،َحدَّثََنا  -٧٢٣
لَّبِ َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ُموَسى الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن َعمِِّه أَبِي الُْمَه: 

لَ َيا أََبا ذَرٍّ إِنَّ الصَِّعيَد طَُهوٌر ِلَمْن لَْم َيجِِد الَْماَء َعْشَر ِس نَِني فَإِذَا َوَجْدَت أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَا
  الَْماَء فَأَِمسَُّه َبْشَرَتَك

بَّاُس ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا الَْع -٧٢٤
ْو  الُْمْسِلمِ َولََعْمرِو ْبنِ ُبْجَدانَ قَالَ َسِمْعُت أََبا ذَرٍّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ الصَِّعيَد الطَّيَِّب َوُضوُء

  َعْشرِ ِحَججٍ فَإِذَا َوَجَد الَْماَء فَلُْيِمسَّ َبْشَرُه الَْماَء فَإِنَّ ذَِلَك ُهَو َخْيٌر
ي ِقالََبةَ َعْن ِمْحَجنٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا أَُبو الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َخاِلٍد َعْن أَبِ -٧٢٥

ثْلَُه َوقَالَ فَإِنَّ ذَِلَك طَُهوٌر - أَْو أَبِي ِمْحَجنٍ  -   َعْن أَبِي ذَرٍّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِم
َبةَ َعْن  أَبِي ِقالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا اْبُن َحَناٍن ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َبِشريٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن -٧٢٦

َع أََبا ذَرٍّ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الصَِّعيُد الطَّيُِّب َوُضوٌء  َولَْو َعْشُر ِسنَِني َرَجاِء ْبنِ َعاِمرٍ أَنَُّه َسِم
َك   فَإِذَا َوَجْدَت الَْماَء فَأَِمسَُّه جِلَْد

رٍ َوالصََّواُب َرُج ا قَالَ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن أَيُّوَبكَذَا قَالَ َرَجاُء ْبُن َعاِم   لٌ ِمْن َبنِي َعاِمرٍ كََم



  باب جواز التيمم لصاحب اجلراح مع استعمال املاء وتعصيب اجلرح
يُّ َحدَّثَنِي َعْبُد ْيرَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َحْمَزةَ الزَُّب -٧٢٧

َرَج َرُجالَِن ِفي َسفَرٍ اِهللا ْبُن َناِفعٍ َعنِ اللَّْيِث ْبنِ َسْعٍد َعْن َبكْرِ ْبنِ َسَواَدةَ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ َخ
ا َصِعيًدا طَيًِّب َد أََحُدُهَما َوَحَضَرْتُهَما الصَّالَةُ َولَْيَس َمَعُهَما َماٌء فََتَيمََّم ا ، ، ثُمَّ َوَجَدا الَْماَء َبْعُد ِفي الَْوقِْت فَأََعا

لَِّذي لَْم ُيِعْد الصَّالَةَ بُِوُضوٍء َولَْم ُيِعِد اآلَخُر ، ، ثُمَّ أَتََيا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََرا ذَِلَك لَُه فَقَالَ ِل
  لَ ِللَِّذي َتَوضَّأَ َوأََعاَد لََك اَألْجُر َمرََّتيْنِأََصْبَت َوأَجَْزأَْتَك َصالَُتَك َوقَا

  ُهَتفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ َعنِ اللَّْيِث بَِهذَا اِإلْسَناِد ُمتَِّصالً َوَخالَفَُه اْبُن الُْمبَاَرِك َوغَْيُر

ا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََن -٧٢٨
مََّما َنْحَوُه َولَْم َيذْكُْر أََبا الُْمَباَرِك َعْن لَْيٍث َعْن َبكْرِ ْبنِ َسَواَدةَ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُجلَْينِ أََصاَبْتُهَما َجَناَبةٌ فََتَي

  َسِعيٍد
ُن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث لَفْظًا ِفي ِكَتابِ النَّاِسخِ َوالَْمْنُسوخِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْب -٧٢٩

اٍء   الرَّْحَمنِ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ ُخَرْيقٍ َعْن َعطَ

رٍ فَأََصاَب َرُجالً ِمنَّا َحَجٌر فََشجَُّه ِفي َرأِْسِه ، ، ثُمَّ اْحَتلََم فََسأَلَ أَْصحَاَبُهَعْن َجابِ َهلْ َتجُِدونَ  رٍ قَالَ َخَرْجَنا ِفي َسفَ
َماَت فَلَمَّا قَِدْمَنا َعلَى َرُسولِ ِلي ِمْن ُرْخَصةً ِفي التََّيمُّمِ قَالُوا َما َنجُِد لََك ُرْخَصةً َوأَْنَت َتقِْدُر َعلَى الَْماِء فَاغَْتَسلَ فَ

ا ِشفَاُء الِْعيِّ السَُّؤالُ إِنََّما اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُْخبَِر بِذَِلَك فَقَالَ قََتلُوُه قََتلَُهُم اللَُّه أَالَ َسأَلُوا إِذْ لَْم َيْعلَُموا فَإِنََّم
ِه َوَيْغِسلَ َساِئَر َجَسدِِه -ِصَب أَْو َيْع -كَانَ َيكِْفيِه أَنْ َيَتَيمََّم َوَيَغطي    َعلَى ُجْرِحِه ، ، ثُمَّ َيْمَسَح َعلَْي

ُر َشكَّ ُموَسى قَالَ أَُبو َبكْرٍ َهِذِه ُسنَّةٌ َتفَرََّد بَِها أَْهلُ َمكَّةَ َوَحَملََها أَْهلُ الَْجزِيَرِة لَْم َيْروِِه َع اٍء َعْن َجابِرٍ غَْي ْن َعطَ
 َعنِ ْيقٍ َولَْيَس بِالْقَوِيِّ َوَخالَفَُه اَألْوَزاِعيُّ فََرَواُه َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوُهَو الصََّواُب َواْخُتِلَفالزُّبَْيرِ ْبنِ ُخَر

ُه َبلََغنِي َعْن َعطَاٍء َوأَْرَسلَ اَألْوَزاِعيُّ آِخَرُه َعْن َعطَ اٍء َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا اَألْوَزاِعيِّ فَِقيلَ َعْنُه َعْن َعطَاٍء َوِقيلَ َعْن
َو الصََّواُب   عليه وسلم َوُه

 َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ َوقَالَ اْبُن أَبِي َحاِتمٍ َسأَلُْت أَبِي َوأَبا ُزْرَعةَ َعْنُه فَقَاالَ َرَواُه اْبُن أَبِي الِْعْشرِيَن َعنِ اَألْوَزاِعيِّ
اٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوأَ   ْسَنَد الَْحِديثَ، َعْن َعطَ

َحدَّثَكُُم الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ،  -َوأََنا أَْسَمُع  - قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -٧٣٠
َرُجالً أََصاَبْتُه جِرَاَحةٌ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا  َحدَّثََنا ِهقْلُ ْبُن زَِياٍد َعنِ اَألْوَزاِعيِّ قَالَ قَالَ َعطَاٌء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ

صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم فَأََصاَبْتُه َجَناَبةٌ فَاْسَتفَْتى فَأُفِْتَي بِالُْغْسلِ فَاغَْتَسلَ فََماَت فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ
ُه أَلَْم َيكُْن  ُه قََتلَُهُم اللَّ   ِشفَاُء الِْعيِّ السَُّؤالَفَقَالَ قََتلُو

ْو غََسلَ َجَسَدُه َوَتَرَك َرأَْسُه َحْيثُ  قَالَ َعطَاٌء فََبلََغنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعْن ذَِلَك َبْعُد فَقَالَ لَ
  أََصاَبْتُه الْجَِرُح أَْجَزأَُه



  فََرانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ُموَسى بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُهَحدَّثََناُه الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا الزَّْع -٧٣١
َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسَوْيٍد َعنِ اَألْوَزاِعيِّ  -٧٣٢

لٍَعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا    عليه وسلم بَِنْحوِِه إِلَى آِخرِِه ِمثْلَ قَْولِ ِهقْ
َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ْبنِ َمْزَيٍد أَْخَبَرنِي أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد َوأَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، قَاالَ  -٧٣٣

لََغنِي َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ ُيْخبُِر أَنَّ َرُجالً أََصاَبُه ُجْرٌح ِفي قَالَ َسِمْعُت اَألْوَزاِعيَّ قَالَ َب
، ثُمَّ أََصاَبُه احِْتالٌَم فَأُِمَر بِاِالغِْتَسالِ فَاغَْتَسلَ فَكَزَّ فََماَت فَ لنَّبِيَّ َبلَغَ ذَِلَك اَعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

َتلَُهُم اللَُّه أَلَْم َيكُْن ِشفَاُء الِْعيِّ السَُّؤالَ َتلُوُه قَ   صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ قَ
َسُه َحْيثُ قَالَ َعطَاٌء فََبلََغَنا أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعْن ذَِلَك فَقَالَ لَْو غََسلَ َجَسَدُه َوَتَرَك َرأْ

  الْجِراُحأََصاَبُه 

َعْن َرُجلٍ َعْن َعطَاٍء  َحدَّثََنا الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيِّ -٧٣٤
  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوِِه

َعْن  يُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ قَالَ َبلََغنِيَحدَّثََنا الْفَارِِس -٧٣٥
  َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَ َحِديِث الَْوِليِد ْبنِ َمْزَيٍد

ا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََن -٧٣٦
ْبَن أَبِي َرَباحٍ َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ ُيْخبُِر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  وسلم َنْحَو قَْولِ اَألْوَزاِعيُّ قَالَ َبلََغنِي أَنَّ َعطَاَء 

  الَْوِليِد ْبنِ َمْزَيٍد
  قال َوَتاَبَعُهَما إِْسَماِعيلُ ْبُن َسَماَعةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيبٍ

  باب يف جواز املسح على بعض الرأس
َعْن  حَْيى ْبُن َحسَّانََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ أَْخَبَرَنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َي -٧٣٧

ِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ النَّبِيَّ َحمَّاِد ْبنِ َزْيٍد َواْبنِ ُعلَيَّةَ َعْن أَيُّوَب َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن َعْمرِو ْبنِ َوْهبٍ الثَّقَِفيِّ َعنِ الُْمِغَري
ِه   صلى اهللا عليه وسلم َتَوضَّأَ فََمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَعلَى ِعَماَمِتِه َوُخفَّْي

انَ َوَحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ أَبِي الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَ -٧٣٨ ْيَم
أَبِيِه قَالَ َحدَّثَنِي َبكُْر ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمَزنِيُّ َعنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا مْعَتِمُر َعْن 

ِهاْبنِ الُْمِغَريِة َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ َوُمقَدَّمِ َرأِْسِه َوَعلَى ِع   َماَمِت
ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َعْن أَبِيِه َعْن َبكْرٍ َعنِ الَْحَسنِ َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد -٧٣٩

ُه   الُْمِغَريِة َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ
ِه َوُمقَدَّمِ َناِصَيِتِه َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ َوقَالَ َنْصُر ْبُن َعِليٍّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمَسَح َعلَى ُمقَدَّمِ َرأِْس

  َوالِْخَمارِ
ُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْب -٧٤٠

ةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَوضَّأَ ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ َعْن َبكْ رٍ َعنِ الَْحَسنِ َعنِ اْبنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَب



  َوَمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ َوالِْعَماَمِة
  قَالَ َبكٌْر َوقَْد َسِمْعُتُه ِمنِ اْبنِ الُْمِغَريِة

  فنيباب املسح على اخل
ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َو -٧٤١
َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه فَِقيلَ لَُه أََتفَْعلُ َهذَا  َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َهمَّامٍ قَالَ َبالَ َجرِيٌر ، ثُمَّ َتَوضَّأَ: ، قَاالَ 

ِه   َوقَْد ُبلَْت فَقَالَ َنَعْم َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبالَ ، ثُمَّ َتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْي
َجرِيًرا كَانَ إِْسالَُمُه َبْعَد ُنُزولِ الَْماِئَدِة َهذَا َحِديثُ  قَالَ اَألْعَمُش قَالَ إِْبَراِهيُم فَكَانَ ُيْعجُِبُهْم َهذَا الَْحِديثُ َألنَّ

  أَبِي ُمَعاوِيَةَ
ْد َرأَْيُت  َرُسولَ اِهللا صلى اهللا َوقَالَ ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس فَِقيلَ َيا أََبا َعْمرٍو أََتفَْعلُ َهذَا َوقَْد ُبلَْت فَقَالَ َوَما َيْمَنُعنِي َوقَ

ِه عليه وسلم َيْمَسُح   َعلَى ُخفَّْي
  فَكَانَ أَْصَحاُب َعْبِد اِهللا ُيْعجُِبُهْم ذَِلَك َألنَّ إِْسالََمُه كَانَ َبْعَد ُنُزولِ الَْماِئدَِة

ةَ ، َعنِ اَأل -٧٤٢ شِ َعْن ْعَمَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَن
ْبنِ الَْحارِِث قَالَ َرأَْيُت جَرِيًرا َتَوضَّأَ ِمْن َمطَْهَرٍة فََمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه فَِقيلَ لَُه َتْمَسُح َعلَى ُخفَّْيَك  إِْبَراهِيَم َعْن َهمَّامِ 

  قَالَ إِنِّي قَْد َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ
  انَ َهذَا الَْحِديثُ ُيْعجُِب أَْصَحاَب َعْبِد اِهللا َيقُولُونَ إِنََّما كَانَ إِْسالَُمُه َبْعَد ُنُزولِ الَْماِئدَِةفَكَ

  إِْسَناِدِه َنْحَوُهشِ بَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ اَألْعَم -٧٤٣
دَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َح -٧٤٤

َجِليِّ قَالَ قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصاِلحٍ أَْخَبرَنِي َضْمَرةُ ْبُن َحبِيبٍ َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْب
  َبْعَد ُنُزولِ الَْماِئَدِة فََرأَْيُتُه َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ

، َحدَّثََنا  -٧٤٥ َبِقيَّةُ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحَناٍن 
سلم َيْمَسُح َعلَى إِْبَراهِيُم ْبُن أَْدَهَم َعْن ُمقَاِتلِ ْبنِ َحيَّانَ َعْن َشْهرٍ َعْن َجرِيرٍ قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه و

  اِئدَِةُخفَّْيِه قَالُوا َبْعَد ُنُزولِ الَْماِئَدِة قَالَ إِنََّما أَْسلَْمُت َبْعَد ُنُزولِ الَْم
ثََنا َعْبَدةُ ْبُن أَبِي لُبَاَبةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا اْبُن َحَناٍن ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّ -٧٤٦

ا َزالَ َرُسولُ اِهللا صلى  ٍد الُْخَزاِعيِّ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َم اهللا عليه وسلم َيْمَسُح ُمْنذُ أُْنزِلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ َعْن ُمَحمَّ
  الَْماِئَدِة حَتَّى لَِحَق بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  واختالف الروايات، باب الرخصة يف املسح على اخلفني وما فيه 
ُد ْبُن الُْمثَنَّى َوَحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ُمَحمَّ -٧٤٧

ابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَهاجِرُ اَألْشَعِث َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس ْبُن َيزِيَد قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّ
لَى الَْبكََراِت َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه َرخََّص أَُبو َمْخلٍَد َمْو



َعلَْيهَِما َوقَالَ أَُبو اَألْشَعِث  ْمَسَحِللُْمَساِفرِ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ َولََياِلَيُهنَّ َوِللُْمِقيمِ َيْوًما َولَْيلَةً إِذَا َتطَهََّر َولَبَِس ُخفَّْيِه أَنْ َي
  َيْمَسُح الُْمَساِفُر ثَالَثَةَ أَيَّامٍ َولََياِلَيُهنَّ َوالُْمِقيُم َيْوًما َولَْيلَةً

  َوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ِمثْلَُه َسَواًءَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -٧٤٨
ُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد الْقَرشيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْب -٧٤٩

 -َواللَّفْظُ ِلَعِليِّ ْبنِ ُشَعْيبٍ  - َنْصرٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد الَْعطَّاُر  ُحَصْينٍ قال َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيبٍ َوَسْعَدانُ ْبُن
ِة َعْن أَبِيِه قَالَ قُ ْرَوةَ ْبنِ الُْمِغَري لُْت َيا َرُسولَ اِهللا أََتْمَسُح قَالُوا ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ قَالَ َوَزاَد ُحَصْيٌن َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن ُع

ُهَما طَاِهَرَتاِنَعلَى ُخفَّ   ْيَك قَالَ إِنِّي أَْدَخلُْتُهَما َو
َعْن ِهَشامٍ َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ أَْخَبرََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُزْنُبورٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ِعَياضٍ  -٧٥٠

  َخطَّطَ بِاَألَصابِعِالَْحَسنِ قَالَ الَْمْسُح َعلَى ظَْهرِ الُْخفَّْينِ 

رٍ الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّ -٧٥١ ثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْعالَِء ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َجْعفَ
ُه   َوِكيٌع ، َحدَّثََنا فَُضْيلٌ ِمثْلَ

ِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّ -٧٥٢
 عليه اِهللا صلى اهللاَيزِيَد ، َحدَّثََنا َرَجاُء ْبُن َحْيَوةَ َعْن كَاِتبِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ َعنِ الُْمِغَريِة قَالَ َوضَّأُْت َرُسولَ 

ُه ِة َتُبوَك فََمَسَح أَْعلَى الُْخفِّ َوأَْسفَلَ   وسلم ِفي غَْزَو
 ُمْسِلمٍ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ بِالرَّْملَِة ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن -٧٥٣
ُه   ِمثْلَ

سلم الُْمَباَرِك َعْن ثَْورٍ قَالَ ُحدِّثُْت َعْن َرَجاِء ْبنِ َحْيَوةَ َعْن كَاِتبِ الُْمِغَريِة َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه و َرَواُه اْبُن
  ُمْرَسالً لَْيَس ِفيِه الُْمِغَريةُ

َحدَّثََنا : َحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الُْجَنْيِد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َوُم -٧٥٤
ةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعنِ ا ِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ َرأَْيُت ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد َعْن أَبِيِه َعْن ُعْرَو لُْمِغَري

  وسلم َيَمَسَح َعلَى ظُُهورِ الُْخفَّْينَِرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه 
، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ َحدَّ -٧٥٥ ثَنِي َخاِلُد ْبُن َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ 

لَ َحدَّثَنِي َساِلٌم َعْن أَبِيِه قَالَ َسأَلَ َسْعٌد ُعَمَر َعنِ الَْمْسحِ َعلَى أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر قَا
يَّامٍ َولََياِلَيُهنَّ الُْخفَّْينِ فَقَالَ ُعَمُر َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيأُْمُر بِالَْمْسحِ َعلَى ظَْهرِ الُْخفِّ ثَالَثَةَ أَ

  ْيلَةٌَوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَ
ْمُرو ْبُن الَْحارِِث َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي َع -٧٥٦

نَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ رٍ الَواْبُن لَهِيَعةَ َواللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْ
بِيبٍ َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الْجَُنْيِد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ْبُن فََضالَةَ قَالَ َسأَلُْت َيزِيَد ْبَن أَبِي َح

رٍ أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَُّه َوفََد إِلَى  الُْخفَّْينِ فَقَالَ أَْخَبَرنِي َعْبُد اِهللا ْبنِ َعاِم ْبُن الَْحكَمِ الَْبلَوِيُّ َعْن َعِليِّ ْبنِ َرَباحٍ َعْن ُعقَْبةَ 



ا فَقُلُْت ْهُدَك بُِعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َعاًما قَالَ ُعقَْبةُ َوَعلَيَّ ُخفَّاِن ِمْن ِتلَْك الِْخفَاِف الِْغالَِظ فَقَالَ ِلي ُعَمُر َمَتى َع لُْبِسهَِم
  ْبَت َولَْم َيقُلِ السُّنَّةَلَبِْسُتُهَما َيْوَم الُْجُمَعِة َوالَْيْوُم الُْجُمَعةُ فَقَالَ لَُه ُعَمُر أََصْبَت السُّنَّةَ َوقَالَ ُيوُنُس فَقَالَ أََص

َعْيبٍ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُش -٧٥٧
رٍ قَالَ َخَرْجُت ِمَن الشَّامِ إِلَى الَْمِديَنِة َيْوَم الُْجُمَعِة فََدَخلُْت الَْمِديَنةَ َيْوَم الُْجُمَعِة  َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِم

ا َوَدَخلُْت َعلَى ُعَمَر  ْبنِ الَْخطَّابِ فَقَالَ ِلي َمَتى أَْولَْجَت ُخفَّْيَك ِفي رِْجلَْيَك قُلُْت َيْوَم الُْجُمَعِة قَالَ فََهلْ َنَزْعَتُهَم
  قُلُْت الَ قَالَ أََصْبَت السُّنَّةَ

  يُح اِإلسَْناِدقَالَ أَُبو َبكْرٍ َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب قَالَ الشَْيخ أَُبو الَْحَسنِ َرِحَمُه اهللا َوُهَو َصِح

ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َرْوٌح َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّ -٧٥٨
َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ الَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ: أَْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبكْرٍ ، قَاالَ 

  ُيَوقُِّت ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ َوقًْتا
َر ْبنِ أَيُّوَب الُْمَعدَّلُ بِالرَّْملَِة ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ -٧٥٩ أَُبو الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَم

َر قَالَ لَْيَس ِفي ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َع نِ اْبنِ ُعَم
  الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ َوقٌْت اْمَسْح َما لَْم َتْخلَْع

َحدَّثََنا : لَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُشَجاٌع وَإِْسحَاُق ْبُن إِْسَماِعي -٧٦٠
  الُْمَساِفُر َعلَى الُْخفَّْينِ َما لَْم َيْخلَْعُهَما َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َيْمَسُح

َواللَّفْظُ  - رَّبِيعِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد َوالَْحَسُن ْبُن أَبِي ال -٧٦١
  َرَنا َمْعَمٌر َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي النَُّجوِد َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ قَالَقال أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَب -لَُه 

 َرُسولَ اِهللا صلى جِئُْت َصفَْوانَ ْبَن َعسَّالٍ الُْمَراِديَّ فَقَالَ َما َجاَء بَِك فَقُلُْت جِئُْت أَطْلُُب الِْعلَْم قَالَ فَإِنِّي َسِمْعُت
ا ِم ْن َخارِجٍ َيْخُرُج ِمْن َبْيِتِه ِفي طَلَبِ الِْعلْمِ إِالَّ َوَضَعْت لَُه الَْمالِْئكَةُ أَْجنَِحَتَها رًِضا بَِما اهللا عليه وسلم َيقُولُ َم

اهللا  ولُ اِهللا صلىَيْصَنُع قَالَ جِئُْت أَْسأَلَُك َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ قَالَ َنَعْم كُْنُت ِفي الَْجْيشِ الَِّذيَن َبَعثَُهْم َرُس
رٍ ثَالَثًا إِذَا َسافَْرَنا َو َيْوًما َولَْيلَةً إِذَا أَقَْمَنا ، عليه وسلم فَأََمَرَنا أَنْ َنْمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ إِذَا َنْحُن أَْدَخلَْناُهَما َعلَى طُْه

ْومٍ ، َوالَ َنْخلََعُهَما إِ   الَّ ِمْن َجَناَبٍةَوالَ َنْخلََعُهَما ِمْن َبْولٍ ، َوالَ غَاِئٍط ، َوالَ َن
ُعونَ َسَنةً الَ ُيْغلَُق قَالَ َوَسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِنَّ بِالَْمْغرِبِ َباًبا َمفُْتوًحا ِللتَّْوَبِة َمِسَريُتُه َسْب

  َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َنْحوِِه

ِعيَسى قَالَ َسِمْعُت أََبا َبكْرِ ْبَن ُخَزْيَمةَ َيقُولُ ذَكَْرُت ِللُْمَزنِيِّ َخَبَر َعْبِد  َحدَّثَنِي َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ -٧٦٢
َما ْولَُه إِذَا َنْحُن أَْدَخلَْناُهالرَّزَّاقِ َهذَا فَقَالَ ِلي َحدَّثَ بِِه أَْصحَاُبَنا فَإِنَُّه لَْيَس ِللشَّاِفِعيِّ ُحجَّةٌ أَقَْوى ِمْن َهذَا َيْعنِي قَ

رٍ   َعلَى طُْه
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ  -٧٦٣

ِة َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن أَبِي َزاِئَدةَ َوُحَصْيُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َوُيوُن ْرَوةَ ْبنِ الُْمِغَري ُس ْبُن أَبِي إِْسَحاَق َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن ُع



ُهَما َعْن أَبِيِه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََيْمَسُح أََحُدَنا َعلَى ُخفَّْيِه فَقَالَ َنَعْم إِذَا أَْد َخلَُهَما َو
  طَاِهَرَتاِن
ُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َوالُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْي -٧٦٤ ُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوُعَم

ي إِْدرِيَس الَْخْوالَنِيِّ ْن أَبِإِْبَراهِيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن َداُوَد ْبنِ َعْمرٍو َعْن ُبْسرِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا الَْحْضَرِميِّ َع
 ِفي غَْزَوِة ، َحدَّثََنا َعْوُف ْبُن َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَرَنا بِالَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ

  ةًَتُبوَك ثَالَثَةَ أَيَّامٍ َولََياِلَيُهنَّ ِللُْمَساِفرِ َوِللُْمِقيمِ َيْوًما َولَْيلَ

َنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثَ -٧٦٥
ْبنِ قَطَنٍ َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسىٍّ َعْن أَُبىٍّ ُهَو  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َرزِينٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد َعْن أَيُّوَب

 اِهللا أَْمَسُح َعلَى اْبُن ُعَماَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى ِفي َبْيِت ُعَماَرةَ الِْقْبلََتْينِ َوأَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ
ولَ اِهللا قَالَ َنَعْم قَالَ َيْوَمْينِ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ َنَعْم َوثَالَثًا قَالَ ثَالَثًا َيا َرُسولَ اهللاِ الُْخفَّْينِ قَالَ َنَعْم قَالَ َيْوًما َيا َرُس

  قَالَ َنَعْم َحتَّى َبلَغَ َسْبًعا ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَما َبَدا لََك
ِلَف ِفيِه َعلَى َيْحَيى ْبنِ أَيُّوَب اختِْالَفًا كَِثًريا قَْد َبيَّْنُتُه ِفي َمْوِضعٍ آَخَر َوَعْبُد الرَّْحَمنِ َهذَا اِإلْسَناُد الَ َيثُْبُت َوقَِد اْخُت

  ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد َوأَيُّوُب ْبُن قَطَنٍ َمْجُهولُونَ كُلُُّهْم َواللَُّه أَْعلَُم

، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي َحْيَوةُ َسِمْعُت َيزِيَد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ -٧٦٦
ى ُعَمَر ثَُه أَنَُّه قَِدَم َعلَْبَن أَبِي َحبِيبٍ َيقُولُ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن الَْحكَمِ َعْن َعِليِّ ْبنِ َرَباحٍ أَنَّ ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ َحدَّ
ةُ ُمْنذُ لَْم َتْنزِْع ُخفَّْيَك فََتذَكَّ ُر كَْم لََك َيا ُعقَْب ْرُت ِمَن الُْجُمَعِة إِلَى بِفَْتحِ ِدَمْشَق قَالَ َوَعلَيَّ ُخفَّاِن فَقَالَ ِلي ُعَم

  الُْجُمَعِة فَقُلُْت ُمْنذُ ثََمانَِيِة أَيَّامٍ قَالَ أَْحَسْنَت َوأََصْبَت السُّنَّةَ

ى ْبَن أَيُّوَب َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َسِمْعت َيْحَي -٧٦٧
ةَ َعْن ُعَمَر بَِهذَا َوقَالَ أََصْبَت السُّ يِّ ْبنِ َرَباحٍ َعْن ُعقَْب نَّةَ َولَم َيذْكُْر َبْيَن َيزِيَد َوَعِليِّ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن َعِل

  ْبنِ َرَباحٍ أََحدًا
ُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ َوَحدَّثََنا أَ -٧٦٨

 أَُخو أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ َيَسارٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن
اِء ْبنِ َيَسارٍ قَالَ َسأَلُْت َمْيُموَن ةَ َزْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق قَالَ قََرأُْت ِكَتاًبا ِلَعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َمَع َعطَ

ا قَالَ َنَعْمعليه وسلم َعنِ الَْمْسحِ قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا كُلَّ َساَعٍة َيْمَسُح اِإلْنَسانُ َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوالَ َيْخلَ   ُعُهَم

فَاِعيُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّ -٧٦٩
َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي إِْسَحاقَ : أَْحَمَد ْبنِ السَّكَنِ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن زَِياٍد سََبالَنُ ، قَاالَ 

 َعِليٌّ َرِضَي اهللا َعْنهُ لَْو كَانَ ِديُن اِهللا بِالرَّأْىِ لَكَانَ َباِطُن الُْخفَّْينِ أََحقَّ بِالَْمْسحِ ِمْن أَْعالَُه َعْن َعْبِد َخْيرٍ قَالَ قَالَ
ا   َولَِكْن َرأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْمَسُح َعلَْيهَِم

ٍد   َواللَّفْظُ ِالْبنِ َمْخلَ



ُن الْقَاِسمِ الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا َحفٌْص َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٧٧٠
ا َحتَّى  ِمْن ظَاِهرِِهَمإِْسحَاَق َعْن َعْبِد َخْيرٍ قَالَ قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اهللا َعْنه كُْنُت أََرى أَنَّ َباِطَن الُْخفَّْينِ أََحقُّ بِالَْمْسحِ

ا   َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْمَسُح ظَاِهَرُهَم

  ِفي التََّيمُّمِ َوالُْوُضوِء ِمْن آنَِيِة الُْمْشرِِكَني
ثَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهْي -٧٧١

َع َرُسولِ اِهللا الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن َزرِيرٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا َرَجاٍء َيقُولُ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُحَصْينٍ قَ الَ كُنَّا َم
ِفي َوْجِه الصُّْبحِ َعرََّس َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم فَأَْدلَُجوا لَْيلََتُهْم َحتَّى إِذَا كَاُنوا

ِه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي  الَ ُيوِقظُ فََغلََبْتُهْم أَْعُيُنُهْم َحتَّى اْرَتفََعِت الشَّْمُس فَكَانَ أَوَّلَ َمنِ اْسَتْيقَظَ ِمْن َمَناِم اللَُّه َعْنُه َوكَانَ 
ِمْن َمَناِمِه أََحٌد َحتَّى َيْسَتْيِقظَ النَّبيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فَاْسَتْيقَظَ ُعَمُر فَقََعَد َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا اْسَتْيقَ ظَ فََرأَى الشَّْمَس ِعْنَد َرأِْسِه َوَجَعلَ ُيكَبُِّر َوَيْرفَُع َصْوَتُه َحتَّى اْسَتْيقَظَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّ
فََساَر َشْيئًا َحتَّى إِذَا اْبَيضَِّت الشَّْمُس َنَزلَ فََصلَّى بَِنا َواْعَتَزلَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ لَْم ُيَصلِّ ، غَْت قَالَ اْرَتِحلُوا قَْد َبَز

ا َمَنَعَك أَنْ ُتَصلَِّي َمَعَنا قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا أََصاَب تْنِي َجَناَبةٌ فَأََمَرُه أَنْ َيَتَيمََّم الصَِّعيدَ َمَعَنا فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ َيا فُالَنُ َم
  ، ثُمَّ فََصلَِّي فََعجِلَنِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َركْبٍ َبْيَن َيَدْيِه أَطْلُُب

  ٍة رِْجلَْيَها َبْيَن َمَزاَدَتيْنِالَْماَء َوقَْد َعِطْشَنا َعطًَشا َشِديًدا فََبْيَنَما َنْحُن َنِسُري إِذَا َنْحُن بِاْمَرأٍَة َساِدلَ

ا اْنطَِلِقي إِلَى قُلَْنا لََها أَْيَن الَْماُء قَالَْت أَْيَهاَت أَْيَهاَت الَ َماَء قُلَْنا كَْم َبْيَن أَْهِلِك َوَبْيَن الَْماِء قَالَْت َي ْوٌم َولَْيلَةٌ قُلَْن
ا َرُس ولُ اِهللا فَلَْم ُنْمِلكَْها ِمْن أَْمرَِها َشْيئًا َحتَّى اْسَتقَْبلَْنا بَِها َرُسولَ اِهللا َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت َوَم

بَِمَزاَدَتْيَها فََمجَّ ِفي  صلى اهللا عليه وسلم فََحدَّثَْتُه بِِمثْلِ الَِّذي َحدَّثَْتَنا غَْيَر أَنََّها َحدَّثَْتُه أَنََّها ُمْؤِتَمةٌ قَالَ فَأََمَر
َصاِحَبَنا غَْيَر أَنَّا لَْم َنْسقِ  الََوْينِ فََشرِْبَنا ِعطَاًشا أَْرَبِعَني َرُجالً حَتَّى َروِيَنا َوَمْألَنا كُلَّ ِقْرَبٍة َمَعَنا َوإَِداَوٍة َوغَسَّلَْناالَْعْز

َع لََها ِمَن الِْكَسرِ َوالتَّْمرِ َحتَّى َصرَّ لََها صُرَّةً َبِعًريا َوِهَي َتكَاُد َتَتَصدَُّع ِمَن الَْماِء ، ثُمَّ قَالَ لََنا َهاُتوا َما ِعْنَدكُْم  فََجَم
لَقَْد لَِقيُت أَْسَحَر النَّاسِ أَْو  فَقَالَ اذَْهبِي فَأَطِْعِمي ِعَيالَِك َواْعلَِمي أَنَّا لَْم َنْرَزأْ ِمْن َماِئِك َشْيئًا فَلَمَّا أََتْت أَْهلََها قَالَْت

اُهَو َنبِيٌّ كََما َزَع ُه ذَِلَك الصِّْرَم بِِتلَْك الَْمْرأَِة فَأَْسلََمْت َوأَْسلَُمو   ُموا فََهَدى اللَّ
  أَْخَرَجُه الُْبَخارِيُّ َعْن أَبِي الَْولِيِد بَِهذَا اِإلْسَناِد

  َوأَْخَرَجُه ُمْسِلٌم َعْن أَْحَمَد َعْن أَبِي َعِليٍّ الَْحَنِفيِّ َعْن َسلْمِ ْبنِ َزرِيرٍ

َراِشٍد قَالَ ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن وَحدَّ -٧٧٢
 عليه وسلم ذَاَت َسِمْعُت أََبا َرَجاٍء الُْعطَارِِديَّ قَالَ َسِمْعُت ِعْمَرانَ ْبَن ُحَصْينٍ قَالَ َساَر بَِنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا

ْم ، ثُمَّ اْسَتْيقَظَ أَُبو َبكْرٍ لَْيلٍَة ، ثُمَّ َعرَّْسَنا فَلَْم َنْسَتْيِقظْ إِالَّ بَِحرِّ الشَّْمسِ فَاْسَتْيقَظَ ِمنَّا ِستَّةٌ قَْد َنِسيُت أَْسَماَءُه
ولُ لََعلَّ اللََّه أَنْ َيكُونَ اْحَتَبَسُه ِفي َحاَجِتِه فََجَعلَ فََجَعلَ َيْمَنُعُهْم أَنْ ُيوِقظُوا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَيقُ

ا فَقَالَ َرُسولُ اِهللا أَُبو َبكْرٍ ُيكِْثُر التَّكْبَِري فَاْسَتْيقَظَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا ذََهَبْت َصالَُتَن
ُتكُْم اْرَتِحلُوا ِمْن َهذَا الَْمكَاِن فَاْرَتَحلَ فََساَر قَرِيًبا ، ثُمَّ َنَزلَ فََصلَّى فَقَالَ أََما صلى اهللا عليه وسلم لَْم َتذَْهْب َصالَ

َك أَنْ ُتَصلَِّي قَإِنَّ اللََّه قَْد أََتمَّ َصالََتكُْم قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا فَإِنَّ فُالًَنا لَْم ُيَصلِّ َمَعَنا فَقَالَ لَُه َما َيْمَن الَ َيا َرُسولَ اِهللا ُع



 صلى اهللا عليه وسلم أََصاَبْتنِي َجَناَبةٌ قَالَ فََتَيمَّمِ الصَِّعيَد َوَصلِّْه فَإِذَا قََدْرَت َعلَى الَْماِء فَاغَْتِسلْ َوَبَعثَ َرُسولُ اِهللا
ي طَلَبِ الَْماِء َوَمَع كُلِّ إِْنَساٍن ِمنَّا إَِداَوةٌ ِمثْلُ أُذَُنىِ ا   َألْرَنبِ َبْيَن جِلِْدِهَعِليا ِف

نََّهاُر َولَْم َيجِْد َماًء َوثَْوبِِه فَإِذَا َعِطَش َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْبَتَدْرنَاُه بِالَْماِء فَاْنطَلََق َحتَّى اْرَتفََع َعلَْيِه ال
  ذَا اْمَرأَةٌ َبْيَن َمَزاَدَتْين َماٍءفَإِذَا َشْخٌص قَالَ َعِليٌّ َمكَاَنكُْم َحتَّى َنْنظَُر َما َهذَا قَالَ فَإِ

لَِتي َجِميًعا َوقَْد أَْصَبَحْت فَِقيلَ لََها َيا أََمةَ اِهللا أَْيَن الَْماُء قَالَْت الَ َماَء َواللَِّه لَكَمِ اْسَتقَْيُت أَْمسِ فَِسْرُت َنَهارِي َولَْي
ُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت َوَمْن َرُسولُ اِهللا قَالُوا ُمَحمٌَّد َرُسولُ إِلَى َهِذِه السَّاَعِة قَالُوا لََها اْنطَِلِقي إِلَى َر

ه وسلم اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت َمْجُنونُ قَُرْيشٍ قَالُوا إِنَُّه لَْيَس بَِمْجُنوٍن َولَِكنَُّه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا علي
َدُعونِي فََواللَّ ٍة قَْد َخِشيُت أَنْ الَ أُْدرِكَُهْم َحتَّى َيُموَت قَالَْت َيا َهُؤالَِء  ِه لَقَْد َتَركُْت ِصْبَيةً ِلي ِصَغاًرا ِفي غَُنْيَم

أََمَر بِالَْبِعريِ َبْعُضُهْم ِمَن الَْعطَشِ فَلَْم ُيَملِّكُوَها ِمْن َنفِْسَها َشْيئًا َحتَّى أََتْوا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِها فَ
َعُه إِفَ ا بِإَِناٍء َعِظيمٍ فََمَألُه ِمَن الَْماِء ، ثُمَّ َدفَ لَى الُْجُنبِ فَقَالَ اذَْهْب أُنِيَخ ، ثُمَّ َحلَّ الَْمزَاَدةَ ِمْن أَْعالََها ، ثُمَّ َدَع

الَ إَِناٍء إِالَّ ، ثُمَّ َشدَّ  فَاغَْتِسلْ قَالَ َواْيُم اِهللا َما َتَركَْنا ِمْن إَِداَوٍة ، َوالَ ِقْرَبٍة ، َو َمَألُه ِمَن الَْماِء َوِهَي َتْنظُُر قَالَ 
  الَْمَزاَدةَ ِمْن أَْعالََها

ا َنقََص ِمْن َماِئ ِك فََواللَِّه إِنْ لَْم َيكُنِ اللَُّه َزاَد ِفيِه َم َدَعا لََها بِِكَساٍء َوَبَعثَ الَْبِعريِ َوقَالَ َيا َهِذِه ُدوَنِك َماَء ِك قَطَْرةٌ َو
ْوبِ َوالْقَْبَضِة ِمَن ُه ، ثُمَّ قَالَ لََنا َمْن كَانَ ِعْنَدُه َشْيٌء فَلَْيأِْت بِِه فََجَعلَ الرَُّجلُ َيجِيء بَِخلَقِ النَّْعلِ َوَخلَقِ الثَّفَُبِسطَ

ْوِمَها فَأَْخَبَرْتُه قَالَ الشَِّعريِ َوالْقَْبَضِة ِمَن التَّْمرِ َوالْفَلْقَِة ِمَن الُْخْبزِ َحتَّى َجَمَع لََها ذَِلَك ، ثُمَّ أَ ْوكَاُه لََها فََسأَلََها َعْن قَ
ُجلَْينِ إِمَّا أَنْ َيكُونَ فَاْنطَلَقَْت َحتَّى أََتْت قَْوَمَها قَالُوا َما َحَبَسِك قَالَْت أََخذَنِي َمْجُنونُ قَُرْيشٍ َواللَِّه إِنَُّه َألَحُد الرَّ

ْعنِي السََّماَء َواَألْرَض أَْو إِنَُّه لََرُسولُ اِهللا َحقًّا قَالَ فََجَعلَْت َخْيلُ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا أَْسَحَر َمْن َبْيَن َهِذِه َوَهِذِه َت
إِالَّ قَْد ى َهذَا الرَُّجلَ عليه وسلم ُتِغُري َعلَى َمْن َحْولَُهْم َوُهْم آِمُنونَ قَالَ فَقَالَِت الَْمْرأَةُ ِلقَْوِمَها أَْي قَْومِ َواللَِّه َما أََر

َعلَْيكُْم َهلْ لَكُْم ِفي َخْيرٍ َشكََر لَكُْم َما أََخذَ ِمْن َماِئكُْم أَالَ َتَرْونَ أَنَُّه ُيَغُري َعلَى َمْن َحْولَكُْم َوأَْنُتْم آِمُنونَ الَ ُيَغاُر 
لَ  فََجاَءْت َتُسوُق بِثَالَِثَني أَْهلِ َبْيٍت َحتَّى بَاَيُعوا قَالُوا َوَما ُهَو قَالَْت َنأِْتي َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَُنْسِلُم قَا

ا   َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأَْسلَُمو

َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ِخَداشٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن َوالْقَاِسُم اْبَنا إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  -٧٧٣
َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُحَصْينٍ الُْخَزاِعيُّ قَالَ كُنَّا : فَزَارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْوٌف اَألْعَرابِيُّ َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ ، قَالَ الْ

ي َسفَرٍ َوإِنَّا َسَرْيَنا ذَاَت لَْيلٍَة َحتَّى إِذَا كَانَ  ةَ َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِف ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ َوقَْعَنا ِتلَْك الَْوقَْع
ا أَْيقَظََنا إِالَّ َحرُّ الشَّْمسِ ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه َوقَالَ ةَ ِعْنَد الُْمَساِفرِ أَْحلَى ِمْنَها فََم ِفيِه فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى  ، َوالَ َوقَْع

َمَعَنا قَالَ أََصاَبْتنِي َجَناَبةٌ َيا َرُسولَ اِهللا ، َوالَ َماَء فَقَالَ َعلَْيَك بِالصَِّعيِد فَإِنَُّه  اهللا عليه وسلم َيا فُالَنُ َما لََك لَْم ُتَصلِّ
ِه ِمْن أَفَْواِه الَْمَزاَدَت ْينِ ، ْينِ أَوِ السَِّطيَحَتَيكِْفيَك َوقَالَ ِفيِه أَْيًضا َدَعا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِإَِناٍء فَأَفَْرغَ ِفي

هَِما فَأَْوكَأَُها َوأَطْلََق الَْعَزاِلَي َوُن وِدَي ِفي النَّاسِ أَِن اْسقُوا ثُمَّ َتَمْضَمَض ، ثُمَّ أََعاَدُه ِفي اِإلَناِء ، ثُمَّ أََعاَد ِفي أَفَْواِه
لَ الَِّذي أََصاَبْتُه الَْجَناَبةُ إَِناًء ِمْن َماٍء َوقَالَ َواْسَتقُوا فََسقَى َمْن َسقَى َواْسَتقَى َمنِ اْسَتقَى َوآِخُر ذَِلَك أَنْ أَْعطَى الرَُّج

َع َوإِنَُّه لَُيَخيَّلُ إِلَْيَنا أَنََّها أََشدُّ أَفْرِغُْه َعلَْيَك َوِهَي قَاِئَمةٌ َتْنظُُر إِلَى َما ُيْصَنُع بَِماِئَها َواْيُم اِهللا لَقَْد أَقْلََع َعْنَها ِحَني أَقْلَ
َر َباِقَي الَْحِديِث َنْحوَُهَمٍأل ِممَّا كَ   اَنْت َحْيثُ اْبُتِدَئ ِفيَها َوذَكَ



ونَ أَْخَبَرَنا ُشْعَبةُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد أَُخو كَْرَخَوْيِه أَْخَبَرَنا َيزِيُد ْبُن َهاُر -٧٧٤
َزاذَانَ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي الرَُّجلِ َيكُونُ ِفي السَّفَرِ فَُتِصيُبُه الَْجنَاَبةُ َوَمَعُه الَْماُء  َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ َعْن

  الْقَِليلُ َيَخاُف أَنْ َيْعطََش قَالَ َيَتَيمَُّم ، َوالَ َيْغَتِسلُ
ْبنِ أَبِي َمذُْعورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِ -٧٧٥ و 

  َم ، ثُمَّ َصلَّى َعلَْيَهاُمْسِلمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه أُِتَي بَِجَناَزٍة َوُهَو َعلَى غَْيرِ ُوُضوٍء فََتَيمَّ
َنا طَلَْحةُ ْبُن دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َسْعٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََح -٧٧٦

ثَابٍِت بِِه َسلََس الَْبْولُ فَكَانَ  َيْحَيى أَْخَبَرنِي يُوُنُس ْبُن َيزِيَد َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْيٍد قَالَ كَانَ َزْيُد ْبُن
َو َيْخُرُج ِمْنُه   ُيَدارِي َما غَلََب ِمْنُه فَلَمَّا غَلََبُه أَْرَسلَُه َوكَانَ ُيَصلِّي َوُه

بََرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخ -٧٧٧
ِه َتَوضَّأَ َخارَِجةَ ْبنِ َزْيٍد قَالَ كَُبَر َزْيُد ْبُن ثَابٍِت َحتَّى َسلََس ِمْنُه الَْبْولُ فَكَانَ ُيَدارِيِه َما اْسَتطَاَع فَإِذَ ا غَلََب َعلَْي

  َوَصلَّى

ثََنا أَْحَمُد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّ -٧٧٨
  ا كَانَ ُمْبَتلًىَسِعيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ لَْو َسالَ َعلَى فَِخِذي َما اْنَصَرفُْت قَالَ ُسفَْيانُ َيْعنِي الَْبْولَ إِذَ

  َعلَى الُْخفَّْينِ بَِغْيرِ َتْوِقيٍتِفي الَْمْسحِ 
َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا -٧٧٩

ِد ْبنِ زَِياٍد َعْن ُزَيْيِد ْبنِ الصَّلِْت قَالَ َس َر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ إِذَا َتَوضَّأَ أََحُدكُْم َولَبَِس ُخفَّْيِه َعْن ُمَحمَّ ِمْعُت ُعَم
ا إِنْ َشاَء إِالَّ ِمْن َجَناَبٍة ا ، َوالَ َيْخلَْعُهَم   فَلَْيْمَسْح َعلَْيهَِما َولُْيَصلِّ ِفيهَِم

 ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َوثَابٍِت َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َوَحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا -٧٨٠
ُه   ِمثْلَ

  قَالَ اْبُن َصاِعٍد َوَما َعِلْمُت أَنَّ أََحًدا َجاَء بِِه إِالَّ أََسُد ْبُن ُموَسى
ُوَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ ْبُن َداُوَد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ِمقَْداُم ْبُن َدا -٧٨١

لَ إِذَا َتَوضَّأَ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َوثَابٍِت َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَا
ا إِنْ َشاَء إِالَّ ِمْن َجَناَبٍةأََحُدكُْم َولَبَِس ُخفَّْيِه فَلْ   ُيَصلِّ ِفيهَِما َولَْيْمَسْح َعلَْيهَِما ، ثُمَّ الَ َيْخلَْعُهَم

ٍذ َداٌر َوبِْشُر ْبُن ُمَعاَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم الُْمْسَتْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا ُبْن -٧٨٢
  الَْعقَِديُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن أََبانَ قَالُوا ،

َمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا الُْمهاجُِر ْبُن َمْخلٍَد أَُبو َمْخلٍَد َعْن َعْبِد الرَّْح
ِه ُه َرخََّص ِللُْمَساِفرِ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ َولََياِلَيُهنَّ َوِللُْمِقيمِ َيْوًما َولَْيلَةً إِذَا َتطَهََّر فَلَبَِس ُخفَّْيَعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ

ا   أَنْ َيْمَسَح َعلَْيهَِم
َحاُب بُْنَدارٍ َعْنُه َوأَْصَحاُب ُمَحمَِّد ْبنِ َوكَذَِلَك َرَواُه َيحَْيى ْبُن َحِكيمٍ الُْمقَوُِّم َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ َوكَذَِلَك َرَواُه أَْص



ِه   أََبانَ الَْبلِْخيِّ َعْنُه بُِمَتاَبَعِة اْبنِ ُخَزْيَمةَ َعلَى قَْوِلِه فَلَبَِس ُخفَّْي
َياٍث َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغ -٧٨٣

ْو كَانَ الدِّيُن بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَْسفَلُ الُْخ فِّ أَْولَى بِالَْمْسحِ ِمْن إِْسحَاَق َعْن َعْبِد َخْيرٍ قَالَ قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَ
ِهأَْعالَُه لَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْمَسُح َع رِ ُخفَّْي   لَى ظَاِه

مَّاٍد َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُيوُسَف ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َح -٧٨٤
لَ أََمَرنِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخاِلٍد َعْن َزْيِد ْبنِ َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَّ ُه َعْنُه قَا

  بِالَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّيْنِ
َحدَّثََنا أَُبو ُعَماَرةَ ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْمْهِديِّ ، َحدَّثََنا َعْبُدوُس ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ  -٧٨٥

صلى اهللا عليه اُر ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيِّ َماِلٍك الَْعطَّ
  وسلم كَانَ َيْمَسُح َعلَى الَْجَبائِرِ

  الَ َيِصحُّ َمْرفُوًعا َوأَُبو ُعَماَرةَ َضِعيٌف جِدا
ِهللا ْبُن َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َخلُْدونَ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اَحدَّثََنا أَُبو  -٧٨٦

، َعْمرٍو َعْن َزْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ َعْن َحمَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َواَألْسَوِد ِفي الرَُّجلِ َيَت َوضَّأُ َوَيْمَسُح َعلَى ُخفَّْيِه 
  ثُمَّ َيْخلَُعُهَما قَاالَ َيْغِسلُ رِْجلَْيِه

  كتاب احليض
َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َماِلٌك  -٧٨٧
و َرْوقٍ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخَبَرنََا اْبُن َوْهبٍ أَنَّ َماِلكًا أَْخَبَرُه َوَحدَّثََنا أَُبالنَّ

َحدَّثََنا َماِلٌك َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد  ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َخالٍَّد ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ،
َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف أَْخَبَرَنا َماِلٌك َعْن : الصََّمِد ْبنِ الُْمْهَتِدي ، َوُمَحمَُّد ْبُن َبْدرٍ ، قَاالَ 

ْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت قَالَْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ َياَرُسولِ اِهللا إِنِّي الَ أَطُْهُر أَفَأََدُع ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َع
َضةُ لَِت الَْحْيالصَّالَةَ قَالَْت فَقَالَ لََها َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنََّما ذَِلَك ِعْرٌق َولَْيَس بِالَْحْيَضِة فَإِذَا أَقَْب

ِك الدََّم َوَصلِّي   فَاْتُرِكي الصَّالَةَ فَإِذَا ذََهَب قَْدُرَها فَاغِْسِلي َعْن

، َوَيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، قَاالَ  -٧٨٨ َحدَّثََنا َيحَْيى : َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ 
ثََنا الُْحَسْيُن انُ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّْبُن َسِعيٍد الْقَطَّ

 -َوقَالَ َيْحَيى أَْخَبَرنِي أَبِي  -يِه ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا اْبُن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِ
ِهللا إِنِّي َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َجاَءْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت َيا َرُسولَ ا

ا ذَِلِك ِعْرٌق َولَْيَس بِالَْحْيضِ فَإِذَا أَقَْبلَْت َحْيَضُتِك فََدِعي اْمَرأَةٌ أُسَْتَحاُض ، فَالَ أَطُْهُر أَفَأََدُع الصَّالَةَ قَالَ الَ إِنََّم
ي   الصَّالَةَ َوإِذَا أَْدبََرْت فَاغِْسِلي َعْنِك الدََّم ، ثُمَّ اغَْتِسِل

َك بِالَْحْيضِ إِنََّما ذَِلِك ِعْرٌق فَإِذَا َهذَا َحِديثُ أَبِي ُمَعاوَِيةَ َوقَالَ َيْحَيى َوأَُبو أَُساَمةَ أَفَأََدُع الصَّالَةَ قَالَ لَْيَس ذَِل



ِك الدََّم َوَصلِّيأَقَْبلَِت الَْحْيَضةُ فََدِعي الصَّالَةَ َوإِذَا أَْدَبَرْت فَاغَْتِسِلي َوَصلِّي َوقَالَ َيْحَيى َوإِذَا أَْدبََرْت فَاغِْس   ِلي َعْن
  َتَوضَِّئي ِلكُلِّ َصالٍَة َحتَّى َيجِيَء ذَِلَك الَْوقُْت َزاَد أَُبو ُمَعاوَِيةَ قَالَ ِهَشاٌم قَالَ أَبِي ، ثُمَّ

بِي َعِديٍّ َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَ -٧٨٩
ةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت أَبِي ُحَبْيشٍ أَنََّها كَاَنْت ُتْسَتحَاُض فَقَالَ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َحدَّثَنِي اْبُن ِش َهابٍ ، َعْن ُعْرَو

َدُم الَْحْيضِ فَإِنَُّه َدٌم أَْسَوُد ُيْعَرُف فَإِذَا كَانَ ذَِلَك فَأَْمِس  ِكي َعنِ الصَّالَِةلََها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ 
  َوإِذَا كَانَ اآلَخُر فََتَوضَِّئي َوَصلِّي فَإِنََّما ُهَو ِعْرٌق

، ثُمَّ -٧٩٠  َحدَّثََناُه َبْعُد ِحفْظًا َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ بَِهذَا إِْمالًَء ِمْن ِكَتابِِه 
ِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحَبْيشٍ كَاَنْت ُتْسَتَحاضُ  ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ فَا

انَ ذَِلَك فَأَْمِسِكي   َعنِ الصَّالَِةقَالَت فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ َدَم الَْحْيضِ َدُم أَْسَوُد ُيْعَرُف فَإِذَا كَ
  َوإِذَا كَانَ اآلَخُر فََتَوضَِّئي َوَصلِّي

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  - ِقَراَءةً َعلَْيِه  -َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى  -٧٩١
ِطَمةَ  ةَ َعْن فَا بِْنِت أَبِي ُحَبْيشٍ أَنََّها كَاَنْت ُتْسَتحَاُض فَقَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ َعْمرٍو َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَو

ِة َوإِذَا كَانَ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ َدُم الَْحْيضِ فَإِنَُّه َدٌم أَْسَوُد ُيْعَرُف فَإِذَا كَانَ ذَِلَك فَأَْمِسِكي َعنِ الصَّالَ
ٌقاآلَخُر فََتَوضَِّئي َوَصلِّي فَإِنَّ   َما ُهَو ِعْر

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو َعنِ : قَالَ أَُبو ُموَسى َهكَذَا َحدَّثََناُه اْبُن أَبِي َعِديٍّ ِمْن أَصل ِكَتابِِه َوَحدَّثََنا بِِه ِحفْظًا ، قَالَ 
ةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِ ي ُحَبْيشٍ فَذَكََر ِمثْلَُه َوقَالَ فَإِذَا كَانَ اآلَخُر فََتَوضَِّئي اْبنِ ِشَهابٍ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَو

  َوَصلِّي قَطْ

دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َساِلمٍ ، َح -٧٩٢
ْرَوةَ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت أَبِي ُحَبْيشٍ أَنََّها كَاَنْت ُتْسَتحَاُضأَبِي َعِديٍّ َع  ْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُع

ا كَانَ اآلَخُر إِذَفَقَالَ لََها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ َدُم الَْحْيضِ َدًما أَْسَوَد ُيْعَرُف فَأَْمِسِكي َعنِ الصَّالَِة فَ
َو الِْعْرُق   فََتَوضَِّئي َوَصلِّي فَإِنََّما ُه

ُسفَْيانُ َعْن أَيُّوَب َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا  -٧٩٣
ْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحَبْيشٍ كَاَنْت  السَّْخِتَيانِيِّ َعْن ُسلَ

قَالَ ُتْسَتحَاُض َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلَْت لََها أُمُّ َسلََمةَ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَ
إِذَا َخلَفَْت ذَِلَك دَّةَ اللََّياِلي َواألَيَّامِ الَِّتي كَاَنْت َتحِيُضُهنَّ َوقَْدَرُهنَّ ِمَن الشُُّهورِ فَلَْتْتُرِك الصَّالَةَ ِلذَِلَك فَِلَتْنظُْر ِع

  فَلَْتْغَتِسلْ َولَْتَتَوضَّأْ َولَْتْسَتثِْفْر ، ثُمَّ ُتَصلِّ

ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد  -٧٩٤
بِْنِت يه وسلم ِلفَاِطَمةَ َعْبُد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ اْسَتفَْتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عل

  أَبِي ُحَبْيشٍ فَقَالَ َتَدُع الصَّالَةَ قَْدَر أَقَْراِئَها ، ثُمَّ َتغَْتِسلُ َوُتَصلِّي
   الصَّالَةََوَرَواُه ُوَهْيٌب َعْن أَيُّوَب َعْن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ بَِهذَا َوقَالَ َتْنَتِظُر أَيَّاَم َحْيِضَها َوَتَدُع



َعْبُد اِهللا ْبُن ُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن َزْنجََوْيِه ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْب -٧٩٥
وُب َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ فَاِطَمةَ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّ

 َسلََمةَ َتْسأَلُ لََها النَّبِيَّ بِْنَت أَبِي ُحَبْيشٍ اْسُتحِيَضْت َحتَّى كَانَ الِْمْركَُن ُيْنقَلُ ِمْن َتْحِتَها َوأَْعالَُه الدَُّم قَالَ فَأََمَرْت أُمَّ
  ةَ أَيَّاَم أَقَْراِئَها ، ثُمَّ َتْغَتِسلُ َوَتْسَتثِْفُر بِثَْوبٍ َوُتَصلِّيصلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َتَدُع الصَّالَ

ِطَمةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثَنِي َجدِّي ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َعْن أَيُّوَب َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ -٧٩٦  أَنَّ فَا
ْو قَالَ ُسِئلَ لََها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِْنَت أَبِي ُحَبْيشٍ اْسُتِح يَضْت فََسأَلَْت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَ

  لِّيفَأََمَرَها أَنْ َتَدَع الصَّالَةَ أَيَّاَم أَقَْراِئَها َوأَنْ َتْغَتِسلَ ِفيَما ِسَوى ذَِلَك َوَتْسَتثِْفَر بِثَْوبٍ َوُتَص
افَِقيلَ ِلُسلَْيَمانَ أََي يَما َسِمْعَن   ْغَشاَها َزْوُجَها فَقَالَ إِنََّما َنقُولُ ِف

، َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ ْبُن  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم -٧٩٧
  نِ ُجَرْيجٍ َعْن َعطَاٍء قَالَ الَْحْيُض َخْمَس َعْشَرةَُمَهلَْهلٍ َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اْب

َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسْعٍد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن  -٧٩٨
ةََيْحَيى ْبُن آَدَم َعْن ُمفَضَّلٍ َواْبنِ الُْم ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َعطَاٍء قَالَ أَكْثَُر الَْحْيضِ َخْمَس َعْشَر   َباَرِك َعْن ُسفَْيانَ 

الرَّبِيُع ْبُن ُصَبْيحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا  -٧٩٩
  ْن َعطَاٍء قَالَ الَْحْيُض َخْمَس َعْشَرةََع

، َحدَّثََنا َحفٌْص َعْن  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم -٨٠٠
  ْشَرةَأَْشَعثَ َعْن َعطَاٍء قَالَ أَكْثَُر الَْحْيضِ َخْمَس َع

ُت َعلَى َمْعِقلِ ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو إِبَْراِهيَم الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا النُّفَْيِليُّ قَالَ قََرأْ -٨٠١
ْبنِ أَبِي َرَباحٍ قَالَ أَْدَنى َوقِْت الَْحْيضِ َيوٌْم   ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعطَاِء 

  و إِْبَراِهيَم إِلَى َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ كَانَ َيذَْهُب أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ َوكَانَ َيْحَتجُّ بِهَِماقَالَ أَُب
ثََنا ُن آَدَم َوَحدََّحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْب -٨٠٢

، َحدَّثََن ا َشرِيٌك قَالَ ِعْنَدَنا اْمَرأَةٌ إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم 
  َتِحيُض َخْمَس َعْشَرةَ ِمَن الشَّْهرِ َحْيًضا ُمْسَتِقيًما َصِحيحًا

ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد قَالَ َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن ُمْصَعبٍ قَالَ َسِمْعُت َحدَّثََنا الْ -٨٠٣
  اَألْوَزاِعيَّ َيقُولُ ِعْنَدَنا اْمرَأَةٌ َتِحيُض غَْدَوةً َوَتطُْهُر َعِشيَّةً

دَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم َعْن َشرِيٍك َوَحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْحنَّاطُ ، َح -٨٠٤
  قَالَ أَكْثَُر الَْحْيضِ َخْمَس َعْشَرةَ

رَّقِّيُّ َعْن َهاُرونَ ْبنِ َحدَّثََنا َيْزَداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َحيَّانَ ال -٨٠٥
َوَخْمٌس َوِستٌّ َوَسْبٌع  زَِياٍد الْقَُشْيرِيِّ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ الَْحْيُض ثَالَثٌ َوأَْرَبٌع

  َوثََماٍن َوِتْسٌع َوَعْشٌر فَإِنْ َزاَد فَهَِي ُمْسَتَحاَضةٌ
َو َضِعيُف الَْحِديِث َولَْيَس ِلَهذَا الَْحِديِث ِعْنَد لَْم َيْروِِه  َعنِ اَألْعَمشِ بَِهذَا اِإلْسَناِد غَْيُر َهاُرونَ ْبنِ زَِياٍد َوُه



  الْكُوِفيَِّني أَْصلٌ َعنِ اَألْعَمشِ َواللَُّه أَْعلَُم
يٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعنِ الَْجلِْد ْبنِ أَيُّوَب َحدَّثََنا َيْزَداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِع -٨٠٦

ٌرَعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعْن أََنسٍ قَالَ الْقُُرُء ثَالَثٌ َوأَْرَبٌع َوَخْمٌس َوِستٌّ َوَسْبٌع َوثََماٍن َوِتْسٌع َوَع   ْش
الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ َوَحدَّثََنا َيْزَداُد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد  -٨٠٧

ةَ َجلُْد ْبُن الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َحْربٍ النَّْهِديُّ الُْمالَِئيُّ ، َحدَّثََنا الْ أَيُّوَب َعْن ُمَعاوَِي
ٌر   ْبنِ قُرَّةَ َعْن أََنسٍ قَالَ الَْحْيُض ثَالَثٌ َوأَْرَبٌع َوَخْمٌس َوِستٌّ َوَسْبٌع َوثََماٍن َوِتْسٌع َوَعْش

دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َوَح -٨٠٨
ةَ َعْن أََنسٍ َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ الَْجلِْد ْبنِ أَيُّوَب َع ةَ ْبنِ قُرَّ ْن ُمَعاوَِي

  َرةٌقَالَ أَْدَنى الَْحْيضِ ثَالَثَةٌ َوأَقَْصاُه َعْش
  قَالَ َوِكيٌع الَْحْيُض ثَالَثٌ إِلَى َعْشرٍ فََما َزاَد فَهَِي ُمْسَتَحاَضةٌ

يعِ ْبنِ َصبِيحٍ َعْن َحدَّثََنا َيْزَداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ َعنِ الرَّبِ -٨٠٩
َع أََنًسا    َيقُولُ الَ َيكُونُ الَْحْيُض أَكْثََر ِمْن َعْشَرٍةَمْن َسِم

ْن ُسفَْيانَ قَالَ أَقَلُّ َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ َحدَّثَنِي َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي ُعثَْمانَ الرَّازِيُّ َع -٨١٠
  الْحَْيضِ ثَالَثٌ َوأَكْثَُرُه َعشٌْر

ْبَراهِيُم ْبُن ثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد ْبُن ُموَسى ْبنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا إَِحدَّ -٨١١
َر َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ  الُْمْنِذرِ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َداُوَد َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم

  قَالَ ِهَي َحاِئٌض ِفيَما َبْيَنَها َوَبْيَن َعْشَرٍة فَإِذَا َزاَدْت فَهَِي ُمْسَتَحاَضةٌ

َد ْبَن َحْنَبلٍ ُيْنِكُر َحِديثَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ قَالَ َرأَْيُت أَْحَم -٨١٢
اْسُتِحيَضْت أُمُّ َولٍَد الَْجلِْد ْبنِ أَيُّوَب َهذَا َوَسِمْعُت أَْحَمَد ْبَن َحْنَبلٍ َيقُولُ لَْو كَانَ َهذَا َصِحيًحا لَْم َيقُلِ اْبُن ِسريِيَن 

  َألَنسِ ْبنِ َماِلٍك فَأَْرَسلُونِي أَْسأَلُ اْبَن َعبَّاسٍ
الَ ذََهْبُت ثََنا الَْحَسُن ْبُن َرِشيقٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد قََحدَّ -٨١٣

ِظُر ثَالَثًا َخْمًسا َسْبًعا َعْشًرا أََنا َوَجرِيُر ْبُن َحازِمٍ إِلَى الَْجلِْد ْبنِ أَيُّوَب فََحدَّثََنا بَِهذَا الَْحِديِث ِفي الُْمْسَتحَاَضِة َتْنَت
  فَذََهْبَنا ُنَوقِّفُُه فَإِذَا ُهَو الَ َيفِْصلُ َبْيَن الَْحْيضِ َواِالْسِتحَاضَِة

َنا ِهَشاُم ْبُن ثََحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّ -٨١٤
ةَ َعْن أََنسٍ قَالَ الَْحاِئُض َتْنَتِظُر ثَالَثَ ةَ ْبنِ قُرَّ ةَ أَيَّامٍ أَْو أَْرَبَعةً أَْو َخْمَسةً َحسَّانَ َوَسِعيٌد َعنِ الَْجلِْد ْبنِ أَيُّوَب َعْن ُمَعاوَِي

  َتَحاَضةٌ َوَتْغَتِسلُ َوُتَصلِّيإِلَى َعْشَرِة أَيَّامٍ فَإِذَا َجاَوَزْت َعْشَرةَ أَيَّامٍ فَهَِي ُمْس
ثَ َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َخالَُّد ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ َعْن أَْشَع -٨١٥

، َوالَ ثَالَثَِة أَيَّامٍ َحتَّى َتْبلُغَ َعْشَرةَ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ قَالَ الَ َتكُونُ الَْمْرأَةُ ُمْسَتَحا الَ َيْوَمْينِ  َضةً ِفي َيْومٍ ، َو
  أَيَّامٍ فَإِذَا َبلََغْت َعْشَرةَ أَيَّامٍ كَاَنْت ُمْسَتَحاَضةً



ا َعْبُد الَْوهَّابِ أَخَْبَرَنا ِهَشاُم ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََن -٨١٦
ثَْمانَ ْبَن أَبِي الَْعاصِ الثَّقَِفيَّ قَالَ الْحَاِئُض إِذَا َجاَوَزْت َعْشَرةَ أَيَّامٍ فَ هَِي بَِمْنزِلَِة َحسَّانَ َعنِ الَْحَسنِ أَنَّ ُع

  الُْمْسَتحَاَضِة َتْغَتِسلُ َوُتَصلِّي
، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم -٨١٧ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم 

يِّ ْبنِ ٍت َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد  ثَابُِمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعِل
  َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ الَْحْيُض ثَالَثَ َعْشرَةَ

ِخَداشٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ أَبِي -٨١٨
َري اْمَرأَِة َمطَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن قَِم َعمَّاُر ْبُن

ا َرُسولَ اِهللا إِنِّي َمْسُروقٍ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحَبْيشٍ أََتْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت َي
ا َجاَوْزِت فَاغَْتِسِلي اْمَرأَةٌ أُسَْتَحاُض فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنََّما ذَاَك ِعْرٌق فَاْنظُرِي أَيَّاَم أَقَْراِئِك فَإِذَ

  َواْسَتْنِقي ، ثُمَّ َتَوضَِّئي ِلكُلِّ َصالٍَة
ُهَو َضِعيٌف َعْن أَبِي ُيوُسَف َوالَِّذي ِعْنَد النَّاسِ َعْن إِْسَماِعيلَ بَِهذَا اِإلسَْناِد َمْوقُوفًا  َتفَرََّد بِِه َعمَّاُر ْبُن َمطَرٍ َو

  الُْمْسَتحَاَضةُ َتَدُع الصَّالَةَ أَيَّاَم أَقَْراِئَها ، ثُمَّ َتغَْتِسلُ َوَتَتَوضَّأُ ِلكُلِّ َصالٍَة

نِ َسْهلٍ الَْبْرَبَهارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َماِلجٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ْب -٨١٩
عليه وسلم َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت أََتْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ النَّبِيَّ صلى اهللا 

َوضَِّئي ِعْنَد كُلِّ لَْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي اْسُتِحْضُت فََما أَطُْهُر فَقَالَ ذَرِي الصَّالَةَ أَيَّاَم َحْيَضِتِك ، ثُمَّ اغَْتِسِلي َوَتفَقَا
  َصالٍَة َوإِنْ قَطََر الدَُّم َعلَى الَْحِصريِ

، َوُم َحمَُّد ْبُن َربِيَعةَ َوَسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَورَّاُق َواْبُن ُنَمْيرٍ َعنِ اَألْعَمشِ َتاَبَعُه َوِكيٌع َوالُْخَريْبِيُّ َوقُرَّةُ ْبُن ِعيَسى 
ْم أَثَْباٌت ُه َحفُْص ْبُن ِغَياٍث َوأَُبو أَُساَمةَ َوأَْسَباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد َوُه   فََرفَُعوُه َوَوقَفَ

الَُء ْبُن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن ِعيَسى َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْع -٨٢٠
ةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َجاَءِت اْمَرأَةٌ ِمَن اَألْنَصارِ إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ْت إِنِّي ثَابٍِت َعْن ُعْرَو

بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َتْعَتزِلَ الصَّالَةَ أَيَّاَم َحْيَضِتَها ، ثُمَّ َتغَْتِسلُ َوَتَوضَّأُ ِلكُلِّ َصالَةٍ أُْسَتحَاُض فَأََمَرَها النَّ
  َوُتَصلِّي َوإِنْ قَطََر الدَُّم َعلَى الَْحِصريِ

سَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمشِ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْح -٨٢١
اَءْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ إِلَى َرُسولِ اِهللا ص ةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َج لى اهللا عليه َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْرَو

اُض ، فَالَ أَطُْهُر أَفَأََدُع الصَّالَةَ قَالَ الَ إِنََّما ذَِلِك ِعْرٌق َولَْيَسْت وسلم فَقَالَْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي اْمَرأَةٌ أُْسَتَح
  َعلَى الَْحصِريِبِالَْحْيَضِة اْجَتنِبِي الصَّالَةَ أَيَّاَم َمِحيِضِك ، ثُمَّ اغَْتِسِلي َوَتَوضَِّئي ِلكُلِّ َصالٍَة َوإِنْ قَطََر الدَُّم 

ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد الَْعطَّاُر أَْخَبَرَنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -٨٢٢
ابٍِت َعْن ْبنِ أَبِي ثَإِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد َجِميًعا َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبِ 

فَقَالَْت َيا َرُسولَ ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َجاَءْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 



يَّاَم أَقَْراِئِك ، ثُمَّ اغَْتِسِلي َوَصلِّي َوإِنْ قَطََر اِهللا إِنِّي اْمَرأَةٌ أُسَْتَحاُض ، فَالَ أَطُْهُر أَفَأََدُع الصَّالَةَ قَالَ َدِعي الصَّالَةَ أَ
  َعلَى الَْحِصريِ َوقَالَ غَْيُرُه َعْن َوِكيعٍ َوَتَوضَِّئي ِلكُلِّ َصالٍَة

َناِد َوقَالَ ، ثُمَّ َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوِكيٌع بَِهذَا اِإلْس -٨٢٣
  اغَْتِسِلي َوَتَوضَِّئي ِلكُلِّ َصالٍَة َوَصلِّي َوإِنْ قَطََر الدَُّم َعلَى الَْحصِريِ

نِ ُن َربِيَعةَ َعَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ النََّشاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٨٢٤
ي ُحَبْيشٍ إِلَى اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َجاَءْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِ

َمِحيِضِك ، ثُمَّ اغَْتِسِلي  َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت إِنِّي اْمَرأَةٌ أُْسَتحَاُض فَقَالَ اْجَتنِبِي الصَّالَةَ أَيَّاَم
ا   َوَتَوضَِّئي ِعْنَد كُلِّ َصالٍَة َوإِنْ قَطََر الدَُّم َعلَى الَْحِصريِ قَطًْر

ْن  اَألْعَمشِ َعَحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَورَّاُق الثَّقَِفيُّ َعنِ -٨٢٥
ةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُتَصلِّي الُْمْسَتَحاَضةُ َو إِنْ قَطََر َعلَى َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْرَو

  الَْحِصريِ
لَْحكَمِ قَالَ جِئَْنا ِمْن ِعْنِد َعْبِد اِهللا ْبنِ َداُوَد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ ا -٨٢٦

َد فَقَالَ َما َحدَّثَكُْم قُلَْنا ، الْخَُرْيبِيِّ إِلَى َيحَْيى ْبنِ َسِعيٍد الْقَطَّاِن فَقَالَ ِمْن أَْيَن جِئُْتْم قُلَْنا ِمْن ِعْنِد َعْبِد اِهللا ْبنِ َداُو
ةَ َعْن َعاِئَشةَ الَْحِديثَ فَقَالَ َيْحَيى أََما إِنَّ ُسفَْيانَ الثَّْورِيَّ َحدَّثََنا َعنِ اَألْعَمشِ َعْن  َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْرَو

  كَانَ أَْعلََم النَّاسِ بَِهذَا َزَعَم أَنَّ َحبِيَب ْبَن أَبِي ثَابٍِت لَْم َيْسَمْع ِمْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َشْيئًا

َمشِ ا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد قَالَ َسِمْعُت أََبا َداُوَد السِّجِْسَتانِيَّ َيقُولُ َوِممَّا َيُدلُّ َعلَى َضْعِف َحِديِث اَألْعَحدَّثََن -٨٢٧
ُه أَْيًضا أَْسَباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد َعنِ اَألْعَمشِ  َهذَا أَنَّ َحفَْص ْبَن ِغَياٍث َوقَفَُه َعنِ اَألْعَمشِ َوأَْنكََر أَنْ َيكُونَ َمْرفُوًعا َوَوقَفَ
ا أَوَّلُُه َوأَْنكََر أَنْ َيكُونَ ِفيِه الُْوُضوُء ِعْنَد كُ ْرفُوًع لِّ َصالٍَة َوَدلَّ َعلَى َعْن َعاِئَشةَ َوَرَواُه اْبُن َداُوَد َعنِ اَألْعَمشِ َم

ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َوقَالَ ِفيِه فَكَاَنْت َتْغَتِسلُ ِلكُلِّ َصالَةٍ َضْعِف َحِديِث َحبِيبٍ َعْن ُعْرَوةَ أَْيًضا أَنَّ الزُّْهرِيَّ َرَواُه َعْن 
  َهذَا كُلُُّه قَْولُ أَبِي َداُوَد

ْبُن َحفْصٍ ، -٨٢٨ ي ، َحدَّثََنا أَبِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَبِي َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر 
اَحدَّثََنا اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ ِفي الُْمْسَتَحاَضِة ُتَصلِّي َوإِنْ قَطََر الدَُّم َعلَى َحِص   ريَِه

  َقَالَ اْبُن أَبِي َخْيثََمةَ لَْم َيْرفَْعُه َحفٌْص َوَتاَبَعُه أَُبو أَُساَمةَ
ثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن أَبِي السَّفَرِ َوَحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن الَْعالَِء ، َحدَّ -٨٢٩

قَالَْت الَ َتَدُع ِة فَأَُبو أَُساَمةَ قَالَ اَألْعَمُش ، َحدَّثََنا َعْن َحبِيبٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها ُسِئلَْت َعنِ الُْمْسَتَحاَض
  الصَّالَةَ َوإِنْ قَطََر َعلَى الَْحِصريِ

  َتاَبَعُهَما أَْسَباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد

ْيَبةَ َوذَكََر َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ النَّقَّاُش ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْدرِيَس قَالَ َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبَن أَبِي َش -٨٣٠
  بِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ ُتَصلِّي الُْمْسَتَحاَضةُ َوإِنْ قَطََر الدَُّم َعلَى الَْحِصريَِحِديثَ َح

ِه ُه َوَعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ َوَحفٌْص ُيوِقفَانِ   فَقَالَ َوِكيٌع َيْرفَُع



ثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْخاِلقِ ْبُن َمْنُصورٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّ -٨٣١
ةَ َحِديثَْينِ َولَْيَس ُهَما بَِشْيٍء   َمِعنيٍ قَالَ َحدَّثَ َحبِيُب ْبُن أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْرَو

َنا أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ الُْجَشِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثَ -٨٣٢
ْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَب ْيشٍ فَقَالَْت إِنِّي َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َجاَء

الَ أَطُْهُر فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْجَتنِبِي الصَّالَةَ أَيَّاَم َحْيَضِتِك ، ثُمَّ اغَْتِسِلي اْمَرأَةٌ أُسَْتَحاُض ، فَ
َر الدَُّم َعلَى الَْحِصريِ فَقَالَْت إِنِّي أُْسَتَحاُض الَ َيْنقَِطُع الدَُّم َعنِّي قَالَ إِنَّ ْرٌق َولَْيَس َما ذَِلَك ِعَوُصوِمي َوَصلِّي َوإِنْ قَطَ

  بَِحْيضٍ فَإِذَا أَقَْبلَ الَْحْيُض فََدِعي الصَّالَةَ فَإِذَا أَْدَبَر فَاغَْتِسِلي َوَصلِّي
ي َعْبُد َمرَْيَم أَْخَبرَنَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب الَْعالَُّف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي  -٨٣٣

وسلم أَنََّها كَاَنْت اِهللا ْبُن ُعَمَر أَْخَبَرنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه 
  َتقُولُ إِنََّما اَألقَْراُء اَألطَْهاُر

الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ الْجُْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا -٨٣٤
طَلَْحةَ  َعْن َعمِِّه ِعْمَرانَ ْبنِ َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد بنِ َعِقيلٍ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ 

ةَ بِْنِت َجْحشٍ قَالَْت كُْنُت أُْسَتَحاُض َحْيَضةً َشدِيَدةً كَِثَريةً فَجِئُْت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وطَلَْحةَ َع سلم ْن أُمِِّه َحْمَن
ْسَتحَاُض َحْيَضةً كَِثَريةً أَْسَتفِْتيِه فَأُْخبُِرُه فََوَجْدُتُه ِفي َبْيِت أُْخِتي َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ قَالَْت فَقُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي أُ
دََّم قَالَْت ُهَو أَكْثَُر ِمْن َشِديَدةً فََما َتَرى ِفيَها فَقَْد َمَنَعْتنِي الصَّالَةَ َوالصَِّياَم قَالَ أَْنَعُت لَِك الْكُْرُسَف فَإِنَُّه ُيذِْهُب ال

ِخِذي ثَْوًبا قَالَْت ُهَو أَكْثَُر ِمْن ذَِلَك إِنََّما أَثُجُّ ثَجا فَقَالَ لََها ذَِلَك قَالَ فََتلَجَِّمي قَالَْت ُهَو أَكْثَُر ِمْن ذَِلَك قَالَ اتَّ
لَْيهَِما فَأَْنِت أَْعلَُم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َسآُمُرِك بِأَْمَرْينِ أَيَُّهَما فََعلِْت فَقَْد أَْجَزأَ َعْنِك ِمَن اآلَخرِ فَإِنْ قَوِيِت َع

  َما َهِذِهقَالَ لََها إِنَّ
  َحتَّى إِذَا َرأَْيِت َركَْضةٌ ِمْن َركََضاِت الشَّْيطَاِن فََتَحيَِّضي ِستَّةَ أَيَّامٍ أَْو َسْبَعةَ أَيَّامٍ ِفي ِعلْمِ اِهللا ، ثُمَّ اغَْتِسِلي

ْشرِيَن لَْيلَةً َوأَيَّاَمَها َوُصوِمي فَإِنَّ ذَِلَك ُيْجزِئِك أَنَِّك قَْد طَُهْرِت َواْسَتْنقَْيِت فََصلِّي أَْرَبًعا َوِعْشرِيَن لَْيلَةً أَْو ثَالَثًا َوِع
إِنْ قَ لَّ َشْهرٍ كََما َتِحيُض النَِّساُء َوكََما َيطُْهْرنَ ِلِميقَاِت َحْيِضهِنَّ َوطُْهرِِهنَّ فَ وِيِت َعلَى أَنْ َوكَذَِلَك فَافَْعِلي كُ

ْغَتِسِلَني َحتَّى َتطُْهرِي ، ثُمَّ ُتَصلَِّني الظُّْهَر َوالَْعْصَر َجِميًعا ، ثُمَّ ُتَؤخِّرِيَن الَْمْغرَِب ُتَؤخِّرِي الظُّْهَر َوُتَعجِِّلي الَْعْصَر َوَت
نْ قََدْرِت َصلِّي َوُصوِمي إََوُتَعجِِّلَني الِْعَشاَء ، ثُمَّ َتْغِسِلَني َوَتْجَمِعَني َبْيَن الصَّالََتْينِ فَافَْعِلي َوَتْغَتِسِلَني َمَع الْفَْجرِ فَ

  َعلَى ذَِلَك قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَهذَا أَْعَجُب اَألْمَرْينِ إِيلَّ

زِيُد ْبُن َهاُرونَ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا َي -٨٣٥
ْبنِ َعِقيلٍ بَِهذَا اِإلسَْناِد َنْحوَُهأَْخَب   َرَنا شَرِيٌك َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد 

ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا أَْخبََرَنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ثَابٍِت َع -٨٣٦
  َعِقيلٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد َنْحوَُهُمَحمَِّد ْبنِ 

ا ْبُن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َماِلٍك اِإلْسكَاِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّ -٨٣٧
  ُهَحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو َعنِ اْبنِ َعِقيلٍ بَِهذَا َنْحَو



بَْراِهيُم ْبُن أَبِي َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ أَْخَبَرَنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِ -٨٣٨
  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ بِإِْسَناِدِه َنْحوَُه

نِ َحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َشاِهَني أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن ُسَهْيلِ ْبَحدَّثََنا أَُبو ُم -٨٣٩
فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي  أَبِي صَاِلحٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا

ِه َحتَّى َرأَِت  ُحَبْيشٍ اسُْتِحيَضْت ُمْنذُ كَذَا َوكَذَا قَالَ ُسْبَحانَ اِهللا َهذَا ِمَن الشَّْيطَاِن فَلَْتْجِلْس ِفي ِمْركَنٍ فََجلََسْت ِفي
، ثُمَّ َتْغَتِسلُ ِللَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء غُْسالً َواِحًدا ، ثُمَّ الصُّفَْرةَ فَْوَق الَْماِء فَقَالَ َتْغَتِسلُ ِللظُّْهرِ َوالَْعْصرِ غُْسالً َواِحًدا 

  َتْغَتِسلُ ِللْفَْجرِ غُْسالً َواِحًدا ، ثُمَّ َتَوضَّأُ َبْيَن ذَِلَك

، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ ُمْسِلمٍ الصَّْيَرِفيُّ  -٨٤٠
لُْت َيا َرُسولَ اِهللا فَاِطَمةُ ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ أَخَْبَرنِي الزُّْهرِيُّ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ قَالَْت قُ

أَيَّاَم أَقَْراِئَها ،  -وََذَكََر كَِلَمةً َبْعَدَها  -الَ ُسْبَحانَ اِهللا إِنََّما ذَِلَك ِعْرٌق بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ لَْم ُتَصلِّ ُمْنذُ كَذَا َوكَذَا فَقَ
جِّلُ خُِّر ِمَن الَْمْغرِبِ َوُتَعثُمَّ َتْغَتِسلُ َوُتَصلِّي َوُتَؤخُِّر ِمَن الظُّْهرِ َوُتَعجِّلُ ِمَن الَْعْصرِ َوَتْغَتِسلُ لَُهَما غُْسالً َواِحًدا َوُتَؤ

  ِمَن الِْعَشاِء َوَتْغَتِسلُ لَُهَما غُْسالً َوُتَصلِّي

ْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ َوَحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ أَ -٨٤١
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ الُْبْرَسانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسْعٍد : ُن الَْحَسنِ ْبنِ َعْنَبَسةَ ، قَاالَ أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْب

أََتْت أُمَّ الُْمْؤِمنَِني لِّي فَالْكَاِتُب أَْخَبرَنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحَبْيشٍ اْسُتِحيَضْت فَلَبِثَْت َزَماًنا الَ ُتَص
ْهلِ النَّارِ ، َوالَ َيكُونَ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فَذَكََرْت ذَِلَك لََها فَقَالَْت َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني قَْد َخافَْت أَنْ َتكُونَ ِمْن أَ

ِمَن الدَّمِ فَقَالَْت لََها اْمكُِثي َحتَّى َيْدُخلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه لََها ِفي اِإلْسالَمِ َحظٌّ أَلَْبثُ َزَماًنا الَ أَقِْدُر َعلَى َصالٍَة 
َرْت أَنََّها ُتْسَتحَاُض وسلم فََتْسأَِليَنُه َعمَّا َسأَلِْتنِي َعْنُه فََدَخلَ فَقَالَْت َيا َرُسولَ اِهللا َهِذه فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ ذَكَ

َتقِْدُر َعلَى الصَّالَِة َوَتَخاُف أَنْ َتكُونَ قَْد كَفََرْت أَْو لَْيَس لََها ِعْنَد اِهللا ِفي اِإلْسالَمِ َحظٌّ فَقَالَ  َوَتلَْبثُ الزََّمانَ الَ
 ِتلَْك َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قُوِلي ِلفَاِطَمةَ ُتْمِسُك ِفي كُلِّ َشْهرٍ َعنِ الصَّالَِة َعَدَد قُْرِئَها فَإِذَا َمَضْت

َوُتَصلِّي فَإِنَّ الَِّذي أَصَاَبَها اَأليَّاُم فَلَْتْغَتِسلْ غَْسلَةً َواِحَدةً َتْسَتْدِخلُ َوُتَنظُِّف َوَتْسَتثِْفُر ، ثُمَّ الطُُّهوُر ِعْنَد كُلِّ َصالٍَة 
ا   َركَْضةٌ ِمَن الشَّْيطَاِن أَْو ِعْرٌق اْنقَطََع أَْو َداٌء َعَرَض لََه

اَم ْبَن ُعْرَوةَ فَأَْخَبَرنِي بَِنْحوِِه َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َوقَالَ أَُبو اَألْشَعِث ِفي قَالَ ُعثَْمانُ ْب اِإلْسَناِد ُن َسْعٍد فََسأَلُْت ِهَش
  أَْخَبرَنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ أَنَّ َخالََتُه فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحَبْيشٍ

ْبنِ الْفَْضيلِ الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهلِ -٨٤٢
نِّي أََخاُف أَنْ  فَقَالَْت إَِسْعٍد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ َجاَءْت َخالَِتي فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ إِلَى َعاِئَشةَ

يُّ صلى اهللا عليه وسلم أَقََع ِفي النَّارِ إِنِّي أََدُع الصَّالَةَ َسَنَتْينِ أَْو ِسنَِني الَ أَُصلِّي فَقَالَِت اْنَتِظرِي َحتَّى َيجِيَء النَّبِ
عليه وسلم قُوِلي لََها فَلَْتَدعِ الصَّالَةَ ِفي كُلِّ  فََجاَء فَقَالَْت َهِذِه فَاِطَمةُ َتقُولُ كَذَا َوكَذَا فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صلى اهللا

لُْتَنظِّْف َولَْتحَْتِشي فَإِنََّما ُهَو َشْهرٍ أَيَّاَم قُْرِئَها ، ثُمَّ لَْتْغَتِسلْ ِفي كُلِّ َيْومٍ غُْسالً َواِحًدا ، ثُمَّ الطُُّهوُر َبْعُد ِلكُلِّ َصالٍَة َو
َعَداٌء َعَرَض أَْو َركَْضةٌ ِمَن ا   لشَّْيطَاِن أَْو ِعْرٌق اْنقَطَ



ا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد َوَحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََن -٨٤٣
َسلََمةَ قَالَْت َسأَلَِت اْمَرأَةٌ النَّبِيَّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َن عٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن أُمِّ  اِف

ْدَر اَأليَّامِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت إِنِّي اْمَرأَةٌ أُسَْتَحاُض ، فَالَ أَطُْهُر أَفَأََدُع الصَّالَةَ فَقَالَ الَ َولَِكْن َدِعي قَ
  ي كُْنِت َتِحيِضَني ِفيَها ، ثُمَّ اغَْتِسِلي َواْسَتثِْفرِي َوَصلِّيَواللََّياِلي الَِّت

ْهِديٍّ َعْن َصْخرِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َم -٨٤٤
ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَُّه َحدَّثَُه َرُجلٌ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ اْمَرأَةً  ُجَوْيرَِيةَ َعْن َناِفعٍ َعْن

يَّامِ َواللََّياِلي الَِّتي  اَألكَاَنْت ُتَهَراُق َدًما الَ َيفُْتُر َعْنَها فََسأَلَْت أُمُّ َسلََمةَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ِلَتْنظُْر َعَدَد
ِسلْ َوَتْسَتثِْفْر بِثَْوبٍ كَاَنْت َتِحيُض قَْبلَ ذَِلَك َوَعَدَدُهنَّ فَلَْتْتُرِك الصَّالَةَ قَْدَر ذَِلَك ، ثُمَّ إِذَا َحَضَرِت الصَّالَةُ فَلَْتْغَت

  َوُتَصلِّي

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ الَْحارِِث الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراِهيَم -٨٤٥
 َمكُْحوالً َيقُولُ َعْن أَبِي ْبُن َعْوٍن أَْخَبَرَنا َحسَّانُ ْبُن إِْبَراِهيَم الِْكْرَمانِيُّ أَْخبََرَنا َعْبُد الَْمِلِك َعنِ الَْعالَِء قَالَ َسِمْعُت

الَ َيكُونُ الَْحْيُض ِللَْجارَِيِة َوالثَّيِّبِ الَِّتي قَْد أَأَُماَم يَِسْت ِمَن ةَ الَْباِهِليِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أَيَّامٍ فَهَِي ُمْسَتَحاَضةٌ فََما َزاَد  الْحَيضِ أَقَلَّ ِمْن ثَالَثَِة أَيَّامٍ ، َوالَ أَكْثََر ِمْن َعْشَرِة أَيَّامٍ فَإِذَا َرأَِت الدََّم فَْوَق َعْشَرِة

يٌق فَإِنْ غَلََبَها فَلَْتْحَتِشي َعلَى أَيَّامِ أَقَْراِئَها قََضْت َوَدُم الَْحْيضِ أَْسَوُد َخاِثٌر َتْعلُوُه ُحْمَرةٌ َوَدُم الُْمْسَتَحاَضِة أَْصفَُر َرِق
ا بِأُْخَرى  َركُْرُسفًا فَإِنْ غَلََبَها فَلُْتْعِليَه   فَإِنْ غَلََبَها ِفي الصَّالَِة ، فَالَ َتقْطَُع الصَّالَةَ َوإِنْ قَطَ

ثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ السَّمَّاِك ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الَْهْيثَمِ الَْبلَِديُّ ، َح -٨٤٦ دَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ُع
ُحوالً ، َحدَّثََنا َحسَّانُ ْبُن إِْبَراِهيَم الِْكْرَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك َسِمْعُت الَْعالََء قَالَ َسِمْعُت َمكْ َمْهِديٍّ الِْمصِّيِصيُّ

  ُيَحدِّثُ

كْرِ َوالثَّيِّبِ ثَالَثٌ َوأَكْثَرُ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَقُلُّ َما َيكُونُ الَْحيضِ ِللَْجارَِيِة الْبِ
َي ُمْسَتَحاَضةٌ َتقْ ِضي َما َزاَد َعلَى أَيَّامِ َما َيكُونُ ِمَن الَْمِحيضِ َعْشَرةُ أَيَّامٍ فَإِذَا َرأَِت الدََّم أَكْثََر ِمْن َعْشَرِة أَيَّامٍ فَهِ

إِنْ كَثَُر  أَقَْراِئَها َوَدُم الَْحْيضِ الَ َيكُونُ إِالَّ َدًما أَْسَوَد َدُم الُْمْسَتَحاَضِة َرِقيٌق َتْعلُوُه ُصفَْرةٌ فَ َعبِيطًا تعَْلُوُه ُحْمَرةً َو
ا ِفي الصَّالَ َو غَلََبَه َر الدَُّم َعلَْتَها بِأُْخَرى فَإِنْ ُه ِة ، فَالَ َتقْطَُْع الصَّالَةَ َعلَْيَها ِفي الصَّالَِة فَلَْتْحَتِشي كُْرُسفًا فَإِنْ ظََه

  قَطََر َوَيأِْتيَها َزْوُجَها َوَتُصوُم َوإِنْ
ْن أَبِي أَُماَمةَ َعْبُد الَْمِلِك َهذَا َرُجلٌ َمْجُهولٌ َوالَْعالَُء ُهَو اْبُن كَِثريٍ َوُهَو َضِعيُف الَْحِديِث َوَمكْحُولٌ لَْم َيْسَمْع ِم

  َشْيئًا
ْبِد اِهللا احلَْضَرِمي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أََنسٍ الشَّاِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َع -٨٤٧

ْبنِ اَألْسقَعِ  قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن الِْمْنَهالِ الَْبْصرِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َراِشٍد َعْن َمكُْحولٍ َعْن َواِثلَةَ 
  أَقَلُّ الَْحْيضِ ثَالَثَةُ أَيَّامٍ َوأَكْثَُرُه َعْشَرةُ أَيَّامٍصلى اهللا عليه وسلم 

ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أََنسٍ َضِعيٌف   َحمَّاُد ْبُن ِمْنَهالٍ َمْجُهولٌ ، َوُمَحمَُّد 



َبرِيُّ أَُبو َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا قَطَُن ْبُن ُنَسْيرٍ الُْغ -٨٤٨
بِْنَت قَْيسٍ َسأَلَِت َرُسول ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا اَألْنَصارِيِّ أَنَّ فَاِطَمةَ 

َحاَضِة كَْيَف َتْصَنُع قَالَ َتُعدُّ أَيَّاَم أَقَْراِئَها ، ثُمَّ َتْغَتِسلُ ِفي كُلِّ َيْومٍ ِعْنَد اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْمْرأَِة الُْمْسَت
  كُلِّ طُْهرٍ َوُتَصلِّي

ا ْبُن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ َعتَّابٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّ -٨٤٩
اٍء َعْن َعاِئَشةَ ِفي الَْحاِملِ َتَرى ا لدََّم قَالَْت الَْحاِملُ الَ َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك َعْن َيْعقُوَب ْبنِ الْقَْعقَاعِ َعْن َمطَرٍ َعْن َعطَ

  َتِحيُض َتْغَتِسلُ َوُتَصلِّي
، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ أَخَْبَرَنا ِهَشاُم ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق  -٨٥٠

ا الَ َنَرى التَّرِيَّةَ َبْعَد الطُّْهرِ َشْيئًا َوِهَي ال   صُّفَْرةُ وَالْكُْدرَةَُحسَّانَ َعْن َحفَْصةَ َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ أَنََّها قَالَْت كُنَّ

ْن غَْيالَنَ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن ُسفَْيانَ ، َعَحدَّ -٨٥١
ِة َمْسُروقٍ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها ْبنِ َجاِمعٍ الُْمَحارِبِيِّ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْيَسَرةَ الزَّرَّاِد َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن قَِمَري اْمَرأَ

  كَرَِهْت أَنْ ُيَجاِمَع الُْمْسَتَحاَضةَ َزْوُجهَا
  ما جاء يف وقت النفاس

َعْن  ٍد الُْمَحارِبِيَُّحدَّثََنا َيْزَداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمَّ -٨٥٢
ًما إِالَّ أَنْ َسالَّمِ ْبنِ َسلْمٍ َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقُْت النِّفَاسِ أَْرَبُعونَ َيْو

  َتَرى الطُّْهَر قَْبلَ ذَِلَك
َو َسالٌَّم الطَّوِيلُ   َوُهَو َضِعيُف الَْحِديِث لَْم َيْروِِه َعْن ُحَمْيٍد غَْيُر َسالَّمٍ َهذَا َوُه

ثَ َعنِ َحدَّثََنا َيْزَداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث َعْن أَْشَع -٨٥٣
انَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِلنَِساِئِه الَ َتَشوَّ فَْن ِفي ُدونَ اَألْرَبِعَني ، َوالَ ُتَجاوِْزنَ اَألْرَبِعَني َيْعنِي الَْحَسنِ َعْن ُعثَْم

  ِفي النِّفَاسِ

ُر ْبُن َهاُرونَ الَْبلِْخيُّ َعْن -٨٥٤ أَبِي َبكْرٍ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَم
ثَْمانُ أَلَْم أُْخبِْرِك الُْهذَِليِّ َعنِ الَْحَسنِ  أَنَّ أَنَّ اْمَرأَةَ ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ لَمَّا َتَعلَّْت ِمْن نِفَاِسَها َتَزيََّنْت فَقَالَ ُع

  َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَرَنا أَنْ َنْعَتزِلَ النُّفََساَء أَْرَبِعَني لَْيلَةً
ٌع َرفََعُه ُعَمُر ْبُن َهاُرونَ ُه َوَخالَفَُه َوِكي   َعْن

ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ َعنِ الَْحَس -٨٥٥ نِ َعْن ُعثَْمانَ 
  ِمْنكُنَّ ، فَالَ َتقَْرَبنِّي أَْرَبِعَني َيْوًما إِالَّ أَنْ َتَرى الطُّْهَر قَْبلَ ذَِلَك أَبِي الَْعاصِ أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِلنَِساِئِه إِذَا ُنِفَسِت اْمَرأَةٌ

ةَ َرَوْوُه َعنِ الَْحَسنِ َوكَذَِلَك َرَواُه أَْشَعثُ ْبُن َسوَّارٍ َوُيوُنُس ْبُن ُعَبْيٍد َوِهَشاٌم َواْخُتِلَف َعْن ِهَشامٍ َوُمَباَرُك ْبُن فََضالَ
َر َواْبنِ َعبَّاسٍ َوأََنسِ ْبنِ َماِلٍك َوغَْيرِِهْم ِمْن قَْوَعْن ُعثَْم   ِلهِْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ َمْوقُوفًا َوكَذَِلَك ُروَِي َعْن ُعَم
ُبو ِشَهابٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو بِالَلٍ ، َحدَّثََنا أَ -٨٥٦

ثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ قَالَ َوقََّت َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِللنَِّساِء ِفي نِفَ اِسهِنَّ َحسَّانَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ُع
  أَْرَبِعَني َيْوًما



، َحدَّثََنا أَُبو بِالَلٍ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ َعْن َعطَاٍء َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ  -٨٥٧
ثْلَُه   ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِم

  ِثأَُبو بِالَلٍ َهذَا اَألْشَعرِيُّ َضِعيٌف َوَعطَاٌء ُهَو اْبُن َعْجالَنَ َمْتُروُك الَْحِدي
ا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الُْحَصْينِ ، َحدَّثََن -٨٥٨

اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا  اِهللا ْبنِ ُعالَثَةَ َعْن َعْبَدةَ ْبنِ أَبِي لَُباَبةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َباَباَه َعْن َعْبِد
اَألْرَبعيَِن فَهَِي بَِمْنزِلَِة عليه وسلم َتْنَتِظُر النُّفََساُء أَْرَبِعَني لَْيلَةً فَإِنْ َرأَِت الطُّْهَر قَْبلَ ذَِلَك فَهَِي طَاِهٌر َوإِنْ َجاَوَزِت 

  إِنْ غَلََبَها الدَُّم َتَوضَّأَْت ِلكُلِّ َصالٍَةالُْمْسَتحَاَضِة َتْغَتِسلُ َوُتَصلِّي فَ
  َعْمُرو ْبُن الْحصنيِ َواْبُن ُعالَثَةَ َضِعيفَاِن َمْتُروكَاِن

اُم ْبُن ثََنا ِهَشَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّ -٨٥٩
 أَِخي ُجَوْيرَِيةَ ، َحسَّانَ َعنِ الَْجلِْد ْبنِ أَيُّوَب َوَحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا اْبُن

قُرَّةَ َعْن َعاِئِذ ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ اْمَرأََتُه ُنِفَسْت  َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن َعنِ الَْجلِْد ْبنِ أَيُّوَب َعْن أَبِي إَِياسٍ ُمَعاوَِيةَ ْبنِ
، ثُمَّ أََتْت ِفَراَشُه فَقَالَ َما َشأُْنِك قَالَْت قَْد ُت قَالَ فََضَرَبَها َوأَنََّها َرأَِت الطُّْهَر َبْعَد ِعْشرِيَن لَْيلَةً فََتطَهََّرْت   طَُهْر

  ْسِت بِالَِّتي ُتَعزِيبنِي َعْن ِدينِي َحتَّى َتْمِضَي لَِك أَْرَبُعونَ لَْيلَةًبِرِْجِلِه َوقَالَ إِلَْيِك َعنِّي فَلَ
  َجرَِةَوقَالَ ِهَشاٌم ِفي َحِديِثِه َعْن َعاِئِذ ْبنِ َعْمرٍو َوكَانَ ِممَّْن َباَيَع َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتْحَت الشَّ

ةَ ةَ ْبنِ قُرَّ   إِالَّ الَْجلِْد ْبنِ أَيُّوَب َوُهَو َضِعيٌف لَْم َيْروِِه َعْن ُمَعاوَِي

إِسَْرائِيلُ َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا  -٨٦٠
  َسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر قَالَ َتْجِلُس النُّفََساُء أَْرَبِعَني َيْوًماَعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيَسارٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْم

ُه ُسلَْيَمانَ الَْبْصرِيِّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ِمثْلَ   َوَعن َجابِرٍ َعْن 
السَّالَمِ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْحْمِصيُّ َولَقَُبُه  َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٨٦١

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ َعْن ُسلَْيٌم ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن َعِليٍّ َعنِ اَألْسَوِد َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسىٍّ 
  ى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َمَضى ِللنُّفََساِء َسْبٌع ، ثُمَّ َرأَِت الطُّْهَر فَلَْتْغَتِسلْ َولُْتَصلُِّمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َعنِ النَّبِيِّ صل

ِذ ْبنِ  ْبنِ غَْنمٍ َعْن ُمَعقَالَ ُسلَْيٌم فَلَِقيُت َعِليَّ ْبَن َعِليٍّ فََحدَّثَنِي َعنِ اَألْسَوِد َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسىٍّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ا
ُه   َجَبلٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ

  اَألْسَوُد ُهَو اْبُن ثَْعلََبةَ َشاِميٌّ
،  َسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلََحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َوَحدَّثََنا الُْح -٨٦٢

  لٍ َعْن ُمسَّةَ اَألْزِديَِّةَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن الَْولِيِد َعْن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اَألْعلَى َعْن أَبِي َسْه

ا َنطِْلي َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كَاَنِت النُّفََساُء َعِلي َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َت قُْعُد أَْرَبِعَني َيْوًما َوكُنَّ
  ُوُجوَهَنا بِالَْوْرسِ ِمَن الْكَلَِف



َحدَّثََنا :  ، قَاالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد َوأَُبو غَسَّانَ -٨٦٣
 َنْحَوُه َوقَالَ ثََمةَ أَْخَبَرنِي َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَُبو الَْحَسنِ َعْن أَبِي َسْهلٍ ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرِة بَِهذَا اِإلْسَناِدُزَهْيُر أَُبو َخْي

  َتقُْعُد َبْعَد نِفَاِسهَا
  أَُبو َسْهلٍ َهذَا ُهَو كَِثُري ْبُن زَِياٍد الُْبْرَسانِيُّ

ُد إِذَا ِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ ُسِئلَ أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ َوأََنا أَْسَمُع َعنِ النُّفََساِء كَْم َتقُْعَحدَّثََنا َعْبُد ا -٨٦٤
  َرأَِت الدََّم قَالَ أَْرَبِعَني َيْوًما ، ثُمَّ َتْغَتِسلُ

دَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ زَْيٍد ، َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن الصَّلِْت ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد إِْمالًَء ، َح -٨٦٥
ْت ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى َعطَاُء ْبُن َعْجالَنَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ الَْمكِّيِّ قَالَ ُسِئلَْت َعاِئَشةُ َعنِ النُّفََساِء فَقَالَ

  ليه وسلم َعْن ذَِلَك فَأََمَرَها أَنْ ُتْمِسَك أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، ثُمَّ َتْغَتِسلُ ، ثُمَّ َتطَهَُّر فَُتَصلِّياهللا ع
  َعطَاٌء َمْتُروُك

َسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْسَماِعيلَ الْجَُرْيرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْح -٨٦٦
 َسلََمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْرَزِميُّ َعْن أَبِيِه َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ َعْن ُمسَّةَ َعْن أُمِّ

  َدْت قَالَ َتْجِلُس أَْرَبِعَني َيْوًما إِالَّ أَنْ َتَرى الطُّْهَر قَْبلَ ذَِلَكعليه وسلم أَنََّها َسأَلَْتُه كَْم َتْجِلُس الَْمْرأَةُ إِذَا َولَ

إِسَْرائِيلُ َعْن ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا  -٨٦٧
الَ َيِحلُّ ِللنُّفََساِء إِذَا َرأَِت الطُّْهَر ْبنِ َيْعلَى الثَّقَ يٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ    إِالَّ أَنْ ُتَصلَِّيِفيِّ َعْن َعْرفََجةَ السُّلَِميِّ َعْن َعِل

  باب َما َيلَْزُم الَْمْرأَةُ ِمَن الصَّالَِة إِذَا طَُهَرْت ِمَن الَْحْيضِ
 ْبَراِهيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍدَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِ -٨٦٨

ضِ َتطُْهُر قَْبلَ غُُروبِ َحاِئأَْخَبَرَنا ُعَباَدةُ ْبُن ُنَسيٍّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ أَْخَبَرُه قَالَ َسأَلُْت ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ َعنِ الْ
طُلُوعِ الْفَْجرِ قَالَ ُتَصلِّي  الشَّْمسِ بِقَِليلٍ قَالَ ُتَصلِّي الَْعْصَر قُلُْت قَْبلَ ذََهابِ الشَّفَقِ قَالَ ُتَصلِّي الَْمْغرَِب قُلُْت قَْبلَ 

انَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيأُْمُرَنا أَنْ ُنَعلَِّم الِْعَشاَء قُلُْت قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ قَالَ ُتَصلِّي الصُّْبَح َهكَذَا كَ
  نَِساَءنَا

َو َمْتُروُك الَْحِديِث   لَْم َيْروِِه غَْيُر ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد َوُه
  باب جواز الصالة مع خروج الدم السائل من البدن

حَارِبِيُّ بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا الُْم -٨٦٩
  ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ الْكُوِفيُّ ،

َعِقيلِ ْبنِ َجابِرٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َحدَّثَنِي َصَدقَةُ ْبُن َيَسارٍ َعْن 
ي غَْزَوِة ذَاِت الرِّقَاعِ فَأَصيبَت اْمَرأَةً َرُجلٌ ِمَن الُْمْشرِ ِكَني فَلَمَّا قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِف

اِفالً أََتى َزْوُج ا أُْخبَِر الَْخَبَر َحلََف أَنْ الَ َيْنَتهَِي  - َوكَانَ غَاِئًبا  -َها اْنَصَرَف َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ فَلَمَّ
َما َحتَّى ُيَهرِيَق َدًما ِفي أَْصَحابِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََخَرَج َيْتَبُع َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلَّ

 - َوقَالَ الْقَاِضي فَلَمَّا َنَزلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْنزِالً  - الً َنَزلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْنزِ
  قَالَ َمْن َرُجلٌ َيكْلَُؤَنا لَْيلََتَنا َهِذِه قَالَ فَاْنَتَدَب َرُجلٌ ِمَن



َوكَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  الُْمَهاجِرِيَن َوَرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم كُوَنا بِفَمِ الشِّْعبِ
صَارِيُّ ِللُْمَهاجِرِيِّ وسلم ُهَو َوأَْصَحاُبُه قَْد َنَزلُوا الشِّْعَب ِمَن الَْواِدي فَلَمَّا َخَرَج الرَُّجالَِن إِلَى فَمِ الشِّْعبِ قَالَ اَألْن

َبلِ اكِْفنِي أَوَّلَُه قَالَ فَاْضطََجَع الُْمَهاجِرِيُّ فََناَم َوقَاَم اَألْنَصارِيُّ  أَيُّ اللَّْيلِ ُتِحبُّ أَنْ أَكِْفَيَك أَوَّلَُه أَْو آِخَرُه قَالَ
ِهُيَصلِّي َوأََتى الرَُّجلُ فَلَمَّا َرأَى َشْخَص الرَُّجلِ َعَرَف أَنَُّه َربِيئَةُ الْقَْومِ فََرَماُه بَِسْهمٍ فََوَضَعُه ِف   ي

ا ، ثُمَّ َعاَد إِلَيِه بِالثَّفَاْنَتَزَعُه فََوَضَعُه َوثََبَت قَ ِه فَاْنَتَزَعُه فََوَضَعُه َوثََبَت قَاِئًم ُه ِفي اِلِث اِئًما ، ثُمَّ َرَماُه بَِسْهمٍ آَخَر فََوَضَع
ُه ، ثُمَّ َركََع ، ثُمَّ َسَجَد ، ثُمَّ أََهبَّ َصاِحَبُه فَقَالَ لَُه اْجِلْس فَقَْد  ُه فََوَضَع ِه فََنَزَع أُِتيُت فََوثََب فَلَمَّا َرآُهَما فََوَضَعُه ِفي

ا َرأَى الُْمَهاجِرِيُّ َما بِاَألْنَصارِيِّ ِمَن الدَِّماِء قَالَ َس ْبَحانَ اِهللا أَفَالَ أَْهَببَْتنِي الرَُّجلُ َعَرَف أَنْ قَْد َنِذُروا بِِه فََهَرَب فَلَمَّ
ا َرَماَك قَالَ كُْنُت ِفي ُسوَرٍة أَقَْرأَُها فَلَْم أُِحبَّ أَنْ أَقْطََعَها َحتَّى أُْنِفَدَها أَوَّلَ َم -َوقَالَ أَُبو كَُرْيبٍ أَفَالَ أَْنَبْهَتنِي  -

ا َتاَبَع َعلَيَّ الرَّْمَى َركَْعُت فَآذَْنُتَك َواْيُم اِهللا لَْوالَ أَنْ أَُضيَِّع ثَغًْرا أََمَرنِي َرُسولُ اِهللا  صلى اهللا عليه وسلم بِِحفِْظِه فَلَمَّ
  ِطَع َنفَِسي قَْبلَ أَنْ أَقْطََعَها أَْو أُْنِفَدَهالَقُ

يُّوُب ْبُن ُسَوْيٍد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الْقَاِضي َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَ -٨٧٠
ْهرِيِّ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ أَنَّ ُعَمَر َصلَّى َوُجْرُحُه َيْعنِي الرَّْمِليَّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس َعنِ الزُّ

  َيثَْعُب َدًما
ْبُن ُسَوْيٍد يُّوُب َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَ -٨٧١

ةَ َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْن ُهَعنِ اْبنِ َشْوذَبٍ َعْن أَيُّوَب َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَم   ُه ِمثْلَ

  باب ِفي َبَياِن الَْعْوَرِة واَلْفَِخذُ ِمْنَها
، َعْن أَبِي الزَِّناِد َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الَْبزَّاُز  -٨٧٢ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 

ِه ُبْرَدةٌ قَِد اْن َو ِفي الَْمْسجِِد َوَعلَْي رَّ بِِه َوُه كََشفَْت فَِخذُُه آلُ َجْرَهٍد َعْن َجْرَهٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َم
  إِنَّ الْفَِخذَ َعْوَرةٌ فَقَالَ

ةَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن أَبِي النَّْضرِ َعْن ُزْرَع -٨٧٣
ُه   َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ

َحدَّثََنا اْبُن ثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ َراِشٍد ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّ -٨٧٤
قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا ُجَرْيجٍَ قَالَ أَْخَبَرنِي َحبِيُب ْبُن أَبِي ثَابٍِت َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ 

  صلى اهللا عليه وسلم الَ َتكِْشْف فَِخذََك فَإِنَّ الْفَِخذَ ِمَن الَْعْوَرِة

 رَّاُج ، َحدَّثََناَحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنَس السَّ -٨٧٥
ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليِّ  َعْبُد الَْمجِيِد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ أَبِي َروَّاٍد َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن َعاِصمِ

لَ قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َتكِْشْف َعْن فَِخِذَك ، َوالَ َتْنظُْر  ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَا
  فَِخِذ َحيٍّ ، َوالَ َميٍِّت

  باب جوز املسح على اجلبائر



َو َخاِلُد  -َوِليدِ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد الصَّاِئغُ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْ -٨٧٦ َوُه
ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثَ -لَْمكِّيُّ ْبُن َيزِيَد ا َنا َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليِّ 

ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْجَباِئرِ َتكُونُ  الَْحَسُن ْبُن َزْيٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ 
ي الْ َجَناَبِة َوالُْوُضوِء قُلُْت َعلَى الْكَِسرِ كَْيَف َيَتَوضَّأُ َصاِحُبَها َوكَْيَف َيْغَتِسلُ إِذَا أَْجَنَب قَالَ ُيْمَسَحاِن بِاملَاِء َعلَْيَها ِف

َوالَ {َعلَى َجَسِدِه َوقََرأَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  فَإِنْ كَانَ ِفي َبْرٍد َيَخاُف َعلَى َنفِْسِه إِذَا اغَْتَسل قَالَ ُيِمرُّ
  َيَتَيمَُّم إِذَا َخاَف} َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيًما

و الَْوِليِد ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا أَُب -٨٧٧
َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي الَْمَوالِ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َزْيٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ

ُه   عليه وسلم ِمثْلَ
  زِيَد الَْمكِّيُّ َضِعيٌفأَُبو الَْولِيِد َخاِلُد ْبُن َي

َعْن إِْسَراِئيلَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ  -٨٧٨
َجدِِّه َعْن َعِليِّ قَالَ اْنكََسَر إِْحَدى زَْنَديَّ فََسأَلُْت َرُسولَ ُيوُنَس َعْن َعْمرِو ْبنِ َخاِلٍد َعْن َزْيِد ْبنِ َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن 
  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأََمَرنِي أَنْ أَْمَسَح َعلَى الَْجَبائِرِ

  َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد أَُبو َخاِلٍد الَْواِسِطيُّ َمْتُروٌك

ُر ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الَورَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أََبانَ ْبنِ ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّا -٨٧٩
  َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه

  وما جيوز فيه من الثيابباب بيان املوضع الذي جيوز فيه الصالة 
أَُبو َحفْصٍ اَألبَّاُر َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َجْعفَرٍ الْخََوارِْزِميُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا -٨٨٠

يِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْحاِئِط ُيلْقَى ِفيِه الَْعِذَرةُ َوالنَّْتُن أََبانَ ْبنِ أَبِي َعيَّاشٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِ
  قَالَ إِذَا ُسِقَي ثَالَثَ َمرَّاٍت فََصلِّ ِفيِه

أََبانَ َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ َعْن  -٨٨١
َر أَنَُّه ُسِئلَ َعْن َهِذِه الِْحيطَاِن الَِّتي ُتلْقَى ِفيَها َهِذِه الَْعِذَراُت َوَهذَا الزِّْبلُ أَُيَصلَّ ى ِفيَها قَالَ إِذَا ُسِقَيْت َعنِ اْبنِ ُعَم

  وسلم ثَالَثَ َمرَّاٍت فََصلِّ ِفيَها َوَرفََع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه
  اْخَتلَفَا ِفي اِإلْسَناِد َواللَُّه أَْعلَُم

ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن  -٨٨٢
َبْيرِ قَالَ َسِمْعُت أَْسَماَء بِْنَت أَبِي َبكْرٍ َتقُولُ ِللَْحجَّاجِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َرَباٌح النُّوبِيُّ أَُبو ُمَحمٍَّد َمْولَى آلِ الزُّ

ُصبَّ َت قَالَ كَرِْهُت أَنْ أَوسلم اْحَتَجَم فََدفََع َدَمُه إِلَى اْبنِي فََشرَِبُه فَأََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم فَأَْخَبَرُه فَقَالَ َما َصَنْع
َوْيلٌ لََك ِمَن َدَمَك فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ َتَمسََّك النَّاُر َوَمَسَح َعلَى َرأِْسِه َوقَالَ َوْيلٌ ِللنَّاسِ ِمْنَك َو

  النَّاسِ



  كتاب الصالة
َحدَّثَكُْم َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ،  -َوأََنا أَْسَمُع  -  قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ -٨٨٣

ةَ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَ الَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا َحدَّثََنا الَْوِليُد َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن قُرَّ
  ِفيِه بَِحْمِد اِهللا أَقْطَُع عليه وسلم كُلُّ أَْمرٍ ِذي َبالٍ الَ ُيْبَدأُ

نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َتفَرََّد بِِه قُرَّةُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوأَْرَسلَُه غَْيُرُه َعنِ الزُّْهرِيِّ َع
ي الَْحِديِث َوَرَواُه َصَدقَةُ َعْن،  ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ  َوقُرَّةُ لَْيَس بِقَوِيٍّ ِف

َوَصَدقَةُ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد َضِعيفَاِن ، َماِلٍك َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوالَ َيِصحُّ الَْحِديثُ 
  َوالُْمْرَسلُ ُهَو الصََّواُب

ثَْماَح -٨٨٤ نَ ، َحدَّثََنا دَّثَنِي أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ أَْحَمُد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُع
َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ  ُموَسى ْبُن أَْعَيَن َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن قُرَّةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ

  َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ أَْمرٍ ِذي َبالٍ الَ ُيْبَدأُ ِفيِه بِِذكْرِ اِهللا أَقْطَُع
  َباْب الَصلََوات الفََراِئض وأهننَّ َخْمٌس

َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُنوُح ْبُن قَْيسٍ َعْن أَِخيِه َخاِلِد ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا -٨٨٥
ى ِعَباِدِه ِمَن قَْيسٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا رََُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَمِ افَْتَرَض اللَُّه َتَعاىل َعلَ

لَ َهلْ قَْبلَُهنَّ أَْو َبْعَدُهنَّ َشْيٌء قَالَ افَْتَرَض اللَُّه َعلَى ِعَباِدِه َصلََواٍت َخْمًسا قَالَ َهلْ الصَّالة قَالَ َخْمُس َصلََواٍت قَا
ْو َبْعَدُهنَّ َشْيٌء قَالَ افَْتَرَض اللَُّه َعلَى ِعَباِدِه َصلََواٍت َخْمًسا فََحلََف الرَُّجلُ بِاللَِّه الَ ، َوالَ  َيزِيُد َعلَْيهِقَْبلَُهنَّ أَ نَّ 

  َيْنقُُص فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنْ َصَدَق َدَخلَ الَْجنَّةَ

  َباْب األمر بتعليم الَصلََوات والضرب عليها وحد العورة اليت جيب سترها
ُن َجْعفَرِ ْبنِ ُرَمْيسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٨٨٦

ْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ َسْبَرةَ َعْن أَبِيِه َع: الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، قَاالَ 
صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َبلَغَ أَْوالَُدكُْم َسْبَع ِسنَِني فَفَرِّقُوا َبْيَن فُُرِشهِْم َوإِذَا َبلَُغوا َعْشَر  َجدِِّه َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ

  ِسنَِني فَاْضرُِبوُهْم َعلَى الصَّالَِة

َنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ أَْخَبَرَنا أَُبو َحْمَزةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ َزاُج ، َحدَّثَ -٨٨٧
اِهللا صلى اهللا عليه الصَّْيَرِفيُّ َوُهَو َسوَّاُر ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ 

رِّقُوا َبْيَنُهْم ِفي الَْمَضاجِعِ َوإِذَا َزوََّج أََحُدكُْم َعْبَدهُ وسلم ُمُروا ِصْبَياَنكُْم بِالصَّالَِة ِلَسْبعٍ َواضْرُِب وُهْم َعلَْيَها ِلَعْشرٍ َوفَ
  ِمَن الَْعْوَرِة أََمَتُه أَْو أَجَِريُه ، فَالَ َتْنظُُر اَألَمةُ إِلَى َشْيٍء ِمْن َعْوَرِتِه فَإِنَّ َما َتْحَت السُّرَِّة إِلَى ُركَْبِتِه

ْبُد اِهللا َنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَحاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحبِيبٍ الشَّْيلََمانِيُّ ، َحدَّثََنا َعَحدَّثَ -٨٨٨
ولُ اِهللا صلى اهللا عليه ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َسوَّاُر أَُبو َحْمَزةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُس

َضاجِعِ َوإِذَا َزوََّج وسلم ُمُروا ِصْبَياَنكُْم بِالصَّالَِة ِفي َسْبعِ ِسنَِني َواْضرُِبوُهْم َعلَْيَها ِفي َعْشرٍ َوفَرِّقُوا َبْيَنُهْم ِفي الَْم



ِه   َوُسرَِّتِه فَإِنَّ َما َبْيَن ُسرَِّتِه َوُركَْبِتِه ِمْن َعْوَرِتِه الرَُّجلُ ِمْنكُْم َعْبَدُه أَْو أَجَِريُه ، فَالَ َيَرَينَّ َما َبْيَن ُركَْبِت
ُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْب -٨٨٩

، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن َمْنُصورٍ الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجُنوبِ الَْجبُِّليُّ الضَّرَّاُب َرِفيُق َيْحَي قَالَ ُموَسى  -ى ْبنِ َمِعنيٍ 
ْبُن َعلْقََمةَ  َن قَالَ َسِمْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الرُّكَْبةُ ِم -َواْسُمُه ُعقَْبةُ 

  الَْعْورَِة

ٍد َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَحاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َسِعيِد ْبنِ َراِش -٨٩٠
ِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َعبَّاِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي أَيُّوَب قَالَ َس

  َما فَْوَق الرُّكَْبَتْينِ ِمَن الَْعْوَرِة َوَما أَْسفَلَ ِمَن السُّرَِّة ِمَن الَْعْوَرِة
، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن الُْمَحبَّرِ -٨٩١

اضْرُِبوُهْم الُْمثَنَّى َعْن ثَُماَمةَ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمُروُهْم بِالصَّالَِة ِلَسْبعِ ِسنَِني َو
  َعلَْيَها ِلثَالَثَ َعْشَرةَ

  الشََّهاَدَتْينِ َوُيِقيُمون الصَّالَةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَباب َتْحرِميِ ِدَماء َوأَْمَوالِ الِذيَن َيْشَهُدونَ بِ
الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ،  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َحْنَبلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٨٩٢

ُعَبْيٍد قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن كَِثريِ ْبنِ
تُوا الزَّكَاةَ ، ثُمَّ ا الصَّالَةَ َوُيْؤأُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيشَْهُدوا أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َوُيِقيُمو

  قَْد ُحرَِّم َعلَيَّ ِدَماُؤُهْم َوأَْمَوالُُهْم َوِحَسابُُهْم َعلَى اِهللا
  وسلم َوكَذَِلَك َرَواُه أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعْن ُيوُنَس َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه

ُه َوكَذَِلَك قَالَ ِعْمَرانُ رٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أََنسٍ َعْن أَبِي َبكْرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو   الْقَطَّانُ َعْن َمْعَم

نِي َيْحَيى ْبُن ْخَبَرَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَ -٨٩٣
َيْشَهُدوا أَنْ  أَيُّوَب َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ الُْمْشرِِكَني َحتَّى

اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َوَصلُّوا َصالََتَنا  الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا فَإِذَا َشهِدُوا أَنْ الَ إِلََه إِالَّ
ا َعلَى َواْسَتقَْبلُوا ِقْبلََتَنا َوأَكَلُوا ذََباِئَحَنا ُحرَِّمْت َعلَْيَنا أَْمَوالُُهْم َوِدَماُؤُهْم إِالَّ بَِحقَِّها َولَُهْم  َما ِللُْمْسِلمِ َوَعلَْيهِْم َم

  الُْمْسِلمِ
َعْبُد اِهللا ْبُن ا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيْعَمُر ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََن -٨٩٤

  ُهالُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو
، َحدَّثََنا اْبُن  َحدَّثََنا أُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد -٨٩٥

  الُْمَباَرِك َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه
َهيْثَُم ْبُن َراِهيُم ْبُن أَْحَمَد الْقَْرِميِسينِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الَْواِحِد الَْعْبِسيُّ َحدَّثَنِي َجدِّي الَْحدَّثََنا إِْب -٨٩٦

ُسَمْيعٍ َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس   لم َنْحَوُهَمْرَوانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ 



نِ ُسَمْيعٍ بِإِْسَناِدِه َحدَّثََنا اْبُن َخالٍَّد ، َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْب -٨٩٧
  ِمثْلَُه
ُم ْبُن َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْرَعَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهي -٨٩٨

َر َعنِ النَّ ِد ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَم بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَنِي َحَرِميُّ ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َواِق
 لنَّاَس حَتَّى َيْشَهدُوا أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوُيِقيُموا الصَّالَةَ َوُيْؤتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَكقَالَ أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ ا

  َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إِالَّ بَِحقِّ اِإلْسالَمِ َوِحَساُبُهْم َعلَى اِهللا َتَعالَى
ُه َحدَّثََنا أَْحَمُد -٨٩٩   ْبُن ُيوُسَف ْبنِ َخالٍَّد ، َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْرَعَرةَ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَ
ُن َبْهَراَم ، يِد ْبَحدَّثََنا اْبُن َخالٍَّد ، َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْنُصوُر ْبُن أَبِي ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِم -٩٠٠

اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َشْهُر ْبُن َحْوَشبٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ َعْن َحِديِث ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى 
  ا ِمثْلَُه َسَواًءقَالَ أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى ُيِقيُموا الصَّالَةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ َوَيْشَهُدو

  ما جاء يف األذان واإلقامة
جٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمْيٍد الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجَرْي -٩٠١

يَّةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق َوغَْيُرُهْم قَالُوا ، َحدَّثََنا َرْوٌح َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد َوأَُبو أَُم
َرنِي ٍد َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ قَالَ أَْخَبَوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ أَْخبََرَنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِل

َوكَانَ َيِتيًما ِفي ِحْجرِ أَبِي َمْحذُوَرةَ  -َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْحذَُورةَ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُمَحْيرِيزٍ أَْخَبَرُه 
إِلَى الشَّامِ َوإِنِّي أَْخَشى أَنْ أُْسأَلَ َعْن  قَالَ فَقُلُْت َألبِي َمْحذُوَرةَ أَْي َعمِّ إِنِّي َخارٌِج - ِحَني َجهََّزُه إِلَى الشَّامِ 

 عليه وسلم ِمْن َتأِْذينَِك فَأَْخبِرْنِي قَالَ َنَعْم َخَرْجُت ِفي َنفَرٍ فَكُنَّا ِفي َبْعضِ طَرِيقِ ُحَنْينٍ فَقَفَلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا
ذِّنُ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُحَنْينٍ فَلَِقيَنا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْع ضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ ُمَؤ

  بِالصَّالَِة فََسِمْعَنا َصْوَت الُْمَؤذِِّن َوَنْحُن ُمَتَنكُِّبونَ فََصَرْخَنا َنْحِكيِه َوَنْسَتْهزُِئ بِِه

نْ َوقَفَْنا َبْيَن َيَدْيِه فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه فََسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الصَّْوَت فَأَْرَسلَ إِلَْيَنا إِلَى أَ
َوَحَبَسنِي فَقَالَ قُْم فَأَذِّنْ  وسلم أَيُّكُُم الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه قَِد اْرَتفََع فَأََشاَر الْقَْوُم كُلُُّهْم إِلَيَّ َوَصَدقُوا فَأَْرَسلَ كُلَُّهْم

َشْيَء أَكَْرُه إِلَيَّ ِمَن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَما َيأُْمُرنِي بِِه فَقُْمُت َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اِهللا بِالصَّالَِة فَقُْمُت ، َوالَ 
ُه أَكَْب َو بَِنفِْسِه فَقَالَ قُلْ اللَّ كَْبُر ُر اللَُّه أَصلى اهللا عليه وسلم فَأَلْقَى َعلَيَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لتَّأِْذيَن ُه

نَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَ
مَّ قَالَ ِلَي قُلْ أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َرُسولُ اِهللا ، ثُمَّ قَالَ ِلَي اْرجِْع فَاْمُدْد ِمْن َصْوِتَك ، ثُ

َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ  أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الصَّالَِة
ْعطَانِي ُصرَّةً ِفيَها َشْيٌء ِمْن َعلَى الْفَالَحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، ثُمَّ َدَعانِي ِحَني قََضْيُت التَّأِْذيَن َوأََحيَّ 

، ثُمَّ ِمنَْ َبْيَن ثَْدَيْيِه ، ثُمَّ َعلَى كَبِِدِه َحتَّى ِفضٍَّة ، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه َعلَى َناِصَيِة أَبِي َمْحذُوَرةَ ، ثُمَّ أََمرََّها َعلَى َوْجهِ ِه 
ْيَك فَقُلُْت َيا َبلََغْت َيُدُه ُسرَّةَ أَبِي َمْحذُوَرةَ ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َباَرَك اللَُّه ِفيَك َوَباَرَك َعلَ

فَقَالَ قَْد أََمْرُتَك بِِه َوذََهَب كُلُّ َشْيٍء كَانَ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َرُسولَ اِهللا ُمْرنِي بِالتَّأِْذينِ بَِمكَّةَ 
 َرُسولِ اِهللا كََراِهَيٍة َوَعاَد ذَِلَك كُلُُّه َمَحبَّةً ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَِدْمُت َعلَى َعتَّابِ ْبنِ أَِسيٍد َعاِملِ



  فَأَذَّْنُت بِالصَّالَِة َعْن أَْمرِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم
رِيزٍ َهذَا َحِديثُ قَالَ اْبُن ُجَرْيجٍ َوأَْخَبرَنِي َمْن أَْدَركُْت ِمْن آلِ أَبِي َمْحذُوَرةَ َعلَى َنْحوِ َما أَْخَبَرنِي به عن اْبُن ُمَحْي

  الرَّبِيعِ َولَفْظُُه

الَْعزِيزِ ْبنِ ُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ، َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ قَالَ َوأَْدَركُْت إِْبَراِهيَم ْبَن َعْبِد َحدَّثََنا أَ -٩٠٢
َعنِ اْبنِ ُمَحْيرِيزٍ َعْن أَبِي  َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ ُيَؤذِّنُ كََما َحكَى اْبُن ُمَحْيرِيزٍ َوَسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه

َبُر اللَُّه أَكَْبُر َمْحذُوَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِمْعَنى َما َحكَى اْبُن ُجَرْيجٍ َوَسِمْعُتُه ُيِقيُم فََيقُولُ اللَُّه أَكْ
اِهللا َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ قَْد أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ 

  َيْحِكي األَذَانَ قَاَمِت الصَّالَةُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَْحَسُبُه َيْحِكي اِإلقَاَمةَ َخَبًرا كََما
نَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمْيٍد الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج قَالَ اْبُن ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي ُعثَْمانُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ال -٩٠٣

يُّ صلى اهللا عليه النَّبِْبُن السَّاِئبِ أَْخبََرنِي أَبِي َوأُمُّ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ قَالَ لَمَّا َخَرَج 
  وسلم إِلَى ُحَنْينٍ َخَرْجُت َعاِشَر َعْشَرٍة ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ أَطْلُُبُهْم قَالَ فََسِمْعَناُهْم ُيَؤذُِّنونَ ِللصَّالَِة

ِذيَن إِْنَساٍن َحَسنِ الصَّْوِت فَقُْمَنا ُنَؤذِّنُ َنْسَتْهزُِئ بِهِْم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم لَقَْد َسِمْعُت ِفي َهُؤالَِء َتأْ
ْيَن َيَدْيِه َوَمَسَح َعلَى َناِصَيِتي فَأَْرَسلَ إِلَْيَنا فَأَذَّنَّا كُلَُّنا َرُجالً َرُجالً فَكُْنُت آِخَرُهْم فَقَالَ ِحَني أَذَّْنُت َتَعالَ فَأَْجلََسنِي َب

ا َوَباَرَك َعلَيَّ ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ قَالَ اذَْهْب  َعلََّمنِي اَألذَانَ كََم فَأَذِّنْ ِعْنَد الَْبْيِت قُلُْت كَْيَف َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ فَ
ُه أَْشَهُد أَنَّ  أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّتَؤذُِّنونَ اآلنَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه

لََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ الَ إِ
الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ  َرُسولُ اِهللا أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َحيَّ َعلَى

ُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه قَالَ الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ ِفي اُألولَى ِمَن الصُّْبحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْب
ُه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسَوَعلََّمنِي اِإل ةَ َمرََّتْينِ اللَُّه أَكَْبُر اللَّ ولُ اِهللا َحيَّ َعلَى الصَّالَةِ قَاَم

  كَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّهَحيَّ َعلَى الْفَالَحِ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَ
ذُوَرةَ أَنَُّهَما َسِمَعا ذَِلَك قَالَ اْبُن ُجَرْيجٍ أَْخبََرنِي َهذَا الَْخَبَر كُلَُّه ُعثَْمانُ َعْن أَبِيِه َوَعْن أُمِّ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْح

  ِمْن أَبِي َمْحذُورَةَ

ورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُب -٩٠٤
ِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ أَنَُّهَما َسِمَع بِي َمْحذُوَرةَ قَاالَ اُه ِمْن أَْبُن السَّاِئبِ َمْولًى لَُهْم َعْن أَبِيِه السَّاِئبِ َوَعْن أُمِّ َعْبِد الَْمِل

َو أَْبَغُض النَّ َع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى ُحَنْينٍ َوُه اسِ إِلَْيَنا فَقُْمَنا قَالَ أَُبو َمْحذُوَرةَ َخَرْجُت ِفي َعْشَرِة ِفْتَياٍن َم
ُؤالِء الِْفْتَياِن فَقَالَ أَذُِّنوا فَأَذَُّنوا فَكُْنُت آِخَرُهْم ُنَؤذِّنُ َنْسَتْهزُِئ بِهِْم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ائُْتونِي بَِه

ابِ ْبنِ أَِسيٍد فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َنَعْم َهذَا الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه اذَْهْب فَأَذِّنْ َألْهلِ َمكَّةَ َوقُلْ ِلَعتَّ
نْ أَُؤذِّنْ َألْهلِ َمكَّةَ َوَمَسَح َعلَى َناِصَيِتي َوقَالَ قُلْ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أََمَرنِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَ

أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  نَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللاللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَ
ولُ اِهللا َمرََّتْينِ َحيَّ َعلَى الصَّالَةِ َرُسولُ اِهللا َمرََّتْينِ ، ثُمَّ اْرجِْع فَاْشَهْد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َمرََّتْينِ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُس



َبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه فَإِذَا أَذَّْنَت بِاُألولَى ِمَن الصُّْبحِ فَقُلِ الصَّالَةُ خَْيٌر َمرََّتْينِ َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ َمرََّتْينِ اللَُّه أَكْ
أَُبو َمْحذُوَرةَ الَ  قَالَ فَكَانَ ِمَن النَّْومِ َمرََّتْينِ َوإِذَا أَقَْمَت فَقُلَْها َمرََّتْينِ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ أَََسِمْعَت

ا   َيُجزُّ نَاِصَيَتُه ، َوالَ َيفُْرقَُها َألنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَسَح َعلَْيَه
ْبَراِهيَم ، ْبنِ إَِحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َحْنَبلُ ْبُن إِْسحَاَق َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا  -٩٠٥

َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ : َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، قَاالَ : َوُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، قَاالَ 
ْعُت َجدِّي َعْبَد الَْمِلِك ْبَن أَبِي َمْحذُوَرةَ ُيَحدِّثُ إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ قَالَ َسِم

ُه أَكَْبُر اللَُّه  أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه َعْن أَبِيِه أَبِي َمْحذُوَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَلْقَى َهذَا اَألذَانَ َعلَْيِه اللَّ
 اِهللا الَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُأَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِ

شَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َحيَّ أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَ
  لََه إِالَّ اللَُّهَعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِ

، َحدَّثََنا َحْنَبلُ ْبُن -٩٠٦ إِْسحَاَق َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد 
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ : َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، قَاالَ : الَْحَسنِ ، قَاالَ 
 َعْن ُعَمَر اِئٍذ الْقََرِظ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعمَّارٍ َوَعمَّاٌر َوُعَمُر اْبَنا َحفْصِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َسْعٍدْبنِ َسْعِد ْبنِ َع

َرُه بِِه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه َسْعٍد الْقََرِظ أَنَُّه َسِمَعُه َيقُولُ إِنَّ َهذَا اَألذَانَ أَذَانُ بِالَلٍ الَِّذي أََم
ُه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ ُهَو اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد  وسلم َوإِقَاَمُتُه َو

َه إِالَّ َهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، ثُمَّ َيْرجُِع فََيقُولُ أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَشَْهُد أَنْ الَ إِلَأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَْش
  اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا

قَاَمةُ ى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َواِإلَحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَ
صلى اهللا عليه وسلم  َواِحَدةٌ َواِحَدةٌ َوَيقُولُ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ َمرَّةً َواِحَدةً قَالَ َسْعُد ْبُن َعاِئٍذ َوقَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا

 ِفيَك َيا َسْعُد إِذَا َيا َسْعُد إِذَا لَْم َتَر بِالَالً َمِعي فَأَذِّنْ َوَمَسَح َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرأَْسُه َوقَالَ َباَرَك اللَُّه
يه وسلم بِقَُباَء ثَالَثَ َمرَّاٍت قَالَ َولَمَّا اْسَتأْذَنَ بِالَلٌ لَْم َتَر بِالَالً َمِعي فَأَذِّنْ قَالَ فَأَذَّنَ َسْعٌد ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عل

بِالَلُ قَالَ إِلَى َسْعٍد  ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ِفي الُْخُروجِ إِلَى الْجَِهاِد ِفي َسبِيلِ اِهللا قَالَ لَُه ُعَمُر إِلَى َمْن أَْدفَُع اَألذَانَ َيا
ُر َسْعًدا فَقَالَ لَُه اَألذَانُ إِلَْيَك َوإِلَى َعِقبَِك ِمْن َبْعِدَك فَإِنَُّه قَْد أَذَّنَ ِلَرُسولِ  ا ُعَم اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِقَُباَء فََدَع

ُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه الَْعَنَزةَ الَِّتي كَانَ َيْحِملُ بِالَلٌ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ اْم َبْيَن َيَديَّ شِ بَِها َوأَْعطَاُه ُعَم
  كََما كَانَ بِالَلٌ َيْمِشي بَِها َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َتْركَُزَها بِالُْمَصلَّى فَفََعلَ

دَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َح: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، قَاالَ  -٩٠٧
أَْدَركُْت َجدِّي َوأَبِي َوأَْهِلي  َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ قَالَ

ُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ ُيِقيُمونَ فََيقُولُونَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَه
  َعلَى الْفَالَحِ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه



الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٩٠٨
يَّ صلى اهللا عليه وسلم لنَّبِالَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ ا

ُه اَألذَانَ َوأََمَرُه أَنْ ُيَؤذِّنَ ِفي َمَحارِيبِ َمكَّةَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْب ُر َمرََّتْينِ َوأََمَرُه أَنْ ُيِقيَم َواِحَدةً َدَعا أََبا َمْحذُوَرةَ فََعلََّم
  َواِحدَةً
َدْع -٩٠٩ لَجٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب الرَّازِيُّ أَْخبََرنِي أَُبو الَْوِليِد َوَحدَّثََنا َدْعلَُج ، َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ْبنِ 

َحْيرِيزٍ َمكُْحولٍ أَنَّ اْبَن ُمَحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا َعاِمٌر اَألْحَولُ َعْن 
ُه اَألذَانَ ِتْسَع َعْشَرةَ كَِلَمةً َواِإلقَاَمةَ َسْبَع َعْشَرةَ  َحدَّثَُه أَنَّ أََبا َمْحذُوَرةَ أَْخَبَرُه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعلََّم

نْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا اَألذَانُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَ
ُسولُ اللَُّه أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َر َرُسولُ اِهللا أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ

ى الْفَالَحِ اللَُّه أَكَْبُر اِهللا أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َحىَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ َحيَّ َعلَ
  ْن ذَِلَك الَْمْوِضعِاللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َواِإلقَاَمةُ َهكَذَا َمثَْنى َمثَْنى الَ َيُعوُد ِم

 ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْوِليِد أَُبو َبْدرٍ َحدَّثَنِي الِْحمَّانِيُّ -٩١٠
َبا َمْحذُوَرةَ قَالَ كُْنُت غُالًَما َصيًِّتا فَأَذَّْنُت َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اِهللا َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُرفَْيعٍ قَالَ َسِمْعُت أَ

صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ُحَنْينٍ الْفَْجَر فَلَمَّا َبلَْغُت َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ قَالَ النَّبِيُّ
  ةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِوسلم الَْحْق ِفيَها الصَّالَ

ْبنِ َزْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّ -٩١١ اقِ أَْخَبَرَنا اْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك 
انَ الُْمْسِلُمونَ ِحَني َر قَالَ كَ قَِدُموا الَْمِديَنةَ َيْجَتِمُعونَ َيَتَحيَُّنونَ الصَّالَةَ َولَْيَس  ُجَرْيجٍ أَْخَبَرنِي َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَم

قَالَ َبْعُضُهْم ُبوقًا ُيَناَدى بَِها فَكَلَُّموُه َيْوًما ِفي ذَِلَك فَقَالَ َبْعُضُهْم لَبْعضٍ اتَِّخذُوا َناقُوًسا ِمثْلَ َناقُوسِ النََّصاَرى َو
َمُر أَالَ َتْبَعثُونَ رَِجاالً ُيَناُدونَ بِالصَّالَِة فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا بِالَلُ قُْم ِمثْلَ ُبوقِ الَْيُهوِد فَقَالَ ُع

  فَأَذِّنْ
ثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََن -٩١٢ أَُبو َمْنُصورٍ َيْعنِي ا َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ُع

ِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّ بِيَّ صلى اهللا عليه الْحَارِثَ ْبَن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ َعْن َعْبِد الَْمِل
لْ ِفي اُألولَى ِمْن َصالَِة الَْغَداِة الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن وسلم قَالَ َيا أََبا َمْحذُوَرةَ ثَنِّ اُألولَى ِمَن اَألذَاِن ِمْن كُلِّ َصالٍَة َوقُ

  النَّْومِ
ثََنا ُموَسى ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َهاِشمٍ َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف الِْحْمِصيُّ ، َحدَّ -٩١٣

رٍ اَألْحَولِ أَنَّ َمكُْحوالً َحدَّثَُه أَنَّ اْبَن ُمَحْيرِيزٍ َحدَّثَُه أَنَّ أََبا َمْحذُوَرةَ َحدَّثَُه قَالَ َعلََّمنِي  َداُوَد َعْن َهمَّامٍ َعْن َعاِم
  ةًَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اَألذَانَ ِتْسَعةَ َعَشَر كَِلَمةً َبْعَد فَْتحِ َمكَّةَ َواِإلقَاَمةَ َسْبَع َعْشَرةَ كَِلَم

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، -٩١٤
وسلم قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَبِي َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ ُمَؤذِِّن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه 

  ذَانَ َوُيوِتَر اِإلقَاَمةََمْحذُوَرةَ أَنَُّه َسِمَع أََباُه أََبا َمْحذُوَرةَ ُيَحدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَرُه أَنْ َيْشفََع اَأل



ثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد التُّبَِّعيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّ -٩١٥
َسِمْعُت ُسَوْيَد ْبَن غَفَلَةَ قَالَ َسِمْعُت َعِل رٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُمْسِلمٍ قَالَ  يَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ِشْم

  لَُّه َعْنُه َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيأُْمُرَنا أَنْ ُنَرتِّلَ األَذَانَ َوَنْحِذَف اِإلقَامَةََرِضَي ال
، َحدَّثََنا َمْرُحوُم ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َعْن أَ -٩١٦ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ بِيِه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ 

ُر ْبُن الَْخطَّابِ فَقَالَ إِذَا أَذَّْنَت فََتَرسَّلْ َوإِذَا أَقَْمَت فَاْح   ِذْمُمَؤذِِّن َبْيِت الَْمقِْدسِ قَالَ َجاَءَنا ُعَم
  َرَواُه الثَّْورِيُّ َوُشْعَبةُ َعْن َمْرُحومٍ

دَّثََنا ِمقَْداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َح -٩١٧
ذِّنٌ ُيطَرُِّب َيْحَيى الْكَْعبِيُّ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمَؤ

  لُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اَألذَانُ َسْهلٌ َسْمٌح فَإِنْ كَانَ أَذَاُنَك َسْمًحا َسْهالً َوإِالَّ ، فَالَ ُتَؤذِّنْفَقَالَ َرُسو
ُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْب َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ طَاِهرٍ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َخاِلُد -٩١٨

 أُِمَر أَُبو َمْحذُوَرةَ أَنْ ْبنِ َخاِلِد ْبنِ َسلََمةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن الَْعالَِء َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ
  َيْشفََع اَألذَانَ َوُيوِتَر اِإلقَاَمةَ َوَيْسَتِديَر ِفي أَذَنِِه

ا َسِعيُد ْبنُ ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن ُمَجاِهٍد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الزَُّهْيرِيُّ ، َحدَّثََنَحدَّ -٩١٩
الُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهْيثَمِ الُْمِغَريِة َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد َوآَخُرونَ قَ

َر َعْن َناِف انَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن الُْمِغَريِة الصَّيَّاُد ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَ
ةًاَألذَانُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى ا ةُ َمرَّةً َمرَّ   هللا عليه وسلم َمرََّتْينِ َمرََّتْينِ َواِإلقَاَم

ثََنا ُشْعَبةُ َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّ -٩٢٠
لُْمثَنَّى ُيَحدِّثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ اَألذَانُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجْعفَرٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا ا

  َتْينِ قَاَمِت الصَّالَةُ َمرََّمثَْنى َمثَْنى َواِإلقَاَمةُ َمرَّةً َواِحَدةً غَْيَر أَنَّ الُْمَؤذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ قَالَ قَْد
، َحدَّثََنا َحمَّ -٩٢١ اُد ْبُن َزْيٍد َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ 

  َيْشفََع اَألذَانَ َوُيوِتَر اِإلقَاَمةَ إِالَّ اِإلقَامَةَ ِسَماِك ْبنِ َعِطيَّةَ َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ قَالَ أُِمَر بِالَلٌ أَنْ

ْن أَيُّوَب َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َع -٩٢٢
  ُيثَنِّي األَذَانَ َوُيوِتُر اِإلقَاَمةَ إِالَّ قَْولَُه قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ بِالَلٌ

َرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن َخاِلٍد َعْن -٩٢٣ أَبِي ِقالََبةَ َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َع
  الَلٌ أَنْ َيْشفََع األَذَانَ َوُيوِتَر اِإلقَامَةَأََنسٍ قَالَ أُِمَر بِ

ُد الَْوهَّابِ َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْب -٩٢٤
  بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بِالَالً أَنْ َيْشفََع اَألذَانَ َوُيوِتَر اِإلقَامَةَأَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّ

ْحَيى ْبُن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبِد الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َي -٩٢٥
  الَْوهَّابِ ِمثْلَُه َحدَّثََنا َعْبُد

، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّ -٩٢٦ اِد ْبنِ كَُسْيبٍ َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ ُسفَْيانَ 



ْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ قَالَ أََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َع
  عليه وسلم بِالَالً أَنْ َيْشفََع اَألذَانَ َوُيوِتَر اِإلقَامَةَ

الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ -٩٢٧
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ بِالَلٌ : إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ، قَاالَ 

  لصَّالَةُ قَْد قَاَمِت الصَّالَةُُيثَنِّي األَذَانَ َوُيوِتُر اِإلقَاَمةَ إِالَّ قَْولَُه قَْد قَاَمِت ا
ْبَدانُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اللَّْيِث الَْغزَّالُ ، َحدَّثََنا َع -٩٢٨

ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالَالً أَنْ َيْشفََع اَألذَانَ َوُيوِتَر َخارَِجةُ َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ قَالَ أََمَر َر
  اِإلقَاَمةَ
ْبُن لَهِيَعةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي ا -٩٢٩

عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَذَّنَ اثَْنَتْي َعْشَرةَ َسَنةً ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ  أَبِي َجْعفَرٍ َعْن َناِف
  َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ َوكُِتَب لَُه بِكُلِّ أَذَاٍن ِستُّونَ َحَسَنةً َوبِكُلِّ إِقَاَمٍة ثَالَثُونَ َحَسنَةً

ا َعْبُد اِهللا أَُبو طَاِلبٍ َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد الْقَْنطَرِيُّ ، َحدَّثََن َحدَّثََنا -٩٣٠
صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن ْبُن َصاِلحٍ َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ 

ِه ثَالَثُونَ َحَسَنةًأَذَّنَ اثَْنَتْي َعْشَرةَ َسَنةً َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ َوكُِتَب لَُه بَِتأِْذينِِه ِفي كُلِّ َمرٍَّة ِستُّونَ َحَسَنةً َو   بِإِقَاَمِت

اِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليِّ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َح -٩٣١
َسلََمةَ ْبنِ اَألكَْوعِ قَالَ كَانَ اَألذَانُ َعلَى َعْهِد  ُمَحمَُّد ْبُن َسْعَدانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحيَّانَ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي ُعَبْيٍد َعْن 

اَرُسولِ اِهللا صلى ا   هللا عليه وسلم َمثَْنى َمثَْنى َواِإلقَاَمةُ فَْرًد
َعْن َسلََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا اْبُن الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي ُعَبْيٍد  -٩٣٢

ةَ اَألكَْوعِ أَنَُّه كَانَ إِذَا لَْم ُيْدرِِك الصَّالَةَ   َمَع الْقَْومِ أَذَّنَ َوأَقَاَم َوثَنَِّى اِإلقَاَم
  َمْوقُوٌف
الَْمِديَنِة ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ أَُبو ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحارِِث ْبنِ َصاِلحٍ الَْمْخُزوِميُّ بِ -٩٣٣

ْب نِ َحفْصٍ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن َعِليٍّ قَالَ َنَزلَ َيْحَيى ْبُن َخاِلٍد َعْن ُعَمَر 
  جِْبرِيلُ بِاِإلقَاَمِة ُمفْرًِدا َوَسنَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اَألذَانَ َمثَْنى َمثَْنى

، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد ا -٩٣٤ ِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد النَّحَّاُس ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ 
 عليه وسلم  صلى اهللاْبنِ أَبِي َراِفعٍ َحدَّثَنِي بِِه أَبِي ُمَحمٌَّد َعْن أَبِيِه ُعَبْيِد اِهللا َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا
  َوَرأَْيُت بِالَالً ُيَؤذِّنُ َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمثَْنى َمثَْنى َوُيِقيُم فَُراَدى

َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َنْيُروَز ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ  -٩٣٥
ِد ْبنِ َعْبِد َربِِّه َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق قَالَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْي

َر اَألذَانَ َمرََّتْينِ قَالَ لَمَّا أََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ أَ طَاَف بِي َوأََنا َناِئٌم َرُجلٌ فَأَلْقَى َعلَيَّ فَذَكَ
ةً فَلَمَّا أَْصَبْحُت أََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبْرُتُه بَِما  َرأَْيُت فَقَالَ إِنََّها لَُرْؤَيا َمرََّتْينِ َواِإلقَاَمةَ َمرَّةً َمرَّ



ِه َما َرأَْيَت فَإِنَُّه أَْنَدى َصْوًتا ِمْنَك فََسِمَع ذَِلَك ُعَمُر فَقَالََحقٍّ إِنْ َش َع بِالَلٍ فَأَلْقِ َعلَْي  َوالَِّذي َبَعثََك اَء اللَُّه فَقُْم َم
  بِالَْحقِّ لَقَْد رَأَْيُت ِمثْلَ الَِّذي َرأَى قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَِللَِّه الَْحْمُد

َنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسِعيٍد أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثَ -٩٣٦
ِد اِهللا ْبنِ َزْيٍد قَالَ كَانَ أَذَانُ َرُسولِ اِهللا َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعْب

ي اَألذَاِن َواِإلقَاَمِة ا َشفًْعا ِف   صلى اهللا عليه وسلم َشفًْع

، َحدَّ -٩٣٧ أَُبو  ثََناَحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُنَس الزيات ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ 
ةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َج َبلٍ قَالَ قَاَم َرُجلٌ ِمَن َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّ

ُسولَ اِهللا إِنِّي َرأَْيُت ِفي النَّْومِ كَأَنَّ َرُجالً اَألْنصَارِ َعْبُد اِهللا ْبُن َزْيٍد َيْعنِي إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َر
قَالَ أَُبو  - ، ثُمَّ َجلََس  َنَزلَ ِمَن السََّماِء َعلَْيِه ُبْرَداِن أَْخَضَراِن َنَزلَ َعلَى جِذْمِ َحاِئٍط ِمَن الَْمِديَنِة فَأَذَّنَ َمثَْنى َمثَْنى

ُر قَْد َرأَْيُت ِمثْلَ الَِّذي َرأَى َولَِكنَُّه َسَبقَنِي -انَِنا الَْيْوَم َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعلَى َنْحوٍ ِمْن أَذَ ا بِالَالً فَقَالَ ُعَم   قَالَ َعلِّْمَه
يَنارٍ ، َحدَّثََنا  ْبُن ِدَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعِتيُق ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم -٩٣٨

ْن أَبِيِه أَنَّ بِالَالً أَذَّنَ ِلَرُسولِ زَِياُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبكَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن َيزِيَد اَألْوِديُّ َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َع
  ِمثْلَ ذَِلَك اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِِمًنى بَِصْوَتْينِ َصْوَتْينِ َوأَقَاَم

ْبُن ِعيَسى الْ -٩٣٩ َواِسِطيَّاِن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعْوٍن ، َوُمَحمَُّد 
إِْدرِيَس اَألْوِديِّ َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الطُّفَْيلِ َعْن

  أَنَّ بِالَالً كَانَ ُيَؤذِّنُ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َمثَْنى َمثَْنى َوُيِقيُم َمثَْنى َمثَْنى
َك   قَالَ أَُبو َعْوٍن بَِصْوَتْينِ َصْوَتْينِ َوأَقَاَم ِمثْلَ ذَِل

َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ،  َحدَّثََنا -٩٤٠
ٍد َعْن إِْبَراِهي: إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ، قَاالَ  َم َعنِ اَألْسَوِد أَنَّ بِالَالً كَانَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َحمَّا

  ُيثَنِّي األَذَانَ َوُيثَنِّي اِإلقَاَمةَ َوأَنَُّه كَانَ َيْبَدأُ بِالتَّكْبِريِ َوَيْخِتُم بِالتَّكْبِريِ
َنا الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي َمْعَشرٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثَ -٩٤١

  إِْبَراهِيَم َعنِ اَألْسَوِد َعْن بِالَلٍ قَالَ كَانَ أَذَاُنُه َوإِقَاَمُتُه َمرََّتْينِ َمرََّتْينِ
يمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن زَِياِد َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِك -٩٤٢

ُه   ْبنِ كُلَْيبٍ َعْن إِْبَراِهيَم َعْن بِالَلٍ ِمثْلَ
  قَالَ الرََّماِديُّ لَْم َيْسَمْع ِمْنُه ُسفَْيانُ

ثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصورٍ أَْخَبَرنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، َحدَّ -٩٤٣
َعْن َجدِِّه أَنَُّه ِحَني أُرَِي  َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َحْربٍ َعْن أَبِي ُعَمْيسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيٍد َعْن أَبِيِه

  الً فَأَذَّنَ َوأََمَر َعْبَد اِهللا ْبَن َزْيٍد فَأَقَاَماَألذَانَ أََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِالَ

َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ،  -٩٤٤
ٍد َعْن أََنسٍ قَالَ ِمَن السُّنَّ ِة إِذَا قَالَ الُْمَؤذِّنُ ِفي أَذَاِن الْفَْجرِ َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ قَالَ الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ َعْن ُمَحمَّ



ُه   الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَّ
َرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِك -٩٤٥ يلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َع

حِ َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ التَّثْوِيُب ِفي َصالَِة الَْغدَاِة إِذَا قَالَ الُْمَؤذِّنُ ِفي أَذَان الْفَْجرِ َحيَّ َعلَى الْفَالَ
  لَْيقُلْ الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِفَ

يِّ َعْن َناِفعٍ َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعنِ الُْعَمرِ -٩٤٦
َر َوَو ِه اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَم َر َعْن ُعَمَر أَنَُّه قَالَ ِلُمَؤذِّنِ ٌع َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم ِكي

  إِذَا َبلَْغَت َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ ِفي الْفَْجرِ فَقُلْ الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ الصَّالَةُ خَْيٌر ِمَن النَّْومِ
ْبنِ أََبانَ ، َحدَّثََنا َعَح -٩٤٧ ْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر 

الَلٍ قَالَ أََمَرنِي َرُسولُ اِهللا صلى الَْحَسنِ أَُبو َمْسُعوٍد الزَّجَّاُج َعْن أَبِي َسْعيٍد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن بِ
ي الْفَْجرِ َوَنَهانِي أَنْ أُثَوَِّب ِفي الِْعَشاِء   اهللا عليه وسلم أَنْ أُثَوَِّب ِف

أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلٌم ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن -٩٤٨
ْعَد َما أَذَّنَ فَقُلُْت لَُه الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن ِديَنارٍ قَالَ َصِعْدُت إِلَى اْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ فَْوَق الَْمْسجِِد الْحََرامِ َب

ْبَدأُ فَُيكَبُِّر ، ثُمَّ َيقُولُ أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهدُ أَْخبِرْنِي َعْن أَذَاِن أَبِيَك ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َي
الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنْ أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ َمرَّة ، ثُمَّ َيْرجُِع فََيقُولُ أَْشَهُد أَنْ 

رِ اَألذَاِن اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه لََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا حَتَّى َيأِْتَي َعلَى آِخالَ إِ
  أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه

َعبَّاُس ْبُن َيزِيَد َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َجْعفَرٍ الْكَْوكَبِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا الْ -٩٤٩
ْبنِ َمْنُصورٍ ، قَاالَ  امٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ َعْن : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَش

أَكَْبُر  َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحْيرِيزٍ َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ أَنَّ َنبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلََّمُه َهذَا اَألذَانَ اللَُّه َمكُْحولٍ َعْن
ًدا َرُسولُ اِهللا أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

رََّتْينِ َحيَّ َعلَى الصَّالَِة َمرََّتْينِ اِهللا ، ثُمَّ َيُعوُد فََيقُولُ أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َمرََّتْينِ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َم
  َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ َمرََّتْينِ

لْقَاِضي أَُبو ُعَمَر َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ َوَحدَّثََنا ا -٩٥٠
َيانُ َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِْبَراِهيَم َعنِ اَألْسَوِد َحدَّثََنا ُسفْ: ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، قَاالَ 
  قَالَ كَانَ آِخُر أَذَاِن بِالَلٍ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه

أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ  -٩٥١
  إِْبَراهِيَم َعنِ اَألْسَوِد أَنَّ بِالَالً قَالَ آِخُر اَألذَاِن الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه

ورٍ َعْن إِْبَراِهيَم َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َمْنُص -٩٥٢
  اَألْسَوِد َعْن بِالَلٍ قَالَ آِخُر أَذَاِن بِالَلٍ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه

ٌر َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراِهيَم َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا اْبُن الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْي -٩٥٣
  َعنِ اَألْسَوِد َعْن بِالَلٍ قَالَ آِخُر اَألذَاِن اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه



ٍث ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد ْبُن ِغَيا -٩٥٤
َر أَنَّ بِالَالً أَذَّنَ قَْبلَ طُلُوعِ الْفَْجرِ فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه و سلم أَنْ َيْرجَِع فَُيَناِدَي أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

  اَدى أَالَ إِنَّ الَْعْبَد َناَم ثَالَثَ َمرَّاٍتأَالَ إِنَّ الَْعْبَد َناَم ثَالَثَ َمرَّاٍت فََرَجَع فََن
  َعْن أَيُّوَب -َوكَانَ َضِعيفًا  -َتاَبَعُه َسِعيُد ْبُن َزْربِيٍّ 

ثََنا َعْبُد ، َحدََّحدَّثََنا اْبُن ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن َحْربٍ  -٩٥٥
ُعَمَر ُيقَالُ لَُه َمْسُروٌح أَذَّنَ قَْبلَ الصُّْبحِ فَأََمَرُه ُه َنْحَوُهالَْعزِيزِ ْبُن أَبِي رَوَّاٍد َعْن َناِفعٍ َعْن ُمَؤذٍِّن ِل    ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْن

رٍ َعْن أَيُّوَب َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحا -٩٥٦ ُق ْبُن إِبَْراِهيَم أَْخبََرنََا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَم
  قَالَ أَذَّنَ بِالَلٌ َمرَّةً بِلَْيلٍ

  َهذَا ُمْرَسلٌ
، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُعَبْيٍد  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َبَياٍن ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم -٩٥٧

ْبنِ ِهالَلٍ أَنَّ بِالَالً أَذَّنَ لَْيلَةً بَِسَواٍد فَأََمَرُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيْرجَِع  إِلَى َمقَاِمِه فَُيَناِدَي َعْن ُحَمْيِد 
  إِنَّ الَْعْبَد َناَم فََرَجَع َوُهَو َيقُولُ

  %واَبُتلَّ ِمْن َنْضحِ َدمِ َجبِينِِه%ْم َتِلْدُه أُمُُّه لَْيَت بِالَالً لَ%

زِيزِ ْبُن أَبِي َروَّادٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعاِمُر ْبُن ُمْدرٍِك ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْع -٩٥٨
عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ بِ الَالً أَذَّنَ قَْبلَ الْفَْجرِ فََغِضَب النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوأََمَرُه أَنْ ُيَناِدَي إِنَّ الَْعْبَد َناَم َعْن َناِف
  فََوَجَد بِالَلٌ َوْجًدا َشِديدًا

َعزِيزِ ْبنِ أَبِي َروَّاٍد َعْن َناِفعٍ َعْن َوِهَم ِفيِه َعاِمُر ْبُن ُمْدرٍِك َوالصََّواُب قَْد َتقَدََّم َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ َحْربٍ َعْن َعْبِد الْ
ُه َر قَْولَ   ُمَؤذِِّن ُعَمَر َعْن ُعَم

ي ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد السَِّميعِ الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَبِ -٩٥٩
ةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ بِالَالً أَذَّنَ قَْبلَ الْفَْجرِ فَأََمَرُه َرُسولُ اِهللا صُيوُسَف الْقَاِضي َع لى اهللا ْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَد

لَ لَ َوقَا   عليه وسلم أَنْ َيْصَعَد فَُيَناِدَي إِنَّ الَْعْبَد َناَم فَفََع
  %ِمْن َنْضحِ َدمِ َجبِينِِه َوابَْتلَّ%لَْيَت بِالَالً لَْم َتِلْدُه أُمُُّه %

ُه ُيْرِسلُُه َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ َعنِ النَّ   بِيِّ صلى اهللا عليه وسلمَتفَرََّد بِِه أَُبو ُيوُسَف َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ َوغَْيُر
، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي طَا -٩٦٠ ِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ أَنَّ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد 

  بِالَالً أَذَّنَ َولَْم َيذْكُْر أََنًسا َوالُْمْرَسلُ أََصحُّ

ْبُن الْقَاِسمِ اَألَسِديُّ ،  َحدَّثََنا اْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحِكيمٍ اَألْوِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٩٦١
هللا عليه وسلم أَنْ ُيِعيَد َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُصبَْيحٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ أَذَّنَ بِالَلٌ فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى ا

  فََرِقَي بِالَلٌ َوُهَو َيقُولُ
  %َتلَّ ِمْن َنْضحِ َدمِ َجبِينِِهَواْب%لَْيَت بِالَالً ثَِكلَْتُه أُمُُّه%

  ُيَردُِّدَها َحتَّى َصِعَد ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَْعْبَد َناَم َمرََّتْينِ ، ثُمَّ أَذَّنَ ِحَني أََضاَء الْفَجُْر



  ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ اَألَسِديُّ َضِعيٌف جِدا
، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ  -٩٦٢

ِه َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيٍد قَالَ أََر اَد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن َعمِّ
لى اهللا عليه وسلم أَْشَياَء لَْم َيْصَنْع ِمْنَها َشْيئًا قَالَ فَأُرَِي َعْبُد اِهللا ْبُن َزْيٍد اَألذَانَ ِفي الَْمَنامِ فَأََتى النَّبِيَّ صوسلم 

  َرأَْيُتُه َوأََنا كُْنُت أُرِيُدُه قَالَ فَأَِقْم أَْنَتفَأَْخَبَرُه فَقَالَ أَلِْقِه َعلَى بِالَلٍ فَأَلْقَاُه َعلَى بِالَلٍ فَأَذَّنَ بِالَلٌ قَالَ َعْبُد اِهللا أََنا 

ْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٩٦٣
  ْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن ُمَحمٍَّد قَالَ كَانَ َجدِّي َعْبُد اِهللا ْبُن َزْيٍد بَِهذَا الَْخَبرِ فَأَقَاَم َجدِّيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو قَالَ َسِم

  َوقَالَ أَُبو َداُوَد ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو َمَدنِيٌّ َواْبُن َمْهِديٍّ الَ ُيَحدِّثُ َعنِ الَْبْصرِيِّ
  د صالة العصرباب النهي عن الصالة بعد صالة الفجر وبع

ثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخِليلِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َتِميمٍ ، َحدَّ -٩٦٤
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَماِن ِمَن الدَّْهرِ الَ النَّْهَشِليُّ َعْن َعِطيَّةَ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ 

طْرِ َوَيْوُم اَألْضَحى َوَبْعَد َتُصوُموُهَما َوَساَعَتاِن ِمَن النََّهارِ الَ ُتَصلُّوُهَما فَإِنَّ النََّصاَرى َوالَْيُهوَد َيَتَحرَّْوَنُهَما َيْوُم الِْف
  َوَبْعَد َصالَِة الَْعْصرِ إِلَى غُُروبِ الشَّْمسَِصالَِة الْفَْجرِ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس 

ا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َيزِيَد الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََن -٩٦٥
أَْنُعمٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى  ُسفَْيانُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ زَِياِد ْبنِ

  اهللا عليه وسلم الَ َصالَةَ َبْعَد طُلُوعِ الْفَْجرِ إِالَّ َركَْعَتْينِ
فْلَُح ْبُن ُحَمْيٍد َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد قَالَ كُنَّا َنأِْتي َحدَّثََنا َيزِيُد ، َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَ -٩٦٦

 َعْن ُجْزِئي اللَّْيلَةَ فَلَْم أَكُْن َعاِئَشةَ قَْبلَ َصالَِة الْفَْجرِ فَأََتْيَناَها َيْوًما َوِهَي ُتَصلِّي فَقُلَْنا لََها َما َهِذِه الصَّالَةُ قَالَْت نِْمُت
  َألَدُعُه

  صالة يف أَول الوقتفضل ال
ُشْعَبةُ َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن الشَّاِعرِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا  -٩٦٧

َوأََشاَر إِلَى دَارِ َعْبِد اِهللا ْبنِ  -َهِذِه الدَّارِ  الَْوِليِد ْبنِ الَْعيَْزارِ قَالَ َسِمْعُت أََبا َعْمرٍو الشَّْيَبانِيَّ ، َحدَّثََنا صَاِحُب
قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ قَالَ الصَّالَةُ أَوَّلُ َوقِْتَها  -َمْسُعوٍد َولَْم ُيَسمِِّه 

، ثُمَّ َماذَا قَالَ الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اِهللا    قُلُْت ، ثُمَّ َماذَا قَالَ بِرُّ الَْواِلَدْينِ َولَوِ اْسَتزَْدُتُه لََزادَنِيقُلُْت 
ِه َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ْبنِ -٩٦٨ َخالٍَّد ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ِقَراَءةً َعلَْي

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ أَْخَب الُْحَسُن ْبُن َعِليٍّ َرنِي ُعَبْيٌد الَْمْعَمرِيُّ 
عليه وسلم قَالَ ُسِئلَ الُْمكِْتُب قَالَ َسِمْعُت أََبا َعْمرٍو الشَّْيَبانِيَّ ُيَحدِّثُ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا 

اَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَيُّ الَْعَملِ أَفَْضلُ قَالَ ُشْعَبةُ أَْو قَالَ أَفَْضلُ الَْعَملِ الصَّالَةُ َعلَى َوقِْت   َه
ا ي َحِديِثِه الصَّالَةُ ِفي أَوَّلِ َوقِْتَه   َوقَالَ الَْمْعَمرِيُّ ِف



 َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج َعْنَحدَّثََنا اْبُن َخالٍَّد ،  -٩٦٩
َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا الَ ُسلَْيَمانَ ذَكََر أََبا َعْمرٍو الشَّْيَبانِيَّ قَالَ َحدَّثَنِي َربُّ َهِذِه الدَّارِ َيْعنِي َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد قَ

  صلى اهللا عليه وسلم أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ قَالَ الصَّالَةُ ِلِميقَاِتَها اَألوَّلِ
ْبُن  ثََنا َيْعقُوُبَحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد ، َحدَّ -٩٧٠

َر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخْيُر َر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم اَألْعَمالِ  الَْوِليِد َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم
  الصَّالَةُ ِفي أَوَّلِ َوقِْتَها

َعِليِّ ْبنِ َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ أََبانَ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ْبنِ َخالٍَّد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -٩٧١
َر قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى التَّْيِميُّ َعْن أَبِي َعِقيلٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ  ُعَم

  الَْعَمل أَفَْضلُ قَالَ الصَّالَةُ ِلِميقَاِتَها اَألوَّلِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَيُّ
  َخالَفَُه َجَماَعةٌ َعنِ الُْعَمرِيِّ

ْن َوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا الْ -٩٧٢
ةَ أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اِهللا  صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َعْبِد اِهللا الُْعَمرِيِّ أَْخَبرَنِي الْقَاِسُم ْبُن غَنَّامٍ َعْن َجدَِّتِه أُمِّ فَْرَو

  أَفَْضلُ اَألْعَمالِ ِعْنَد اِهللا َتَعالَى الصَّالَةُ ِفي أَوَّلِ َوقِْتَها
ِلحٍ اَألْصَبَهانِيُّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيٍد أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو صَا -٩٧٣

َرُسولَ اِهللا صلى  َسأَلُْت إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ َعْن َجدَِّتِه أُمِّ فَْرَوةَ قَالَْت
  اهللا عليه وسلم أَيُّ الَْعَملِ أَفَْضلُ قَالَ الصَّالَةُ َألوَّلِ َوقِْتَها

 َباَيَعْت َتْحَت الشََّجَرةِ َوقَالَ َوِكيٌع َعنِ الُْعَمرِيِّ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ َعْن َبْعضِ أُمََّهاِتِه َعْن أُمِّ فَْرَوةَ َوكَاَنْت ِممَّْن
ُهَعنِ ا   لنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ
ٌع -٩٧٤   َحدَّثََناُه اْبُن َخالٍَّد ، َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َوِكي

َيا َعْن َجدَِّتِه أُمِّ فَْرَوةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى َوقَالَ اللَّْيثُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيِه الدُّْن
ُه ثْلَ   اهللا عليه وسلم ِم

، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إَِياسٍ  -٩٧٥ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َحدَّثََناُه إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد 
 فَْرَوةَ َوكَاَنْت َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ َعْن َجدَِّتِه الدُّْنَيا أُمِّ أَبِيِه َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َسْعٍد ، َحدَّثََنا

ا فَقَالَ ِممَّْن َباَيَعِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيذْكُُر ا َألْعَمالَ َيْوًم
  إِنَّ أََحبَّ اَألْعَمالِ إِلَى اِهللا َتعَالَى َتْعجِيلُ الصَّالَِة َألوَّلِ َوقِْتَها

َنا ُمْعَتِمُر ِة ، َحدَّثََحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْيُموٍن الَْعَتِكيُّ بِالَْبْصَر -٩٧٦
ْرَوةَ كَذَا قَا َر َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ َعْن َجدَِّتِه َعْن أُمِّ فَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم لَ قَالَْت ُسِئلَ َرُسولُ اهللاِ ْبُن ُسلَْيَمانَ 

  وَّلِ َوقِْتَهاصلى اهللا عليه وسلم َوأََنا أَْسَمُع َعْن أَفَْضلِ اَألْعَمالِ فَقَالَ الصَّالَةُ َأل
لَْعْبِديُّ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ َيْحَيى ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ا -٩٧٧

َوةَ َوكَاَنْت ِممَّْن َباَيَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ َعْن َبْعضِ أَْهِلِه َعْن أُمِّ فَْر
نِي أَْزَهُر ْبُن َمْرَوانَ َتْحَت الشََّجَرةَِ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشبِيبٍ َحدَّثَ



ةَ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا قََزَعةُ ْبُن ُس امٍ َعْن َبْعضِ أُمََّهاِتِه َعْن أُمِّ فَْرَو َوْيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّ
  ِتَهالِ َوقْقَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِنَّ أََحبَّ اَألْعَمالِ إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ الصَّالَةُ َألوَّ

  لَفْظُ املُْعَمرِيِّ

أَبِي فُدَْيٍك أَْخَبرَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الَْحارِِثيُّ ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن  -٩٧٨
َعنِ اْمَرأٍَة ِمَن الُْمَبايَِعاِت أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ الَْبَياِضيِّ 

  اُسِئلَ أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ قَالَ اِإلَميانُ بِاللَّه ِقيلَ ، ثُمَّ َماذَا َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ الصَّالَةُ ِلَوقِْتَه
، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيمُ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء -٩٧٩

لِّي الصَّالَةَ ْبُن الْفَْضلِ َعنِ الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ أََحَدكُْم لَُيَص
ِهِلَوقِْتَها َوقَ ِه َوَماِل َو َخْيٌر لَُه ِمْن أَْهِل   ْد َتَرَك ِمَن الَْوقِْت اَألوَّلِ َما ُه
 َيزِيَد َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا لَْيثٌ َعْن َخاِلِد ْبنِ -٩٨٠

إِْسَحاَق ْبنِ ُعَمَر َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َصلَّى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الصَّالَةَ ِلَوقِْتَها اآلِخرِ  أَبِي ِهالَلٍ َعْن
  إِالَّ َمرََّتْينِ َحتَّى قََبَضُه اللَُّه َتَعالَى

مَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا َصاِحُب أَبِي َصْخَرةَ ، َحدَّثََنا ُمَح -٩٨١
ُسولُ اِهللا صلى اهللا َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِي النَّْضرِ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َصلَّى َر

  حَتَّى قََبَضُه اللَُّه َتَعالَى عليه وسلم الصَّالَةَ ِلَوقِْتَها اآلِخرِ
الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسَحاَق الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا  -٩٨٢

ْبنِ َوثَّابٍ َربِيَعةُ ْبُن ُعثَْمانَ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ َعْن أَ بِي َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَ َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعثَْمانَ 
ةً إِلَى الَْوقِْت َعْن أَبِي النَّْضرِ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَخَِّر الَصالَ

  َبَضُه اللَُّه َتَعالَىاآلِخرِ َحتَّى قَ

َر َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن الَْوِليِد الَْمدَنِيُّ َعْن َع -٩٨٣ ْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم
لَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْ عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَا َوقُْت اَألوَّلُ ِمَن الصَّالَِة رِْضَوانُ اِهللا َوالَْوقُْت َعْن َناِف

  اآلِخُر َعفُْو اِهللا َتَعالَى
ُعَبْيٍد الُْمَهلَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ الرَّبِيعِ َحدَّثَنِي فََرُج ْبُن  -٩٨٤
 قَالَ قَالَ َرُسولُ َنا ُعَبْيُد ْبُن الْقَاِسمِ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللاَحدَّثَ

  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَوَّلُ الَْوقِْت رِْضَوانُ اِهللا َوآِخُر الَْوقِْت َعفُْو اِهللا
انَ ْبنِ ِعيَسى الْفَاِميُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُع -٩٨٥ ْبُن : ثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ السَّمَّاِك َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَم َحدَّثََنا َعِليُّ 

ي اْبَن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َيْعنِ -إِْبَراهِيَم الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َزكَرِيَّا ِمْن أَْهلِ َعْبَدِسيِّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم 
قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَوَّلُ الَْوقِْت  -َمْحذُوَرةَ ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ 

ُو اِهللا   رِْضَوانُ اِهللا َوَوَسطُ الَْوقِْت َرْحَمةُ اِهللا َوَآَخُر الَْوقِْت َعفْ



  كر بيان املواقيت واختالف الروايات يف ذلكباب ذ
، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ  -٩٨٦

َهابٍ أَْخَبَرُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ كَانَ قَاِعًدا َعلَى الِْمْنَبرِ فَأَخََّر َصالَةَ َوْهبٍ أَْخَبَرنِي أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد أَنَّ اْبَن ِش
 عليه وسلم بَِوقِْت الَْعْصرِ َشْيئًا فَقَالَ ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ أََما إِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم قَْد أَْخَبَر ُمَحمًَّدا صلى اهللا

  الَِةالصَّ
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لدارقطين: كتاب    سنن ا
لدارقطين: املؤلف  ا عمر  بن      أليب احلسن علي 

األَْنصَارِيَّ َيقُولُ  فَقَالَ لَُه ُعَمُر اْعلَْم َما َتقُولُ قَالَ ُعْرَوةُ َسِمْعتُ َبِشَري ْبَن أَبِي َمْسُعوٍد َيقُولُ َسِمْعُت أََبا َمْسُعوٍد
قُولُ نََزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم فَأَخَْبرَنِي بَِوقِْت الصَّالَِة فََصلَّْيُت َمَعُه ، ثُمَّ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َي

ُيَصلِّي الظُّْهرَ  َصلَّْيُت َمَعُه ، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه َيْحِسبُ بِأََصابِِعهِ َخْمَس َصلََواٍت فَرَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم
َضاُء قَْبلَ أَنْ َتْدُخلََها َتزُولُ الشَّْمُس َوُربََّما أَخََّرَها ِحَني َيشَْتدُّ الَْحرُّ َورَأَْيُتُه ُيَصلِّي الَْعْصَر وَالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ َبْيِحَني 

سِ َوُيصَلِّي الَْمغْرَِب ِحَني َتْسقُطُ الشَّْمسُ الصُّفَْرةُ فََيْنَصرُِف الرَُّجلُ ِمَن الصَّالَِة فََيأِْتي ذَا الُْحلَْيفَِة قَْبلَ غُُروبِ الشَّْم
  َوُيَصلِّي الِْعَشاَء ِحَني َيسَْودُّ اُألفُُق َوُربََّما أَخََّرَها حَتَّى َيْجَتِمَع النَّاُس

ةً أُْخَرى فَأَسْفََر ، ثُمَّ كَاَنْت َصالَُتُه َبْعدَ قَالَ الرَّبِيعُ َسقَطَ ِمْن ِكَتابِي َحتَّى فَقَطْ َوَصلَّى الصُّْبَح َمرَّةً بَِغلَسٍ ، ثُمَّ صَلَّى َمرَّ
  ذَِلَك بِالَْغلَسِ َحتَّى مَاَت ، ثُمَّ لَْم يَُعْد إِلَى أَنْ ُيْسفَِر

َحدَّثََنا اللَّْيثُ َعْن َيزِيَد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ،  -٩٨٧
َر َوالشَّْمُس َبْيَضاءُ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد َنْحَوُه َوقَالَ ِفيِه وَُيَصلِّي الَْعْص

لَْيفَِة ِستَّةَ أَمَْيالٍ قَْبلَ غُرُوبِ الشَّْمسِ َوقَالَ ِفيِه أَْيًضا َوُيصَلِّي ُمْرَتِفَعةٌ َيِسُري الرَُّجلُ َحَني يَْنَصرَِف مِْنَها إِلَى ِذي الُْح
  اللَُّه َتَعالَىالصُّْبَح فَُيَغلُِّس بَِها ، ثُمَّ َصالََّها َيوًْما آَخَر فَأَْسفََر ، ثُمَّ لَْم يَُعْد إِلَى اِإلْسفَارِ حَتَّى قََبَضُه 

 -َيْعنِي الْقَطَّانَ  -أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيدٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٩٨٨
حَمَُّد ْبُن َشاذَانَ الَْجْوهَرِيُّ َحدَّثََنا ُم: َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ وَأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، قَاالَ 

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الشَّْيبَانِيُّ َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ذَرِيحٍ َعْن زِيَاِد ْبنِ : ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، قَاالَ 
َمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي الَْمْسجِِد اَألْعظَمِ وَالْكُوفَةُ َيوَْمِئٍذ أَْخَصاٌص فََجاَءهُ َعْبِد اهللاِ النَّخَِعيِّ قَالَ كُنَّا ُجلُوًسا 

َتكَلَّف قَالَ َعِليٌّ َهذَا املُالُْمَؤذِّنُ فَقَالَ الصَّالَةُ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ِللَْعْصرِ فَقَالَ اْجِلْس فََجلََس ، ثُمَّ َعاَد فَقَالَ ذَِلَك فَ
كُنَّا ِفيِه ُجلُوًسا فََجثَْوَنا ِللرُّكَبِ ُيَعلُِّمَنا بِالسُّنَِّة فَقَاَم َعِليٌّ فََصلَّى بَِنا الَْعْصَر ، ثُمَّ اْنَصَرفَْنا فََرَجْعَنا إِلَى الَْمكَاِن الَِّذي 

  ِلُنزُولِ الشَّْمسِ ِللَْمِغيبِ َنَتَراَءاهَا
  خَِعيُّ َمْجُهولٌ لَْم َيْروِ َعْنُه غَْيُر الَْعبَّاسِ ْبنِ ذَرِيحٍزَِيادُ ْبُن َعْبِد اِهللا النَّ

ْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َوَحدَّثََنا الُْحَس -٩٨٩
َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن : الَِء ، قَاالَ َوأَْحَمدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْع

الَ إِنَّ أَبِي أَْخَبرَنِي أَنَّ َرُسولَ َناِفعٍ قَالَ َدَخلُْت َمْسجَِد الَْمِديَنِة وََإِذَا املَُؤذِّنٌ يؤذن بِالَْعْصرِ قَالَ َوَشْيخٌ َجاِلٌس فَالََمُه َوقَ
  ُن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيأُْمرُ بِتَأِْخريِ َهِذِه الصَّالَِة قَالَ فََسأَلُْت َعْنُه فَقَالُوا َهذَا َعْبُد اِهللا ْب

َماعِيلَ َعْن َعْبِد الْوَاِحد فَكَنَّاُه أََبا الرِّمَاحِ َوخَالََف ِفي اْسمِ اْبنِ َراِفعِ َوَروَاُه ُموَسى ْبُن إِْس، اْبُن َراِفعٍ َهذَا لَْيَس بِقَوِيٍّ 
  ْبنِ َخدِيجٍ فََسمَّاُه عَْبَد الرَّْحَماِن

ا أَُبو َسلََمةَ قَالَ َسِمْعُت َعْبدَ َحدَّثََنا بِِه إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََن -٩٩٠
الَِة الَْعْصرِ فَكَأَنَُّه َعجَّلََها فَالََمهُ الَْواِحِد أََبا الرَِّماحِ الِْكالَبِيَّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ َوأَذَّنَ ُمؤَذُِّنُه بَِص

ن ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َوقَالَ َوْيَحَك أَْخبََرنِي أَبِي ، َوكَا



  َيأُْمُرُهمْ بِتَأِْخريِ الَْعصْرِ
  .َوَرَواهُ َحَرِميُّ ْبُن ُعَماَرةَ َعْن َعْبِد الْوَاِحِد َهذَا َوقَالَ َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن ُنفَْيعٍ َخالََف ِفي َنَسبِِه

  .غَْيُرُهَهذَا َحدِيثٌ َضِعيُف اِإلْسَناِد ِمْن جَِهِة َعْبدِ الَْواِحِد َهذَا َألنَُّه لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ َو
الصَّحَاَبِة ، وَالصَّحِيُح َعْن َوقَِد اْخُتِلَف ِفي اْسمِ اْبنِ َراِفعٍ َهذَا ، َوالَ َيِصحُّ َهذَا الَْحِديثُ َعْن َراِفعٍ ، َوالَ َعْن غَْيرِِه ِمَن 

 بَِصالَِة الَْعْصرِ َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ َوَعْن غَْيرِ َواِحٍد ِمَن الصَّحَاَبِة عن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم غَْيَر َهذَا َوُهَو التَّْعجِيلُ
  .َوالتَّْبِكُري بَِها

  دِيجٍفَأَمَّا الرَِّواَيةُ الصَّحِيَحةُ َعْن َراِفعِ ْبنِ َخ

 َسِمْعُت اَألْوَزاِعيَّ فََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزَْيٍد قال أَْخبََرنِي أَبِي قَالَ -٩٩١
بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َصالَةَ الَْعْصرِ ، ثُمَّ يُْنَحرُ َحدَّثَنِي أَُبو النََّجاِشيِّ َحدَّثَنِي َراِفُع ْبُن َخدِيجٍ قَالَ كُنَّا ُنَصلِّي َمَع النَّ

  الَْجزُوُر ، فَُيقَْسُم َعْشَر ِقَسمٍ ، ثُمَّ ُيطَْبُخ ، فََنأْكُلُ لَْحًما َنضِيًجا قَْبلَ أَنْ َتِغيَب الشَّْمُس
َراِفَع ْبَن َخدِيجٍ ِستَّ ِسنَِني َورََوى َعْنُه ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ  أَُبو النََّجاِشيِّ َهذَا اْسُمُه َعطَاُء ْبُن صَُهْيبٍ ِثقَةٌ َمْشهُوٌر َصِحَب

اِحِد َعنِ اْبنِ َراِفعٍ َواللَّهُ َواألَْوَزاِعيُّ َوأَيُّوُب ْبُن ُعْتَبةَ َوغَْيُرُهْم َوَحِديثُُه َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ أَوْلَى ِمْن َحدِيِث َعْبِد الَْو
  أَْعلَُم

ْبنِ َزْيٍد َعنِ ُروَِي َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ ِمْن َحدِيِث اللَّْيِث ْبنِ َسْعٍد َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن أَُساَمةَ  َوكَذَِلَك
بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّهُ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ قَالَ َسِمْعُت َبِشريَ ْبَن أَبِي َمْسُعوٍد ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي َمْسُعوٍد َعنِ النَّ

 ِستَّةَ أَمَْيالٍ قَْبلَ غُرُوبِ كَانَ ُيَصلِّي الَْعْصَر َوالشَّْمُس َبْيَضاُء مُْرَتِفَعةٌ َيِسريُ الرَُّجلُ ِحَني يَْنَصرُِف ِمنَْها إِلَى ِذي الُْحلَْيفَِة
  الشَّْمسِ

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا بِذَِلكَ أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد  -٩٩٢
  اللَّْيثُ
ُن أَْعَيَن َعنِ ا ُموَسى ْبَوَحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالَمِ ْبُن َعْبدِ الَْحِميِد ، َحدَّثََن -٩٩٣

الَ أُْخبِرُكُمْ األَْوَزاِعيِّ َعْن أَبِي النََّجاِشيِّ قَالَ َسِمْعُت َراِفَع ْبَن َخدِيجٍ َيقُولُ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَ
  هَابَِصالَِة الُْمَناِفقِ أَنْ ُيَؤخَِّر الَْعْصَر َحتَّى إِذَا كَاَنْت كَثَْربِ الْبَقََرِة َصالَّ

  َوكَذَِلَك ُروَِي َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َوغَيْرِِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي تَْعجِيلِ الَْعصْر

ُبو ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ أَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ ، قَاالَ  -٩٩٤
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِحْمَيرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي َعْبلَةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أََنسِ أَنَّ َرُسولَ 

وَاِلي فَيَأِْتيَها وَالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ وَالَْعوَاِلي ِمَن الَْمدِيَنِة َعلَى ُيَصلِّي الَْعْصَر َوالشَّْمُس مُْرَتِفَعةٌ َحيَّةٌ فََيذَْهُب الذَّاِهُب إِلَى الَْع
  ِستَِّة أَْميَالٍ

َعْمُرو ْبُن الَْحارِثِ َوكَذَِلَك َروَاُه صَاِلحُ ْبُن كَْيَسانَ وََيحَْيى ْبُن َسعِيٍد اَألْنَصارِيُّ َوُعقَْيلٌ َوَمْعَمٌر َوُيوُنُس وَاللَّْيثُ َو
 ُعَبْيِد اِهللا َوُعَبْيُد اهللاِ َعْيُب ْبُن أَبِي َحمَْزةَ َواْبُن أَبِي ِذئْبٍ وَاْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ َوعَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاَق َوَمْعِقلُ ْبُنَوُش

  لزُّْهرِيِّ َعْن أََنسٍْبُن أَبِي زِيَاٍد الرَُّصاِفيُّ وَالنُّْعَمانُ ْبُن رَاِشٍد َوالزُّبَْيِديُّ َوغَْيُرُهْم َعنِ ا



 صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َوَرَواُه مَاِلُك ْبُن أََنسٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ وَإِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
  َيأْتِيهِْم َوُهْم ُيَصلُّونَ َوقَالَ اآلَخُر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفعَةٌُيَصلِّي الَْعْصَر ، ثُمَّ َيذَْهبُ الذَّاِهبُ إِلَى قَُباَء قَالَ أََحُدُهَما فَ

ُن الُْمَباَرِك َعْن َحدَّثََنا به َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْب -٩٩٥
  َماِلٍك بِذَِلَك

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ  -ِقَراَءةً َعلَيِه َوأََنا أَْسَمعُ  -َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا  -٩٩٦
ُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ْبُن ِعَياضٍ َعْن َمْنُصورٍ َعْن رِبِْعيٍّ َعْن أَبِي األَْبَيضِ َعْن أََنسٍ قَالَ كُْنُت أَُصلِّي َمَع َر

َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا  الَْعْصَر وَالشَّْمسُ َبْيَضاُء ُمَحلِّقَةٌ فَآِتي َعِشريَِتي َوُهْم ُجلُوٌس فَأَقُولُ َما ُيْجِلُسكُمْ َصلُّوا فَقَدْ َصلَّى
  عليه وسلم

ا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َمْنصُورٍ َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََن -٩٩٧
ُس بَْيَضاُء َعْن أَبِي اَألبَْيضِ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك قَالَ كَانَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي بَِنا الَْعْصَر وَالشَّْم

 ِتي َوُهْم ِفي نَاِحَيِة الَْمِديَنِة ُجلُوٌس لَمْ ُيَصلُّوا فَأَقُولُ َما ُيْجِلُسكُْم قُوُموا َصلُّوا فَقَْد صَلَّى َرسُولُُمَحلِّقَةٌ ، ثُمَّ آِتي َعِشَري
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

ْبنِ َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َخاِلدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ  -٩٩٨
نَ أَْبَعَد َرُجلَْينِ ِمَن األَْنصَارِ الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَا

ا أَُبو لُبَاَبةَ ْبُن َعْبِد الُْمْنِذرِ َوأَْهلُُه بِقَُباَء وَأَُبو َعْبسِ ْبُن جَْبرٍ َوَمْسكَُنُه ِفي بَنِي ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َداًر
ولِ اهللاِ ا ِلتَْعجِيلِ َرُسَحارِثَةَ فَكَاَنا ُيَصلَِّياِن َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْعْصَر ، ثُمَّ َيأْتَِياِن قَْوَمُهَما َوَما َصلَّْو

  صلى اهللا عليه وسلم بِهَا

اِفقِ َيْرقُُب َوقَالَ الَْعالَُء ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَالَ أُْخبِرُكُْم بَِصالَِة الْمَُن -٩٩٩
  اَم فََنقََر أَْرَبًعا الَ َيذْكُُر اللََّه ِفيَها إِالَّ قَِليالًالشَّْمَس حَتَّى إِذَا اْصفَرَّْت فَكَاَنتْ َبْيَن قَْرَنىِ الشَّْيطَاِن قَ

  َوقَالَ َحفُْص ْبُن ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ أََنسٍ َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو ذَِلَك -١٠٠٠
لى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي الَْعْصَر َوالشَّْمُس طَاِلَعةٌ ِفي َوقَالَ الزُّهْرِيُّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ كَانَ النَّبِيُّ ص -١٠٠١

  ُحْجرَِتي لَْم يَظَْهرِ الْفَْيُء بَْعُد

َنا َحدَّثَ: َف ، قَاالَ َحدَّثََنا الْقَاِضَياِن الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ أَُبو َعْبِد اِهللا الَْمَحامِِليُّ َوأَُبو ُعَمَر ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُس -١٠٠٢
ثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعْبُد اهللاِ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ َحدَّ

الَ َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ َعْن َحفْصِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَ
ا فَأََنا أُِحبُّ أَنْ َتْحُضرَ الَْعْصَر فَلَمَّا اْنصََرَف قَالَ َرُجلٌ ِمْن بَنِي َسِلَمةَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنَّ ِعْنِدي َجزُوًرا أُرِيُد أَنْ أَْنَحَرَه

فَطَِعْمَنا ِمْنَها  -يعين طََعاًما  -وَاْنَصَرفَْنا فَُنِحَرِت الَْجُزوُر َوُصنِعَ لََنا ِمْنَها فَاْنصََرَف َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أَْميَالٍ قَْبلَ أَنْ قَْبلَ أَنْ َتغِيَب الشَّْمُس َوكُنَّا ُنَصلِّي الَْعْصَر َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََيِسُري الرَّاِكبُ ِستَّةَ 

  ْمُسَتِغيَب الشَّ



َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َمْعُروٍف ،  -١٠٠٣
َن َسْعٍد األَْنصَارِيَّ َحدَّثَُه َعْن َحفْصِ ْبنِ ُعَبْيدِ ْبُن َوْهبٍ أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ أَنَّ ُموَسى ْب

 ِمْن َبنِي َسِلَمةَ اِهللا َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ صَلَّى لََنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْعْصَر فَلَمَّا اْنَصَرَف أََتاهُ َرُجلٌ
ْنَحَر َجزُوًرا لََنا وَُنِحبُّ أَنْ َتْحُضَرَها قَالَ َنَعْم فَاْنطَلََق َواْنطَلَقَْنا َمَعُه فََوَجْدَنا الَْجزُورَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّا ُنِحُب أَنْ َن

  لَْم تُْنَحْر فَُنحَِرْت ، ثُمَّ قُطَِّعْت ، ثُمَّ طُبَِخ ِمْنَها فَأَكَلَْنا قَْبلَ أَنْ َتِغيَب الشَّْمُس
ْن ُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعبٍ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٠٠٤

  أَبِي ِقالََبةَ قَالَ إِنََّما ُسمَِّيِت الَْعْصَر َألنََّها تَْعصُِر
َسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاءِ َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا الَْح -١٠٠٥

  أَنَّ الَْحَسَن وَاْبَن سِريِيَن َوأََبا ِقالََبةَ كَانُوا ُيْمُسونَ بِالَْعصْرِ
و ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي كَِثُري ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُب -١٠٠٦

  ُشْبُرَمةَ قَالَ قَالَ ُمَحمَُّد اْبُن الَْحَنِفيَّةِ إِنََّما ُسمَِّيِت الَْعْصَر ِلَتْعصَِر

رَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َناِفعٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي ال -١٠٠٧
   الَْعْصَر ِلَتْعصَِرُمْصَعبِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َرُجلٍ قَالَ أَخََّر طَاوُوٌس الَْعْصَر جِدا فَِقيلَ لَُه ِفي ذَِلَك فَقَالَ إِنََّما ُسمَِّيِت

ُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ َوَعِليُّ ْبُن صَاِلحٍ َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٠٠٨
  إِْسحَاَق َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد قَالَ كَانَ َعْبُد اِهللا يَُؤخُِّر الَْعصَْر

  باب إمامة جربيل
ُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ِعيَسى النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك َحدَّثََنا َيْحَيى ْب -١٠٠٩

رِيُّ قَالَ َجاَء جِْبرِيلُ ألَْنصَاأَخَْبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ أَخَْبرَنِي َوْهُب ْبُن كَْيَسانَ ، َحدَّثََنا جَابُِر ْبُن َعْبِد اِهللا ا
  علَْيِه السَّالَُم إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني َزالَِت الشَّْمُس فَقَالَ قُْم َيا ُمَحمَُّد فََصلِّ الظُّهَْر

فََجاَءهُ الَْعْصَر فَقَالَ قُْم َيا ُمَحمَُّد فََصلِّ  فَقَاَم فََصلَّى الظُّْهَر ِحنيَ زَالَِت الشَّْمُس ، ثُمَّ َمكَثَ حَتَّى كَانَ فَْيُء الرَُّجلِ ِمثْلَُه
َيْعنِي  -َها ِحَني غَاَبتِ الَْعْصَر فَقَاَم فََصلَّى الَْعْصَر ، ثُمَّ َمكَثَ حَتَّى غَاَبتِ الشَّْمُس فَقَالَ قُْم فََصلِّ الَْمغْرَِب فَقَاَم فََصالَّ

بَ الشَّفَُق فََجاَءُه فَقَالَ قُْم فََصلِّ الِْعَشاَء فَقَاَم فََصالََّها ، ثُمَّ َجاَءُه ِحنيَ َسطََع َسَواًء ، ثُمَّ َمكَثَ َحتَّى ذََه -الشَّْمسُ 
قَالَ قُْم َيا فَْيُء الرَُّجلِ ِمثْلَُه فَالْفَْجُر بِالصُّْبحِ فَقَالَ قُْم َيا ُمحَمَُّد فََصلِّ فَقَاَم فََصلَّى الصُّْبَح ، ثُمَّ َجاَءُه ِمَن الَْغِد ِحَني كَانَ 
ا ُمَحمَُّد فََصلِّ فَقَاَم فََصلَّى ُمَحمَُّد فََصلِّ الظُّْهَر فَقَاَم فََصلَّى الظُّْهَر ، ثُمَّ َجاَءُه ِحَني كَانَ فَْيُء الرَُّجلِ ِمثْلَْيِه فَقَالَ قُْم َي

ا لَْم يَُزلْ َعْنُه قَالَ قُْم فََصلِّ فَصَلَّى الَْمغْرَِب ، ثُمَّ َجاَءهُ الَْعْصَر ، ثُمَّ َجاَءُه ِللَْمْغرِبِ ِحَني غَاَبِت الشَّْمُس َوقًْتا َواِحًد
دا فَقَالَ قُْم فََصلِّ الصُّْبحَ ِالِْعَشاِء ِحَني ذََهَب ثُلُثُ اللَّْيلِ األَوَّلِ فَقَالَ قُْم فََصلِّ فَصَلَّى ، ثُمَّ َجاَءُه ِللصُّْبحِ ِحَني أَْسفََر جِ

  ا َبْيَن َهذَْينِ كُلُُّه َوقٌْت، ثُمَّ قَالَ َم

ْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َع -١٠١٠
ي َوْهُب ْبُن كَْيَسانَ ، َحدَّثََنا جَابُِر ْبُن َعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه أَخَْبَرَنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ قَالَ أَخَْبرَنِ

  وسلم ِمثْلَُه
ْشرٍ ا َعْمُرو ْبُن بَِحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم الصَّوَّاُف بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََن -١٠١١



َعلَْيِه السَّالَُم أََتى النَّبِيَّ صلى  الَْحارِِثيُّ ، َحدَّثََنا ُبْرُد ْبُن ِسَناٍن َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ جِبْرِيلَ
جِبَْريلُ َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخلْفَهُ اهللا عليه وسلم ُيَعلُِّمُه الصَّالَةَ فََجاَءهُ ِحَني زَالَِت الشَّْمُس فََتقَدََّم 

صِ الرَُّجلِ َوالنَّاُس َخلَْف َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََصلَّى الظُّْهَر ، ثُمَّ َجاَءهُ ِحَني صَاَر الظِّلُّ مِثْلَ قَاَمِة َشْخ
هللا عليه وسلم َخلْفَُه وَالنَّاُس َخلَْف َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََتقَدََّم جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم َوَرُسولُ اهللاِ صلى ا

 عليه وسلم َخلْفَهُ فََصلَّى الَْعْصَر ، ثُمَّ َجاَءُه ِحَني َوَجَبِت الشَّْمُس فََتقَدََّم جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا
اهللا عليه وسلم فََصلَّى الَْمْغرَِب ، ثُمَّ ذَكََر َباِقَي الَْحدِيِث َوقَالَ ِفيِه ، ثُمَّ أََتاهُ الَْيْومَ َوالنَّاُس َخلَْف َرُسولِ اهللاِ صلى 

 عليه وسلم َخلْفَُه الثَّانِي َجاَءُه ِحَني َوَجَبِت الشَّْمسُ ِلَوقٍْت َواِحٍد فََتقَدََّم جِْبرَيلُ َعلَْيِه السَّالَُم َوَرُسولُ اِهللا صلى اهللا
َتْينِ َوقٌْت قَالَ َوالنَّاُس َخلَْف َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََصلَّى الَْمْغرَِب َوقَالَ ِفي آِخرِِه ، ثُمَّ قَالَ َما َبْيَن الصَّالَ

لَْيِه السَّالَُم ، ثُمَّ قَالَ أَْيَن فََسأَلَ َرُجلٌ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الصَّالَِة فَصَلَّى بِهِْم كََما َصلَّى بِِه جِْبرِيلُ َع
  السَّاِئلُ َعنِ الصَّالَِة َما َبْيَن الصَّالََتْينِ َوقٌْت

نُ ، ُد الَْعزِيزِ الْمَاجُِشوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن مَاِلٍك ، َحدَّثََنا َعْب -١٠١٢
َصاِلحٍ َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ َوَحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ 

ِضي ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج ْبُن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ الَْماجُِشونُ َوَحدَّثََنا اْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْهْيثَم الْقَا
ه وسلم أَمَّنِي الَْماجُِشونُ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ْبنِ أَبِي الُْمَخارِقِ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا علي

َمرََّتْينِ فَذَكَرَ الَْحِديثَ َوقَالَ ِفيِه َوَصلَّى الَْمغْرَِب ِحَني غَاَبِت الشَّْمُس َوَصلَّى الَْمْغرَِب ِفي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم بَِمكَّةَ 
  الَْيْومِ الثَّانِي ِفي َوقِْتَها بِاألَْمسِ

  َحِديثُ صَاِلحِ ْبنِ َماِلٍك ُمخَْتصٌَر
ُن َماِلٍك ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ الْمَاجُِشونُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن أَبِي َحدَّثََناُه اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا صَاِلحُ ْب -١٠١٣

لَّى َرُسولُ اهللاِ الُْمَخارِقِ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُجالً َجاَء َيْسأَلُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َوقِْت الصَّالَِة فََص
  َهذَْينِ الَْوقَْتْينِوسلم ِفي َهذَْينِ الَْوقَْتْينِ َيْوًما بَِهذَا َوَيْوًما بَِهذَا ، ثُمَّ قَالَ أَْيَن السَّاِئلُ َعنِ الصَّالَِة َما َبْيَن  صلى اهللا عليه

ثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّ -١٠١٤
دَاٌر ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ الدََّراَورِْديُّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث َوَحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمحَمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا بُْن

دَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث َعْن َحِكيمِ ْبنِ َحكِيمٍ َعْن َناِفعِ ْبنِ َح: الزَُّبيْرِيُّ َوُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ 
ِعْنَد الْبَْيِت فَذَكَرَ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَمَّنِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم َمرََّتْينِ 

  لَْحِديثَ َوقَالَ ِفيِه ِفي الَْيْومِ الثَّانِي َوَصلَّى بَِي الَْمْغرِبَ ِحَني أَفْطََر الصَّاِئُم َوقًْتا وَاِحدًاا

ا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََن: َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْحْضَرِميُّ َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -١٠١٥
 ْبنِ بِالَلٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ إِْسَماعِيلَ الُْبخَارِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ َعْن ُسلَْيَمانَ

اِفعِ ْبنِ جَُبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم أََتى ْبنِ الَْحارِِث َوُمحَمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َعْن َحِكيمِ ْبنِ َحِكيمٍ َعْن َن
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََصلَّى بِِه الصَّلَوَاِت َوقَْتْينِ إِالَّ الَْمغْرَِب

أَْحَمدُ ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحمَْيرٍ َعْن  وَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ -١٠١٦
 النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِْسَماعِيلَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن زَِياِد ْبنِ أَبِي زَِياٍد َعْن َناِفعِ ْبنِ جَُبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ



  بَِهذَا بِطُولِِه
يُّ ، َحدَّثََنا َنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر الَْواِقِدَحدَّثَ -١٠١٧

َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  إِْسحَاُق ْبُن حَازِمٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ِمقَْسمٍ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ
ثُمَّ َجاءَنِي ِحَني غََرَبتِ الشَّْمسُ أَمَّنِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم بَِمكَّةَ َمرََّتْينِ فََجاَءنِي ِفي أَوَّلِ َمرٍَّة فَذَكَرَ الَْمَواقِيَت َوقَالَ ، 

  انِي َوقًْتا َواِحدًافََصلَّى بَِي الَْمْغرَِب وَكَذَِلَك ِفي الَْيْومِ الثَّ
رٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد وَالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ وَأَُبو شَْيَبةَ َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َجْعفَ -١٠١٨

لَى ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َمْحبُوُب ْبُن الْجَْهمِ ْبنِ َواِقٍد مَْو
رَ الَْحِديثَ َوقَالَ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم ِحَني طَلَعَ الْفَْجُر َوذَكَ

ِمَن الَْغدِ رِبِ ، ثُمَّ أََتانِي ِحَني َسقَطَ الْقُْرُص فَقَالَ قُْم فََصلِّ فََصلَّْيُت الَْمْغرِبَ ثَالَثَ َركَعَاٍت ، ثُمَّ أَتَانِي ِفي َوقِْت الَْمْغ
  ِحَني َسقَطَ الْقُْرُص فَقَالَ قُْم فََصلِّ فََصلَّْيُت الَْمغْرَِب ثَالَثَ َركََعاٍت َوذَكََر الَْحِديثَ بِطُولِِه

ثََنا طَلَْحةُ ْبُن زَْيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أََنسٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّ -١٠١٩
ه وسلم الَ ُيلْهِيِه َعْن َصالَِة الَْمْغرِبِ َحدَّثَنِي َجعْفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا علي

  طََعاٌم ، َوالَ غَْيرُُه
فَرَانِيُّ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموٍن الزَّْع -١٠٢٠

ْم قَالَ ذَكَْرُت ِلجَابِرٍ تَأِْخَري الَْمْغرِبِ ِمْن أَْجلِ َعشَاِئِه فَقَالَ جَابٌِر إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه 
  َيكُْن ِليَُؤخُِّر َصالَةً ِلطََعامٍ ، َوالَ غَْيرِِه

اذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ وأَْخبََرَنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َش -١٠٢١
ِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا َيزِيُد ْبُن أَبِي حَبِيبٍ َعْن أَْسلََم أَبِي ِعْمَرانَ التُّجِيبِيِّ أَْخَبَرُه َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ قَالَ َس

  ولُ بَاِدرُوا بَِصالَةِ الَْمغْرِبِ طُلُوَع النَّْجمِعليه وسلم َيقُ

لْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ أَْحَمدُ ْبُن َنْصرِ ْبنِ طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ إِْدرِيُس ْبُن يُوُنَس ْبنِ َينَّاقٍ ا -١٠٢٢
ا َجرِيرُ ْبُن َحازِمٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك أَنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم أََتى النَّبِيَّ ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ جِدَارٍ ، َحدَّثََن

رِيلُ أََماَم ْم فَقَاَم جِْبصلى اهللا عليه وسلم بَِمكَّةَ ِحَني زَالَِت الشَّْمُس فَأََمَرُه أَنْ ُيَؤذِّنَ ِللنَّاسِ بِالصَّالَِة ِحَني فُرَِضْت َعلَْيهِ
َيْجَهُر ِفيَها النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوقَاَم النَّاُس َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ فََصلَّى أَْرَبعَ َركََعاتٍ الَ 

عليه وسلم بِجِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم ، ثُمَّ بِِقَراَءٍة َيأَْتمُّ النَّاُس بَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوَيأَْتمُّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا 
لُْمْسِلُمونَ بَِرسُولِ اِهللا صلى أَْمَهلَ َحتَّى إِذَا َدَخلَ َوقُْت الَْعْصرِ َصلَّى بِهِْم أَرَْبَع َركَعَاٍت الَ َيْجَهُر ِفيَها بِالِْقَراَءِة َيأَْتمُّ ا

 عليه وسلم بِجِْبرِيلَ ، ثُمَّ أَمَْهلَ حَتَّى إِذَا َوَجَبِت الشَّْمُس َصلَّى بِهِمْ ثَالَثَ اهللا عليه وسلم وََيأَْتمُّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
عَ لُثُ اللَّْيلِ َصلَّى بِهِمْ أَْرَبَركََعاٍت َيجَْهُر ِفي َركَْعَتْينِ بِالْقَِراَءِة ، َوالَ َيْجَهُر ِفي الثَّاِلثَِة ، ثُمَّ أَْمَهلَُه َحتَّى إِذَا ذََهَب ثُ
ى إِذَا طَلََع الْفَْجرُ َصلَّى بِهِمْ َركََعاٍت َيجَْهُر ِفي األُولََيْينِ بِالْقَِراَءِة ، َوالَ َيْجَهُر ِفي اُألْخرََيْينِ بِالِْقَراَءِة ، ثُمَّ أَمَْهلَ حَتَّ

  َركَْعَتْينِ َيْجَهُر ِفيهَِما بِالْقَِراءَِة

ا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ َعنِ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََن -١٠٢٣
  الَْحَسنِ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِنْحوِِه ُمْرَسالً



ُعثَْمانَ الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْعلَى ُمَحمَُّد ْبُن الصَّلْتِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَبِي  -١٠٢٤
ِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ التَّوَّزِيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َنِمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْب

، ثُمَّ أَخََّر َوقَالَ  َيزِيَد َعْن َعمِِّه ُمَجمِّعِ ْبنِ َجارَِيةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعْن َمَواِقيِت الصَّالَِة فَقَدََّم ْبنِ
  َبْيَنُهَما َوقٌْت
الْخَزَّاُز ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ سَْعُدَوْيِه ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ -١٠٢٥

إِنْ َشاَء اللَُّه  -ُعوٍد َعْن أَبِيهِ أَيُّوُب ْبُن ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ َعنِ اْبنِ أَبِي َمْس
َيْعنِي َزالَْت ، ثُمَّ ذَكَرَ الَْمَواقِيَت َوقَالَ ، ثُمَّ أَتَاُه  -رِيلَ أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني دَلَكَِت الشَّْمسُ أَنَّ جِْب -

ًتا وَاِحًدا فَقَالَ قُْم فََصلِّ ِحَني غَاَبِت الشَّْمُس فَقَالَ قُْم فََصلِّ فََصلَّى َوقَالَ ، ثُمَّ أََتاُه ِمَن الَْغِد ِحَني غَاَبِت الشَّْمُس َوقْ
  فََصلَّى

ثََنا الْفَْضلُ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعمَّارٍ الُْحَسْيُن ْبُن حَُرْيٍث الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّ -١٠٢٦
ْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهذَا ُموَسى السِّيَنانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو َع

، ثُمَّ ذَكََر َحِديثَ الَْمَواِقيِت َوقَالَ ِفيِه ، ثُمَّ صَلَّى الَْمغْرَِب ِحَني غَرََبِت الشَّْمُس َوقَالَ ، جِبْرِيلُ ُيَعلُِّمكُْم ِديَنكُْم فََصلَّى 
  مِ الثَّانِي ، ثُمَّ َجاَءُه ِمَن الَْغِد ، ثُمَّ َصلَّى الَْمْغرِبَ ِحَني غََرَبِت الشَّْمُس ِفي َوقٍْت َواِحٍدِفي الَيْو
ُموَسى ،  فَْضلُ ْبُنَحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا الْ -١٠٢٧

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرٍو بَِهذَا اِإلْسنَاِد َنْحوَُه
  َوقَالَ ، ثُمَّ َجاَءُه الَْغَد فََصلَّى لَُه الَْمْغرِبَ ِلَوقٍْت َواِحٍد ِحَني غَاَبِت الشَّْمُس َوَحلَّ ِفطُْر الصَّاِئمِ

بَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا الَْع -١٠٢٨
َرْيَرةَ َيذْكُُر أَنَّ َرسُولَ اهللاِ الرَّْحَمنِ ْبنِ أَسِيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ َسْعدٍ الُْمَؤذِِّن أَنَُّه َسِمَع أََبا ُه

الَْمغْرَِب قَالَ فََجاءَنِي ِفي  صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَُهْم أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم أََتاُه فََصلَّى الصَّلََواِت َوقَْتْينِ َوقَْتْينِ إِالَّ
فََصلَّى بِي َساَعةَ غَاَبتِ  -َمْغرِبِ َيْعنِي ِمَن الَْغِد ِفي الْ -الَْمغْرِبِ فََصلَّى بِي َساَعةَ غَاَبِت الشَّْمُس ، ثُمَّ َجاَءنِي 

  الشَّْمُس لَْم ُيَغيِّرُْه

 َسجَّاَدةُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن الصَّوَّاِف ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن فَْهِد ْبنِ َحمَّاٍد الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّاٍد -١٠٢٩
 ْبنِ إِْسحَاَق َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ لَمَّا فُرَِضِت الصَّالَةُ َنَزلَ جِْبرِيلُاْبُن ُعلَيَّةَ َعْن ُمَحمَِّد 

غْرَِب ِحَني غَاَبتِ الَْمَعلَْيِه السَّالَُم َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَصَلَّى بِِه الظُّْهَر َوذَكََر الَْمَواِقيَت َوقَالَ َوَصلَّى بِِه 
  الشَّْمُس َوقَالَ ِفي الَْيْومِ الثَّانِي َوصَلَّى بِِه الْمَْغرَِب ِحَني غَاَبِت الشَّْمُس

َعْن  نِ اَألْعَمشَِحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن جَُناَدةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ َع -١٠٣٠
أَوَّلَ َوقِْت الظُّْهرِ أَبِي صَاِلحٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ لِلصَّالَِة أَوَّالً َوآِخًرا َوإِنَّ 

ِت الَْعْصرِ ِحَني َيْدُخلُ َوقْتَُها َوإِنَّ آِخرَ ِحَني َتزُولُ الشَّْمُس َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحَني َيْدُخلُ َوقُْت الَْعْصرِ َوإِنَّ أَوَّلَ َوقْ
َيغِيُب اُألفُُق َوإِنَّ أَوَّلَ  َوقِْتَها ِحَني َتصْفَرُّ الشَّْمُس َوإِنَّ أَوَّلَ َوقِْت الَْمْغرِبِ ِحنيَ َتْغُربُ الشَّْمُس َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحَني

نَّ آِخَر َوقِْتَها ِحنيَ َينَْتِصُف اللَّْيلُ َوإِنَّ أَوَّلَ َوقِْت الْفَْجرِ ِحَني َيطْلُُع الْفَْجُر َوإِنَّ آِخرَ َوقِْت الِْعَشاِء ِحنيَ َيِغيُب اُألفُُق َوإِ
  َوقِْتَها ِحَني َتطْلُُع الشَّْمُس

  َعْن ُمَجاِهٍد ُمْرَسالً َهذَا الَ َيِصحُّ ُمسَْنًدا َوِهَم ِفي إِسَْناِدِه اْبُن فَُضْيلٍ َوغَيُْرُه َيرْوِيِه َعنِ اَألْعَمشِ



و ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ النَّْضرِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍ -١٠٣١
  الً َوآخًِرا ، ثُمَّ ذَكََر َهذَا الَْحِديثَاَألْعَمشِ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ كَانَ ُيقَالُ إِنَّ ِللصَّالَِة أَوَّ

  َوُهَو أََصحُّ ِمْن قَْولِ اْبنِ فُضَْيلٍ َوقَْد َتاَبَع زَاِئَدةَ َعْبثَُر ْبُن الْقَاِسمِ
 -قَالَ وأَْخبََرنِي أَُبو ُزبَْيٍد  ََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ -١٠٣٢

 عن اَألْعَمُش َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه َوقَالَ ِفيِه أَوَّلُ َوقِْت الَْعْصرِ ِحَني َتكُونُ -َوُهَو َعْبثٌَر 
  الشَّْمُس بَْيَضاُء إِلَى أَنْ َيْحُضَر الَْمْغرُِب

ي َعْوٍن ْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ الدَّْوَرِقيُّ َوَعِليُّ ْبُن ُشعَْيبٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن أَبَِحدَّثََنا الُْحَس -١٠٣٣
شِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن قَالُوا ، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْشكَابٍ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَب

  ُبَرْيدَةََحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُيوُسَف اَألْزَرُق َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ 

لَُه َعْن َوقِْت الصَّالَِة فَقَالَ َصلِّ َمَعَنا َهذَْينِ الَْيْوَمْينِ قَالَ فَأََمرَ َعْن أَبِيِه قَالَ أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجلٌ فََسأَ
ةٌ ، َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ َبْيَضاُء َنِقيَّ بِالَالً ِحَني َزالَتِ الشَّْمُس فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم فََصلَّى الظُّْهَر ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الَْعْصَر

مَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الْفَْجَر ِحَني طَلَعَ ثُمَّ أَمََرُه فَأَقَاَم الَْمْغرِبَ ِحَني غَاَبِت الشَّْمُس ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الِْعَشاَء ِحَني غَاَب الشَّفَُق ، ثُ
نِْعْم أَنْ ُيْبرَِد بَِها ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الَْعْصَر وَالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ أَخََّرَها الْفَْجُر ، ثُمَّ كَانَ الَْيْوُم الثَّانِي أََمَرُه فَأَْبَرَد بِالظُّْهرِ فَأَ

للَّْيلِ ، لِْعَشاَء ِحَني ذََهبَ ثُلُثُ افَْوَق ذَِلَك الَِّذي كَانَ ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الَْمغْرَِب قَْبلَ أَنْ َيِغيَب الشَّفَُق ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم ا
فَقَاَم إِلَْيِه الرَُّجلُ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ، ثُمَّ أَمََرُه فَأَقَاَم الْفَْجَر فَأَْسفََر بَِها ، ثُمَّ قَالَ أَْيَن السَّاِئلُ َعْن َوقِْت الصَّالَِة 

  عليه وسلم َوقُْت َصالَِتكُْم َبْيَن َما رَأَيُْتْم
ا ي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بَِهذَا ُمخَْتَصًرَحدَّثََناُه الْقَاِض -١٠٣٤

  ِفي َوقَْتىِ الَْمغْرِبِ
نِ الُْمْسَتامِ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن يَزِيدَ ََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن ُمَحمَّدِ بِ -١٠٣٥

  َنْحوَُه َعْن ُسفَْيانُ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعِليٌّ ، َحدَّثََنا َحَرِميُّ ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن -١٠٣٦
َر الَْحِديثَ ، ثُمَّ أََمَرهُ ُشْعَبةُ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكَ

  َني غََرَبتِ الشَّْمُس ، ثُمَّ أََمَرُه ِمَن الَْغِد بِالَْمْغرِبِ قَْبلَ أَنْ َيقَعَ الشَّفَُقبِالَْمغْرِبِ ِح
ُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْب -١٠٣٧

اِئلٌ فََسأَلَُه َعْن ُر ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي ُموَسى َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أََتاهُ َسَبْد
الْفَْجُر وَالنَّاُس الَ َيكَاُد يَْعرُِف بَْعُضُهمْ َبْعًضا ،  َمَواِقيِت الصَّالَِة فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه َشيْئًا َوأََمَر بِالَالً فَأَقَاَم بِالْفَْجرِ ِحَني اْنَشقَّ

كَانَ أَْعلََم ِمنُْهْم ، ثُمَّ أََمَرهُ ثُمَّ أَمََرُه فَأَقَاَم بِالظُّْهرِ ِحَني زَالَِت الشَّْمُس َوالْقَاِئلُ َيقُولُ انَْتَصَف النَّهَاُر أَْو لَْم يَْنَتِصف َو
ِء ِحَني غَاَب لشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ ، ثُمَّ أَمََرُه فَأَقَاَم بِالَْمغْرِبِ ِحَني َوقََعِت الشَّْمُس ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم بِالِْعَشافَأَقَاَم بِالَْعْصرِ َوا

ْو كَاَدْت ، ثُمَّ أَخََّر الظُّْهرَ َحتَّى الشَّفَُق ، ثُمَّ أَخََّر الْفَْجَر ِمَن الَْغِد َحتَّى اْنَصَرَف ِمْنَها َوالْقَاِئلُ َيقُولُ طَلََعِت الشَّْمُس أَ
ثُمَّ أَخََّر الَْمغْرَِب َحتَّى كَانَ قَرِيًبا ِمَن الَْعْصرِ ، ثُمَّ أَخَّرَ الَْعْصَر حَتَّى اْنصََرَف ِمْنَها وَالْقَاِئلُ َيقُولُ اْحَمرَِّت الشَّْمُس ، 

اَء حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّْيلِ اَألوَّلُ ، ثُمَّ أَصَْبَح فََبَعثَ فََدَعا السَّاِئلَ فَقَالَ الَْوقْتُ كَانَ ِعْنَد ُسقُوِط الشَّفَقِ ، ثُمَّ أَخََّر الِْعَش
  ِفيَما َبْيَن َهذَيْنِ



َنا َبْدرُ ْبُن ُعثَْمانَ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثَ -١٠٣٨
الَِة فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي ُموَسى َعْن أَبِيِه أَنَّ سَاِئالً أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَسَأَلَُه َعْن َمَواِقيِت الصَّ

الْفَْجُر فََصلَّى ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الظُّْهَر َوالْقَاِئلُ َيقُولُ قَْد َزالَِت الشَّْمُس أَوْ  َشْيئًا ، ثُمَّ أََمَر بِالَالً فَأَقَاَم الصَّالَةَ ِحَني اْنَشقَّ
ْمُس َوأَمََرُه ْغرِبَ ِحَني َوَجَبتِ الشَّلَْم تَُزلْ َوُهَو كَانَ أَْعلََم ِمنُْهْم َوأََمَرُه فَأَقَاَم الَْعْصَر وَالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ َوأََمَرُه فَأَقَاَم الَْم

ْو لَْم َتطْلُْع َوُهَو أَْعلَمُ فَأَقَاَم الِْعَشاَء ِعْنَد ُسقُوِط الشَّفَقِ قَالَ َوَصلَّى الْفَْجَر ِمَن الَْغِد َوالْقَاِئلُ َيقُولُ طَلََعِت الشَّْمُس أَ
الَْعْصَر وَالْقَاِئلُ َيقُولُ اْحمَرَِّت الشَّْمُس ، ثُمَّ َصلَّى الَْمْغرِبَ ِمْنُهْم َوصَلَّى الظُّْهَر قَرِيًبا ِمْن َوقِْت الَْعْصرِ بِاألَْمسِ َوَصلَّى 

  ْيَن َهذَْينِ الَْوقَْتيْنِقَْبلَ أَنْ َيغِيَب الشَّفَُق َوَصلَّى الِْعَشاَء ثُلُثَ اللَّْيلِ األَوَّلَ ، ثُمَّ قَالَ أَْيَن السَّاِئلُ الَْوقُْت َما َب
 ، ي أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الَْحفَرِيُّ ، َحدَّثََنا َبْدرُ ْبُن ُعثَْمانََحدَّثََنا الْقَاِض -١٠٣٩

أَقَاَم الَْمغْرَِب ِحنيَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي ُموَسى َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوذَكَرَ الَْحِديثَ َوقَالَ ِفيِه فَ
  ُمخَْتصَرًاغَاَبِت الشَّْمُس قَالَ ، ثُمَّ أَخََّر الَْمْغرَِب ِمَن الَْغِد حَتَّى كَانَ ِعْنَد ُسقُوِط الشَّفَقِ كَذَا قَالَ الْقَاِضي 

  باب احلث على الركوع بني األذانني يف كل صالة والركعتني قبل املغرب واالختالف فيه
ثََنا حَيَّانُ ْبُن ا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن غُلَْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّارِ ْبُن َداُوَد ، َحدََّحدَّثََن -١٠٤٠

ه وسلم إِنَّ ِعْنَد كُلِّ أَذَاَنْينِ َركَْعَتْينِ َما ُعَبْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن ُبرَْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي
  َخالَ َصالَةَ الَْمغْرِبِ

انُ ْبُن ُعبَْيِد اهللاِ ََحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا َحيَّ -١٠٤١
وا فََصلُّوا َركَْعَتْينِ نَّا ُجلُوًسا ِعْنَد َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبرَْيَدةَ فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنُ َصالَِة الظُّْهرِ فَلَمَّا َسِمَع اَألذَانَ قَالَ قُوُمالَْعَدوِيُّ قَالَ كُ

كَْعَتاِن قَْبلَ اِإلقَاَمِة َما َخالَ أَذَانَ قَْبلَ اِإلقَاَمِة فَإِنَّ أَبِي قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَد كُلِّ أَذَاَنْينِ َر
  الَْمغْرِبِ

َدُعُهَما َعلَى حَالٍ قَالَ فَقُْمَنا قَالَ اْبُن بَُرْيَدةَ َوقَْد أَْدَركُْت َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر ُيَصلِّي َتيْنَِك الرَّكَْعَتْينِ ِعْنَد الَْمْغرِبِ الَ َي
  لَ اِإلقَاَمِة ، ثُمَّ اْنتَظَْرَنا َحتَّى َخَرجَ اِإلَماُم فََصلَّْيَنا َمَعُه الَْمكْتُوبَةَفََصلَّْيَنا الرَّكَْعَتْينِ قَْب

  أَْعلَُمِد اهللاِ لَْيسَ بِقَوِيٍّ وَاللَُّه َخالَفَُه ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم َوَسعِيٌد الْجَُرْيرِيُّ َوكَهَْمُس ْبُن الَْحَسنِ َوكُلُُّهْم ِثقَاٌت َوَحيَّانُ ْبُن ُعبَْي
َحدَّثَكُْم ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر  -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -١٠٤٢

  َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيدَةَ الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم َعْن

الَ َصلُّوا قَْبلَ َعْن َعْبِد اِهللا الْمَُزنِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلُّوا قَْبلَ الَْمغْرِبِ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قَ
  َمْن َشاَء َخْشَيةَ أَنْ يَتَِّخذََها النَّاسُ ُسنَّةًالَْمغْرِبِ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قَالَ َصلُّوا قَْبلَ الَْمْغرِبِ َركَْعَتْينِ ِل

  َهذَا أََصحُّ ِمَن الَِّذي قَْبلَُه َواللَُّه أَْعلَُم

ْن َعْبِد اهللاِ لُْجرَْيرِيُّ َعَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ا -١٠٤٣
ةٌ َبْيَن كُلِّ أَذَاَنْينِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الُْمَغفَّلِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن كُلِّ أَذَاَنْينِ َصالَ

  ِلَمْن َشاَء -َمرََّتْينِ  -َصالَةٌ 
بِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن كَْهَمسِ ْبنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَ -١٠٤٤

 عليه وسلم قَالَ َبْيَن كُلِّ َحدَّثَنِي أَبِي َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن بَُرْيَدةَ ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا



  ذَاَنْينِ َصالَةٌ ِلَمْن َشاَء قَالََها ثَالثًاأَ
َمةَ َعنِ الْجَُرْيرِيِّ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسا -١٠٤٥

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما َبْيَن كُلِّ أَذَاَنْينِ َصالَةٌ َما َبْيَن كُلِّ أَذَاَنْينِ  َوكَْهَمسٍ َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ
  َصالَةٌ َما َبْيَن كُلِّ أَذَاَنْينِ َصالَةٌ ِلَمْن َشاَء

َمانَ ْبنِ َسِعيِد ، َحدَّثََنا أَبِي َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثْ -١٠٤٦
  ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد اِهللا التُّْرقُِفيُّ

َنا ُعثَْمانُ ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َوَحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َيْعقُوبَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفََرجِ أَُبو ُعْتَبةَ ، َحدَّثَ
الَ َما ِمْن َصالٍَة َمكْتُوَبٍة ُمَهاجِرٍ َعْن ُسلَْيمِ ْبنِ َعاِمرٍ الَْخَباِئرِيِّ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَ

  إِالَّ َبْيَن َيدَْيَها َركْعََتاِن
  أَبِي َداُوَد َوقَالَ إِْسَماِعيلُ َما ِمْن َصالٍَة َمفْرُوضٍَة لَفْظُ اْبنِ
هِيَم الُْجدِّيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ أَْخبََرَنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ زَاُج ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلكِ ْبُن إِبَْرا -١٠٤٧

الُْجَدْيِديُّ ، َحدَّثََنا ثَابِتٌ الْبَُنانِيُّ َعْن أََنسٍ قَالَ إِنْ كَانَ الَْغرِيُب لََيْدُخلُ َمْسجَِد الَْمِديَنةِ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َشدَّاٍد
  َوقَْد ُنوِدَي بِالَْمْغرِبِ فَيََرى أَنَّ النَّاَس قَْد َصلَّْوا ِمْن كَثَْرِة َمْن ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ قَْبلَ الَْمغْرِبِ

َحدَّثَكُْم ُشَجاعُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا َعْبدُ  -َوأََنا أَْسَمُع  -قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ ْبنِ َمنِيعٍ  -١٠٤٨
إِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ الْعَزِيزِ الُْبنَانِيُّ قَالَ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك قَالَ كَانَ أَْصحَاُب َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 َصلَُّوا الَْمكْتُوَبةَ ِلكَثَْرِة َمنْ بِالَْمغْرِبِ اْبَتَدُروا السََّوارَِي ُيَصلُّونَ َركَْعَتْينِ قَْبلَ الَْمْغرِبِ فََيجِيُء الَْجاِئي فََيظُنُّ أَنَُّهْم قَْد
  َيَرى َمْن ُيَصلِّيهَا

اعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسَحاقَ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَم -١٠٤٩
  ةٌ كَأَنََّها فَرِيَضُشْعَبةُ َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد قَالَ َسِمْعُت أََنًسا َيقُولُ كَاُنوا إِذَا َسِمُعوا أَذَانَ الَْمْغرِبِ قَاُموا ُيَصلُّونَ

ُسلَْيَمانَ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ يُوُسَف الَْمرَْورُّوِذيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن -١٠٥٠
لَّْيَنا الرَّكْعََتْينِ قَْبلَ الَْمغْرِبِ َعلَى َعْهدِ َحدَّثََنا َمْنصُورِ ْبنِ أَبِي اَألسَْوِد َعنِ الُْمخَْتارِ ْبنِ فُلْفُلٍ َعْن أََنسٍ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َص

  م يَْنَهنَاَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قُلَْنا ألََنسٍ َرآكُْم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرآَنا فَلَْم َيأُْمْرَنا َولَ
ثََنا َمْحُموُد ْبُن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراهِيَم َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّ -١٠٥١

تَّى إَِنَّ َي ُيَصلُّونَ الرَّكَْعَتْينِ َحْبنِ ُصَهْيبٍ قَالَ قَالَ أََنُس ْبُن َماِلٍك كُنَّا بِالَْمِديَنِة إِذَا أُذِّنَ بِالَْمغْرِبِ اْبَتَدَر الْقَْوُم السَّوَارِ
  الْغَرِيَب لََيْدُخلُ الَْمْسجَِد فَيََرى أَنَّ الصَّالَةَ قَْد ُصلَِّيْت ِمْن كَثَْرِة َمْن ُيَصلِّيهَا

ا َسِعيدُ ْبُن دَّثََنَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن شَُعْيبٍ أَْخبََرنِي َعِليُّ ْبُن ُعثَْمانَ النُّفَْيِليُّ ، َح -١٠٥٢
يَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أََبا ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُمَضَر َعْن َعْمرِو ْبنِ الْحَارِِث َعْن َيزِ

ْينِ قَْبلَ الَْمْغرِبِ فَقُلُْت ِلُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ اْنظُْر إِلَى َهذَا أَيُّ َصالٍَة الَْخْيرِ َحدَّثَهُ أَنَّ أََبا َتِميمٍ الَْجْيَشانِيَّ قَاَم ِلَيْركََع َركَْعَت
  ُيَصلِّي فَالَْتفََت إِلَْيِه فََرآُه فَقَالَ َهِذهِ َصالَةٌ كُنَّا ُنَصلِّيَها َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  ذكر الفجر
 ُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ َعنَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٠٥٣



سلم الْفَْجرُ ليه والَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ع
أَمَّا الَِّذي َيذَْهُب ُمْستَِطيالً فَْجَراِن فَأَمَّا الْفَْجُر الَِّذي َيكُونُ كَذََنبِ السِّْرَحاِن ، فَالَ ُيِحلُّ الصَّالَةَ ، َوالَ ُيَحرُِّم الطََّعاَم َو

  ِفي اُألفُقِ فَإِنَُّه ُيِحلُّ الصَّالَةَ َوُيَحرُِّم الطََّعاَم

  ذكر الشفق
ْمَزةَ َعْن ثَْورِ ْبنِ يَزِيدَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َح -١٠٥٤

ُحْمَرةُ وَالَْبيَاُض فَإِذَا غَاَبِت الُْحْمَرةُ َحلَّتِ َعْن َمكُْحولٍ َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت َوَشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ قَاالَ الشَّفَُق َشفَقَانِ الْ
  الصَّالَةُ َوالْفَْجُر فَْجَراِن الُْمْستَِطيلُ َوالُْمْعتَرُِض فَإِذَا اْنَصَدَع الُْمْعتَرُِض َحلَِّت الصَّالَةُ

ورِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمَّدٍ الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعبَّاسٌ الدُّ -١٠٥٥
اْبنِ أَبِي لَبِيَبةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ ِدينَارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْفَْضلِ َمْولَى طَلَْحةَ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعنِ 

  الُْحْمرَةُ قَالَ الشَّفَُق
ِد الطََّياِلِسيُّ ، قََرأُْت ِفي أَْصلِ ِكتَابِ أَْحَمَد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َجابِرٍ الرَّْمِليِّ بَِخطِِّه ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الصََّم -١٠٥٦

ُك ْبُن أََنسٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ النَّبِيَُ صلى َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َعِتيُق ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َماِل
  اهللا عليه وسلم الشَّفَُق الُْحْمَرةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَُق َوَجَبِت الصَّالَةُ

الُْعَمرِيُّ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا -١٠٥٧
  الشَّفَُق الُْحْمرَةُ

  باب يف صفة صالة العشاء اآلخرة
ْشرٍ َعَواَنةَ َعْن أَبِي بَِحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٠٥٨

ِذه الصَّالَةِ َصالَِة الِْعَشاءِ َعْن َبِشريِ ْبنِ ثَابٍِت َعْن َحبِيبِ ْبنِ سَاِلمٍ َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ إِنِّي َألْعلَُم النَّاسِ بَِوقِْت َه
  ٍةاآلِخَرِة كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّيَها ِلُسقُوِط الْقََمرِ ِلثَاِلثَ

َهاُرونَ أَْخبََرَنا شُْعَبةُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن -١٠٥٩
  قَالَ لَْيلَةَ ثَاِلثٍَة أَوْ رَابَِعٍة َشكَّ شُْعبَةَُعْن أَبِي بِْشرٍ بِإِْسَناِدِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه إِالَّ أَنَُّه 

  اِلثٍَة َولَْم َيذْكُرُوا َبِشريًاَوَرَواُه ُهَشْيٌم َوَرقََبةُ َوُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ َعْن أَبِي بِْشرٍ َعْن َحبِيبٍ َعنِ النُّْعَماِن َوقَالُوا لَْيلَةَ ثَ

  اجمللد الثاين

  ماجاء يف القبلة
اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ثََنا أَُبو ُيوُسَف الَْخالَّلُ َيْعقُوُب ْبُن ُيوُسفَ بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّ -١٠٦٠

م قَالَ َما َبْيَن الَْمشْرِقِ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل -َيْعنِي اْبَن ُعَمَر  -َعْن ُعَبْيِد اهللاِ 
  َوالَْمغْرِبِ ِقْبلَةٌ

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا جَابُِر ْبُن الْكُْرِديِّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ -١٠٦١
َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما َبْيَن الَْمشْرِقِ وَالَْمغْرِبِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الُْمَجبِّرِ َعْن 

  ِقْبلَةٌ



ْيِد اِهللا ْبنِ ُن ُعَبَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ أَُبو ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْب -١٠٦٢
ي َربَاحٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ الَْحَسنِ الَْعْنبَرِيُّ قَالَ َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلكِ الْعَْرَزِميُّ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِ

َصابَْتَنا ظُلَْمةٌ فَلَْم َنْعرِِف الِْقْبلَةَ فَقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمنَّا قَدْ اِهللا قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سَرِيَّةً كُْنُت ِفيَها فَأَ
َبلَ الَْجُنوبِ َوَخطُّوا َخطًّا فَلَمَّا َعَرفَْنا الِْقْبلَةَ ِهَي َها ُهَنا ِقَبلَ الشََّمالِ فََصلَّْوا َوَخطُّوا خَطًّا َوقَالَ َبْعُضَنا الِْقْبلَةُ َها ُهَنا ِق

 صلى اهللا عليه وسلم ا َوطَلََعِت الشَّْمُس أَصَْبَحْت ِتلَْك الُْخطُوطُ ِلَغْيرِ الِْقْبلَِة فَلَمَّا قَفَلَْنا ِمْن َسفَرَِنا َسأَلَْنا النَّبِيَّأَْصَبحُو
  أَْي َحْيثُ كُْنُتْم} وا فَثَمَّ َوْجُه اِهللاَوِللَِّه الَْمْشرُِق وَالَْمغْرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّ{َعْن ذَِلَك فََسكََت وَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

وُّعِ َخاصَّةً َحْيثُ قَالَ َوَحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك الَْعْرزَِميُّ َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنََّها َنَزلَْت ِفي التَّطَ -١٠٦٣
  َتَوجََّه بَِك َبِعُريَك

َحدَّثَكُْم َداُودُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -َوأََنا أَْسَمعُ  -ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  قُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا -١٠٦٤
ريٍ أَْو سَريٍ م ِفي َمِسَيزِيَد الَْواِسِطيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سَاِلمٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ كُنَّا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

ا َيُخطُّ َبْيَن َيَدْيِه ِلَنْعلََم أَْمِكنََتَنا فَأََصاَبَنا غَْيٌم فََتَحيَّْرَنا فَاْخَتلَفَْنا ِفي الِْقْبلَِة فََصلَّى كُلُّ َرُجلٍ ِمنَّا َعلَى ِحَدٍة َوَجَعلَ أََحُدَن
  َنا بِاِإلَعاَدِة َوقَالَ قَْد أَجَْزأَتْ َصالَُتكُْمفَذَكَْرَنا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَلَْم َيأُْمْر

َوغَْيُرُهَ قَالَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ يَزِيَد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا الَْعْرزَِميِّ َعْن َعطَاٍء َوُهَما ، كَذَا قَالَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َساِلمٍ 
  َضِعيفَاِن
  َحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ اَألْحُمِسيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌعَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُم -١٠٦٥

ْبِد َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ السَّمَّانُ َعْن 
لٍَة ُمظِْلَمٍة فَلَْم َنْدرِ كَْيفَ اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن أَبِيِه قَالَ كُنَّا ُنصَلِّي َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي السَّفَرِ ِفي لَْي

فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ {ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََنَزلَتْ  الِْقْبلَةُ فََصلَّى كُلُّ َرُجلٍ ِمنَّا َعلَى ِحيَاِلِه فَلَمَّا أَصَْبْحَنا ذَكَْرَنا
  }َوْجُه اِهللا
، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى َوَعِليُّ ْبُن إِْشكَابٍ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ -١٠٦٦

 َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَخَْبَرَنا أَْشَعثُ ْبُن سَِعيٍد أَُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ بَِهذَا َوقَالَ فَجََعلَ كُلُّ: َسى ، قَاالَ ُيوُسُف ْبُن ُمو
لَِة فَذَكَْرَنا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجلٍ ِمنَّا َبْيَن َيَدْيِه أَْحَجاًرا ُيَصلِّي إِلَْيَها فَلَمَّا أَْصَبْحَنا إِذَا َنْحُن إِلَى غَْيرِ الِْقْب

  ِمثْلَُه

َعثُ ْبُن سَِعيٍد بَِهذَا َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا أَْش -١٠٦٧
  ِمثْلَ قَْولِ يَزِيَد ْبنِ هَاُرونَ

  باب يف ذكر األمر باألذان واإلقامة وأحقهما
، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم -١٠٦٨

أََتيَْنا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم وََنْحُن َشَبَبةٌ ُمَتقَارُِبونَ فَأَقَْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِيَن لَْيلَةً  أَبِي ِقالََبةَ َعْن َماِلكِ ْبنِ الُْحوَْيرِِث قَالَ
ِلَنا فَأَْخبَْرَناهُ َتَركَْنا ِفي أَْهَوكَانَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرِحيًما َرفيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اْشتَقَْنا إِلَى أَْهِلَنا فََسأَلََنا َعمَّْن 
إِذَا َحضََرِت الصَّالَةُ فَلُْيَؤذِّنْ فَقَالَ اْرجُِعوا إِلَى أَْهِليكُْم فَأَِقيُموا ِفيهِْم َوَعلُِّموُهْم َوبِرُّوُهْم َوَصلُّوا كََما َرأَْيُتمُونِي أَُصلِّي َو

  لَكُْم أََحُدكُْم ، ثُمَّ لَْيؤُمُّكُمْ أَكَْبرُكُْم



َنا أَيُّوُب َعْن ا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ القَطَّان ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََحدَّثََن -١٠٦٩
ِه أَْيًضا َصلُّوا كََما َرأَْيُتمُونِي أَبِي ِقالََبةَ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن الْحَُوْيرِِث َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه َوقَالَ ِفي

  أَُصلِّي
اَألحَْولُ الْهِالَِليُّ  َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ َحدَّثََني أَبِي ، َحدَّثََنا َساِلُم ْبُن نُوحٍ أَُبو سَِعيٍد -١٠٧٠

ْن أَبِي َسعِيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا اْجَتَمَع ثَالَثَةٌ أَمَُّهْم أََحُدُهمْ ، َحدَّثََنا الُْجَريْرِيُّ َعْن أَبِي َنْضَرةَ َع
  َوأََحقُُّهْم بِاِإلَماَمِة أَقَْرؤُُهْم

  باب التحول إىل الكعبة
َنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن قَُدامَةَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ِعيَسى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ إِْمالًَء ، َحدَّثَ -١٠٧١

إِذْ َجاَءُهْم َرُجلٌ فَقَالَ إِنَّ أَُبو ُمحَمٍَّد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َبْيَنَما النَّاُس ِفي َصالَِة الصُّْبحِ ِفي قَُباَء 
ْت ُوُجوهُ  عليه وسلم قَْد أُْنزِلَ َعلَْيِه اللَّْيلَةَ قُْرآنٌ َوأُِمَر أَنْ َيْستَقْبِلَ الْكَْعَبةَ أَالَ فَاْسَتقْبِلُوَها َوكَاَنَرسُولَ اِهللا صلى اهللا

  النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاْسَتَداُروا ُمَوجِّهَِني إِلَى الْكَْعبَِة
أَبِي َحَية ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ُمَحمَُّد ْبُن يَزِيَد الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ِعيَسى بن -١٠٧٢

ْشرَ الَْمدِيَنةَ ِستَّةَ َع َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق َعنِ الْبََراِء قَالَ َصلَّْيَنا َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَْعَد قُُدوِمِه
قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماءِ {َشهًْرا َنْحَو َبْيِت الَْمقِْدسِ ، ثُمَّ َعِلَم اللَُّه َهَوى َنبِيِّهِ صلى اهللا عليه وسلم فََنزَلَْت 

يَُولَِّي إِلَى الْكَْعَبِة َوَمرَّ َعلَْيَنا َرُجلٌ وََنْحُن ُنصَلِّي  فَأََمَرُه أَنْ} فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً تَْرَضاَها فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ
  َوقَدْ َصلَّْيَنا َركَْعَتيْنَِنْحَو َبْيِت الَْمقِْدسِ فَقَالَ إِنَّ َنبِيَّكُْم قَْد حَوَّلَ َوْجَهُه إِلَى الْكَْعَبِة فََتَوجَّهَْنا إِلَى الْكَْعَبِة 

لُ ْبُن مَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اِهللا الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َجمِيَحدَّثََنا أَُبو ُمَح -١٠٧٣
ُمَناِدي َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه ُعَبْيٍد أَُبو النَّْضرِ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ثَُماَمةُ ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َجدِِّه أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َجاَء 

لُْمنَاِدي قَْد حُوِّلَِت الِْقْبلَةُ إِلَى وسلم فَقَالَ إِنَّ الِْقْبلَةَ قَْد ُحوِّلَْت إِلَى الْكَْعَبِة َواِإلَماُم ِفي الصَّالَِة قَدْ َصلَّى َركْعََتْينِ فَقَالَ ا
  ْينِ إِلَى الْكَْعبَِةالْكَْعَبِة فََصلَّْوا الرَّكَْعَتْينِ الَْباقَِيَت

َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َحفْصٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا -١٠٧٤
ْبلَةُ إِلَى الْكَْعَبِة َمرَّ َرُجلٌ بِأَْهلِ قَُباَء َوُهمْ ُيَصلُّونَ فَقَالَ لَُهْم قَدْ َعْن أَبِي حَازِمٍ َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ لَمَّا حُوِّلَِت الِْق

  ُحوِّلَتِ الِْقْبلَةُ إِلَى الْكَْعَبِة فَاسَْتدَاُروا َوإَِماُمُهْم َنْحَو الْكَْعبَِة

  باب ذكر صالة املفترض خلف املتنفل
ورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُب -١٠٧٥

إِلَى قَْوِمِه ثُمَّ يَْنَصرِفُ ِدينَارٍ أَْخَبرَنِي جَابُِر ْبُن َعْبِد اِهللا أَنَّ ُمعَاذًا كَانَ ُيَصلِّي َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الِْعَشاَء ، 
  فَُيَصلِّي بِهِْم ِهَي لَُه َتطَوٌُّع وَلَُهْم فَرِيضَةٌ

َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ وَأَُبو اَألْزَهرِ ، قَاالَ  -١٠٧٦
عليه وسلم  أَْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ أَْخَبرَنِي جَابُِر ْبُن َعْبدِ اهللاِ أَنَّ ُمَعاذًا كَانَ ُيَصلِّي َمَع النَّبِّي صلى اهللا اْبُن جَُرْيجٍ قَالَ

  الِْعَشاَء ، ثُمَّ َيْنصَرُِف إِلَى قَْوِمِه فَُيَصلِّي بِهِْم ِتلَْك الصَّالَةَ ِهَي لَُه َناِفلَةٌ َولَُهْم فَرِيضَةٌ
  باب ذكر الصالة يف أعطان اإلبل ومراح الغنم



إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعدٍ  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ الْقَِطيِعيُّ ، َحدَّثََنا -١٠٧٧
  َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ الرَّبِيعِ

َراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، مَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ رَُمْيسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِْبَوَحدَّثََنا ُمَح
َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيصَلَّى  َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ َسبَْرةَ الْجَُهنِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ نََهى

  ِفي أَْعطَاِن اِإلبِلِ َوَرخََّص أَنْ ُيَصلَّى ِفي َمرَاحِ الَْغَنمِ
ي أَْعطَانِ نْ ُنَصلَِّي ِفَوقَالَ اْبُن َصاِعدٍَ قَالَ أََمَرَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُنَصلَِّي ِفي مََراحَاِت الَْغَنمِ وََنَهاَنا أَ

  اِإلبِلِ
َحدَّثََنا :  ، قَاالَ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ َعْبدِ الَْحكَمِ -١٠٧٨

بِيعِ ْبنِ سَْبَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا َحْرَملَةُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثَنِي َعمِّي َعْبدُ الَْمِلِك ْبُن الرَّ
  عليه وسلم َصلُّوا ِفي ُمرَاحَاِت الْغََنمِ ، َوالَ ُتَصلُّوا ِفي مَُراحَاِت اإلِبِلِ

ُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلكِ ْبُن الرَّبِيعِ بن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْب -١٠٧٩
 َرسُولُ اِهللا صلى َسْبَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم نََهى أَنْ ُنصََلَِّي ِفي أَْعطَاِن اإلِبِلِ َوكَانَ

  اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِفي َمرَاحَاِت الشَّاِء
  باب إعادة الصالة يف مجاعة

 الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسعِيِد ْبنِ َهاُرونَ أَُبو َصاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن يَزِيَد -١٠٨٠
ُنوحِ ْبنِ َصْعَصَعةَ َعْن يَزِيَد ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ  َمْعُن ْبُن ِعيَسى َحدَّثَنِي َسِعيدُ ْبُن السَّاِئبِ الطَّاِئِفيُّ َعْن

َتكُونُ لََك َناِفلَةٌ  صلى اهللا عليه وسلم إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّالَِة فََوَجْدَت النَّاَس ُيَصلُّونَ فََصلِّ َمَعُهْم َوإِنْ كُْنَت قَْد َصلَّْيَت
  َوَهِذِه َمكْتُوبَةٌ

  مع املصلي وحدةالصالة 
ي ، َحدَّثََنا َحمَّادُ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا أَبِ -١٠٨١

صلى اهللا عليه وسلم فَقَاَم ُيصَلِّي َوْحَدُه فَقَالَ َرسُولُ  ْبُن َسلََمةَ َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُجالً َجاَء َوقَْد َصلَّى َرسُولُ اِهللا
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َيتَّجُِر َعلَى َهذَا فَلُْيَصلِّي َمعَُه

ُد ْبُن َعْبِد السَّالَمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َداُوَد ْبنِ ِعيَسى الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِل -١٠٨٢
 َرسُولُ اِهللا صلى اهللا الصََّدِفيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الُْمْختَارِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َمْوِهبٍ َعْن ِعْصَمةَ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ

لِّي فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَالَ َرُجلٌ عليه وسلم قَْد َصلَّى الظُّْهَر َوقََعَد ِفي الَْمْسجِِد إِذْ َدَخلَ َرُجلٌ ُيَص
  َيقُوُم فََيَتَصدَُّق َعلَى َهذَا فَُيَصلِّي َمعَُه

  باب يف ذكر اجلماعة وأهلها وصفة اإلمام
ْبُن َحبِيبِ ْبنِ َنَدَبةَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن صَاِلحِ ْبنِ النَّطَّاحِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن -١٠٨٣

اثَْنانِ َصلََيا َمًعا إِْسَماعِيلُ الَْمكِّيُّ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ جُْنَدبٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا كَانَ 
  َوإِذَا كَاُنوا ثَالَثَةً َتقَدََّم أََحدُُهْم



  مرأة منهنصالة النساء بإمامة ا
، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُجَمْيعٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ -١٠٨٤

  َها أَنْ ُيَؤذَّنَ لََها َوُيقَاَم َوَتُؤمَّ نَِساَءهَاَعْن أُمِِّه َعْن أُمِّ َوَرقَةَ أَنَّ النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم أَِذنَ لَ

  باب من أحق باإلمامة
ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ دِيَنارٍ  َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا الُْمْنِذُر ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َيحَْيى -١٠٨٥

 اهللاِ َحدَّثََنا الَْحجَّاُج َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َرَجاٍء َعْن أَْوسِ ْبنِ َضمَْعجٍ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُاَألْنصَارِيُّ ، 
نِ فَإِنْ كَاُنوا ِفي الدِّينِ صلى اهللا عليه وسلم َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْدُمُهْم ِهْجَرةً فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِْجَرِة سََواًء فَأَفْقَُهُهْم ِفي الدِّي

  َسَواًء فَأَقَْرُؤُهْم ِللْقُْرآِن ، َوالَ ُيَؤمُّ الرَُّجلُ ِفي ُسلْطَانِِه ، َوالَ ُيقَْعُد َعلَى َتكْرَِمتِِه

ْم ِلَيلَنِي مِْنكُمْ أُولُو اَألْحالَمِ وَالنَُّهى ، ثُمَّ إِالَّ بِإِذْنِِه َوكَانَ ُيَسوِّي َمَناكَِبَنا ِفي الصَّالَِة َوَيقُولُ الَ َتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُ
  الَِّذيَن َيلُونَُهْم

ا اللَّْيثُ َعْن َجرِيرِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََن -١٠٨٦
ليه اَألْعَمشِ َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َرَجاٍء َعْن أَْوسِ ْبنِ َضْمَعجٍ َعْن أَبِي َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عَحازِمٍ َعنِ 

الْهِْجَرِة َواِحًدا فَأَفْقَهُُهْم ي وسلم َيُؤمُّ الْقَْوَم أَكْثَُرُهْم قُرْآًنا فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْقُْرآِن وَاِحًدا فَأَقَْدمُُهْم ِهجَْرةً فَإِنْ كَاُنوا ِف
  ِفقًْها فَإِنْ كَانَ الِْفقُْه َواِحًدا فَأَكَْبرُُهْم سِنا

  باب االثنان مجاعة
ْبُن َواِقدٍ  َيْعنِي الَْواِقِديَّ عَْبُد الرَّْحَمنِ -َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ  -١٠٨٧

 عليه وسلم االِثَْنانِ َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا -
  فََما فَْوقَُهَما َجَماَعةٌ

يُم ْبُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعْمرٍو السَّدُوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -١٠٨٨
سلم اثَْناِن فََما َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمدَنِيُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه و

  َعةٌفَْوقَُهَما َجَما

  باب من يصلح أن يقوم خلف اإلمام
ُن ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َجْعفَرٍ الْجَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس ْب -١٠٨٩

اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َيتَقَدَُّم الصَّفَّ  ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َعنِ اللَّْيِث َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ
  األَوَّلَ أَْعرَابِيٌّ ، َوالَ أَْعَجِميٌّ ، َوالَ غُالٌَم لَمْ َيْحَتِلْم

َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد الَْغفَّارِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ،  -١٠٩٠
َعْنُه َيقُولُ إِنَّ ِمَن السُّنَِّة اَألْعَمُش َعنِ الِْمنَْهالِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اِهللا اَألَسِديِّ قَالَ َسمِْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه 

  َم ِفي َمْوِضِعِه الَِّذي َصلَّى ِفيِه فَُيصَلِّي َتطَوًُّعا حَتَّى يَْنَحرِفَ أَْو يََتَحوَّلَ أَْو َيفِْصلَ بِكَالَمٍإِذَا سَلََّم اإلَِماُم أَنْ الَ َيقُو



  باب الصَّالَِة ِفي الثَّْوبِ الْوَاِحِد
أَخَْبَرَنا  -َيْعنِي الِْعجِْليَّ  -ُن الِْمقَْدامِ قُرَِئ َعلَى أَبِي ُمحَمٍَّد َيْحَيى ْبنِ َصاِعٍد وَأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم أَْحَمُد ْب -١٠٩١

اَم َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اهللاِ َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الْقُْردُوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِسريِيَن َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَ
نيَ اِحِد قَالَ أََوكُلُّكُْم َيجُِد ثَْوَبْينِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ ُعَمُر قَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ فَقَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِأَُيَصلِّي الرَُّجلُ ِفي الثَّْوبِ الَْو

َرُجلٌ َعلَْيِه ِثَياَبُه فََصلَّى ِفي  أَُيَصلِّي الرَُّجلُ ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد فَقَالَ إِذَا أَْوَسَع اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَْوِسُعوا َعلَى أَْنفُِسكُْم َجَمَع
 َوقََباٍء َوأَْحَسُبُه قَالَ إَِزارٍ َورَِداٍء ِفي إَِزارٍ َوقَِميصٍ ِفي إَِزارٍ َوقََباٍء ِفي سََراوِيلَ َورَِداٍء ِفي سََراوِيلَ َوقَِميصٍ ِفي سََراوِيلَ

  قََباٍءِفي ُتبَّاٍن َوقَِميصٍ ِفي تُبَّاٍن َورَِداٍء ِفي ُتبَّاٍن َو

  صالة النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم خلف رجل من أمته
بِي أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا فُلَْيحُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُخرََّزاذَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَ -١٠٩٢

ولُ يلَ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْسَماِع
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَمْ َيُمْت نَبِيٌّ حَتَّى َيُؤمَُّه َرُجلٌ ِمْن قَْوِمِه

  باب احلث على استواء الصفوف
َيْعنِي اْبَن أَبِي  -ا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى اَألَموِيُّ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا َحدَّثََن -١٠٩٣
  َحدَّثَنِي أَُبو الْقَاِسمِ َوُهَو الَْجَدِليُّ ُحَسْيُن ْبُن الَْحارِِث -زَاِئَدةَ 

َن َبِشريٍ َيقُولُ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَقَْبلَ بَِوْجهِِه َعلَى النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ أَِقيُموا أَنَُّه َسِمَع النُّْعَمانَ ْب
َبُه بِكَْعبِ صَاِحبِهِ ا َيلَْزُق كَْعُصفُوفَكُْم ثَالَثَ َمرَّاٍت فََواللَِّه لَُتِقيُمنَّ ُصفُوفَكُْم أَْو لََتْخَتِلفَنَّ قُلُوُبكُْم فََرأَْيتُ الرَُّجلَ ِمنَّ

  َوُركَْبَتُه بِرُكَْبِتِه َوَمْنِكَبُه بَِمْنِكبِِه

  ما جاء يف وضع اليمني على الشمال يف الصالة
نِي مَِْنَدلٌ َعنِ َحدَّثََحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أََبانَ الَورَّاُق  -١٠٩٤

ى اهللا عليه وسلم كَانَ َيأُْخذُ اْبنِ أَبِي لَيْلَى َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ النَّبِيَّ صل
  ِشَمالَُه بَِيمِينِِه ِفي الصَّالَِة

ِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم قَالَ مَْنُصوٌر أُْخبََرَنا َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَّ -١٠٩٥
ُع الَْيِد الُْيمَْنى َعلَى سَّحُورِ َوَوْضُمَحمَِّد ْبنِ أََبانَ األَْنَصارِيِّ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ثَالَثَةٌ ِمَن النُُّبوَّةِ َتْعجِيلُ اِإلفْطَارِ َوَتأِْخريُ ال

  الَْيِد الُْيسَْرى ِفي الصَّالَِة

نِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن إِْسَماعِيلَ َع -١٠٩٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُِمرَْنا َمَعاِشرَ اَألْنبَِياِء أَنْ نَُعجِّلَ إِفْطَاَرَنا َونَُؤخِّرَ  َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ

  ُسحُوَرَنا َوَنْضرَِب بِأَْيَمانَِنا َعلَى َشَماِئِلَنا ِفي الصَّالَِة
ُد الَْحمِيِد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا َعْب -١٠٩٧

رَ السُّحُوَر َونَُعجِّلَ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّا َمْعَشرَ اَألْنبَِياِء أُمِْرَنا أَنْ ُنَؤخِّ
  َنْمِسَك بِأَْيَمانَِنا َعلَى َشَماِئِلَنا ِفي الصَّالَِة اِإلفْطَاَر َوأَنْ

بُوبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى الَْخوَّاُص ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِي الُْجَحْيمِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْح -١٠٩٨



ْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق َعْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ َعْن أَبِي وَاِئلٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ َوْضعُ َعْبُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد َعْن َعْبِد الرَّ
  الْكَفِّ َعلَى الْكَفِّ ِفي الصَّالَِة ِمَن السُّنَِّة

يُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن زَِياِد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّانِ -١٠٩٩
قَالَ َوْضُع الَيِمنيِ } فََصلِّ ِلرَبَِّك وَاْنَحْر{الَْجْعِد َعْن َعاِصمٍ الَْجْحَدرِيِّ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ ظَُهْيرٍ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  َعلَى الشِّمَالِ ِفي الصَّالَِة

ْن ُسفَْيانَ َوَحدَّثَنَا وَحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِدي َع -١١٠٠
ٌع ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ َعْن ِسَماٍك َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُمَحمَُّد ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكي

  َما وَاِحٌدُهلْبٍ َعْن أَبِيِه قَالَ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَاِضًعا َيِميَنُه َعلَى ِشمَاِلِه ِفي الصَّالَِة لَفْظُُه

َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، : ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمحَمٍَّد اَألْحَولُ ، قَاالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َوُعثَْمانُ  -١١٠١
َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَمْيرٍ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلٍ الَْحْضَرِميِّ َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيتُ 

  َنُه َعلَى ِشمَاِلِه ِفي الصَّالَِةوسلم وَاِضًعا َيِمي
ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن َع -١١٠٢

لُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي زَاِئَدةَ َعْن َعْبِد إِْسحَاَق َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ا
ي ُه قَالَ إِنَّ ِمَن السُّنَِّة ِفالرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق َحدَّثَنِي زَِياُد ْبُن َزْيٍد السَُّواِئيُّ َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْن

  الصَّالَِة َوْضَع الْكَفِّ َعلَى الْكَفِّ َتْحَت السُّرَِّة

النُّْعَماِن ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق َعنِ -١١٠٣
  نَّ ِمْن ُسنَِّة الصَّالَِة َوْضعَ الَْيِمنيِ َعلَى الشِّمَالِ َتْحَت السُّرَِّةَسْعٍد َعْن َعِليٍّ أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِ

َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُسوَْيدُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا َوالَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، قَاالَ  -١١٠٤
أَبِيِه قَالَ رَأَْيتُ َنا َعْبُد اِهللا َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَمْيرٍ الَْعْنَبرِيِّ َوقَْيسِ ْبنِ ُسلَْيمٍ َحدَّثََا َعْن َعلْقََمةُ ْبُن َواِئلٍ َعْن ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثَ

  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ قَاِئًما ِفي الصَّالَِة قََبضَ بَِيِمينِِه َعلَى ِشمَالِِه
َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبٍ أَخَْبَرَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، : َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد َوالَْحَسُن ، قَاالَ  -١١٠٥

اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َرآنِي النَّبِيُّ صلى  َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَبِي َزْيَنَب قَالَ َسِمْعُت أََبا ُعثَْمانَ ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد
  اهللا عليه وسلم َوَضْعُت ِشمَاِلي َعلَى َيِمينِي ِفي الصَّالَِة فَأََخذَ َيِمينِي فََوَضَعَها َعلَى ِشمَاِلي

مٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َجْعفَرٍ الْجَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَضُر ْبُن ُمَح -١١٠٦
 صلى اهللا عليه وسلم ْبُن الَْحَسنِ الْوَاِسِطيُّ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَبِي زَْيَنَب َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ َمرَّ َرسُولُ اِهللا

  ِمثْلَُه بَِرُجلٍ قَْد َوَضَع ِشَمالَُه َعلَى َيِمينِِه
َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد الَْواسِِطيُّ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَبِي : َوذَكََرُه اْبُن َصاِعٍد ، قَالَ  -١١٠٧

سلم َوُهَو ُيَصلِّي وَاِضعٌ ِشَمالَُه َعلَى َيِمينِهِ َزيَْنَب َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َمرَّ بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه و
  فَأََخذَ بَِيمِينِِه فََجَعلََها َعلَى ِشَمالِِه



  قول اإلمام استووا
وَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو  َسَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد أَُبو الَْعالَِء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -١١٠٨

كَذَا ، َوَهكَذَا َخاِلٍد اَألْحَمُر َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَاَم ِفي الصَّالَِة قَالَ َه
  َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه ، ثُمَّ َيقُولُ اْسَتوُوا َوَتَعاَدلُوا

  ليدين عند التكبريما جاء يف رفع ا
الزَِّناِد َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي اْبُن أَبِي  -١١٠٩

ُوَد الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َدا
 َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه َعْبِد اهللاِ ْبنِ الْفَْضلِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َعْن َعِليٍّ قَالَ كَانَ

فَأََرادَ أَنْ َيْركَعَ ِفي الصَّالَةِ الَْمكُْتوَبِة كَبََّر فََرفََع َيَدْيِه َحذَْو َمْنِكَبْيِه وََيْصَنُع مِثْلَ ذَِلَك إِذَا قََضى ِقَراَءَتُه  وسلم إِذَا قَاَم
ٌس فَإِذَا قَاَم ِمَن السَّْجَدَتْينِ َرفََع َيَدْيهِ َوَيْصَنُعُه إِذَا َرفََع ِمَن الرُّكُوعِ ، َوالَ َيْرفَعُ َيَدْيُه ِفي َشْيٍء ِمْن َصالَِتِه َوُهو جَاِل

  كَذَِلَك َوكَبََّر

رِ ْبنِ الَْحكَمِ َوالَْحَسُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْش -١١١٠
 ُعَمَر كَانَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا اْبُن جُرَْيجٍ َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ اْبَن: ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ 

مَْنِكَبْيِه ، ثُمَّ ُيكَبُِّر َوإِذَا  َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالَِة َرفََع َيَدْيِه حَتَّى َيكُوَنا َحذَْو
  َني َيْرفَعُ رَأَْسُه ِمَن السُُّجوِدأََراَد أَنْ َيرْكََع فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك َوإِذَا رَفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك ، َوالَ َيفَْعلُُه ِح

َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد ْبنُ : امِِليُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْباهِِليُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَح -١١١١
ه وسلم إِذَا  النَّبِيُّ صلى اهللا عليالْفََرجِ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َحدَّثََني الزُّبَْيِديُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه اْبنِ ُعَمر قَالَ كَانَ
فََعُهَما َحتَّى َتكُوَنا َحذَْو مَْنِكَبْيهِ قَاَم ِفي الصَّالَِة َرفََع َيَدْيهِ َحتَّى إِذَا كَاَنَتا َحذَْو َمْنِكَبْيِه كَبََّر ، ثُمَّ إِذَا أََراَد أَنْ َيْركََع َر

لَْبُه َرفََعُهَما حَتَّى َتكُوَنا َحذَْو مَْنِكَبْيِه ، ثُمَّ قَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمدَهُ َوُهَما كَذَِلَك ، ثُمَّ َيرْكَُع ، ثُمَّ إِذَا أَرَاَد أَنْ َيْرفَعَ ُص
   َحتَّى َتْنقَِضَي َصالَتُُه، ثُمَّ َيَسَجَد ، فَالَ َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي السُُّجوِد َوَيْرفَُعُهَما ِفي كُلِّ َتكْبَِريٍة ُيكَبُِّرَها قَْبلَ الرُّكُوعِ

دُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِْبَراهِيَم الَْغاِفِقيُّ أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْب -١١١٢
ُعَمَر قَالَ َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه  أَخَْبَرَنا يُوُنُس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ َحدَّثَنِي َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ عَْبَد اهللاِ ْبَن

َك ِحَني ُيكَبُِّر ِللرُّكُوعِ َوَيفَْعلُ وسلم إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالَِة َرفََع َيَدْيِه حَتَّى َتكُوَنا َحذَْو مَْنِكَبْيِه ، ثُمَّ ُيكَبُِّر َوكَانَ َيفَْعلُ ذَِل
  رُّكُوعِ َوَيقُولُ َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، َوالَ َيفَْعلُ ذَِلَك ِحنيَ َيْرفَُع َرأَْسُه ِمَن السُُّجوِدذَِلَك ِحنيَ َيْرفَُع َرأَْسُه ِمَن ال

لٌ َوَحدَّثََنا نِي ُعقَْيَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا لَْيثٌ َحدَّثَ -١١١٣
اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعزِيزٍ ، َحدَّثََنا َسالََمةُ َعْن ُعقَْيلٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمٍ َعنِ 

  اهللا عليه وسلم بَِهذَا َيْرفَُع ، ثُمَّ ُيكَبُِّر
َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، وَُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ،  -١١١٤

قَاَم إِلَى ذَا اْبُن أَِخي اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعمِِّه قَالَ أَْخَبَرنِي َساِلٌم َعْن أَبيِه قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِ
  الصَّالَِة َرفََع َيَدْيِه حَتَّى إِذَا كَاَنَتا َحذَْو مَْنِكَبْيِه كَبََّر َنْحوَُه

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى َوأَْحَمدُ ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، قَاالَ  -١١١٥



ُر حَتَّى َتكُوَنا َحذْوَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْرفَُع َيَدْيهِ ِحَني ُيكَبِّ
  َمْنِكَبْيِه أَْو قَرِيًبا ِمْن ذَِلَك ، ثُمَّ ذَكَرَ َنحْوَُه

َحدَّثََنا ُشَعْيٌب َعنِ : ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ وَأَُبو الَْيَماِن ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا -١١١٦
  ْحوَُهَمْنِكَبْيِه َنالزُّْهرِيِّ بَِهذَا إِذَا افَْتَتحَ التَّكْبَِري ِفي الصَّالَةِ َرفََع َيَدْيِه ِحَني ُيكَبِّرُ َحتَّى َيْجَعلَُهَما َحذَْو 

دَّثَنِي اْبُن أَِخي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الَْواسِِطي ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َسْعدٍ َحدَّثَنِي َعمِّي َح -١١١٧
 عليه وسلم إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالَِة َيَرفَعَ َيَدْيِه الزُّْهرِيِّ َعْن َعمِِّه أَْخَبَرنِي َساِلٌم أَنَّ َعْبدَ اِهللا قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

ِكَبْيِه َوكَبِّر َوُهَما كَذَِلَك ، ثُمَّ َحتَّى إِذَا كَاَنَتا َحذَْو َمْنكَِبْيِه كَبََّر ، ثُمَّ إِذَا أََراَد أَنْ َيْركََع َرفََعُهَما َحتَّى َتكُوَنا َحذَْو مَْن
ْسُجُد ، فَالَ أَنْ َيْرفََع ُصلَْبُه َرفََعُهَما َحتَّى َتكُوَنا َحذَْو مَْنِكَبْيِه ، ثُمَّ قَالَ َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، ثُمَّ َي َركََع ، ثُمَّ إِذَا أََراَد

  لرُّكُوعِ حَتَّى َتنْقَِضيَ َصالَتُُهَيْرفَُع َيَدْيِه ِفي َشْيٍء ِمَن السُُّجوِد وَيْرفَُعُهَما ِفي كُلِّ َركَْعٍة وََتكْبَِريةٍ ُيكَبُِّرَها قَْبلَ ا
دَّثََنا زَْيُد ْبُن َواِقدٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َح -١١١٨

  ُيَصلِّي الَ َيْرفَُع َيَدْيِه كُلََّما َخفََض َوَرفََع َحَصَبُه حَتَّى َيْرفََع َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ اْبُن ُعَمَر إِذَا َرأَى َرُجالً

قَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ِفيَما َسأَلَْناُه َعْنُه ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّ -١١١٩
َسُه ِمَن الرُّكُوعِ قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْرفَُع َيَدْيِه إِذَا َدَخلَ ِفي الصَّالَِة َوإِذَا َركََع َوإِذَا َرفََع َرأْأََنسٍ 

  َوإِذَا َسَجَد
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُحَمْيٍد َمْرفُوًعا غَْيُر َعْبِد الَْوهَّابِ وَالصََّواُب ِمْن ِفْعلِ أََنسٍ

ِصمِ ْبنِ كُلَيبٍ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن شَُعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعا -١١٢٠
ةَ َرفَعَ َيَدْيِه حَتَّى َحاذََتا َمْنِكَبْيِه َوِحنيَ أَبِيِه َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا افْتََتَح الصَّالَ

  أََراَد أَنْ َيرْكََع َوَبْعَد َما َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ

وَأَشَاَر ُسفَْيانُ  َهكَذَاَوَوَضع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى فَِخِذِه اَألْيَمنِ وََيَدُه الُْيْسَرى َعلَى فَِخِذهِ اَألْيَسرِ َوَحلََّق َحلْقَةً َوَدَعا 
أَْيِديَُهْم ِفي َبرَانِِسهِمْ  بِإِْصَبِعِه السَّبَّاَبِة قَالَ وَأََتْيتُُهْم َيعْنِي أَْصَحابَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََوَجْدتُُهْم َيْرفَُعونَ

  ِفي الشَِّتاِء

ثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن ُحَصْينٍ َوَحدَّثََنا الْقَاِضي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُّ ، َحدَّ -١١٢١
َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن ُحَصْينِ ْبنِ : الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرٍ ، قَاالَ 

دَّثَنِي َعلْقََمةُ ْبُن َمنِ قَالَ َدَخلَْنا َعلَى إِْبَراِهيَم فََحدَّثَُه َعْمُرو ْبُن ُمرَّةَ قَالَ َصلَّْيَنا ِفي َمْسجِِد الَْحْضَرِميَِّني فََحَعْبِد الرَّْح
  الَةَ َوإِذَا َركََع وَإِذَا َسَجَدَواِئلٍ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َرأَى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْرفَُع َيَدْيِه ِحَني يَفْتَِتُح الصَّ

َك َوعَْبُد اهللاِ لَمْ فَقَالَ إِبَْراهِيُم َما أََرى أَبَاَك رَأَى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِالَّ ذَِلَك الَْيْوَم الْوَاِحَد فََحِفظَ ذَِل
  َيَدْينِ ِعْنَد افْتَِتاحِ الصَّالَةِ لَفْظُ جَرِيرٍَيْحفَظْ ذَِلَك ِمْنُه ، ثُمَّ قَالَ إِْبَراِهيُم إِنََّما َرفُْع الْ

أَبِيِه َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَيبٍ َعْن -١١٢٢
ه وسلم ِحَني افْتََتَح الصَّالَةَ َيْرفَُع َيَدْيِه إِلَى أُذَُنْيِه َوإِذَا َركََع َوإِذَا قَالَ َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ َرأَْيتُ النَّبِيَّ صلى اهللا علي

  َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدهُ َرفََع َيَديِْه



مَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُر -١١٢٣
زِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْع: قَاالَ 

َعْن َنْصرِ ْبنِ َعاِصمٍ َعْن َماِلِك ْبنِ الُْحَويْرِِث أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْرفَعُ  َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ َعْن قََتاَدةَ
  َيَدْيِه إِذَا اْستَفَْتحَ الصَّالَةَ َوإِذَا أََراَد أَنْ َيْركََع وَإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ

اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا اْستَفَْتحَ الصَّالَةَ َرفََع َيَدْيِه وَإِذَا أَرَاَد أَنْ َيْركََع َوإِذَا َرفََع  قَالَ اْبُن ُمَبشِّرٍ إِنَّ َرُسولَ
  رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ

كُوعِ فَقَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه َيْرفَعُ َيَدْيِه َوقَالَ أَُبو َعوَاَنةَ كَانَ َيْرفَُع َيَدْيهِ إِذَا كَبََّر َوإِذَا َركََع َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّ
  َحذَْو َمْنِكَبيِْه

َنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ِشُريَوْيِه ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َراهََوْيِه أَْخَبَر -١١٢٤
أُرِيكُْم َصالَةَ  َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعنِ اَألْزَرقِ ْبنِ قَْيسٍ َعْن ِحطَّانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ قَالَ َهلْ َحدَّثََنا

مَّ قَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فَرفَعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَكَبََّر فََرفََع َيَدْيِه ، ثُمَّ كَبََّر فََرفََع َيَدْيِه ِللرُّكُوعِ ، ثُ
  َيَدْيِه ، ثُمَّ قَالَ َهكَذَا فَاْصَنعُوا ، َوالَ َيْرفَعُ َبْيَن السَّْجَدَتيْنِ

ٍد ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبنُ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الشَّامَاِتيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُحَمْي -١١٢٥
  الُْحبَابِ َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ بِإِْسنَاِدِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُه

لُولِ َيقُولُ َوأَْمالَُه َعلَْيَنا لُْبْهَرفََعُه َهذَاِن َعْن َحمَّاٍد َوَوقَفَُه غَْيُرُهَما َعْنُه َسِمْعُت الْقَاِضي أََبا َجعْفَرٍ أَحَْمَد ْبَن إِْسحَاَق ْبنِ ا
َرأَْيُتهُ َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي إِْمالًَء قَالَ كَانَ َمذَْهبِي َمذَْهَب أَْهلِ الْعِرَاقِ فََرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي النَّْومِ ُيَصلِّي فَ

  رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ أَوَّلِ َتكْبَِريٍة ، ثُمَّ إِذَا َركََع ، ثُمَّ إِذَا َرفََع

، َحدَّثََنا الثَّْورِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُزَرْيقٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن خَاِلٍد  -١١٢٦
ى َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَ
  كَبََّر َيْرفَُع َيَدْيِه َحتَّى َنَرى إِْبَهاَمْيِه قَرِيًبا ِمْن أُذَُنيِْه

حَمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ َعْن َيزِيدَ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُم -١١٢٧
 قَْوًما ِمْنُهْم كَْعُب ْبنُ أَبِي زِيَاٍد قَالَ َسِمْعُت َعْبدَ الرَّْحَمنِ ْبَن أَبِي لَْيلَى َيقُولُ َسِمْعُت الْبََراَء ِفي َهذَا الَْمْجِلسِ ُيَحدِّثُ

  لى اهللا عليه وسلم ِحَني افْتََتَح الصَّالَةَ َرفََع َيَدْيِه ِفي أَوَّلِ َتكْبِريٍَةُعْجَرةَ قَالَ َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا ص
 ْبُن َمْحُموٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراِهيمَ ْبنِ ِمْشكَانَ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا -١١٢٨
قَالَ لَْم َيثُْبْت ِعْنِدي كَرِميِ ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َوْهبِ ْبنِ َزْمَعةَ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْمَُباَرِك َعْبُد الْ

َيْرفَْع َوقَدْ ثََبَت ِعْنِدي َحِديثُ َمْن َيْرفَعُ  َحِديثُ اْبنِ َمْسعُوٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرفَعَ َيَدْيِه أَوَّلَ َمرٍَّة ، ثُمَّ لَْم
  َيَدْيِه إِذَا َركََع َوإِذَا َرفََع

بِي حَفَْصةَ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن قَالَ اْبُن الُْمَباَرِك ذَكََرُه ُعبَْيُد اهللاِ الُْعَمرِيُّ َومَاِلٌك َوَمْعَمٌر َوسُفَْيانُ َويُوُنُس ، وَُمَحمَُّد ْبُن أَ
  اِلمٍ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمَس



ا ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبنُ َحدَّثََنا أبو ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َزكَرِيَّ -١١٢٩
أَبِي لَْيلَى َعنِ الْبََراِء أَنَّهُ َرأَى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحنيَ افَْتَتحَ الصَّالَةَ َرفَعَ  أَبِي زِيَاٍد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ

  َيَدْيِه َحتَّى َحاذَى بِهَِما أُذَُنْيِه ، ثُمَّ لَمْ َيُعْد إِلَى َشْيٍء ِمْن ذَِلَك َحتَّى فََرغَ ِمْن َصالَتِِه

َعنِ ٍد ، َحدَّثََنا لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َزكَرِيَّا َعْن َيزِيَد ْبَن أَبِي زَِياٍد َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت َحدَّثََنا اْبنُ َصاِع -١١٣٠
  الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ مِثْلَ ذَِلَك

َني ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َشاِه -١١٣١
لَى الصَّالَِة كَبََّر َوَرفَعَ زَِياٍد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعنِ الْبََراِء أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني قَاَم إِ

  َيَديِْه
َن يَزِيدُ ًضا َعِديُّ ْبُن ثَابٍِت َعنِ الَْبَراِء َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِِمثِْلِه َوَهذَا ُهَو الصََّواُب وَإِنََّما لُقِّقَالَ َوَحدَّثَنِي أَْي

  ِفي آِخرِ ُعُمرِِه ، ثُمَّ لَْم َيُعدْ َبْعُد فََتلَقََّنُه َوكَانَ قَِد اْخَتلَطَ
ِميُّ أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَيُّوبَ الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ اَألَد -١١٣٢

أَبِي لَْيلَى َعنِ الْبََراِء ْبنِ َمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي لَْيلَى َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي زَِياٍد َعْن َعْبِد الرَّْح
َما أُذَُنْيِه ، ثُمَّ لَمْ َعازِبٍ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني قَاَم إِلَى الصَّالَِة فَكَبََّر فََرفَع َيَدْيهِ َحتَّى َساَوى بِهِ

  َيُعْد
زِيَد َحيٌّ فَأَتَْيُتُه فََحدَّثَنِي بَِهذَا الَْحدِيِث قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي قَالَ َعِليٌّ فَلَمَّا قَِدْمُت الْكُوفَةَ ِقيلَ ِلي إِنَّ َي

َنْيهِ حَتَّى َساَوى بِهَِما أُذُ لَْيلَى َعنِ الْبََراِء قَالَ َرأَْيتُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني قَاَم إِلَى الصَّالَِة فَكَبََّر فََرفََع َيَدْيِه
  قَالَ َما أَْحفَظُ هذافَقُلُْت إِنَُّه أَخَْبرَنِي اْبُن أَبِي لَْيلَى أَنََّك قُلَْت ، ثُمَّ لَْم يَُعْد قَالَ الَ أَْحفَظُ َهذَا فََعاَوْدُتُه فَ

َحدَّثََنا : بِ ْبُن ِعيَسى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ سَِعيُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَحَْمَد الْحَنَّاطُ َوَعْبُد الَْوهَّا -١١٣٣
ْبِد اِهللا قَالَ َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسرَائِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن جَابِرٍ َعْن َحمَّاٍد َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َع

احِ َبكْرٍ َوَمَع ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فَلَْم َيْرفَُعوا أَْيدَِيُهْم إِالَّ ِعْنَد التَّكْبَِريِة اُألولَى ِفي افِْتَتصلى اهللا عليه وسلم َوَمَع أَبِي 
  الصَّالَِة

  قَالَ إِْسحَاُق بِِه َنأُْخذُ ِفي الصَّالَِة كُلِّهَا

مَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَم َوغَْيُر َحمَّادٍ َيْروِيِه َعْن إِْبَراهِيَم ُمْرَسالً َعْن َعْبِد اِهللا ِمْن َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن جَابِرٍ َوكَانَ َضِعيفًا َعْن َح
  ِفْعِلِه غَْيَر َمْرفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو الصََّواُب

ْيَمانَ ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن ُعَمَر الْوَاِسِطيُّ َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا لَُوْيٌن ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَ -١١٣٤
لِْقْبلَةَ فَكَبََّر فََرفََع َعْن أَبِيِه َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ أَتَْيُت َرسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َألْنظَُر كَْيفَ ُيَصلِّي فَاْسَتقَْبلَ ا

وعِ َرفََع َيَدْيِه َحتَّى اذَى أُذَُنْيِه فَلَمَّا َركََع َرفََع َيَدْيِه حَتَّى َجَعلَُهَما بِذَِلكَ الَْمنْزِلِ فَلَمَّا َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكَُيَدْيِه َحتَّى َح
  َجَعلَُهَما بِذَِلَك الَْمنْزِلِ فَلَمَّا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِه ِمْن رَأِْسِه بِذَِلَك الْمَْنزِلِ

ِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ َعْن َعاِصمِ ْبُن كُلَْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َوا -١١٣٥
  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه إِالَّ أَنَّهُ لَْم َيذْكُرِ السُُّجوَد



لُ ْبُن قَاِسمِ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيَحدَّثََنا أَُبو الْ -١١٣٦/١
  َعيَّاشٍ أَُبو ُعْتَبةَ َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ َعنِ اَألعَْرجِ َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ

انَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا افَْتَتحَ الصَّالَةَ َوَعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَس -١١٣٦/٢
  َرفََع َيَدْيِه َحذَْو مَْنِكَبْيِه َوإِذَا َركََع َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ

  باب دعاء االستفتاح بعد التكبري
زِ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا َعْبُد الَْعزِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -١١٣٧

اَألْعَرجِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي  َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َسلََمةَ الْمَاجُِشونُ قَالَ أَْخبََرَنا الَْماجُِشونُ ْبُن أَبِي َسلََمةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
ثُمَّ قَالَ َوجَّْهُت َراِفعٍ َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا افْتََتَح الصَّالَةَ كَبََّر ، 

َنا ِمَن الُْمْشرِِكَني إِنَّ َصالَِتي َوُنُسِكي وََمْحيَاَى َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ َوْجهِيَ ِللَِّذي فَطََر السََّموَاِت َواَألْرَض َحنِيفًا َوَما أَ
  الْعَالَِمَني الَ شَرِيَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمْرُت وَأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني

ْمُت نَفِْسي َواْعَتَرفُْت بِذَنْبِي فَاغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َجِميًعا إِنَُّه الَ اللَُّهمَّ أَْنتَ الَْمِلُك الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت أَْنَت رَبِّي وَأََنا َعْبُدَك ظَلَ
بَِك َوإِلَْيَك َتبَاَركَْت َوتََعالَْيَت َيْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ أَْنَت لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك َوالْخَْيُر كُلُُّه ِفي َيدَْيَك َوالشَّرُّ لَْيَس إِلَْيَك َوأََنا 

  فُِرَك َوأَُتوُب إِلَْيَكأَْسَتْغ
ِمي َوَعصَبِي َوإِذَا َوإِذَا َركََع قَالَ اللَُّهمَّ لََك َركَْعُت َوبَِك آَمْنُت وَلََك أَْسلَْمُت َخَشعَ لََك َسمِْعي َوَبَصرِي َوُمخِّي َوِعظَا

الَْحْمُد ِملَْء السََّماَواِت واَألَرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوِملَْء َما  َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ قَالَ َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه َربََّنا َولََك
ِذي َخلَقَُه َوصَوََّرهُ ِشئَْت ِمْن َشْيٍء بَْعُد فَإِذَا َسَجَد قَالَ اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت َوبَِك آَمْنُت َولََك أَْسلَْمُت َسَجَد َوْجهِي لِلَّ

ْمتُ َعُه وََبَصَرُه َتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني فَإِذَا َسلََّم ِمَن الصَّالَِة قَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َما قَدَّفَأَْحَسَن صَُوَرُه َوَشقَّ َسْم
  ْنَت الُْمَؤخِّرُ الَ إِلََه إِالَّ أَْنَتَوَما أَخَّْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت َوَما أَْسَرفُْت َوَما أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنِّي أَْنتَ الُْمقَدُِّم وَأَ

قَالَ َمْعَنى قَْولِ النَّبِيِّ صلى اهللا  -َوكَانَ ِمَن الُْعلََماِء بِاللَُّغِة َوغَْيرِ ذَِلكَ  -قَالَ الدَّاَرقُطْنِيُّ َبلَغََنا َعنِ النَّْضرِ ْبنِ ُشَمْيلٍ 
  لَْيَس ِممَّا ُيَتقَرَُّب بِِه إِلَْيَك عليه وسلم َوالشَّرُّ لَْيَس إِلَْيَك قَالَ الشَّرُّ

أَْخَبرَنِي ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ قَالَ  -١١٣٨
ْحَمنِ اَألعَْرجِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ ْبُن ُعقَْبةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعْن َعْبِد الرَّ

َماَواِت َواَألْرضَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا اْبَتَدأَ الصَّالَةَ الَْمكْتُوَبةَ قَالَ َوجَّْهُت َوجْهِي ِللَِّذي فَطََر السَّ
ُه َوبِذَِلكَ ًما َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني إِنَّ َصالَِتي وَُنُسِكي َوَمحَْياى َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني الَ شَرِيَك لََحنِيفًا ُمْسِل

َت رَبِّي َوأََنا عَْبُدَك ظَلَْمُت َنفِْسي أُِمْرُت وَأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني اللَُّهمَّ لََك الْحَْمُد الَ إِلََه إِالَّ أَْنتَ سُْبَحاَنَك وَبَِحْمِدكَ أَْن
 الَ َيْهِدي َألْحَسنَِها إِالَّ َواْعَتَرفُْت بِذَنْبِي فَاغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َجِميًعا الَ َيغِْفُر الذُّنُوَب إِالَّ أَْنَت َواْهِدنِي َألْحَسنِ اَألْخالَقِ

ئََها إِالَّ أَْنتَ لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َوالَْخْيرُ بَِيَدْيَك َوالْمَْهِديُّ َمْن َهَدْيَت َوأََنا بِكَ أَْنَت وَاْصرِْف َعنِّي سَيِّئََها الَ َيصْرُِف َسيِّ
َجَد ِفي الصَّالَةِ َوإِلَْيَك َتبَاَركَْت َوتََعالَْيَت أَْسَتْغِفُرَك ثَُم أَُتوُب إِلَْيَك قَالَ َوكَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َس

  َمكُْتوَبِة ، ثُمَّ ذَكََر َباِقَي الَْحِديِثالْ

ا أَُبو َحْيَوةَ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن قَاِدمٍ ، َحدَّثََن -١١٣٩
ُبو ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َعْبِد َربِِّه ، َحدَّثََنا شُرَْيُح ْبُن َيزِيَد أَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد الْقَطَّانُ



 صلى اهللا عليه وسلم َحْيَوةَ َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ أَبِي َحمَْزةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ أَنَّ َرسُولَ اِهللا
يَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمْرُت وَأََنا كَانَ إِذَا اْسَتفَْتَح الصَّالَةَ قَالَ إِنَّ َصالَِتي وَُنُسِكي َوَمحَْياَى َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني الَ شَرِ

نِ اَألْعَمالِ الَ َيْهِدي َألْحَسنَِها إِالَّ أَْنَت َوِقنِي َسيِّئَ اَألْخالَقِ أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني اللَُّهمَّ اْهِدنِي َألْحَسنِ اَألْخالَقِ وَأَْحَس
  َواَألْعَمالِ الَ َيِقي َسيِّئََها إِالَّ أَْنَت

الْقَْولَ فَقُلْ َوأََنا ِمنَ  قَالَ ُشَعْيٌب قَالَ ِلي ُمَحمَُّد ْبُن الْمُْنكَِدرِ َوغَْيُرُه ِمْن فُقََهاِء أَْهلِ الَْمِديَنِة إِنْ قُلَْت أَْنَت َهذَا
  الُْمْسِلِمَني َواللَّفْظُ لَِعْبِد الْكَرِميِ

ا َجْعفَرُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق إِْسَماِعيلُ ْبُن يُوُنسَ ْبنِ َياِسَني ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََن -١١٤٠
  ثََنا َعِليُّ ْبُن َعِليٍّ الرِّفَاِعيُُّسلَْيَمانَ الضَُّبِعيُّ ، َحدَّ

الَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ قَالَ إِْسحَاُق َوكَانَ ُيَشبَُّه بِالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ قَ
ُه فَكَبََّر قَالَ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدكَ َربََّنا َوَتبَاَرَك اْسُمَك َوَتعَالَى صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ اْسَتفَْتَح َصالََت

  َيقْرَأَُنفَِثِه َونَفِْخِه قَالَ ، ثُمَّ َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَْيُركَ ثَالَثًا أَُعوذُ بِاللَِّه السَِّميعِ الَْعلِيمِ ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ ِمْن َهْمزِِه َو

طَلُْق ْبُن غَنَّامٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا -١١٤١
بِي الَْجْوَزاِء َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن حَْربٍ الُْمالَِئيُّ َعْن ُبَدْيلِ ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن أَ

  ، َوالَ إِلََه غَيُْرَكاهللا عليه وسلم إِذَا اْسَتفَْتَح الصَّالَةَ قَالَ سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك َوَتبَاَرَك اْسُمَك َوَتعَالَى َجدَُّك 
  ِد السَّالَمِ غَْيُر طَلْقِ ْبنِ غَنَّامٍ َولَْيَس َهذَا الَْحِديثُ بِالْقَوِيِّقَالَ أَُبو َداُوَد لَْم َيْروِِه َعْن َعْب

ِهللا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمَّدٍ اَألْحَولُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َنْصرٍ الَْمرَْوزِيُّ أَُبو َعْبِد ا -١١٤٢
ُعَمَر َعْن ُعَمَر ْبنِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َشْيَبةَ َعْن أَبِيِه َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ْبُن َشبِيبٍ 

مَّ وَبَِحْمِدَك وََتَباَرَك اسُْمَك الَْخطَّابِ قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ ِللصَّالَِة قَالَ ُسْبَحاَنَك اللَُّه
  فَثِِهَوَتَعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك َوإِذَا َتَعوَّذَ قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َهْمزِ الشَّْيطَاِن َونَفِْخِه َوَن

النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوالَْمْحفُوظُ َعْن ُعَمَر ِمْن َرفََعُه َهذَا الشَّْيُخ َعْن أَبِيِه َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر َعنِ 
َر   قَْوِلِه كَذَِلَك َرَواهُ إِبَْراهِيُم َعْن َعلْقََمةَ َواَألْسَوِد َعْن ُعَم

  قَْوِلِه َوُهَو الصَّوَاُب َوكَذَِلَك َروَاُه َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َعْن ُعَمَر ْبنِ َشْيَبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر ِمْن

َنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوبَ َحدَّثََناُه أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثَ -١١٤٣
َر أَنَُّه كَانَ إِذَا كَبََّر ِللصَّالَِة قَالَ سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك َوَتبَاَركَ َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن َشْيَبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَم

  اْسُمَك َوَتَعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك
  َوَهذَا َصِحيٌح َعْن ُعَمَر قَْولُُه واملرفوع الذي قبله وهم

نِ غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا الْحَسُن ْبُن الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْب -١١٤٤
َوتََباَركَ اْسُمكَ  ُهمَّ َوبِحَْمِدَكإِبَْراهِيَم َعنِ اَألْسَوِد َعْن ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَنَُّه كَانَ إِذَا افَْتَتحَ الصَّالَةَ قَالَ سُْبحَاَنَك اللَّ

  َوَتَعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك

ْبنِ َعْوٍن َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن َعْبِد اِهللا -١١٤٥
ُهمَّ لََق إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ فََرأَْيُتُه قَالَ ِحَني افْتََتَح الصَّالَةَ سُْبحَاَنكَ اللَّإِبَْراهِيَم َعْن َعلْقََمةَ أَنَُّه اْنطَ



  َوبِحَْمِدَك َوَتبَاَرَك اْسُمَك َوتََعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك
، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن ُحَصْينٍ َعْن أَبِي وَاِئلٍ َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ يَزِيَد قَالَ رَأَْيتُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن -١١٤٦

  ِمثْلَُه، ُعَمَر ِحَني افَْتَتَح الصَّالَةَ كَبََّر ، ثُمَّ قَالَ سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ 
  ْسحَاَق ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ َعْن ُحَصْينٍ بَِهذَا َوَزاَد ، ثُمَّ َيَتَعوَّذَُحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِ -١١٤٧
ُد ْبُن الصَّلِْت ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ اَألسَْوِد الِْعْجِليُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -١١٤٨
، ثُمَّ خَاِلٍد اَألْحَمُر َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا افْتََتَح الصَّالَةَ كَبََّر  َحدَّثََنا أَُبو

ْسُمَك َوتََعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلَهَ َرفََع َيَدْيِه حَتَّى ُيَحاِذيَ إِبَْهاَماُه أُذَُنْيِه ، ثُمَّ َيقُولُ سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك َوَتبَاَرَك ا
  غَْيُرَك

ثََنا الَْحَسُن ْبُن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا اْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّ -١١٤٩
ثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن خَازِمٍ َوَحدَّ

يه وسلم كَانَ يَّ صلى اهللا علُمَعاوَِيةَ الضَّرِيُر ُمحَمَُّد ْبَن خَازِمٍ َعْن َحارِثَةَ ْبنِ أَبِي الرَِّجالِ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِ
  ْيُرَكإِذَا افَْتَتحَ الصَّالَةَ قَالَ سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ َوبِحَْمِدَك َوتََباَركَ اْسُمَك َوَتَعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَ

ُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن َحارِثَةَ ْبنِ ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيُّ ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَ -١١٥٠
  ِمثْلَُه َوَزاَد َوَرفََع َيَدْيهِ َحذَْو مَْنِكَبْيِه ، ثُمَّ َيقُولُ سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ

ا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ َوُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، قَاالَ  -١١٥١
كَبََّر قَالَ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ  َعْبُد الَْوهَّابِ أَْخبََرَنا َسعِيٌد َعْن أَبِي َمْعَشرٍ َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َواَألْسَوِد أَنَّ ُعَمَر لَمَّا

  ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك ُيسِْمُع ذَِلَك َمْن َيِليِه َوبِحَْمِدَك َوَتبَاَرَك اْسُمَك َوتََعالَى َجدَُّك
ُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا َيْحَيىَ ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّان َوغَْيُرُه َواللَّفْظُ ِليُوُسَف َوَحدَّثََنا أَ -١١٥٢

َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن ِمْغَولٍ َعْن : َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن َعاِمرٍ أَُبو َعاِمرٍ الَْبجَِليُّ ، قَالَ  :النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، قَاالَ 
نَ عليه وسلم فَقَالَْت كَا َعطَاٍء قَالَ َدَخلُْت أََنا َوُعبَْيُد ْبُن ُعَمْيرٍ َعلَى َعاِئَشةَ فََسأَلُْتَها َعنِ افِْتَتاحِ َصالة النَّبِيِّ صلى اهللا

  إِذَا كَبََّر قَالَ سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك َوَتبَاَرَك اْسُمَك َوتََعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَيُْرَك

ْبُن ِغَياثٍ  ُصَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ َوحَفْ -١١٥٣
َوبِحَْمِدَك َوَتبَاَرَك اْسُمكَ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراهِيَم َعنِ اَألسَْوِد قَالَ كَانَ ُعَمَر إِذَا افَْتَتحَ الصَّالَةَ قَالَ سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ 

  ُيْسِمعَُنا ذَِلَك َوُيَعلُِّمنَا، َوَتَعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك 
شٍ َعْن َعاِصمٍ َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّا -١١٥٤

َتبَاَرَك اْسُمَك َوتََعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَيُْرَك َواِئلٍ قَالَ كَانَ ُعثَْمانُ إِذَا افْتََتَح الصَّالَةَ َيقُولُ سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك َو
  ُيْسِمُعَنا ذَِلَك

  باب ِفيَ الَْجْهرِ ببِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ  َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق إِْبَراِهيُم ْبُن َحمَّادِ ْبنِ إِْسحَاَق َحدَّثَنِي أَِخي ُمحَمَُّد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ -١١٥٥

ْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحَسنِ ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحَسنٍ َعْن أَبِيِه َع



َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِيِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ 
  ِفي َصالَتِِه} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{َيقَْرأُ 

َبانَ ، َحدَّثََنا َمْحفُوظُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ َشْي -١١٥٦
َجدِِّه َعْن َعِليِّ قَالَ كَانَ ِعيَسى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن 

ـ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْجَهرَُ    ِفي السُّوَرَتْينِ َجِميعًا} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{بِ
َحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ َعليُّ ْبُن َدلِيلٍ اَألخَْبارِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ الُْمقْرِىء ، َحدَّثََنا ُم -١١٥٧

ى ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ ُمحَمٍَّد قَالَ َحدَّثَنِي َعمُّ أَبِي الُْحَسْينِ ْبنِ ُموَسى قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي ُموَسى إِْسَماعِيلَ ْبنِ إِْبَراهِيَم ْبنِ ُموَس
أَبِيِه َعِليِّ ْبنِ أَبِي الُْحَسْينِ َعْن ْبُن َجْعفَرٍ َعْن أَبِيِه َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ َعْن أَبِيِه 

فَقَالَ } الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{طَاِلبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم كَْيَف َتقَْرأُ إِذَا قُْمَت إِلَى الصَّالَِة قُلُْت 
  }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{قُلْ 

ْبُن ْبُد اهللاِ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ثَابٍِت الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الَْحَسنِ الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا أَِسيدُ َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َع -١١٥٨
عليه وسلم كَانَ َيْجَهُر ِفي  زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َشَمرٍ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعْن َعِليِّ َوَعمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا

ـ    }بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{الَْمكُْتوبَاتَِ بِ
 الَْحكَمِ ْبنِ ظَُهْيرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َنجِيحٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن -١١٥٩
يُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ا ُمحَمَُّد ْبُن َحسَّانَ السُّلَِميُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الْعَْبِسَحدَّثََن

ُن َحسَّانَ الَْعْبِديُّ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َحَسنِ ْبنِ فَُراٍت ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الَْحكَمِ ْبنِ ظَُهْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْب
بِْسمِ اِهللا {قَالَ َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َوَعمَّاًرا َيقُوالَِن إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْجَهرَُ بِـ 

  }الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ

ْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َعْبِد الَْحمِيِد الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَس -١١٦٠
َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ  نِ اْبنِالصَّلِْت الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الْعَوَّامِ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن َساِلمٍ َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َع

ـ  بِ   }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{صلى اهللا عليه وسلم َيْجَهُر ِفي الصَّالَةَِ 
ِليِّ ْبنِ َحْمَزةَ ُن َعَحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه وَأَُبو ُهَريَْرةَ ُمَحمَّدُ ْب -١١٦١

ِليِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ اُألُبلِّيُّ قَالُوا ، اَألْنطَاِكيُّ وَأَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ سَِعيٍد الَْهْمَدانِيُّ َوأَُبو َعْبِد اِهللا ُمَحمَّدُ ْبُن َع
دَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه قَالَ َصلَّى بَِنا أَِمُري الُْمْؤِمنَِني الْمَْهِديُّ الَْمْغرَِب فََجَهرَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحْمَزةَ َح

ْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ فَقُلُْت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َما َهذَا فَقَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ ا} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{بِـ 
ـ    قَالَ قُلُْت َنأِْثُرُه َعْنَك قَالَ نََعْم} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َجَهرَ بِ

ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعثِ أَْحَمدُ  -١١٦٢
نَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَا

  }نِ الرَّحِيمِبِْسمِ اهللاِ الرَّْحَم{عليه وسلم َيفْتَِتُح الصَّالَةَ بِـ 



َعْمرٍو الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َسِعيدٍ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن َعْنَبَسةَ ْبنِ -١١٦٣
ـ ُعَمُر ْبُن َحفْصٍ الَْمكِّيُّ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ  َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَْم يََزلْ َيْجَهرَُ بِ

  ِفي السُّوَرَتْينِ َحتَّى قُبَِض} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{
، َحدَّثََنا َعمِّي َسِعيُد ْبُن ُخثَْيمٍ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُرْشِد ْبنِ خُثَْيمٍ الْهِالَِليُّ -١١٦٤

َوذَكََر أَنَّ } بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{َحدَّثََنا َحْنظَلَةُ ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ َيْجَهرَُ بِـ 
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْجَهرُ بِهَا

، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعِتيُق ْبُن َيْعقُوَب  -١١٦٥
ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َوَعمِِّه ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َوَحدَّثََن

َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َيحَْيى الُْحلَْوانِيُّ ، : إِْسحَاَق َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ َوْهبٍ َوأَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زِيَاٍد ، قَاالَ 
َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َوَعمِِّه ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا َعِتيُق ْبُن َيْعقُو

ـ    َوقَال النَّْيَسابُورِيُّ يَقْرَأُ }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتََتَح الصَّالَةَ يَْبَدأَُ بِ
ُبو الطَّاِهرِ أَْحَمُد بْنُ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ مروان ، َحدَّثََنا أَ -١١٦٦

ئْبٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِعيَسى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك َعنِ اْبنِ أَبِي ِذ
ـ    }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر فَكَاُنوا َيجَْهُرونَ بِ

ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا َداُودُ  َحدَّثََنا القاضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -١١٦٧
دَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَبْيِد ْبُن َعطَاٍء َوَحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُنصَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسلَْيَمانَ َوَح

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمَحمَّدٍ الطَّلِْحيُّ َحدَّثَنِي َداُوُد ْبُن : ظُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َحبِيبٍ الْقَُرِشيُّ ، قَاالَ الَْحاِف
لم قَالَ كَانَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَمُ َعطَاٍء َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وس

  }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{إِذَا َجاَءنِي بِالَْوْحىِ أَوَّلُ َما ُيلِْقي َعلَيَّ 
ثََنا أَبِي َوُشَعْيُب ْبُن اللَّْيِث ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّ -١١٦٨

ُمْجِمرِ أَنَُّه قَالَ َصلَّْيتُ َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد َعْن َخاِلدِ ْبنِ َيزِيَد َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ الْ: قَاالَ 
غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم ، َوالَ {، ثُمَّ قََرأَ بِأُمِّ الْقُْرآِن حَتَّى َبلَغَ } الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ بِْسمِ اِهللا{َوَراَء أَبِي ُهرَْيَرةَ فَقََرأَ 

الَ اللَُّه أَكَْبُر ،  قَقَالَ آِمَني َوقَالَ النَّاُس آِمَني َوَيقُولُ كُلََّما َسَجَد اللَُّه أَكَْبُر وَإِذَا قَاَم ِمَن الُْجلُوسِ ِمَن اثَْنَتْينِ} الضَّالَِّني
  ثُمَّ َيقُولُ إِذَا َسلََّم وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنِّي َألْشبَُهكُمْ َصالَةً بَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  َهذَا َصحِيٌح َورَُواُتُه كُلُُّهْم ِثقَاٌت

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ وََيحَْيى ْبُن ُبكَْيرٍ َوَحدَّثََنا أَُبو : قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن هَانٍِئ ، -١١٦٩
 َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمْرَيَم قَالُوا ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، قَالَ : َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ أَْيًضا ، قَالَ 

  َعْن َخاِلِد ْبنِ يَزِيَد َعْن َسعِيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد َنْحوَُه
  ْسَناِد َنحْوَُهَوكَذَِلَك َروَاُه َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ الِْمْصرِيُّ َعْن خَاِلِد ْبنِ َيزِيَد َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ بَِهذَا اِإل

 لَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعمِّيَحدَّثََنا بِِه َدْع -١١٧٠



ْبنِ َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ،  ِليِدأَخَْبرَنِي َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ َوَحدَّثََنا بِِه أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الَْو
   بَِهذَا اِإلْسَناِد ِمثْلَُهَحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ ْبُن شَُرْيحٍ الِْمْصرِيُّ َحدَّثَنِي خَاِلُد ْبُن َيزِيَد

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْنصُورِ ْبنِ أَبِي مَُزاِحمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ أَحَْمُد ْبُن َنْصرٍ  -١١٧١
َمانُ ْبُن ُخرََّزاذَ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَُبو أُوَْيسٍ َوَحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثْ

َحدَّثََنا أَُبو أَُوْيسٍ َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ : ، قَالَ  -ِمْن ِكَتابِِه ، ثُمَّ َمَحاهُ َبْعدُ  -ْبُن أَبِي مَُزاِحمٍ  َمْنُصوُر
بِْسمِ اِهللا {مُّ النَّاَس افْتََتَح بِـ َيْعقُوَب َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا قََرأَ َوُهَو َيُؤ

  }الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
  ةُقَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ ِهَي آَيةٌ ِمْن ِكَتابِ اِهللا اقَْرؤوا إِنْ ِشئُْتْم فَاِتَحةَ الْقُْرآِن فَإِنََّها اآلَيةُ السَّابَِع

  لَْم َيزِْد َعلَى َهذَا} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{إِذَا أَمَّ النَّاَس قََرأَ  َوقَالَ الْفَارِِسيُّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ

َمدَ الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْح -١١٧٢
 عليه وسلم َعلََّمنِي َخاِلُد ْبُن إِلْيَاَس َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا

  َهُر بِِه ِفي كُلِّ َركْعٍَةِفيَما ُيْج} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{جِبْرِيلُ الصَّالَةَ فَقَاَم فَكَبََّر لََنا ، ثُمَّ قََرأَ 
ُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ إِْسحَاَق الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَ -١١٧٣

َرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَمَّنِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم َخاِلُد ْبُن إِلْيَاَس َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي هَُرْي
  }بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{فَقََرأَ 

قَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن إِْسحَاَق السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا ُع -١١٧٤
ـ ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ قَْيسٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و سلم كَانَ َيْجَهرَُ بِ

  الصََّواُب أَُبو َمْعشَرٍ} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{

دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َهاُرونَ َوَحَح -١١٧٥
يِد ْبنِ اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َهاُرونَ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِع

بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ {قَْرأُ الْبَلِْخيُّ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ النبَِّيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َي
اْهدَِنا } {َوإِيَّاَك َنْسَتعُِني} {إِيَّاَك َنْعُبُد} {َماِلِك َيْومِ الدِّينِ} {الرَّْحَماِن الرَِّحيمِ} {الْعَالَِمَنيالْحَْمُد ِللَِّه َربِّ } {الرَّحِيمِ

ا آَيةً آَيةً َوَعدََّها فَقَطََّعَه} غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَيْهِْم ، َوالَ الضَّالَِّني} {ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيهِْم} {الصِّرَاطَ الُْمْسَتِقيَم
  }َعلَْيهِْم{آَيةً وَلَْم َيُعدَّ } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{َعدَّ اَألعَْرابِ َوَعدَّ 

ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبدُ  ُنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن إِْسحَاَق الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْب -١١٧٦
الَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا اِهللا ْبُن َناِفعٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا الْجَْهُم ْبُن ُعثَْمانَ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ قَ

بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ {قَالَ قُلْ } الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{عليه وسلم كَْيَف َتقَْرأُ إِذَا قُْمَت ِفي الصَّالَةَ قُلُْت أَقَْرأُ 
  }الرَّحِيمِ

ثََنا َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّ -١١٧٧
َحدَّثََنا قََتاَدةُ قَالَ سُِئلَ أََنُس ْبُن َماِلٍك كَْيَف كَاَنْت : َيْعنِي اْبَن حَازِمٍ ، قَاالَ  -َحدَّثََنا َهمَّاٌم َوَجرِيٌر :  َعاِصمٍ ، قَالَ

ُمدُّ بِْسمِ اِهللا َوَيُمدُّ َي} بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{ِقَراَءةُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كَاَنْت َمدا ، ثُمَّ قََرأَ 



  الرَّْحَمنِ َوَيُمدُّ الرَِّحيمِ
قَالَ َحدَّثَنِي َزْيدُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْحَسْينِ ْبنِ ِعيَسى ْبنِ زَْيٍد -١١٧٨

 ٍد َوَحدَّثَنِي أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ طَاِهرِ ْبنِ َيْحَيى الُْحَسْينِيُّ الَْمْعُروفُ بُِمْسِلمٍْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ِعيَسى ْبنِ َزْي
ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ  ْيُدبِِمْصَر ِمْن ِكَتابِ َجدِِّه ، َحدَّثََنا َجدِّي طَاِهُر ْبُن َيحَْيى َحدَّثَنِي أَبِي َيحَْيى ْبُن الُْحَسْينِ َحدَّثَنِي َز

َعْن شَرِيِك ْبنِ َعْبِد اهللاِ ِعيَسى ْبنِ َزْيٍد َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ َعْن َحاِتمِ ْبنِ إِْسَماِعيلَ 
بِْسمِ اِهللا {ِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْجَهرَُ بِـ َعْن إِْسَماِعيلَ الَْمكِّيِّ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َس

  }الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ

 ْبُن ُخرََّزاذَ ، قََرأُْت ِفي أَْصلِ ِكتَابِ أَبِي َبكْرٍ أَْحَمَد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ جَابِرٍ الرَّْمِليِّ بَِخطِّ َيِدِه ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ -١١٧٩
الَ أُْحِصي الصُّْبحَ  حَمَُّد ْبُن الُْمَتوَكِّلِ ْبنِ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف الُْمْعَتِمرِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ِمَن الصَّلَوَاِت َماَحدَّثََنا ُم

َدَها َوَسِمْعُت الُْمْعَتِمُر َيقُولُ َما آلُو أَنْ قَْبلَ فَاِتَحِة الِْكتَابِ َوبَْع} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{َوالَْمغْرَِب فَكَانَ َيْجَهرَُ بِـ 
أَقَْتِديَ بَِصالَِة َرُسولِ اهللاِ أَقَْتِدَي بَِصالَِة أَبِي َوقَالَ أَبِي َما آلُو أَنْ أَقَْتِدَي بَِصالَِة أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َوقَالَ أََنٌس َما آلُو أَنْ 

  صلى اهللا عليه وسلم

مَّدِ ْبُن إِْسَماِعيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد الْقَاِضي السَُّحْيِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَح َحدَّثَنِي سَْهلُ -١١٨٠
لَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه َعْن أََنسٍ قَالَ ْبنِ إِبَْراِهيمَ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَاِضي التَّيِْميُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُس

  }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْجَهرُ بِالِْقَراَءةَِ بِـ 
بِّيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحمَّادٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُيوُسفَ ْبنِ زَِيادٍ الضَّ -١١٨١

هللا عليه وسلم أَمَّنِي الْهَْمدَانِيُّ َعْن ِفطْرِ ْبنِ َخِليفَةَ َعْن أَبِي الضَُّحى َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى ا
ـ    }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{َجبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم ِعْندَ الْكَْعَبِة فَجََهَر بِ

مَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َح -١١٨٢
بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ {ى اهللا عليه وسلم َسكْتََتاِن َسكَْتةٌ إِذَا قََرأَ ُحَمْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ قَالَ كَانَ للنَبِيِّ صل

َتَب أَنْ َصَدقَ َوَسكَْتةٌ إِذَا فََرغَ ِمَن الِْقَراَءِة فَأَْنكََر ذَِلَك ِعْمَرانُ ْبُن ُحَصْينٍ فَكََتُبوا إِلَى أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ فَكَ} الرَّحِيمِ
  َسُمرَةَ

 اَألْحَمرُ الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َصاِلحٍ َحدَّثََنا -١١٨٣
َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ  َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َخاِلٍد َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ َعنِ اْبنِ بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ

فََمَشى َوَتبِْعُتُه َحتَّى اْنتََهى  أَخُْرُج ِمَن الَْمْسجِدِ َحتَّى أُخْبَِرَك بِآَيٍة أَوْ ُسوَرةٍ لَْم تَْنزِلْ َعلَى نَبِيٍّ بَْعَد ُسلَْيَمانَ غَْيرِي قَالَ
فَِّة الَْمْسجِِد َوَبقَِيِت اُألْخَرى ِفي الَْمْسجِِد فَقُلُْت َبْينِي وََبْيَن َنفِْسي أََنِسيَ إِلَى َبابِ الَْمْسجِِد فَأَخَْرَج رِْجلَُه ِمْن أُْسكُ

قَالَ } بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{قَالَ فَأَقَْبلَ َعلَيَّ بَِوْجهِِه فَقَالَ بِأَيِّ َشْيٍء َتفَْتُح الْقُْرآنَ إِذَا افْتََتْحَت الصَّالَةَ قُلْتَُ بِـ 
  ِهَي ِهَي ، ثُمَّ َخَرَج

يدُ ْبُن ُعثَْمانَ الَْخزَّازُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الُْمْستَْورِِد ، َحدَّثََنا َسِع -١١٨٤
ْبنِ ُبرَْيَدةَ َعْن أَبِيِه ُبرَْيَدةَ قَالَ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َشَمرٍ َعْن َجابِرٍ َعْن َعْبِد اِهللا



  }بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{َيْجَهرَُ بِـ 
  ِفيَِّةقَالَ َعْبُد اِهللا َوكَانَ َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َيجَْهُر بَِها َوعَْبُد اِهللا ْبُن الْعَبَّاسِ َواْبُن الَْحَن

الَْحمَّاُر ،  َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ بِْشرٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُموَسى ْبنِ إِْسحَاَق -١١٨٥
مِ ْبنِ ُعَمْيرٍ َوكَانَ َبْدرِيا قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَبِي َحبِيبٍ الطَّاِئِفيُّ َعنِ الَْحكَ

ـ  بِ ِفي َصالَِة اللَّْيلِ ، َوَصالَِة الَْغَداِة ، } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََجَهَر ِفي الصَّالَةَِ 
  َوَصالَِة الُْجُمعَِة

َحدَّثََنا أَُبو : ْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُموَسى ْبنِ أَبِي َحاِمٍد وَإِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَ -١١٨٦
دُ ْبُن َعْبُدوسٍ الْحَرَّانِيُّ ا ُمَحمََّبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلحٍ اَألْنَماِطيُّ ِكيلََجةَ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي الرِّجَالِ ، َحدَّثََن

َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ  َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن صَاِلحٍ الَْوَحاِظيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَْزةَ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسْعٍد: ، قَاالَ 
  }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{كَانَ َيْجَهرَُ بِـ  ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

 أَخَْبَرَنا اْبُن جُرَْيجٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيْحَيى الْجُْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -١١٨٧
ْبنِ ثََنا الرَّبِيعُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ أَْخَبرََنا الشَّاِفِعيُّ أَخَْبَرَنا َعْبدُ الَْمجِيدِ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َعنِ اَوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ قَالَ َوَحدَّ

نَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك أَخَْبَرُه قَالَ ُجرَْيجٍ قَالَ أَْخبََرنِي عَْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ أَنَّ أََبا َبكْرِ ْبَن َحفْصِ ْبنِ ُعَمَر أَْخَبَرُه أَ
ُألمِّ الْقُْرآِن َولَْم يَقَْرأْ بَِها } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{َصلَّى ُمَعاوَِيةُ بِالَْمِديَنةِ َصالَةً فَجََهَر ِفيَها بِالِْقَراَءِة فَلَْم َيقَْرأْ 

ِحَني َيهْوِي حَتَّى قََضى تِلَْك الصَّالَةَ فَلَمَّا َسلََّم َناَداُه َمْن َسِمَع ذَِلَك ِمَن الُْمَهاجِرِينَ ِللسُّوَرةِ الَِّتي بَْعَدَها وَلَْم ُيكَبِّْر 
الرَّْحَمنِ  بِْسمِ اِهللا{قََرأَ  َواَألْنصَارِ ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َيا ُمَعاوَِيةُ أََسَرقَْت الصَّالَةَ أَْم َنِسيَت قَالَ فَلَْم ُيَصلِّ َبْعَد ذَِلَك إِالَّ

  ُألمِّ الْقُْرآِن َوِللسُّوَرِة الَِّتي َبْعدََها َوكَبََّر ِحَني َيهْوِي سَاجِدًا} الرَّحِيمِ
ْبُن  َحدَّثََنا َجْعفَُر: َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو الطَّاِهرِ ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َنْصرٍ َوأَْحَمدُ ْبُن سْندى ْبنِ الَْحَسنِ ، قَاالَ  -١١٨٨

  ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَيُّوَب ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ،

َجدِِّه أَنَّ ْبنِ رِفَاَعةَ َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُعَبْيدِ 
ِحَني افْتََتحَ } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ قَِدَم الَْمِديَنةَ حَاجا أَْو ُمْعَتمًِرا فََصلَّى بِالنَّاسِ فَلَْم َيقَْرأْ 

لْمَُهاجُِرونَ َواَألْنصَاُر ِمْن َناِحَيِة الَْمْسجِِد فَقَالُوا أََترَكَْت َصالََتَك َيا الْقُْرآنَ َوقََرأَ بِأُمِّ الِْكتَابِ فَلَمَّا قََضى الصَّالَةَ أََتاُه ا
  }بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{قَالَ فَلَمَّا َصلَّى بِهُِم اُألْخَرى قََرأَ بِـ } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{ُمَعاوَِيةُ أََنِسيتَ 
َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َجَماَعةٌ ِمْن أَْصحَابِِه } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{قَْد َرَوى الَْجْهَر بِـ قَالَ الشَّْيُخ َو

ُهَنا َعلَى َمْن قَدَّْمَنا ِذكَْرهُ  ا َهاَوِمْن أَْزوَاجِِه غَْيُر َمْن َسمَّْيَنا ذَكَرَْنا أَحَاِديثَُهْم بِذَِلَك ِفي بَابِ الَْجْهرِ بَِها ُمفَْرًدا َواقَْتصَْرَن
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  طَلًَبا ِلِالخِْتَصارِ َوالتَّْخِفيِف وَكَذَِلَك ذَكَْرَنا ِفي ذَِلكَ الْمَْوِضعِ أََحاِديثَ َمْن َجَهَر بَِها ِمْن أَْصحَابِ

  وسلم َوالتَّابِِعنيَ لَُهْم َواخلَاِلِفنيَ َبْعدَُهْم
دَّثََنا اْبنُ َنا أَُبو َبكْرٍ اَألْزَرُق يُوُسُف ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ َحدَّثَنِي َجدِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحَحدَّثَ -١١٨٩

ه وسلم أَنَُّه قَالَ َمْن َصلَّى َسْمَعانَ َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا علي
  َصالَةً لَمْ َيقَْرأْ ِفيَها بِأُمِّ الْقُْرآِن فَهَِي ِخدَاٌج غَْيُر َتَمامٍ



ي َسِمْعُت َرُسولَ ِفي نَفِْسِك فَإِنِّ قَالَ فَقُلُْت َيا أََبا هَُرْيَرةَ إِنِّي ُربََّما كُْنُت َمَع اِإلَمامِ قَالَ فََغَمَز ِذَراِعي ، ثُمَّ قَالَ اقَْرأْ بَِها
فَُها لَهُ َيقُولُ َعْبِدي اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ قَالَ اللَُّه َتعَالَى إِنِّي قَسَّْمُت الصَّالَةَ بَْينِي وََبْيَن َعْبِدي نِْصفَْينِ فَنِْص

فَأَقُولُ َحِمَدنِي } الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{ِدي ، ثُمَّ َيقُولُ فََيذْكُرُنِي َعْب} بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{إِذَا افَْتَتحَ الصَّالَةَ 
فَأَقُولُ َمجَّدَنِي َعْبِدي ، } َماِلِك َيْومِ الدِّينِ{فَأَقُولُ أَثَْنى َعلَيَّ َعْبِدي ، ثُمَّ َيقُولُ } الرَّْحَماِن الرَِّحيمِ{َعْبِدي ، ثُمَّ َيقُولُ 

فََهِذِه اآلَيةُ بَْينِي وََبْيَن َعْبِدي نِْصفَْينِ َوآِخُر السُّوَرِة ِلعَْبِدي َولَِعْبِدي َما َسأَلَ اْبُن } اَك َنعُْبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُنيإِيَّ{ثُمَّ َيقُولُ 
َجَماَعةٌ ِمَن الثِّقَاِت َعنِ الَْعالَِء ْبنِ  َسْمَعانَ ُهَو َعْبُد اهللاِ ْبُن زِيَاِد ْبنِ َسْمَعانَ َوُهَو َمْتُروُك الَْحدِيِث َوَرَوى َهذَا الَْحدِيثَ

 َوالَْحَسُن ْبُن الُْحرِّ َوأَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ِمْنُهْم مَاِلُك ْبُن أََنسٍ َواْبُن جُرَْيجٍ َوَرْوحُ ْبُن الْقَاِسمِ وَاْبُن ُعَيْيَنةَ وَاْبُن َعْجالَنَ
بِْسمِ اِهللا {ِفي اِإلْسَناِد َواتِّفَاقٍ ِمنُْهْم َعلَى الَْمْتنِ فَلَْم َيذْكُْر أََحٌد ِمْنُهْم ِفي َحِديِثِه  أُوَْيسٍ َوغَْيُرُهْم َعلَى اخِْتالٍَف ِمْنُهْم

  وَاتِّفَاقُُهْم َعلَى ِخالَِف َما َرَواهُ اْبُن َسْمَعانَ أَْولَى بِالصَّوَابِ وَاللَُّه أَْعلَُم} الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ

َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ ، : ْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد وَاْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ َحدَّثََنا َي -١١٩٠
بُرِيِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجعْفَرٍ أَْخَبرَنِي نُوُح ْبُن أَبِي بِالَلٍ َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْ

إِنََّها أُمُّ الْقُْرآِن َوأُمُّ } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{فَاقَْرؤوا } الْحَْمُد للَِّه{َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَرَأُْتمُ 
  أَْحد آياهتَا} نِ الرَِّحيمِبِْسمِ اِهللا الرَّْحَم{الِْكَتابِ َوالسَّْبُع الَْمثَانِي ، َو

  ُهَريَْرةَ بِِمثِْلِه َولَْم َيْرفَْعُه قَالَ أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، ثُمَّ لَقِيُت ُنوًحا فََحدَّثَنِي َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي
َعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ أَُبو َخْيثََمةَ َوقُرَِئ َعلَى َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ قُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الْ -١١٩١

دٍ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيدٍ اَألَموِيُّ َوقُرَِئ َعلَى َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُمَحمَّ: قَْحطََبةَ َوأََنا أَْسَمعُ َحدَّثَكُْم َمْحُموُد ْبُن ِخدَاشٍ ، قَاالَ 
 َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن أُمِّ الَْبغَوِيِّ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى اَألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ َعْن

بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ الَْحْمُد ِللَّهِ {َراَءَتُه آَيةً آَيةً َسلََمةَ قَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قََرأَ ُيقَطُِّع ِق
  َواللَّفْظُ ِلعَْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد} َربِّ الَْعالَِمَني الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ مَاِلكِ َيْومِ الدِّينِ
  نَ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ فََزاَد ِفيِه كَالَمًاقَالَ لََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد َورََواُه ُعَمُر ْبُن َهاُرو

ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ  َحدَّثََنا أبو ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن -١١٩٢
ْبَد الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ النبَِّيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا الرَّْحَمنِ ْبنِ َسْعِد ْبنِ ُزرَاَرةَ قَالَ َسِمْعُت َع

  قَالَ ، ثُمَّ َسكََت هَُنْيهَةً} الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{اْسَتفَْتَح الصَّالَةَ قَالَ 
  ُه غَْيُرُه ِمْن ِفْعلِ أَبِي هَُرْيرَةَلَْم َيْرفَْعُه غَْيُر أَبِي َداُوَد َعْن ُشْعَبةَ َوَوقَفَ

ُعَمُر ْبُن َنبَْهانَ َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا -١١٩٣
  لَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِفي َنْعلَْيِه َوِفي ُخفَّيِْهقََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك قَالَ َرأَْيُت َرسُو

اِلٍد الُْمقْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن وَاِصلٍ ، َحدَّثََنا َخالَّدُ ْبُن َخ -١١٩٤
فَِقيلَ لَُه إِنََّما } الَْحْمُد ِللَِّه{السُّدِّيِّ َعْن َعْبِد َخْيرٍ قَالَ سُِئلَ َعِليٌّ َعنِ السَّْبعِ الَْمثَانِي فَقَالَ  َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن َنْصرٍ َعنِ

  آيَةٌ} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{ِهَي ِستُّ آيَاٍت فَقَالَ 

  من ال حيسن القرآن
ِد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ َسعِيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ -١١٩٥



ٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِمْسَعرٍ َوَحدَّثََنا اْبنُ َصاِع -َواللَّفْظُ ِلَسِعيدٍ  -أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ 
َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ِمسَْعٌر َعْن إِْبَراِهيَم السَّكَْسِكيِّ َعْن َعْبِد : ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ َوأَُبو َشْيَبةَ ، قَاالَ 

 -هللا عليه وسلم فَذَكََر أَنَُّه الَ َيْسَتطِيُع أَنْ يَأُْخذَ ِمَن الْقُْرآِن َشْيئًا اِهللا ْبنِ أَبِي أَْوفَى قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى ا
 َحْمُد ِللَِّه ،فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َعلِّْمنِي َشْيئًا ُيجْزئُنِي ِمَن الْقُْرآِن فَإِنِّي الَ أَقَْرأُ قَالَ قُلْ سُْبَحانَ اِهللا وَالْ -َوقَالَ اْبُن ُعَيْيَنةَ 

ِه َوقَالَ َهذَا لَِربِّي تََعالَى فََماذَا ِلي قَالَ َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر ، َوالَ َحْولَ ، َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه قَالَ َوَضمَّ َعلَْيَها بَِيِد
  فََضمَّ بَِيِدِه اُألْخَرى َوقَاَمقُلْ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْرَحْمنِي َواْهدِنِي وَاْرُزقْنِي َوَعاِفنِي 

ْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َع -١١٩٦
َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَْوفَى أَنَّ َرُجالً َجاَء إِلَى النَّبِيِّ  -َولَْيَس بِالنَّْخِعيِّ  -ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي َخاِلٍد َعْن إِْبَراِهيمَ 

ي قَالَ َتقُولُ سُْبَحانَ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي الَ أَْسَتِطيعُ أَنْ أََتعَلََّم الْقُْرآنَ فََما ُيجْزِئُنِي ِفي َصالَِت
ذَا ِللَِّه َتعَالَى فََما ِلي قَالَ َتقُولُ وَالَْحْمُد ِللَِّه ، َوالَ حَْولَ ، َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه وَاللَُّه أَكَْبُر ، َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه قَالَ َه اِهللا

لُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَمَّا َهذَا فَقَْد َمألَ َيَدْيِه ِمَن اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْرَحْمنِي وَاْرُزقْنِي َواْهدِنِي َوَعاِفنِي فَقَالَ َرُسو
  الَْخْيرِ َوقََبَض كَفَّيِْه

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم َوَسلُْم ْبُن جَُناَدةَ ، قَاالَ  -١١٩٧
 َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى قَالَ انُ َعْن أَبِي َخاِلٍد الدَّاالَنِيِّ َيزِيَد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ السَّكَْسِكيُِّسفَْي

أَنْ آُخذَ ِمَن الْقُْرآِن َشْيئًا َعلِّْمنِي َما  َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي الَ أَْستَِطيُع
ولَ اِهللا َهذَا ِللَِّه فََما ِلي ، ثُمَّ ذَكَرَ ُيْجزئُنِي ِمْنُه قَالَ قُلْ بِْسمِ اِهللا وَالَْحْمُد ِللَِّه ، َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر قَالَ َيا َرُس

  َنحْوَُه

بِ اعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي الَْخصِيَحدَّثََنا إِْسَم -١١٩٨
ُسِئلَْت َعْن آَيٍة ِمَن الْقُْرآِن َواَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْوْرِد قَالَ َسِمْعتُ اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ َسِمْعُت َعاِئَشةَ 

فََيتَّبُِعونَ َما َتَشابَهَ {إِلَى قَْوِلِه } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ امل اللَُّه الَ إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم َنزَّلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب{فَقَالَْت 
فَإِذَا رَأَيُْتْم أُولَِئَك فَُهمُ } َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه وَالرَّاِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِهِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء 

  الَِّذيَن َسمَّاُهمُ اللَُّه َتعَالَى فَاْحذَُروُهْم
  }بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{باب ترك الَْجْهرَِ بِـ 

دِ أَخَْبَرَنا ُشْعَبةُ َوشَْيَبانُ َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ عَْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْجْع -١١٩٩
ى اهللا عليه وسلم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ فَلَْم َعْن قََتاَدةَ قَالَ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك قَالَ َصلَّْيتُ َخلَْف النَّبِيِّ صل

  }بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{أَْسَمْع أََحًدا ِمْنُهمْ َيْجَهُر بِـ 

ْعفَرٍ غُْنَدر ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َج -١٢٠٠
نَ فَلَْم أَْسَمْع أََحًدا َسِمْعُت قََتاَدةَ ُيَحدِّثُ َعْن أََنسٍ قَالَ َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْما

  }بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{ِمْنُهْم َيقَْرأُ بِـ 
 َوقَُراُد أَُبو ُنوحٍ َوآَدُم ْبُن كَذَِلَك َروَاُه ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ َوَحجَّاجُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ َوبِْشُر ْبُن ُعَمَرَو

ِفيُّ َعْن ُشْعَبةَ ِمثْلَ قَْولِ غُْنَدرٍ َوَعِليِّ ْبنِ الْجَْعِد َعْن أَبِي إِيَاسٍ َوُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َوأَُبو النَّْضرِ َوخَاِلُد ْبُن َيزِيَد الْمَْزَر



  ُشْعَبةَ َسَواًء
  َوَرَواُه َوكِيُع ْبُن الْجَرَّاحِ وَأَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ َعْن ُشْعَبةَ بِلَفٍْظ آخََر

ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن قََتاَدةَ  َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب -١٢٠١
ْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ َصلَّْيُت َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُشْعَبةَ َع

بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ {بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم فَلَْم َيْجَهرُوا بِـ َخلَْف النَّ
  }الرَّحِيمِ
ثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الْجَُنْيِد ، َحدَّ -١٢٠٢

  بِِمثْلِ قَْولِ َوِكيعٍ َسَواًء
ةََوَرَواهُ زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ َعْن ُشْعَبةَ فَقَالَ فَلَْم َيكُوُنوا َيجَْهُرونَ َوتَاَبَعُه ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َع   ْن ُشْعَبةَ َوَهمَّاٌم َعْن قََتاَد

نِي ُشْعَبةُ ْبنُ ثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ أَخَْبَرَحدَّ -١٢٠٣
اهللا عليه وسلم وَأَبِي َبكْرٍ  الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ قَالَ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اهللاِ صلى

  }بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم فَلَْم َيكُوُنوا َيْجَهر بِـ 

ا ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََن -١٢٠٤
 َوُعَمَر َرِضَي اللَّهُ ُشْعَبةُ َوَهمَّاُم ْبُن َيحَْيى َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَأََبا َبكْرٍ

  }َمنِ الرَّحِيمِبِْسمِ اِهللا الرَّْح{َعْنُهَما لَْم َيكُونُوا َيْجَهُرونَ بِـ 
 وَأَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ َوَرَواُه َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ وََيحَْيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ َوالَْحَسُن ْبُن ُموَسى اَألْشَيُب وََيحَْيى ْبُن السَّكَنِ

لَّفِْظ الَِّذي تَقَدََّم َوقَالُوا إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه َوَعْمُرو ْبُن َمْرُزوقٍ َوغَْيرُُهْم َعْن ُشْعَبةَ َعْن قََتاَدةَ بَِغْيرِ َهذَا ال
  }الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{وسلم َوأََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم كَاُنوا يَفْتَِتُحونَ الِْقَراَءةَ بِـ 

اَدةَ َوثَابٍِت َعْن أََنسٍ وَكَذَِلَك َروَاُه َعامَّةُ أَْصحَابِ قََتاَدةَ ِمنُْهْم ِهَشاٌم الدَّْستََواِئيُّ َوكَذَِلَك ُروَِي َعنِ اَألْعَمشِ َعْن قََت
اَألْوَزاِعيُّ َوسَِعيدُ لسَّْخِتيَانِيُّ َوَوَسِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ َوأََبانُ ْبُن يَزِيَد الَْعطَّاُر َوَحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َوُحَمْيدٌ الطَّوِيلُ وَأَيُّوبُ ا

  قََتاَدةَ َوغَْيرِِه َعْن أََنسٍْبُن َبِشريٍ َوغَْيرُُهْم َوكَذَِلَك رََواُه َمْعَمٌر َوَهمَّاٌم َواْخُتِلَف َعْنُهَما ِفي لَفِْظِه َوُهَو الَْمْحفُوظُ َعْن 
ُد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك ْبنِ َزْنجََوْيهِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٢٠٥

أَخَْبَرَنا ُشْعَبةُ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ 
ـ أَ   }الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{نَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأََبا َبكْرٍ َوُعَمَر كَانُوا َيفْتَِتُحونَ الْقَِراَءةَ بِ

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن السَّكَنِ ، -١٢٠٦
رٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َوُشْعَبةُ َوِعْمَرانُ الْقَطَّانُ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيّ صلى اهللا عليه وسلم وَأَبِي َبكْ

  }َعالَِمَنيالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْ{فَكَاُنوا َيْستَفِْتُحونَ الْقَِراَءةَ بِـ 
، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ثَابٍِت الصَّْيِدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َعْبِد الْوَاِحِد ْبنِ َشرِيٍك  -١٢٠٧

اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ َعْن أََنسٍ قَالَ كُنَّا ُنصَلِّي َخلَْف َرسُولِ  َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ فَكَاُنوا َيْستَفِْتُحونَ بِأُمِّ الْقُْرآِن ِفيَما ُيجَْهُر بِِه

يَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن ُمَضَر ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِه -١٢٠٨



ـ َمْسلََمةَ ُهَو َسِعيُد ْبُن يَزِيَد اَألْزِديُّ قَالَ سَأَلُْت أََنسَ ْبَن َماِلكٍ أَكَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َيْستَفِْتحُ بِ
َك لََتسْأَلُنِي َعْن َشْيٍء َما أَْحفَظُُه َوَما سَأَلَنِي فَقَالَ إِنَّ} بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{أَوْ بِـ } ْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَنيالَْح{

  َعْنُه أََحٌد قَْبلََك قُلُْت أَكَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيصَلِّي ِفي النَّْعلَْينِ قَالَ َنَعْم
  هذا إسناد صحيح

  امِباب ُوجُوبِ ِقَراَءِة أُمِّ الِْكَتابِ ِفي الصَّالَِة َوَخلَْف اِإلَم
دَّثََنا أَيُّوُب ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمََّد ْبَن أَبِي ُموَسى النَّهَْرِتريِيَّ ، َح -١٢٠٩

َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا فَْيُض ْبُن إِْسحَاَق الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن 
ةِ الِْكتَابِ ِفي َسكََتاِتهِ ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َصلَّى َصالَةً َمكْتُوَبةً َمَع اِإلَمامِ فَلََيقَْرأْ بِفَاِتَح

  ِن فَقَْد أَجَْزأَُهَوَمنِ اْنَتَهى إِلَى أُمِّ الْقُْرآ
  ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعبَْيٍد َضِعيٌف

ْوفَلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ اِإلصْطََخرِيُّ الْحسُن ْبُن أَحَْمَد ِمْن ِكَتابِِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َن -١٢١٠
حَارِثِ ْبنِ َياٍث َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيَبانِيِّ َعْن َجوَّابٍ التَّيِْميِّ َوإِْبَراهِيَم ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِْ ُمْنَتِشرِ َعنِ الْ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغ

الِْكتَابِ قُلُْت َوإِنْ كُْنَت أَْنَت قَالَ  ُسوَْيٍد َعْن َيزِيَد ْبنِ َشرِيٍك أَنَّهُ َسأَلَ ُعَمَر َعنِ الْقَِراَءِة َخلَْف اِإلَمامِ فَقَالَ اقَْرأْ بِفَاِتَحِة
  َوإِنْ كُْنُت أََنا قُلُْت َوإِنْ َجهَْرَت قَالَ َوإِنْ جََهْرُت

  ُروَاُتُه كُلُُّهْم ِثقَاٌت

اٍث َعنِ الشَّْيبَانِيِّ َعْن َجوَّابٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَي -١٢١١
نْ كُْنَت أَْنَت قَالَ َوإِنْ َعْن َيزِيَد ْبنِ شَرِيٍك قَالَ سَأَلُْت ُعَمَر َعنِ الِْقَراَءِة َخلَْف اِإلَمامِ فَأََمرَنِي أَنْ أَقَْرأَ قَالَ قُلُْت َوإِ

  كُْنُت أََنا قُلُْت َوإِنْ َجَهْرَت قَالَ َوإِنْ َجهَْرُت
  ا إِْسَنادٌ َصحِيٌحَهذَ

 أَبِي َجعْفَرٍ الرَّازِيِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الْعَِتيُق ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ الرَّازِيُّ َعْن -١٢١٢
  أَُبىَّ ْبَن كَْعبٍ أَقَْرأُ َخلَْف اإلَِمامِ قَالَ َنَعْمَعْن أَبِي ِسَناٍن َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي الُْهذَْيلِ قَالَ سَأَلُْت 

َماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ عَْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا املَُؤمَّلُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا إِْس -١٢١٣
َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت  -َوكَانَ َيْسكُُن إِيِلَياَء  -ولٍ َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ األَْنَصارِيِّ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن َمكُْح

ِمْن اكُْم َتقَْرؤونَ قَالَ َصلَّى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الصُّْبَح فَثَقُلَْت َعلَْيِه الْقَِراَءةُ فَلََّما اْنصََرَف قَالَ إِنِّي َألَر
   فَإِنَُّه الَ َصالَةَ ِلَمْن لَْم َيقَْرأْ بِهَاَوَراِء إَِماِمكُْم قَالَ قُلَْنا أََجلْ َواللَِّه َيا َرُسولَ اِهللا َهذًّا قَالَ ، فَالَ َتفَْعلُوا إِالَّ بِأُمِّ الْقُْرآِن

  َهذَا إِْسَنادٌ َحسٌَن

ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعِليٍّ الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحبِيبٍ  َحدَّثََنا ُيوُسف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق -١٢١٤
  الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق بَِهذَا اِإلْسنَاِد َنْحوَُه

  قَالَ ، فَالَ َتفَْعلُوا إِالَّ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ فَإِنَُّه الَ َصالَةَ إِالَّ بِهَاَوقَالَ كَأَنَّكُْم َتقَْرؤونَ َخلِْفي قُلَْنا أََجلْ َهذًّا َيا َرُسولَ اِهللا 
جَانِيُّ َوأَْحَمدُ ْبُن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ الدَّْوَرِقيُّ َوزِيَاُد ْبُن أَيُّوَب وَإِْبَراِهيُم ْبُن َيْعقُوَب الْجَْوَز -١٢١٥
  قَالُوا ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَخَْبرَََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاقَ بَِهذَا َمْنُصورٍ



َحدَّثَنِي َمكْحُولٌ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق  -١٢١٦
، فَالَ َتفَْعلُوا إِالَّ بِأُمِّ ِفيِه فَإِنِّي َألَراكُْم تَقَْرؤونَ َخلَْف إَِماِمكُْم إِذَا قََرأَ قُلَْنا أََجلْ وَاللَِّه َيا َرُسولَ اِهللا َهذًّا قَالَ  بَِهذَا َوقَالَ

  الْقُْرآِن فَإِنَّهُ الَ َصالَةَ ِلَمْن لَمْ َيقَْرأْ بِهَا
ِد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن ُيوُسَف التَّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ -١٢١٧

الَ َناِفٌع أَْبطَأَ ُعَباَدةُ ْبنَ ارِيِّ قَالْهَْيثَُم ْبُن ُحمَْيٍد أَْخبََرنِي َزْيدُ ْبُن َواِقٍد َعْن َمكْحُولٍ َعْن َناِفعِ ْبنِ َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ اَألْنَص
 ِفي َبْيِت الَْمقِْدسِ فََصلَّى الصَّاِمِت َعْن َصالَِة الصُّْبحِ فَأَقَاَم أَُبو ُنعيَْمٍ الُْمَؤذِّنُ الصَّالَةَ َوكَانَ أَُبو ُنعَْيمٍ أَوَّلَ َمْن أَذَّنَ

حَتَّى َصفَفَْنا َخلَْف أَبِي ُنعَْيمٍ وَأَُبو ُنعَْيمٍ َيْجَهُر بِالْقَِراَءِة فَجََعلَ ُعَباَدةُ َيقَْرأُ بِأُمِّ  بِالنَّاسِ أَُبو نَُعْيمٍ َوأَقَْبل ُعَباَدةُ َوأََنا َمَعُه
ِلَك قَالَ قَالَ َوَما ذَ الْقُْرآِن فَلَمَّا اْنَصَرَف قُلُْت ِلُعَباَدة قَْد َصنَْعَت َشْيئًا ، فَالَ أَْدرِي أَُسنَّةٌ ِهَي أَْم َسْهٌو كَانَ مِْنَك

ْعضَ الصَّلََواتِ الَِّتي َسِمْعُتَك َتقَْرأُ بِأُمِّ الْقُْرآِن وَأَُبو ُنعَْيمٍ َيْجَهُر قَالَ أََجلْ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َب
لَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه فَقَالَ َهلْ َتقَْرؤونَ إِذَا َجهَْرُت بِالِْقَراَءةِ ُيْجَهُر ِفيَها بِالْقَِراَءِة فَالْتََبَسْت َعلَْيِه الْقَِراَءةُ فَلَمَّا اْنصََرَف أَقَْب

َرؤوا بَِشْيٍء ِمَن الْقُْرآِن إِذَا فَقَالَ َبْعضَُنا إِنَّا لََنْصَنُع ذَِلَك قَالَ ، فَالَ َتفَْعلُوا َوأََنا أَقُولُ َما ِلي أَُناَزُع الْقُْرآنَ ، فَالَ َتقْ
  بِأُمِّ الْقُْرآِنَجهَْرُت إِالَّ 
  كُلُُّهْم ِثقَاٌت

لْوَِليُد ْبُن ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو بِِدَمْشَق ، َحدَّثََنا ا -١٢١٨
مِْنُهْم سَِعيُد ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ َعْن َمكْحُولٍ َعْن َمْحُموٍد َعْن أَبِي ُنعيَْمٍ أَنَُّه َسِمَع َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ َحدَّثَنِي غَْيُر وَاِحٍد 

، فَالَ َتفَْعلُوا إِالَّ ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمِت َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َهلْ َتقَْرؤونَ ِفي الصَّالَِة َمِعي قُلَْنا نََعْم قَالَ 
  بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ

  يُد َعْن أَبِي ُنَعْيمٍ َعْن ُعَبادَةَقَالَ اْبُن َصاِعٍد قَْولُُه َعْن أَبِي ُنَعْيمٍ إِنََّما كَانَ أَُبو ُنعَْيمٍ الُْمَؤذِّنُ َولَْيَس ُهَو كََما قَالَ الَْوِل
ُن الْفََرجِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َحدَّثَنِي الزُّبَْيِديُّ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْب -١٢١٩

لَّي فَقُلَْنا إِنََّما َمكْحُولٌ َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ َسأَلََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهلْ َتقْرؤُُونَ َمِعي َوأََنا أََص
  ذًّا وََنْدُرُسُه َدْرًسا قَالَ ، فَالَ َتقَْرؤوا إِالَّ بِأُمِّ الْقُْرآِن ِسرا ِفي أَْنفُِسكُْمَنقَْرأُ َنُهذُُّه َه
  َهذَا ُمْرَسلٌ

 -َمْشِقيُّ رٍو الدَِّحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زَْنَجَوْيِه َوأَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْم -١٢٢٠
َرامِ ْبنِ َحِكيمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن َواِقٍد َعْن َح -َواللَّفْظُ لَهُ 

َسِمَع ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمِت يَقَْرأُ بِأُمِّ الْقُْرآِن وَأَُبو ُنعَْيمٍ َيْجَهرُ أَنَُّه  -كَذَا قَالَ  -َوَمكْحُولٍ َعْن َناِفعِ ْبنِ َمْحُموِد ْبنِ َربِيَعةَ 
ِن وَأَُبو ُنعَْيمٍ َيْجَهُر بِالْقَِراَءِة بِالْقَِراَءِة فَقَالَ َرأَْيُتكَ َصَنْعَت ِفي َصالَِتكَ َشْيئًا قَالَ َوَما ذَاَك قَالَ َسِمعُْتَك َتقَْرأُ بِأُمِّ الْقُْرآ

ا اْنصََرَف قَالَ ِمْنكُْم قَالَ َنَعمْ َصلَّى بَِنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَْعَض الصَّلَوَاِت الَِّتي َيْجَهُر ِفيَها بِالْقَِراَءِة فَلَمَّ
 فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا ِمْن أََحٍد َيقَْرأُ شَْيئًا ِمَن الْقُْرآِن إِذَا َجَهْرتُ بِالِْقَراَءِة قُلَْنا َنَعمْ َيا َرسُولَ اِهللا

  الَّ بِأُمِّ الْقُْرآِنأَقُولُ َما ِلي أُنَاَزُع الْقُْرآنَ الَ َيقَْرأَنَّ أََحٌد ِمْنكُْم شَْيئًا ِمَن الْقُْرآِن إِذَا جََهْرُت بِالْقَِراَءِة إِ
  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن َورَِجالُُه كُلُُّهْم ِثقَاٌت

  ُموٍدَرَواُه َيحَْيى البَاُبليتُّ َعْن َصَدقَةَ َعْن َزْيِد ْبنِ َواِقٍد َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي َسْوَدةَ َعْن َناِفعِ ْبنِ َمْحَو



َعْبِد اِهللا ْبنِ الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َسْيٍف الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن  -١٢٢١
َباَدةَ ْبَن الصَّاِمِت فَذَكََر َعنِ َحدَّثََنا َصَدقَةُ َعْن َزْيِد ْبنِ َواِقٍد َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي َسْوَدةَ َعْن َناِفعِ ْبنِ َمْحُموٍد قَالَ أََتْيُت ُع

  َيقَْرأَنَّ أََحٌد ِمْنكُْم إِالَّ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ فَإِنَُّه الَ َصالَةَ ِلَمْن لَْم َيقَْرأْ بِهَاالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحَْوُه َوقَالَ ِفيِه ، فَالَ 
ازِيُّ ُن ُسلَْيَمانَ الرََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْرَوانَ الْعَِتيُق ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْب -١٢٢٢

رِِث َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َيحَْيى َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الْحَا
امِ َوُهَو َيقَْرأُ فَلَمَّا اْنصََرَف قُلُْت لَُه أََبا الْوَِليِد تَقَْرأُ اَألْنصَارِيِّ قَالَ قَاَم إِلَى جَْنبِي ُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت فَقََرأَ َمَع اِإلَم

 اِهللا صلى اهللا عليه َوَتْسَمُع َوُهَو َيْجَهُر بِالْقَِراَءِة قَالَ نََعْم إِنَّا قََرأَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََغلَطَ َرسُولُ
َنا ِحَني اْنَصَرَف َهلْ قََرأَ َمِعي أََحٌد قُلَْنا نََعْم قَالَ قَْد َعجِْبُت قُلُْت َمْن َهذَا الَِّذي ُينَازُِعنِي وسلم ، ثُمَّ سَبََّح فَقَالَ لَ

  أْ بِهَاالْقُْرآنَ إِذَا قََرأَ اِإلَماُم ، فَالَ تَقْرؤُُوا َمَعُه إِالَّ بِأُمِّ الْقُْرآِن فَإِنَُّه الَ َصالَةَ ِلَمْن لَْم َيقَْر
  ُن أَبِي فَْرَوةَ ضَِعيفاْب

وَهَّابِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الْ -١٢٢٣
ْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعبَْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَع

إِلَى أُمِّ الِْكَتابِ فَقَْد أَجَْزأَ  وسلم َمْن َصلَّى َصالَةً َمكُْتوَبةً أَْو َتطَوًُّعا فَلَْيقَْرأْ ِفيَها بِأُمِّ الِْكَتابِ َوُسوَرٍة َمعََها فَإِِن اْنتََهى
  غَْيُر َتَمامٍةً َمَع إَِمامٍ َيجَْهُر فَلَْيقَْرأْ بِفَاِتَحةِ الِْكتَابِ ِفي َبْعضِ َسكَتَاِتِه فَإِنْ لَْم َيفَْعلْ فََصالَُتهُ ِخَداٌج َوَمْن َصلَّى َصالَ

  ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعبَْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َضِعيٌف

دَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َح -١٢٢٤
َيْخُرجَ  عليه وسلم أََمَرُه أَنْ َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ النَّْهِديُّ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا

  ُيَناِدي ِفي النَّاسِ أَنْ الَ َصالَةَ إِالَّ بِقَِراَءِة فَاِتَحِة الِْكتَابِ فََما َزاَد

ُد ْبنُ ُن الَْعالَِء ، َوُمَحمََّحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َسوَّاُر ْبُن َعْبِد اِهللا الَْعْنبَرِيُّ َوَعْبُد الَْجبَّارِ ْب -١٢٢٥
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيَمانَ َوزَِياُد ْبُن أَيُّوَب َوالَْحَسُن ْبُن ُمحَمٍَّد الزَّْعفَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ ِلسَوَّارٍ قَالُوا 

الصَّاِمتِ َيقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ َصالَةَ  َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ أَنَُّه َسِمَع ُعبَاَدةَ ْبَن
  ِلَمْن لَْم َيقَْرأْ بِفَاِتَحةِ الِْكتَابِ

  َوقَالَ زِيَاُد ْبُن أَيُّوَب ِفي َحِديِثهِ الَ ُتْجزُِئ َصالَةٌ الَ َيقَْرأُ الرَُّجلُ ِفيَها بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

 ْبُن َيزِيَد َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبرَنِي يُوُنُس -١٢٢٦
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َصالَةَ ِلَمْن ِشَهابٍ قَالََحدَّثَنِي َمْحُموُد ْبُن الرَّبِيعِ َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ قَالَ َرُسولُ 

  لَْم َيقَْرأْ بِأُمِّ الْقُْرآِن
اَق َوغَْيُرُهْم َعنِ َوَهذَا َصِحيٌح أَْيًضا َوكَذَِلَك رََواُه َصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ َوَمْعَمٌر وَاَألْوَزاِعيُّ َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسَح

  الزُّْهرِيِّ
ْن ُمَحمَِّد َحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َشْيَبةَ َعَحدَّثََنا ُم -١٢٢٧

اهللا عليه وسلم اإلَِماُم  َعْن َجابِرٍ ْبُن َعْبِد اِهللا قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى -َوُهَو اْبُن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ  -ْبنِ كُلَْيبٍ 



  َضاِمٌن فََما َصَنَع فَاْصَنُعوا
  قَالَ أَُبو َحاِتمٍ َهذَا َتْصحِيٌح ِلَمْن قَالَ بِالِْقَراَءةِ َخلَْف اِإلَمامِ

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخالٍَّد  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليِّ الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َسيَّارٍ الَْمرَْوزِيُّ -١٢٢٨
َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ َعْن  اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَشَْهُب ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثَنِي ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ،

  وسلم قَالَ أُمُّ الْقُْرآِن ِعَوٌض ِمْن غَْيرَِها َولَْيَس غَْيُرَها ِمْنَها عَِوضٌا ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه
  َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َخالٍَّد َعْن أَشَْهَب َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ َواللَُّه أَْعلَُم

َحدَّثََنا َعْبدُ الصََّمِد ْبُن النُّْعَماِن ، : ُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّا -١٢٢٩
 اللَُّه َعْنُه كَانَ َيأُْمُر أَْو َيقُولُ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعنِ اْبنِ أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َعِليا َرِضَي

  لَْف اِإلَمامِ ِفي الرَّكَْعَتْينِ اُألولََيْينِ بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ َوسُوَرٍة َوِفي اُألْخَرَيْينِ بِفَاِتَحِة الِْكتَابِاقَْرأْ َخ
ْعَبةُ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا َشاذَانُ ، َحدَّثََنا ُش -١٢٣٠

نْ َيقَْرأَ ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ ِفي ُحَسْينٍ قَالَ َسِمْعتُ الزُّْهرِيَّ َعنِ اْبنِ أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعِليٍّ أَنَُّه كَانَ َيأُْمُر أَْو ُيِحبُّ أَ
  ٍة َوِفي اُألخَْرَيْينِ بِفَاِتَحةِ الِْكتَابِ َخلَْف اِإلَمامِالرَّكَْعَتْينِ األُولََيْينِ بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ َوسُوَر

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َعْن ُشْعَبةَ

ِدهِ َنا ُشْعَبةُ بِإِْسَناَحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الَْحجَّاجِ ْبنِ الصَّلِْت ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثَ -١٢٣١
  ِمثْلَُه

  َهذَا َصحِيٌح َعْن ُشْعبَةَ
، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَريْعٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد  -١٢٣٢

 ْبنِ أَبِي َراِفعٍ قَالَ كَانَ َعِليٌّ َيقُولُ اقْرؤُُوا ِفي الرَّكَْعَتْينِ اُألولََيْينِ ِمَن الظُّْهرِ َعْن َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا
  َوالَْعْصرِ َخلَْف اإلَِمامِ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ َوسُورٍَة

  َوَهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح
  وَاخِْتالَِف الرِّوَايَاِت، اٌم فَِقَراَءةُ اِإلَمامِ لَُه ِقَراَءةٌ باب ِذكْرِ قَْوِلهِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن كَانَ لَُه إَِم

َألْزَرُق َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ا -١٢٣٣
َعاِئَشةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن كَانَ لَُه َحنِيفَةَ َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي 
  إَِماٌم فَِقَراَءةُ اإلَِمامِ لَُه ِقَراءَةٌ

  ةَ َوُهَما ضَِعيفَاِنلَْم ُيْسنِْدُه َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي َعاِئَشةَ غَْيرُ أَبِي َحنِيفَةَ َوالَْحَسُن ْبُن ُعَماَر

بٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْي -١٢٣٤
بِي َعاِئَشةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّادِ ْبنِ الَْهاِد َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ َحدَّثََنا أََسُد ْبُن َعْمرٍو َعْن أَبِي َحنِيفَةَ َعْن ُموَسى ْبنِ أَ

اهللا عليه وسلم  قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَخلْفَُه َرُجلٌ َيقَْرأُ فََنَهاُه َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى
 اَزَعا فَقَالَ أَتَْنَهانِي َعنِ الْقَِراَءِة َخلَْف َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََتنَاَزَعا حَتَّى َبلَغَ َرُسولَ اِهللافَلَمَّا اْنَصَرَف َتَن

  صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َصلَّى َخلَْف إَِمامٍ فَإِنَّ ِقَراَءَتُه لَُه قَِراءَةٌ
  ُه اللَّْيثُ َعْن أَبِي ُيوُسَف َعْن أَبِي حَنِيفَةََوَرَوا



َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َحدَّثََناُه أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعمِّي ،  -١٢٣٥
وَسى ْبنِ أَبِي َعاِئَشةَ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َشدَّاِد ْبنِ الَْهاِد َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ َسْعٍد َعْن َيْعقُوَب َعنِ النُّْعَماِن َعْن ُم

ـ  فَلَمَّا اْنَصَرَف النَّبِيُّ صلى اهللا عليه } َسبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى{َرُجالً قََرأَ َخلَْف َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِ
ـ  وسلم قَالَ قَالَ فََسكََت الْقَْوُم فََسأَلَُهْم ثَالَثَ مَرَّاٍت كُلُّ ذَِلكَ َيْسكُُتونَ ، } سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى{َمْن قََرأَ ِمْنكُْم بِ

  ثُمَّ قَالَ َرُجلٌ أََنا قَالَ قَْد َعِلْمُت أَنَّ َبْعَضكُْم خَالََجنِيهَا

َعْن أَبِي الْوَِليِد َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ َرُجالً قََرأَ َخلَْف النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َعْبُد اهللاِ ْبُن َشدَّاٍد -١٢٣٦
ليه وسلم فََتذَاكََرا بِيِّ صلى اهللا عِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ فَأَْوَمأَ إِلَْيِه َرُجلٌ فََنهَاُه فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ أََتْنهَانِي أَنْ أَقَْرأَ َخلَْف النَّ

نَّ ِقَراَءَتُه ذَِلَك َحتَّى َسِمعَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َصلَّى َخلَْف اإلَِمامِ فَإِ
  لَُه ِقَراءَةٌ

  ا غَْيُر أَبِي َحنِيفَةَأَُبو الَْولِيِد َهذَا َمْجهُولٌ وَلَْم َيذْكَْر ِفي َهذَا اِإلْسَناِد َجابًِر
اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد َعْن جَابِرٍ َوَرَواُه ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِي َحنِيفَةَ وَالَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي َعاِئَشةَ َعْن َعْبِد 

  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا
 ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ أَبِي اَألْزَهرِ التَّيِْميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َحدَّثََنا بِِه أَْحَمُد -١٢٣٧

  َيِعيَش ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُبكَْيرِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َوالَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ بَِهذَا
  ةَ َمْترُوُك الَْحِديِثالَْحَسُن ْبُن ُعَماَر

 وَأَُبو اَألْحَوصِ َوسُفَْيانُ َوَرَوى َهذَا الَْحِديثَ سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوُشْعَبةُ وَإِسَْرائِيلُ ْبُن يُوُنَس َوَشرِيٌك َوأَُبو َخاِلٍد الدَّاالَنِيُّ
ْبنِ أَبِي عَاِئَشةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد ُمْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  ْبُن ُعَيْيَنةَ َوَجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد َوغَْيُرُهْم َعْن ُموَسى

  عليه وسلم َوُهَو الصََّواُب

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْضلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِهَشامِ ْبنِ الَْبخَْترِيِّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الْفَ -١٢٣٨
لَ َمْن كَانَ لَُه إَِماٌم ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َعِطيَّةَ َعْن أَبِيِه َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَا

  فَِقَراَءُه اِإلَماْم لَُه قَِراءَةٌ
  ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ َمْتُروٌك

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزَْيٍد : ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث َوأَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، قَاالَ َحدَّ -١٢٣٩
لََم َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ِفي َهِذِه اآلَيةِ َحدَّثََني أَبِي َحدَّثََني األَْوَزاِعيُّ َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرٍ َحدَّثَنِي زَْيُد ْبُن أَْس

قَالَ َنَزلَْت ِفي َرفْعِ اَألصَْواِت َوُهمْ َخلَْف َرسُولِ اِهللا صلى } َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصتُوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ{
  اهللا عليه وسلم ِفي الصَّالَِة

  ْبُن َعاِمرٍ َضِعيٌف َعْبُد اِهللا
ثََنا الَْحجَّاُج َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َنْصرِ ْبنِ سَْنَدَوْيِه ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّ -١٢٤٠

نٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ْبُن أَْرطَاةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى َعْن ِعْمَراِن ْبنِ ُحَصْي
  َف اِإلَمامَِوَرُجلٌ َيقَْرأُ َخلْفَُه فَلَمَّا فََرغَ قَالَ َمْن ذَا الَِّذي ُيَخاِلجُنِي سُورَِتي ثُمَ َنَهاُهْم َعنِ الِْقَراَءِة َخلْ

َحاُب قََتاَدةَ مِْنُهْم شُْعَبةُ َوَسعِيٌد َوغَْيُرُهَما فَلَْم َيذْكُرُوا أَنَّهُ َنَهاُهْم َعنِ الِْقَراَءةِ لَْم يَقُلْ َهكَذَا غَْيُر َحجَّاجٍ َوخَالَفَُه أَْص
  َوَحجَّاٌج الَ ُيحَْتجُّ بِِه



، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ َحدَّثََني  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسالَّمٍ -١٢٤١
َها بِأُمِّ الِْكَتابِ فَهَِي َوْهُب ْبُن كَْيَسانَ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُلُّ َصالٍَة الَ يُقَْرأُ ِفي

  ِخَداٌج إِالَّ أَنْ َيكُونَ َوَراَء إَِمامٍ
  َسالَّمٍ َضِعيٌف َوالصَّوَاُب َمْوقُوٌف َيحَْيى ْبُن
ْن َجابِرٍ َنحَْوُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْر ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَنَّ َماِلكًا أَْخَبَرُه َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْيَسانَ َع -١٢٤٢
  َمْوقُوفًا

  متابعة اإلمام
حَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد قُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُم -١٢٤٣

لى اهللا عليه لُ اهللاِ صاَألْحَمُر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسو
  وسلم إِنََّما ُجِعلَ اِإلَماُم ِليُْؤَتمَّ بِِه فَإِذَا كَبََّر فَكَبُِّروا وَإِذَا قََرأَ فَأَْنِصتُوا

  َتاَبَعُه ُمَحمَُّد ْبُن سَْعٍد اَألْشَهِليُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ

َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا َو -١٢٤٤
 ْيدِ ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِي صَاِلحٍْبُن َعْبِد اهللاِ الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسْعدٍ اَألْنصَارِيُّ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْجالَنَ َعْن َز
  ُروا َوإِذَا قََرأَ فَأَْنِصُتواَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنََّما اِإلَماُم ِلُيؤَْتمَّ بِِه فَإِذَا كَبََّر فَكَبِّ

  قَالَ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ كَانَ الَْمْخَرِميُّ َيقُولُ ُمَحمََّد ْبَن َسْعدٍ ِثقَةٌ

َغَنوِيُّ ، َحدَّثََنا دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الُْمطَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن حَازِمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أََبانَ الَْح -١٢٤٥
ي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ُمَحمَُّد ْبُن َعْجالَنَ َعْن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم وَُمْصَعبِ ْبنِ شَُرْحبِيلَ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعْن أَبِ
غَْيرِ الَْمْغُضوبِ {ِصُتوا وَإِذَا قَالَ وسلم قَالَ إِنََّما اإلَِماُم ِلُيؤَْتمَّ بِِه ، فَالَ َتْخَتِلفُوا َعلَْيِه فَإِذَا كَبََّر فَكَبِّرُوا َوإِذَا قََرأَ فَأَْن

َني فَإِذَا َركََع فَاْركَعُوا َوإِذَا قَالَ َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فَقُولُوا رَبََّنا لََك الَْحْمُد َوإِذَا فَقُولُوا آِم} َعلَْيهِْم ، َوالَ الضَّالَِّني
  َسَجَد فَاْسُجدُوا َوإِذَا َصلَّى َجاِلًسا فََصلُّوا ُجلُوًسا أَْجَمِعون

  إِْسَماعِيلُ ْبُن أََبانَ الغنوي َضِعيٌف
ُن الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َمْحمُوُد ْبُن ِخَداشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو سَْعٍد الصَّاغَانِيُّ ُمحَمَُّد ْب َحدَّثََنا َعْبُد -١٢٤٦

  ُمَيسَّرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْجالَنَ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا
  ٍد الصَّاغَانِيُّ َضِعيٌفأَُبو سَْع

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سَاِلمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ  -١٢٤٧
  اَءةَ َخلَْف اِإلَمامَِعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ ِقَر

  َهذَا ُمْرَسلٌ
غَاِلبٍ َوَجَماَعةٌ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ وَأَْحَمُد ْبُن يُوُسَف التَّْغِلبِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن -١٢٤٨

َصاِعٍد َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم َعِليُّ ْبُن حَْربٍ وَأَْحَمُد ْبُن يُوُسَف التَّْغِلبِيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا غَسَّانُ َوقُرَِئ َعلَى أَبِي ُمَحمَّدِ ْبنِ 
 َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن الرَّبِيعِ َعْن قَْيسِ ْبنِ الرَّبِيعِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َساِلمٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ الَْحارِِث: ، قَاالَ 

  َرُجلٌ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَقَْرأُ َخلَْف اإلَِمامِ أَْو أُْنِصُت قَالَ َبلْ أَْنِصْت فَإِنَُّه َيكِْفيَك



  للَُّه أَْعلَُمأََصحُّ َواَتفَرََّد بِِه غَسَّانُ َوُهوَ َضِعيٌف َوقَْيٌس ، وَُمَحمَُّد ْبُن سَاِلمٍ َوُهَما ضَِعيفَاِن وَالُْمْرَسلُ الَِّذي قَْبلَُه 
دَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعاِمرٍ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى الِْقطَِعيُّ ، َحدَّثََنا سَاِلمُ ْبُن ُنوحٍ ، َح -١٢٤٩

طَّانَ ْبَن َعْبِد اِهللا الرَّقَاِشيِّ قَالَ َصلَّى بَِنا أَُبو ُموَسى فَقَالَ أَبُو َوَسِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن ُيوُنَس ْبنِ جَُبْيرٍ َعْن ِح
 بِِه فَإِذَا كَبََّر فَكَبِّرُوا ُموَسى إِنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَعلُِّمَنا إِذَا صَلَّى بَِنا قَالَ إِنََّما جُِعلَ اِإلَماُم ِليُْؤَتمَّ

  َرأَ فَأَْنِصتُواَوإِذَا قَ
  َهكَذَا أَْمالَُه َعلَْيَنا أَُبو َحاِمٍد ُمْخَتَصًرا وَساِلُم ْبُن ُنوحٍ لَْيسَ بِالْقَوِيِّ

ُسلَْيَمانَ ، َتِمُر ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُمْع -١٢٥٠
َنا جَرِيٌر َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ َحدَّثََنا أَبِي َعْن قََتاَدةَ َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ

َعْبِد اِهللا الرَّقَاِشي قَالَ َصلَّْيَنا َمَع أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ َصالَةَ  َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي غَالَّبٍ يُوُنسَ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن ِحطَّانَ ْبنِ
ا َصالََتَنا َوُيَبيُِّن لََنا الَْعَتَمِة فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُوِلِه َوقَالَ ِفيِه فَإِنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخطََبَنا فَكَانَ ُيَعلُِّمَن

  أَِقيُموا الصُّفُوَف ، ثُمَّ لَْيُؤمَّكُْم أََحُدكُْم فَإِذَا كَبََّر اِإلَماُم فَكَبِّرُوا َوإِذَا قََرأَ فَأَْنِصُتوا ُسنََّتَنا قَالَ
ةَ َوُشْعَبةُ َوَهمَّاٌم َوأَُبو بِي َعُروَبَوكَذَِلَك َروَاُه ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ َورََواُه ِهَشاٌم الدَّْسَتوَاِئيُّ َوَسِعيدُ ْبُن أَ
ْنِصُتوا َوُهمْ أَْصحَاُب قََتاَدةَ الُْحفَّاظُ َعَواَنةَ وَأََبانُ َوَعِديُّ ْبُن أَبِي ُعَماَرةَ كُلُُّهْم َعْن قََتاَدةَ فَلَْم َيقُلْ أََحٌد ِمنُْهْم َوإِذَا قََرأَ فَأَ

  َعْنُه
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا : ْبنِ ثَابٍِت الصَّْيِدالَنِيُّ َوأَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ  -١٢٥١

قَالَ َرُسولُ ْيَرةَ قَالَ َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر قَالَ َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَر
  فَأَْنِصُتوا} غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم ، َوالَ الضَّالَِّني{اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَالَ اِإلَماُم 

، َحدَّثََنا عَاِصُم ْبنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزكَرِيَّا التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى األَْنَصارِيُّ -١٢٥٢
اَءةُ اِإلَمامِ َخافََت أَْو َعْبِد الْعَزِيزِ َعْن أَبِي ُسهَْيلٍ َعْن َعْوٍن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َتكِْفيَك ِقَر

  َجهََر
  َعاِصٌم لَْيَس بِالْقَوِيِّ َوَرفُْعُه َوْهٌم

دُ ْبُن مَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْعٍد الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمََّحدَّثََنا ُمَح -١٢٥٣
كَْيرٍ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ َعْن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن ُمَحمَِّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ وََيحَْيى ْبُن أَبِي ُب

لَُه إَِماٌم فَِقَراَءهُ اِإلَمامْ  لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ َوجَابِرٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن كَانَ
  لَُه ِقَراءَةٌ

  َجابٌِر َولَْيثٌ َضِعيفَاِن
الُوا ، َحدَّثََنا ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ َوَشاذَانُ َوأَُبو غَسَّانَ قََحدَّ -١٢٥٤

، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبنُ  الَْحَسُن ْبُن َصاِلحٍ َعْن َجابِرٍ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد
  َصاِلحٍ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

َمِسيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحٍ َحدَّثََنا َبْدُر ْبُن الَْهيْثَمِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ اَألْح -١٢٥٥
لَُّه َعْنُه َمْن قََرأَ َخلَْف اِإلَمامِ َعنِ اْبنِ اَألْصَبهَانِيِّ َعنِ الُْمْختَارِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي لَيْلَى َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َعِليٌّ َرِضَي ال



  فَقَْد أَْخطَأَ الِْفطْرَةَ
  َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ِمثْلَُه -١٢٥٦

  َخالَفَُه قَْيٌس َواْبُن أَبِي لَْيلَى َعنِ اْبنِ اَألصَْبَهانِيِّ ، َوالَ َيِصحُّ إِسَْنادُُه
ُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمحَمٍَّد اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي َعْبدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الُْحَسْي -١٢٥٧

ي لَْيلَى قَالَ قَالَ َعِليُّ ْبُن أَبِي الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا قَْيٌس َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْصَبهَانِيِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِ
  ِضَي اللَُّه َعْنُه َمْن قََرأَ َخلَْف اِإلَمامِ فَقَْد أَْخطَأَ الِْفطْرَةَطَاِلبٍ َر

  َخالَفَُه اْبُن أَبِي لَيْلَى فَقَالَ َعنِ اْبنِ اَألْصبََهانِيِّ َعنِ الُْمخَْتارِ َعْن َعِليٍّ ، َوالَ َيِصحُّ

ا أَْحَمُد ْبُن َيحَْيى ْبنِ الْمُْنِذرِ ِمْن أَْصلِ ِكتَابِ أَبِيِه أَْخبََرَنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََن -١٢٥٨
 ْن قََرأَ َخلَْف اِإلَمامِ فَقَْد أَْخطَأََحدَّثََنا قَْيٌس َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َم

  الِْفطْرَةَ
ُيوُنَس ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن -١٢٥٩

لَيْلَى َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْصَبهَانِيِّ َعنِ الُْمْختَارِ  َعْمُرو ْبُن َعْبِد الَْغفَّارِ َوأَُبو ِشَهابٍ َوالَْحَسُن ْبُن َصاِلحٍ َعنِ اْبنِ أَبِي
  ْبنِ َعْبِد اهللاِ أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ إِنََّما َيقَْرأُ َخلَْف اإلَِمامِ َمْن لَْيَس َعلَى الِْفطْرَِة

، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َحَدثَنِي َرُجلٌ أَنَّهُ  َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الصَّاغَانِيُّ -١٢٦٠
  َسِمَع أَبَاُه ُيَحدِّثُ َعْن َعِليٍّ قَالَ َيكِْفيَك ِقَراَءةُ اِإلَمامِ

دَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى أَْخبََرنِي َرُجلٌ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد ، َح -١٢٦١
  أَنَُّه َسِمَع أََباهُ ُيَحدِّثُ َعْن َعِليٍّ ِمثْلَُه

الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن أَيُّوَب َوغَْيُرُه قَالُوا ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن -١٢٦٢
هللا عليه وسلم أَِفي كُلِّ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزَّاهِرِيَِّة َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ اهللاِ صلى ا

َوَجَبْت َهِذِه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلي َوكُْنتُ أَقَْربَ  َصالٍَة ِقَراَءةٌ قَالَ نََعْم فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ
  الْقَْومِ إِلَْيِه َما أََرى اإلَِماَم إِذَا أَمَّ الْقَْوَم إِالَّ قَْد كَفَاُهْم

  َما أََرى اِإلَماَم إِالَّ قَْد كَفَاُهْم كَذَا قَالَ َوُهَو َوْهٌم ِمْن زَْيِد ْبنِ الُْحَبابِ وَالصَّوَاُب فَقَالَ أَُبو الدَّرَْداِء
ثَنِي ُمَعاوَِيةُ َحدَّثََناُه َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد بن نصر الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّ -١٢٦٣

  اِإلَماَم إِالَّ قَْد كَفَاُهْمبَِهذَا قَالَ َوقَالَ أَُبو الدَّْرَداِء َيا كَِثُري َما أََرى 
لرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد ا -١٢٦٤

يِه َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن كَانَ لَُه َيحَْيى التَّْيِميُّ َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِ
  إَِماٌم فَِقَراَءُتُه لَُه ِقَراءَةٌ

  أَُبو َيحَْيى التَّْيِميُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد ضَِعيِفاِن

، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َسيَّارٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى الَْوقاُر َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْجوَْهرِيُّ  -١٢٦٥
 َرْيَرةَ قَالَ َصلَّى َرُسولُ اِهللا، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُه

ْومِ أََنا َيا َرُسولَ صلى اهللا عليه وسلم َصالَةً فَلَمَّا قََضاَها قَالَ َهلْ قََرأَ أََحٌد ِمْنكُْم َمِعي شَيئًا ِمَن الْقُْرآِن فَقَالَ َبعض الْقَ



ُت بِِقَراَءِتي فَاقْرؤُُوا مَِعي َوإِذَا اِهللا فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنِّي أَقُولُ َما ِلي أُنَاَزُع الْقُْرآنَ إِذَا أَسَْرْر
  َجهَْرُت بِِقَراَءِتي ، فَالَ َيقَْرأَنَّ مَِعي أََحٌد

  َتفَرََّد بِِه زَكَرِيَّا بن الَْوقاُر َوُهَو ُمْنكَُر الَْحدِيِث َمْتُروٌك
الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُموَسى األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ صَاِلحٍ  -١٢٦٦

سلم قَالَ َيكْفِيَك َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ َعْن أَبِي ُسهَْيلٍ َعْن َعْوٍن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه و
  ِقَراَءةُ اِإلَمامِ َخافََت أَْو قَرَأَ

  ُبو ُموَسى قُلُْت َألْحَمدَ ْبنِ َحنَْبلٍ ِفي َحِديِث اْبنِ َعبَّاسٍ َهذَا ِفي الِْقَراَءِة فَقَالَ َهذَا مُْنكٌَرقَالَ أَ

  باب التأمني يف الصالة بعد فاحتة الكتاب واجلهر هبا
 ْبُن َسِعيدٍ الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوالُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد السِّجِسَْتانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا -١٢٦٧

قَالَ َسِمْعتُ  َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َعْن ُحْجرٍ أَبِي الَْعنَْبسِ َوُهَو اْبُن َعنَْبسٍ َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ: قَاالَ 
  قَالَ آِمَني يَُمدُّ بِِه صَْوتَُه} غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم ، َوالَ الضَّالَِّني{ا قَالَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَ

  قَالَ أَُبو َبكْرٍ َهِذِه ُسنَّةٌ تَفَرََّد بَِها أَْهلُ الْكُوفَِة
  َهذَا َصحِيٌح وَالَِّذي َبْعدَُه

دَّثََنا اْبُن زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َح -١٢٦٨
غَْيرِ الْمَْغُضوبِ {كَُهْيلٍ َعْن ُحْجرٍ َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيْرفَعُ َصْوَتُه بِآِمَني إِذَا قََرأَ 

  }َوالَ الضَّالَِّنيَعلَْيهِْم ، 
ٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن َوَحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَّدِ ْبُن َصاِع -١٢٦٩

َسلََمةَ َعْن ُحْجرِ ْبنِ َعْنَبسٍ قَالَ َسِمْعُت َواِئلَ ْبَن ُحْجرٍ قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن : الدَّْوَرِقيُّ ، قَاالَ 
  فَقَالَ آِمَني َوَمدَّ بَِها صَْوتَُه} غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم ، َوالَ الضَّالَِّني{َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََرأَ 

ِه أَنَّ َرُجالً كَانَ َيْسأَلُ سُفَْيانَ ، َعْن َهذَا الَْحِديِث فَأَظُنُّ سُفَْيانَ َتكَلََّم بِبَْعِضِه َوالرَُّجلَ قَالَ َعْبد الرَّْحَمنِ أََشدُّ َشْيٍء ِفي
  بَِبْعضِِه

  َخالَفَُه شُْعَبةُ ِفي إِْسَناِدِه َوَمْتنِِه
ِث ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَع -١٢٧٠

  كَُهْيلٍ َعْن ُحْجرٍ أَبِي الَْعنَْبسِ َعْن َعلْقََمةَ قَالَ ،

غَْيرِ {ُتُه ِحَني قَالَ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََسِمْع -أَْو َعْن َواِئلِ  -َحدَّثََنا وَاِئلٌ 
قَالَ آِمَني َوأَخْفَى بَِها َصْوَتُه وََوَضَع َيَدُه الُْيمَْنى َعلَى الُْيْسَرى َوَسلََّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن } الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم ، َوالَ الضَّالَِّني

  ِشَمالِِه
ُه َوِهَم ِفيِه َألنَّ ُسفَْيانَ الثَّْورِيَّ َوُمَحمَّدَ ْبَن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َوغَْيَرُهَما َرَوْوهُ كَذَا قَالَ شُْعَبةُ َوأَخْفَى بَِها صَْوَتُه َوُيقَالُ إِنَّ

  َعْن َسلََمةَ فَقَالُوا َوَرفََع َصْوَتُه بِآِمَني َوُهَو الصَّوَاُب

َحدَّثََنا  -َيْعنِي الْحَرَّانِي  -ُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي شَُعْيبٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخشَْيشٍ ، َحدَّثََنا الَْحَس -١٢٧١
بَّارِ ْبنِ َواِئلٍ َعْن أَبِيِه قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّحِيمِ َعْن َزْيِد ْبنِ أَبِي أُنَْيَسةَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعْبِد الَْج



  قَالَ آِمَني َمدَّ بَِها َصْوتَُه} َوالَ الضَّالَِّني{ُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف َر
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

ْبُن مَْنُصورٍ أَُبو  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدْ الدَّقَّاقِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ -١٢٧٢
وسلم كَانَ إِذَا قَالَ َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َبْحٌر السَّقَّاُء َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه 

  قَالَ آِمَني َيْرفَُع بَِها صَْوتَُه} َوالَ الضَّالَِّني{

  ْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُهَوَعنِ الزُّْهرِيِّ َع -١٢٧٣
  َبْحٌر السَّقَّاُء َضِعيٌف

يمَ ْبُن إِْبَراِهَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق  -١٢٧٤
ي َسلََمةَ َوَسِعيٍد َعْن أَبِي َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن الْحَارِثِ َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن َساِلمٍ َعنِ الزَُّبْيِديِّ أَْخَبرَنِي الزُّْهرِيُّ َعْن أَبِ

  فََع صَْوَتُه َوقَالَ آِمَنيُهَرْيَرةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا فََرغَ ِمْن ِقَراَءِة أُمِّ الْقُْرآنِ َر
  َهذَا إِْسَنادٌ َحسٌَن

  باب موضع سكتات اإلمام لقراءة املأموم
دَّثََنا سَْعَدانُ ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َح -١٢٧٥
ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ ِليُّ ْبُن إِْشكَابٍ َوالُْحَسْيُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ الُْبْسَتنَْباِن قَالُوا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َيزِيَد َوَع

ْبُن َسعِيٍد قَالَ َسمَُرةُ َحِفظُْت ِمْن َوقَالَ الُْحَسْيُن  -الَْحَسنِ قَالَ قَالَ َسُمَرةُ ْبُن جُْنُدبٍ َحفِظُْت َسكَْتَتْينِ ِفي الصَّالَةِ 
َسكَْتةً إِذَا كَبََّر اِإلَماُم حَتَّى َيقَْرأَ َوَسكَْتةً إِذَا فََرغَ ِمْن ِقَراَءةِ  -َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسكَْتَتْينِ ِفي الصَّالَةِ 

  فَكََتبُوا إِلَى الَْمِديَنِة إِلَى أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ فََصدََّق َسُمرَةَفَاِتَحِة الِْكَتابِ فَأَْنكََر ذَِلَك ِعْمَرانُ ْبُن ُحَصْينٍ 
َما زََعَم قَُرْيشُ ْبُن الَْحَسُن ُيْخَتلَُف ِفي َسَماِعِه ِمْن َسُمَرةَ ، َوقَْد َسِمَع ِمْنُه َحِديثًا َواِحًدا ، َوُهَو َحدِيثُ الَْعِقيقَِة ، ِفي

  .هِيِدأََنسٍ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ الشَّ

الَْحَسنِ َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ -١٢٧٦
َسكََت َسكَْتةً فَأُْنِكَر ذَِلَك َعلَْيِه فَكََتَب ِفي } َوالَ الضَّالَِّني{َسُمَرةَ أَنَُّه كَانَ إِذَا افْتََتَح الصَّالَةَ َسكََت ُهَنْيَهةً وَإِذَا قََرأَ 
  ذَِلَك إِلَى أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ فَكََتَب إِنَّ اَألْمَر كََما َصَنَع َسُمرَةَ

ْبنِ الْقَعْقَاعِ َعْن أَبِي ُزْرَعةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن ُعَماَرةَ  -١٢٧٧
َرُسولَ اهللاِ بِأَبِي  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَبََّر ِفي الصَّالَِة َسكََت ُهَنْيَهةً فَقُلْت َيا

اَءِة قَالَ أَقُولُ اللَُّهمَّ َباِعْد بَْينِي َوَبْيَن خَطَايَاى كََما َباَعْدَت َبْيَن أَْنَت َوأُمِّي َما َتقُولُ ِفي َصالَِتَك َبْيَن التَّكْبِريِ وَالِْقَر
اغِْسلْنِي ِمْن َخطَاَياَى بِالثَّلْجِ الَْمْشرِقِ وَالَْمغْرِبِ اللَُّهمَّ َنقِّنِي ِمَن الَْخطَاَيا كََما ُيَنقَّى الثَّْوُب اَألبَْيُض ِمَن الدََّنسِ اللَُّهمَّ 

  الَْماِء َوالَْبرَِدَو

  باب قدر القراءة يف الظهر والعصر والصبح
ْنصُوُر ْبُن َزاذَانَ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا َم -١٢٧٨

الصِّدِّيقِ النَّاجِي َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ كُنَّا َنحُْزُر ِقَياَم َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي  َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن أَبِي
ُألخَْرَيْينِ اُألولََيْينِ َوِفي ا الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ فََحَزْرَنا ِقَياَمُه ِفي الظُّْهرِ قَْدَر ثَالَِثَني آَيةً عدل ُسوَرةِ السَّْجَدِة ِفي الرَّكَْعَتْينِ



 ِمَن الظُّْهرِ َوحََزرَْنا ِقَياَمُه َعلَى النِّْصِف ِمْن ذَِلَك َوحََزرَْنا ِقَياَمُه ِفي الرَّكَْعَتْينِ األُولََيْينِ ِمَن الَْعْصرِ َعلَى قَْدرِ اُألْخَرَيْينِ
  ِفي اُألْخَرَيْينِ ِمَن الَْعْصرِ َعلَى النِّْصِف ِمْن ذَِلَك

  ِحيٌحَهذَا ثَابِتٌ َص
ِمرٍ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحكِيمٍ األَْوِديُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن َعا -١٢٧٩

ازِمٍ قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف اْبنِ َعبَّاسٍ بِالَْبْصَرةِ َحدَّثََنا ُهرَْيُم ْبُن ُسفَْيانَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َح
ِد َواآلَيِة الثَّانَِيِة ِمَن الَْبقََرِة ، ثُمَّ رَكََع فَقََرأَ ِفي أَوَّلِ َركَْعةٍ بِالَْحْمِد َوأَوَّلِ آَيٍة ِمَن الَْبقََرِة ، ثُمَّ قَاَم إِلَى الثَّانَِيِة فَقََرأَ بِالَْحْم

  }فَاقْرؤُُوا َما تََيسََّر ِمْنُه{َرَف أَقَْبلَ َعلَْيَنا فَقَالَ إِنَّ اللََّه َعَز َوَجلَ َيقُولُ فَلَمَّا اْنَص
فَاِتَحةِ  أَنَّا ذَِلَك إِنََّما ُهَو َبْعَد ِقَراَءِة} فَاقْرؤُُوا َما َتَيسََّر ِمْنُه{َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن َوِفيِه ُحجَّةٌ ِلَمْن َيقُولُ إِنَّ َمعَْنى قَْوِلِه 

  الِْكَتابِ َواللَُّه أَْعلَُم

َحدَّثََنا َبْحرُ : اُق ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد َوعَْبُد الَْمِلكِ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّ -١٢٨٠
َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ َعْن أَبِي الزَّاهِرِيَِّة َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ 

الدَّرَْداِء َيا كَِثريُ قَالَ أَُبو قَاَم َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا أَِفي كُلِّ َصالٍَة قُْرآنٌ قَالَ نََعْم فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ َوَجَب َهذَا فَ
  الَ أََرى اإلَِماَم إِذَا أَمَّ الْقَْوَم إِالَّ قَْد كَفَاُهْم -َوأََنا إِلَى َجْنبِهِ  -

أََرى عليه وسلم َما  َرَواُه َزْيدُ ْبُن الُْحبَابِ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ صَاِلحٍ بَِهذَا اِإلسَْناِد َوقَالَ ِفيِه فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا
  بٍ َواللَُّه أَْعلَُماِإلَماَم إِالَّ قَْد كَفَاُهْم َوَوِهَم ِفي ذَِلَك َوالصَّوَاُب أَنَُّه ِمْن قَْولِ أَبِي الدَّْرَداِء كََما قَالَ اْبُن َوْه

  باب ذكر نسخ التطبيق واألمر باألخذ بالرُّكَب
ثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس قَالَ َسِمْعتُ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّ -١٢٨١

ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه َعاِصَم ْبَن كُلَْيبٍ َيذْكُُر َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ َعلََّمَنا َرُس
ا َنفَْعلُ َهذَا ، َرفََع َيَدْيِه ، ثُمَّ َركََع َوطَبََّق َوجََعل َيَدْيِه َبْيَن ُركَْبَتْيِه فََبلَغ ذَِلَك سَْعًدا فَقَالَ َصَدَق أَِخي كُنَّوسلم الصَّالَةَ فَ

  ثُمَّ أُمِْرَنا بَِهذَا َوَجَعلَ َيَدْيِه َعلَى ُركَْبَتْيِه يَْعنِي ِفي الرُّكُوعِ

ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ بَِهذَا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٢٨٢
ي كُنَّا َنفَْعلُ َهذَا ، ثُمَّ أُمِْرَنا َق أَِخَوقَالَ فَكَبََّر َوَرفََع َيَدْيِه فَلَمَّا َركََع طَبََّق َيَدْيِه َبْيَن ُركَْبَتْيِه فََبلَغَ ذَِلَك سَْعًدا فَقَالَ َصَد

  بَِهذَا َوْضعِ الْكَفَّْينِ َعلَى الرُّكَْبَتيْنِ
  َهذَا إِْسَنادٌ ثَابٌِت َصحِيٌح

بَِهَمذَانَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْهَمذَانِيُّ -١٢٨٣
ذَا َركََع فَرَّجَ ُهَشْيٌم َعْن َعاِصمِ ْبُن كُلَْيبٍ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلٍ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِ

  أَصَابَِعُه َوإِذَا َسَجدَ َضمَّ أََصابَِعُه الَْخْمَس
  و َبكْرِ ْبُن ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، ثُمَّ لَِقيُت ُموَسى فََحدَّثَنِي بِِهقَالَ َدْعلٌَج َحدَّثَنَاه أَُب

  َما َيقُول إِذَاَ َرفْعِ َرأَسُه ِمَن الرُّكُوعِ
نِ كَْعبٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُعَبْيِد ْب -١٢٨٤

أَبِي ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُعثَْمانَ الْخَزَّاُز َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا 
رٍ َعْن َجابِرٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبرَْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيا بَُرْيَدةُ الْخَزَّاُز ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َشِم



لَْء اَألْرضِ َوِملْءَ َماواِت َوِمإِذَا َرفَْعتَ رَأَْسَك ِمَن الرُّكُوعِ فَقُلْ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الَْحْمُد ِملَْء السَّ
  َما ِشئَْت بَْعُد

و ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ أَحَْمُد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعَمْيرٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُب -١٢٨٥
َماَرةَ ْبنِ رَاِشدٍ أَُبو الَْخطَّابِ قَالَ َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن ثَابِِت ْبنِ ثَْوَبانَ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُع

ى اهللا لَّْيَنا َخلَْف النَّبِيِّ صلَيقُولُ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن الْفَْضلِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ كُنَّا إِذَا َص
  عليه وسلم فَقَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه قَالَ َمْن َوَراَءُه َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمدَُه

 و ْبنِ ُعَماَرةََحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْمرِ -١٢٨٦
ي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيَّ صلى َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن ثَابِِت ْبنِ ثَْوَبانَ قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن الْفَْضلِ َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِ

  هُ اللَُّهمَّ رَبََّنا َولَكَ الَْحْمُداهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا قَالَ اِإلَماُم َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فَلَْيقُلْ َمْن وَراَء
  َهذَا ُهَو الَْمْحفُوظُ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َواللَُّه أَْعلَُم

يُد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد اِهللا الطََّياِلِسيُّ َزغَاثٌ ، َحدَّثََنا يَزِ -١٢٨٧
َرةَ قَالَ صَلَّى بَِنا َرُسولُ اهللاِ َجْنَزةَ الَْمَدائِنِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ َعْن أَيُّوَب السَّخِْتَيانِيِّ َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَرْي

  امِ فَقُلَْنا إِنَّ ِفيَنا َمْن َيقَْرأُ قَالَ فَبِفَاِتَحِة الِْكتَابِصلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه فَقَالَ أََتقْرؤُُونَ َخلَْف اِإلَم
وَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أَبِي الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ َضِعيٌف كَذَا رََواُه الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ َوخَالَفَُه َسالٌَّم أَُبو الْمُْنِذرِ فََروَاُه َعْن أَيُّ

ولِ اهللاِ صلى ثُْبُت َوَخالَفَُهَما ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ َروَاُه َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ َعنِ َرُسُهَرْيَرةَ ، َوالَ َي
الَْحذَّاُء َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن  َورََواُه اْبُن ُعلَيَّةَ َوغَْيُرُه َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ ُمْرَسالً َورََواُه خَاِلٌد، اهللا عليه وسلم 

  ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َعاِئَشةَ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

وُسَف الزِّمِّيُّ وَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُي -١٢٨٨
َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبنُ : ِديٍّ ، قَاالَ َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِبَْراهِيَم الْقُهِْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َع

ةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى بِأَْصَحابِِه فَلَمَّا قََضى َصالََتهُ َعْمرٍو الرَّقِّيُّ َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََب
ا لََنفَْعلُ قَالَ ،  قَاِئلٌ أَْو قَاِئلُونَ إِنَّأَقَْبلَ َعلَْيهِْم بَِوْجهِِه فَقَالَ أََتقْرؤُُونَ ِفي َصالَِتكُْم وَاِإلَماُم َيقَْرأُ فََسكَُتوا قَالََها ثَالَثًا فَقَالَ

  فَالَ َتفَْعلُوا َولْيَقَْرأْ أََحدُكُْم بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ ِفي َنفْسِِه
  لَفْظُ َحِديِث الْفَارِِسيِّ

ا َيزِيُد ْبُن َجهُورٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسلَْمانَ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَبِي َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ، َحدَّثََن -١٢٨٩
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو بَِهذَا: َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ ، قَاالَ 

سُ ْبُن َحدَّثََنا يُوُنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ َزاُج ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ ،  -١٢٩٠
ْومٍ كَانُوا أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي اَألْحَوصِ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلقَ

  قِيلَ لََنا أَالَ إِنَّ ِفي الصَّالَةِ ُشُغالًَيقْرؤُُونَ الْقُْرآنَ فََيجَْهُرونَ بِِه َخلَّطُْتْم َعلَيَّ الْقُْرآنَ َوكُنَّا ُنَسلُِّم ِفي الصَّالَِة فَ
 ْبُن َيْحَيى َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ -١٢٩١

بِ قَالَ إِذَا أَْدَركَْت الْقَْوَم ُركُوًعا فَكَبِّْر َواْركَْع فَإِنََّها ُتجْزِئَُك وَاِحَدةٌ ِللتَّكْبِريِ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمسَيَّ



  َوالرُّكُوعِ
  زِئُُهَك ُيْجَوَعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ِفيَمْن َنِسيَ التَّكْبَِري ِحنيَ يفْتََتَح الصَّالَةَ ، ثُمَّ كَبََّر ِللرُّكُوعِ أَنَّ ذَِل

  ما جاء من الدعاء يف الركوع والسجود
َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياثٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ إِْمالًَء ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ أََبانَ ،  -١٢٩٢

ةَ َعْن ُحذَْيفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه سُْبَحانَ رَبَِّي َعْن اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن ِصلَ
  الَْعظِيمِ وَبَِحْمِدِه ثَالَثًا َوِفي ُسُجوِدهِ سُْبَحانَ َربَِّي اَألْعلَى وَبَِحْمِدِه ثَالَثًا

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َسُمَرةَ اَألْحَمِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُرمَْيسٍ  -١٢٩٣
ُروقٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الِْحمَّانِيُّ َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن إِْسَماعِيلَ َعنِ الشَّعْبِيِّ َعْن َمْس

َحانَ رَبَِّي اَألْعلَى وٍد قَالَ ِمَن السُّنَِّة أَنْ َيقُولَ الرَُّجلُ ِفي ُركُوِعِه سُْبَحانَ َربِّيَ الَْعظِيمِ وَبَِحْمِدِه َوِفي ُسجُوِدِه سُْبَمْسُع
  َوبِحَْمدِِه
مٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُمْسِل -١٢٩٤

عٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِف
ه وسلم إِذَا َسَجَد ِفي الصَّالَِة الَْمكْتُوَبِة قَالَ اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت َوبَِك آَمْنُت َولَكَ قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي

  َوكَانَ إِذَا رَكََع قَالَأَْسلَْمُت أَْنَت رَبِّي َسَجَد َوْجهِي ِللَِّذي َخلَقَُه َوَشقَّ َسْمَعُه وََبَصَرُه َتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني
ا اْسَتقَلَّتْ بِِه اللَُّهمَّ لََك َركَْعُت َوبَِك آمَْنُت َولََك أَْسلَْمُت أَْنَت رَبِّي َخَشَع لََك َسْمِعي وََبَصرِي وَُمخِّي َوَعظْاِمي َوَم

ِة قَالَ اللَُّهمَّ َربََّنا لَكَ الَْحْمُد ِملْءَ قََدِمي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني َوكَانَ إِذَا َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ ِفي الصَّالَةِ الَْمكُْتوَب
  السَّمََواِت وَِملَْء اَألْرضِ وَِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء بَْعُد

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َحسٌَن

دَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، َح -١٢٩٥
ِفي الرُّكُوعِ خَاصَّةً ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ بَِهذَا اِإلْسَناِد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َركََع قَالَ مِثْلَ قَْولِ َحجَّاجٍ 

  ُدونَ غَْيرِِه َوَزادَ َرْوٌح َوَعظِْمي َوَعصَبِي
ا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََن -١٢٩٦

نِ ُمطِْعمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َناِفعِ ْبنِ ُجبَْيرِ ْب
  اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِذَا َركَعَ ُسْبَحانَ رَبَِّي الَْعِظيمِ ثَالَثَ َمرَّاٍت

ُد ْبُن َمْسلََمةَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ِهَشامٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٢٩٧
لَ َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسلَْمانَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَقَْرَم َعْن أَبِيِه قَا

  الَْعظِيمِ ثَالَثًا وسلم َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه سُْبَحانَ َربَِّي
الْفَْضلِ َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى أَخَْبَرَنا إِبَْراِهيمُ ْبُن -١٢٩٨

م إِذَا َركَعَ أََحُدكُْم ُيسَبُِّح ثَالَثَ مَرَّاٍت فَإِنَّهُ َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسل
  ُيسَبُِّح ِللَِّه ِمْن َجَسِدِه ثَالَثَةٌ وَثَالَثُونَ وَثَالَثُِمئَِة َعظْمٍ وَثَالَثَةٌ وَثَالَثُونَ وَثَالَثُِمئَِة ِعْرقٍ



هِيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاقُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِبَْرا -١٢٩٩
ذَا قَالَ أََحدُكُْم ِفي ْبُن َيزِيَد َعْن َعْوِن ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِ

  َحانَ رَبَِّي الَْعِظيمِ ثَالَثَ َمرَّاٍت فَقَْد َتمَّ ُركُوُعُه َوذَِلَك أَْدَناُهُركُوِعِه سُْب

ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ  -١٣٠٠
ُسبُّوحٌ َتاَدةَ َعْن ُمطَرٍِّف َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه ُشْعَبةُ َعْن قَ

  قُدُّوٌس َربُّ الَْمالَِئكَِة وَالرُّوحِ
طَرٍِّف َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت كَانَ َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه قَالَ َوَحدَّثَنِي ِهَشاٌم صَاِحُب الدَّْسَتوَاِئيِّ َعْن قََتاَدةَ َعْن ُم -١٣٠١
  َوُسجُودِِه

  قُلُْت ِلُسلَْيَمانَ ْبنِ َحْربٍ ُشْعَبةُ َيقُولُ َحدَّثَنِي ِهَشاٌم قَالَ كَذَا قَالَ

  ما جاء يف صفة الركوع والسجود
ثََنا أَُبو َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر اَألْحَمُر َعْن َحارِثَةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّ -١٣٠٢

  صَابِِعِه الِْقْبلَةََعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسَجَد اْسَتقَْبلَ بِأَ
دَّثََنا أَبِي ، ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَصَْبغَ ْبنِ الْفََرجِ ، َحَحدَّ -١٣٠٣

ْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ ا
  وسلم كَانَ إِذَا َسَجَد َيَضُع َيَدْيِه قَْبلَ ُركْبََتيِْه

زِيزِ ْبنُ َنا َعْبدُ الَْعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َمْحُمودُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثَ -١٣٠٤
قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى  ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي الزِّنَاِد َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ

  ُرْك ُبرُوَك الْبَعِريِاهللا عليه وسلم إِذَا َسَجَد أََحُدكُْم فَلَْيَضعْ َيَدْيِه قَْبلَ رِْجلَْيِه ، َوالَ يَْب
ِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو ثَابٍِت ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْي -١٣٠٥

ِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسَجَد أََحُدكُْم فَلَْيَضعْ َيَدْيِه قَْبلَ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا بِإِْسَناِد
  ُركَْبَتْيِه ، َوالَ َيْبُركْ ُبُروَك الَْجَملِ

اْبُن ُعلَيَّةَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ -١٣٠٦
  اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الْحَْمُد قَالَ قَالَ ُمَحمَّدٌ إِذَا قَالَ اِإلَماُم َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه قَالَ َمْن َخلْفَُه َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه

ا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيُد َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََن -١٣٠٧
يِه َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا شَرِيٌك َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ َعْن أَبِ
  لَ رُكَْبَتيِْهقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسَجَد َتقَعُ ُركَْبتَاُه قَْبلَ َيَدْيِه وَإِذَا َرفَعَ َرفََع َيَدْيِه قَْب

  َوقَالَ اْبُن أَبِي َداُوَد َوَضَع ُركْبََتْيِه قَْبلَ َيَديِْه
لَْم ُيَحدِّثْ بِِه َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ غَْيُر شَرِيٍك َوَشرِيٌك لَْيَس بِالْقَوِيِّ ِفيَما َتفَرََّد بِِه َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ َعْن َشرِيٍك َو

  َيَتفَرَُّد بِِه َواللَُّه أَْعلَُم
ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْعالَُء -١٣٠٨

بِإِْبَهاَمْيهِ  َحفُْص ْبُن ِغَياٍث َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ َعْن أََنسٍ قَالَ َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَبَّرَ َحتَّى َحاذَى



َمْوِضِعِه ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسهُ َحتَّى اْستَقَرَّ كُلُّ ِمفَْصلٍ ِمْنُه ِفي َمْوِضِعِه ، ثُمَّ أُذَُنْيِه ، ثُمَّ رَكََع حَتَّى اْسَتقَرَّ كُلُّ ِمفَْصلٍ ِمْنُه ِفي 
  اْنَحطَّ بِالتَّكْبِريِ فََسَبقَْت رُكَْبَتاهُ َيَديِْه

  َتفَرََّد بِِه الَْعالَُء ْبُن إِْسَماعِيلَ َعْن َحفْصٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد وَاللَُّه أَْعلَُم
  ستراحةجلسة اال

يُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َعْن أَ -١٣٠٩
إِنِّي ُألَصلِّي َوَما أُرِيُد الصَّالَةَ وَلَِكنِّي أُرِيُد أَنْ أُرَِيكُْم  قَالَ َجاَءَنا أَُبو ُسلَْيَمانَ مَاِلُك ْبُن الُْحَويْرِِث َمْسجَِدَنا فَقَالَ وَاللَِّه

  السَّْجَدِة اآلِخرَِةكَْيَف َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي قَالَ فَقََعَد ِفي الرَّكَْعِة األُولَى ِحَني َرفََع رَأَْسُه ِمَن 
  َوكَذَِلَك َما بَْعدَُه َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح ثَابٌِت

ْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدٍ الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َع -١٣١٠
ُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيَصلِّي َوكَانَ إِذَا كَانَ ِفي الرَّكَْعةِ أَبِي ِقالََبةَ َعْن َماِلكِ ْبنِ الُْحوَْيرِِث اللَّْيِثيِّ قَالَ رَأَْي
  األُولَى أَوِ الثَّاِلثَِة لَْم يَْنَهْض َحتَّى َيْسَتوَِي قَاِعدًا

  َهذَا َصحِيٌح

  تقدمي األكرب يف الصالة
ٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِع -١٣١١

وَب ُشْعَبةُ َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء َوأَيُّ الِْمسَْورِ الزُّْهرِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الَْولِيِد الْقَُرِشيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا
أََحُدُهَما َوَصاِحبٌ لَُه َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن َماِلِك ْبنِ الْحَُوْيرِثِ أَبِي ُسلَْيَمانَ أَنَُّهْم أََتُوا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ا أَكَْبُركَُما َوَصلُّوا كََما رَأَْيُتُمونِي أَُصلِّيأَيُّوُب أَْو خَاِلٌد فَقَالَ لَُهَما إِذَا َحَضَرِت الصَّالَةُ فَأَذَِّنا َوأَِقيَما َولَْيُؤمَّكَُم
  َهذَا َصحِيٌح
ثََنا اْبُن جَُرْيجٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّ -١٣١٢

  قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنْ َسرَّكُمْ أَنْ ُتَزكُّوا َصالََتكُْم فَقَدِّمُوا أِخيَاَركُْم َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ
  ُهَو خَاِلُد ْبُن إِْسَماِعيلَ َضِعيٌف، أَُبو الَْولِيِد 

  من أدرك ركعة من الصالة
دُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ رِْشِديَن ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسوَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا أَْحَم -١٣١٣

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َوَحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ : َوُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ 
َسلََمةَ َعْن أَبِي  اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن ُحَمْيٍد َعْن قُرَّةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ أَخَْبرَنِي أَُبو أَخَْبَرَنا

  َها قَْبلَ أَنْ ُيقِيَم اِإلَماُم ُصلْبَُهُهَرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَْدَرَك َركَْعةً ِمَن الصَّالَِة فَقَْد أَْدَركَ
ا َناِفعُ ْبُن َيزِيَد َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََن -١٣١٤

  ْن زَْيِد ْبنِ أَبِي الِْعتَابِ َواْبنِ الَْمقُْبرِيَِّيحَْيى ْبُن أَبِي ُسلَْيَمانَ الَْمَدنِيُّ َع

وا ، َوالَ َتُعدُّوَها َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا جِئُْتْم إِلَى الصَّالَِة َوَنْحُن ُسُجوٌد فَاْسُجُد
  َوَمن أَْدَرَك الرَّكَْعةَ فَقَْد أَْدَرَك الصَّالَةَ



  باب لزوم إقامة الصلب يف الركوع والسجود
ُد اهللاِ ْبُن إِْدرِيسَ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ إِْمالًَء ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا عَْب -١٣١٥

َسعِيٍد الْمَازِنِيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن ُعَماَرةَ َعْن أَبِي َمْعَمرٍ َعْن أَبِي  َوَوِكيُع ْبُن الْجَرَّاحِ وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحمَّاُد ْبُن
  َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َصالَةَ ِلَرُجلٍ الَ ُيِقيمُ ُصلَْبُه ِفي الرُّكُوعِ َوالسُّجُوِد

  ٌحَهذَا إِْسَنادٌ ثَابٌِت َصحِي
 َوأَُبو أَُساَمةَ َحدَّثََنا َبْدُر ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ اَألْحَمِسيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوُعبَْيُد اِهللا -١٣١٦

  ُتْجزُِئ َصالَةٌ الَ ُيقِيُم الرَُّجلُ ِمثْلَُه َوالُْمَحارِبِيُّ َوَيعْلَى َعنِ اَألْعَمشِ بِإِْسَناِدِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ

  باب وجوب وضع اجلبهة واألنف
حَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ْبُن الُْمهَْتِدي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َخلٍَف الدَِّمْشِقيُّ َوَحدَّثََنا ُم -١٣١٧

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بُْن : ، قَاالَ ، نِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الَْمِلِك أَْحَمُد ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمَحمٍَّد الْقَُرِشيُّ بِِدَمْشَق ْبنِ َسِعيٍد الَْهْمذا
ْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َناِشبُ ْبُن َعْمرٍو الشَّيَْبانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمقَاِتلُ ْبُن َحيَّانَ َع

ِذِه ضَِعي أَنْفَكِ أَْبَصَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْمرَأَةً ِمْن أَْهِلِه ُتَصلِّي ، َوالَ َتَضُع أَْنفََها بِاَألْرضِ فَقَالَ َيا َه
  أَْنفَهُ بِاَألْرضِ َمَع َجبَْهِتِه ِفي الصَّالَِةبِاَألْرضِ فَإِنَُّه الَ َصالَةَ ِلَمْن لَْم َيَضْع 

  َناِشبٌ َضِعيٌف ، َوالَ َيِصحُّ ُمقَاِتلٌ َعْن ُعْرَوةَ
َبةُ َعْن ، َحدَّثََنا ُشْع َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ -١٣١٨

 أَْنفَُه َعلَى َعاِصمٍ اَألحَْولِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َصالَةَ ِلَمْن لَْم َيَضْع
  اَألْرضِ

  َرَواُه غَْيُرُه َعْن ُشْعَبةَ َعْن َعاِصمٍ َعْن ِعكْرَِمةَ ُمْرَسالً
 ، َحدَّثََنا ِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الْجَرَّاُح ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيَُّحدَّثََنا َعْبُد ا -١٣١٩

ُيَصلِّي َما ُيصِيُب َعاِصٌم اَألحَْولُ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوَرأَى َرُجالً 
  أَْنفَُه ِمَن اَألْرضِ فَقَالَ الَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُيصِيُب أَْنفَُه ِمَن اَألْرضِ َما ُيِصيُب الَْجبَِني

  َمةَ ُمْرَسلرِقَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ لَْم ُيسْنِْدُه َعْن ُسفَْيانَ َوشُْعَبةَ إِالَّ أَُبو قَُتْيَبةَ وَالصََّواُب َعْن َعاِصمٍ َعْن ِعكْ

دَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز أَُبو َبكْرٍ َوَجَماَعةٌ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َح -١٣٢٠
انَ َيا أََبا ُنَعْيمٍ َما لََك الَ ُتَمكُِّن َجبَْهَتَك وَأَْنفََك ِمَن َعيَّاشٍ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا قَالَ قُلُْت ِلَوْهبِ ْبنِ كَْيَس

أَْعلَى َجْبَهِتهِ اَألْرضِ قَالَ ذَِلكَ أَنِّي َسِمْعُت جَابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْسُجُد بِ
  َعلَى ِقَصاصِ الشَّعَرِ

  َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُعبَْيِد اِهللا َعْن َوْهبٍ َولَْيَس بِالْقَوِيِّ َتفَرََّد بِِه

  باب صفة اجللوس للتشهد وبني السجدتني
ا أَحَْمُد َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ َوَحدَّثََن: َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْعبَّاسِ َوبُْندَاٌر ، قَاالَ  -١٣٢١

َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، : ، قَالَ  -َواللَّفْظُ ألَبِي ُموَسى  -ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى 
 ْبنِ ُعَمَر َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر قَالَ ُسنَّةُ الصَّالَِة أَنْ َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر َعنِ الْقَاِسمِ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا



  َتفْتَرَِش الُْيسَْرى َوتَْنِصَب الُْيْمَنى
  َتفَرََّد بِِه َعْبدُ الَْوهَّابِ

 -ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ الْعَبَّاسِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ُمَحمَُّد ْبُن الْمُثَنَّى ، َو -١٣٢٢
َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ قَالَ َسمِْعُت َيْحَيى ْبَن سَِعيٍد َيقُولُ َسِمْعُت الْقَاِسَم َيقُولُ أَْخبََرنِي َعْبدُ : َواللَّفْظُ ألَبِي ُموَسى ، قَاالَ 

  ُعَمَر َيقُولُ ِمْن ُسنَِّة الصَّالَِة أَنْ ُتْضجَِع الُْيسَْرى َوتَْنِصَب الُْيْمَنى اِهللا ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه َسِمَع اْبَن
اْبنِ ُعَمَر قَالَ ُسنَّةُ  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ -١٣٢٣
  أَنْ َتفْتَرَِش الُْيْسَرى وََتْنِصبَ الُْيمَْنى الصَّالَِة

  َهِذِه كُلَُّها ِصحَاٌح لَْم َيْروَِها إِالَّ الثَّقَِفيُّ

  باب صفة التشهد ووجوبه واختالف الروايات فيه
ِلٍد اَألْحَمُر َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ َعْن َعاِمرِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو َخا -١٣٢٤

َشهُّدِ َيَضعُ َيَدهُ َعْبِد اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َجلََس َيْدُعو َيْعنِي ِفي التَّ
ُع اإلِْبَهاَم َعلَى الُْوسْطَى وََيَضُع َيَدُه الُْيْسَرى َعلَى فَِخِذِه الُْيسَْرى َوُيلِْقُم كَفَُّه الُْيمَْنى َوُيِشُري بِإِْصَبِعِه السَّبَّاَبِة وََيَض

  الُْيْسَرى فَِخذَُه الُْيْسَرى
َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ  -١٣٢٥

َما ُيَعلُِّمَنا الْقُْرآنَ ْبنِ ُجَبْيرٍ َوطَاوُوسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد كَ
بَاُت ِللَِّه َسالٌَم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه َسالٌَم َعلَْيَنا َوكَانَ َيقُولُ التَِّحيَّاُت الْمَُباَركَاُت الصَّلَوَاُت الطَّيِّ

  َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني أَْشَهدُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

ْبنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ َنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد َحدَّثَ -١٣٢٦
أََبا الزَُّبْيرِ َحدَّثَُه َعْن َعطَاٍء َوطَاُووسٍ  رِْشِديَن ْبنِ َسْعدٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن الْحَارِثِ أَنَّ

تَِّحيَّاُت الُْمَبارَكَاتُ َوَسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَعلُِّمَنا التََّشهُّدَ ال
ه َها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا وََبَركَاُتُه السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحنيَ أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََوالطَّيَِّباُت ِللِِّه السَّالَُم َعلَْيَك أَيُّ

  إِالَّ اللَُّه َوأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا َعْبَدُه َوَرُسولُه

ًء ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اهللاِ الَْمْخُزوِميُّ َسِعيدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد ْبنِ َصاِعٍد إِْمالَ -١٣٢٧
ُد السَّالَُم  ُيفَْرَض التَّشَهُّْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ َوَمْنُصورٍ َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ كُنَّا َنقُولُ قَْبلَ أَنْ

للََّه َتعَالَى ُهوَ َعلَى اِهللا السَّالَُم َعلَى جِبْرِيلَ َومِيكَاِئيلَ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ تَقُولُوا َهكَذَا فَإِنَّ ا
ْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه السَّالَُم َعلَْيَنا السَّالَُم وَلَِكْن قُولُوا التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيَِّباتُ السَّالَُم َعلَ

  َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني أَْشَهدُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

ْبُن أَبِي َداُوَد السجستاين ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن أَْسبَاٍط َوَعْبُد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -١٣٢٨
َمَنا َرُسولُ اهللاِ  قَالَ َعلَّْبُن الُْمبَاَرِك َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِيِه َوَمْنصُوٌر وَاَألْعَمُش َوَحمَّاٌد َوُمِغَريةُ َعْن َشِقيقٍ َعْن َعْبِد اِهللا



  صلى اهللا عليه وسلم التَّشَهَُّد التَِّحيَّاُت ِللَِّه ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه
 َسِمْعُت ُمَجاِهًدا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُشْعَبةَ َعْن أَبِي بِْشرٍ -١٣٢٩

ُت وَالطَّيِّبَاتُ دِّثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَالَ ِفي التََّشهُّدِ التَّحِيَّاُت ِللَِّه الصَّلَوَاُيَح
الَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اهللاِ الصَّاِلِحنيَ السَّ -قَالَ اْبُن ُعَمَر زِْدُت ِفيَها وََبَركَاُتهُ  -السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اهللاِ 

  ًدا َعْبُدُه َوَرسُولُُهأَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه قَالَ اْبُن ُعَمَر َوزِْدُت ِفيَها َوْحَدهُ الَ شَرِيَك لَُه وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمَّ
  ِعِه اْبُن أَبِي َعِديٍّ َعْن ُشْعَبةَ َوَوقَفَُه غَْيُرُهَماَوقَْد َتاَبَعُه َعلَى َرفْ، َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح 

ةُ ْبُن ُمْصَعبِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ السُّكَّرِيُّ ، َحدَّثََنا َخارَِج -١٣٣٠
مَّدِ ْبنِ أَبِي ُعثَْمانَ الْغَازِي أَُبو َسعِيٍد النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْعبَّاسِ ُمحَمَُّد ْبُن َعْبدِ َخارَِجةَ َوَحدَّثَنِي أَحَْمُد ْبُن ُمَح

ةُ ْبُن ُمْصَعبٍ َعْن َخارَِج الرَّْحَمنِ الدَّغُوِليُّ ، َحدَّثََنا خَارَِجةُ ْبُن ُمْصَعبِ ْبنِ خَارَِجةَ ، َحدَّثََنا ُمِغيثُ ْبُن ُبدَْيلٍ ، َحدَّثََنا
ُمَنا التَّشَهَُّد ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَعلِّ

َوَرْحَمةُ اِهللا وََبَركَاُتهُ السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحنيَ  التَِّحيَّاُت الطَّيِّبَاُت الزَّاِكَياُت ِللَِّه السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ
َصلِّي َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، ثُمَّ ُي

  وسلم
  َهذَا لَفْظُ اْبنِ أَبِي ُعثَْمانَ ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ َوخَارَِجةُ َضِعيفَاِن

ثََنا الْوَِليُد ْبنُ َحدَّثََنا أَبو َبكْر عَْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َوزِيرٍ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّ -١٣٣١
 كََتَب ِلي ِفي اْبُن لَهِيَعةَ أَْخبََرنِي َجْعفَُر ْبُن رَبِيَعةَ َعْن َيْعقُوَب ْبنِ اَألَشجِّ أَنَّ َعْونَ ْبَن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعْتَبةَ ُمْسِلمٍ أَْخَبرَنِي

َخذَ بَِيِدِه فََعلََّمُه َوَزَعَم لَُه أَنَّ َرسُولَ التََّشهُِّد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ وَأََخذَ بَِيِدي َوَزَعَم أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَ
  كَاُت ِللَِّهاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََخذَ بَِيِدِه فََعلََّمُه التََّشهَُّد التَِّحيَّاُت ِللَِّه الصَّلَوَاُت الطَّيِّبَاُت الْمَُباَر

  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن وَاْبُن لَهِيَعةَ لَْيَس بِالْقَوِيِّ

َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْمِقَْدامِ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر قَالَ  -١٣٣٢
َع أَبِي ُموَسى فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه قََتاَدةَ َعْن أَبِي غَالَّبٍ َعْن ِحطَّانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الرَّقَاِشيِّ أَنَُّهمْ َصلَّْوا َم

ْندَ الْقَْعَدِة فَلَْيكُْن ِمْن قَْولِ وسلم َخطَبََنا َوكَانَ ُيَبيُِّن لََنا َصالَِتَنا َوُيَعلُِّمَنا سُنََّتَنا فَذَكََر الَْحِديثَ َوقَالَ ِفيِه فَإِذَا كَانَ ِع
ى ِعَباِد اهللاِ بَاُت الصَّلَوَاُت ِللَِّه السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَأََحِدكُْم التَِّحيَّاُت الطَّيِّ

ُه َوَرُسولُهُ َزاَد ِفيِه َعلَى أَْصَحابِ قََتاَدةَ الصَّاِلِحَني أَْشَهدُ أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ شَرِيكَ لَُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُد
  َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه

  َوَخالَفَُه ِهَشاٌم َوَسِعيٌد َوأََبانُ َوأَُبو َعوَاَنةَ َوغَْيُرُهْم َعْن قََتاَدةَ َوَهذَا إِسَْناٌد َحَسٌن مُتَِّصلٌ

ْبنِ زَِيادٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ َوأَحَْمُد ْبُن َمْنصُورِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد -١٣٣٣
ُبو يٍّ الُْجعِْفيُّ َوَحدَّثََنا أَرَاِشٍد وَأَْحَمُد ْبُن َمْنصُورِ ْبنِ سَيَّارٍ َوَعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد َوغَْيُرُهْم قَالُوا ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِل
ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثَنَا َصاِلحٍ َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َهاُرونَ اَألْصَبَهانِيُّ أَْخبََرَنا أَُبو َمْسُعوٍد َوَحدَّثََنا الْقَاِضي الْ

ِليٍّ الُْجعِْفيُّ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َع: أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، قَاالَ 
سلم بَِيِدي فََعلََّمنِي ُمَخْيِمَرةَ قَالَ أََخذَ بَِيِدي َعلْقََمةُ َوقَالَ أََخذَ بَِيِدي عَْبُد اِهللا َوقَالَ أََخذَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و



َعلَْيَنا اتُ ِللَِّه َوالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا وََبَركَاُتُه السَّالَُم التََّشهَُّد ِفي الصَّالَِة التَِّحيَّ
  ولُُهَوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني أَْشَهدُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُس

  َتاَبَعُه اْبُن َعْجالَنَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن أََبانَ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الْحُرِّ

ُج ْبُن رِْشِديَن َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َحجَّا -١٣٣٤
ُن أَيُّوَب قال اْبنِ َعْجالَنَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم عن َيحَْيى ْبَحْيَوةَ َعنِ 

  َحدَّثَنِي اْبُن َعْجالَنَ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه
تَ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ فََزاَد ِفي آِخرِِه كَالًَما َوُهَو قَْولُُه إِذَا قُلَْت َهذَا أَْو فََعلَْت َهذَا فَقَْد قََضْي َوَرَواهُ ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ

لَْحدِيِث َوَوَصلَُه بِكَالَمِ اَصالََتَك فَإِنْ ِشئَْت أَنْ َتقُوَم فَقُْم َوإِنْ ِشئَْت أَنْ َتقُْعَد فَاقُْعْد وََأَْدَرَجهُ َبْعضُُهْم َعْن ُزَهْيرٍ ِفي 
ُه أَْشَبهُ بِالصَّوَابِ ِمْن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوفََصلَُه َشَباَبةُ َعْن ُزَهْيرٍ َوَجَعلَُه ِمْن كَالَمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد َوقَْولُ

اْبَن ثَوَْبانَ َروَاُه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ كَذَِلَك َوَجَعلَ آِخَرهُ  قَْولِ َمْن أَْدَرَجُه ِفي َحدِيِث النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َألنَّ
َيتِهِْم َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ ِمْن قَْولِ اْبنِ َمْسُعوٍد َوِالتِّفَاقِ ُحَسْينٍ الُْجْعِفيِّ وَُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ َوُمَحمَّدِ ْبنِ أََبانَ ِفي رِوَا

ْبنِ َمْسُعودٍ ِذكْرِِه ِفي آِخرِ الَْحِديِث َمَع اتِّفَاقِ كُلِّ َمْن َرَوى التََّشهَُّد َعْن َعلْقََمةَ َوَعْن غَْيرِِه َعْن َعْبِد اِهللا  َعلَى َتْرِك
  َعلَى ذَِلَك وَاللَُّه أَْعلَُم

  فَأَمَّا َحدِيثُ َشبَاَبةُ َعْن ُزَهيْرٍ
مٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ْبُن سَوَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا به إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَح -١٣٣٥

  َخْيثََمةَ ُزَهْيرُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الُْحرِّ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَخْيِمَرةَ قَالَ

لَ أََخذَ َعْبدُ اِهللا ْبُن َمْسعُوٍد بَِيِدي َوقَالَ أََخذَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِيِدي فََعلََّمنِي أََخذَ َعلْقََمةُ بَِيِديَ وقَا
الَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اهللاِ رَكَاُتُه السَّالتََّشهُّدَ التَّحِيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلََواُت وَالطَّيِّبَاُت السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبُِي َوَرْحَمةُ اِهللا َوَب
ذَا قُلَْت ذَِلَك فَقَْد قََضْيَت َما الصَّاِلِحَني أَْشَهدُ أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه قَالَ َعْبُد اِهللا فَإِ

قُْم َوإِنْ ِشئْتَ أَنْ َتقُْعَد فَاقُْعْد َشَباَبةُ ِثقَةٌ َوقَْد فََصلَ آِخَر الَْحِديثِ َجَعلَُه ِمْن َعلَْيَك ِمَن الصَّالَِة فَإِنْ ِشئْتَ أَنْ َتقُوَم فَ
  ُه أَْعلَُمكَالَْم اْبنِ َمْسُعوٍد َوُهَو أََصحُّ ِمْن رِوَاَيِة َمْن أَْدَرَج آِخَرُه ِفي كَالَمِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َواللَّ

ْن كَالَمِ اْبنِ ُه غَسَّانُ ْبُن الرَّبِيعِ فَرََواُه َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ كَذَِلَك َوجََعلَ آِخرَ الَْحِديِث ِمَوقَْد َتاَبَع
  َمْسُعوٍد َولَمْ َيْرفَْعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُم -١٣٣٦
َن َمْسُعوٍد أََخذَ ِدي َوزََعَم أَنَّ اْبْبُن ُمَعاوَِيةَ أَُبو َخْيثََمةَ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَخْيمَِرةَ قَالَ أََخذَ َعلْقََمةُ بَِي

لَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت السَّالَُم بَِيِدِه َوَزَعَم أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََخذَ بَِيِدِه فََعلََّمُه التََّشهُّدَ التَّحِيَّاُت ِللَِّه وَالصَّ
لَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني أَْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه السَّالَُم َع

ئْتَ  أَنْ َتقُوَم فَقُْم َوإِنْ ِشُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، ثُمَّ قَالَ إِذَا قَضَْيَت َهذَا أَْو فََعلَْت َهذَا فَقَْد قََضْيتَ َصالََتَك فَإِنْ شِئَْت
  أَنْ َتجِْلَس فَاْجِلْس

بَاَبةُ َعْن ُزَهْيرٍ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َوأَمَّا َحِديثُ اْبنِ ثَوَْبانَ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ الَِّذي َروَاُه َعْنُه غَسَّانُ ْبُن الرَّبِيعِ بُِمَتاَبَعةِ َش
  الْحُرِّ



نِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الْكميِت ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن الرَّبِيعِ َوَحدَّثََنا بِِه فََحدَّثََنا بِِه َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْب -١٣٣٧
ُن َعِليِّ ْبنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبُن َعِليٍّ الْحَرَّانِيُّ َوُعَمُر ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ُمَحمٍَّد الُْمَعدِّلُ وَآَخُرونَ قَالُوا 
ُحرِّ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَخْيمَِرةَ الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن الرَّبِيعِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَابِِت ْبنِ ثَْوَبانَ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الْ

بَِيِد َعلْقََمةَ َوأََخذَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِيِد اْبنِ َمْسُعودٍ  أَنَُّه َسِمَعُه َيقُولُ أََخذَ َعلْقََمةُ بَِيِدي وَأََخذَ اْبُن َمْسُعوٍد
لَى ةُ اِهللا َوَبرَكَاُتُه السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعفََعلََّمُه التََّشهُّدَ التَّحِيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَم

قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد إِذَا فََرغَْت ِمْن َهذَا ِعَباِد اهللاِ الصَّاِلِحَني أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، ثُمَّ 
  فَقَْد فََرغَْت ِمْن َصالَِتَك فَإِنْ ِشئَْت فَاثُْبْت َوإِنْ شِئَْت فَاْنَصرِْف

  باب ِذكْرِ ُوُجوبِ الصَّالَِة َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي التََّشهُِّد َواخِْتالَفِ الرَِّواَياِت ِفي ذَِلَك
ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، ا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن صَاِلحٍ الَْخيَّاطُ ، َحدَّثََن -١٣٣٨

  قَالَ -أَْو أَُبو َمْعَمرٍ  -َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ُمَجاِهٍد قال َحدَّثَنِي ُمَجاِهٌد قال أََخذَ بَِيِدي اْبُن أَبِي لَْيلَى 

كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقَُرآِن التَّحِيَّاُت ِللَّهِ  َعلََّمنِي اْبُن َمْسُعوٍد التََّشهَُّد َوقَالَ َعلََّمنِيِه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
 اهللاِ الصَّاِلِحَني أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت السَّالَُم َعلَى النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد

آلِ إِبَْراهِيَم إِنَّكَ َوأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمحَمٍَّد َوَعلَى آلِ َبْيِتِه كََما َصلَّْيَت َعلَى إِالَّ اللَُّه 
كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراهِيَم إِنَّك َحمِيٌد  َحِميٌد َمجِيٌد اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَْيَنا َمعَُهْم اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَى ُمحَمٍَّد َوَعلَى آلِ َبْيِتِه

لسَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اِهللا َمجِيدٌ اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَْيَنا َمَعُهمْ َصلََواتُ اِهللا َوَصالةُ الُْمْؤِمنَِني َعلَى ُمَحمٍَّد النَّبِيِّ األُمِّيِّ ا
  َوَبَركَاتُُه

  ولُ إِذَا َسلََّم فََبلَغَ َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني فَقَْد َسلََّم َعلَى أَْهلِ السََّماِء واَألْرضِقَالَ َوكَانَ ُمَجاِهٌد َيقُ
  اْبُن ُمَجاِهٍد ضَِعيُف الَْحِديِث

دَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ سَْعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ أَْحَمدُ ْبُن اَألْزَهرِ ، َح -١٣٣٩
ِفي الصَّالَِة َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا الَْمْرُء الُْمْسِلمُ َصلَّى  -َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق قَالَ َوَحدَّثَنِي 

  -َعلَْيِه ِفي َصالَِتهِ 

 الَْحارِِث التَّْيِميُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ زَْيِد ْبنِ َعْبِد َربِّهِ اَألْنصَارِيِّ أَِخي بِلْحَارِثِ ْبنِ ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ
اهللاِ صلى اهللا عليه لِ الْخَْزَرجِ َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ ُعقَْبةَ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ أَقَْبلَ َرُجلٌ َحتَّى جَلََس َبْيَن َيَدْي َرُسو
ا َنْحُن َصلَّيَْنا ِفي َصالَتَِنا وسلم وََنْحُن ِعْنَدُه فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا أَمَّا السَّالَُم َعلَْيَك فَقَْد َعَرفَْناُه فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك إِذَ

رَُّجلَ لَْم َيْسأَلُْه ، ثُمَّ قَالَ إِذَا َصلَّْيُتْم َعلَيَّ فَقُولُوا اللَُّهمَّ قَالَ فََصَمَت َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى أَْحبَْبَنا أَنَّ ال
َوبَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد النَّبِيِّ  َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد النَّبِيِّ األُمِّيِّ َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم َوَعلَى آلِ إِبَْراهِيَم

  َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراهِيَم َوَعلَى آلِ إِْبَراهِيَم إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد األُمِّيِّ
  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن ُمتَِّصلٌ

بٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ كَْع -١٣٤٠
أَبِي ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُعثَْمانَ الْخَزَّاُز َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا 

َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا بَُرْيَدةُ  ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َشِمرٍ َعْن َجابِرٍ َعْن



َسلِّْم َعلَى بَِياِء اِهللا َوُرُسِلِه َوإِذَا جَلَْسَت ِفي َصالَِتَك ، فَالَ َتْتُركَنَّ الصَّالَةَ َعلَيَّ فَإِنََّها َزكَاةُ الصَّالَِة َوسَلِّْم َعلَى َجِميعِ أَْن
  ِعَباِد اهللاِ الصَّاِلحَِني

ْيُن ْبُن الَْحكَمِ َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِعيَسى الْكَاِتُب ِمْن أَْصلِ ِكتَابِِه ، َحدَّثََنا الُْحَس -١٣٤١
الَْخزَّاُز ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َشِمرٍ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ َسِمْعتُ  ْبنِ ُمْسِلمٍ الْحَِبرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُعثَْمانَ

ةٌ إِالَّ بِطَُهورٍ َمْسرُوَق ْبَن اَألْجَدعِ َيقُولُ قَالَْت َعاِئَشةُ إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ُتقَْبلُ َصالَ
  َعلَيََّوبِالصَّالَِة 

  َعْمُرو ْبُن َشِمرٍ َوَجابُِر الُْجْعِفيُّ َضِعيفَاِن
 ْبُن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ -١٣٤٢

َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه سَْهلِ ْبنِ سَْعٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َصالَةَ ِلَمْن لَمْ ُيَصلِّ َعْبُد الُْمَهْيِمنِ ْبُن َعبَّاسٍ 
  َعلَى َنبِيِِّه صلى اهللا عليه وسلم

  َعْبُد الُْمَهْيِمنِ ْبُن َعبَّاسٍ لَْيَس بِالْقَوِيِّ

ِعيٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َنجِيحٍ الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُصبَْيحٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َس -١٣٤٣
ارِيِّ قَالَ أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصَعْن ُسفَْيانَ ْبنِ إِبَْراِهيمَ الْحَرِيرِيِّ َعْن َعْبِد الُْمْؤِمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي َجْعفَرٍ َعْن 

  َبلْ ِمنُْهقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َصلَّى َصالَةً لَْم ُيَصلِّ ِفيَها َعلَيَّ ، َوالَ َعلَى أَْهلِ َبيِْتي لَمْ ُتقْ
  َجابِرٌ َضِعيٌف وَاْخُتِلَف َعنُْه

َسُن ْبُن َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى أَْخبَرَََنا إِْسرَائِيلُ َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا الَْح -١٣٤٤
ى آلِ ُمَحمٍَّد َما رَأَْيُت أَنَّ َجابِرٍ َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعِليٍّ َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ قَالَ لَوْ َصلَّْيُت َصالَةً الَ أَصَلِّي ِفيَها َعلَ

  ِتي َتِتمَُّصالَ
ِديُّ أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيْحَيى الطَّلِْحيُّ بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي ُموَسى الْكِْن -١٣٤٥

رٍ قَالَ قَالَ أَُبو َمْسعُوٍد َما َصلَّْيتُ َصالَةً الَ أَُصلِّي َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر ، َحدَّثََنا َجابٌِر َعْن أَبِي َجْعفَ
  ِفيَها َعلَى ُمَحمٍَّد إِالَّ ظََنْنُت أَنَّ َصالَِتي لَمْ َتِتمَّ

  باب السالم يف الصَّالَة
ْبدُ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َع -١٣٤٦

وسلم أَنَُّه كَانَ ُيسَلُِّم  الزُّْهرِيُّ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعٍد َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه
  َوَعْن َيسَارِِه حَتَّى يَُرى َبيَاُض َخدِِّه َعْن َيِمينِِه َحتَّى يَُرى َبيَاُض َخدِِّه

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح
َحدَّثََنا أَُبو الْفَْضلِ فَضَالَةُ ْبنُ : َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َبْدُر ْبُن الَْهْيثَمِ الْقَاِضي وََيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، قَاالَ  -١٣٤٧

الَ كَانَ الْكُوفَِة ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالْفَْضلِ التَِّميِميُّ بِ
ُيَرى َبيَاُض َخدِِّه األَْيَسرِ  النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسلََّم َعْن َيِمينِِه ُيَرى َبيَاُض َخدِِّه اَألْيَمنِ َوإِذَا َسلََّم َعْن ِشَماِلِه

  َوكَانَ َتْسِليُمُه السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اِهللا السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اِهللا



وَسى ، َحدَّثََنا الُْحَسْينُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ عَْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُم -١٣٤٨
ى اهللا عليه وسلم ْبُن َواِقٍد َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ اَألْسَوِد َوَعلْقََمةَ َوأَبِي اَألْحَوصِ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صل

  َر إِلَى َبيَاضِ َخدِِّه َوَعْن ِشَمالِِهكَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اهللاِ َحتَّى ُيْنظَ
َورََواُه ُزهَْيٌر َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد َعْن أَبِيِه َوَعلْقََمةَ َعْن ، اْخُتِلَف َعلَى أَبِي إِْسَحاَق ِفي إِْسنَاِدِه 

  َعْبِد اِهللا َوُهَو أَْحَسُنُهَما إِْسَنادًا
ْيٌر َعْن أَبِي دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد الرَُّؤاِسيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهَح -١٣٤٩

َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْسحَاَق َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألسَْوِد َعْن أَبِيِه َوَعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ أََنا َرأَْيُت 
ْحَمةُ اهللاِ السَّالَُم َعلَْيكُمْ ُيكَبُِّر ِفي كُلِّ َرفْعٍ وََوْضعٍ َوِقَيامٍ َوقُُعوٍد َوُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيَسارِِه السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَر

  ا َبكْرٍ َوُعَمَر َيفَْعالَِن ذَِلَكحَتَّى ُيَرى َبيَاُض َخدِِّه َوَرأَْيُت أََب، َوَرْحَمةُ اِهللا 

ْيٍث َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد َعْن ُحَر -١٣٥٠
  كَانَ ُيسَلُِّم َتْسِليمََتْينِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم

َنا أَُبو سَِعيٍد الُْمَؤدِّبُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبغَوِيُّ َحدَّثَنا مَْنُصوُر ْبُن أَبِي مَُزاِحمٍ ، َحدَّثَ -١٣٥١
اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َما َنِسيُت ِمَن اَألشَْياِء فَلَْم أَْنَس َتْسِليمَ َرسُولِ اِهللا َعْن َزكَرِيَّا َعنِ الشَّعْبِيِّ َعْن َمْسُروقٍ َعْن َعْبِد 

ْحَمةُ اِهللا ، ثُمَّ قَالَ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الصَّالَِة َعْن َيِمينِِه َوِشَماِلهِ السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اِهللا السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَر
  أَْنظُُر إِلَى َبيَاضِ َخدَّيِْهكَأَنِّي 

ْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَساِفرٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّ -١٣٥٢
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ وَاَرهَ : ْسَماعِيلَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوَحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِ

 اِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللاقَالُوا ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ َعْن ُزَهْيرِ ْبنِ ُمحَمٍَّد َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َع
  صلى اهللا عليه وسلم ُيسَلُِّم ِفي الصَّالَِة َتْسِليَمةً َواِحَدةً ِتلْقَاَء َوْجهِِه َيمِيلُ إِلَى الشِّقِّ اَألْيَمنِ قَِليالً

َمْيُموَنةَ َعْن أَبِيِه َعنِ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُنعَْيٌم ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن َعطَاِء ْبنِ أَبِي  -١٣٥٣
َوْجهِِه فَإِذَا الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ جُْنُدبٍ قَالَ كَانَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيَسلُِّم وَاِحَدةً ِفي الصَّالَِة ِقَبلَ 

  َسلََّم َعْن َيِمينِِه َسلََّم َعْن َيَسارِِه
ثََنا َيْحَيى ْبُن َخاِلٍد أَُبو ُسلَْيَمانَ الَْمْخُزوِميُّ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َناِفعٍ الصَّاِئغُ َحدَّثََنا اْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّ -١٣٥٤

لََّم َتْسِليَمةً وسلم َس َعْن َعْبِد الُْمَهْيِمنِ ْبنِ َعبَّاسِ ْبنِ سَْهلٍ السَّاِعِديِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه
  َواِحَدةً َعْن َيِمينِِه ِمَن الصَّالَِة

ثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ ْبُن َحدَّثََنا َيزَْداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َعِتيُق ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّ -١٣٥٥
  هِ أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَسلُِّم َتْسِليَمةً َواِحَدةً الَ يَزِيُد َعلَْيهَاَعبَّاسٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ثََنا أَُبو السَّْعِديُّ َوَحدَّ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا اْبُن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو سُفَْيانَ -١٣٥٦
مٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُعثَْمانَ َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِل

َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمفَْتاُح الصَّالَةِ الُْوُضوُء  َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ



  َوَتْحرُِميَها التَّكْبُِري َوَتْحِليلَُها التَّْسِليُم
  َوقَالَ اْبُن أَبِي َداُوَد الطُُّهوُر

َشبَّةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد اَألْسفَاِطيُّ قَالُوا ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َوُعَمُر ْبُن -١٣٥٧
الَ أَمََرَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن الْقَاِسمِ أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم َعْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ قَ

  ِئمَِّتَنا َوأَنْ ُيَسلَِّم بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍعليه وسلم أَنْ ُنَسلَِّم َعلَى أَ
ثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَبغَوي ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسرَائِيلَ ، َحدَّ -١٣٥٨

  َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ إِذَا قََعَد قَْدَر التََّشهُِّد فَقَْد َتمَّتْ َصالَتُُه أَبِي َعَواَنةَ َعنِ الَْحكَمِ َعْن َعاِصمٍ َعْن
  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوزِيُد ْبُن الُْحبَابِ -١٣٥٩

َحمَِّد ْبنِ دَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن أَبِي َحكِيمٍ كُلُُّهْم َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َح
قَالَ ِمفَْتاُح الصَّالَِة الطُُّهورُ  َعِقيلٍ َعْن ُمَحمَِّد اْبنِ الَْحَنِفيَِّة َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  َوَتْحرُِميَها التَّكْبُِري َوَتْحِليلَُها التَّْسِليُم
ثََنا َيْعقُوُب ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -١٣٦٠
ِد اِهللا ْبنِ زَْيٍد َعنِ ْبنِ أَبِي َصْعَصَعةَ َعْن أَيُّوَب ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َصْعَصَعةَ َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعمِِّه َعْب ُمَحمَِّد

  ِليلَُها التَّْسِليُمالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ افِْتتَاُح الصَّالَِة الطُّهُوُر وََتْحرُِميَها التَّكْبُِري وََتْح

  باب صالة اإلمام وهو ُجُنب أو ُمحِدث
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي : َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -١٣٦١

ةَ ْبنِ زَْيٍد َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيزِيَد َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا َمذُْعورٍ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َعْن أَُساَم
  ُه َيقْطُُرَجاَء َوَرأُْسعليه وسلم َجاَء إِلَى الصَّالَِة فَلَمَّا كَبََّر اْنَصَرَف َوأَْوَمأَ إِلَْيهِْم أَنْ كََما أَْنُتْم ، ثُمَّ خََرَج ، ثُمَّ 

  فََصلَّى بِهِْم فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ إِنِّي كُْنُت جُُنًبا فََنسِيُت أَنْ أَغَْتِسلَ

ثََنا َحدَّثََنا أَبِي ، َحدََّحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َرِشيقٍ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن سَِعيِد ْبنِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ ،  -١٣٦٢
ِه فَكَبََّر َوكَبَّْرَنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َصالَِت

  يُّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَِد اغَْتَسلَ َوَرأُْسُه َيقْطُُر َماًءَمَعُه ، ثُمَّ أََشاَر إِلَى الْقَْومِ كََما أَنُْتْم فَلَْم نََزلْ ِقَياًما حَتَّى أََتاَنا َنبِ
  َخالَفَُه َعْبدُ الَْوهَّابِ الْخَفَّاُف

َنا سَِعيدٌ طَاٍء ، َحدَّثََحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَْخَبرََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َع -١٣٦٣
َر َوكَبََّر َمْن َخلْفَهُ َعْن قََتاَدةَ َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْمزَنِيِّ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ ِفي َصالَِتِه فَكَبَّ

  ى َجاَء َورَأُْسُه َيقْطُُرفَاْنصََرَف فَأََشارَ إِلَى أَْصَحابِِه أَنْ كََما أَْنُتْم فَلَْم َيزَالُوا ِقَياًما َحتَّ
  قَالَ َعْبُد الْوَهَّابِ َوبِهِ َنأُْخذُ

َد َوَحدَّثََنا الُْحَسْينُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ أَبِي الْجَْهمِ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُو -١٣٦٤
َجْعِد َعْن َنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن زَِياِد ْبنِ أَبِي الْْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثَ



ُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُعَبْيِد ْبنِ أَبِي الْجَْعِد َعْن زَِياِد ْبنِ أَبِي الَْجْعِد َعْن َوابَِصةَ أَنَُّه َصلَّى َخلَْف الصَّفِّ فَأََمَر
  ُيِعيَد الصَّالَةَ

اِد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن زَِي -١٣٦٥
  بَِصةَ أَنَّ َرُجالً َصلَّى َخلَْف الصَّفِّ فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ يُِعيَدالَْجْعِد َعْن َعمِِّه ُعَبْيٍد َعْن زَِياٍد َعْن َوا

ُسلَْيَمانَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعتَّابٍ أَُبو ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ ْبنِ  -١٣٦٦
َوْيبِرِ ْبنِ سَِعيٍد ، َعنِ الضَّحَّاِك َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليدِ أَُبو ُيْحِمَد الْكَالَِعيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد اِهللا األَْنَصارِيُّ َعْن ُج

بِقَْومٍ َولَْيَس ُهَو َعلَى ُوُضوٍء فََتمَّْت ِللْقَْومِ  ْبنِ ُمَزاِحمٍ َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ َصلَّى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم
  َوأََعاَد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم

دَّثَنِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َح َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن َداُوَد الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َراَهَوْيِه -١٣٦٧
  َوقَالَ إِذَا َصلَّى اِإلَماُم بِالْقَْومِ َوُهَو َعلَى غَْيرِ ُوُضوٍء أَجَْزأَتْ َصالَةُ الْقَْومِ َوُيِعيُد هَُو، ِعيَسى ْبُن َعْبِد اِهللا بَِهذَا 

ثََنا َجْحَدرِ ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ ْبُن َحدَّ -ُيْعَرُف بِاْبنِ الُْمطَبَِّقيِّ  -َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَِعيدٍ  -١٣٦٨
نَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الَْوِليِد َعْن ِعيَسى ْبنِ إِبَْراِهيَم َعْن ُجوَْيبِرٍ َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُمَزاِحمٍ َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ َعنِ ال

قَْومِ َوُهَو ُجُنٌب فَقَْد َمَضْت َصالَُتُهْم ، ثُمَّ لْيَْغَتِسلْ ُهَو ، ثُمَّ لُْيِعدْ َصالََتُه َوإِنْ صَلَّى بَِغْيرِ قَالَ أَيَُّما إَِمامٍ َسَها فََصلَّى بِالْ
  ُوُضوٍء فَِمثْلُ ذَِلَك

  كَذَا قَالَ ِعيَسى ْبُن إِْبَراِهيَم
ْحَمدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعطَاٍء الَْجالَُّب ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا أَ -١٣٦٩

ى بِالنَّاسِ َوُهوَ اْبُن أَبِي ذِئْبٍ َعْن أَبِي َجابِرٍ الَْبَياِضيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّ
  أََعادُواُجُنٌب فَأََعاَد َو

  ُمْرَسلٌ َوأَُبو َجابِرٍ الْبََياِضيُّ َمْتُروكُ الَْحِديِث

بَّاُر َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ اَأل -١٣٧٠
  َعادُوابِي ثَابٍِت َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليٍّ أَنَُّه َصلَّى بِالْقَْومِ َوُهَو جُُنٌب فَأََعاَد ، ثُمَّ أََمَرُهْم فَأََخاِلٍد َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَ

  بَِعْمُرو ْبُن َخاِلٍد ُهَو أَُبو خَاِلٍد الْوَاِسِطيُّ َوُهَو َمْترُوُك الَْحِديثِ َرَماُه أَْحَمُد ْبُن حَْنَبلٍ بِالْكَِذ
دَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ ، َح -١٣٧١

ُعَمَر َصلَّى بِالنَّاسِ َوُهَو ُجُنٌب فَأََعاَد َولَْم َيأُْمْرُهْم أَنْ  َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َسلََمةَ َعنِ اْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعنِ الشَّرِيِد الثَّقَِفيِّ أَنَّ
  ُيِعيدُوا

رَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا عَْبُد ال -١٣٧٢
ْيٌم َعْن َخاِلِد ْبنِ َسلََمةَ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِناٍن ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُهَشَوَحدَّثََنا 

بِالنَّاسِ َوُهَو ُجُنٌب فَلَمَّا أَْصَبَح نَظََر ِفي ثَْوبِهِ  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الْحَارِثِ ْبنِ أَبِي ضَِرارٍ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َصلَّى
  ُيعِيُدوااحِْتالًَما فَقَالَ كَبِْرُت وَاللَِّه أَالَ أُرَانِي أُجْنُِب ، ثُمَّ الَ أَْعلَُم ، ثُمَّ أََعاَد وَلَْم َيأُْمرُْهْم أَنْ 

  قَْد َسِمْعُتُه ِمْن َخاِلدِ ْبنِ َسلََمةَ ، َوالَ أَجِيُء بِِه كََما أُرِيُد قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ سَأَلُْت ُسفَْيانَ َعْنُه فَقَالَ
  قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ َهذَا الُْمْجَتَمُع َعلَْيِه الُْجُنُب يُِعيُد ، َوالَ ُيِعيُدونَ َما أَْعلَُم ِفيِه اخِْتالَفًا



  نِ َسلََمةَ ، َوالَ أَْحفَظُُه َولَْم يَزِْد َعلَى َهذَاَوقَالَ أَُبو ُعبَْيٍد قَْد َسِمْعُتُه ِمْن َخاِلِد ْب
دَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانٍ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحسَّانَ َوَحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َح -١٣٧٣
نِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه ِفي َرُجلٍ َصلَّى بِقَْومٍ َوُهَو َعلَى َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَم: ، قَاالَ 

  غَْيرِ ُوُضوٍء قَالَ ُيعِيُد ، َوالَ ُيعِيُدونَ

ْبُن مَْهِديٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا ا -١٣٧٤
  ُعَمَر َصلَّى بِأَْصَحابِِه ، ثُمَّ ذَكََر أَنَُّه َمسَّ ذَكََرُه فَتََوضَّأَ وَلَْم َيأُْمْرُهْم بِاِإلَعادَِة

  الَ ُيعِيُدونَ قَالَ الَ إِالَّ َحمَّاٌدقَالَ اْبُن َمْهِديٍّ قُلُْت ِلُسفَْيانَ َعِلْمَت أَنَّ أََحًدا قَ
َحدَّثََنا ِسمَاُك ْبُن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُبَدْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ ْبُن صَاِلحٍ ،  -١٣٧٥

ولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َصالَةً َمكُْتوَبةً فََضمَّ َيَدُه ِفي الصَّالَِة فَلَمَّا َحْربٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َصلَّْيَنا َمَع َرُس
َن َيَدىَّ فََخَنقُْتهُ َحتَّى َوَجْدُت َصلَّى قُلَْنا َيا َرُسولَ اِهللا أََحَدثَ ِفي الصَّالَِة َشْيٌء قَالَ الَ إِالَّ أَنَّ الشَّيْطَانَ أََراَد أَنْ َيُمرَّ َبْي

ارِي الَْمْسجِِد حَتَّى َيطِِيفَ َد ِلَسانِِه َعلَى َيِدي وَاْيمُ اِهللا لَْوالَ َما َسبَقَنِي إِلَْيِه أَِخي ُسلَْيَمانُ الَْرُتبِطَ إِلَى َسارَِيٍة ِمْن َسَوَبْر
  بِِه وِلَْدانُ أَْهلِ الَْمِدينَِة

يَاُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زِيَاٍد َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا زِ -١٣٧٦
لَيَّ الصَّالَةَ فَأَْمكَنَنِي أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه َصلَّى َصالَةً فَقَالَ إِنَّ الشَّْيطَانَ َعَرضَ ِلي ِليُفِْسُد َع

ْجَمُعونَ أَْو كُلُّكُْم فَذَكَْرُت قَْولَ للَُّه َتعَالَى ِمْنُه فَذََعتُُّه َولَقَْد َهَمْمُت أَنْ أُوِثقَُه إِلَى َسارَِيٍة حَتَّى ُتصْبُِحوا وََتْنظُُروا إِلَْيِه أَا
  ُه خَاِئبًافَرَدَُّه اللَّ} َربِّ َهْب ِلي ُملْكًا الَ يَْنَبِغي َألَحٍد ِمْن َبْعِدي{ُسلَْيَمانَ 
ِت َوَحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم شَاذَانُ ، َحدَّثََنا َسْعدُ ْبُن الصَّلْ -١٣٧٧

َحدَّثََنا أَُبو حَنِيفَةَ َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، : ثََنا الُْمقْرُِئ ، قَاالَ َداُوَد أيَضا قال وَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الُْحَسْينِ الَْهَروِيُّ ، َحدَّ
بِريُ َتْحرِميَُها َعْن أَبِي َنْضَرةَ َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الُْوُضوُء ِمفَْتاحُ الصَّالَِة َوالتَّكْ

  ي كُلِّ َركَْعَتْينِ فََسلِّْمواَلتَّْسِليُم َتْحِليلَُها َوِف
  قَالَ أَُبو َحنِيفَةَ َيعْنِي التَّشَهَُّد

  ٌء َيُمرُّ َبْيَن َيَديِْهباب ِصفَِة السَّْهوِ ِفي الصَّالَِة َوأَْحكَاِمِه وَاخِْتالَِف الرِّوَاَياِت ِفي ذَِلَك َوأَنَُّه الَ َيقْطَُع الصَّالَةَ َشْي
ْن ُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٣٧٨

الظُّْهرِ أَوِ  أَيُّوَب َعْن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ َصلَّى بَِنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْحَدى َصالََتىِ الَْعِشيِّ
َدْيِه َعلَْيَها إِْحَداُهَما َعلَى الَْعْصرِ قَالَ فََصلَّى بَِنا َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم ، ثُمَّ قَاَم إِلَى َخَشَبٍة ِفي ُمقَدَّمِ الَْمْسجِِد فََوَضَع َي

ْم َيقُولُونَ قَصَُرِت الصَّالَةُ قَُصَرتِ الصَّالَةُ َوِفي النَّاسِ اُألْخَرى يُْعَرُف ِفي َوْجهِِه الَْغَضُب ، ثُمَّ َخَرجَ َسَرَعانُ النَّاسِ َوُه
ُيَسمِّيِه ذَا الَْيَدْينِ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضي اهللا َعْنُهاَ فَهَاَباُه أَنْ ُيكَلَِّماُه فَقَاَم َرُجلٌ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أَْم قَصَُرِت الصَّالَةُ قَالَ لَْم أَْنَس وَلَْم َتقُْصرِ الصَّالَةُ قَالَ َبلْ َنِسيَت َيا َرسُولَ اِهللا فَأَقَْبلَ  فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا أََنِسيَت
 عليه هللاِ صلى اهللاَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الْقَْومِ فَقَالَ أََصَدَق ذُو الَْيَدْينِ فَأَْوَمُؤوا أَْي نََعْم فََرَجَع َرُسولُ ا

  أَطَْولَ ، ثُمَّ َرفََع َوكَبََّر وسلم إِلَى ُمقَاِمِه فََصلَّى الرَّكْعََتْينِ الَْباقَِيَتْينِ ، ثُمَّ سَلََّم ، ثُمَّ كَبََّر َوَسَجَد مِثْلَ ُسُجوِدِه أَْو

  ِكْن ُنبِّئُْت أَنَّ ِعْمَرانَ ْبَن ُحَصْينٍ قَالَ ، ثُمَّ َسلََّمفَِقيلَ ِلُمحَمٍَّد َسلََّم ِفي السَّْهوِ قَالَ لَمْ أَْحفَظْ ِمْن أَبِي ُهَريَْرةَ َولَ



َنا َحمَّاُد ْبُن َزْيدٍ َحدَّثََناه أَُبو سَْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثَ -١٣٧٩
  ِه َنْحوَُه، َحدَّثََنا أَيُّوُب بِإِْسنَاِد

  قَالَ أَُبو َداُوَد كُلُّ َمْن َرَوى َهذَا الَْحدِيثَ لَمْ َيقُلْ فَأَْومؤوا إِالَّ َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد
ْوالَنِيُّ ، ٍذ الَْخَحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمْنِق -١٣٨٠

 اِهللا ْبنِ َحْرَملَةَ أَنَُّه َسِمَع َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن َيحَْيى أَُبو َعْمرٍو الَْمْعُروُف بِالَْخْوالَنِيِّ َعْن َبكْرِ ْبنِ ُمَضَر َعْن َصْخرِ ْبنِ َعْبِد
هللاِ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى بِالنَّاسِ فََمرَّ َبْيَن أَْيِديهِْم ِحَمارٌ ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ َيقُولُ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ ا

عليه وسلم قَالَ َمنِ  فَقَالَ َعيَّاُش ْبُن أَبِي َربِيَعةَ ُسْبَحانَ اِهللا سُْبَحانَ اِهللا سُْبَحانَ اِهللا فَلَمَّا َسلََّم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا
ةَ  وَبَِحْمِدِه قَالَ أََنا َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي َسِمْعُت أَنَّ الِْحمَاَر َيقْطَُع الصَّالَةَ قَالَ الَ َيقْطَعُ الصَّالَالُْمسَبُِّح آنِفًا سُْبَحانَ اِهللا

  َشيٌْء

وَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي َوَحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َيْعقُ -١٣٨١
َنا َيحَْيى ْبُن الُْمَتَوكِّلِ ، الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الُْبْهلُولِ ، َحدَّثَ

ِهللا َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأََبا َبكْرٍ َوُعَمَر قَالُوا الَ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َساِلُم ْبُن َعْبِد ا
  َيقْطَُع َصالَةَ الُْمْسِلمِ َشْيٌء َواْدَرأْ َما اْسَتطَْعَت

َساَمةَ ، َحدَّثََنا ُمجَاِلٌد َعْن أَبِي الَْودَّاِك َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُبدَْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أُ -١٣٨٢
  أَبِي َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َيقْطَُع الصَّالَةَ َشْيٌء

بُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الصُّْغِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا أَيُّو -١٣٨٣
وسلم قَالَ الَ َيقْطَعُ الصَّالَةَ  الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر ْبُن َمْعَدانَ َعْن ُسلَْيمِ ْبنِ َعاِمرٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه

  َشيٌْء

ِد ْبنِ َصاِعٍد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ -١٣٨٤
ةَ الُْمْسِلمِ ُيقَالُ الَ َيقْطَُع َصالَ اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َساِلمٍ وََناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ

  َشيٌْء
هَّابِ ْبنِ َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ إِْسحَاَق الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْو -١٣٨٥

ْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َع
 ِحمَاٌر َواْدَرأْ َما َبْينِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َيقْطَُع َصالَةَ الَْمْرِء امَْرأَةٌ ، َوالَ كَلٌْب ، َوالَ

  طَْعَتَيَدْيَك َما اْسَت
َرْيجٍ َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ َحدَّثَنِي جَابُِر ْبُن كُرِْديٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُج -١٣٨٦

سِ َعنِ الْفَْضلِ ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ُعَبيِد اِهللا ْبنِ الَْعبَّا
  ٌر لَْم يَُؤخََّرا َولَم ُيْزجَرَازَاَر الْعَبَّاَس ِفي َباِدَيٍة لَُه فََصلَّى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْعْصَر وََبْيَن َيَدْيِه كُلَْيَبةٌ َوِحَما

ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج اَألْعَوُر قَالَ اْبُن جَُرْيجٍ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ -١٣٨٧
رَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه الَ َزاأَخَْبرَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعِليٍّ َعْن َعبَّاسِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ الْفَْضلِ ْبنِ َعبَّاسٍ قَ

  وسلم الَْعبَّاَس ِمثْلَُه



َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبنُ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدِ ْبنِ الَْجمَّالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، -١٣٨٨
ْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَمَر َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ُعبْيدِ اِهللا َعنِ الْفَْضلِ ْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَتَاَنا َرُسولُ اهللاِ فََضالَةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َع

  ا َوَما َردَُّهمَاهَْنَهُهَمصلى اهللا عليه وسلم وََنْحُن ِفي َباِدَيٍة لََنا فَصَلَّى بَِنا الَْعْصَر َوَبْيَن َيَدْيِه كُلَْيَبةٌ َوِحمَاٌر لََنا فََما َن
 إِْسَماعِيلَ ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن الْفَْضلِ اَألبَْرُش َعْن -١٣٨٩

اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كُْنُت أُذَاِكُر ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضي اهللا ُمْسِلمٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ َعنِ 
ْعُتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عنه َشْيئًا ِمْن أَْمرِ الصَّالَِة فَأََتى َعلَْيَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف فَقَالَ أَالَ أَُحدِّثُكُْم َحدِيثًا َسِم

ْم قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ِفي النُّقَْصاِن فَلُْيَصلِّ حَتَّى عليه وسلم فَقُلَْنا َنَع
  َيكُونَ الشَُّك ِفي الزِّيَادَِة

الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ َعْن  َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق -١٣٩٠
الَ َيْدرِي ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن َمكُْحولٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ِفي َصالَِتِه ، فَ

ْينِ فَلَْيْجَعلُْهَما َواِحَدةً َوإِنْ كَانَ َشكَّ ِفي الثَّالَِث َوالثِّْنَتْينِ فَلَْيْجَعلُْهَما أََزاَد أَْم َنقََص فَإِنْ كَانَ َشكَّ ِفي الْوَاِحَدِة وَالثِّْنَت
  ِثْنَتْينِ َوإِنْ كَانَ َشكَّ ِفي الثَّالَِث وَاَألْرَبعِ فَلَْيْجَعلُْهما ثَالَثًا حَتَّى َيكُونَ الْوَْهُم ِفي الزِّيَادَِة

ُه َعْن َق قَالَ ِلي ُحَسْيُن ْبُن َعْبدِ اهللاِ أَسَْنَد لََك َمكْحُولٌ َهذَا الَْحِديثَ قُلُْت َما سَأَلُْتُه قَالَ فَإِنَُّه ذَكََرقَالَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَا
  كَُرْيبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف

أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن جَرِيرِ ْبنِ َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ  -١٣٩١
ْوٍف َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد َعْن َمكُْحولٍ َعْن كَُرْيبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َع

  عليه وسلم
َنا َعمَّاُر ْبُن َمطَرٍ َوَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ فُضَْيلٍ ، َحدَّثَ -١٣٩٢
َبانَ َعْن أَبِيِه َعْن َمكْحُولٍ َعْن كَُرْيبٍ َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ثَابِِت ْبنِ ثَْو -َيْنزِلُ بالرَُّها  -الَْعنَْبرِيُّ 

أَْو أَْرَبَعٍة فَلُْيِتمَّ  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َسَها ِفي ثَالَثٍَة
  َن النُّقَْصاِنفَإِنَّ الزَِّياَدةَ َخْيٌر ِم

اُر ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َسِعيٍد الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعبَْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعمَّ -١٣٩٣
ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا اْبُن ثَوَْبانَ َعْن أَبِيِه َعْن َمكْحُولٍ َعْن كَُرْيبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َع

 الثَّالَِث فَلَْيْجَعلُْهَما اثَْنَتْينِ عليه وسلم إِذَا َسَها أََحدُكُْم ِفي الثِّْنَتْينِ أَوْ َواِحَدِة فَلَْيْجَعلَْها وَاِحَدةً َوإِذَا َشكَّ ِفي الثنَْتْينِ أَوِ
َوالَ َيكُونُ ِفي  لثَّالَِث أَوِ اَألْرَبعِ فَلَْيْجَعلُْهَما ثَالَثًا ، ثُمَّ لْيُِتمَّ َما بَِقَي حَتَّى َيكُونَ الْوَْهُم ِفي الزَِّياَدِة ،َوإِذَا َشكَّ ِفي ا

  النُّقَْصاِن ، ثُمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْينِ َوُهَو َجاِلٌس
ْشَعِث ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسعِيٍد الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَأل -١٣٩٤

ْن الَْغاِفِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َع -يعين  -َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِْبَراهِيمَ 
ُه َسَجَد َسْجَدَتىِ السَّْهوِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلكَ أَنَّ

  َيْوَم َجاَءُه ذُو الَْيَدْينِ َبْعَد السَّالَمِ لَفْظُُهَما وَاِحٌد



َحدَّثََنا : رٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِْبَراهِيَم وَأَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -١٣٩٥
َرْيَرةَ قَالَ َسَجَد النَّبِيُّ اْبُن َوْهبٍ َحدَّثََني َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث َحدَّثََني قََتاَدةُ ْبُن ِدَعاَمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن َعْن أَبِي ُه

  صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ِذي الَْيَدْينِ َبْعدَ السَّالَمِ وَاللَّفْظُ َألحَْمَد
الْعَزِيزِ ْبُن َعْبدِ ا َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ عَْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََن -١٣٩٦

صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  اِهللا ْبنِ أَبِي َسلََمةَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيسَارٍ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َعنِ النَّبِيِّ
َصلِّ َركَْعةً ، ثُمَّ َيْسُجدُ َبْعَد ذَِلَك َسْجدََتىِ السَّْهوِ َوُهَو جَاِلسٌ إِذَا لَْم َيْدرِ أََحدُكُْم كَمْ َصلَّى ثَالَثًا أَْو أَْرَبًعا فَلَْيقُْم فَلُْي

  فَإِنْ كَانَ َصلَّى َخْمًسا َشفََعَتا لَهُ َصالََتُه َوإِنْ كَاَنْت أَْرَبًعا أَْرغََمَتا أَْنَف الشَّْيطَانَ

َحدَّثََنا : ْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ َوأَُبو النَّْضرِ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَ -١٣٩٧
 عِيٍد الُْخْدرِيِّ َعنِ النَّبِيِّالَْماجُِشونُ َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَسْلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َس

 الشَُّك ِفي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َشكَّ أََحُدكُْم َوُهَو ُيَصلِّي ِفي الثَالَِث َواَألْرَبعِ فَلُْيَصلِّ َركَْعةً َحتَّى َيكُونَ
َصالََتُه َوإِنْ كَانَ أََتمََّها فَُهَما الزَِّياَدِة ، ثُمَّ َيْسُجُد َسْجدََتىِ السَّْهوِ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم فَإِنْ كَانَ َصلَّى َخْمًسا َشفََعَتا لَهُ 

  ُتْرِغَماِن الشَّْيطَانَ
  َوتَاَبَعُه ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ِمْن رِوَاَيِة ُموَسى ْبنِ َداُوَد َعنُْه، َزاَد َهذَا ِفي َحِديِثِه قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم 

لنُّْعَمانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الْجَْرَجرَاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ا -١٣٩٨
  ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ

ى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن زَْيِد َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُموَس
كَّ أََحدُكُْم ِفي ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َش

ْم أَْرَبًعا فَلَْيطَْرحِ الشَّكَّ َولَْيْبنِ َعلَى َما اْسَتْيقََن ، ثُمَّ َيْسُجدُ َسْجدََتْينِ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم َصالَِتِه فَلَْم َيْدرِ كَمْ َصلَّى ثَالَثًا أَ
  اِنفَإِنْ كَانَ َصلَّى َخْمًسا كَاَنَتا َشفًْعا ِلَصالَِتِه َوإِنْ كَانَ َصلَّى َتَماَم اَألْرَبعِ كَاَنَتا َتْرِغيًما ِللشَّْيطَ

 َعْجالَنَ َعْن زَْيِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ -١٣٩٩
عليه وسلم إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ِفي ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا 

الَُتهُ َتامَّةً كَاَنِت الرَّكَْعةُ َناِفلَةً َصالَِتِه فَلُْيلْقِ الشَّكَّ َولَْيْبنِ َعلَى الَْيِقنيِ فَإِِن اسَْتْيقََن التََّماَم َسَجدَ َسْجدََتْينِ فَإِنْ كَاَنْت َص
  ِت الرَّكَْعةُ َتَماًما ِلَصالَِتِه وَالسَّْجَدَتانِ ُتْرِغَماِن أَْنَف الشَّْيطَاِنَوالسَّْجَدَتاِن َوإِنْ كَاَنتْ َناِقَصةً كَاَن

َسعِيِد ْبنِ ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْجبَّارِ ْبُن -١٤٠٠
 أَبِي َسْبَرةَ َعْن زَْيِد ْبنِ ُمسَاِحقٍ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َسْبَرةَ اْبُن أَِخي أَبِي َبكْرٍ َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُنْبنِ َنْوفَلِ 

يه وسلم أَنَُّه قَالَ إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عل
وُم فََيقَْرأُ فَُيصَلِّي َركَْعةً ، ثُمَّ ِفي َصالَِتِه فَلَْم َيْدرِ كَمْ َصلَّى أَْرَبًعا أَوْ ثَالَثًا فَلَْيطَْرحِ الشَّكَّ َولَْيْبنِ َعلَى الَْيِقنيِ ، ثُمَّ َيقُ

كَاَنْت َهاَتاِن السَّْجَدَتانِ  -َوقَْد َزاَد َركَْعةً  -التَّْسلِيمِ فَإِنْ كَاَنْت َصالَُتُه أَْرَبًعا  َيْسُجُد َسْجَدَتْينِ َوُهَو جَاِلٌس قَْبلَ
  ْيطَاِنَتْشفََعاِن الَْخاِمَسةَ َوإِنْ كَاَنتْ َصالَُتُه ثَالَثًا كَاَنتِ الرَّابَِعةُ َتَماَمَها وَالسَّْجَدَتاِن َتْرِغيًما ِللشَّ

اِهللا ْبنُ ا أَُبو إِْسحَاَق إِْسَماِعيلُ ْبُن يُوُنسَ ْبنِ َياِسْني ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََن -١٤٠١
  َجْعفَرٍ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ



وسلم إِذَا َشكَّ أََحُدكُْم ِفي َصالَِتِه فَإِِن اْسَتْيقََن أَنَُّه قَدْ َصلَّى ثَالَثًا  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه
، ثُمَّ  فَلَْيْسُجدْ َسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌسفَلُْيَصلِّ وَاِحَدةً بَِركَْعِتَها َوَسْجدََتْيَها ، ثُمَّ لْيََتشَهَّْد فَإِذَا فََرغَ فَلَْم َيْبَق إِالَّ أَنْ ُيَسلَِّم 

ْيطَاِن َوإِنْ كَانَ َصلَّى أَْربًَعا ُيَسلِّْم فَإِنْ كَانَ َصلَّى ثَالَثًا َوكَاَنِت الرَّكَْعةُ الَِّتي َصلَّى َرابَِعةً كَاَنِت السَّْجَدَتاِن َتْرِغيًما ِللشَّ
  َوكَاَنِت الرَّكَْعةُ الَِّتي َصالَّها َخاِمَسةً َشفََعَها بَِسْجَدَتيْنِ

، َحدَّثََنا َعْبدُ  ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي ذَُؤْيُب ْبُن ِعَماَمةََحدَّ -١٤٠٢
أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا  -اِء ِمْن َبنِي َساِعَدةَ َوكَانَ ِمَن النُّقََب -الُْمَهْيِمنِ ْبُن َعبَّاسٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ الُْمْنِذرِ ْبنِ َعْمرٍو 

  عليه وسلم َسَجَد َسْجَدَتىِ السَّْهوِ قَْبلَ التَّْسلِيمِ
  ُيقَالُ لَْم ُيْرَو َعنِ الْمُْنِذرِ ْبنِ َعْمرٍو غَْيُر َهذَا الَْحِديِث

كْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َب -١٤٠٣
َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ لََنا 

  ى أََحُدكُْم فَلَْم َيْدرِ أََزادَ أَْم َنقََص فَلَْيْسُجدْ َسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌس ، ثُمَّ ُيَسلُِّموسلم إِذَا َصلَّ

  باب إدبار الشيطان من مساع األذان وسجديت السهو قبل السالم
يلَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد وَأَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِع -١٤٠٤

ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَبِي َبكْرٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم َوَحدَّثََنا الْ
نِ وِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق َحدَّثَنِي َسلََمةُ ْبُن َصفَْوانَ ْبُمَحمَُّد ْبُن َمْنصُورٍ الطُّ

قَالَ إِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ  َسلََمةَ األَْنَصارِيُّ ، ثُمَّ الزَُّرِقيُّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم
الَْمْسجِِد َولَُه ُضَراطٌ  َخَرَج الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمْسجِِد لَُه ُحَصاٌص فَإِذَا َسكََت الُْمَؤذِّنُ َرَجَع فَإِذَا أَقَاَم الُْمَؤذِّنُ َخَرَج ِمَن

ِه فََيْدُخلَ َبْيَنُه َوَبْيَن َنفِْسهِ الَ َيْدرِي أَزَاَد ِفي َصالَِتِه أَْم نَقََص فَإِذَا فَإِذَا َسكََت َرَجَع حَتَّى يَأِْتَي الَْمْرَء الُْمْسِلَم ِفي َصالَِت
  َوَجَد ذَِلَك أََحدُكُْم فَلَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َوُهَو جَاِلٌس قَْبلَ أَنْ ُيسَلَِّم ، ثُمَّ ُيَسلِّْم

ثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبرَنِي ِهَشاُم ْبُن سَْعٍد أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّ -١٤٠٥
وسلم قَالَ إِذَا َشكَّ زَْيَد ْبَن أَْسلَمَ َحدَّثَُهْم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه 

ُهَو َجاِلٌس قَْبلَ التَّْسِليمِ ْم ِفي َصالَِتِه فَلَْم َيْدرِ َصلَّى ثَالَثًا أَْم أَْرَبًعا فَلَْيقُْم فَلُْيَصلِّ َركَْعةً ، ثُمَّ َيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َوأََحُدكُ
  كَاَنتْ رَابَِعةً فَالسَّْجَدَتاِن َتْرِغيٌم لِلشَّْيطَاِنفَإِنْ كَاَنِت الرَّكَْعةُ الَِّتي َصلَّى َخاِمَسةً َشفََعَها بِهَاَتْينِ السَّْجدََتْينِ َوإِنْ 

َحمَّدُ ْبُن أََبانَ ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ الُْمكْرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا ُم -١٤٠٦
َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه  فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن

لَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ قَْبلَ  مَّ ، ثُمَّوسلم إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم فَلَْم َيْدرِ أَثَالَثًا َصلَّى أَْم أَْرَبًعا فَلُْيِتمَّ َحتَّى َيسَْتْيِقَن أَنَُّه قَْد أََت
  لشَّْيطَاِنالتسَّليمِ فَإِنْ كَاَنْت َصالَُتُه وِْتًرا كَاَنْت َشفًْعا ِلَصالَِتِه َوإِنْ كَاَنتْ َصالَُتُه َشفًْعا كَاَنْت َتْرِغيًما ِل

َمُد ْبُن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْح -١٤٠٧
ةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِْبَراهِيَم وَأَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالُوا ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبرَنِي َمْخَرَم

ُجلُوسُ َف َمْولَى ُعثَْمانَ قَالَ َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ أَنَّ ُمَعاوَِيةَ َصلَّى بِهِْم فَقَاَم ِفي الرَّكَْعَتْينِ َوَعلَْيِه الُْمَحمَِّد ْبنِ يُوُس
قَالَ َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ  فََسبََّح النَّاُس بِِه فَأََبى أَنْ َيْجِلسَ َحتَّى إِذَا َجلََس ِللتَّْسِليمِ َسَجدَ َسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌس ، ثُمَّ



  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي
  َوقَالَ النَّْيسَاُبورِيُّ ، ثُمَّ قَالَ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََعلَ َهذَا

  باب البناء على غالب الظن
ا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِبَْراهِيَم َعْن َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََن -١٤٠٨

 أَْم نَقََص فَلَمَّا َعلْقََمةَ قَالَ قَالَ َعْبُد اِهللا َصلَّى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصالَةً قَالَ إِْبَراِهيُم ، فَالَ أَْدرِي أََزاَد
 ولَ اِهللا أََحَدثَ ِفي الصَّالَِة َشْيٌء قَالَ الَ َوَما ذَاَك قَالُوا َصلَّْيَت كَذَا وَكَذَا فَثََنى رِْجلَِه وَاْسَتقَْبلََسلََّم ِقيلَ لَُه َيا َرُس

لصَّالَِة َشْيٌء أَْنَبأُْتكُُم َولَِكنْ ِفي االِْقْبلَةَ َوَسَجدَ َسْجدََتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم فَلَمَّا َسلََّم أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه فَقَالَ إِنَُّه لَْو َحَدثَ 
رَّ الصََّواَب ، ثُمَّ يُِتمَّ َعلَْيِه ، إِنََّما أََنا َبَشٌر أَْنَسى كََما َتْنَسْونَ فَإِذَا َنِسيُت فَذَكِّرُونِي وَإِذَا َشكَّ أََحُدكُْم ِفي َصالَِتِه فَلْيََتَح

  ثُمَّ ُيَسلِّْم ، ثُمَّ َيْسُجْد َسْجدََتْينِ

 ْبُن ِكَدامٍ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر -١٤٠٩
 عليه وسلم إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ِفي َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِْبَراهِيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا

  الصَّالَِة فَلَْيَتَحرَّ الصََّواَب ، ثُمَّ لَْيْسُجْد َسْجدََتىِ السَّهْوِ

، َحدَّثََنا ُعَبْيٍد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن السُّكَْينِ أَُبو َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -١٤١٠
َما أََنا َبَشٌر أَْنَسى ِمْسَعٌر َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ

  لُْيِتمَّ َعلَْيِه ، ثُمَّ َيْسُجدْ َسْجدََتىِ السَّهْوِكََما َتْنَسْونَ فَأَيُّكُْم َشكَّ ِفي َصالَِتِه فَلَْيْنظُْر أَحَْرى ذَِلَك بِالصََّوابِ فَ
  باب سجود السهو بعد السالم

انُ َعْن َمْنُصورٍ َعْن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ َسعِيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْي -١٤١١
ِهللا صلى اهللا َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد أَنَُّه َسَجَد َسْجَدَتىِ السَّْهوِ َبْعدَ التَّْسِليمِ َوَحدَّثَ أَنَّ َرسُولَ ا إِبَْراهِيَم َعْن

  عليه وسلم َسَجَدُهَما َبْعدَ التَّْسِليمِ
وِميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الَْمْخُز -١٤١٢

َتْينِ وَلَْم َيْجِلْس فَلَمَّا اَألعَْرجِ َعْن َعْبِد اِهللا اْبنِ ُبَحْيَنةَ قَالَ صَلَّى بَِنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الظُّْهَر فَقَاَم ِفي اثَْن
  َجَد َسْجَدَتني ، ثُمَّ َسلََّم بَْعَد ذَِلَكقََضى َصالََتُه َس

  باب ليس على املقتدي سهو وعليه سهو اإلمام
الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َهاُرونَ ْبنِ ُرسُْتَم السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيٍد أَُبو َيْحَيى  -١٤١٣
ِه َعْن ُعَمَر َعنِ َحدَّثََنا خَارَِجةُ ْبُن ُمْصَعبٍ َعْن أَبِي الُْحَسْينِ الَْمِدينِيِّ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيَشَباَبةُ ، 

َوَعلَى َمْن َخلْفَُه السَّْهُو َوإِنْ  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى َمْن َخلَْف اِإلَمامِ َسْهٌو فَإِنْ َسَها اِإلَماُم فََعلَْيِه
  َسَها َمْن َخلَْف اِإلَمامِ فَلَْيَس َعلَْيِه َسْهٌو وَاِإلَماُم كَاِفيِه

حٍ ، َحدَّثََنا ْبُن َصاِل َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَدَوْيهِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َحمَّاٍد اآلُمِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى -١٤١٤
يِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَُبو َبكْرٍ الَْعْنِسيُّ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِ

  امٍالَ َسْهَو ِفي َوثَْبةِ الصَّالَِة إِالَّ ِقَياٌم َعْن ُجلُوسٍ أَْو ُجلُوٌس َعْن ِقَي



مٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو َجْعفَرٍ أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاقَ ْبنِ الُْبْهلُولِ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َسالَ -١٤١٥
ْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ذَاكََرنِي ُعَمُر َرِضي َيزِيَد الَْواِسِطيِّ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َع

صلى اهللا عليه وسلم  اهللا عنه السَّْهَو ِفي الصَّالَِة فَأََتاَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف فََوقََف َعلَْيَنا فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا
  ى َيكُونَ َشكُُّه ِفي الزَِّيادَِةَيقُولُ َمْن َشكَّ ِفي َصالَِتِه فَلُْيَصلِّ َحتَّ

يُّ َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِ -١٤١٦
 َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كُْنُت َمَع ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َنَتذَاكَُر الصَّالَةَ فََجاءَ ُمْسِلمٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا

لَ اِهللا صلى َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف فَقَالَ أَالَ أُْخبِرُكُْم بَِما َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسِمْعُت َرسُو
  قُولُ إِذَا َشكَكَْت ِفي النُّقَْصاِن فََصلِّ حَتَّى َتُشكَّ ِفي الزِّيَادَِةاهللا عليه وسلم َي

  باب البناء على التحري والسجدة بعد التسليم والتشهد قبلها وبعدها
دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا النُّفَيِْليُّ ، َح -١٤١٧

الٍَة فََشكَكَْت ُخَصْيٍف َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا كُْنَت ِفي َص
مَّ َسَجْدَت َسْجَدَتْينِ َوأَْنَت جَاِلٌس قَْبلَ أَنْ ُتسَلَِّم ، ثُمَّ َتشَهَّْدتَ ِفي ثَالٍَث أَْو أَْرَبعٍ َوأَكْثَُر ظَنَِّك َعلَى أَْرَبعٍ َتَشهَّْدُت ، ثُ

  أَْيًضا ، ثُمَّ ُتَسلَِّم
ائِيلُ  َوشَرِيٌك وَإِسَْرقَالَ أَُبو َداُوَد رََواُه َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زَِياٍد َعْن ُخَصْيٍف َولَم َيْرفَْعُه َوَوافََق َعْبَد الَْواِحد ُسفَْيانُ

  َواْخَتلَفُوا ِفي مَْتنِِه

  باب الرجوع إىل القعود قبل استتمام القيام
ِليدِ الَْعدَنِيُّ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الَْو -١٤١٨

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا َجابٌِر ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ : دَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ َحدَّثَنِي َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ ، قَاالَ اْبُن َصاِعٍد ، َح
ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَامَ ْبُن ُشبَْيلٍ اَألْحَمِسيُّ َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ قَالَ َر

  َيْجِلْس وََيْسُجْد َسْجدََتىِ السَّهْوِاِإلَماُم ِفي الرَّكَْعَتْينِ فَإِنْ ذَكََر قَْبلَ أَنْ َيسَْتِتمَّ قَاِئًما فَلَْيجِْلْس َوإِنْ اْستََتمَّ قَاِئًما ، فَالَ 
  َوغَْيُرُهَما َعنِ الثَّْورِيَِّوكَذَِلَك َروَاُه الْفِْريَابِيُّ َوُمؤَمَّلٌ 

دَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُبدَْيلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َح -١٤١٩
أَبِي حَازِمٍ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َعْن َجابِرٍ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشبَْيلٍ َعْن قَْيسِ ْبنِ

َسهْوَ  َتِتمَّ قَاِئًما فَلَْيجِْلْس ، َوالَإِذَا َشكَّ أََحدُكُْم فَقَاَم ِفي الرَّكْعََتْينِ فَاْسَتَتمَّ قَاِئًما فَلَْيْمضِ َولَْيْسُجدْ َسْجدََتْينِ َوإِنْ لَمْ َيْس
  َعلَْيِه

َيقُولُ لَمْ  -رمحه اهللا  -َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد قَالَ َسِمْعُت أَْحَمَد ْبَن حَْنَبلٍ  -١٤٢٠
  ُيَتكَلَّْم ِفي َجابِرٍ ِفي َحِديِثِه إِنََّما ُتكُلَِّم ِفيِه ِلرَأْيِِه

  َوجَابٌِر ِعْنِدي لَْيَس بِالْقَوِيِّ ِفي َحِديِثِه َوَرأْيِِه قَالَ أَُبو َداُوَد
  باب حتليل الصالة التسليم

ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َوَحدَّثََنا  -١٤٢١
نِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى قَال ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْبِد اِهللا ْب الدَّقَّاُق



 عليه وسلم ِمفْتَاُح الصَّالَِة الطُّهُوُر َعْن ُمَحمَِّد اْبنِ الَْحنَِفيَِّة َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
  َوَتْحرُِميَها التَّكْبُِري َوَتْحِليلَُها التَّْسِليُم
  َوقَالَ ُعَبْيُد اِهللا وَإِْحَراُمَها وَإِْحالَلُهَا

  باب من أحدث قبل التسليم يف آخر صالته أو أحدث قبل تسليم اإلمام فقد متت صالته
دُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ الْفَزَارِيُّ أَْخبََرَنا َعْب َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -١٤٢٢

ْمرٍو أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا الرَّْحَمنِ ْبُن زَِيادٍ اِإلفْرِيِقيُّ َعْن َبكْرِ ْبنِ َسَواَدةَ َوَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع
  ُم فَقَْد َتمَّتْ َصالَتُُهعليه وسلم قَالَ إِذَا َجلََس اِإلَماُم ِفي آِخرِ َركَْعٍة ، ثُمَّ أَْحَدثَ َرُجلٌ ِمْن َخلِْفِه قَْبلَ أَنْ ُيسَلَِّم اِإلَما

  بِِه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زِيَاٍد اِإلفْرِيِقيُّ َضِعيٌف الَ ُيْحَتجُّ

هَْيٌر َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبُن ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا ُز -١٤٢٣
َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا  الرَّْحَمنِ ْبنِ زَِيادِ ْبنِ أَنُْعمٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ َوَبكْرِ ْبنِ َسوَاَدةَ

انَ َخلْفَُه ِممَّْن أََتمَّ عليه وسلم قَالَ إِذَا قََضى اِإلَماُم الصَّالَةَ َوقََعَد فَأَْحَدثَ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم فَقَْد َتمَّتْ َصالَُتُه َوَمْن كَ
  بِالصَّالَةَ
رِ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ زِيَاٍد اِإلفْرِيِقيِّ َعْن َبكْ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -١٤٢٤

ا َيْرفَُع َرأَْسُه ِمْن ْبنِ َسَواَدةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَْحَدثَ اِإلَماُم بَْعَد َم
  لصَّالَِةآِخرِ َسْجَدٍة َواْستََوى جَاِلًسا َتمَّتْ َصالَُتُه َوَصالَةُ َمْن َخلْفَُه ِممَّنِ ائَْتمَّ بِِه ِممَّْن أَْدَركَ أَوَّلَ ا

  باب ما جاء يف َصالَِة الَْمرِيضِ
ثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ الطَّالَقَانِيُّ أخبَرَََنا اْبُن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّ -١٤٢٥

كَانَ إِْبَراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ ثَبًْتا ِفي  -قَالَ أَُبو إِْسحَاَق َوَسِمْعُت اْبَن الُْمبَاَرِك َيقُولُ  -الُْمبَاَرِك َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ طَْهَمانَ 
أَلْتُ النَّبِيَّ صلى يِث َعْن ُحَسْينٍ الُْمكِْتبِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَُرْيَدةَ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ كَاَنتْ بِي بََواِسُري فََسالَْحِد

  بَِكاهللا عليه وسلم فَقَالَ َصلِّ قَاِئًما فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَقَاِعًدا فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فََعلَى َجْن

نِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْب -١٤٢٦
  ُحَصْينٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه إِبَْراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ َعنِ اْبنِ بَُرْيَدةَ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ

  انَقَالَ الشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ أَخَْرَجُه الُْبخَارِيُّ َعْن َعْبَدانَ َعنِ اْبنِ الُْمَباَرِك َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ طَْهَم
ُبْنَداُر ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن َنْصرِ ْبنِ َسْندََوْيِه الْ -١٤٢٧

انَ بَِي نَّاصُوُر فََسأَلُْت النَّبِيَّ إِبَْراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَُرْيَدةَ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ كَ
  ه وسلم َعنِ الصَّالَِة فَقَالَ َصلِّ قَاِئًما فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَقَاِعًدا فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فََعلَى جَْنبٍصلى اهللا علي

ْهَمانَ َعْن ُحَسْينٍ ْبُن طَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم -١٤٢٨
  بَِهذَا َوقَالَ الْبَاُسوُر

  الصالة على الراحلة يف السفر مجاعة بعذر املطر والبلة
 ، َوانَ أَُبو َعْبدِ اِهللاَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْز -١٤٢٩

َعْن كَِثريِ ْبنِ زَِياٍد أَبِي سَْهلٍ الَْبْصرِيِّ الَْعَتِكيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َيْعلَى ْبنِ  -قَاَضى َبلْخَ  -َحدَّثََنا اْبُن الرَّمَّاحِ 



لم قَالَ انَْتَهْيَنا َمعَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ُمْرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َيْعلَى ْبنِ ُمْرةََ  َصاِحبِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وس
  وسلم إِلَى َمِضيقٍ السََّماُء ِمْن فَْوِقَنا َوالُْبلَّةُ ِمْن أَْسفَِلنَا

عليه وسلم فََصلَّى بَِنا َعلَى  اهللاوَحضََرِت الصَّالَةُ فَقَاَم الُْمَؤذِّنُ فَأَذَّنَ فَأَقَاَم أَْو أَقَاَم بَِغْيرِ أَذَاٍن ، ثُمَّ تَقَدََّم النَّبِيُّ صلى 
  رَاِحلَِتِه َوَصلَّْيَنا َخلْفَُه َعلَى َرَواِحِلَنا َوَجَعلَ ُسُجوَدُه أَخْفََض ِمْن ُركُوِعِه

  باب احلث على صالة اجلماعة واألمر هبا
َنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْهَمانَ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَعلَّى ، َحدَّثَ -١٤٣٠

سُولَ اِهللا إِنِّي الَ أَقِْدُر َعلَى ُحَصْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاِد ْبنِ الَْهاِد َعنِ اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ أَنَُّه قَالَ َيا َر
قَاَمةَ قَالَ كُلِّ َساَعٍة َوَبيْنِي َوَبْيَن الَْمْسجِِد أَْنهَاٌر َوأَْشجَاٌر فََيَسعُنِي أَنْ أَُصلَِّي ِفي َبْيِتي قَالَ أََتْسَمُع اِإلقَاِئٍد ُيالَِئمُنِي ِفي 

  قَالَ فَأِْتهَا، َنَعْم 

  باب قضاء الصالة بعد وقتها ومن دخل يف صالة فخرج وقتها قبل متامها
اِن ، ُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن النُّْعَمَحدَّثََنا الُْحَسْي -١٤٣١

َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن بِالَلٍ قَالَ كُنَّا 
   َصلَُّوا َصالَِة الَْغَداةَوسلم ِفي َسفَرٍ فََناَم حَتَّى طَلََعِت الشَّْمُس فَأََمَر بِالَالً فَأَذَّنَ ، ثُمَّ تََوضَّأَ فََصلَّوا َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ

َيزِيَد ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن  -١٤٣٢
الصُّْبحِ ، ثُمَّ طَلََعِت  ْبنِ َتِميمٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ نَبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َصلَّى أََحدُكُْم َركَْعةً ِمْن َصالَِة

  َصلِّ إِلَْيَها أُْخَرىالشَّْمُس فَلُْي

َحدَّثََنا َهمَّاٌم قَالَ سُِئلَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّادُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ،  -١٤٣٣
طَلََعِت الشَّْمُس فَقَالَ َحدَّثَنِي ِخالٌَس َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ  قََتاَدةُ َعْن َرُجلٍ َصلَّى َركَْعةً ِمْن َصالَِة الصُّْبحِ ، ثُمَّ
  أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُيِتمُّ َصالَتَُه

ْبُن َعِتيقٍ الَْعِتيِقيُّ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ أَْحَمدُ  -١٤٣٤
 أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه ُمَحمَُّد ْبُن سَِناٍن الَْعوَِقيُّ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم َعْن قََتاَدةَ َعْن ِخالَسٍ َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ

  الصُّْبحِ ، ثُمَّ طَلََعِت الشَّْمُس فَلُْيِتمَّ َصالَتَُه وسلم قَالَ َمْن َصلَّى َركَْعةً ِمْن َصالَِة
َحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ أَْحَمُد ْبُن َعِتيقٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُم -١٤٣٥

َحدِّثُ َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َهمَّاٌم َسِمْعُت قََتاَدةَ ُي
  وسلم قَالَ َمْن َصلَّى َركَْعةً ِمَن الصُّْبحِ ، ثُمَّ طَلََعِت الشَّْمُس فَلُْيَصلِّ الصُّْبَح

َبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ الُْغبَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم َعْن قََتاَدةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الْ -١٤٣٦
كَْعَتىِ الْفَْجرِ ُيَصلِّ َر َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن لَْم

  َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس فَلُْيَصلِّهِمَا
َخاِلُد ْبُن َعْبدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َهاُرونَ اِإلْسكَاِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َشاِهَني أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا -١٤٣٧

ْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمِسريٍ لَُه فََناُموا َعْن اِهللا َعْن ُيوُنَس َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِع



نِ قَْبلَ ، ثُمَّ أََمَر الُْمَؤذِّنَ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْي، َصالَِة الْفَْجرِ فَاْسَتْيقَظُوا بَِحرِّ الشَّْمسِ فَاْرَتفَعُوا قَِليالً حَتَّى اْسَتعلْت 
  الْفَْجرِ ، ثُمَّ أَقَاَم الُْمَؤذِّنُ فَصَلَّى الْفَجَْر
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يِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعْبِد الَْمجِ -١٤٣٨
َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمِسريٍ لَُه فَنِْمَنا َعْن ُيوُنُس َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُح َصْينٍ قَالَ كُنَّا َم

  ذَا أَْمكَنَْتَنا الصَّالَةُ َصلَّْينَاَصالَِة الْفَْجرِ َحتَّى طَلََعِت الشَّْمُس فَأََمَر الُْمَؤذِّنَ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ َصلَّْيَنا َركَْعَتىِ الْفَْجرِ َحتَّى إِ

َحدَّثََنا أََسُد ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ َوَنْصُر ْبُن َمْرُزوقٍ ، قَاالَ  -١٤٣٩
َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  ُموَسى ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَُّه َجاَء

اَم فََصلَّى َركَْعَتىِ الْفَْجرِ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى ا ا َسلََّم قَ هللا عليه وسلم َما َهاَتاِن ُيَصلِّي َصالَةَ الْفَْجرِ فََصلَّى َمَعُه فَلَمَّ
  كَْت َولَْم َيقُلْ َشْيئًاالرَّكَْعَتاِن فَقَالَ لَْم أَكُْن َصلَّْيُتُهَما قَْبلَ الْفَْجرِ فََس

ُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْب -١٤٤٠
ْن قَْيسِ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َرأَى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن َسِعيٍد َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم َع

نِ فَقَالَ الرَُّجلُ َرُجالً ُيَصلِّي َبْعَد َصالَِة الصُّْبحِ َركَْعَتْينِ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََصالَةَ الصُّْبحِ َمرََّتْي
ا اآلنَ قَالَ فََسكََت َعْنُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلمإِنِّي لَْم أَكُْن َصلَّْيُت الرَّكَْعَتْي ا فََصلَّْيُتُهَم   نِ اللََّتْينِ قَْبلَُهَم
  قَْيٌس َهذَا َجدُّ َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد

دَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِتمٍ ، َح -١٤٤١
ٍة أَْو قَ الَ ِفي ِهَشاٌم َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ سرَّيَنا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي غَْزَو

ا اْسَتْيقَظَْنا َحتَّى أَْيقَظََنا َحرُّ الشَّْمسِ فََجَعلَ الرَُّجلُ ِمنَّا َيِثُب فَزًِعا َدِهًشا  َسرِيٍَّة فَلَمَّا كَانَ آِخُر السََّحرِ َعرَّْسَنا فََم
ا اْسَتْيقَظَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَرَنا فَاْرَتَحلَْنا ، ثُمَّ ِسْرَنا َحتَّى اْرَتفََعِت الشَّْمُس فَ قََضى الْقَْوُم فَلَمَّ

ا ِلَوقِْتَهما فَأَذَّنَ فََصلَّْيَنا َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ أََمَر فَأَقَاَم فََصلَّى الَْغَداةَ فَقُلَْنا َيا َنبِيَّ اِهللا أَالَ َنقِْضيَهم َحَواِئجَُهْم ، ثُمَّ أََمَر بِالَالً
  !كُْم ِمَن الَْغِد فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الرَِّبا َوَيقَْبلُُه ِمْن

َشْيَبانُ ْبُن قُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ البغوي َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم َعِليُّ ْبُن الَْجْعِد َو -١٤٤٢
ِة َعْن ثَابٍِت َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َرَباحٍ: فَرُّوَخ ، قَاالَ  َعْن أَبِي قََتاَدةَ قَالَ َخطََبَنا َرُسولُ اِهللا  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَري

، ثُمَّ إِنَُّه قَالَ إِنَُّه لَْيَس ِفي النَّْومِ َت فْرِيطٌ إِنََّما التَّفْرِيطُ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََر َحِديثَ الِْميَضأَِة بِطُوِلِه َوقَالَ ِفيِه 
لصَّالَِة اُألْخَرى فََمن فََعلَ ذَِلَك فَلُْيَصلَِّها ِحَني َيْنَتبُِه لََها فَإِذَا كَانَ الَْغُد َعلَى َمْن لَْم ُيَصلِّ َحتَّى َيجِيَء َوقُْت ا

ا   فَلُْيَصلَِّها ِعْنَد َوقِْتَه
يُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َيزِ -١٤٤٣

 عليه وسلم قَالَ إِنْ كَانَ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َرَباحٍ َعْن أَبِي قََتاَدةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا
قُلَْنا َيا َرُسولَ اِهللا فَرَّطَْنا ِفي َصالَِتَنا فَقَالَ الَ َتفْرِيطَ ِفي النَّْومِ إِنََّما  أَْمَر ُدْنَياكُْم فََشأُْنكُْم َوإِنْ كَانَ أَْمَر ِدينِكُْم فَإِلَيَّ

ِمَن الَْغِد ِلَوقِْتَها   التَّفْرِيطُ ِفي الَْيقَظَِة فَإِذَا كَانَ ذَِلَك فََصلُّوَها َو



الْكَرِميِ الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َيْحَيى الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد  -١٤٤٤
َر ِعْن َد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحمَّاُد ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الُْبَنانِيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َرَباحٍ َعْن أَبِي قََتاَدةَ قَالَ ذُِك

ي النَّْومِ َتفْرِيطٌ إِنََّما التَّفْرِيطُ ِفي الَْيقَظَِة فَإِ وسلم َنْوُمُهْم ذَا َعنِ الصَّالَِة فَقَالَ النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِف
  َنِسَي أََحدُكُْم َصالَةً أَْو َناَم َعْنَها فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها َوِلَوقِْتَها ِمَن الَْغِد

َرانُ ْبُن ُحَصْينٍ َوأََنا أَُحدِّثُ َهذَا الَْحِديثَ فَقَالَ ِلي َيا فََتى اْحفَظْ َما كُْنَت ُتَحدِّثُ فَإِنِّي قَْد قَالَ فََسِمَعنِي ِعْم
  َسِمْعُت َهذَا الَْحِديثَ ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

اِهيُم ْبُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيخٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا إِْبَر -١٤٤٥
اهللا عليه وسلم ْبُن أَْعَيَن َعْن َيْحَيى َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْسَماِعيلَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى 

  !َنا أَالَ ُنَصلِّيَها ِفي غٍَد فَقَالَ َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الرَِّبا َوَيأُْخذُُه بَِنْحوِ َهِذِه الِْقصَِّة قُلْ
، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ِه -١٤٤٦ َشاُم ْبُن َحسَّانَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ 

ِمْنكُْم  ْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا َوقَالَ أَيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الرَِّبا َوَيقَْبلُُهَعنِ الَْحَسنِ َع
!  

  باب قدر املسافة اليت تقصر يف مثلها صالة وقدر املدة
أَُبو إِْسَماِعيلَ التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َحدَّثََني أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا  -١٤٤٧

سٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ ُمَجاِهٍد َعْن أَبِيِه َوَعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّا
  قَالَ َيا أَْهلَ َمكَّةَ الَ َتقُْصُروا الصَّالَةَ ِفي أَْدَنى ِمْن أَْرَبَعِة ُبُرٍد ِمْن َمكَّةَ إِلَى ُعْسفَانَاهللا عليه وسلم 

ِهَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َوأَُبو الْقَاِسمِ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ِقَراَءةً -١٤٤٨ الَ   َعلَْي : ، قَا
َمَع َرُسولِ اِهللا صلى  َحدَّثََنا لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ َعْن َعاِصمٍ َوُحَصْينٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسافَْرَنا

  اهللا عليه وسلم فَأَقَاَم َسْبَع َعْشَرةَ َيقُْصُر الصَّالَةَ
  ا َسافَْرَنا فَأَقَْمَنا َسْبَع َعْشَرةَ قََصْرَنا َوإِذَا زِْدَنا أَْتَمْمَناقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوَنْحُن إِذَ

، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ، َع -١٤٤٩ ْن َعاِصمٍ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَشامٍ 
َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ َسْبَع َعْشَرةَ َنقُْصُر الصَّالَةَ قَالَ اْبُن  ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَقَْمَنا َم

  َعبَّاسٍ َوَنْحُن َنقُْصُر َسْبَع َعْشَرةَ فَإِنْ زِْدَنا أَْتَمْمَنا

  باب اجلمع بني الصالتني يف السفر
ابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيْحَيى الُْجْرجَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَس -١٤٥٠

ةَ َوَعْن كَُرْيبٍ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ اسٍ قَالَ أَالَ  أَنَّ اْبَن َعبََّحدَّثَنِي ُحَسْيُن ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ َعْن ِعكْرَِم
ا َبلَى قَالَ كَانَ إِذَا َزاغَْت لَُه الشَّْم ُس ِفي َمْنزِِلِه أُْخبُِركُْم َعْن َصالَِة َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي السَّفَرِ قُلَْن

َساَر َحتَّى إِذَا َحاَنِت الَْعْصُر َنَزلَ فََجَمَع الظُّْهرِ  َجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ قَْبلَ أَنْ َيْركََب َوإِذَا لَْم َتزِغْ لَُه ِفي َمْنزِِلِه
زِِلِه َرِكَب َحتَّى إِذَا َحاَنِت َوالَْعْصرِ َوإِذَا َحاَنْت لَُه الَْمْغرُِب ِفي َمْنزِِلِه َجَمَع َبْيَنَها َوَبْيَن الِْعَشاِء َوإِذَا لَْم َتِحْن ِفي َمْن

  َنُهَماالِْعَشاُء َنَزلَ فََجَمَع َبْي



اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الشَّْيُخ َوَرَوى َهذَا الَْحِديثَ َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ قَالَ أَْخَبَرنِي ُحَسْيٌن َعْن كَُرْيبٍ َوْحَدُه َعنِ 
َر َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن ُحَسْينٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوَرَو اُه َعْبُد الَْمجِيِد َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َوَرَواُه ُعثَْمانُ ْبُن ُعَم

امِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن ُحَسْينٍ َعْن كَُرْيبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوكُلُُّهْم ِثقَاٌت فَاْحُتِملَ أَنْ َيكُونَ اْبُن ُه أَوَّالً  َعْن ِهَش ُجَرْيجٍ َسِمَع
جِيِد َعْنُه ، ثُمَّ لَِقَي اْبُن ُجَرْيجٍ ُحَسْيًنا فََسِمَعُه ِمْنه كَقَْولِ َعْبِد ِمْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن ُحَسْينٍ كَقَْولِ َعْبِد الَْم

ةَ َوِمْن كَُرْيبٍ الرَّزَّاقِ َوَحجَّاجٍ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ قَالَ َحدَّثَنِي ُحَسْيٌن َواْحُتِملَ أَنْ َيكُونَ ُحَسْيٌن َسِمَعُه ِمْن ِعكْرَِم
ا كَرَِواَيِة َعْبِد الرَّزَّاقِ َعْنُه َوَمرَّةً َعْن كَُرْيبٍ َوْحَدُه َجِميًعا َعنِ اْبنِ َعبَّ كَقَْولِ اسٍ فَكَانَ ُيَحدِّثُ بِِه َمرَّةً َعْنُهَما َجِميًع

ِصحُّ اَألقَاوِيلُ كُلَُّها َواللَِّه َحجَّاجٍ َواْبنِ أَبِي َروَّاٍد َوَمرَّةً َعْن ِعكْرَِمةَ َوْحَدُه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ كَقَْولِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُعَمَر َوَت
  أَْعلَُم

َخاِلٍد اَألْحَمُر َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٤٥١
انَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا اْبنِ َعْجالَنَ َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ِع كْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَ

  َما ِفي َوقِْت الَْعْصرَِزاغَِت الشَّْمُس َصلَّى الظُّْهَر َوالَْعْصَر َجِميًعا َوإِذَا اْرَتَحلَ قَْبلَ أَنْ َتزِيغَ أَخََّرُهَما َحتَّى ُيَصلَِّيُه
ِليٍّ إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبْدرٍ َحدَّثََنا أَُبو َع -١٤٥٢

اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ  َعنِ الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الَْيَماِن َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ِعكْرَِمةَ
َوإِذَا اْرَتَحلَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َنَزلَ َمْنزِالً فََزالَِت الشَّْمُس لَْم َيرَْتِحلْ َحتَّى ُيَصلَِّي الَْعْصَر 

  قَْبلَ الزََّوالِ َصلَّى كُلَّ َواِحَدٍة ِلَوقِْتهَا

السَِّميعِ الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْهْيثَمِ ْبنِ َماَهانَ أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد -١٤٥٣
َعبَّاسٍ  كْرَِمةَ َعنِ اْبنَِخاِلُد ْبُن َعْبِد السَّالَمِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َربِيَعةَ َعنِ اْبنِ الَْهاِد َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ِع

إِذَا اْرَتَحلَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا اْرَتَحلَ ِحَني َتزِيغُ الشَّْمُس َيْجَمُع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ َو
  قَْبلَ ذَِلَك أَخََّر ذَِلَك إِلَى َوقِْت الَْعْصرِ

ثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّ -١٤٥٤
ْهرِ َوالَْعْصرِ ُعقَْيلٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أََراَد أَنْ َيْجَمَع َبْيَن الظُّ

  رِ أَخََّر الظُّْهَر َحتَّى َيْدُخلَ أَوَّلَ َوقِْت الَْعصْرِِفي السَّفَ

ُمفَضَّلُ ْبُن  ََحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا -١٤٥٥
ُه َحدَّثَُه َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا اْرَتَحلَ قَْبلَ أَنْ فََضالَةَ َعْن ُعقَْيلٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ أَنَّ

يغَ الشَّْمُس َصلَّى الظُّْهرَ َتزِيغَ الشَّْمُس َساَر َحتَّى َيْدُخلَ َوقُْت الَْعْصرِ فََيْنزِلَ فََيْجَمَع َبْيَنُهَما َوإِذَا لَْم َيْرَتِحلْ َحتَّى َتزِ
  ، ثُمَّ ذََهَب
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن ُيوُنَس الْقَصَّارُّ ، قَالَ  -١٤٥٦

َنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه َحدَّثََنا ُمفَضَّلٌ َواللَّْيثُ َواْبُن لَهِيَعةَ َعْن ُعقَْيلٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَ
   ، ثُمَّ َيْجَمُع َبْيَنُهَماوسلم كَانَ إِذَا أََراَد أَنْ َيْجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ أَخََّر الظُّْهَر َحتَّى َيْدُخلَ أَوَّلُ َوقِْت الَْعْصرِ



َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ : َحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َوأَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد َيْحَيى ْبُن ُم -١٤٥٧
اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد َحدَّثَنِي َناِفٌع َمْولَى َعْبِد: ْبنِ َمْزَيٍد الُْعذْرِيُّ بَِبْيُروَت قَالَ أَْخبََرنِي أَبِي ، قَالَ 

َر أَنَُّه أَقَْبلَ ِمْن َمكَّةَ َوَجاَءُه َخَبُر َصِفيَّةَ بِْنِت أَبِي ُعَبْيٍد فَأَْسَرَع السَّْيَر  ا غَاَبِت الشَّْمُس قَالَ لَُه ُعَمَر َعنِ اْبنِ ُعَم فَلَمَّ
َصاِحُبُه الصَّالَةَ فََسكََت فَقَالَ الَِّذي قَالَ لَُه الصَّالَةَ  إِْنَسانٌ ِمْن أَْصَحابِِه الصَّالَةَ فََسكََت ، ثُمَّ َساَر َساَعةً فَقَالَ لَُه

الَ أَْعلَُمُه فََساَر َحتَّى إِذَا كَانَ َبْعَد َما غَاَب الشَّفَُق بَساَعةً َنَزلَ فَ أَقَاَم الصَّالَةَ َوكَانَ الَ إِنَُّه لََيْعلَُم ِمْن َهذَا ِعلًْما 
َوقَاالَ َجِميًعا فَقَاَم  -َوقَالَ النَّْيَساُبورِيُّ بَِشْيٍء ِمَن الصَّلََواِت ِفي السَّفَرِ  - ِة ِفي السَّفَرِ ُيَناَدى بَِشْيٍء ِمَن الصَّالَ

َع َبْيَنُهَما ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَ سَّْيرُ ا َجدَّ بِِه الفََصلَّى الَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء َجِميًعا َجَم
 َتَوجََّهْت بِِه السُّْبَحةَ َجَمَع َبْيَن الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء َبْعَد أَنْ َيِغيَب الشَّفَُق بَساَعةً َوكَانَ ُيَصلِّي َعلَى ظَْهرِ َراِحلَِتِه أَْيَن

  ِفي السَّفَرِ َوُيْخبُِرُهْم أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْصَنُع ذَِلَك

ُمَحمٍَّد َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن -١٤٥٨
أَْسَرَع السَّْيَر ، ثُمَّ ذَكََر َعنِ النَّبِيِّ أَِخيِه ُعَمَر ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َناِفعٍ َعْن َساِلمٍ قَالَ أََتى َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َخَبٌر َصِفيَّةَ فَ

ٍة   صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه َوقَالَ َبْعَد أَنْ غَاَب الشَّفَُق بَِساَع
  َتاَبَعُه اْبُن َوْهبٍ

بِي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الُْمْنِذُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَ -١٤٥٩
يٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِل

َمَع الظُّْهَر َوالَْعْصَر َوإِذَا َمدَّ لَُه السَّْيُر أَخََّر الظُّْهَر َوَعجَّلَ الَْعْصَر ، ثُمَّ عليه وسلم إِذَا اْرَتَحلَ ِحَني َتُزولُ الشَّْمُس َج
ا   َجيَمَع َبْيَنُهَم

، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َواِصلٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ -١٤٦٠
َر َوُموَسى ْبُن : اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم

عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َر ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َجدَّ بِِه السَّْيُر َجَمَع ُعقَْبةَ َوَيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َناِف
  َبْيَن الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء

ُهْم ِفي َحِديِثِه إِلَى قَالَ ُسفَْيانُ َبْعَد ِفي َحِديِث َيْحَيى ْبنِ َسِعيد إِلَى ُرُبعِ اللَّْيلِ قَالَ اْبُن َصاِعٍد ِفي َحِديِثِه وقَالَ أََحُد
  لَّْيلُِرُبعِ ال
 ُموَسى ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن -١٤٦١

عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْ لِ النَّْيَساُبورِيُِّعقَْبةَ َوَيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َناِف   لَ قَْو

ُد ْبُن َخاِلِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد السِّجِْسَتانِيُّ ، َحدَّثََنا يَزِي -١٤٦٢
لُ ْبُن فََضالَةَ َعنِ اللَّْيِث ْبنِ َسْعٍد َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْوَهبٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّ

ِة َتُبوَك إِذَا َزاغَِت  الزُّبَْيرِ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ِفي غَْزَو
رِ َجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ َوإِنْ اَرَتحَّلَ قَْبلَ أَنْ َتزِيغَ الشَّْمُس أَخََّر الظُّْهَر َحتَّى َينْزِلَ ِللَْعْصالشَّْمُس قَْبلَ أَنْ َيْرَتِحلَ 

َتَحلَ قَْبلَ أَنْ َتِغيَب ْرَوِفي الَْمْغرِبِ ِمثْلَ ذَِلَك إِنْ غَاَبِت الشَّْمُس قَْبلَ أَنْ َيْرَتِحلَ َجَمَع َبْيَن الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء َوإِِن ا



  الشَّْمُس أَخََّر الَْمْغرَِب َحتَّى َيْنزِلَ ِللِْعَشاِء ، ثُمَّ َيْجَمُع َبْيَنُهَما
َهبٍ ،  ْبُن َمْوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَالَنِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد -١٤٦٣

  َحدَّثََنا اللَّْيثُ َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد بَِهذَا َنْحَوُه َولَْم َيذْكُْر ِفيِه الُْمفَضَّلَ ْبَن فََضالَةَ
  ْيَبةَُحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا قَُت -١٤٦٤

ا اللَّْيثُ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََن
ِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ النَّبِ ي غَْزَوِة َتُبوَك إِذَا َحبِيبٍ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ ْبنِ َواِثلَةَ َعْن ُمَعا يَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ِف

ارَْتَحلَ َبْعَد َزْيغِ الشَّْمسِ  ارَْتَحلَ قَْبلَ أَنْ َتزِيغَ الشَّْمُس أَخََّر الظُّْهَر َحتَّى َيْجَمَعَها َمَع الَْعْصرِ فَُيَصلَِّيُهَما َجِميًعا َوإِذَا
َر َوكَانَ إِذَا اْرَتَحلَ قَْبلَ الَْمْغرِبِ أَخََّر الَْمْغرَِب َحتَّى ُيَصلَِّيَها َمَع الِْعَشاِء َوإِذَا اْرَتَحلَ َصلَّى الظُّْهَر َوالَْعْصَر ، ثُمَّ َسا

  َبْعَد الَْمْغرِبِ َعجَّلَ الِْعَشاَء فََصالََّها َمَع الَْمْغرِبِ
  قَالَ أَُبو َداُوَد َهذَا لَْم َيْروِِه إِالَّ قَُتْيَبةُ

رٍ اَألْعَيُن ، ثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكَْحدَّ -١٤٦٥
  َحدَّثََنا اللَّْيثُ بَِهذَا ِمثْلَُهَحدَّثََنا َعِليُّ اْبُن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، 

 -ِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِمي -١٤٦٦
عٍ َعنِ اْبنِ ُع -َواللَّفْظُ ِلَوِكيعٍ  َو ِفي َسفَرٍ فََساَر َعنِ الْفَُضْيلِ ْبنِ غَْزَوانَ َعْن َناِف َمَر قَالَ اْسُتْصرَِخ َعلَى َصِفيَّةَ َوُه

مَّ اْنَتظََر َحتَّى غَاَب َحتَّى إِذَا غَاَبِت الشَّْمُس ِقيلَ لَُه الصَّالَةَ فََساَر َحتَّى كَاَد َيِغيُب الشَّفَُق فََنَزلَ فََصلَّى الَْمْغرَِب ، ثُ
  الَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َناَبْتُه َحاَجةٌ َصَنَع َهكَذَاالشَّفَُق َصلَّى الِْعَشاَء ، ثُمَّ قَ

لٍ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْي -١٤٦٧
 َعْن ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ

َر بَِهذَا َوقَالَ َحتَّى إِذَا كَانَ قَْبلَ غُُيبوَبة الشَّ فَقِ َنَزلَ فََصلَّى الَْمْغرَِب ، أَبِيِه َعْن َناِفعٍ َوَعْبِد اِهللا ْبنِ َواِقٍد َعنِ اْبنِ ُعَم
جَّلَ بِِه َصَنَع ثُمَّ اْنَتظََر َحتَّى غَاَب الشَّفَُق فََصلَّى الِْعَشاَء ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َع

  ِمثْلَ الَِّذي َصَنْعُت
َحدَّثََنا الْعَبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمْزَيٍد قَالَ أَْخَبَرنِي أَبِي قَالَ َسِمْعُت اْبَن َجابِرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ،  -١٤٦٨

َو ُيرِيُد أَْرًضا لَُه فََنَزلَ َمْنزِالً فَأََت َر َوُه نَّ َصِفيَّةَ اُه َرُجلٌ فَقَالَ لَُه إَِيقُولُ َحدَّثَنِي َناِفٌع قَالَ َخَرْجُت َمَع َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم
ُه َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ فَِسْرَنا بِْنَت أَبِي ُعَبْيٍد لَمَّا بَِها ، َوالَ أَظُنُّ أَنْ ُتْدرِكََها َوذَِلَك َبْعَد الَْعْصرِ قَالَ فََخَرَج ُمْسرًِعا َوَمَع

لصَّالَِة فَقُلُْت الصَّالَةَ فَلَْم َيلَْتِفْت إِلَيَّ َوَمَضى َحتَّى إِذَا غَاَبِت الشَّْمُس َوكَانَ َعْهِدي بَِصاِحبِي َوُهَو ُمَحاِفظٌ َعلَى ا
، ثُمَّ أَقَاَم الصَّالَةَ َوقَْد َتَواَرى الشَّ َو َحتَّى إِذَا كَانَ ِمْن آِخرِ الشَّفَقِ َنَزلَ فََصلَّى الَْمْغرَِب  فَُق فََصلَّى بَِنا كََما ُه

انَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َعجَّلَ بِِه أَْمٌر َصَنَع َهكَذَا الِْعَشاَء ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا فَقَالَ   كَ

ا ِعيَسى ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََن -١٤٦٩
ُه ُيوُنَس َعنِ اْبنِ َجابِرٍ َعْن َر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو   َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم



َعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا  -١٤٧٠
 لَْنا َمَع اْبنِ ُعَمَر َصاِدرِيَن ِمْن َمكَّةَ َحتَّى إِذَا كُنَّا بَِبْعضِ الطَّرِيقِ اْسُتْصرَِخ َعلَى َصِفيَّةَ َزْوَجِتِهَحدَّثَنِي َناِفٌع قَالَ أَقَْب

َنِسَي الصَّالَةَ فَقُلَْنا لَُه  نَُّهفَأَْسَرَع السَّْيَر َوكَانَ إِذَا غَاَبِت الشَّْمُس َنَزلَ فََصلَّى الَْمْغرَِب فَلَمَّا كَانَ ذَلَك اللَّْيلَةُ ظََننَّا أَ
َمةَ ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا الصَّالَةَ فََساَر َحتَّى إِذَا كَاَد أَنْ َيِغيَب الشَّفَُق َنَزلَ فََصلَّى َوغَاَب الشَّفَُق ، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى الَْعَت

  وسلم فَقَالَ َهكَذَا كُنَّا َنْصَنُع َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه
  باب الصالة يف السفيتة

 ْبُن َداُوَد َعْن َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -١٤٧١
ْبنِ ُبْرقَانَ َعْن َمْيُموِن ْب   نِ ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ بِِمثْلِ َحِديٍثَرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْحِديِث َعْن َجْعفَرِ 

رِ ْبنِ ُبْرقَانَ َحدَّثََناه إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن َداُوَد َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة ِمْن ثَِقيٍف َعْن َجْعفَ -١٤٧٢
َر َعْن َج ْيُمونَ ْبنِ ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ ُعَم ْعفََر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَرُه أَنْ ُيَصلَِّي قَاِئًما إِالَّ أَنْ َيْخَشى َعْن َم

  الَْغَرَق
َنا كَلْبِيُّ ، َحدَّثََحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َجابُِر ْبُن كُْرِدي ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُعلَْوانَ الْ -١٤٧٣

ا َبَعثَ النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم َجْع َر ْبَن أَبِي َجْعفَُر ْبُن ُبْرقَانَ َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّ فَ
  ا إِالَّ أَنْ َتَخاَف الَْغَرَقطَاِلبٍ إِلَى الَْحَبَشِة قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا كَْيَف أَُصلِّي ِفي السَِّفيَنِة قَالَ َصلِّ ِفيَها قَاِئًم

  ُحَسْيُن ْبُن ُعلَْوانَ َمْتُروٌك
ا ، َح -١٤٧٤ دَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنِ َسْهلٍ الَْبْرَبهَارِيُّ ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن فَافَ

َر ُسِئلَ النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الصَّالَِة ِفي ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُبْرقَا ْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ ُعَم نَ َعْن َم
  السَِّفيَنِة قَالَ َصلِّ قَاِئًما إِالَّ أَنْ َتَخاَف الْغََرَق

  باب اجلمع بني الصالتني من غري عذر
َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن : أَبِي َحيَّةَ َوأَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الُْجَنْيِد ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ِعيَسى ْبنِ -١٤٧٥

بِيِّ صلى اهللا عليه إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه َعْن َحَنشٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّ
  ْن َجَمَع َبْيَن َصالََتْينِ ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ فَقَْد أََتى َباًبا ِمْن أَْبَوابِ الْكََبائِرِوسلم قَالَ َم

  قَالَ الشَّْيُخ َحَنٌش َهذَا أَُبو َعِليٍّ الرََّحبِيُّ َمْتُروٌك

  باب صفة صالة التطوع يف السفر واستقبال القبلة عند الصالة على الدابة
 َوهَّابِ ْبُن ِعيَسى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا رِْبِعيُّ ْبُن الَْجاُروِدَحدَّثََنا َعْبُد الْ -١٤٧٦

ٍك أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اِلالُْهذَِليُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي الَْحجَّاجِ َحدَّثَنِي الَْجاُروُد ْبُن أَبِي َسْبَرةَ َحدَّثَنِي أََنُس ْبُن َم
انَ إِذَا َسافََر فَأََراَد أَنْ َيَتطَوََّع ِللصَّالَِة اْسَتقَْبلَ بَِناقَِتِه الِْقْبلَةَ َوكَبََّر   اهللا عليه وسلم كَ

، َحدَّ -١٤٧٧ ثََنا رِْبِعيُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ 
سِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ الْجَاُروِد ْبنِ أَبِي َسْبَرةَ قَالَ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن أَبِي الَْحجَّاجِ َعنِ الَْجاُروِد ْبنِ أَبِي َسْبَرةَ َعْن أََن



، ثُمَّ َصلَّى َحْيثُ النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ ِفي َسفَرٍ فَأََراَد أَ نْ ُيَصلَِّي َعلَى َراِحلَِتِه اْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ َوكَبََّر 
  َتُوجََّهْت بِِه

 َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا رِْبِعيُّ ْبُن -١٤٧٨
أََنُس ْبُن َماِلٍك أَنَّ  الْجَاُروِد قَالَ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن أَبِي الَْحجَّاجِ قَالَ َحدَّثَنِي الْجَاُروُد ْبُن أَبِي َسْبَرةَ قَالَ َحدَّثَنِي

الِْقْبلَةَ َوكَبََّر ، ثُمَّ َصلَّى َحْيثُ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َسافََر فَأََراَد أَنْ َيَتطَوََّع اْسَتقَْبلَ بَِناقَِتِه 
  َتَوجََّهْت بِِه رِكَاُبُه

ْسَحاَق َعْن ِهَشامٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن إِ -١٤٧٩
رٍ قَالَ َبَعثَنِي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِلَحاَجٍة فََرَجْعُت إِلَْيِه َوُهَو َعلَى َراِحلَِتِه فََسلَّْمُت َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِ

ي َحاَجِتَك َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ َشْيئًا َوَرأَْيُتُه َيْركَُع َوَيْسُجُد فََتَنحَّْيُت َعْنُه ، ثُمَّ قَالَ ِلي َما َصَنْعَت  قُلُْت َصَنُعُت ِف
  كَذَا َوكَذَا قَالَ إِنَُّه لَْم َيْمَنْعنِي أَنْ أَُردَّ َعلَْيَك إِالَّ أَنِّي كُْنُت أَُصلِّي

  باب صالة املريض جالًسا باملأمومني
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاوَِيةَ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّ -١٤٨٠

ِثريِ ْبنِ السَّاِئبِ َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد قَالَ كَانَ أَُسْيُد ْبُن ُحَضْي رٍ قَِد اْشَتكَى ِعْرَق إِْسحَاَق َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن كَ
  ُري إِلَْيَنا بَِيِدِه أَِن اْجِلُسوا فََنْجِلُس فَُيَصلِّي بَِنا َجاِلًسا َوَنْحُن ُجلُوٌسالنََّسا َوكَانَ لََنا إَِماًما َوكَانَ َيْخُرُج إِلَْيَنا فَُيِش

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -١٤٨١ ْبُن ِسَناٍن الَْعْوِقيُّ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ 
َعْتُه قَالَْت ثََنا َشرِيٌك َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَهاجِرٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َمْوالَُه السَّاِئبِ َعْن َعاِئَشةَ َرِضي اهللا َعْنَها َرفَ، َحدَّ

  َصالَةُ الْقَاِعِد َعلَى النِّْصِف ِمْن َصالَِة الْقَاِئمِ إِالَّ الُْمَتَربَِّع

َخِضرِ الُْمَعدِّلُّ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الْ -١٤٨٢
هللا َعْنَها َرِضي ا، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الَْحفَرِيُّ َعْن َحفْصِ ْبنِ ِغَياٍث َعْن ُحَمْيٍد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشِقيقٍ َعْن َعاِئَشةَ 

ا   قَالَْت َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ُمَتَربًِّع

ثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْيِشيُّ ، َحدَّ -١٤٨٣
امِ ْب َر أََبَعْن ِهَش ا نِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َرِضي اهللا َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َوجًِعا فَأََم

مَّ َرُسولُ اِهللا فَأَ َبكْرٍ أَنْ ُيَصلَِّي بِالنَّاسِ فََوَجَد َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِخفَّةً فََجاَء فَقََعَد إِلَى َجْنبِ أَبِي َبكْرٍ
  صلى اهللا عليه وسلم أََبا َبكْرٍ َوُهَو قَاِعٌد َوأَمَّ أَُبو َبكْرٍ النَّاَس َوُهَو قَاِئٌم

َعْبِد ا قَْيٌس َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََن -١٤٨٤
 النَّبِيَّ صلى اهللا عليه اِهللا ْبنِ أَبِي السَّفَرِ َعنِ اَألْرقَمِ ْبنِ ُشَرْحبِيلَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَنَّ

عليه وسلم ِخفَّةً فََخَرَج ُيَهاَدى َبْيَن وسلم قَالَ ِفي َمَرِضِه ُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ َوَوَجَد النَّبِيُّ صلى اهللا 
الَِّذي اْنَتَهى أَُبو َبكْرٍ ِمَن َرُجلَْينِ فََتأَخََّر أَُبو َبكْرٍ فَأََشاَر إِلَْيِه َمكَاَنَك فََجلََس إِلَى َجْنبِ أَبِي َبكْرٍ فَقََرأَ ِمَن الَْمكَاِن 

  السُّورَِة



ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َربِيَعةَ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا -١٤٨٥
الَ َيُؤمَّنَّ أََحٌد َبْعِدي َجاِلًسا   َجابِرٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ِفيِّ َعنِ الشَّْعبِيِّ َوُهَو َمْتُروٌك َوالَْحِديثُ ُمْرَسلٌ الَ َتقُوُم بِِه ُحجَّةٌلَْم َيْروِِه غَْيُر َجابِرٍ الُْجْع

  باب الصَّالَِة ِفي الْقَْوسِ َوالْقَْرِن َوالنَّْعلِ َوطَْرحِ الشَّْيِء ِفي الصَّالَِة إِذَا كَانَ ِفيِه َنَجاَسةٌ
لْكَاِتُب ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد َحدَّثَنِي ُموَسى َحدَّثََنا َيْزَداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ا -١٤٨٦

 الصَّالَِة ِفي ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعْن أَبِيِه َعْن َسلََمةَ ْبنِ اَألكَْوعِ قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ
  قَْرِن فَقَالَ اطَْرحِ الْقَْرنَ َوَصلِّ ِفي الْقَْوسِالْقَْوسِ َوالْ
دَّثََنا َصاِلُح ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُسَمْيَنةَ ، َح -١٤٨٧

قَالَ } ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد{ْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َبَياٍن ، َحدَّثََنا فَُراُت ْبُن السَّاِئبِ َع
ْعلَْيِه فََخلََعُهَما فََخلََع النَّاُس فَ لَمَّا قََضى الصَّالَةَ الصَّالَةُ ِفي النَّْعلَْينِ َوقَْد َصلَّى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َن

ٍةَخلَْعُتْم نَِعالَكُْم قَالُوا رَأَْيَناَك َخلَْعَت فََخلَْعَنا قَالَ إِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم أََتانِي فَقَالَ إِ قَالَ ِلَم   نَّ ِفيهَِما َدمِ َحلََم

ِه ِه إِذَا َوقََف ِفي ِقَراَءِت   باب َتلِْقنيِ الَْمأُْمومِ ِإلَماِم
، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الَْعبَّاسٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْب -١٤٨٨ ُن َعِليٍّ 

  وسلم اِهللا ْبُن َبزِيعٍ َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ قَالَ كُنَّا َنفَْتُح َعلَى اَألِئمَِّة َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه
بَّاُر َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ اَأل -١٤٨٩

  َمْبنِ َساِلمٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ قَالَ َمْن فََتَح َعلَى اِإلَمامِ فَقَْد َتكَلَّ
  ُمَحمَُّد ْبُن َساِلمٍ َمْتُروٌك

َحاَق َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَبِي إِْس -١٤٩٠
َو كَالٌَم َيْعنِي الْفَْت   َح َعلَى اِإلَمامِالْحَارِِث َعْن َعِليٍّ َرِضي اهللا َعْنُه قَالَ ُه

اِء ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َع -١٤٩١ ْن َعطَ
لَ أَُراُه َعْن َعِليٍّ قَالَ إِ ِعُموُهالسَّاِئبِ َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ قَا   ذَا اْسَتطَْعَمكُُم اِإلَماُم فَأَطْ

الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمَِّد  -١٤٩٢
لَ َصلَّى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ُعَمُر ْبُن َنجِيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاٍذ َعنِ الزُّ ْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ قَا

ةً ِمْنَها فَلَمَّا فََرغَ قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا آَيةُ كَذَا َوكَذَا ُنِسَخ ْت قَالَ الَ قُلُْت عليه وسلم َصالَةً فَقَرأَ ُسوَرةً فَأَْسقَطَ آَي
  َرأَْها قَالَ أَفَالَ لَقَّْنَتنِيهَافَإِنََّك لَْم َتقْ

لُ َعْن أََنسٍ قَالَ َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َجارَِيةُ ْبُن َهرِمٍ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد الطَّوِي -١٤٩٣
  ْم َبْعًضا ِفي الصَّالَِةكَانَ أَْصَحاُب َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيلَقُِّن َبْعُضُه

  باب قدر النجاسة اليت ُتبطل الصالة
ٍد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيِد اِهللا الُْمَعدِّلُّ أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ بَِواِسٍط ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِل -١٤٩٤



، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن غُطَْيٍف َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  الْقَاِسُم ْبُن َماِلٍك الُْمزَنِيُّ
  عليه وسلم قَالَ ُتَعاُد الصَّالَةُ ِمْن قَْدرِ الدِّْرَهمِ ِمَن الدَّمِ

  َخالَفَُه أََسُد ْبُن َعْمرٍو ِفي اْسمِ َرْوحِ ْبنِ غُطَْيٍف
ْهلُولٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُيوُسَف ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُب -١٤٩٥

ْيٍف الطَّاِئِفيِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ النَّبِي صلى اهللا  َحدَّثََنا أََسُد ْبُن َعْمرٍو َعْن غُطَ
  عليه وسلم إِذَا كَانَ ِفي الثَّْوبِ قَْدُر الدِّْرَهمِ ِمَن الدَّمِ غُِسلَ الثَّْوُب َوأُِعيَدِت الصَّالَةُ

، َحدَّثََنا أََسدُ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٤٩٦ ْبُن آَدَم 
  ْبُن َعْمرٍو بَِهذَا

ُهَو َمْتُروُك الَْحِديِث ْيٍف َو   لَْم َيْروِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ غَْيُر َرْوحِ ْبنِ غُطَ
  باب يف التسليم من الصالة

ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الَْخرَّاُز ُهَو َخاِلُد ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد  -١٤٩٧
ُن ُعَمَر إِذَا َسلََّم اِإلَماُم َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُبْرقَانَ َعْن ُخَصْيِف ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ قَالَ اْب

ِشَماِلَك ، َوالَ َتْسَتقبنيَّ َشْيئًا ِمْن َصالَِتَك َبْعدَُهفََسلِّْم َعْن َيِمينَِك    َوَعْن 
  باب ما أدرك مع اإلمام فهو أول صالته

اَدةَ ْعَمٌر َعْن قََتَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َم -١٤٩٨/١
ا أَْدَركَْت َمَع اِإلَمامِ فَُهَو أَوَّلُ َصالَِتَك َواقْضِ َما َس   َبقََك بِِه ِمَن الْقُْرآِنأَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َرِضى اهللا َعْنُه قَالَ َم

ٌر َعْن قََتاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ِمبثْلَ قَْولِ -١٤٩٨/٢   َعِليٍّ َرِضى اهللا َعْنُه قَالَ َوَحدَّثََنا َمْعَم

ُشَعْيبٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحِصنيٍ أَُبو ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -١٤٩٩
  َما أَْدَرَك ِمْن َصالَِة اِإلَمامِ أَوَّلَ َصالَتِِه َسأَلُْت اَألْوَزاِعيَّ َوَسِعيَد ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ فَقَاالَ ال َيْجَعلُ أَْولَ

  باب صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم خلف أيب بكر َرِضى اهللا َعْنُه
ةُ ْبُن ُمْصَعبٍ ارَِجَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمُدونَ ْبُن َعبَّاٍد أَُبو َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا َخ -١٥٠٠

يَّامٍ َوكَانَ َوالُْمِغَريةُ ْبُن ُمْسِلمٍ ِكالَُهَما َعْن ُيوُنَس َعنِ الَْحَسنِ قَالَ َمرَِض َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْشَرةَ أَ
رِ َوَجَد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِخفَّةً أَُبو َبكْرٍ َرِضى اهللا َعْنُه ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ِتْسَعةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ َيْوُم الَْعاِش

  فََخَرَج ُيَهاَدى َبْيَن َرُجلَني الْفَْضلِ ْبنِ الَْعبَّاسِ َوأَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد فََصلَّى َخلَْف أَبِي َبكْرٍ قَاِعًدا
  باب ِذكْرِ نَِياَبِة اِإلَمامِ َعنِ ِقَراَءِة الَْمأُْموِمَني

َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد : ُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، قَاالَ َحدَّثََنا َجْعفَ -١٥٠١
الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ ْن أَبِي الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن الَْعبَّاسِ التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن أَيُّوَب َع
  قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َصلَّى َخلَْف اِإلَمامِ فَِقَراَءةُ اِإلَمامِ لَُه ِقَراَءةٌ

  َوَسْهلُ ْبُن الَْعبَّاسِ َمْتُروٌك، َهذَا َحِديثٌ ُمْنكٌَر 



ُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َسلَْمانَ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسيَّارٍ الَْمْرَوزِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَم -١٥٠٢
َر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس لم َمْن َصلَّى ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ َعْن َخارَِجةَ َعْن أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

  نَّ ِقَراَءةَ اِإلَمامِ لَُه ِقَراَءةٌَخلَْف إَِمامٍ فَإِ
  َرفُْعُه َوْهٌم َوالصََّواُب َعْن أَيُّوَب َوَعنِ اْبنِ ُعلَيَّةَ أَْيًضا

، َحدَّثََنا بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَ -١٥٠٣ اِعيلُ اْبُن َنا إِْسَمَما 
، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن َناِفعٍ َوأََنسِ ْبنِ ِسريِيَن أَنَُّهَما َحدَّثَا َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه قَالَ ِفي ا لِْقَراَءِة َخلَْف اِإلَمامِ َتكِْفيَك ُعلَيَّةَ 

  ِقَراَءةُ اِإلَمامِ
إِْسَماِعيلَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو -١٥٠٤

ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا  الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم التَّْيِميُّ َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي
  هللا عليه وسلم قَالَ َمْن كَانَ لَُه إَِماٌم فَِقَراَءةُ اِإلَمامِ لَُه ِقَراَءةٌصلى ا

َو َضِعيٌف ٍد الرَّازِيُّ َعْن إِْسَماِعيلَ َوُه   الَ َيِصحُّ َهذَا َعْن ُسَهْيلٍ َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّا
دَّثََنا الَْحَسُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ الُْمَجاِلِد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َخاِلٍد َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َح -١٥٠٥

ةَ قَالَ َسِمْعُت أََبا الدَّرَْداِء َيقُولُ  َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َصاِلحٍ َعْن أَبِي الزَّاهِرِيَِّة َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّ
كُْنُت أَِفي كُلِّ َصالٍَة ِقَراَءةٌ قَالَ َنَعْم فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ َوَجَبْت فَالَْتفََت إِلَيَّ أَُبو الدَّرَْداِء َو اهللا عليه وسلم

اُهْم ا أََرى اِإلَماَم إِذَا أَمَّ الْقَْوَم إِالَّ َوقَْد كَفَ   أَقَْرَب الْقَْومِ ِمْنُه فَقَالَ َيا كَِثُري َم

  نساء مجاعة وموقف إمامهنباب صالة ال
َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ،  -١٥٠٦

نَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَِذنَ لََها أَنْ َتُؤمَّ أَْهلَ أَ -َوكَاَنْت َتُؤمُّ  -ُجَمْيعٍ َحدَّثَْتنِي َجدَِّتي َعْن أُمِّ َوَرقَةَ 
  َدارِهَا

َرَنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن أَبِي َحكِيمٍ أَْخَب -١٥٠٧
  ِةبِيبٍ النَّْهِديُّ َعْن َرْيطَةَ الَْحَنِفيَِّة قَالَْت أَمَّْتَنا َعاِئَشةُ فَقَاَمْت َبْيَنُهنَّ ِفي الصَّالَِة الَْمكُْتوَبَحدَّثَنِي َمْيَسَرةُ ْبُن َح

َيانُ َعْن َعمَّارٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا ُسفْ -١٥٠٨
  الدُّْهنِيِّ َعْن ُحَجْيَرةَ بِْنِت ُحَصْينٍ قَالَْت أَمَّْتَنا أُمُّ َسلََمةَ ِفي َصالَِة الَْعْصرِ فَقَاَمْت َبْيَنَنا
ِه َوَخالَفَُه الُْحفَّاظُ ُشْعَبةُ َوَسِعيٌد َو اَحِديثٌ َرَواُه َحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن قََتاَدةَ فََوِهَم ِفي   غَْيُرُهَم

ثََنا َحجَّاُج َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َنْصرِ ْبنِ َسْنَدَوْيِه ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّ -١٥٠٩
نَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ْبُن أَْرطَاةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ كَا

ا فََرغَ قَالَ َمْن ذَا الَِّذي َيْخَتِلُج ُسوَرَتُهْم فََنَهاُهْم َعنِ الِْقَراَءِة َخلَْف   اِإلَمامِ َوَرُجلٌ َيقَْرأُ َخلْفَُه فَلَمَّ
َحجَّاجٍ َوالصََّواُب َما َرَواُه ُشْعَبةُ َوَسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َوغَْيُرُهَما  قَْولُُه فََنَهاُهْم َعنِ الِْقَراَءِة َخلَْف اِإلَمامِ َوْهٌم ِمْن

  َعْن قََتاَدةَ



اَدةَ ا ُشْعَبةُ َعْن قََتَحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََن -١٥١٠
َسبِّحِ اْسَم َربَِّك {َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى الظُّْهَر فَقََرأَ بـ 

  َجنِيهَافَقَالَ أَيُّكُُم الْقَارُِئ فَقَالَ َرُجلُ أََنا قَالَ لَقَْد ظََنْنُت أَنَّ َبْعَضكُْم َخالَ} اَألْعلَى
ُه   قَالَ ُشْعَبةُ فَقُلُْت ِلقََتاَدةَ أَكَرَِه ذَِلَك قَالَ لَْو كَرَِه لََنَهى َعْن

ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن ِهَشامِ ْبنِ  -١٥١١
اُسلَ ةَ قَالَ َرأَْيُت ُعَمَر ُيَصلِّي َوُجْرُحُه َيثَْعُب َدًم   ْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَم

  بيان تكبريات صالة اجلنازة
و َحِصنيٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َحبِيبٍ الْقَاِضي أَُب -١٥١٢

ةَ ْبنِ ُصوَحا رٍ َعْن َجابِرٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َصْعَصَع َر َعْونُ ْبُن َسالَّمٍ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ِشْم نَ أَنَّ َعِليا كَبَّ
ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْحَدى َعْشَرةَ َوِتْسًعا بِالِْعرَاقِ الَْخْمَس َواَألْرَبَع وَالسَّْبَع َوكَانَ َيقُولُ قَْد كَبََّر َرُس

  َوَسْبًعا َوِستا َوَخْمًسا َوأَْرَبًعا

  سجود القرآن
َدَم ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغ -١٥١٣ َياٍث َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث لَفْظًا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن آ

  }ص{مَِّد ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َسَجَد ِفي ُمَح
  قَالَ اْبُن أَبِي َداُوَد لَْم َيْروِِه إِالَّ َحفٌْص

بِيبٍ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء َعْن أَبِي الَْعاِلَيةِ َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َح -١٥١٤
ُه َوَش انَ َيقُولُ ِفي ُسُجوِد الْقُْرآِن َسَجَد َوْجهِي ِللَِّذي َخلَقَ َسْمَعُه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَ قَّ 

  َوَبَصَرُه بَِحْوِلِه َوقُوَِّتِه

ٍد ، مَُّد ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحبِيبٍ أَْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُرَشْيَحدَّثََنا ُمَح -١٥١٥
َر ْبنِ ذَرٍّ َعْن أَبِيِه َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبزِيعٍ َعْن ُعَم

  }ص{وسلم قَالَ َسَجَدَها َنبِيُّ اِهللا َداُوُد َتْوَبةً َوَسَجْدَناَها َتُشكًْرا َيْعنِي 

ا َرَجاُء ْبُن ثََنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َزْيٍد الِْحنَاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُموَسى الُْختَِّليُّ ، َحدَّ -١٥١٦
َر ْبنِ ذَرٍّ بِإِْسَناِدِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  ي السَّْجَدِة الَِّتي َسِعيٍد الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ َعْن ُعَم وسلم ِف

  َسَجَدَها َداُوُد َتْوَبةً َوَنْحُن َنْسُجُدَها َتُشكْرًا} ص{ِفي 
نِي و َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ أَْخَبَرَحدَّثََنا أَُب -١٥١٧

َر قََرأَ َع فََنَزلَ } ص{لَى الِْمْنَبرِ ِعكْرَِمةُ ْبُن َخاِلٍد أَنَّ َسِعيَد ْبَن ُجَبْيرٍ أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ َرأَْيُت ُعَم
  فََسَجَد ، ثُمَّ َرِقَي َعلَى الِْمْنَبرِ

اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيِد ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا  -١٥١٨
  َعلَى الِْمْنَبرِ فََنَزلَ فََسَجَد} ص{زِيَد أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ قََرأَ َعنِ اَألْعَرجِ َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َي



َوُشَعْيُب ْبُن اللَّْيِث َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَبِي  -١٥١٩
ْبنِ أَبِي ثََنا اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َيزِيَد َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْعِد َحدَّ: ، قَاالَ 

ا َمرَّ بِالسَّْجَدِة فَ} ص{َسْرحٍ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه قَالَ َخطََبَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما فَقََرأَ  لَمَّ
ا َبلَغَ السَّْجَدةَ َتَيسَّْرَنا ِللسُُّجوِد فَلَمَّ ا َرآَنا قَالَ إِنََّما ِهَي َتْوَبةُ َنَزلَ فََسَجَد َوَسَجْدَناَها َمَعُه َوقََرأََها َمرَّةً أُْخَرى فَلَمَّ

  َزلَ َوَسَجَد فََسَجْدنَاَنبِيٍّ َولَِكنِّي أََراكُْم قَِد اْسَتْعدَْدُتْم ِللسُُّجوِد فََن

َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبُن رِْشِديَن ،  -١٥٢٠
ُعَتِقيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَنْينٍ ِمْن َبنِي َعْبِد كَالَلٍ َعْن َعْمرِو أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن َيزِيَد َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َسِعيٍد الْ

لُْمفَصَّلِ ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَقَْرأَُه َخْمَس َعْشَرةَ َسْجَدةً ِفي الْقُْرآِن ِمْنَها ثَالَثٌ ِفي ا
  َوِفي ُسوَرِة الَْحجِّ َسْجَدَتاِن

مَُّد ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َواَرَه َحدَّثَنِي ُمَح -١٥٢١
رِو ْبنِ الَْحارِِث َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ أَنَّ ِمْشَرَح ْبَن اَعانَ َحدَّثَُه َعْن ُعقَْبةَ  ُموَسى ْبنِ أَْعَيَن قَالَ قََرأُْت َعلَى أَبِي َعْن َعْم َه

  َرأُْهَماْبنِ َعاِمرٍ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا ِفي ُسوَرِة الَْحجِّ َسْجَدَتاِن قَالَ َنَعْم إِنْ لَْم َتْسُجْدُهَما ، فَالَ َتقْ
ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َحدَّثَنِي ُشْعَبةُ َعْن َسْعِد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيِد ْبنِ -١٥٢٢

َر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسَجَد ِفي الَْحجِّ ةَ قَالَ َرأَْيُت ُعَم َسْجَدَتْينِ قُلُْت ِفي  ْبنِ إِْبَراِهيَم قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن ثَْعلََب
  الصُّْبحِ قَالَ ِفي الصُّْبحِ

َعْن ِهَشامٍ ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن الُْحَسْينِ َحدَّ -١٥٢٣
  اِإلْنُس َوالشَّجَُرَعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسَجَد َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِآَخرِ النَّْجمِ َوالْجِنُّ َو

ٌد   قَالَ لََنا اْبُن أَبِي َداُوَد لَْم َيْروِِه َعْن ِهَشامٍ إِالَّ َمْخلَ
 الصََّمِد َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد -١٥٢٤

َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسَجَد َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي النَّْجمِ َوَسَجدَ  أَبِي
  الُْمْسِلُمونَ َوالُْمْشرِكُونَ

بِي ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ِمْسِكُني ْبُن َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ أَُبو ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَ -١٥٢٥
ليه وسلم ُبكَْيرٍ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُبْرقَانَ َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قََرأَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع

  فََسَجَد ِفيَها} َوالنَّْجمِ{
لَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن ُس -١٥٢٦

ْبنِ ُسلَْيمٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسْع ٍد َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قُرَّةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمَعاِفرِيُّ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ َوَصفَْوانَ 
ي َس   }اقَْرأْ بِْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلََق{و } إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{َجْدُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِف

َعْن َيزِيَد  َصْخرٍَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي أَُبو  -١٥٢٧
وسلم فَلَْم  ْبنِ قَُسْيٍط َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيِه قَالَ َعَرْضُت النَّْجَم َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه



  َيْسُجْد ِمنَّا أََحٌد
ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأَبِي َبكْ م َيْسُجدَاقَالَ أَُبو َصْخرٍ َوَصلَّْيُت َوَراَء ُعَمَر    رِ ْبنِ َحْزمٍ فَلَ

  باب السنة يف سجود الشكر
، َحدَّثََنا ُهَش -١٥٢٨ ْيٌم َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َواِقٍد 

  لى اهللا عليه وسلم َرأَى َرُجالً ِمَن النَُّغاِشيَِّن فََخرَّ َساجِدًاالُْجْعِفيِّ َعْن أَبِي َجْعفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص

ْبنِ َعْبِد  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن َبكَّارِ -١٥٢٩
َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أََتاُه الشَّْيُء َيُسرُُّه َخرَّ َساجًِدا  الَْعزِيزِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ َعْن أَبِيِه

  ُشكًْرا ِللَِّه َتَعالَى

ثََنا أَُبو َبكَْرةَ َبكَّاُر ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّ -١٥٣٠
 أَْمٌر ُيَسرُّ بِِه أَْو َيُسرُّهُ َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أََتاُه

  َخرَّ َساجِدًا
َحدَّثََنا َهمَّاٌم قَالَ : َحدَّثََنا َعفَّانُ ، قَالَ : لَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْوِليِد ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْعبَّاسِ ا -١٥٣١

  ُسِئلَ قََتاَدةُ َعْن َرُجلٍ َصلَّى َركَْعةً ِمْن َصالَِة الصُّْبحِ ، ثُمَّ طَلََعِت الشَّْمُس فَقَالَ َحدَّثَنِي ِخالٌَس
  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُيِتمُّ َصالََتُه َعْن أَبِي َراِفعٍ

  ما جاء يف إعادة الصالة مع اجلماعة
الَ  -١٥٣٢ ْسِلمٍ ، قَا ا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب َوَعِليُّ ْبُن ُم

، َحدَّثََنا َجابُِر ْبُن َيزِيَد ْبنِ اَألْسَوِد َعْن أَبِيِه قَالَ َشهِْدُت َمَع النَّبِي ص لى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن َعطَاٍء 
َصَرَف فَإِذَا ُهَو بَِرُجلَْينِ ِفي آِخرِ الْقَْومِ َحجََّتُه َوَصلَّْيُت َمَعُه َصالَةَ الصُّْبحِ ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف فَلَمَّا قََضى َصالََتُه َواْن

ا َمَنَعكَُما أَنْ ُتَصلَِّي ا َمَعَنا قَاالَ َيا َرُسولَ اِهللا كُنَّا قَْد لَْم ُيَصلَِّيا َمَعُه فَقَالَ َعلَيَّ بِهَِما فَأُِتَي بِهَِما َتْرُعُد فََراِئُصُهَما فَقَالَ َم
  كُْم َناِفلَةٌالَ الَ َتفَْعالَ إِذَا َصلَّْيُتَما ِفي رَِحاِلكَُما ، ثُمَّ أََتْيُتَما َمْسجَِد َجَماَعٍة فََصلَِّيا َمَعُهْم فَإِنََّها لََصلَّْيَنا ِفي رَِحاِلَنا فَقَ

ونَ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُر -١٥٣٣
  َحسَّانَ َوُشْعَبةُ َوَشرِيٌك َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء بَِهذَا اِإلْسَناِد َنْحوَُه

  قَالَ َشرِيٌك ِفي َحِديِثِه فَقَالَ أََحُدُهَما َيا َرُسولَ اِهللا اْسَتْغِفْر ِلي فَقَالَ غَفََر اللَُّه لََك
لنَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ا -١٥٣٤

لى اهللا عليه اِهللا ص، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ اَألْسَوِد َعْن أَبِيِه قَالَ َصلَّى َرُسولُ 
ُهَما فَقَالَ َما وسلم الْفَْجَر بِِمًنى فَاْنَحَرَف فََرأَى َرُجلَْينِ ِمْن َوَراِء النَّاسِ فََدَعا بِهَِما فَجِيَء بِهَِما َتْرُعُد فََراِئُص

الَ َتفَْعالَ إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم ِفي َرْحِلِه ، ثُمَّ َمَنَعكَُما أَنْ ُتَصلَِّيا َمَع النَّاسِ فَقَاالَ قَْد كُنَّا َصلَّْيَنا ِفي الرَِّحالِ قَالَ ، فَ
َعُه فَإِنََّها لَُه َناِفلَةٌ   أَْدَرَك الصَّالَةَ َمَع اِإلَمامِ فَلُْيَصلَِّها َم

، قَا -١٥٣٥ ْيَمانَ  َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن : الَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ َوَحاجُِب ْبُن ُسلَ



ا ُسْبَحةً   ُسفَْيانَ بَِهذَا اِإلْسَناِد َنْحَوُه َوقَالَ فََصلُّوا َمَعُهم َواْجَعلُوَه
  قَالَ الشَّْيُخ خَالَفَُهَم أَُبو َعاِصمٍ

َنْيِد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبُن الُْج -١٥٣٦
اٍء َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِيِه قَالَ َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا اْنَص َرَف َرأَى َرُجلَْينِ َيْعلَى ْبنِ َعطَ

ا فََجاَء ا َتْرُعُد فََراِئُصُهَما فَقَالَ َما لَكَُما لَْم ُتَصلَِّيا َمَعَنا قَاالَ َيا َرُسولَ اِهللا َصلَّْيَنا ِفي ِفي ُمَؤخَّرِ الْقَْومِ قَالَ فََدَعا بِهَِم
ُه َولْ ى ِفي َبْيِتِه َيْجَعلِ الَِّتي َصلَّالرِّحَالِ قَالَ ، فَالَ َتفَْعالَ إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم ِفي َرْحِلِه ، ثُمَّ َجاَء إِلَى اِإلَمامِ فَلُْيَصلِّ َمَع

  َناِفلَةً
 َوغَْيالَنُ ْبُن َجاِمعٍ َخالَفَُه أَْصَحاُب الثَّْورِيِّ َوَمَعُهْم أَْصَحاُب َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ِمْنُهْم ُشْعَبةُ َوِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ َوَشرِيٌك

لِ َوِكيعٍ َواْبنِ َوأَُبو َخاِلٍد الدَّاالَنِيُّ َوُمَباَرُك ْبُن فََضالَةَ َوأَُبو َعَواَنةَ َو ُهَشْيٌم َوغَْيُرُهْم َرَوْوُه َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ِمثْلَ قَْو
  َمْهِديٍّ

 عليه وسلم َنْحَوُه َوَرَواه َحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا
  كُونَ لَكَُما َناِفلَةٌ َوالَِّتي ِفي رَِحاِلكَُما فَرِيَضةٌَوقَال فََت، 

  بِذَِلَك َحدَّثََناُه النَّْيَساُبورِيُّ َوغَْيُرُه قَالُوا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ َعْن َحجَّاجٍ -١٥٣٧
دَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َح -١٥٣٨

ْعلَى ْبنِ َعطَاٍء َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا لِ ،  عليه وسلم َعَواَنةَ َوُمَباَرُك ْبُن فََضالَةَ َعْن َي حنو قَْو
  ْيمٍُهَش

يِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ اُألُبِليُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبنِ الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا -١٥٣٩ ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِل
نِ ِذي ِحَماَيةَ َعْن غَْيالَنَ ْبنِ َجاِمعٍ َعْن ُعَبْيَدةَ الَْمَدِديُّ ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح ْبُن َمِليحٍ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبِد الَْحِميِد ْب

ُه اٍء َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو   َيْعلَى ْبنِ َعطَ
بِرِ ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َخالَفَُه َبِقيَّةُ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ِذي ِحَماَيةَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن َجا

  عليه وسلم َنْحَوُه

َحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصٍ الُْوَصابِيُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َوُم -١٥٤٠
َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َحدَّثَنِي إِبَْراِهيُم ْبُن ِذي ِحَماَيةَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحَناٍن ، قَاالَ :  ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ ، قَاالَ

ةَِديِث َحدَّثَنِي َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُعَمْيرٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو َح   ُشْعَب
ُمَحمٍَّد َعْن َزْيِد َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن أَبِي إِْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن  -١٥٤١

ى اهللا عليه وسلم ، َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ْبنِ أَْسلََم َعْن ُبْسرِ ْبنِ ِمْحَجنٍ َعْن أَبِيِه أَنَُّه كَانَ َجاِلًسا َمَع النَّبِيِّ صل
ْبنِ أَْسلََم َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍ أَنَّ َماِلكًا أَْخَبَرُه َعْن َزْيِد 

َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأُذِّنَ الدِّيلِ ُيقَالُ لَُه ُبْسُر ْبُن ِمْحَجنٍ َعْن أَ بِيِه ِمْحَجنٍ أَنَُّه كَانَ ِفي َمْجِلسٍ َم
، ثُمَّ َرَجَع َوِمْحَجٌن ِفي َمْجِلِسِه فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا  بِالصَّالَِة فَقَاَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََصلَّى 

َك أَنْ ُت َصلَِّي َمَع النَّاسِ أَلَْسَت بَِرُجلٍ ُمْسِلمٍ قَالَ َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا َولَِكن كُْنُت َصلَّْيُت ِفي عليه وسلم َما َمَنَع



  أَْهِلي فَقَالَ لَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا جِئَْت فََصلِّ َمَع النَّاسِ َوإِنْ كُْنَت قَْد َصلَّْيَت
  لَْمْعَنى َواِحٌدواحلديث على لَفْظُ َماِلٍك َوا

  باب الَ ُيَصلِّي َمكُْتوَبةً ِفي َيْومٍ َمرََّتْينِ
ٍد قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ َوَسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ َوَعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّ -١٥٤٢

ثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ قَالَ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ َمْولَى َمْيُموَنةَ أَنَُّه َسِمَع َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّ
  اْبَن ُعَمَر َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ُتَصلُّوا َصالَةً ِفي َيْومٍ َمرََّتْين

  َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن بَِهذَا َحدَّثََنا أَُبو -١٥٤٣
 ذَكَْوانَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ أَْخَبَرنِي ُحَسْيُن ْبُن -١٥٤٤
ْيَمانُ َمْولَى َمْيُموَنةَ أَْنُه أَْخَبَرُه قَالَ أََتْيُت َعلَى اْبنِ ُعَمَر ذَاَت َيْومٍ َوُهأَْخَبرَنِي َع َو َجاِلٌس ْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن ُسلَ

ْد َصلَّْيُت إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ بِالَْبالَِط َوالنَّاُس ِفي َصالَِة الَْعْصرِ فَقُلُْت أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّاُس ِفي الصَّالَِة قَالَ إِنِّي قَ
  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ُتَصلَّى َصالَةٌ َمكُْتوَبةٌ ِفي َيْومٍ َمرََّتْينِ
ُم ُه أَْعلَ   قَالَ الشَّْيُخ َتفَرََّد بِِه ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َواللَّ

  ارباب صالة النافلة يف الليل والنه
َبَرَنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد الَْبزَّاُز أَْخبََرَنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ أَْخ -١٥٤٥

ْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن أَْخَبرَنِي اْبُن أَبِي ِذئْبٍ َوَعْمُرو ْبُن الَْحارِِث َوُيوُنُس ْبُن َيزِيَد أَنَّ اْبَن ِشَهابٍ  أَخَْبَرُهْم َعْن ُع
ُرغَ ِمْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِفيَما َبْيَن أَنْ َيفْ

يف كُلِّ َركَْعَتْينِ َوُيوِتُر بَِواِحَدٍة َوَيْسُجُد َسْجَدةً قَْدَر َما َيقَْرأُ َصالَِة الِْعَشاِء إِلَى الْفَْجرِ إِْحَدى َعَشَرةَ َركَْعةً ُيَسلُِّم 
ْينِ أََحُدكُْم َخْمِسَني آَيةً قَْبلَ أَنْ َيْرفََع َرأَْسُه فَإِذَا َسكََت الُْمَؤذِّنُ ِمْن َصالَِة الْفَْجرِ َوَتَبيََّن لَُه  الْفَْجُر قَاَم فََركََع َركَْعَت

ُهَخِفيفََت   ْينِ ، ثُمَّ اْضطََجَع َعلَى ِشقِِّه اَألْيَمنِ َحتَّى َيأِْتَيُه الُْمَؤذِّنُ ِلِإلقَاَمِة فََيْخُرَج َمَع
  َوَبْعُضُهْم َيزِيُد َعلَى َبْعضٍ ِفي ِقصَِّة الَْحِديِث

َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ َوَعْبُد  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -١٥٤٦
ْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َوَحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا ُبْندَاٌر ، َحدَّثََنا َع: الرَّْحَمنِ ، قَاالَ 

ا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََن ْبُن َمْهِديٍّ َوَحدَّثََنا ُعَمُر
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  ُشْعَبةُ َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء أَنَُّه َسِمَع َعِليا اَألْزِديَّ قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر ُيَحدِّثُ َعنِ

  وسلم قَالَ َصالَةُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َمثَْنى َمثَْنى
  قَالَ لََنا اْبُن أَبِي َداُوَد َهِذِه ُسنَّةٌ َتفَرََّد بَِها أَْهلُ َمكَّةَ

َبْحرٍ بَِجَبلَةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َمْنُصورٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْحُموِد ْبنِ الُْمْنِذرِ اَألَصمُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن  -١٥٤٧
ةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ اَألَشجِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َسلََم

  الَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصالَةُ اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َمثَْنى َمثَْنىالرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَ



ي َعِديٍّ َوَسْهلُ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ َواْبُن أَبِ -١٥٤٨
 َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ْن ُشْعَبةَ َعْن َعْبِد َربِِّه ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ أَبِي أََنسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َناِفعِ اْبنِ الَْعْمَياِءُيوُسَف َع

هََّد ِفي كُلِّ َركَْعَتْينِ َوَتْباءَس الْحَارِِث َعنِ الُْمطَِّلبِ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الصَّالَةُ َمثَْنى َمثَْنى أَنْ َتَش
  َوَتَمْسكََن َوُتقْنَِع بَِيِديَك َوَتقُولَ اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ فََمْن لَْم َيفَْعلْ ذَِلَك فَهَِي ِخَداٌج

  َعنِ الفَْضلِ ْبنِ َعبَّاسِ َعْن َعْبِد َربِِّه َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ َوأَسَْنَدُه -َرَواُه اللَّْيثُ َيْعنِي اْبَن َسْعٍد 

  باب الَ َصالَةَ َبْعَد الْفَْجرِ إِالَّ َسْجدََتْينِ
َعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْماِلِكيُّ بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -١٥٤٩

ى اْبنِ ُعَمَر ةُ ْبُن ُموَسى َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْحَصْينِ التَِّميِميِّ َعْن أَبِي َعلْقََمةَ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َيَسارٍ َمْولََحدَّثََنا قَُداَم
الَ أَْدرِ ي قَالَ الَ َدَرْيَت إِنَّ َرُسولَ قَالَ َرآنِي اْبُن ُعَمَر أَُصلِّي َبْعَد الْفَْجرِ فََحَصَبنِي َوقَالَ َيا َيَساُر كَْم َصلَّْيَت قُلُْت 

ا َتَغيُّظًا َشِديًدا ، ثُمَّ  قَالَ ِلُيَبلِّغْ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج َعلَْيَنا َوَنْحُن ُنَصلِّي َهِذِه الصَّالَةَ فََتَغيَّظَ َعلَْيَن
  نَِشاِهُدكُْم غَاِئَبكُْم أَنْ الَ َصالَةَ َبْعَد الْفَْجرِ إِالَّ َسْجَدَتْي

َراِهيَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد السِّجِْسَتانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِْب -١٥٥٠
َر ُوَهْيٌب َعْن قَُداَمةَ ْبنِ ُموَسى َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُحَصْينٍ َعْن أَبِي َعلْقََمةَ َعْن َيَسارٍ َم ْولَى اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرآنِي اْبُن ُعَم

 ُنَصلِّي َهِذِه َوأََنا أَُصلِّي َبْعَد طُلُوعِ الْفَْجرِ فَقَالَ َيا َيَساُر إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج َعلَْيَنا َوَنْحُن
  ا َبْعَد الْفَْجرِ إِالَّ َسْجَدَتْينِالصَّالَةَ فَقَالَ ِلُيَبلِّغْ َشاِهُدكُْم غَاِئَبكُْم الَ ُتَصلُّو

دَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن الْحسنِ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َح -١٥٥١
لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَِياِد ْبنِ أَْنُعمٍ َعْن َعْب ِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَا

  عليه وسلم الَ َصالَةَ َبْعَد َصالَِة الْفَْجرِ إِالَّ َركَْعَتْينِ

رٍ   باب َحثِِّ َجارِ الَْمْسجِِد َعلَى الصَّالَِة ِفيِه إِالَّ ِمْن ُعذْ
ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو السُّكَْينِ الطَّاِئيُّ َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى  َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد -١٥٥٢

دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  ، َحَوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلَِد ْبنِ َحفْصٍ ، َحدَّثََنا ُجَنْيُد ْبُن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو السُّكَْينِ الطَّاِئيُّ
مَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن َجابِرِ ُسكَْينٍ الشَّقَرِيُّ الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبكَْيرٍ الَْغَنوِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسوقَةَ َعْن ُمَح

ْوًما ِفي الصَّالَِة فَقَالَ َما َخلَّفَكُْم َعنِ الصَّالَِة قَالُوا ِلَحاٌء كَانَ  ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ فَقََد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم قَ
  َبْيَنَنا فَقَالَ الَ َصالَةَ ِلجَارِ الَْمْسجِِد إِالَّ ِفي الَْمْسجِِد

  َهذَا لَفْظُ اْبنِ َمْخلٍَد
ٍة َوقَالَ أَُبو َحاِمٍد الَ َصالَةَ ِلَمْن َسِمَع النَِّداَء ، ثُمَّ لَْم َيأِْت   إِالَّ ِمْن ِعلَّ

َسِعيِد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمذَكُِّر ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الَْعطَّاُر ُمَحمَُّد ْبُن -١٥٥٣
ْبنِ َداُوَد الَْيَماِميِّ َع ْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْسَحاَق َعْن ُسلَْيَمانَ 

  ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َصالَةَ ِلَجارِ الَْمْسجِِد إِالَّ ِفي الَْمْسجِِد



َعَرفَةَ َحدَّثَنِي الُْمطَِّلُب ْبُن زَِياٍد َعْن أَبِي إِْسَحاقَ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -١٥٥٤
ي فَلَْم ُيجِْبُه ِمْن السَّبِيِعيِّ َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ َرِضى اهللا َعْنُه قَالَ َمْن كَانَ َجاَر الَْمْسجِِد فََسِمَع الُْمَناِدَي ُيَناِد

  غَْيرِ ُعذْرٍ ، فَالَ َصالَةَ لَُه
ةَ ، َحدَّثََنا َعِديُّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َبَياٍن ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن ُش -١٥٥٥ ْعَب

َسِمَع النَِّداَء فَلَْم ُيجِْبُه ، ْبُن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل م قَالَ َمْن 
  فَالَ َصالَةَ لَُه إِالَّ ِمْن ُعذْرٍ

َبةَ بِإِْسَناِدِه َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا قَُراٌد َعْن ُشْع -١٥٥٦
  َنْحوَُه

  ْيُخ َرفََعُه ُهَشْيٌم َوقَُراٌد َشْيٌخ للَْبْصرِيَِّني َمْجُهولٌقَالَ الشَّ

َجرِيٌر َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا -١٥٥٧
ْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا َجَنابٍ َعْن َمْغَراَء الَْعْبِديِّ َع

ُه ِمنِ اتَِّباِعِه ُعذٌْر قَالُوا َوَما الُْعذُْر قَالَ َخْوٌف أَْو َمَرٌض الَةَ لَْم ُتقَْبلِ ِمْنُه الصَّ عليه وسلم َمْن َسِمَع الُْمَناِدَي فَلَْم َيْمَنْع
  الَِّتي َصلَّى

  باب الرجل يذكر صالةً وهو يف أخرى
 ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ -١٥٥٨

لَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َنِسَي َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن أَبِي ُعَمَر َعْن َمكْ ُحولٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ قَا
  ى الَِّتي َنِسَيأََحُدكُْم َصالَةً فَذَكََرَها َوُهَو ِفي َصالٍَة َمكُْتوَبٍة فَلَْيْبَدأْ بِالَِّتي ُهَو ِفيَها فَإِذَا فََرغَ ِمْنَها َصلَّ

  ُر ْبُن أَبِي ُعَمَر َمْجُهولٌقال أبو احلسن ُعَم

ثََنا َسعِيُد ْبُن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّ -١٥٥٩
َع  َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ َر قَالَ إِذَا َنِسَي أََحُدكُْم َصالَةً فَلَْم َيذْكُْرَها إِالَّ َوُهَو َم ُعَم

  َتُه الَِّتي َصلَّى َمَع اِإلَمامِاِإلَمامِ فَلُْيَصلِّ َمَع اِإلَمامِ فَإِذَا فََرغَ ِمْن َصالَِتِه فَلُْيَصلِّ الصَّالَةَ الَِّتي َنِسَي ، ثُمَّ لْيُِعْد َصالَ

عليه وسلم لَ ُموَسى َوَحدَّثََناُه أَُبو إِْبَراِهيَم التَّْرُجَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد بِِه َوَرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا قَا -١٥٦٠
ِه فَقَْد ُوفَِّق ِللصََّوابِ ِه فَإِنْ كَانَ قَْد َرَجَع َعْن َرفِْع   َوَوِهَم ِفي َرفِْع

  يفية صالة الصحيح خلف اجلالسباب فضل صالة القائم على القاعد وك
ُحَسْيُن ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َنْصرِ ْبنِ َسْنَدَوْيِه ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا  -١٥٦١

َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصالَةُ الْقَاِعِد َعلَى  ذَكَْوانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ قَالَ
  النِّْصِف ِمْن َصالَِة الْقَاِئمِ َوَصالَةُ النَّاِئمِ َعلَى النِّْصِف ِمْن َصالَِة الْقَاِعِد

َوهَّابِ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الْ -١٥٦٢
، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ ُصرَِع َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ظَْهرِ  فََرس َعْوٍن 



ي َبْيٍت ِلَعاِئَشةَ فَأََتْيَناُه َنُعوُدُه فََوَجْدَناُه ُيَصلِّي قَاِعًدا َتطَوًُّعا فَقُْمَنا بِالَْمِديَنِة َعلَى جِذْعِ َنْخلٍَة فَاْنفَكَّْت قََدُمُه فَقََعَد ِف
َمامِ َما الصَّالَةَ قَالَ ائَْتمُّوا بِاِإلَخلْفَُه ، ثُمَّ أََتْيَناُه ُيَصلِّي َصالَةً َمكُْتوَبةً فَقُْمَنا َخلْفَُه فَأَْوَمأَ إِلَْيَنا فَقََعْدَنا فَلَمَّا قََضى 

، َوالَ َتفَْعلُوا كََما َتفَْعلُ فَارُِس بُِعظَ   َماِئَهاَصلَّى قَاِعًدا فََصلُّوا قُُعوًدا َوإِنْ َصلَّى قَاِئًما فََصلُّوا ِقَياًما 

  َتطَوًُّعا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َجْعفٌَر بَِهذَا َولَْم َيقُلْ -١٥٦٣
َخاِلُد ْبُن إِيَاسٍ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَعبَّاسٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا -١٥٦٤

َخلُْت َعلَى َجابِرِ ْبنِ َعْب ِد اِهللا فََوَجْدُتُه ُيَصلِّي بِأَْصَحابِِه َجاِلًسا فَلَمَّا َحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ قَالَ َد
َصالَِتي فَاْجِلُسوا فَإِنِّي اْنَصَرَف َسأَلُْتُه َعْن ذَِلَك فَقَالَ قُلُْت لَُهْم إِنِّي الَ أَْسَتِطيُع أَنْ أَقُوَم فَإِنْ أََرْدُتْم أَنْ ُتَصلُّوا بِ

ا َوإِنْ َصلَّى َجاِلًسا َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه  وسلم َيقُولُ إِنََّما اِإلَماُم ُجنَّةٌ فَإِنْ َصلَّى قَاِئًما فََصلُّوا ِقَياًم
  فََصلُّوا ُجلُوًسا

  باب وقت الصالة املنسية
، َحدَّثََنا أَُبو ثَابٍِت ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ السُّلَِميُّ -١٥٦٥

قَالَ َمْن َنِسَي َحفُْص ْبُن أَبِي الَْعطَّاِف َعْن أَبِي الزَِّناِد َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  َصالَةً فََوقُْتَها إِذَا ذَكََرَها

  األزمانباب جواز النافلة عند البيت يف مجيع 
ةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -١٥٦٦  ْبُن ُعَيْيَن

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيا َبنِي َعْبِد َمَناٍف إِنْ أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َباَباْه َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ أَنَّ َرُسولَ 
   لَْيلٍ أَْو َنَهارٍُولِّيُتْم ِمْن َهذَا اَألْمرِ َشْيئًا ، فَالَ َتْمَنُعوا طَاِئفًا طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت َوَصلَّى أَيَّةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن

َحاَق ْبنِ الُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الْجَرَّاُح ْبُن َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْس -١٥٦٧
صلى اهللا عليه وسلم َيا  ِمْنَهالٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َسِمَع أََباُه ُجَبْيَر ْبَن ُمطِْعمٍ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا

  الَ َتْمَنُعوا أََحًدا أَنْ َيطُوَف بِالَْبْيِت َوُيَصلَِّي أَيَّةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيلٍ أَْو َنَهارٍ -أَْو َيا َبنِي قَُصيٍّ  - َناٍف َبنِي َعْبِد َم

ي َمْعَشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َسِعيٍد الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ أَْحَمُد ْبُن أَبِ -١٥٦٨
لَ َرُسولُ اِهللا رٍو ، َحدَّثََنا َمْعِقلُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَا  صلى اهللا عليه وسلم الرَّْحَمنِ ْبُن َعْم

  أَيَّةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيلٍ أَْو َنَهارٍ َيا َبنِي َعْبِد َمَناٍف الَ َتْمَنُعوا أََحًدا َصلَّى ِعْنَد َهذَا الَْبْيِت
َنا َعْبُد الَْوهَّابِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍو الرََّباِليُّ ، َحدَّثَ -١٥٦٩

الَ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن أَبِي الزَُّبْي رِ أَظُنُُّه َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيا َبنِي َعْبِد َمَناٍف 
  َتْمَنُعوا أََحًدا طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت أَيَّةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيلٍ أَْو َنَهارٍ

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد ْبنِ اَألْعَمى بَِحرَّانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ أَْحَمُد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّ -١٥٧٠
نِ ُمطِْعمٍ َعْن أَبِيِه َعنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ َعْن ِعكْرَِمةَ ْبنِ َخاِلٍد َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْب

ُعنَّ أََحًدا ُيَصلِّي ِعْنَد َهذَا الَْبْيِت أَيَّ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيالنَّبِيِّ صلى اهللا  لٍ أَْو عليه وسلم قَالَ َيا َبنِي َعْبِد َمَناٍف الَ َتْمَن
  َنَهارٍ



الَ أَُبو َعْبِد اِهللا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد قَالَ قَ -١٥٧١
أَُبو ذَرٍّ َمكَّةَ فَأََخذَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَؤمَّلِ َعْن ُحَمْيٍد َمْولَى َعفَْراَء َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ قَِدَم

َرفَنِي فَقَْد َعَرفَنِي َمْن لَْم َيْعرِفْنِي فَأََنا ُجْنُدٌب أَُبو ذَرٍّ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا  بِِعَضاَدَتىِ الَْبابِ فَقَالَ َمْن َع َو
ُرَب الشَّْمُس إِالَّ عليه وسلم َيقُولُ الَ َصالَةَ َبْعَد الصُّْبحِ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس إِالَّ بَِمكَّةَ ، َوالَ َبْعَد الَْعْصرِ َحتَّى َتْغ

  ةَ إِالَّ بَِمكَّةَبَِمكَّةَ إِالَّ بَِمكَّ

دَّثََنا َخالَُّد ْبُن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد السَِّميعِ الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي َميَسَرةَ ، َح -١٥٧٢
َعطَاٌء َحدَّثَنِي َناِفُع ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ أَنَُّه َسِمَع ُجَبْيًرا  َيْحَيى ْبنِ َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ُمَجاِهٍد َحدَّثَنِي

َصلًِّيا ِعْنَد َهذَ ُعنَّ ُم ا الَْبْيِت ِفي َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َيا َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ الَ َتْمَن
  َساَعٍة ِمْن لَْيلٍ أَْو َنَهارٍ

ْبُن ُعَبْيٍد  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ الَْبْرذَِعيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٥٧٣
ْبنِ ِديَنارٍ َع ، َعْن َعْمرِو  ْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َعْن أَبِيِه الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ 

ا ، فَالَ َتْمَنُعنَّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا َبنِي َعْبِد َمَناٍف َيا َبنِي َهاِشمٍ إِنْ ُولِّيُتْم َهذَا اَألْمَر َيْوًم
  ِمْن لَْيلٍ أَْو َنَهارٍطَاِئفًا بَِهذَا الَْبْيِت أَْو ُمَصلًِّيا أَيَّ َساَعٍة 

، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَبرَََنا إِْس -١٥٧٤ َماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا كُْرُدوُس ْبُن ُمَحمٍَّد 
ْبنِ ِديَنارٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا علي ه وسلم قَالَ الَ َتْمَنُعوا أََحًدا طَاَف بَِهذَا الَْبْيتِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو 

  لَْيالً أَْو َنَهارًا
رٍ ، َحدَّثََنا ُسَرْيُج ْبُن -١٥٧٥ النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا  أَْخَبرَََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِك

َيا َبنِي  لَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا َرَجاٌء أَُبو َسِعيٍد ، َعْن ُمَجاِهٌد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَابن الَْوِليُد ا
الَةَ َبْعَد الصُّْبحِ َحتَّى َتطْلَُع َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَْو َيا َبنِي َعْبِد َمَناٍف الَ َتْمَنُعوا أََحًدا َيطُوُف بِالَْبْيِت َوُيَصلِّي فَإِنَُّه الَ َص

  لُّونَالشَّْمُس ، َوالَ َصالَةَ َبْعَد الَْعْصرِ َحتَّى َتْغُرَب الشَّْمُس إِالَّ بَِمكَّةَ ِعْنَد َهذَا الَْبْيِت َيطُوفُونَ َوُيَص

  كتاب اجلمعة
  باب من جتب عليه اجلمعة

َمِد ْبنِ الُْمْهَتِدي بِاهللا ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َناِفعِ ْبنِ َخاِلٍد بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصَّ -١٥٧٦
ِهللا رِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اَسِعيُد ْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثَنِي ُمَعاذُ ْبُن ُمَحمٍَّد اَألْنَصارِيُّ َعْن أَبِي الزَُّبْي

لى َمرِيٌض أَْو ُمَساِفٌر صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فََعلَْيِه الُْجُمَعةُ َيْوَم الُْجُمَعِة إِالَّ ع
ٌدأَوِ اْمَرأَةٌ أَْو َصبِيٌّ أَْو َمْملُوٌك فََمنِ اْسَتْغَنى بِلَْهوٍ أَْو ِتَجاَرٍة اْسَتْغَنى اللَّ ُه غَنِيٌّ َحِمي   ُه َعْنُه َواللَّ

ةَ الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ  -١٥٧٧ أَبِي الَْعنَْبسِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُعقَْب
، َعْن طَارِقِ ْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُهَرْيٌم َعْن إِْبَر اِهيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنَتِشرِ َعْن قَْيسِ ْبنِ ُمْسِلمٍ 

ٍة إِالَّ َعلَى أَْرَبعٍ َعْبٍد َمْملُوٍك ي َجَماَع ْو َصبِيٍّ أَْو  ِشَهابٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْجُمَعةُ َواجَِبةٌ ِف أَ
  َمرِيضٍ أَوِ اْمَرأٍَة



ُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْب -١٥٧٨
ةَ َعْن أَبِي َحازِمٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا  صلى اهللا عليه وسلم َنْحُن اآلِخُرونَ ُموَسى ْبُن ُعقَْب

ْوُمُهُم الَِّذي افَْتَرَض اللَُّه َعلَْيهِْم السَّابِقُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة َبْيَد أَنَُّهْم أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلَنا َوأُوِتيَناُه ِمْن َبْعِدِهْم فََهذَا َي
  َتَبٌع الَْيُهوُد غًَدا َوالنََّصاَرى َبْعَد غٍَد فََهَداَنا اللَُّه لَُه فَالنَّاُس لََنا ِفيِه

  ذكر العدد يف اجلمعة
َحاُق ْبُن قُرَِئ َعلَى أَبِي ِعيَسى َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َهاُرونَ اَألْنَبارِيُّ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم إِْس -١٥٧٩

ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعْن : ا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ َخاِلِد ْبنِ َيزِيَد بَِباِلَس ، َحدَّثََن َحدَّثََنا ُخَصْيٌف َعْن َعطَاِء 
ا فَْوَق ذَِل ي كُلِّ أَْرَبِعَني فََم َوِفطًْرا  َك ُجُمَعةً َوأَْضحًىَجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ َمَضِت السُّنَّةُ أَنَّ ِفي كُلِّ ثَالَثٍَة إَِماٌم َوِف

  َوذَِلَك أَنَُّهْم َجَماَعةٌ
  قَالَ َوكَذَِلَك ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُبْرقَانَ َعنِ الزُّْهرِيِّ

قَاالَ  إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ النَّقَّاُش ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ السَّاِميُّ َوالُْحَسْيُن ْبُن -١٥٨٠
نَّ َنبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الَْهيَّاجِ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَ: 

يَما ُدونَ ذَِلَك   وسلم قَالَ َعلَى الَْخْمِسَني ُجُمَعةٌ لَْيَس ِف
  رِ َمْتُروٌكَجْعفَُر ْبُن الزَُّبْي

اِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ِعيَسى أَُبو ُمَحمٍَّد الْفَاِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ الرََّم -١٥٨١
نِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه إِْبَراهِيُم ْبُن الَْحكَمِ ْبنِ أََبانَ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َع

  وسلم قَالَ َعلَى الَْخْمِسَني ُجُمَعةٌ
يُّ َعْن و َبكْرٍ الَْحَنِفَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا الْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُب -١٥٨٢

ةٌَعْبِد اِهللا ْبنِ َناِفعٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى الُْمَساِفرِ ُج   ُمَع
  َحسَّانِيُّ ،َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْ -١٥٨٣

ِد اِهللا قَالَ َبْيَنَما َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َعْن ُحَصْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْب
ِملُ الطََّعاَم َحتَّى َنَزلُوا بِالَْبِقيعِ فَالَْتفَُتوا إِلَْيَها َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُبَنا َيْوَم الُْجُمَعِة إِذْ أَقَْبلَْت ِعٌري َتْح

ُه إِالَّ أَْرَبُعونَ َرُجالً أََنا ِفْيُهْم قَ الَ َوأَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َواْنفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُوا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس َمَع
لَْم َيقُلْ ِفي َهذَا اِإلْسَناِد إِالَّ } إِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهًْوا اْنفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَاِئًماَو{النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا عليه بِيِّ صلى أَْرَبِعونَ َرُجالً غَْيُر َعِليِّ ْبنِ َعاِصمٍ َعْن ُحَصْينٍ َوَخالَفَُه أَْصَحاُب ُحَصْينٍ فَقَالُوا لَْم َيْبَق َمَع النَّ
  وسلم إِالَّ اثَْنا َعَشَر َرُجالً

ْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم أَْخَبَرَن -١٥٨٤ ا ُحَصْيٌن َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُم
َبْيَنَما َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاِئٌم َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة إِذْ  ُسفَْيانَ َوَساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد َعْن َجابِرٍ قَالَ

  الَْحِديثَ -قَِدَمْت ِعٌري فَذَكََرُه َوقَالَ لَْم َيْبَق إِالَّ اثَْنا َعَشَر َرُجالً ِمْنُهْم أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر 
ِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرو -١٥٨٥ نَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف َيْعقُوُب ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َحمَّا



ي أَُماَمةَ َعْن أَبِيِه َعْن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق قَالَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن أَبِ
َع اَألذَانَ رَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كُْنُت قَاِئَد أَبِي ِحَني ذََهَب َبَصُرُه فَإِذَا َخَرْجُت بِِه إِلَى الُْجُمَعِة فََعْبِد ال َسِم

ِة إِالَّ فََعلَ ذَِلَك فَقُلُْت لَُه َيا أََبِة َصلَّى َعلَى أَبِي أَُماَمةَ َواْسَتْغفََر لَُه قَالَ فََمكَثَ كَذَِلَك ِحيًنا الَ َيْسَمُع اَألذَانَ بِالُْجُمَع
ا َسِمْعَت أَذَانَ الُْجُمَعِة َما ُهَو قَالَ أَْي ُبنِيَّ ُهَو أَوَّلُ َمْن َجمََّع بِ ْزمٍ ِمْن َحرَِّة اْسِتْغفَاَرَك ألَبِي أَُماَمةَ كُلََّم الَْمِديَنِة ِفي َه

  َماِت قَالَ قُلُْت كَْم أَْنُتْم َيْوَمِئٍذ قَالَ أَْرَبُعونَ َرُجالًَبنِي َبَياَضةَ ُيقَالُ لَُه َنِقيُع الَْخَض

ْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ َع -١٥٨٦
  إِْسحَاَق بَِهذَا

يَس َعْن َحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرَِحدَّثََنا ُم -١٥٨٧
نَّبِيِت ِمْن َحرَِّة َبنِي َبَياَضةَ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلٍ َعْن أَبِيِه بِإِْسَناِدِه َوقَالَ ِفي َهْزمِ ال

  ِفي َنِقيعٍ ُيقَالُ لَُه َنِقيُع الَْخَضَماِت َوالَْباِقي ِمثْلُُه

  باب اجلمعة على من مسع النداء
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّ -١٥٨٨

َعةُ َعلَى َمْن َعِطيَّةَ َعْن َحجَّاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْجُم
  بَِمَدى الصَّْوِت

  قَالَ َداُوُد َيْعنِي َحْيثُ َيْسَمُع الصَّْوَت
 ُمَحمٍَّد َنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا الَْوِليُد َعْن ُزَهْيرِ ْبنَِحدَّثَ -١٥٨٩

َع َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنََّما الُْجُمَعةُ  َعلَى َمْن يَسِم
  النَِّداَء

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ  -١٥٩٠
َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ ُنَبْيٍه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َهاُرونَ

  الُْجُمَعةُ َعلَى َمْن َسِمَع النَِّداَء
  اِئِفقَالَ لََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد ُهَو الطَّاِئِفيُّ ِثقَةٌ َوَهِذِه ُسنَّةٌ َتفَرََّد بَِها أَْهلُ الطَّ

بِيِّ صلى اهللا ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بَِهذَا اِإلْسَناِد َعنِ النََّحدَّ -١٥٩١
ُه َوقَالَ التَّأِْذيُن   عليه وسلم ِمثْلَ
  باب اجلمعة على أهل القرية

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َوْهبِ ْبنِ َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ -١٥٩٢
ْبِد اِهللا الدَّْوِسيَِّة رِيُّ َعْن أُمِّ َعْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسِعيٍد التُّجِيبِيُّ ، َحدَّثََنا الزُّْه

ا إِالَّ أَ ْرَبَعةٌ َيْعنِي بِالْقَُرى قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الُْجُمَعةُ َواجَِبةٌ َعلَى كُلِّ قَْرَيٍة َوإِنْ لَْم َيكُْن ِفيَه
  الَْمدَاِئَن

  الَ َيِصحُّ َهذَا َعنِ الزُّْهرِيِّ



يُّ اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبيُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُخَنْيسٍ الْكَالَِع َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد -١٥٩٣
، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ قال َحدَّثَ تْنِي أُمُّ َعْبِد اِهللا الدَّْوِسيَّةُ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعطَاٍء 

  ا إِالَّ أَْرَبعَةًقَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الُْجُمَعةُ َواجَِبةٌ َعلَى كُلِّ قَْرَيٍة ِفيَها إَِماٌم َوإِنْ لَْم َيكُوُنو
، َوالَ َيِصحُّ   َهذَا َعنِ الزُّْهرِيِّ كُلُّ َمْن َرَواُه َعْنُه َمْتُروٌك الَْوِليُد ْبُن ُمَحمٍَّد ُهَو الُْمَوقَّرِيُّ َمْتُروٌك 

ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِ -١٥٩٤ يعِ ْبنِ طَارِقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ 
ِد ْبنِ ُمطَرٍِّف َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْعٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أُمِّ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْبُن َعِليٍّ َعْن ُمَح مَّ

إِنْ لَْم َيكُوُنوا الدَّْوِسيَِّة قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الُْجُمَعةُ َواجَِبةٌ َعلَى أَْهلِ كُلِّ قَْرَيٍة َو
   ثَالَثَةً َرابُِعُهْم إَِمامُُهْمإِالَّ

  الزُّْهرِيُّ الَ َيِصحُّ َسَماُعُه ِمَن الدَّْوِسيَِّة َوالَْحكَُم َهَو َمْتُروٌك
  باب يف من ُيدرُِك من اجلُُمعة ركعةً أو مل ُيدرِكْها

َحكَُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الْ -١٥٩٥
لَ َمْن أَْدَرَك الدَِّمْشِقيُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسل م قَا

  أُْخَرى ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَلُْيِضْف إِلَْيَها

ُج َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الَْحجَّا -١٥٩٦
يه وسلم َيقُولُ َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عل

  َركَْعةً فَلُْيَصلِّ إِلَْيَها أُْخَرى
ثََنا َياِسُني ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا أَِسيُد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّ -١٥٩٧

ْن ْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َوأَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمُمَعاٍذ َعنِ الزُّ
  أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً َصلَّى إِلَْيَها أُْخَرى فَإِنْ أَْدَركَُهْم ُجلُوًسا َصلَّى الظُّْهَر أَْرَبعًا

ةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمْرَيَم ،َحدَّثَ -١٥٩٨ َحدَّثََنا  َنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ ُزغَْب
ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُس

  قَالَ َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَلُْيَصلِّ إِلَْيَها أُْخَرى

ْبُن دَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى الْقُطَِعيُّ ، َح -١٥٩٩
صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيٍد َوأَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ 

  َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَلُْيَصلِّ إِلَْيَها أُْخَرى
ُن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْنجِيٍّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَبِي َزْيٍد َوَحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْب -١٦٠٠

يِّ َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الُْمَتَوكِّلِ َعْن َصاِلحِ ْبنِ أَبِي اَألْخَضرِ َعنِ الزُّْهرِ: إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ َحدَّثَنِي َجدِّي ، قَاالَ 
ُيَصلِّ إِلَْيَها أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَلْ

  أُْخَرى فَإِنْ أَْدَركَُهْم ُجلُوًسا َصلَّى أَْرَبعًا



ثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن َياِسنيٍ الزَّيَّاِت َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّثََنا َبْدُر ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّ -١٦٠١
َن الُْجُمَعِة َسِعيٍد أَْو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَْدَرَك َركَْعةً ِم

  ْيَها أُْخَرى َوَمْن فَاَتْتُه الرَّكَْعَتاِن فَلُْيَصلِّ أَْرَبًعا أَْو قَالَ الظُّْهَر أَْو قَالَ اُألولَىفَلُْيَصلِّ إِلَ
ْبنِ  مَُّد ْبُن َسْهلَِحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن ُيوُنَس الَْعطََّاُر َوَحدَّثََنا ُمَح -١٦٠٢

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ َعْن َيْحَيى ْبنِ : الْفَُضْيلِ الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد الْقَْنطَرِيُّ ، قَاالَ 
، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه أَيُّوَب َعْن َياِسنيِ ْبنِ ُمَعاٍذ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ 

ْع إِلَْيَها أُْخَرى فَإِنْ  وسلم قَالَ إِذَا أَْدَرَك أََحُدكُُم الرَّكَْعَتْينِ َيْوَم الُْجُمَعِة فَقَْد أَْدَرَك الُْجُمَعةَ َوإِذَا أَْدَرَك َركَْعةً فَلَْيْركَ
  ْرَبَع َركََعاٍت لَفْظُُهَما َسَواٌءلَْم ُيْدرِْك َركَْعةً فَلُْيَصلِّ أَ
  قَالَ الشَّْيُخ يَاِسُني َضِعيٌف

َنا َعِليُّ ْبُن َبْحرٍ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َساِلمٍ الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َبْحرٍ الَْبْيُروِذيُّ ، َحدَّثَ -١٦٠٣
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي َداُوَد الَْحرَّانِيُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ  -َواْسُمُه َخاِلُد ْبُن َحيَّانَ  -صَّاُف الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الَْخ

ِمَن الرَّكَْعِة َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَْدَرَك الرُّكُوَع 
   الظُّْهَر أَْرَبعًااآلِخَرِة َيْوَم الُْجُمَعِة فَلُْيِضْف إِلَْيَها أُْخَرى َوَمن لَْم ُيْدرِِك الرُّكُوَع ِمَن الرَّكَْعِة اآلِخَرِة فَلُْيَصلِّ

ْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ أَْحَمَد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَما -١٦٠٤ نُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَ
الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ َداُوَد الْحَرَّانِيُّ قَالَ َحدَّثَنِي َجدِّي ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َداُوَد َعنِ 

قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِذَا أَْدَركَْت الرَّكَْعةَ اآلِخَرةَ ِمْن  الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ
  َصالَِة الُْجُمَعِة فََصلِّ إِلَْيَها َركَْعةً َوإِذَا فَاَتْتَك الرَّكَْعةُ اآلِخَرةُ فََصلِّ الظُّْهَر أَْرَبَع َركََعاٍت

لْفَْضلِ ْبنِ طَاِهرٍ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َشدَّاُد ْبُن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ا -١٦٠٥
لَ َرُسولُ اِهللا ليه  صلى اهللا عَحدَّثََنا ُنوُح ْبُن أَبِي َمرَْيَم َعنِ الزُّْهرِيِّ َعنِ اْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَا

  وسلم َمْن أَْدَرَك اِإلَماَم َجاِلًسا قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم فَقَْد أَْدَرَك الصَّالَةَ
  لَْم َيْروِِه َهكَذَا غَْيُر ُنوحِ ْبنِ أَبِي َمْرَيَم َوُهَو َضِعيُف الَْحِديِث َمْتُروٌك

ثَْمانَ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََن -١٦٠٦ ْبُن ُع َحدَّثََنا : ا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفَّى َوَعْمُرو 
الَ قَالَ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َيزِيَد اَألْيِليُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَ: َبِقيَّةُ ، قَالَ 

وسلم َمْن أَْدَرَك َركَْعةً ِمْن َصالَِة الُْجُمَعِة َوغَْيرَِها فَلُْيِضْف إِلَْيَها أُْخَرى َوَتمَّْت َصالَُتُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه 
ْد أَْدَرَك الصَّالَةَ ٌرو َوقَ   َوقَالَ َعْم

  قَالَ لََنا اْبُن أَبِي َداُوَد لَْم َيْروِِه َعْن ُيوُنَس إِالَّ َبِقيَّةُ

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن الْفُرَاِت َحدَّثََني  َحدَّثََنا َعْبُد -١٦٠٧ اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ 
يَّ صلى اهللا عليه النَّبَِيْحَيى ْبُن َراِشٍد الْبَرَّاُء َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ 

ةً فَلُْيِضْف إِلَْيَها أُْخَرى   وسلم قَالَ َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْع
ثََنا َعْبُد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيِعيُش ْبُن الَْجْهمِ ، َحدَّ -١٦٠٨
يَسى ْبُن إِْبَراهِيَم ْيرٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ِعْبُن ُنَم



َر قَ الَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم
ةً ِمَن الُْجُمَعِة فَقَْد أَْدَركََها َولُْيِضْف إِلَْيَها أُْخَرى   وسلم َمْن أَْدَرَك َركَْع

  ا أُْخَرىَوقَالَ اْبُن ُنَمْيرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَلُْيَصلِّ إِلَْيَه

 أَبِي َصاِلحٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َتمَّامٍ َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ -١٦٠٩
ُدكُْم ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَلُْيَصلِّ إِلَْيَها أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَْدَرَك أََح

  أُْخَرى

  باب ِفي الرَّكَْعَتْينِ إِذَا َجاَء الرَُّجلُ َواِإلَماُم َيْخطُُب
رٍ الَْبكَْراوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحِكيمٍ الُْمقَوُِّم ، َحدَّثََنا أَُبو َبْح -١٦١٠

طَلَْحةَ ْبنِ َناِفعٍ  أَنَُّه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد  -َيْعنِي أََبا ُسفَْيانَ  - َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َعنِ الَْوِليِد أَبِي بِْشرٍ َعْن 
سلم َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة فََجلََس قَْبلَ أَنْ ُيَصلَِّي اِهللا َيقُولُ َجاَء ُسلَْيٌك الَْغطَفَانِيُّ َوَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه و

ْينِ ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ بَِوْجهِِه فَقَالَ إِ ذَا َجاَء أََحُدكُْم إِلَى فَأََمَرُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيَصلَِّي َركَْعَت
االُْجُمَعِة َواِإلَماُم َيْخطُُب فَلُْيَص   لِّ َركَْعَتْينِ َيَتَجوَُّز ِفيهَِم

َمُش َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْع -١٦١١
ٌك الَْغطَفَانِيُّ َوالنَّبِ يُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب فََجلََس فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ َجاَء ُسلَْي

، ثُمَّ لَْيْج   ِلْسعليه وسلم إِذَا َجاَء أََحُدكُْم َيْوَم الُْجُمَعِة َواِإلَماُم َيْخطُُب فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ 
َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َزْنَجَوْيِه َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثَ -١٦١٢

وُسَف السُّلَِميُّ َوَعبَّاٌس ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو الَْغزِّيُّ َوأَْحَمُد ْبُن ُي
ثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ تُّْرقُِفيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف الِْفْريَابِيُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّال

نِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ بن عبد َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َع: َوالَْحَسُن ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ 
لُْيَصلِّ اهللا َعْن ُسلَْيٍك الَْغطَفَانِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َجاَء أََحُدكُْم َواِإلَماُم َيْخطُُب فَ

ا   َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ َولَْيَتَجوَّْز ِفيهَِم

و ْبنِ ِديَنارٍ قَالَ ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْجْعِد أَْخبََرَنا ُشْعَبةُ َعْن َعْمرَِحدَّ -١٦١٣
ذَا َجاَء أََحُدكُْم َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َيْخطُُب َيقُولُ إِ

  واِإلَماُم َيْخطُُب أَْو قَْد َخَرَج فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِ
: ٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسِعيِد ْبنِ َصْخرٍ َوأَْحَمُد ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ َراِش -١٦١٤

ْبُن ِديَنارٍ قَالَ َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا ُيَحدِّثُ َعنِ النَّبِيِّ صلَحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن  ى ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ عن َعْمُرو 
  اهللا عليه وسلم قال إِذَا َجاَء أََحُدكُْم واِإلَماُم َيْخطُُب فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِ

ْمقُلُْت ِلَعْمرٍو أَْنَت َسِمْعَتُه ِمْن َج   ابِرٍ قَالَ َنَع



ْعَبةُ َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا ُش -١٦١٥
َخطََب َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ِديَنارٍ قَالَ َسِمْعُت َجابًِرا قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْو

  فَقَالَ إِذَا َجاَء أََحُدكُْم َواِإلَماُم َيْخطُُب فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِ
ن دينار رٍو بَحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َعْم -١٦١٦

  َتْينَِعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخطََب فَقَالَ إِذَا َجاَء أََحُدكُْم َواِإلَماُم َيْخطُُب فَلُْيَصلِّ َركَْع
َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الصَّوَّاُف ،  -١٦١٧

ْبنِ ِديَنارٍ قَا ةَ ، َعْن َعْمرِو  لَ َسِمْعُت َجابًِرا قَالَ َبْيَنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبزِيعٍ َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ َوُسفَْيانَ ْبنِ ُعَيْيَن
ذْ َدَخلَ َرُجلٌ فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيَصلَِّي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة إِ

  َركَْعَتْينِ َوقَالَ إِذَا َجاَء أََحُدكُْم َواِإلَماُم َيْخطُُب فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِ
اِهيَم الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَر -١٦١٨

ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َعْن أَبِيِه َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ َدَخلَ َرُجلٌ ِمْن قَْيسٍ الَْمْسجَِد َوَر
ْينِ َوأَْمَسَك َعنِ الُْخطَْبِة َحتَّى فََرغَ ِمْن َصالَتِِهوسلم َيْخطُُب فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عل   يه وسلم قُْم فَاْركَْع َركَْعَت

ِه َوالصَّ رٍ َعْن أَبِيِه َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ َوَوِهَم ِفي َتِمرٍ َعْن أَبِيِه أَْسَنَدُه ُعَبْيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْبِديُّ َعْن ُمْعَتِم َواُب َعْن ُمْع
رٍُم َتِم   ْرَسلٌ كَذَِلَك َرَواُه أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ َوغَْيُرُه َعْن ُمْع

ْن أَبِيِه قَالَ َجاَء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َع -١٦١٩
   عليه وسلم َيْخطُُب فَقَالَ َيا فُالَنُ أََصلَّْيَت قَالَ الَ قَالَ فََصلِّ ، ثُمَّ اْنَتظََرُه َحتَّى َصلَّىَرُجلٌ َوالنَّبِيُّ صلى اهللا

،  ُن إِْبَراِهيَمَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْب -١٦٢٠
 قَالَ َدَخلَ ُسلَْيٌك َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق َعْن أََبانَ ْبنِ َصاِلحٍ َعْن ُمَجاِهٍد أَبِي الَْحجَّاجِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا

، َوالَ َتُعْد ِلِمثْلِ َهذَا قَالَ فََركََعُهَما الَْغطَفَانِيُّ َيْوَم الُْجُمَعِة فَقَالَ لَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْركَْع َركَْعَتْينِ 
  ، ثُمَّ َجلََس

، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن أَبِي َمْعَش -١٦٢١ رٍ َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ 
ِه ،  ْبنِ قَْيسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني أََمَرُه أَنْ ُيَصلَِّي َركَْعَتْينِ أَْمَسَك َعنِ الُْخطَْبِة َحتَّى فََرغَ ِمْن َركَْعَتْي

  ثُمَّ َعاَد إِلَى ُخطَْبِتِه
  َوَهذَا ُمْرَسلٌ ، َوالَ َتقُوُم بِِه احلُجَّةٌ

ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف  -١٦٢٢
ا أََمَرُه أَنْ ُيَصلَِّي أَْمَسَك َعنِ الْ   ُخطَْبِة َحتَّى فََرغَأَُبو َمْعَشرٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ قَْيسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّ

  واْسُمُه َنجِيٌح، َأَُبو َمْعَشرٍ َضِعيٌف  َهذَا أَْيًضا ُمْرَسلٌ

  باب صالة اجلمعة قبل نصف النهار
انِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َيزِيَد الْبَزَّاُز أَُبو الطَّيِّبِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّ -١٦٢٣

 ْبُن ُبْرقَانَ َعْن ثَابِِت ْبنِ الَْحجَّاجِ الِْكالَبِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِسيَدانَ السُّلَِميِّ قَالَ َشهِْدُت َيْوَمَوِكيٌع ، َحدَّثََنا َجْعفَُر 



َصالَُتُه َوُخطَْبُتُه إِلَى َنْت الُْجُمَعِة َمَع أَبِي َبكْرٍ فَكَاَنْت َصالَُتُه َوُخطَْبُتُه قَْبلَ نِْصِف النََّهارِ ، ثُمَّ َشهِْدُتَها َمَع ُعَمَر فَكَا
 النَّهَاُر فََما َرأَْيُت أََحًدا أَنْ أَقُولَ اْنَتَصَف النََّهاُر ، ثُمَّ شَهِْدُتَها َمَع ُعثَْمانَ فَكَاَنْت َصالَُتُه َوُخطَْبُتُه إِلَى أَنْ أَقُولَ َزالَ

  َعاَب ذَِلَك ، َوالَ أَْنكََرُه

قَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْ -١٦٢٤
صلى اهللا  ي َمَع النَّبِيَِّمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن الَْحارِِث قَالَ َسِمْعُت إَِياَس ْبَن َسلََمةَ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه قَالَ كُنَّا ُنَصلِّ

  عليه وسلم َيْوَم الُْجُمَعِة ، ثُمَّ َنْرجُِع والََ َنجُِد فَْيئًا َنْسَتِظلُّ بِِه

ُن أَبِي َحازِمٍ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْب -١٦٢٥
  ْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ َما كُنَّا َنِقيلُ ، َوالَ َنَتَغدَّى إِالَّ َبْعَد الُْجُمَعِةَعْن أَبِيِه َع
، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ أَُبو َحفْصٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ -١٦٢٦
  َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ كُنَّا َنَتَغدَّى َوَنِقيلُ َبْعَد الُْجُمَعِة َحازِمٍ َعْن
َعْن َسْهلِ ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ  -١٦٢٧

  َسْعٍد ِمثْلَُه َسَواًء
ازِمٍ َعْن َسْهلِ ثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا أُبو غَسَّانَ َحدَّثَنِي أَُبو َحَحدَّ -١٦٢٨

َع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الُْجُمَعةَ ، ثُمَّ َتكُونُ الْقَاِئلَةُ َبْع   ُدْبنِ َسْعٍد قَالَ كُنَّا ُنَصلِّي َم
كَسِّرٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَبشُِّر ْبُن ُم -١٦٢٩

صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ َنْرجُِع  َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ َحدَّثَنَِا َسْهلُ ْبُن َسْعٍد قَالَ كُنَّا ُنَبكُِّر إِلَى الُْجُمَعِة َمَع النَّبِيِّ
  فََنَتَغدَّى َوَنِقيلُ

دَّثََنا ُعَبْيُد اهللاِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا أَْزَهُر ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َح -١٦٣٠
َر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُع َو قَاِئٌم َيفِْصلُ ْبُن ُعَم انَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب الُْخطَْبَتْينِ َوُه َر قَالَ كَ َم

  َبْيَنُهَما بُِجلُوسٍ

  كتاب الوتر
  باب ِصفَِة الْوِْترِ َوأَنَُّه لَْيَس بِفَْرضٍ َوأَنَُّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيوِتُر َعلَى الَْبِعريِ

ابٍ الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا ُشَجاُع ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا أَُبو َجَنَحدَّثََنا  -١٦٣١
َتطَوٌُّع  ْمَعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ثَالَثٌ ُهنَّ َعلَيَّ فََراِئُض َوُهنَّ لَكُ

  النَّْحُر َوالْوِْتُر َوَركَْعَتا الْفَجْرِ
لَ َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ َجدِّي  -١٦٣٢ َوَحدَّثَنِي  -َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُيوُسَف الَْمْرَورُّوِذيُّ قَا

لَ َرُسولُ اِهللا َحدَّثََنا َبِقيَّةُ قَالَ َحدَّ: ، قَالَ  -بِِه أَبِي َعْن َجدِّي  ثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحرَّرٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ قَا
  صلى اهللا عليه وسلم أُِمْرُت بِالْوِْترِ َواَألْضَحى َولَْم ُيْعَزْم َعلَيَّ

أَْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ قَالَ أَْخَبَرنِي َعْبُد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى -١٦٣٣



َع اْبنِ  اِهللا ْبُن ُعَمَر َوَماِلُك ْبُن أََنسٍ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ قَالَ كُْنُت أَِسُري َم
َر أَْيَن كُْنَت قُلُْت ُعَمَر بِطَرِيقِ َمكَّةَ قَالَ َسِعيٌد فَ ا َخِشيُت الصُّْبَح نََزلُْت فَأَْوَتْرُت ، ثُمَّ أَْدَركُْتُه فَقَالَ ِلي اْبُن ُعَم لَمَّ

 َبلَى قَالَ َخِشيُت الفَْجَر فََنَزلُْت فَأَْوَتْرُت فَقَالَ أَلَْيَس لََك ِفي َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ فَقُلُْت
  نَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيوِتُر َعلَى الَْبِعريِفَإِ

ُن َعيَّاشٍ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْب -١٦٣٤
َر َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه  -يعين اْبُن ُعقَْبةَ  -ى ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َوُموَس َوَعْبُد الَْعزِيزِ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

  إَِمياًءوسلم أَنَُّه كَانَ ُيوِتُر َعلَى َراِحلَِتِه َوُيَصلِّي التَّطَوَُّع َعلَْيَها َحْيثَُما َتَوجََّهْت بِِه ُيوِمئُ بَِرأِْسِه 

نِ َعْجالَنَ ثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعنِ اْبَحدَّ -١٦٣٥
ِلَك َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا قَالَ َحدَّثَنِي َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي َعلَى َراِحلَِتِه َوُيوِتُر َعلَْيَها َوَيذْكُُر ذَ

  عليه وسلم
ْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ا -١٦٣٦

  َصلِّي َعلَى َراِحلَِتِه َتطَوًُّعا فَإِذَا أََراَد أَنْ ُيوِتَر َنَزلَ فَأَْوَتَر َعلَى اَألْرضِأَيُّوَب َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ كَانَ اْبُن ُعَمَر ُي
انَ اْبُن ُعَمَر ُربََّما أَْوَتَر َعلَى َراِحلَِتِه َوُربََّما َنَزلَ   قَالَ َوقَالَ َناِفٌع كَ

  من نام عن وتره أو نسيه
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوِف ْبنِ ُسفَْيانَ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد ، -١٦٣٧

اِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَ الَ بِي َسِعيٍد قَالَ قَْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَُّد ْبُن ُمطَرٍِّف َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَ
ِه إِذَا أَْصَبَح أَْو ذَكَرَُه   َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َناَم َعْن وِْترِِه أَْو َنِسَيُه فَلُْيَصلِّ

ا ُمَحمَُّد ْبُن ثََنَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم السََّمْرقَْنِديُّ َنبَِريةُ ، َحدَّ -١٦٣٨
اِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن  أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى إِْسَماِعيلَ الَْجْعفَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسلََمةَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَ

  ِتْر إِذَا أَْصَبَحاهللا عليه وسلم ِقيلَ لَُه إِنَّ أََحَدَنا ُيْصبُِح وَلَْم ُيوِتْر قَالَ فَلُْيو

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا أَُبو ِعَصامٍ َروَّاٌد  -١٦٣٩
  اَتُه الْوِْتُر ِمَن اللَّْيلِ فَلَْيقِْضِه ِمَن الَْغِدَنْهَشلٌ َعنِ الضَّحَّاِك َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم َمْن فَ

  الوتر خبمس أو بثالث أو بواحدة أو بأكثر من مخس
ُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْب -١٦٤٠

َمْن َشاَء أَنْ  الزُّْهرِيِّ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِي أَيُّوَب َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الْوِْتُر َحقٌّ َواجٌِب فَ
  ُيوِتَر بِثَالٍَث فَلُْيوِتْر َوَمْن َشاَء أَنْ ُيوِتَر بَِواِحَدٍة فَلُْيوِتْر بَِواِحدٍَة

  َس بَِمْحفُوٍظ الَ أَْعلَُم َتاَبَع اْبَن َحسَّانَ َعلَْيِه أََحٌدقَْولُُه َواجٌِب لَْي

بِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف الِْفْرَيا -١٦٤١
َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد اللَّْيِثيِّ َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ 



َمْن َشاَء فَلُْيوِتْر بِثَالٍَث َوَمْن َشاَء فَلُْيوِتْر بَِواِحَدٍة   وسلم الْوِْتُر َحقٌّ فََمْن َشاَء فَلُْيوِتْر بَِخْمسٍ َو
دَّثََنا َعْبُد ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َوَحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم ْبُن ُدَبْيسٍ الَْحدَّاُد ، َحَحدَّثََن -١٦٤٢

ُيوُسَف الِْحْمَيرِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ الطَّبَّاعِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن: الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، قَاالَ 
عليه وسلم الْوِْتُر الَْوِليِد الزَُّبْيِديُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِي أَيُّوَب قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا 

  َخْمٌس أَْو ثَالَثٌ أَْو َواِحدَةٌ
ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا َجْحَدُر ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ أَْخَبَرنِي ُضَباَرةُ ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن -١٦٤٣

ي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ قَالَ ْن أَبِأَبِي السُّلَْيِك أَْخَبرَنِي ُدَوْيُد ْبُن َناِفعٍ أَْخَبَرنِي الزُّْهرِيُّ أَْخبََرنِي َعطَاُء ْبُن َيزِيَد اللَّْيِثيُّ َع
اَء أَْوَتَر بِثَالٍَث قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْوِْتُر َحقٌّ فََمن َشاَء أَْوَتَر بَِسْبعٍ َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بَِخْمسٍ َوَمْن َش

  َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بَِواِحدٍَة

ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا -١٦٤٤
اِء ْبنِ: ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ  َيزِيَد اللَّْيِثيِّ  َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعطَ

ثَالٍَث فَإِنْ لَْم َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْوِتْر بَِخْمسٍ فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَبِ
  َتْسَتِطْع فََواِحَدٍة فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَأَْوِمئْ إَِمياًء

ْبنِ ُحَسَحدَّثََنا إِْسَم -١٦٤٥ ْينٍ اِعيلُ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو ُسفَْيانَ الِْحْمَيرِيُّ َعْن ُسفَْيانَ 
  َعنِ الزُّْهرِيِّ بَِهذَا َنْحوِِه

لَْوْرِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعِديُّ ْبُن الْفَْضلِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ا -١٦٤٦
اِء ْبنِ َيزِيَد اللَّْيِثيِّ َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ أَنَّ  َرُسولَ اِهللا صلى اهللا َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َعطَ

َمْن لَْم عليه وسلم قَالَ الْوِْتُر َحقٌّ فََمْن َش اَء أَْوَتَر بَِركَْعٍة َو اَء فَلُْيوِتْر بَِخْمسٍ َوَمْن َشاَء فَلُْيوِتْر بِثَالٍَث َوَمْن َش
ئْ   َيْسَتِطْع إِالَّ أَنْ ُيوِمئَ فَلُْيوِم

ْعَمرٍ َوَو ْعَمرٍ ُمْسَنًدا َوَوقَفَُه َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َم ُه أَْيًضا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ كَذَا َرَواُه َعِديُّ ْبُن الْفَْضلِ َعْن َم  - قَفَ
، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق َعنِ الزُّْهرِيِّ   َواْخُتِلَف َعْنُه 

يِّ َعنِ الزُّْهرِ َحدَّثََناه اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَبَرَنا اْبُن إِْسحَاَق -١٦٤٧
  بَِهذَا َمْوقُوفًا

  َوأَْسَنَدُه َبكُْر ْبُن َواِئلٍ أَْيًضا َعنِ الزُّْهرِيِّ
ثََنا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ نْيَجاَب الطِّيبِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الَْحَسنِ الَْمْهَرانِيُّ ، َحدَّ -١٦٤٨

أُوِترُ  َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن َتِميمٍ الَْبْصرِيُّ َعْن أَبِي غَاِلبٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا بِكَْمَصاِلحٍ الَْوَحاِظيُّ ، 
ثُمَّ قَالَ بَِسْبعٍ قَالَ أَُبو قَالَ بَِواِحَدٍة قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي أُِطيُق أَكْثََر ِمْن ذَِلَك قَالَ فَبِثَالٍَث ، ثُمَّ قَالَ بَِخْمسٍ ، 

م بِلُْت ُرْخَصةَ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسل   أَُماَمةَ فََوِدْدُت أَنِّي كُْنُت قَ
ْيرٍ َحدَّثَنِي ُن ُعفََحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْب -١٦٤٩

اِهللا صلى اهللا عليه َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ 



} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{، َو} َك اَألْعلَىَسبِّحِ اْسَم َربِّ{وسلم كَانَ َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ اللََّتْينِ ُيوِتُر َبْعَدُهَما بِـ 
  }قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{، َو} قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ{، َو} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{َوَيقَْرأُ ِفي الْوِْترِ 

  الَ ُتَشبُِّهوا الْوِْتَر بَِصالَِة الَْمْغرِبِ
ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرَنا  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -١٦٥٠

اِهللا ْبُن َوْهبٍ  ثََنا َعْبُدُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َمْوِهُب ْبُن َيزِيَد ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّ
ِد الرَّْحَمنِ َوَعْبِد َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْب

الَ ُتوِتُروا بِثَالٍَث أَْوِتُروا بَِخْمسٍ أَْو  الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
  َسْبعٍ ، َوالَ ُتَشبُِّهوا بَِصالَِة الَْمْغرِبِ

  َواللَّفْظُ ِلَمْوِهبِ ْبنِ َيزِيَد، كُلُُّهْم ِثقَاٌت 

ْبُد الَْمِلِك ْبُن َمْسلََمةَ ْبنِ َيزِيَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ِمقَْداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َع -١٦٥١
ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعْن أَبِي َسلََمةَ َوَعنِ اَألْعَرجِ َع

  ُروا بِثَالٍَث َوأَْوِتُروا بَِخْمسٍ أَْو َسْبعٍ ، َوالَ ُتَشبُِّهوا بَِصالَِة الَْمْغرِبَِرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُتوِت

ي َحْمَزةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ َعْن أَبِ -١٦٥٢
َهِذِه قَالَ ُمِغَريِة ْبنِ ُشَبْيلٍ َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ قَالَ َرأَْيُت َسْعًدا َصلَّى َبْعَد الِْعَشاِء َركَْعةً فَقُلُْت َما َجابِرٍ َعنِ الْ

ٍة   َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيوِتُر بَِركَْع
  الوتر ثالث كثالث املغرب

ِشيقٍ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحمَّاٍد الدُّوالَبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد يَزِيدُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َر -١٦٥٣
ْبنِ َيزِيَد  الرَّْحَمنِ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َزكَرِيَّا الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن َماِلِك ْبنِ الَْحارِِث َعْن َعْبِد

النَّهَارِ َصالَةِ النَّخَِعيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وِْتُر اللَّْيلِ ثَالَثٌ كَوِْترِ 
  الَْمْغرِبِ

ُهَيْحَيى ْبُن َزكَرِيَّا َهذَا ُيقَالُ لَُه اْبُن أَبِي الَْحَواجِبِ َضِعيٌف َولَْم َيْر ْرفُوًعا غَْيُر   وِِه َعنِ اَألْعَمشِ َم

َنا الَْولِيُد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ -١٦٥٤
  ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيوِتُر َعلَى َراِحلَِتِه ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ

سٍ َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس أَْخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َوَماِلُك ْبُن أََن -١٦٥٥
َر ْبنِ َعْبِد َر أَلَْيَس لََك ِفي َرُسولِ اهللاِ  ْبنِ ُعَم لَ ِلي اْبُن ُعَم الرَّْحَمنِ َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ قَالَ َنَزلُْت فَأَْوَتْرُت فَقَا

  أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ قُلُْت َبلَى قَالَ فَإِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيوِتُر َعلَى الَْبِعريِ

  فضيلة الوتر
َيزِيَد ْبنِ  ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد َعْنَحدَّ -١٦٥٦



َجةَ ْبنِ ُحذَافَةَ قَالَ َخَرَج َعلَْيَنا أَبِي َحبِيبٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َراِشٍد الزَّْوِفيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُمرَّةَ الزَّْوِفيِّ َعْن َخارِ
لْوِْتُر َجَعلَُه اللَُّه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللََّه قَْد أََمدَّكُْم بَِصالٍَة ِهلَي َخْيٌر لَكُْم ِمْن ُحْمرِ النََّعمِ ا

  لْفَجُْرلَكُْم ِفيَما َبْيَن َصالَِة الِْعَشاِء إِلَى أَنْ َيطْلَُع ا

يُّ َعْبدُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الِْحمَّانِ -١٦٥٧
ةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى  اهللا عليه وسلم َخَرَج َعلَْيهِْم ُيَرى الَْحِميِد ، َحدَّثََنا النَّْضُر أَُبو ُعَمَر َعْن ِعكْرَِم
  الْبِْشُرى َوالسُُّروُر ِفي َوْجهِِه فَقَالَ إِنَّ اللََّه قَْد أََمدَّكُْم بَِصالٍَة َوِهَي الْوِتُْر

  النَّْضُر أَُبو ُعَمَر الَْخزَّاُز َضِعيٌف

َعبَّاسِ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ قَالَ َسِمْعُت َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الْ -١٦٥٨
يُد َعلَى الصَّلََواِت ُمَحمََّد ْبَن ُعَبْيِد اِهللا ُيَحدِّثُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َمكَثَْنا َزَماًنا الَ َنزِ

 صلى اهللا عليه وسلم فَاْجَتَمْعَنا فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللََّه قَْد َزاَدكُْم الَْخْمسِ فَأََمَرَنا َرُسولُ اِهللا
  َصالَةً فَأََمَرَنا بِالْوِتْرِ

  ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الَْعْرَزِميُّ َضِعيٌف
  َما ُيقَْرأُ ِفي َركََعاِت الْوِْترِ َوالْقُُنوِت ِفيِه

َس َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن َواِضحٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُن -١٦٥٩
َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد  -ا لَْم َيقُلْ قَالَ أَُبو َبكْرٍ ُربََّما قَالَ الُْمَسيَُّب َعْن َعزَرةَ َوُربََّم -َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ 

َركََعاٍت َيقَْرأُ  الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه َعْن أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيوِتُر بِثَالَِث
َوكَانَ َيقُْنُت قَْبلَ الرُّكُوعِ } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{، َو} لْكَاِفُرونَقُلْ َيا أَيَُّها ا{، َو} َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{ِفيَها بِـ 

   بَِها َصْوتَُهَوكَانَ َيقُولُ إِذَا َسلََّم ُسْبَحانَ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ َمرََّتْينِ ُيِسرُُّهَما َوالثَّاِلثَةُ َيْجَهُر بَِها َوَيُمدُّ

رٍ َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -١٦٦٠ ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َخْشَرمٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن ِفطْ
ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه َعْن أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صل ى اهللا عليه وسلم ُزَبْيٍد َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ 

َوَيقُْنُت قَْبلَ } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{، َو} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{، َو} سَبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{ُيوِتُر بِثَالٍَث بِـ 
َرِة َوَيقُولُ َربِّ الَْمالَِئكَةِ الرُّكُوعِ فَإِذَا َسلََّم قَالَ ُسْبَحانَ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ ثَالَثَ َمرَّاٍت َيُمدُّ بَِها َصْوَتُه ِفي اآلِخ

  َوالرُّوحِ
لدَّْشَتِكيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ا -١٦٦١

َبْيٍد َوطَلَْحةَ َعْن ذَرٍّ َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن ُز
قُلْ َيا أَيَُّها {، َو} َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى{أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيوِتُر بِـ 

  }ُهَو اللَُّه أََحٌدقُلْ {، َو} الْكَاِفُرونَ
َعْن ُزَبْيٍد َوطَلَْحةَ َوكَذَِلَك َرَواُه أَُبو َحفْصٍ األَبَّاُر َوَيحَْيى ْبُن زكريا بن أَبِي َزاِئَدةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن أََنسٍ َعنِ اَألْعَمشِ 

  َوَرَواُه أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن َمْعنٍ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن طَلَْحةَ َوْحَدُه



ْبُن َهاُرونَ دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد َح -١٦٦٢
قَالَ بِتُّ َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا  أَْخَبَرَنا أََبانُ ْبُن أَبِي َعيَّاشٍ َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ قَْيسٍ َعْن َعْبِد اِهللا

ِتي َمَع نَِساِئِه فَاْنظُرِي عليه وسلم َألْنظَُر كَْيَف َيقُْنُت ِفي وِْترِِه فَقََنَت قَْبلَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ َبَعثُْت أُمِّي أُمَّ َعْبٍد فَقُلُْت بِي
  ُه قََنَت قَْبلَ الرُّكُوعِكَْيَف َيقُْنُت ِفي وِْترِِه فَأََتْتنِي فَأَْخَبَرْتنِي أَنَّ

  أََبانُ َمْتُروٌك
دَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُمَحمٍَّد الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َح -١٦٦٣

لْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ قََنَت َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الْوِْترِ َعْن أََبانَ ْبنِ أَبِي َعيَّاشٍ َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َع
  قَْبلَ الرَّكَْعِة قَالَ فَأَْرَسلُْت أُمِّي إِلَْيِه الْقَابِلَةَ فَأَْخَبَرْتنِي أَنَُّه فََعلَ ذَِلَك

  أََبانَ ْبنِ أَبِي َعيَّاشٍ َمْتُروٌك

، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبَحدَّثََنا َعْبُد ا -١٦٦٤ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن غَنَّامٍ  كَْيرٍ لصََّمِد ْبُن َعِليٍّ 
ِشْمرٍ َعْن َسالَمٍ َعْن ُسَوْيِد ْبنِ غَفَلَةَ قَالَ َسِمْعُت أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َوَعِليا َو ُعثَْمانَ َيقُولُونَ قََنَت ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن 

  َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي آِخر الْوِْترِ َوكَاُنوا َيفَْعلُونَ ذَِلَك
، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزرَْي -١٦٦٥ ُسلَْيَمانَ  رِو ْبنِ   عٍ ، َحدَّثََناَحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْم

ُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْن
ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى َعْن َسْعِد ْبنِ ِهَشامٍ َعْن  ُشَجاُع ْبُن الَْوِليِد ْبنِ قَْيسٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن

  َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َنبِيُّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُيَسلُِّم ِفي َركَْعَتىِ الْوِْترِ
، َحدَّثََنا ُبْندَاٌر ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا -١٦٦٦ َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ 

  ْعَد الرُّكُوعُِمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن قَالَ َسأَلُْت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعنِ الْقُُنوِت فَقَالَ قََنَت َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َب

ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن ُمَحمٍَّد  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب -١٦٦٧
، ثُمَّ ُسِئلَ قَالَ قُلُْت َألَنسٍ َهلْ قََنَت َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َصالَِة الصُّْبحِ قَالَ َنَعْم َبْعَد الرُّكُوعِ قَالَ 

ي َصالَِة الصُّْبحِ فَقَالَ َنَعْم َبْعَد الرُّكُوعِ َيِسريًاَبْعَد ذَِلَك َهلْ قََنَت َرُس   ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِف
 ، َحدَّثََنا الَْعوَّاُم َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِسَْرائِيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد -١٦٦٨
  ِمْن َبنِي َمازٍِن َعْن أَبِي ُعثَْمانَ أَنَّ أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر قََنَتا ِفي َصالَِة الصُّْبحِ َبْعَد الرُّكُوعِ َرُجلٌ

ثََنا  ، َحدََّحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ -١٦٦٩
ِة ْبنِ ُشَبْيلٍ َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ قَالَ َرأَْيُت َسْع ًدا َصلَّى َبْعَد الِْعَشاءِ َعْبَدانُ َعْن أَبِي َحْمَزةَ َعْن َجابِرٍ َعنِ الُْمِغَري

ٍة   َركَْعةً فَقُلُْت َما َهِذِه قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيوِتُر بَِركَْع
ْوَزاِعيِّ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ِهقْلٌ َعنِ اَأل -١٦٧٠

َن أَبِي َوقَّاصٍ َصلَّى الِْعَشاَء ، ثُمَّ أَْوَتَر َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ قال َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ أَنَّ َسْعَد ْب
  ي ِدينِيبَِواِحَدٍة فَقَالَ لَُه َرُجلٌ َيا أََبا إِْسَحاَق أَلَْم أََرَك أَْوتَْرَت بَِواِحَدٍة قَالَ َيا أَْعَوُر أَْنَت ُتَعلُِّمنِ

و َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْمَباَرِك َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ بَِهذَا َحدَّثََنا اْبُن ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُب -١٦٧١



  َنْحَوُه َوقَالَ أَْنَت ُتَعلُِّمنِي َصالَِتي
كِّيُّ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ أَْخَبَرنِي أَُبو َيْحَيى ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، َحدَّثََنا َم -١٦٧٢

َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَْوَتَر  -ُهَو اْبُن أَبِي ُسفَْيانَ  -َحدَّثََنا َحْنظَلَةُ 
  بَِركَْعٍة

انَ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا أَبِ -١٦٧٣ ي ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ َعْن فُلَْيحِ ْبنِ ُسلَْيَم
ثَْمانَ قَالَ قُلُْت الَ َيْغِلُبنِي اللَّْيلَةَ َعلَى الَْمقَامِ أََحٌد فََجاَء َرُجلٌ َحتَّى  ُمَحمَُّد ْبُن الُْمْنكَِدرِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُع

ٍة فَقُلَْوَضَع َيَدُه َبْيَن  انُ فََتَنحَّْيُت فَفُِتَح الْقُْرآنَ فَقََرأَُه ِفي َركَْع َري كَِتِفي فَالَْتفَتُّ فَإِذَا أَِمُري الُْمْؤِمنَِني ُعثَْم ُت َيا أَِم
  الُْمْؤِمنَِني إِنََّما َصلَّْيَت َركَْعةً قَالَ ِهَي وِْترِي

َر َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّ -١٦٧٤ ثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن ُعَم
  اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ قَالَ َرُجلٌ ِالْبنِ َعبَّاسٍ أَالَ َتْعَجُب ِمْن ُمَعاوَِيةَ إِنَُّه ُيوِتُر بَِركَْعٍة

ٌه   قَالَ أَْحَسَن إِنَُّه فَِقي

ا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََن -١٦٧٥
اهللا عليه وسلم كَانَ َيقَْرأُ ِفي أَيُّوَب َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى 

قُلْ {َوَيقَْرأُ ِفي الْوِْترِ بِـ } قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{، َو} َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{الرَّكَْعَتْينِ الَِّتي ُيوِتُر بَْعَدُهَما بِـ 
  }أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ قُلْ{، َو} قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ{، َو} ُهَو اللَُّه أََحٌد

دَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َح -١٦٧٦
ولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيوِتُر بِثَالٍَث َيقَْرأُ ِفي أَيُّوَب َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُس

} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{َوِفي الثَّاِلثَِة } قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{َوِفي الثَّانَِيِة } َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{الرَّكَْعِة اُألولَى بِـ 
  }قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{، َو} لَقِقُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَ{، َو

 ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُخرََّزاذَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُعفَْيرٍ -١٦٧٧
َر أَنَّ َرُجالً َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْوِْترَِ قَالَ لَهِيَعةَ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْب نِ ُعَم

  افِْصلْ َبْيَن الَْواِحَدِة ِمَن الثِّْنَتْينِ بِالسَّالَمِ

دَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن إِلَْياَس ْبنِ َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َح -١٦٧٨
لَ ِفيِه الْوِْتُر عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه َوقَا  َواِحَدةٌ افِْصلْ َبْيَن أَبِي َحبِيبٍ َعْن ُبكَْيرٍ َعْن َناِف

  الثِّْنَتْينِ َوالْوَاِحدَِة
ُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -١٦٧٩

ِة أَْيَن ُيوُنُس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَسبُِّح َعلَى الرَّاِحلَ
  جَُّه َوُيوِتُر َعلَْيَها غَْيَر أَنَُّه الَ ُيَصلِّي َعلَْيَها الْفَرِيَضةَتَو



، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ َحدَّثَنِي اْبُن الَْهاِد َع -١٦٨٠ ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ 
  نِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيوِتُر َعلَى َراِحلَِتِهِديَنارٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْب

  يف الركعتني بعد الوتر
نِي ُمَعاوَِيةُ ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاقُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َحدَّثَ -١٦٨١

ُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه َصاِلحٍ َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ َعْن أَبِيِه َعْن ثَْوَبانَ َمْولَى َر
َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ فَقَالَ إِنَّ السَّفََر َجْهٌد َوِثقَ لٌ فَإِذَا أَْوَتَر أََحُدكُمْ وسلم قَالَ كُنَّا َم

  فَلَْيْركَْع َركَْعَتْينِ فَإِِن اْسَتْيقَظَ َوإِالَّ كَاَنَتا لَُه

َوَعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ َوَحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُبْندَاٌر -١٦٨٢
الَْحَسنِ َعْن أُمِِّه َعْن  الْجَرَّاُح ْبُن َمْخلٍَد قَالُوا ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا َمْيُمونُ ْبُن ُموَسى الَْمَراِئيُّ َعنَِو

ْينِ َبْعَد ا   لْوِْترِ َزاَد الُْمَحاِمِليُّ َوُهَو َجاِلٌسأُمِّ َسلََمةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َخِفيفََت
 َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -١٦٨٣

َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ َعْن أَبِيِه َعْن ثَْوَبانَ َمْولَى َرُسولِ اِهللا  ُمَعاوَِيةُ ْبُن َصاِلحٍ َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد َعْن
َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ فَقَالَ إِنَّ َهذَا السَّفََر َجْهٌد َوِثقَلٌ  فَإِذَا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُنَّا َم

  لَْيْركَْع َركَْعَتْينِ فَإِِن اْسَتْيقَظَ َوإِالَّ كَاَنَتا لَُهأَْوَتَر أََحُدكُْم فَ

  باب صفة القنوت وبيان موضعه
ا ُشْعَبةَ َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََن -١٦٨٤
َيقُلْ ِفيِه َعنِ الَْبَراِء أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََنَت ِفي َصالَِة الصُّْبحِ َوالَْمْغرِبِ قَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ لَْم  إِْسحَاَق

ةَ َعْن أَبِي إِْسَحاَق إِالَّ َبِقيَّةُ   َعْن ُشْعَب
، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٦٨٥ رِو َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ  ُد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َعْم

سلم كَانَ َيقُْنُت ِفي ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثََنا الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و
  ْغرِبِالصُّْبحِ َوالَْم

يُّ أَْخَبرَنِي بِْشُر ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم ْبُن الَْهْيَصمِ أَُبو ُمَحمٍَّد الَْهَروِ -١٦٨٦
ى َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َصالة الصُّْبَح الُْمفَضَّلِ َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َحدَّثَنِي َمْن َصلَّ

ِة الثَّانَِيِة قَاَم ُهَنيََّهةً ا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرَّكَْع   فَلَمَّ
اِهيُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا إِْبَر -١٦٨٧

لى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أََنسٍ َعْن ُمطَرٍِّف َعْن أَبِي الْجَْهمِ َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا ص
  الَ ُيَصلِّي َصالَةً َمكُْتوَبةً إِالَّ قََنَت ِفيَها

ُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعلَى السُّلَِميُّ َعْن َعْنَبَسِة َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْب -١٦٨٨
  ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَُرِشيِّ َعْن اْبنِ َناِفعٍ



ْبنِ ُصْبحٍ الشَّْيبَانِيُّ ، َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن السَّمَّاِك ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناجَِيةَ ، َحدَّ ثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصِ ْبنِ ُعَمَر 
َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعلَى ُزْنُبوٌر ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَُرِشيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْب نِ َناِفعٍ َعْن أَبِيِه َعْن أُمِّ 

  ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْقُُنوِت ِفي الْفَْجرِقَالَْت َنَهى َرُس
  مِّ َسلََمةَُمَحمَُّد ْبُن َيْعلَى َوَعْنَبَسةُ َوَعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ كُلُُّهْم ُضَعفَاُء ، َوالَ َيِصحُّ ِلَناِفعٍ َسَماٌع ِمْن أُ

  بِيِه َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت أَبِي ُعَبْيٍد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَاَوقَالَ َهيَّاٌج َعْن َعْنَبَسةَ َعنِ اْبنِ َناِفعٍ َعْن أَ
  َعْن أَبِيِه بِذَِلَكَحدَّثََناُه النَّقَّاُش ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َهيَّاجِ  -١٦٨٩

  ُتْدرِِك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلمَوَصِفيَّةُ لَْم 
ْبُن َجْعفَرٍ ، قُرَِئ َعلَى أَبِي ُمَحمٍَّد َيْحَيى ْبنِ َصاِعٍد َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم ُمَحمَُّد زُْنُبورٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  -١٦٩٠

َع ِفي الصَّالَِة ، ثُمَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْي َرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َركَ
ْنجِ الَْولِيَد ْبَن الَْوِليِد اللَُّهمَّ أَْنجِ َرفََع َرأَْسُه فَقَالَ اللَُّهمَّ أَْنجِ َعيَّاَش ْبَن أَبِي َربِيَعةَ اللَُّهمَّ أَْنجِ َسلََمةَ ْبَن ِهَشامٍ اللَُّهمَّ أَ

وُسَف ، ثُمَّ َخرَّ َتْضَعِفَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني اللَُّهمَّ اْشُدْد َوطْأََتَك َعلَى ُمَضَر اللَُّهمَّ اْجَعلَْها َعلَْيهِْم ِسنَِني كَِسنِي ُيالُْمْس
  َساجِدًا

: َمَر الَْحْوِضيُّ َوُمَعاذُ ْبُن فََضالَةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا اْبُن َزْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا أَُبو ُع -١٦٩١
ْم َصالَةَ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا َحدَّثََنا ِهَشاٌم َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ ُألقَرَِّبنَّ لَكُ

قُْنُت ِفي الَركَْعِة اآلِخَرِة ِمْن َصالَِة الظُْهرِ ، َوَصالَِة الِْعَشاِء اآلِخَرِة ، َوَصالَةِ عليه وسلم قَالَ فَكَانَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َي
  الصُّْبحِ َبْعَد َما َيقُولُ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه َوَيْدُعو ِللُْمْؤِمنَِني َوَيلَْعُن الْكُفَّاَر

، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ -١٦٩٢
ا َزالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُْنُت ِفي الْفَْجرِ َحتَّ   ى فَاَرَق الدُّْنيَاالرَّبِيعِ ْبنِ أََنسٍ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َم

و َبكْرٍ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َوَحدَّثََنا أَُب -١٦٩٣
ا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعنِ الرَّبِيعِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََن

ي ا لصُّْبحِ فَلَْم َيَزلْ ْبنِ أََنسٍ َعْن أَْنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََنَت َشْهًرا َيْدُعو َعلَْيهِْم ، ثُمَّ َتَركَُه َوأَمَّا ِف
  َيقُْنُت َحتَّى فَاَرَق الدُّْنيَا

  لَفْظُ النَّْيَسابُورِيِّ

َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِعيَسى ، قَاالَ  -١٦٩٤
َنسِ فَِقيلَ لَُه إِنََّما قََنَت َرُسولُ اِهللا ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ أََنسٍ قَالَ كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد أَ

صلى اهللا عليه وسلم َشْهًرا فَقَالَ َما َزالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُْنُت ِفي َصالَِة الَْغَداِة َحتَّى فَاَرقَ 
  الدُّْنيَا

ُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِعيَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْب -١٦٩٥
َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَلَْم َيَزلْ  الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َعْمٌرو َعنِ الَْحَسنِ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َصلَّْيُت َم



َر ْبنِ الَْخطَّابِ فَلَْم َيَزلْ َيقُْنُت َبْعَد َيقُْنُت َبْعَد الرُّكُوعِ ِفي َصالَِة الَْغ َداِة َحتَّى فَاَرقُْتُه قَالَ َوَصلَّْيُت َخلَْف ُعَم
  الرُّكُوعِ ِفي َصالَِة الَْغَداِة َحتَّى فَاَرقْتُُه

َهْيثَمِ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا قَُرْيُش ْبُن أََنسٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْ -١٦٩٦
ُهَماَحدَّثََنا َعْمرِو ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن أََنسٍ قَالَ قََنتُّ َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُعَمَر َحتَّ   ى فَاَرقُْت

َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا قَُرْيُش ْبُن أََنسٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ،  -١٦٩٧
عليه وسلم َوأَُبي إِْسَماِعيلُ الَْمكِّيُّ َوَعْمُرو ْبُن ُعَبْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قََنَت َرُسولُ اِهللا صلى اهللا 

  َحتَّى فَاَرقُْتُهْم -أَْحَسُبُه َوَرابِعٌ  - انُ َبكْرٍ َوُعَمُر َوُعثَْم
ْسَماِعيلُ الَْمكِّيُّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا قَُرْيُش ْبُن أََنسٍ ، َحدَّثََنا إِ -١٦٩٨

ا َوَعْمٌرو َعنِ الَْحَسنِ قَالَ قَالَ ِلي أََنُس ْبُن َع النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم َوَمَع ُعَمَر َحتَّى فَاَرقُْتُهَم   َماِلٍك قََنتُّ َم
  قال أيوب السختياين كان عمرو بن عبيد يكذب يف احلديث

ْضيلِ الرَّْسعَنِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَ -١٦٩٩
ْبُن ِشْمرٍ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعْن َعِليٍّ َوَعمَّارٍ أَنَُّه َما َصلََّيا َخلَْف النَّبِيِّ ُمَحمَُّد ْبُن الصَّلِْت ، َحدَّثََنا َعْمُرو 

  صلى اهللا عليه وسلم فَقََنَت ِفي َصالَِة الَْغَداِة

اِن َعنِ ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن ِعْمَرانَ الْقَطََّحدَّثََن -١٧٠٠
  الَْحَسنِ ِفيَمْن َنِسَي الْقُُنوَت ِفي َصالَِة الصُّْبحِ قَالَ َعلَْيِه َسْجَدَتا السَّهْوِ

 النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمْزَيٍد َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -١٧٠١
  ِفيَمْن َنِسَي الْقُُنوَت ِفي َصالَِة الصُّْبحِ قَالَ َيْسُجُد َسْجَدَتىِ السَّْهوِ

ةَ ْبنِ أَبِي َحِكيمٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَما -١٧٠٢ نَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن ُعْتَب
ِة قَْرأُ ِفي الرَّكَْعَعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي َبْعَد الْوِْترِ َركَْعَتْينِ َوُهَو َجاِلٌس َي

  }قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{َوِفي اْآلِخَرِة بِأُمِّ الْقُْرآِن َو} إِذَا ُزلْزِلَْت{اُألولَى بِأُمِّ الْقُْرآِن ، َو
  قَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ وَهِذِه ُسنَّةٌ َتفَرََّد بَِها أَْهلُ الَْبصَْرِة َوَحِفظََها أَْهلُ الشَّامِ

، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ اَألْزَهرِ ْبنِ منجاَيا السُّلَِميُّ َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعْبُد ا -١٧٠٣ لصََّمِد ْبُن َعِليٍّ 
امٍ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا قَْيٌس َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب َعْن َسِعيِد ْبنِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ  ُجَبْيرٍ ْبُن ُمَصبَّحِ ْبنِ ِهلْقَ

  َما َزالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُْنُت َحتَّى فَاَرَق الدُّْنيَا
  َخالَفَُه إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي َحرَّةَ َعْن َسِعيٍد

، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ -١٧٠٤
َعبَّاسٍ َيقُولُ إِنَّ الْقُُنوَت  َمْيَسَرةَ أَُبو لَْيلَى َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي َحرَّةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ أَْشَهُد أَنِّي َسِمْعُت اْبَن

  ِفي َصالَِة الصُّْبحِ بِْدعَةٌ
ا ُسلَْيَمانُ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ َماِلٍك اَألْسكَاِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنَحدَّ -١٧٠٥

  ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َحدَّثََني أَُبو ِقالَبَةَ



قَالَ كُنَّا بَِحْضَرِة َماٍء َمَمرٌّ ِمَن النَّاسِ َوكَانَ َيُمرُّ بَِنا  -فَلَِقيُت َعْمًرا فََحدَّثَنِي َهذَا الَْحِديثَ  - َعْن َعْمرِو ْبنِ َسِلَمةَ 
أَْوَحى إِلَْيِه كَذَا َوكَذَا  للََّهالرُّكَْبانُ فََنْسأَلُُهْم َما َهذَا اَألْمُر َما ِللنَّاسِ فََيقُولُونَ َنبِيٌّ َيْزُعُم أَنَّ اللََّه أَْرَسلَُه َوأَنَّ ا

َوكَاَنِت الَْعَرُب َتلَوَُّم بِإِْسالَِمَها  -َيقُولُ أَْحفَظُُه  -فََجَعلُْت أََتلَقَّى ذَِلَك الْكَالََم فَكَأَنََّما ُيْغَرى ِفي َصْدرِي بِِغَراٍء 
ةُ الْفَْتحِ َباَدَر كُلُّ قَْومٍ الْفَْتَح َوَيقُولُونَ أَْبِصُروُه َوقَْوَمُه فَإِنْ ظََهَر َعلَْيهِْم فَ َو َصاِدٌق فَلَمَّا َجاَءَنا َوقَْع ُهَو َنبِيٌّ َوُه

ا ا أَقَْبلَ بِإِْسالَِمهِْم فَاْنطَلََق أَبِي بِإِْسالَمِ أَْهلِ ِحَواِئَنا ذَلَك فَقَِدَم َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَقَ َم ِعْنَدُه فَلَمَّ
ا َرآَنا قَالَ جِئُْتكُْم َواللَِّه ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليِمْن ِعْنِد َرُس ه ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتلَقَّْيَناُه فَلَمَّ

فَإِذَا َحَضَرِت  ذَاوسلم َحقًّا َوإِنَُّه َيأُْمُركُْم بِكَذَا َوكَذَا َوقَالَ َصلُّوا َصالَةَ كَذَا ِفي ِحنيِ كَذَا َوَصالَةَ كَذَا ِفي ِحنيِ كَ
َوَجُدوا أََحًدا أَكْثََر قُْرآًنا  الصَّالَةُ فَلُْيَؤذِّنْ لَكُْم أََحُدكُْم َولَْيُؤمَّكُْم أَكْثَُركُْم قُْرآًنا فََنظَُروا ِفي أَْهلِ ِحَواِئَنا ذَلَك فََما

يهِْم َوأََنا اْبُن َسْبعِ ِسنَِني أَْو ِستِّ ِسنَِني فَكَاَنْت َعلَيَّ ُبْرَدةٌ ِفيَها ِمنِّي ِممَّا كُْنُت أََتلَقَّى ِمَن الرُّكَْباِن فَقَدَُّمونِي َبْيَن أَْيِد
ْعِقِد ِصَغٌر فَإِذَا َسَجْدُت َتقَلََّصْت َعنِّي فَقَالَِت اْمَرأَةٌ ِمَن الَْحيِّ أَالَ ُتَغطُّونَ َعنَّا اْسَت قَارِِئكُْم فَكََس ْونِي قَِميًصا ِمْن َم

  فََما فَرِْحُت بَِشْيٍء فََرِحيت بِذَِلَك الْقَِميصِالَْبْحَرْينِ 

  باب صالة املريض ومن رعف يف صالته كيف يستخلف
ثََنا َحَسُن ْبُن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َبطَْحا ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحكَمِ الِْحَبرِيُّ ، َحدَّ -١٧٠٦
رِ ْبنِ ُحَسْينٍ ا يِّ ْبنِ ُحَسْينٍ َعنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ لُْعَرنِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َزْيٍد َعْن َجْعفَ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َعِل

لَْم َيْسَتِطْع َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُيَصلِّي الَْمرِيُض قَاِئًما إِِن اْسَتطَاَع فَإِنْ 
ْع أَنْ َيْسُجَد أَْوَمأَ َوَجَعلَ ُسُجوَدُه أَْخفََض ِمْن ُركُوِعِه فَإِنْ لَْم َيْسَتِطْع أَنْ ُيَصلَِّي قَاِعًدا َصلَّى قَاِعًدا فَإِنْ لَْم َيْسَتِط

َتلِْقَصلَّى َعلَى َجْنبِِه اَألْيَمنِ ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَِة فَإِنْ لَْم َيْسَتِطْع أَنْ ُيَصلَِّي َعلَى َجْنبِِه اَألْيَمنِ َصلَّ ًيا رِْجالِه ِممَّا َيِلي ى ُمْس
  الِْقْبلَةَ

كْرِ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا أَُبو َب -١٧٠٧
عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ   ُيَصلِّي الَْمرِيُض ُمْسَتلِْقًيا َعلَى قَفَاُه َتِلي قََدَماُه الِْقْبلَةَ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعْن َناِف

َنا أَُبو َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُعثَْمانَ الغازي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثَ -١٧٠٨
دُِّب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَطَّاِميِّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َسِعيٍد ُسفَْيانُ ْبُن زَِياٍد الُْمَؤ

ْومِ لَْم ِمَن الْقَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم فََرَعَف أَْو قَاَء فَلَْيَضْع َيَدُه َعلَى ِفيِه َوَيْنظُْر َرُجالً
َتكَلَّْم فَإِنْ َتكَلََّم اْسَتأَْنَف ُيْسَبْق بَِشْيٍء ِمْن َصالَِتِه فَُيقَدِّْمُه َوَيذَْهْب فََيَتَوضَّأْ ، ثُمَّ َيجِيْء فََيْبنِي َعلَى َصالَِتِه َما لَْم َي

  الصَّالَةَ

  كتاب العيدين
ا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََن -١٧٠٩

اٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِمَن السُّنَِّة أَنْ الَ َيْخُرَج َحتَّى َيطَْعَم َوُيْخرَِج َصَدقَةَ الِْفطْ   رِأَْرطَاةَ َعْن َعطَ
إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الدَِّقيِقيُّ أَْخبََرَنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَبَرَنا َوْرقَاُء َعْن أَبِي إِْسَحاقَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن -١٧١٠

لَ الَ خيُْرُج َيْوَم الِْفطْرِ َحتَّى َيطَْعَم َويُُْخرَِج َصَدقَةَ الِْفطْرِ   َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ قَا



، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا َعاِئذُ ْبُن َحبِيبٍ َعنِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -١٧١١
  ى الَْجبَّانَةَبُِّر َحتَّى أََتالَْحجَّاجِ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَْشَوَع َعْن َحَنشِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ قَالَ َرأَْيُت َعِليا َيْوَم أَْضًحى لَْم يََزلْ ُيكَ

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعنِ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم َوَحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، قَاالَ  -١٧١٢
عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ َيْخُرُج ِللِْعيَدْينِ ِمَن الَْمْسجِ ِد فَُيكَبُِّر َحتَّى َيأِْتَي الُْمَصلَّى َوُيكَبُِّر حَتَّى اْبنِ َعْجالَنَ َعْن َناِف

  َيأِْتَي اِإلَماُم
اِء ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َع -١٧١٣ طَ

لَ كَاُنوا ِفي التَّكْبِريِ ِفي الِْفطْرِ أََشدَّ ِمْنُهْم ِفي اَألْضَحىالسَّاِئبِ َعْن أَبِي َعْبِد ال   رَّْحَمنِ السُّلَِميِّ قَا
، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد -١٧١٤ ا  ْبنِ ُخَنْيسٍ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا اُألُبلِّيُّ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ 

َعْبِد اِهللا أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُموَسى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعطَاٍء ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ أَْخَبرَنِي َساِلُم ْبُن 
  ْن ِحنيِ َيْخُرُج ِمْن َبْيِتِه َحتَّى َيأِْتَي الُْمَصلَّىُعَمَر أَْخَبَرُه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيكَبُِّر َيْوَم الِْفطْرِ ِم

ارِِث َوأَُبو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الَْو -١٧١٥
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْواِسِطيُّ ،  َحدَّثََنا ثََواُب ْبُن ُعْتَبةَ: َعاِصمٍ ، قَاالَ  َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ السَّمَّاِك 

صلى اهللا عليه  ِه أَنَّ النَّبِيََّحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ثََواُب ْبُن ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِي
  كُلَ ِمْن أُْضِحَيتِِهوسلم كَانَ الَ َيْخُرُج َيْوَم الِْفطْرِ َحتَّى َيطَْعَم َوكَانَ الَ َيأْكُلُ َيْوَم النَّْحرِ َشْيئًا َحتَّى َيْرجَِع فََيأْ

  َوقَالَ َعْبُد الصََّمِد َحتَّى َيذَْبَح

رِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَ -١٧١٦
َر أَنَُّه كَانَ إِذَا غََدا َيْوَم اَألْضَحى َوَيْوَم الِْفطْرِ َيْجَهُر بِالتَّكْبِريِ حَتَّى َيأِْت َحتَّى  َي الُْمَصلَّى ، ثُمَّ ُيكَبُِّرَناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

  َيأِْتَي اِإلَماُم
، َحدَّثََنا ُمَرجَّى َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ  -١٧١٧

ْبُن َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ  ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ َحدَّثَنِي أََنُس
  َيْخُرُج َيْوَم الِْفطْرِ َحتَّى َيأْكُلَ َتَمَراٍت َوَيأْكُلُُهنَّ َوْترًا

َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ،  -١٧١٨
الَ َيْخُرُج َيْوَم الِْفطْرِ َحتَّى َيطَْعَم َتَمَراٍت   أَبِي َبكْرٍ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ْعلَى أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍ أَنَّ َماِلكًا أَْخَبَرُه َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَأل -١٧١٩
َر ْبَن الَْخطَّابِ َسأَلَ  أََبا َواِقٍد اللَّْيِثيَّ َما كَانَ َيقَْرأُ َضْمَرةَ ْبنِ َسِعيٍد الَْمازِنِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ أَنَّ ُعَم

اهللا عليه وسلم ِفي الِْفطْرِ َواَألْضَحى فَقَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقَْرأُ بِـ  بِِه َرُسولُ اِهللا صلى
  }اقَْتَرَبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر{، َو} قَاْف َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد{

ْبُن إِْسحَاَق أَْخبََرَنا إِْسَحاُق ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ،  ََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٧٢٠
م ُيكَبُِّر ِفي  َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َيزِيَد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

  }اقَْتَرَبِت السَّاَعةُ{، َو} َق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد{بَِريةً ِسَوى َتكْبَِريِة اِالْسِتفَْتاحِ َوَيقَْرأُ بِـ الِْعيَدْينِ اثَْنَتْي َعَشَرةَ َتكْ



ُن لَهِيَعةَ ثََنا اْبَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّ -١٧٢١
ِعيَدْينِ ِفي َعْن ُعقَْيلٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيكَبُِّر ِفي الْ

  اُألولَى َسْبَع َتكْبَِرياٍت َوِفي الثَّانَِيِة بَِخْمسٍ قَْبلَ الِْقَراءَِة
، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن -١٧٢٢ َجْعفَرِ ْبنِ قَرِينٍ 

ِمثْلَ  يه وسلمَحدَّثَنِي يَزِيُد ْبُن أَبِي َحبِيبٍ َوُيوُنُس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عل
ْبنِ ثَابٍِت   َحِديِث ُمَحمَِّد ْبنِ ُعثَْمانَ 

َعْن َناِفعٍ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِحَزامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا  -١٧٢٣
  وسلم َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ُيَصلُّونَ الِْعيَدْينِ قَْبلَ الُْخطَْبِةاْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ُبْندَاٌر ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ َوَيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، قَاالَ  -١٧٢٤
َنا َعْبُد الَْمِلِك َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ َشهِْدُت الصَّالَةَ َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثَ

ٍة   الِْعيِد فََبَدأَ بِالصَّالَِة قَْبلَ الُْخطَْبِة بِالَ أَذَاٍن ، َوالَ إِقَاَم

ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا -١٧٢٥
  ْعنِي الِْعيَدأَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَْم ُيَصلِّ قَْبلََها ، َوالَ َبْعَدَها َي

ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ َوقُرَِئ َعلَى الَْحارِِث ْبنِ ِمْسِكنيٍ َوأََنا أَْسَمُع ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -١٧٢٦
لى اهللا عليه نَّبِيَّ صاْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي اْبُن لَهِيَعةَ َعْن َخاِلِد ْبنِ َيزِيَد َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ ال

  وسلم كَبََّر ِفي الِْفطْرِ َواَألْضَحى َسْبًعا َوَخْمًسا ِسَوى َتكْبَِريَتىِ الرُّكُوعِ
  لَفْظُ أَبِي الطَّاهِرِ

الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن  -١٧٢٧
يِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ َرُسولُ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارٍ الُْمَؤذِّنُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعمَّارٍ َعْن أَبِ

  آلِخَرِة َخْمًسا َوكَانَ َيْبَدأُ بِالصَّالَِة قَْبلَ الُْخطْبَِةاِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيكَبُِّر ِفي الِْعيَدْينِ ِفي اُألولَى َسْبًعا َوِفي ا

ا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر أَْخَبَرَن -١٧٢٨
 اِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشْعَبةَ ْبنِ ُجَواٍن َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن ُمَجاِهٍد الُْمقْرُِئ ،الرَّْحَمنِ َوَحدَّثََنا إِبَْر

َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى  َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن: َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْوِليِد الْفَحَّاُم ، قَاالَ 
ي الِْعيَد ْينِ اَألْضَحى الثَّقَِفيُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَبََّر ِف

  ًسا ِسَوى َتكْبَِريِة الصَّالَِةَوالِْفطْرِ ِثْنَتْي َعْشَرةَ َتكْبَِريِة ِفي اُألولَى َسْبًعا َوِفي اآلِخَرِة َخْم
الَ َسِمْعُت َعْبَد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر قَ -١٧٢٩

صلى اهللا عليه وسلم التَّكْبُِري َسْبٌع ِفي اُألولَى َوَخْمٌس ِفي اآلِخَرِة  اِهللا ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّاِئِفيَّ بِإِْسَناِدِه َعنِ النَّبِيِّ
  َوالِْقَراَءةُ َبْعَدُهَما ِكلَْتْيهَِما



اِهللا ْبُن َعْبِد َعْبُد وَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسالَمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا  -١٧٣٠
ي الِْعيِد  الرَّْحَمنِ الطَّاِئِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَبََّر ِف

  َيْوَم الِْفطْرِ َسْبًعا ِفي اُألولَى َوِفي اآلِخَرِة َخْمًسا ِسَوى َتكْبَِريِة الصَّالَِة
كََرابِيِسيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الُْبَخارِيُّ َوأَْحَمُد ْبُن الَْولِيِد الْ -١٧٣١

َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ َحدَّثَنِي كَِثُري ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه َعْن : قَاالَ 
  كَانَ ُيكَبُِّر ِفي الِْعيَدْينِ ِفي اُألولَى َسْبَع َتكْبَِرياٍت َوِفي اآلِخَرِة َخْمسًا

  َزاَد الُْبَخارِيُّ قَْبلَ الْقَِراَءِة

ِليٍّ الَْخزَّاُز ، َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َع -١٧٣٢
التَّكْبُِري ِفي  فََرُج ْبُن فََضالَةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ْبُع َتكْبَِرياٍت َوِفي اآلِخَرِة َخْمُس َتكْبِريَاٍتالِْعيَدْينِ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى َس
َعْبِد الَْواِحِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ  -١٧٣٣

و ْبُن ِشْمرٍ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َوَعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثَنِي َعْمُر
ِفي فَاِتَحِة } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{أَنَُّهَما َسِمَعا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْجَهُر ِفي الَْمكُْتوَباِت بِـ 

َعَرفَةَ إِلَى  َيقُْنُت ِفي َصالَِة الْفَْجرِ َوالْوِْترِ َوُيكَبُِّر ِفي ُدُبرِ الصَّلََواِت الَْمكْتُوَباِت ِمْن َصالَِة الْفَْجرِ غََداةَالْقُْرآِن َو
ِة النَّاسِ الُْعظَْمى   َصالَِة الَْعْصرِ آِخَر أَيَّامِ التَّشْرِيقِ َيْوَم َدفَْع

ُن أَْحَمَد ْبنِ ثَابٍِت الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الَْحَسنِ الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا أَسد ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -١٧٣٤
رٍ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعْن َعِليٍّ َوَعمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل َيْجَهُر ِفي م كَانَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ِشْم

َوكَانَ َيقُْنُت ِفي الْفَْجرِ َوكَانَ ُيكَبُِّر َيْوَم َعَرفَةَ َصالَةَ الَْغَداِة َوَيقْطَُعَها } بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{الَْمكُْتوَباِت بِـ 
  َصالَةَ الَْعْصرِ آِخَر أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُجَنْيٍد ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا -١٧٣٥ ْبُن َيحَْيى الطَّلِْحيُّ بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن كَِثريٍ 
لَ كَانَ َعْبِد اِهللا قَاَحدَّثََنا ُمْصَعُب ْبُن َسالَّمٍ َعْن َعْمرٍو َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي َجْعفَرٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ 

التَّْشرِيقِ ِحَني َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيكَبُِّر ِفي َصالَِة الْفَْجرِ َيْوَم َعَرفَةَ إِلَى َصالَِة الَْعْصرِ ِمْن آِخرِ أَيَّامِ 
  ُيَسلُِّم ِمَن الَْمكُْتوَباِت

مَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َمْحفُوظُ ْبُن َنْصرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيْحَيى الطَّلِْحيُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -١٧٣٦
 النَّبِيَّ صلى اهللا عليه الَْهْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ِشْمرٍ َعْن َجابِرٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ

َع ِفي آِخرِ أَيَّامِ التَّْشرِيقِ وسلم كَبََّر َيْوَم َعَرفَةَ   َوقَطَ
ِشْمرٍ َع -١٧٣٧ ْن َجابِرٍ َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن السَّمَّاُك ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ َحدَّثَنِي َناِئلُ ْبُن َنجِيحٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ 

َعْبِد اِهللا قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َصلَّى  أَبِي َجْعفَرٍ َوَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسابٍِط َعْن َجابِرِ ْبنِ
َرفَةَ أَقَْبلَ َعلَى أَْصَحابِِه فََيقُولُ َعلَى َمكَانِكُْم َوَيقُولُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكْ َبُر الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َواللَُّه الصُّْبَح ِمْن غََداِة َع

  أَكَْبُر َوِللَِّه الَْحْمُد فَُيكَبُِّر ِمْن غََداِة َعَرفَةَ إِلَى َصالَِة الَْعْصرِ ِمْن آِخرِ أَيَّامِ التَّْشرِيقِ أَكَْبُر اللَُّه



َحدَّثََنا الْفَْضلُ  ُز ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ الَْبزَّا -١٧٣٨
اٍء َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّاِئبِ قَالَ َشهِْدُت َمَع َرُسولِ اِهللا صلى  اهللا عليه ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ َعْن َعطَ

فَلَْيْجِلْس َوَمْن أََحبَّ أَنْ  -ي ِللُْخطَْبِة َيْعنِ -وسلم الِْعيَد فَلَمَّا قََضى الصَّالَةَ قَالَ إِنَّا َنْخطُُب فََمْن أََحبَّ أَنْ َيْجِلَس 
  َيذَْهَب فَلَْيذَْهْب

اٍء ُمْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم   قَالَ أَُبو َداُوَد َوَهذَا ُيْرَوى َعْن َعطَ
بَّاسِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ قَالَ قََرأُْت َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا الَعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْع -١٧٣٩

عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ التَّكْبُِري أَيَّاَم التَّشْرِيقِ َبْعَد  الظُّْهرِ ِمْن َيْومِ النَّْحرِ آِخُرَها َعلَى اْبنِ َناِفعٍ َحدَّثَنِي ُعبِْيُد اِهللا َعْن َناِف
  التَّْشرِيقِ ِفي الصُّْبحِ ِمْن آِخرِ أَيَّامِ

َر -١٧٤٠ رِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخِليلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَم  ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْم
ِد َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َو َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َضْمَرةَ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَّ

  ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َصْعَصَعةَ َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيِه

يزِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ َوَحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْبِد الَْعزِ -١٧٤١
  ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن أَبِي َسلََمةَ الَْحْضَرِميِّ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ

عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّهْم كَا -١٧٤٢ ُنوا ُيكَبُِّرونَ ِفي َصالَِة الظُّْهرِ َيْوَم النَّْحرِ قَالَ َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِف
  إِلَى َصالَِة الظُّْهرِ ِمْن آِخرِ أَيَّامِ التَّْشرِيقِ ُيكَبُِّرونَ ِفي َصالِة الصُّْبحِ ، َوالَ ُيكَبُِّرونَ ِفي الظُّْهرِ

َوِليِد ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسْنَدرٍ اَألْسلَِميِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ قَالَ َوَحدَّثََني َعِليُّ ْبُن أَبِي َعِليٍّ اللََّهبِيُّ َعنِ الْ -١٧٤٣
ثَْمانُ َوُهَو َمْحُصوٌر ِفي الظُّْهرِ َيْوَم النَّْحرِ إِلَى َصالة الظُّْهَر ِمْن آِخرِ أَيَّامِ التَّْشرِيقِ  فُالٍَن َعْن أَبِيِه قَالَ كَبََّر بَِنا ُع

  َولَْم ُيكَبِّْر ِفي الظُّهْرِفَكَبََّر ِفي الصُّْبحِ 
َر َيْوَم الصََّدرِ قَالَ َوَحدَّثََنا ُبكَْيُر ْبُن ِمْسَمارٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َواِقٍد َعْن ُعَمَر َوُعثَْمانَ كَاَنا ُيَصلَِّياِن الظُّْه -١٧٤٤

  بِالُْمَحصَّبِ ، َوالَ ُيكَبَِّراِن
ثَْمانَ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َسِمَعُه ُيكَبُِّر ِفي الصَّلََواِت  قَالَ َوَحدَّثََنا َربِيَعةُ ْبُن -١٧٤٥ ُع

  أَيَّاَم التَّشْرِيقِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ثَالَثًا

ْبُن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْي -١٧٤٦ ُهقَالَ َوَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ  ةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَ   نِ َعْن أَبِيِه َعْن ِعكْرَِم
  باب َصالَِة النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الْكَْعَبِة َواْخِتالَِف الرِّوَاَياِت ِفيِه

َحدَّثََنا َخاِلٌد َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، -١٧٤٧
لَْبْيَت ، ثُمَّ ِعكْرَِمةَ ْبنِ َخاِلٍد َعْن َيْحَيى ْبنِ َجْعَدةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر قَالَ َدَخلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ا

 فَلَمَّا كَانَ الَْغُد َدَخلَ فََسأَلُْت بِالَالً َهلْ َصلَّى قَالَ َنَعْم َصلَّى َخَرَج َوبِالَلٌ َخلْفَُه فَقُلُْت ِلبِالَلٍ َهلْ َصلَّى قَالَ الَ
  َركَْعَتْينِ اْسَتقَْبلَ الَْجَزَعةَ َوَجَعلَ السَّارَِيةَ الثَّانَِيةَ َعْن َيِمينِِه

أَُبو ُيوُسَف الْقُلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن بِْشرٍ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا  -١٧٤٨
َر قَالَ َدَخ لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ اْبنِ ُعَم



الَ فََسأَلَْنا بِالَالً فَأَْخَبَرَنا أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى َركَْعَتْينِ َبْيَن وسلم الْكَْعَبةَ َوَمَعُه بِالَلٌ قَ
  اُألْسطَُواَنَتْينِ

كَْيرٍ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي َحْربٍ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُب -١٧٤٩
لَ َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ َعْبِد الَْغفَّارِ ْبنِ الْقَاِسمِ َحدَّثَنِي َحبِيُب ْبُن أَبِي ثَابٍِت ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّا سٍ قَا

فََصلَّى َبْيَن الَْبابِ َوالَْحَجرِ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ  صلى اهللا عليه وسلم الَْبْيَت فََصلَّى َبْيَن السَّارَِيَتْينِ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َخَرَج
ِه َيْدُعو ، ثُمَّ َخَرَج َولَْم ُيَصلِّ   قَالَ َهِذِه الِْقْبلَةُ ، ثُمَّ َدَخلَ َمرَّةً أُْخَرى فَقَاَم ِفي

  باب التشديد يف ترك الصالة وكُفْر من تركها والنهي عن قتل فاعلها
ْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٧٥٠ ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُع

ةَ قَالَ َجاَء اْبُن َعبَّاسٍ إِلَى ُعَمَر ِحَني طُِعَن فَقَالَ الصَّالَ الُْمْؤِمنَِني  ةَ َيا أَِمَريُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَم
ا ي اِإلْسالَمِ َألَحٍد أَضَاَع الصَّالَةَ فََصلَّى ُعَمُر َوُجْرُحُه يثََْعُب َدًم ُر إِنَُّه الَ َحظَّ ِف   فَقَالَ ُعَم

َنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثَ -١٧٥١
ولَ اِهللا صلى اهللا عليه ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َرُس

َروسلم َيقُولُ الَْعْهُد الَِّذي َبيَْنَنا َوَبْيَنُهُم الصَّالَةُ فََمْن َتَركََه   ا فَقَْد كَفَ

، َحدَّثََنا الَْعالَُء َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اللَّْيِث اَألْسكَاُف الَْمْرَوزِيُّ  -١٧٥٢
يُّ َعْن َعْبُد اِهللا ْبُن ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولَ اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ُعَبْيٍد الَْعَتِك

ثْلَُه َسَواًء   صلى اهللا عليه وسلم ِم
  َعْن أَبِيََحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -١٧٥٣

  الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن الَْعْبِد َوَبْيَن الْكُفْرِ َتْرُك الصَّالَِة

،  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيِد ْبنِ َهاُرونَ أَْخَبَرَنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف َعْن -١٧٥٤ ُسفَْيانَ 
لَ َما َبْيَن الْكُفْرِ    َواِإلَمياِن َتْرُك الصَّالَِة -أَوِ الشِّْرِك  -َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَا

، ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلٌ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بَِهذَا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ الصُّورِيُّ -١٧٥٥
  َوقَالَ لَْيَس َبْيَن الَْعْبِد َوَبْيَن الْكُفْرِ إِالَّ َتْرُك الصَّالَِة

اِشمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفََرجِ َمْولَى َبنِي َه -١٧٥٦
ْهِد َرُسولِ اِهللا صلى الزِّْبرِقَاِن ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ أَْخَبرََني ُهوُد ْبُن َعطَاٍء َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ ِفي َع

ْم َيْعرِفُْه  اهللا عليه وسلم َرُجلٌ ُيْعجُِبَنا َتَعبُُّدُه َواْجِتَهاُدُه فَذَكَْرَناُه ِه فَلَ لَِرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِاْسِم
ُه فََبْيَنا َنْحُن َنذْكُُرُه إِذْ طَلََع الرَُّجلُ فَقُلَْنا ُهَو َهذَا فَقَالَ إِنَّ كُْم لَُتْخبُِرونَ َعْن َرُجلٍ َعلَى َوَوَصفَْناُه بِِصفَِتِه فَلَْم َيْعرِفْ

ْيطَاِن فَأَقَْبلَ َحتَّى َوقََف َعلَْيهِْم فَلَْم ُيَسلِّْم فَقَالَ لَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَشْدُتَك َوْجهِِه َسفَْعةٌ ِمَن الشَّ
، ثُمَّ َدَخلَ  ُهمَّ َنَعْمبِاللَِّه َهلْ قُلَْت ِحَني َوقَفَْت َعلَى الَْمْجِلسِ َما ِفي الْقَْومِ أََحٌد أَفَْضلُ ِمنِّي َوَخْيٌر ِمنِّي فَقَالَ اللَّ

َدُه ُيَصلِّي فَقَالَ ُيَصلِّي فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َيقَْتلُ الرَُّجلَ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ أََنا فََدَخلَ َعلَْيِه فََوَج



  َضَربِ الُْمَصلَِّني فََخَرَجُسْبَحانَ اِهللا أَقُْتلُ َرُجالً ُيَصلِّي َوقَْد َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن 
  َوذَكََر الَْحِديثَ بِطُولِِه

ِك ْبنِ َزْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الْ -١٧٥٧ ُحَبابِ َعْن ُموَسى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِل
اٍء َر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ َنَهاَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  ْبنِ ُعَبْيَدةَ َحدَّثَنِي ُهوُد ْبُن َعطَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ ُعَم

  وسلم َعْن َضْربِ الُْمَصلَِّني
َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َو -١٧٥٨

رَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد الَْمجِيِد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ال
َيَسارٍ الْقَُرِشيِّ َعْن أَبِي َهاِشمٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ صلى  َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ ْبُن ُيوُنَس َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن أَبِي

َساِء فَأُِمَر بِِه فَُنحَِّي اهللا عليه وسلم بَِرُجلٍ َمْخُضوبِ الَْيَدْينِ َوالرِّْجلَْينِ فَقَالَ َما َهذَا قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا َيَتَشبَُّه بِالنِّ
فَِقيلَ َيا َرُسولَ اِهللا أَالَ َنقُْتلُُه قَالَ الَ إِنِّي ُنهِيُت َعْن قَْتلِ  -َولَْيَس بِالَْبِقيعِ  -ِديَنِة إِلَى َمكَاٍن ُيقَالُ لَُه النَِّقيُع َعنِ الَْم
  الُْمَصلَِّني

  َوقَالَ ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ أُِتَي بُِمَخنٍَّث قَْد َخضََّب َيَدْيِه َورِْجلَيِْه

  صفة من جتوز الصالة معه والصالة عليه باب
َدْيٍك ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُ -١٧٥٩

ةَ َعْن ِهَشامِ ْرَوةَ َعْن أَبِي َصاِلحٍ السَّمَّاِن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ  َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ ُعْرَو ْبنِ ُع
ْم َوأَِطيُعوا ِفيَما َوافََق صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َسَيِليكُْم َبْعِدي ُوالَةٌ فََيِليكُُم الَْبرُّ بِبِرِِّه َوالْفَاجُِر بِفُُجورِِه فَاْسَمُعوا لَُه

ْمالَْحقَّ َوَص   لُّوا َوَراَءُهْم فَإِنْ أَْحَسُنوا فَلَكُْم َولَُهْم َوإِنْ أََساُؤوا فَلَكُْم َوَعلَْيهِ

 ْبُن الْفَْضلِ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْوِليِد أَُبو َبْدرٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد -١٧٦٠
نِريٍ َعْن أَبِي الدَّْرَداءِ ُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْحجَّاجِ ْبنِ َمْيُموٍن الُْخَراَسانِيُّ َعْن ُمكَْرمِ ْبنِ َحِكيمٍ الَْخثَْعِميِّ َعْن َسْيِف ْبنِ ُمَعْب

فَالَْيْوَم أَُحدِّثُكُْم بِهِنَّ َسِمْعُت  قَالَ أَْرَبُع ِخَصالٍ َسِمْعُتُهنَّ ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْم أَُحدِّثْكُْم بِهِنَّ
َوَصلُّوا َخلَْف َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ُتكَفُِّروا أََحًدا ِمْن أَْهلِ ِقْبلَِتي بِذَْنبٍ َوإِنْ َعِملُوا الْكََباِئَر 

الَ  َمَع كُلِّ أَِمريٍ - أَْو قَالَ قَاِتلُوا  -كُلِّ إَِمامٍ َوَجاِهُدوا  َوالرَّابَِعةُ الَ َتقُولُوا ِفي أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، َوالَ ِفي ُعَمَر ، َو
، َوالَ ِفي َعِليٍّ إِالَّ َخْيًرا قُولُوا  ا كََسَبْت َولَكُْم َما كََسْبُتْم{ِفي ُعثَْمانَ ْبنِ َعفْانْ  ْد َخلَْت لََها َم   }ِتلَْك أُمَّةٌ قَ

  َبْينِ َعبَّاٍد َوأَبِي الدَّْرَداِء ُضَعفَاُء الَ َيثُْبُت إِْسَناُدُه َمْن
لََب ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبْصرِيُّ بَِح -١٧٦١

َر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى َحجَّاُج ْبُن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد  الرَّْحَمنِ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعنِ اْبنِ ُعَم
ُه   اهللا عليه وسلم َصلُّوا َعلَى َمْن قَالَ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوَصلُّوا َخلَْف َمْن قَالَ الَ إِلََه إِالَّ اللَّ

َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا : ٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد َواْبُن َمْخلَ -١٧٦٢
َر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلُّوا َعلَى َمْن قَا لَ الَ إِلََه إِالَّ ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم



ُها   للَُّه َوَصلُّوا َوَراَء َمْن قَالَ الَ إِلََه إِالَّ اللَّ
رِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َحيَّانَ ، َح -١٧٦٣ دَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْم

ثْلَُه َسَواًءُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َساِلٌم اَألفْطَ َر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِم   ُس َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُعَم
ثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحَنانَ ، َحدَّ -١٧٦٤
لصَّالَةُ ثُ َعْن َيزِيَد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ َجابِرٍ َعْن َمكُْحولٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ااَألْشَع

لَ بِالْكََباِئرِ وَالْجَِهاُد َواجٌِب َو َعِم ْسِلمٍ َبرا كَانَ أَْو فَاجِرٍ َوإِنْ ُه َعلَْيكُْم َمَع كُلِّ أَِمريٍ َبرا  َواجَِبةٌ َعلَْيكُْم َمَع كُلِّ ُم
  رًٍا َوإِنْ َعِملَ بِالْكََبائِرِكَانَ أَْو فَاجِرًٍا َوإِنْ َعِملَ بِالْكََباِئرِ َوالصَّالَةُ َواجَِبةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ َيُموُت َبرا كَانَ أَْو فَاجِ

، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َشْيَب -١٧٦٥ ةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحَنانَ 
الَ قَالَ َرُسولُ اِهللا إِْسحَاَق الْقَْنَسرِيُّ ، َحدَّثََنا فَُراُت ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعلَْوانَ َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ قَ

ةُ ه وسلم ِمْن أَْصلِ الدِّينِ الصَّالَةُ َخلَْف كُلِّ َبرٍّ َوفَاجِرٍ َوالْجَِهاُد َمَع كُلِّ أَِمريٍ َولََك أَْجُرَك َوالصَّالَصلى اهللا علي
  َعلَى كُلِّ َمْن َماَت ِمْن أَْهلِ الِْقْبلَِة

  لَْيَس ِفيَها َشْيٌء َيثُْبُت
إِْبَراِهيَم الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ َماَهانَ الدَّبَّاغُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ  -١٧٦٦

َعْن ي َسِعيٍد ، َعْن َمكُْحولٍ ِعيَسى ْبُن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن َنْبَهانَ ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن الَْيقْظَاِن َعْن أَبِ
كََباِئَر َوَصلُّوا َمَع َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُتكَفُِّروا أَْهلَ ِملَِتكُْم َوإِنْ َعِملُوا بِالْ

  كُلِّ إَِمامٍ َوَجاِهُدوا َمَع كُلِّ أَِمريٍ َوَصلُّوا َعلَى كُلِّ َميٍِّت
  أَُبو َسِعيٍد َمْجُهولٌ

 َسابِقٍ أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن -١٧٦٧
ْبنِ اَألْسقَعِ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن َنْبَهانَ َعْن أَبِي َسِعيٍد الشَّاِميِّ َعْن َمكُْحولٍ َعْن َواِثلَةَ

ِة ُه َوقَالَ َصلُّوا َعلَى كُلِّ َميٍِّت ِمْن أَْهلِ الِْقْبلَ   عليه وسلم ِمثْلَ
رََنا اْبُن َوْهبٍ ْخَبَوَحدَّثََنا أَُبو َرْوقٍ الْهِزَّانِيُّ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َبكْرٍ بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ أَ -١٧٦٨

صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ ْبُن َصاِلحٍ َعنِ الَْعالَِء ْبنِ الَْحارِِث َعْن َمكُْحولٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا 
رٍ قَالَ َصلُّوا َخلَْف كُلِّ َبرٍّ َوفَاجِرٍ َوَصلُّوا َعلَى كُلِّ َبرٍّ َوفَاجِرٍ َوَجاِهُدوا   َمَع كُلِّ َبرٍّ َوفَاجِ

  َمكُْحولٌ لَْم َيْسَمْع ِمْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوَمْن ُدوَنُه ِثقَاٌت

 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أََسٍد الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ُمَحمَُّد ْبُن َنْصرٍ الَْمْخَرِميُّ -١٧٦٩
قََمةَ َواَألْسَوِد أَْحَمَد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن َيزِيَد َعْن ُعَمَر ْبنِ ُصْبحٍ َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْ ُمَحمَُّد ْبُن

امٍ لََك َصالَُتَك َوَعلَْيِه إِثُْمُه َعْن َعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ثَالَثٌ ِمَن السُّنَِّة الصَّفُّ َخلَْف كُلِّ إَِم
  إِنْ كَانَ قَاِتلَ َنفِْسِهَوالْجَِهاُد َمَع كُلِّ أَِمريٍ لََك جَِهاُدَك َوَعلَْيِه َشرُُّه َوالصَّالَةُ َعلَى كُلِّ َميٍِّت ِمْن أَْهلِ التَّْوِحيِد َو

  ُعَمُر ْبُن ُصْبحٍ َمْتُروٌك
  باب صالة اخلوف



َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد ْبُن : ْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َوالْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ َحدَّثََنا َي -١٧٧٠
َر  َر قَالَ  َعْنالْفََرجِ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن السَّرِيِّ الَْغَنوِيُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

  قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِفي َصالَِة الَْخْوِف َسْهٌو

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفَّى َوَعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، قَاالَ  -١٧٧١
بِيُّ اِهللا صلى اهللا عليه َحْربٍ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيِديُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَاَم َن

ُه أَُناٌس ِمْنُهْم ، ثُمَّ َسَجَد َوَسَجُدوا ، ثُمَّ قَاَم ِفي الرَّكَْعِة  وسلم َوقَاَم النَّاُس َمَعُه فَكَبََّر َوكَبَُّروا ، ثُمَّ َركََع َوَركََع َمَع
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه الثَّانَِيِة َوَتأَخََّر الَِّذيَن َسَجُدوا َمَعُه َوَحَرُسوا إِْخوَاَنُهْم َوَجاَءِت الطَّاِئفَةُ اُألْخَرى فََركَُعوا َمَع 

  ْن َيْحُرُس َبْعُضُهْم بَْعضًاوسلم َوالنَّاُس كُلُُّهْم ِفي َصالٍَة ُيكَبُِّرونَ َولَِك
بٍ َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َوْه -١٧٧٢

  إِْسَناِدِه َنْحوَُهالدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ َعنِ الزَُّبْيِديِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ بِ
، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشَرْيحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َح -١٧٧٣ ْربٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف 

  الزُّبَْيِديُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ بِإِْسَناِدِه َنْحوَُه

ٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َحْزمٍ الْقُطَِعيُّ َوالَْجرَّاُح ْبُن َمْخلٍَد َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن َحدَّثََنا اْبُن َصاِع -١٧٧٤
ُن َخاِلٍد َعنِ النُّْعَماِن ْيُب ْبْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى الَْباِهِليُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُوَه

عليه وسلم بَِصالَِة  ْبنِ َراِشٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَمَرنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا
، الَْخْوِف فَقَاَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقُْمَنا َخلْفَُه َصفَّْينِ فَ ا َجِميًعا الصَّفَّاِن ِكالَُهَما  كَبََّر َوَركََع َوَركَْعَن

اَنُهْم فَلَمَّا فََرغَ ِمْن ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ، ثُمَّ َخرَّ َساجًِدا َوَسَجَد الصَّفُّ الَِّذي َيِليِه َوثََبَت اآلَخُرونَ ِقَياًما َيْحُرُسونَ إِْخَو
َؤخَُّر ُسُجوًدا فََسَجُدوا َسْجَدَتْينِ ، ثُمَّ قَاُموا فََتأَخََّر الصَّفُّ الُْمقَدَُّم الَِّذي َيِليِه َوَتقَدََّم ُسُجوِدِه َوقَاَم َخرَّ الصَّفُّ الُْم

َت الصَّفُّ الُْمَؤخَُّر فََركََع َوَركَُعوا َجِميًعا َوَسَجَد َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوالصَّفُّ الَِّذي َيِليِه َوثََب
ونَ ِقَياًما َيْحُرُسونَ إِْخَوانَُهْم فَلَمَّا قََعَد َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخرَّ الصَّفُّ الُْمَؤخَُّر ُسُجوًدا اآلَخُر

  فََسَجُدوا ، ثُمَّ َسلََّم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم
َحدَّثََنا َعْبُد : أَبِي الرَّبِيعِ َوأَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -١٧٧٥

ليه وسلم َصالَةَ الرَّزَّاقِ قَالَ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َصلَّى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع
َعةً َوالطَّاِئفَةُ اُألْخَرى ُمَواجَِهةُ الَْعُدوِّ ، ثُمَّ اْنَصَرفُوا فَقَاُموا ِفي َمقَامِ أَْصَحابِهِْم ُمقْبِِلَني الَْخْوِف بِإِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ َركْ

َعةً ، ثُمَّ َسلََّم النَّبِيِّ صلى اهللا ، ثُمَّ  عليه وسلم َعلَى الَْعُدوِّ َوَجاَء أُولَِئَك فََصلَّى بِهُِم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َركْ
ةً َوَهُؤالَِء َركَْعةً   َصلَّى َهُؤالَِء َركَْع

َرَتاَبَعُه َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ َواْبُن ُجرَْيجٍ َوالنُّْعَمانُ ْبُن َراِشٍد َوغَْيُرُهْم َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسا   ِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

ثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ُموَسى ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّ -١٧٧٦
لَ َصلَّى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصالَةَ الَْخْوِف ِفي َبْعضِ أَيَّاِمِه عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَا فَقَاَمْت  ُعقَْبةَ َعْن َناِف

الَِء إِلَى ُمَصافِّ َهُؤالَطَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َمَعُه َوطَ ، ثُمَّ ذََهَب َهُؤ ِء َوَجاَء اِئفَةٌ ِمْنُهْم ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن الَْعُدوِّ فََصلَّى بِهِْم َركَْعةً 



، ثُمَّ قََضِت الطَّاِئفََتاِن َر ، ثُمَّ َسلََّم َعلَْيهِْم  ةًَهُؤالَِء إِلَى ُمَصافِّ َهُؤالَِء فََصلَّى بِهِْم َركَْعةً    كَْعةً َركَْع
َحدَّثََنا  - َواللَّفْظُ لَُه  -َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ َوأَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ  -١٧٧٧

  َعْبُد الرَّزَّاقِ أْخبَرَََنا الثَّْورِيُّ َعْن َمْنُصورٍ َعْن ُمَجاِهٍد

اِلُد ْبُن اشٍ الزَُّرِقيِّ قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بُِعْسفَانَ فَاْسَتقَْبلََنا الُْمْشرِكُونَ َعلَْيهِْم َخَعْن أَبِي َعيَّ
كَاُنوا َعلَى َحالٍ لَْو أََصْبَنا الَْوِليِد َوُهْم َبْينََنا َوَبْيَن الِْقْبلَِة فََصلَّى بَِنا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الظُّْهَر فَقَالُوا قَْد 

قَالَ فََنَزلَ جِْبرِيلُ بَِهِذِه اآلَيِة ِغرََّتُهْم قَالَ ، ثُمَّ قَالُوا َتأِْتي َعلَْيهُِم اآلنَ َصالَةٌ ِهَي أََحبُّ إِلَْيهِْم ِمْن أَْبَناِئهِْم َوأَْنفُِسهِْم 
قَالَ فََحَضَرِت الصَّالَةُ فَأََمَرُهُم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه } أَقَْمَت لَُهُم الصَّالَةََوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَ{َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ 

ا قَالَ ، ثُمَّ وسلم فَأََخذُوا السِّالََح َوَصفََّنا َخلْفَُه َصفَّْينِ قَالَ ، ثُمَّ َركََع فََركَْعَنا َجِميًعا قَالَ ، ثُمَّ َرفََع فََرفَ ْعَنا َجِميًع
ا َسَجُدوا َوقَاُم َسَجَد وا َجلََس النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِالصَّفِّ الَِّذي َيِليِه قَالَ َواآلَخُرونَ ِقَياٌم َيْحُرُسوَنُهْم فَلَمَّ

الَِء َوَجاَء َهُؤالَِء إِلَى ُمَص ، ثُمَّ اآلَخُرونَ فََسَجُدوا ِفي َمكَانِهِْم قَالَ ، ثُمَّ يقُوَم َهُؤالَِء ِفي ُمَصافِّ َهُؤ افِّ َهُؤالَِء قَالَ 
، ثُمَّ َسَجَد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوالصَّفُّ الَِّذي َرفَُعوا َجِميًعا  ا ، ثُمَّ َرفََع فَ َيِليِه  َركََع فََركَُعوا َجِميًع

ْيهِْم قَالَ فََصالََّها َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه َواآلَخُرونَ ِقَياٌم َيْحُرُسوَنُهْم فَلَمَّا َجلََس اآلَخُرونَ َسَجُدوا ، ثُمَّ َسلََّم َعلَ
ي أَْرضِ َبنِي ُسلَْيمٍ   وسلم َمرََّتْينِ َمرَّةً بُِعْسفَانَ َوَمرَّةً ِف

إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِير َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن  -١٧٧٨
َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َمْنُصورٍ َعْن : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ َوَسِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَاالَ 

  ُمَجاِهٍد َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْحُموٍد السَّرَّاُج ، قَاالَ  -١٧٧٩
يَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َمذُْعورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َنبِ

 عليه وسلم ُمَحاِصًرا َبنِي ُمَحارِبٍ بَِنْخلٍ ، ثُمَّ ُنوِدَي ِفي النَّاس أَنَّ الصَّالَةَ َجاِمَعةٌ فََجَعلَُهْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا
ٍة َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم فَاْنَصَرفُوا فَكَاُنوا َمكَانَ إِْخَوانِهِمْ طَاِئفََتْينِ طَاِئفَةً ُمقْبِلَةً َعلَى الَْعُدوِّ َيَتَحدَّثُونَ َوَصلَّى بِطَاِئفَ

ْينِ فَكَانَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا ع ليه وسلم َوَجاَءِت الطَّاِئفَةُ اُألْخَرى فََصلَّى بِهِْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َركَْعَت
  َعَتاِنأَْرَبُع َركََعاٍت َوِلكُلِّ طَاِئفٍَة َركْ

ُسلَْيَمانَ الَْماِلِكيُّ ، قَاالَ  -١٧٨٠ َحدَّثََنا ُبْنَداٌر َوَحدَّثََنا اْبُن : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َوُمَحمَُّد ْبُن 
  ، َحدَّثََنا َماِلٌك َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ: ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، قَاالَ 

أَُبو َرْوقٍ بِالَبْصَرة ، َحدَّثَنَا  َوَحدَّثََنا اْنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي َماِلٌك َوَحدَّثََنا
ا َماِلٌك َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َخالٍَّد ، َحدَّثََنا َمْعٌن ، َحدَّثََن

 َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعْن َيزِيَد ْبنِ ُروَمانَ َعْن َصاِلحِ ْبنِ: َوَحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الزَّْعفََرانِيُّ ، قَاالَ 
ْوَم ذَاِت الرِّقَاعِ َصالَةَ الَْخْوِف أَنَّ طَاِئفَةً َصفَّْت  َمَعُه َوطَاِئفَةً َخوَّاٍت َعمَّْن َصلَّى َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َي

، ثُمَّ ثََبَت قَاِئًما َوأََتمُّوا َألْنفُِسهِْم ، ثُمَّ اْنَصَرفُوا َوَصفُّوا ُتجَاَه الَْعُدوِّ َوَجاَءِت  ُتَجاَه الَْعُدوِّ فََصلَّى بِالَِّتي َمَعُه َركَْعةً 
ِسهِْم ، ثُمَّ َسلََّم بِهِْم َوقَالَ الطَّاِئفَةُ اُألْخَرى فََصلَّى بِهُِم الرَّكَْعةَ الَِّتي َبِقَيْت ِمْن َصالَِتِه ، ثُمَّ ثََبَت َجاِلًسا َوأََتمُّوا َألنْفُ



  هِْم ، ثُمَّ َسلََّم بِهِْماْبُن َوْهبٍ َحتَّى أََتمُّوا َألْنفُِس
َجَع فَقَالَ َيكُونُ وقَالَ اْبُن َمْهِديٍّ بَِهذَا كَانَ َيأُْخذُ َماِلٌك َوقَالَ اْبُن َوْهبٍ قَالَ ِلي َماِلٌك أََحبُّ إِلَيَّ َهذَا ، ثُمَّ َر

  قََضاُؤُهْم َبْعَد السَّالَمِ أََحبَّ إِلَيَّ

ِد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْعبَّاسٍ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ -١٧٨١
ِف فََصلَّى َعنِ اَألْشَعِث َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي َبكَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى بِأَْصَحابِِه َصالَةَ الَْخْو

َم فَكَانَ ِلَرُسولِ اِهللا صلى بَِبْعضِ أَْصَحابِِه َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم فََتأَخَُّروا َوَجاَء اآلَخُرونَ فََصلَّى بِهِْم َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلَّ
  اهللا عليه وسلم أَْرَبُع َركََعاٍت َوِللُْمْسِلِمَني َركَْعَتاِن َركَْعَتاِن

ْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََناْ َحجَّاُج ْبُن ِمْنَهالٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َحدَّثََنا الُْحَس -١٧٨٢
لََّم ، ثُمَّ ، ثُمَّ َس َسلََمةَ ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى بِهِْم َركَْعَتْينِ

  َصلَّى بِاآلَخرِيَن َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم ِفي َصالَِة الَْخْوِف
ْبُن َمْعَمرِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم النَّجَّاد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -١٧٨٣

صلى اهللا  ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َخِليفَةَ الَْبكَْراوِيُّ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي َبكَْرةَ أَنَّ النَّبِيَّ رِْبِعيٍّ الْقَْيِسيُّ
ثَالَثَ َركََعاٍت  عليه وسلم َصلَّى بِالْقَْومِ َصالَةَ الَْمْغرِبِ ثَالَثَ َركََعاٍت ، ثُمَّ اْنَصَرَف َوَجاَء اآلَخُرونَ فََصلَّى بِهِْم

  فَكَاَنْت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِستُّ َركََعاٍت َوِللْقَْومِ ثَالَثٌ ثَالَثٌ

ْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا ُخَصْيٌف َع -١٧٨٤
َخلَْف النَّ ُعَبْيَدةَ بِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ َصلَّى لََنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصالَةَ الَْخْوِف فَقَاُموا َصفَّْينِ َصفٌّ 

ةً َوَجاَء اآلَخ ُرونَ صلى اهللا عليه وسلم َوَصفٌّ ُمْسَتقْبِلَ الَْعُدوِّ فََصلَّى بِهِْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َركَْع
َعةً ، ثُمَّ َس لََّم فَقَاَم َهُؤالَِء فَقَاُموا َمقَاَمُهْم فَاْسَتقَْبلَ َهُؤالَِء الَْعُدوَّ فََصلَّى بِهِْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َركْ

اُموا َمقَاَم أُولَِئَك ُمْسَتقْبِِلي  الَْعُدوِّ َوَرَجَع أُولَِئَك إِلَى َمقَامِ َهُؤالَِء فََصلُّوا َألْنفُِسهِْم ، ثُمَّ َسلَُّموا ، ثُمَّ ذََهُبوا فَقَ
ا   فََصلُّوا َألْنفُِسهِْم َركَْعةً ، ثُمَّ َسلَُّمو

  َما َيُجوُز أَنْ ُتَصلَِّي ِفيِه الَْمْرأَةُ ِمَن الثَِّيابِ
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْخِليلِ -١٧٨٥ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسلْمٍ 

ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّ
َسلََمةَ أَنََّها َسأَلَِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ُم ِه َعْن أُمِّ  َحمَِّد ْبنِ َزْيِد ْبنِ الُْمَهاجِرِ َعْن أُمِّ

  َدَمْيَهاأَُتَصلِّي الَْمْرأَةُ ِفي ِدْرعٍ َوِخَمارٍ لَْيَس َعلَْيَها إِزَاٌر قَالَ إِذَا كَانَ الدِّْرُع سَابًِغا ُيَغطِّي ظُُهوَر قَ
، َوُمَحمَُّد ْبُن الَ أَُبو َداُوَد َوَرَواُه َماِلٌك َوَبكُْر ْبُن ُمَضَر َواْبُن أَبِي ِذئْبٍ َوَحفُْص ْبُن ِغَياٍث َوإِْسَماِعيلُ ْبُن َجْعفَقَ رٍ 

َسلََمةَ قَْولََها َولَْم َيذْكُْر أََحٌد ِمْنُه ِه َعْن أُمِّ  مإِْسحَاَق َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد َعْن أُمِّ   ُم النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل

  باب صفة صالة اخلسوف والكسوف وهيئتهما
، َحدَّثََنا الَْولِيُد ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -١٧٨٦ ثَْمانَ  رَّْحَمنِ ْبُن َنِمرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُع



َر َرُسالَْيْحَصبِيُّ أَنَُّه سَأَلَ ال ولُ زُّْهرِيَّ فَقَالَ الزُّْهرِيُّ أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كََسفَِت الشَّْمُس فَأََم
  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرُجالً فََناَدى فَقَالَ إِنَّ الصَّالَةَ َجاِمَعةٌ

رََّد بَِها أَْهلُ الَْمدِيَنِة َولَْم َيْروِِه إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َنِمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ النَِّداَء قَالَ لََنا اْبُن أَبِي َداُوَد َهِذِه ُسنَّةٌ َتفَ
  ِلَصالَِة الْكُُسوِف

  قَالَ الشَّْيُخ َوتَاَبَعُه اَألْوَزاِعيُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ
ُه: ، قَالَ  ََحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْمٌرو -١٧٨٧   َحدَّثََنا الَْوِليُد ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ بِِمثْلَ
، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحارِِث ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ الُْمَراِديُّ  -١٧٨٨
  بٍ َعْن ُيوُنَس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ أَْخَبَرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِاِهللا ْبُن َوْه

 َعْن َعاِئَشةَ َرِضي اهللا َعْنَها قَالَْت كََسفَِت الشَّْمُس ِفي َحَياِة َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََخَرَج َرُسولُ اِهللا
َصفَّ النَّاُس َوَراَءُه فَاقَْتَرأَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِقَراَءةً طَوِيلَةً صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الَْمْسجِِد فَكَبََّر َو

َع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه َربََّنا ولََك الَْح  ْمُد ، ثُمَّ قَاَم فَاقَْتَرأَ ِقَراَءةً، ثُمَّ كَبََّر فََركََع ُركُوًعا طَوِيالً ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فَقَالَ َسِم
َو أَْدَنى ِمَن الرُّكُوعِ ا َألوَّلِ َوقَالَ َسِمَع اللَُّه طَوِيلَةً ِهَي أَْدَنى ِمَن الِْقَراَءِة اُألولَى ، ثُمَّ كَبََّر فََركََع ُركُوًعا طَوِيالً َوْه

فَاْسَتكَْملَ أَْرَبَع َركََعاٍت َوأَْرَبَع َسَجَداٍت ِلَمْن َحِمَدُه َربََّنا َولََك الَْحْمُد ، ثُمَّ فََعلَ ِفي الرَّكَْعِة اُألْخَرى ِمثْلَ ذَِلَك 
  َواْنَجلَِت الشَّْمُس قَْبلَ أَنْ َيْنَصرَِف

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس َعنِ -١٧٨٩ الزُّْهرِيِّ قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ 
ُري ْبُن َعبَّاسِ  َوكَانَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعبَّاسٍ كَانَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه  -رمحه اهللا  -كَِث

أَنَُّه وسلم َصلَّى ِفي كُُسوِف الشَّْمسِ ِمثْلَ َحِديِث ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
ْينِ   َصلَّى ِفي كُلِّ َركَْعٍة َركَْعَت

ِعيُّ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا الَعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ْبنِ َمْزَيٍد أَْخبََرنِي أَبِي ، َحدَّثََنا األَْوَزا -١٧٩٠
ةُ ْبُن الزَُّبْيرِ أَْخَبرُه َعْن َع  -اِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََرأَ ِقَراَءةً طَوِيلَةً َيْجَهُر بَِها الزُّْهرِيُّ َعْن ُعْرَو

  َيْعنِي ِفي َصالَِة الْكُُسوِف
  قَالَ اْبُن أَبِي َداُوَد َهِذِه ُسنَّةٌ َتفَرََّد بَِها أَْهلُ الَْمِديَنِة الَْجهُْر

َد ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النِّيِليُّ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُو -١٧٩١
ولَ اِهللا صلى اهللا الزَّاِهُد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُس

ٍةعليه    وسلم َصلَّى ِفي كُُسوِف الشَّْمسِ َوالْقََمرِ ثََماِن َركََعاٍت ِفي أَْرَبعِ َسَجَداٍت َيقَْرأُ ِفي كُلِّ َركَْع

فْصٍ َخالُ يُد ْبُن َحَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِع -١٧٩٢
نَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا النُّفَْيِليِّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَْعَيَن َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َراِشٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَ

َجَداٍت َيقََرأَ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي ِفي كُُسوِف الشَّْمسِ َوالْقََمرِ أَْرَبَع َركََعاٍت َوأَْرَبَع َس
  }َيسِ{بِالَْعْنكَُبوِت أَوِ الرُّومِ َوِفي الثَّانَِيِة بِـ 



َنا ُنَس الرَّاُم ، َحدَّثََحدَّثََنا اْبُن أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسَناٍن الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن ُيوُنَس أَُبو ُيو -١٧٩٣
نَّ ُحَمْيٌد َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ كََسفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِ

ِه َخَشَع لَُه َه إِذَا َتَجلَّى ِلَشْيٍء ِمْن َخلِْق فَإِذَا كََسَف َواِحٌد ِمْنُهَما  الشَّْمَس َوالْقََمَر آَيَتاِن الَْحِديثَ َوقَالَ ِفيِه َولَِكنَّ اللَّ
ا   فََصلُّوا َواْدُعو

َنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْحُبوبٍ الُْبَنانِيُّ ، َحدَّثَ -١٧٩٤
ْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اللََّه إِذَا َتَجلَّى ِديَنارٍ الطَّاِحيُّ َعْن ُيوُنَس َعنِ الَْحَسنِ َع

ِه َخَشَع لَُه   ِلَشْيٍء ِمْن َخلِْق
ٍد   َتاَبَعُه ُنوُح ْبُن قَْيسٍ َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْي

َعْبِد اِهللا ْبنِ َنْوفَلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َيِعيَش ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألْصطَْخرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -١٧٩٥
ْم َتكُوَنا ُمْنذُ َخلْقِ ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِشْمرٍ َعْن َجابِرٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ قَالَ إِنَّ لَُمْهَدْيَنا آَيَتْينِ لَ

ْنكَِسُف الْقََمُر َألوَّلِ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضانَ َوَتْنكَِسُف الشَّْمُس ِفي النِّْصِف ِمْنُه َولَْم َتكُوَنا ُمْنذُ السََّماَواِت َواَألْرضِ َي
  َخلََق اللَُّه السََّمَواِت َواَألْرَض

الَ  َحدَّثََنا عََْبِد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َوُمَحمَُّد -١٧٩٦ َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ : ْبُن َسلََمةَ ، قَا
ْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن الْقَاِسمِ َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َع

ْن آَياِت اِهللا الَ َيْنَخِسفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد ، َوالَ ِلَحَياِتِه َولَِكنَُّهَما آَيَتاِن ِمْن عليه وسلم قَالَ إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمَر آَيَتاِن ِم
ا   آَياِت اِهللا فَإِذَا َرأَْيُتُموُها فََصلُّو

  كتاب االستسقاء
ٍد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسْع -١٧٩٧

ُد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ ِشَهابٍ َسلََمةَ الُْعَمرِيُّ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍن َمْولَى أُمِّ َيْحَيى بِْنِت الَْحكَمِ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ ُمَحمَّ
ْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َخَرَج َنبِيٌّ ِمَن اَألْنبَِياِء بِالنَّاسِ أَْخَبرَنِي أَُبو َسلََمةَ أَنَّ أََبا ُهَر

ِذِه ِمْن أَْجلِ َشأِْن َه َيْسَتْسِقي فَإِذَا ُهَو بَِنْملٍَة َراِفَعٍة َبْعَض قََواِئِمَها إِلَى السََّماِء فَقَالَ اْرجُِعوا فَقَِد اْسُتجِيَب لَكُْم
  النَّْملَِة

نِ ِغَياٍث َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق الطَّبَّاُع َعْن َحفْصِ ْب -١٧٩٨
  لَ رَِداَءُه ِلَيَتَحوَّلَ الْقَْحطَُجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه قَالَ اْسَتْسقَى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَحوَّ

ةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َنْيُروَز ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَن -١٧٩٩
َسِمَع ِه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ  َد ْبَن َتِميمٍ ُيَحدِّثُ َعْن َعمِّ َعبَّا

  َخَرَج إِلَى الُْمَصلَّى َيْسَتْسِقي فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ فَقَلََب رَِداَءُه َوَصلَّى َركَْعَتْينِ
  لَى الَْيِمنيِقَالَ ُسفَْيانُ وَجَعلَ الَْيِمَني َعلَى الشَِّمالِ َوالشَِّمالَ َع

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيِد ْبنِ َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن َبكَّارٍ ، -١٨٠٠
نِ َعبَّاسٍ أَْسأَلُُه َعْن ُسنَِّة اِالْسِتْسقَاِء فَقَالَ ُسنَّةُ اِالْسِتْسقَاِء َعْبِد الَْعزِيزِ َعْن أَبِيِه َعْن طَلَْحةَ قَالَ أَْرَسلَنِي َمْرَوانُ إِلَى اْب



َسارِِه َوَيَساَرُه َعلَى ُسنَّةُ الصَّالَِة ِفي الْعِيَدْينِ إِالَّ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَلََب رَِداَءُه فََجَعلَ َيِميَنُه َعلَى َي
َر ِفي اُألولَى َسْبَع َتكْبَِرياٍت َوقََرأَ َيِمينِِه َوَصلَّى َر َهلْ أََتاكَ {َوقََرأَ ِفي الثَّانَِيِة } َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{كَْعَتْينِ كَبَّ
  فَكَبََّر ِفيَها َخْمَس َتكْبَِرياٍت} َحِديثُ الْغَاِشَيِة

دَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َح -١٨٠١
ِ فََصلَّى بِهِْم  َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعمِِّه قَالَ َخَرَج َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْسَتْسِقي بِالنَّاس

  َر بِالِْقَراَءِة َوَحوَّلَ رَِداَءُه َوَرفََع َيَدْيِه َيْدُعو فََدَعا َواْسَتْسقَى َواْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةََركَْعَتْينِ َوَجَه
لزُّْهرِيِّ َعْيٌب َعنِ اَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُش -١٨٠٢

ِه َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْخَبَرُه أَنَّ النَّبِيَّ  صلى اهللا عليه َحدَّثَنِي َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعمِّ
اوسلم َخَرَج بِالنَّاسِ إِلَى الُْمَصلَّى َيسَْتْسِقي لَُهْم فََدَعا اللََّه َتَعالَى قَاِئًما ، ثُمَّ َت   َوجََّه ِقَبلَ الِْقْبلَِة َوَحوَّلَ رَِداَءُه فَُسقُو

ا َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََن -١٨٠٣
َر قَالَ كَا   نَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْجَهُر بِالِْقَراَءِة ِفي الِْعيَدْينِ َواِالْسِتْسقَاِءَناِفعٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَم

ْنصَارِيِّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد اَأل -١٨٠٤
ِه َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيٍد قَالَ َخَرَج َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعمِّ أَبِي َبكْرٍ َعْن َعبَّا

  َيْسَتْسِقي فََخطََب النَّاَس فَلَمَّا أََراَد أَنْ َيْدُعَو أَقَْبلَ بَِوْجهِِه إِلَى الِْقْبلَِة َوَحوَّلَ رَِداَءُه
َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا  - يعين اْبُن إِْسَماِعيلَ  -َنا الُْحَسْيُن َحدَّثَ -١٨٠٥

ِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيٍد َعنِ النَّبِ صلى اهللا عليه وسلم  يَِّيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعبَّا
  َنْحوَُه

ثُ ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَاِضي اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحارِِث اللَّْي -١٨٠٦
ْبنِ لَُؤىٍّ أَنَُّه َسِمَع َجدَُّه َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َربِيَع ةَ ْبنِ ِهَشامِ ْبنِ إِْسَحاَق ِمْن َبنِي َعاِمرِ 

  ِهَشاَم ْبَن إِْسَحاَق

َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  َعبَّاسٍ َوَحدَّثََنا ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ الَْوِليَد ْبَن ُعْتَبةَ أَِمَري الَْمِديَنِة أَْرَسلَُه إِلَى اْبنِ
ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا  إِْسَماِعيلُ ْبُن َربِيَعةَ بن أَْحَمد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ 

ْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ الَْوِليَد ْبَن ُعْتَبةَ أَِمَري الَْمِديَنِة ْبنِ ِهَشامِ ْبنِ إِْسَحاَق قَالَ َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه َعْن إِ
ْيَف َصَنَع َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي اِالْسِتْسقَ اِء َيْوَم أَْرَسلَُه إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَقَالَ َيا اْبَن أَِخي َسلُْه كَ

َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمَتَخشًِّعا ُمَتذَلِّالً فََصَنَع ِفيِه كََما َيْصَنُع ِفي الِْفطْرِ  اْسَتْسقَى بِالنَّاسِ قَالَ َنَعْم َخَرَج
  َواَألْضَحى

  َوقَالَ الْقَاِضي ِفي َحِديِثِه ُمَتَبذِّالً َولَْم يَقُلْ ُمَتذَلِّالً
، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق الَْهْمَدانِيُّ َوَحدَّثََنا الْقَاِضي  َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ -١٨٠٧

اَألْسَوِد قَالُوا ، الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم َوُيوُسُف ْبُن ُموَسى َوالُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ 
َيانُ َعْن ِهَشامِ ْبنِ إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ِكَناَنةَ َعْن أَبِيِه قَالَ أَْرَسلَنِي أَِمٌري ِمَن اُألَمَراِء َحدَّثََنا وكيع ، َحدَّثََنا ُسفْ



َعبَّاسٍ َما فَقَالَ اْبُن  -َقَالَ َهاُرونُ َوُيوُسُف َعنِ الصَّالَِة ِفي اِالْسِتْسقَاِء  -إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَسْأَلُُه َعنِ اِالْسِتْسقَاِء 
ْينِ َمَنَعُه أَنْ َيْسأَلَنِي َخَرَج َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمَتَواِضًعا ُمَتَبذِّالً ُمَتَخشًِّعا ُمَتَضرًِّعا ُمَتَرسِّ الً فََصلَّى َركَْعَت

  كََما ُيَصلِّي ِفي الِْعيِد َولَْم َيْخطُْب ُخطَْبَتكُْم َهِذِه

َحدَّثََنا :  ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ البغوي ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َحاِتمٍ َوالْقََوارِيرِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -١٨٠٨
  َحارِِثُن الَْيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْب

ثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َوَحدَّ
أَنَّ أََنًسا َحدَّثَُهْم أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه  ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ

ُع َيَدْيِه ِفي َشْيٍء ِمَن الدَُّعاِء إِالَّ ِعْنَد اِالْسِتْسقَاِء فَإِنَُّه كَانَ َيْرفَُع َيَدْيِه َح   تَّى ُيَرى َبَياُض إِْبطَيِْهوسلم كَانَ الَ َيْرفَ
ةََهذَا َحِديثُ أَبِي أَُساَمةَ َوقَالَ ا   ْبُن َمنِيعٍ ِفي َحِديِثِه ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَد

ُع َيَدْيِه ِفي َشْيٍء ِمَن الدَُّعاِء إِالَّ ِفي اِالْس انَ َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْم َيكُْن َيْرفَ ِتْسقَاِء فَإِنَُّه كَ
  ى ُيَرى َبيَاُض إِْبطَيِْهَيْرفَُع َيَدْيِه َحتَّ

  كتاب اجلنلئز
  باب املشي أمام اجلنازة

نُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -١٨٠٩
َر كَاُنوا َيْمُشونَ أََماَم الْجََِنازَِة َساِلمٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ   اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأََبا َبكْرٍ َوُعَم

ُه -١٨١٠   َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ِمثْلَ

  باب املسلم ليس بنجس
َسْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الِْعْجِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَعلَّى ْبنِ َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا أَُبو -١٨١١

يَنارٍ َعْن َعطَاِء ْبنِ نِ ِدالرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْب
 لَْيَس بَِنَجسٍ أَبِي رََباحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُتَنجُِّسوا َمْوَتاكُْم فَإِنَّ الُْمْسِلَم

  َحيا ، َوالَ َميًِّتا
ِه أَْرَبًعاباب َمكَاِن قَْبرِ آَدَم صلى اهللا عليه وسلم َوالتَّكْبِريِ َعلَ   ْي

ُسلَْيَمانَ الَْعالَُّف ، َحدَّثََنا َصبَّاُح ْب -١٨١٢ ُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ 
ْبنِ ُه َز َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َوعن ُعْرَوةَ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمْسِلمِ  ْرُم

ِه أَْرَبًعا َصلَّى جِْبرِيلُ بِالَْمالَِئكَِة َيْوَمِئٍذ َوُدِفَن  ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف َوأُِخذَ َعبَّاسٍ قَالَ َصلَّى جِْبرِيلُ َعلَى آَدَم َوكَبََّر َعلَْي
ِة َولُِحَد لَُه   َوُسنَِّم قَْبُرُه ِمْن ِقَبلِ الِْقْبلَ

بِي َحْزَرةَ َعْن ُعْرَوةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ َمْتُروٌك َوَرَواُه أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمَؤدُِّب َعنِ اْبنِ ُهْرُمَز َعْن أَ
  قَْولَُه َبْعَض َهذَا الْكَالَمِ



ْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الصَّبَّاحِ الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّادُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َع -١٨١٣
 إِنَّ الَْمالَِئكَةََعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َسْعٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ُعَتيٍّ َعْن أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ِه أَْرَبًعا َوقَالُوا َهِذِه ُسنَُّتكُْم َيا َبنِي آَدَم   َصلَّْت َعلَى آَدَم فَكَبََّرْت َعلَْي
ا َرْحَمةُ ْبُن ُمْصَعبٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن الُْمَحبَّرِ ، َحدَّثََن -١٨١٤

  ُعثَْمانَ ْبنِ َسْعٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ُعَتيٍّ َعْن أَُبىٍّ بَِهذَا َمْوقُوفًا َعْن

ُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ َوُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -١٨١٥
َنا َخارَِجةُ َعْن ُيوُنَس َعنِ الَْحَسنِ َعْن ُعَتيٍّ َعْن أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثَ

  بَِهذَا
ثََنا الَْهْيثَُم ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد الْقَالَنِِسيُّ أَُبو َجْعفَرٍ الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّ -١٨١٦

َم أَْرَبًعا َوكَبََّر أَُبو َجِميلٍ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك ْبُن فََضالَةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أََنسٍ كَذَا قَالَ قَالَ كَبََّرِت الَْمالَِئكَةُ َعلَى آَد
بِي َبكْرٍ أَْرَبًعا َوكَبََّر ُصَهْيٌب َعلَى ُعَمَر أَْرَبًعا َوكَبََّر َبكْرٍ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْرَبًعا َوكَبََّر ُعَمُر َعلَى أَ

  الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ َعلَى َعِليٍّ أَْرَبًعا َوكَبََّر الُْحَسْيُن َعلَى الَْحَسنِ أَْرَبعًا
  ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد َهذَا َضِعيٌف

  باب الصالة على اجلنازة
ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْمرٍو الَْعْنقَزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن  َحدَّثََنا أَْحَمُد -١٨١٧

ْبُن ِغَياٍث َعْن أَبِي الَْعْنَبسِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا  ى عليه وسلم َصلَّإِْسَماِعيلَ َعْن َحفُْص 
  َعلَى جََِناَزٍة فَكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبًعا َوَسلََّم َتْسِليَمةً َواِحَدةً

: زَارِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْوِليِد الْفَحَّاُم َوَيْحَيى ْبُن َزْيِد ْبنِ َيحَْيى الْفَ -١٨١٨
َعْن َمْيُموِن ْبنِ  -كَذَا قَالَ الْفَحَّاُم  -ُن َبكْرِ ْبنِ ُخَنْيسٍ ، َحدَّثََنا الْفُرَاُت ْبُن َسلَْمانَ الَْجَزرِيُّ َحدَّثََنا ُخنَْيُس ْب

لَ آِخُر َما كَبََّر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الَْجَناِئزِ أَْرَبًع   .اِمْهَرانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ قَا
َر أَْرَبًعا ، َوكَبََّر الَْحَسُن ْبَوكَ َر َعلَى ُعَم ُر َعلَى أَبِي َبكْرٍ أَْرَبًعا ، َوكَبََّر َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَم ُن َعِليٍّ َعلَى َعِليٍّ أَْرَبًعا بََّر ُعَم

يٍّ َعلَى الَْحَسنِ أَْرَبًعا ، َوكَبََّرِت الَْمالَِئكَةُ َع َدَم أَْرَبًعا، َوكَبََّر الُْحَسْيُن ْبُن َعِل   .لَى آ
  إِنََّما ُهَو فَُراُت ْبُن السَّاِئبِ َوُهَو َمْتُروُك الَْحِديِث

َنا ُسفَْيانُ َعْن َسْعِد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثَ -١٨١٩
لَ َصلَّى اْبُن َعبَّاسٍ َعلَى جََِناَزٍة فَقََرأَ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِْبنِ إِْبَرا  فَقُلُْت لَُه فَقَالَ ِهيَم َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْوٍف قَا

امِ السُّنَِّة   إِنَُّه ِمَن السُّنَِّة أَْو ِمْن َتَم

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الُْمِغَريةُ ْبُن  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، -١٨٢٠
نَّا نَّا َنْغِسلُ الَْميَِّت فَِمَسلََمةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كُ

  َمْن َيْغَتِسلُ َوِمنَّا َمْن الَ َيْغَتِسلُ
النُّْعَماِن قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق الشَّهِيِديُّ ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن -١٨٢١



ُهَصلَّْيُت َخلَْف َزْيِد ْبنِ أَْرقََم َعلَى جََِناَزٍة    فَكَبََّر َخْمًسا َولَْم َيْرفَْع
ْبنِ َحْمَزةَ قَالَ  َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َسِعيِد -١٨٢٢

ًسا ، ثُمَّ قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َصلَّْيُت َخلَْف َزْيِد ْبنِ أَْرقََم َعلَى جََِناَزٍة فَكَبََّر َخْم
  جََِناَزٍة فَكَبََّر َخْمًسا فَلَْن َنَدَعَها َألَحٍد بعده

لْعٍ َعْن َعْبِد َخْيرٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َحفٌْص َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َس -١٨٢٣
  أَْرَبعًاَعْن َعِليٍّ أَنَُّه كَانَ ُيكَبُِّر َعلَى أَْهلِ َبْدرٍ ِستا َوَعلَى أَْصَحابِ ُمَحمٍَّد َخْمًسا َوَعلَى َساِئرِ النَّاسِ 

فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا لَْيثٌ َعنِ الُْمَرقِّعِ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق الشَّهِيِديُّ ، َحدَّثََنا اْبُن  -١٨٢٤
ا َخْمًسا َوقَالَ َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َصلَّْيُت َخلَْف َزْيِد ْبنِ أَْرقََم َعلَى جََِناَزٍة فَكَبََّر َعلَْيَه

  ْعَدُهَعلَى جََِناَزٍة فَكَبََّر َخْمًسا فَلَْن أََدَعَها َألَحٍد َب
يٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا  -١٨٢٥ أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِل

َخلَْف َمْوالََي َوَوِليِّ نِْعَمِتي الَْعْبِد َحدَّثََنا َجْعفٌَر اَألْحَمُر َعْن َيْحَيى التَّْيِميِّ َعْن ِعيَسى َمْولَى ُحذَْيفَةَ قَالَ َصلَّْي ُت 
ا َوِهْمُت َولَِكنِّي كَبَّْرُت كََم ي أَُبو الصَّاِلحِ ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن َعلَى جََِناَزٍة فَكَبََّر َخْمًسا ، ثُمَّ قَالَ َم ا كَبََّر َخِليِل

م   الْقَاِسمِ صلى اهللا عليه وسل

 رٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق َحدَّثَنِيَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -١٨٢٦
لَّى بَِنا َسْهلُ ْبُن لَ َصُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ الْحَارِِث َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف َعْن ُعَبْيِد ْبنِ السَّبَّاقِ قَا

ُه قَا َر َتكْبَِريَتُه اُألولَى قََرأَ بِأُمِّ الْقُْرآِن َحتَّى أَْسَمَع َمْن َخلْفَ ، ثُمَّ َتابَِع َتكْبَِريُه َحتَّى إِذَا ُحَنْيٍف َعلَى جََِناَزٍة فَلَمَّا كَبَّ لَ 
  ثُمَّ كَبََّر َواْنَصَرَف َبِقَيْت َتكْبَِريةٌ َواِحَدةٌ َتشَهََّد َتَشهَُّد الصَّالَِة ،

َسلََمةَ َعْن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -١٨٢٧
ةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َرَجَع َرُسولُ اِهللا ْبنِ إِْسَحاَق َعْن َيْعقُوَب ْبنِ ُعْتَبةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْي ِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَب

فَقَالَ َبلْ أََنا  صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت َيْومٍ ِمْن جََِناَزٍة بِالَْبِقيعِ َوأََنا أَجُِد ُصَداًعا ِفي َرأِْسي َوأََنا أَقُولُ َواَرأَْساُه
 فََعلَْت َما َضرَِّك لَْو ُمتِّ قَْبِلي فَكَفَّْنُتِك ، ثُمَّ َصلَّْيُت َعلَْيِك َوَدفَْنُتِك قَالَْت كَأَنِّي بَِك َواللَِّه لَْو قَْد َواَرأَْساُه ، ثُمَّ قَالَ

ِه  ذَِلَك َرَجْعَت إِلَى بَْيِتي فََعرَّْسَت ِفيِه بَِبْعضِ نَِساِئَك فََتَبسََّم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ُبِدَئ ِفي َوَجِع
  الَِّذي ُتُوفَِّي ِفيِه

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَبِي َوقَالَ ِفيِه لَْو ُمتِّ قَْبِلي : َحدَّثََناه اْبُن الصَّوَّاِف ومجاعة ، قَالُوا  -١٨٢٨
ِك   فََغسَّلُْتِك َوكَفَّْنُت

نَ ْبنِ َيْحَيى اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ الُْحنَْينِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْما -١٨٢٩
  الَْمِلِك ْبنِ َواِقٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق بَِهذَا َوقَالَ ِفيِه فََغسَّلُْتِك

  سرى ورفع األيدي عند التكبريباب وضع اليمىن على الي
ى ْبُن َيْعلَى َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َنْصرٍ الْقَارُِئ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّاٍد َسجَّاَدةُ ، َحدَّثََنا َيحَْي -١٨٣٠



نِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه اَألْسلَِميُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْب
  وسلم َصلَّى َعلَى جََِناَزٍة فََوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى َيِدِه الُْيْسَرى

ْيَمانَ ْبنِ َحدَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد الَْعطَّاُر َوُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، قَاالَ  -١٨٣١ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَ
 َزْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ َعنِ الْحَارِِث ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أََبانَ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْعلَى َعْن َيزِيَد ْبنِ ِسَناٍن َعْن

كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َصلَّى َعلَى الْجََِناَزِة َرفََع َيَدْيهِ  الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ
  .ِفي أَوَّلِ َتكْبَِريٍة ، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى الُْيْسَرى

َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن ُنَصْيرٍ َعنِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َجرِيرِ ْبنِ -١٨٣٢
ْعَمٌر َعنِ اْبنِ طَاُووسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ  َرُسولَ اِهللا الْفَْضلِ ْبنِ السَّكَنِ َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن ُيوُسَف عن َم

  ِة ِفي أَوَّلِ َتكْبَِريٍة ، ثُمَّ الَ َيُعوُدصلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْرفَُع َيَدْيِه َعلَى الْجََِناَز

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْمرٍو أَنَّ اْمَرأَةً  -١٨٣٣ َنْصَرانِيَّةً َماَتْت َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَدَوْيِه ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن آَدَم 
َر ُعَمُر أَنْ ُت   ْدفََن َمَع الُْمْسِلِمَني ِمْن أَْجلِ َولَِدَهاَوِفي َبطْنَِها َولٌَد ُمْسِلٌم فَأََم

َبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َحاِمٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزُّ -١٨٣٤
َم قُلَْنا َوِهْمَت أَْم الَْعالَُء ْبُن َصاِلحٍ َعْن أَبِي َسلَْمانَ قَالَ  َصلَّى بنا َزْيُد ْبُن أَْرقََم َعلَى جََِناَزٍة فَكَبََّر َخْمًسا فَلَمَّا َسلَّ

  َعْمًدا قَالَ َبلْ َعْمًدا إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّيَها
دَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسْهلِ ْبنِ الُْمِغَريِة َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد الَْحاِفظُ ، َح -١٨٣٥

َشمَّاسٍ َمْعَشرٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِيِه قَالَ َجاَء ثَابُِت  ْبُن قَْيسِ ْبنِ 
لى ى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمَُّه ُتُوفَِّيْت َوِهَي َنْصَرانِيَّةٌ َوُهَو ُيِحبُّ أَنْ َيْحُضَرَها فَقَالَ النَّبِيُّ صإِلَى َرُسولِ اِهللا صل

ا   اهللا عليه وسلم اْركَْب َدابََّتَك َوِسْر أََماَمَها فَإِنََّك إِذَا كُْنَت أََماَمَها لَْم َتكُْن َمَعَه
  ُبو َمْعَشرٍ َضِعيٌفَهذَا الَ َيثُْبُت َوأَ

  باب حثي التراب على امليت
يُّ ْبُن َسْهلِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمَخرِِّميُّ َوَعِل -١٨٣٦

يُّ ْبُن َحفْصٍ الَْمَداِئنِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد اِهللا الُْعَمرِيُّ َعْن َعاِصمِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِل: الُْمِغَريِة َواللَّفْظُ لَُه ، قَاالَ 
َدفََن ُعثَْمانَ ْبَن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني 

ِه أَْرَبًعا َوَحثَا َعلَى قَْبرِِه بَِيِدِه ثَالَثَ َحثََياٍت ِمَن التَُّرابِ َوُهَو قََمظْ ِه َوكَبََّر َعلَْي   اِئٌم ِعْنَد َرأِْسِهُعوٍن َصلَّى َعلَْي

ا الُْمحَارِبِيُّ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََن -١٨٣٧
ُر َعلَى َبْعضِ أَْزَواجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  وسلم فََسِمْعُتُه أَُنْيَسةَ َعْن َجابِرٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َمْسُروقٍ قَالَ َصلَّى ُعَم

ثِْلَها فَكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبًعا َيقُولُ ُألَصلَِّينَّ َعلَْيَها ِمثْلَ آِخرِ َصالٍَة َصالََّها َرُسولُ   اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى ِم
: يُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َحاِتمِ ْبنِ َوْرَدانَ َوالْقَوَارِيرِ -١٨٣٨

دَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َح
  إِْبطَيِْهتَّى ُيَرى َبَياُض وسلم لَْم َيكُْن َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي َشْيٍء ِمَن الدَُّعاِء إِالَّ ِفي اِالْسِتْسقَاِء فَإِنَُّه كَانَ َيْرفَُع َيَدْيِه َح



 ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ -١٨٣٩
كْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َعْن ِع

  ْغِسلُوا أَْيِدَيكُْمعليه وسلم لَْيَس َعلَْيكُْم ِفي َميِِّتكُْم غُْسلٌ إِذَا غَسَّلُْتُموُه إِنَّ َميَِّتكُْم لَْيَس بَِنَجسٍ فََحسُْبكُْم أَنْ َت

  باب الصالة على القرب
 ُمَحمٍَّد َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ رِفَاَعةَ أَُبو ِهَشامٍ َوأَُبو َسِعيٍدَحدَّثََنا أَُبو  -١٨٤٠

ُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َعْب: اَألَشجُّ َوَحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، قَاالَ 
ْيِه َوكَبََّر أَْرَبًعا قُلُْت َمْن َحدَّثََنا الشَّْيبَانِيُّ َعنِ الشَّْعبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بِقَْبرٍ ُدِفَن َحِديثًا فََصلَّى َعلَ

  َحدَّثََك قَالَ الثِّقَةُ َمْن َشهَِدُه َعْبُد اِهللا ْبُن َعبَّاسٍ
َواَنةَ َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ َعْن أَبِي َع -١٨٤١

رٍ َم ِه أَْرَبًعاالشَّْيبَانِيِّ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى َعلَى قَْب   ْنُبوٍذ فَكَبََّر َعلَْي
ْن أَبِي ُمَعاوَِيةَ َعنِ الشَّْيَبانِيِّ َوكَذَِلَك َرَواُه ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن ُشْعَبةَ َوأَُبو ُحذَْيفَةَ َعْن َزاِئَدةَ َوَعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ َع

َر أَْرَبعًاَوَتاَبَعُهْم َمْنُصوُر ْبُن أَبِي اَألْسَوِد َوَعْب   ُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد َعنِ الشَّْيَبانِيِّ كُلُُّهْم قَالَ َوكَبَّ

اهِيُم ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْمرٍو الَْعْنقَزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَر -١٨٤٢
ُص ْبُن ِغَياٍث َعْن أَبِي الَْعْنَبسِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحفْ

  َصلَّى َعلَى جََِناَزٍة فَكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبًعا َوَسلََّم تسَِْليَمةً َواِحَدةً
َحدَّثََنا أَُبو : الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ َوَزْيُد ْبُن أَْخَزَم ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد -١٨٤٣

لَْمْسجَِد فََماَت فَُدِفَن َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْخَزَّاُز صَاِلُح ْبُن ُرْسُتَم َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُجالً كَانَ ُيَنظُِّف ا
قُوا إِلَى قَْبرِِه فَاْنطَلََق َواْنطَلَقُوا بِِه إِلَى قَلَْيالً لَ إِنَّ َهِذِه  فَأُِتَي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَأُْخبَِر قَالَ اْنطَِل ْبرِِه فَقَا

ظُلَْمةٌ َوإِنَّ اللََّه ُيَنوُِّرَها بَِصالَِتي َعلَْيَهم فَأَ ِهالْقُُبَوَر ُمْمَتِلئَةٌ َعلَى أَْهِلَها    َتى الْقَْبَر فََصلَّى َعلَْي
مٍ ْبنِ ُمْسِل   َوَهذَا لَفْظُ َعِليِّ 

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -١٨٤٤ ُن َجْعفَرٍ 
، ِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ َرأَْيُت ِفي ِكَتابِ أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعُشْعَبةُ َوَحدَّثََنا َعْبُد ا فَرٍ 

َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قال َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َهانٍِئ َوُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ 
ى َعلَى قَْبرٍ َبْعَد َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّ

  َما ُدِفَن
ْتَهذَا لَفْظُ اْبنِ َهانٍِئ َوقَالَ ُزَهْيٌر َصلَّى َعلَى قَ ْد ُدِفَن   ْبرِ اْمَرأٍَة قَ

ٍد ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن َوَحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِع -١٨٤٥
لَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد الَْجَوارِبِيُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، ْبُن َعْبِد اِهللا الصَّفَّاُر َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعي

ِك الدَِّقيِق  يُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ وَالَْعالَُء ْبُن َساِلمٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِل
لُ اِهللا صلى اهللا عليه َهاُرونَ أَْخَبرَََنا َشرِيٌك َعْن أَبِي إِْسَحاَق الشَّْيَبانِيِّ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَْبَصَر َرُسو



اَم فََصلَّى َعلَْيِه فَقُْمُت َعْن  وسلم قَْبًرا َحِديثًا فَقَالَ أَالَ آذَْنُتُمونِي بَِهذَا قَالُوا كُْنَت َناِئًما فَكَرِْهَنا أَنْ ُنوِقظََك فَقَ
ِه   َيَسارِِه فََجَعلَنِي َعْن َيِمينِ

  َوقَْد َزاَد َبْعُضُهْم الْكَِلَمةَ َوالشَّْيَء َوالَْمْعَنى َواِحٌد

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُنَس : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْمَحاِمِليُّ ، قَاالَ  -١٨٤٦
 َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُهرَْيُم ْبُن ُسفَْيانَ ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ َعنِ الشَّْعبِيِّ

  ِه بِثَالٍَثَرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى َعلَى َميٍِّت َبْعَد َمْوِت
 الشَّْيَبانِيِّ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ -١٨٤٧

رٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى َعلَى قَْبرٍ   َبْعَد َشْه
  َتفَرََّد بِِه بِْشُر ْبُن آَدَم َعْن أَبِي َعاِصمٍ َوَخالَفَُه غَْيُرُه َعْن أَبِي َعاِصمٍ

 َعْن ُحَصْينٍ َعْنَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  -١٨٤٨
، ثُمَّ أَبِي َماِلٍك قَالَ كَانَ ُيَجاُء بِقَْتلَى أُُحٍد ِتْسَعةً َوَحْمَزةُ َعاِشُرُهْم فَُيَصلِّي َعلَْيهُِم النَّبِيُّ صلى اهللا  عليه وسلم 

ةََيْدِفُنونَ التِّْسَعةَ َوَيَدُعونَ َحْمَزةَ َوُيَجاُء بِِتْسَعٍة َوَحْمَزةُ َعاِشُرُهْم فَُيَصلِّي َعلَْيهِْم فَ ْرفَُعونَ التِّْسَعةَ َوَيَدُعونَ َحْمَز   َي

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َعِديٍّ ، َح -١٨٤٩ دَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ قَطَنٍ 
رٍ قَالَ َصلَّى َرُسولُ اِهللا الُْمَباَرِك َعْن َحْيَوةَ َواْبنِ لَهِيَعةَ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَ بِي َحبِيبٍ َعْن أَبِي الَْخْيرِ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِم

  صلى اهللا عليه وسلم َعلَى قَْتلَى أُُحٍد َبْعَد ثََماِن ِسنَِني
رٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا بِْشرٌَ َمطٌَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -١٨٥٠ نُ َعْن َجْعفَ

ْد أََتاُهْم َما َيْشَغلُُهْم َجْعفَرٍ قَالَ لَمَّا َجاَء َنْعُى َجْعفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْصَنُعوا آللِ َجْعفَرٍ طََعاًما فَإِنَُّه قَ
  أَْو أَْمٌر َيْشَغلُُهْم

َنا الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصْنَدلٍ ، َحدَّثَ َحدَّثََنا َعْبُد -١٨٥١
ِه َعْن أَْسَماَء بِْن ِت ُعَمْيسٍ أَنَّ فَاِطَمةَ َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ الَْمَدنِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُموَسى َعْن َعْوِن ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أُمِّ

ا   أَْوَصْت أَنْ ُيَغسِّلََها َزْوُجَها َعِلٌي َوأَْسَماُء فََغسَّالََه

، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ أَُبو ُعَبْيْد ، َحدَّثََنا َخالَُّد ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن  -١٨٥٢
َء ِممَّا َيِلي الِْقْبلَةَ َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر َصلَّى َعلَى َسْبعِ َجَناِئَز رَِجالٍ َونَِساٍء فََجَعلَ الرَِّجالَ ِممَّا َيِليِه َوالنَِّسا ُجَرْيجٍ

ْب نِ الَْخطَّابِ َواْبنٍ ُيقَالُ لَُه َزْيُد ْبُن ُعَمَر َوَصفَُّهْم َصفًّا َواِحًدا قَالَ َوَوَضَع َجَناَزةَ أُمِّ كُلْثُومٍ ابنِة َعِليٍّ اْمَرأَِة ُعَمَر 
ُبو قََتاَدةَ فَقُلُْت َما َهذَا َواِإلَماُم َيْوَمِئٍذ َسِعيُد ْبُن الَْعاصِ َوِفي النَّاسِ َيْوَمِئٍذ اْبُن َعبَّاسٍ َوأَُبو ُهَرْيَرةَ َوأَُبو َسِعيٍد َوأَ

  فَقَالُوا السُّنَّةُ يف مجاعة

  ى يف مجاعةباب صالة الضح
، َحدَّثََن -١٨٥٣ ا ُيوُنُس َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْشكَاَب ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر 

 عليه وسلم َصلَّى ِفي َبْيِتِه َساَعةَ الزُّْهرِيِّ َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ َعْن ِعْتَبانَ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا



  الضَُّحى فَقَاُموا َوَراَءُه فََصلُّوا بقية الصالة
  باب َجواز العمل القليل يف الصَّالة

َسلْمٍ َعْن َعْنَبَسةَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َحكَّاُم ْبُن -١٨٥٤
انَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي فَإِذَا اْسَتفْ امِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَ َتَح إِْنَسانٌ َعْن ِهَش

ْو َعْن َيِمينِِه أَْو َعْن َيَسارِِه ، َو   الَ َيْسَتْدبُِر الِْقْبلَةَالَْباَب فََتَح لَُه َما كَانَ ِفي ِقْبلَِتِه أَ

الُْمفَضَّلِ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن  -١٨٥٥
ْت كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي َوالَْباُب ُبْرٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضى اهللا َعْنَها قَالَ

ِةَعلَْيِه ُمْغلٌَق فَجِئُْت فَاْسَتفَْتْحُت فََمَشى فَفََتَح ِلي ، ثُمَّ َرَجَع إِلَى ُمَصالَُّه َوذَكَْرُت أَنَّ الَْباَب كَا   نَ ِفي الِْقْبلَ
الَ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا  -١٨٥٦ َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد َعْن ُبْرٍد أَبِي الَْعالَءِ : َعمِّي َوَشاذَانُ ، قَا

ه وسلم قَاِئٌم َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضى اهللا َعْنَها قَالَِت اْسَتفَْتْحُت الْبَاَب َوَرُسولُ اِهللا صلى اهللا علي
ِه ُيَصلِّي فََمَشى   َعْن َيِمينِِه أَْو َعْن ِشَماِلِه فَفََتَح ِلي ، ثُمَّ َعاَد إِلَى َمقَاِم

  باب وقت صالة التطوع بالنهار
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُزَرْيقٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َخاِلٍد  -١٨٥٧

يٍّ َحدِّثَْنا َعْن َتطَوُّعِ َرُسولِ اِهللاُسفَْي ةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ قُلَْنا ِلَعِل  صلى اهللا عليه انُ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَر
لَ ُه قَالَ قُلَْنا َحدِّثَْنا بِِه ُنِطيُق ِمْنُه َما أَطَقَْنا قَا َمْن ُيِطيقُ   وسلم فَقَالَ َو

صلى اهللا عليه وسلم ُيْمهِلُ فَإِذَا اْرَتفََعِت الشَّْمُس َوطَلََعْت فَكَاَنت ِمقَْداَرَها ِمَن الَْعْصرِ َمْن ِقَبلِ كَانَ النَّبِيُّ 
ِمَن الُْمْؤِمنَِني  ْن َتبَِعُهْمالَْمْشرِقِ َصلَّى َركَْعَتْينِ َيفِْصلُ َبْيَنهُِنَّ بِالتَّْسِليمِ َعلَى الَْمالَِئكَِة الُْمقَرَّبَِني َوالنَّبِيَِّني َوَم

َصلَّى أَْرَبًعا َيفِْصلُ  َوالُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ُيْمهِلُ َحتَّى إِذَا اْرَتفََع الضَُّحى فَكَانَ ِمقَْداَرَها ِمَن الظُّْهرِ ِمْن ِقَبلِ الَْمْشرِقِ
َم فََصلَّى أَْرَبًعا َيفِْصلُ ِفيَها بِالتَّْسِليمِ َعلَى الَْمالَِئكَِة ِفيهِنَّ ِمثْلَ الْقَْولِ اَألوَّلِ ، ثُمَّ ُيْمهِلُ فَإِذَا َزالَِت الشَّْمُس قَا

َعَتْينِ َيفِْصلُ بِِمثْلِ ذَِلَك ، ثُمَّ الُْمقَرَّبَِني َوالنَّبِيَِّني َوَمْن َتبَِعُهْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ُيَصلِّي َبْعَد الظُّْهرِ َركْ
  الَْعْصرِ أَْرَبًعا َيفِْصلُِ ِمثْلِ ذَِلَك ُيَصلِّي قَْبلَ
ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبنِ أَبِي َحيَّةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُسَف ْبنِ الطَّبَّاعِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -١٨٥٨

ةَ قَالَ َسأَ لَْنا َعِليا َعْن َصالَِة َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َوَمْن َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَر
بَِها َصالَةَ ُيِطيُق ذَِلَك فال قُلَْنا نطيق منه َما أَطَقَْنا قَالَ كَانَ ُيْمهِلُ َحتَّى إِذَا كَاَنِت الشَّْمُس من مطلعها قَْدَر َمْغرِ

ا قَْدَر َمْغرِبَِها َصالَةَ الظُّْهرِ َصلَّى أَْرَبعَ الَْعْصرِ َصلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ ُيْم هِلُ َحتَّى إِذَا كَاَنِت الشَّْمُس ِمْن َمطْلَِعَه
  َركََعاٍت ، ثُمَّ ُيَصلِّي َبْعَد الزََّوالِ أَْرَبًعا َوَبْعَد الظُّْهرِ َركَْعَتْينِ َوقَْبلَ الَْعْصرِ أَْرَبعًا

  قَْد َجاَء َوقُْت الصَّالَِة َهلْ َيقِْضي أَْم الَباب الرَُّجلُ ُيْغَمى َعلَْيِه َو
فَْيانَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َعْن ُس -١٨٥٩

غِْمَي َعلَْيِه ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ َوالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء فَأَفَاَق نِْصَف اللَّْيلِ السُّدِّيِّ َعْن َيزِيَد َمْولَى َعمَّارٍ أَنَّ َعمَّاَر أُ
  فََصلَّى الظُّْهَر َوالَْعْصَر َوالَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء



ْنِذرِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبنِ الُْم -١٨٦٠
دَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر َحدَّثََنا َخارَِجةُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحَسْينٍ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ال

، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ ْبُن َداُوَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ِمْخَراقٍ  ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َسلََمةَ 
ْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ َعْن ابن ُحَسْينٍ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْعٍد اَألْيِليِّ أَنَّ الْقَاِسَم ْبَن رٍ  ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكَْعْن ُسلَ

ُجلِ الصِّدِّيقِ َحدَّثَُه أَنَّ َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َسأَلَْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الرَّ
ِه فََيْتُرُك الصَّالَةَ فَقَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِلَشْيٍء ِمْن ذَِلَك قََضا ٌء إِالَّ أَنْ ُيْغَمى ُيْغَمى َعلَْي

ا   َعلَْيِه ِفي َوقِْت َصالٍَة فَُيِفيُق َوُهَو ِفي َوقِْتَها فَُيَصلِّيَه
  لَفْظُُهَما َسَواٌء إِالَّ أَنَّ َخارَِجةَ قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحَسْينٍ َعنِ الَْحكَمِ

، َحدَّثََنا َحبَّانُ أَْخَبَرَنا اْبُن الُْمَباَرِك َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا َحدَّثََنا َدْعلَُج ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُسفَْيانَ  -١٨٦١
ِه َيْوًما َولَْيلَةً فَلَْم َيقْضِ عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه أُغِْمَي َعلَْي   َعْن َناِف

َر أَنَُّه -١٨٦٢ ، َعْن أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم ْينِ فَلَْم َيقِْضِه َوَعْن ُسفَْيانَ    أُغِْمَي َعلَْيِه أَكْثََر ِمْن َيْوَم
عٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلٌم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم َعْن أَ -١٨٦٣ يُّوَب َعْن َناِف

َر أَنَُّه أُغِْمَي َعلَْيِه   ثَالَثَةَ أَيَّامٍ َولََياِليهِنَّ فَلَْم َيقْضِ َعْن اْبَن ُعَم
  باب االلتفات يف الصالة بعذر

 ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ -١٨٦٤
ِعيِد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َعْن ثَْورِ ْبنِ زِيَد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا أَْخَبرَََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َس

ُه َخلَْف ظَْهرِِه   عليه وسلم َيلَْتِفُت ِفي َصالَِتِه َيِميًنا َوِشَماالً ، َوالَ َيلْوِي ُعُنقَ
ُهَتفَرََّد بِِه الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى َعْن    َعْبِد اِهللا ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ُمتَِّصالً َوأَْرَسلَُه غَْيُر

ُن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -١٨٦٥
ْصَحابِ ِعكْرَِمةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيلَْحظُ ِفي الصَّالَِة ِمْن غَْيرِ أَنْ ِهْنٍد َعْن َرُجلٍ ِمْن أَ

  َيلْوَِي ُعُنقَُه
  باب اإلشارة يف الصالة

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ  -١٨٦٦
ةَ ْبنِ الُْمِغَريِة ْبنِ اَألْخَنسِ َعْن أَبِي غَطَفَانَ الُْمرِّيِّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ  َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه َيْعقُوَب ْبنِ ُعْتَب

اوسلم التَّْسبِيُح ِللرِّجَالِ َوالتَّْصِفيُق ِللنَِّساِء َوَمْن أََش   اَر ِفي َصالَِتِه إَِشاَرةً ُتفَْهُم َعْنُه فَلُْيِعْدَه
 ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -١٨٦٧

ةَ َعْن أَبِي غَطَفَانَ َعْن أَبِي النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْبِد ال رَّْحَمنِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن َيْعقُوَب ْبنِ ُعْتَب
  َتُهُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أََشاَر ِفي َصالَِتِه إَِشاَرةً ُتفَْهُم َعْنُه فَلُْيِعْد َصالَ

َوآِخُر الَْحِديِث زَِياَدةٌ ِفي الَْحِديِث َولََعلَُّه ِمْن قَْولِ اْبنِ ، اُوَد أَُبو غَطَفَانَ َهذَا َرُجلٌ َمْجُهولٌ قَالَ لََنا اْبُن أَبِي َد
ُهم ة َوغَْيُرإِْسحَاَق َوالصَِّحيُح َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه كَانَ ُيِشُري ِفي الصَّالَِة َرَواُه أََنٌس َوَجابٌِر وعائش



  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
َر أَْيضًا   قَالَ الشَّْيُخ قُلْْت أََنا َوقَْد َرَواُه اْبُن ُعَم

، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْسُعوٍد الَْعَجِميُّ َوُخَش -١٨٦٨ ْيُش ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ 
م كَانَ ُيِشُري ِفي قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلأَْصَرَم 
  الصَّالَِة

ْهلِ ْبنِ َعْسكَرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيْحَيَى ْبُن ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َس -١٨٦٩
  ُيِشُري ِفي الصَّالَِة أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ

  باب من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها
اُء ْبُن ُسَهْيلٍ ، قَاالَ  -١٨٧٠ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ثَْورٍ َعْمُرو ْبُن َسْعٍد َوَوفَ

ِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن ْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي ُيوُنُس َعْن أَبِي الزَِّناِد َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ ا
  ْدَركََهاأَْدَرَك َسْجَدةً ِمَن الصُّْبحِ قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ فَقَْد أَْدَركََها أَْو َسْجَدةً قَْبلَ غُُروبِ الشَّْمسِ فَقَْد أَ

  باب تكرار املساجد
السِّجِْسَتانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ الُْمَراِديُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد  -١٨٧١

جِِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا َوْهبٍ َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ أَنَّ ُبكَْيَر ْبَن اَألَشجِّ َحدَّثَُه أَنَُّه كَانَ بِالَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َمَساجَِد َمَع َمْس
ُع أَْهلَُها َتأِْذيَن بِالَلٍ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَُيَصلُّونَ ِفي َمَساجِِدِهْم أَقَْرُبَها عليه وسلم َيْسَم

َمةَ َوَمْسجُِد َبنِي َسلََمْسجُِد َبنِي َعْمرِو ْبنِ َمْبذُولٍ ِمْن َبنِي النَّجَّارِ َوَمْسجُِد َبنِي َساِعَدةَ َوَمْسجُِد َبنِي ُعَبْيٍد َوَمْسجُِد 
َنةَ َوَيُشكُّ ِفي َراِتجٍ ِمْن َبنِي َعْبِد اَألْشَهلِ َوَمْسجُِد َبنِي ُزَرْيقٍ َوَمْسجُِد َبنِي ِغفَارٍ َوَمْسجُِد أَْسلََم َوَمْسجُِد ُجَهْي

  التَّاسِعِ
  باب اإلعادة على من يصلي إىل رجل ينظر إليه مستقبله

لٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا إِْسَرائِيلُ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخ -١٨٧٢
َمَرُه إِلَى َرُجلٍ فَأَاَألْعلَى أَنَُّه َسِمَع ُمَحمََّد ْبَن الَْحَنِفيَِّة َيقُولُ إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرأَى َرُجالً ُيَصلِّي 

  إِلَْيِه ُمْسَتقْبِلَُه أَنْ ُيِعيَد الصَّالَةَ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي قَْد أَْتَمْمُت الصَّالَةَ فَقَالَ إِنََّك َصلَّْيَت َوأَْنَت َتْنظُُر

  باب ختفيف الصالة
اِهيَم ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستََواِئيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَر -١٨٧٣

امٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن قََتاَدةَ َعْن َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَش
  نَّ َنبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ ِمَن اَألِئمَِّة طَرَّاِديَنَعبَّاسٍ الُْجَشِميِّ أَ

  وُهْم َعْنهَزاَد اْبُن َمْخلٍَد قَالَ قََتاَدةُ الَ أَْعلَُم الطَّرَّاِديَن إِالَّ الَِّذيَن ُيطَوِّلُونَ َعلَى النَّاسِ َحتَّى َيطُْرُد
، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد -١٨٧٤

َسِمَع َصْوَت ُسفَْيانُ َعْن أَبِي السَّْوَداِء َعنِ اْبنِ َسابٍِط أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى الصُّْبَح فَقََرأَ بِِستَِّني  آَيةً فَ



، ثُمَّ َركََع   َصبِيٍّ فََركََع ، ثُمَّ قَاَم فَقََرأَ آَيَتْينِ 
ٍت َعْن َحدَّثََنا أَُبو حممد حيىي بن ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ثَابِ -١٨٧٥

َو ِفي الصَّالَِة فََيقَْرأُ بِالسُّوَرِة الَْخِفيفَِة أَوِ أََنسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  َيْسَمُع ُبكَاَء الصَّبِيِّ َمَع أُمِِّه َوُه
  الْقَِصريَِة

ْبدُ َنا َعَحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنَس السَّرَّاُج ، َحدَّثَ -١٨٧٦
ْمَرةَ َعْن َعِليِّ ْبنِ الَْمجِيِد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ أَبِي رَوَّاٍد َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن َعاِصمِ ْبنِ َض

الَ َتْنظُ   ْر إِلَى فَِخِذ َحيٍّ ، َوالَ َميٍِّتأَبِي طَاِلبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َتكِْشْف َعْن فَِخِذَك ، َو

يُّ ْبُن َم -١٨٧٧ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ِمقَْداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعِل ْعَبٍد 
َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْسحَاُق ْبُن أَبِي َيْحَيى الْكَعْبِيُّ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن 

انَ أَذَاُنَك َسْمًحا َسْه الً َوإِالَّ ، ُمَؤذِّنٌ ُيطْرُِب فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اَألذَانَ َسْهلٌ َسْمٌح فَإِنْ كَ
  فَالَ ُتَؤذِّنْ
اِحِد ْبنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعَباَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوَحدَّثََنا َعِليُّ  -١٨٧٨

ْعَد الِْعَشاِء فَقََرأَ ِفيهِنَّ أَْيَمَن َمْولَى َبنِي َمْخُزومٍ َعْن أَبِيِه أَْيَمَن َعْن ُتَبْيعٍ َعْن كَْعبٍ قَالَ َمْن َصلَّى أَْرَبَع َركََعاٍت َب
ِة الْقَْدرِ   َوأَْحَسَن ُركُوَعُهنَّ َوُسُجوَدُهنَّ كَانَ أَْجُرُه كَأَْجرِ َمْن َصالَُّهنَّ ِفي لَْيلَ

، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا ُعَم -١٨٧٩ ُر ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليٍّ 
َتقَْرأُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ َعْن أَبِيِه َعْن طَاُووسٍ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ 

  الْحَاِئُض ، َوالَ النُّفََساُء ِمَن الْقُْرآِن َشْيئًا
انَ ْبنِ أَبِي َداُوَد  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن -١٨٨٠ َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَم

ُعْجَرةَ أَنَّ أَْعَمى ْعبِ ْبنِ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ َعْن زَِياِد ْبنِ أَبِي َمْرَيَم َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْعِقلٍ َعْن كَ
إِذَا َسِمْعَت النَِّداَء  أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي أَْسَمُع النَِّداَء َولََعلِّي الَ أَجُِد قَاِئًدا قَالَ

  فَأَجِْب داَِعَي اِهللا

َروِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َنْصرٍ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َسالَُّم ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أََسٍد الَْه -١٨٨١
َر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا  عليه وسلم ، َحدَّثََنا ُعَمُر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َواِسعٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

لَّاْجَعلُوا أَِئمََّتكُ   ْم ِخَيارَكُْم فَإِنَُّهم َوفُْدكُْم ِفيَما َبْيَنكُْم َوَبْيَن اهللا َعزَّ َوَج
  َهذَا ِعْنِدي ُهَو ُعَمُر ْبُن َيزِيَد قَاِضي الَْمدَاِئنِ

  باب َنْهُى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيقُوَم اِإلَماُم فَْوَق َشْيٍء َوالنَّاُس َخلْفَُه
، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى الَْواِسِطَحدَّ -١٨٨٢/١ يُّ ثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ 

امٍ َعْن أَبِ ي َمْسُعوٍد اَألْنَصارِيِّ قَالَ َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الطُّفَْيلِ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َهمَّ



  َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيقُوَم اِإلَماُم فَْوَق َشْيٍء َوالنَّاُس َخلْفَُه َيْعنِي أَْسفَلَ ِمْنُه
مقال الشيخ رمحه اهللا لَْم َيْروِِه غَْيُر زَِياٍد الَْبكَّاِئيُّ َولَْم َيْروِِه غَْيُر َهمَّامٍ ِفيَما    أَْعلَُم واهللا أعل

 الَورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أََبانَ -١٨٨٢/٢
مِ السَّاِميِّ ِمْن َولَِد َساَمةَ ْبنِ لَُؤىٍّ َعْن َمْرثَِد ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُموَسى َعنِ الْقَاِس

قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسرَّكُْم أَنْ ُتقَْبلَ َصالَُتكُمْ  - َوكَانَ َبْدرِيا  -أَبِي َمْرثٍَد الَْغَنوِيِّ 
ا َبْيَنكُْم َوَبْيَن َربِّكُْم فَلَْيُؤمَّكُْم ِخَياُركُْم فَإِنَُّهْم َوفُْدكُْم   ِفيَم

  إِْسَناٌد غَْيُر ثَابٍِت َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى َضِعيٌف

  كتاب الزكاة
، َحدَّثََنا القاضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا فَْضلُ ْبُن َسْهلٍ اَألْعَرُج ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ  -١٨٨٣
ْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضى اهللا َعْنُه إِنََّما  -ُبو الَْعوَّامِ َحدَّثََنا أَ قَالَ َوُهَو ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ َعْن َم

ِهللا َوأَقَاُموا الصَّالَةَ َوآَتُوا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َشهُِدوا أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ ا
َعَناقًا ِممَّا كَاُنوا ُيْعطُونَ َرُسولَ الزَّكَاةَ َمَنُعوا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إِالَّ بَِحقَِّها َوِحسَاُبُهْم َعلَى اِهللا َواللَِّه لَْو َمَنُعونِي 

ِه   اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُألقَاِتلَنَُّهْم َعلَْي
ِد َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الُْجَنْي -١٨٨٤

ُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيب َوَحدَّثََنا الْقَاِس: الُْحَسْيُن َوالْقَاِسُم ابَْنا إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ 
ُن ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الُْجَنْيِد َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْحَس: ، قَاالَ 

أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْيُموٍن قَالُوا ، َوُمَحمَُّد ْبُن الْفََرجِ اَألْزَرُق َوَحدَّثََنا 
َرْيَرةَ أَنَّ َحَسنِ َعْن أَبِي ُهَحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ الْ

 اللَُّه َوُيِقيُموا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أُِمْرُت بِثَالَثٍَة أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا الَ إِلََه إِالَّ
  الَُهْم إِالَّ بَِحقَِّها َوِحسَاُبُهْم َعلَى اِهللالصَّالَةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوأَْمَو

ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َنْصرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَدَوْيِه الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْصرِ ْبنِ الَْحجَّاجِ ، َحدَّ -١٨٨٥
أَْخَبَرنِي أَبِي َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُِمْرُت أَنْ  َحدَّثََنا أَُبو الَْعْنَبسِ َسِعيُد ْبُن كَِثريٍ

ْم لُوا ذَِلَك َحُرَمْت َعلَيَّ ِدأُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوُيِقيُموا الصَّالَةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فََع َماُؤُه
  َوأَْمَوالُُهْم َوِحسَاُبُهْم َعلَى اِهللا

ْحَمنِ ْبنِ ُمْهرِاٍن َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد َعْبُد الَْواِحِد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ -١٨٨٦
، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء

وا بِي َوبَِما  َوُيْؤِمُنأَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيشَْهُدوا أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه
  لَى اِهللاجِئُْت بِِه فَإِذَا أَقَرُّوا بَِما جِئُْت بِِه َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إِالَّ بَِحقَِّها َوِحسَاُبُهْم َع



  باب وجوب الزكاة باحلول
ِعيُد ْبُن ُعثَْمانَ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو الْتَِّقيِّ ِهَشاُم َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َصاِلحٍ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َس -١٨٨٧

قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى  ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن إِْسَماِعيلَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر
ِه الَْحْولُاهللا عليه وسلم الَ َزكَاةَ ِف   ي َمالِ اْمرِئٍ َحتَّى َيُحولَ َعلَْي

ا   َرَواُه ُمْعَتِمٌر َوغَْيُرُه َعْن ُعَبْيِد اِهللا َمْوقُوفً

لَْجارِي ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد ا -١٨٨٨
الَ لَْيَس ِفي َمالِ دَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََح

  الُْمْسَتِفيِد َزكَاةٌ َحتَّى َيُحولَ َعلَْيِه الَْحْولُ

ِد ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُشَجاُع ْبُن َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ -١٨٨٩
َناِدي  ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الُْمالَْوِليِد َعْن َحارِثَةَ ْبنِ ُمَحمٍَّد َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُدبيس ْبنِ أَْحَمَد الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد
ِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ، َحدَّثَنَا ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ، َحدَّثََنا حَارِثَةُ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد الَْعْو

َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد الَْجَوارِبِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َحارِثَةُ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا 
ةٌ َحتَّى ُهَرْيٌم َعْن َحارِثَةَ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِفي الَْمالِ َزكَا

  َيُحولَ َعلَْيِه الَْحْولُ
  َنْصٌر الَ َزكَاةَ ِفي َمالٍ َوقَالَ الَْباقُونَ لَْيَس ِفي الَْمالِ َزكَاةٌ قَالَ

ْبُن الصَّلِْت ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ الْحَُنْينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -١٨٩٠
  َحدَّثََنا َحارِثَةُ ِمثْلَُه َسَواًءَحدَّثََنا أَُبو كَُدْيَنةَ ، 

ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ الُْمَعدِّلُ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُيوُنَس ، َحدَّثََنا -١٨٩١
َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس ِفي املَالِ  ُسلَْيَمانَ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ ْبُن ِسَياٍه َعْن ثَابٍِت

  َزكَاةٌ َحتَّى َيُحولَ َعلَْيِه الَْحْولُ

أَبِي إِْسَحاقَ يِه َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ َعْن أَبِ -١٨٩٢
ِه الَْحْولُ يٍّ َرِضى اهللا َعْنُه قَالَ لَْيَس ِفي َمالِ َزكَاةٌ َحتَّى َيُحولَ َعلَْي   َعْن َعاِصمٍ َعْن َعِل

ةَ َعْن َعاِئَش -١٨٩٣ ةَ َرِضى اهللا َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ َعْن َحارِثَةَ َعْن َعْمَر
ُه   َعْنَها ِمثْلَ
ْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الدَّْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد الُْبْسرِيُّ ، َحدَّثََنا َع -١٨٩٤

ةَ  ِه الَْحْولُ ِعْنَد َربِِّهَعْن أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَالَ الَ َزكَا   ِفي َمالٍ َحتَّى َيُحولَ َعلَْي

َبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الَْعْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َعْن ُع -١٨٩٥
َر أَنَُّه قَ   الَ إِذَا اْسَتفَاَد الرَُّجلُ َماالً لَْم َتِحلَّ ِفيِه الزَّكَاةُ َحتَّى َيُحولَ َعلَْيِه الَْحْولَُعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم

  باب وجوب زكاة الذهب والورق واملاشية والثمار واحلبوب



ٍد َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّ -١٨٩٦
َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن  َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى َوَحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد قَالُوا ،

َر َوَعاِئَشةَ  ُموَسى ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمَجمِّعٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َواِقِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ اْبنِ ُعَم
  ًرا ِديَنارًاأَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيأُْخذُ ِمْن كُلِّ ِعْشرِيَن ِديَناًرا نِْصَف ِديَنارٍ َوِمَن اَألْرَبِعَني ِديَنا

، َحدَّثََحدَّ -١٨٩٧ َنا ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْغَراَء 
يِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه لَ  الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِل وسلم قَا

َخْمَسةُ الْ َدَراِهمِ فَإِذَا َزاَدْت فََعلَى لَْيَس ِفي ِتْسِعَني َوِمئَةَ ِدْرَهمٍ َزكَاةٌ إِالَّ أَنْ َيَشاَء َصاِحُبَها فَإِذَا َتمَّْت ِمئََتْينِ فَِفيَها 
  َنْحوِ ذَِلَك

َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْبَراِهيَم الْكَاِتُب ، -١٨٩٨
َرِضى اهللا َعْنهَُ قَالَ قَالَ  الُْمْنِذرِ أَُبو َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َجابِرٍ الَْحَنِفيُّ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ

ليه وسلم َهاُتوا ُرُبَع الُْعُشورِ ِمْن كُلِّ أَْرَبِعَني ِدْرَهًما ِدْرَهًما َولَْيَس ِفيَما ُدونَ الِْمئََتْينِ َشْيٌء َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع
ا َزاَد فََعلَى ِحَسابِ ذَِلَك   فَإِذَا كَاَنْت ِمئََتْينِ فَِفيَها َخْمَسةُ َدَراِهَم فََم

َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زَِياُد ْبُن َيْحَيى الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ  -١٨٩٩
ِهللا صلى اهللا عليه ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن َيْحَيى َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن َرُسولِ ا

الَ َيِحلُّ ِفي الَْورِقِ َزكَاةٌ َحتَّى َيوسلم قَالَ  ْبلُغَ َخْمَسةَ الَ َيِحلُّ ِفي الُْبرِّ َوالتَّْمرِ َزكَاةٌ َحتَّى َيْبلُغَ َخْمَسةَ أَْوُسقٍ ، َو
  أََواقٍ ، َوالَ َيِحلُّ ِفي اِإلبِلِ َزكَاةٌ َحتَّى َتْبلُغَ َخْمَس ذَْوٍد

ابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخَبرَََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي َعْبُد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَس -١٩٠٠
َر َوَيْحَيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َساِلمٍ َوَماِلُك ْبُن أََنسٍ أَنَّ َعْمَرو ْبَن َيْحَيى الَْمازِنِيَّ َحدَّثَُه َعْن أَبِي َسِعيٍد  ْم َعْن أَبِيِهْبُن ُعَم

لَ لَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ أََواقٍ َصَدقَةٌ ، َوالَ ِفيَما ُدونَ َخْمسِ ٍد ِمَن الُْخْدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَا  ذَْو
  اِإلبِلِ َصَدقَةٌ َولَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمَسِة أَْوُسقٍ ِمَن التَّْمرِ َصَدقَةٌ

ضِ ْبنِ ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ َعْن ِعَياَحدَّثََن -١٩٠١
َخْمسِ أََواقٍ ِمَن َعْبِد اِهللا الْقَُرِشيِّ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس ِفيَما ُدونَ 

يَما ُدونَ َخْمَسِة أَْوُسقٍ ِمَن التَّ َخْمسِ ذَْوٍد ِمَن اِإلبِلِ َصَدقَةٌ ، َوالَ ِف ا ُدونَ    ْمرِ َصَدقَةٌالَْورِقِ َصَدقَةٌ ، َوالَ ِفيَم
َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ  -١٩٠٢

بِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَ
ٍد َشْيٌء ، َوالَ ِفي أَقَلِّ ِمْن أَْرَبِعَني ِمَن الَْغَنمِ َشْيٌء ، َوالَ ِفي  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس ِفي أَقَلِّ ِمْن َخْمسِ ذَْو

، َوالَ ِفي ، َوالَ ِفي أَقَلِّ ِمْن ِعْشرِيَن ِمثْقَاالً ِمَن الذََّهبِ َشْيٌء  ْرَهمٍ أَقَلِّ ِمْن ِمئََتْي ِد أَقَلِّ ِمْن ثَالَِثَني ِمَن الَْبقَرِ َشْيٌء 
َخْمَسِة أَْوُسقٍ َشْيٌء َوالُْعْشُر ِفي التَّْمرِ َوالزَّبِيبِ َوالِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ َو َما ُسِقَي َسْيًحا فَِفيِه َشْيٌء ، َوالَ ِفي أَقَلِّ ِمْن 

  الُْعْشُر َوَما ُسِقَي بِالَْغْربِ فَِفيِه نِْصُف الُْعْشرِ



  باب ليس يف الكسر شىيء
دَّثََنا أَبِي ا أَُبو َسْعٍد اِإلصْطَْخرِيُّ الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َنْوفَلٍ ، َحَحدَّثََن -١٩٠٣

َنجِيحٍ َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسىٍّ  ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْسَحاَق َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ الَْجرَّاحِ َعْن َحبِيبِ ْبنِ
َشْيئًا إِذَا كَاَنتِ  َعْن ُمَعاٍذ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَرُه ِحَني َوجََّهُه إِلَى الَْيَمنِ أَنْ الَ َتأُْخذَ ِمَن الْكَْسرِ

َتأُْخذْ ِممَّا َزاَد َشْيئًا َحتَّى َتْبلُغَ أَْرَبِعَني ِدْرَهًما فَإِذَا َبلََغْت  الَْورُِق ِمئََتْي ِدرَْهمٍ فَُخذْ ِمْنَها َخْمَسةَ الَْدَراِهمِ ، َوالَ
ا   أَْرَبِعَني ِدْرَهًما فَُخذْ ِمْنَها ِدْرَهًم

اْبُن إِْسحَاَق َيقِْلُب  الِْمْنَهالُ ْبُن الْجَرَّاحِ َمْتُروُك الَْحِديِث َوُهَو أَُبو الَْعطُوِف َواْسُمُه الَْجرَّاُح ْبُن الِْمْنَهالِ َوكَانَ
ٍذ   اْسَمُه إِذَا َرَوى َعْنُه َوُعَباَدةُ ْبُن ُنَسيٍّ لَْم َيْسَمْع ِمْن ُمَعا

 َبْدرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الُْمَناِدي ، َحدَّثََنا أَُبو -١٩٠٤
عليه وسلم الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا َبَعثَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا 

ا أَْو َتبِيَعةً َوِمْن أَْرَبِعَني ُمِسنَّةً ُمَعاذًا إِلَى الَْيَمنِ ِقيلَ لَُه بَِما أُِمْرَت قَالَ أُِمْرُت أَنْ آُخذَ ِمَن الَْبقَرِ ِمْن كُلِّ ثَالَِثَني َتبِيًع
َو َما َبْيَن السِّنَِني ِقيلَ لَُه أُِمْرَت ِفي اَألْوقَاصِ بَِشْيٍء قَالَ الَ َوَسأَْسأَلُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلَُه فَقَالَ الَ َوُه

  َيْعنِي الَ َتأُْخذْ ِمْن ذَِلَك َشْيئًا
  ِه الزَّكَاةُ ِمَن الَْحبِّباب َما َيجُِب ِفي

، َحدَّثََنا الَْعْرَزِم -١٩٠٥ يُّ َعْن َعْمُرو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ْبُن َعطَّاٍف 
رِ َوالدُّرِّ َوالْفُُصوصِ َوالَْخَرزِ َوَعْن َنَباِت اَألْرضِ الْبَقْلِ ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه قَالَ ُسِئلَ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو َعنِ الَْجْوَه

صلى اهللا عليه وسلم ِفي َوالِْقثَّاِء َوالِْخيَارِ فَقَالَ لَْيَس ِفي الَْحَجرِ َزكَاةٌ َولَْيَس ِفي الُْبقُولِ َزكَاةٌ إِنََّما َسنَّ َرُسولُ اِهللا 
  َوالزَّبِيبِ الِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ َوالتَّْمرِ

دَّثَُهْم ِفي َسَنِة ِستٍّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ِقَراَءةً َعلَْيِه أَنَّ َداُوَد ْبَن َعْمرٍو الُْمَسيِّبِيَّ َح -١٩٠٦
ْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َوأَبِي َسِعيٍد َوِعْشرِيَن َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيُّ َعْن َع

ْخلِ إِالَّ َما الُْخْدرِيِّ قَاالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َصَدقَةَ ِفي الزَّْرعِ ، َوالَ ِفي الْكَْرمِ ، َوالَ ِفي النَّ
  َبلَغَ َخْمَسةَ أَْوُسقٍ

  َراَواتِ َصَدقَةٌباب لَْيَس ِفي الَْخْض
َمُد ْبُن الَْحارِِث َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َدَرْسَتَوْيِه النَّْحوِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا أَْح -١٩٠٧

ارِِديَّ ُيَحدِّثُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّقُْر ْبُن َحبِيبٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا َرَجاٍء الُْعطَ
ي الَْخْضَراَواِت َصَدقَةٌ ، َوالَ ِفي الَْع َراَيا َصَدقَةٌ ، طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس ِف

ي الَْجْبَهِة َصَدقَةٌَوالَ ِفي أَقَلِّ ِمْن َخْمَسِة أَْوُسقٍ َصَدقَةٌ  الَ ِفي الَْعَواِملِ َصَدقَةٌ ، َوالَ ِف   ، َو
  قَالَ الَْصقُْر الَْجْبَهةُ الَْخْيلُ َوالْبَِغالُ وَالَْعبِيُد



ُن ُعَبْيٍد َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ َوْهبٍ الُْبْنَداُر ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -١٩٠٨
 َرُسولُ اِهللا صلى الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُموَسى َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِْبَراِهيَم َعنِ اَألْسَوِد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ

يَما أَْنَبَتِت اَألْرُض ِمَن الُْخَضرِ َزكَاةٌ   اهللا عليه وسلم لَْيَس ِف

 ُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي َعْبُد الْجَبَّارِ ْبُن َسِعيٍد َحدَّثَنِي حَاِتُم ْبُنَحدَّثََنا الُْحَسْي -١٩٠٩
ْبنِ أَبِي َيْحَيى َعْن أَبِي كَِثريٍ َمْولَى اْبنِ َجْحشٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ  شٍ َعْن َرُسولِ َجْحإِْسَماِعيلَ َعْن ُمَحمَِّد 
لِّ أَْرَبِعَني  ِديَناًرا ِديَناًرا َوِمْن اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه أََمَر ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ ِحَني َبَعثَُه إِلَى الَْيَمنِ أَنْ َيأُْخذَ ِمْن كُ

ٍد َصَدقَةٌ َولَْيَس كُلِّ ِمئََتْي ِدْرَهمٍ َخْمَسةَ َدَراِهَم َولَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمَسِة أَْوُسقٍ َص َدقَةٌ ، َوالَ ِفيَما ُدونَ َخْمسِ ذَْو
  ِفي الَْخضَْراَواِت َصَدقَةٌ

ثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّ -١٩١٠
رٍ طَلَْحةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اِهللا الرَّْحَمنِ ْبُن َعْم و َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َنْبَهانَ َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ َعْن ُموَسى ْبنِ 

  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس ِفي الَْخْضَراَواِت َزكَاةٌ

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْجرَّاحِ الضَّرَّاُب ، َحدَّ -١٩١١
هللا عليه وسلم قَالَ ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجابِرٍ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى ا

  ةٌلَْيَس ِفي الَْخضَْراَواِت َصَدقَ
ا َمْرَوانُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعْبِد الَْمِلِك السِّْنَجارِيُّ ، َحدَّثََن -١٩١٢

أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ النَّبِيُّ  ُمَحمٍَّد السِّْنَجارِيُّ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن
ي الَْخْضَراَواِت َصَدقَةٌ   صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِف

َحدَّثََنا َعْبُد قُرَِئ َعلَى َعِليِّ ْبنِ إِْسَحاَق الَْمادَََراِئيِّ بِالَْبْصَرِة وَأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُُم الَْحارِثُ ْبُن ُمَحمٍَّد ،  -١٩١٣
َي اللَُّه َعْنُه يزِ ْبُن أََبانَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعنِ الَْحكَمِ َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضالَْعزِ

ي َهِذِه اَألْرَبَعِة الِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ   َوالزَّبِيبِ َوالتَّمْرِ قَالَ إِنََّما َسنَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الزَّكَاةَ ِف
ْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َم -١٩١٤

لَ ِعْنَد رِو ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ قَا َنا ِكَتاُب ُمَعاٍذ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه إِنََّما ُسفَْيانُ َعْن َعْم
  أََخذَ الصََّدقَةَ ِمَن الِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ َوالزَّبِيبِ َوالتَّمْرِ

فَّاجِ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بْنُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ اَألْزَرقِ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ النَّ -١٩١٥
 ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن َيْحَيى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن َعمِِّه ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن

يَما َسقَِت ا لسََّماُء َوالَْبْعلُ َوالسَّْيلُ الُْعْشُر َوِفيَما ُسِقَي بِالنَّْضحِ نِْصُف الُْعْشرِ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِف
ا َعْنُه َرُسولُ َيكُونُ ذَِلَك ِفي التَّْمرِ َوالِْحْنطَِة َوالُْحُبوبِ فَأَمَّا الِْقثَّاُء َوالْبِطِّيُخ َوالرُّمَّانُ َوالْقََضُب َوالُْخَض ُر فََعفٌْو َعفَ

  ى اهللا عليه وسلماِهللا صل



َماَرةَ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثَنِي أَبِي َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُع -١٩١٦
طَلَْحةَ  ِك ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن ُموَسى ْبنِ  َعْن ُمَعاٍذ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الَْحكَمِ َوَعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ َوَعْبِد الَْمِل

  قَالَ لَْيَس ِفي الَْخْضَراَواِت َزكَاةٌ
ُن ُعَماَرةَ َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَحاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْب -١٩١٧

طَلَْحةَ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللاَعنِ الَْحكَمِ َوَعْمرِ ثَْمانَ َوَعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن ُموَسى ْبنِ   و ْبنِ ُع
ُه ثْلَ   عليه ِم

ةَ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ أَْحَمُد ْبُن َنْصرٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْصرِ ْبنِ َحمَّاٍد ، َح -١٩١٨ دَّثََنا أَبِي َعْن ُشْعَب
  الَْحكَمِ َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن ُمَعاٍذ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا

َعْن َعْمرِو ْبنِ وَحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ أَْحَمُد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  -١٩١٩
ُه رٍ َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ِمثْلَ   ُعثَْمانَ َوَعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْي

دَّثََنا ِهَشاٌم ، َحَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ  -١٩٢٠
ْؤَخذَ ِمَن الدَّْسَتَواِئيُّ َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَهى أَنْ ُي

  الَْخْضَراَواِت َصَدقَةٌ
َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َيْحَيى  َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَنيْنِيُّ ، -١٩٢١

ا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الَْيَمنِ  ُيَعلَِّماِن َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِي ُموَسى َوُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ِحَني َبَعثَُهَم
  وا الصََّدقَةَ إِالَّ ِمْن َهِذِه اَألْرَبَعِة الشَِّعريِ والِْحْنطَِة َوالزَّبِيبِ َوالتَّْمرِالنَّاَس أَْمَر دِينِهِْم الَ َتأُْخذُ

َنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ النَّسَاِئيُّ َبَنانٌ ، َحدَّثَ -١٩٢٢
ِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن َعْن َزْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ َس

 - لَغَ َخْمَسةَ أَْوَساقٍ فَِفيِه الزَّكَاةُ عليه وسلم َيقُولُ الَ َزكَاةَ ِفي َشْيٍء ِمَن الَْحْرِث َحتَّى َيْبلُغَ َخْمَسةَ أَْوَساقٍ فَإِذَا َب
ا -َوالَْوْسُق ِستُّونَ َصاًعا ، َوالَ َزكَاةَ ِفي َشْيٍء ِمَن الِْفضَِّة َحتَّى َيْبلُغَ َخْمَسةَ أََواقٍ    َوالُْوِقيَّةُ أَْرَبُعونَ ِدْرَهًم

، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْمَعانَ  َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَحاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ -١٩٢٣
صلى اهللا عليه وسلم أَْخَبرَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعنِ النَّبِيِّ 

  َحْرِث َحتَّى َيْبلُغَ َحَصاُدُه َخْمَسةَ أَْوُسقٍقَالَ الَ ُتْؤَخذُ الصََّدقَةُ ِمَن الْ
َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا السَّيُِّد ْبُن ِعيَسى -١٩٢٤

قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد َعفَْوُت لَكُْم َعْن َصَدقَِة  إِْسحَاَق َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ َرِضي اهللا َعْنُه قَالَ
  أَرِقَّاِئكُْم َوَخْيِلكُْم وَلَِكْن َهاُتوا َصَدقَةَ أَْوَراِقكُْم َوَحْرِثكُْم َوَماِشَيِتكُْم

أَيُّوَب َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن  -١٩٢٥
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد َوَحدَّثََنا : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ ، قَاالَ : اَألَدِميُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ 

َحدَّثََنا إِْدرِيُس اَألْوِديُّ : ْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، قَاالَ الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِ
ةَ َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َيْرفَُعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه لم أَنَُّه قَالَ لَْيَس وس َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّ



ا   ِفيَما ُدونَ َخْمَسِة أَْوَساقٍ َزكَاةٌ َوالَْوْسُق ِستُّونَ َمْخُتوًم
ثََنا أَُميَّةُ ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ إِْسَحاَق الرَّاِشِديُّ ، َحدَّ -١٩٢٦
بِي َسِعيٍد أَنَّ ِث ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َمْعنٍ َعْن إِْدرِيَس اَألْوِديِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن أَبِي الَْبخَْترِيِّ َعْن أَالْحَارِ

ا ا ُدونَ َخْمَسِة أَْوُسقٍ َصَدقَةٌ َوالَْوْسُق ِستُّونَ َصاًع   َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس ِفيَم

ا َعْمٌرو َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْيَسُع ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََن -١٩٢٧
َي َما ُدونَ طَاُووسٍ قَالَ أُِتَي ُمَعاذٌ ِفي َوقَصِ الَْبقَرِ فَقَالَ لَْم َيأُْمْرنِي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِف يَها بَِشْيٍء قَالَ َوِه

  الثَّالَثَِني
ثَْمانَ -١٩٢٨ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ  َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُع

ا َبَعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُمَعاذًا إِلَى َحدَّثَنِي الَْمْسُعوِديُّ َعنِ الَْحكَمِ َعْن طَا ُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّ
ِمْن كُ ةً لِّ أَْرَبِعَني َبقََرةً َبقََرةً ُمِسنَّالَْيَمنِ أََمَرُه أَنْ َيأُْخذَ ِمْن كُلِّ ثَالَِثَني ِمَن الَْبقَرِ َتبِيًعا أَْو تبَِيَعةً َجذًَعا أَْو َجذََعةً َو

ا أََمَرنِي ِفيَها بَِشْيٍء َوَسأَْسأَلُ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَِدْمُت َعلَْي ا قَِدَم فَقَالُوا اَألْوقَاُص قَالَ َم ِه فَلَمَّ
  َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسأَلَُه َعنِ اَألْوقَاصِ فَقَالَ لَْيَس ِفيَها َشْيٌء

ا ُدونَ الثَّالَِثَني َوَما َبْيَن اَألْرَبِعَني إِلَى السِّتَِّني فَإِذَا كَاَنْت ِستُّونَ فَِفيَها َتقَالَ الَْمْسُع بِيَعاِن فَإِذَا وِديُّ َواَألْوقَاُص َم
ا ثَالَثُ َتَبائَعكَاَنْت َسْبُعونَ فَِفيَها ُمِسنَّةٌ َوَتبِيٌع فَإِذَا كَاَنْت ثََماُنونَ فَِفيَها ُمِسنََّتاِن فَإِذَا كَاَنْت    ِتْسُعْونَ فَِفيَه
  قَالَ َبِقيَّةُ قَالَ الَْمْسُعوِديُّ اَألْوقَاُص ِهَي بِالسِّنيِ اَألْوقَاُس ، فَالَ َتْجَعلَْها بَِصاٍد

بٍ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْه -١٩٢٩
ُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْجَروِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْب

ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن َشرِيِك ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي  َنِمرٍ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن ُمَعاِذ 
  لِ َوالَْبقََرةَ ِمَن الَْبقَرِاهللا عليه وسلم َبَعثَُه إِلَى الَْيَمنِ فَقَالَ ُخِذ الَْحبَّ ِمَن الَْحبِّ َوالشَّاةَ ِمَن الَْغَنمِ َوالَْبِعَري ِمَن اِإلبِ

ُسفَْيانُ ْبُن أَُبو َرْوقٍ الْهِزَّانِيُّ بِالَْبْصَرِة أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا -١٩٣٠
َألْهلِ الَْيَمنِ ائُْتونِي بَِخِميسٍ  ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ َوَعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ قَالَ قَالَ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ

  و ائُْتونِي بَِعْرضِ ِثَيابٍأَْو لَبِيسٍ آُخذُه ِمْنكُْم ِفي الصََّدقَِة َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيكُْم َوَخْيٌر ِللُْمَهاجِرِيَن بِالَْمِديَنِة قَالَ َعْمٌر
  َهذَا ُمْرَسلٌ طَاُووٌس لَْم ُيْدرِْك ُمَعاذًا

ْبِد اِهللا ، ا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ السَّمَّاِك ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َوْرِد ْبنِ َعَحدَّثََن -١٩٣١
َتكُنِ الَْمقَاِثي ِفيَما َجاَء بِِه  َحدَّثََنا أَبِي َعْن َعِديِّ ْبنِ الْفَْضلِ َعْن أَيُّوَب َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َجابِرٍ أَنَُّه قَالَ لَْم

 كَاَنْت َيكُونُ ِعْنَدَنا الَْمقْثَأَةُ ُمَعاذٌ إِنََّما أََخذَ الصََّدقَةَ ِمَن الُْبرِّ َوالشَِّعريِ َوالتَّْمرِ َوالزَّبِيبِ َولَْيَس ِفي الَْمقَاِثي َشْيٌء َوقَْد
  ٌءُتْخرُِج َعْشَرةَ آالٍَف ، فَالَ َيكُونُ ِفيَها َشْي

َبْيَدةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُع -١٩٣٢
ُه أَُبو ذَرٍّ فََسلََّم َحدَّثَنِي ِعْمَرانُ ْبُن أَبِي أََنسٍ َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحَدثَاِن قَالَ َبْيَنا أََنا جَا ِلٌس ِعْنَد ُعثَْمانَ َجاَء



ْيَف أَْنَت َيا أََبا ذَرٍّ قَالَ بَِخْيرٍ ، ثُمَّ قَاَم إِلَى َسارَِيٍة فَقَاَم إِلَْيِه ا ثَْمانُ كَ لنَّاُس فَاْحَتَوُشوُه فَكُْنُت ِفيَمنِ َعلَْيِه فَقَالَ لَُه ُع
دِّثَْنا َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْحَتَوَشُه فَقَالُوا َيا أََبا ذَرٍّ َح

  الزَّاىَِيقُولُ ِفي اِإلبِلِ َصَدقَُتَها َوِفي الَْغَنمِ َصَدقَُتَها َوِفي الَْبقَرِ َصَدقَُتَها َوِفي الَْبزِّ َصَدقَُتُه قَالََها بِ
، َحدَّثََنا َدْعلَُج -١٩٣٣   ْبُن أَْحَمَد ِمْن أَْصلِ ِكَتابِِه ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ 

َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ 
أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي اِإلبِلِ َصَدقَُتَها َوِفي الَْغَنمِ َصَدقَُتَها َوِفي الَْبقَرِ  الَْحَدثَاِن َعْن أَبِي ذَرٍّ

َع َدَنانَِري أَْو َدَراِهَم أَْو ِتْبًرا أَْو ِفضَّةً الَ َيُعدَُّها ِلَغرِ ِفقَُها ِفي َسبِيلِ اِهللا ميٍ ، َوالَ ُيْنَصَدقَُتَها َوِفي الَْبزِّ َصَدقَُتُه َوَمْن َدفَ
ْوَم الِْقَياَمِة   فَُهَو كَْنٌز ُيكَْوى بِِه َي

  كََتَبتُه ِمَن اَألْصلِ الَْعِتيقِ ِفي الَْبزِّ ُمقَيٌَّد

َنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحجَّاجِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثَ -١٩٣٤
اِن َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحدَثَ

  ي الَْغَنمِ َصَدقَُتَها َوِفي الَْبقَرِ َصَدقَُتَها َوِفي الَْبزِّ َصَدقَتُُهقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي اِإلبِلِ َصَدقَُتَها َوِف
 َعنِ اَألْعَمشِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا ُسفَْيانُ -١٩٣٥

ي دَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َوالثَّْورِيُّ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبَِوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َح
ِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ َبَعثَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الَْيَمنِ فَأََمَرُه أَنْ  ُخذَ ِمْن كُلِّ َيأَْواِئلٍ َعْن َمْسُروقٍ َعْن ُمَعا

ِمْن كُلِّ َحاِلمٍ ِديَناًرا أَْو ِعْدلَُه َم َرثَالَِثَني َبقََرةً َتبِيًعا أَْو َتبِيَعةً َوِمْن كُلِّ أَْرَبِعَني ُمِسنَّةً َو   َعاِف

ْبنِ َعْسكَرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهلِ  -١٩٣٦
  ٌم َوقَالَ َمْعَمٌر َحاِلَمةٌَعْن َمْعَمرٍ َوُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعنِ اَألْعَمشِ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه َوقَالَ ِفيِه قَالَ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َحاِل

ا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََن -١٩٣٧
ا َبَعثَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الَْيَمنِ أََمَرُه أَنْ َيأُْخذَ ِمْن كُلِّ  ثَالَِثَني ِمَن الَْبقَرِ َمْسُروقٍ َعْن ُمَعاٍذ قَالَ لَمَّ

  أَْو َتبِيَعةً َوِمْن أَْرَبِعَني ُمِسنَّةً َوِمْن كُلِّ َحاِلمٍ ِديَناًرا أَْو ِعْدلَُه َمَعاِفَر َتبِيًعا

  باب ليس يف العوامل صدقة
َوزِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى الُْمَؤدُِّب الَْمْر -١٩٣٨

َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ الرَّقِّيُّ َعْن غَاِلبٍ الْقَطَّاِن َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه 
  وسلم قَالَ لَْيَس ِفي اِإلبِلِ الَْعَواِملِ َصَدقَةٌ

َو   ِعْنِدي غَاِلُب ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َواللَُّه أَْعلَُم كَذَا قَالَ غَاِلٌب الْقَطَّانُ َوُه
ْبُن َيْحَيى  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َسْمَعانَ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا -١٩٣٩

َجاِهٍد َوطَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َسوَّاٌر َعْن لَْيٍث َعْن ُم
  ةٌلَْيَس ِفي الَْبقَرِ الَْعَواِملِ َصَدقَةٌ َولَِكْن ِفي كُلِّ ثَالَِثَني َتبِيٌع َوِفي كُلِّ أَْرَبِعَني ُمِسنٌّ أَْو ُمِسنَّ



قَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الُْمَناِدي ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهيْرٌ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّ -١٩٤٠
لَ عليه وسلم قَا ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاَق َعنِ الَْحارِِث َوَعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليٍّ َرِضي اُهللا َعْنُه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

  لَْيَس ِفي الَْبقَرِ الَْعَواِملِ َشْيٌء َوِفي َحِديِث الَْحارِِث لَْيَس َعلَى الَْبقَرِ الَْعَواِملِ َشيٌْء
أَبِي  َعيَّاشٍ َعْنَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَبِي َزْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -١٩٤١

ي الَْبقَرِ الَْعَواِملِ َصَدقَةٌ ةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ لَْيَس ِف   إِْسحَاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَر
 يُد ْبُن ُعفَْيرٍ ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا َسِع -١٩٤٢

لَْبقَرِ الَِّتي ُيْحَرثُ َعلَْيَها َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ الَ ُيْؤَخذُ ِمَن ا
  ِمَن الزَّكَاِة َشْيٌء

ا جاء يف الزكاة على اخلليطني   باب تفسري اخلليطني وم
 َعْن ُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا الَْوِليُد َعنِ اْبنِ لَهِيَعةََحدَّثََنا َعْب -١٩٤٣

 إِنِّي َسِمْعُتُه ذَاَت َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد قَالَ َصِحْبُت َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ فَذَكََر كَالًَما َوقَالَ أَِالَّ
الَ ُيْجَمُع َبْيَن ُمفَرِّقٍ َوالْ َخِليطَاِن َما اْجَتَمَع َيْومٍ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُيفَرَُّق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ ، َو

  َعلَى الَْحْوضِ َوالرَّاِعي َوالْفَْحلِ
َد ْبنِ َصاِلحٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَبِي ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَم -١٩٤٤

عليه   النَّبِي صلى اهللاْبُن أَبِي ُموَسى ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن زَِياِد ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ
  وسلم قَالَ لَْيَس ِفي الُْمِثَريِة َصَدقَةٌ

َرْيجٍ قَالَ َسأَلْتُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا اْبُن ُج -١٩٤٥
َشاةً قَالَ َعلَْيهِْم َشاةٌ قُلُْت فَإِنْ كَاَنْت ِلَواِحٍد ِتْسٌع َوثَالَثُونَ َوآلَخَر َشاةٌ قَالَ  َعطَاًء َعنِ النَّفَرِ الُْخلَطَاِء لَُهْم أَْرَبُعونَ

ةٌ   َعلَْيهَِما َشا

َسلََمةَ َعْن  ْبُنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا َحمَّاُد  -١٩٤٦
ا َتَتْعَتَع ِفي َشْيٍء ِمْنَه ا َحتَّى أََتى َعلَى أَْرَبِعَني ُحَمْيِد قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى الَْحَسنِ بَِصِحيفٍَة ِفيَها َمَساِئلُ َيسْأَلُُه َعْنَها فََم

ا   َشاةً َبْيَن َنفَْسْينِ قَالَ ِفيَها َشاةٌ َعلَْيهَِم
ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن أَبِي إِْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبَحدَّثََنا أَُبو ُعثْ -١٩٤٧ ُن َمانَ َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد 

لَ أََتاَنا ُمَصدِّ ُق النَّبِيِّ صلى اهللا عليه الَْعوَّامِ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن َخبَّابٍ َعْن َمْيَسَرةَ أَبِي َصاِلحٍ َعْن ُسَوْيِد ْبنِ غَفَلَةَ قَا
الَ آُخذَ ِمْن َراِضعِ لََبنٍ َشْيئًا قَالَ  ، َوالَ ُيْجَمُع َبْيَن وسلم فََجلَْسُت إِلَى َجْنبِِه قَالَ فََسِمْعُتُه َيقُولُ إِنَّ ِفي َعْهِدي أَنْ 

  َماَء فَقَالَ ُخذْ َهِذِه فَأََبى أَنْ َيأُْخذََهاُمَتفَرِّقٍ ، َوالَ ُيفَرَُّق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ َوأََتاُه َرُجلٌ بَِناقٍَة كَْو
 َعْن ِهالَلِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمْيٍد الَْجالَُّب أَْحَمُد ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم -١٩٤٨

ْبنِ غَفَلَةَ قَالَ أََتاَنا ُمَصدُِّق النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقََعْدُت إِلَْيِه ْبنِ َخبَّابٍ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َمْيَسَرةَ َعْن ُسَوْيِد 
بَِناقٍَة كَْوَماَء فَأََبى أَنْ  فَقُلُْت إِيْش ِفي ِكَتابَِك فَقَالَ أَنْ الَ أُفَرَِّق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ ، َوالَ أَْجَمَع َبْيَن ُمَتفرِّقٍ فَأََتاُه َرُجلٌ

  َهاَيقَْبلَ



َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، قَاالَ  -١٩٤٩
ثَْمانَ ْبنِ أَبِي ُز ْرَعةَ َعْن أَبِي لَْيلَى الْكِْنِديِّ َعْن ُسَوْيِد َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن ُع

الَ ْبنِ غَفَلَةَ قَالَ قَِدَم َعلَْيَنا ُمَصدُِّق النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ فَقََرأُْت ِفي ِكَتابِِه الَ ُيْجَمُع َبْي َن ُمَتفَرِّقٍ ، َو
ا ُعذْرِي ُيفَرَُّق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ َخْشَيةَ الصََّدقَِة قَالَ  ٍة َحْسَناَء ُملَْملََمٍة فَأََبى أَنْ َيأُْخذََها َوقَالَ َم فَأََتاُه َرُجلٌ بَِناقٍَة َعِظيَم

مٍ   ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أََخذُْت َهِذِه ِمْن َمالِ َرُجلٍ ُمْسِل
الَْحِديثَ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ُسَوْيِد ْبنِ غَفَلَةَ فَذَكَْرُتُه قَالَ َيْحَيى ، ثُمَّ َسِمْعُت َشرِيكًا َبْعُد َيذْكُُر َهذَا 

ثَْمانَ ُه َعْن ُع   ِلَوِكيعٍ فَقَالَ إِنََّما َسِمْعَناُه ِمْن
  باب َما أَدَّى َزكَاَتُه فَلَْيَس بِكَْنزٍ

يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ الَْباِهِل -١٩٥٠
ِة ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمْيٍد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْنطَاِكيُّ قَاِضي الِْمصِّيَص

، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الِْحْم  -ُمَهاجِرٍ َعْن ثَابٍِت ِصيُّ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمِغَريِة 
ذََهبٍ فََسأَلَْت َعْن ذَِلَك َنبِيِّ اِهللا  َحدَّثََني َعطَاٌء َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّها كَاَنْت َتلَْبُس أَْوَضاًحا ِمْن -َيْعنِي اْبَن َعْجالَنَ 

َو فَقَالَ إِذَا أَدَّْيِت َزكَاَتُه فَلَْيَس بِكَْنزٍ الَْمْعَنى َواِحٌد   صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت أَكَْنٌز ُه

  باب زكاة احللي
ُرو ْبُن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا  -١٩٥١ ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ أَُبو َنِشيٍط ، َحدَّثََنا َعْم

رٍ   ْبنِ طَارِقٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجْعفَ

قَالَ َدَخلَْنا َعلَى َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  أَنَّ ُمَحمََّد ْبَن َعطَاٍء أَْخَبَرُه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاِد ْبنِ الَْهاِد أَنَُّه
يَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََرأَى ِفي َيَدىَّ فََتَخاٍت ِمْن َورِقٍ فَقَالَ َما َهذَا َي ا َعاِئَشةُ وسلم فَقَالَْت َدَخلَ َعلَ

ُه ِمْن ذَِلَك قَالَ ُهيََ فَقُلُْت َصَنْعُتُهنَّ أََتَزيَُّن لََك ِفيهِنَّ َيا َر ْو َما َشاَء اللَّ ُسولَ اِهللا فَقَالَ أَُتَؤدِّيَن َزكَاَتُهنَّ فَقُلُْت الَ أَ
  َحْسُبِك ِمَن النَّارِ

اٍء َهذَا َمْجُهولٌ   ُمَحمَُّد ْبُن َعطَ

َف ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُيوُس -١٩٥٢
ُد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُسَف ْبنِ َمْسَعَدةَ الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُسْي

ا النُّْعَمانُ ْبُن َعْبِد السَّالَمِ َعْن أَبِي َبكْرٍ قَالَ َحدَّثَنِي ُشَعْيُب ْبُن الْحَْبَحابِ َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََن
لُْت َيا بٍ فَقَُسِمْعُت فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيسٍ َتقُولُ أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بِطَْوقٍ ِفيِه َسْبُعونَ ِمثْقَاالً ِمْن ذََه

  َرُسولَ اِهللا ُخذْ ِمْنُه الْفَرِيَضةَ فَأََخذَ ِمْنُه ِمثْقَاالً َوثَالَثَةَ أَْربَاعِ ِمثْقَالٍ
  أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ َمْتُروٌك َولَْم َيأِْت بِِه غَْيرُُه

وُسَف ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُي -١٩٥٣
الِ َحقٌّ ِسَوى الزَّكَاِة قَالَ أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ الَْحْبَحابِ بَِهذَا ِمثْلَُه َوَزاَد ِفيِه قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا أَِفي الَْم

  }لَْمالَ َعلَى ُحبِِّهَوآَتى ا{َنَعْم ، ثُمَّ قََرأَ 



اِهيَم ْبنِ غَاِلبٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيٍد الُْختُِّليُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْبَر -١٩٥٤
ِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ أَنَّ الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا صَاِلحِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِي  ْيُموٍن َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن فَا َحْمَزةَ َم

  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي الُْحِليِّ َزكَاةٌ

  َوَعْن أَبِي َحْمَزةَ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ لَْيَس ِفي الُْحِليِّ َزكَاةٌ -١٩٥٥
  َضِعيُف الَْحِديِث، ةَ َهذَا َمْيُمونٌ أَُبو َحْمَز
أَْخبََرَنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ  -١٩٥٦

  اِئَشةَ قَالَْت الَ َبأَْس بِلُْبسِ الُْحِليِّ إِذَا أَْعطَى َزكَاتَُهالُْحَسْيُن الُْمَعلُِّم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َع
َعن َجِدِه أَنَُّه َيكْتْب إِىل َخازِنه َساِلْم أَنْ ُيْخرج َزكَاة ُحِليِّ بناته كلَّ ، َوَعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أبيه  -١٩٥٧

  َسَنٍة

َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمقَاِتلٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اَألْزهَرِ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ -١٩٥٨
ٍد َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا أَنَّ اْمَرأَةً أََت ى اهللا عليه ِت َنبِيَّ اهللا صل، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحمَّا

َعلَ َزكَاةَ الُْحِليِّ وسلم فَقَالَْت إِنَّ ِلي ُحِليا َوإِنَّ َزْوجِي َخِفيُف ذَاِت الَْيِد َوإِنَّ ِلي َبنِي أَخٍ أَفَُيْجزِىُء َعنِّي أَنْ أَْج
  ِفيهِْم قَالَ َنَعْم

  قُوٌفَهذَا َوْهٌم َوالصََّواُب َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعْبِد اِهللا ُمْرَسلٌ َمْو
ثََنا ُسفَْيانُ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعبد اِهللا ْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّ -١٩٥٩

يٍّ لََها قَالَ إِذَا َبلَغَ ِمئََتْينِ فَِفيِه الزَّكَاةُ قَالَْت إِنَّ  َحمَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ أَنَّ اْمَرأَةَ اْبنِ َمْسُعوٍد َسأَلَْت َعْن ُحِل
  ِفي َحْجرِي َبنِي أَخٍ ِلي أَفَأََضُعُه ِفيهِْم قَالَ َنَعْم

  َمْوقُوٌف

الَْعبَّاسِ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن: َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ َوَعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليٍّ ، قَاالَ  -١٩٦٠
الَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا َيْحَيى ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبزِيعٍ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَ

  عليه وسلم لَْيَس ِفي َمالِ الُْمكَاَتبِ َزكَاةٌ َحتَّى َيْعِتَق
، َحدَّثََن -١٩٦١ ا احلَجَّاجٌ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ 

، َحدَّثََنا َجابُِر ْبُن الْكُْرِديِّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعْن َعْمرِو  َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ 
لم َوَعلَْيهَِما ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َجاَءِت اْمَرأََتاِن ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ إِلَى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس

ليه وسلم أََيُسرُّكَُما أَنْ ُيَسوَِّركَُما اللَُّه بِأَْسوَِرٍة ِمْن َنارٍ قَالتا الَ أَْسوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ فَقَالَ لَُهَما َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع
ا   قَالَ فَأَدَِّيا َحقَّ َهذَ

  ةََوقَالَ اْبُن ُنَمْيرٍ َعلَْيهَِما ِسَواَراِن ِمْن ذََهبٍ َوقَالَ أَْيًضا فَأَدَِّيا َحقَّ َهذَا َعلَْيكَُما َيْعنِي الزَّكَا
  اْبُن أَْرطَاةَ الَ ُيحَْتجُّ بِِه َحجَّاٌج ُهَو



ثََنا َعِليُّ ْبُن ََحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا سَُرْيٌج ، َحدَّ -١٩٦٢
اِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قُلُْت ِللنَّبِيِّ صلى ثَابٍِت َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ َعْن َحمَّاٍد َعْن إِْبَر

لٍ، اهللا عليه وسلم إِنَّ ِالْمَرأَِتي ُحِليا ِمْن ِعْشرِيَن ِمثْقَاالً  لَ فَأَدِّ َزكَاَتُه نِْصَف ِمثْقَا   قَا
  الصََّواُب ُمْرَسلٌ َمْوقُوٌفَوَهذَا َوْهٌم َو، َيْحَيى ْبُن أَبِي أَُنْيَسةَ َمْتُروٌك 

، َحدَّثََنا َسعِيٌد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ  -١٩٦٣
الً ِمْن ذََهبٍ فَقَالَْت أَُزكِّيِه َعْن أَبِي َمْعَشرٍ َعْن إِْبَراِهيَم أَنَّ اْمَرأَةَ اْبنِ َمْسُعوٍد َسأَ لَْتُه َعْن طَْوقٍ لََها ِفيِه ِعْشُرونَ ِمثْقَا

  قَالَ َنَعْم إِنْ ِشئَْت -اْبُن أَخٍ لََها َيِتيٌم ِفي َحْجرَِها  -قَالَ َنَعْم قَالَْت كَْم قَالَ مخُْس الَدَراِهَم قَالَْت أُْعِطيَها فَالًَنا 
قَالَ  ٌد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ أَْخبََرَنا ِهَشاٌم الدَّْستََواِئيُّ َعْن َحمَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَمَحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٩٦٤

ْم قَالَْت أُْعِطي اْبَن، كَانَ ِالْمَرأَِة اْبنِ َمْسُعوٍد ُحِليٌّ فَقَالَْت ِالْبنِ َمْسُعوٍد أُْعِطي َزكَاَتُه قَالَ َنَعْم    أَِخي َيِتيًما قَالَ َنَع
ْن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َع -١٩٦٥

ِه   َزكَاةٌ ُسلَْيمٍ قَالَ َسأَلُْت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعنِ الُْحِليِّ فَقَالَ لَْيَس ِفي
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انُ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الْقَطَّ -١٩٦٦
ارٍ ، َوالَ ِمْن َبنَاِت َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َتَصدَّقُ أَلَْف دِيَنارٍ فََيْجَعلُ لََها ِمْن ذَِلَك ُحِليا بِأَرَْبعِ ِمئَِة ِديَن َناِفعٍ قَالَ كَاَنِت الْمَْرأَةُ

  َيَرى ِفيِه َصَدقَةً
بََرَنا ُعبَْيُد اِهللا َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَالَ الَ َزكَاةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا أَُبو اَألزَْهرِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخ -١٩٦٧
  ِفي الُْحِليِّ
َساَمةُ ْبُن َزْيٍد َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ أَخَْبَرَنا أُ -١٩٦٨
  كَانَ اْبُن ُعَمَر ُيَحلِّي بََناَتُه بِأَْرَبعِ ِمئَِة ِديَنارٍ ، َوالَ ُيْخرُِج َزكَاتَُه َناِفعٍ قَالَ
ثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّ -١٩٦٩

  كِّيِه َنحًْوا ِمْن َخْمِسَني أَلْفًاْن فَاِطَمةَ بِْنِت الُْمْنِذرِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ أَنََّها كَاَنْت ُتَحلِّي َبَناَتَها الذََّهبِ ، َوالَ ُتَزَع

  اجمللد الثالث

  باب وجوب الزكاة يف مال الصيب واليتيم
ْبنِ أَْحَمَد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن غُلَْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد  -١٩٧٠

و ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ  اِهللا ْبنِ َعْمرَِحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َعنِ الُْمثَنَّى ْبنِ الصَّبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْبِد
ْتُركُْه حَتَّى َتأْكُلَهُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَم َيخْطُُب النَّاَس فَقَالَ َمْن َوِلَي يَِتيًما لَُه َمالٌ فَلْيَتَّجِْر لَُه ، َوالَ َي

  الصََّدقَةُ
ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ إِْسَحاقَ الَْعطَّاُر بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا مِْنَدلٌ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٩٧١

عليه وسلم اْحفَظُوا َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيبَانِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا 
  أَمَْواِلهِْم الَ َتأْكُلَُها الزَّكَاةُالْيََتاَمى ِفي 

انُ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد الْقَطَّ -١٩٧٢
رَّاحِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا َروَّادُ ْبُن الَْج

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمالِ الَْيِتيمِ َزكَاةٌ
ى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَخَْبَرَنا عَْبُد الْوَهَّابِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَي -١٩٧٣

  الِ الَْيَتاَمى الَ َتأْكُلَُها الصََّدقَةُالُْمَعلُِّم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ اْبَتغُوا بِأَْمَو
َعْن َحَسنِ  َنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنُصورٍَحدَّثَ -١٩٧٤

ْت أَْموَالُُهْم ِعْنَد َعِليٍّ ْبنِ َصاِلحٍ َعْن أَْشَعثَ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن َصلٍْت الَْمكِّيِّ َعنِ اْبنِ أَبِي َراِفعٍ قَالَ كَاَن
ْوا َعِليا فَقَالَ كُْنُتْم َتَرْونَ أَنْ َرِضى اهللا َعْنُه فَلَمَّا َدفََعَها إِلَْيهِْم َوَجُدوَها ِتَنقْصٍ فََحَسُبوَها َمَع الزَّكَاِة فََوَجُدوَها َتامَّةً فَأََت

  َيكُونَ ِعْنِدي َمالٌ الَ أَُزكِّيِه



ْبنِ أَبِي ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا أَْشَعثُ َعْن َحبِيبِ َحدَّثََنا  -١٩٧٥
َراِفعٍ أَْرًضا فَلَمَّا َماَت أَبُو  ثَابٍِت َعْن َصلٍْت الَْمكِّيِّ َعْن ابن أَبِي َراِفعٍ أَنَّ َرسُولَ اهللا َصلَّى اهللا َعلَْيِه وسلم كَانَ أَقْطَعَ أََبا

يَها فَلَمَّا قََبَضَها وَلَُد أَبِي َراِفعٍ َراِفعٍ َباعََها ُعَمُر بِثََمانَِني أَلْفًا فََدفََعَها إِلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَكَانَ ُيزَكِّ
ا َعِليا فَأَخَْبُروُه فَقَالَ أََحسِْبُتْم زَكَاتََها قَالُوا الَ قَالَ فََحَسُبوا َزكَاَتَها فََوَجُدوَها سََواًء َعدُّوا َمالَُهْم فََوَجدُوُه َناِقًصا فَأََتْو

  فَقَالَ َعِليٌّ أَكُْنُتمْ َتَرْونَ َيكُونُ ِعْنِدي َمالٌ الَ أَُؤدِّي َزكَاَتُه ؟
يُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَخَْبَرَنا عَْبُد الْوَهَّابِ ، َحدَّثََنا اْبُن أيب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِس -١٩٧٦

ي ُربََّما َضِمَنُه َوكَانَ ُيزَكَِّعْوٍن َوَصْخرُ ْبُن ُجَويْرَِيةَ َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ ِعْنَدُه َمالُ َيتِيمٍ فَكَانَ َيْسَتقْرُِض ِمْنُه َو
  َمالَ الَْيتِيمِ إِذَا َوِليَُه

رِو ْبنِ ِدينَارٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ َعْن َعْم -١٩٧٧
  ا بِأَمَْوالِ الَْيَتاَمى الَ َتسَْتْهِلكَُها الزَّكَاةُُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ اْبَتغُو

يُّوَب َعْن َناِفعٍ أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمسِْلٌم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم َعْن أَ -١٩٧٨
  يمِ َوَيْستَقْرُِض ِمْنُه َوَيْدفَُعُه ُمضَاَربَةًاْبَن ُعَمَر كَانَ ُيَزكِّي مَالَ الَْيِت

ْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ الِْقرِْميسِينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َتِميمٍ اَأل -١٩٧٩
ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُمنِريُ ْبُن الَْعالَِء َعنِ اَألْشَعِث َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُمَجاِهدِ  ُمَحمَُّد ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ

َها ُعَمُر ْبُن فََماَت فََباَع ْبنِ َوْرَدانَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَْعطَى أََبا َراِفعٍ َمْوالَهُ أَْرًضا فََعَجَز َعْنَها
َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَكَانَ ُيزَكِّيَها الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِِمئََتْي أَلٍْف َوثََمانَِيِة آالَِف ِدينَارٍ َوأَْوَصى إِلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ 

َوَجُدوهُ َناِقًصا فَأَتَْوُه فَقَالُوا إِنَّا َوَجدَْنا َمالََنا َناِقًصا فَقَالَ أََحِسبُْتْم كُلَّ َسَنٍة َحتَّى أَْدَرَك َبُنوُه فََدفََعُه إِلَْيهِْم فََحَسبُوُه فَ
  َزكَاَتُه قَالُوا الَ قَالَ اْحِسُبوا زَكَاَتُه فََحَسُبوُه فََوَجُدوُه سََواًء

الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيدٍ بن اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسْهلِ ْبنِ  -١٩٨٠
 قَالَ فَلَمَّا َدفََعَها إِلَيْهِْم َشرِيٌك َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ َعِليا َزكَّى أَمْوَالَ َبنِي أَبِي َراِفعٍ

   أَُزكِّيِهَتَنقُصٍ فَقَالُوا إِنَّا َوَجْدَناَها َتَنقُصٍ فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََتَرْونَ أَنْ َيكُونُ ِعْنِدي مَالٌ الََوَجُدوَها 
ْبُن فَضَالَةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن جَرِيرِ ْبنِ َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ  -١٩٨١

  َعلَْيِه الصَّالَةُ َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ َيجُِب َعلَى َمالِ الصَِّغريِ زَكَاةٌ حَتَّى َتجَِب
  اْبُن لَهِيَعةَ الَ ُيحَْتجُّ بِِه

ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن ُحَسْينِ ْبنِ ذَكَْوانَ َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن  -١٩٨٢
ا َمَسكََتاِن سلم َوِفي َيِدَهُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َجاَءِت اْمَرأَةٌ َوابَْنُتَها ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ إِلَى النَِيبِّ صلى اهللا عليه و
َرْينِ ِمْن َنارٍ قَالَ فََخلَعَْتُهَما غَِليظََتاِن ِمْن ذََهبٍ فَقَالَ َهلْ ُتْعِطَني َزكَاةَ َهذَا فقَالَتْ الَ قَالَ فََيسُرُِّك أَنْ ُيسَوَِّرِك اللَُّه بِسَِوا

  َوقَالَْت ُهَما ِللَِّه َوِلَرسُولِِه
  باب زكاة اإلبل والغنم

ُن َيحَْيى الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ قُوِهي بِالَْمفَْتحِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى الدُّوالَبِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبَحدَّثََنا  -١٩٨٣



َتابِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى َعنِ اْبنِ أَْرقََم َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َوَجْدَنا ِفي ِك
  اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي َصَدقَِة اإلِبِلِ ِفي َخْمسٍ ِمَن اإلِبِلِ سَاِئَمٍة َشاةٌ َوِفي َعْشرٍ َشاَتاِن

إِذَا َزاَدْت وَاِحَدةً فَِفيَها َوِفي َخْمَس َعَشَرةَ ثَالَثُ ِشيَاٍه َوِفي ِعْشرِيَن أَرَْبُع ِشيَاٍه َوِفي َخْمسٍ َوِعشْرِيَن َخْمُس ِشَياٍه فَ
ُبوٍن إِلَى خَْمسٍ َوأَْرَبِعنيَ بِْنت َمَخاضٍ فَإِنْ لَْم تُوَجْد فَاْبُن لَُبوٍن ذَكٌَر إِلَى َخْمسٍ َوثَالَِثَني فَإِنْ زَاَدْت وَاِحَدةً فَِفيَها بِْنت لَ

لَى ِستَِّني فَإِذَا َزاَدْت َواِحَدةً فَِفيَها َجذََعةٌ إِلَى َخْمسٍ َوَسْبِعَني فَإِذَا َزاَدْت فَإِذَا زَاَدْت وَاِحَدةً فَِفيَها ِحقَّةٌ طَُروقَةُ الْجََملِ إِ
 نْ زَاَدْت وَاِحَدةً فَِفي كُلَِّواِحَدةً فَِفيَها بِْنَتا لَُبوٍن إِلَى ِتْسِعَني فَإِذَا زَاَدْت وَاِحَدةً فَِفيَها ِحقََّتانِ إِلَى ِعْشرِيَن َوِمئٍَة فَإِ

  أَْرَبِعَني َجذََعةٌ َوِفي كُلِّ َخْمِسَني ِحقَّةٌ طَُروقَةُ الْجََملِ
  كَذَا رََواُه ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْرقََم َوُهَو ضَِعيُف الَْحِديِث َمتُْروٌك

  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقٍ ِفي آَخرِيَن -١٩٨٤

َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهللاِ دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ وَالْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ قَالُوا ، َحدَّثََوَح
لَمَّا اْسُتْخِلَف َوجَّهَ أََنَس ْبَن َماِلٍك إِلَى الَْبْحَرْينِ  اَألْنصَارِيُّ قال َحدَّثَنِي أَبِي َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أََنسٍ أَنَّ أََبا َبكْرٍ

َني الَِّتي أََمرَ اللَُّه فَكََتَب لَُه َهذَا الِْكتَاَب َهِذِه فَرِيَضةُ الصََّدقَِة الَِّتي فََرَض َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الُْمْسِلِم
فَمَا الُْمْؤِمنَِني َعلَى َوْجهَِها فَلُْيْعِطَها َوَمْن ُسِئلَ فَْوقََها ، فَالَ ُيْعِطِه ِفي أَرَْبعٍ َوِعْشرِيَن ِمَن اِإلبِلِ  بَِها َرُسولَُه فََمْن ُسِئلََها ِمَن

بِْنُت َمخَاضٍ أُْنثَى فَإِذَا ُدوَنَها الْغََنمِ فَِفيَها ِفي كُلِّ خَْمسٍ َشاةٌ فَإِذَا َبلََغْت َخْمًسا َوِعْشرِيَن إِلَى َخْمسٍ وَثَالَِثَني فَِفيَها 
 إِلَى ِستَِّني فَِفيَها ِحقَّةٌ طَُروقَةُ َبلََغْت ِستا وَثَالَِثَني إِلَى َخْمسٍ َوأَْرَبِعَني فَِفيَها اْبَنةُ لَُبوٍن أُنْثَى فَإِذَا َبلََغْت ِستا وَأَْرَبِعَني

سٍ َوَسْبِعَني فَِفيَها َجذََعةٌ فَإِذَا َبلََغْت ِستا َوَسْبِعنيَ إِلَى ِتْسِعَني فَِفيَها ابَْنَتا لَُبونٍ الَْجَملِ فَإِذَا َبلََغْت إِْحَدى َوِستَِّني إِلَى َخْم
ِفي كُلِّ ِعْشرِيَن َوِمئٍَة فَفَإِذَا َبلََغْت إِْحَدى َوِتْسِعَني إِلَى ِعْشرِيَن َوِمئٍَة فَِفيَها ِحقََّتاِن طَُروقََتا الْجََملِ فَإِذَا َزاَدْت َعلَى 
َبلََغْت ِعْنَدُه ِمَن اإلِبِلِ أَْرَبِعَني بِْنُت لَُبوٍن َوِفي كُلِّ َخْمِسَني ِحقَّةٌ َوإِنْ تََباَيَن أَْسَنانُ اإلِبِلِ ِفي فَرَاِئضِ الصََّدقَاِت َمْن 

ِمْنُه الِْحقَّةُ وََيْجَعلُ َمَعَها َشاَتْينِ إِنْ َتَيسََّرَتا لَُه أَْو ِعشْرِيَن  َصَدقَةُ الَْجذََعِة َولَْيَسْت ِعْنَدهُ َجذََعةٌ َوِعْنَدهُ ِحقَّةٌ فَإِنََّها تُقَْبلُ
  ُه الَْجذَعَةُِدْرَهًما َوَمْن َبلََغْت ِعْنَدُه َصَدقَة الِْحقَّةَ وَلَْيَسْت ِعْنَدُه ِحقَّةٌ َوِعْنَدهُ َجذََعةٌ فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْن

قَْبلُ ِمْنُه اْبَنةُ رِيَن ِدْرَهًما أَْو َشاَتْينِ َوَمْن َبلََغْت َصَدقَُتُه الِْحقَّةَ وَلَْيَسْت عِْنَدُه إِالَّ اْبَنةُ لَُبوٍن فَإِنََّها ُتَوُيْعِطيِه الُْمَصدُِّق ِعْش
َسْت ِعْنَدُه َوعِْنَدُه ِحقَّةٌ فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه لَُبوٍن َوُيعِْطي َمَعَها شَاَتْينِ أَْو ِعشْرِيَن ِدْرَهًما َوَمْن َبلََغْت َصَدقَُتهُ اْبَنِة لَُبوٍن َولَْي

ْنَدُه َوِعْنَدُه اْبَنةُ َمخَاضٍ الِْحقَّةُ َوُيْعِطيِه الُْمَصدُِّق ِعْشرِيَن ِدْرَهًما أَْو شَاَتْينِ َوَمْن َبلََغْت َصَدقَُتُه اْبَنةَ لَُبوٍن َولَْيَست ِع
َمخَاضٍ َوُيعِْطي َمَعَها ِعشْرِيَن ِدْرَهًما أَوْ َشاَتْينِ َوَمْن َبلََغْت َصَدقَُتُه اْبَنةَ َمخَاضٍ وَلَْيَسْت عِْنَدهُ فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه اْبَنةُ 

إِنْ لَمْ َيكُْن ِعْنَدُه اْبَنةُ َمخَاضٍ ْينِ فََوِعْنَدُه اْبَنةُ لَُبوٍن فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه اْبَنةُ لَُبوٍن َوُيعِْطيِه الُْمَصدُِّق ِعشْرِيَن ِدْرَهًما أَْو شَاَت
 أَْرَبٌع ِمَن اِإلبِلِ فَلَْيَس ِفيَها َعلَى َوْجهَِها َوِعْنَدهُ اْبُن لَُبوٍن ذَكٌَر فَإِنَُّه ُيقَْبلُ ِمْنُه َولَْيَس َمَعُه َشْيٌء َوَمْن لَْم َيكُْن لَُه إِالَّ

لََغتْ َخْمًسا ِمَن اِإلبِلِ فَِفيَها َشاةٌ َوَصَدقَةُ الَْغَنمِ ِفي َساِئَمتَِها إِذَا كَاَنتْ أَْرَبِعَني إِلَى َصَدقَةٌ إِالَّ أَنْ َيَشاَء رَبَُّها فَإِذَا َب
لَى ِمئََتْينِ إِلَى إِذَا َزاَدْت َعِعْشرِيَن َوِمئٍَة فَِفيَها شَاةٌ فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ِعشْرِيَن َوِمئٍَة إِلَى أَنْ َتْبلُغَ مِئََتْينِ فَِفيَها شَاَتاِن فَ
ي الصََّدقَِة َهرَِمةً ، َوالَ ذَاتَ ثَالَِثِمئٍَة فَِفيَها ثَالَثُ ِشَياٍه فَإِذَا زَاَدْت َعلَى ثَالَِثِمئٍَة فَِفي كُلِّ ِمئَِة َشاٍة َشاةٌ ، َوالَ ُيخْرُِج ِف

  ْيَن ُمَتفَرِّقٍ ، َوالَ ُيفَرَُّق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ َخْشَيةَ الصََّدقَِةَعَوارٍ ، َوالَ تَْيَس إِالَّ َما َشاَء الُْمَصدُِّق ، َوالَ ُيْجَمُع َب



َصةً ِمْن أَْرَبِعَني َشاٍة َواِحَدةً فَلَْيسَ َوَما كَانَ ِمْن َخِليطَْينِ فَإِنَُّهَما َيَترَاَجَعاِن َبْيَنُهَما بِالسَّوِيَِّة َوإِذَا كَاَنْت َساِئَمةُ الرَُّجلِ َناِق
ْيَس ِفيَها َصَدقَةٌ إِالَّ أَنْ َيَشاءَ قَةٌ إِالَّ أَنْ َيَشاَء رَبَُّها َوِفي الرَّقَِّة رُُبُع الُْعُشورِ فَإِذَا لَمْ َيكُْن َمالٌ إِالَّ ِتْسِعَني َوِمئَةً فَلَِفيَها َصَد

  َربُّهَا
َتَب لَُه َهذَا الِْكَتاَب لَمَّا َوجََّهُه إِلَى الَْبحَْرْينِ بِْسمِ اِهللا َوقَالَ ُيوُسُف ِفي َحدِيِثِه إِنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َرِضي اهللا َعْنُه كَ

  الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ َهِذِه فَرِيَضةُ الصََّدقَِة
َرْينِ َوكََتبَ لَُه َهذَا ْحَوقَالَ الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ إِنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضي اهللا َعْنُه لَمَّا اسُْتْخِلَف َوجََّه أََنَس ْبَن َماِلٍك إِلَى الَْب

َوكَانَ َنقُْش َخاَتمِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ُمَحمٌَّد َسطْرٌ  -الِْكَتاَب َوَخَتَمُه بَِخاَتمِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
الُْمْسِلِمَني الَِّتي أََمَر بَِها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا َهِذِه فَرِيَضةُ الصََّدقَِة الَِّتي فََرضَ اللَُّه َعلَى  -َوَرسُولُ َسطٌْر وَاللَِّه َسطْرٌ 

  عليه وسلم
َنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ِشَريَوْيِه ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َراهََوْيِه ، َحدَّثَ -١٩٨٥

ْن َرسُولِ َسلََمةَ قَالَ أََخذَْنا َهذَا الْكَِتاَب ِمْن ثَُماَمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أََنسٍ ُيَحدِّثُُه َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعَحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن 
صلى اهللا عليه وسلم فََمْن  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َهِذِه فََراِئُض َصَدقَِة الُْمْسِلِمَني الَِّتي أََمَر اللَُّه تََعالَى بَِها َرُسولَُه

  ُسِئلََها ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَلُْيْعِطَها َعلَى َوْجهِهَا

غََنمِ ِفي كُلِّ خَْمسٍ َشاةٌ َوَمْن ُسِئلََها َعلَى غَْيرِ َوْجهَِها ، فَالَ ُيعِْطَها ِفي كُلِّ أَرَْبعٍ َوِعْشرِيَن ِمَن اِإلبِلِ فََما ُدوَنَها ِمَن الْ
كٌَر فَإِذَا ْت َخْمًسا َوِعْشرِيَن إِلَى خَْمسٍ وَثَالَِثَني فَِفيَها بِْنُت َمخَاضٍ فَإِنْ لَْم َتكُْن بِْنُت َمخَاضٍ فَاْبُن لَُبوٍن ذَفَإِذَا َبلََغ

فَِفيَها ِحقَّةٌ إِلَى سِتَِّني فَإِذَا َبلََغتْ  َبلََغْت ِستا وَثَالَِثَني فَِفيَها بِْنتُ لَُبوٍن إِلَى خَْمسٍ َوأَْرَبِعَني فَإِذَا َبلََغْت ِستا وَأَْرَبِعَني
لَى ِتْسِعَني فَإِذَا َبلََغْت إِْحَدى إِْحَدى َوِستَِّني فَِفيَها َجذََعةٌ إِلَى خَْمسٍ َوَسْبِعَني فَإِذَا َبلََغْت ِستا َوَسْبِعَني فَِفيَها بِْنَتا لَُبونٍ إِ

رِيَن َوِمئٍَة فَإِذَا َبلََغْت إِْحَدى َوِعْشرِيَن َوِمئٍَة فَِفي كُلِّ أَْرَبِعَني بِْنُت لَُبوٍن َوِفي كُلِّ َخْمسِنيَ َوِتْسِعَني فَِفيَها حِقََّتاِن إِلَى ِعْش
إِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه وََيْجَعلُ َمَعَها ِحقَّةٌ فَِحقَّةٌ فَإِنْ َتَباَيَن أَْسَنانُ اإلِبِلِ فََبلََغِت الصََّدقَةُ َعلَْيِه َجذََعةً وَلَْيَسْت عِْنَدُه َجذََعةٌ َوِعْنَدُه 
َدهُ َجذََعةٌ فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنهُ َشاَتْينِ إِنِ اسَْتْيسََرَتا أَْو ِعشْرِيَن ِدْرَهًما فَإِنْ َبلََغِت الصََّدقَةُ َعلَْيِه ِحقَّةً َولَْيَسْت عِْنَدُه َوِعْن

ِمْنهُ رِيَن ِدْرَهًما فَإِذَا َبلََغِت الصََّدقَةُ َعلَْيِه ِحقَّةً َولَْيَسْت ِعْنَدهُ إِالَّ اْبَنةُ لَُبوٍن فَإِنََّها تُقَْبلُ َوُيْعِطيِه الُْمَصدُِّق شَاَتْينِ أَْو ِعْش
  َوُيْعِطي َمَعَها َشاَتْينِ أَْو ِعْشرِيَن ِدْرَهمًا

بِْنُت لَُبوٍن َوِعْنَدُه ِحقَّةٌ فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه َوُيْعِطي الُْمَصدَِّق َمعََها َشاَتْينِ  َوَمْن َبلََغْت الصََّدقَةُ َعلَْيِه اْبَنةَ لَُبوٍن وَلَْيَسْت عِْنَدُه
ُيْعِطي َمَعَها إِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه َوأَْو ِعْشرِيَن ِدْرَهًما فَإِنْ َبلََغتِ الصََّدقَةُ َعلَْيِه بِْنَت لَُبوٍن َولَْيَسْت ِعْنَدُه َوِعْنَدُه اْبَنةُ َمخَاضٍ فَ
وٍن فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه َوُيْعِطي َشاَتْينِ أَْو ِعْشرِيَن ِدْرَهًما َوَمْن َبلََغِت الصََّدقَةُ َعلَْيِه بِْنَت َمخَاضٍ وَلَْيَسْت ِعْنَدُه إِالَّ اْبَنةُ لَُب

ةُ َعلَْيِه بِْنَت َمَخاضٍ َولَْيَسْت ِعْنَدُه َوِعْنَدهُ اْبُن لَُبوٍن ذَكٌَر فَإِنَُّه الُْمَصدَِّق َشاَتْينِ أَْو ِعْشرِيَن ِدْرَهًما َوَمْن َبلََغِت الصََّدقَ
اِإلبِلُ   أَنْ َيَشاَء رَبَُّها فَإِذَا َبلََغِتُيْؤَخذُ ِمْنُه َولَْيَس َمَعُه َشْيٌء َوَمْن لَْم َيكُْن ِعْنَدُه إِالَّ أَْرَبٌع ِمَن اِإلبِلِ فَلَْيَس ِفيَها َصَدقَةٌ إِالَّ

لََغْت إِْحَدى َوِعْشرِيَن َوِمئَةً َخْمًسا فَِفيَها َشاةٌ َوِفي سَاِئَمِة الْغََنمِ إِذَا كَاَنْت أَْرَبِعَني إِلَى ِعشْرِيَن َوِمئٍَة َشاةٌ وَاِحَدةٌ فَإِذَا َب
ثَالَِثِمئٍَة فَِفي كُلِّ ِمئٍَة َشاةٌ ، َوالَ ُيْخرُِج ِفي الصََّدقَِة َهرَِمةً ،  إِلَى ِمئََتْينِ فَِفيَها شَاَتاِن إِلَى ِمئََتْينِ فَإِذَا زَاَدْت وَاِحَدةً إِلَى

َن ُمْجَتِمعٍ َخْشَيةَ الصََّدقَِة َوَما َوالَ ذَاَت َعَوارٍ ، َوالَ َتْيَس إِالَّ أَنْ َيَشاَء الُْمَصدُِّق ، َوالَ ُيْجَمُع َبْيَن ُمَتفَرِّقٍ ، َوالَ ُيفَرَُّق َبْي
َشاةً شَاةً َواِحَدةً فَلَْيَس ِفيَها  ِمْن َخِليطَْينِ فَإِنَُّهَما َيَترَاَجَعاِن َبْيَنُهَما بِالسَّوِيَِّة فَإِذَا َنقََصتْ َساِئَمةُ الْغََنمِ ِمْن أَْرَبِعَني كَانَ

َمالٌ إِالَّ ِتْسِعَني َوِمئَةَ ِدرَْهمٍ فَلَْيَس ِفيَها َصَدقَةٌ إِالَّ أَنْ  َصَدقَةٌ إِالَّ أَنْ َيَشاَء رَبَُّها َوِفي الرَّقَِّة ُرُبعُ الُْعُشورِ فَإِنْ لَْم َيكُْن



  َيَشاَء َربُّهَا
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح َوكُلُُّهْم ثِقَاٌت

ى ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراِهيمَ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّ -١٩٨٦
ولِ اِهللا صلى اهللا عليه ْبنِ أَْسَماَء ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن الُْمبَاَرِك َعْن ُيوُنَس َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ قَالَ َهِذِه ُنْسَخةُ ِكَتابِ َرُس

الَْخطَّابِ قَالَ اْبُن ِشَهابٍ أَقْرَأَنِيَها َساِلُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر  وسلم الَِّتي كََتَب ِفي الصََّدقَِة ُهَو ِعْنَد آلِ ُعَمَر ْبنِ
ُعَمَر َوسَاِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ِحنيَ  فََوَعْيُتَها َعلَى َوْجهَِها َوِهيَ الَِّتي اْنَتَسَخ ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ِمْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ

الَْولِيُد ُعمَّالَُه بِالَْعَملِ بَِها ، ثُمَّ لَمْ  مَِّر َعلَى الَْمِديَنِة فَأََمَر ُعمَّالَُه بِالَْعَملِ بَِها َوكََتَب بَِها إِلَى الْوَِليِد ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك فَأََمَرأُ
اْبَن هَانٍِئ فََنَسَخَها إِلَى كُلِّ َعاِملٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني َوأََمَرُهْم بِالَْعَملِ  َيَزلِ الُْخلَفَاُء َيأُْمُرونَ بِذَِلَك بَْعَدُه ، ثُمَّ أََمَر بَِها ِهَشاٌم

 ْبلُغَ خَْمَس ذَْوٍد فَإِذَا َبلََغْتبَِما ِفيَها ، َوالَ َيتََعدَّوَْنَها َوَهذَا كَِتاُب تَفِْسريَِها الَ ُيْؤَخذُ ِفي َشْيٍء ِمَن اِإلبِلِ الصََّدقَةُ حَتَّى َت
  َخْمًسا فَِفيَها َشاةٌ حَتَّى َتْبلُغَ َعشْرًا

َياهٍ َحتَّى َتْبلُغَ ِعْشرِينَ فَإِذَا َبلََغْت َعشًْرا فَِفيَها شَاَتاِن حَتَّى َتْبلُغَ خَْمَس َعْشَرةَ فَإِذَا َبلََغت َخْمَس َعْشَرةَ فَِفيَها ثَالَثُ ِش
ٍه حَتَّى َتْبلُغَ خَْمًسا َوِعشْرِيَن فَإِذَا َبلََغْت َخْمًسا َوِعْشرِيَن أَفَْرَضْت فَكَانَ ِفيَها فَإِذَا َبلََغْت ِعشْرِيَن فَِفيَها أَْرَبُع شَِيا

َني فَِفيَها ذَا َبلََغْت سِتا وَثَالَِثفَرِيَضةُ بِْنِت َمخَاضٍ فَإِنْ لَْم ُتوَجْد ابِْنةُ َمخَاضٍ فَاْبُن لَُبوٍن ذَكٌَر حَتَّى َتْبلُغَ خَْمًسا وَثَالَِثَني فَإِ
  بِْنُت لَُبونٍ َحتَّى َتْبلُغَ َخْمًسا َوأَْرَبِعَني فَإِذَا كَاَنْت سِتا َوأَْرَبِعَني فَِفيَها ِحقَّةٌ

إِذَا َبلََغْت ِستا ْبِعَني فَطَُروقَةُ الَْجَملِ َحتَّى َتْبلُغَ ِستَِّني فَإِذَا كَاَنْت إِْحَدى َوِستَِّني فَِفيَها َجذََعةٌ حَتَّى َتْبلُغَ َخْمًسا َوَس
قََتا الَْجَملِ َحتَّى َتْبلُغَ ِعْشرِينَ َوَسْبِعَني فَِفيَها بِْنَتا لَُبوٍن َحتَّى َتْبلُغَ ِتْسِعَني فَإِذَا َبلََغْت إِْحَدى َوِتْسِعَني فَِفيَها حِقََّتاِن طَُرو

ثُ بََناِت لَُبوٍن َحتَّى َتْبلُغَ ِتْسًعا َوِعشْرِيَن َوِمئَةً فَإِذَا كَاَنتْ ثَالَِثَني َوِمئَةً َوِمئَةً فَإِذَا كَاَنتْ إِْحَدى َوِعشْرِيَن َوِمئَةً فَِفيَها ثَالَ
حَتَّى َتْبلُغَ ِتْسًعا ا حِقََّتاِن َوبِْنُت لَُبوٍن فَِفيَها ِحقَّةٌ َوبِنَْتا لَُبوٍن حَتَّى َتْبلُغَ ِتْسًعا وَثَالَِثَني َوِمئَةً فَإِذَا كَاَنْت أَْرَبِعَني َوِمئَةً فَِفيَه

ةً فَإِذَا َبلََغْت ِستَِّني َوِمئَةً فَِفيَها َوأَْرَبِعَني َوِمئَةً فَإِذَا كَاَنْت َخْمِسَني َوِمئَةً فَِفيَها ثَالَثُ ِحقَاقٍ حَتَّى َتْبلُغَ ِتْسًعا َوخَْمِسَني َوِمئَ
َوِمئَةً فَإِذَا كَاَنْت َسْبِعَني َوِمئَةً فَِفيَها ِحقَّةٌ وَثُالَثُ َبنَاِت لَُبوٍن َحتَّى َتْبلُغَ ِتْسًعا أَْرَبُع َبنَاِت لَُبونٍ َحتَّى َتْبلُغَ ِتسًْعا َوِستَِّني 

ذَا كَاَنْت ِتْسِعَني َوِمئَةً انَِني َوِمئَةً فَإَِوَسْبِعَني َوِمئَةً فَإِذَا كَاَنْت ثَمَانَِني َوِمئَةً فَِفيَها ِحقََّتاِن وَبِْنَتا لَُبوٍن حَتَّى َتْبلُغَ ِتْسًعا َوثََم
  فَِفيَها ثَالَثُ ِحقَاقٍ وَبِْنُت لَُبوٍن َحتَّى َتْبلُغَ ِتسًْعا َوِتْسِعَني َوِمئَةً

ا كََتْبَنا ِفي َهذَا لَى ِعدَِّة َمفَإِذَا كَاَنْت مِئََتْينِ فَِفيَها أَْرَبُع حِقَاقٍ أَْو َخْمُس َبَناتِ لَُبوٍن أَيُّ السِّنَِني َوَجْدَت ِفيَها أََخذَْت َع
ْؤَخذُ ِمَن الَْغَنمِ َصَدقَةٌ الِْكَتابِ ، ثُمَّ كُلُّ َشْيٍء ِمَن اِإلبِلِ َعلَى ذَِلَك يُْؤَخذُ َعلَى َنْحوِ َما كََتْبَنا ِفي َهذَا الْكَِتابِ ، َوالَ ُي

ا َشاةٌ حَتَّى َتْبلُغَ ِعشْرِيَن َوِمئَةً فَإِذَا كَاَنْت إِْحَدى َوِعشْرِيَن َوِمئَةً َحتَّى َتْبلُغَ أَْرَبِعَني شَاةً فَإِذَا َبلََغْت أَْرَبِعنيَ َشاةً فَِفيَه
ةِ َشاةً ثَِمئَِة فَإِذَا زَاَدْت َعلَى ثَالَِثِمئَفَِفيَها َشاَتاِن حَتَّى َتْبلُغَ ِمئََتْينِ فَإِذَا كَاَنْت َشاةٌ َوِمئََتْينِ فَِفيَها ثَالَثُ ِشيَاٍه َحتَّى َتْبلُغَ ثَالَ

أَْرَبُع ِشَياٍه َحتَّى َتْبلُغَ َخْمَسِمئَِة شَاٍة فَلَْيَس ِفيَها إِالَّ ثَالَثُ ِشيَاٍه َحتَّى َتْبلُغَ أَْرَبَع ِمئَِة َشاٍة فَإِذَا َبلََغْت أَْرَبَع ِمئَِة شَاٍة فَِفيَها 
لُغَ ِستَِّمئَةِ َشاٍة فَإِذَا َبلََغْت ِستَِّمئَِة َشاٍة فَِفيَها ِستُّ ِشَياهٍ َحتَّى َتْبلُغَ فَإِذَا َبلََغْت َخْمَسِمئَةِ َشاٍة فَِفيَها خَْمُس ِشيَاٍه حَتَّى َتْب

ثََمانُ شَِياٍه َغْت ثََمَنِمئَِة شَاٍة فَِفيَها َسْبَعِمئَِة َشاٍة فَإِذَا َبلََغْت َسْبَعِمئَةِ َشاٍة فَِفيَها َسْبُع شَِياٍه حَتَّى َتْبلُغَ ثََمنِمئَةِ َشاٍة فَإِذَا َبلَ
إِذَا َبلََغْت أَلَْف شَاٍة فَِفيَها َعْشرُ َحتَّى َتْبلُغَ ِتْسَعِمئَةِ َشاٍة فَإِذَا َبلََغْت ِتْسَعِمئَةِ َشاٍة فَِفيَها ِتْسُع شَِياٍه حَتَّى َتْبلُغَ أَلَْف شَاٍة فَ

  ِشَياٍه ، ثُمَّ ِفي كُلِّ َما َزاَدْت ِمئَةَ َشاٍة َشاةٌ



ُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا َنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبَحدَّثَ -١٩٨٧
َحدَّثَُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ ِحَني  َحبِيُب ْبُن أَبِي َحبِيبٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ َهرِمٍ أَنَّ ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ األَْنَصارِيَّ

ْمرِو ْبنِ َحْزمٍ اسُْتْخِلَف أَْرَسلَ إِلَى الَْمدِيَنِة َيلَْتِمُس َعْهَد النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم ِفي الصََّدقَاِت فَُوجَِد ِعْنَد آلِ َع
ْزمٍ ِفي الصََّدقَاِت وَُوجَِد ِعْنَد آلِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ِكتَاُب ُعَمَر ِكَتاُب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َعْمرِو ْبنِ َح

ُن َعْبِد الَْعزِيزِ ُعمَّالَُه إِلَى ُعمَّاِلِه ِفي الصََّدقَاِت بِِمثْلِ كَِتابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ فَأََمَر ُعَمُر ْب
اِحَدةٌ فَِفيَها أَنْ َيأُْخذُوا بَِما ِفي ذَيْنَِك الِْكتَاَبْينِ فَكَاِن ِفيهَِما ِفي َصَدقَِة اإلِبِلِ فَإِذَا َزاَدْت َعلَى التِّْسِعَني َو َعلَى الصََّدقَاِت

ِت لَُبوٍن حَتَّى َتْبلُغَ ِتْسًعا َوِعشْرِيَن ِحقََّتاِن إِلَى ِعشْرِيَن َوِمئَةً فَإِذَا َزاَدْت َعلَى الِْعْشرِيَن َوِمئَةً وَاِحَدةٌ فَِفيَها ثَالَثُ بََنا
  الَْعشَْرَوِمئَةً فَإِذَا كَاَنتِ اِإلبِلُ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَلَْيَس ِفيَما الَ َيْبلُغُ الَْعْشُر ِمْنَها َشْيٌء حَتَّى َيْبلُغَ 

  باب الَ َتِحلُّ الصََّدقَةُ ِلَغنِيٍّ ، َوالَ ِلِذي ِمرٍَّة َسوِيٍّ
َحدَّثَنا أَُبو  -ِمبْصَر  -َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ أَْحَمَد الصُّوِفيُّ الشَّْيُخ الصَّاِلُح ُيْعَرفُ بَِولِيدِ  -١٩٨٨

َماَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الرَِّجالِ َعْن ُع
اْستَقَْبلَنِي َوقَالَ َمنِ َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ َسرََّحْتنِي أُمِّي إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأَتَْيُتُه فَقََعْدُت فَ

أََعفَُّه اللَُّه َوَمنِ اسَْتكَْف كَفَاُه اللَُّه َوَمْن َسأَلَ َولَُه ِقيَمةُ أُوِقيٍَّة فَقَْد أَلَْحَف فَقُلُْت َناقَِتي  اْسَتغَْنى أَغْنَاُه اللَُّه َوَمنِ اْستََعفَّ
  الَْياقُوَتةُ َخْيٌر ِمْن أُوِقيٍَّة فََرجَْعُت َولَمْ أَسْأَلُْه

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َجْعفَرٍ -١٩٨٩
 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ َعْن َمْنصُورٍ َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا

  لُّ الصََّدقَةُ ِلغَنِيٍّ ، َوالَ ِلِذي ِمرٍَّة َسوِيٍّالَ َتِح

َعيَّاشٍ حدثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيحَْيى ْبنِ  -١٩٩٠
ُن إِْبرَاِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْب

َساِلمِ ْبنِ أَبِي  بِي َحِصنيٍ َعْنالُْمَعدِّلُ بَِواِسطَ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد التَّمَّاُر قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن أَ
  ِمرَّةٍ َسوِيٍّالَْجْعِد َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َتِحلُّ الصََّدقَةُ ِلغَنِيٍّ ، َوالَ ِلِذي 

دَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قَْيٌس َوأَُبو َبكْرِ ْبنُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمسِْلمٍ ، َح -١٩٩١
  َعيَّاشٍ َعْن أَبِي َحِصنيٍ بَِهذَا ِمثْلَُه

إِبَْراهِيَم ْن َسْعدِ ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ َع -١٩٩٢
  ِذي ِمرٍَّة قَوِيٍَّعْن َرْيَحانَ ْبنِ َيزِيَد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه إِالَّ أَنَُّه قَالَ ِل

دَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت َعنِ الْوَازِعِ ْبنِ َناِفعٍ َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َح -١٩٩٣
َتصْلُُح ِلغَنِيٍّ ، َوالَ أَبِي َسلََمةَ َعْن َجابِرٍ قَالَ َجاَءتْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصَدقَةٌ فََرِكَبُه النَّاُس فَقَالَ إِنََّها الَ 

  يٍِّلَصحِيحٍ َسوِيٍّ ، َوالَ ِلَعاِملٍ قَوِ
ْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا َع -١٩٩٤

َرنِي َرُجالَِن أَنَُّهَما أََتَيا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِهَشامٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعِديِّ ْبنِ الْخَِيارِ أَْخَب



فَقَالَ إِنْ ِشئُْتَما أَْعطَْيُتكَُما ِمنَْها  َحجَِّة الْوَدَاعِ َيسْأَالَنِِه َما بَِيَدْيِه ِمَن الصََّدقَِة فََرفََع ِفيهَِما الَْبَصُر َوخَفََضُه فََرآُهَما َجلَْدْينِ
  ِفيَها ِلغَنِيٍّ ، َوالَ ِلقَوِيٍّ ُمكَْتِسبٍ، َوالَ َحظَّ 

  باب بيان ما جيوز من أخذ الصدقة
 الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْوِليِد الُْبْسرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -١٩٩٥

يُنهُ ْبنِ رِئَابٍ َعْن ِكَناَنةَ ْبنِ ُنَعْيمٍ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُمَخارِقٍ قَالَ أََتْيتُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَْسَتِع أَيُّوُب َعْن َهاُرونَ
 َتْصلُُح إِالَّ َألَحِد ثَالَثَة رِجَالٍ َرُجل ِفي َحَمالٍَة فَقَالَ أَِقْم ِعْندََنا فَإِمَّا أَنْ نََتَحمَّلََها َوإِمَّا أَنْ ُنِعيَنَك َواْعلَْم أَنَّ الَْمسْأَلَةَ الَ

ُه فََسأَلَ َحتَّى ُيصِيَب َسَداًدا َتحَمَّلَ َحَمالَةً َعْن قَْومٍ فََسأَلَ َحتَّى ُيَؤدَِّيَها ، ثُمَّ ُيْمِسَك َوَرُجلٍ أَصَاَبْتُه جَاِئَحةٌ أَذَْهَبْت مَالَ
ُيْمِسَك َوَرُجلٍ أَصَاَبْتُه حَاَجةٌ حَتَّى َيْشَهَد ثَالَثَةٌ ِمْن ذَوِي الِْحَجا أَْو ِمْن ذَوِي  أَْو قََواًما ِمْن َعْيشٍ ، ثُمَّ -ِمْن َعْيشٍ 

   ُسْحًتا َيا قَبِيصَةُالصَّالَحِ ِمْن قَْوِمِه أَنْ قَْد َحلَّْت لَُه الَْمسْأَلَةُ َوَما ِسَوى ذَِلَك ِمَن الَْمسَاِئلِ ُسْحتٌ َيأْكُلُُه صَاِحُبُه

   ِكَناَنةَ ْبنِ ُنَعْيمٍَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ َعْن َهاُرونَ ْبنِ رِئَابٍ َعْن -١٩٩٦

أَْسأَلُُه ِفيَها فَقَالَ ُنؤَدِّيَها َعْنكَ  َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ الُْمخَارِقِ قَالَ َتَحمَّلُْت بَِحمَالٍَة فَأَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم
مَّلَ أَْو إِذَا َجاَءْت َنَعمُ الصََّدقَِة ، ثُمَّ قَالَ َيا قَبِيَصةُ إِنَّ الَْمسْأَلَةَ ُحرَِّمْت إِالَّ لِثَالَِثٍة َرُجلٍ َتَح -َوُنْخرُِجَها ِمْن نََعمِ الصََّدقَةِ 
َوقَالَ ُسفَْيانُ َمرَّةً حَتَّى  -ةُ حَتَّى ُيؤَدَِّيَها ، ثُمَّ ُيْمِسَك َوَرُجلٍ أَصَاَبْتُه حَاَجةٌ َوفَاقَةٌ َحتَّى َيشَْهد بَِحمَالٍَة فََحلَّْت لَُه الَْمسْأَلَ

 -ى َيجَِد قََواًما ِمْن َعْيشٍ ثَالَثَةٌ ِمْن ذَوِي الِْحَجا ِمْن قَْوِمِه أَنْ قَْد أَصَاَبُه فَقٌْر َوَحاَجةٌ فََحلَّتْ لَُه الَْمْسأَلَةُ َحتَّ -يَتكَلَّمَ 
أَْو  -َوَرُجلٍ أَصَاَبْتُه َجاِئَحةٌ فَاْجتَاَحْت مَالَُه فََحلَّْت لَُه الَْمسْأَلَةُ حَتَّى ُيِصيَب َسَداًدا ِمْن َعْيشٍ  -أَْو َسَداًدا ِمْن َعْيشٍ 

  لَِة فَُهَو ُسْحٌتقََواًما ِمْن َعْيشٍ ، ثُمَّ ُيْمِسَك َوَما ِسَوى ذَِلَك ِمَن الَْمْسأَ
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْبَراهِيَم الَْمارِْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْهلِ ْبنِ َعْسكَرٍ ، -١٩٩٧

َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى  أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر وَالثَّْورِيُّ َجِميًعا َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن
َغارِمِ أَوِ الرَُّجلِ اْشتََراَها اهللا عليه وسلم الَ َتِحلُّ الَْمسْأَلَةُ ِلغَنِيٍّ إِالَّ ِلَخْمَسةٍ الَْعاِملِ َعلَْيَها وَالَْغازِي ِفي َسبِيلِ اِهللا َوالْ

  ْو ِمْسِكنيٍ ُتُصدَِّق َعلَْيِه فَأَْهَدى ِلغَنِيٍّبَِماِلِه أَ

ْعَمٌر َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلَمَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َم -١٩٩٨
  بِإِسَْناِدِه َنْحوَُه

  رم السؤالباب الغين الذي حي
َحدَّثََنا َعْبدُ :  َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَعلَّى ْبنِ َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ ، قَالَ -١٩٩٩

ْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الَْوارِِث َحدَّثَنِي الُْحَسْيُن َعْن َعْمرِو ْبنِ َخاِلٍد َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َع
 َوَما ظَْهرُ الْغَِنى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن سَأَلَ َمسْأَلَةً َعْن ظَْهرِ ِغًنى اسَْتكْثَرَ بَِها ِمْن َرْضِف َجهَنََّم قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا

  قَالَ َعَشاُء لَْيلٍَة
  ْترُوٌكَوَعْمُرو ْبُن َخاِلٍد َم

دُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْجْعفَرِيُّ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ اللَّبَّاِن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم النَُّبْيَرةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٠٠٠
ْبنِ الِْمسَْورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد َعنِ النَّبِيِّ صلى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسلََمةَ ْبنِ أَسْلََم َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

ِقيلَ َيا َرُسولَ  -أَْو ُخُدوشٌ  -اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن سَأَلَ النَّاَس َعْن ظَْهرِ ِغًنى َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي َوْجهِِه ُخمُوشٍ 



  ْمُسونَ ِدْرَهًما أَْو ِقيَمُتَها ِمَن الذََّهبِاِهللا َما الْغَِنى قَالَ َخ
  اْبُن أَسْلََم َضِعيٌف

 الَْبلَِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيخٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ اُألُبلِّيُّ أَُبو عَْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن الَْهْيثَمِ -٢٠٠١
أَبِيِه َعْن َعْبِد اهللاِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَْعَيَن َعْن َبكْرِ ْبنِ خَُنْيسٍ َعْن أَبِي َشْيَبةَ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن  الْحَرَّانِيُّ

  ِدْرَهمًا ْبنِ َمْسُعوٍد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َتِحلُّ الصََّدقَةُ لَِرُجلٍ لَهُ َخْمُسونَ
  أَُبو شَْيَبةَ ُهَو َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاقَ َضِعيٌف وََبكُْر ْبُن ُخنَْيسٍ ضَِعيٌف

ُد ْبنُ  ، َحدَّثََنا ُمَحمََّحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ْبنِ َبكْرِ ْبنِ فُضَْيلٍ -٢٠٠٢
 أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد َعْن إِسَْرائِيلَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد َعْن

َو غَنِيٌّ َجاَء َيْوَم الْقَِياَمِة َوِفي َوْجهِِه كُدُوحٌ َمْسُعوٍد قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َمْن سَأَلَ النَّاَس َوُه
  َوُخدُوٌش فَِقيلَ َيا َرسُولَ اِهللا َما ِغَناُه قَالَ أَْرَبُعونَ ِدْرَهًما أَْو ِقيَمُتَها ذََهبًا

ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ قاال ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد -٢٠٠٣
و كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َحكِيمِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُب

صلى  َعْن َحِكيمِ ْبنِ جَُبْيرٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِيِّ آَدَم ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ
  اهللا عليه وسلم َنْحَوُه َوقَالَ َخْمُسونَ ِدْرَهًما

  ُن ُجَبْيرٍ َوُهوَ َضِعيٌف َتَركَهُ ُشْعَبةُ َوغَْيرُُهاألَوَّلُ َوْهٌم قَْولُُه َعْن أَبِي إِْسحَاَق َوإِنََّما ُهَو َحكِيُم ْب

أَبِي إِسَْرائِيلَ أَُبو قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ إِْسحَاُق ْبُن  -٢٠٠٤
ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َحِكيمِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِيِه َعْن  َيْعقُوَب الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيُك

أَوْ  حٌ أَْو ُخدُوٌشَعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َسأَلَ َولَُه ِغًنى َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة َوِفي َوْجهِِه كُُدو
  ُخُموٌش ِقيلَ َوَما ِغَناهُ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ خَْمُسونَ ِدْرَهًما أَْو ِقيَمتَُها ِمَن الذََّهبِ

  َحكِيُم ْبُن ُجبَْيرٍ َمْتُروٌك

الَْحجَّاجِ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالَمِ ْبُن حَْربٍ َعنِ -٢٠٠٥
  َها ِمَن الذََّهبَِسْعٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ َعِليا َوَعْبَد اِهللا قَاالَ الَ َتِحلُّ الصََّدقَةُ ِلَمْن لَُه َخْمُسونَ ِدْرَهًما أَْو ِقيَمُت

  باب تعجيل الصدقة قبل احلول
دٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َيعِيَش ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِيا -٢٠٠٦

 عليه ُسولُ اهللاِ صلى اهللاُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْسَحاَق َعْن أَبِي الزِّنَاِد َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ أََمَر َر
َرسُولُ اهللا صلى اهللا عليه  وسلم بِالصََّدقَِة فَِقيلَ لَُه َمَنَع اْبُن َجِميلٍ َوَخاِلُد ْبُن الَْولِيِد وَالَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَقَالَ

مَّا َخاِلٌد فَإِنَّكُْم َتظِْلُمونَ خَاِلًدا قَِد احَْتَبَس أَْدَراَعُه وسلم َما َنقَمَ اْبُن َجمِيلٍ إِالَّ أَنَُّه كَانَ فَِقًريا فَأَغَْناُه اللَُّه َوَرسُولُُه َوأَ
  َوأَْعُبَدُه ِفي َسبِيلِ اِهللا َوأَمَّا الَْعبَّاُس فَهَِي َعلَيَّ َوِمثْلَُها َمَعَها ِهَي لَُه

  َحمٍَّد الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا شََبابَةَُحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّْندَِليُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُم -٢٠٠٧

ْن أَبِي الزَِّناِد َعنِ اَألْعَرجِ َعْن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء َع
صلى اهللا عليه وسلم ُعَمَر َساِعًيا َعلَى الصََّدقَِة فََمَنَع اْبُن َجمِيلٍ َوخَاِلُد ْبُن الْوَِليِد وَالَْعبَّاسُ  أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ



كُْم َتظِْلُمونَ خَاِلٌد فَإِنَّ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما َيْنِقُم اْبُن َجِميلٍ إِالَّ أَنْ َيكُونَ فَِقًريا فَأَغَْناُه اللَُّه َوأَمَّا
ه وسلم فَهَِي َعلَيَّ َوِمثْلَُها َخاِلًدا َوقَِد اْحتََبَس أَْدَراَعُه َوأَعَْتاَدُه ِفي َسبِيلِ اِهللا َوأَمَّا الَْعبَّاُس فََعمُّ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا علي

  ِصْنُو اَألبِ َمَعَها ، ثُمَّ قَالَ أََما َشعَْرَت أَنَّ َعمَّ الرَُّجلِ ِصْنُو أَبِيِه أَْو
ْبُن اَألْسَوِد ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َرَجاٍء الُْمَسيَُّب -٢٠٠٨

َتْيَبةَ َعْن ُحَجيَّةَ ْبنِ َعِديٍّ َعْن َعِليٍّ أَنَّ َعبَّاًسا َسأَلَ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن زَكَرِيَّا َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ ِدينارٍ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُع
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَيَُعجِّلُ َزكَاةَ مَاِلِه قَْبلَ َمِحلَِّها فََرخَّصَ لَُه ِفي ذَِلَك

ا َسِعيدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن زَكَرِيَّا بَِهذَا أَنَّ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََن -٢٠٠٩
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّا قَْد أََخذَْنا ِمَن الَْعبَّاسِ َصَدقَةَ الَْعامِ َعاَم األَوَّلِ

  َخالَفَُه إِسَْرائِيلُ فَقَالَ َعْن ُحْجرٍ الَْعَدوِيِّ َعْن َعِليٍّ
َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ َحدَّثََنا ُمَحْمدْ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ السَّلُوِليُّ ،  -٢٠١٠

 عليه وسلم ِلُعَمَر إِنَّا قَْد أََخذَْنا ِمَن َعْن َحجَّاجِ ْبنِ ِدينَارٍ َعْن ُحْجرٍ الَْعدَوِيِّ َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا
  الَْعبَّاسِ زَكَاةَ الَْعامِ َعاَم اَألوَّلِ

 َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُنَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا َوِليدُ ْبُن  -٢٠١١
ليه وسلم قَالَ َيا ُعمَُر ْبُن زَِياٍد َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعنِ الَْحكَمِ َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ َعْن طَلَْحةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا ع

  ِمَن الَْعبَّاسِ َصَدقَةَ َماِلِه ِلَسَنَتيْنِأََما َعِلْمَت أَنَّ َعمَّ الرَُّجلِ ِصْنُو أَبِيِه إِنَّا كُنَّا احَْتْجَنا إِلَى مَالٍ فََتَعجَّلَْنا 
  اْخَتلَفُوا َعلَى الَْحكَمِ ِفي إِْسَناِدِه وَالصَِّحيُح َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُمسِْلمٍ ُمْرَسلٌ

دِ ْبنِ َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّ -٢٠١٢
 َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ ْبُن َعْبِد السَّالَمِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا َعنِ الَْحكَمِ

ُعَمَر َساِعًيا قَالَ فَأََتى الْعَبَّاسَ َيطْلُُب َصَدقَةَ َماِلِه قَالَ فَأَغْلَظَ لَُه الَْعبَّاُس فََخَرجَ َبَعثَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فََنا َزكَاةَ مَاِلِهإِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخبََرُه قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ الَْعبَّاَس قَْد أَْسلَ

  الَْعاَم وَالَْعاَم الُْمقْبِلَ
َحدَّثََنا أَُبو ُخرَاَسانَ ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ الَْمِطريِيُّ ، قَاالَ  -٢٠١٣

َوقَالَ الَْمِطريِيُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ  -ِليٍّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعنِ الَْحكَمِ السَّكَنِ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا مِْنَدلُ ْبُن َع
فََرَجَع َوُهوَ  ُعَمَر َعنِ الَْحكَمِ َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبَعث ُعَمَر َعلَى الصََّدقَِة

أَبِيِه إِنَّ  الَ إِنَُّه َمَنعَنِي َصَدقََتُه فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيا ُعَمُر أََما َعِلْمَت أَنَّ َعمَّ الرَُّجلِ ِصْنُوَيْشكُو الْعَبَّاَس فَقَ
  الَْعبَّاَس أَْسلَفََنا َصَدقَةَ َعاَمْينِ ِفي َعامٍ

  مََّد ْبَن ُعَبْيدِ اِهللا َواللَُّه أَْعلَُمكَذَا قَالَ ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َوإِنََّما أََراَد ُمَح

أَُبو َداُوَد َعْن َشرِيكٍ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ أََباٍن ، َحدَّثََنا -٢٠١٤
بِي َراِفعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَ ُعَمَر َساِعًيا َوكَانَ َبْيَنُه َوَبْينَ َعْن إِْسَماِعيلَ َعْن ُسلَْيَمانَ اَألحَْولِ َعْن أَ

اَم  أَْسلَفََنا َصَدقَةَ الَْعامِ َعالَْعبَّاسِ َشْيٌء فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أََما َعِلْمَت أَنَّ َعمَّ الرَُّجلِ ِصْنُو أَبِيِه إِنَّ الَْعبَّاَس
  األَوَّلِ



َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ْبُن َيْعلَى ،  -يعين اْبُن فَرُّوخٍ  -َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ  -٢٠١٥
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتمَْرٍة فَإِنََّها  َحدَّثََنا أَُبو الزِّنَاِد َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ

  َتُسدُّ ِمَن الَْجاِئعِ َما َتُسدُّ ِمَن الشَّبَْعاِن
ٌك َعْن أَبِي َحْمَزةَ َعْن َعاِمرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َشرِي -٢٠١٦

 َتلَى َهِذِه اآلَيةَ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ ِفي الْمَالِ َحقًّا ِسَوى الزَّكَاِة ، ثُمَّ
  إىل آِخرِ اآليَِة} لَْيَس الْبِرَّ أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم{

 فَاِطَمةَ ثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ ْبُن أَبِي ُمزَاِحمٍ أَُبو َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن َرُجلٍ َعْن َعاِمرٍ َعْنَحدَّ -٢٠١٧
  بِْنِت قَْيسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

دَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َح -٢٠١٨
أَْو َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي َعْمرِو ْبنِ َحمَاسٍ  -زَْيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن أَبِي َعْمرِو ْبنِ َحمَاسٍ 

ُت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ بِيِه قَالَ كُْنُت أَبِيُع اُألْدَم َوالْجِعَاَب فََمرَّ بِي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاب فَقَالَ ِلي أَدِّ َصَدقَةَ َماِلَك فَقُلَْعْن أَ -
  إِنََّما ُهَو ِفي اُألْدمِ قَالَ قَوِّْمُه ، ثُمَّ أَْخرِجْ َصَدقَتَُه

  عن اخليل والرقيقباب زكاة مال التجارة وسقوطها 
، َحدَّثََنا ،  أَْخبََرنِي أَْحَمُد ْبُن َعْبَدانَ الشَِّريازِيُّ ِفيَما كََتبَ إِلَيَّ أَنَّ ُمحَمََّد ْبَن ُموَسى الَْحارِِثيَّ َحدَّثَُهْم -٢٠١٩

اِإلْصطَْخرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف َعْن غُوَرِك ْبنِ إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َبْحرٍ الِْكْرمَانِيُّ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َحمَّاٍد 
ه وسلم ِفي الْخَْيلِ الْحِِْصَرمِ أَبِي َعْبِد اِهللا َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا علي

  السَّاِئَمِة ِفي كُلِّ فََرسٍ ِديَناٌر
  بِِه غُوَرٌك َعْن َجْعفَرٍ َوُهَو ضَِعيٌف جِدا َوَمْن ُدوَنُه ُضعَفَاُءَتفَرََّد 

ْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمَعلَّى الشُّونِيزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا َي -٢٠٢٠
نَّا قَْد أََصبَْنا ي إِْسحَاَق َعْن َحارِثَةَ ْبنِ ُمضَرِّبٍ قَالَ إِنَّ قَْوًما ِمْن أَْهلِ ِمْصرَ أَتَْوا ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ فَقَالُوا إِإِسَْراِئيلُ َعْن أَبِ

َحتَّى أَسَْتِشَري فََشاَورَ أَْصحَاَب ُمَحمَّدٍ صلى  كَُراًعا َوَرِقيقًا وَإِنَّا ُنِحبُّ أَنْ ُنَزكَِّيُه قَالَ َما فََعلَُه صَاِحَباَي قَْبِلي ، َوالَ أَفَْعلُُه
ُهَو َحَسٌن إِنْ لَْم َيكُْن اهللا عليه وسلم فَقَالُوا َحَسٌن َوَسكََت َعِليٌّ فَقَالَ أَالَ تََتكَلَُّم َيا أََبا َحَسنٍ فَقَالَ قَْد أََشارُوا َعلَْيَك َو

الَ فَأََخذَ ِمَن الرَِّقيقِ َعْشَرةَ الدََّراِهمِ َوَرَزقَُهْم َجرِيَبْينِ ِمْن ُبرٍّ كُلَّ َشْهرٍ وَأََخذَ ِمنَ جِْزَيةً َراِتَبةً ُيْؤَخذُونَ بَِها َبْعَدَك قَ
قََها ثَمَانَِيةَ أَْجرَِبةٍ َدَراِهَم َوَرَز الْفََرسِ َعْشَرةَ َدَراِهمِ َوَرَزقَُه َعْشَرةَ أَْجرَِبٍة ِمْن َشِعريٍ كُلَّ َشْهرٍ وَأََخذَ ِمَن الَْمقَارِيِف ثََمانَِيةَ

  هْرٍِمْن َشِعريٍ كُلَّ َشْهرٍ وَأََخذَ ِمَن الْبََراِذينِ خَْمَسةَ َدرَاِهَم َوَرَزقََها َخْمَسةَ أَجْرَِبٍة ِمْن َشِعريٍ كُلَّ َش
  اجِ َوَما ُنْرَزُق َعلَْيهَاقَالَ أَُبو إِْسحَاَق فَلَقَْد رَأَْيُتَها جِْزَيةً تُْؤَخذُ ِمْن أَْعِطيَاِتَنا زََمانَ الَْحجَّ

  قَالَ الشَّْيُخ الُْمقْرُِف ِمَن الَْخْيلِ ُدونَ الَْجوَاِد

و َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعْبِد الْجَبَّارِ ، َحدَّثََنا أَُب -٢٠٢١
ُعَمَر فَقَالُوا إِنَّا الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َحارِثَةَ قَالَ َجاَء نَاٌس ِمْن أَْهلِ الشَّامِ إِلَى َعْبُد 

لَُه صَاِحَباَي قَْبِلي فَأَفَْعلُُه فَاْسَتشَاَر أَْصَحابَ أََصْبَنا أَمَْواالً َخْيالً َوَرِقيقًا ُنِحبُّ أَنْ َيكُونَ لََنا ِفيَها َزكَاةٌ وَطَُهوٌر فَقَالَ َما فََع
  رَاِتبَةًالنَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم َوِفيهِْم َعِليٌّ فَقَالَ ُهَو َحَسٌن إِنْ لَْم َتكُْن جِْزَيةً ُيْؤَخذُونَ بَِها ِمْن َبْعِدَك 



ملُحَارِبِي ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ا -٢٠٢٢
ِقيقِ َولَْيَس أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعاِصمٍ َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعفَْوُت لَكُْم َعنِ الْخَْيلِ وَالرَّ

  ِمئََتْينِ َزكَاةٌِفيَما ُدونَ الْ

دَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َمْوَهبٍ ، َح -٢٠٢٣
اِد َعنِ اَألعَْرجِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِي الزَِّن

  عليه وسلم لَْيَس ِفي الَْخْيلِ َوالرَِّقيقِ َصَدقَةٌ إِالَّ أَنَّ ِفي الرَِّقيقِ َصَدقَةَ الِْفطْرِ
ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ َحدَّثََني َعمِّي أْخبََرنِي َمْخَرَمةُ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْب -٢٠٢٤

لَْيَس ِفي الْعَْبِد  ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك قَالَ َسِمْعُت أََبا ُهَريَْرةَ َيقُولُ َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
  َصَدقَةٌ إِالَّ َصَدقَةُ الِْفطْرِ

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ رِْشِديَن ،  -٢٠٢٥
َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه  َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن َيزِيَد َحدَّثَنِي َجْعفَُر ْبُن َربِيَعةَ َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك

  وسلم قَالَ الَ َصَدقَةَ َعلَى الرَُّجلِ ِفي فََرِسِه ، َوالَ ِفي َعْبِدهِ إِالَّ زَكَاةَ الِْفطْرِ
، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَْحَمدَ الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى  -٢٠٢٦/١

َس َعلَى الَْمْرِء زَْيٍد قال أْخَبرَنِي َمكُْحولٌ َعْن ِعَراِك ْبنِ مَاِلٍك َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْي
  وَِليَدتِِهالُْمْسِلمِ َصَدقَةٌ ِفي فََرِسِه ، َوالَ ِفي َعْبِدِه ، َوالَ 

  م ِمثْلَُهقَالَ أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد َوَحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل -٢٠٢٦/٢
  ى ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ،َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َحبِيُب ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َداُوَد الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُموَس -٢٠٢٧

اهِيَم ْبنِ ُخبَْيبِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر َمْرَوانُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ سَْعِد ْبنِ َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ قَالَ َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن إِبَْر
نِ َسُمَرةَ ْبنِ جُْنُدبٍ َعْن ُخبَْيبِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ َعْن أَبِيِه ْبنِ َسُمَرةَ ْبنِ جُْنُدبٍ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ سَْعِد ْب

 أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ َرُسولَ اِهللاَعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ِمْن َسُمَرةَ ْبنِ جُْنُدبٍ إِلَى َبنِيِه َسالٌَم َعلَْيكُْم 
يُد َبْيَعُهْم فَكَانَ َيأْمُُرَنا أَنْ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيأْمُُرَنا بَِرِقيقِ الرَُّجلِ أَوِ الْمَْرأَِة الَِّذيَن ُهْم ِتالٌَد لَُه َوُهْم َعَملَةٌ الَ يُرِ

  لرَِّقيقِ الَِّذي ُيَعدُّ ِللَْبيْعِالَ ُنْخرَِج َعنُْهْم ِمَن الصََّدقَِة َشيْئًا َوكَانَ َيأْمُُرَنا أَنْ ُنخْرَِج ِمَن ا
  باب يف قدر الصدقة فيما أخرجت األرض وخرص الثمار

ِد ْبنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ النَّقَّاشِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَّ -٢٠٢٨
ْعَتِمرِ َعْن دَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن ُموَسى الطَّلِْحيُّ ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر ْبُن الُْمرِْشِديَن ، َح

  إِبَْراهِيَم َعنِ اَألْسوَِد

اقِ النَِّساِء اثَْنَتا َعَشَرةَ أُوِقيَّةً اُألوِقيَّةُ أَْرَبعُونَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت جََرِت السُّنَّةُ ِمْن َنبِيِّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َصَد
لَْجنَاَبِة صَاٌع وَالُْوُضوُء ِدْرَهًما فَذَِلَك ثََماُنونَ َوأَْرَبُعِمئٍَة َوجََرِت السُّنَّةُ ِمْن نَبِيِّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الُْغْسلِ ِمَن ا

أَْرطَالٍ َوَجَرتِ السُّنَّةُ ِمْن َنبِيِّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفيَما أَخَْرَجِت اَألْرُض الِْحْنطَةُ وَالشَِّعريُ  رَطْالِن َوالصَّاُع ثََمانَِيةُ
  َجَرتْ بِِه السُّنَّةُ عِ الَِّذيَوالزَّبِيُب وَالتَّْمُر إِذَا َبلَغَ َخْمَسةَ أَْوُسقٍ الَْوْسُق ِستُّونَ َصاًعا فَذَِلكَ ثَالَثُِمئَِة َصاعٍ بَِهذَا الصَّا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد غَْيرُ َصاِلحِ ْبنِ ُموَسى الطَّلِْحيِّ َوُهَو َضِعيُف الَْحِديِث



َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيدٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ َوْهبٍ الْبُْندَاُر ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن إِْسَحاقَ اَألْنصَارِيُّ ، -٢٠٢٩
ِت السُّنَّةُ ِمْن َرُسولِ الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُموَسى َعْن َمْنصُورٍ َعْن إِْبَراِهيَم َعنِ اَألْسَوِد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َجَر

اقٍ َزكَاةٌ وَالَْوْسُق ِستُّونَ َصاًعا فَذَِلَك ثَالَثُِمئَِة صَاعٍ ِمَن اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّهُ لَْيَس ِفيَما ُدونَ خَْمَسِة أَْوَس
  الِْحْنطَِة وَالشَِّعريِ َوالتَّْمرِ َوالزَّبِيبِ َولَْيَس ِفيَما أَْنَبَتتِ اَألْرُض ِمَن الَْخِضرِ زَكَاةٌ

قَ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الشَِّريازِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن ُموَسى ْبنِ إِْسَحا -٢٠٣٠
ْحَيى َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َسعِيٍد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َي

لَ قَالَ َرسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ أَوَاقٍ َصَدقَةٌ َولَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ ذَْودٍ الُْخْدرِيِّ قَا
  َصَدقَةٌ ، َوالَ ِفيَما ُدونَ َخْمَسةِ أَْوسَاقٍ َصَدقَةٌ َوالَْوْسُق ِستُّونَ َصاعًا

دَّثََنا َيْحَيى ْبُن الُْمِغَريِة أَُبو َسلََمةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َناِفعٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َح -٢٠٣١
ْو َعثَرِيا الً أَوْ َسْيالً أََعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما كَانَ بَْع

  فَِفي كُلِّ َعْشَرٍة وَاِحٌد
َحدَّثََنا َعمِّي أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ،  -٢٠٣٢

ِه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََرَض ِفيَما َسقَِت السََّماُء وَاَألْنهَارُ ُيوُنُس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن سَاِلمٍ َعْن أَبِي
  َوالُْعُيونُ َوكَانَ َعثَرِيا الُْعْشَر َوَما سُِقَي بِالنَّْضحِ نِْصَف الُْعشْرِ

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ أَْخبََرنِي َيزِيدُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، -٢٠٣٣
َرَض ِفي الَْبْعلِ ْبُن أَبِي َحبِيبٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَ

  ْنهَاُر َوالُْعُيونُ الُْعْشَر َوِفيَما ُسِقيَ بِالنَّْضحِ نِْصَف الُْعشْرَِوفيَما َسقَِت السََّماُء َواَأل

  الَْماَء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ قَالَ َسِمْعُت الرَّبِيَع َيقُولُ َسِمْعُت الشَّاِفِعيَّ َيقُولُ الْبَْعلُ الَِّذي َبلََغتْ أُصُولُُه -٢٠٣٤
َر ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّ -٢٠٣٥

  َعْن ُعَمَر قَالَ ِفيَما َسقَِت السََّماُء َواَألْنَهاُر َوالُْعُيونُ الُْعْشُر َوَما سُِقَي بِالرَِّشاِء نِْصُف الُْعشْرِ
جَُرْيجٍ أَْخبَرَنِي ُموَسى  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ أَْخبََرَنا اْبُن -٢٠٣٦

لِ الَْيَمنِ إِلَى الْحَارِثِ ْبنِ َعْبِد كَالَلٍ ْبُن ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كََتَب َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى أَْه
َر َوَهْمَدانَ إِنَّ َعلَى الُْمْؤِمنَِني َصَدقَةَ الْعَقَارِ ُعْشُر َما سَقَى الَْع ْيُن َوَسقَِت السََّماُء َوَعلَى َما َوَمْن َمَعُه ِمَن الَْيَمنِ ِمْن َمَعاِف

  َسقَى الْغَْرُب نِْصُف الُْعشُرِ
و ْبُن الَْحارِِث ثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َعْمُرَحدَّ -٢٠٣٧

ليه وسلم قَالَ ِفيَما سَقَِت اَألْنهَارُ قال َحدَّثَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع جَابَِر ْبَن َعْبدِ اهللاِ َيذْكُرُ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع
  َوالُْعُيونُ الُْعْشُر َوِفيَما ُسِقَي بِالسَّانَِيةِ نِْصُف الُْعشْرِ

اُد دَّثََنا َعبََّحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َح -٢٠٣٨
لَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ْبُن الَْعوَّامِ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُس

ْهلٍ َعْن أَبِيِه قَالَ أََمَر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِصَدقَةٍ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َس
فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َجاَء  -قَالَ ُسفَْيانُ َيْعنِي الشِّيصَ  -فََجاَء َرُجلٌ ِمْن َهذَا الَّسْخلِ بِكََباِئَس 



قَالَ َونََهى } َوالَ َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنهُ ُتْنِفقُونَ{إِالَّ ُنِسَب إِلَى الَِّذي َجاَء بِِه فَنََزلَْت بَِهذَا َوكَانَ الَ َيجِيُء أََحدٌ بَِشْيٍء 
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الُْجْعرُورِ َولَْوِن الْحَُبْيقِ أَنْ ُيْؤَخذَا ِفي الصََّدقَِة

  رِ الَْمِديَنِة َوقَالَ ُيوُسُف إِالَّ َنَسُبوُهقَالَ الزُّْهرِيُّ لَْوَنْينِ ِمْن َتْم

  وَاِسِطيُّ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُهَحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْعَبَّاسِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ الْ -٢٠٣٩
ِد ْبنِ زِيَاٍد الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوَحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَّ -٢٠٤٠

أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلِ  َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ َعْن: َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، قَاالَ 
الُْحَبْيقِ قَالَ كَانَ ْبنِ ُحَنْيٍف َعْن أَبِيِه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن لَْوَنْينِ ِمَن التَّْمرِ الُْجْعرُورِ َولَْوِن 

َوالَ َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنهُ {ُنُهوا َعْن لَْوَنْينِ ِمَن التَّْمرِ َونََزلَْت النَّاُس َيَتَيمَُّمونَ َشرَّ ِثمَارِِهْم فَُيْخرِجُوَنَها ِفي الصََّدقَِة فَ
  }ُتْنِفقُونَ

  جِْلسَِوقَالَ ُيوُسُف قَالَ ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ ُسلَْيَمانُ قَالَ َعْن أَبِيِه َوقَْد قَالَُه َمْن كَانَ َمَعُه ِفي الَْم
  َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ كَِثريٍ َوأَْرَسلَُه َعْنُه غَْيُرُه َوَصلَُه أَُبو الْوَِليِد

إِْبَراِهيَم ، َوُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِعيَسى الْبِرِْتيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن  -٢٠٤١
 ْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلٍ قَالَ كَانَ النَّاُس يََتَيمَُّمونَ َشرَّ ِثَمارِِهْمَحدَّثََنا ُسلَ: ْبُن كَِثريٍ ، قَاالَ 

  َعْن أَبِيِه والََوُيْخرِجُوَنَها ِفي الصََّدقَِة فََنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن لَْوَنْينِ ، ثُمَّ ذَكََر َنحَْوُه َولَمْ َيقُ
  أَْرَسلَُه ُمْسِلٌم ، َوُمَحمَّدُ ْبُن كَِثريٍ

ُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ سَِعيُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَحَْمَد الْحَنَّاطُ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْب -٢٠٤٢
الَْيْحُصبِيُّ أَنَُّه َسِمعَ الزُّْهرِيَّ َيقُولُ َحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ ْبُن سَْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ِفي َهِذِه اآلَيةِ  أَخَْبرَنِي َعْبُد الَْجلِيلِ ْبُن ُحَمْيٍد

ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه قَالَ ُهَو الْجُْعُروُر َولَْونُ اْبنِ احلَُبْيقٍ فَأََبى َر} َوالَ َتَيمَُّموا الْخَبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{الَِّتي قَالَ اللَُّه 
  وسلم أَنْ َيقَْبلَُهَما ِفي الصََّدقَِة

ي َعْبُد الرَّْحَمنِ بُْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن ُمحَمٍَّد َحدَّثَنِ -٢٠٤٣
 َحدَّثََنا اْبُن ِشهَابٍ الزُّْهرِيُّ َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَِسيٍد قَالَ أََمرَنِي َرسُولُ اِهللا َعْبِد الْعَزِيزِ اَألَماِميُّ ،

  النَّْخلِ َتْمرًا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ أَْخرَِص أَْعنَاَب ثَِقيفٍ َخْرَص النَّْخلِ ، ثُمَّ ُتؤَدَّى َزكَاُتُه َزبِيًبا كََما ُتَؤدَّى َزكَاةُ
  مَةََخالَفَُه الَْواِقِديُّ رََواُه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ فَزَاَد ِفي اِإلْسنَاِد الِْمْسَوَر ْبَن َمْخَر

َنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثَ -٢٠٤٤
  اِهللا ْبنِ ُمسِْلمٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَسِيٍد
ِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ َعْن قَالَ الَْواِقِديُّ َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعي

 تَُؤدَّى َزبِيًبا َعتَّابِ ْبنِ أَِسيٍد قَالَ أََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنْخرَِص أَْعنَاَب ثَِقيٍف كََخْرصِ النَّْخلِ ، ثُمَّ
  كََما ُتَؤدَّى َزكَاةُ النَّْخلِ َتْمرًا

َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، : ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الصَّوَّاِف َوأَُبو َبكْرٍ الشَّافِِعيُّ ، قَاالَ َحدَّ -٢٠٤٥
ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَسِيدٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسعِيِد 

لْعَزِيزِ ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّفَّارِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َصاِلحٍ ِكيلََجةُ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ا



ْبنِ إِْسحَاَق َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَِسيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ  بِْشُر ْبُن مَْنُصورٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  لنَّْخلِ َتمْرًاصلى اهللا عليه وسلم أََمَر بِخَْرصِ الْعَِنبِ كََما ُتْخَرُص النَّْخلُ فَُتْؤَخذُ َزكَاُتُه زَبِيًبا كََما ُتْؤَخذُ َصَدقَةُ ا

الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َعنِ  َبَعُهَما ُمَحمَُّد ْبنُ َصاِلحٍ التَّمَّاُر َواْبُن أَِخي الزُّهْرِيِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َوَرَواهُ الَْواِقِديُّ َعْن َعْبِدَتا
  بِ ْبنِ أَسِيٍدالزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ َعْن َعتَّا

دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الِْمصْرِيِّ ، َحدَّثََنا ِمقَْداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن نِزَارٍ ، َح -٢٠٤٦
ابِ ْبنِ أَِسيٍد أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َصاِلحٍ التَّمَّاُر َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعتَّ

  لنَّْخلِ َتمْرًاِفي َزكَاِة الْكَْرمِ إِنََّها ُتْخَرُص كََما ُتخَْرُص النَّْخلُ ، ثُمَّ ُتَؤدَّى زَكَاُتُه َزبِيًبا كََما ُتَؤدَّى َزكَاةُ ا
  نِ صَاِلحٍ َعنِ الزُّْهرِيَِّتاَبَعُه َعْبدُ اهللاِ ْبُن َناِفعٍ َعْن ُمَحمَِّد ْب

الصَّاِئغُ َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ  -٢٠٤٧
رََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِلحٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعنِ اْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الُْمزَنِيُّ قَالَ قَالَ الشَّافِِعيُّ أَْخَب

  َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَِسيدٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي َزكَاِة الْكَْرمِ ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه سََواًء

: ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ اَألْزِديُّ َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٠٤٨
ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ْن َسِعيِد َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ َحدَّثََني َعْبدُ اهللاِ ْبُن َناِفعٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ صَاِلحٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َع

  ْمَعتَّابِ ْبنِ أَِسيٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْبَعثُ َعلَى النَّاسِ َمْن َيْخُرُص كُُروَمُهْم َوِثمَاَرُه
ثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الصَّقْرِ ، َحدَّ -٢٠٤٩

َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ قال َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن صَاِلحٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ : إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، قَاالَ 
  لنَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم أََمَرهُُ أَنْ ُيْخَرصَ الْعَِنُب زَبِيًبا كََما ُيْخَرُص التَّمُْرالُْمسَيَّبِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَسِيٍد أَنَّ ا

ُد ْبُن سَابِقٍ ، قُرَِئ َعلَى َعْبد اهللا ْبنِ ُمحََمْد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ أَُبو َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٠٥٠
 َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه ا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ أَفَاَء اللَُّه َخيَْبَر َعلَى َرسُوِلِه فَأَقَرَُّهْمَحدَّثََن

ثُمَّ قَالَ َيا َمْعَشَر الَيهُوَد أَْنُتْم أَْبَغُض الَْخلْقِ إِلَيَّ وسلم َوَجَعلََها َبْيَنُه َوَبيَْنُهْم فََبَعثَ َعْبدَ اهللاِ ْبَن َروَاَحةَ فَخََرَصَها َعلَْيهِْم ، 
َرْصُت ِعْشرِيَن أَلَْف َوْسقٍ ِمْن قََتلُْتْم أَنْبَِياَء اِهللا َوكَذَبُْتْم َعلَى اِهللا َولَْيَس َيْحِملُنِي بُْغِضي إِيَّاكُْم أَنْ أَِحيَف َعلَْيكُْم قَْد َخ

  لَكُْم َوإِنْ أََبْيُتْم فَِلي قَالُوا بَِهذَا قَاَمِت السََّماَواُت َواَألْرُض قَدْ أََخذَْناَها قَالَ فَاخُْرُجوا َعنَّاَتْمرٍ فَإِنْ ِشئُْتْم فَ

ْنِذرِ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن ُمَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الصَّقْرِ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الْ -٢٠٥١
َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ قال َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن صَاِلحٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ : إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، قَاالَ 

  َمَر أَنْ ُيْخَرَص الِْعَنبُ َزبِيًبا كََما ُيْخَرُص التَّمُْرالُْمسَيَّبِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَسِيٍد أَنَّ النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم أَ
ُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوَحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٠٥٢

أْنَ َخيَْبَر ُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت َوِهيَ َتذْكُرُ َشزَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْب
ِطيُب أَوَّلُ الثََّمَرِة قَْبلَ أَنْ قَالَْت َوكَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيبَْعثُ اْبَن رََواَحةَ إِلَى الَْيُهوِد فََيْخُرُص النَّْخلَ ِحَني َي

صِ َوإِنََّما كَانَ أَْمُر َرسُولِ اهللاِ ُيْؤكَلَ ِمنَْها ، ثُمَّ ُيخَيُِّر َيُهودَ أَيَأُْخذُوَنَها بِذَِلَك الَْخْرصِ أَْو َيْدفَُعوَنَها إِلَْيهِْم بِذَِلَك الَْخْر
  كَاةُ قَْبلَ أَنْ ُتؤْكَلَ الثَِّماُر َوتُفَرََّقصلى اهللا عليه وسلم بِالَْخْرصِ ِلكَْي ُتْحَصى الزَّ



َوَمْعَمٌر َوُعقَْيلٌ َعنِ َرَواهُ َصاِلُح ْبُن أَبِي اَألْخَضرِ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعنِ اْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َوأَْرَسلَُه َماِلٌك 
  ليه وسلمالزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ع

َنا َحجَّاجُ ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َمِعنيٍ ، َحدَّثَ -٢٠٥٣
  نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُهَعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ أُْخبِْرُت َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َع

دَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي َعْبُد الْجَبَّارِ ْبُن سَِعيٍد َح -٢٠٥٤
لِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّهِ َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى َصَدقَةَ قَالَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ سَْه

َحثَْمةَ قَْد َزادَ اهللا عليه وسلم بََعثَُه َخارًِصا فََجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنَّ أََبا 
صِ فَقُلُْت الَْخْرصِ فََدَعاُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اْبَن َعمَِّك َيْزُعُم أَنََّك زِْدَت َعلَْيِه ِفي الَْخْر َعلَيَّ ِفي

اهللا عليه وسلم قَْد َزاَدَك اْبُن  َيا َرسُولَ اِهللا لَقَْد َتَركْتُ لَُه قَْدَر ُخْرفَِة أَْهِلِه َوَما ُيطِْعُم الَْمَساِكَني فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى
  َعمَِّك َوأَْنَصَف

  باب احلث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها
 الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد -٢٠٥٥

نِ الْبََراِء قَالَ َجاءَ يَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ قَالَ َحدَّثَنِي طَلَْحةُ ْبُن ُمصَرٍِّف َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوَسَجةَ َعِع
َوُيَباِعُدنِي ِمَن النَّارِ قَالَ لَِئْن كُْنتَ َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ُدلَّنِي َعلَى َعَملٍ ُيقَرُِّبنِي ِمَن الَْجنَِّة 

ْيسََتا َواِحًدا قَالَ الَ ِعْتُق الرقَبةِ أَقْصَْرَت الُْخطَْبةَ لَقَْد أَعَْرْضَت الَْمسْأَلَةَ أَْعِتقِ النََّسَمةَ َوفُكَّ الرَّقََبةَ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا أََولَ
َك قََبِة أَنْ ُتِعَني ِفي ثََمنَِها وَالْمِْنَحةُ الَْوكُوُف َوالْفَْيُء َعلَى ِذي الرَِّحمِ الظَّاِلمِ فَإِنْ لَْم ُتِطْق ذَِلأَنْ ُتفْرَِد بِِعْتِقَها َوفَكُّ الرَّ
  فَكُفَّ ِلسَاَنَك إِالَّ ِمْن َخيْرٍ

َيقُولُ َجاَء ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ فََسأَلَُه َعْن َهذَا  َحدَّثََنا َعِليٌّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد قَالَ َسِمْعتُ أََبا أَْحَمَد الزَُّبْيرِيَّ -٢٠٥٦
  الَْحِديِث وَأََنا حَاِضرٌ أَْو قَالَ َجاءَنِي ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ فََسأَلَنِي َعْن َهذَا الَْحِديِث

َواَدةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد َعْن ِعيَسى ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َس -٢٠٥٧
  َعْبِد الرَّْحَمنِ بَِهذَا َوَزاَد فَأَطِْعمِ الْجَاِئَع وَاْسقِ الظَّْمآنَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ

ا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََن -٢٠٥٨
َمنِ الَْبَغوِيُّ َوالَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد الَْعبَّاسِ أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َنْصرِ ْبنِ ُبجَْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد الرَّْح

وْلَى اْبنِ َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن إِْسحَاَق َعْن َيحَْيى ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َصْيِفيٍّ َعْن أَبِي َمْعَبٍد َم: َرانِيُّ ، قَاالَ الَْبْح
فَقَالَ تَأِْتي قَْوًما أَْهلَ ِكَتابٍ فَاْدعُُهْم إِلَى َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَ ُمَعاذًا إِلَى الَْيَمنِ 

افْتََرَض َعلَْيهِْم خَْمَس َصلَوَاٍت ِفي َشَهاَدةِ أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَنِّي َرُسولُ اِهللا فَإِنْ ُهْم أَطَاُعوَك ِلذَِلَك فَأَْعِلْمُهْم أَنَّ اللََّه 
هِْم وَُتَردُّ ْم أَطَاُعوكَ ِلذَِلَك فَأَْعِلْمُهْم أَنَّ اللََّه افْتََرَض َعلَْيهِْم َصَدقَةً ِفي أَْموَاِلهِمْ ُتْؤَخذُ ِمْن أَغْنَِياِئكُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة فَإِنْ ُه

  ومِ فَإِنََّها الَ ُتْحَجُبَعلَى فُقََراِئهِْم فَإِنْ ُهمْ أَطَاُعوَك ِلذَِلَك فَإِيَّاَك َوكََراِئَم أَمَْوالِهِْم وَاتَّقِ َدْعَوةَ الَْمظْلُ
  َوقَالَ َيْعقُوُب والَعبَّاُس ْبُن َيزِيَد فَإِنََّها لَْيَس َبْيَنَها َوَبْيَن اِهللا ِحَجاٌب

ةَ ، َحدَّثََنا َمَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب الرَُّخاِميُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْسلَ -٢٠٥٩
ى اْبنِ َعبَّاسٍ َيقُولُ َسِمْعُت اْبَن إِْسَماعِيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن َيحَْيى ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َصيِْفيٍّ أَنَُّه َسِمَع أََبا َمْعَبٍد َموْلَ



ْحَو الَْيَمنِ قَالَ لَُه إِنََّك َتقُْدُم َعلَى قَْومٍ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َعبَّاسٍ َيقُولُ لَمَّا َبَعثَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَعاذًا َن
َرَض َعلَْيهِْم خَْمَس َصلَوَاٍت ِفي فَلَْيكُْن أَوَّلَ َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه َتْوِحيُد اِهللا عز وجل فَإِذَا َعَرفُوا ذَِلَك فَأَخْبِْرُهْم أَنَّ اللََّه افَْت

ريِِهْم فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَِلكَ ْيلَِتهِْم َوأَخْبِْرُهْم أَنَّ اللََّه فََرَض َعلَْيهِمْ َزكَاةَ أَمَْواِلهِْم تُْؤَخذُ ِمْن غَنِيِّهِْم فَتَُردُّ َعلَى فَِقَيْوِمهِْم وَلَ
  فَُخذْ َوتََوقَّ كَرَاِئمَ أَْموَالِ النَّاسِ

َنا َعْبدُوُس ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمقَدَّمٍ َعْن أَْشَعثَ ْبنِ َسوَّارٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثَ -٢٠٦٠
َسَمَها ِمْن أَغْنَِيائَِنا فَقََعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َبَعثَ ِفيَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َساِعًيا فَأََخذَ الصََّدقَةَ 

  ِفي فُقََراِئَنا َوأََمَر ِلي بِقَلُوصٍ

َخاِلٍد اَألْحَمرُ  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو -٢٠٦١
يِه قَالَ َبَعثَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفيَنا َساِعًيا فَأََخذَ الصََّدقَةَ ِمْن َعْن أَْشَعثَ َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِ

  أَغْنَِياِئَنا فََردََّها ِفي فُقَرَاِئَنا َوكُْنُت غُالًَما يَِتيًما الَ َمالَ ِلي فَأَْعطَانِي قَلُوصًا
َوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعْمَرانَ الَْهْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعبَْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْمْر -٢٠٦٢

اةُ ِمْن قَالَ الَ َتخُْرُج الزَّكََحدَّثََنا سَوَّاُر ْبُن ُمصَْعبٍ َعْن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا 
  َبلٍَد إِلَى َبلَدٍ إِالَّ ِلِذي قَرَاَبٍة َمْوقُوٌف

َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن -٢٠٦٣
َحْضرَِميِّ َعْن زَِياِد ْبنِ الَْحارِِث الصَُّداِئيِّ قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو زَِياٍد َعْن زَِياِد ْبنِ ُنعَْيمٍ الْ

َجاَء تُ إِلَى قَْوِمي فََيْبَعثُ إِلَى قَْوِمي َجْيًشا فَقُلُْت َيا َرُسولَ اهللاِ احْبِْس جَْيَشَك فَأََنا لَكَ بِإِْسالَمِهِْم َوطَاَعتِهِْم َوكََتْب
لْ َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِمْ إِْسالَمُُهْم َوطَاَعُتُهْم فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا أََخا ُصَداٍء الُْمطَاَع ِفي قَْوِمِه قَالَ قُلُْت َب

صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اللََّه لَمْ يَْرَض ِفي  َوَهَداُهْم قَالَ ، ثُمَّ َجاَءُه َرُجلٌ َيسْأَلُُه َعنِ الصََّدقَاِت فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اِهللا
  َزاِء أَْعطَْيُتَكالصََّدقَاِت بُِحكْمِ َنبِيٍّ ، َوالَ غَْيرِِه حَتَّى جَزَّأََها ثَمَانَِيةَ أَْجَزاٍء فَإِنْ كُْنَت ِمْن أَْهلِ تِلَْك اَألْج

َمنِ ْبُن َسعِيِد ْبنِ َهاُرونَ أَْخبََرَنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ عَْبُد الرَّْح -٢٠٦٤
ثََنا أَُبو َمْسُعوٍد قَالَ ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ َعْن أَبِي ِسَناٍن َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضمَْرةَ َوأَْخَبَرَنا أَُبو َصاِلحٍ ، َحدَّ

ْهلِ الشَّامِ أََتْوا أَُبو َيْعقُوَب َعنِ اْبنِ َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َحارِثَةَ ْبنِ ُمضَرِّبٍ أَنَّ قَْوًما ِمْن أََوَحدَّثَنِي 
 -َزكَاةٌ َوطُهُوٌر فَقَالَ َما فََعلَُه َصاحَِباَي فَأَفَْعلُُه ُعَمَر فَقَالُوا إِنَّا أََصْبَنا أَمَْواالً َوَخْيالً َوَرِقيقًا وَإِنَّا ُنِحبُّ أَنْ َيكُونَ لََنا ِفيِه 

َعلُُه  فَاْسَتشَاَر النَّاَس فَكَانَ ِفيَمنِ اْسَتَشاَر َعلَيٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فَقَالَ َحَسٌن إِنْ  -قَالَ إِْسحَاُق َما فََعلَُه َمْن كَانَ قَْبِلي فَأَفْ
  قَالَ إِْسحَاُق إِنْ لَْم َيكُْن ُمَرتََّبةً ِلَمْن بَْعَدَك فََوَضَع َعلَى كُلِّ فََرسٍ دِيَنارًا -بَِها ِمْن بَْعَدَك  لَْم َتكُْن جِْزَيةً ُيْؤَخذُ

حَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ْسَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِ -٢٠٦٥
َرِقيقٍ فَقَالُوا ِلُعَمَر ْبنِ ، َحدَّثََنا أَُبو ِسَناٍن َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ قَالَ قَِدَم نَاٌس ِمْن أَْهلِ الشَّامِ بَِخْيلٍ َو

  َحتَّى أَْسأَلَ ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُهالَْخطَّابِ ُخذْ َصَدقَتََها فَقَالَ َما أَْعلَُم أََحًدا فََعلَُه قَْبِلي 

لُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ الْفَْض -٢٠٦٦
بِي الدَّرَْداِء قَالَ قَالَ أَُبو الدَّرَْداِء َيْرفَُع الَْحِديثَ قَالَ َما أََحلَّ اللَُّه ِفي ِكَتابِهِ َعاِصُم ْبُن َرَجاِء ْبنِ َحيَْوةَ َعْن أَبِيِه َعْن أَ



يا ، ثُمَّ َتالَ َهِذهِ للََّه لَْم َيكُْن َنِسفَُهَو َحالَلٌ َوَما َحرََّم فَُهَو َحَراٌم َوَما َسكََت َعْنُه فَُهَو َعاِفَيةٌ فَاقَْبلُوا ِمَن اِهللا َعاِفَيَتُه فَإِنَّ ا
  }َوَما كَانَ َربَُّك َنِسيا{اآلَيةَ 

  كتاب زكاة الفطر
، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبنُ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم ْبُن َعِتيقٍ الَْعْبِسيُّ بِِدَمْشَق -٢٠٦٧

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ  َمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الَْخْوالَنِيُّ َحدَّثَنِي سَيَّاُر ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الصََّدِفيُّ َعْن ِعكْرَِمةَُمَحمٍَّد الدِّ
َوطُْعَمةٌ ِللَْمَساِكنيِ َمْن أَدَّاَها قَْبلَ  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم زَكَاةُ الِْفطْرِ طُهَْرةٌ ِللصَّاِئمِ ِمَن اللَّْغوِ وَالرَّفَِث

  الصَّالَِة فَهَِي َزكَاةٌ َمقْبُولَةٌ َوَمْن أَدَّاَها َبْعَد الصَّالَِة فَهَِي َصَدقَةٌ ِمَن الصََّدقَاِت
  لَْيَس ِفيهِْم َمْجرُوٌح

ْبُن الْقَاِسمِ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ الُْمَعلَّى ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد أَْخبََرنِي الَْحَسُن -٢٠٦٨
يِّ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ َحدَّثََني أَبِي َوالَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ َعْن َعِل

صلى اهللا عليه وسلم  نِ َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ َعْن أَبِيِه َعْن َعِليٍّ أَنَّ َبْعَض الْبَاِدَيِة َجاُؤوا إِلَى َرسُولِ اِهللالُْحَسْي
َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ ُحرٍّ أَْو َعْبدٍ فَقَالُوا َهلْ َعلَْيَنا زَكَاةُ الِْفطْرِ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِهَي َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ 

  َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َشِعريٍ أَوْ أَِقٍط

رَّزَّاقِ أَْخَبرََنا الثَّْورِيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٢٠٦٩
ى كُلِّ ُمْسِلمٍ َبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِزكَاِة الْفِطْرِ َعلََعْن ُع

  ُحرٍّ َوَعْبٍد صَِغريٍ َوكَبِريٍ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَوْ َصاًعا ِمْن َشعِريٍ
ِد َماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ أَخَْبَرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا الثَّْورِيُّ َعْن ُعَبْيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْس -٢٠٧٠

  اِهللا وَاْبنِ أَبِي لَيْلَى َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ِمثْلَ َحدِيِث اْبنِ َزْنجََوْيِه سََواًء
ِلُك ْبنُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُمِحيُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َوقَالَ ِفيِه ِمَن الُْمْسِلِمَني َوكَذَِلكَ َرَواُه مَا َوكَذَِلَك َروَاُه َسِعيُد

ُعَمرِيُّ َوكَِثريُ ْبُن فَْرقٍَد َوُيوُنُس أََنسٍ َوالضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ َوُعَمُر ْبُن َناِفعٍ َوالُْمَعلَّى ْبُن إِْسَماعِيلَ َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر الْ
  ْبُن َيزِيَد َوُروَِي َعنِ اْبنِ َشوْذَبٍ َعْن أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ كَذَِلَك

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي :  االََحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميُّ وَأَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ ، قَ -٢٠٧١
الْفِطْرِ ِمْن  فَُدْيٍك َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََرَض َزكَاةَ

  َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَوْ َصاًعا ِمْن َشعِريٍ َرَمَضانَ َعلَى كُلِّ نَفْسٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني ُحرٍّ أَْو َعْبٍد َرُجلٍ أَوِ اْمرَأٍَة

مٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ السَّكَنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن جَْهَض -٢٠٧٢
َناِفعٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر قَالَ فََرَض َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َزكَاةَ  إِْسَماعِيلُ ْبُن َجْعفَرٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ

َوأََمَر بَِها أَنْ ريِ ِمَن الُْمْسِلِمَني الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ َعنِ الَْعْبِد وَالُْحرِّ َوالذَّكَرَِ األُْنثَى وَالصَِّغريِ َوالْكَبِ
  ُتَؤدَّى قَْبلَ ُخُروجِ النَّاسِ إِلَى الصَّالَِة

َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَحَْمُد ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، قَاالَ  -٢٠٧٣
عليه ، َحدَّثََنا أَْرطَاةُ َعنِ الُْمَعلَّى ْبنِ إِْسَماعِيلَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا ُشرَْيُح ْبُن يَزِيَد 



  ٍدوسلم بَِزكَاِة الْفِطْرِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَوْ َصاًعا ِمْن َشِعريٍ َعْن كُلِّ ُمْسِلمٍ َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ ُحرٍّ أَْو َعْب
نِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعالَثَةَ ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْب -٢٠٧٤

ِديَن ، َحدَّثََنا اْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ َعْن كَِثريِ َيحَْيى ْبُن ُبكَْيرٍ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن رِْش
َوعَْبٍد ِمَن  ْبنِ فَْرقٍَد َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ زَكَاةُ الِْفطْرِ َعلَى كُلِّ ُحرٍّ

  ْن َشِعريٍالُْمْسِلِمَني صَاٌع ِمْن َتْمرٍ أَوْ صَاٌع ِم

ْنَبلٍ ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، ََحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد السِّجِسَْتانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َح -٢٠٧٥
ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َصَدقَةَ الْفِطْرِ َعلَى كُلِّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ فََرَض َرُس

  ُمْسِلمٍ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ َوذَكََر الَْحِديثَ
ُد اِهللا ْبنُ أَْخَبرََنا َعْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ  -٢٠٧٦

 ُمْسِلمٍ ُحرٍّ أَوْ ُعَمَر الُْعَمرِيُّ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ فََرَض َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصَدقَةَ الْفِطْرِ َعلَى كُلِّ
  َعْبٍد ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ

يلُ ْبنُ ُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْمُفَضَّلِ ْبنِ إِبَْراِهيمَ اَألْشَعرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعَحدَّثََنا أَحَْم -٢٠٧٧
يَّ صلى اهللا عليه وسلم فََرضَ َهمَّامٍ َحدَّثَنِي َعِليُّ ْبُن ُموَسى الرَِّضا َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن آَباِئهِ َرِضي اهللا َعْنُهمْ أَنَّ النَّبِ

  َزكَاةَ الِْفطْرِ َعلَى الصَِّغريِ وَالْكَبِريِ َوالذَّكَرِ وَاألُْنثَى ِممَّْن يََُموُِّنونَ

َراَرةَ ، َحدَّثََنا ُعَمْيرُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ ُز -٢٠٧٨
اْبنِ ُعَمَر قَالَ أََمَر َرُسولُ اهللاِ ْبُن َعمَّارٍ الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا اَألبَْيُض ْبُن اَألغَرِّ َحدَّثَنِي الضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ َعْن َناِفعٍ َعنِ 

  كَبِريِ وَالُْحرِّ َوالَْعْبِد ِممَّْن ُيَموُِّنونَصلى اهللا عليه وسلم بَِصَدقَِة الِْفطْرِ َعنِ الصَِّغريِ َوالْ
  َرفََعُه الْقَاِسُم وَلَْيَس بِقَوِيٍّ َوالصَّوَاُب َمْوقُوٌف

ِمنُْهْم  ُت ِعدَّةًَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث قَالَ َسِمْع -٢٠٧٩
ريِِهْم َوَصِغريِِهْم َعمَّْن َيُعولُ الضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ ُيْعِطي َصَدقَةَ الِْفطْرِ َعْن َجِميعِ أَْهِلِه كَبِ

  َوَعْن َرِقيِقِه َوَعْن َرِقيقِ نَِساِئِه

ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا سَاِلمُ ْبُن ُنوحٍ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب  -٢٠٨٠
اةَ كَّةَ أَالَ إِنَّ َزكََعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بََعثَ ُمَناِدًيا ُينَاِدي ِفي ِفجَاجِ َم

أَوْ صَاٌع ِممَّا ِسَواُه ِمَن  الِْفطْرِ وَاجَِبةٌ َعلَى كُلِّ ُمسِْلمٍ َعلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُْنثَى ُحرٍّ َوَعْبٍد َوَصِغريٍ َوكَبِريٍ ُمدَّاِن ِمْن قَْمحٍ
  الطََّعامِ
َنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ أَخَْبَرَنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثَ -٢٠٨١

 إِنَّ َصَدقَةَ الِْفطْرِ اْبُن جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبُن ُشَعْيبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَ صَارًِخا َيْصُرُخ ِفي َبطْنِ َمكَّةَ أَالَ
  حَاِضرٍ أَْو َباٍد ِمثْلَُه َوَزاَد ِفيِه

، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ  -٢٠٨٢
وسلم أََمَر َصارًِخا َيْصُرُخ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ ، ثُمَّ ذَكََر  قَالَ قَالَ َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َبلََغنِي أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه

  ِمثْلَُه



، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َمْهِديٍّ -٢٠٨٣
سلم أََمَر يُّ ْبنُ َصاِلحٍ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وأَْنبَأَنِي َعِل

أَْو َمْملُوٍك حَاِضرٍ أَْو َبادٍ  َصاِئًحا صَاَح إِنَّ َصَدقَةَ الْفِطْرِ َحقٌّ َواجٌِب َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ صَِغريٍ أَْو كَبِريٍ ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى ُحرٍّ
  ُمدَّاِن ِمْن قَْمحٍ أَْو صَاٌع ِمْن َشِعريٍ أَْو َتمْرٍ

َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن َشبِيبٍ ، : َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحدَّاُد َوحِْمَدانُ ْبُن َعِليٍّ ، قَاالَ  -٢٠٨٤
َوكَانَ ِمْن ِخَيارِ النَّاسِ ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ  -ا َيحَْيى ْبُن َعبَّاٍد السَّْعِديُّ َحدَّثََن

  رَاشِ َوِللَْعاِهرِ الَْحجََرصلى اهللا عليه وسلم أََمرَ َصارًِخا بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمثْلَُه َسَواًء َوزَاَد أَالَ إِنَّ الَْولَدَ ِللِْف

أَْخَبرََنا اْبُن ُجرَْيجٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ  -٢٠٨٥
  َشِعريٍ الَْحرُّ وَالْعَْبُد ِفيِه َسَواٌء قَالَ قَالَ َعطَاٌء ُمدَّاِن ِمْن قَْمحٍ أَْو َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو

َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد وََيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا الَْعطَّاَراِن ، قَاالَ  -٢٠٨٦
َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه قَالَ رَتََّب َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الزَّكَاةَ َعلَى اْبُن َعثََمةَ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن َعْبِد اِهللا 

  الُْمْسِلمِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَوْ َصاًعا ِمْن َزبِيبٍ أَْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ

لْجِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي الثَّ -٢٠٨٧
 صلى اهللا عليه وسلم ْبُن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َرُسولِ اِهللا

  اٍد َصِغريٍ َوكَبِريٍ ُحرٍّ َوَعْبٍدُه أََمرَ بَِزكَاةِ الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَْو ُمدَّْينِ ِمْن قَْمحٍ َعلَى كُلِّ حَاِضرٍ َوَبأَنَّ
ُن ُسلَْيَمانَ الصُّْغِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعْبدِ َربِِّه ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعِليٍّ الدِّيبَاجِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْب -٢٠٨٨

صلى اهللا عليه وسلم َصَدقَةُ َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن َداُودَ ْبنِ الزِّْبرِقَاِن َعْن أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا 
  صَاٌع ِمْن َشِعريٍ أَْو ُمدَّاِن ِمْن ِحْنطٍَة َعْن كُلِّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ َوُحرٍّ َوعَْبٍد الِْفطْرِ صَاٌع ِمْن َتْمرٍ أَْو

ْبُن فَضَالَةَ َعْن  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك -٢٠٨٩
دِ َصَدقَةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََرَض َعلَى الذَّكَرِ وَاُألنْثَى وَالُْحرِّ َوالَْعْبأَيُّوَب 

  َرَمَضانَ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن طََعامٍ
َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسفَ الْقُلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن : َمْخلٍَد ، قَاالَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن -٢٠٩٠

بِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الْعَوَّامِ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّ
  ْن قَْمحٍى اهللا عليه وسلم َحضَّ َعلَى َصَدقَِة رََمَضانَ َعلَى كُلِّ إِْنَسانٍ صَاٌع ِمْن َتْمرٍ أَْو صَاٌع ِمْن َشِعريٍ أَوْ صَاٌع ِمصل

ٌم َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْعِث ، َحدَّثََنا الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشا -٢٠٩١
ِمْن طََعامٍ َمْن أَدَّى بُرا قُبِلَ  اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أُمِْرَنا أَنْ ُنعِْطَي َصَدقَةَ َرَمَضانَ َعنِ الصَِّغريِ وَالْكَبِريِ َوالُْحرِّ َوالَْمْملُوِك َصاًعا

ى زَبِيًبا قُبِلَ ِمْنُه َوَمْن أَدَّى ُسلًْتا قُبِلَ ِمْنُه قَالَ وَأَْحَسُبُه قَالَ َوَمْن أَدَّى َدِقيقًا قُبِلَ ِمْنُه َوَمْن أَدَّى َشِعًريا قُبِلَ ِمْنُه َوَمْن أَدَّ
  ِمْنُه َوَمْن أَدَّى َسوِيقًا قُبِلَ ِمنُْه

، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم الُْحَنيْنِيُّ َعْن َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُيوُسفَ الرَّقِّيُّ  -٢٠٩٢
كَاةَ الِْفطْرِ َعلَى كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ فََرَض َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َز



َوُحرٍّ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَوْ َصاًعا ِمْن طََعامٍ أَْو َصاًعا ِمْن زَبِيبٍ أَوْ َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَْو كُلِّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ ذَكَرٍ َوأُنْثَى َعْبٍد 
  َصاًعا ِمْن أَِقٍط

ِد اِهللا ْبنِ ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْب -ِمْن أَْصلِ ِكَتابِهِ  -َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َحْمَزةَ ْبنِ الُْحَسْينِ الَْخثَْعِميُّ  -٢٠٩٣
ْيُد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ْبنِ صَُبْيحٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا ُعَب

َعلَى كُلِّ ُحرٍّ أَْو  -كَذَا قَالَ  -رِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن ُبرٍّ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََرَض َزكَاةَ الِْفطْ
  َعْبٍد ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى ِمَن الُْمْسِلِمَني

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ ْبُن َعْبَدانَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ  -٢٠٩٤
نِ ُعَمَر أَنَُّه قَالَ أََمَر َرسُولُ اهللاِ ُشَرْحبِيلَ الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعْن َناِفعٍ أَنَُّه أَْخبََرُه َعنِ اْب

  رِ نِْصُف َصاعٍ ِمْن ِحْنطٍَة أَوْ صَاٌع ِمْن َتمْرٍصلى اهللا عليه وسلم َعْمَرو ْبَن َحْزمٍ ِفي َزكَاِة الِْفطْ
َزاِئَدةَ َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ َعْن -٢٠٩٥

اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ النَّاُس ُيخْرُِجونَ َصَدقَةَ الْفِطْرِ ِفي َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي رَوَّاٍد َعْن َناِفعٍ َعنِ 
طٍَة َمكَاًنا صَاعِ وسلم صَاَع شَِعريٍ أَْو َتْمرٍ أَْو ُسلْتٍ أَْو زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ ُعَمُر َوكَثَُرِت الِْحْنطَةُ جََعلَ نِْصفَ صَاعِ ِحْن

  لَْك اَألْشَياِءِمْن ِت

َحدَّثََنا َيْعقُوبُ : َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ َوَعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، قَاالَ  -٢٠٩٦
ي َعْبدُ اهللاِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َحكِيمِ ْبنِ حَِزامٍ َعْن الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق قَالَ َحدَّثَنِ

رَِج إِالَّ َما كُْنُت أُْخرِجُ ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َسْرحٍ قَالَ قَالَ أَُبو َسِعيٍد َوذَكَُروا ِعْنَدُه َصَدقَةَ رََمَضانَ فَقَالَ الَ أُْخ
ِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن ِحْنطَةٍ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَوْ َصاًعا ِمْن أَِقٍط ِفي َعْهِد َرسُولِ ا

  ْعَملُ بِهَافَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ أَْو ُمدَّْينِ ِمْن قَْمحٍ قَالَ الَ ِتلَْك ِقيَمةُ ُمَعاوَِيةَ الَ أَقَْبلَُها ، َوالَ أَ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ يُوُسَف الَْمرُّوِذيُّ َوُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، قَاالَ  -٢٠٩٧
و َسعِيٍد الَِّذي كَانَ َيْسكُُن الَْجزِيَرةَ َوُهَو َسابِقٌ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الْمَُناِدي ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ُشجَاُع ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا أَُب

كَاةَ الْفِطْرِ َيْوَم الْفِطْرِ صَاعَ َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي َسْرحٍ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه قَالَ كُنَّا ُنْخرُِج َز
َيةُ َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَْو َصاًعا ِمْن َزبِيبٍ أَْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط فَلَْم َنَزلْ ُنخْرُِجُه حَتَّى قَِدَم َعلَْيَنا ُمَعاوِ طََعامٍ أَْو صَاَع َتْمرٍ أَْو

يه وسلم فَذَكََر َزكَاةَ ِمَن الشَّامِ حَاجا أَْو ُمْعَتمًِرا َوُهَو َيْوَمِئذٍ َخِليفَةٌ فََخطََب النَّاَس َعلَى ِمْنَبرِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عل
   النَّاُس الُْمدَّيْنِالِْفطْرِ فَقَال إِنِّي َألَرى ُمدَّْينِ ِمْن َسْمَراِء الشَّامِ تَْعِدلُ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ فَكَانَ ذَِلَك أَوَّلَ َما ذَكََر

، َحدَّثََنا أَُبو َضمَْرةَ َحدَّثَنِي َداُوُد ْبُن قَْيسٍ أَنَُّه َسِمعَ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ -٢٠٩٨
  ِعَياَض ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَْعٍد َعْن أَبِي سَِعيٍد َنْحَوُه َوقَالَ َصاًعا ِمْن طََعامٍ

دَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْجالَنَ َعْن ِعَياضِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َح -٢٠٩٩
 صلى اهللا عليه وسلم إِالَّ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي سَْرحٍ أَنَّهُ َسِمَع أََبا َسِعيدٍ الُْخْدرِيَّ َيقُولُ َما أَْخَرْجَنا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا

  َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن ُسلٍْت أَْو َصاًعا ِمْن َزبِيبٍ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط َصاًعا ِمْن َدِقيقٍ أَْو
  قَالَ َبلَى ُهَو ِفيِهالدَِّقيَق فَ قَالَ أَُبو الْفَْضلِ فَقَالَ ِلي َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ َوُهَو َمَعَنا َيا أََبا ُمحَمٍَّد أََحٌد الَ َيذْكُُر ِفي َهذَا



اَألْزَهرِ الَْواسِِطيُّ ،  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ أَْشَرَس ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن -٢١٠٠
دِ اِهللا َعْن أَبِي َسعِيٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُهْم ِفي َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْب

  َصَدقَِة الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن َزبِيبٍ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ َصاًعا ِمْن أَِقٍط َصاًعا ِمْن َدِقيقٍ
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكْرٍ ،  َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َبكْرٍ الْخََوارِْزِميُّ -٢١٠١

اِن َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُصْهَبانَ أَْخبَرَنِي اْبُن شَِهابٍ الزُّهْرِيُّ َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحَدثَ
  قِطُيه وسلم أَخْرُِجوا َزكَاةَ الْفِطْرِ َصاًعا ِمْن طََعامٍ قَالَ َوطََعاُمَنا َيْوَمِئذٍ الُْبرُّ َوالتَّْمُر َوالزَّبِيُب َواَألَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عل

  َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ بِإِْسَناِدِه َنْحوَُه -٢١٠٢

اُد ْبُن زَْيٍد َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ِعيَسى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسرَائِيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّ -٢١٠٣
اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ ْبنِ صَُعْيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ النُّْعَماِن ْبنِ َراِشٍد َعنِ الزُّهْرِيِّ ذَكََر ثَْعلََبةَ ْبَن صَُعْيرٍ َعْن أَبِيِه أَْو َعْن َعْبِد 

 ُبرٍّ َعْن كُلِّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَدُّوا َصَدقَةَ الْفِطْرِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَوْ َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَْو نِْصَف صَاعٍ ِمْن
  َعْبٍد َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى ُحرٍّ أَْو

َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا  -ِمْن ِكَتابِِه  -َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َمْحُموِد ْبنِ الْمُْنِذرِ السَّرَّاُج اَألَصمُّ  -٢١٠٤
أَْو َعْن  -نِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ثَْعلََبةَ ْبنِ ُصَعْيرٍ َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ رَاِشٍد َع

كَبِريِ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَدُّوا َعْن كُلِّ إِْنَسانٍ َصاًعا ِمْن ُبرٍّ َعنِ الصَِّغريِ َوالْ -ثَْعلََبةَ 
  طَىيِّ وَالْفَِقريِ فَأَمَّا الَْغنِيُّ فَُيزَكِّيِه اللَُّه َوأَمَّا الْفَِقُري فََيُردُّ اللَُّه َعلَْيِه أَكْثََر ِممَّا أَْعَوالذَّكَرِ وَاُألنْثَى َوالَْغنِ

  قَالَ َيزِيُد فَذَكَْرُتُه ِلَجرِيرِ ْبنِ حَازِمٍ فَقَالَ َسِمْعُتُه ِمَن النُّْعَماِن َيذْكُُرُه َعنِ الزُّْهرِيِّ

انُ ْبُن َحْربٍ ، ثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْعَبَّاسِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمَحدَّ -٢١٠٥
رٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيَد َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ رَاِشٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ثَْعلََبةَ ْبنِ أَبِي ُصعَْي

َعنِ الصَِّغريِ وَالْكَبِريِ َوالذَّكَرِ وَاُألنْثَى وَالُْحرِّ َوالَْمْملُوِك وَالَْغنِيِّ  -أَْو قَالَ ُبرٍّ  -وسلم قَالَ أَدُّوا َصاًعا ِمْن قَْمحٍ 
  أَمَّا فَِقُريكُْم فََيُردُّ اللَُّه َعلَْيِه أَكْثََر ِممَّا أَْعطَىَوالْفَِقريِ أَمَّا غَنِيُّكُْم فَُيزَكِّيِه اللَُّه َو

ثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيدٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمطَرٍ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن ِخدَاشٍ ، َحدَّ -٢١٠٦
  ُه َوقَالَ َوأَمَّا الْفَِقُري فَُيْغنِيِه اللَُّهبَِهذَا اِإلْسنَاِد ِمثْلَ

دٌَّد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَس -٢١٠٧
الزُّْهرِيِّ َعنِ اْبنِ أَبِي صَُعْيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَدُّوا  ْبُن َزْيٍد َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ رَاِشٍد َعنِ

فَُيَزكِّيهِ اللَّهُ َعْن كُلِّ َرأْسِ َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ ُحرٍّ أَْو َعْبٍد ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُْم  -أَْو قَْمحٍ  -َصَدقَةَ الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن ُبرٍّ 
  َوأَمَّا فَِقُريكُْم فََيُردُّ اللَُّه َعلَْيِه أَكْثََر ِممَّا أَْعطَى

َنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُجَناٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثَ -٢١٠٨
  صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُهكْرٍ الْكُوِفيِّ أَنَّ الزُّْهرِيَّ َحدَّثَُهْم َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ ْبنِ صَُعْيرٍ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ َب

ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َعْبِد الَْمجِيِد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢١٠٩
َعْن أَبِيِه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى  ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم َعْن َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ ْبنِ صَُعْيرٍ

رَ بَِصَدقَِة الِْفطْرِ َعنِ الصَِّغريِ وَالْكَبِريِ َوالُْحرِّ وَالْعَْبِد َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَوْ َصاًعا ِمْن َشِعريٍ َعْن اهللا عليه وسلم قَاَم َخِطيًبا فَأََم



  أَْو َصاعِ قَْمحٍ -أَْو َعْن كُلِّ َرأْسٍ  -كُلِّ َواِحدٍ 
إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٢١١٠

  خْبِْرُت َعنِ الزُّْهرِيِّأَبِي ُصَعْيرٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ رَِواَيةً أَنَُّه قَالَ َزكَاةُ الْفِطْرِ َعلَى الْغَنِيِّ وَالْفَِقريِ ، ثُمَّ قَالَ أُ
ثََنا الُْمْعَتِمُر قَالَ ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدََّحدَّثََنا  -٢١١١

ْعلََبةَ ْبنِ أَبِي ُصَعْيرٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا أَْنبَأَنِي َعِليُّ ْبنُ َصاِلحٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ جُْرَجةَ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَ
َسانٍ أَْو صَاٌع ِممَّا سَِواُه ِمَن عليه وسلم َخطََب قَْبلَ الِْعيدِ بَِيْومٍ أَوِ اثَْنْينِ فَقَالَ إِنَّ َصَدقَةَ الِْفطْرِ ُمدَّاِن ِمْن ُبرٍّ َعْن كُلِّ إِْن

  الطََّعامٍ

ُعْتَبةَ كْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعزِيزٍ َحدَّثَنِي َسالََمةُ ْبُن رَْوحٍ َعْن ُعقَْيلِ ْبنِ َخاِلٍد َعْن َحدَّثََنا أَُبو َب -٢١١٢
يِّ أَنَُّه َسِمَع َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسُعوٍد َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمدَانِيِّ َعنِ الْحَارِثِ اَألْعَورِ الْهَْمدَانِ

  ْو َزبِيبٍَيأُْمُر بِزَكَاِة الِْفطْرِ فََيقُولُ ِهيَ صَاٌع ِمْن َتْمرٍ أَْو صَاٌع ِمْن َشِعريٍ أَوْ صَاٌع ِمْن ِحْنطٍَة أَْو ُسلٍْت أَ
الَْحَسُن ْبُن الصَّبَّاحِ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا  -٢١١٣

ريٍ َوكَبِريٍ وُحرٍّ إِْسحَاَق َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَالَ ِفي َصَدقَِة الْفِطْرِ َعْن كُلِّ َصِغ
  عٍ ِمْن ُبرٍّ أَْو َصاع ِمْن َتمْرٍَوَعْبٍد نِْصفُ صَا

  كَذَا َحدَّثََناُه َمْرفُوعًا
ُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ بَِهذَا ََحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد الْمَارِْسَتانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الصَّبَّاحِ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا أَ -٢١١٤

  لَ َوُهَو الصَّوَاُباِإلْسَناْد َمْوقُوفًا قَا

يُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا َسِع -٢١١٥
ِعْصَمةَ ْبنِ َماِلٍك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َصَدقَِة َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الُْمْختَارِ َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َمْوِهبٍ َعْن 

  لََبٌن فََصاَعاِْن ِمْن لَبَنٍ الِْفطْرِ ُمدَّاِن ِمْن قَْمحٍ أَْو صَاٌع ِمْن َشِعريٍ أَْو َتْمرٍ أَْو زَبِيبٍ فََمْن لَْم َيكُْن ِعْنَدهُ أَِقطٌ َوِعْنَدُه
 ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٢١١٦

َعْبٍد ذَكَرٍ َوأُْنثَى َصِغريٍ َو َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ َزكَاةُ الْفِطْرِ َعلَى كُلِّ ُحرٍّ
  َوكَبِريٍ فَِقريٍ َوغَنِيٍّ صَاٌع ِمْن َتْمرٍ أَْو نِْصفُ صَاعٍ ِمْن قَْمحٍ

  قَالَ َمْعَمٌر َوَبلََغنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ َيْرفَُعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
وِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّادُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن زَكَرِيَّا الصَّرِِمييُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبَغ -٢١١٧

لم فَقَالَ َمنْ عليه وس اْبُن أَرْقََم َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ َعْن َزْيدِ ْبنِ ثَابٍِت قَالَ َخطَبََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
قٍ أَْو صَاعٍ ِمْن َزبِيبٍ كَانَ ِعْنَدُه فَلَْيَتَصدَّْق بِنِْصفِ صَاعٍ ِمْن ُبرٍّ أَْو صَاعٍ ِمْن َشِعريٍ أَوْ صَاعٍ ِمْن َتْمرٍ أَْو صَاعٍ ِمْن َدِقي

  أَْو صَاعٍ ِمْن ُسلٍْت
  َمانَ ْبنِ أَْرقََم َوُهَو َمْترُوُك الَْحِديِثلَْم َيرْوه بَِهذَا اِإلْسَناِد َوَهِذِه اَأللْفَاظُ غَْيُر ُسلَْي

اقِ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّ -٢١١٨
َبةَ قَالَ َخطَبَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم النَّاَس قَْبلَ الِْفطْرِ بَِيْومٍ أَْو َيْوَمْينِ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلَ

  كَبِريٍَبْيَن اثَْنْينِ أَْو َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ َعْن كُلِّ ُحرٍّ َوَعْبٍد َوَصِغريٍ َو -أَْو قَْمحٍ  -فَقَالَ أَدُّوا َصاًعا ِمْن ُبرٍّ 



رٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْص -٢١١٩
ةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا النَّْضرِ َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ َعْن َسالَّمٍ الطَّوِيلِ َعْن َزْيٍد الَْعمِّيِّ َعْن ِعكْرَِم

نِْصفَ صَاعٍ ِمْن ُبرٍّ أَوْ عليه وسلم َصَدقَةُ الِْفطْرِ َعْن كُلِّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ ذَكَرٍ َوأُنْثَى َيهُوِديٍّ أَْو َنصَْرانِيٍّ ُحرٍّ أَْو َمْملُوٍك 
  َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ

  َسالٌَّم الطَّوِيلُ َمْتُروكُ الَْحِديِث وَلَْم ُيْسنِْدُه غَيْرُُه

نِي ُعَمُر ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ الُْخطَبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو قَبِيَصةَ ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ َحدَّثَ -٢١٢٠
ِغريٍ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ ُيخْرُِج َصَدقَةَ الِْفطْرِ َعْن كُلِّ ُحرٍّ َوعَْبٍد َص الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ

  َوكَبِريٍ ذَكَرٍ َوأُْنثَى كَاِفرٍ َوُمْسِلمٍ َحتَّى إِنْ كَانَ لَُيْخرُِج َعْن ُمكَاِتبِيِه ِمْن ِغلَْمانِِه
  الَْوقَّاِصيُّ َمْتُروٌك ُعثَْمانُ ُهَو
اقِ أَْخبََرَنا الثَّْورِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّ -٢١٢١

  ْبنِ أَبِي رََباحٍ قَالَ ُيطِْعُم الرَُّجلُ َعْن َعْبِدِه َوإِنْ كَانَ َمجُوِسياَعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعْن َعطَاِء 
ي َحنِيفَةَ قَالَ لَوْ َحدَّثََنا َيزَْداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِ -٢١٢٢

  ِفي َصَدقَِة الْفِطْرِ َهِليلََجا َألْجزَأََك أَنََّك أَْعطَْيَت
ُت ِلَماِلِك ْبنِ أََنسٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َصاِلحٍ الَْخيَّاطُ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر قَالَ قُلْ -٢١٢٣

بِِه فََجاَء بِِه الُْغالَُم فَأَْعطَانِيِه فَأََرْيُتُه مَاِلكًا فَقُلُْت َهذَا ُهَو قَالَ َنَعْم ُهَو ُمدُّ  أَْعِطنِي ُمدَّ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََدَعا
 النَّبِيِّ صلى اهللا النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ لَْم أُْدرِِك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوَهذَا الَِّذي يََتَحرَّى بِِه ُمدَّ
أََراَد َرُجلٌ أَنْ ُيعِْطَي عليه وسلم قُلُْت بَِهذَا ُتعِْطي َزكَاةَ الُْعُشورِ وَالصََّدقَاِت َوالْكَفَّاَراِت قَالَ َنَعْم َنْحُن ُنعِْطي بِِه قُلُْت فَ

  ِط بَِهذَا الُْمدِّ ، ثُمَّ لَْيزِْد بَْعُد َما َشاَءَصَدقَةَ رََمَضانَ َوكَفَّاَرةَ الَيِمنيِ بُِمدٍّ ُهَو أَكَْبُر ِمْن َهذَا قَالَ الَ وَلَِكْن ِلُيْع

ُن ُموَسى الطَّاِئيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ اَألشْقَرِ أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْب -٢١٢٤
الْخَُراَسانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ قَالَ قُلُْت ِلَماِلِك ْبنِ أََنسٍ َيا أََبا  بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َسعِيٍد

َبا َعْبدِ اهللاِ ُه قُلُْت َيا أََعْبِد اِهللا كَْم َوْزنُ َصاعِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َخْمَسةُ أَْرطَالٍ َوثُلٍُث بِالْعَِراِقيِّ أََنا حََزْرُت
الَ قَاَتلَُه اللَُّه َما أَْجرَأَُه َخالَفْتَ شَْيَخ الْقَْومِ قَالَ َمْن ُهَو قُلُْت أَُبو َحنِيفَةَ َيقُولُ ثَمَانَِيةُ أَْرطَالٍ فََغِضَب غََضًبا َشِديًدا َوقَ

  َك َوَيا فُالَنُ َهاتِ صَاَع َعمَِّك َوَيا فُالَنُ هَاِت صَاَع َجدَِّتَكَعلَى اِهللا ، ثُمَّ قَالَ ِلبَْعضِ ُجلَسَاِئِه َيا فُالَنُ هَاِت َصاعِ َجدِّ
نَُّه كَانَ ُيَؤدِّي بَِهذَا قَالَ إِْسحَاُق فَاْجَتَمَعْت آُصٌع فَقَالَ مَاِلٌك َما َتْحفَظُونَ ِفي َهِذِه فَقَالَ َهذَا َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه أَ

صلى اهللا عليه وسلم َوقَالَ اآلَخُر َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَِخيهِ أَنَُّه كَانَ يَُؤدِّي بَِهذَا الصَّاعِ إِلَى َرسُولِ الصَّاعِ إِلَى َرسُولِ اِهللا 
  ه وسلمصلى اهللا علياهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوقَالَ اآلَخرُ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أُمَِّه أَنََّها أَدَّْت بَِهذَا الصَّاعِ إِلَى َرُسولِ اهللاِ 

ْعَجَب ِمْن َهذَا َعْنُه إِنَُّه َيْزُعمُ قَالَ َماِلكٌ أََنا َحَزْرُت َهِذِه فََوَجدُْتَها َخْمَسةَ أَْرطَالٍ َوثُلُثَا قُلُْت َيا أََبا َعْبِد اِهللا أَُحدِّثُكَ بِأَ
ِه أَْعَجُب ِمَن األُولَى ُيخِْطئُ ِفي الْحَْزرِ َوُينِْقُص الْعَِطيَِّة الَ أَنَّ َصَدقَةَ الِْفطْرِ نِْصُف َصاعٍ َوالصَّاُع ثََمانَِيةُ أَْرطَالٍ فَقَالَ َهِذ
  َبلْ صَاٌع َتامٌّ َعْن كُلِّ إِْنَساٍن َهكَذَا أَْدَركَْنا ُعلََماَءَنا بِبَلَِدَنا هذا

َحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ أَخَْبَرَنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا الْ -٢١٢٥
ُمسِْلمٍ َصِغريٍ َوكَبِريٍ َعْبدٍ أَْو ُحرٍّ اْبُن جَُرْيجٍ أَخَْبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمعَ َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ َصَدقَةُ الِْفطْرِ َعلَى كُلِّ 



  قَْمحٍ أَْو صَاٌع ِمْن َتْمرٍ أَْو َشعِريٍ ُمدَّاِن ِمْن
َمْسُعوٍد قَالَ ُمدَّاِن  َوَعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ أَخَْبرَنِي َعْبُد الْكَرِميِ أَُبو أَُميَّةَ َعْن إِْبَراهِيَم َعْن َعلْقََمةَ َواَألْسَوِد َعنِ اْبنِ -٢١٢٦

  ِمْن قَْمحٍ أَْو َصاٌع ِمْن َتْمرٍ أَوْ َشعِريٍ
ى َعْن أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا بن حممد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن َعْبِد اَألْعلَ -٢١٢٧

  ِمْن َتمْرٍ الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ َعْن َعِليٍّ قَالَ َعلَى َمْن َجَرْت َعلَْيِه َنفَقَُتَك نِْصُف َصاعِ ُبرٍّ أَْو َصاٌع
   ِمْن بُرٍَّوَعن الثَّْورِيِّ َعْن َعاِصمٍ َعْن أَبِي ِقالََبةَ قَالَ أَنَْبأَنِي َمْن أَدَّى إِلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ نِْصفَ َصاعٍ -٢١٢٨
َعْن َعاِصمٍ َعْن أَبِي ِقالََبةَ قَالَ أَْنبَأَنِي َرُجلٌ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ  -٢١٢٩

  أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق أَدَِّي إِلَْيهِ َصاًع ِمْن ُبرٍّ َبْيَن َرُجلَيْنِ

ى ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الْحَارِثِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن شَُعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّ -٢١٣٠
اةَ َصوِْمكُْم فََنظََر النَّاسُ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد َعنِ الَْحَسنِ قَالَ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوُهَو أَِمُري الَْبْصَرِة ِفي آِخرِ الشَّْهرِ أَخْرُِجوا زَكَ

لِ الَْمِديَنِة قُوُموا فََعلُِّموا إِْخوَاَنكُْم فَإِنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ أَنَّ َهِذِه الزَّكَاةَ فََرضََها َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ فَقَالَ َمْن َها ُهَنا ِمْن أَْه
  اعٍ ِمْن قَْمحٍَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ُحرٍّ َوَمْملُوٍك َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَوْ َتْمرٍ أَْو نِْصَف َص

بََرَنا ُحَمْيدٌ الطَّوِيلُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ أَْخ -٢١٣١
َرِة أَدُّوا َزكَاةَ َصْوِمكُْم قَالَ فَجََعلَ النَّاُس َعنِ الَْحَسنِ قَالَ َخطََب اْبُن َعبَّاسٍ النَّاَس ِفي آِخرِ َرَمَضانَ فَقَالَ َيا أَْهلَ الَْبْص

 الَ َيْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى َيْنظُُر بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ فَقَالَ َمْن َها ُهَنا ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة قُوُموا فََعلُِّموا إِخَْواَنكُْم فَإِنَُّهْم
َمَضانَ نِْصفَ َصاًعا ِمْن ُبرٍّ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ أَْو َصاًعا ِمْن َتْمرٍ َعلَى الُْحرِّ وَالْعَْبِد اهللا عليه وسلم فََرَض َصَدقَةَ َر

  َوالذَّكَرِ وَاُألنْثَى
  قَالَ الَْحَسُن َوقَالَ َعِليٌّ إِنْ َوسََّع اللَُّه َعلَْيكُْم فَاْجَعلُوُه َصاًعا ِمْن ُبرٍّ َوغَيْرِِه

أَْحَمدُ ْبُن أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ صاِعٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َداُوَد الُْمْنكَِدرِيُّ وََيْحَيى ْبُن الُْمِغَريِة أَُبو َسلََمةَ َوَحدَّثََنا  -٢١٣٢
عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى الْفََرجِ أَُبو ُعْتَبةَ قَالُوا ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا الضَّحَّاكُ ْبُن ُعثَْمانَ َعْن َناِف

 كَانَ ُيَؤدِّي قَْبلَ ذَِلكَ اهللا عليه وسلم أََمَر بِإِْخرَاجِ َزكَاةِ الِْفطْرِ أَنْ ُتَؤدَّى قَْبلَ ُخرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّالَِة َوأَنَّ َعْبدَ اِهللا
  بَِيْومٍ أَْو َيْوَميْنِ

َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، : ْبُن إِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاقُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، قَاالَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -٢١٣٣
بِي َمْعَشرٍ َعْن َناِفعٍ كِيٌع َعْن أََحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َو

الَ يُوُسُف َصَدقَةَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ فََرَض َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َزكَاةَ الْفِطْرِ َوقَالَ أَغُْنوُهْم ِفي َهذَا الَْيْومِ َوقَ
  الِْفطْرِ

َنا الَْحَسُن ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا الْفَْيُض ْبُن َوِثيقٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَ -٢١٣٤
صلى اهللا عليه وسلم أََمرَ  ُمَحمَُّد ْبُن ثَابٍِت الَْعْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا

  أَنْ َيْخُرجَ الرَُّجلُ إِلَى الصَّالَِة بَِزكَاِة الِْفطْرِ قَْبلَ

مٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ السَّكَنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن جَْهَض -٢١٣٥
نِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بَِها أَنْ ُتؤَدَّى قَْبلَ إِْسَماعِيلُ ْبُن َجْعفَرٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ َناِفعٍ َعْن أَبِيِه َع



  ُخُروجِ النَّاسِ إِلَى الصَّالَِة
أَْخبََرَنا الَْحجَّاُج  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َعْوٍن -٢١٣٦

  َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِمَن السُّنَّةِ أَنْ الَ َيخُْرَج حَتَّى َيطَْعَم وَُيخْرَِج َصَدقَةَ الْفِطْرِ
رِْشِديَن ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ النَّقَّاُش ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ -٢١٣٧

ِد َعْن َعاِئَشةَ قَالَتْ َجَرتِ ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُموَسى الطَّلِْحيُّ ، َحدَّثََنا َمْنصُوٌر َعْن إِبَْراِهيَم َعنِ اَألْسَو
  ِمَن الَْجنَاَبِة صَاٌع وَالُْوُضوُء رِطْالَِن َوالصَّاُع ثََمانَِيةُ أَْرطَالٍ السُّنَّةُ ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الُْغْسلِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ غَْيُر َصاِلحٍ الطَّلِْحيِّ َوُهَو َضِعيُف الَْحدِيِث

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، : السَّوَّاُق ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِيادٍ الْقَطَّانُ َوَعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ -٢١٣٨
ي َخاِلٍد َعْن َجرِيرِ ْبنِ َيزِيَد َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ُموَسى ْبُن َنْصرٍ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِ

  بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ يََتَوضَّأُ بَِرطْلَْينِ َوَيغَْتِسلُ بِالصَّاعِ ثََمانَِيةَ أَْرطَالٍَعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّ
ْبنِ َمدُ ْبُن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن َوَحدَّثََنا أَْح -٢١٣٩

ذَكََرُه َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعْن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى 
  َتِسلُ بِصَاعٍ ثََمانَِيةَ أَْرطَالٍأََنسٍ قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ بُِمدٍّ َرطْلَْينِ َوَيْغ

  باب ِفي أََواِمرِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
 ، َحدَّثََنا خَاِلدُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْدرِيَس ْبنِ َعْبِد الرَِّحمان الْمَُبارَِكيُّ بِالُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َشاِهَني -٢١٤٠

ي أَْنظُرُ إِلَْيهِ َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َزْوَج َبرِيَرةَ كَانَ َعْبًدا يُقَالُ لَُه ُمغِيثٌ كَأَنِّ ْبُن َعْبِد اِهللا
َعبَّاسِ َيا َعبَّاُس أَالَ تَْعَجبُ َيطُوُف َخلْفََها وََيْبِكي َوُدُموُعُه َتسِيلُ َعلَى ِلْحَيِتِه فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِللْ

 َراجَْعِتيِه فَإِنَُّه أَُبو ِمْن ِشدَِّة ُحبِّ ُمِغيثٍ َبرِيَرةَ َوِمْن ِشدَّةِ ُبْغضِ َبرِيَرةَ ُمِغيثًا فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم لَْو
  ا أََنا َشاِفٌع قَالَْت ، فَالَ َحاَجةَ ِلي ِفيِهَولَِدِك قَالَْت َيا َرُسولَ اهللاِ أََتأُْمرُنِي قَالَ إِنََّم
  باب يف جزية اجملوس وما روي يف أحكاممهم

و ْبنِ ِديَنارٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِ -٢١٤١
 َمْوِتِه بَِسَنةٍ قُولُ كُْنُت كَاِتًبا ِلَجْزِء ْبنِ ُمَعاوَِيةَ َعمِّ اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ فَأَتَاَنا ِكتَاُب ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَْبلََسِمَع َبَجالَةَ َي

قََتلَْنا ثَالَثَ َسوَاِحَر َوَجَعلَْنا ُنفَرُِّق َبيْنَ اقُْتلْ كُلَّ َساِحرٍ َوفَرِّقُوا َبْيَن كُلِّ ِذي َمْحَرمٍ ِمَن الَْمُجوسِ َواْنَهوُْهْم َعنِ الزَّْمَزَمِة فَ
ِه فَأُلْقَْوا وِقَْر َبْغلٍ أَوْ الرَُّجلِ َوَبْيَن حَرَِميِتِه ِفي ِكَتابِ اِهللا َوَصَنَع طََعاًما كَِثًريا َوَدَعا الَْمُجوَس فَعََرَض السَّْيَف َعلَى فَِخِذ

َوأَكَلُوا بَِغْيرِ زَْمَزَمٍة َولَمْ َيكُْن ُعَمُر أََخذَ الْجِْزَيةَ ِمَن الَْمجُوسِ َحتَّى َشهَِد َعْبدُ الرَّْحَمنِ  - َيْعنِي ِفضَّةً -َبْغلَْينِ ِمْن َوَرقٍ 
  ْبُن َعْوٍف أَنَّ َنبِيَّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََخذََها ِمْن َمجُوسِ أَْهلِ َهجََر

لَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِي -٢١٤٢
اِذَر فَقَِدَم َعلَْينَا قَالَ كُْنُت كَاِتًبا ِلَجْزِء ْبنِ ُمَعاوَِيةَ َعلَى املََن -كَذَا قَالَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ  -َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َبَجالَةَ ْبنِ َعْبَدةَ 

 ِمْن َمجُوسِ أَْهلِ ِكَتاُب ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوٍف أَْخَبرَنِي أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََخذَ
  َهَجَر الْجِْزَيةَ فَُخذْ ِمْن َمجُوسِ َمْن ِقَبلََك الْجِْزيَةَ



ُمَحمَّدِ  لُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمسِْلمِ ْبنِ َواَرْه ، َحدَّثََنا الَْخِضرُ ْبُنَحدَّثََنا ا -٢١٤٣
لَْم يَأُْخذْ ُعَمُر الْجِْزَيةَ ِمَن  ْبنِ ُشجَاعٍ أَْخبََرَنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن أَبِي ِهْنٍد َعْن قَُشْيرِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن َبَجالَةَ قَالَ

  الَْمُجوسِ َحتَّى َشهَِد َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََخذََها ِمْنُهْم
الَِن ِمنُْهْم ، ثُمَّ َخَرَجا فَقُلُْت َماذَا قَالَ َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ كُْنُت جَاِلًسا بِبَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََدَخل َعلَْيِه َرُج

قَْولِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ قََضى بِِه النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفيكُْم فَقَاالَ اِإلْسالَُم أَوِ الْقَْتلُ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَأََخذَ النَّاسُ بِ
  َوَتَركُوا قَوِْلي

نُ اعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر وَاْبُن ُعَيْيَنةَ َواْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَم -٢١٤٤
جِْزَيةَ ِمَن الَْمجُوسِ َحتَّى لُْجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ قَالَ َسِمْعُت َبَجالَةَ التَِّميِميَّ قَالَ َولَمْ َيكُْن ُعَمُر ُيرِيُد أَنْ يَأُْخذَ ا
  َشهَِد َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََخذََها ِمْن َمُجوسِ َهجََر

يُّ َسِمْعُت أََبا َعاِصمٍ َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََناَ الَْحَسُن ْبُن صَاِلحٍ الَْبزَّاُر الَْواسِِط -٢١٤٥
  ْزَيةَ ِمَن الَْمجُوسِ، َعْن َمْنُصورٍ َعْن أَبِي َرزِينٍ َعْن أَبِي مُوَسى َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ لَْوالَ أَنِّي رَأَْيُت أَْصحَابِي أََخذُوا الْجِ

إىل آخر } ونَ بِاللَِّه ، َوالَ بِالَْيْومِ اآلِخرِ ، َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرسُولُُهقَاِتلُوا الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُن{َما أََخذُْتَها مِْنُهْم وََتالَ 
  }َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهمْ َصاِغُرونَ{اآلية 

  كتاب الصبام
ثََنا إِْبرَاِهيُم ْبُن َعِتيقٍ الَْعْبِسيُّ بِِدَمْشَق ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّ -٢١٤٦

َناِفعٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر  ُمَحمٍَّد الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَاِلمٍ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ
ه وسلم َراَءى النَّاسُ الْهِالَلَ فَأَْخبَْرُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنِّي رَأَْيُتُه فََصاَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليقَالَ َت

  َوأََمَر النَّاَس بِالصَِّيامِ
  َتفَرََّد بِِه َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد َعنِ اْبنِ َوْهبٍ َوُهَو ِثقَةٌ

لرَّْحَمنِ مَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن خَاِلٍد َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعْبدِ اَحدَّثََنا ُمَح -٢١٤٧
  َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد بَِهذَا: السََّمْرقَْنِديُّ ، قَاالَ 

دَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ُعَمَر اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َح -٢١٤٨
سٍ فََجاَء َرُجلٌ  َواْبُن َعبَّاِكَدامٍ َوأَُبو َعَواَنةَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ مَْيَسَرةَ َعْن طَاُووسٍ قَالَ َشهِْدُت الَْمدِيَنةَ َوبَِها اْبُن ُعَمَر
اَدِتِه فَأَمََراُه أَنْ ُيجِيَزُه إِلَى َوالِيَها فَشَهَِد ِعْنَدُه َعلَى رُْؤَيِة الْهِالَلِ ِهالَلِ َرَمَضانَ فََسأَلَ اْبَن ُعَمَر َواْبَن َعبَّاسٍ َعْن َشَه

ٍد َعلَى ُرْؤَيِة ِهالَلِ رََمَضانَ قَاالَ َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ َوقَاالَ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَجَاَز شََهاَدةَ َرُجلٍ َواِح
  صلى اهللا عليه وسلم الَ ُيجِيزُ َشَهاَدةَ اِإلفْطَارِ إِالَّ بَِشَهاَدِة َرُجلَيْنِ

  َتفَرََّد بِِه حَفُْص ْبُن ُعَمَر اُألُبلِّيُّ أَُبو إِْسَماعِيلَ َوُهَو َضِعيفُ الَْحِديِث

ْحَمنِ ْبُن ا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرََّحدَّثََن -٢١٤٩
صلى اهللا عليه وسلم يََتَحفَّظُ  َمْهِديٍّ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ صَاِلحٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قَْيسٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالْت كَانَ َرسُولُ اِهللا
  الَِثَني َيوًْما ، ثُمَّ َصاَمِمْن ِهالَلِ َشْعَبانَ َما الَ يََتَحفَّظُ ِمْن غَْيرِِه ، ثُمَّ َيُصوُم َرَمضَانَ ِلُرؤَْيِتِه فَإِنْ غُمَّ َعلَْيِه َعدَّ ثَ

  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن َصحِيٌح



اَق ْبنِْ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ُسلَْيَمانُ ْبُن َحيَّانَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَح -٢١٥٠
َنحَّى َبْعُض الْقَْومِ لُوا فََتَعْن َعْمرِو ْبنِ قَْيسٍ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن ِصلَةَ قَالَ كُنَّا ِعْنَد َعمَّارٍ فَأُِتَي بَِشاٍة َمْصِليٍَّة فَقَالَ كُ

  ه وسلمفَقَالَ إِنِّي صَاِئٌم فَقَالَ َعمَّاٌر َمْن َصاَم الَْيْوَم الَِّذي ُيَشكُّ ِفيِه فَقَْد َعَصى أََبا الْقَاِسمِ صلى اهللا علي
  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن َصحِيٌح َورَُواُتُه كُلُُّهْم ِثقَاٌت

و ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َخاِلدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِ -٢١٥١
َصْومِ ِستَِّة  وسلم َعْن ْبنِ ِدينَارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ نََهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه

  أَيَّامٍ الَْيْومِ الَِّذي ُيَشكُّ ِفيِه ِمْن َرَمَضانَ َوَيْومِ الِْفطْرِ َوَيْومِ اَألْضَحى وَأَيَّامِ التَّْشرِيقِ
  الَواِقِديُّ غَْيُرُه أَثَْبُت ِمنُْه

ُبو الْعَاِلَيِة إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْهْيثَمِ ْبنِ ُعثَْمانَ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَ -٢١٥٢
  َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحازُِم ْبُن إِبَْراِهيَم َعْن ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ

مْ الَْيْوَم َوقَالَ بَْعضُُهْم غًَدا فََجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى َرسُولُ اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َتمَاَرى النَّاُس ِفي ِهالَلِ َرَمَضانَ فَقَالَ بَْعُضُه
 َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ صلى اهللا عليه وسلم فََزَعَم أَنَُّه قَْد َرآُه فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أََتْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه

ْؤَيِتهِ َمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِالَالً فََناَدى ِفي النَّاسِ ُصوُموا ، ثُمَّ قَالَ ُصومُوا ِلرُْؤَيِتِه َوأَفِْطرُوا ِلُراِهللا قَالَ َنَعْم فَأَ
  فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَُعدُّوا ثَالَِثَني ، ثُمَّ أَفْطَرُوا ، َوالَ َتُصوُموا قَْبلَُه َيْومًا

 إِسَْراِئيلُ ُن أَبِي ثَْورٍ َوَزاِئَدةُ وَالثَّْورِيُّ ِمْن رِوَاَيِة الْفَْضلِ ْبنِ ُموَسى َعْنُه َوِقيلَ َعْن أَبِي َعاِصمٍ َوأَْرَسلَُهَتاَبَعُه الْوَِليُد ْب
  َوَحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َواْبُن َمْهِديٍّ َوأَُبو ُنَعْيمٍ َوعَْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ

ي ثَْورٍ َعْن ِسَماٍك ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن أَبِ َحدَّثََنا -٢١٥٣
الْهِالَلَ فَقَالَ َتشَْهُد أَنْ الَ إِلَهَ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ رَأَْيُت 
  فَلَْيُصوُموا غَدًاإِالَّ اللَُّه قَالَ َنَعْم قَالَ َتشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَّه قَالَ نََعْم قَالَ َيا بِالَلُ نَاِد ِفي النَّاسِ 

ُشَعْيبُ ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َوُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ سُورِيَن ، َحدَّثََنا -٢١٥٤
  َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ َعْن زَاِئَدةَ َعْنَوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيحَْيى الُْجْرجَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن

ُت الْهِالَلَ فَقَالَ ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي رَأَْي
  النَّاسِ أَنْ َيُصومُوا غَدًاأََتْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوأَنَّي َرُسولُ اِهللا قَالَ نََعْم قَالَ َيا بِالَلُ نَاِد ِفي 

 - َزاِئَدةَ َعْن ِسَماكٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمحْرِزٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن -٢١٥٥
   عليه وسلم َنْحوَُهَعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا -املعىن 
ْبُن ُموَسى ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعمَّارٍ الُْحَسْيُن ْبُن حَُرْيٍث ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ -٢١٥٦

َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي َرأَْيُت  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ أَْعرَابِيا
  الْهِالَلَ فَقَالَ أََتشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه وَأَنَّي َرُسولُ اِهللا قَالَ َنَعْم فََناَدى أَنْ ُصومُوا

ْبُن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ الْعَْيِشيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن  -٢١٥٧
فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي  َعاِصمٍ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء أَعَْرابِيٌّ لَْيلَةَ ِهالَلِ رََمَضانَ



  ْم فََناَدى ِفي النَّاسِ أَنْ ُصوُمواقَْد َرأَْيُت الْهِالَلَ فَقَالَ َتشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه وََتْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا قَالَ نََع
  َوَرَواهُ ُشْعَبةُ َعنِ الثَّْورِيِّ ُمْرَسالً

قَّاُق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َحكَّامٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّ -٢١٥٨
  َرأَى الْهِالَلَ فَقَالَُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ أَنَّ أَْعَرابِيا شَهَِد ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه

  أََتْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا قَالَ َنَعْم فَأََمَر النَّاَس أَنْ َيُصوُموا
َحمَّاٌد َعْن ا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََن -٢١٥٩

َجاَء أَْعرَابِيٌّ ِمَن الَْحرَِّة ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ أَنَُّهْم َشكُّوا ِفي ِهالَلِ رََمَضانَ َمرَّةً فَأََرادُوا أَنْ الَ َيُصوُموا َوأَنْ الَ َيقُوُموا فَ
الَ َتشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه وَأَنِّي َرُسولُ اِهللا قَالَ َنَعمْ فََشهَِد أَنَُّه رَأَى الْهِالَلَ فَأُِتَي بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَ

  َوَشهَِد أَنَُّه َرأَى الْهِالَلَ فَأََمَر بِالَالً فََناَدى ِفي النَّاسِ أَنْ َيقُومُوا َوأَنْ َيُصوُموا
  لَْم يَقُلْ ِفيِه َوَيقُوُموا غَْيُر َحمَّاٍد

َحدَّثَكُْم ُمحَمَُّد ْبُن زُْنُبورٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن  -َوأََنا أَْسَمعُ  -ي ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد قُرَِئ َعلَى أَبِ -٢١٦٠
الَ تَقَدَُّموا ِهالَلَ  قَالََجْعفَرٍ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أَفِْطُروا ِلُرْؤَيِتِه فَإِنْ غُمَّ َرَمَضانَ بَِيْومٍ ، َوالَ َيْوَمْينِ إِالَّ أَنْ يَُواِفَق ذَِلَك َصوًْما كَانَ َيُصوُمهُ أََحُدكُمْ ُصوُموا ِلُرْؤَيِتِه َو
  َعلَْيكُْم فَُعدُّوا ثَالَِثَني ، ثُمَّ أَفِْطُروا

َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : ْبنُ َصاِعٍد وَاْبُن غَْيالَنَ ، قَاالَ َحدَّثََنا ا -٢١٦١
وا شَْهَر َرَمضَانَ بَِيْومٍ ، َوالَ ْبُن َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ تَْعَجلُ

  َيْوَمْينِ ِمثْلَُه فَُعدُّوا ثَالَِثَني ، ثُمَّ أَفِْطرُوا
ْمرٍو بَِهذَا ، ثُمَّ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َع -٢١٦٢

  ُرواأَفِْط
َحدَّثََنا الرَّبِيُع ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َعْن : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد وَأَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، قَاالَ  -٢١٦٣

  وسلم ِمثْلَُه ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه
  َهِذِه أََسانِيُد ِصحَاٌح

ْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َم -٢١٦٤
َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َرأَيُْتمُ  -ِدِهَما أَْو أََح -َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ َوأَبِي َسلََمةَ 

  الْهِالَلَ فَُصوُموا وَإِذَا َرأَْيُتمُوُه فَأَفِْطُروا فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَُصوُموا ثَالَِثَني َيْومًا

يَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِه -٢١٦٥
إِنْ غُمَّ ُروا ِلُرْؤَيِتِه فَالَْحجَّاُج َعْن َمْنُصورٍ َعْن رِبِْعيِّ ْبنِ حِرَاشٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُصوُموا ِلُرْؤَيِتِه َوأَفِْط

  ِطُروا إِالَّ أنْ َتَرْوُه قَْبلَ ذَِلَكَعلَْيكُْم فَُعدُّوا شَْعَبانَ ثَالَِثَني ، ثُمَّ ُصوُموا فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَُعدُّوا َرَمَضانَ ثَالَِثَني ، ثُمَّ أَفْ
اُه الثَّْورِيُّ َوَعبِْيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد َوغَْيُرُهَما َعْن َمْنُصورٍ َعْن رِبِْعيٍّ َرَواُه َجرِيٌر َعْن َمْنصُورٍ َعْن رِْبِعيٍّ َعْن ُحذَْيفَةَ ُمسَْنًدا َورََو

  َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيّ صلى اهللا عليه وسلم
ْنُصورٍ َعْن رِبِْعيٍّ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى ْبنِ َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َعْن َم -٢١٦٦



لِْعدَّةَ قَْبلَُه ، ثُمَّ ُحذَْيفَةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ تَقَدَُّموا الشَّْهَر حَتَّى َترَُوا الْهِالَلَ أَْو ُتكِْملُوا ا
  .ُصوُموا َحتَّى َتَرُوا الْهِالَلَ أَْو ُتكِْملُوا الِْعدَّةَ

 الرَّْحَمنِ ْبُن ا أَُبو عَْبِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ َعْبُدَحدَّثََن -٢١٦٧
 صلى اهللا عليه وسلم الَ َتُصومُوا َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا مَاِلٌك َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا
  َحتَّى َتَرُوا الْهِالَلَ ، َوالَ ُتفِْطرُوا حَتَّى َترَُوا الْهِالَلَ فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَُصوُموا ثَالَثَِني

  ُهَو ِفي الُْمَوطَّإِ َعْن َناِفعٍ َواْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر فَاقُْدرُوا لَُه

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن : إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد َوَجْعفَُر ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُمْرِشٍد قَاالَ َحدَّثََنا  -٢١٦٨
ْهرُ ِتْسٌع َوِعْشُرونَ ، فَالَ ُعلَيَّةَ َعْن أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنََّما الشَّ

  َتُصومُوا حَتَّى َتَرْوُه ، َوالَ ُتفِْطُروا َحتَّى َتَرْوُه فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَاقُْدُروا لَُه
ذَاَك َوإِنْ لَْم َيَر َولَْم َيُحلْ َزاَد اْبُن ُمْرِشٍد فَكَانَ اْبُن ُعَمَر إِذَا َمَضى َشْعَبانُ ِتْسًعا َوِعشْرِيَن َيْبَعثُ َمْن َيْنظُُر فَإِنْ َرأَى فَ

ا قَالَ َوكَانَ الَ ُيفِْطرُ ُدونَ َمْنظَرِِه َسَحاٌب ، َوالَ قََتٌر أَصَْبَح ُمفِْطًرا َوإِنْ َحالَ ُدونَ َمْنظَرِِه َسَحاٌب أَْو قََترٌ أَْصَبحَ صَاِئًم
  .إِالَّ َمَع النَّاسِ

، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد التَّْيِميُّ َعْن َمْنصُورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد -٢١٦٩
ال الَ َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ حَِراشٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أ

  كِْملُوا الِْعدَّةَقَدَّمُوا الشَّْهَر َحتَّى َتَرُوا الْهِالَلَ أَْو ُتكِْملُوا الِْعدَّةَ ، َوالَ ُتفِْطرُوا حَتَّى َترَُوا الْهِالَلَ أَوْ ُتَت
ْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق اَألْزَرُق َع -٢١٧٠

قَدَُّموا رِبِْعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ َعْن َبْعضِ أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َت
َني ، ثُمَّ َتُصوُموا ، َوالَ ُتفِْطرُوا حَتَّى َترَُوا الْهِالَلَ أَْو ُتِتمُّوا الشَّْهَر الَ َتُصوُموا َحتَّى َتَرُوا الْهِالَلَ أَْو ُتكِْملُوا الِْعدَّةَ ثَالَِث

  أَْو ُتكِْملُوا الِْعدَّةَ ثَالَثَِني

الثَّْورِيِّ بِإِْسَناِدهِ  َيانََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن ُسفْ -٢١٧١
  َنحْوَُه

ةُ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَب -٢١٧٢
ولُ أَْهلَلَْنا ِهالَلَ رََمَضانَ وََنْحُن بِذَاتِ الشُّقُوقِ فََشكَكَْنا ِفي الْهِالَلِ فََبَعثَْنا ُمرَّةَ قَالَ َسِمْعُت أََبا الَْبْخَترِيِّ الطَّاِئيَّ َيقُ

ْيكُْم ْؤَيِتِه فَإِنْ أُغِْمَي َعلََرُجالً إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَسَأَلَُه فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اللََّه أََمدَُّه ِلُر
  فَأَكِْملُوا ِعدَّةَ َشْعَبانَ ثَالَثَِني

  َشْعَبانَ غَْيُر آَدَم َوُهَو ِثقَةٌ َصحِيٌح َعْن ُشْعَبةَ َوَرَواُه ُحَصْيٌن وَأَُبو خَاِلٍد الدَّاالَنِيُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َولَْم يَقُلْ ِفيِه ِعدَّةَ
  دَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن زِيَاٍد قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َح -٢١٧٣

أَْو قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ صلى اهللا عليه وسلم ُصومُوا ِلرُْؤَيِتهِ  -َسِمْعُت أََبا هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أَفِْطُروا ِلُرْؤَيِتِه فَإِنْ غُبَِّي َعلَْيكُْم الشَّْهُر فَُعدُّوا ثَالَِثَني يَْعنِي ُعدُّوا َشْعَبانَ ثَالَثَِنيَو

انَ ثَالَِثَني َولَمْ دُّوا َشْعَبَصحِيٌح َعْن ُشْعَبةَ كَذَا رََواُه آَدُم َعْن ُشْعَبةَ َوأَخَْرَجُه الُْبَخارِيُّ َعْن آَدَم َعْن ُشْعَبةَ َوقَالَ ِفيِه فَُع
  َيقُلْ يَْعنِي



، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن الَْحجَّاجِ أَُبو الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيحَْيى -٢١٧٤
بِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْحصُوا ِهالَلَ ُمَعاوَِيةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَ

وا ِلُرؤَْيِتِه َوأَفِْطُروا َشْعَبانَ ِلرََمَضانَ ، َوالَ َتْخِلطُوا بِرََمَضانَ إِالَّ أَنْ ُيَواِفَق ذَِلَك ِصَياًما كَانَ َيُصوُمُه أََحُدكُْم َوُصوُم
  َعلَْيكُْم فَإِنََّها لَْيَستْ ُتَغمَّى َعلَْيكُمُ الِْعدَّةُ ِلُرؤَْيِتِه فَإِنْ غُمَّ

قَْيسِ ْبنِ طَلْقٍ َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن جَابِرٍ َعْن  -٢١٧٥
ُروا اهللا عليه وسلم َجَعلَ اللَُّه اَألِهلَّةَ َمَواقِيَت ِللنَّاسِ فَإِذَا َرأَْيُتمُوُه فَُصوُموا وَإِذَا َرأَْيُتمُوُه فَأَفِْطقَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى 

  فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَأَِتمُّوا الِْعدَّةَ ثَالَثَِني
  َرْينِ ُمَحمَُّد ْبُن جَابِرٍ لَْيَس بِالْقَوِيِّقَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َجابِرٍ َسِمْعُت َهذَا ِمْنُه َوَحدِيثَْينِ آَخ

ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -٢١٧٦
ْنظَلَةَ ْبَن َعِليٍّ اَألْسلَِميِّ َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اِهللا ْبنِ ُمسِْلمٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َح

مَّ َعلَْيكُمْ ُموُه فَأَفِْطُروا فَإِنْ غُأَْحُصوا ِعدَّةَ َشْعَبانَ ِلرََمَضانَ ، َوالَ َتقَدَّمُوا الشَّْهَر بَِصْومٍ فَإِذَا َرأَْيُتُموُه فَُصوُموا وَإِذَا َرأَْيُت
  اَمُه ِفي الثَّاِلثَِةفَأَكِْملُوا الِْعدَّةَ ثَالَِثَني َيْوًما ، ثُمَّ أَفِْطرُوا فَإِنَّ الشَّْهَر َهكَذَا ، وََهكَذَا َوَهكَذَا َوخََنَس إِْبَه

  الَْواِقِديُّ لَْيَس بِالْقَوِيِّ

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن أَيُّوَب َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ،  -٢١٧٧
  ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن أَبِي ُهَريْرَةَ

، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن َوَحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْولِيِد الُْبسْرِيُّ 
ُه ، َوالَ ُتفِْطرُوا حَتَّى َتَرْوهُ ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ إِنََّما الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرونَ ، فَالَ َتُصومُوا حَتَّى َترَْو

ى َمْنَحٌر وا الِْعدَّةَ ثَالَِثَني ِفطُْركُْم َيْوَم ُتفِْطُرونَ َوأَْضَحاكُْم َيْوَم ُتَضحُّونَ وَكُلُّ َعَرفَةَ َمْوِقٌف َوكُلُّ ِمًنفَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَأَِتمُّ
  َوكُلُّ ِفجَاجِ َمكَّةَ َمْنحٌَر

  لمَرَواُه َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَب َوَرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس
 َعْن أَيُّوَب َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََناُه اْبُن ِمْردَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد -٢١٧٨

  ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ذَكََر َعنِ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه
  َوَتاَبَعُه رَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ َعْن اْبنِ الْمُْنكَِدرِ

ْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َسَواٍء ، َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن الْقَاِسمِ َع -٢١٧٩
بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ُصوُموا ِلُرؤَْيِتِه ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه إِلَى آِخرِِه وَلَْم َيذْكُرِ الشَّْهرُ الْمُْنكَِدرِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّ

  ِتْسٌع َوِعْشرُونَ
  َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ِمَن الثِّقَاِت

إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ،  َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢١٨٠
ْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن خَاِلٍد َوثَابُِت ْبُن قَْيسٍ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُمسِْلمٍ َجِميًعا َعنِ الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي ُهَر

  ُصوُمونَ َوِفطُْركُْم َيْوَم ُتفِْطُرونَعليه وسلم قَالَ َصْوُمكُْم َيْوَم َت
ثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -٢١٨١



لَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الصَّْوُم َيْوَم َجْعفَرٍ الزُّْهرِيُّ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعنِ ا
  َتُصوُمونَ وَالِْفطُْر َيْوَم ُتفِْطُرونَ َواَألْضَحى َيْوَم ُتَضحُّونَ

  الَْواِقِديُّ َضِعيٌف
  باب يف وقت السحر

اسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرَْد -٢١٨٢
اَء وَاإلَِناُء َعلَى َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسِمَع أََحُدكُمُ النَِّد

  ، فَالَ َيَضْعُه َحتَّى يَقِْضيَ َحاَجَتُه ِمْنُه َيِدِه
  قَالَ أَُبو َداُوَد أَْسَنَدُه َرْوحُ ْبُن ُعَباَدةَ كََما قَالَ َعْبُد اَألْعلَى

ثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ أَُبو الْفَْضلِ الْخََوارِزِْميُّ ، َحدَّ -٢١٨٣
ولِ اهللاِ صلى اهللا عليه الَْوِليِد ْبنِ ُسلَْيَمانَ قَالَ َسِمْعُت َربِيَعةَ ْبَن يَزِيَد قَالَ َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعاِئشٍ صَاِحَب َرُس

اِء ، فَالَ َيْمَنَعنَّ السَّحُوَر ، َوالَ َتِحلُّ ِفيِه الصَّالَةُ وَإِذَا اعَْتَرَض فَقَدْ وسلم َيقُولُ الْفَْجُر فَْجَراِن فَأَمَّا الُْمْسَتطِيلُ ِفي السََّم
  َحُرَم الطََّعاُم فََصلِّ الَْغَداِة

  إِْسنَاٌد َصحِيٌح

لَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الُْمِغَريِة أَُبو َسلََمةَ ا -٢١٨٤
َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى  َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ أَنَُّه

ِذي كَأَنَُّه ذََنبُ السِّْرَحاِن فَإِنَُّه الَ ُيِحلُّ َشْيئًا ، َوالَ ُيَحرُِّمُه َوأَمَّا الُْمْستَِطيلُ الَِّذي اهللا عليه وسلم قَالَ ُهَما فَجَْراِن فَأَمَّا الَّ
  َعاَرَض اُألفَُق فَِفيِه َتِحلُّ الصَّالَةُ وََيْحُرُم الطََّعاُم

  َهذَا ُمْرَسلٌ
َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمحْرِزٍ الْكُوِفيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثَ -٢١٨٥

ُر فَجَْراِن فَْجرٌ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعطَاِء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْفَْج
  ْحُرُم ِفيِه الصَّالَةُ وََيِحلُّ ِفيِه الطََّعاُم َوفَْجٌر َيْحُرُم ِفيِه الطََّعاُم وََتِحلُّ ِفيِه الصَّالَةَُت

  اُب اْبُن ُجرَْيجٍ َعْنُه أَْيضًا َوَوقَفَُه أَْصَحلَْم َيْرفَْعُه غَْيُر أَبِي أَْحَمدَ الزَُّبيْرِيِّ َعنِ الثَّْورِيِّ َوَوقَفَُه الْفِْرَيابِيُّ َوغَْيُرُه َعنِ الثَّْورِيِّ

بَّاُر َعْن َمْنُصورٍ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ اَأل -٢١٨٦
ِفي ِحْجرِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ فََصلَّى ذَاتَ لَْيلٍَة َما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ قَالَ  ِهالَلِ ْبنِ يََِساٍف َعْن سَاِلمِ ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ كُْنُت

 فََصلَّى َما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ اخُْرْج فَاْنظُْر َهلْ طَلََع الْفَْجُر قَالَ فََخَرْجُت ، ثُمَّ َرَجْعُت فَقُلُْت لَُه قَِد اْرَتفََع ِفي السََّماِء أَبَْيَض
فَقَالَ ِهيَت اآلنَ الَ اخُْرْج فَاْنظُْر َهلْ طَلََع الْفَْجُر فََخَرْجُت ، ثُمَّ َرَجَعُت فَقُلُْت لَُه قَِد اْعتََرَض ِفي السََّماِء أَْحَمَر قَ

  فَأَْبلغِْنِي َسُحورِي
  دَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ِعيَاضٍ َعْن َمْنُصورٍ بِإِْسنَاِدِه َنْحوَُهَحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُزْنبُورٍ ، َح -٢١٨٧

ى الْبَابِ َبيْنِي َوَبْينَ َقَالَ فَقُلُْت قَِد اْعَتَرَض ِفي السََّماِء وَاْحَمرَّ فَقَالَ ائِْت اآلنَ بَِشرَابِي قَالَ َوقَالَ َيْوًما آَخَر قُْم َعلَ
  الْفَْجرِ َهذَا إِْسَنادٌ َصِحيٌح



َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُمالَزُِم ْبُن َعْمرٍو ، : َحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ َوأَُخوهُ أَُبو ُعبَْيٍد ، قَاالَ  -٢١٨٨
انَ ِفي آِخرِ اللَّْيلِ َبْعَد َما َرفَْعُت َيَدى ِمَن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن النُّْعَماِن السَُّحْيِميُّ قَالَ أََتانِي قَْيُس ْبُن طَلْقٍ ِفي َرَمَض

لِ َشْيٌء ُألْدِخلُتَك إِلَى السَّحُورِ ِتَخْوِف الصُّْبحِ فَطَلََب ِمنِّي بَْعَض اِإلَدامِ فَقُلُْت أََيا َعمَّاه لَْو كَانَ بَِقَي َعلَْيَك ِمَن اللَّْي
لَ فَقَرَّْبتُ إِلَْيهِ ثَرِيًدا َولَْحًما وََنبِيذًا فَأَكَلَ َوَشرَِب َوأَكَْرَهنِي فَأَكَلُْت َوَشرِْبتُ طََعامٍ ِعْنِدي َوشََرابٍ قَالَ عِْنَدَك فََدَخ

 لُوا وَاشَْرُبوا ، َوالََوإِنِّي لََوجِلٌ ِمَن الصُّْبحِ ، ثُمَّ قَالَ َحدَّثَنِي طَلُْق ْبُن َعِليٍّ أَنَّ نَبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُ
  َيُغرَّنَّكُُم السَّاِطُع الُْمصِْعُد َوكُلُوا َواْشَربُوا حَتَّى َيعْرَِض لَكُُم اَألْحَمُر َوأَشَاَر بَِيدِِه

  قَْيُس ْبُن طَلْقٍ لَْيَس بِالْقَوِيِّ
ْسرَائِيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ِعيَسى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِ -٢١٨٩

 َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسَواَدةَ الْقَُشيْرِيِّ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ ِمْردَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن
َسُمَرةَ ْبَن ُجْنُدبٍ َيْخطُُب َوُهَو َيقُولُ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َيْمَنَعنَّ ِمْن  َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت

  َسحُورِكُمْ أَذَانُ بِالَلٍ ، َوالَ بََياضُ اُألفُقِ الَِّذي َهكَذَا َحتَّى َيْسَتطَِري
  إِْسنَاُدُه َصحِيٌح

 َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخشَْيشٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ -٢١٩٠
كُْم أَذَانُ بِالَلٍ ، َوالَ َهذَا الَْبيَاضُ ْبُن َسَواَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن َسُمَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َيغُرَّنَّ

  ِلَعُموِد الصُّْبحِ حَتَّى َيْسَتطَِري
  باب الشهادة على رؤية اهلالل

اُد ْبُن َنا َعبََّحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى قَالَ وَحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَ -٢١٩١
 أَِمَري َمكَّةَ َخطََبَنا فََنَشدَ النَّاسَ الْعَوَّامِ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن الَْحارِِث الَْجدَِليُّ َجِديلَةُ قَْيسٍ أَنَّ

لَْيَنا َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنْنُسَك فَإِنْ لَْم نََرُه فَقَالَ َمْن َرأَى الْهِالَلَ ِلَيْومِ كَذَا َوكَذَا ، ثُمَّ قَالَ َعهَِد إِ
 أَْدرِي ، ثُمَّ لَقَِينِي بَْعدُ َوَشهِدَ َشاِهَدا َعْدلٍ َنَسكَْنا بَِشَهاَدِتهَِما قَالَ فَسَأَلُْت الُْحَسْيَن ْبَن الَْحارِِث َمْن أَِمُري َمكَّةَ قَالَ الَ

  ثُ ْبُن حَاِطبٍ أَُخو ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِطبٍفَقَالَ ُهَو الَْحارِ
  َهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ َصحِيٌح

ثََنا َعبَّاٌد َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّ -٢١٩٢
صلى اهللا عليه  يِّ َعنِ الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحارِِث الَْجدَِليِّ َجِديلَةُ قَْيسٍ أَنَّ أَِمَري َمكَّةَ قَالَ َعهَِد إِلَْيَنا َرسُولُ اِهللاَماِلٍك اَألْشجَِع

ُحَسْيَن َمْن ُهَو قَالَ الَْحارِثُ ْبُن وسلم أَنْ نَْنُسكَ ِللرُّْؤَيِة فَإِنْ لَمْ َنَرُه َوَشهَِد َشاِهَدا َعْدلٍ َنَسكَْنا بَِشَهاَدِتهَِما فََسأَلُْت الْ
لْفَُه قُلُْت َمْن ُهَو قَالَ اْبُن َحاِطبٍ أَُخو ُمحَمَِّد ْبنِ َحاِطبٍ َوقَالَ إِنَّ ِفيكُْم َمْن ُهَو أَْعلَُم بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَأََشارَ إِلَى َرُجلٍ َخ

  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُعَمَر فَقَالَ اْبُن ُعَمَر بِذَاكَ أََمرََنا َرسُولُ
ْيَمانَ ، ثُمَّ قَالَ إِبَْراهِيُم ُهَو قَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ سَأَلُْت إِْبَراِهيَم الَْحرْبِيَّ َعْن َهذَا الَْحدِيِث فَقَالَ ، َحدَّثََنا بِِه َسعِيُد ْبُن ُسلَ

  بِ ْبنِ َوْهبِ ْبنِ ُحذَافَةَ ْبنِ جَُمحٍ كَانَ ِمْن ُمَهاجَِرةِ الْحََبشَِةالَْحارِثُ ْبُن حَاِطبٍ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َمْعَمرِ ْبنِ َحَبْي

ْينِ ْبنِ الَْحارِثِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج َعنِ الُْحَس -٢١٩٣
ْحَمنِ ْبَن َزْيِد ْبنِ الَْخطَّابِ يَقُولُ إِنَّا َصحِْبَنا أَْصَحاَب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَتَعلَّْمَنا ِمْنُهمْ قَالَ َسِمْعُت َعْبَد الرَّ



لَْيكُْم فَُعدُّوا ثَالَِثنيَ َي َعَوإِنَُّهْم َحدَّثُوا أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُصومُوا ِلرُْؤَيِته َوأَفِْطرُوا ِلرُْؤَيِته فَإِنْ أُغِْم
  فَإِنْ َشهَِد ذََوا َعَدلٍ فَُصوُموا َوأَفِْطُروا وَاْنِسكُوا

ُحمَْيٍد َعْن َمْنُصورٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ ْبُن -٢١٩٤
 ِعيٍّ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَصَْبَح صَاِئًما ِلَتَمامَِعْن رِْب

  فَأََمَرُهْم فَأَفْطَرُوا سِالثَّالَِثَني ِمْن َرَمَضانَ فََجاَء أَعَْرابِيَّاِن فََشهَِدا أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَنَُّهَما أََهالَّهُ بِاألَْم
  َهذَا َصحِيٌح
َعْن ُسفَْيانُ َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى أخَْبرَََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ  -٢١٩٥

  ُعَمَر أََجازَ َشَهاَدةَ َرُجلٍ وَاِحٍد ِفي رُْؤَيِة الْهِالَلِ ِفي ِفطْرٍ أَْو أَْضًحى اَألْعلَى َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى أَنَّ
  كَذَا رََواُه َعْبُد اَألْعلَى َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َوعَْبُد اَألْعلَى َضِعيٌف وَاْبُن أَبِي لَيْلَى لَْم ُيْدرِْك ُعَمَر

لََمةَ فََرَواُه َعْن ُعَمَر أَنَُّه قَالَ الَ ُتفِْطُروا َحتَّى َيشَْهَد َشاِهَدانِ َحدَّثَ بِِه اَألعَْمُش َوَمْنصُوٌر َوَخالَفَُه أَُبو وَاِئلٍ شَِقيُق ْبُن َس
  َعْنُه

أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ َوَسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، قَاالَ  -٢١٩٦
أَكَْبُر ِمْن َبْعضٍ فَإِذَا َرأَْيُتمُ  اَألْعَمُش َعْن َشِقيقٍ قَالَ َجاءََنا ِكَتاُب ُعَمَر وََنْحُن بَِخانِِقَني َوقَالَ ِفي كَِتابِِه إِنَّ اَألِهلَّةَ َبْعُضَها

  ِهَداِنالْهِالَلَ َنهَاًرا ، فَالَ ُتفِْطُروا َحتَّى َيشَْهَد َشا
َد َشاِهَداِن أَنَُّهَما َرأََياُه بِاَألْمسِ َرَواُه شُْعَبةُ َعنِ اَألْعَمشِ فَقَالَ إِذَا َرأَيُْتُم الْهِالَلَ ِمْن أَوَّلِ النََّهارِ ، فَالَ ُتفِْطُروا َحتَّى َيشَْه

  ْعَمَش َمْنصُوٌر وكََتبَْناُه بَْعَد َهذَاَهذَا أََصحُّ إِْسَناًدا ِمْن َحدِيِث اْبنِ أَبِي لَْيلَى َوقَْد تَاَبَع اَأل

َوَحدَّثََنا أَُبو َبكرٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َحدَّثََني ُيوُسُف ْبُن سَِعيِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد -٢١٩٧
لنَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم أَُبو أَُميَّةَ َحدَّثََنا ا: أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ ، قَالَ 

َعْن أَبِي  ْعَبةُ َعْن ُسلَْيَمانَ ،َوالَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الُْجنَْيِد قَالُوا ، َحدَّثََنا رَْوٌح قَالُوا ، َحدَّثََنا ُش
لَ ِمْن أَوَّلِ النََّهارِ ، فَالَ ُتفِْطرُوا َواِئلٍ قَالَ أََتاَنا كَِتاُب ُعَمَر بَِخانِِقَني إِنَّ اَألِهلَّةَ بَْعُضَها أَعْظَُم ِمْن َبْعضٍ فَإِذَا َرأَْيُتُم الْهِالَ

  َحتَّى َيشَْهَد َشاِهَداِن أَنَُّهَما َرأََياُه بِاَألْمسِ
َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ َنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ -٢١٩٨

  هُ َرأَى الْهِالَلَ فَأََمَر النَّاسَ أَنْ ُيفِْطرُواَعْن َعْبِد اَألْعلَى َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى قَالَ كُْنُت عِْنَد ُعَمَر فَأََتاُه َراِكٌب فََزَعَم أَنَّ
ْبُن َعِليٍّ قُلُْت ِلَيحَْيى ْبنِ قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ قُلُْت ألَبِي ُنَعْيمٍ َسِمَع اْبُن أَبِي لَْيلَى ِمْن ُعَمَر قَالَ الَ أَْدرِي قَالَ ُمحَمَُّد 

َعْبدُ اَألْعلَى ُهَو اْبُن َعاِمرٍ الثَّْعلَبِيُّ غَْيُرُه أَثُْبُت ِمْنُه َوَحِديثُ أَبِي ، َمَر فَلَْم ُيثْبِْت ذَِلَك َمِعنيٍ َسِمَع اْبُن أَبِي لَيْلَى ِمْن ُع
  َواِئلٍ أََصحُّ إِسَْناًدا َعْن ُعَمَر ِمْنُه َرَواُه اَألْعَمُش َوَمْنصُوٌر َعْن أَبِي وَاِئلٍ

اُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِحبُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَس -٢١٩٩
إِذَا رَأَيُْتُم ُم ِمْن َبْعضٍ فََحدَّثَنِي مَْنُصوٌر َعْن أَبِي َواِئلٍ قَالَ َجاَءَنا ِكتَاُب ُعَمَر َوَنْحُن بِخَانِِقَني إِنَّ اَألِهلَّةَ َبْعضَُها أَْعظَ
  يَّةًالْهِالَلَ َألوَّلِ النََّهارِ ، فَالَ ُتفِْطُروا َحتَّى َيشَْهَد َرُجالَِن ذََوا َعْدلٍ أَنَُّهَما أََهالَّهُ بِاألَْمسِ َعِش

  نِ ْبُن َمْهِديٍّقَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ إِنْ كَانَ ُمَؤمَّلٌ حَِفظَُه فَُهَو غَرِيٌب َوخَالَفَُه اإلَِماُم َعْبُد الرَّْحَم
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ -٢٢٠٠



َني إِنَّ اَألِهلَّةَ َبْعضَُها أَكَْبُر ِمْن َبْعضٍ فَإِذَا َرأَيُْتُم الْهِالَلَ نََهاًرا َمْنُصورٍ َعْن أَبِي َواِئلٍ قَالَ َجاَءَنا ِكتَاُب ُعَمَر َوَنْحُن بِخَانِِق
  ، فَالَ ُتفِْطُروا َحتَّى ُتْمُسوا إِالَّ أَنْ َيشَْهَد َرُجالَِن ُمْسِلَماِن أَنَُّهَما أََهالَّهُ بِاألَْمسِ َعِشيَّةً

أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بِإِسَْناِدِه مِثْلَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا  -٢٢٠١
  َحِديِث َعْبِد الرَّْحَماِن

َوَخلَُف ْبُن ِهَشامٍ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، قَالَ  -٢٢٠٢
م قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ َعْن َمْنصُورٍ َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ حِرَاشٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل: قَاالَ 

شَهَِدا ِعْندَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِاللَِّه َألَهالَّ الْهِالَلَ اْخَتلََف النَّاُس ِفي آِخرِ َيْومٍ ِمْن َرَمَضانَ فَقَِدَم أَْعرَابِيَّاِن فَ
  ُهْمأَْمسِ َعِشيَّةً فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم النَّاَس أَنْ ُيفِْطُروا َزاَد َخلٌَف َوأَنْ يَْغُدوا إِلَى ُمَصالَّ

  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن ثَابٌِت

ثََنا ُسفَْيانُ أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحفْصٍ ، َحدََّحدَّثََنا  -٢٢٠٣
ةُ ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن ُشْعَبةَ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ إَِياسٍ َعْن أَبِي ُعَمْيرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن ُعُموَمِتِه قَالُوا قَاَمِت الْبَيَِّن

  أَنَُّهْم َرأَُوا الْهِالَلَ فَأََمَر النَّاَس أَنْ ُيفِْطُروا َوأَنْ َيْغدُوا ِمَن الَْغدِ إِلَى ِعيِدِهْم
  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن َوَما بَْعَدُه أَْيضًا

أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا -٢٢٠٤
اَق ، دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن مَْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ َورَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َح
 - َعْن ُعُموَمِتِه ِمَن اَألْنَصارِ َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن أَبِي بِْشرٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا ُعَمْيرِ ْبنِ أََنسٍ ُيَحدِّثُ

بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن آِخرِ النََّهارِ فََجاَء رَكٌْب أَنَُّهْم كَانُوا ِعْنَد النَّ -َوقَالَ النَّْضرِ َعْن ُعُموَمٍة لَُه ِمَن اَألْنصَارِ 
وا أَنْ َيْغدُوا إِلَى فََشهِدُوا أَنَُّهْم َرأَُوا الْهِالَلَ َباألَْمسِ فَأََمَرُهمُ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيفِْطرُوا َوإِذَا أَصَْبُح

  ُمَصالَُّهْم

مٍَّد َعْن نَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ال -٢٢٠٥
ْنَد َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعلَى ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن أُمِِّه فَاِطَمةَ بِْنِت الُْحَسْينِ أَنَّ َرُجالً شَهَِد ِع

َحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أُفِْطرَ ُرْؤَيِة ِهالَلِ رََمَضانَ فََصاَم أَْحَسُبُه قَالَ َوأََمَر النَّاَس أَنْ َيُصوُموا َوقَالَ أَُصوُم َيْوًما ِمْن َشْعَبانَ أَ
  َيْوًما ِمْن َرَمَضانَ

  الَْعامَّةُ ِهالَلَ شَْهرِ َرَمَضانَ َوَرآُه َرُجلٌ َعْدلٌ رَأَْيُت أَنْ أَقَْبلَُه ِلَألثَرِ وَاِالْحِتَياِط قَالَ الشَّاِفِعيُّ فَإِنْ لَْم َتَر
  َوقَالَ الشَّاِفِعيُّ بَْعُد الَ َيجُوُز َعلَى َرَمَضانَ إِالَّ َشاِهَداِن

  إِالَّ شَاِهَدْينِ َوُهَو الِْقيَاُس َعلَى كُلِّ ُمَغيَّبٍ قَالَ الشَّاِفِعيُّ َوقَالَ َبْعُض أَْصَحابَِنا الَ أَقَْبلُ َعلَْيِه
َوَمْن َرأَى ِهالَلَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع قَالَ قَالَ الشَّاِفِعيُّ َمْن َرأَى ِهالَلَ َرَمَضانَ َوْحَدُه فَلَْيُصْمُه  -٢٢٠٦

  ِلَكَشوَّالٍ َوْحَدُه فَلُْيفِْطْر َولُْيخِْفي ذَ
َيَرى ِهالَلَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى أَْخبََرنََا اْبُن َوْهبٍ قَالَ قَالَ َماِلٌك ِفي الَِّذي  -٢٢٠٧

الَْيْوَم ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ َوَمْن َرأَى ِهالَلَ شَوَّالٍ  َرَمَضانَ َوْحَدُه أَنَُّه َيُصوُم َألنَُّه الَ َيْنبَِغي لَُه أَنْ ُيفِْطَر َوُهَو َيعْلَُم أَنَّ ذَِلَك
ولَِئَك إِذَا ظََهَر َعلَْيهِْم قَْد َرأَْيَنا َوْحَدُه ، فَالَ ُيفِْطْر َألنَّ النَّاَس يَتَّهُِمونَ َعلَى أَنْ ُيفِْطَر ِمنُْهْم َمْن لَْيَس َمأْمُوًنا ، ثُمَّ َيقُولُ أُ

  الْهِالَلَ



ا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن ثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن يُوُسَف الْكِْنِديُّ الصَّْيَرِفيُّ بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنَحدَّ -٢٢٠٨
َترِيِّ قَالَ أَْهلَلَْنا ِهالَلَ ِذي الِْحجَِّة قََمًرا َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن أَبِي الَْبْخ -َوُهَو الدَّاالَنِيُّ  -َحْربٍ َعْن َيزِيَد أَبِي َخاِلٍد 

فََسأَلُْتُه َعْن َيْومِ التَّْروَِيِة فََعدَّ ِلي  َضْخًما الُْمقَِللُّ يَقُولُ ِللَْيلََتْينِ وَالُْمكِْثُر َيقُولُ لِثَالٍَث فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ لَِقيتُ اْبَن َعبَّاسٍ
  فَقُلُْت لَُه إِنَّا أَْهلَلَْنا قََمًرا َضْخًما فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمدَُّه إِلَى رُْؤَيتِِهِمْن ذَِلَك الَْيْومِ 

  َهذَا َصحِيٌح َوَما بَْعدُُه
امٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ رِفَاَعةَ أَُبو ِهَش -٢٢٠٩

َرأَْيَنا الْهِالَلَ فَقَالَ بَْعُضُهْم ُهوَ ُحَصْيٌن َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن أَبِي الَْبخَْترِيِّ قَالَ خََرْجَنا ِللُْعْمَرِة فَلَمَّا َنَزلَْنا َبطَْن َنْخلَةَ 
ُضُهْم ِلثَالَثٍَ قَالَ ْيلََتْينِ فَلَِقيَنا اْبَن َعبَّاسٍ فَقُلَْنا إِنَّا َرأَْيَنا الْهِالَلَ َوقَالَ بَْعضُُهْم ُهَو ِللَْيلََتْينِ َوقَالَ بَْعِلثَالٍَث َوقَالَ بَْعضُُهْم ِللَ

  إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمدَُّه إِلَى الرُّْؤيَِة أَيُّ لَْيلٍَة َرأَْيُتُموُه قُلَْنا لَْيلَةَ كَذَا َوكَذَا فَقَالَ ُهَو ِللَّْيلَِة الَِّتي َرأَْيُتُموُه
  َوَهذَا َصِحيٌح

َبةُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْع -٢٢١٠
اسٍ فَسَأَلَُه فَقَالَ اْبنُ ْعُت أََبا الَْبْخَترِيِّ قَالَ أَْهلَلَْنا ِهالَلَ َرَمَضانَ وََنْحُن بِذَاِت ِعْرقٍ فَأَْرَسلَْنا َرُجالً إِلَى اْبنِ َعبَّقَالَ َسِم

  فَإِنْ أُغِْمَي َعلَْيكُْم فَأَكِْملُوا الِْعدَّةَ َعبَّاسٍ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللََّه قَْد أََمدَُّه لَكُْم ِلرُْؤَيِتِه
  َوَهذَا َصِحيٌح

، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا سُرَْيج ْبُن النُّْعَماِن -٢٢١١
قَالَ فَقَِدْمُت  نِ أَبِي َحْرَملَةَ قَالَ أَْخبََرنِي كَُرْيٌب أَنَّ أُمَّ الفَْضلِ بِْنَت الَْحارِِث َبَعثَْتهُ إِلَى ُمَعاوَِيةَ بِالشَّامَِجْعفَرٍ َعْن ُمَحمَِّد ْب

الُْجُمَعِة ، ثُمَّ قَِدْمُت الَْمِديَنةَ ِفي آِخرِ الشَّاَم فَقََضْيُت حَاَجتََها َواْسَتَهلَّ َعلَيَّ رََمَضانُ وَأََنا بِالشَّامِ فََرأَْيُت الْهِالَلَ لَْيلَةَ 
َناهُ لَْيلَةَ الُْجُمَعِة فَقَالَ أَْنَت َرأَْيَتهُ الشَّْهرِ فَسَأَلَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن َعبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكََر الْهِالَلَ فَقَالَ مََتى َرأَيُْتُم الْهِالَلَ فَقُلُْت رَأَْي

ِثَني أَْو اُس َوَصامُوا َوَصاَم ُمَعاوَِيةُ فَقَالَ لَِكنَّا َرأَْيَناُه لَْيلَةَ السَّْبِت ، فَالَ نََزالُ َنُصوُم حَتَّى ُنكِْملَ ثَالَقُلُْت َنَعْم َوَرآُه النَّ
  اهللا عليه وسلم َهذَاَنَراُه فَقُلُْت أََوالَ َتكَْتِفي بُِرْؤَيِة ُمَعاوَِيةَ َوِصَياِمِه قَالَ الَ َهكَذَا أََمَرَنا َرُسولُ اهللاِ صلى 

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح
شَّارٍ الرَّمَاِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُخرََّزاذَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َب -٢٢١٢

رِبِْعيِّ َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيِّ قَالَ أَصَْبْحَنا َصبِيَحةَ ثَالَِثَني فََجاَء أَْعرَابِيَّاِن َرُجالَنِ  ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َمْنُصورٍ َعْن
  َيشَْهَداِن ِعْندَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّهَما أََهالَُّه بِاَألْمسِ فَأََمَر النَّاَس فَأَفْطَُروا

  باب النية يف الصيام
ْنبَاعِ الِْمصْرِيُّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُموَسى ْبنِ أَبِي َحاِمٍد ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْفََرجِ أَُبو الزِّ -٢٢١٣

َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعبَّاٍد أَُبو َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ْبُن فََضالَةَ 
  ، فَالَ ِصَياَم لَُه َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن لَْم يَُبيِِّت الصَِّياَم قَْبلَ طُلُوعِ الْفَْجرِ

  لُْمفَضَّلِ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َوكُلُُّهْم ِثقَاٌتَتفَرََّد بِِه َعْبدُ اهللاِ ْبُن َعبَّاٍد َعنِ ا

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا  -إِْمالَءً  -َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ  -٢٢١٤
َبكْرٍ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن َحفَْصةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه  إِْسحَاُق ْبُن حَازِمٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي



  وسلم الَ ِصَياَم ِلَمْن لَْم يَُورِّْضُه قَْبلَ الْفَجْرِ
َنا خَاِلُد ْبُن َمخْلٍَد بَِهذَا اِإلْسَناِد َوقَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَ -٢٢١٥

  ِلَمْن لَْم َيفْرِْضُه ِمَن اللَّْيلِ َوقَالَ أَْيًضا قَالَ َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ
  الزُّهْرِيِّ َعْن َساِلمٍ َخالَفَُه َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب وَاْبُن لَهِيَعةَ َرَوَياُه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعنِ

ْبُن لَهِيَعةَ وََيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي ا -٢٢١٦
ْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َحفَْصةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ مَْن أَيُّوَب َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َع

  لَْم ُيْجِمعِ الصَِّياَم قَْبلَ الْفَْجرِ ، فَالَ صَِياَم لَُه
لَى الزُّهْرِيِّ ِفي إِْسَناِدِه فَرََواُه َعْبُد الرَّزَّاقِ َرفََعُه َعْبُد اهللاِ ْبُن أَبِي َبكْرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َوُهَو ِمَن الثِّقَاِت الرُّفََعاِء وَاْخُتِلَف َع

رَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاَق َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َحفَْصةَ ِمْن قَْوِلَها َوتَاَبَعُه الزُّبَْيِديُّ َوَعْبدُ ال
الَ بِْشرُ َعْن َمْعَمرٍ َواْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه َعْن َحفَْصةَ َوكَذَِلَك قَ َوقَالَ اْبُن الُْمَباَرِك

َخاِلٍد َعنِ الزُّهْرِيِّ َوغَْيُر  ْبُن الُْمفَضَّلِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق َوكَذَلك قَالَ إِْسحَاُق ْبُن رَاِشٍد َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن
ْيَنةَ ِفي إِْسنَاِدِه َوكَذَِلكَ اْبنِ الْمَُباَركِ َيْروِيِه َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحْمَزةَ َعْن َحفَْصةَ َواْخُتِلَف َعنِ اْبنِ ُعَي

ْبُن َوْهبٍ أَْيًضا َعْن ُيوُنَس َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَْولَُه قَالَ اْبُن َوْهبٍ َعْن ُيوُنَس َعنِ الزُّْهرِيِّ َوقَالَ ا
َك نَّ َعْبَد اِهللا َوحَفَْصةَ قَاالَ ذَِلَوَتاَبَعُه َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َنِمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َوقَالَ اللَّْيثُ َعْن ُعقَْيلٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َساِلمٍ أَ

  َوَرَواُه ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعنِ الزُّْهرِيِّ وَاْخُتِلَف َعْنُه
ْهرِيِّ َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّ -٢٢١٧

  بِيِه َعْن َحفَْصةَ قَالَْت الَ ِصَياَم ِلَمْن لَمْ ُيْجِمعِ الصَِّياَم قَْبلَ الْفَجْرَِعْبِد اِهللا َعْن أَ

ثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسحَاَق الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -٢٢١٨
َم ِمَن بِيهِ أَنَُّه َسِمَع َمْيمُوَنةَ بِْنتَ َسْعٍد َتقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َمْن أَْجَمَع الصَّْوِهالَلٍ َعْن أَ

  اللَّْيلِ فَلَْيُصْم َوَمْن أَْصَبَح َولَْم َيْجَمْعُه ، فَالَ َيُصْم
َترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبنُ َصاِلحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخ -٢٢١٩

ولُ اهللاِ صلى اهللا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ قَْيسٍ اللَّْخِميِّ قَالَ َسِمْعُت َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َتقُولُ أَصَْبَح َرُس
  عليه وسلم َصاِئًما صُْبَح ثَالَِثَني َيوًْما فََرأَى ِهالَلَ شَوَّالٍ َنهَاًرا فَلَْم ُيفِْطْر َحتَّى أَْمَسى

هْرِيِّ َعْن زِيزِ َعنِ الزُّقَالَ َوَحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َوُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْع -٢٢٢٠
  ُوا الْهِالَلَ ِمْن حَْيثُ ُيَرىَساِلمٍ َعْن أَبِيِه قَالَ ُرأَى ِهالَلُ شَوَّالٍ َنَهاًرا فَقَالَ اْبُن ُعَمَر الَ َيِحلُّ لَكُْم أَنْ ُتفِْطُروا َحتَّى َتَر

ارِيُّ قَالَ سَأَلُْت الزُّهْرِيَّ َعْن ِهالَلِ شَوَّالٍ إِذَا رُؤَي قَالَ َوَحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَحمٍَّد األَْنَص -٢٢٢١
َعْصرِ أَوْ إِلَى أَنْ َتغُْربَ َباِكًرا قَالَ َسِمْعُت َسعِيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ يَقُولُ إِنْ رُؤَِي ِهالَلُ َشوَّالٍ بَْعَد أَنْ طَلََع الْفَْجُر إِلَى الْ

  ِة الَِّتي َتجِيُءالشَّْمُس فَُهَو ِمَن اللَّْيلَ
  قَالَ أَُبو َعْبدِ اِهللا وََهذَا ُمْجَمٌع َعلَْيِه

  باب ما جاء يف صيام التطوع واخلروج منه قبل متامه
َوِهَي  -َهانٍِئ  أُمِّ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َجْعَدةَ َعْن -٢٢٢٢



ةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ َعلَْيَها فَأُِتَي بِإَِناٍء فَشَرَِبُه ، ثُمَّ َناوَلَنِي فَقُلُْت إِنِّي صَاِئَم -َجدَُّتُه 
  ِسِه فَإِنْ شِئِْت فَُصوِمي َوإِنْ ِشئِْت فَأَفِْطرِيَنفْ -أَْو أَِمُري  -اهللا عليه وسلم إِنَّ الصَّاِئَم الُْمتَطَوَِّع أَِمنيُ 

َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ُيوُسفَ السَّْمِتيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َحدَّثََنا  -إِْمالَءً  -َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ  -٢٢٢٣
أَنَُّه َسِمَعُه ِمْنَها أَنَّ الَنبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أُِتَي بَِشرَابٍ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ فََشرَِب ، ِسَماُك ْبُن حَْربٍ َعنِ اْبنِ أُمِّ َهانِئٍ 

  فَالَ َيُضرُِّك ا قَالَْت الَ قَالَ ،ثُمَّ َناَولَنِي فََشرِْبُت فَقُلُْت َيا َنبِيَّ اهللاِ إِنِّي كُْنُت َصاِئَمةً فَقَالَ لََها أَكُْنتِ َتقِْضَني َعْنكِ َشْيئً
  اْخُتِلَف َعْن ِسَماٍك ِفيِه َوَرَواهُ ُشْعَبةُ َعْن َجْعَدةَ َوُهَو الَِّذي رََوى َعْنُه ِسَماٌك

أَنَّ النَّبِيَّ  مِّ َهانٍِئَحدَّثََنا َيْحَيى ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َجْعَدةَ َعْن أُ -٢٢٢٤
َمةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أُِتَي بَِشرَابٍ فَشَرَِب ، ثُمَّ َسقَانِي فََشرِْبُت فَقُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا أََما إِنِّي كُْنُت صَاِئ

  إِنْ َشاَء أَفْطََرَنفِْسِه فَإِنْ َشاَء َصاَم َو -أَْو أَِمُري  -صلى اهللا عليه وسلم الُْمَتطَوِّعُ أَِمُني 
أَْسَمُع ِسَماكًا َيقُولُ َحدَّثَنِي  قَالَ ُشْعَبةُ فَقُلُْت َسِمْعَتُه ِمْن أُمِّ َهانِيء قَالَ الَ َحدَّثََناه أَْهلَُنا َوأَُبو َصاِلحٍ قَالَ شُْعَبةُ َوكُْنُت

  اْبَنا َجْعَدةَ فَلَِقيُت أَفَْضلَُهَما َوَحدَّثَنِي بَِهذَا الَْحدِيِث

َحدَّثََنا أَْهلَُنا َوأَُبو َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ بَِهذَا َوقَالَ ِفيِه ،  -٢٢٢٥
  َصاِلحٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

  فََروَْيُتُه أََنا َعْن أَفَْضِلهِمَا قَالَ ُشْعَبةُ َوكَانَ ِسَماكٌ َيقُولُ َحدَّثَنِي اْبَنا أُمِّ هَانٍِئ
  َوَصلَ إِسَْناَدُه أَُبو َداُوَد َعْن ُشْعبَةَ

ثَْورٍ َعْن ِسَماٍك َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن أَبِي  -٢٢٢٦
ُه قَالَتِ جَْعَدةَ َعْن َجدَِّتهِ أُمِّ َهانٍِئ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َشرَِب َشرَاًبا فَأَْعطَاَها فَْضلَُه فََشرَِبْتَيحَْيى ْبنِ 

  اْسَتْغِفرْ ِلي إِنِّي كُْنُت صَاِئَمةً ِمثْلَ قَْولِ أَبِي َعوَانَةَ
ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ َعْبُد الْعَزِيزِ  -٢٢٢٧

 نِي فَْضلَ َشرَابِِهِسَماٍك َعْن َهاُرونَ َعْن َجدَِّتِه أَنََّها قَالَْت َدَخلُْت َعلَى الَنبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا صَاِئَمةٌ فََناَولَ
اًء ِمْن َرَمَضانَ فَُصوِمي فََشرِْبُتُه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي كُْنُت صَاِئَمةً َوإِنِّي كَرِْهُت أَنْ أَُردَّ ُسْؤَرَك قَالَ إِنْ كَانَ قََض

  َيْوًما َمكَاَنُه َوإِنْ كَانَ َتطَوًُّعا فَإِنْ ِشئِْت فَاقِْضيِه َوإِنْ شِئِْت ، فَالَ َتقِْضيِه
  َواُه َحاِتُم ْبُن أَبِي َصغَِريةَ َعْن ِسَماٍك َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئََر

اجِ الَْخاقَانِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي الَْحجَّ -٢٢٢٨
قَالَ َحدَّثَنِي ِسَماكُ ْبُن َحْربٍ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ قَالَْت قَالَ  -َيْعنِي حَاِتَم ْبَن أَبِي َصِغَريةَ  -وُنسَ َحدَّثََنا أَُبو ُي

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الُْمَتطَوُِّع بِالْخَِيارِ إِنْ َشاَء َصاَم َوإِنْ َشاَء أَفْطََر
 َعْن ُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُنسَ الْقَُشْيرِيَُّحدَّثََنا أَ -٢٢٢٩

أَْو أَِمُري َنفِْسهِ  -ِمُني ِسَماٍك َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ الصَّاِئُم الُْمَتطَوُِّع أَ
  إِنْ َشاَء َصاَم َوإِنْ َشاَء أَفْطََر -

  ُه أَْعلَُماْخُتِلَف َعْن ِسَماٍك ِفيِه َوإِنََّما َسِمَعُه ِسمَاٌك ِمنِ اْبنِ أُمِّ َهانٍِئ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ وَاللَّ



، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ قال أَْخَبرَنِي أَُبو  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ -٢٢٣٠
  الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّهُ لَْم َيكُْن َيَرى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز أَُبو َبكْرٍ ، -٢٢٣١
يُد الصَّْوَم فََيقُولُ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعطَاٍء َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيْصبُِح ِمَن اللَّْيلِ َوُهَو يُرِ

كُْن َنذًْرا أَْو ٌء أََتاكُمْ َشْيٌء قَالَْت فََنقُولُ أَوَلَْم ُتصْبِْح صَاِئًما فََيقُولُ َبلَى َولَِكْن الَ بَأَْس أَنْ أُفِْطَر َما لَْم َيأَِعْندَكُْم َشْي
  قََضاَء َرَمَضانَ

  ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ اِهللا ُهَو الْعَْرَزِميُّ َضِعيُف الَْحدِيِث
َنا رَْوُح ْبنُ ِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن ُمَحمٍَّد وَأَُبو أَُميَّةَ قَاالَ أَخَْبَرَحدَّثََنا َعْبُد ا -٢٢٣٢

ْؤِمنَِني قَالَْت كَانَ َرُسول اهللاِ صلى ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َيْحَيى َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْم
  اهللا عليه وسلم ُيِحبُّ طََعاًما فََجاَء َيْوًما فَقَالَ َهلْ ِعْندَكُْم ِمْن ذَِلَك الطََّعامِ قُلُْت الَ قَالَ إِنِّي صَاِئٌم

َحاَء َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوإِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َبطْ -٢٢٣٣
ةَ قَالَ قَالَْت عَاِئَشةُ َدَخلَ َعْنَبَسةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمَعاٍذ الضَّبِّيُّ َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ َعْن ِعكْرَِم

عليه وسلم فَقَالَ عِْنَدِك َشْيٌء قُلُْت الَ قَالَ إِذًن أَُصوَم َوَدَخلَ َعلَيَّ َيوًْما آَخَر فَقَالَ ِعْنَدِك َشْيءٌ َعلَيَّ النَّبِيُّ صلى اهللا 
  قُلُْت َنَعْم قَالَ إِذًن أَطَْعَم َوإِنْ كُْنُت قَْد فََرْضُت الصَّوَْم

  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن َصحِيٌح
َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاٌد قَالَ وَحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن أَبِي ثَْورٍ َعْن ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٢٢٣٤

  اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِذَا َصاَم الرَُّجلُ َتطَوًُّعا فَلُْيفِْطْر َمَتى َشاَء

ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ َوَحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الْكَاِتُب َعِليُّ -٢٢٣٥
حدثنا شَُعيْب بنِ أَيوْب قَالوا ، ، ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ وحدثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمخْلٍَد 

َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : دَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َعْوٍن ، قَالَ َح
أُمُّ الدَّْرَداِء ُمتََبذِّلَةٌ قَالَ َما َشأُْنِك قَالَتْ  وسلم آَخى َبْيَن َسلَْمانَ َوأَبِي الدَّْرَداِء قَالَ فََجاَء َسلَْمانُ َيُزوُر أََبا الدَّرَْداِء فَإِذَا

فََرحََّب بِِه َسلَْمانُ َوقَرََّب إِلَْيهِ إِنَّ أَخَاَك َيقُوُم اللَّْيلَ وََيُصوُم النََّهاَر َولَْيسَ لَُه حَاَجةٌ ِفي نَِساِء الدُّْنَيا فََجاَء أَُبو الدَّرَْداِء 
كَلَ َمَعُه ، ثُمَّ َمانُ اطَْعْم فَقَالَ إِنِّي َصاِئٌم فَقَالَ أَقَْسْمُت َعلَْيَك لَُتفْطَِرنَّْه قَالَ َما أََنا بِآِكلٍ َحتَّى َتأْكُلَ فَأَطََعاًما فَقَالَ لَُه َسلْ

لَُه إِنَّ ِلَجَسِدَك َعلَْيَك َحقًّا َولَِربَِّك َعلَْيكَ  َباَت ِعْنَدُه حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّْيلُ أََراَد أَُبو الدَّْرَداِء أَنْ َيقُوَم فََمَنَعُه َسلَْمانُ َوقَالَ
كَانَ ِفي َوْجِه الصُّْبحِ قَالَ َحقًّا َوَألْهِلَك َعلَْيَك حَقًّا ُصْم َوأَفِْطْر َوَصلِّ وََنْم َوائِْت أَْهلََك َوأَْعِط كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه فَلَمَّا 

ضَّآ ، ثُمَّ َركََعا ، ثُمَّ خََرَجا إِلَى الصَّالَِة فََدَنا أَُبو الدَّْرَداِء لُِيْخبِرَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه قُْم اآلنَ إِنْ ِشئَْت فَقَاَما فََتَو
مِثْلَ َما قَالَ  َك َحقًّاوسلم بِالَِّذي أََمَرُه َسلَْمانُ فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا أََبا الدَّرَْداِء إِنَّ ِلَجَسِدَك َعلَْي

  َسلَْمانُ
  لَفْظُ أَبِي طَاِلبٍ

جَّاجِ الِْمْنقَرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي الَْح -٢٢٣٦
َيحَْيى َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن طَلَْحةَ ْبنِ



اَنا ذَاَت َيْومٍ َوقَدْ اِئٌم َوإِنَّهُ أََتعليه وسلم َيأْتِيَنا فََيقُولُ َهلْ ِعْندَكُْم ِمْن غََداٍء فَإِنْ قُلَْنا َنَعْم َتَغدَّى َوإِنْ قُلَْنا الَ قَالَ إِنِّي َص
  ي أَصَْبْحتُ َصاِئًما فَأَكَلَأُْهِدَي لََنا حَْيٌس فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اِهللا قَْد أُْهِدَي لََنا حَْيٌس وَإِنَّا قَْد َخبَأَْناُه لََك قَالَ أََما إِنِّ

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح
َحامِِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْعبَّاسِ الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْم -٢٢٣٧

صلى اهللا عليه  لَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللاُعَيْيَنةَ قَالَ َحدَّثَنِيِه طَلَْحةُ ْبُن َيْحَيى َعْن َعمَِّتِه َعاِئَشةَ َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني قَالَْت َدَخ
  وسلم فَقَالَ إِنِّي أُرِيُد الصَّْوَم َوأُْهِدَي لَُه َحْيٌس فَقَالَ إِنِّي آِكلٌ وَأَُصوُم َيْوًما َمكَانَُه
ُه َولََعلَُّه ُشبَِّه َعلَْيِه َواللَُّه أَْعلَمُ َمكَاَنلَْم َيرْوِِه بَِهذَا اللَّفِْظ َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ غَْيُر الَْباِهِليِّ وَلَْم ُيتَاَبْع َعلَى قَْوِلِه وَأَُصوُم َيْوًما 

  ِلكَثَْرِة َمْن َخالَفَُه َعنِ اْبنِ ُعَيْينَةَ

لَْيٍث مَُّد ْبُن فُضَْيلٍ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَح -٢٢٣٨
جُِدُه فََيفْرُِض َعلَْيِه َعْن َعْبِد اِهللا َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعاِئَشةَ قَالَتْ ُربََّما َدَعا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِغَداِئِه ، فَالَ َي

  َصْوَم ذَِلَك الَْيوْمِ
  َعْبُد اِهللا َهذَا لَْيَس بِالَْمْعُروِف

دٍ ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسوَاَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن خَاِلَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن  -٢٢٣٩
بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لنََّعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُحَمْيٍد َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ َصَنَع أَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ طََعاًما فََدَعا ا

وََتكَلََّف لَكَ َوأَْصحَاَبُه فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ إِنِّي صَاِئٌم فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصَنَع لََك أَُخوَك 
  أَُخوكَ أَفِْطْر َوُصْم َيْوًما َمكَانَُه

  َهذَا ُمْرَسلٌ
 َنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا هَاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعنَِحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَ -٢٢٤٠

ا ، فَالَ قََضاءَ ِسًيالْفََزارِيِّ َعْن َعِطيَّةَ َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ قَالَ النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَكَلَ ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ َنا
  َعلَْيِه إِنَّ اللََّه أَطَْعَمُه َوَسقَاُه

  الْفََزارِيُّ َهَنا ُهَو ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيِد اِهللا الْعَْرزَِميُّ
َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َخلْيِف  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، -٢٢٤١

ُمحَمَُّد ْبُن الْمُْنكَِدرِ َعْن ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ِمْرسَالٍ الَْخثَْعِميُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعمِّي إِْسَماِعيلُ ْبُن ِمْرَسالٍ ، َحدَّثََنا 
بِّي صلى اهللا عليه وسلم طََعاًما فََدَعا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ صََنَع َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ النَّ

الَ إِنِّي صَاِئٌم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َوأَْصحَابًَاُ لَُه فَلَمَّا أُِتَي بِالطََّعامِ تََنحَّى أََحدُُهْم فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َما لََك فَقَ
  سلم َتكَلََّف لََك أَُخوَك َوَصَنَع ، ثُمَّ َتقُولُ إِنِّي صَاِئٌم كُلْ َوُصْم َيْوًما َمكَانَُهصلى اهللا عليه و

  باب من أكل أو شرب ناسيًا
دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ، َحَحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُخلَْيٍد الِْكْنِديُّ  -٢٢٤٢

لُ اهللاِ صلى اهللا عليه ِعيَسى ْبنِ الطَّبَّاعِ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن ِهَشامٍ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسو
  اقَُه اللَُّه إِلَْيِه ، َوالَ قََضاَء َعلَْيِهوسلم إِذَا أَكَلَ الصَّاِئُم نَاِسًيا أَْو شَرَِب َناِسًيا فَإِنََّما ُهَو رِْزٌق َس

  إِْسنَاٌد َصحِيٌح َوكُلُُّهْم ثِقَاٌت



 َعْبدِ اهللاِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْحُموٍد السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْرزُوقٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٢٢٤٣
ي َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَفْطََر ِفاَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثَ

  َشْهرِ رََمَضانَ نَاِسًيا ، فَالَ قََضاَء َعلَْيِه ، َوالَ كَفَّارَةَ
  ْنصَارِيَِّعنِ اَأل -َوُهَو ِثقَةٌ  -َتفَرََّد بِِه اْبُن َمْرزُوقٍ 

نِ َيحَْيى الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد الَْحَسُن ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َسعِيٍد الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْب -٢٢٤٤
نِ سِريِيَن َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا مَُباَركُ ْبُن فََضالَةَ َعْن ُمَحمَِّد ْب

  َه أَطَْعَمُه َوَسقَاُهعليه وسلم َمْن أَكَلَ ِفي َرَمَضانَ َناِسًيا أَْو شَرَِب نَاِسًيا ، فَالَ قََضاَء َعلَْيِه َوِلُيِتمَّ َصْوَمُه فَإِنَّ اللَّ
َمطَرٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َبِشريٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى  قَالَ وَحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن -٢٢٤٥

  اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه
  َعمَّاٌر َضِعيٌف

ْبُن َحْربٍ الْجُْندَْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ  َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ ُمَحمَُّد ْبُن نُوحٍ الْجُْندَْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ -٢٢٤٦
 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ْبُن أَبِي َهوْذَةَ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن طَرِيٍف َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا

  ضِ ِفي َصْوِمِه ، َوالَ قََضاَء َعلَْيِهَمْن أَكَلَ أَْو شَرَِب نَاِسًيا فَلَْيْم
  َنْصُر ْبُن طَرِيٍف ُهَو أَُبو ُجَزيٍّ َضِعيٌف

َماِديُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُمَحمَّدٍ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرَّ -٢٢٤٧
َمقُْبرِيِّ َعْن َجدِِّه َعْن أَبِي بِي َحكِيمٍ الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا يَاِسْني ْبُن ُمَعاٍذ الْكُوِفيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسعِيِد ْبنِ أَبِي سعَِيٍد الْْبُن أَ

ا فَلْيُِتمَّ َصْوَمُه ، َوالَ قََضاَء َعلَْيِه َوذَكَرَ ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَكَلَ َوَشرَِب ِفي رََمَضانَ نَاِسًي
  ُهَو أَْو غَْيُرُه قَالَ إِنَّ اللََّه أَطَْعَمَك َوَسقَاَك

  َياِسنيُ َضِعيُف الَْحدِيِث َوَعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ ِمثْلَُه
َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َدلُّوَيْه الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا  -ِكيلُ أَبِي َصخَْرةَ َو -َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ  -٢٢٤٨

اهللا عليه وسلم َمنْ ْبُن َصاِلحٍ َعْن َمْنَدلٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َجدِِّه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى 
  بَ َناسًِيا فَإِنََّما ُهَو رِْزٌق َرَزقَُه اللَُّه إِيَّاُه فَلُْيِتمَّ َعلَى َصْوِمِه ، َوالَ قََضاَء َعلَْيِهأَكَلَ أَوْ َشرِ

َضِعيفَاِن   َمْنَدلٌ َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َسِعيدٍ 

نِ خَُزْيَمةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ِعيَسى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ْب -٢٢٤٩
َعنِ الَْوِليِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َمْولَى  -قَالَ اْبُن خَُزْيَمةَ َوأََنا أَبَْرأُ ِمْن ُعْهَدِتهِ  -َيحَْيى ْبُن َحْمَزةَ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ 

يِّ صلى َبا هَُرْيَرةَ َيذْكُرُ أَنَُّه َنِسيَ ِصَياَم أَوَّلِ َيْومٍ ِمْن َرَمَضانَ أَصَاَب طََعاًما قَالَ فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِأَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمعَ أَ
  اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَِتمَّ ِصَياَمَك فَاللََّه أَطْعََمَك َوَسقَاَك ، َوالَ قََضاَء َعلَْيَك

ى ْبُن َحْمَزةَ َعنِ الَْحكَمِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َوالْقَعْقَاعِ ْبنِ َحكِيمٍ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن َوَحدَّثََنا َيْحَي -٢٢٥٠
  أَبِي ُهَرْيَرةَ مِثْلَ ذَِلَك

  َوالَْحكَُم ْبُن َعْبِد اِهللا ُهَو اْبُن سَْعٍد اَألْيِليُّ َضِعيُف الَْحدِيِث
َبِشريٍ َعْن َمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجَماِهرِ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َحدَّثََنا ُعثْ -٢٢٥١



كَلَ َوُهَو صَاِئٌم فَقَالَ قََتاَدةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َرُجلٍ َنِسَي فَأَ
  النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَِتمَّ َصوَْمَك فَإِنَّ اللََّه َتعَالَى أَطَْعَمَك َوَسقَاَك

عِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َس: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، قَاالَ  -٢٢٥٢
 اهللاِ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر َعْن َحجَّاجٍ َعْن قََتاَدةَ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ

  قَُه اللَُّهوسلم َمْن أَكَلَ نَاِسًيا أَْو شَرَِب َناِسًيا ، فَالَ ُيفِْطْر فَإِنََّما ُهَو رِْزٌق َرَز
ْوٍف َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن َع -٢٢٥٣

  ُهِسريِيَن َوِخالَسٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه أَْو َنحَْو
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َوالَِّذي قَْبلَُه َعْن َحجَّاجٍ َعْن قََتاَدةَ فَُهَو ضَِعيٌف

  باب القبلة للصائم
ْحَوصِ َعْن ثََنا أَُبو اَألَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٢٢٥٤

  ي شَْهرِ َرَمَضانَزَِيادِ ْبنِ ِعالَقَةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيقَبِّلُ ِف
  فِْظِه َوُهَو ِمَن الثِّقَاِتَهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َوتَاَبَعُه أَُبو َبكْرٍ النَّْهَشِليُّ َعْن زِيَاِد ْبنِ ِعالَقَةَ ِمثْلَ لَ

اِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َع -٢٢٥٥
ْيُموٍن َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيقَبِّلُ ِفي َبكْرٍ النَّْهَشِليُّ َعْن زِيَاِد ْبنِ ِعالَقَةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ َم

  َرَمَضانَ
  قَالَ أَُبو عَاِصمٍ وَلَْم يَقُلْ ُيقَبِّلُهَا

انُ َعْن إِْبَراهِيَم َعْن َعلْقََمةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثَنِي ُسلَْيَم -٢٢٥٦
اهللا عليه  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يُقَبِّلُ َوُهوَ َصاِئٌم ِفي َرَمَضانَ َوكَان َرسُولُ اِهللا صلى

  وسلم أَْملَكَكُْم ِإلْربِِه

لِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيدٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْض -٢٢٥٧
 -ُمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر ، َعْن َسْيِف ْبنِ ُسلَْيَمانَ قَالَ َسِمْعُت قَْيَس ْبُن َسْعدٍ َحدَّثَنِي َداُوُد ْبُن أَبِي عَاِصمٍ سَِمَع َسِعيدَ ْبَن الْ

َخَرَج َعلَى أَْصَحابِِه فَقَالَ َما َتَرْونَ ِفي َشْيءٍ َصَنْعُتُه الَْيْوَم أَصَْبْحتُ َصاِئًما فََمرَّْت بِي جَارَِيةٌ  -يعين بن اخلطاب 
لَ أََتْيتَ َحالَالً َوَيْوٌم َمكَانَ َيْومٍ قَالَ فَأَْعَجَبتْنِي فَأَصَْبُت ِمْنَها فََعظََّم الْقَْوُم َعلَْيِه َما َصَنَع َوَعِليٌّ َساِكٌت فَقَالَ َما َتقُولُ قَا

  أَْنَت َخْيُرُهْم فُتْيَا
  باب ما جاء يف الصائم يتقيأ

ُد اهللاِ ا أَُبو َمْعَمرٍ َعْبَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ جَُناٍد ، َحدَّثََن -٢٢٥٨
  ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم

ْبنِ ِهَشامٍ َحدَّثَُه أَنَّ أََباهُ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو األَْوَزاِعيُّ َعْن َيعِيَش ْبنِ الَْولِيِد 
م قَاَء فَأَفْطََر قَالَ ثَُه قَالَ َحدَّثَنِي َمْعَدانُ ْبُن أَبِي طَلَْحةَ أَنَّ أََبا الدَّرَْداِء أَخَْبَرُه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلَحدَّ

ا الدَّْرَداِء أَْخبََرنِي أَنَّ َرسُولَ اِهللا فَلَِقيُت ثَْوَبانَ َموْلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمْسجِِد ِدَمْشَق فَقُلُْت لَُه إِنَّ أََب



  صلى اهللا عليه وسلم قَاَء فَأَفْطََر قَالَ َصَدَق أََنا صََبْبُت َعلَْيِه َوُضوءَُه
  ِقيلَ َمْعَدانُ ْبُن أَبِي طَلَْحةَ َوِقيلَ َمْعَدانُ ْبُن طَلْحَةَ

انَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الْمُفَضَّلُ ْبُن فَضَالَةَ َوآَخُر َعْن َيزِيدَ َحدَّثََنا َعِليٌّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْم -٢٢٥٩
سلم صَاِئًما فَقَاَء ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ َعْن َحَنشٍ َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ أَصَْبَح َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و

  ُسِئلَ َعْن ذَِلَك فَقَالَ إِنِّي ِقئُْتفَأَفْطََر فَ
  باب حجامة الصائم

دَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ عَْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -٢٢٦٠
َر ْبَن أَبِي ُمثَنَّى َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ أَوَّلُ َما كُرَِهُت الِْحَجاَمةُ لِلصَّاِئمِ أَنَّ َجعْفََحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْ

النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم طَاِلبٍ احَْتَجَم َوُهوَ َصاِئٌم فََمرَّ بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَفْطََر َهذَاِن ، ثُمَّ َرخََّص 
  َبْعُد ِفي الِْحَجاَمةِ ِللصَّاِئمِ َوكَانَ أََنٌس َيحَْتجُِم َوُهَو صَاِئٌم

  كُلُُّهْم ِثقَاٌت ، َوالَ أَْعلَُم لَُه ِعلَّةً
َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أََبانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد َموْلَى بَنِي  -٢٢٦١

  ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي ظَْبَيانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ُرخَِّص ِللصَّاِئمِ ِفي الِْحَجامَِة
  َعْبُد الْعَزِيزِ َضِعيٌف

ٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسعِيٍد الَْجْوهَرِيُّ َوَحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الْمَُعدِّلُ أَْحَمُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِع -٢٢٦٢
َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاءِ ا سُفَْيانُ َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ بَِواِسٍط ، َحدَّثََنا الَْحَسْن ْبُن َخلٍَف الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َحدَّثََن

  َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ َرخََّص َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الِْحَجاَمِة ِللصَّاِئمِ
  كُلُُّهْم ِثقَاٌت َوَرَواهُ اَألْشجَِعيُّ أَْيًضا َوُهَو ِمَن الثِّقَاِت

اِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَ -٢٢٦٣
  لْقُْبلَِةَمِة َواَعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ َعْن أَبِي سَِعيٍد قَالَ ُرخَِّص ِللصَّاِئمِ ِفي الِْحَجا

، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسْعدِ ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي  -٢٢٦٤
دٍ الِْعْجِليِّ َعنِ اْبنٍ ألََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِيِه قَالَ احَْتَجمَ الَْعالَِء الرَّازِيُّ َعْن َياِسْني ْبنِ ُمَعاٍذ الزَّيَّاِت َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُمَحمَّ

  ُجوُمَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لِِتْسَع َعشَْرةَ َمَضْت ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ َبْعَد َما قَالَ أَفْطَرَ الَْحاجُِم وَالَْمْح
   َوُهَو َضعِيٌفَهذَا إِْسَنادٌ َضِعيٌف وَاْخُتِلَف َعْن َياِسَني

بِيُّ ، َحدَّثََنا َمْسُعودُ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْقَاِسمِ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبُن يَزِيَد الرَّاِس -٢٢٦٥
اِت َعْن َيزِيدَ الرَّقَاِشيِّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى ْبُن ُجَويْرَِيةَ ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبُن ِعْمَرانَ َعْن َياِسَني الزَّيَّ

  اهللا عليه وسلم احَْتَجَم َوُهوَ َصاِئٌم َبْعَد َما قَالَ أَفْطََر الْحَاجُِم َوالَْمْحُجوُم
ُبو َبكْرٍ ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمَحمَّدٍ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َمْسُعودُ ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابِتِ ْبنِ أَْحَمدَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٢٢٦٦

َماِلٍك قَالَ اْحَتَجَم النَّبِيَّ ُجَويْرَِيةَ ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبنِ ِعْمَرانَ َعْن َياِسَني ْبنِ ُمَعاٍذ َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ أََنسٍ َعْن أََنسِ ْبنِ 
  وسلم ِلَسْبَع َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ بَْعَد قَْوِلِه أَفْطََر الَْحاجُِم َوالَْمْحُجوُم صلى اهللا عليه



اِسُني أَُبو َخلٍَف َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َي -٢٢٦٧
  ُم وَالَْمْحُجوُمُجلٍ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم احَْتَجَم َوُهَو صَاِئٌم بَْعَد َما قَالَ أَفْطََر الَْحاجَِر

ا َيْعقُوُب ْبنِ إِْبَراهِيمِ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق َوأَُبو ُعبَْيِد الَْمَحاِمِليُّ ، قَاالَ  -٢٢٦٨
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُحَمْيٍد َعْن أَبِي الُْمَتَوكِّلِ َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ َرخَّصَ َرسُولُ 

  ِفي الْقُْبلَِة ِللصَّاِئمِ َوالِْحَجامَِة
  َوغَْيُر ُمْعَتِمرٍ َيْروِيِه َمْوقُوفًا كُلُُّهْم ِثقَاٌت

ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َماَهانَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب  -٢٢٦٩
ْبنِ َيسَارٍ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء

  ثَالَثَةٌ الَ ُيفَطِّْرنَ الصَّاِئَم الْقَْيُء وَالِْحَجاَمةُ َواِالحِْتالَُم
ُبدَْيلٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن -٢٢٧٠

عليه وسلم َعْن َرُجلٍ َعْن َزْيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َعْن أَبِي َيزِيَد الضَّنِِّي َعْن َمْيُموَنةَ بِْنِت َسْعٍد قَالَْت سُِئلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا 
  َماِن فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَفْطََرا َجِميعًاقَبَّلَ امَْرأََتُه َوُهَما صَاِئ

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبنُ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ الْبَْرَبهَارِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى ، -٢٢٧١
  إِْسَناِدِه ِمثْلَُهَجْعفَرٍ َعْن إِْسرَائِيلَ بِ

  وَأَُبو يَزِيدَ الضَّنِِّي لَْيسَ بَِمْعُروٍف، الَ َيثُْبُت َهذَا 
  باب الصائم يتقيأ

 ْبُن السَّكَنِ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ أَُبو ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َهاِشمٍ السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ -٢٢٧٢
َحدَّثََنا أَُبو أَْسَماَء الرََّحبِيُّ ، قَالَ : ِحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ ْبُن ُنَسىٍّ َوهَُبْيَرةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَاالَ الْ
َرَمَضانَ فَأَصَاَبُه غَمٌّ آذَاُه فََتقَيَّأَ فَقَاَء فََدَعا  َحدَّثََنا ثَْوَبانُ قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم صَاِئًما ِفي غَْيرِ: 

يَضةً لََوَجْدَتُه ِفي الْقُْرآِن قَالَ بَِوُضوٍء فَتََوضَّأَ ، ثُمَّ أَفْطََر فَقُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا أَفَرِيَضةٌ الُْوُضوُء ِمَن الْقَْيِء قَالَ لَْو كَانَ فَرِ
  صلى اهللا عليه وسلم الَْغَد فََسِمْعُتُه َيقُولُ َهذَا َمكَانُ إِفْطَارِي أَْمسِ ، ثُمَّ َصاَم َرسُولُ اِهللا

  ُعْتَبةُ ْبُن السَّكَنِ َمْتُروُك الَْحِديِث
لْمَُباَركِ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُشقَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ا -٢٢٧٣

ُن َوْهبٍ قَالَ َحدَّثَنِي ِعيَسى ْبُن َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب
ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمنِ اْسَتقَاَء َعاِمًدا  ُيوُنَس َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي
  فََعلَْيِه الْقََضاُء َوَمْن ذََرَعُه الْقَْيُء ، فَالَ قََضاَء َعلَْيِه

  ُروَاُتُه كُلُُّهْم ِثقَاٌت

  ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس بَِهذَاَحدَّثََنا اْبُن ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا  -٢٢٧٤
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْرِشٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ َع -٢٢٧٥

ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا ذََرَع الصَّاِئَم الْقَْيُء ، فَالَ ِفطَْر َعلَْيِه َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َعْن َجدِِّه َعْن أَبِي 



  ، َوالَ قََضاَء َعلَْيِه َوإِذَا َتقَيَّأَ فََعلَْيِه الْقََضاُء
  َعْبُد اهللاِ ْبُن َسِعيدٍ لَْيسَ بِقَوِيٍّ

َوِكيلُ أَبِي َصْخَرةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َدلُّوَيْه ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َصاِلحٍ َعْن َمْنَدلٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا  -٢٢٧٦
مَّ َعلَى  الْقَْيُء فَلُْيِتَعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َجدِِّه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن ذََرَعُه

  َصْوِمِه ، َوالَ قََضاَء َعلَْيِه َوَمْن قَاَء ُمَتَعمًِّدا فَلَْيقْضِ
  باب ما يفطر عليه

َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَهنَّا ْبُن َيحَْيى أَُبو عَْبِد اِهللا الشَّاِميُّ ، َحدَّثََنا -٢٢٧٧
مََراتٍ أَْو ُرطََباتِ ْعفَرِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَفْطََر أَفْطََر َعلَى َتَج

  فَإِنْ لَْم َيكُْن َحَسا َحَسوَاٍت ِمْن َماٍء
ثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّ -٢٢٧٨

ى اهللا عليه وسلم ُيفِْطُر َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ أَْخبََرنِي ثَابٌِت الْبَُنانِيُّ أَنَّهُ َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ كَانَ َرسُولُ اِهللا صل
  ى ُرطََباٍت قَْبلَ أَنْ ُيَصلَِّي فَإِنْ لَْم َيكُْن فََعلَى َتَمرَاٍت فَإِنْ لَْم َيكُْن َحَسا َحسََواٍت ِمْن َماٍءَعلَ

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

  باب القول عند اإلفطار
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، -٢٢٧٩

َما زَاَد َعلَى الْكَفِّ قَالَ َوكَانَ  الُْحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ الُْمقَفَُّع قَالَ رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر َيقْبُِض َعِلي ِلْحَيِتِه َوَيقْطَُع
  لم َيقُولُ إِذَا أَفْطََر ذََهَب الظََّمأُ وَاْبَتلَِّت الُْعرُوُق َوثََبَت اَألْجُر إِنْ َشاَء اللَُّهَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس

  َتفَرََّد بِِه الُْحَسْيُن ْبُن َواِقٍد َوإِْسَناُدُه َحسٌَن
ُن ُموَسى ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلكِ ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْب -٢٢٨٠

ُهمَّ لَكَ ُصْمَنا َوَعلَى َعْنَتَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَفْطََر قَالَ اللَّ
  َك أَْنَت السَّمِيُع الَْعلِيُمرِْزِقَك أَفْطَْرَنا فََتقَبَّلْ ِمنَّا إِنَّ

  باب ما جاء يف صيام ايام التشريق
َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا النَّْضُر أْخَبرَنََا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٢٢٨١

َوَعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّهَما قَاالَ ، نِ ِعيَسى قَالَ َسِمْعُت الزُّهْرِيَّ ُيَحدِّثُ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ ُشْعَبةُ َعْن َعْبِد اِهللا ْب
  لَْم يَُرخَّْص ِفي َصْومِ َهِذِه األَيَّامِ إِالَّ ِلَمْن لَْم َيجِِد الَْهْدَي زَاَد النَّْيَسابُورِيُّ أَيَّاَم التَّشْرِيقِ

  َحدَّثََنا النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاجٌ َحدَّثَنِي ُشْعَبةُ َنْحوَُه -٢٢٨٢
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسالَّمٍ ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد -٢٢٨٣
نِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرخََّص َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِعيَسى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َع

  ا لَْم َيجِدِ الَْهْدَى أَنْ َيُصوَم أَيَّاَم التَّشْرِيقَِرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِللُْمَتَمتِّعِ إِذَ
  َيحَْيى ْبُن َسالَّمٍ لَْيَس باِلقَوِيٍّ



  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحاجِبُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلٌ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٢٢٨٤
  تِّعٍ لَْم َيجِِد الَْهْدَيِعيَسى َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَْم يَُرخَّْص ِفي َصْومِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِالَّ ِلُمَتَم

  إِْسنَاٌد َصحِيٌح
، َحدَّثََنا أَُبو ُسلَْيمٍ ُعبَْيُد ْبُن َيْحَيى الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء -٢٢٨٥

 ْبُن ُعَمَر لَْم ُيَرخِّْص َرُسولُ اهللاِ َعْبُد الَْغفَّارِ ْبُن الْقَاِسمِ َعنِ الزُّهْرِيِّ أخَْبرَنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزُّبَْيرِ قَالَ قَالَْت َعاِئَشةُ َوَعْبُد اِهللا
  عليه وسلم َألَحٍد ِفي ِصَيامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِالَّ ِلُمَتَمتِّعٍ أَْو ُمْحصَرٍصلى اهللا 

  أَْخطَأَ ِفي إِْسنَاِدِه َعْبُد الَْغفَّارِ َوُهوَ َضِعيٌف
حَمَِّد ْبنِ الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ اَألْزَرقِ الْمَُعدَّلُ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُم -٢٢٨٦

َشةَ قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ ْبُن ِسْنجِرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئ
َعُه َهْدٌي فَلَْيُصْم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ قَْبلَ َيْومِ النَّْحرِ َوَمن لَمْ َيكُْن َصاَم تِلَْك الثَّالَثَةَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َمْن لَْم َيكُْن َم

  اَأليَّامِ فَلَْيُصْم أَيَّاَم التَّشْرِيقِ أَيَّاَم مًِنى
  َيحَْيى ْبُن أَبِي أُنَْيَسةَ َضِعيٌف

مْلَى َعلَْيَنا َيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ َوَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد قَالَ أَ -٢٢٨٧
اَألْخَضرِ ، ثََنا صَاِلحُ ْبُن أَبِي إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َعطَاٍء الَْجالَُّب ، َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّ

ثَ َعْبَد اِهللا ْبنَ َحدَّثََنا اْبُن ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبَع
  بٍ َوِذكْرِ اِهللا َعزَّ َوَجلَُّحذَافَةَ َيطُوُف ِفي ِمًنى أَنْ الَ َتُصومُوا َهِذهِ اَأليَّاَم فَإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْر

دَّثََنا صَاِلٌح َعنِ َحدَّثََنا حَْبُشونُ ْبُن ُموَسى الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َحنَْبلُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُحمَْيٍد ، َح -٢٢٨٨
  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيٍد وَأَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ

عٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاسُ َحدَّثََنا َحبِيُب ْبُن الَْحَسنِ الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الْكَُمْيِت ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَبِي َناِف -٢٢٨٩
هْرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحذَافَةَ السَّْهِميِّ قَالَ أََمَرهُ ْبُن الْفَْضلِ َعْن ُسلَْيَمانَ أَبِي ُمَعاٍذ َعنِ الزُّ

َهِذِه أَيَّاُم أَكْلٍ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َرْهٍط أَنْ َيطُوفُوا ِفي ِمًنى ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ َيْوَم النَّْحرِ فََناُدوا إِنَّ 
  بٍ َوذِكْرِ اِهللا ، فَالَ َصْوَم ِفيهِنَّ إِالَّ َصْوًما ِفي َهْديٍَوُشْر

بِي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الَْمِطريِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَ -٢٢٩٠
يه انِيُّ ، َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ َعْن َمْسُعوِد ْبنِ الَْحكَمِ الزَُّرِقيِّ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا علْبُن أَبِي َداُوَد الَْحرَّ

ِذِه أَيَّاُم ِعيٍد َوأَكْلٍ َه وسلم قَالَ أََمرَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْبدَ اِهللا ْبَن ُحذَافَةَ فََناَدى ِفي أَيَّامِ التَّْشرِيقِ أَالَ إِنَّ
   التَّْشرِيقِ فَلَْيُصْمهُنََّوُشْربٍ َوذِكْرٍ ، فَالَ َيُصوُمُهنَّ إِالَّ ُمْحَصرٌ أَْو ُمَتَمتٌِّع لَْم َيجِْد َهْدًيا َوَمن لَْم َيُصمُهنَّ ِفي أَيَّامِ

  ُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي َداُودَ َضِعيٌف
ْهرِيِّ أَنَُّه َبلََغُه َعْن َمْسُعوِد ْبنِ الَْحكَمِ َعْن َبْعضِ أَْصحَابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا َرَواُه الزَُّبْيِديُّ َعنِ الزُّ

  َولَْم يَقُلْ ِفيِه إِالَّ َمْحَصرٌ أَْو ُمَتَمتٌِّع
  باب ما جاء يف الصيام يف السفر

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، : ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ سَْهلٍ بِِمْصَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّ -٢٢٩١
أََنَس ْبنَ  كَْعبٍ أَنَُّه قَالَ أَتَْيُت َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ أَْخبََرنِي زَْيُد ْبُن أَْسلََم قَالَ أَْخَبرَنِي اْبُن الْمُْنكَِدرِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ



الشَّْمسِ فََدَعا بِطََعامٍ  َماِلٍك ِفي رََمَضانَ َوُهَو يُرِيدُ السَّفََر َوقَْد ُرِحلَْت َدابَُّتُه َولَبَِس ِثيَاَب السَّفَرِ َوقَدْ َتقَاَرَب غُُروُب
  فَأَكَلَ ِمْنُه ، ثُمَّ رَِكَب فَقُلُْت لَُه ُسنَّةٌ قَالَ نََعْم

َحدَّثََنا َرْوحٌ : َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َوُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الُْجنَْيِد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو  -٢٢٩٢
لَْم أَُنبَّأْ أَنََّك إِذَا َخَرْجتَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َعْمرِو ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ قَالَ ِلي أَُبو ُموَسى أَ

  اَخَرْجَت صَاِئًما َوإِذَا َدَخلَْت َدَخلَْت صَاِئًما فَإِذَا َخَرْجَت فَاْخُرْج ُمفْطًِرا َوإِذَا َدَخلَْت فَاْدُخلْ ُمفْطًِر

نِ زَِياٍد َوَعْبدُ اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاقَ الَْمرَْوزِيُّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْب -٢٢٩٣
دُ اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ كَِثريٍ الصُّورِيُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْب: ، قَاالَ 

َوِد َعْن أَبِيِه َعْن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن ُزَهْيرٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْس َعْمرٍو الَْغزِّيُّ
ولُ اِهللا صلى اهللا عليه َعاِئَشةَ قَالَتْ َخَرْجُت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ُعْمَرٍة ِفي رََمَضانَ فَأَفْطََر َرُس

الَ أَْحسَْنِت َيا وسلم َوُصْمُت َوقََصَر َوأَْتَمْمُت فَقُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا بِأَبِي َوأُمِّي أَفْطَْرَت َوُصْمُت َوقََصْرَت َوأَْتَمْمُت قَ
  َعاِئشَةُ
َحمٍَّد التُّبَِّعيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ ْبُن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا الَْعالَُء َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُم -٢٢٩٤

َنا َمَعُه فَقََصرَ ْبُن ُزَهْيرٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد قَالَ قَالَْت عَاِئَشةُ اْعَتَمرَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأَ
فْطَْرَت أَفْطََر َوُصْمُت فَلَمَّا َدفَْعُت إِلَى َمكَّةَ قُلُْت بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرسُولَ اِهللا قََصْرَت َوأَْتَمْمُت َوأََوأَْتَمْمُت الصَّالَةَ َو

  َوُصْمُت قَالَ أَْحسَْنِت َيا َعاِئَشةُ َوَما َعاَبُه َعلَيَّ
  َمنِ قَْد أَْدَرَك َعاِئَشةَ وََدَخلَ َعلَْيَها َوُهَو مَُراِهٌق َمَع أَبِيِه َوقَْد َسِمَع مِْنهَااألَوَّلُ ُمتَِّصلٌ َوُهَو إِسَْناٌد َحَسٌن َوَعْبدُ الرَّْح

ْيرٍ َعْن ثََنا الَْعالَُء ْبُن ُزَهَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّ -٢٢٩٥
ْسلَ قَالَْت إِذَا الْتَقَِت َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد قَالَ َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ َوِعْنَدَها َرُجلٌ فَقُلْت َيا أُمََّتاُه َما ُيوجِبُ الُْغ

  الَْموَاِسي فَقَْد َوَجَب الُْغْسلُ
ُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعنِ الصَّقَْعبِ ْبنِ ُزَهْيرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْب -٢٢٩٦

ا فََدَخلْتُ َتلَْمُت جِئُْت إِلَْيَهَعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد قَالَ كَانَ أَبِي َيْبَعثُ بِي إِلَى َعاِئَشةَ فَأَسْأَلَُها فَلَمَّا كَانَ َعاُم اْح
  فَقَالَْت أَْي لَكَاُع فََعلَْتَها َوأَلْقَْت َبيْنِي َوبَْيَنَها الِْحجَاَب

َحدَّثََنا : ْيمٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َيعْلَى ْبُن ُعَبْيٍد وَأَُبو ُنَع -٢٢٩٧
قََصَر َوَصامَ ةُ ْبُن َعْمرٍو َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُلُّ ذَِلَك قَْد فََعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد أََتمَّ َوطَلَْح

  َوأَفْطََر ِفي السَّفَرِ
  طَلَْحةُ َضِعيٌف

ثَوَابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ  -٢٢٩٨
  ُر َوَيُصوُمَعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُْصُر ِفي السَّفَرِ َويُِتمُّ َوُيفِْط

  قَالَ الشَّْيُخ وَهذَا إِسَْناٌد َصحِيٌح

َد َعنِ الُْمغَِريِة ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ أَبِي الْجَْهمِ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُو -٢٢٩٩
  مُّ الصَّالَةَ ِفي السَّفَرِ َويَقْصُُرزَِيادٍ الْمَْوِصِليِّ َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيِت



  الُْمِغَريةُ ْبُن زَِياٍد لَْيَس بِالْقَوِيِّ
ا أَْحَمُد ْبُن ُموَسى أَُبو َحدَّثََنا َعْمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعْمَرانَ الَْهْمدَانِيُّ ، َحدَّثََن -٢٣٠٠
الَ رَأَْيُت َرُسولَ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَ الْفَْضلِ

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيُصوُم ِفي السَّفَرِ َوُيفْطُِر
أَْخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ أَْخبَرَنِي َعْمُرو ْبُن  -يعين بن عبد األعلى  -َحدَّثََنا يُوُنسُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، -٢٣٠١

يُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبنُ الَْحارِِث َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَبِي ُمَراوَِح َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِ
ْن أَبِي ُمَراوَِح َعْن ْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي اْبُن لَهِيَعةَ َوَعْمُرو ْبُن الْحَارِِث َعْن أَبِي اَألْسَوِد َعْن ُعْرَوةَ َعُسلَ

امِ ِفي السَّفَرِ فََهلْ َعلَيَّ ُجنَاٌح فَقَالَ َرُسولُ َحْمَزةَ ْبنِ َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً َعلَى الصَِّي
  ْيِهاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِهَي ُرْخَصةٌ ِمَن اِهللا َمْن أََخذَ بَِها فََحَسٌن َوَمْن أََحبَّ أَنْ َيُصوَم ، فَالَ ُجنَاَح َعلَ

ْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َحْمَزةَ ْبَن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ َسأَلَ النَّبِيَّ صلى َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َوخَالَفَُه ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َروَاُه َع
  اهللا عليه وسلم وَُيْحتََملُ أَنْ َيكُونَ الْقَْوالَِن َصحِيَحْينِ وَاللَُّه أَْعلَُم

َولِيِد ْبنِ َمزَْيٍد قال أَْخبََرنِي أَبِي قال ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْ -٢٣٠٢
ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه قال َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن َسعِيٍد قال َحدَّثَنِي زَِياٌد النَُّميْرِيُّ قال َحدَّثَنِي أََنُس ْبُن َماِلٍك قَالَ َوافََق َر

  فََصاَم َوَوافََق َرَمَضانَ ِفي َسفَرِِه فَأَفْطََروسلم َرَمَضانَ ِفي َسفَرِِه 
  قَالَ أَُبو َبكْرٍ كََتَب عَنِّي ُموَسى ْبُن َهاُرونَ َهذَا الَْحِديثَ مُْنذُ أَْرَبِعَني َسنَةً

  زَِيادٌ النُّمَْيرِيُّ لَْيَس بِقَوِيٍّ
  باب إذا جامع يف رمضان

يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ الْبَزَّازُ بِالرَّْملَِة ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِ -٢٣٠٣
لَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا َجاَء إِ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ َعْن ُحَمْيدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ َرُجالً

فَقَالَ أَْعِتْق َرقََبةً عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َهلَكُْت قَالَ َوْيَحَك َوَماذَاَ قَالَ َوقَْعُت َعلَى أَْهِلي ِفي َيْومٍ ِمْن َرَمَضانَ 
ُع قَالَ فَأَطِْعمْ ِستَِّني ِمْسِكيًنا قَالَ َما أَجُِد قَالَ فَأُِتيَ النَّبِيُّ صلى قَالَ َما أَجُِدها قَالَ فَُصمْ َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ قَالَ َما أَْستَِطي

فََواللَِّه َما َبْيَن الََبَتىِ ! اهللا عليه وسلم بَِعَرقِ ِفيِه َتْمٌر خَْمَسةَ َعَشَر َصاًعا قَالَ ُخذُْه فََتَصدَّْق بِِه قَالَ َعلَى أَفْقََر ِمْن أَْهِلي 
رِ اللََّه ِة أَْحَوُج ِمْن أَْهِلي فََضِحكَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َبَدتْ أَْنيَاُبُه ، ثُمَّ قَالَ ُخذُْه َواْسَتْغِفالَْمِديَن

  َوأَطِْعْمُه أَْهلََك
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

ثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعاِمرٍ َعْن َحدَّثََنا الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّ -٢٣٠٤
اهللا عليه وسلم بَِهذَا  َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ َوَعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُحَمْيدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى

ْمُه يه فَأُِتَي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِعََرقٍ ِفيِه َخْمَسةَ َعَشرَ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ ، ثُمَّ قَالَ ُخذْ َهذَا فَأَطِْعالَْحِديِث َوقَالَ ف
  َعْنَك ِستَِّني ِمْسِكينًا

فَُر ْبُن ُمَساِفرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َجْع -٢٣٠٥
سلم بَِهذَا َوقَالَ أُِتيَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن سَْعٍد َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه و

  ُر َخْمَسةَ َعَشَر َصاًعا َوقَالَ ِفيِه كُلُْه أَْنَت َوأَْهلُ َبيِْتَك َوُصْم َيْوًما وَاْسَتْغِفرِ اللََّهالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِعََرقٍ ِفيِه قَْد



  باب من أفطر يوًما من رمضان
ْبُن َعْبِد الَْحِميدِ الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى  -٢٣٠٦

َمَر الَِّذي أَفْطََر َيوًْما َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َساِلمٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَ
  ِمْن َرَمَضانَ بِكَفَّاَرةِ الظَِّهارِ

  َنا ُهشَْيٌم أَْخَبرََنا لَْيثٌ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهقَالَ َوَحدَّثَ -٢٣٠٧
ه بِيِّ صلى اهللا عليكَذَا ِفي أَْصلِ أَبِي سَْهلٍ واَلَْمْحفُوظُ َعْن ُهشَْيمٍ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َساِلمٍ َعْن ُمَجاِهٍد ُمْرَسالً َعنِ النَّ

  َولَْيثٌ لَْيَس بِالْقَوِيِّ، وسلم َوَعْن لَْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
بََرَنا أَُبو مَْعَشرٍ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ أَْخ -٢٣٠٨
أَنْ يَْعِتَق َرقََبةً أَْو  ِد ْبنِ كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُجالً أَكَلَ ِفي َرَمَضانَ فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلمُمَحمَّ

  َيُصوَم شَْهَرْينِ أَْو ُيطِْعَم ِستَِّني ِمْسِكينًا
  أَُبو َمْعَشرٍ ُهَو َنجِيٌح وَلَْيَس بِالْقَوِيِّ

ي ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن خَاِلِد ْبنِ َعْمرٍو الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِ -٢٣٠٩
َباحٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ْبُن ُعَبْيَدةَ الْكَالَِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمقَاِتلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َر

ثَالَِثنيَ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ  عليه وسلم قَالَ َمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ ِفي الَْحَضرِ فَلُْيْهِد َبَدَنةً فَإِنْ لَْم َيجِْد فَلُْيطِْعْم
  ِللَْمَساكِنيِ

  ةَ َوُمقَاِتلٌ َضِعيفَاِنالَْحارِثُ ْبُن ُعَبْيَد

َمدِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصَّ -٢٣١٠
أَيُّوَب الَْمْوصِِليِّ َعْن ُمَصاِد ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن ُمقَاِتلِ ْبنِ َحيَّانَ  ِخَداشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا ُمحَمَُّد ْبُن ُصبَْيحٍ َعْن ُعَمَر ْبَن

 صلى اهللا عليه وسلم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َعْبِد الَْوارِِث األَْنَصارِيِّ قَالَ َسِمْعُت أََنسَ ْبَن َماِلٍك َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا
كَانَ ْهرِ َرَمَضانَ ِمْن غَْيرِ ُرْخَصٍة ، َوالَ ُعذْرٍ كَانَ َعلَْيِه أَنْ َيُصوَم ثَالَِثنيَ َيْوًما َوَمْن أَفْطََر َيْوَمْينِ َمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن َش

  َعلَْيِه ِستون َوَمْن أَفْطََر ثَالَثََةَ أَيَّامٍ كَانَ َعلَْيِه ِتْسِعونَ َيوْمًا
  ِصحُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَالَ َيثُْبُت َهذَا اِإلْسَناُد ، َوالَ َي

، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن سَاِلمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الطَّْرُسوِسيُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد  -٢٣١١
َمْنَدلُ ْبُن َعِليٍّ َعْن أَبِي َهاِشمٍ َعْن َعْبِد الْوَارِِث َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ  أَُبو الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن َرَمَضانَ ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ فََعلَْيِه ِصَياُم َشهْرٍ
  َمْنَدلٌ َضِعيٌف

  باب قضاء الصوم
ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا  دَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا حَبَّانَُح -٢٣١٢

ْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن َعْبِد الرَّ -َوُهَو ِثقَةٌ  -َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم الْقَاصُّ 
فَلَْيْسُرْدُه ، َوالَ اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َصْوَم َبْعدَ النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ َحتَّى رََمَضانَ َوَمْن كَانَ َعلَْيِه َصْوٌم ِمْن َرَمَضانَ 

  ُيقَطِّعُْه
  يَم َضِعيفُ الَْحِديِثَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراِه



ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ -٢٣١٣
نِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَم
  كَانَ َعلَْيِه َصْوٌم ِمْن َرَمَضانَ فَلَْيْسُرْدُه ، َوالَ ُيقَطِّعُْه

ا َيْعقُوُب الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََن -٢٣١٤
ليه وسلم َمْن قََضى الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْعالَُء َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا ع

  َرَمَضانَ َيْسرُُدُه ، َوالَ ُيفَرِّقُُه
  إِبَْراهِيَم َضِعيٌف َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن

ذَكََر َعْبُد الرَّزَّاقِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ فَارِسٍ النَّْيسَاُبورِيُّ قَالَ َوِفيَما -٢٣١٥
  فََسقَطَْت ُمَتتَابَِعاٍت} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر ُمتََتابِعَاٍت{ْت َنَزلَتْ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَ

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َوالَِّذي بَْعَدُه أَْيضًا
ا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََن -٢٣١٦

  فََسقَطَْت ُمَتتَابَِعاٍت} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر ُمتََتابِعَاٍت{ُجرَْيجٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ قَالَْت عَاِئَشةُ نََزلَتْ 
  لَْم يَقُلْ َعْن ُعْرَوةَ

دَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ نَاِصحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَْتحِ الْقَالَنِِسيُّ ، َح -٢٣١٧
النَّبِيُّ  اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ُسِئلَ ْبُن َخازِمٍ األَْندَلُِسيُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ َشَراِحيلَ الِْغفَارِيِّ َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ َعْن َعْبِد

  صلى اهللا عليه وسلم َعْن قََضاِء َرَمَضانَ فَقَالَ يَقِْضيِه ِتَباًعا َوإِنْ فَرَّقَُه أَجَْزأَُه
  الَْواِقِديُّ َضِعيٌف

ي ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِ -٢٣١٨
ْن قََضاِء َرَمَضانَ فَقَالَ إِنَّ اللََّه أَْزَهَر ْبنِ سَِعيٍد أَنَُّه َسِمَع أََبا َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيَّ َيقُولُ َسِمْعتُ أََبا ُعبَْيَدةَ ْبَن الَْجرَّاحِ سُِئلَ َع

  َيُشقَّ َعلَْيكُْم ِفي قَضَاِئِه فَأَْحصِ الِْعدَّةَ وَاْصَنْع َما ِشئَْت لَْم يَُرخِّْص لَكُْم ِفي ِفطْرِِه َوُهَو ُيرِيُد أَنْ
دُ ْبُن الُْحبَابِ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْي -٢٣١٩

سُِئلَ َعْن قََضاِء ِلحٍ َحدَّثَنِي أَزَْهُر ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيِّ قَالَ َسِمْعُت أََبا ُعَبْيَدةَ ْبَن الْجَرَّاحِ َوُمَعاوَِيةُ ْبُن صَا
  َرَمَضانَ ُمَتفَرِّقًا فَقَالَ أَْحصِ الِْعدَّةَ َوُصْم كَْيَف ِشئَْت

ِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َمْعَمرٍ َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَّ -٢٣٢٠
ُصْمُه كََما ُن ُعَمَر الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قََضاِء رََمَضانَ ُصْمُه كَْيَف شِئَْت َوقَالَ اْب

  أَفْطَْرتَُه
نِ ُجرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث َعنِ اْب -٢٣٢١

  انَ ُمَتفَرِّقًاَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوأَبِي ُهرَْيَرةَ قَاالَ الَ َبأْسَ بِقََضاِء رََمَض

عٍ َعْن َجدَِّتهِ أَنَّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعْن ُشْعَبةَ َعْن َعْبِد الَْحِميدِ ْبنِ َراِف -٢٣٢٢
  َراِفَع ْبَن َخدِيجٍ كَانَ َيقُولُ أَْحصِ الِْعدَّةَ َوُصْم كَْيفَ ِشئَْت

أَبِي َعْن قََتاَدةَ َعْن  ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َحدَّثَنِيَحدَّ -٢٣٢٣



  ُمَتَواِترًاَعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ أَنَّ أََبا ُهرَْيَرةَ كَانَ الَ َيَرى بَأًْسا بِقََضاِء َرَمَضانَ 
الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق -٢٣٢٤

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ الَْحارِِث َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَُّه كَانَ الَ يََرى بَأًْسا  ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحكَمِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ
  بِقََضاِء رََمَضانَ ُمَتقَطِّعًا

ُن َعبَّاسٍ وَأَُبو لَ اْبَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا أَُبو اَألزَْهرِ ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ قَالَ قَالَ َعطَاٌء قَا -٢٣٢٥
  ُهَرْيَرةَ فَرِّقُْه إِذَا أَْحَصْيتَُه

َيةُ ْبنُ َصاِلحٍ َعْن َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ َحدَّثَنِي ُمَعاوِ -٢٣٢٦
يِه َعْن َماِلِك ْبنِ َيَخاِمَر َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ أَنَُّه ُسِئلَ َعْن قََضاِء َرَمَضانَ فَقَالَ أَْحصِ ُموَسى ْبنِ يَزِيدَ ْبنِ َمْوِهبٍ َعْن أَبِ

  الِْعدَّةَ َوُصْم كَْيَف ِشئَْت
َنا َحمَّاُد ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سََواَدةَ ، َحدَّثَ -٢٣٢٧

 ْبنِ َجَبلٍ قَالَ فَرِّْق قََضاَء لَْيثُ ْبُن سَْعٍد َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َصاِلحٍ َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه َعْن َماِلِك ْبنِ َيَخاِمَر َعْن ُمَعاِذ
  َرَمَضانَ وَأَْحصِ الِْعدَّةَ
  ْبِد اِهللا َعْن أَبِيِهكَذَا قَالَ َعْن أَبِي َع

َعاوَِيةُ َعْن أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي ُم -٢٣٢٨
َيَخاِمَر َيقُولُ قَالَ ُمَعاذُ ْبُن جََبلٍ أَْحصِ الِْعدَّةَ َواْصَنْع كَْيفَ  الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َيزِيَد ْبنِ َمْوِهبٍ قَالَ َسِمْعُت مَاِلَك ْبَن

  ِشئَْت
الْفَِقيُه أَُبو َحدَّثَنِي أَُبو الُْحَسْينِ َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ مَْنُصورٍ  -٢٣٢٩

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ : مَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ، قَاالَ إِْسَماعِيلَ ، َوُمَح
  اَء َتابََعَعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي قََضاِء رََمَضانَ إِنْ َشاَء فَرََّق َوإِنْ َش

  لَْم ُيْسنِْدُه غَْيُر ُسفَْيانَ ْبنِ بِشْرٍ
ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِخرَاشٍ َحدَّثََنا اْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْهيْثَمِ الْفَزَارِيُّ ، َحدَّثََنا َمْسُعوُد ْبُن جَُوْيرَِيةَ ، َحدَّ -٢٣٣٠

  طَاٍء َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهَعْن َواِسِط ْبنِ الَْحارِِث َعْن َع

  قَالَ َوَحدَّثََنا وَاِسطُ ْبُن الْحَارِِث َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسِ ِمثْلَُه -٢٣٣١
  َعْبُد اهللاِ ْبُن ِخرَاشٍ َضِعيٌف

، َحدَّثََنا السَّْيلَحَانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِي َتمِيمٍ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ، َحدَّثََنا بِْشٌر -٢٣٣٢
  }فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{الَْجْيَشانِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ فَرِّْق قََضاَء رََمَضانَ إِنََّما قَالَ اللَّهُ 

ُعقَْبةَ َعْن  اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ َعْن ُموَسى ْبنِ َحدَّثََنا -٢٣٣٣
َيامِ َشْهرِ َرَمَضانَ فَقَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ قَالَ َبلََغنِي أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعْن َتقِْطيعِ قََضاِء ِص
  لَُّه أََحقُّ أَنْ َيْعفَُو َوَيْغفَِرذَاَك إِلَْيكَ أََرأَْيتَ لَْو كَانَ َعلَى أََحِدكُْم َدْيٌن فَقََضى الدِّْرَهَم وَالدِّْرَهَمْينِ أَلَْم َيكُْن قََضاًء فَال

  ُر أَبِي َبكْرٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َوالَ َيثُْبُت ُمتَِّصالًإِْسنَاٌد َحَسٌن إِالَّ أَنَُّه ُمْرَسلٌ َوقَْد َوَصلَُه غَْي



ْبُن الْفَْضلِ أَُبو سَِعيدٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا سَْهلُ  -٢٣٣٤
عليه  ثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ سُِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللالسِّجِْستَانِيُّ ، َحدَّ

لدِّْرَهَمْينِ َحتَّى يَقِْضَيهُ وسلم َعْن َتقِْطيعِ صَِيامِ َشْهرِ رََمَضانَ فَقَالَ أَرَأَْيَت لَْو كَانَ َعلَى أََحدِكُْم َدْيٌن فَقََضاهُ الدِّرَْهَم َوا
  َهلْ كَانَ ذَِلَك قََضاُء َدْينِِه أَْو قَاِضيِه قَالُوا َنَعمْ َيا َرُسولَ اِهللا َنْحوَُه

  كَذَا قَالَ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ
مَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ زَْنَجَوْيِه َوأَُبو َنِشيٍط ، َحدَّثَكُْم ُمَح -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرَِئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد  -٢٣٣٥

نِ يُوُسَف الَْمْرَورُّوِذيُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ َوَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسِعيدِ ْبنِ الَْحَسنِ ْب
ْعفَرٍ َوْيِه ، َحدَّثََنا َعْمرِو ْبنِ الرَّبِيعِ ْبنِ طَارِقٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن زَْنَج
صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ َرسُولَ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ  -َيْعنِي اْبنِ الزَُّبْيرِ  -َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرِ 

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َماَت َوَعلَْيِه ِصَياٌم َصاَم َعْنُه َوِليُُّه
  َهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن َوكَذَِلَك رََواُه َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجعْفَرٍ

مَّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اَألصَْبغِ ْبنِ الْفََرجِ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ أَْخبََرَنا بِِه أَُبو ُمَح -٢٣٣٦
بِي َجْعفَرٍ َعْن ُمَحمَّدِ ْبُن أَ َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ ْبُن الْفََرجِ أَْخَبرَنِي اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِث َعْن ُعَبْيِد اِهللا

   َوِليُُّهْبنِ َجْعفَرٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ من َمات َوَعلَْيِه ِصَياٌم َصام َعْنُه
لُ ْبنُ ُصبَْيحٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ وَاَرهَ َحدَّثَكُْم إِْسَماِعي -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرِئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد  -٢٣٣٧
افَى ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنِ أَْعَيَن ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َوَحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا ُمَع: ، قَاالَ 

ْمرِو ْبُن الْحَارِِث َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ أَنَّ ُمَحمََّد ْبَن َجعْفَرٍ َحدَّثَُه َعْن ُعْرَوةَ َعْن َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَْعَين َعْن َع
  َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ َوَحدَّثََنا أَُبو ُمحَمَِّد ْبُن َصاِعٍد َوَيزَْدادُ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا -٢٣٣٨
َحدَّثََنا أَُبو َخاِلد : عِيٍد ، قَاالَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َوَبَدُر ْبُن الَْهيْثَمِ الْقَاِضي قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ َعْبُد اِهللا ْبُن َس

ُجَبْيرِ َوَعطَاٍء  َمر ُسلَْيَمانُ ْبُن َحيَّانَ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َوُمسِْلمِ الَْبِطنيِ َوالَْحكَمِ َعْن َسِعيِد ْبنِاَألْح
ْخِتي مَاَتْت َوَعلَْيَها َصْوٌم قَالَ لَْو َوُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت إِنَّ أُ

  كَانَ َعلَْيَها َدْيٌن أَكُْنِت تَقِْضيَنُه قَالَْت َنَعْم قَالَ فََحقُّ اهللاِ أَحَقُّ
دٍ اَألْحَمُر بِإِْسَناِدِه ِمثْلَهُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِل -٢٣٣٩

  َوقَالَ َعلَْيَها َصْوُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َوقَالَ فََدْيُن اِهللا أََحقُّ
اُق ، َحدَّثََنا أَُبو دَّقََّحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ النَّْضرِ َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ال -٢٣٤٠

َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ َعْن : َعْوٍف َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْرُزوقٍ ، قَاالَ 
صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ اهللاِ إِنَّ أُمِّي مَاَتْت َوَعلَْيَها  َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ

  ُن اِهللا أََحقُّ أَنْ ُيقَْضىَصْوُم َشْهرٍ أَفَأَقِْضيِه َعْنَها قَالَ لَْو كَانَ َعلَى أُمِِّك َدْيٌن أَكُْنَت قَاِضَيُه َعنَْها قَالَ َنَعْم قَالَ فََدْي
َجاِهًدا الَ الَْحكَُم َوَسلََمةُ ْبُن كُهَْيلٍ وََنْحُن ُجلُوٌس َجِميًعا ِحَني َحدَّثَ ُمْسِلمٌ بَِهذَا الَْحدِيِث قَاالَ َسِمْعَنا ُمقَالَ ُسلَْيَمانُ قَ

ْن َحِديِث أَبِي َخاِلٍد َوقَالَ َوقَالَ َدْعلٌَج فَقَاالَ َسِمْعَنا ُمَجاِهًدا َيذْكُُر َهذَا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َهذَا أََصحُّ إِْسنَاًدا ِم -وطاووًسا 



ِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوَعنِ اْبُن ِمغَْْراَء َعنِ اَألْعَمشِ َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َوَعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َعْن ُمَجا
  الَْحكَمِ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َبْصرِيُّ ، و َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَتْيَبةَ الُْمَعْيِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْعبَّاسِ الَْوَحدَّثََنا أَُب -٢٣٤١
َعْنَبَسةُ َوُهَو أَُخو يُوُنسَ ْبنِ  قَالَ -َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعنَْبَسةُ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس قَالَ سَأَلَ َسعِيُد ْبُن يَزِيدَ 

الَ َناِفٌع كَانَ اْبُن َناِفًعا َموْلَى اْبنِ ُعَمَر َعْن َرُجلٍ مَرَِض فَطَالَ بِِه مََرُضُه حَتَّى َمرَّ َعلَْيِه َرَمضَاَناِن أَْو ثَالَثَةٌ فَقَ -َيزِيَد 
َرَمَضانَ الْخَاِلَي فَلُْيطِْعْم َمكَانَ كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكيًنا ُمدا ِمْن ِحْنطٍَة ، ثُمَّ لَْيَس  ُعَمَر َيقُولُ َمْن أَْدَركَُه رََمَضانُ وَلَم َيكُنْ َصاَم

  َعلَْيِه قََضاٌء
َحدَّثََنا ُزهَْيٌر ،  رٍ ،َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْي -٢٣٤٢

َمَضانَ َشْيٌء فَلُْيطِْعْم َمكَانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الُْحرِّ َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبدَ اِهللا كَانَ َيقُولُ َمْن أَْدَركَهُ َرَمَضانُ َوَعلَْيِه ِمْن َر
  كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكيًنا ُمدا ِمْن ِحْنطٍَة

قال ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيحَْيى َعنِ اْبنِ  -َيْعنِي اْبَن الُْمثَنَّى  -ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَعاذٌ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٢٣٤٣
انُ آَخُر قَالَ َيُصومُ َضُجرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ِفي َرُجلٍ مَرَِض ِفي رََمَضانَ ، ثُمَّ َصحَّ فَلَْم َيُصْم حَتَّى أَْدَركَُه رََم

  َصاَم الَِّذي فَرَّطَ ِفيِهالَِّذي أَْدَركَُه َوُيطِْعُم َعنِ األَوَّلِ ِلكُلِّ َيْومٍ ُمدَّا ِمْن ِحْنطٍَة ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ فَإِذَا فََرغَ ِمْن َهذَا 
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح َمْوقُوٌف

اُر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ السَّْمحِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن زَْنَجةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّ -٢٣٤٤
بِي  َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أََحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد الُْمقْرُِئ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ َعْن ُمطَرٍِّف َعْن أَبِي إِْسحَاَق

 الَِّذي فَرَّطَ ِفيِه ُهَرْيَرةَ ِفيَمْن فَرَّطَ ِفي قََضاِء َرَمَضانَ َحتَّى أَْدَركَهُ َرَمَضانُ آَخُر قَالَ َيُصوُم َهذَا َمَع النَّاسِ وََيُصوُم
  َوُيطِْعُم ِلكُلِّ َيْومٍ ِمْسكِينًا
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح َمْوقُوٌف

رِ ْبنِ أَحَْمَد الصَّْيرَِفيُّ ، َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن َمْحُموِد ْبنِ ُمكْرِمٍ الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَ -٢٣٤٥
رَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ بِي ُهَناِفعٍ أَُبو إِْسحَاَق الَْجالَُّب ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُموَسى ْبنِ َوجِيٍه ، َحدَّثََنا الَْحكَُم َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَ

نُ آَخُر قَالَ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َرُجلٍ أَفْطََر ِفي َشْهرِ رََمَضانَ ِمْن َمَرضٍ ، ثُمَّ َصحَّ وَلَْم َيُصْم حَتَّى أَْدَركَُه رََمَضا
  انَ كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكينًاَيُصوُم الَِّذي أَْدَركَُه ، ثُمَّ َيُصوُم الشَّْهَر الَِّذي أَفْطََر ِفيِه َوُيطِْعُم َمكَ

  إِبَْراهِيُم ْبُن َناِفعٍ وَاْبُن َوجِيٍه ضَِعيفَاِن

ثََنا أَُبو َعَواَنة ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّ -٢٣٤٦
َرأَ ، فَالَ َيُصومُ قَالَ َزَعَم َعطَاٌء أَنَُّه َسِمَع أََبا هَُرْيَرةَ َيقُولُ ِفي الرَُّجلِ َيمَْرُض ِفي رََمَضانَ ، فَالَ َيُصوُم ، ثُمَّ َيْب َحدَّثََنا َرقََبةُ

  ِمْسكِينًا َحتَّى ُيْدرِكُهُ َرَمَضانُ آَخُر قَالَ َيُصوُم الَِّذي َحَضَرُه وََيُصوُم اآلَخَر َوُيطِْعُم كُلَّ لَْيلٍَة
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح

 ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَدَوْيهِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ -٢٣٤٧
رِ رََمَضانَ حَتَّى ُيْدرِكُُه رََمَضانُ آَخُر فَلَْيُصْم َهذَا الَِّذي أَْدَركَُه ، َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمْن فَرَّطَ ِفي صَِيامِ َشْه



  ثُمَّ لَْيُصْم َما فَاَتُه َوُيطِْعُم َمَع كُلِّ َيْومٍ ِمْسكِينًا
  َخالَفَُه ُمطَرٌِّف فَرََواُه َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َوقَْد َتقَدََّم

ثََنا أَبِي قَالَ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّ -٢٣٤٨
َبْيَن الرََّمَضاَنْينِ َصاَم َعْن َهذَا َوأَطَْعَم َعنِ  َسِمْعُت قَْيَس ْبَن سَْعٍد ُيَحدِّثُ َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَُّه قَالَ إِذَا لَْم َيِصحَّ

لْمَاِضي فَإِذَا أَفْطَرَ الْمَاِضي ، َوالَ قََضاء َعلَْيِه َوإِذَا َصحَّ فَلَْم َيُصْم حَتَّى أَْدَركَُه رََمَضانُ آَخرُ َصاَم َهذَا َوأَطَْعَم َعنِ ا
  قََضاُه

  إِْسنَاٌد َصحِيٌح
ٍد َعنِ اْبنِ ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا َخالَّدُ ْبُن أَْسِلَم ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعْن ُيوُنسَ ْبنِ ُعَبْيَحدَّثََنا الْ -٢٣٤٩

الَ إِنَُّه َنذََر أَنْ َيُصوَم كُلَّ َيْومِ قَالَ َرأَْيُت َرُجالً َجاَء إِلَى اْبنِ ُعَمَر فََسأَلَُه فَقَ -َوُهَو زَِياُد ْبُن جَُبْيرِ ْبنِ َحيَّةَ  -ُجَبْيرٍ 
اَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه أَْربَِعاَء قال فَأََتى ذَِلَك َعلَى َيْومِ ِفطْرٍ أَْو أَْضًحى فَقَالَ اْبُن ُعَمَر أََمَر اللَُّه بَِوفَاِء النَّذْرِ وََنَه

  وسلم َعْن َصْومِ َيْومِ النَّحْرِ
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح

  باب الشهر يكون تسًعا وعشرين
َحدَّثَكُْم صَاِلُح ْبُن َماِلٍك ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى  -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -٢٣٥٠

إِْبَراهِيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ لَقَْد ُصمَْنا َمَع  ْبُن أَبِي الُْمَساوِرِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن
  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِتْسًعا َوِعشْرِيَن أَكْثََر ِممَّا ُصْمَنا ثَالَثَِني

ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٣٥١
انَ َماِلُك ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثَنَا َسِعيٍد َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن سَْهلٍ الثَّغْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّ

 ِتْسًعا َوِعشْرِيَن فَقَالَْت َما ْسحَاُق ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا سَِعيٌد َعْن َعاِئَشةَ قَالَ قِيلَ لََها َيا أُمَّ الُْمْؤِمنِنيَ أََيكُونُ َشْهرُ َرَمَضانَإِ
  َنيُصْمُت َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِتْسًعا َوِعْشرِيَن أَكْثََر ِممَّا ُصْمُت ثَالَِث

  ًضا ِممَّا ُصْمُت َمَعُه ثَالَثَِنيَوقَالَ أَُبو الْوَِليد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن سَِعيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َسعِيِد ْبنِ الَْعاصِ َعْن أَبِيِه َوقَالَ أَْي
  َن أَبِي الُْمَساُورِ َمْترُوٌكَهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َحَسٌن وَالَِّذي قَْبلَُه غَْيُر ثَابٍِت َألنَّ عَْبَد اَألْعلَى ْب

َب ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الْمَُعدِّلُ أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ بِوَاِسٍط ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّو -٢٣٥٢
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمْنكَِدرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ َما ُصْمَنا َمَع  الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا الِْمسَْوُر ْبُن الصَّلِْت الَْمدَنِيُّ ،

  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِتْسًعا َوِعشْرِيَن أَكْثََر ِممَّا ُصْمَنا ثَالَثَِني
  الِْمسَْوُر َضعِيٌف

  باب االعتكاف
ُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشر ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَا -٢٣٥٣

اِهِليَِّة فَسَأَلَ النَّبِيَّ امِ ِفي الَْجُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر َنذََر أَنْ يَْعَتِكَف لَْيلَةً ِفي الَْمْسجِِد الْحََر
  صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَْوفِ بَِنذْرَِك

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح



نُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبوَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ َعْبِد الَْوهَّابِ الزُّبَْيرِيُّ  -٢٣٥٤
 َنذَر ِفي الَْجاِهِليَِّة أَنْ فُلَْيحِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كَانَ

اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ لَُه أَْوِف بَِنذَْركَ  َيْعَتِكَف لَْيلَةً ِفي الَْمْسجِِد الْحََرامِ فَلَمَّا كَانَ اِإلْسالَُم َسأَلَ َعْنُه َرُسولَ
  فَاْعَتكََف ُعَمُر لَْيلَةً

  إِْسنَاٌد ثَابٌِت
مَّدُ يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق السُّوِسيُّ ِمْن ِكَتابِِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َنْصرٍ الرَّْمِل -٢٣٥٥

نِ أََنسٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ ْبُن َيحَْيى ْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي ُسهَْيلِ ْبنِ َماِلٍك َعمِّ َماِلكِ ْب
 أَنْ َيْجَعلَُه َعلَى َنفِْسِه َرفََعُه َهذَا الشَّْيُخ َوغَْيُرهُ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى الُْمعَْتِكِف ِصَياٌم إِالَّ

  الَ َيْرفَعُُه

َحدَّثََنا سَُوْيدُ ْبُن : أَنَّ ُمَحمََّد ْبَن َهاِشمٍ َحدَّثَُهْم ، قَالَ  -ِفي اِإلجَاَرةِ  -َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَمْيرِ ْبنِ ُيوُسفَ  -٢٣٥٦
الَ دَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َنبِيَّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َح

  اْعِتكَافَ إِالَّ بِِصَيامٍ
  َتفَرََّد بِِه سَُوْيٌد َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسيْنٍ

نِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعْن ُجَوْيبِرٍ َعنِ الضَّحَّاِك َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْب -٢٣٥٧
  ُف ِفيِه َيصْلُُحَعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ كُلُّ َمْسجِدٍ لَُه ُمَؤذِّنٌ َوإَِماٌم فَاِالْعِتكَا

  الضَّحَّاُك لَمْ َيْسَمْع ِمْن ُحذَْيفَةَ
ُن َعيَّاشٍ َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٢٣٥٨

  شَْهُد الُْجُمَعةَ َويَْتَبُع الَْجَناَزةَ َوَيُعوُد الَْمرِيَضإِْسحَاَق َعْن َعاِصمٍ َعْن َعِليٍّ قَالَ الُْمْعَتِكُف َي
ارِِث أَْو َعاِصمٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمْحرِزُ ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ الَْح -٢٣٥٩

  لَْمرِيَض وََيْشَهدُ الَْجنَاَزةَ َويَأِْتي الُْجُمَعةَ َويَأِْتي أَْهلَُه ، َوالَ ُيجَاِلُسُهْمَعْن َعِليٍّ قَالَ الُْمْعَتِكُف َيُعوُد ا

ثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُمَحمَّدٍ الَْعنْقَزِيُّ ، َحدَّ -٢٣٦٠
َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد ُد اهللاِ ْبُن ُبَدْيلٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َعْب

َر َعْن ُعَمَر أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم الَْعْنقَزِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُبَدْيلٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَم
  َعنِ اْعِتكاٍف َعلَْيِه فَأََمَرُه أَنْ َيْعَتِكَف َوَيُصوَم

  َتفَرََّد بِِه اْبُن ُبَدْيلٍ َعْن َعْمرٍو َوُهَو َضِعيُف الَْحِديِث
َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو : قَاالَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَاْبُن َعيَّاشٍ ، -٢٣٦١

لى اهللا عليه وسلم إِنِّي َنذَْرتُ َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبدَْيلٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر قَالَ ِللنَّبِيِّ ص
  ْعَتِكَف َيوًْما قَالَ اعَْتِكْف َوُصْمأَنْ أَ

 لَْم َيذْكُُروُه ِمنُْهْم اْبنُ َسِمْعُت أََبا َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيَّ َيقُولُ َهذَا َحدِيثٌ ُمْنكٌَر َألنَّ الثِّقَاَت ِمْن أَْصَحابِ َعْمرِو ْبنِ ِدينَارٍ
  مَّاُد ْبُن َزْيٍد َوغَْيرُُهْم وَاْبُن ُبَدْيلٍ َضِعيُف الَْحدِيِثُجرَْيجٍ وَاْبُن ُعَيْيَنةَ َوَحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َوَح

دَّثََنا ِهَشاٌم َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ْبنِ أَبِي َمْيسََرةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َح -٢٣٦٢



ُيَحدِّثُ ُعْرَوةُ َعْن َعاِئَشةَ وَاْبُن  -زُّهْرِيُّ َعْن َحِديِث ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َوَسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ُجرَْيجٍ قَالَ َحدَّثَنِي ال
انَ ، ثُمَّ لَمْ رِ رََمَضالُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْعَتِكُف ِفي الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ ِمْن َشْه

  َيَزلْ َعلَى ذَِلَك حَتَّى َتَوفَّاهُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

ثََنا الْقَاِسمُ ْبُن َمْعنٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّ -٢٣٦٣
مِ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم َسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيدٍ التُّبَِّعيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الَْحكََوَحدَّثََنا الُْح

بِ َوَعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ ْبُن َمْعنٍ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ جُرَْيجٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّ
حَتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه ، ثُمَّ أَنََّها أَخَْبَرْتُهَما أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ يَْعَتِكُف الَْعْشَر األََواِخَر ِمْن َشْهرِ رََمَضانَ 

نَّ السُّنَّةَ ِللُْمْعَتِكفِ أَنْ الَ َيْخُرجَ إِالَّ ِلحَاَجِة اإلِْنَساِن ، َوالَ يَْتَبَع جََناَزةً ، َوالَ َيُعودَ اْعَتكَفَُهنَّ أَْزوَاُجُه ِمْن َبْعِدِه َوأَ
  َيُصوَم كََف أَنَْمرِيًضا ، َوالَ َيَمسَّ اْمَرأَةً ، َوالَ ُيبَاِشَرَها ، َوالَ اْعِتكَاَف إِالَّ ِفي َمْسجِِد َجَماَعٍة َوَيأُْمْر َمنِ اعَْت
ُه ِمْن كَالَمِ الزُّْهرِيِّ َوَمْن ُيقَالُ إِنَّ قَْولَُه َوأَنَّ السُّنَّةَ ِللُْمْعَتِكِف إِلَى آِخرِهِ لَْيَس ِمْن قَْولِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم وَأَنَّ

  لَْم َيذْكُرُْه أَْدَرَجُه ِفي الَْحِديِث فَقَْد وَِهَم َواللَُّه أَْعلَُم وَِهَشاُم ْبُن ُسلَْيَمانَ
رَْيجٍ قال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُج -٢٣٦٤

ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها أَْخبََرْتُهَما أَنَّ أَخَْبرَنِي الزُّْهرِيُّ َعنِ اِالْعِتكَاِف َوكَْيَف سُنَُّتُه َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َو
كََف أَْزوَاُجُه ِمْن َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيعَْتِكُف الَْعْشرَ األََواِخَر ِمْن رََمَضانَ حَتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه ، ثُمَّ اعَْت

امَْرأَةً  ُمْعَتِكِف أَنْ الَ َيْخُرجَ إِالَّ ِلحَاَجِة اِإلْنَساِن ، َوالَ َيتَْبَع َجنَاَزةً ، َوالَ َيُعوَد َمرِيًضا ، َوالَ يََمسََّبْعِدِه َوأَنَّ السُّنَّةَ ِفي الْ
  ، َوالَ ُيبَاِشَرَها ، َوالَ اعِْتكافَ إِالَّ ِفي َمْسجِِد َجَماَعٍة َوُسنَّةُ َمنِ اْعَتكََف أَنْ َيُصوَم

َعْن َسِعيدِ ْبنِ َنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَ -٢٣٦٥
َر َنذََر أَنْ يَْعَتِكَف ِفي ال شِّْرِك وََيُصوَم فََسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا َبِشريٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَم

  عليه وسلم َبْعَد إِْسالَِمِه فَقَالَ أَْوِف بَِنذْرَِك
  َهذَا اِإلسَْناٌد َحَسٌن َتفَرََّد بَِهذَا اللَّفِْظ َسعِيُد ْبُن َبِشريٍ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ بن عمر

  باب السواك للصائم
دُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ثَابٍِت الصَّْيَدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمحَمٍَّد َحاِمُد ْبُن الشَّاِذيِّ الْكَجِّيُّ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَّ -٢٣٦٦

َعاِصًما اَألْحَولَ  الَ سَأَلُْتَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن يُوُسَف الَْبلِْخيُّ أَُخو ِعَصامِ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْخََوارِْزِميُّ قَ
الَ نََعْم قُلُْت َعمَّْن قَالَ َعْن أََيْسَتاُك الصَّاِئُم قَالَ نََعْم قُلُْت بَِرطْبِ السَِّواِك َويَابِِسِه قَالَ َنَعْم قُلُْت أَوَّلَ النََّهارِ َوآِخَرُه قَ

  أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
  الَْخوَارِزِْميُّ ضَِعيٌفأَُبو إِْسَحاقَ 

ِقَراَءةً َعلَْيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيُك ْبُن َعْبدِ اِهللا َعْن  -َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ  -٢٣٦٧
َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيسَْتاُك َوُهَو  َعاِصمِ ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ

  َصاِئٌم
  َعاِصُم ْبُن ُعبَْيِد اِهللا غَْيُرُه أَثَْبُت ِمنُْه

يٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِد -٢٣٦٨



ه وسلم َما الَ أُْحِصي َعاِصمِ ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا علي
  َيَتسَوَُّك َوُهَو َصاِئٌم

، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َوَوِكيٌع وَأَُبو َداُوَد  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ -٢٣٦٩
انُ الثَّْورِيُّ َعْن َعاِصمِ ْبنِ الَْحفَرِيُّ َوإِْسحَاُق اْبُن بِْنِت َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َوقَبِيَصةُ َوإِْسحَاُق اَألْزَرُق قَالُوا ، َحدَّثََنا ُسفَْي

  َبْيِد اِهللا بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُهُع
ثََنا ُعَمُر ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الَْخيَّاطُ ، َحدَّثََنا أَُبو مَْنُصورٍ ، َحدَّ -٢٣٧٠

الَْعْصرِ فَإِذَا َصلَّْيتَ الَْعْصَر فَأَلِْقِه فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى  قَْيسٍ َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ لََك السِّوَاُك إِلَى
  اهللا عليه وسلم َيقُولُ ُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب عِْنَد اِهللا ِمْن رِيحِ الِْمْسِك

ي َشْيَبةَ َوَحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحامِِليُّ َوُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ أَْخبَرَََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِ -٢٣٧١
َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمؤَدُِّب : ُبْهلُولِ وَاْبُن َعيَّاشٍ الْقَطَّانُ وَاْبُن َمْخلٍَد َوَجَماَعةٌ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، قَاالَ 

 اِلٍد َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َمْسرُوقٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خَْيُر ِخَصالِ الصَّاِئمَِعْن ُمَج
  السَِّواُك َوِفي َحدِيِث اْبنِ َمنِيعٍ ِمْن َخْيرِ ِخَصالِ الصَّاِئمِ السِّوَاُك

  ُمَجاِلٌد غَْيُرُه أَثَْبُت ِمنُْه

َنا َعْبدُ َنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُخرَاَسانَ ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ السَّكَنِ ، َحدَّثََحدَّثَ -٢٣٧٢
لَ إِذَا ُصْمُتْم فَاْسَتاكُوا بِالَْغدَاِة ، الصََّمِد ْبُن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَصَّاُب كَْيَسانُ َعْن َيزِيَد ْبنِ بِالَلٍ َعْن َعِليٍّ قَا
  ْيَنْيِه َيْوَم الِْقَيامَِةَوالَ َتسَْتاكُوا بِالَْعِشيٍّ فَإِنَُّه لَْيَس ِمْن صَاِئمٍ َتيَْبُس َشفَتَاُه بِالَْعِشيِّ إِالَّ كَاَنَتا نُوًرا َبْيَن َع

َسانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا كَْيَسانُ أَُبو ُعَمَر َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُخرَا -٢٣٧٣
  الرَّْحَمنِ َعْن َخبَّابٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

  وٍفكَْيَسانُ أَُبو ُعَمَر لَْيَس بِالْقَوِيِّ َوَمْن بَْيَنُه َوَبْيَن َعِليٍّ غَْيُر َمْعُر

  باب اإلفطار يف رمضان لكرب أو رضاع أو عذر أو غري ذلك
ُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ أَبِي الْجَْهمِ الشِّيِعيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْب -٢٣٧٤

  نِ َعبَّاسٍ قَالَ إِذَا َعَجزَ الشَّْيُخ الْكَبُِري َعنِ الصَِّيامِ أَطَْعَم َعْن كُلِّ َيْومٍ ُمدا ُمداَخاِلٌد الَْحذَّاُء َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْب
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح

  باب طلوع الشمس بعد اإلفطار
اَمةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن فَاِطَمةَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُبدَْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُس -٢٣٧٥

َضانَ ِفي َيْومِ غَْيمٍ بِْنِت الُْمْنِذرِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ قَالَْت أَفْطَرَْنا ِفي َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َرَم
  الْقََضاِء قَالَ َوُبدٌّ ِمْن ذَِلَكَوطَلََعِت الشَّْمُس فَِقيلَ ِلهَِشامٍ أُِمرُوا بِ

  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح ثَابٌِت

دُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َوُمَحمَّ -٢٣٧٦
  ةَ بَِهذَاَحدَّثََنا أَُبو أَُساَم: قَاالَ 



  }َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْديَةٌ{باب ما جاء يف قوله تعاىل 
دَّثََنا َوْرقَاُء َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َح -٢٣٧٧

فََمْن {وَاِحدٍ } َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ{ْن َعْمرِو ْبنِ ِدينَارٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَبِي َنجِيحٍ َع
لِلشَّْيخِ الْكَبِريِ الَِّذي الَ  قَالَ وَلَْيَستْ بَِمْنسُوَخٍة إِالَّ أَنَُّه ُرخَِّص} فََهوَ َخْيٌر لَُه{قَالَ َزاَد ِمْسِكيًنا آَخَر } َتطَوَّعَ َخْيرًا

  َيْسَتطِيُع الصَِّياَم َوأُِمَر أَنْ ُيطِْعَم الَِّذي َيْعلَمُ أَنَُّه الَ ُيِطيقُُه
  إِْسنَاٌد َصحِيٌح ثَابٌِت

يدُ ْبُن َهاُرونَ أْخبََرَنا أَُبو بِْشرٍ َوْرقَاُء َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِ -٢٣٧٨
قَالَ } َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ{ْبُن ُعَمَر َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْوِلِه 

فَُهَو خَْيٌر لَهُ {فَزَاَد ِمْسكِيًنا آَخَر لَْيَستْ بَِمْنسُوَخةً } فََمْن َتطَوََّع َخْيرًا{َواِحٍد  ُيِطيقُوَنُه ُيكَلَّفُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ
  ، فَالَ يَُرخَُّص ِفي َهذَا إِالَّ ِللْكَبِريِ الَِّذي الَ ُيِطيُق الصَِّياَم أَْو َمرِيضٍ الَ ُيْشفَى} َوأَنْ َتُصومُوا خَْيٌر لَكُْم

  َوَهذَا َصِحيٌح
َرْوٌح ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد َوكِيلُ أَبِي َصْخَرةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا -٢٣٧٩

فََمْن {وَاِحدٍ } َنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسكِنيٍَوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُو{ِشْبلٌ َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد َوَعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
، َوالَ يَُرخَُّص إِالَّ ِللْكَبِريِ الَِّذي الَ ُيِطيُق } فَُهَو َخْيٌر لَُه َوأَنْ َتُصومُوا خَْيٌر لَكُْم{َزاَد طََعاَم ِمْسِكنيٍ آَخَر } َتطَوُّعَ َخْيرًا

  ىالصَّْوَم أَْو َمرِيضٍ َيْعلَُم أَنَُّه الَ ُيْشفَ
  َوَهذَا اِإلْسَناِد َصحِيُح

َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسعِيِد ْبنِ َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثَ -٢٣٨٠
َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ُرخَِّص لِلشَّْيخِ الْكَبِريِ أَنْ ُيفِْطَر َوُيطِْعَم اِهللا الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء 

  َعْن كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكيًنا ، َوالَ قََضاَء َعلَْيِه
  َوَهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح

الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبنُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا َوِكيلُ أَبِي َصْخَرةَ ، َحدَّثََنا -٢٣٨١
قَالَ } َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسكِنيٍ{إِْسحَاَق َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َعطَاٍء أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقَْرُؤَها 

  َيْومٍ ِمْسِكينًا بَِمْنسُوَخةً ُهَو الشَّْيُخ الْكَبُِري َوالْمَْرأَةُ الْكَبَِريةُ الَ َيْسَتِطيَعاِن أَنْ َيُصوَما فَُيطِْعَما َمكَانَ كُلِّاْبُن َعبَّاسٍ لَْيَسْت 
  َوَهذَا َصِحيح

ٌح ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا رَْو -٢٣٨٢
 الصَِّياَم َعلَْيِك الْجََزاُء َولَْيسَ َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ قَالَ ُألمِّ َولَدٍ لَُه ُحْبلَى أَْو مُْرِضعٍ أَْنِت ِمَن الَِّذيَن الَ ُيِطيقُونَ

  َعلَْيِك الْقََضاُء
  ْسَنادٌ َصحِيٌحَوَهذَا إِ

اِئَدةَ َعنِ الَْحجَّاجِ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ َعنِ اْبنِ أَبِي َز -٢٣٨٣
بُ الُّسلِّ الَِّذي قَْد يَِئَس أَنْ َيبَْرأَ ، فَالَ َيْسَتطِيُع الصَّْوَم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َصاِح

  ُيفِْطُر َوُيطِْعُم َعْن كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكينًا



  َحجَّاٌج ضَِعيٌف
َشاٌم َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ ، َحدَّثََنا ِه -٢٣٨٤

  فِْطَر َيعْنِي َوُتطِْعَم ، َوالَ تَقِْضَيَسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه كَاَنْت لَُه أََمةٌ تُْرِضُع فَأُجْهضََْت فَأََمَرَها اْبُن َعبَّاسٍ أَنْ ُت
  َهذَا َصحِيٌح

َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَيُّوَب َعْن َسعِيِد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، -٢٣٨٥
  ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَوِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ الَْحاِملُ وَالْمُْرِضُع ُتفِْطُر ، َوالَ َتقِْضي

  َوَهذَا َصِحيٌح َوَما بَْعدَُه
ا الثَّْورِيُّ َعْن ثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن الضَّْيِف ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنَحدَّ -٢٣٨٦

ْيُخ الْكَبُِري الَِّذي الَ َيْسَتِطيُع الصَِّياَم ، ثُمَّ َيقُولُ ُهَو الشَّ} َوَعلَى الَِّذيَن َيطُوقُوَنُه{َمْنُصورٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قََرأَ 
  فَُيفِْطُر َوُيطِْعُم َعْن كُلِّ َيْومٍ ِمْسكِيًنا نِْصَف صَاعٍ ِمْن ِحْنطٍَة

أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر َعْن  -٢٣٨٧
  َوَيقُولُ لَْم تُْنَسْخ} َوَعلَى الَِّذيَن َيطُوقُونَُه{َعبَّاسٍ أَنَُّه كَانَ َيقَْرأُ 

وَب َعْن َناِفعٍ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج أَْخبََرَنا َحمَّاٌد َعْن أَيُّ -٢٣٨٨
  ِضياْبنِ ُعَمَر أَنَّ اْمرَأَةً سَأَلَْتُه َوِهَي ُحْبلَى فَقَالَ أَفِْطرِي َوأَطِْعِمي َعْن كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكيًنا ، َوالَ تَقْ

اِهللا َعْن َناِفعٍ قَالَ كَاَنتْ بِْنٌت ِالْبنِ ُعَمَر  َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن ُعَبْيِد -٢٣٨٩
ِعَم َعْن كُلِّ َيْومٍ َتْحَت َرُجلٍ ِمْن قَُرْيشٍ َوكَاَنْت َحاِمالً فَأََصابََها َعطٌَش ِفي َرَمَضانَ فَأََمَرَها اْبُن ُعَمَر أَنْ ُتفِْطَر َوُتطْ

  ِمْسِكينًا
 الَوِكيلُ ، َحدَّثََنا اْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُحَدْيرٍ َعْن أَيُّوَب َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا -٢٣٩٠

  عَُهْمأََنسِ ْبنِ َماِلكٍ أَنَّهُ َضُعَف َعنِ الصَّْومِ َعاًما فََصَنَع جَفَْنةً ِمْن ثَرِيٍد َوَدَعا ثَالَِثَني ِمْسِكيًنا فَأَْشَب
اَدةَ أَنَّ أََنًسا َضُعفَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا اْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، َحدَّثََنا سَِعيٌد َوِهَشاٌم َعْن قََت -٢٣٩١

  َعاًما قَْبلَ َمْوِتِه فَأَفْطََر َوأََمَر أَْهلَُه أَنْ ُيطِْعمُوا َمكَانَ كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكينًا
  الَ ِهَشاٌم ِفي َحِديِثِه فَأَطَْعمَ ثَالَِثَني ِمْسِكينًاقَ

اَرِك َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسحَاَق َعنِ اْبنِ الْمَُب -٢٣٩٢
َرةَ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ َسِمْعُت قَْيَس ْبَن السَّاِئبِ َيقُولُ إِنَّ َشْهَر رََمَضانَ َيفَْتِديِه اِإلْنَسانُ أَنْ ُمْسِلمٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْيَس

  ُيطِْعَم َعْنُه ِلكُلِّ َيْومٍ ِمْسِكٌني فأَطِْعُموا َعنِّي ِمْسِكيَنْينِ

و َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ صَاِلحٍ أَنَّ أََبا َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُب -٢٣٩٣
َتِطعْ أَنْ َيُصوَم رََمَضانَ َحْمَزةَ َحدَّثَُه َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َمْن أَْدَركَُه الْكَِبُر فَلَْم َيْس

  ْيِه ِلكُلِّ َيْومٍ ُمدٌّ ِمْن قَْمحٍفََعلَ
ُر ْبُن ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن َيزِيَد الَْبْحرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَم -٢٣٩٤

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َدْهثَُم ْبُن قُرَّاٍن َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ 
  كَانَ َعلَْيِه َدْيٌن فَقُِضَي َعْنُه فَقَْد أَجَْزأَ َعْنُه َوقَالَ ِفي الَْحجِّ َوالصَِّيامِ مِثْلَ ذَِلَك



  هُولٌَدْهثٌَم ضَِعيٌف َوَعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ َهذَا َمْج
  باب كفارة من أتى أهله يف رمضان

مَِّد ْبنِ الْمُْنِذرِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد َوُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ قَاالَ أَْخبََرَنا الُْمْنِذُر ْبُن ُمَح -٢٣٩٥
الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن  َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثَنِي أَبِيَ قَالَ َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبنِ

َما أَْهلَكََك قَالَ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ َرُجالً أََتى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َهلَكُْت فَقَالَ َو
َياَم قَالَ فَأَطِْعْم ِلي ِفي شَْهرِ َرَمَضانَ قَالَ َهلْ َتجُِد َرقََبةً قَالَ الَ قَالَ فَُصْم شَْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ قَالَ الَ أُِطيُق الصِّأَتَْيُت أَْه

سلم بَِخْمَسةَ َعَشَر َصاًعا قَالَ أَطِْعْمُه ِستَِّني ِمْسِكيًنا ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ ُمدا قَالَ َما أَجُِدُه فَأََمرَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه و
لُْه أَْنَت َوِعَيالَُك فَقَْد كَفََّر اللَّهُ ِستَِّني ِمْسِكيًنا قَالَ َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َما بِالَْمِديَنِة أَْهلُ بَْيٍت أَحَْوَج ِمنَّا قَالَ اْنطَِلْق فَكُ

  َعْنَك

ُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْب -٢٣٩٦
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن : االَ ٍد ، قَْبنِ إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعٍد َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْي

 َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن إِْسَماِعيلَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد
َيْوًما ِمْن َشْهرِ رََمَضانَ ُمَتَعمًِّدا فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَفْطَْرُت 

  أَْعِتْق َرقََبةً أَْو ُصْم َشهَْرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ أَْو أَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكينًا

َألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍَ قَالَ َحدَّثَنِي َمالٌَك َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد ا -٢٣٩٧
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  ِشَهابٍ ، َعْن ُحَمْيدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ َرُجالً أَفْطََر ِفي رََمَضانَ فَأََمَرُه َرُسولُ

 أَوْ ِصَيامِ َشهَْرْينِ أَْو إِطَْعامِ ِستَِّني ِمْسِكيًنا قَالَ فَقَالَ الَ أَجُِد فَأُِتَي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلمأَنْ ُيكَفِّرَ بِِعْتقِ َرقََبٍة 
َضِحَك َرُسولُ اهللاِ صلى ي فَبِعََرقِ َتْمرٍ فَقَالَ ُخذْ َهذَا فََتَصدَّْق بِِه فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي الَ أَجُِد أََحًدا أَْحَوجَ إِلَْيِه مِنِّ

  اهللا عليه وسلم َحتَّى َبَدتْ أَْنيَاُبُه ، ثُمَّ قَالَ كُلُْه
ُن ُسلَْيَمانَ َوُعَمُر ْبُن ُعثَْمانَ َتاَبَعُه َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد األَْنَصارِيُّ َواْبُن ُجرَْيجٍ َوَعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ وَأَُبو أَُوْيسٍ َوفُلَْيحُ ْب

يزِ َعْنُه وَاْبُن ُعَيْيَنةَ ِمْن َمْخُزوِميُّ َوَيزِيُد ْبُن ِعَياضٍ َوشِْبلُ ْبُن َعبَّاٍد َواللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ِمْن رِوَاَيِة أَْشَهَب ْبنِ َعْبدِ الْعَزِالْ
َمطَرٍ َعْنُه َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي زِيَاٍد إِالَّ أَنَُّه أَْرَسلَُه َعنِ  رِوَاَيِة ُنَعْيمِ ْبنِ َحمَّاٍد َعْنُه َوإِْبَراهِيُم ْبُن َسْعٍد ِمْن رَِواَيِة َعمَّارِ ْبنِ

الً أَفْطََر ِفي رََمَضانَ َوَجَعلُوا الزُّْهرِيِّ كُلُّ َهُؤالَِء َروَْوُه َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُحَمْيدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ َرُج
  ُه َعلَى التَّْخيِريِكَفَّاَرَت

نَ بِجِمَاعٍ َوأَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا َوَخالَفَُهْم أَكْثَُر ِمْنُهْم َعَدًدا فََرَوْوُه َعنِ الزُّْهرِيِّ بَِهذَا اِإلْسَناِد أَنَّ إِفْطَاَر ذَِلَك الرَُّجلِ كَا
ْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ فَإِنْ لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسكِيًنا ِمْنُهْم عَِراُك ْبنُ عليه وسلم أََمَرُه أَنْ ُيكَفَِّر بِِعْتقِ َرقََبٍة فَإِنْ لَْم َيجِ

َوَعْبدُ َمْعَمٌر َوُيوُنُس َوُعقَْيلٌ َماِلٍك َوُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َوإِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َعِتيقٍ َوُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ َو
َيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ وَإِبَْراِهيُم ْبنُ الرَّْحَمنِ ْبُن َخاِلِد ْبنِ ُمَساِفرٍ وَاَألْوَزاِعيُّ َوشَُعْيُب ْبُن أَبِي َحمَْزةَ َوَمْنصُوُر ْبُن الُْمْعَتِمرِ َوسُفْ

حَاَق َوالنُّْعَمانُ ْبُن رَاِشٍد َوَحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َوَصاِلُح ْبنُ َسْعٍد وَاللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد َوَعْبُد اِهللا ْبُن ِعيَسى ، وَُمَحمَُّد ْبُن إِْس
بَّاُر ْبُن ُعقَْيلٍ َوثَابُِت ْبُن أَبِي اَألْخَضرِ ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َحفَْصةَ َوَعْبدُ الَْجبَّارِ ْبُن ُعَمَر َوإِْسحَاُق ْبُن َيْحَيى الْعَْوِصيُّ َوَه

وحُ ْبُن أَبِي َمرَْيَم ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َوَزْمَعةُ ْبُن صَاِلحٍ َوَبْحٌر السَّقَّاُء وَالَْولِيُد ْبُن ُمحَمٍَّد َوُشَعْيبُ ْبُن َخاِلٍد َوُن ثَْوَبانَ َوقُرَّةُ
  َوغَْيُرُهْم



نِ َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو ثَْورٍ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْب -٢٣٩٨
َع أََبا ُهَريَْرةَ َيقُولُ أََتى َرُجلٌ َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ أَخَْبَرُه ُحمَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّهُ َسِم

لم فَقَالَ َهلَكُْت َوأَْهلَكُْت قَالَ َما أَْهلَكََك قَالَ َوقَْعُت َعلَى أَْهِلي ِفي َرَمَضانَ قَالَ َتجُِد َرقََبةً النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وس
َعلَْيِه فَأُِتَي النَّبِّي صلى  الَ أَقِْدُرَتْعِتقَُها قَالَ الَ قَالَ ُصْم َشهَْرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ قَالَ الَ أَْسَتِطيُع قَالَ فَأَطِْعْم ِستَِّني ِمْسكِيًنا قَالَ 

  اهللا عليه وسلم بَِعَرقٍ ِفيِه َتْمٌر فَقَالَ َتَصدَّقْ بَِهذَا قَالَ أََعلَى أَْحَوَج مِنَّا قَالَ فَأَطِْعْمُه ِعَيالََك
  َوُهم ِثقَاٌت َتفَرََّد بِِه أَُبو ثَْورٍ َعْن ُمَعلَّى ْبنِ َمْنُصورٍ َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ بِقَْوِلِه َوأَْهلَكُْت

ْيسٍ َحدَّثَنِي أَبِي أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُو -٢٣٩٩
َبا هَُرْيَرةَ َحدَّثَُه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَر َرُجالً ُمَحمََّد ْبُن ُمْسِلمٍ أَخَْبَرُه َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ أَ
  أَفْطََر ِفي َرَمَضانَ الَْحِديثَ َنْحَوُه َوَزاَد ِفيِه كُلُْه َوُصْم َيْومًا

  َتاَبَعُه َعْبدُ الَْجبَّارِ ْبُن ُعَمَر َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ
َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ : مَِّد ْبنِ زِيَاٍد الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن قَُتْيَبةَ َوحَاجُِب ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَح -٢٤٠٠

َرةَ أَنَّ َرُجالً أََتى النَّبِيَّ َرْيْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َمْنُصورٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُه
لَ ُصْم َشهَْرْينِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َوقَْعُت بِامَْرأَِتي ِفي َرَمَضانَ قَالَ أَْعِتْق َرقََبةً قَالَ الَ أَجُِد قَا

الَ الَ أَجُِد فَأُِتَي َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِِمكَْتلٍ ِفيِه َخْمَسةَ ُمَتَتابَِعْينِ قَالَ الَ أَسَْتِطيُع قَالَ أَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا قَ
ِه ِمنَّا قَالَ فَُخذُْه فَأَطِْعْمهُ َعَشَر َصاًعا ِمْن َتْمرٍ قَالَ ُخذْ َهذَا فَأَطِْعْمُه َعْنَك قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا َما َبْيَن الََبتَْيَها أَْحَوُج إِلَْي

  لَفْظُ َبكَّارٍأَْهلََك 
  َتاَبَعُه ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي حَفَْصةَ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن ُحَمْيٍد َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ

دَّثََنا َرْوٌح ، ةَ قَالُوا ، َحَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق وَالَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد وَأَُبو أَُميَّ -٢٤٠١
  َتْمرًا َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي حَفَْصةَ َوقَالَ ِفيِه بِزِْنبِيلٍ َوُهَو الِْمكَْتلُ ِفيِه َخْمَسةَ َعَشرَ َصاًعا أَْحَسُبُه

  َوكَذَِلَك قَالَ ِهقْلُ ْبُن زَِياٍد وَالْوَِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ
  َوَتاَبعَُهْم َحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َوِهَشاُم ْبُن سَْعٍد َعنِ الزُّهْرِيِّ إِالَّ أَنَُّه قَالَ َعْن أَبِي َسلََمةَ

دَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ َح:  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقٍ َوالَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، قَاالَ -٢٤٠٢
النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  الْعَقَِديُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُجالً أََتى

َبةً قَالَ الَ أَجُِدَها َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ فَُصْم َشهَْرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ قَالَ َما فََحدَّثَُه أَنَُّه َوقََع بِأَْهِلِه ِفي رََمَضانَ فَقَالَ لَهُ أَْعِتْق َرقَ
لٍ ِفيِه َتْمٌر قَْدَر خَْمَسةَ أَْسَتطِيُع قَالَ فَأَطِْعمْ ِستَِّني ِمْسِكيًنا قَالَ َما أَجُِد ذَِلَك قَالَ فَأُِتَي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِِمكَْت

ْهلِ َبْيِتي قَالَ كُلُْه أَْنتَ َر َصاًعا فَقَالَ ُخذْ َهذَا فََتَصدَّْق بِِه فَقَالَ َعلَى أَحَْوَج ِمنِّي َوأَْهلِ بَْيِتي فََما أَجُِد أَحَْوَج ِمنِّي َوأََعَش
  َوأَْهلُ َبْيِتَك َوُصمْ َيْوًما َواْسَتْغِفرِ اللََّه

  باب من أفطر عمًدا يف رمضان
ٍد ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبنُ ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلََحدَّثََن -٢٤٠٣

ي َهاِشمٍ َعْن َعْبِد الْوَارِِث َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا مَْنَدلٌ َعْن أَبِ: َساِلمٍ ، قَاالَ 
  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن رََمَضانَ ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ فََعلَْيِه َصْوُم َشهْرٍ

  ِعيٌف أَْيضًاَمْنَدلٌ َضِعيٌف َوَمْن ُدونَ أََنسٍ َض، َهذَا إِْسَناٌد غَْيرُ ثَابٍِت 



ُسفَْيانُ َعْن َحبِيبِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا  -٢٤٠٤
لَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن أَبِي ثَابٍِت َعْن أَبِي الُْمطَوِّسِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَا
  َرَمَضانَ ِمْن غَْيرِ َمَرضٍ ، َوالَ ُرْخَصٍة لَْم ُيْجزِِه ِصَياُم الدَّهْرِ

َتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َمْوِهبُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الَْيقِْطينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ قُ -٢٤٠٥
ا ِمْن َرَمَضانَ َصاَم اثَْنيْ َحدَّثََنا َضمَْرةُ َعْن َرَجاِء ْبنِ َجِميلٍ قَالَ كَانَ َربِيَعةُ ْبُن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َيقُولُ َمْن أَفْطََر َيْوًم

  ْن ِعَباِدِه َشهًْرا ِمَن اثَْنْي َعَشَر شَْهرًاَعَشَر َيْوًما َألنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َرِضَي ِم

ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َسِعيٍد الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُعَبْيدِ اِهللا ، َحدَّثََنا َعمَّاُر -٢٤٠٦
ْبنِ الَْحارِِث َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا  قَْيٌس َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َعْبِد اِهللا

  الدَّْهَر كُلَُّهعليه وسلم َمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن َرَمَضانَ ِمْن غَْيرِ َمرِضٍ ، َوالَ ُرْخَصٍة لَْم يَقِْضِه َعْنُه ِصَياٌم َوإِنْ َصاَم 
  هي عن صيام أيام التشريقباب الن
ثََنا َربِيَعةُ ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -٢٤٠٧

زَُّرِقيَّ َيقُولُ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُحذَافَةَ السَّْهِميُّ قَالَ بََعثَنِي َرسُولُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرُِ َسِمَع َمْسُعوَد ْبَن الَْحكَمِ ال
  الٍاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى رَاِحلَِتِه أَيَّاَم ِمًنى أَُناِدي أَيَُّها النَّاُس إِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ َوبَِع

  الَْواِقِديُّ َضِعيٌف
  ثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ،َحدَّ -٢٤٠٨

رِحَالَ  أَنَُّه رَأَى َرُجالً يََتَتبَُّع َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن َحْمَزةَ اَألْسلَِميِّ
اُم أَكْلٍ َوُشْربٍ َوَرسُولُ اِهللا النَّاسِ بِمًِنى أَيَّاَم التَّشْرِيقِ َعلَى َجَملٍ لَُه َوُهَو َيقُولُ أَالَ الَ َتُصومُوا َهِذه األَيَّاَم فَإِنََّها أَيَّ

  صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن أَظُْهرِِهْم
  قَالَ قََتاَدةُ إِنَّ الُْمَناِدَي كَانَ بِالَالً

  قََتاَدةُ لَمْ َيْسَمْع ِمْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ

ٍد الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُخرََّزاذَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِل -٢٤٠٩
ْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن َصْومِ َخْمَسِة أَيَّامٍ ِفي السََّنِة أَبِي َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ َع

  َيْومِ الِْفطْرِ َوَيْومِ النَّْحرِ وَثَالَثَِة أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
  قَالَ ُعثَْمانُ َما كََتْبَناُه إِالَّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َخاِلٍد

َنا ُمَحمَّدُ ْبُن دَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ ْبُن َعْبَدانَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََح -٢٤١٠
بََرُه َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه قَالَ أََمَر َرسُولُ اهللاِ ُشَرْحبِيلَ الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعْن َناِفعٍ أَنَُّه أَْخ

  صلى اهللا عليه وسلم َعْمَرو ْبَن َحْزمٍ ِفي َزكَاِة الِْفطْرِ نِْصَف َصاعٍ ِمْن ِحْنطٍَة أَوْ َصاًعا ِمْن َتمْرٍ
حَاُق اَألْزَرُق َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َحدَّثََنا اْبنِ مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعمَّارُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا إِْس -٢٤١١

  ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ ُيْشتََرَى اللََّبَن ِفي ُضُروِعَها ، َوالَ الصُّوَف َعلَى ظُُهورِهَا

نِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الَْمِطريِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَم -٢٤١٢
ابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ْبُن أَبِي َداُوَد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ َعْن َمْسُعوِد ْبنِ الَْحكَمِ الزَُّرِقيِّ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَح



كْلٌ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْبدَ اِهللا ْبَن ُحذَافَةَ فََناَدى ِفي أَيَّامِ التَّْشرِيقِ أَالَ إِنَّ َهِذِه أَيَّاَم ِعيٌد َوأَ وسلم قَالَ أََمرَ َرسُولُ
  مِ التشريق فَلَْيُصْمهُنََّوُشْرٌب َوذِكٌْر ، فَالَ َيُصوُمُهنَّ إِالَّ ُمْحَصرٌ أَْو ُمَتَمتٌِّع لَْم َيجِْد َهْدًيا َوَمْن لَْم َيُصْمهن ِفي أَيَّا

  كتاب احلج
ُزَراَرةَ أَخَْبَرَنا َعْبدُ  َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ أَْحَمدُ ْبُن َنْصرِ ْبنِ طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ -٢٤١٣

ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيدِ ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ أَْو َعْمرِو ْبنِ ِدينَارٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ  الَْمِلِك ْبُن زَِياٍد النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد
فَقَالَ َيا َرُسولَ اهللاِ قَاَم َرُجلٌ } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً{َعْبِد اِهللا قَالَ لَمَّا نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ 
  َما السَّبِيلُ قَالَ الزَّاُد َوالرَّاِحلَةُ

َحدَّثََنا َعِفيٌف َعنِ  َحدَّثَنَِا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَبِي َناِفعٍ ، -٢٤١٤
ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ السَّبِيلُ إِلَى الَْبْيِت الزَّادُ اْبنِ لَهِيَعةَ َعْن َعْمرِو 

  َوالرَّاِحلَةُ

ُد ْبُن كَِثريٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُرسُْتَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -٢٤١٥
اِهللا َما يُوجُِب الَْحجَّ قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ 

  الزَّاُد وَالرَّاِحلَةُ
نِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا قَْيسٌ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْب -٢٤١٦

الزَّاُد َما السَّبِيلُ قَالَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرسُولَ اِهللا 
  َوالرَّاِحلَةُ
ْبُن ُعَبْيٍد َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْجَرَّاحِ الضَّرَّاُب ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُبْهلُولُ  -٢٤١٧

َوِللَِّه َعلَى { َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي قَْوِلِه َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا
  قَالَ ِقيلَ َيا َرُسولَ اِهللا َما السَّبِيلُ قَالَ الزَّاُد وَالرَّاِحلَةُ} النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْعَبَّاسِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ : الرَّازِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُسهَْيلٍ ، قَاالَ  َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُحبَْيشٍ -٢٤١٨
 عليه نِ النَّبِيِّ صلى اهللاْبُن َسِعيِد ْبنِ َمْسُروقٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ َع

  وسلم ِمثْلَُه

ُرو ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الصَّوَّاِف ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ َعْم -٢٤١٩
  نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهأَُبو قََتاَدةَ َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ َع

َشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا قال الشيخ َوَروَاُه َعتَّاُب ْبُن أَْعَيَن َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن أُمِِّه َعْن َعاِئ
  عليه وسلم
ِد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْحْنظَِليُّ قَالَ قَرَأُْت ِفي ِكَتابِ َحدَّثَنِي بِذلِك إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَّ -٢٤٢٠

  َعتَّابِ ْبنِ أَْعيََن
اهللا عليه وسلم َوُهوَ  لىوَرَواُه إِبَْراهِيُم ْبُن َيزِيَد الْخُوزِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجعْفَرٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ ص

ِد ْبنِ َعبَّاٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ َمْشُهوٌر َعْنُه َوقَْد تَاَبَعُه ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ اللَّْيِثيُّ فََروَاُه َعْن ُمَحمَّ
  صلى اهللا عليه وسلم كَذَِلَك



ُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َسِعيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٢٤٢١
وسلم َعْن قَْوِلِه عليه  قَالَ َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم ْبُن يَزِيَد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ سُِئلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

قَالَ السَّبِيلُ إِلَى الَْحجِّ الزَّاُد وَالرَّاِحلَةُ فَِقيلَ لَُه َوَما الَْحاجُّ قَالَ } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً{
  وَالثَّجُّ الشَِّعثُ َوالتَِّفلُ َوُسِئلَ أَيُّ الَْحجِّ أَفَْضلُ قَالَ الَْعجُّ

 َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َوقَْد ِقيلَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر
  وسلم بِذَِلَك

ِكتَابِِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ َتمَْتاٌم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن  َحدَّثَنِي بِِه ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم الُْمَجهُِّز ِمْن أَْصلِ -٢٤٢٢
  َعبَّاٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيََّعْبِد الَْواِهابِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيدِ ْبنِ ُعَمْيرٍ َعنِ اْبنِ َجرِيرٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ

  صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعنِ السَّبِيلِ إِلَى الَْحجِّ فَقَالَ الزَّاُد َوالرَّاِحلَةُ

 الُْمَصفُِّر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َدنُُوقَا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحجَّاجِ -٢٤٢٣
ُجالً قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا َما ْبُن َحازِمٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجعْفَرٍ قَالَ قَِدَم َعلَْيَنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر فََحدَّثََنا أَنَّ َر َجرِيُر

  السَّبِيلُ إِلَى الَْحجِّ قَالَ الزَّاُد وَالرَّاِحلَةُ
ْبنِ َيحَْيى ْبنِ ِمْهَرانَ السَّوَّاُق ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ َمْرَوانَ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد  -٢٤٢٤

  ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن َعْن َعْبِد الَْمِلِك َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبن َعبَّاسٍ
وَالَْعْرزَِميُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ ، صلى اهللا عليه وسلم َوُيوُنُس َعنِ الَْحَسنِ َعنِ النَّبِيِّ 

قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا َما } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً{صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي قَْوِلِه 
  بِيلُ قَالَ زَاٌد َورَاِحلَةٌالسَّ

َنا َحِصُني ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَ -٢٤٢٥
ةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قِيلَ َيا َرُسولَ اِهللا الَْحجُّ كُلَّ َعامٍ ُمَخارِقٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َخاِلٍد َعْن ِسَماِك ْبُن َحْربٍ َعْن ِعكْرَِم
  قَالَ الَ َبلْ َحجَّةٌ قِيلَ فََما السَّبِيلُ إِلَْيِه قَالَ الزَّاُد َوالرَّاِحلَةُ

ٍك قَالَ ِقيلَ َيا َرُسولَ اِهللا َما السَّبِيلُ قَالَ َوَحدَّثََنا َحِصٌني َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعبَْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل -٢٤٢٦
  إِلَْيِه قَالَ الزَّاُد وَالرَّاِحلَةُ

نَ َوَعْبُد الَْمجِيِد َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُسلَْيَما -٢٤٢٧
  اُد َوالرَّاِحلَةُيجٍ أَخَْبرَنِي ُعَمُر ْبُن َعطَاٍء َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَ قَْولِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ السَّبِيلُ الزَّاْبنِ جَُر

اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعْن ذَِلَك َيعْنِي  َوَرَواهُ ُحَسْيُن ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُضَمْيَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِليٍّ َعنِ النَّبِيِّ صلى
  قَالَ أَنْ َيجَِد ظَْهَر َبعِريٍ} َمنِ اْستَطَاعَ إِلَْيِه َسبِيالً{

ي ُمَحمَّدُ ْبُن ِذرِ َحدَّثَنَِحدَّثََناُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ِسيَما ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الُْمْن -٢٤٢٨
َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيتِ {َصَدقَةَ الْفَدَِكيُّ َعْن ُحَسْينٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِليٍّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  هللا عليه وسلم أَنْ َيجَِد ظَْهرَ َبعِريٍقَالَ فَسُِئلَ َعْن ذَِلَك فَقَالَ النَّبِيُّ صلى ا} َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً
  باب ما جاء يف اإلحرام

 النَّبِيَّ صلى اهللا َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ِهَشامِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ -٢٤٢٩



َيةٌ فَقَالَ أَتُرِيِديَن الَْحجَّ قَالَْت نََعْم قَالَ فَُحجِّي َواشَْترِِطي َوقُوِلي اللَُّهمَّ َمحِلِّي َحْيثُ عليه وسلم َمرَّ بُِضَباَعةَ َوِهيَ َشاِك
  َحَبسَْتنِي

َبرَََنا ُسفَْيانُ ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ أَْخ -٢٤٣٠
بِْنتِ الزَُّبْيرِ ُحَسْينٍ َعْن أَبِي بِْشرٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ َعلَى ُضَباَعةَ 

  َمِحلِّي حَْيثُ حََبْستَنِي فَإِنَّ ذَِلَك لَِك فَقَالَْت َيا َرُسولَ اهللاِ أُرِيُد الَْحجَّ فَقَالَ لََها اْشتَرِِطي ِعْندَ إِحَْراِمِك
  الْجََزرِيُّ َوكَذَِلَك َروَاُه أَيُّوُب َوخَاِلٌد وَثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ وَأَُبو الزَُّبْيرِ وَِهالَلُ ْبُن َخبَّابٍ َوَعْبُد الْكَرِميِ

ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الْعَوَّامِ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن َخبَّابٍ َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا زِيَاُد -٢٤٣١
   َحَبْسَتنِيِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلضَُباَعةَ ُحجِّي وَاْشَترِِطي أَنَّ َمِحلِّي حَْيثُ

 َعلَى دُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن أَبِي الطَّيِّبِ قَالَ قُرَِئَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٤٣٢
نِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ اغَْتَسلَ َرُسولُ أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعيَّاشٍ وَأََنا أَْنظُُر ِفي َهذَا الِْكتَابِ فَأَقَرَّ بِِه َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعطَاٍء َعْن أَبِيِه َع

ِعريِِه فَلَمَّا اْسَتَوى بِِه َعلَى اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ لَبِسَ ِثيَاَبُه فَلَمَّا أََتى ذَا الُْحلَْيفَِة َصلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قََعَد َعلَى َب
  الْبَْيَداِء أَْحَرَم بِالَْحجِّ

اْبنِ ُعَمَر إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد َعْن َبكْرٍ َعنِ َحدَّثََنا  -٢٤٣٣
  قَالَ إِنَّ ِمَن السُّنَِّة أَنْ َيغَْتِسلَ إِذَا أََراَد أَنْ ُيْحرَِم َوإِذَا أََرادَ أَنْ َيْدُخلَ َمكَّةَ

ُبو غَزِيَّةَ َعْن دَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخاِلٍد أَُبو ُسلَْيَمانَ الَْمْخُزوِميُّ َحدَّثَنِي أََح -٢٤٣٤
َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اغَْتَسلَ  َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي الزِّنَاِد َعْن أَبِيِه َعْن َخارَِجةَ ْبنِ زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيِه أَنَّ

  ِإلحَْرامِِه
  قَالَ اْبُن َصاِعٍد َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب َما َسِمْعَناُه إِالَّ ِمنُْه

َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن الَْيَماِن وَأَُبو -٢٤٣٥
  َوإِبَْراهِيُم ْبُن الْمُْنِذرِ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو غَزِيَّةَ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه

ُرونُ ْبُن َصاِلحٍ ا َهاَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََن -٢٤٣٦
سلم اغَْتَسلَ بِفَخٍّ قَْبلَ ُدُخولِهِ َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيِّ لَّهِ صلى اهللا عليه و

  َمكَّةَ
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ : ْبُن َسلَْمانَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد َوأَْحَمدُ  -٢٤٣٧

َرُجلٌ كُْنُت أَسْأَلُ النَّاَس َعْن  ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن ُمَحمٍَّد قَالَ قَالَ أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن ُحذَْيفَةَ قَالَ
م فَكَرِْهُتُه ، ثُمَّ قُلُْت يِث َعِديِّ ْبنِ حَاِتمٍ َوُهَو إِلَى َجنْبِي الَ أَْسأَلُُه فَأََتْيُتُه فَقَالَ َبَعثَ اللَُّه ُمحَمًَّدا صلى اهللا عليه وسلَحِد

َوذَكََر الَْحِديثَ َوقَالَ ِلي فَإِنَّ الظَّعِيَنةَ َستَْرَحلُ ِمَن  لَْو أَتَْيُتُه فََسِمْعُت ِمْنُه فَأََتْيُتُه فَقَالَ ِلي َيا َعِديُّ ْبُن حَاِتمٍ أَْسِلْم َتْسلَْم
  الِْحَريِة َحتَّى َتطُوَف بِالَْبْيِت بَِغْيرِ جَِوارٍ ُمْخَتصٌَر

إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد َوأَْحَمدُ ْبُن َسلَْمانَ ، قَاالَ  -٢٤٣٨
ْبَن حَاِتمٍ َوقََف َعلَى َرسُولِ  ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ اْبنِ ِسريِيَن أَنَّ َعِديَّ

ليه وسلم ُيوِشُك أَنْ َتخُْرَج الْمَْرأَةُ ِمَن الِْحَريةِ بَِغْيرِ جَِوارِ أََحدٍ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ لَُه النَّبِيِّ صلى اهللا ع



أَْيُت الَْمْرأَةَ َتْخُرُج بَِغْيرِ َحتَّى َتُحجَّ الَْبْيَت َوُيوِشُك أَنْ َيفِيَض الَْمالُ َحتَّى يَهَتمَّ الرَُّجلُ َمْن َيقَْبلُ ِمْنُه َصَدقََتُه قَالَ فََر
  ٍد حَتَّى َتُحجَّ الَْبْيَتجِوَارِ أََح
  ُمخَْتصٌَر

اِهللا األَْنَصارِيُّ ،  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد -٢٤٣٩
قَالَ قُلُْت َنَحدَّثُ  -َشكَّ اْبُن َعْوٍن اْسُمُه ُمَحمَّدُ ْبُن ُحذَْيفَةَ  -ُحذَْيفَةَ  َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن َعْن ُمَحمٍَّد قَالَ َحدَّثَنِي اْبُن

 ِمْنُه فَأََتْيُتُه فَقُلُْت َحِديثٌ بَِحدِيِث َعِديِّ ْبنِ حَاِتمٍ َوكَانَ ِفي نَاِحَيِة الْكُوفَِة قَالَ قُلُْت لَْو أََتْيُتُه فَكُْنُت أََنا الَِّذي أَْسَمُعُه
لم فََرْرُت َحتَّى كُْنتُ َبلََغنِي َعْنَك أَرَْدُت أَنْ أَكُونَ أََنا أَْسَمُعُه ِمْنَك قَالَ فَقَالَ لَمَّا ُبِعثَ إِيلَّ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس

َعنَّ ِمْنُه فَلَمَّا جِئُْت اْسَتشَْرَف ِليَ النَّاسُ بِأَقَْصى أَْرضِ أَْهلِ اِإلْسالَمِ ، ثُمَّ قُلُْت آلِتَينَّ َهذَا الرَُّجلَ فَإِنْ كَانَ صَاِدقًا َألْسَم
ْنَها قال ، ثُمَّ قَالَ ِلي أَتَْيَت الِْحَريةَ قُلُْت الَ َوقَْد َعِلْمُت َمكَانََها قَالَ فَُتوِشُك الظَِّعيَنةُ أَنْ َتخُْرَج ِم -فَذَكََر الَْحِديثَ  -

  ُمْخَتصٌَر -قَالَ فََرأَْيُت الظَّعِيَنةَ َتْخُرُج ِمَن الْحَِريِة حَتَّى َتطُوَف بِالْكَْعَبةَ  بَِغْيرِ جَِوارٍ َحتَّى َتطُوَف بِالْكَْعَبِة

ْبُن ُجرَْيجٍ َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي الرِّجَالِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحمَْيٍد قَالَ َسِمْعُت َحجَّاًجا َيقُولُ قَالَ ا -٢٤٤٠
الَْمِديَنِة فَقَالَ النَّبِيُّ  ْبنِ ِديَنارٍ َعْن أَبِي َمْعَبٍد َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَْو ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَىَعْمرِو 

  جَّنَّ امَْرأَةٌ إِالَّ َوَمَعَها ذُو َمْحَرمٍصلى اهللا عليه وسلم أَْيَن َنزَلَْت قَالَ َعلَى فُالََنٍة قَالَ أَغْلَقَْت َعلَْيَك َباَبَها الَ حتَُ
ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َيْعقُوبَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْحَمَد الْقَْرِميِسينِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُمجَاِشعٍ ، َحدَّثََنا  -٢٤٤١

ثََنا إِْبَراهِيُم بن الصَّاِئغُ قَالَ قَالَ َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه ، َحدَّثََنا َحسَّانُ ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّ
  ِن زَْوجِهَاوسلم ِفي امَْرأٍَة لََها َزْوٌج َولََها َمالٌ ، َوالَ َيأْذَنُ لََها ِفي الَْحج ِّ لَْيَس لََها أَنْ َتْنطَِلَق إِالَّ بِإِذْ

أخَْبَرَََنا أَبُو  َنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ قَالَ َسِمْعُت أَبِي َيقُولَُحدَّثَ -٢٤٤٢
َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  َحْمَزةَ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي َمْعَشرٍ َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ َسِمْعُت

  َيقُولُ الَ ُتَساِفرِ املَْرأَةٌ سَفًَرا ثَالَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ َتُحجُّ إِالَّ َوَمَعَها زَْوُجهَا

َحدَّثََنا ُهَشْيمٌ : فَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَر -٢٤٤٣
 قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى َعنِ الَْعوَّامِ ْبنِ َحْوَشبٍ َعنِ السَّفَّاحِ ْبنِ َمطَرٍ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ خَاِلِد ْبنِ أَسِيٍد

  اُس ِفيِهاهللا عليه وسلم َيْوُم َعَرفَةَ الَْيْوُم الَِّذي ُيَعرِّفُ النَّ
ثََنا اْبُن أَبِي َسْبَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -٢٤٤٤

  اهللا عليه وسلم قَالَ َعَرفَةُ َيْوَم ُيْعَرُف النَّاُسَعْن َيْعقُوَب ْبنِ َزْيدِ ْبنِ طَلَْحةَ التَّْيِميِّ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى 
: ْبُن سَْهلٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َهاُرونَ َوَعِليُّ -٢٤٤٥

ْن َحمَّاِد ْبنِ زَْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ِعيَسى الطَّبَّاُع َع
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفطُْركُْم َيْوَم ُتفِْطُرونَ َوأَْضَحاكُْم َيْوَم ُتَضحُّونَ
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َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسَواٍء ، : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، قَاالَ  -٢٤٤٦
ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفطُْركُمْ َيْوَم  َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ َعْن

  ُتفِْطُرونَ وَأَْضَحاكُْم َيْوَم ُتَضحُّونَ
  لَفْظُ اْبنِ َصاِعٍد

ثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَْيَماِن َعْن َمْعَمرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّ -٢٤٤٧
قَالَ الْفِطُْر َيْوَم ُيفِْطُر النَّاُس وَاَألْضَحى َيْوَم ُيَضحِّي  -قَالَ أَُبو ِهَشامٍ أَظُنُّه َرفََعُه  -َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن َعاِئَشةَ 

  النَّاُس

دَّثَنِي َعْبُد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ َح -٢٤٤٨
ْحَمنِ اَألعَْرجِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ كَانَ ِمْن َتلْبَِيةِ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َسلََمةَ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن الْفَْضلِ أَخَْبَرُه َعْن َعْبِد الرَّ

  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَبَّْيَك إِلََه الْحَقِّ
َنا يُوُسُف ْبُن َحدَّثَ: َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاقُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، قَاالَ  -٢٤٤٩

قَّفُْت ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َوعَْبُد اهللاِ ْبُن ُنَمْيرٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َتلَ
  لََك لَبَّْيَك إِنَّ الَْحْمَد وَالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك الَ َشرِيَك لََك عليه وسلم َوُهَو َيقُولُ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك لَبَّْيكَ الَ شَرِيَك

َحدَّثََنا ُيوُسُف ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيدٍ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاقُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -٢٤٥٠
  ُعَمَر قَالَ كَاَنْت َتلْبَِيةُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََر ِمثْلَُه َوَزاَد ِفيِه َوُيرَدُِّدُهنَّ ، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ

َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي الَْحكَمِ ْبنِ َسعِيٍد الْبَزَّاُز أَُبو َجْعفَرٍ الَْخْت -٢٤٥١
ْت كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى ْبُن َعِديٍّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَ

  َوَدَهَنُه بَِزْيٍت غَْيرِ كَثِريٍ اهللا عليه وسلم إِذَا أَرَاَد أَنْ ُيْحرَِم غََسلَ رَأَْسُه بِِخطِْميٍّ وَأُْشَنانَ
ُن أَحَْمَد ْبنِ َعِليٍّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ وَحدَّثََنا ُعَمُر ْب -٢٤٥٢

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا شَرِيٌك َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي : نِيُّ ، قَاالَ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْحسَّا
  اَألْحَوصِ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ أَْشُهرُ الَْحجِّ َشوَّالٌ َوذُو الْقَْعَدِة َوَعْشٌر ِمْن ِذي الِْحجَِّة

ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَْيَماِن ، َحدَّثََنا شَرِيٌك َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا  -٢٤٥٣
  الضَّحَّاِك َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَشُْهُر الَْحجِّ َشوَّالٌ َوذُو الْقَْعَدِة َوَعْشٌر ِمْن ِذي الِْحجَِّة

َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن أَبِي َسْعٍد َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ  -٢٤٥٤
  ِحجَِّةِة َوَعْشٌر ِمْن ِذي الُْمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيدِ اهللاِ الثَّقَِفيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ أَشُْهُر الَْحجِّ شَوَّالٌ َوذُو الْقَْعَد

أَبِي شَْيخٍ قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا َبيَْهُس ْبُن فَْهَدانَ َعْن  -٢٤٥٥
  الِْحجَِّةَسأَلْتُ اْبَن ُعَمَر َعْن أَْشُهرِ الَْحجِّ فَقَالَ َشوَّالٌ َوذُو الْقَْعَدِة َوَعْشٌر ِمْن ِذي 



اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرِيَّا َعْن َوْرقَاَء َعْن َعْبِد -٢٤٥٦
  ِة َوَعْشٌر ِمْن ِذي الِْحجَِّةقَالَ شَوَّالٌ َوذُو الْقَْعَد} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت{َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر 

ُزهَْيُر ْبُن َعبَّاٍد ،  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي ، َحدَّثََنا طَاِهرُ ْبُن ِعيَسى التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا -٢٤٥٧
  ْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَُهَحدَّثََنا ُمْصَعبُ ْبُن َماَهانَ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُخَصْيٍف َع

ُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُحَمْيٍد الَْعكَِّتيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْب -٢٤٥٨
  طَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَُه َسَواًءُنصَْيرٍ َحْمَزةُ ْبُن ُنَصْيرٍ َعْن ُمقَاِتلٍ َعْن َع

ْمِليُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الصَّاُبونِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ِعْصَمةَ الرَّ -٢٤٥٩
يَد ْبنِ الصَّلِْت الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ َسْبَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َسوَّاُر ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن َيزِ

  َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خَطََب َوْسطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ َيعْنِي َيْوَم النَّفْرِ األَوَّلِ

نِ أَبِي اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبَحدَّثََنا َعْبُد  -٢٤٦٠
  قَالَ أََهلَّ} ِفيهِنَّ الَْحجَّ فََمْن فََرَض{زَاِئَدةَ َعْن َوْرقَاَء ْبنِ ُعَمَر َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ِفي قَْوِلِه عز وجل 

ِد ْبنِ ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َزكَرِيَّا َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي سَْعٍد َعْن ُمَحمَّ -٢٤٦١
  فَْرضُ الَْحجِّ اِإلحَْراُمالثَّقَِفيِّ قَالَ َسِمْعُت َعْبدَ اهللاِ ْبَن الزَُّبْيرِ َيقُولُ 

ْصَحابَُنا ُهَو َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنِ ُمحَْمد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَبِي إِْسحَاَق قَالَ ُعثَْمانُ قَالَ أَ -٢٤٦٢
  أَبِي اَألْحَوصِ قَالَ قَالَ َعْبدُ اِهللا فَْرُض الَْحجِّ اِإلحَْراُم

َس أَْخبََرَنا ُعَمُر ْبُن َعِليِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِي -٢٤٦٣
ِد َعنِ الشَّعْبِيِّ َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ قَالَ أََتْيُت َرُسولَ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الِْكْنِديُّ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الُْمَجاِل

   إِالَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ِلي َولََتخُْرَجنَّ الظَّعِيَنةُ ِمَن الِْحَريِة حَتَّى َتطُوفَ بَِهذَا الَْبْيِت الَ َتَخاُف

ثََنا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ْبَن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َبْهُز ْبُن أََسٍد ، َحدَّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٢٤٦٤
دَّثََنا شُْعَبةُ أَْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن ُشْعَبةُ َوَحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َح

ليه وسلم َيخْطُُب ِدينَارٍ قَالَ َسِمْعُت َجابِرَ ْبَن َزْيدٍ ُيَحدِّثُ أَنَُّه َسِمعَ اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع
  َوَمْن لَْم َيجِْد إِزَاًرا فَلَْيلَْبسْ َسَراوِيلَ بَِعَرفَاٍت َيقُولُ َمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ فَلَْيلَْبْس ُخفَّْينِ

  َعْن َعْمرٍو ِمثْلَُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا عَارٌِم ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َزْيٍد -٢٤٦٥

َنا اْبُن زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثَ -٢٤٦٦
مِ إِذَا لَْم َيجِْد َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ زَْيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الُْمْحرِ

  َنْعلَْينِ فَلَْيلَْبسِ الُْخفَّْينِ َوَمْن لَْم َيجِْد إِزَاًرا فَلَْيلَْبسِ السََّراوِيلَ
ثََنا أَُبو الزُّبَْيرِ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّ -٢٤٦٧

ٌر َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ ابِرٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا زَُهْيَج
  ْينِ َوَمُن لَْم َيجِْد إَِزاًرا فَلَْيلَْبْس سََراوِيلَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن لَمْ َيجِْد َنْعلَْينِ فَلَْيلَْبْس ُخفَّ

دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا رِْزُق اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َح -٢٤٦٨
  َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن 



ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّ -٢٤٦٩
اْبنِ ُعَمَر  دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد قَالُوا ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْمرٍو َعنِبِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ َوَح

  سْفَلَ ِمَن الْكَْعَبيْنِقَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ فَلَْيلَْبْس ُخفَّْينِ َولَْيقْطَْعُهَما أَ
   الْكَْعَبيْنَِوقَالَ َعبَّاٌس الُْمْحرُِم إِذَا لَْم َيجِِد النَّْعلَْينِ لَبَِس الُْخفَّْينِ َوَيقْطَُعُهَما َحتَّى َيكُوَنا أَسْفَلَ ِمَن

  اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َوقَالَ َعْمٌرو اْنظُرُوا أَيُُّهَما كَانَ قَْبلُ َحِديثُ اْبنِ ُعَمَر أَْو َحِديثُ

عْثَاِء َجابِرِ ْبنِ زَْيٍد َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َعْمرٍو َعْن أَبِي الشَّ -٢٤٧٠
ْخطُُب َوُهَو قَاِئم َيقُولُ َمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ قَالَ َسِمْعُت اْبنِ َعبَّاسٍ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َي

  فَلَْيلَْبْس ُخفَّْينِ َوَمْن لَْم َيجِْد إِزَاًرا فَلَْيلَْبْس َسَراوِيلَ

ْمرٍو َعْن َجابِرِ ْبنِ زَْيٍد َعنِ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن َزْنجََوْيِه ، َحدَّثََنا الْفِْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َع -٢٤٧١
ْم َيكُْن لَُه نَْعالَنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَال َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن لَْم َيكُْن لَهُ إَِزاٌر فَلَْيلَْبسِ السََّراوِيلَ َوَمْن لَ

  فَلَْيلَْبسِ الُْخفَّيْنِ
ولُ ِفي َحِديِث اْبنِ ُجرَْيجٍ َولَْيِث ْبنِ َسْعٍد َوُجَويْرَِيةَ ْبنِ أَْسَماٍء َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َسِمْعُت أََبا َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َيقُ

قَْبلَ  لُّ َعلَى أَنَُّهقَالَ َناَدى َرُجلٌ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْسجِِد َماذَا َيْتُرُك الُْمْحرُِم ِمَن الثِّيَابِ َوَهذَا َيُد
  اِإلْحَرامِ بِالَْمِدينَِة

 النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َوَحِديثُ ُشْعَبةَ َوسَِعيِد ْبنِ َزْيٍد َعْن َعْمرِو ْبنِ ِدينَارٍ َعْن أَبِي الشَّعْثَاِء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّهُ َسِمَع
  َهذَا َبْعَد َحدِيِث اْبنِ ُعمََر -وسلم َيْخطُُب بَِعَرفَاتٍ 

ُد اَألْعلَى َعْن ِهَشامِ دَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبَح -٢٤٧٢
يه وسلم قَالَ َمْن لَْم َيجِدْ َنْعلَْينِ فَلَْيلَْبسِ ْبنِ َحسَّانَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عل

  الُْخفَّْينِ َولَْيقْطَْعُهَما أَسْفَلَ ِمَن الْكَْعَبيْنِ

، َحدَّثََنا عَْبُد  سَاُبورِيَُّحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْي -٢٤٧٣
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى قَالُوا ، 

وسلم َما َيلَْبُس الُْمْحرُِم ِمَن الثَِّيابِ فَقَالَ الَ َيلَْبسِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه قَالَ سَأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه 
ْرُس ، َوالَ الُْخفَّْينِ إِالَّ ِلَمْن الْقَمِيَص ، َوالَ الِْعَماَمةَ ، َوالَ السََّراوِيلَ ، َوالَ الْبُْرُنَس ، َوالَ ثَْوًبا َمسَّهُ الزَّْعفََرانُ ، َوالَ الَْو

  فََمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ فَلَْيلَْبسِ الُْخفَّْينِ َولَْيقْطَْعُهَما أَسْفَلَ ِمَن الْكَْعَبيْنِلَْم َيجِدْ َنْعلَْينِ 
  َوقَالَ ُيوُسف َحتَّى َيكُوَنا أَسْفَلَ ِمَن الْكَْعَبيْنِ

بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ أَحَْمُد ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا النَّْيَسابُورِيُّ -٢٤٧٤
َنا َعطَاٌء َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُشَعْيبٍ أَْخبََرَنا نُوُح ْبُن َحبِيبٍ الْقَوَْمِسيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، َحدَّثَ

 قَالَ لَْيتَنِي أََرى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُينَزَّلُ َعلَْيِه فََبْيَنا َنْحُن بِالْجِْعرَاَنِة وَالنَّبِيَُّيْعلَى ْبنِ أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه 
اُه َرُجلٌ قَْد أَْحَرَم ِفي ُجبَِّتهِ َتصلى اهللا عليه وسلم ِفي قُبٍَّة فَأََتاُه الَْوْحُي فَأَشَاَر إِلَيَّ ُعَمُر أَنْ َتعَالَ فَأَْدَخلُْت َرأِْسَي الْقُبَّةَ فَأَ
لَْوْحُي فََجَعلَ النَّبِيُّ صلى اهللا بُِعْمَرٍة ُمَتضَمٌِّخ بِِطيبٍ فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا َما َتقُولُ ِفي َرُجلٍ أَْحَرَم ِفي ُجبَّةٍ إِذْ أُْنزِلَ َعلَْيِه ا

ْيَن الرَُّجلُ الَِّذي َسأَلَنِي آنِفًا فَأُِتَي بِالرَُّجلِ فَقَالَ أَمَّا الُْجبَّةُ فَاْخلَْعَها َوأَمَّا عليه وسلم َيِغطُّ لَذَِلَك فَسُرَِّي َعْنُه فَقَالَ أَ



  الطِّيُب فَاغِْسلُْه ، ثُمَّ أَْحِدثْ إِْحَرامًا
  نُوحِ ْبنِ َحبِيبٍ ، َوالَ أَْحَسُبُه َمْحفُوظًا وَاللَُّه أَْعلَُم قَالَ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَ أَْعلَُم أَنَّ أََحًدا قَالَ ، ثُمَّ أَْحِدثْ إِحَْراًما غَْيَر

َمْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الِْحمَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُن -٢٤٧٥
كَلْبَ ْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُْتلُ الُْمْحرُِم الْفَأَْرةَ َوالْعَقَْرَب وَالِْحَدأَةَ وَالُْعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َع
  الَْعقُوَر َوالُْغرَاَب

َحبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا -٢٤٧٦
قَالَ َيقُْتلُ الُْمْحرِمُ زَِياٍد ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َوَبَرةَ َوَناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 

  رَةَالذِّئَْب َوالْغَُراَب وَالِْحَدأَةَ وَالْفَأْ
ا َحبَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدٍ الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد أَُبو َبْدرٍ ، َحدَّثََن -٢٤٧٧

  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه الَْواِحِد ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ، َحدَّثََنا َوَبَرةُ وََناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ

ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِْ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ِغَياٍث َعْن -٢٤٧٨
صلى اهللا عليه وسلم َعْن لُْبسِ الْقَِمصِ وَاَألقْبَِيِة َوالسََّراوِيلِ وَالْخُفَّْينِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َنَهى َرُسولُ اهللاِ 

  إِالَّ أَنْ الَ َيجَِد َنْعلَْينِ ، َوالَ َيلَْبْس ثَوًْبا َمسَُّه َزْعفََرانُ أَْو َوْرٌس َيعْنِي الُْمْحرَِم
الْمُْهَتِدي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد َعْبدُ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ -٢٤٧٩

َمنِ ْبُن اِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحالرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي الُْغُمرِ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َص
َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت كُْنتُ أَبِي الُْغُمرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن 

  ِهأُطَيُِّب َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِالْغَاِلَيِة الَْجيَِّدِة ِعْندَ إِحَْراِم

رَْيجٍ َعْن أَيُّوَب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيُر َعنِ اْبنِ ُج -٢٤٨٠
لُ الَْحمَّاَم َويَْنزِعُ ضِْرَسُه َوَيفْقَأُ الْقُْرَحةَ َوإِذَا السَّخِْتَيانِيِّ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الُْمْحرُِم َيُشمُّ الرَّْيَحانَ وََيْدُخ

  اْنكََسَر ظُفُُرُه أََماطَ َعْنُه اَألذَى
بِيِعيِّ ي إِْسحَاَق السََّحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْحرُِز ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَبِ -٢٤٨١

  ِللُْمْحرِمَِعْن َعطَاٍء َوُربََّما ذَكََرُه َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ بَأَْس بِالْهِمَْياِن َوالْخَاَتمِ 

َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ْبُن َبَرٍد ، َحدَّثََنا : االَ َحدَّثََناُه الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ أَُبو ُعَبْيٍد َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، قَ -٢٤٨٢
الَ ُرخِّصَ ِللُْمْحرِمِ ِفي الْهَْيثَُم ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعطَاٍء َوَسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَ

  الَْخاَتمِ وَالْهِْمَياِن
شَرِيٌك َعْن ا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََن -٢٤٨٣

  أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ بَأَْس بِالْخَاَتمِ ِللُْمْحرِمِ
ثْلَُه لَْم لٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َعطَاٍء ِمَحدَّثََنا اْبُن َمْخ -٢٤٨٤

  َيذْكُرِ اْبَن َعبَّاسٍ
ي ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الْمَُناِد -٢٤٨٥



  سَبَّْحنَا َعْن َجابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا َسافَْرَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا صَِعْدَنا كَبَّْرَنا َوإِذَا َهبَطَْنا
َعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الْ -٢٤٨٦

أَْشهُرِ   ُيْحرَِم بِالَْحجِّ إِالَّ ِفيزَاِئَدةَ َعنِ الَْحجَّاجِ َعنِ الَْحكَمِ َعْن أَبِي الْقَاِسمِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنَّ ِمْن ُسنَِّة الَْحجِّ أَنْ الَ
  الَْحجِّ

  َتاَبَعُه شُْعَبةُ َوَحْمَزةُ الزَّيَّاُت َوأَُبو الْقَاِسمِ ُهَو ِمقَْسٌم مَْولَى َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َنوْفَلٍ

ثََنا الَْحَسُن ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّ -٢٤٨٧
َحجِّ ِفي غَْيرِ أَْشُهرِ ُمْصَعُب ْبُن َسالَّمٍ َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت َعنِ الَْحكَمِ َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الرَُّجلِ ُيْحرُِم بِالْ

  الَْحجِّ فَقَالَ لَْيَس ذَلَك ِمَن السُّنَِّة
ْيجٍ َعْن أَبِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا َعنِ اْبنِ جَُرَحدَّثََنا  -٢٤٨٨

  الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قُلُْت أُِهلُّ بِالَْحجِّ قَْبلَ أَْشُهرِ الَْحجِّ قَالَ الَ

َما قَالَ اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرِيَّا َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء قَالَ إِنَّ َحدَّثََنا َعْبُد -٢٤٨٩
  لِئَالَّ يُفَْرضَ الَْحجُّ ِفي غَْيرِِهنَّ} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت{اللَُّه َتعَالَى 
َنا يلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاُق ، وَُمَحمَُّد ْبُن َمخْلٍَد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََحدَّثََنا إِْسَماِع -٢٤٩٠

اطَ ِفي الَْحجِّ َوَيقُولُ أَلَْيسَ َرَعْبُد اهللاِ ْبُن الُْمبَاَرِك َعْن َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ ُيْنِكُر اِالْشِت
  َحسُْبكُْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُمْ صلى اهللا عليه وسلم

قَالَ أََما َحسُْبكُمْ ُسنَّةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر بَِهذَا َو -٢٤٩١
ْيَن الصَّفَا ْم صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه لَْم َيكُْن َيشَْترِطُ فَإِنْ حََبَس أََحَدكُْم َحابٌِس فَإِذَا َوَصلَ الْبَْيَت طَاَف بِِه َوَبَنبِيِّكُ

  َوالَْمْرَوةَ َوَيْحِلُق أَْو يُقَصُِّر َوَعلَْيِه الَْحجُّ ِمْن قَابِلٍ

يلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِع -٢٤٩٢
َيا  ِلبِ قَالَْتُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َدَخلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى ُضَباَعةَ بِْنِت الزَُّبْيرِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَّ

  َرسُولَ اِهللا إِنِّي أُرِيدُ الَْحجَّ َوأََنا َشاِكَيةٌ قَالَ ُحجِّي وَاْشَترِِطي أَنَّ َمِحلِّي حَْيثُ َحَبْسَتنِي
  قَالَ َمْعَمٌر َوأَْخبََرنِي ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

اقِ أَْخبََرَنا اْبُن ثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزََّحدَّ -٢٤٩٣
َءتْ ُضَباَعةُ بِْنُت الزَُّبْيرِ إِلَى َرُسولِ اهللاِ ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَّ طَاوُوًسا َوِعكْرَِمةَ أَخَْبَراُه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجا

لِّي َواْشَترِِطي أَنَّ َمِحلِّي صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت إِنِّي اْمرَأَةٌ ثَِقيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيُد الَْحجَّ فَكَْيَف َتأُْمرُنِي أَنْ أُِهلَّ قَالَ أَِه
  َحْيثُ حََبْستَنِي قَالَ فَأَْدَركَْت

َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ أَْخبََرنِي : ََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ  -٢٤٩٤
  عليه وسلم ِمثْلَُهأَُبو الزَُّبْيرِ أَنَّ طَاوُوًسا َوِعكْرَِمةَ أَخَْبَراُه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا 

َحدَّثََنا َمكِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ أَخَْبرَنِي : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، وَُمَحمَُّد ْبُن مَُنخِّلٍ ، قَاالَ  -٢٤٩٥
  أَُبو الزَُّبْيرِ بِإِْسنَاِدِه ِمثْلَُه

َر َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َمخْلٍَد قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسفَ الْقُلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَم -٢٤٩٦



اِسمِ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َمَر َعنِ الْقََحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو َهمَّامٍ الَْخارِِكيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُع
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمرَ ُضَباَعةَ أَنْ َتشَْترِطَ

  باب املواقيت
ْبُن إِْسَماعِيلَ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َمْسرُوقٍ ، َحدَّثََنا حَفٌْص وَحدَّثََناَ الُْحَسْيُن -٢٤٩٧

بِيعِ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن أَخَْبَرَنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َحفٌْص وَحدَّثََناََ ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن الرَّ
  ْهلِ الْعِرَاقِ ذَاَت ِعْرقٍِغَياٍث َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ َوقََّت َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َأل

  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجَناَدةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ َعنِ الَْحجَّاجِ ِمثْلَُه -٢٤٩٨
َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َعْمرِو  وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا -٢٤٩٩

  ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه َوقََّت ألَْهلِ الْعَِراقِ ذَاَت عِْرقٍ
َنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثَ -٢٥٠٠

َوذَكَرَ ، وسلم  َوأَبِي الزَُّبْيرِ َعْن جَابِرٍ َوَعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَاالَ َوقََّت َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه
  ذَاَت عِْرقٍ الَْحِديثَ َوقَالَ ألَْهلِ الْعَِراقِ

َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو هَاِشمٍ ُمَحمَُّد ْبُن  -٢٥٠١
ةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوقََّت َألْهلِ الَْمدِيَنِة الُْمَعافَى ْبُن ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا أَفْلَُح ْبُن ُحمَْيٍد َعنِ الْقَاِسمِ َعْن َعاِئَش

  ذَا الُْحلَْيفَِة َوألَْهلِ الَْيَمنِ َيلَْملََم َوَألْهلِ الشَّامِ َوِمْصَر الُْجْحفَةَ َوألَْهلِ الِْعرَاقِ ذَاَت عِْرقٍ
دُ ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث َحدَّثَنِي ُعْتَبةُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٥٠٢

 ثُ ْبُن َعْمرٍو قَالَ أََتْيُتَعْبِد الَْمِلِك السَّْهِميُّ َحدَّثَنِي ُزرَاَرةُ ْبُن كُرَْيمِ ْبنِ الْحَارِثِ ْبنِ َعْمرٍو السَّهِْميُّ َحدَّثَنِي الْحَارِ
لُّوا ِمنَْها َوذَاَت َرسُولَ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو بِمًِنى ، َوسَاَق الَْحِديثَ َوقَالَ ِفيِه َوَوقََّت َألْهلِ الَْيَمنِ َيلَْملََم أَنْ ُيهِ

  ِعْرقٍ ألَْهلِ الِْعرَاقِ

َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ قَالَ : أَُبو ُحمَْيٍد قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َحدَّثَنِي ُيوُسُف ْبُن سَِعيٍد َو -٢٥٠٣
َهى أُرَاُه يُرِيُد النَّبِيَّ صلى اهللا أَخَْبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع َجابِرَ ْبَن َعْبِد اهللاِ ُيسْأَلُ َعنِ الُْمَهلِّ فَقَالَ َسِمْعُت ، ثُمَّ انَْت

ِت ِعْرقٍ َهلُّ أَْهلِ الَْمِديَنِة ِمْن ِذي الُْحلَْيفَِة وَالطَّرِيُق اُألْخَرى ِمَن الُْجْحفَةَ َوُمَهلُّ أَْهلِ الْعَِراقِ ِمْن ذَاعليه وسلم َيقُولُ ُم
  َوُمَهلُّ أَْهلِ َنْجٍد ِمْن قَْرٍن َوُمَهلُّ أَْهلِ الَْيَمنِ ِمْن َيلَْملََم

ِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َعْمرٍو َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَّ -٢٥٠٤
ِديَنة ذَا َوقََّت ألَْهل الَْمطَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوَعْبِد اِهللا ْبنِ طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه َرفََعاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه 

أَْو قَالَ أَلَْملَلََم  -َمنِ َيلَْملََم الُْحلَْيفَِة َوألَْهلِ الشَّامِ الُْجْحفَةَ َوألَْهلِ َنْجٍد قَرًْنا قَالَ اْبُن طَاُووسٍ قَْرنَ الَْمَنازِلِ َوألَْهلِ الَْي
َوقَالَ َعْمٌرو ِمْن  -ُيرِيُد الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ فََمْن كَانَ ُدوَنُهنَّ  قَالَ فَهَِي لَُهْم َوِلَمْن أََتى َعلَيْهِْم ِمْن غَْيرِِهْم ِممَّْن كَانَ -

  أَْهِلِه َوقَالَ اْبُن طَاوُوسٍ ِمْن َحْيثُ أَْنَشأَ كَذَاَك فَكَذَلَك حَتَّى أَْهلُ َمكَّةَ ُيهِلُّونَ ِمْنهَا
  َيحَْيى ْبُن َحسَّانَ فَأَسَْنَدُه َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َتاَبَعُه ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ َوغَْيُر وَاِحٍد َوَخالَفَُهْم

دَّثََنا ُوَهْيبٌ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحسَّانَ ، َح -٢٥٠٥
  ْيٍد َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُهَوَحمَّاُد ْبُن َز



  رفع الصوت بالتلبية
ٍد ، َحدَّثََنا َحَسُن خْلََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َم -٢٥٠٦

ِلِك ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن َخالَِّد ْبنِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن َعْبِد الَْم
الَ أََتانِي جِبْرِيلُ فَأَمََرنِي أَنْ آُمَر أَْصحَابِي أَنْ َيْرفَُعوا أَصَْواَتُهمْ السَّاِئبِ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَ

  بِاإلِْهالَلِ لَفْظُُهَما سََواٌء
  الدعاء بعد التلبية

ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزكَرِيَّا التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن -٢٥٠٧
َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا اِهللا اَألَموِيُّ قَالَ َسِمْعُت صَاِلَح ْبَن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَاِئَدةَ ُيَحدِّثُ َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ خَُزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت 

  ِه سَأَلَ اللََّه َتعَالَى َمْغفَِرَتُه َورِْضوَاَنُه وَاْسَتَعاذَ بَِرْحَمِتِه ِمَن النَّارِعليه وسلم كَانَ إِذَا فََرغَ ِمْن َتلْبَِيِت
لَِّي َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا قَالَ صَاِلحٌ َسِمْعُت الْقَاِسَم ْبَن ُمَحمٍَّد يَقُولُ كَانَ ُيسَْتَحبُّ ِللرَُّجلِ إِذَا فََرغَ ِمْن َتلْبَِيِتِه أَنْ ُيَص

  ه وسلمعلي

  أَفَْراد الَْحّج
ُد ْبُن أَسْلََم ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ وَالُْحَسْيُن وَالْقَاِسُم اْبَنا إِْسَماِعيلَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َخالَّ -٢٥٠٨

  ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَفَْردَ الَْحجَّ َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َعْن ِهَشامِ ْبنِ
  ُهقَالَ َوأَخَْبَرَنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ أَبِي َعلْقََمةَ َعْن أُمِِّه َعْن َعاِئَشةَ ِمثْلَ

حَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َصلْتُ ْبُن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُم -٢٥٠٩
  فَْردًاَحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أَْهلَلَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالَْحجِّ ُم

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ الْبَزَّازُ : َوَحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٢٥١٠
ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْعَملَ َعتَّابَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ 

بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َسَنةَ ْبَن أَسِيٍد َعلَى الَْحجِّ فَأَفَْرَد ، ثُمَّ اْسَتعَْملَ أََبا َبكْرٍ َسَنةَ ِتْسعٍ فَأَفَْرَد الَْحجَّ ، ثُمَّ َحجَّ النَّ
ُتُوفَِّي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َواسُْتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ فََبَعثَ ُعَمَر فَأَفَْرَد الَْحجَّ ، ثُمَّ َحجَّ َعْشرٍ فَأَفَْرَد الَْحجَّ ، ثُمَّ 

، ثُمَّ َحجَّ ُعَمُر ِسنِيِّهِ  َرَد الَْحجَّأَُبو َبكْرٍ فَأَفَْرَد الَْحجَّ َوُتوُفَِّي أَُبو َبكْرٍ َواسُْتْخِلَف ُعَمُر فََبَعثَ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوٍف فَأَفْ
أَقَاَم َعْبَد اِهللا ْبَن َعبَّاسٍ بِالنَّاسِ كُلََّها فَأَفَْرَد الَْحجَّ ، ثُمَّ ُتُوفَِّي ُعَمُر وَاسُْتْخِلَف ُعثَْمانُ فَأَفَْرَد الَْحجَّ ، ثُمَّ ُحِصَر ُعثَْمانُ فَ

  فَأَفَْرَد الَْحجَّ
ُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحِصنيٍ َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْب -٢٥١١

  فَجَرََّدالرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد َعْن أَبِيِه قَالَ َحَجْجُت َمَع أَبِي َبكْرٍ فََجرََّد َوَمَع ُعَمَر فََجرََّد َوَمَع ُعثَْمانَ 

  احلجامة للمحرم
ْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا الِْف -٢٥١٢

  حَْتَجَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُمْحرٌِمَعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ا
لى اهللا عليه قَالَ وَحدَّثََنا ُسفْيَانُ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زِيَاٍد َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ احَْتَجَم َرُسولُ اهللاِ ص -٢٥١٣

  رٌِموسلم َبْيَن َمكَّةَ وَالَْمِديَنِة َوُهَو صَاِئٌم ُمْح



  الوقوف بعرفات
ي َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِ -٢٥١٤

ُمَضرِّسٍ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي فََحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد َعْن َعاِمرٍ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ 
اللَِّه إِنْ َتَركُْت ِمْن َجَبلٍ الَْمْوِقِف ِمْن َجْمعٍ فَقُلُْت َيا رُسولَ اهللاِ جِئُْتَك ِمْن َجَبلَْي طَيِّئٍ أَكْلَلُْت َمِطيَِّتي وَأَْتَعْبُت نَفِْسي َو

ِلي ِمْن َحجٍّ َيا رُسولَ اِهللا فَقَالَ رسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َصلَّى َمَعَنا َصالَةَ الَْغَداةَ  إِالَّ َوقَفُْت َعلَْيِه فََهلْ
  بَِجْمعٍ َوقَْد أََتى َعَرفَاٍت قَْبلَ ذَِلَك لَْيالً أَوْ َنهَاًرا فَقَْد قََضى َتفَثَُه وََتمَّ َحجُُّه

حَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُودَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُم -٢٥١٥
أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا سٍ قَالَ الْخَُرْيبِيُّ َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي السَّفَرِ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُمضَرِّ

َوقََف َمَعَنا حَتَّى  عليه وسلم َوُهَو بَِجْمعٍ فَقُلُْت َيا رسُولَ اِهللا َهلْ ِلي ِمْن َحجٍّ فَقَالَ َمْن َصلَّى َمَعَنا َهِذهِ الصَّالَةَ ، ثُمَّ
  َتمَّ َحجُُّه َوقََضى َتفَثَُه ُنِفيَض َوقَْد أَفَاَض قَْبلَ ذَِلَك ِمْن َعَرفَاٍت لَْيالً أَْو َنهَاًرا فَقَْد

  قَالَ الشَّْعبِيُّ َمْن لَْم َيِقْف بَِجْمعٍ َجَعلََها ُعْمرَةً

ا  الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد -٢٥١٦
هللا عليه وسلم َوُهَو َواِقٌف ُسفَْيانُ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعطَاٍء َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْعَمَر الدِّْيِليُّ قَالَ أََتْيتُ النَّبِيَّ صلى ا

َعَرفَةُ الَْحجُّ َعَرفَةُ َمْن أَْدَرَك َعَرفَةَ قَْبلَ طُلُوعِ  بَِعَرفَةَ فَأََتاُه َناٌس ِمْن أَْهلِ َنْجٍد فَقَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا َما الَْحجُّ قَالَ الَْحجُّ
  ْيِه َوَمْن َتأَخََّر ، فَالَ إِثَْم َعلَيِْهالْفَْجرِ ِفي َيْومِ النَّْحرِ فَقَْد َتمَّ َحجُُّه أَيَّاُم مًِنى ثَالَثَةٌ َمْن تََعجَّلَ ِفي َيوَْمْينِ ، فَالَ إِثَْم َعلَ

َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّاُد ، : الُْحَسْيُن َوالْقَاِسُم ابَْنا إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ َحدَّثََنا  -٢٥١٧
  يِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُهَحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُبكَْيُر ْبُن َعطَاٍء َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعَمَر الدِّْيِليِّ َعنِ النَّبِ

ا َداُوُد ْبُن ُجَبْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاِد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعْوٍن ، َحدَّثََن -٢٥١٨
ِسِطيُّ َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى َعْن َعطَاٍء َوَناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َحدَّثََنا َرْحَمةُ ْبُن ُمْصَعبٍ أَُبو َهاِشمٍ الْفَرَّاُء الْوَا

اَتُه الَْحجُّ فَلُْيِحلَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َوقََف بَِعَرفَاٍت بِلَْيلٍ فَقَْد أَْدَرَك الَْحجَّ َوَمْن فَاَتُه َعَرفَاٌت بِلَْيلٍ فَقَْد فَ
  َوَعلَْيِه الَْحجُّ ِمْن قَابِلٍ بُِعْمَرٍة

  َرْحَمةُ ْبُن ُمْصَعبٍ َضِعيٌف وَلَْم يَأِْت بِِه غَْيرُُه
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الَْيقِْطينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ قَُتْيَبةَ ، َحدَّ -٢٥١٩

 صلى اهللا عليه وسلم لْغَزِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ِعيَسى َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا
فَاَتُه الَْحجُّ فَلُْيِحلَّ بُِعمَْرٍة َوَعلَْيِه الَْحجُّ ِمْن  َمْن أَْدَرَك َعَرفَاٍت فََوقََف بَِها وَالُْمزَْدِلفَةَ فَقَْد َتمَّ َحجُُّه َوَمْن فَاَتُه َعَرفَاٌت فَقَْد

  قَابِلٍ

  فسخ احلج
اِشمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ إِْمالًَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفََرجِ َموْلَى بَنِي َه -٢٥٢٠
وَاللَِّه َما كَاَنِت الُْمْتَعةُ  رِقَاِن َعْن ُهْدَبةَ ْبنِ الِْمْنهَالِ َعْن أَبِي َحِصنيٍ َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَْبُن الزِّْب

  إِالَّ لََنا خَاصَّةً َوِللُْمْحصَرِ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد الزَِّياِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ : ٍد الَْحْضَرِميُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد وَأَُبو َحاِم -٢٥٢١



لَ ْن أَبِيِه قَالَ قُلُْت َيا َرُسوالْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َربِيَعةُ ْبُن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الَْحارِِث ْبنِ بِالَلِ ْبنِ الَْحارِِث َع
  اِهللا فَْسُخ الَْحجِّ لََنا أَْو ِلَمْن َبْعَدَنا قَالَ َبلْ لَنَا

ِكيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الْمَُعدِّلُ أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َح -٢٥٢٢
ِهَي وَاللَِّه  َعْن أَبِي َحِصنيٍ َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ذَرٍّ أَنَُّه ُسِئلَ َعْن ُمْتَعِة الَْحجِّ فَقَالَغَسَّانَ ، َحدَّثََنا قَْيٌس 

  َخاصَّةً َولَْيَسْت ِلَساِئرِ النَّاسِ إِالَّ اِلُمْحصَرٍ -أَْصَحاَب ُمَحمَّدٍ  -لََنا 
يٍد ، لُ ْبُن يُوُنَس ْبنِ َياِسَني ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الْعَوَّامِ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعَحدَّثََنا إِْسَماعِي -٢٥٢٣

َسخََها بُِعْمَرٍة إِالَّ ِللرَّكْبِ الَِّذيَن َعنِ الُْمَرقَّعِ اَألَسِديِّ َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ لَْم َتكُْن ُمْتَعةُ الَْحجِّ َألَحٍد أَنْ ُيهِلَّ بَِحجٍّ ، ثُمَّ َيفْ
  كَاُنوا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

نِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعالَثَةَ ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْب -٢٥٢٤
ي ذَرٍّ أَنه قَالَ إِنََّها لَمْ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَْعَيَن َعْن َيحَْيى ْبنِ أَيُّوَب َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعنِ الُْمَرقَّعِ اَألَسِديِّ َعْن أَبِ، 

  ْمَرٍة قَْبلَ الَْحجَِّتكُْن َألَحٍد ِمْن َبْعِدَنا أَنْ َيخْرْج أََحٌد مُهِالًّ بَِحجٍّ ، ثُمَّ يَفَْسَخ َحجََّتُه بُِع
 يُوُنَس َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبدِ الصََّمِد ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن -٢٥٢٥

َألَحدٍ أَنْ يُهِلَّ بَِحجٍَّة ، ثُمَّ يَفَْسَخَها بُِعْمَرةٍ إِالَّ ِلَركْبٍ كَانُوا َمَع َسِعيٍد ، َعنِ الُْمَرقَّعِ اَألَسِديِّ َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ َما كَانَ 
  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ما جاء يف اهلدي
ثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِضي َبْدُر ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّ -٢٥٢٦

اِئَشةَ أَنََّها َساقَْت َبَدَنَتْينِ َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا سَْعُد ْبُن َسِعيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َع
ًضا َوقَالَْت زُّبَْيرِ َبَدَنَتْينِ َمكَاَنُهَما قَالَ فََنَحرَْتُهَما ، ثُمَّ َوَجْدِت الَْبَدَنَتْينِ األُولََيْينِ فََنَحرَْتُهَما أَْيفََضلََّتا فَأَْرَسلَ إِلَْيَها اْبُن ال
  َهكَذَا السُّنَّةُ ِفي الُْبدِْن

َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزِّنَاِد َحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ،  -٢٥٢٧
ْن أَْهَدى َتطَوًُّعا َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َم

  ِه الَْبَدلُ إِالَّ أَنْ َيَشاَء َوإِنْ كَاَنْت َنذًْرا فََعلَْيِه الَْبَدلُ، ثُمَّ َضلَّْت فَلَْيَس َعلَْي
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َزْيٍد ،  -٢٥٢٨

ْهَدى األَْوَزاِعيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَ ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا
  َتطَوًُّعا ، ثُمَّ َعطََبْت فَإِنْ َشاَء أَْبَدلَ َوإِنْ َشاَء أَكَلَ َوإِنْ كَانَ َنذًْرا فَلُْيْبِدلْ

اْبنِ َمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ َعنِ َحدَّثََنا أَْح -٢٥٢٩
نَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم إِْسحَاَق َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ َوَمرَْوانَ ْبنِ الَْحكَمِ أَنَُّهَما َحدَّثَا أَ

  َساقَ َيْوَم الُْحَدْيبَِيةِ َسْبِعَني َبَدَنةً َعْن َسْبِعِمائَِة َرُجلٍ

َعْبدِ ْيُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الصَّبَّاحِ ْبنِ ُعَماَرةَ أَُبو الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُعَب -٢٥٣٠
ْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْمجِيِد الَْحَنِفيُّ أَُبو َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب أَُبو الَْجَملِ ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن السَّاِئبِ َعْن أَبِي َع

  َعْشرٍَة َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْجُزوُر ِفي اَألْضَحى َعْن



ْبُن َعْبِد الَْمجِيدِ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا  -٢٥٣١
  بِإِسَْناِدِه َنْحوَُه

  لسَّاِئبِ غَْيرُُهأَيُّوُب أَُبو الَْجَملِ َضِعيٌف وَلَْم َيْروِِه َعْن َعطَاِء ْبنِ ا
ا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زِيَاٍد َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََن -٢٥٣٢

رِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ َسنَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْبقََرةَ ، َحدَّثََنا ُمَجاِلُد ْبُن َسِعيٍد قال َحدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ َعْن َجابِ
  َوالَْجزُوَر َعْن َسْبَعٍة

ثََنا الُْحَسْيُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َوَحدَّ -٢٥٣٣
َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، : َوالْقَاِسُم اْبَنا إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ 

لثَّْورِيُّ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن جَابِرٍ قَالَ َنحَْرَنا َيْومَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم قَالُوا ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ا
لَفْظُ ، النَّفَُر ِفي الَْهْدىِ  الُْحَدْيبَِيِة َسْبِعَني َبَدَنةً الَْبَدَنةُ َعْن َسْبَعٍة فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَمِئذٍ ِلَيْشَترِِك

  اْبُن َمْهِديٍّ

ثََنا َيحَْيى ثَنِي أَُبو طَاِلبٍ أَحَْمُد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا هَاِشُم ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ كَاِتبُ اللَّْيِث ، َحدََّحدَّ -٢٥٣٤
وَب السَّْخِتيَانِيِّ َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد َوإِْسَماعِيلَ ْبنِ أَُميَّةَ َواْبنِ جُرَْيجٍ َحدَّثُوُه َعْن أَيُّ

  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ َمْن َنِسَي َشْيئًا ِمْن ُنُسِكِه أَْو َتَركَُه فَلُْيهْرِْق َدمًا
َعْن أَيُّوَب َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ  َوكَذَِلَك َروَاُه ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َوَماِلكُ ْبُن أََنسٍ َوُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوغَْيُرُهْم

  َعبَّاسٍ
 ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اهللاِ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ -٢٥٣٥

  ِتَيانِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَُهْبُن ُعَمَر َعْن أَيُّوَب السَّْخ
وُنَس أَُبو َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ الْفَالَُّس الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُي -٢٥٣٦

ُجبَْيرٍ ٍد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر الُْعمَرِيِّ َعْن أَيُّوَب السَّخِْتَيانِيِّ َعْن ِعكْرَِمةَ ْبنِ َخاِلٍد َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َخاِل
  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمْن َتَرَك ِمْن ُنُسِكِه َشيْئًا فَلُْيْهرِْق َدمًا

ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثَْتَنا كََراَمةُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ  -٢٥٣٧
األَْنصَارِيِّ َعْن كَْعبِ  اِهللا بِْنُت الُْحَسْينِ الَْمازِنِيَّةُ قَالَتْ َسِمْعُت أَبِي َيذْكُُر َعْن أَبِي َعيَّاشٍ األَْنَصارِيِّ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد

  ِمْن َيْومِ النَّحْرِْبنِ َعاِصمٍ اَألشَْعرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخطَبَ بِِمًنى أَْوَسطَ أَيَّامِ اَألْضَحى َيْعنِي الَْغَد 

يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َعْمرِو  َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا -٢٥٣٨
  ي الَْخطَإ لِئَالَّ َيُعودُواْبنِ ُمرَّةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنََّما التَّكِْفُري ِفي الَْعْمِد َوإِنََّما غَلَّظُوا ِف

  فدية ما أصاب احملرم
: ْبَراهِيَم ، قَالَ دَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن يُوُنَس ْبنِ َياِسْني ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ ْبُن إَِح -٢٥٣٩

يه وسلم قَالَ ِفي الضَُّبعِ إِذَا أََصاَبَها َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الصَّاِئغُ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عل
  الُْمْحرُِم جََزاًء كَْبٌش ُمِسنٌّ َوُتؤْكَلُ



َوكِّلِ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َمذْعُورٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الْمَُت -٢٥٤٠
نِ الضَُّبعِ فَقَالَ ْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ قَالَ َسأَلْتُ َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َعُجرَْيجٍ َعْن َع

  قَالَ نََعْم كَذَا قَالَ فَرِيضَةٌ ِفيَها كَْبٌش فَقُلُْت فَرِيَضةٌ قَالَ َنَعْم قُلُْت أَْنتَ َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي السَّرِيِّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ الْقَرِْميسِينِيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ ،  -٢٥٤١

و ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِّي صلى اهللا عليه ، َحدَّثََنا الَْولِيُد َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِ
  وسلم الضَُّبعُ صَْيٌد َوجََعلَ ِفيَها كَْبشًا

ُد ْبُن َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوبٍ الرَُّخاِميُّ ، َحدَّثََنا َسعِي -٢٥٤٢
ابِرٍ قَالَ قُلُْت أَُتْؤكَلُ الضَُّبعُ إِْسَماعِيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ َعْن َج

  ْعَت ذَِلَك ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ نََعْمقَالَ َنَعْم قُلُْت أََصْيٌد ِهَي قَالَ َنَعْم قُلُْت أََسِم
إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن -٢٥٤٣

نََعْم ْبنِ ُعَمْيرٍ َعنِ اْبنِ أَبِي َعمَّارٍ قَالَ سَأَلُْت جَابَِر ْبَن َعْبدِ اِهللا َعنِ الضَُّبعِ فَقُلُْت أََصْيٌد ِهَي قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد 
  قُلُْت آكُلَُها قَالَ َنَعْم قُلُْت َسِمْعَت ذَِلَك ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َنَعْم

َيى ْبُن أَيُّوبَ و َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعالَّنُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيْحَحدَّثََنا أَُب -٢٥٤٤
ْبنِ ُعَمْيرٍ أَْخَبرَُهْم قَالَ َحدَّثَنِي َعْبدُ  ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ َواْبُن ُجرَْيجٍ َوجَرِيُر ْبُن حَازِمٍ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَبْيِد

نََعْم قُلُْت َسِمْعَت ذَِلَك ِمنْ  الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َعمَّارٍ أَنَُّه َسأَلَ جَابًِرا َعنِ الضَُّبعِ قَالَ آكُلَُها قَالَ نََعْم قُلُْت أَصَْيٌد ِهَي قَالَ
  ْمَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ نََع

زِمٍ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ َعْن َجرِيرِ ْبنِ حَا -٢٥٤٥
ْبِد اِهللا قَالَ سُِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َع

  الضَُّبعِ فَقَالَ ِهيَ صَْيٌد َوَجَعلَ ِفيَها إِذَا أََصاَبَها الُْمْحرُِم كَْبشًا
لٍ َعنِ اَألْجلَحِ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْي -٢٥٤٦

ي اَألرَْنبِ َعَناقٌ َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي الضَُّبعِ إِذَا أََصاَبَها الُْمْحرُِم كَْبٌش َوِفي الظَّْبىِ َشاةٌ َوِف
  ْرتََعْتَوِفي الْيَْربُوعِ َجفَْرةٌ قَالَ َوالَْجفَْرةُ الَِّتي قَِد ا

َعْن َعطَاٍء َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا َمْنصُوٌر -٢٥٤٧
  َجابِرٍ قَالَ قُِضَي ِفي الضَُّبعِ بِكَْبشٍ كَذَا قَالَ لََنا َيْعقُوُب قُِضَي

ِد الَْمِلِك َعْن َحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا أَُبو مَاِلٍك الَْجنْبِيُّ َعْن َعْبَحدَّثََنا ُم -٢٥٤٨
َعاَمِة َجزُوٌر َوِفي الَْبقََرِة بَقََرةٌ َوِفي َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي َحَمامِ الَْحَرمِ ِفي الَْحَماَمِة شَاةٌ َوِفي بَْيَضَتْينِ ِدرَْهٌم َوِفي النَّ

  الِْحَمارِ بَقَرَةٌ
ثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َبزِيعٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُع -٢٥٤٩

ْجلَُح ْبُن َعْبِد اِهللا َحدَّثَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قََضى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمْرَيَم قَالَ َحدَّثَنِي اَأل
ةُ قَالَ الَِّتي قَْد َما الَْجفَْرالظَّْبىِ َشاةً َوِفي الضَُّبعِ كَْبًشا َوِفي اَألرَْنبِ َعَناقًا َوِفي الَْيْربُوعِ جَفَْرةً فَقُلُْت لألَِِيب الزَُّبْيرِ َو

  فُِطَمْت َوَرَعْت



ي َيحَْيى َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن أَبِ -٢٥٥٠
رَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ َعْن ِعكْ
  ِفي َبْيضِ نََعامٍ أََصاَبُه ُمْحرٌِم بِقَْدرِ ثََمنِِه

ثََنا مُوَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ََحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّ -٢٥٥١
  ُمَحمٍَّد َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا بَِهذَا َوقَالَ بِِقيَمتِِه

َنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ خَاِلٍد الطَّيْنِيُّ ، َحدَّثََنا طَاِهُر ْبُن خَاِلِد ْبنِ نِزَارٍ ، َحدَّثَ -٢٥٥٢
انَ ُمْحرًِما َعلَى رَاِحلَِتِه فَأََتى طَْهَمانَ َعْن َمطَرٍ الَورَّاقِ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعْن َشْيخٍ ِمَن اَألْنَصارِ أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّ َرُجالً كَ

فَُسِقطَ ِفي َيَدْيِه فَأَفَْتى َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َعلَى أَنْ َيْشَترِيَ َبنَاَت َمخَاضٍ َعلَى أَْدَحى َنَعاَمٍة فَأََصاَب ِمْن َبْيِضَها 
َما َيفُْسُد قَالَ ْيَض ِمْنُه َما َيصْلُُح َوِمْنُه فََيْضرُِبُهنَّ فََما أَْنَتَج مِْنُهنَّ أَْهَداُه إِلَى الَْبْيِت َوَما لَْم ُينِْتْج ِمْنُهنَّ أَجَْزأَ َعْنُه َألنَّ الَْب

صلى اهللا عليه وسلم قَْد  فَأََتى الرَُّجلُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه بَِما أَفَْتاُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا
  َبْيَضِة نََعامٍ إِطَْعاَم ِمْسِكنيٍ أَْو َصْوَم َيوْمٍ قَالَ َعِليٌّ َما قَالَ فََهلْ لََك ِفي الرُّْخَصِة قَالَ َنَعْم قَالَ فَإِنَّ ِفي كُلِّ

ارٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى الَْمَداِئنِيُّ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ْبُن َسوَّ -٢٥٥٣
َعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعْن َشْيخٍ ِمْن أَْهلِ َهَجَر َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمطَرٍ َعْن ُم

  وسلم َنْحوَُه
يدُ أَخَْبَرَنا اْبُن أَبِي َعُروبَةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا يَزِ -٢٥٥٤

  َعْن َمطَرٍ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعْن َرُجلٍ ِمَن األَْنصَارِ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْمِْنَهالِ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّ -٢٥٥٥
ْبُن أَبِي لَْيلَى َعْن َعِليٍّ َرِضَي  ْبُن ُزرَْيعٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ َعْن َمطَرٍ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ قَالَ َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ

 َناقَةٍ أَ َبِعُريهُ أَْدَحى َنَعامٍ َوُهَو ُمْحرٌِم فَأََتى َعِليا فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ َعلَْيَك ِفي كُلِّ َبْيَضةٍ ضَرِيُباللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجالً أَْوطَ
ا قَالَ وَلَِكْن َهلُمَّ إِلَى أَْو َجنُِني َناقٍَة فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ لَُه قَْد قَالَ َعِليٌّ ِفيَها َم

  الرُّْخَصِة َعلَْيَك ِفي كُلِّ َبْيَضةٍ ِصَياُم َيْومٍ أَوْ إِطَْعاُم ِمْسكِنيٍ
َسِعيٍد ، َعْن َمانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد ْبُن الَْمَحاِمِليِّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيحَْيى اَألمَوِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْي -٢٥٥٦

 َعلَْيَك ِلكُلِّ بَْيَضٍة ضَِرابُ َناقٍَة أَوْ قََتاَدةَ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ أَنَّ َرُجالً أَوْطَأَ َبِعُريُه أَْدَحى َنَعامٍ فَسَأَلَ َعِليا َعْن ذَِلَك فَقَالَ
بَِما قَالَ َعِليٌّ فَقَالَ قَْد قَالَ َما َسِمْعَت َهلُمَّ إِلَى الرُّْخَصِة َعلَْيكَ َجنُِني َناقٍَة فَاْنطَلََق إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ِلكُلِّ بَْيَضٍة ِصَياُم َيْومٍ أَوْ إِطَْعاُم ِمْسكِنيٍ
ْبُن ُمْسِلمٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد -٢٥٥٧

الْوَِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ َوَحدَّثََنا أَُبو إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا 
َنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ َعْن َبكْرِ ْبُن ُمَجاِهدٍ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثَ

مٍ أَْو َياُم َيْوأَبِي الزَِّناِد َعنِ اَألعَْرجِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي كل بَْيَضِة َنَعامٍ ِص
  إِطَْعاُم ِمْسكِنيٍ



 ، َحدَّثََنا الْوَِليدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُدحَْيٌم -٢٥٥٨
  بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه

دَّثََنا أَُبو َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قال أَْخبََرنِي أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َح -٢٥٥٩
  الزَِّناِد َعمَّْن أَْخبََرُه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

ا َعِليُّ ْبُن َسعِيٍد النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن زَِيادِ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََن -٢٥٦٠
كََسَرُه َرُجلٌ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي الزَِّناِد َعْن َرُجلٍ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قََضى ِفي َبْيضِ نََعامٍ 

  مٍ ِفي كُلِّ بَْيضٍَةحمرم ِصَياُم َيْو
  َوقَالَ أَُبو َخاِلٍد ِفي بَْيضِ النََّعامِ ُيصِيُبُه الُْمْحرُِم ِصَياُم َيوْمٍ

مَُّد ِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َحيَّانَ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ اِإلْسَماِعي -٢٥٦١
ةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ أَْخَبرَنِي زَِياُد ْبُن سَْعٍد َعْن أَبِي الزَِّناِد َعْن ُعْرَو

  كُلِّ بَْيضٍَةاهللا عليه وسلم َحكََم ِفي َبْيضِ النََّعامِ كََسَرُه َرُجلٌ ُمْحرٌِم صَِياَم َيْومٍ ِل
مَّلُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الَْمِطريِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِبَْراِهيمَ الْقُوُهْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤ -٢٥٦٢

نٍ الُْمَعلِّمِ َعْن أَبِي الْمَُهزِّمِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى َعْن ُحَسْي -َوُهَو اْبُن غَُرابٍ  -َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ َعْن َعِليٍّ 
  اهللا عليه وسلم ِفي َبْيضِ النََّعامِ ُيِصيُبُه الُْمْحرُِم ثََمنُُه

انُ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن زِيَاٍد َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا َعفَّ -٢٥٦٣
  اَرُجوَنهُ َبْينَُهْمَسِعيِد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْومٍ أََصابُوا َضبًُعا قَالَ َعلَْيهِْم كَْبشٌ يََتَخ

ثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّ -٢٥٦٤
َوقََع ِفي ِعِصيِّهِْم فَأَصَاُبوَها فََعْن َعمَّارٍ َمْولَى َبنِي هَاِشمٍ أَنَّ مََواِلَي ِالْبنِ الزَُّبْيرِ أَْحَرُموا إِذْ َمرَّتْ بِهِمْ َضُبٌع فََخذَفُوَها بِ

 قَالَ إِنَّكُمْ لَُمَعزٌَّز بِكُمْ أَْنفُِسهِْم فَأَتَُوا اْبَن ُعَمَر فَذَكَُروا ذَِلَك لَُه فَقَالَ َعلَْيكُْم كَْبٌش قَالُوا َعلَى كُلِّ َواِحٍد ِمنَّا كَْبٌش
  َعلَْيكُْم َجِميًعا كُلَّكُْم كَْبٌش
  كُْم أَْي لَُمَشدٌَّد َعلَْيكُْم إِذًنقَالَ اللَُّغوِيُّونَ إِنَّكُْم لَُمعَزٌَّز بِ

  باب من قدم شيئًا قبل شيء يف حجِّة
 َعْن زَِيادِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َعنِ الشَّْيَبانِيِّ -٢٥٦٥

رِيٍك قَالَ َخَرْجُت َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم حَاجا فَكَانَ النَّاُس َيأْتُوَنُه فَِمْن قَاِئلٍ َيا ِعالَقَةَ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َش
َرَض ِعْرضَ الَّ َرُجلٌ اقَْتَرسُولَ اِهللا َسَعْيُت قَْبلَ أَنْ أَطُوَف أَْو أَخَّْرُت َشْيئًا أَْو قَدَّْمُت َشْيئًا فَكَانَ َيقُولُ لَُهمْ الَ حََرَج إِ

  َرُجلٍ ُمْسِلمٍ َوُهَو ظَاِلٌم فَذَاَك الَِّذي َحرَِج َوَهلََك
  لَْم يَقُلْ َسعَْيُت قَْبلَ أَنْ أَطُوَف إِالَّ َجرِيٌر َعنِ الشَّْيَبانِيِّ

ُسفَْيانُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ِعيَسى ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا -٢٥٦٦
قُْت قَْبلَ أَنْ أَذَْبَح طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َسأَلَ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرُجلٌ فَقَالَ َحلَ

  نْ أَرِْمَي قَالَ اْرمِ ، َوالَ حََرَجقَالَ اذَْبْح ، َوالَ َحَرَج قَالَ اَخُر ذََبْحُت قَْبلَ أَ



َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوأَُبو اَألزَْهرِ ، قَاالَ  -٢٥٦٧
اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ َحدَّثَنِي ِعيَسى ْبُن طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اهللاِ  َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ َعنِ

َيْسأَلُوَنُه فََيقُولُ ْبَن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َيقُولُ َوقََف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم النَّْحرِ َعلَى َراِحلَِتِه فَطَِفَق نَاٌس 
فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ِئلُ ِمنُْهْم َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي لَْم أَكُْن أَشُْعُر أَنَّ الرَّْمَى قَْبلَ النَّْحرِ فََنحَْرُت قَْبلَ أَنْ أَْرِمَي الْقَا

لنَّْحَر قَْبلَ الَْحلْقِ فََحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَْنَحرَ عليه وسلم اْرمِ ، َوالَ حََرَج َوطَِفَق آَخُر َيقُولُ َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي لَْم أَْشُعْر أَنَّ ا
قَالَ فََما َسِمْعُتُه َيْومَِئٍذ سئُلُ َعْن أَْمرٍ ِممَّا َيْنَسى الَْمْرُء أَوْ ، فََيقُولُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْنَحْر ، َوالَ َحَرَج 

  لَ بَْعضٍ وَأَْشَباِهَها إِالَّ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم افَْعلُْه ، َوالَ حََرَجَيْجَهلُ ِمْن َتقِْدميِ اُألمُورِ َبْعِضَها قَْب
ا أَْخَبَرُه َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَنَّ َماِلكً -٢٥٦٨
  بٍ بِإِْسَناِدهِ َنحْوَُهِشَها

الُوا ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوأَُبو اَألزَْهرِ َوأَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ قَ -٢٥٦٩
َحةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ رَأَْيُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلْ

رِ فََحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَْنَحرَ وسلم بِِمًنى َوُهَو َعلَى َناقَِتِه فََجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي كُْنُت أَظُنُّ الَْحلَْق قَْبلَ النَّْح
أَْرِمَي قَالَ الَ َحَرَج َوَجاَءُه آَخُر فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي كُْنتُ أَظُنُّ الَْحلَْق قَْبلَ الرَّْمىِ فََحلَقُْت قَْبلَ أَنْ قَالَ اْنَحْر ، َو

  ل ، َوالَ حََرَجاْرمِ ، َوالَ حََرَج قَالَ فََما سُِئلَ َيْومَِئٍذ َعْن َشْيٍء قَدََّمُه َرُجلٌ ، َوالَ أَخََّرُه إِالَّ قَالَ افَْع
َوتَاَبَعُه ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي حَفَْصةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َوَزاَد اْبُن أَبِي حَفْصَةَ ، كَذَا قَالَ َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَْرِمَي 

  أَُراُه َوِهَم ِفيِه وَاللَُّه أَْعلَُمِفي َحدِيِثِه أَفَْضُت قَْبلَ أَنْ أَْرِمَي وَلَْم يَُتاَبْع َعلَْيِه َو

َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ َوالَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -٢٥٧٠
طَلَْحةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه  أَبِي َحفَْصةَ َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ

 أَرِْمَي قَالَ اْرمِ ، َوالَ وسلم َوأََتاُه َرُجلٌ َيْوَم النَّْحرِ َوُهَو َواِقٌف ِعْنَد الَْجْمَرِة فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي َحلَقُْت قَْبلَ أَنْ
لَ إِنِّي أَفَْضتُ أََتاُه آَخُر فَقَالَ إِنِّي كُْنُت قَْد ذََبْحُت قَْبلَ أَنْ أَْرِمَي قَالَ اْرمِ ، َوالَ َحَرَج قَالَ وَأََتاُه آَخُر فَقَاَحَرَج ، ثُمَّ 

  افَْعلْ ، َوالَ َحَرَج قَْبلَ أَنْ أَْرِمَي قَالَ اْرمِ ، َوالَ حََرَج قَالَ فََما رَأَْيُتُه َيْومَِئذٍُ ُسئلَ َعْن َشْيٍء إِالَّ قَالَ

ْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم َع -٢٥٧١
َرُجلٍ َحلََق قَْبلَ أَنْ َيرِْمَي أَْو ذََبَح أَوْ َنَحَر َوأَشَْباُه َهذَا َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َيْوَم النَّْحرِ َعْن 

  ِفي التَّقِْدميِ َوالتَّأِْخريِ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ حََرَج الَ حََرَج
ٍد ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ قَالَ قَالَ َعطَاٌء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمَّ -٢٥٧٢

َرَج الَْحلُْق ِمَن الرَّْمىِ َوغَْيُرُه َهُؤالَِء الثَالَثُ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِلَرُجلٍ َحلََق قَْبلَ أَنْ َيرِْمَي قَالَ اْرمِ ، َوالَ َح
َرُجلٌ َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َنحَْرُت قَْبلَ أَنْ أَرِْمَي قَالَ اْرمِ ، َوالَ حََرَج النَّْحُر َوالرَّْمُى ِمَن الَْحلْقِ َو

ِلَق قَالَ اْحِلْق ، نْ أَْحِمَن الرَّْمىِ وَالرَّْمُى ِمَن النَّْحرِ قَالَ َوَرُجلٌ َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َنَحْرُت قَْبلَ أَ
  َوالَ حََرَج النَّْحُر ِمَن الَْحلْقِ

َحةَ َعْن َعْبِد اهللاِ قَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ َوَروىُ اْبُن جُرَْيجٍ ِفي أَثَرِ َحِديِث َعطَاٍء َهذَا َحدِيثُ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلْ
م َبْيَنا ُهَو َيْخطُُب َيْوَم النَّْحرِ فَذَكََر الَْحِديثَ َوقَالَ ِفيِه َما كُْنُت أَْحَسبُ َيا ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل



الَِث الَْحلُْق قَْبلَ َرسُولَ اِهللا أَنَّ كَذَا قَْبلَ كَذَا ِلَهُؤالَِء الثَالَِث فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ حََرَج َوِفي َهِذه الثَ
  الرَّْمىِ

َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد َوأَُبو اَألْزَهرِ ، قَاالَ  -٢٥٧٣
كْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ قَالَ َسِمْعُت اْبَن ِشَهابٍ قَالَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َب

َيْخطُبُ َيْوَم النَّْحرِ قَامَ َحدَّثَنِي ِعيَسى ْبُن طَلَْحةَ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو َحدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بَْيَنَما ُهَو 
أَْحَسبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَْبلَ كَذَا َوكَذَا ، ثُمَّ آَخُر فَقَالَ كُْنتُ أَْحَسُب أَنَّ كَذَا قَْبلَ كَذَا ِلهَُؤالَِء  إِلَْيِه َرُجلٌ فَقَالَ كُْنُت

  لْ ، َوالَ حََرَجفََما سُِئلَ َعْن َشْيٍء َيْوَمِئٍذ إِالَّ قَالَ افَْع، الثَّالَِث فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم افَْعلْ ، َوالَ َحَرَج 
  قَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ َما َوَجْدُت َيْخطُُب إِالَّ ِفي َحِديثِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َوُهَو َحسٌَن

َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ْبنِ أَبِي الَْولِيِد الْفَحَّاُم ، ) ْبُن الَْوِليِد(َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٢٥٧٤
مَّْن قَدََّم َشْيئًا قَْبلَ َشيْءٍ أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ إِنْ َشاَء اللَُّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َيْوَم النَّْحرِ َع

   عليه وسلم َيَدْيِه الَ َحَرج الَ َحَرجَوَشْيئًا قَْبلَ َشْيٍء قَالَ فََرفََع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا
ي َخاِلٌد َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ َحدَّثَنِ -٢٥٧٥

ليه وسلم ُيسْأَلُ فََيقُولُ الَ َحَرَج فَقَالَ َحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَذَْبَح فَقَالَ الَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع
  َحَرَج قَالَ َرَمْيُت بَْعَد َما أَْمَسْيُت قَالَ الَ َحَرَج

َنا أَْحَمدُ ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بْنُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَ -٢٥٧٦
ى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُرفَْيعٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صل

َي فَقَالَ اْرمِ ، َوالَ حََرَج قَالَ َيا َرُسولَ اهللاِ َحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَْرِمَي قَالَ اْرمِ ، َوالَ َحَرجَ َرسُولَ اِهللا إِنِّي ُزْرُت قَْبلَ أَنْ أَرِْم
  قَالَ إِنِّي ذََبْحُت قَْبلَ أَنْ أَرِْمَي قَالَ اْرمِ ، َوالَ حََرَج

  ما جاء يف الصفا واملروة والسعي بينهما
َعْن قَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْ -٢٥٧٧

إِنَّ {بِِه ، ثُمَّ قََرأَ َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ َعْن َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اْبَدؤُوا بَِما َبَدأَ اللَُّه 
  }الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اِهللا

  انُ بِِمثْلَُه سََواًءَحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْي -٢٥٧٨

ثََنا َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُمَعاوَِيةَ الزمَْرانِيُّ ، َحدَّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٢٥٧٩
م لَمَّا دََنا ِمَن الصَّفَا قََرأَ َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل

  فَاْبَدُؤوا بَِما َبَدأَ اللَُّه بِِه فََبَدأَ بِالصَّفَا} إِنَّ الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اِهللا{
َعْبُد الرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا -٢٥٨٠

َحدَّثََنا جَابُِر ْبُن َعْبدِ اِهللا أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  فََرقَى َعلَى الصَّفَا َحتَّى نَظَر إِلَى الَْبْيِت} إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اِهللا{ثُمَّ قََرأَ  وسلم قَالَ اْبَدؤُوا بَِما َبَدأَ اللَُّه بِِه ،

ْيرٍ أَُبو ِهَشامٍ ُن ُنَمَحدَّثََنا إِْسحَاَق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشعَْيبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْب -٢٥٨١
صلى اهللا عليه وسلم ِحنيَ  الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعْن َعطَاٍء َواْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َوَعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ



  ِلْم غَْيَرُهَما ِمَن اَألْركَاِنَدَخلَ َمكَّةَ اْسَتلََم الرُّكَْن اَألْسَوَد وَالرُّكَْن الَْيَمانِيَّ َولَمْ َيْسَت
َنا اْبُن الْمَُباَركِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ِعيَسى النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثَ -٢٥٨٢

ِد الرَّْحَمنِ َعْن أُمِِّه َصِفيَّةَ قَالَْت أَْخَبرَنِي نِْسَوةٌ ِمْن َبنِي َعْبدِ الدَّارِ أَخَْبرَنِي َمْعُروُف ْبُن ُمْشكَانَ أَْخَبرَنِي َمْنصُوُر ْبُن َعْب
قَطَّعٍ فََرأَيَْنا َرسُولَ الالَِّتي أَْدَركَْن َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قُلَْن َدَخلَْنا دَاَر اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ فَاطَّلَْعَنا ِمْن بَابٍ ُم

اْسَتقَْبلَ  -َمْوِضًعا قَْد َسمَّاُه ِمَن الَْمسَْعى  -ى اهللا عليه وسلم َيْشَتدُّ ِفي الَْمسَْعى حَتَّى إِذَا َبلَغَ ُزقَاَق بَنِي فُالَنٍ اهللاِ صل
  النَّاَس فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس اْسَعْوا فَإِنَّ السَّْعَي قَْد كُِتَب َعلَْيكُْم

َحمَّدٍ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٢٥٨٣
لى اهللا عليه وسلم ِحَني الُْعَمرِيُّ َعْن َمْنصُورٍ الَْحَجبِيِّ َعْن أُمِِّه َعْن ُبرَّةَ بِْنِت أَبِي ِتجَْراةَ قَالَْت َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا ص
  َتاُه ِمنِ اْنِكشَاِف إَِزارِِهاْنتََهى إِلَى الَْمسَْعى قَالَ اْسَعْوا فَإِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُُم السَّْعَي فََرأَْيُتهُ َيسَْعى حَتَّى َبَدْت ُركَْب

اَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمحَمٍَّد َوُمَعاذُ ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَح -٢٥٨٤
َعْن َحبِيَبةَ بِْنتِ أَبِي  َحدَّثََنا اْبُن الُْمؤَمَّلِ َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمحَْيِصنٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت شَْيَبةَ: قَاالَ 

  َعلَْيكُُم السَّْعَىالَْت رَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيسَْعى َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة َوَيقُولُ اْسَعْوا فَإِنَّ اللََّه كََتَب ِتْجَراةَ قَ
قَالَ َوقَالَ أَُبو عَْبِد اِهللا ُمَحمَّدُ ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفَرَانِيُّ -٢٥٨٥

 َصِفيَّةَ َعْن بِْنِت أَبِي ِتجَْراةَ إِْدرِيسَ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمؤَمَّلِ َعنِ اْبنِ ُمحَْيِصنٍ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن
َمَع نِْسَوٍة ِمْن قَُرْيشٍ فََنظَْرُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهو َيسَْعى َبْينَ  قَالَْت َدَخلُْت َداَر آلِ أَبِي ُحَسْينٍ

ُه َيقُولُ َألَرى ُركَْبَتْيِه َوَسِمْعُت الصَّفَا َوالَْمرَْوِة فََرأَْيُتُه َيسَْعى َوإِنَّ ِمئَْزَرُه لََيدُوُر ِمْن ِشدَِّة السَّْعىِ حَتَّى إِنِّي َألقُولُ إِنِّي
  اْسعَْوا فَإِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُُم السَّْعَى

حَْمَد ْبنِ َحنَْبلٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد وَأَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زَِياٍد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَ -٢٥٨٦
ْبُن إِْدرِيَس الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن الُْمَؤمَّلِ َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحْيِصنٍ  َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد

الَْت َدَخلُْت َدارَ اْبنِ ارِ قََعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ َعْن بِْنِت أَبِي ِتجَْراةَ إِْحَدى نَِساِء َبنِي َعْبدِ الدَّ
  أَبِي ُحَسْينٍ َمَع نِْسَوٍة ِمْن قَُرْيشٍ َنْنظُُر إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه

لرَّزَّاقِ قَالَ َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -٢٥٨٧
أَْيُت َرُسولَ اهللاِ َحسَّانَ ُيَحدِّثُ َعْن َواِصلٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيٍد َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ قَالَْت كُْنُت ِفي َخْوَخٍة ِلي فََر

  ى َعلَى َبطْنِ الَْواِدي َسَعىصلى اهللا عليه وسلم َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َورَأَْيُتُه إِذَا أََت

ْبِد الَْعزِيزِ َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ ْبُن إِهَابٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الْجَارِيُّ َعْن َع -٢٥٨٨
  ُموَسى َعلَى رَأْسِِهُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ِفي اَألْصلَعِ ُيِمرُّ الْ

اهِيَم ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْكَرِميِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ْبنِ أَبِي الرِّجَالِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْر -٢٥٨٩
 ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ ِفي اَألْصلَعِ ُيِمرُّ الُْموَسى َعلَى ْبُن َرْوحِ ْبنِ َعْنَبَسةَ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا

  رَأْسِِه
  ُهقَالَ َعْبُد الْكَرِميِ َوَجْدُت ِفي كَِتابٍي َرفََعُه َمرَّةً إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوَمرَّةً لَْم َيْرفَْع

رَّْحَمنِ ُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا قَُراٌد قَالَ َوَحدَّثََنا الصَّغَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٢٥٩٠



ا   ْبُن ُيوُنَس الَْحفَرِيُّ َواْبُن أَبِي مَْرَيَم قَالُوا ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ِمثْلَُه َمْوقُوفً
و َمْرَوانَ الُْعثْمَانِيُّ ، وَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِيادٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا أَُب -٢٥٩١

َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه أََهلَّ بِالُْعْمَرِة فَلَمَّا أََتى ذَا  َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ
َما طََوافًا َواِحًدا َوَسَعى لَُهَما احلُلَْيفَةَ قَالَ َما أَْمُرُهَما إِالَّ َواِحٌد أُْشهِدُكُْم أَنِّي قَْد أَْدَخلُْت الَْحجَّ َعلَى الُْعْمَرِة فَطَاَف لَُه

  َهكَذَا َصَنَع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َسْعًيا وَاِحًدا َوقَالَ

َحدَّثََنا َخالَّدُ ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبنُ : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد وَالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  -٢٥٩٢
َر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَْحَرَم ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم

  ْنُهَما َجِميعًابِالَْحجِّ َوالُْعمَْرِة أَْجَزأَُه طََواٌف وَاِحٌد َوَسْعٌي وَاِحٌد ، َوالَ َيِحلُّ ِمْن َواِحٍد ِمْنُهَما حَتَّى َيِحلَّ ِم
َحمٍَّد َعْن مَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنسَ اللُّْؤلُؤِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحدَّثََنا ُمَح -٢٥٩٣

أََهلَّ بِالَْحجِّ َوالُْعمَْرِة  ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َمْن
  أَجَْزأَُه طَوَاٌف وَاِحٌد ، ثُمَّ لَمْ َيِحلَّ حَتَّى يَقِْضَي َحجَُّه ، ثُمَّ َيِحلَّ مِْنُهَما َجِميعًا

ُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ زَْنجََوْيِه ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٢٥٩٤
الُْعمَْرِة َوَسَعى لَُهَما َسعًْيا َواِحًدا َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه قََرنَ َبْيَن الَْحجِّ َو

  عليه وسلم َوقَالَ َهكَذَا صََنَع َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
َحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد َوَحدَّثََنا أَُبو ُم -٢٥٩٥

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَيَماٍن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ :  َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ وَإِبَْراِهيُم ْبُن يُوُسَف الصَّْيَرِفيُّ ، قَاالَ
  َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم طَاَف ِلقَِرانِِه طََوافًا وَاِحًدا َولَمْ ُيِحلَُّه ذَِلَك

َبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبيَاٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُيوُسِف اَألْزَرُق َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُم -٢٥٩٦
، ثُمَّ ًيا ِلحجَِّتِه َوُعْمَرِتِه َشرِيٍك َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه َدَخلَ َمكَّةَ قَارًِنا فَطَاَف طََوافًا َوَسَعى سَْع

  قَالَ َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َصَنَع ِحَني قَرَنَ
نَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اهللاِ َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الْعَبَّاسِ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن غَْيالَ -٢٥٩٧
قَالَ سَبِيلُُهَما َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعنِ الَْحكَمِ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبن ُعَمَر أَنَُّه َجَمَع َبْيَن َحجَّة َوُعْمَرٍة َمًعا َو ْبُن َبزِيعٍ

ى اهللا عليه وسلم صََنَع كََما َواِحٌد قَالَ فَطَاَف لَُهَما طََوافَْينِ َوَسَعى لَُهَما َسْعَيْينِ َوقَالَ َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صل
  َصَنْعُت

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحكَمِ غَْيرُ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َوُهَو َمْتُروكُ الَْحِديِث

ِهللا التُّْرقُِفيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْشكَابٍ وَالَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد ا -٢٥٩٨
قَال ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْعلَى ْبنِ الَْحارِِث َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن  -َواللَّفْظُ ِالْبنِ إِْشكَابٍ  -َوَيْعقُوُب ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أََسدٍ 

ثَمِ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد اِهللا التُّْرقُِفيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد َوَعِليُّ ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الَْهْي
طَاٌء َوطَاُوٌس َوُمَجاِهٌد َعْن َيْعلَى ْبنِ الْحَارِثِ الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا غَْيالَِن ْبنِ َجاِمعٍ َحدَّثَنِي لَْيثٌ َحدَّثَنِي َع

الَ أَْصحَاُبُه َبْيَن الصَّفَا َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َوَعنِ اْبنِ ُعَمَر َوَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَمْ َيطُْف ُهَو ، َو
  َوالَْمْرَوةِ إِالَّ طََوافًا َواِحًدا ِلُعمَْرتِهِْم َوَحجِّهِْم



ْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُبَدْيلٍ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَ -٢٥٩٩
ْبُن كَُهْيلٍ َولَْيثُ ْبُن أَبِي  َحدَّثََنا أَيُّوبُ ْبُن َهانٍِئ الُْجْعِفيُّ َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ َدَخلُْت أََنا َوَسلََمةُ: َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، قَاالَ 

اًجا فَأََمَرَنا َرسُولُ اِهللا صلى ُسلَْيمٍ َعلَى طَاوُوسٍ فََسأَلُْتُه َعْن ُمْتَعِة الَْحجِّ فَقَالَ َحدَّثَنِي جَابُِر ْبُن َعْبدِ اِهللا قَالَ قَدِْمَنا ُحجَّ
  جَِّنا وَُِعْمَرِتَنا إِالَّ طََوافًا َواِحًدا لَفْظُ أَبِي كَُرْيبٍاهللا عليه وسلم فَأَْحلَلَْنا لَمَّا طُفَْنا َوَما طُفَْنا حلَ

َرُق َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبيَاٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْز -٢٦٠٠
ابِرٍ قَالَ َما طَاَف لَُهَما َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِالَّ طََوافًا وَاِحًدا َوَسْعًيا َواِحًدا ِلَحجِِّه ُصبَْيحٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َج

  َوُعْمَرِتِه
ثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ َحدَّ: َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن الصَّبَّاحِ الَْعطَّاُر ، قَاالَ  -٢٦٠١

وا َعلَى طََوافٍ ، َحدَّثََنا َرَباحُ ْبُن أَبِي َمْعُروٍف َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ أَنَّ أَْصحَاَب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم لَمْ َيزِيُد
  َواِحٍد َيْعنِي ِللَْحجِّ وَالُْعْمرَِة

 اُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيَُّحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَس -٢٦٠٢
ُهَما إِالَّ ْف لََعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ َجَمَع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ فَلَْم َيطُ

  طََوافًا َواِحدًا

َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َوَحفُْص ْبُن َعْمُر ، قَاالَ  -٢٦٠٣
  حَاَبُه لَمْ َيزِيُدوا َعلَى طََواٍف وَاِحٍدالَْحجَّاُج َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأَْص

َحجَّاجِ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبَياٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعْن َشرِيٍك َعنِ الْ -٢٦٠٤
كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ الَْحجَّاجِ َحدَّثَنِي َعطَاٌء َعْن اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ 

  َجابِرٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََرنَ فَطَاَف طََوافًا َواِحًدا ُهَو وَأَْصَحابُُه
  ى َسْعًيا ُهَو وَأَْصَحابُُهَوقَالَ اْبُن ُمَبشِّرٍ فَطَاَف طََوافًا وَاِحًدا َوَسَع

اٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ َما َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعطَ -٢٦٠٥
  طََوافًا وَاِحدًا طَاَف َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِللَْحجِّ وَالُْعْمَرِة إِالَّ

ْبنِ الَيَماٍن َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسعِيٍد ، َعنِ ا -٢٦٠٦
ليه وسلم قََرنَ ِمْن َبْينِ أَْصحَابِِه َوطَاَف طََوافًا َواِحًدا الُْمثَنَّى ْبنِ الصَّبَّاحِ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا ع

  َوأََحلَّ أَْصَحاُبُه بُِعمْرٍَة

قَّالُ دَّثََنا أَُبو سَْعٍد الَْبَحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الطَّْرُسوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألمَوِيُّ ، َح -٢٦٠٧
َعْن َواِلَدْيِه ُتقُبِّلَ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َحجَّ الرَُّجلُ 

  بَراِمْنُه َوِمْنُهَما َواسَْتْبشََرْت أَْروَاُحُهَما ِفي السََّماِء َوكُِتَب ِعْنَد اِهللا تََعالَى 
ُسلَْيَمانَ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ النَّشَاِئيُّ ، َحدَّثََنا ِصلَةُ ْبُن -٢٦٠٨

َحجَّ َعْن أََبَوْيِه أَْو قََضى َعْنُهَما َمْغَرًما ُجرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن 
  ُبِعثَ َيْوَم الِْقَياَمِة َمَع اَألبَْرارِ

رِيٍك َعنِ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعْن َش -٢٦٠٩



ةُ ى َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي مَاَت َوَعلَْيِه َحجَّاْبنِ أَبِي لَيْلَ
  الَ فَاْحُجْج َعْن أَبِيَكاِإلْسالَمِ أَفَأَُحجُّ َعْنُه قَالَ أََرأَْيتَ لَْو أَنَّ أََباَك تََرَك َديًْنا َعلَْيِه أَقََضْيَتُه َعْنُه قَالَ نََعْم قَ

انُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا ُعثَْم -٢٦١٠
ل قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َحجَّ َعْن أَبِيِه أَْو أُمِّهِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو الَْبصْرِيِّ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرِ قا
  فَقَْد قََضى َعْنُه َحجََّتُه َوكَانَ لَُه فَْضلُ َعْشرِ ِحَججٍ

إِْسَماعِيلُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ بَِواِسٍط ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا -٢٦١١
يه وسلم فَقَالَ َهلََك أَبِي َعبَّاُد ْبُن رَاِشٍد ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الُْبنَانِيُّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُجالً َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عل

  ٌن فَقََضْيَتُه َعْنُه أَُيَتقَبَّلُ ِمْنُه قَالَ َنَعْم قَالَ فَاْحُجْج َعنُْهَولَْم َيُحجَّ فَقَالَ أَرَأَْيَت لَْو كَانَ َعلَى أَبِيَك َدْي

اْبنِ إِْسحَاَق قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ  -٢٦١٢
 صلى اهللا كَِثريٍ أَنَّ َعطَاَء ْبَن أَبِي َربَاحٍ َحدَّثَه أَنَّ عَْبَد اِهللا ْبَن َعبَّاسٍ َحدَّثَهُ أَنَّ َرُجالً َسأَلَ َرُسولَ اِهللا َحدَّثَنِي َخاِلُد ْبُن

َعْنُه أَنَّ ذَِلَك َيجْزِي َعْنُه قَالَ  عليه وسلم َعنِ الَْحجِّ َعْن أَبِيِه فَقَالَ اْحُجْج َعْنُه أَالَ َتَرى أَنَُّه لَْو كَانَ َعلَْيِه َدْيٌن فَقََضْيَتُه
  َبلَى قَالَ فََحقُّ اِهللا أََحقُّ

قَاِسُم ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا الْ -٢٦١٣
 ِحنيَ ْبُن أَبِي َداُوَد َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنََّما طَاَف ِلَحجِِّه َوُعْمَرِتِهَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ 

  قََرنَ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ طََوافًا َواِحًدا َوَسَعى َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َسْعًيا َواِحدًا
َنا ُسلَْيَمانُ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن جَابِرٍ ِمثْلَ ذَِلَك َوَعْن َعطَاٍء ِمثْلُ ذَِلَك َوَعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعْن قَالَ َوَحدَّثَ -٢٦١٤

  طَاُووسٍ وَُمَجاِهٍد مِثْلُ ذَِلَك
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن : الَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوَعِليُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الْهَْيثَمِ ، قَا -٢٦١٥

يه وسلم إِنََّما طَاَف ِعْمَرانَ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َداُوَد َعْن َعطَاٍء َوَناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َوَجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عل
  َسَعى سَْعًيا وَاِحًدا ، ثُمَّ قَِدَم َمكَّةَ فَلَْم َيْسَع َبيَْنُهَما َبْعدَ الصَّْدرِِلَحجَِّتِه َوُعْمَرِتِه طََوافًا َواِحًدا َو

اِعيلُ ْبُن أََبانَ الَورَّاُق َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أََسٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَم -٢٦١٦
َرنَ الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبَانَ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَ، َح

  فَطَاَف لَُهَما طََوافًا وَاِحدًا
َحدَّثََنا : ْيدِ اِهللا الُْمَعدِّلُ أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ بَِواِسٍط ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ وَأَُبو ُعَب -٢٦١٧

 الرَّْحَمنِ قَالَ قَالَ ِلي ُمَحمَُّد ْبُن حَْربٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َحِصنيِ ْبنِ َعْبِد
أَْصحَاَبُه طَافُوا رٌ َحدَّثَْتنِي أَْنتَ َيا َحِصُني َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوَمْنُصو

  ِلَحجِّهِْم َوُعْمَرتِهِْم طََوافًا وَاِحدًا
ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا سَْعُد ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بْنُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا -٢٦١٨

 وَالُْعْمَرِة فَطَاَف لَُهَما َمْرَوانَ َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعِطيَّةَ َعْن أَبِي َسعِيٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َجَمعَ َبْيَن الَْحجِّ
  لَْبْيِت طََوافًا َواِحًدا وَبِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة طََوافًا وَاِحدًابِا



، َحدَّثََنا َمْنصُوُر ْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْمرٍو الُْمَسيِّبِيُّ  -٢٦١٩
ِد الَْمِلِك َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم طَاَف طََوافًا وَاِحًدا ِلَحجِِّتِه اَألْسَوِد َعْن َعْب

  َوُعْمَرِتِه
، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْجَْهمِ  -٢٦٢٠

 طََوافًا َواِحًدا قَْيسٍ َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم طَاَف ِلَحجِِّتِه َوُعْمَرِتِه
  لَْم يَزِْد َعلَْيِه
، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبيَاٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ  -٢٦٢١

ُعْمَرِة إِالَّ طََوافًا ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ َما طَاَف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِللَْحجِّ وَالْ
  ِحدًاَوا

نِ ُعَماَرةَ َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن يُوُسَف َعنِ الَْحَسنِ ْب -٢٦٢٢
ُهَما َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِالَّ َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َعْن طَاُووسٍ قَالَ َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ الَ َواللَِّه َما طَاَف لَ

  طََوافًا َواِحًدا فَهَاُتوا َمْن َهذَا الَِّذي ُيَحدِّثُ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم طَافَ لَُهَما طََوافَيْنِ

دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن َعاِمرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوَح -٢٦٢٣
َها قَالَْت قَالَ َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْن: الْبَزَّاُز ، قَاالَ 

   عليه وسلم َيكِْفيَك طََواٌف وَاِحدٌ َبْعَد الَْمَعرَّف لَُهَما َجِميعًاَرسُولُ اِهللا صلى اهللا
َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بِإِْسَناِدهِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الطََّرُسوِسيُّ َوَعبَّاسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -٢٦٢٤
  َنحْوَُه

لٍَد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اهللاِ الزَُّهرِيُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخَح -٢٦٢٥
اِلٍد َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن َخ: ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعِتيُق ، قَاالَ 

  ُعْمَرِتِكَرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها إِنَّ طََوافَِك بِالَْبْيِت َوَبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة كَافِيِك ِلَحجِِّك َو
: ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ َوُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد  -٢٦٢٦

 َم َعَرفَةَ فَقَالَ لََها َرسُولَُحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ حَاَضْت عَاِئَشةُ بَِسرَِف وَطَُهَرتْ َيْو
  ا لَفْظُ أَبِي ُنَعْيمٍاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ طََوافَِك َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوةِ ُيْجزُِئ َعْنِك ِلَحجِِّك َوُعْمرَِتِك طََوافًا َواِحًد

ي ُعَمَر َوَحدَّثََنا أَُبو َعِليِّ ْبُن الصَّوَّاِف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الصَّقْرِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِ -٢٦٢٧
، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُسلَْيَمانَ 

َيكِْفيِك طََوافُِك األَوَّلُ  -َيْعنِي َعاِئَشةَ  -بَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها ْبنِ ِدينَارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َع
  َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة لِلَْحجِّ َوالُْعْمرَِة

  ِك اَألوَّلُ ِلَحجِِّك َوُعْمرَِتِكَوقَالَ اْبُن َمخْلٍَد إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَِعاِئَشةَ َيكِْفيِك طََوافُ
ثََنا َحفْصُ ْبُن أَبِي َداُودَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ إِْمالًَء ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّ -٢٦٢٨

ْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َجَمعَ َبْيَن الَْحجِّ وَالُْعْمَرِة َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعنِ الَْحكَمِ َعْن َعْبِد الرَّ
  فَطَاَف لَُهَما طََوافَْينِ َوسََعى لَُهَما سَْعَيْينِ ، ثُمَّ قَالَ َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََعلَ

  ضَِعيٌف َواْبُن أَبِي لَْيلَى َرِديُء الِْحفِْظ كَِثُري الَْوْهمِ َحفُْص ْبُن أَبِي َداُوَد



َحَسنِ ْبنِ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدَّي ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعنِ الْ -٢٦٢٩
ْيلَى َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه طَافَ لَُهَما طََوافَْينِ َوسََعى لَُهَما َسْعَيْينِ َوقَالَ َهكَذَا ُعَماَرةَ َعنِ الَْحكَمِ َعنِ اْبنِ أَبِي لَ

  رَأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصنََع
  الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َمْترُوُك الَْحِديِث

نِ زَكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن القَاِسمِ ْب -٢٦٣٠
سلم كَانَ يَّ صلى اهللا عليه وُمَحمَِّد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعِليٍّ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِ

  قَاَرًنا فَطَاَف طََوافَْينِ َوَسَعى سَْعَييْنِ
  ِعيَسى ْبُن َعْبِد اِهللا يُقَالُ لَُه ُمبَاَرٌك َوُهَو َمْتُروكُ الَْحِديِث

ي ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا أَبِ -٢٦٣١
 صلى اهللا عليه وسلم أََبانَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُبْرَدةَ َعْن َحمَّاٍد َعْن إِبَْراهِيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ طَاَف َرُسولُ اِهللا

  َوُعَمُر َوَعِليٌّ َواْبُن َمْسعُوٍد ِلُعْمَرِتِه َوَحجَِّتِه طََوافَْينِ َوَسَعى سَْعَيْينِ َوأَُبو َبكْرٍ
ُضَعفَاُء   أَُبو بُْرَدةَ َهذَا ُهَو َعْمُرو ْبُن َيزِيَد َوَمْن ُدوَنُه ِفي اِإلْسَنادِ 

ْبُن َداُوَد َعْن ُشْعَبةَ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا  -٢٦٣٢
  َوَسَعى َسْعَييْنَِعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ َعْن ُمطَرٍِّف َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم طَاَف طََوافَْينِ 

َيةِ ُنْخرُِجُه َعْنُه إِنْ َشاَء اللَُّه قَالَ الشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ قَالَ لََنا اْبُن َصاِعٍد َخالََف ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى غَْيَرُه ِفي َهِذِه الرَِّوا
سَْناِد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا ُيقَالُ إِنَّ ُمَحمََّد ْبَن َيحَْيى اَألزِْديَّ َحدَّثَ بَِهذَا ِمْن ِحفِْظِه فََوِهَم ِفي َمْتنِِه وَالصََّوابُ بَِهذَا اِإل

لَى جِّ وَالُْعْمَرِة وَلَْيَس ِفيِه ِذكُْر الطَّوَاِف ، َوالَ السَّْعيِ َوقَدْ َحدَّثَ بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى اَألْزِديُّ َععليه وسلم قََرنَ الَْح
  الصَّوَابِ ِمرَاًرا َوُيقَالُ إِنَُّه َرَجَع َعْن ِذكْرِ الطَّوَاِف َوالسَّْعيِ َواللَُّه أَْعلَُم

ثََنا ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َداُوَد ، َحدََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٢٦٣٣
  نَُشْعَبةُ َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ َعْن ُمطَرٍِّف َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََر

َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّادِ : َوكَذَِلَك ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوكِيلُ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ 
  َبةُ بَِهذَا اِإلْسَنادِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَرَنَْبنِ َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْع

رٍ َعْن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُزْنبُورٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ِعيَاضٍ َعْن َمْنُصو -٢٦٣٤
ْنُصورٍ َعْن َماِلكِ ْبنِ الْحَارِِث َعْن أَبِي َنْصرٍ قَالَ لَِقيُت َعِليا َوقَْد أَْهلَلُْت بِالَْحجِّ َوأََهلَّ ُهوَ َعْن َماِلِك ْبنِ الْحَارِِث أَْو َم

قُلُْت كَْيَف أَفَْعلُ إِذَا ُعْمَرِة بِالَْحجِّ َوالُْعمَْرِة قَالَ فَقُلُْت َهلْ أَْسَتِطيُع أَنْ أَفَْعلَ كََما فََعلَْت قَالَ ذَِاَك لَْو كُْنتَ َبَدأَْت بِالْ
ُهَما طََوافَْينِ وََتْسَعى لَُهَما أَرَْدُت ذَِلَك قَالَ تَأُْخذُ إَِداَوةً ِمْن َماٍء فَُتِفيُضَها َعلَْيَك ، ثُمَّ ُتهِلُّ بِهَِما َجِميًعا ، ثُمَّ َتطُوُف لَ

  َسْعَيْينِ ، َوالَ َيِحلُّ لََك إِحََراٌم ُدونَ َيْومِ النَّحْرِ
  لُالَ َمْنُصوٌر فَذَكَْرُت ذَِلَك لُِمَجاِهٍد فَقَالَ َما كُنَّا ُنفِْتي إِالَّ بِطَوَاٍف َواِحٍد فَأَمَّا اآلنَ ، فَالَ َنفَْعقَ

التََّمتُُّع َحَسٌن الَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ أَخَْبَرَنا أَبِي قَالَ قَالَ الشَّافِِعيُّ اْخَتْرُت اِإلفَْراَد َو -٢٦٣٥
  َنكَْرُهُه الطواف بالبيت والصالة فيه يف أي وقت من الليل والنهار

اِهللا ْبنِ الُْمؤَمَّلِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن سَاِلمٍ الْقَدَّاُح َعْن َعْبِد -٢٦٣٦



 الْكَْعَبِة ، ثُمَّ يِّ َعْن ُحَمْيٍد َموْلَى َعفَْراَء َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ قَِدَم أَُبو ذَرٍّ فَأََخذَ بَِعضَاَدِة بَابِالَْمْخُزوِم
الشَّْمسِ ، َوالَ َبْعَد الَْعْصرِ  قَالَ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ُيَصلَِّينَّ أََحٌد بَْعَد الصُّْبحِ إِلَى طُلُوعِ

  َحتَّى تَْغُرَب الشَّْمُس إِالَّ بَِمكَّةَ َيقُولُ ذَِلَك ثَالَثًا

ْيرِ َعْن  ، َعْن أَبِي الزَُّبَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الِْحْصُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ -٢٦٣٧
 الَ َتْمَنعُوا أََحًدا طَافَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َباَباْه َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيا َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ

  بَِهذَا الَْبْيِت َوَصلَّى أَيَّ َساَعٍة ِمْن لَْيلٍ أَوْ َنَهارٍ كَانَ
ْخبََرَنا اْبُن أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أََحدَّثََنا  -٢٦٣٨

َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َخَبرَ  ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اِهللا ْبَن بَاَباه ُيْخبُِر َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ
ُيصَلِّي ِعْنَد َهذَا الَْبْيِت أَيَّ َعطَاٍء َهذَا َيا بَنِي َعْبِد َمَنافٍ إِنْ كَانَ إِلَْيكُْم ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء ، فَالَ أَْعرِفَنَّ َما َمَنْعُتْم أََحًدا 

  َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيلٍ أَوْ َنهَارٍ

ثََنا ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ ، ثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد اَألْعَمى ، َحدَّثََنا َيْحَيى الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدََّحدَّ -٢٦٣٩
صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيا َبنِي عَْبِد َمَناٍف الَ  َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َخاِلٍد َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ

  َتْمَنُعنَّ أََحًدا ُيَصلِّي ِعْنَد َهذَا الَْبْيتِ أَيَّ َساَعٍة ِمْن لَْيلٍ أَْو َنهَارٍ
  احملرم ال ينكح

، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا مَاِلكٌ  َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر -٢٦٤٠
اِلٌك َعْن َناِفعٍ َعْن ُنَبْيِه ْبنِ َوْهبٍ َعْن َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ ْبُن ُسلَْيَمانَ أَخَْبَرَنا الشَّاِفِعيُّ أَْخبََرَنا َم

  ُعثَْمانَ َعْن ُعثَْمانَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْمْحرُِم الَ يَْنِكُح ، َوالَ يُْنِكُح أََبانَ ْبنِ
  َزاَد الشَّاِفِعيُّ ، َوالَ َيْخطُُب

، َحدَّثََنا مَاِلٌك َعْن َناِفعٍ َعْن ُنَبْيهِ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمدَنِيُّ  -٢٦٤١
َبانُ َيْومَِئٍذ أَِمُري الَْحاجِّ َوُهَما ْبنِ َوْهبٍ أَِخي َبنِي عَْبِد الدَّارِ أَْخَبَرهُ أَنَّ ُعَمَر ْبَن ُعَبْيِد اهللاِ أَْرَسلَ إِلَى أََبانَ ْبنِ ُعثَْمانَ َوأَ

طَلَْحةَ ْبَن ُعَمَر ابِْنةَ َشْيَبةَ ْبنِ جَُبْيرٍ َوأََرْدُت أَنْ َتْحُضَر ذَِلَك فَأَْنكََر ذَِلَك َعلَْيِه أََبانُ ْبنِ  ُمْحرَِماِن إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَح
َيْخطُُب ،  َوالَُعثَْمانَ َوقَالَ َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َيقُولُ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الُْمْحرُِم الَ يَْنِكُح ، 

  َوالَ ُيْنِكُح
  باب احلج عن الغري

إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعنِ َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ ْبُن َبَياٍن ، َحدَّثََنا  -٢٦٤٢
  ْن َعطَاٍءالَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َع

فَقَالَ أََحَجْجَت قَطُّ قَالَ  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجالً ُيلَبِّي َعْن ُشْبُرَمةَ فَأَْرَسلَ إِلَْيِه فََدَعاُه
  الَ قَالَ فَاْحُجْج َعْن َنفِْسَك ، ثُمَّ ُحجَّ َعْن ُشْبُرمَةَ

دَّثََنا دُ ْبُن الَْحَسنِ النَّقَّاُش ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْحُموٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن ُعبَْيِد اِهللا ، َحَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٦٤٣
  ْنَك َوُحجَّ َعْن ُشْبُرمَةََخاِلُد ْبُن صَُبْيحٍ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َعْمرٍو بَِهذَا َوقَالَ َهلْ َحَجْجَت قَالَ الَ قَالَ فََهِذِه َع



َبَياٍن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن ُموَسى ْبنِ إِْسَحاقَ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبنُ َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا صَاِلحُ ْبُن  -٢٦٤٤
طَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َسِمعَ إِبَْراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َع

َعْن ُشْبُرَمةَ َوإِالَّ فَلَبِّ َعْن َرُجالً ُيلَبِّي َعْن َرُجلٍ فَقَالَ لَهُ أَيَُّها الُْملَبِّي َعْن فُالٍَن إِنْ كُْنتَ َحَجْجتَ َحجَّةَ اِإلْسالَمِ فَلَبِّ 
  َنفِْسَك

َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبيَاٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُيوُسَف َحدَّثَ -٢٦٤٥
ُجالً ُيلَبِّي َعْن ُنَبْيَشةَ فَقَالَ ُعَماَرةَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َر

  أَيَُّها الُْملَبِّي َعْن ُنبَْيَشةَ َهِذِه َعْن ُنبَْيَشةَ َواْحُجْج َعْن َنفِْسَك
  مَةََتفَرََّد بِِه الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َوُهَو ضَِعيْف َمْتُروُك الَْحِديِث وَالَْمْحفُوظُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحِديثُ ُشْبُر

ثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َسْعدٍ الزُّْهرِيُّ َحدَّثَنِي َعمِّي ، َحدَّ -٢٦٤٦
اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمرَّ َرُسول اهللاِ صلى  إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َعْن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن طَاُووسٍ َعنِ

هِلُّ َعْن ُنَبْيَشةَ ِهيَ اهللا عليه وسلم يَْعنِي بَِرُجلٍ َوُهَو َيقُولُ لَبَّْيَك َعْن ُنبَْيَشةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيا َهذَا الُْم
  َعْن ُنَبْيَشةَ َواْحُجْج َعْن َنفِْسَك

الَْوارِِث  َحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُمحَمٍَّد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َمْحُموٍد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُدَحدَّثََنا ُم -٢٦٤٧
سٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمَع ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن صَُبْيحٍ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك َعْن طَاُوو

لَ الَ قَالَ فََهِذِه َعْن النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجالً ُيلَبِّي َعْن ُنَبْيَشةَ فَقَالَ أَيَُّها الُْملَبِّي َعْن ُنبَْيَشةَ َهلْ َحَجْجَت قَا
  ُنَبْيَشةَ َوُحجَّ َعْن َنفِْسَك

مَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ِمْدرَارٍ ، َحدَّثََنا َعمِّي طَاِهرُ ْبُن ِمْدَرارٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَح -٢٦٤٨
ه وسلم  صلى اهللا عليَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا
الَ َهلْ َحَجْجَت قَالَ َسِمَع َرُجالً َيقُولُ لَبَّْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمْن ُشْبُرَمةُ قَالَ أٌَخ ِلي قَ

  الَ قَالَ ُحجَّ َعْن َنفِْسَك ، ثُمَّ اْحُجْج َعْن ُشْبُرمَةَ
اسٍ وَالَِّذي قَْبلَُه َوْهٌم ُيقَالُ إِنَّ الَْحَسَن ْبَن ُعَماَرةَ كَانَ َيْروِيِه ، ثُمَّ َرَجَع َعْنُه إِلَى الصَّوَابِ َهذَا ُهَو الصَّحِيُح َعنِ اْبنِ َعبَّ

  الٍفََحدَّثَ بِِه َعلَى الصَّوَابِ ُمَواِفقًا ِلرَِواَيِة غَيْرِِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوُهَو َمْتُروُك الَْحِديِث َعلَى كُلِّ َح
َنا أَُبو َبكْرٍ الْكُلَْيبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َناِفعٍ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثَ -٢٦٤٩

َعبَّاسٍ قَالَ َسِمَع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ذَكَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ
ِذِه َعْنكَ وسلم َرُجالً َيقُولُ لَبَّْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َهلْ َحَجْجَت قَطُّ قَالَ الَ قَالَ َه

  َوُحجَّ َعْن ُشْبُرمَةَ
َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ُمحَمَُّد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الْكُلَيْبِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن دِيَنارٍ َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، -٢٦٥٠

  َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ِمثْلَُه سََواًء

حَمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ يُوُسَف الَْمرُّوزيُّ ، َحدَّثََنا ُم -٢٦٥١
 اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمَع النَّبِيُّ َحدَّثََنا الِْفرَْيابِيُّ ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ َعطَاٍء َعْن َعطَاٍء َعنِ

  ْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ َحَجْجَت َعْن َنفِْسَك فَقَالَ الَ قَالَ َعْن َنفِْسَك فَلَبِّصلى اهللا عليه وسلم َرُجالً يَقُولُ لَبَّ



يُّ قُِفيُّ ، َحدَّثََنا الْفِْرَيابَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوأَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر وَاْبُن َمْخلٍَد قَالُوا ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس التُّْر -٢٦٥٢
  َنحْوَُه

نِ أَبِي لَْيلَى َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبَياٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعْن َشرِيٍك َعنِ اْب -٢٦٥٣
اُد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّ

ه وسلم َعلَى َرُجلٍ ْبُن طَْهَمانَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمرَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا علي
  أَيَُّها الُْملَبِّي َعْن فُالٍَن إِنْ كُْنَت لَمْ َتُحجَّ َحجَّةَ اِإلْسالَمِ فَلَبِّ َعْن َنفِْسَكُيلَبِّي َعْن َرُجلٍ فَقَالَ 

نِ ُد اِهللا ْبُن َحبِيبِ ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َسْوَرةُ ْبُن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْب -٢٦٥٤
فَقَالَ لَُه إِنْ كُْنَت أَبِي ثَابٍِت َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه َسِمَع َرُجالً ُيلَبِّي َعْن آَخَر 

  َحَجْجَت َعْن َنفِْسَك فَلَبِّ َعْنُه َوإِالَّ فَاْحُجْج َعْن َنفِْسَك

عٍ ، دِ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى أَُبو َعْبِد اِهللا اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َيْحَيى ْبنِ َناِفَحدَّثََنا َعْبُد الصََّم -٢٦٥٥
ُيلَبِّي َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ َحدَّثََنا ثَُماَمةُ ْبُن ُعبَْيَدةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجالً َوُهَو 

  َحَجْجَت َعْن َنفِْسَك قَالَ الَ قَالَ ُحجَّ َعْن َنفِْسَك ، ثُمَّ ُحجَّ َعْن ُشْبُرمَةَ
َرِقيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم الدَّْو: َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد وَالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  -٢٦٥٦

بِّي َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َسِمعَ َرُجالً ُيلَ
  قَالَ فَقَالَ الَ قَالَ فَاْحُجْج َعْن َنفِْسَك ، ثُمَّ ُحجَّ َعْن ُشْبُرمَةَ َوَما ُشْبُرَمةُ فَذَكََر أَنَُّه قَرَاَبةً لَُه فَقَالَ أََحَجْجَت َعْن َنفِْسَك

  َوَحدَّثََنا ُهشَْيٌم قال أَْخَبرََنا خَاِلٌد َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَ َحدِيِث اْبنِ أَبِي لَْيلَى -٢٦٥٧
َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسَحاقَ الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيدِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، -٢٦٥٨

َعْن  َرُجالً َيقُولُ لَبَّْيَكْبنِ أَبِي َعرُوَبةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َسِمَع 
قَالَ َهلْ َحَجْجَت قَطُّ قَالَ الَ قَالَ فَاْجَعلْ َهِذِه َعْنَك ، ثُمَّ لَبِّ  -أَْو قََراَبةٌ ِلي  -ُشْبُرَمةَ قَالَ َمْن ُشْبُرَمةُ قَالَ أٌَخ ِلي 

  َعْن ُشْبُرَمةَ

ِليُّ ْبُن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بَِهذَا َوقَالَ فَاجَْعلْ َهِذهِ َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َع -٢٦٥٩
  َعْنَك ، ثُمَّ اْحُجْج َعْن ُشْبُرمَةَ

ْبَدةُ بَِهذَا َحدَّثََنا َع: َحدَّثََنا اْبنِ ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي خَْيثََمةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ َويُوُسُف ْبُن ُبْهلُولٍ ، قَاالَ  -٢٦٦٠
  قَالَ َوقَالَ ِلي َيْحَيى ْبُن َمِعنيٍ َسِمْعُتُه ِمْن َعْبَدةَ َمْرفُوعًا

 ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ َعْن َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعِتيُق ، َحدَّثََنا األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد -٢٦٦١
بَّْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ ةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجالً َيقُولُ لَقََتاَد

  َوذَكََر َنْحوَُه
ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبنُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا  -٢٦٦٢

نِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َعْوٍن ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعرُوَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َع
قَالَ َحَجْجَت قَطُّ  -أَْو ذُو قََراَبٍة ِلي  -َع َرُجالً ُيلَبِّي َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ َمْن ُشْبُرَمةُ فَقَالَ أَِخي صلى اهللا عليه وسلم َسِم

  قَالَ الَ قَالَ فَاجَْعلْ َهِذِه َعْن َنفِْسَك ، ثُمَّ ُحجَّ َعنُْه
لُْمذَكُِّر أَُبو ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَحَْمَد ا -٢٦٦٣



ِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه بِْشرٍ َعْن َسِعيدُ ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َس
  الً ُيلَبِّي َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَالَ أََحَجْجَت قَالَ الَ قَالَ لَبِّ َعْن َنفِْسَك ، ثُمَّ لَبِّ َعْن ُشْبُرمَةَوسلم َرُج

ٌر َعنِ اْبنِ أَبِي ثََنا غُْنَدَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َمِعنيٍ ، َحدَّ -٢٦٦٤
  ْبُرَمةَ َمْوقُوفًاَعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه َسِمعَ َرُجالً ُيلَبِّي َعْن ُش

ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الَْمطَريِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ -٢٦٦٥
  ا َنْحوَ لَفِْظ أَبِي يُوُسَفَحَسُن ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا سَِعيٌد َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْزَرةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َمْوقُوفً

  لنساءباب ما جاء يف أحكام اِحللّ واإلحرام ل
ثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ إِْمالًَء ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّ -٢٦٦٦

شَْيَبةَ قَالَْت أَْخبََرْتنِي أُمُّ ُعثَْمانَ بِْنُت أَبِي ُسفَْيانَ أَنَّ  َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ أَْخبََرنِي َعْبدُ الَْحِميدِ ْبُن ُجَبْيرٍ َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت
  تَّقْصُِرياْبَن َعبَّاسٍ قَالَ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى النَِّساِء َحلٌْق إِنََّما َعلَى النَِّساِء ال

ٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن يُوُسَف الصَّْيرَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ َعطَاٍء َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِع -٢٦٦٧
ْيسَ َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت شَْيَبةَ َعْن أُمِّ ُعثَْمانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَ -َيْعنِي َيْعقُوَب  -

  َعلَى النَِّساِء َحلٌْق إِنََّما َعلَى النَِّساِء التَّقْصُِري
ْحَمنِ ْبُن يُوُنسَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُنَس َعْبُد الرَّ -٢٦٦٨

  َعْن لَْيٍث َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ ِفي الُْمْحرَِمِة َتأُْخذُ ِمْن َشَعرَِها ِمثْلَ السَّبَّابَِة الَْحفْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُهرَْيٌم
َعْن ُموَسى ْبرِقَاِن َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا صَاِلحُ ْبُن ُمقَاِتلِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الزِّ -٢٦٦٩

لَُك الْمَْرأَةُ بَِشْيٍء ِمْن ِحنَّاٍء َعِشيَّةَ ْبنِ ُعَبْيَدةَ قَالَ أَْخبََرنِي عَْبُد اِهللا ْبُن ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِمَن السُّنَّةِ أَنْ َتْد
  الَ ُتْحرُِم َعطَالًاِإلْحَرامِ َوُتَغلُِّف َرأْسََها بَِغْسِلِه لَْيَس ِفيَها طِيٌب ، َو

ُن أَبِي يَزِيدَ الْقَْرنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن سَْهلِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْب -٢٦٧٠
يِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َصِفيَّةَ بِْنتِ أَبِي ُعَبْيٍد َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعنِ الزُّْهرِ

  اللَُّه َعْنَها قَالَتْ َرخََّص َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِللنَِّساِء ِفي الْخُفَّْينِ ِعْنَد اِإلْحَرامِ
  دَّثَْتهُ َصِفيَّةُ َعْن َعاِئَشةَ بَِهذَاقَالَ َساِلٌم َوكَانَ اْبُن ُعَمَر َيكَْرُهُه حَتَّى َح

 ، َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ -٢٦٧١
نْ َيقْطَْعَن الُْخفَّْينِ حَتَّى قَالَْت لَهُ َصِفيَّةُ إِنَّ عَاِئَشةَ كَاَنْت تأَُْمُرُهنَّ أَنْ الَ َيقْطَْعَن َساِلمٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ ُيفِْتي النَِّساَء أَ

  َمْوقُوٌف
دَّثََنا الَْعالَُء ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ ، َح -٢٦٧٢

نَّْحرِ فَقَالَ يَْنَحَراِن َجُزوًرا الُْمسَيَّبِ ، َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجالً أََصاَب ِمْن أَْهِلِه قَْبلَ أَنْ َيطُوَف بِالَْبْيِت َيْوَم ال
  َبْيَنُهَما وَلَْيَس َعلَْيهَِما الَْحجُّ ِمْن قَابِلٍ

  رمباب الغسل للمح
ا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحكِيمٍ الُْمقَوُِّميُّ ، َحدَّثََن -٢٦٧٣

  َعْن َزْيِد ْبنِ أَسْلََم َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحَنيْنٍ



األَْنَصارِيِّ  لَ اْخَتلََف اْبُن َعبَّاسٍ َوالِْمسَْوُر ْبُن َمْخَرَمةَ ِفي غَْسلِ الُْمْحرِمِ رَأَْسُه فَأَْرَسلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوَبَعْن أَبِيِه قَا
  َوأَقَْبلَ بَِيَدْيِه َوأَْدَبَر بِهِمَا أَسْأَلُُه كَْيَف رَأَْيَت َرُسول اِهللا عليه وسلم يَْغِسلُ رَأَْسُه َوُهَو ُمْحرٌِم فََصبَّ الَْماَء َعلَى رَأِْسِه

دَّثَنِي َعْبُد الْوَاِحدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ رِْشِديَن َح -٢٦٧٤
َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َخدِيجٍ الِْكْنِديُّ َعْن أَبِيِه ُمَحمٍَّد َعْن َجدِِّه عَْبِد  ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ

قَِدَم َعلَى  َيةَ ْبنِ ُحدِيجٍ أَنَُّهالْعَزِيزِ ْبنِ ُمحَمٍَّد َعْن أَبِيِه ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه ُمَعاوِ
ُه َيا َرُسولَ اهللاِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَمَعُه أُمُُّه كَْبَشةُ بِْنُت َمْعِدي كَرَِب َعمَّةُ اَألْشَعِث ْبنِ قَْيسٍ فَقَالَتْ أُمُّ

م طُوِفي َعلَى رِْجلَْيكِ َسْبَعْينِ َسْبًعا َعْن إِنِّي آلَْيُت أَنْ أَطُوَف بِالْبَْيِت َحبًْوا فَقَالَ لََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل
  َيَدْيِك َوَسبًْعا َعْن رِْجلَْيِك

  باب ما جاء يف رمي اجلمرة والتعجيل من مجع والتطيب قبل اإلفاضة
ثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َعْرَعَرةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ اِإلصْطَْخرِيُّ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسْعدٍ الزُّْهرِيُّ ، َحدَّ -٢٦٧٥

ِكْن َعطَاٌء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ قَالَ َسِمْعُت ُسفَْيانَ ذَكََر الَْحجَّاجَ ْبَن أَرْطَاةَ فَقَالَ قَْد كَانَ َيطْلُُب وَلَ
  ُموا الَْجْمَرةَ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُسَعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َتْر

ثََنا َهاُرونُ ْبُن الُْمِغَريةِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَِراَءةً َعلَْيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّ -٢٦٧٦
َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ َعْن َخالَتَِها َعاِئَشةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيْعلَى الطَّاِئِفيِّ َعْن

  َماَتْت ْت َتْصَنُع ذَِلَك حَتَّىأََمَر نَِساَءُه أَنْ َيخُْرْجَن ِمْن َجْمعٍ لَْيلَةَ َجْمعٍ فََيْرِمَني الَْجْمَرةَ ، ثُمَّ ُتصْبَِح ِفي َمْنزِلَِها فَكَاَن
  قَالَ َعطَاٌء َولَْم أََزلْ أَفَْعلُُه

دَّثَنِي َمْيُمونُ ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسْعٍد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ قَالَ َح -٢٦٧٧
ْيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن ُشعَْيبٍ َيقُولُ َسِمْعُت ُعْرَوةَ ْبَن الزُّبَْيرِ َيقُولُ َيحَْيى ْبنِ اَألَشجِّ َحدَّثَنِي َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَ

  َسِمْعُت َعاِئَشةَ َتقُولُ طَيَّْبُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني قََضى َحجَُّه قَْبلَ أَنْ ُيفِيَض

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد -٢٦٧٨
َرسُولَ اِهللا صلى  تُ أُطَيُِّبَعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كُْن

  اهللا عليه وسلم بَِيِدي َبْعَد َما َيذَْبُح وََيْحِلُق قَْبلَ أَنْ َيزُوَر الَْبْيَت
ا َعْبُد َحدَّثََنا ِمقَْداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدٍ الِْمْصرِيُّ ، قَاالَ  -٢٦٧٩

اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الَْجْرِميِّ الَْمِلِك ْبُن َمْسلََمةَ قَالَ أَْخبََرنِي الَْحَسُن ْبُن زَْيِد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعْن َعْبِد 
 صلى اهللا عليه وسلم ِفي إِحَْراِمِه قَْبلَ أَنْ ُيْحرَِم وَِلِحلِِّه َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت طَيَّْبتُ َرسُولَ اِهللا

  قَْبلَ أَنْ ُيفِيَض
َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد َحدَّثََنا َيزَْداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ يَْزَدادَ الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ،  -٢٦٨٠
ْت أَفَاَض َرسُولُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَ اَألْحَمُر

يَاِلَي أَيَّامِ التَّْشرِيقِ َيرِْمي اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن آِخرِ َيْومِ النَّْحرِ ِحَني َصلَّى الظُّْهَر ، ثُمَّ َرَجَع وََمكَثَ بِمًِنى لَ
اُألولَى َوِعْنَد الثَّانَِيةِ  الَْجْمَرةَ إِذَا َزالَتِ الشَّْمُس كُلَّ َجْمَرةٍِ َسْبعِ َحَصَياٍت ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ َحَصاٍة َوَيِقُف ِعْندَ الَْجْمَرِة

  ةَ ، َوالَ َيِقُف ِعْنَدهَافَُيِطيلُ الِْقَياَم َويََتضَرَُّع ، ثُمَّ َيْرِمي الثَّاِلثَ



َحمِيِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َسْعدُ ْبُن َعْبِد الْ -٢٦٨١
اِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْمِشي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه َوُعَبْيِد اِهللا َعْن َن

  َعْنُهَما َيفَْعالَِن ذَِلَكِفي َرْميِِه الْجِمَاَر ذَاهًِبا َورَاجًِعا ، َوالَ َيْركَُب ِفي َشْيٍء ِمْنَها َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضيَ اللَُّه 
ْدرِيَس َعنِ ِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد َواْبُن إَِحدَّثََنا َعْبُد ا -٢٦٨٢

جِيِد ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي رَوَّادٍ اْبنِ جَُرْيجٍ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْم
رََمى الَْجمَْرةَ َيْوَم َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ قَالَ َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ رَأَْيُت رََُسولَ اهللا عليه وسلم 

الشَّْمسِ َوقَالَ اْبُن أَبِي َشْيَبةَ رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة َيْوَم النَّْحرِ ُضًحى فَأَمَّا َبْعَدُه النَّْحرِ ُضًحى فَأَمَّا بَْعَد ذَِلَك فَِعْنَد َزوَالِ 
  فَإِذَا زَالَِت الشَّْمُس

نِ ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي أَُبو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعنِ اْب -٢٦٨٣
  الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع َجابًِرا َيقُولُ ِمثْلَُه

َعْن ُيوُنَس َعنِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َبْحرٍ الْقََراِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر -٢٦٨٤
ولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َرَمى الَْجْمَرةَ الَِّتي َتِلي الَْمْسجَِد َمْسجَِد ِمًنى َيْرِميَها بَِسْبعِ الزُّْهرِيِّ أَنَّ َرُس

كَانَ ُيطِيلُ الُْوقُوَف ، َيْدُعو َوَحَصيَاٍت ُيكَبُِّر كُلََّما َرَمى بَِحَصاٍة ، ثُمَّ تَقَدََّم أََماَمَها فََوقََف ُمْسَتقْبِلَ الَْبْيِت َراِفًعا َيَدْيِه َو
ذَاَت الَْيسَارِ ِممَّا َيِلي الَْواِدي ثُمَّ يَأِْتي الَْجْمَرةَ الثَّانَِيةَ فََيْرِميَها بَِسْبعِ َحَصيَاٍت ُيكَبُِّر كُلََّما َرَمى بَِحَصاٍة ، ثُمَّ يَْنَحِدُر 

يَأِْتي الَْجْمَرةَ الَِّتي عِْنَد الَْعقََبِة فََيرِْميَها بَِسْبعِ َحَصيَاٍت ُيكَبُِّر كُلََّما َرَمى  فََيِقُف ُمْسَتقْبِلَ الْبَْيِت َراِفًعا َيَدْيِه َيْدُعو ، ثُمَّ
  بَِحَصاٍة ، ثُمَّ يَْنَصرُِف ، َوالَ َيِقُف ِعْنَدهَا

  بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َوكَانَ اْبُن ُعَمَر َيفَْعلُُهقَالَ الزُّْهرِيُّ َسِمْعُت َساِلَم ْبَن َعْبِد اِهللا ُيَحدِّثُ بَِهذَا َعْن أَبِيِه َعنِ النَّ

َريازِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن ُموَسى ْبنِ إِْسَحاقَ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الشِّ -٢٦٨٥
َراِهيمُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ اَألْحَولُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ َبكُْر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْب

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرخََّص ِللرَِّعاِء أَنْ َيْرُموا بِاللَّْيلِ َوأَيَّ َساَعٍة ِمَن النَّهَارِ َشاؤوا
ْبنِ أَْرطَاةَ يُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الْهَْيثَمِ الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن َحجَّاجِ َحدَّثََنا َعِل -٢٦٨٦

وسلم قَالَ إِذَا َرَمى َوَحلََق  َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي الَْجْهمِ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه
  َوذََبَح فَقَْد َحلَّ لَُه كُلُّ َشْيٍء إِالَّ النَِّساَء

َحجَّاجِ ْبنِ أَرْطَاةَ َحدَّثََنا َيزَْداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر َعْن  -٢٦٨٧
َوَحلَقُْتمْ َبكْرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َرَميُْتْم  َعْن أَبِي

  َوذََبْحُتْم فَقَْد َحلَّ لَكُْم كُلُّ َشْيٍء إِالَّ النَِّساَء َوَحلَّ لَكُُم الثَِّياُب وَالطِّيُب
ْبَراهِيمَ ا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْعالَِء ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إَِحدَّثََن -٢٦٨٨/١

ْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اَألْسَباِطيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ َعْن َحجَّاجٍ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن َعْمَرةَ َع
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َرَميُْتْم َوذََبحُْتْم َوَحلَقُْتْم َحلَّ لَكُْم كُلُّ َشْيٍء إِالَّ النَِّساَء

  ِمثْلَُهَوَعنِ الَْحجَّاجِ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  -٢٦٨٨/٢
نِ ُعثَْمانَ َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك َعنِ الضَّحَّاِك ْب -٢٦٨٩



م بِأُمِّ َسلََمةَ لَْيلَةَ النَّْحرِ فََرَمتِ الَْجْمَرةَ ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت أَْرَسلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل
  قَْبلَ الْفَْجرِ ، ثُمَّ َمَضْت فَأَفَاَضْت َوكَانَ ذَِلَك َيْوَم الَِّذي َيكُونُ ِعْندََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

لِّسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعمَّارٍ الُْحَسْيُن ْبُن ُحَرْيٍث َوَحدَّثََنا أَُبو ُمحَمَِّد َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمَغ -٢٦٩٠
ا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن ُعَبْيِد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُزْنبُورٍ الَْمكِّيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيَمانَ قَالُوا ، َحدَّثََن

َض فَإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِذَا َنفََر أََحدُكُْم فَلَْيكُْن آِخُر َعْهِدهِ بِالَْبْيِت إِالَّ الْحُيَّ اِهللا
  اهللا عليه وسلم َرخَّصَ لَهُنَّ

  بِالَْبْيِت إِالَّ الُْحيََّض َرخَّصَ لَُهنَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقَالَ أَُبو َعمَّارٍ َمْن َحجَّ الَْبْيَت فَلَْيكُْن آِخُر َعْهِدِه

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ أَُبو : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َوَعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، قَاالَ  -٢٦٩١
 ُعَمَر مَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن طَاُووسٍ قَالَ كُْنتُ َجاِلًسا إِلَى َعْبدِ اهللاِ ْبنِاَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َح

اُووٌس ، فَالَ أَْدرِي اْبنُ قَالَ طَ -فَقَالَ ُتِقيُم َحتَّى َيكُونَ آِخَر َعْهدَِها بِالَْبْيتِ  -َيْعنِي الَْحاِئَض َتْنِفرُ  -فَُسِئلَ َعْن ذَِلكَ 
َشهِْدُتُه َوُسِئلَ َعْنَها فَقَالَ ُنبِّئْتُ أَنَّهُ  -َعاًما أَْو َعاَمْينِ  -ُعَمَر َنِسَيُه أَْم لَمْ َيْسَمْع َما َسِمَع أَْصحَاُبُه فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ذَِلكَ 

  َرخََّص لَهُنَّ
ْبنِ ُمَحمَّدٍ الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا -٢٦٩٢

قَالَ َرُسولُ  َصارِيُّ قَالََعنِ الَْحجَّاجِ الصَّوَّاِف َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج ْبُن َعْمرٍو اَألْن
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن كُِسَر أَْو َعرَِج فَقَْد َحلَّ َوَعلَْيِه الَْحجُّ ِمْن قَابِلٍ

  قَالَ ِعكْرَِمةُ فََسأَلُْت أََبا ُهَريَْرةَ َواْبَن َعبَّاسٍ فَقَاالَ َصَدَق

  باب ما جاء يف زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم
َداُوَد َعْن  ْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن أَبِيَحدَّثََنا َع -٢٦٩٣

قَْبرِي َبْعَد َوفَاِتي  لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َحجَّ فَزَار
  فَكَأَنََّما َزاَرنِي ِفي َحَياِتي

ْسرِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد وَالْقَاِضي أَُبو َعْبِد اِهللا وَاْبُن َمْخلٍَد قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْولِيِد الُْب -٢٦٩٤
ِلٍد وَأَُبو َعْوٍن َعنِ الشَّْعبِيِّ َواَألْسَوِد ْبنِ َمْيُموٍن َعْن َهاُرونَ أَبِي قََزَعةَ َعْن َرُجلٍ ِمْن آلِ َحاِطبٍ َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن أَبِي َخا

بِأََحِد  ن َماَتَعْن َحاِطبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َزاَرنِي بَْعَد َموِْتي فَكَأَنََّما زَارَنِي ِفي َحيَاِتي َوَم
  الَْحَرَمْينِ ُبِعثَ ِمَن اآلِمنَِني َيْوَم الِْقَيامَِة

ِديُّ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَورَّاُق ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن ِهالَلٍ الَْعْب -٢٦٩٥
  ْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َزاَر قَبْرِي َوَجَبتْ لَُه َشفَاَعِتيْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ ا

  باب فرض احلج وكم مرة حجَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم
ْبُن إِْسَماعِيلَ أَُبو ُعبَْيٍد َوُعثَْمانُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُرَمْيسٍ َوالْقَاِسمُ  -٢٦٩٦

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن َجْعفَرٍ اللَّبَّانُ َوغَْيُرُهْم قَالُوا ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َيْحَيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن الُْحبَابِ 
َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ َحجَّ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ثَالَثَ ِحَججٍ َحجََّتْينِ قَْبلَ أَنْ  َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن
  ُيَهاجَِر َوَحجَّةً قََرنَ َمَعَها ُعْمَرةً



، َحدَّثََنا َرْوٌح َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْشكَابٍ -٢٦٩٧
أَبِي َحفَْصةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ِشَهابٍ ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن 

اسٍ أَنَّ اَألقَْرعَ ْبَن َحابِسٍ سَأَلَ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْحجُّ كُلَّ َعامٍ قَالَ الَ َبلْ ، َعْن أَبِي ِسَناٍن َعنِ اْبنِ َعبَّ
  َولَْم تُِطيُعوا َحجَّةٌ وَاِحَدةٌ فََمْن َحجَّ َبْعَد ذَِلَك فَُهَو َتطَوٌُّع َولَْو قُلُْت نََعْم لََوجََبْت َولَْو َوجََبْت لَمْ َتْسَمُعوا

ي اللَّْيثُ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َصاِلحٍ قَالَ َحدَّثَنِ -٢٦٩٨
اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه  َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َخاِلِد ْبنِ ُمَساِفرٍ َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن أَبِي ِسَناٍن الدَُّؤِليِّ َعنِ

ولُ اِهللا صلى اهللا وسلم قَالَ َيا قَْومِ كُِتَب َعلَْيكُُم الَْحجُّ فَقَالَ اَألقَْرُع ْبُن حَابِسٍ أَكُلَّ َعامٍ َيا َرُسولَ اِهللا فََصَمتَ َرُس
اِحَدةٌ ، ثُمَّ َمْن َحجَّ بَْعَد ذَِلَك فَُهَو َتطَوٌُّع َولَْو قُلُْت َنَعْم لََوَجَبتْ عليه وسلم ِعْنَد ذَِلَك ، ثُمَّ قَالَ الَ َبلْ ِهيَ َحجَّةٌ َو

  َعلَيكُْم َوإِذًا الَ َتْسَمُعونَ ، َوالَ ُتِطيُعونَ

أَْخبََرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ -٢٦٩٩
 كُلَّ َعامٍ فَقَالَ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي ِسَناٍن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ اَألقَْرَع ْبَن حَابِسٍ َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم الَْحجُّ

  طَوٌُّعَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْحجُّ َمرَّةً فََمْن َزاَد فََت
ا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََن -٢٧٠٠

  سلم َنْحوَُهَعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي ِسَناٍن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه و

َخاِلي ُموَسى ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم قَالَ َحدَّثَنِي -٢٧٠١
أَبِي ِسَناٍن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  َسلََمةَ َحدَّثَنِي َعْبُد الَْجِليلِ ْبُن ُحمَْيٍد الَْيْحصُبِيُّ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن

  عليه وسلم َنْحوَُه
َصَدقَةَ ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َجعْفَُر ْبُن َهاُرونَ ْبنِ إِْبَراِهيَم الدِّْينََورِيُّ الُْمكِْتُب ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن  -٢٧٠٢

اسٍ قَالَ لَمَّا ْبُن أَبِي يُوُسَف َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّ َحدَّثََنا الْقَاِسُم
قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه  أَذَّنَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالَْحجِّ قَالَ اَألقَْرُع ْبُن َحابِسٍ أَكُلَّ َعامٍ َيا َرسُولَ اِهللا
  وسلم لَْو قُلُْت َنَعْم لََوَجَبتْ إِنََّما ِهَي َحجَّةٌ وَاِحَدةٌ فََمْن َتطَوََّع َخيًْرا فَإِنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم

  َمْتُروٌك قَْولُُه َعْن ُعَبْيِد اِهللا َوَهٌم وَالصََّواُب َعْن أَبِي سَِناٍن وََيْحَيى ْبُن أَبِي أُنَْيَسةَ

، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى َوَحدَّثََنا َيزَْداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْكَاِتُب  -٢٧٠٣
ِد ْبنِ الصَّبَّاحِ قَالُوا ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر ْبُن َورَْدانَ ، َحدَّثَنَا اَألَشجُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّ

َوِللَِّه َعلَى {لَمَّا َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الثَّْعلَبِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
قَالُوا َيا َرُسولَ اهللاِ أَِفي كُلِّ َعامٍ فََسكََت فَقَالُوا أَِفي كُلِّ َعامٍ قَالَ الَ َولَوْ } اسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالًالنَّ

إِلَى } وا الَ َتسْأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{قُلُْت َنَعْم لََوجََبْت فَأَنَْزلَ اللَُّه َعَز َوَجلَّ َهِذِه اآلَيةَ 
  آِخرِ اآليَِة

  َوقَالَ اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر ْبُن َوْرَدانَ أَُبو ُمَحمَّدٍ إَِماُم َمْسجِِد الْكُوفَِة
  كََت ، ثُمَّ قَالُوا أَِفي كُلِّ َعامٍ فَقَالَ الَ وَالَْباِقي ِمثْلُُهَوقَالَ الزَّْعفََرانِيُّ فََسكََت ، ثُمَّ قَالُوا أَِفي كُلِّ َعامٍ فََس



 ْبُن أَبِي ثَْورٍ َعْن ِسَماٍك َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا الَْولِيُد -٢٧٠٤
اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َناَدى َرُجلٌ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ الَْحجُّ كُلَّ َعامٍ فََسكََت َعْنُه َساَعةً ،  َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ

انَ أَبِي فَإِنَُّه شَْيخٌ  َمكَثُمَّ قَالَ الَ َبلْ َحجَّةٌ َعلَى كُلِّ ُمسِْلمٍ َولَْو قُلُْت كُلَّ َعامٍ لَكَاَنْت كُلَّ َعامٍ فَقَاَم آَخُر فَقَالَ أَُحجُّ
  كَبٌِري فَقَالَ ُحجَّ َمكَانَ أَبِيَك

ا الرَّبِيُع ْبُن ُمسِْلمٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َخالَُّد ْبُن أَسْلََم ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََن -٢٧٠٥
يَاٍد ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب فَقَالَ َيا أَيَُّها قَالَ َسِمْعُت ُمَحمَّدَ ْبَن زِ

ُيعْرُِض َعْنُه ، ِمرَاٍت فََجَعلَ  النَّاُس إِنَّ اللََّه َتعَالَى فََرَض َعلَْيكُُم الَْحجَّ فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ أَِفي كُلَّ َعامٍ َيا َرُسولَ اِهللا ثَالَثَ
ا أَْهلََك الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ قَالَ لَْو قُلُْت نََعْم لََوَجَبْت َولَْو َوجََبْت َما قُْمُتْم بَِها ، ثُمَّ قَالَ َدُعونِي َما َتَركُْتكُْم فَإِنََّم

  ْمرٍ فَأُْتوُه َما اْسَتطَعُْتْم َوإِذَا نََهْيُتكُْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتنِبُوُهُسؤَاِلهِْم َواخِْتالَفِهِْم َعلَى أَْنبَِيائِهِْم فَإِذَا أََمرُْتكُْم بِأَ

ُع ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِي -٢٧٠٦
اسُ إِنَّ اللَّهَ زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ قَالَ قَاَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما فَخَطََب فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّ ُمَحمَُّد ْبُن

  قَِد فََرَض َعلَْيكُُم الَْحجَّ ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه
ثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا الَْهَجرِيُّ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّ -٢٧٠٧

جُّ فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ أَبِي ِعَياضٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيا أَيَُّها النَّاُس كُِتَب َعلَْيكُُم الَْح
لُ قَالُوا فُالَنٌ قَالَ َوالَِّذي ي كُلِّ َعامٍ َيا َرسُولَ اِهللا فَأَْعَرَض َعْنُه ، ثُمَّ َعاَد فَقَالَ ِفي كُلِّ َعامٍ َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ َمنِ الْقَاِئِف

َيا أَيَُّها الَِّذينَ {ِطيقُوَها لَكَفَْرُتْم فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى َنفِْسي بَِيِدِه لَْو قُلُْت َنَعْم لََوَجَبْت ولَْو َوَجَبْت َما أَطَقُْتُموَها َولَْو لَْم ُت
  }آَمُنوا الَ َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبَد لَكُمْ َتُسؤْكُْم

ُمَحمَِّد ْبنِ ُموَسى ْبنِ أَبِي َحاِمدٍ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد أَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر َوَحدَّثََناَ أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن  -٢٧٠٨
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيِد اهللاِ ْبنِ الُْمنَاِدي ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبنُ : َصاِحُب َبْيتِ الْمَالِ ، قَاالَ 

لَ قُلُْت ِالْبنِ ُعَمَر َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنَّ أَقَْواًما َيْزُعُمونَ أَنْ لَْيَس قََدٌر قَالَ ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه َعْن َيْحَيى ْبنِ َيْعَمَر قَا
ِمْنُه َبَراٌء َسِمْعُت ُعَمَر   ِمْنكُْم وَأَْنُتْمفََهلْ ِعْندََنا ِمْنُهْم أََحٌد قُلًْت الَ قَالَ فَأَْبِلغُْهْم َعنِّي إِذَا لَِقيَتُهمْ أَنَّ اْبَن ُعَمَر بََرأََ إِلَى اِهللا

لَْيِه َسْحَناءُ ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ َبْيَنا َنْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي أُنَاسٍ إِذْ َجاَء َرُجلٌ لَْيَس َع
ْي َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كََما َيجِْلُس أََحدَُنا ِفي َسفَرٍ َولَْيَس ِمْن أَْهلِ الَْبلَِد َيَتخَطَّى حَتَّى َورَِك فََجلََس َبْيَن َيَد

 اِإلْسالَُم أَنْ َتْشَهدَ الصَّالَِة ، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه َعلَى ُركْبََتْي َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َما اِإلْسالَُم قَالَ
 َوتُِتمَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اِهللا وَأَنْ ُتِقيمَ الصَّالَةَ َوُتؤِْتَي الزَّكَاةَ َوَتُحجَّ َوتَْعَتِمَر َوَتْغَتِسلَ ِمَن الَْجنَاَبِة أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوأَنَّ

  الُْوُضوَء َوَتُصوَم رََمَضانَ قَالَ فَإِنْ فََعلُْت َهذَا فَأََنا ُمْسِلٌم قَالَ نََعْم قَالَ َصَدقَْت
لَْيِه فَقَالَ ي الَْحِديِث َوقَالَ ِفي آخِرِِه فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَيَّ بِالرَُّجلِ فَطَلَْبَناُه فَلَْم َنقِْدْر َعَوذَكََر َباِق

وا َعْنُه فَوَالَِّذي َنفِْسي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهلْ َتْدُرونَ َمْن َهذَا َهذَا جِبْرِيلُ أََتاكُْم ُيَعلُِّمكُْم ِديَنكُْم فَُخذُ
  بَِيِدِه َما ُشبَِّه َعلَيَّ ُمْنذُ أََتانِي قَْبلَ مَرَِّتي َهِذِه َوَما َعَرفُْتُه َحتَّى وَلَّى

  إِْسنَاٌد ثَابٌِت َصحِيٌح أَخَْرَجُه ُمْسِلٌم بَِهذَا اِإلْسَناِد



  باب فضل احلج والعمرة
هِيَم ْبنِ َنْيرُوَز اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْرا -٢٧٠٩

ِلَعامَِنا َهذَا أَْم ِلَألَبدِ َنا َهِذِه َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َعْن ُسَراقَةَ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا ُعْمَرُت
  قَالَ الَ َبلْ ِلَألَبِد َدَخلَِت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة

  كُلُُّهْم ِثقَاٌت

َنا ُشْعَبةُ قَالَ َوَحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيدُ أَخَْبَر -٢٧١٠
اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَبِي َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َساِلمٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ أَْوسٍ َعْن أَبِي َرزِينٍ أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى 

  يُع الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ والَ الظَّْعَن قَالَ ُحجَّ َعْن أَبِيَك َواْعَتمِْرشَْيٌخ كَبٌِري أَْدَرَك اِإلْسالََم ، َوالَ َيْسَتِط
  كُلُُّهْم ِثقَاٌت
دَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َح -٢٧١١

 َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ اَألْخَنِسيِّ َعْن َجدَِّتِه ُحكَْيَمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت قَالَ
لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه َوَما تَأَخََّر أَو  وسلم َمْن أََهلَّ بَِحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة ِمَن الَْمْسجِدِ اَألقَْصى إِلَى الَْمْسجِدِ الْحََرامِ غُِفَر

  َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -٢٧١٢
َرسُولُ اِهللا صلى  نِ ُيحَنََّس َعْن َيحَْيى ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ اَألخَْنِسيِّ َعْن أُمِِّه َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت قَالَالرَّْحَمنِ ْب

  ْوَم وَلََدْتُه أُمُُّهاهللا عليه وسلم َمْن أَْحَرَم ِمْن َبْيِت الَْمقِْدسِ بَِحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة كَانَ ِمْن ذُُنوبِِه كَهَْيئَِتِه َي
الْفَْضلِ َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن -٢٧١٣

ْن أُمِِّه أُمِّ َحِكيمٍ بِْنِت أَُميَّةَ أَنََّها َسِمَعْت أُمَّ َسلََمةَ َزْوجَ إِْسحَاَق َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُسحَْيمٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َع
لَْمقِْدسِ غُِفَر النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َتقُولُ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أََهلَّ بَِحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة ِمْن َبْيِت ا

  لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
يُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َجرِيرِ ْبنِ َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْواسِِط -٢٧١٤

ي حَازِمٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا الَْحِكيمِ أَُبو ُسفَْيانَ الْخَُزاِعيُّ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعنِ اَألعَْمشِ َعْن أَبِ
  عليه وسلم قَالَ َمْن َحجَّ أَوِ اْعَتَمَر فَلَْم َيْرفُثْ َولَْم يَفُْسْق يََرَجَع كََهْيئَِتهِ َيْوَم َولََدْتُه أُمُُّه

، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن ِمْهَرانَ َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمكَْرمٍ  -٢٧١٥
قَالَ نََعْم الَْحجُّ  ِسريِيَن َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ِحطَّانَ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها سَأَلَِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى النَِّساِء جَِهاٌد

  َوالُْعْمرَةُ
ضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا ثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسعِيِد ْبنِ َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحجَّاجِ الَحدَّ -٢٧١٦

ِمنَِني قَالَْت قُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا َهلْ َعلَى اْبُن فُضَْيلٍ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤ
  النَِّساِء جِهَاٌد قَالَ َعلَْيهِنَّ جَِهاٌد الَ ِقتَالَ ِفيِه الَْحجُّ َوالُْعمْرَةُ

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن كَِثريٍ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْجَرَّاحِ الضَّرَّاُب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ غَاِلبٍ -٢٧١٧
يَضَتاِن َعلَى النَّاسِ كُلِّهِْم إِالَّ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَْحجُّ َوالُْعمَْرةُ فَرِ



نْ أَبَْوا فَلَْيخُْرُجوا إِلَى التَّنِْعيمِ ، ثُمَّ َيْدُخلُوَنَها ُمْحرِِمَني َواللَِّه َما َدَخلََها َرسُولُ اِهللا أَْهلَ َمكَّةَ فَإِنَّ ُعْمَرتَُهْم طََوافُُهْم فَإِ
  صلى اهللا عليه وسلم قَطٌّ إِالَّ حَاجا أَْو ُمْعَتمِرًا

َسعِيٍد أَُبو َيْحَيى الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُرْسُتَم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن -٢٧١٨
لُ اِهللا صلى اهللا عليه الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبَن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ قَالَ َرسُو

  اِن الَ َيضُرَُّك بِأَيِّهَِما َبَدأَْتوسلم الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ فَرِيَضَت
ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا  -٢٧١٩

  َعنِ الُْعْمَرِة قَْبلَ الَْحجِّ فَقَالَ َصالََتاِن الَ َيضُرَُّك بِأَيِّهَِما َبَدأَْتُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت ُسِئلَ 

نَ َوَعْبُد الَْمجِيدِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَّدِ ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُسلَْيَما -٢٧٢٠/١
َمَر كَانَ َيقُولُ لَْيسَ الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي َروَّاٍد َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ وَأَْخبََرنِي َناِفٌع َمْولَى اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعْبُن َعْبِد 

َسبِيالً فََمْن َزاَد بَْعَدُهَما َشْيئًا فَُهَو َخْيرٌ ِمْن َخلْقِ اِهللا أََحٌد إِالَّ َعلَْيِه َحجَّةٌ َوُعْمَرةٌ َواجَِبَتاِن َوَمنِ اْستَطَاَع إِلَى ذَِلكَ 
  َوَتطَوٌُّع قَالَ َولَْم أَْسَمْعُه َيقُولُ ِفي أَْهلِ َمكَّةَ َشْيئًا

اْسَتطَاَع إِلَْيِه  قَالَ اْبُن جُرَْيجٍ َوأُْخبِْرُت َعْن ِعكْرَِمةَ أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ قَالَ الُْعْمَرةُ َواجَِبةٌ كَُوُجوبِ الَْحجِّ َمنِ -٢٧٢٠/٢
  َسبِيالً

ي َيحَْيى َعْن َداُوَد َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن أَبِ -٢٧٢١
  بِ الَْحجِّ َوِهَي الَْحجُّ اَألْصغَُرِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الُْعْمَرةُ وَاجَِبةٌ كَُوجُو

زِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْحُموٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َي -٢٧٢٢
َشدَّاٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَْحجُّ اَألكَْبُر َيْوُم النَّْحرِ َوالَْحجُّ اَألصَْغُر  َحدَّثََنا َوْرقَاُء َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ

  الُْعْمرَةُ
َزةَ ا َيحَْيى ْبُن َحْمَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََن -٢٧٢٣

َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َداُوَد َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن أَبِيِه 
ِفيِه َوأَنَّ الُْعْمَرةَ الَْحجُّ اَألْصَغُر ، َوالَ يََمسُّ  عليه وسلم كََتَب إِلَى أَْهلِ الَْيَمنِ ِكتَاًبا َوَبَعثَ بِِه َمَع َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ

  الْقُْرآنَ إِالَّ طَاهٌِر

 الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْعالَِء أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٢٧٢٤
م َعنِ الصَّالَِة َحجَّاجٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ َسأَلَ َرُجلٌ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسل َعْن

  نْ تَْعَتِمَر َخْيرٌ لََكَوالزَّكَاِة َوالَْحجِّ أََواجٌِب ُهَو قَالَ َنَعْم فَسَأَلَُه َعنِ الُْعْمَرِة أََواجَِبةٌ ِهَي قَالَ الَ َوأَ
  ابِرٍََرَواُه َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َعْن َحجَّاجٍ وَاْبنِ جَُرْيجٍ َعنِ اْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن َجابِرٍ َمْوقُوفًا ِمْن قَْولِ َج

دَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َح -٢٧٢٥
 الُْمْنكَِدرِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن الصَّلِْت قَاالَ َجِميًعا َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ: ُسلَْيَمانَ ، قَالَ 

  لَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا الْعُْمَرةُ وَاجَِبةٌ قَالَ الَ َوأَنْ َتْعَتِمَر خَْيٌر لََكَعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُجالً َجاَء إِ
َعْن َحجَّاجٍ بِإِسَْناِدهِ  رٍَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب أْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْي -٢٧٢٦
  ِمثْلَُه



حِيمِ الَْبَرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَساِفرٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ -٢٧٢٧
ْن جَابِرٍ قَالَ قَالُوا ، َحدَّثََنا اْبُن ُعفَْيرٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَيُّوَب َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الُْمِغَريِة َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعَوَيْعقُوُب ْبُن ُسفَْيانَ 

  ٌر لََكقُلُْت َيا َرُسولَ اهللاِ الُْعْمَرةُ َواجَِبةٌ فَرِيضَُتَها كَفَرِيَضِة الَْحجِّ قَالَ الَ َوأَنْ َتْعَتِمَر خَْي
ْبُن إِْدرِيسَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمكَْرمِ ْبنِ َيْعقُوَب أَُبو الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا الُْحَسُني -٢٧٢٨

ِد َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْهَرانُ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِْبَراهِيَم َعنِ اَألسَْو
  قَالَ لََها ِفي ُعْمَرتَِها الِتي اْعَتمََرَتَها إِنََّما أَْجُرِك ِفي ُعْمرَِتِك َعلَى قَْدرِ َنفَقَِتِك

دَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعتَّابٍ أَُبو ُعثَْمانَ ، َح -٢٧٢٩
اَألْجرِ َعلَى قَْدرِ اْبنِ َعْوٍف َعنِ الْقَاِسمِ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها ِفي ُعْمرَِتَها إِنَّ لَِك ِمَن 

  َنصَبِِك َوَنفَقَِتِك
ُت َعطَاًء ِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيحَْيى قَالَ َسِمْعَحدَّثََنا َعْبُد ا -٢٧٣٠

  ُيَحدِّثُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ يُْمِسُك الُْمْعَتِمُر َعنِ التَّلْبَِيِة َحتَّى َيفَْتِتحَ الطََّواَف

ثََنا ُعَمُر ْبُن ثََنا َعْبُد الصََّمد ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سَوَّار ، َحدََّحدَّ -٢٧٣١
َحج قَالَ َيطُوف بِالْبَْيت سبًعا قَْيس َعْن َعطَاء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفيَمن َتَمتَّع بِالُْعْمَرة إِلَى الْ

  َوالَْمرْوَِةَوَيسَْعى َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة فَإِذَا كَانَ َيْوم النَّْحرِ طَاَف بِالَْبْيت َوْحَدُه والَ َيسَْعى َبْيَن الصَّفَا 
ْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َع -٢٧٣٢

فَلَمَّا كَاَنا بَِبْعضِ الطَّرِيقِ  الرَّْحَمنِ ْبُن َحْرَملَةَ قَالَ َسِمْعُت َسعِيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ قَالَ َحجَّ َعِليٌّ َوُعثَْمانُ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما
قَدِ اْرَتَحلَ فَاْرَتِحلُوا التََّمتُّعِ بِالُْعمَْرِة إِلَى الَْحجِّ فَِقيلَ ِلَعِليٍّ إِنَُّه قَدْ َنَهى َعنِ التََّمتُّعِ فَقَالَ إِذَا َرأَْيُتُموُه  َنَهى ُعثَْمانُ َعنِ

ْر أَنََّك تَْنَهى َعنِ التَّمَتُّعِ بِالُْعمَْرِة قَالَ َبلَى فَقَالَ لَُه فَلَبَّى َعِليٌّ َوأَْصَحاُبهُ بِالُْعمَْرِة َولَْم َيْنهَُهْم ُعثَْمانُ فَقَالَ َعِليٌّ أَلَمْ أُخَْب
  َعِليٌّ أَلَْم َتْسَمْع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتَمتََّع قَالَ بَلَى

دَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َح -٢٧٣٣
ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبنِ َحْرَملَةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ َحجَّ ُعثَْمانُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَْعضِ الطَّرِيقِ أُْخبَِر َعِليُّ 

 الُْعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ فَقَالَ َعِليٌّ َألْصَحابِِه إِذَا ارَْتَحلَ ُعثَْمانُ فَارَْتِحلُوا قَالَ فَأََهلَّ َوأَْصحَاُبُهَنَهى أَْصحَاَبُه َعنِ التََّمتُّعِ بِ
َرِة أَلَمْ َتْسَمْع َرُسولَ اهللاِ صلى ُعْمبُِعْمَرٍة فَلَْم ُيكَلِّْمُهْم ُعثَْمانُ فَقَالَ َعِليٌّ أَلَْم أُْخَبرْ أَنََّك َنهَْيَت أَْصحَاَبَك َعنِ التََّمتُّعِ بِالْ

  اهللا عليه وسلم َتمَتََّع قَالَ َبلَى قَالَ َسِعيٌد ، فَالَ أَْدرِي بَِما أََجاَبُه ُعثَْمانُ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهمَا
َمْرَوزِيُّ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الْ -٢٧٣٤

قَالَ َوَحدَّثََناهُ  -ًعا ُيوُنَس ْبَن ُعَبْيٍد َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَبَّْيَك بَِحجٍَّة َوُعْمَرٍة َم
  ى اهللا عليه وسلم قَالَ لَبَّْيكَ بَِحجٍَّة َوُعْمَرٍة َمعًاُحَمْيٌد َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صل

  قَالَ لََنا اْبُن َصاِعٍد َهذَا الَْحِديثُ كََتَبُه َمَعَنا مَُربٌَّع وَأَْصَحاُبُه ، ثُمَّ قَِدمُوا فَكَانَ ِفي فََواِئِدِهْم
ْزَهُر ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَ -٢٧٣٥

َن الَْحجِّ َوالُْعْمَرةِ َألنَّهُ أَبِي َخاِلٍد َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ إِنََّما َجَمَع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْي
  ُه لَْيَس بَِحاجٍّ َبْعَدهَاَعِلَم أَنَّ



  ماجاء يف شرب ماء زمزم
َنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َزكَرِيَّا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارِ ْبنِ الرَّيَّاِن ، َحدَّثَ -٢٧٣٦

َوِد قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَقَالَ لَُه ِمْن أَْيَن أَُبو زَِياٍد َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ اَألْس
بَّاسٍ قَالَ إِذَا شَرِْبتَ أََبا َع جِئَْت فَقَالَ َشرِْبُت ِمْن َزْمَزَم فَقَالَ لَهُ اْبُن َعبَّاسٍ أََشرِْبَت مِْنَها كََما َيْنبَِغي قَالَ َوكَْيَف ذَاَك َيا

للََّه فَإِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه ِمْنَها فَاْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ َواذْكُرِ اْسَم اِهللا َوَتنَفَّْس ثَالَثًا وََتَضلَّْع ِمْنَها فَإِذَا فََرغَْت فَاْحَمِد ا
  ُهمْ الَ يََتَضلَُّعونَ ِمْن َزْمَزَموسلم قَالَ آَيةُ َما بَْينَِنا َوَبْيَن الُْمَناِفِقَني إِنَّ

، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ -٢٧٣٧
ثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َنْحَوُه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ْبُن َزكَرِيَّا َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ اَألْسَوِد قَالَ َحدَّ

  وسلم
كْرَِمةَ ي الَْحكَُم َعْن ِعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس التُّْرقُِفيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ُعَمَر الَْعدَنِيُّ َحدَّثَنِ -٢٧٣٨

  َوِشفَاًء ِمْن كُلِّ َداٍءقَالَ كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ إِذَا َشرَِب ِمْن َزْمَزَم قَالَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِعلًْما َناِفًعا َورِْزقًا وَاِسًعا 

ِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحبِيبٍ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِهَشامِ ْبنِ َع -٢٧٣٩
لَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا الَْجارُوِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَا

شَرِْبَتُه َتْسَتشِْفي بِِه َشفَاَك اللَُّه َوإِنْ َشرِْبَتهُ ِلِشبَِعَك أَْشَبَعكَ اللَُّه بِِه َوإِنْ َشرِْبَتهُ عليه وسلم َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشرَِب لَهُ إِنْ 
  ِلقَطْعِ ظََمِئَك قَطََعُه اهللا َوِهَي َهْزَمةُ جِْبرِيلَ َوُسقَْيا اهللاِ إِْسَماعِيلَ

  ما جاء يف احلجر األسود
َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الُْمثَنَّى َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢٧٤٠

َوْجَهُه صُق َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيلْ
  َوَصْدَرُه بِالُْملَْتزَمِ

ْعِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو سَِعيٍد الُْج -٢٧٤١
َمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َسَجَد َعلَى اْبُن َيَماٍن َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ َعْن ِعكْرِ

  الَْحجَرِ

نِ ُجرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َربِيَعةَ َعنِ اْب -٢٧٤٢
 فَقُلُْت َواْبُن َعبَّاسٍ أََبا َسعِيٍد وَأََبا ُهَريَْرةَ َواْبَن ُعَمَر َوجَابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا إِذَا اْسَتلَُموا الَْحَجَر قَبَّلُوا أَْيِديَُهْم قَالَ رَأَْيُت

  فَقَالَ َواْبُن َعبَّاسٍ َحِسْبُتُه كَِثريًا
َماِديُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ أَْخبََرَنا إِْسرَائِيلُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرَّ -٢٧٤٣

الرُّكَْن الَْيَمانِيَّ ُمْسِلمِ ْبنِ ُهْرُمَز َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يُقَبِّلُ 
  َخدَُّه َعلَيِْه َوَيَضُع

  ما جاء يف أكل حلوم الصيد للمحرم
ْخبََرنِي َيْعقُوُب ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَ -٢٧٤٤

نِ َساِلمٍ أَنَّ َعْمًرا َموْلَى الُْمطَِّلبِ أَْخَبَرُهَما َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحْنطَبٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َوَيْحَيى ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْب



ْو ُيَصدُ ْم َتصِيُدوُه أََجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ صَْيِد الَْبرِّ لَكُمْ َحالَلٌ وَأَْنُتمْ ُحُرٌم َما لَ
  لَكُْم

ْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع أَْخبََرَنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن أَبِي َيْحَيى َعْن َع -٢٧٤٥
  الُْمطَِّلبِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

ُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ أَْحَمدُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيدَ ْبنِ اَألْعَمى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْب -٢٧٤٦
 ْبنِ َحْنطَبٍ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى َداُوَد ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا

  اهللا عليه وسلم َنْحوَُه
زِيزِ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا أَْشَهُب ْبُن َعْبدِ الَْع -٢٧٤٧

  نِ أَبِي َعْمرٍو َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َسِلَمةَ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهبِالَلٍ َعْن َعْمرِو ْب
ي َعْمرٍو َعْمرِو ْبنِ أَبِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ، َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن -٢٧٤٨

  َعْن َرُجلٍ ِمَن اَألْنصَارِ َعْن َجابِرٍ ْبُن َعْبدِ اِهللا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه
ْخبََرنِي َمْن َسِمَع نُ ْبُن بِالَلٍ أَقَالَ الشَّاِفِعيُّ َرِحَمُه اللَُّه اْبُن أَبِي َيْحَيى أَْحفَظُ ِمَن الدََّراَوْرِديِّ َوَمَع اْبنِ أَبِي َيْحَيى ُسلَْيَما

  ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْمرٍو َنْحَو َحدِيِث اْبنِ أَبِي َيحَْيى

ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعْن َيْحَيى -٢٧٤٩
 أَْصَحابِي وَلَْم نِ أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَبِي قََتاَدةَ قَالَ خََرْجُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َزَمَن الُْحَديْبَِيِة فَأَْحَرَماِهللا ْب

ه وسلم َوذَكَْرتُ أَنِّي لَمْ أَكُْن أُْحرِْم فَرَأَْيُت ِحمَاًرا فََحَملُْت َعلَْيِه فَاصْطَْدُتُه فَذَكَْرُت شَأَْنُه لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا علي
ْنهُ ِحَني أَخَْبْرُتُه أَنِّي أَْحرَْمُت وأَنِّي إِنََّما اصْطَْدُتهُ لََك فَأََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَْصحَاَبُه فَأَكَلُوا َولَمْ َيأْكُلْ ِم

  اصْطَْدُتُه لَُه
لََك َوقَْولُُه َولَْم َيأْكُلْ ِمْنُه الَ أَْعلَُم أََحًدا ذَكََرُه ِفي َهذَا الَْحِديِث غَْيَر َمْعَمرٍ َوُهَو ُمَواِفٌق قَالَ لََنا أَُبو َبكْرٍ قَْولُُه اْصطَْدُتُه 

  ِلَما ُروَِي َعْن ُعثَْمانَ

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ : سُّلَِميُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ َوأَْحَمدُ ْبُن ُيوُسَف ال -٢٧٥٠
ْعَتَمَر َمَع ُعثَْمانَ ِفي َركْبٍ أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ حَاِطبٍ َعْن أَبِيِه أَنَُّه ا

ِه َوأَبِي أَنْ َيأْكُلَ فَقَالَ لَُه َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ أََنأْكُلُ ِممَّا لَْسَت ِمْنُه آِكالً فَقَالَ إِنِّي لَْسُت ِفي فَأُْهِدَي لَُه طَاِئٌر فَأََمَرُهمْ بِأَكِْل
  ذَاكُْم ِمثْلَكُْم إِنََّما اْصِطيدَ ِلي َوأُِميَت بِاْسمِ

  باب ابتغاء فضل اهللا يف احلج
ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِيادٍ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد -٢٧٥١

كْرِي ِفي َهذَا الَْوْجِه َوإِنَّ ُجلٌ أََُحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن الُْمسَيَّبِ الْكَاِهِليُّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ التَّيِْميِّ قَالَ قُلُْت ِالْبنِ ُعَمَر إِنِّي َر
مِثْلَ الَِّذي سَأَلْتَنِي َناًسا َيقُولُونَ إِنَُّه الَ َحجَّ لََك فَقَالَ اْبُن ُعَمَر َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلَُه 

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم } َتْبَتغُوا فَْضالً ِمْن َربِّكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ{فََسكََت حَتَّى نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ 
  إِنَّ لََك َحجا



ُن َيةَ ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوِ -٢٧٥٢
، يِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحَْوُه الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ التَّْيِميِّ قَالَ قُلُْت ِالْبنِ ُعَمَر إِنَّا قَْوٌم ُنكْرِي ، ثُمَّ ذَكََر َعنِ النَّبِ

  َوقَالَ أَنُْتْم ُحجَّاٌج
ثََنا يَزِيُد الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الَْعالَِء ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّ -٢٧٥٣

  َرُجلٍ ِمْن َبنِي تَْيمِ اِهللا َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه
َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، : ِخدَاشٍ ، َوَيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن -٢٧٥٤

َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعمَّْن َحلََق  -َيْعنِي اْبَن َزاذَانَ  -َحدَّثََنا َمْنصُورٌ 
  أَنْ َيرِْمَي فَجََعلَ َيقُولُ الَ َحَرجَ الَ حََرج قَْبلَ أَنْ َيذَْبَح أَْو ذََبَح قَْبلَ

لَْعالَِء ْبنِ الُْمَسيَّبِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ ا -٢٧٥٥
  قُلُْت ِالْبنِ ُعَمَر فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَ الَْحِديِث اَألوَّلِ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َتْيمِ اِهللا قَالَ 

لَْحَسُن ْبُن َعْمرٍو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ا -٢٧٥٦
ْم َتطُوفُونَ بِالَْبْيِت َوتَأُْتونَ ِميُّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ التَّْيِميِّ قَالَ قُلُْت ِالْبنِ ُعَمَر إِنَّا قَْوٌم ُنكْرِي فََهلْ لََنا من َحجٌّ قَالَ أَلَْسُتالْفُقَْي

إِلَى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَسَأَلَُه َعنِ  الُْمَعرََّف َوَتْرُمونَ الْجِمَاَر وََتْحِلقُونَ ُرؤوَسكُْم قُلَْنا َبلَى قَالَ َجاَء َرُجلٌ
فَقَالَ أَنُْتمْ } لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناحٌ أَنْ َتْبَتغُوا فَْضالً ِمْن َربِّكُْم{الَِّذي سَأَلْتَنِي فَلَْم ُيجِْبُه َحتَّى َنَزلَ َعلَْيِه جِْبرِيلُ بَِهِذِه اآلَيِة 

  ُحجَّاٌج
ثََنا ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدََّحدَّثََنا الْ -٢٧٥٧

  ورَةٌُسفَْيانُ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَُراُه َرفََعُه قَالَ الَ َيقُولَنَّ أََحُدكُمْ إِنِّي َصُر

َنا ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا طَاِهُر ْبُن خَاِلِد ْبنِ نِزَارٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَ -٢٧٥٨
  سلم َنَهى أَنْ ُيقَالَ ِللُْمْسِلمِ َصُرورَةٌَعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و

ُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا زَْيُد ْب -٢٧٥٩
اِمرٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ َيقُولُ َسمِْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ َحدَّثَنِي ُسلَْيُم ْبُن َع

أَالَ َتْسَمُعونَ قَالَ َرُجلٌ  َيقُولُ َوُهَو َيْخطُُب النَّاَس َعلَى َناقَِتِه الَْجْدَعاِء ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ فََتطَاَولَ ِفي غَْرزِ الرَّْحلِ فَقَالَ
فقَالَ أَِطيعُوا رَبَّكُْم َوَصلُّوا خَْمَسكُْم َوأَدُّوا َزكَاةَ أَمَْواِلكُْم َوُصومُوا َشْهرَكُْم  -أَْو َما ُترِيُد  -الْقَْومِ َما َتقُولُ ِمْن آِخرِ 

  َوأَِطيعُوا ذَا أَْمرِكُْم َتْدُخلُوا َجنَّةَ َربِّكُْم
  دِيثَ قَالَ َسِمْعُتُه وَأََنا اْبُن ثَالَِثَني َسنَةًقُلُْت َألبِي أَُماَمةَ مُْنذُ كَْم َسِمْعَت َهذَا الَْح

  ما جاء يف إحرام املرأة
: َمْخلٍَد ، قَاالَ  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َجرِيرِ ْبنِ َجَبلَةَ َوَحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن -٢٧٦٠

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو الْجََملِ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ : الَِعبِ ْبنِ َحبَّانَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُم
  حََراٌم إِالَّ ِفي َوْجهِهَاْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى الَْمْرأَةِ إِ

سَّانَ َعْن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْعِث ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن ِهَشامِ ْبنِ َح -٢٧٦١
  ِفي َوْجهَِها َوإِحَْراُم الرَُّجلِ ِفي رَأْسِِه اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِْحَراُم الَْمْرأَِة



ْبُن أَبِي زَِياٍد َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمُدونُ ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َحدَّثَنِي َيزِيُد  -٢٧٦٢
َع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَنْحُن ُمْحرِمَاٌت فَإِذَا لَقِيَنا الرُّكَْبانَ َسدَلَْنا ُمَجاِهٍد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُنَّا َنخُْرُج َم

  الثَّْوَب َعلَى ُوُجوِهَنا َسْدالً
ْبنِ أَبِي زَِياٍد َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ َعْن يَزِيَد -٢٧٦٣

ْرَسلَْنا ثَِيابََنا ِمْن فَْوقِ ُمَجاِهٍد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُنَّا َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم وََنْحُن ُمْحرُِمونَ فَإِذَا لَقِيَنا الرَّاكُْب أَ
  ُرُؤوِسَنا َعلَى ُوُجوِهَنا فَإِذَا َجاَوْزَنا َرفَْعَناهَا

  ُن ُعَيْينَةََخالَفَُه اْب

بِي زِيَاٍد َعْن ُمَجاِهدٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَ -٢٧٦٤
وََنْحُن ُمْحرَِماٌت فََيُمرُّ بَِنا الرَّكُْب فََتْسِدلُ الَْمرْأَةُ قَالَ قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ كُنَّا َنكُونُ َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الثَّْوَب ِمْن فَْوقِ رَأِْسَها َعلَى َوجْهِهَا
الصَّبَّاحِ ،  ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد َوَجَماَعةٌ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد -٢٧٦٥

جَُبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ ْبُن ُحَمْيدٍ َحدَّثَنِي مَْنُصوُر ْبُن الُْمْعَتِمرِ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ 
يه وسلم أَنْ ُيكَفََّن ِفي ثَْوَبْيِه َوُيَغسَّلَ ، َوالَ ُيغَطَّى َوْجُههُ َوقََصْت بَِرُجلٍ َناقَُتُه َوُهَو ُمْحرٌِم فََماَت فَأََمَر النَّبِيّ صلى اهللا عل

  ، َوالَ َيَمسُّ ِطيًبا فَإِنَُّه ُيبَْعثُ َيْوَم الْقَِياَمِة ُملَبِّيًا
ُق َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَر -٢٧٦٦

  َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ لَْيَس َعلَى النَِّساِء رََملٌ بِالَْبْيِت ، َوالَ َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْروَِة
ثََنا أَُبو َداُودَ الَْحفَرِيُّ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إَِهابٍ ، َحدَّ -٢٧٦٧

يُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الَْحفَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِ
   َتصَْعُد الْمَْرأَةُ فَْوَق الصَّفَا َوالَْمرَْوِة ، َوالَ َتْرفَعُ َصوَْتَها بِالتَّلْبِيَِةَناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ الَ

  َوقَالَ اْبُن ُبْهلُولٍ الَ َتْصَعُد الَْمرْأَةُ َعلَى الصَّفَا ، َوالَ َعلَى الَْمرَْوِة َولَمْ َيزِْد َعلَى َهذَا

َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا : رِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبو -٢٧٦٨
، َوالَ َبْيَن الصَّفَا ْعٌى بِالَْبْيِت اْبُن جَُرْيجٍ أَخَْبرَنِي ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه قَالَ لَْيَس َعلَى النَِّساِء َس

  َوالَْمْروَِة
  باب ما ُيفعل باحملرم إذا مات

ا ُعَمُر ْبُن َعاِمرٍ َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الَورَّاُق ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا َساِلُم ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََن -٢٧٦٩
ذَِلكَ يدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجالً َخرَّ َعْن َراِحلَِتِه غََداةَ َعَرفَةَ َوُهَو ُمْحرٌِم فََماَت فَذُِكَر َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َسِع

إِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمةِ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ َوكَفِّنُوُه ِفي ثَوَْبْيِه ، َوالَ ُتَغطُّوا َوْجَهُه فَ
  ُملَبًِّيا

َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َعْبِد َربِِّه ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ،  -٢٧٧٠
  نِ ِدينَارٍ بِإِْسَناِدهِ َنحَْوُه َوقَالَ ، َوالَ ُتَخمِّرُوا رأْسَُهَسِمْعُت قَْيَس ْبَن سَْعٍد ُيَحدِّثُ َعْن َعْمرِو ْب

و َسعِيَد ْبَن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى َسِمْعُت ُسفَْيانَ َيقُولُ َسِمَع َعْمٌر -٢٧٧١



َسِمَعُه َيقُولُ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي سَفَرٍ فََخرَّ َرُجلٌ َعْن َبِعريِِه فََماَت َوُهوَ ُجَبْيرٍ ُيخْبُِر َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
لََّه َيْبَعثُُه َيْومَ َسُه فَإِنَّ الُمْحرٌِم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ َواْدِفُنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، َوالَ ُتَخمُِّروا رأْ

  الِْقَياَمةِ ُيهِلْ

مٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ السَّْرَخِسيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِص -٢٧٧٢
  عليه وسلم ِفي الُْمْحرِمِ َيُموُت قَالَ َخمُِّروُهْم ، َوالَ َتشَبَُّهوا بِالْيَُهوِدَعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا 

  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ السَّوِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ السَّْرَخِسيُّ ِمثْلَه -٢٧٧٣
َصاِعٍد َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ َسعِيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قُرَِئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد ْبنِ  -٢٧٧٤

َن جَُبْيرٍ أَْخَبَرهُ ينَارٍ أَنَّ سَِعيَد ْبَحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي رَوَّاٍد َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ قَالَ َأَْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن ِد
ِه فَُوِقَص َوقًْصا أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه قَالَ أَقَْبلَ َرُجلٌ َحَراٌم َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََخرَّ ِمْن فَْوقِ َبعِريِ

ُسوهُ ثَْوَبْيِه ، َوالَ ُتَخمُِّروا َرأَْسُه فَإِنَّهُ َيأِْتي َيْومَ فََماَت فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ َوأَلْبِ
  الِْقَياَمةِ ُيلَبِّي

  بَْيرٍ أَْيَن َخرَّ الرَُّجلُ قَالَ الَقَالَ َوَحدَّثََنا َعْبدُ الَْمجِيِد َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ قَالَ سَأَلُْت َعْمَرو ْبَن ِدينَارٍ َهلْ أَخَْبَرَك َسعِيُد ْبُن ُج

َحدَّثََنا عَْبُد  قُرَِئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ أَُبو ُعبَْيِد اِهللا َسعِيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، -٢٧٧٥
  ِديِث َعْمرٍو إِيَّاَي َعْنُهالَْمجِيِد َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ قَالَ وَأَْخبََرنِي أَُبو الزَُّبْيرِ َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ِمثْلَ َح
  قَالَ اْبُن َصاِعٍد َوكَذَِلَك رََواُه الْبُْرسَانِيُّ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ بِاِإلْسنَاَدْينِ َجِميعًا

ْبنِ ِغَياٍث َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َحفْصِ -٢٧٧٦
  بَّهُوا بِالَْيُهوِدُجرَْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخمُِّرو وُجوْه ُموَتاكُْم ، َوالَ َتَش

يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِل -٢٧٧٧
اهللا عليه وسلم فََخرَّ  َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ أَقَْبلَ َرُجلٌ حََراٌم َيتَْبُع َرسُولَ اهللا صلى

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ وَأَلْبِسُوُه ثَوَْبْينِ ، َوالَ ُتَخمُِّروا  َعْن َبِعريِِه فَُوقَص َوقًْصا فََماَت
  رَأَْسُه فَإِنَُّه يَأِْتي َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبِّيًا

اِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ أَْخبََرنِي أَُبو الزَُّبْيرِ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َع -٢٧٧٨
  َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ مِثْلَ َحِديِث َعْمرٍو إِيَّاَي

ُد ْبُن الَْحَسنِ مََّحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِهَشامٍ الَْمرَْوُروِذيُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٢٧٧٩
لى اهللا عليه وسلم َمنْ الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعاِئذٌ الُْمكِْتُب َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي رََباحٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا ص

  يلَ لَهُ اْدُخلِ الَْجنَّةََماَت ِفي َهذَا الَْوْجِه ِمْن َحاجٍّ أَْو ُمْعَتِمرٍ لَْم ُيعَْرْض وَلَْم ُيحَاَسْب َوِق

  ما جاء يف احملرم يؤذيه قمل رأسه
َهاُرونَ َعْن َوْرقَاَء ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن  -٢٧٨٠

قَالَ ُمَجاِهٌد َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي لَْيلَى َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا  ُعَمَر َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ قَالَ
يه وسلم صلى اهللا عل عليه وسلم َرآُه َوقَْملُُه َيْسقُطُ َعلَى َوْجهِِه فَقَالَ أَُيؤْذِيَك َهَوامَُّك قَالَ َنَعْم قَالَ فَأََمَرهُ َرسُولُ اِهللا



كَّةَ فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى الِْفْدَيةَ أن َيْحِلَق َوُهَو بِالُْحدَْيبَِيِة وَلَْم ُيَبيِّْن لَُهْم أَنَُّهمْ َيِحلُّونَ بَِها َوُهْم َعلَى طََمعٍ أَنْ َيْدُخلُوا َم
  ِة َمَساِكَني أَْو ُيْهِدي َشاةً أَْو َيُصوَم ثَالَثَةَ أَيَّامٍفَأََمَرُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيطِْعَم فََرقًا َبْيَن ِستَّ

َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الِْمصْرِيُّ َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، قَاالَ  -٢٧٨١
كَْعبِ دَّثََنا الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن أَيُّوَب َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َح

َرأِْسَك فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ َمرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيوِقُد َتْحَت ِقْدرٍ لَُه فَقَالَ أَُيْؤذِيَك َهَوامُّ 
  اهللا عليه وسلم أَنْ َيْحِلَق وََيُصوَم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ أَْو ُيطِْعَم فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساِكَني أَْو َيْنُسَك

  اآليَةَ} ِهفََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيًضا أَوْ بِِه أَذًى ِمْن َرأِْس{قَالَ ُسفَْيانُ فَنََزلَِت َهِذهِ اآلَيةُ 
َنا ُيوُسفُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الِْمصْرِيُّ َوأَُبو عَْبِد اِهللا الْفَارِِسيُّ وَأَُبو َعْبِد اِهللا اُألُبلِّيُّ قَالُوا ، َحدَّثَ -٢٧٨٢

ِلُم ْبُن خَاِلٍد الزَّْنجِيُّ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَِثريٍ كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَبِي َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمْس
عليه وسلم َرآهُ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي لَْيلَى َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا 

نَُّهمْ َيِحلُّونَ هِِه فَقَالَ أَُيؤِْذيَك هََوامَُّك قَالَ َنَعْم فَأََمَرُه أَنْ َيْحِلَق َوُهَو بِالُْحدَْيبَِيِة وَلَْم ُيَبيِّْن لَُهْم أََوقَْملُُه َيَتَساقَطُ َعلَى َوْج
 صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيطِْعَم فََرقًا َبْينَ بَِها َوُهْم َعلَى طََمعٍ أَنْ َيْدُخلُوا َمكَّةَ فَأَنَْزلَ اللَُّه تََعالَى الِْفْدَيةَ فَأََمَرهُ َرسُولُ اِهللا

  ِستَِّة َمَساِكَني أَوْ ُيْهِدي َشاةً أَوْ َيُصوَم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ
َنا زَُهْيُر ْبُن َعبَّادٍ ثََحدَّثََني أَُبو َعْبِد اِهللا ْبُن الُْمْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا طَاِهُر ْبُن ِعيَسى ْبنِ إِْسَحاَق التَِّميِميُّ ، َحدَّ -٢٧٨٣

ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ ْبُن َماَهانَ َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ وَأَيُّوَب َوَسْيٍف َعْن ُمَجاِهٍد َع
اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيوِقُد َتْحَت ِقْدرٍ لَُه َوُهَو بِالُْحدَْيبَِيِة فَقَالَ لَْيلَى َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ َمرَّ بِِه َرُسولُ اهللاِ صلى 

فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيًضا {َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَُيؤِْذيَك َهَوامُّ َرأِْسَك قَالَ نََعْم قَالَ اْحِلْق فَأُْنزِلَْت َهِذِه اآلَيةُ 
قَالَ فَالصَِّياُم ثَالَثَةُ أَيَّامٍ وَالصََّدقَةُ فََرٌق َبْيَن ِستَِّة َمَساِكنيَ } ِسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍكأَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأْ
  َوالنُُّسُك َشاةٌ

دَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َح -٢٧٨٤
لِّ شََعَرٍة َوبِأَْعالََها ِهْنٍد َعْن َعاِمرٍ َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بِِه َولَُه َوفَْرةٌ وَبِأَْصلِ كُ

بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ َهذَا َألذًى أَمََعَك ُنُسٌك قَالَ الَ قَالَ فَإِنْ ِشئَْت فَُصْم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ قَْملَةٌ أَْو ُصَؤاٌب فَقَالَ لَهُ النَّ
  أَْو أَطِْعمْ ثَالَثَةَ آُصعٍ ِمْن َتْمرٍ َبْيَن كُلِّ ِمْسِكيَنْينِ َصاٌع

  باب جامع يف احلج
وَإِْبَراِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ  -٢٧٨٥

ْحرِمِ ُيقَلِّمُ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الُْم الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ الْمَُزنِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن اَألْشَعِث َعْن َعطَاٍء َعنِ
  أَظْفَاَرُه قَالَ ُيطِْعُم َعْن كُلِّ كَفٍّ َصاًعا ِمْن طََعامٍ

َنا َزكَرِيَّا ْبُن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبَر -٢٧٨٦
هِْم فَأََمَرُهمْ نَ اَألْحَولِ أَنَُّه َسِمَع طَاُووًسا ُيَحدِّثُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاُس َيْنِفُرونَ ِمْن ِمًنى إِلَى َوْجهَِعْن ُسلَْيَما

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيكُونَ آِخَر عَْهِدِهْم بِالْبَْيِت َوَرخََّص لِلَْحاِئضِ
السَّرِيِّ ، ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ الُْختَِّليُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي  َحدَّثََنا -٢٧٨٧



بِي َنجِيحٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ابن إِسَْراِئْيلْ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي زَِياٍد َعْن ابن أَ
  َرفََع الَْحِديثَ قَالَ َمْن أَكَلَ ِكَراَء ُبيُوِت َمكَّةَ أَكَلَ نَارًا

مَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َنا ُمَحَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثَ -٢٧٨٨
  ريُ َيْعنِي َحَصى الْجِمَارَِعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت إِنََّما جُِعلَ الَْحَصى ِلُيْحَصى بِِه التَّكْبِ

اَألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن سَِناٍن َعْن َزْيدِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى -٢٧٨٩
قُلَْنا َيا َرُسولَ اِهللا َهِذهِ ْبنِ أَبِي أُنَْيَسةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعنِ اْبنٍ َألبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ 

  َها أَمْثَالَ الْجِبَالِرَْمى بَِها كُلَّ َعامٍ فََنْحَتِسُب أَنََّها َتنْقُُص فَقَالَ إِنَُّه َما ُتقَْبلُ مِْنَها ُرِفَع َولَْوالَ ذَِلَك لََرأَْيَتالْجَِماُر الَِّتي ُي

ا أَُبو َمْرَوانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الْعَِتيُق ، َحدَّثََن -٢٧٩٠
أََحُدكُمْ َحجَّهُ  اللَّيِْثيُّ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا قََضى

  أَْعظَُم َألْجرِِه فَلُْيَعجِّلِ الرِّْحلَةَ إِلَى أَْهِلِه فَإِنَُّه
َحدَّثََنا َعِتيُق ْبُن : الَ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَْمرَْوزِيُّ وَأَْحَمُد ْبُن الْوَِليِد ْبنِ أََبانَ ، قَا -٢٧٩١

الْمُْنِذرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ  َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْمُْنِذرِ ْبنِ ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ
  كَاَنْت ِحجَارَةًَرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا قَِدَم أََحدُكُْم ِمْن َسفَرٍ فَلُْيْهِد إِلَى أَْهِلِه َولْيُطْرِفُْهْم َولَْو 

، َحدَّثََنا َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِْبَراهِيَم وَإِْبَراِهيُم ْبُن ُمنِْقِذ َوَوفَاُء ْبُن ُسَهْيلٍ قَالُوا  َحدَّثََنا أَُبو -٢٧٩٢
ْبنِ املَُسيَّبِ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ  اْبُن َوْهبٍ قَالَ أَْخبََرنِي َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت ُيوُنَس ْبَن يُوُسَف َعْن َسِعيِد

َعَرفَةَ َوإِنَُّه لََيْدُنو َعزَّ  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما ِمْن َيْومٍ أَكْثََر أَنْ ُيْعِتَق اللَُّه ِفيِه َعْبًدا ِمَن النَّارِ ِمْن َيْومِ
  ا أََراَد هَُؤالَِءَوَجلَّ ، ثُمَّ ُيَباِهي بِهُِم الَْمالَِئكَةَ َيقُولُ َم

 ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربِ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر -٢٧٩٣
َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ أَْرَبَعةٌ الَ  الرَّْحَمنِ ْبنِ َسِعيٍد الَْمْخُزوِميُّ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِِّه أَنَّ

ْرحٍ فَأَمَّا الْحَُويْرِثُ فَقََتلَُه أَُؤمِّنُُهْم ِفي ِحلٍّ ، َوالَ َحَرمٍ الْحَُوْيرِثُ ْبُن ُنقَْيذ َوُمقِيٌس َوِهالَلُ ْبُن خَطَلٍ َوَعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َس
بِي َسْرحٍ فَاْسَتأَْمَن لَُه ُعثَْمانُ ا ُمِقيٌس فَقََتلَُه اْبُن َعمٍّ لَُه لَحَّا َوأَمَّا ِهالَلُ ْبُن َخطَلٍ فَقََتلَه الزُّبَْيُر َوأَمَّا َعْبدُ اِهللا ْبُن أََعِليٌّ َوأَمَّ

َياِن بِهَِجاِء َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قُِتلَْت ْبُن َعفَّانَ َوكَانَ أََخاُه ِمَن الرََّضاَعِة َوقَْينََتْينِ كَاَنَتا ِلَمقِيسٍ ُتغَنِّ
  إَِحَداُهَما َوأَفْلََتِت اُألْخَرى فَأَْسلََمْت

ثَنِي ْبُن ُعثَْمانَ َحدََّحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن الُْحبَابِ َحدَّثَنِي ُعَمُر  -٢٧٩٤
َبُر أََنا أَْو أَْنَت قَالَ َجدِّي َعْن أَبِيهِ َسِعيٍد َوكَانَ ُيَسمَّى الصِّْرَم فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْنتَ َسِعيٌد فَأَيَُّنا أَكْ

  أََنا أَقَْدُم ِمْنَك وَأَْنَت أَكَْبُر َوَخْيٌر مِنِّي
ِهللا اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد  -٢٧٩٥

صلى اهللا عليه وسلم  ْبُن ِعيَسى ْبنِ َبِحريٍ َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي ُمحَمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا
  َيِصلُ إِلَى الَْحجِّ أََحٌد ُحجُّوا قَْبلَ أَنْ الَ َتُحجُّوا ِقيلَ َما َشأْنُ الَْحجِّ قَالَ َتقُْعدُ أَْعرَاُبَها َعلَى أَذْنَابِ أَوِْدَيِتَها ، فَالَ



  كتاب البيوع
، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ َوَجدِّي َوُشجَاُع ْبُن َمْخلٍَد قَالُوا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -٢٧٩٦

َبْيٍد قَالَ أُِتَي َرسُولُ اهللاِ َعْبُد اهللاِ ْبُن الُْمبَاَرِك َعْن َسِعيدِ ْبنِ َيزِيَد َعْن َخاِلدِ ْبنِ أَبِي ِعْمَرانَ َعْن َحَنشٍ َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُع
فَقَالَ  -أَْو بِِتْسَعِة َدنَانَِري  - عليه وسلم َعاَم َخْيَبَر بِِقالََدٍة ِفيَها خََرٌز ُمَغلّفَةٌ بِذََهبٍ فَاْبَتاَعَها َرُجلٌ بَِسْبَعِة َدَنانَِري صلى اهللا

  فَقَالَ الَ حَتَّى ُتَميِّزَ َبْيَنُهمَا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ حَتَّى ُتَميَِّز َبْيَنُهَما فَقَالَ إِنََّما أََرْدتُ الِْحَجاَرةَ
ُحَمْيِد ْبنِ َهانِئٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ َعْن أَبِي هَانِئٍ  -٢٧٩٧

أُِتيَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِِقالََدٍة ِفيَها ذََهٌب َوخََرٌز فَأََمرَ  َعْن َعِليِّ ْبنِ َرَباحٍ َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ
  بِالذََّهبِ فَنُزَِع َوْحَدُه َوقَالَ الذََّهبُ بِالذََّهبِ َوْزًنا بَِوزٍْن

َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الزَّيَّاِت ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، -٢٧٩٨
ثََنا الْقَاِسُم ْبَن يَزِيَد َعْن ُسفَْيانَ ، َوَحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّ

ِديَنةَ حٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَِثريٍ َعْن أَبِي الِْمْنهَالِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِدَم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَْمَعنِ اْبنِ أَبِي َنجِي
  َوُهْم ُيْسِلُمونَ ِفي الثَِّمارِ فَقَالَ أَْسِلُموا ِفي الثَِّمارِ ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ إِلَى أََجلٍ َمْعلُومٍ

  ُن َمْهِديٍّ السَّنََتْينِ َوالثَّالَثَ فَقَالَ َسلُِّموا ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ َوَوْزٍن َمْعلُومٍَوقَالَ اْب
َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ رَاِشٍد ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٢٧٩٩

اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِدَم  ْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَِثريٍ َعْن أَبِي الْمِْنَهالِ َعنِالنَّ
نِ فَقَالَ َمْن أَْسلََف فَلُْيْسِلْف ِفي كَْيلٍ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمِديَنةَ َوُهْم ُيْسِلفُونَ ِفي الَتَمرِ السََّنةَ َوالسَّنََتْي

  َمْعلُومٍ َوَوْزٍن َمْعلُومٍ َوأََجلٍ َمْعلُومٍ لَفْظُ النَّْيَسابُورِيِّ
كَْيلٍ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى أََجلٍ ُمسَمى َو -أَوِ النَّْخلِ  -َوقَالَ الَْمَحاِمِليُّ ِفي الطََّعامِ وَالتَمرِ 

  َمْعلُومٍ

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو َرْوقٍ الْهِزَّانِيُّ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َرْوحٍ اَألْهوَازِيُّ ، -٢٨٠٠
َعْن أَبِي الِْمْنهَالِ قَالَ َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ قَِدَم َرُسولُ ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ سَِمَع َعْبَد اِهللا ْبَن كَِثريٍ ُيَحدِّثُ 

ْيلٍ َمْعلُومٍ أَْو َوْزٍن اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهْم ُيْسِلفُونَ ِفي الَتَمرِ السََّنَتْينِ وَالثَّالَِث فَقَالَ َمْن أَْسلََف فَلُْيْسِلْف ِفي كَ
  لُومٍَمْعلُومٍ إِلَى أََجلٍ َمْع

ُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ الْفَزَارِيُّ أَُبو طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن ِهَشامٍ أَ -٢٨٠١
ُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعنِ اْبنِ إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراهِيَم َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُو

عليه وسلم الَْمِديَنةَ أَبِي َنجِيحٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَِثريٍ َعْن أَبِي الِْمنَْهالِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِدَم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا 
  الَْعاَم وَالَْعاَمْينِ فَقَالَ َمْن أََسلََف ِفي َتَمرٍ فَلُْيْسِلْف ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ َوَوْزٍن َمْعلُومٍ َوالنَّاُس ُيْسِلُمونَ ِفي الَتَمرِ

َمانُ ْبنُ ثََنا ُسلَْيَحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ْبُن الُْمهَْتِدي بِاهللا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الْقُدُّوسِ ، َحدَّ -٢٨٠٢
جِيحٍ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ كَِثريٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ ْبُن ُمَعتِّبٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َن

يه وسلم املَِدْيَنة وَُهْم ُيْسِلفُونَ ِفي الثَِّمارِ ِفي السََّنَتْينِ أَبِي الِْمنَْهالِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِدَم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عل
  َوالثَّالَِث فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْسِلفُوا ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ َوَوْزٍن َمْعلُومٍ َوأََجلٍ َمْعلُومٍ



ُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ زَْيٍد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٨٠٣
ليه وسلم قَالَ َمنِ َعيَّاشٍ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َمرَْيَم َعْن َمكُْحولٍ َرفََع الَْحِديثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا ع

  لَمْ َيَرُه فَُهَو بِالِْخَيارِ إِذَا َرآُه إِنْ َشاَء أََخذَُه َوإِنْ َشاَء َتَركَُه اشَْتَرى َشيْئًا
  وَأَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َمرَْيَم ضَِعيٌف، َهذَا ُمْرَسلٌ 
ا ُهَشْيٌم أَْخبََرَنا يُوُنُس َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َحدَّثََن -٢٨٠٤/١

  َوإِْسَماعِيلَ ْبنِ َساِلمٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ َوُمِغَريةَ َعْن إِبَْراهِيَم ِمثْلَُه َسَواًء
ْن َعلَى َما َوَصفَُه لَُه فَقَْد قَالَ ُهَشْيٌم َوأَخَْبَرَنا يُوُنُس َواْبُن َعْوٍن َعنِ اْبنِ ِسريِيَن أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِذَا لَْم َيكُ -٢٨٠٤/٢
  لَزِمَُه

  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َمْحُموِد ْبنِ خُرََّزاذَ الْقَاِضي اَألهَْوازِيُّ ، -٢٨٠٥

ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َوْهبٌ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُموَسى َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا َداِهُر ْبُن نُوحٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر
َشيْئًا لَمْ َيَرُه فَُهَو الَْيْشكُرِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمنِ اْشتََرى 

  بِالِْخيَارِ إِذَا َرآُه
  فُضَْيلُ ْبُن ِعيَاضٍ َعْن ِهَشامٍ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِِمثْلَُه قَالَ ُعَمُر َوأَْخبََرنِي

رَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى أَبِي ُهقَالَ ُعَمُر َوأَْخبََرنِي الْقَاِسُم ْبُن الَْحكَمِ َعْن أَبِي حَنِيفَةَ َعنِ الَْهيْثَمِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن َعْن 
  اهللا عليه وسلم بِِمثْلَُه

نََّما ُيْرَوى َعنِ اْبنِ سِريِيَن ِمْن ُعَمُر ْبُن إِْبَراهِيَم ُيقَالُ لَُه الْكُْرِديُّ َيَضُع اَألَحادِيثَ َوَهذَا َباِطلٌ الَ َيِصحُّ لَْم َيرْوِه غَْيُرُه وَإِ
  قَْوِلِه

رٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى الَْخشَّابُ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٢٨٠٦
احٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوَعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَب، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر  -َيْعنِي اْبَن ُموَسى  -أَخَْبَرَنا أَُبو ُمَعْيٍد َعْن ُسلَْيَمانَ 

ا لَْم ُيفَارِقْهُ َصاِحُبُه أَنَُّهَما كَاَنا َيقُوالَِن َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمنِ اْشَتَرى َبْيًعا فََوَجبَ لَُه فَُهَو بِالِْخيَارِ َم
  إِنْ َشاَء أََخذَ َوإِنْ َشاَء فَاَرقَُه ، فَالَ ِخيَاَر لَُه

أَنَّ َناِفًعا َحدَّثَهُ ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبَرَنا اللَّْيثُ َحدَّثََن -٢٨٠٧
ْنُهَما بِالِْخَيارِ َما لَْم َيتَفَرَّقَا َوكَاَنا َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا تََباَيعَ الرَُّجالَِن فَكُلُّ وَاِحٍد ِم

  َجِميًعا أَْو ُيَخيِّرُ أََحُدُهَما اآلَخَر فََيَتبَاَيَعاِن َعلَى ذَِلَك فَقَْد َوَجَب الْبَيُْع

َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َماِلٌك َعْن َناِفعٍ َوَعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس عَْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن -٢٨٠٨
  اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِنْحوِ ذَِلَك ِفي الَْبْيَعيْنِ

  َتفَرََّد بِِه اْبُن َوْهبٍ َعْن َماِلٍك
دَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي كَِثريٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َح -٢٨٠٩

ْسكَرٍ فَأََتى َرُجلٌ َمَعُه إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ َعْن َجِميلِ ْبنِ ُمرَّةَ َعْن أَبِي الَْوِضيِء قَالَ كُنَّا ِفي َسفَرٍ ِفي َع
صَْبَح قَاَم إِلَى فََرِسِه فَقَالَ لَُه قَالَ لَُه َرُجلٌ مِنَّا أََتبِيُع َهذَا الْفََرَس بَِهذَا الُْغالَمِ قَالَ َنَعْم فََباَعُه ، ثُمَّ َباَت َمَعَنا فَلَمَّا أَفََرٌس فَ

ْيعِ ِمْن َحاَجٍة قَالَ َما لََك ذَِلَك لَقَْد بِعَْتنِي فَقَالَ لَُهَما َصاِحُبَنا َما لََك َوِللْفََرسِ أَلَْيَس قَْد بِْعَتنِيه فَقَالَ َما ِلي ِفي َهذَا الَْب



ُسولِ اهللاِ صلى اهللا الْقَْوُم َهذَا أَُبو َبْرَزةَ صَاِحُب َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأََتَياُه فَقَالَ لَُهَما أَتَْرَضَياِن بِقََضاِء َر
  الَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْبيَِّعانِ بِالْخَِيارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَا َوإِنِّي الَ أََراكَُما افَْتَرقُْتمَاعليه وسلم فَقَاالَ َنَعْم فَقَالَ قَ

ُن َعبَّاٍد َعْن َجِميلِ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدٍ الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْب -٢٨١٠
اِحَيِة الَْعْسكَرِ َعلَى فََرِسهِ ُمرَّةَ َعْن أَبِي الَْوِضيِء الَْعْبِديِّ قَالَ كُنَّا ِفي َبْعضِ َمغَازِيَنا فََنَزلَْنا َمْنزِالً فََجاَءَنا َرُجلٌ ِمْن َن

  أَبِي َبْرَزةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه فََساَوَمُه صَاِحٌب لََنا بِفََرِسِه ، ثُمَّ ذَكَرَ َنحَْوُه َعْن
ثََنا اللَّْيثُ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّ -٢٨١١

قَالَ  سَاِلُم قَالَ اْبُن ُعَمَر كُنَّا إِذَا َتبَاَيْعَنا كُلُّ َواِحٍد ِمنَّا بِالِْخَيارِ َما لَْم َيتَفَرَّقِ الُْمتََبايَِعاِن ُيوُنُس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ قَالَ
الْقَْهقََرى َخْشَيةَ أَنْ ُيَرادَّنِي ُعثَْمانُ  فََباَيْعُت أََنا ُعثَْمانَ فَبِْعُتُه َماِلي بِالَْواِدي بَِمالٍ لَُه بِخَْيَبَر قَالَ فَلَمَّا بِْعُتُه طَِفقُْت أَْنكُُص

  الْبَْيَع قَْبلَ أَنْ أُفَارِقَُه

َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ِهَشامٍ ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن شَُعْيبٍ وَالْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، قَاالَ  -٢٨١٢
اجُِر ْبُن َجْوَشنٍ َعْن أَيُّوبَ السَّخِْتَيانِيِّ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم التَّ َحدَّثََنا كُلْثُوُم

   َوالشَُّهَداِء َيْوَم الِْقَيامَِةالصَّدُوُق اَألِمُني الُْمْسِلُم َمَع الشَُّهَداِء َيْوَم الِْقَياَمِة َوقَالَ الْفَْضلُ َمَع النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني
َبْيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َحفْصِ ْبنِ َشاِهَني ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُع -٢٨١٣

ُخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم التَّاجُِر الصَُّدوقُ ُسفَْيانُ َعْن أَبِي َحْمَزةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي َسِعيٍد الْ
  اَألِمُني َمَع النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَداِء َيْوَم الِْقَيامَِة

يعين ابن  -و فَْرَوةَ َيزِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ْبنِ أَبِي الرِّجَالِ ، َحدَّثََنا أَُب -٢٨١٤
 النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َمعِْقلُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعْن قَْيسِ ْبنِ َحْبَترٍ الرََّبِعيِّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ -سنان 

َمْهُر الْبَِغيِّ حََراٌم َوثََمُن الْكَلْبِ َحَراٌم َوإِنْ أََتاكَ صَاِحُب الْكَلْبِ َيلْتَِمُس ثََمَنُه فَاْمْأل َيَدْيهِ وسلم قَالَ ثََمُن الَْخْمرِ َحَراٌم َو
  ُترَاًبا وَالْكُوَبةُ حََراٌم َوالَْخْمُر وَالَْمْيِسُر وَكُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم

 -شِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبيَاٍن ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َخاِلدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَب -٢٨١٥
َشْيئًا َم َعْن َبَركَةَ أَبِي الْوَِليِد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللََّه َتعَالَى إِذَا َحرَّ -َيْعنِي الَْحذَّاَء 
  َحرََّم ثََمنَُه
ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ا -٢٨١٦

َناِد َعنِ اَألعَْرجِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ ُبْخٍت َعْن أَبِي الزِّ
  َمنَُهوسلم قَالَ إِنَّ اللََّه َتَعالَى َحرََّم الَْخْمَر َوثََمَنَها َوَحرََّم الْمَْيَتةَ َوثََمَنَها َوَحرََّم الِْخنْزِيَر َوثَ

قَّاُق أَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا بن الُْمَناِدي ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّ -٢٨١٧
عليه وسلم إِنَّهُ  بِيِّ صلى اهللالنَّخَِعيُّ َعنِ الُْمَهاجِرِ أَبِي الَْحَسنِ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ َعنِ النَّ

  قَالَ الَ َيِحلُّ ثََمُن َشْيٍء الَ َيِحلُّ أَكَلُُه َوُشْربُُه
ْسَماعِيلَ السُّلَِميُّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِ -٢٨١٨

ثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ا أَُبو َصاِلحٍ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الُْمغَِريِة َعْن ُمْنِقٍذ َمْولَى سَُراقَةَ َعْن ُعقَالُوا ، َحدَّثََن
  أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلُعثَْمانَ إِذَا اْبَتْعَت فَاكَْتلْ َوإِذَا بِْعَت فَِكلْ



ُن َهانٍِئ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق وَإِبَْراِهيمُ ْب -٢٨١٩
ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ َنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا  َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن جَابِرِ

  عليه وسلم َعْن َبْيعِ الطََّعامِ حَتَّى َيْجرَِي ِفيِه الصَّاَعانِ صَاُع الَْباِئعِ َوصَاُع الُْمشَْترِي
، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا أََبانُ الَْعطَّاُر  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى -٢٨٢٠

َحدَّثَُه أَنَّ َحكِيَم ْبَن حَِزامِ َحدَّثَنِي َيحَْيى أنَّ َيعْلَى ْبنِ َحِكيمٍ َحدَّثَُه أَنَّ ُيوُسَف ْبَن َماَهَك َحدَّثَُه أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ِعْصَمةَ 
قَالَ َيا اْبنَ أَنَُّه قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي َرُجلٌ أَشَْترِي َهِذهِ الُْبُيوَع فََما َيِحلُّ ِلي ِمْنَها َوَما َيْحُرُم َعلَيَّ فَ ْبنِ ُخَوْيِلٍد َحدَّثَُه

  أَِخي إِذَا اشَْتَرْيتَ َبْيًعا ، فَالَ َتبِْعُه حَتَّى َتقْبِضَه

َحدَّثََنا : ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ َوَعِليُّ ْبُن سَِعيِد ْبنِ َجرِيرٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ -٢٨٢١
  حَتَّى َتْسَتْوِفيَُه َعْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا أََبانُ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ بِإِْسنَاِدِه َنْحَوُه َوقَالَ ، فَالَ َتبِْعُه

ٌم ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسعِيِد ْبنِ َصْخرٍ ، َحدَّثََنا حَبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا َهمَّا -٢٨٢٢
اِهللا ْبَن ِعْصَمةَ َحدَّثَُه أَنَّ َحكِيَم ْبَن حَِزامِ ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َيعْلَى ْبُن َحِكيمٍ أَنَّ يُوُسَف ْبَن َماَهكَ َحدَّثَُه أَنَّ َعْبَد 

  ُهُخَوْيِلٍد َحدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُه إِذَا بْْعَت َبْيًعا ، فَالَ َتبِْعُه حَتَّى َتْسَتْوِفَي

َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، : رَِميُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْض -٢٨٢٣
صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن َشْيخٍ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َعْن َحكِيمِ ْبنِ حَِزامٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ 

َءهُ بِِدينَارٍ َترِي بِِه أُْضِحَيةً فَاْشَتَرى أُْضِحَيةً بِدِيَنارٍ فََباَعَها بِِدينَاَرْينِ ، ثُمَّ اشَْتَرى أُْضِحَيةً بِِديَنارٍ َوَجاأَْعطَاُه ِديَناًرا َيْش
  َوأُْضِحَيٍة فََتَصدََّق النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِالدِّينَارِ َوَدَعا لَُه بِالَْبَركَِة

َحدَّثََنا ْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا إِ -٢٨٢٤
ِد الْبَارِِقيُّ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا َسِعيُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن الِْخرِّيِت َعْن أَبِي لَبِيٍد َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ ْبُن أَبِي الَْجْع

فَلَِقَيُه َرُجلٌ فََباَعُه شَاةً عليه وسلم لَِقَي َجلًَبا فَأَْعطَاُه ِدينَاًرا فَقَالَ اْشَترِ لََنا شَاةً قَالَ فَاْنطَلََق فَاْشَتَرى َشاَتْينِ بِِديَنارٍ 
عليه وسلم بَِشاٍة وَِدينَارٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َباَرَك اللَُّه َتعَالَى بِِديَنارٍ قَالَ فََجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا 

  لََك ِفي َصفْقَةِ َيِمينَِك قَالَ فَإِنِّي كُْنتُ َألقُوُم بِالْكُنَاَسِة فََما أَبَْرُح َحتَّى أَْرَبحَ أَْرَبِعَني أَلْفًا

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا : ُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْب -٢٨٢٥
صلى اهللا عليه وسلم  بِيَِّسِعيُد ْبُن َزْيٍد َعنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ الْخِرِّيِت َعْن أَبِي لَبِيٍد َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد قَالَ عََرَض ِللنَّ
لََب فََساوَْمُت فَاْشتََرْيتُ َجلٌَب فَأَْعطَانِي ِدينَاًرا َوقَالَ أَْي ُعْرَوةُ ائِْت الَْجلََب فَاْشَترِ لََنا َشاةً بَِهذَا الدِّيَنارِ فَأََتْيُت الَْج

نِي َرُجلٌ ِفي الطَّرِيقِ فََساَوَمنِي فَبِْعتُ إِْحَدى الشَّاَتْينِ بِِدينَارٍ فَلَِقَي -أَْو قَالَ أَقُوُدُهَما  -َشاَتْينِ بِدِيَنارٍ فَجِئُْت أَُسوقُُهَما 
فَقَالَ كَْيَف َصَنْعَت فََحدَّثُْتهُ الَْحِديثَ فَقَالَ ، َوجِئُْت بِالشَّاِة وَبِِديَنارٍ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا َهِذِه الشَّاةُ َوَهذَا دِيَنارُكُْم 

  أَنْ أَِصلَ إِلَى أَْهِليلَُه ِفي َصفْقَةِ َيِمينِِه قَالَ فَلَقَْد رَأَْيتُنِي أَِقُف ِفي كَُناَسةِ الْكُوفَِة فَأَرَْبُح أَْرَبِعَني أَلْفًا قَْبلَ اللَُّهمَّ َبارِْك 

كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ أَُبو َيحَْيى ، َحدَّثََنا عَْبُد  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ إِْمالًَء ِمْن حَِفِْظِه ، َحدَّثََنا -٢٨٢٦
َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اِهللا ْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي َجعْفَرٍ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َنَهى 

  أََحُدكُْم َعلَى بَْيعِ أَِخيِه إِالَّ الْغََناِئَم َوالْمََوارِيثَ َعْن َبْيعِ الُْمزَاَيَدِة ، َوالَ يَبِْع



ْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ الَْحكَمِ َحدَّثَنِي ا -٢٨٢٧
 اهللاِ ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ َعْن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم قَالَ َسِمْعُت َرُجالً يُقَالُ لَهُ َشْهٌر كَانَ تَاجًِرا َوُهَو َيسْأَلُ ُعَمُر ْبُن َماِلٍك َعْن ُعَبْيِد

بَْيعِ أََحٍد حَتَّى َيذَرَ  لَىَعْبَد اهللاِ ْبَن ُعَمَر َعْن َبْيعِ الُْمزَاَيَدِة فَقَالَ َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيبِيعَ َبْعُضكُْم َع
  إِالَّ الَْغنَاِئَم وَالَْموَارِيثَ

َساَمةُ ْبُن زَْيٍد اللَّْيِثيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا أُ -٢٨٢٨
  بِي َجعْفَرٍ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهَعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَ

 َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، -٢٨٢٩
 َرُجلٌ فَأَرَْبَحنِي َحتَّى َرِضيتُ َحازِمٍ َعْن أَبِي الزَِّناِد َعْن ُعَبْيِد ْبنِ حَُنْينٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ اْبَتْعُت َزْيًتا بِالسُّوقِ فَقَاَم إِلَيَّ

فَأَْمَسَك َيِدي فَالَْتفَتُّ فَإِذَا زَْيُد ْبُن ثَابٍِت فَقَالَ الَ قَالَ فَلَمَّا أََخذْتُ بَِيِدِه َألْضرَِب َعلَْيَها أََخذَ بِِذَراِعي َرُجلٌ ِمْن َخلِْفي 
  َتبِْعُه حَتَّى َتُحوَزهُ إِلَى َبيِْتَك فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن ذَِلَك

َخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َحازِمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْ -٢٨٣٠
  َعْن أَبِي الزِّنَاِد بَِهذَا اِإلْسَناِد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُه

ِد ْبنِ فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن خَاِلدٍ َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الْكَاِتُب َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمَّ -٢٨٣١
اْبتَْعُت َزيًْتا ِفي السُّوقِ فَلَمَّا الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق َعْن أَبِي الزَِّناِد َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُحَنْينٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

هِ طَانِي بِِه رِْبًحا َحَسًنا فَأََرْدتُ أَنْ أَْضرَِب َعلَى َيِدِه فَأََخذَ َرُجلٌ ِمْن َخلِْفي بِِذَراِعي فَالْتَفَتُّ إِلَْياْستَْوَجْبُتُه لَِقَينِي َرُجلٌ فَأَْع
هللا عليه وسلم َنَهى أَنْ ا فَإِذَا زَْيُد ْبُن ثَابٍِت فَقَالَ الَ َتبِْعُه حَْيثُ اْبَتْعَتُه حَتَّى َتُحوَزهُ إِلَى َرحِْلَك فَإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى

  ُتبَاَع السِّلََع حَْيثُ ُتْبتَاُع َحتَّى َتحُوَزَها التُّجَّاُر إِلَى رِحَالِهِْم
نُ دَّثََنا مُوَسى ْبَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ِضرَاُر ْبُن ُصَرٍد ، َح -٢٨٣٢

وسلم َعْن َبْيعِ الثَّمرِ  ُعثَْمانَ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ َعْن َعْبِد اِهللا َموْلَى سَْعٍد َعْن َسْعٍد قَالَ نََهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه
  َحتَّى َيْبُدوَ َصالَحُُه

ُن َعْبِد السَّالَمِ أَُبو الرَّدَّاِد ، َحدَّثََنا َوْهُب اِهللا ْبُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -٢٨٣٣
َعبَّاسِ الَْبصْرِيُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد َوَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َرِشيقٍ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الْ

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن خَاِلدٍ َحدَّثَنِي ُيوُنُس قَالَ : حَْيى ْبنِ ِمرَْداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، قَاالَ ْبُن َي
فَقَالَ كَانَ ُعْرَوةُ ْبُن الزُّبَْيرِ ُيَحدِّثُ َعْن سَْهلِ  َسأَلْتُ أََبا الزَِّناِد َعْن َبْيعِ الثََّمرِ قَْبلَ أَنْ يَْبُدَو َصالَُحُه َوَما ذُِكَر ِفي ذَِلَك

إِذَا َجذَّ النَّاُس َوَحَضرَ َتقَاِضيهِْم ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ كَانَ النَّاسُ َيَتبَاَيُعونَ الثََّمَر قَْبلَ أَنْ َيْبُدوَ َصالَُحَها فَ
ُهْم ِعْندَ أََصاَب الثَِّمارَ الدََّمانُ وَأَصَاَبُه قَُشاٌم َوأََصاَبُه مَُراٌض َعاهَاٌت َيحَْتجُّونَ بَِها فَلَمَّا كَثَُرْت ُخُصومَُتقَالَ الُْمبَْتاُع قَدْ 

ْبَتاُعوا الثََّمَر َحتَّى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَالَْمشُوَرِة ُيِشُري بَِها أَمَّا الَ ، فَالَ َت
  َواللَّفْظُ ِلَعْنَبسَةَ -َيْبُدوَ َصالَُحَها ِلكَثَْرِة ُخُصوَمتِهِْم َواْخِتالَفِهِمْ 

  َوقَالَ أَُبو الرَّدَّاِد أَصَاَب الثََّمَر ُمرَاٌق وَأَصَاَبُه قَُشاٌم

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الْجَُنْيِد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ِعيَسى ْبنِ َعْبَدَك ، -٢٨٣٤
بِي الزَِّناِد َعْن َسِعيِد ْبنِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ الُْمبَاَرِك ْبنِ ُمجَاِهٍد َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ َعْن أَ



  كَلُ وَُيشَْرُببِ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ رًِبا إِالَّ ِفي ذََهبٍ أَْو ِفضٍَّة أَْو ِممَّا ُيكَالُ َوُيوَزنُ وَُيْؤالُْمسَيَّ
اهللا عليه وسلم وَإِنََّما ُهَو ِمْن  قَالَ الشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ َهذَا ُمْرَسلٌ َوَوِهَم الُْمبَاَرُك َعلَى َماِلكٍ بَِرفِْعِه إِلَى النَّبِيِّ صلى

  قَْولِ َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ُمْرَسلٌ
ُعَمُر ْبُن فَرُّوَخ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن شَُعْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الَْحْضرَِميُّ َحدَّثَنِي  -٢٨٣٥

نَ ْيرِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َبْيعِ الثََّمَرِة َحتَّى َيَتَبيََّعْن َحبِيبِ ْبنِ الزَُّب
  َصالَُحَها أَْو ُيبَاعَ ُصوٌف َعلَى ظَْهرٍ أَْو لََبنٍ ِفي ضَْرعٍ أَْو َسْمنٍ ِفي لَبَنٍ

َماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْس -٢٨٣٦
عِ يه وسلم َعْن َبْيْبُن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا َحبِيبِ ْبُن الزَُّبْيرِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ نََهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عل

  صُّوِف َعلَى ظُهُورِهَاالثَّمََرِة َحتَّى َيْبُدوَ َصالَحَُها َوَتَبيَُّن َتْبَيضُّ أَوْ َتْحَمرُّ َوَنَهى َعْن َبْيعِ اللََّبنِ ِفي ُضُروِعَها َوال
َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ،  -٢٨٣٧

ِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن فَرُّوَخ َحدَّثَنِي َحبِيبِ ْبُن الزَُّبْيرِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َنَهى َرسُولُ ا
  رٍ أَْو لََبٌن ِفي ضَْرعٍ أَْو َسْمٌن ِفي لَبَنٍأَنْ ُيبَاَع ثََمٌر َحتَّى ُيطَْعَم أَوْ ُصوٌف َعلَى ظَْه

  أَْرَسلَُه َوِكيٌع َعْن ُعَمَر ْبنِ فَرُّوَخ

ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعْن -٢٨٣٨
  وٌفَق َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ َتْشَترِوا اللََّبَن ِفي ُضُروِعَها ، َوالَ الصُّوَف َعلَى ظُُهورَِها َمْوقُإِْسحَا

ُن إِْسَماِعيلَ َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن يُوُنَس ْبنِ َياِسَني ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْب -٢٨٣٩
ِعيدٍ الُْخْدرِيِّ قَالَ َنَهى َجْهَضمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد الْعَْبِديِّ َعْن َشْهرٍ َعْن أَبِي َس

ى َتَضَع َوَعْن ِشَراِء الَْغنَاِئمِ َحتَّى ُتقَْسَم َوَعْن ِشَراِء َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ِشَراِء َما ِفي ُبطُوِن اَألنَْعامِ َحتَّ
  الصََّدقَِة حَتَّى ُتقْبْض َوَعْن ِشَراِء ضَْرَبِة الَْغاِئصِ

َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا -٢٨٤٠
ُيَباعَ لََبٌن ِفي  فَرُّوَخ الْقَتَّاُب َسِمَعُه ِمْن َحبِيبِ ْبنِ الزُّبَْيرِ َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ َنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ

  ضَْرعٍ أَْو َسْمنٍ ِفي لَبَنٍ

ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ اَألْعرَابِيُّ أَُبو َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا َشاذَانُ ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّ -٢٨٤١
  ْيعِ الْغََررُِعْتَبةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ نََهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َب

َع الَْبِعريِ الشَّارِِد َوَبْيَع َما ِفي الَ أَيُّوُب فَسََّر َيحَْيى َبْيعَ الْغََررِ قَالَ إِنَّ ِمَن الَْغَررِ َضْرَبةَ الْغَاِئصِ وََبْيَع الَْعْبدِ اآلبِقِ َوَبْيقَ
  الَّ بِكَْيلٍُبطُوِن اَألْنَعامِ َوَبْيعَ ُترَابِ الَْمَعاِدِن َوبَْيَع َما ِفي ُضرُوعِ اَألْنَعامِ إِ

ُن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ َوَعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َوَيْعقُوُب ْب -٢٨٤٢
َنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر أَْخَبرَنِي أَُبو الزِّنَاِد َعنِ اَألْعَرجِ قَالُوا ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثَ -َواللَّفْظُ ِلبُْندَارٍ  -الدَّْوَرِقيُّ 

  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن َبْيعِ الْغََررِ َوَعْن َبْيعِ الَْحَصاِة
َيْحَيى ْبُن يَْزَدادَ أَُبو الصَّقْرِ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٨٤٣

كَِة قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ َعْن أَيُّوَب َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحْنظَلَةَ غَسِيلِ الَْمالَِئ



  ليه وسلم ِدْرَهُم رًِبا َيأْكُلُُه الرَُّجلُ َوُهَو َيْعلَمُ أََشدُّ ِمْن ِستٍَّة َوثَالَِثَني َزْنيَةًاهللا ع
  َرَواُه َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُرفَْيعٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ فََجَعلَُه َعْن كَْعبٍ َولَْم َيْرفَعُْه

ِمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الْ -٢٨٤٤
الَثًا َوثَالَِثَني َزْنَيةً أََحبُّ زْنَِي ثََعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحْنظَلَةَ َعْن كَْعبٍ قَالَ َألنْ أَ

  إِلَيَّ ِمْن أَنْ آكُلَ ِدْرَهًما ِمْن رًِبا َيعْلَُم اللَُّه َتعَالَى أَنِّي أَكَلُْتُه أَْو أََخذُْتُه َوُهَو رِبًا
  َهذَا أََصحُّ ِمَن الَْمْرفُوعِ

، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو َعْن لَْيٍث َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -٢٨٤٥
 رًِبا أََشدُّ ِعْنَد اِهللا تََعالَى َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحْنظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَِدرَْهُم

  ِستٍّ َوثَالَِثَني زَْنَيةً ِفي الَْخطِيئَِة ِمْن
جٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْجَرَّاحِ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجرَْي -٢٨٤٦

  لنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بَاَع ُحرا أَفْلََسأَنَّ ا -أَْو أَبِي سَْعدٍ  -ِدينَارٍ َعْن أَبِي سَِعيدٍ 
نِ ِديَنارٍ َسِمَع أََبا َحدَّثََنا أَُبو َرْوقٍ الْهِزَّانِيُّ بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن رَْوحٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َعْمرِو ْب -٢٨٤٧

ولُ َباَع َشرِيٌك ِلي َدَراِهَم ِفي السُّوقِ بَِنِسيئٍَة فَقُلُْت الَ َيْصلُُح َهذَا فَقَالَ لَقَْد بِْعتَُها الِْمْنهَالِ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن ُمطِْعمٍ َيقُ
عليه وسلم وََنْحُن  ِفي السُّوقِ فََما َعاَب ذَِلَك َعلَيَّ أََحٌد قَالَ فَسَأَلُْت الْبََراَء ْبَن َعازِبٍ فَقَالَ قَِدَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا

 زَْيَد ْبَن أَرْقََم فََسلُْه فَإِنَُّه كَانَ َنَتبَاَيُع َهذَا الَْبْيَع فَقَالَ َما كَانَ َيًدا بَِيٍد فَلَْيَس بِهِ بَأٌْس َوَما كَانَ َنسِيئَةً ، فَالَ َيصْلُُح وَالَْق
  أَْعلمَنا ِتجَاَرةً فَسَأَلُْتُه فَقَالَ مِثْلَ ذَِلَك

جٍ ُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب الرَُّخاِميُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد قَالَ قَالَ اْبُن ُجرَْيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٢٨٤٨
ْرقََم قَاالَ كُنَّا تَاجَِرْينِ َعلَى أَأَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ َوَعاِمرُ ْبُن ُمْصَعبٍ َسِمَعا أََبا الِْمْنهَالِ ُيَحدِّثُ َعنِ الَْبَراِء َوَزْيدِ ْبنِ 

ٍد ، فَالَ َبأْسَ َعْهِد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلَْنا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الصَّْرِف فَقَالَ إِنْ كَانَ َيًدا بَِي
  بِِه َوإِنْ كَانَ َنِسيئَةً ، فَالَ َيْصلُُح

ْن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َنْضلَةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمَّدٍ الدََّراَورِْديُّ َع َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن -٢٨٤٩
رِيَّ وَأََبا ُهرَْيَرةَ َحدَّثَاُه أَنَّ َعْبِد الَْمجِيدِ ْبنِ ُسهَْيلِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ أََبا َسِعيدٍ الُْخْد

 فَقَِدَم َعلَْيِه بَِتْمرٍ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بََعثَ َسَوادَ ْبَن غَزِيَّةَ أََخا بَنِي َعِديٍّ ِمَن األَْنصَارِ َوأَمََّرُه َعلَى َخْيَبَر
 عليه وسلم أَكُلُّ َتْمرِ َخيَْبَر َهكَذَا قَالَ الَ َواللَِّه َيا َرُسولَ اهللاِ إِنَّا فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا -َيْعنِي الطَّيِّبَ  -َجنِيبٍ 

فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َتفَْعلْ َولَِكنْ ، َنْشتَرِي الصَّاَع بِالصَّاَعْينِ َوالصَّاَعْينِ بِثَالَثَِة آُصعٍ ِمَن الَْجْمعِ 
  بِثََمنِِه ِمْن َهذَا وَكَذَِلَك الْمِيَزانُ بِْع َهذَا َواشَْترِ

   فُالٍَن بِفَْتحِ الْجِيمِقال أبو احلسن ُيقَالُ كُلُّ َشْيٍء ِمَن النَّْخلِ الَ ُيْعَرُف اْسُمُه فَُهَو َجْمٌع ُيقَالُ َما أَكْثََر الَْجْمَع ِفي أَْرضِ
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ،  -٢٨٥٠

  الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد َعْن َعْبِد الَْمجِيِد ْبنِ ُسَهْيلٍ بِإِْسَناِدِه َنْحوَُه
  رَْيَرةَ وَأَبِي سَِعيٍد بِِمثْلِِهَوَعْن َعْبِد الَْمجِيِد ْبنِ ُسهَْيلٍ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعْن أَبِي ُه



َمةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َمْسلَ -٢٨٥١
يِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َوأَبِي َسعِيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ْبُن بِالَلٍ َعْن َعْبِد الَْمجِيِد ْبنِ ُسَهْيلٍ َعْن َسِع

  وسلم َنْحوَُه
مَُّد ْبُن ، َحدَّثََنا ُمَحَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْحَسنِ الدِّيَنَورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن الُْحَسْينِ الْهََمذَانِيُّ  -٢٨٥٢

، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ  إِْسَماعِيلَ الَْجْعفَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َسلََمةَ ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ
  َوأَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

 ْبنِ و ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الَْحَسنِ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَدََحدَّثََنا أَُب -٢٨٥٣
بَْيحٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ُعَباَدةَ َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ ُص

فَِمثْلُ ذَِلَك فَإِذَا َوأََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َما ُوزِنَ مِثْلٌ بِِمثْلٍ إِذَا كَانَ َنْوًعا َواِحًدا َوَما كِيلَ 
  اْخَتلََف النَّْوَعاِن ، فَالَ بَأَْس بِِه

َوَخالَفَُه َجَماَعةٌ فََرَوْوُه َعنِ الرَّبِيعِ َعنِ اْبنِ سِريِيَن َعْن ُعَباَدةَ َوأََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ ، َبكْرٍ َعنِ الرَّبِيعِ َهكَذَا لَْم َيرْوِِه غَْيُر أَبِي 
  صلى اهللا عليه وسلم بِلَفٍْظ غَْيرِ َهذَا اللَّفِْظ

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّ -٢٨٥٤
اَدةُ َوَحدَّثَنِي َصاِلٌح أَُبو َيحَْيى َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أَبِي أَْسَماَء الرَّحْبِيِّ َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّنَْعانِيِّ قَالَ قََت

قُولُ نََهى َرسُولُ اِهللا صلى َخِليلِ َعْن ُمْسِلمٍ الَْمكِّيِّ َعْن أَبِي اَألْشَعثِ أَنَُّه َشهَِد خُطَْبةَ ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ َسِمْعُتُه َيالْ
ًنا ِتْبُرُه َوَعْيُنُه َوذَكََر الشَِّعَري بِالشَِّعريِ َوالُْبرُّ اهللا عليه وسلم أَنْ ُيبَاَع الذََّهُب بِالذََّهبِ إِالَّ َوزًْنا َوالَْورُِق بِالَْورِقِ إِالَّ َوْز

كْثَُرُهَما َيًدا بَِيٍد فََمْن َزاَد أَوِ اْزَداَد فَقَدْ بِالُْبرِّ َوالتَّْمُر بِالتَّْمرِ وَالِْملُْح بِالِْملْحِ ، َوالَ َبأَْس بِالشَِّعريِ بِالُْبرِّ َيًدا بَِيٍد َوالشَِّعُري أَ
  َبىأَْر

  قَالَ َعْبُد اِهللا فََحدَّثُْت بَِهذَا الَْحِديثِ أَبِي فَاسَْتْحَسنَُه
َمةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ اَألنْطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْسلَ -٢٨٥٥

لى ْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعبَْيَدةَ َعنِ اْبنٍ ِلَعْبدِ اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صإِْسَماعِيلُ ْبُن أَُميَّةَ َع
الِْخيَارِ إِنْ َشاَء أََخذَ َوإِنْ بِاهللا عليه وسلم إِذَا اْخَتلََف الَْبيَِّعاِن ، َوالَ َشَهاَدةَ َبْيَنُهَما اسُْتْحِلَف الَْبايُِع ، ثُمَّ كَانَ الُْمْبتَاُع 

  َشاَء َتَرَك

أَْخَبرَنِي إِْسَماِعيلُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ قَالَ  -٢٨٥٦
قَالَ َحَضْرُت أََبا ُعبَْيَدةَ ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعودٍ أََتاهُ َرُجالَِن تََباَيَعا ِسلَْعةً فَقَالَ َهذَا  ْبُن أَُميَّةَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَبْيَدةَ

الَ َحَضْرتُ النَّبِيَّ لِ َهذَا فَقَأََخذُْتَها بِكَذَا َوكَذَا َوقَالَ اآلَخُر بِعُْتكََها بِكَذَا َوكَذَا فَقَالَ أَُبو ُعبَْيَدةَ أُِتَي َعْبدُ اِهللا ِفي مِثْ
  أََخذَ َوإِنْ َشاَء َتَرَكصلى اهللا عليه وسلم أُِتَي ِفي مِثْلِ َهذَا فَأََمَر بِالَْباِئعِ أَنْ ُيسَْتْحلََف ، ثُمَّ َيْخَتارَ الُْمبَْتاعُ إِنْ َشاَء 

ُن أَْحَمدَ َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيسَ َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْب: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، قَالَ  -٢٨٥٧
  َرُه َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ قَالَالشَّاِفِعيُّ أَْخبََرَنا َسعِيُد ْبُن سَاِلمٍ الْقَدَّاحُ أَخَْبَرَنا اْبُن جُرَْيجٍ أَنَّ إِْسَماعِيلَ ْبَن أَُميَّةَ أَخَْب

قَالَ َهذَا بِْعتُ َبْيَدةَ ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد وَأََتاُه َرُجالَِن َتبَاَيَعا ِسلَْعةً فَقَالَ َهذَا أََخذُْتَها بِكَذَا َوكَذَا َوَحضَْرُت أََبا ُع
ُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أُِتيَ بِكَذَا َوكَذَا فَقَالَ أَُبو ُعَبْيَدةَ أُِتَي َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعوٍد ِفي مِثْلِ َهذَا فَقَالَ َحَضْرُت َر



  ِفي ِمثْلِ َهذَا فَأََمَر الَْباِئعِ أَنْ ُيسَْتْحلََف ، ثُمَّ ُيَخيَُّر الُْمْبتَاُع إِنْ َشاَء أََخذَ َوإِنْ َشاَء تََرَك
ِديثِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ َعْن َعْبِد قَالَ َعْبُد اِهللا قَالَ إِنِّي أُْخبِْرُت َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُيوُسَف ِفي الَْبيَِّعْينِ ِفي َح

  الَْمِلِك ْبنِ ُعَبْيَدةَ َوقَالَ َحجَّاٌج اَألعَْوُر َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَبْيٍد

ْبُن َحفْصِ ْبنِ ِغَياٍث َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ، َحدَّثََنا ُعَمُر -٢٨٥٨
اَألْشَعثُ ْبُن قَْيسٍ َرِقيقًا ُعَمْيسٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن قَْيسِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ اَألشَْعِث َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ اْشتََرى 

يَن أَلْفًا فَأَْرَسلَ َعْبُد اِهللا ِفي ثََمنِهِْم فَقَالَ إِنََّما أََخذُْتُهْم بَِعْشَرِة آالٍَف قَالَ َعْبُد اهللاِ ِمْن َرِقيقِ الْخُُمسِ ِمْن َعْبِد اِهللا بِِعشْرِ
ولَ اهللاِ صلى اهللا َسِمْعُت َرُسفَاْخَتْر َرُجالً َيكُونُ َبْينِي َوَبيَْنَك فَقَالَ اَألْشَعثُ أَْنَت َبْينِي َوَبْيَن َنفِْسَك قَالَ َعْبُد اِهللا فَإِنِّي 
  عليه وسلم َيقُولُ إِذَا اْخَتلََف الَْبيَِّعاِن َولَْيَسْت َبيَِّنةٌ فَُهَو َما قَالَ َربُّ السِّلَْعِة أَْو َيَتتَاَركَاِن

َحدَّثََنا أَبِي َعْن أَبِي الُعَمْيسٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصٍ ،  -٢٨٥٩
  ليه وسلمقَالَ َسِمْعُت الْقَاِسَم َيذْكُُر َعْن َعْبِد اِهللا وَاَألشَْعِث ِمثْلَ َهذَا سََواًء َوَرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا ع

  أَبِيِه َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍدَوَرَواُه ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ الَْماِصُر َواْبُن أَبِي لَْيلَى َعنِ الْقَاِسمِ َعْن 

نِي ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيدِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد إِْمالًَء َوغَْيُرُه قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َواَرْه َحدَّثَ -٢٨٦٠
قَْيسٍ الَْماِصرِ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه قَالَ بَاَع َعْبدُ  ْبنِ َسابِقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ

ِة آالٍَف فَقَالَ إِنََّما بِْعُتكَ اِهللا ْبُن َمْسعُوٍد َسبًْيا ِمْن َسْبىِ اِإلَماَرِة بِِعْشرِيَن أَلْفًا َيعْنِي ِمَن اَألشَْعِث ْبنِ قَْيسٍ فََجاَء بَِعْشَر
إِنْ شِئَْت َحدَّثُْتَك َعْن شْرِيَن أَلْفًا قَالَ إِنََّما أََخذْتُُهْم بَِعْشَرِة آالٍَف َوإِنِّي أَْرَضى ِفي ذَِلَك بِرَأْيَِك فَقَالَ اْبُن َمْسعُوٍد بِِع

َيَع الُْمَتبَايَِعاِن َبْيًعا لَْيسَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أََجلْ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َتبَا
  َبْيَنُهَما ُشُهوٌد فَالْقَْولُ َما قَالَ الَْباِئُع أَْو يََتَرادَّاِن الَْبْيَع قَالَ اَألْشَعثُ قَْد رََدْدُت َعلَْيَك

ِمْدرَارٍ َحدَّثَنِي َعمِّي طَاِهٌر َحدَّثَنِي الَْحَسُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ  -٢٨٦١
وسلم إِذَا اْخَتلَفَ  ْبُن ُعَماَرةَ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه

  ا اْسُتْهِلَك فَالْقَْولُ َما قَالَ الْْمْشتَرِيالَْبيَِّعاِن فَالْقَْولُ َما قَالَ الَْباِئُع فَإِذَ
  الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َمْترُوٌك

يمَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َسِعيٍد الَْهَمذَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الَْمِلِك أَْحَمُد ْبُن إِبَْراِه -٢٨٦٢
ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعنِ الْقَاِسمِ ِهَشاُم

ذَا اْخَتلََف الُْمَتبَايَِعاِن ِفي الَْبْيعِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِ
  َوالسِّلَْعةُ كََما ِهَي لَْم ُتْسَتْهلَْك فَالْقَْولُ َما قَالَ الْبَاِئُع أَْو َيَترَادَّاِن الْبَيَْع

  ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُهَحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّ -٢٨٦٣
ْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْهْيثَمِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِ -٢٨٦٤

نِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْبِد اهللاِ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن ُمَحمَِّد ْب
َشاَء أََخذَ َوإِنْ  َيارِ إِنْأَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا اْخَتلََف الَْبيَِّعانِ اسُْتْحِلَف الْبَاِئُع َوكَانَ الْمُْبتَاُع بِالِْخ

  َشاَء َتَرَك
  َتفَرََّد بَِهذَا اللَّفِْظ أَُبو اَألْحَوصِ الْقَاِضي َعْن ِهَشامٍ



 أَْحَمُد ْبُن ُمسَبِّحٍَحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َبْدُر ْبُن الَْهْيثَمِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ ْبنِ ُعْتَبة ، َحدَّثََنا  -٢٨٦٥
اِهللا قَالَ إِذَا اْخَتلََف الَْبيَِّعاِن الَْجمَّالُ ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلَ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي َواِئلٍ َعْن َعْبِد 

  بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ذَِلَكَواملَُْبْيُع ُمسَْتْهلٌَك فَالْقَْولُ قَْولُ الَْباِئعِ َوَرفََع الَْحِديثَ إِلَى النَّ

 أَْخبََرَنا اْبُن أَبِي لَْيلَى َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم -٢٨٦٦
الَ بَاَع َعْبدُ اهللاِ ْبُن َمْسُعوٍد ِمَن اَألشَْعِث َرِقيقًا ِمْن َرِقيقِ اِإلمَاَرِة فَاْخَتلَفَا ِفي َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه قَ

تَ َحدَّثُْتكَ الَ َعْبدُ اهللاِ إِنْ ِشئْالثََّمنِ فَقَالَ َعْبُد اِهللا بِْعُتَك بِِعشْرِيَن أَلْفًا فَقَالَ لَُه اَألْشَعثُ اْشتََرْيُت ِمْنكَ بَِعشَْرِة آالٍَف فَقَ
 إِذَا بَِحدِيٍث َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ هَاِت قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ

الَْباِئعُ أَْو َيتََرادَّاِن الَْبْيَع قَالَ اَألشَْعثُ أََرى أَنْ تَُردَّ اْخَتلََف الَْبيَِّعاِن َوالَْبْيُع قَاِئمٌ بَِعْينِِه وَلَْيَس َبْيَنُهَما َبيَِّنةٌ فَالْقَْولُ َما قَالَ 
  الْبَيُْع

ُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعمِّي َوَحدَّثََنا عَْب -٢٨٦٧
كِّيَّ َحدَّثَُه َعْن َجابِرٍ أَنَّ دَّثَنِي َمْوِهبُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبَرَنا اْبُن جَُرْيجٍ أَنَّ أََبا الزَُّبْيرِ الَْمزَِيادٍ َح

ُع قَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْخَترْ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اشَْتَرى ِمْن أَْعرَابِيٍّ حِْملَ َخَبٍط فَلَمَّا َوَجَب الَْبْي
   َبيِّعًافَقَالَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعْمَرَك اللَُّه َبيًِّعا َوقَالَ أَْحَمُد فَقَالَ لَُه اَألْعرَابِيُّ َعْمَرَك اللَُّه

  لِ الَْعَربِ َعْمَرَك بِفَْتحِ الرَّاِء سَأَلُْت اللََّه َتْعمَِريَكقَالَ الشَّْيُخ أَُبو الَْحَسنِ قَالَ أَْهلُ اللَُّغِة َمْعَنى قَْو

ْبُن أَْعَيَن َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى ، َحدَّثََنا مُوَسى  -٢٨٦٨
 - ْيجٍ أَنَّ أََبا الزَُّبْيرِ الَْمكِّيَّ َحدَّثَُه َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اشَْتَرى ِمْن أَْعرَابِيٍّْبنِ أَيُّوَب َعنِ اْبنِ ُجَر

ليه وسلم اْخَتْر فَقَالَ ِحْملَ َخَبٍط فَلَمَّا َوَجَب لَُه قَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا ع -َحسِْبُت أَنَُّه قَالَ ِمْن بَنِي َعاِمرِ ْبنِ صَْعَصَعةَ 
  اَألعَْرابِيُّ إِنْ رَأَْيُت كَالَْيْومِ ِمثْلَُه َبيًِّعا َعْمَرَك اللَُّه ِممَّْن أَْنَت قَالَ ِمْن قَُرْيشٍ

َيانُ أَخَْبَرَنا اْبُن جَُرْيجٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفْ -٢٨٦٩
 بَْعَد الَْبْيعِ فَذَكََر ِمثْلَهُ أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن طَاوُوسٍ قَالَ اْبتَاَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِعكًْما ِمْن َخَبٍط ِمْن أَْعرَابِيٍّ فَخَيََّرُه

  َسَواء
َيْعنِي َسعِيَد ْبَن َعْبِد  -َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد وَأَُبو ُعَبْيِد اهللاِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ -٢٨٧٠

تَقَدََّم َبْيَن َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْمرٍو قَالَ كَانَ اْبُن ُعَمَر َعلَى َبكْرٍ صَْعبٍ ألَبِيِه فَكَانَ َيْغِلُبُه حَتَّى َي -الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميَّ 
بِْعنِيهِ َيا  َيَدْي َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََيصِيُح بِِه ُعَمُر َوَيْغِلُبُه الَْبكُْر فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  ُعَمُر فَاْشَتَراُه فََدَعا اْبَن ُعَمَر فَقَالَ ُهَو لََك فَاصَْنْع بِِه َما ِشئَْت
  اْبنِ َعبَّاٍد َوَهذَا لَفْظُ

ثََنا َجرِيُر ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن َنْصرِ ْبنِ َسْندََوْيِه الُْبْنَدارُ َحْبُشونٌ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّ -٢٨٧١
ْنَها قَالَْت كَاَتْبتُ َبرِيَرةَ َعلَى َنفْسَِها بِِتْسعِ أََواقٍ كُلَّ َعْبِد الَْحِميِد َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َع

ُهْم َعدَّةً وَاِحَدةً فََيكُونُ َسَنٍة أُوِقيَّةً فََجاَءْت إِلَى َعاِئَشةَ َتْستَِعيُنَها فَقَالَْت َعاِئَشةُ الَ َولَِكْن إِنْ ِشئِْت َعدَْدُت لَُهْم َما لَ
ى عَاِئَشةَ َوَجاءَ تْ َبرِيَرةُ إِلَى أَْهلَِها فَذَكََرْت ذَِلَك لَُهْم فَأَبَْوا َعلَْيَها إِالَّ أَنْ َيكُونَ الَْوالَُء لَُهْم فََجاَءْت إِلَالَْوالَُء ِلي فَذََهَب

َيكُونَ الَْوالَُء ِلي فَقَالَ َرُسولُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَسَارَّتَْها بَِما قَالَْت لَُهْم فَقَالَْت َعاِئَشةُ الَ آذَنُ إِالَّ أَنْ 



ُت الَ إِالَّ أَنْ َيَشاَء أَْهلُكِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوَما ذَاَك فَقَالَْت َيا َرسُولَ اهللاِ أَتَْتنِي َبرِيَرةُ َتْسَتِعينُنِي ِفي ُمكَاَتَبتَِها فَقُلْ
الَْوالَُء ِلي فَذََهَبْت إِلَْيهِْم فَقَالُوا الَ إِالَّ أَنْ َيكُونَ الَْوالَُء لََنا فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ  أَنْ أَُعدَّ لَُهْم َمالَُهْم َعدَّةً َواِحَدةً وََيكُونُ

، ثُمَّ قَاَم َرسُولُ  َها فَأَْعَتقَْتَهاصلى اهللا عليه وسلم اْبَتاِعيَها فَأَْعِتقِيَها َواْشَترِِطي الَْوالََء لَُهُم فَإِنَّ الَْوالََء ِلَمْن أَْعَتَق فَاْشَتَريُت
 ُشُروطًا لَْيَسْت ِفي اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَْخطُُب النَّاَس فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ َما بَالُ أَقَْوامٍ َيْشَترِطُونَ

ى فَإِنَّ الشَّْرطَ بَاِطلٌ َوإِنْ كَانَ ِمئَةَ َشْرٍط قََضاُء اِهللا أََحقُّ ِكَتابِ اِهللا َتعَالَى إِنَّ َمنِ اْشَتَرطَ َشْرطًا لَْيَس ِفي كَِتابِ اِهللا َتعَالَ
ْعَتَق قَالَْت َوكَانَ زَْوُجَها َعْبًدا َوَشْرطُ اِهللا أَْوثَُق َما َبالُ رِجَالٍ ِمْنكُْم َيقُولُونَ أَْعِتْق فُالًَنا َوالَْوالَُء ِلي إِنََّما الَْوالَُء ِلَمْن أَ

  َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَاخَْتاَرْت َنفَْسَها َولَْو كَانَ حُرا لَْم ُيَخيِّْرهَا فََخيََّرَها

َنا عَْبُد الَْواِحِد ْبنُ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُجَواٍن ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثَ -٢٨٧٢
ي لََهبٍ َوإِنَّ اْبَنَتُه َواْمرَأََتُه ْيَمَن َعْن أَبِيِه قَالَ َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ فَقُلُْت لََها َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني إِنِّي كُْنتُ ِلُعْتَبةَ ْبنِ أَبِأَ

َبرِيَرةَ َوِهَي ُمكَاِتَبةٌ فَقَالَِت اْشَترِينِي فَقُلُْت َنَعمْ  َباُعونِي َواشَْتَرطُوا َوالَِئي فََمْولَى َمْن أََنا فَقَالَْت َيا ُبَنىَّ َدَخلُْت َعلَى
 صلى اهللا عليه وسلم أَْو فَقَالَْت إِنَّ أَْهِلي الَ َيبِيعُونَنِي َحتَّى َيشَْترِطُوا َوالَِئي قُلُْت الَ َحاَجةَ ِلي ِفيِك فََسِمَع ذَِلَك النَّبِيُّ

قَالَ ةُ فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ اشَْترِيَها فَأَْعِتِقيَها َوَدِعيهِْم َيْشَترِطُونَ َما َشاُؤوا فَاشَْتَريُْتَها فَأَْعَتقُْتَها فََبلََغُه فَقَالَ َوَما قَالَْت بَرِيَر
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْوالَُء ِلَمْن أَْعَتَق َولَوِ اْشَتَرطُوا ِمئَةَ َمرٍَّة

َحدَّثََنا ُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ َعْبدُ الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َبَدلُ ْبُن الُْمَحبِّرِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْب -٢٨٧٣
َبِشريٍ الصَِّغريِ َمقَْعٌد الَ َيكَادُ َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َعْجالَنَ قَالَ َسِمْعُت أََبا َيزِيَد الَْمدَنِيَّ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ كَانَ ِل

 اِهللا صلى اهللا عليه ُيخِْطئُُه ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَفَقََدُه ثَالَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا َعاَد إِلَى َمقَْعِدِه قَالَ َرسُولُ
َوأُمِّي اْبتَْعُت َبعًِريا ِمْن فُالٍَن فََمكَثَ ِعْنِدي ، ثُمَّ َشَرَد فَجِئُْت بِِه فََدفَْعُتهُ  وسلم َيا َبِشُري لَْم أََرَك ُمْنذُ ثَالَثَِة أَيَّامٍ قَالَ بِأَبِي

صلى اهللا عليه وسلم أََما  إِلَى صَاِحبِِه فَقَبِلَُه ِمنِّي قَالَ َوكَانَ شََرطَ لََك ذَِاَك ِفيِه قَالَ الَ وَلَِكنَُّه قَبِلَُه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا
  ْمَت أَنَّ الشَُّرودَ ُيَردُّ ِمنُْهَعِل

ْبُن َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َسوَّاُر ْبُن َعْبِد اِهللا الَْعْنبَرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد  -٢٨٧٤
دَّثََنا أَُبو َيزِيَد الَْمدَنِيُّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَهُ َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َعْجالَنَ الُْعَجْيِفيُّ ، َح

  َوِفيِه فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََما إِنَّ الْبَِعَري الشَُّرودَ ُيرَدُّ

يزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِ -٢٨٧٥
َنا ُموَسى ْبُن إِْسَماعِيلَ ، ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ ِمْردَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد السِّجِْستَانِيُّ ، َحدَّثَ

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ : ْبُن َمْحُبوبٍ الَْمْعَنى َواِحٌد ، قَاالَ  َوُمَحمَُّد
َراِهمِ َوآُخذُ الدَّنَانَِري آُخذُ َهِذِه ِمْن َهِذهِ ُعَمَر قَالَ كُْنُت أَبِيعُ اِإلبِلَ بِالنَِّقيعِ فَأَبِيعُ بِالدََّنانِريِ َوآُخذُ الدََّراِهَم َوأَبِيُع بِالدَّ

 رَُوْيَدكَ أَسْأَلُكَ َوأُْعِطي َهِذِه ِمْن َهِذِه فَأََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي َبْيِت حَفَْصةَ فَقُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا
لدََّنانِريِ َوآُخذُ الدََّراِهَم وَأَبِيُع بِالدََّراِهمِ َوآُخذُ الدََّنانَِري آُخذُ َهِذِه ِمْن َهِذِه َوأُْعِطي َهِذهِ إِنِّي أَبِيُع اإلِبِلَ بِالنَِّقيعِ فَأَبِيُع بِا

  ا َشيٌْءْيَنكَُمِمْن َهِذِه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ بَأَْس أَنْ تَأُْخذََها بِِسْعرِ َيْوِمَها َما لَْم َتفَْترِقَا وََب
  َوقَالَ اْبُن َمنِيعٍ فَأُْعِطي َهِذِه ِمْن َهِذِه َوَهِذِه ِمْن َهِذِه ِفي الَْمْوضَِعْينِ مجيًعا َوالَْباِقي ِمثْلَُه

، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجْرَجرَاِئيُّ  -٢٨٧٦



 قَالَ قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى ُسفَْيانَ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّنَْعانِيِّ َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت
بِالتَّْمرِ وَالُْبرُّ بِالُْبرِّ َوالشَِّعُري بِالشَِّعريِ َوالْمِلُْح بِالْمِلْحِ ِمثْالً بِِمثْلٍ  اهللا عليه وسلم الذََّهُب بِالذََّهبِ َوالِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة وَالتَّْمُر

  َيًدا بَِيٍد فَإِذَا اْخَتلَفَْت َهِذِه اَألْصَناُف فَبِيعُوا كَْيَف شِئُْتْم إِذَا كَانَ َيًدا بَِيٍد

َسنِ الدِّْيَنَورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن الُْحَسْينِ الْهَْمذَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْح -٢٨٧٧
نِ َعْبِد اهللاِ أَنَّهُ ثَُه َعْن َمْعَمرِ ْبإِْسَماعِيلَ الَْجْعفَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َسلََمةَ ْبنِ أَْسِلَم َعْن أَبِيِه أَنَّ ُبْسَر ْبَن سَِعيٍد َحدَّ

 صَاعٍ فَلَمَّا َجاَءُه أَْخبََرُه أَْرَسلَ غُالََمهُ بِصَاعِ ُبرٍّ فَقَالَ بِْعُه وَاْشَترِ بِهِ َشِعًريا فَذََهبَ الُْغالَُم فَأََخذَ َصاًعا َوزَِياَدةَ َبْعضِ
أُْخذَنَّ إِالَّ ِمثْالً بِِمثْلٍ فَإِنِّي كُْنُت أَْسَمُع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه بِذَِلَك فَقَالَ َمْعَمٌر ِلَم فََعلَْت اْنطَِلْق فَُردَُّه ، َوالَ َت

  ِمثْلَُه قَالَ إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيضَاَرَع وسلم َيقُولُ الطََّعاُم بِالطََّعامِ َيعْنِي مِثْالً بِِمثْلٍ َوكَانَ طََعاُمَنا َيْومَِئٍذ الشَِّعَري قَالَ فَإِنَُّه لَْيَس
ْمُرو ْبُن الَْحارِِث َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َع -٢٨٧٨

أَنَّهُ أَْرَسلَ غُالََمُه بِصَاعِ قَْمحٍ فَقَالَ بِْعُه ، ثُمَّ اْشَترِ بِِه أَنَّ أََبا النَّْضرِ َحدَّثَهُ أَنَّ ُبْسَر ْبَن َسِعيدٍ َحدَّثَُه َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 
 َمْعَمٌر ِلَم فََعلَْت َهذَا اْنطَِلقْ َشِعًريا فَذََهبَ الُْغالَُم فَأََخذَ َصاًعا َوزَِياَدةَ َبْعضِ صَاعٍ فَلَمَّا َجاَء َمْعَمٌر أَْخَبَرُه بِذَِلَك فَقَالَ لَُه

َعامِ مِثْالً بِمِثْلٍ َوالَ تَأُْخذَنَّ إِالَّ مِثْالً بِِمثْلٍ فَإِنِّي كُْنُت أَْسَمُع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الطََّعاُم بِالطَّفَُردَُّه ، 
  َضاَرَعَوكَانَ طََعاَمَنا َيْومَِئٍذ الشَِّعُري ِقيلَ فَإِنَُّه لَْيَس لَُه ِمثْالً قَالَ فَإِنِّي أَخَاُف أَنْ ُي

ْعَبةُ َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُش -٢٨٧٩
رِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اآلِخذُ الزَّْعفََرانِيِّ قَالَ َسِمْعُت أََبا الُْمَتَوكِّلِ النَّاجِيَّ َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْد

  َوالُْمْعِطي َسَواٌء ِفي الرِّبَا
 ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق نَْهَشلُ ْبُن َدارِمٍ التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن -٢٨٨٠

بِي طَاِلبٍ َرِضي اهللا َسِمْعُت أَبِي ُمحَمََّد ْبَن الَْعبَّاسِ ُيَحدِّثُ َعْن ُعَمَر ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِليِّ ْبنِ أَ قَالَ
 فَْضلَ َبْيَنُهَما َمْن كَاَنْت لَهُ َحاَجةٌ َعْنُه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الدِّينَاُر بِالدِّينَارِ َوالدِّرَْهُم بِالدِّْرَهمِ الَ

  بَِورِقٍ فَلَْيْصرِفَْها بِذََهبٍ َوإِنْ كَاَنْت لَهُ َحاَجةٌ بِذََهبٍ فَلَْيْصرِفَْها بَِورِقٍ وَالصَّْرُف َهاَء َوَهاَء

دَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي َحْربٍ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الْهَْيثَمِ الَْعْسكَرِيُّ الَْبزَّاُز ، َح -٢٨٨١
أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا  أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعنِ الَْحكَمِ َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َبةِ ِه ِفي َحجَِّتِه أَالَ َوإِنَّ الُْمْسِلمَ أَُخو الُْمْسِلمِ الَ َيِحلُّ لَُه َدُمُه ، َوالَ َشْيٌء ِمْن َماِلِه إِالَّ بِِطيعليه وسلم قَالَ ِفي ُخطَْبِت
  َنفِْسِه أَالَ َهلْ َبلَّْغُت قَالُوا نََعْم قَالَ اللَُّهمَّ اْشَهْد

الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َعْبِد الْوَاِحِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْهلِ ْبنِ الْفَُضْيلِ  -٢٨٨٢
رَِينَّ أََحُدكُْم مَالَ أَِخيهِ َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ َيْشَت

  بِطِيبٍ ِمْن َنفْسِِه إِالَّ

الُْحبَابِ َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الَْعالَِء الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن -٢٨٨٣
ثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َسعِيٍد قَالَ َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ ْبنُ الَْمِلِك ْبنِ الَْحَسنِ اَألْحَولِ مَْولَى َمرَْوانَ ْبنِ الَْحكَمِ قَالَ َحدَّ

اعِ بِِمًنى َحارِثَةَ الضَّْمرِيُّ ذَكََر َعْن َعْمرِو ْبنِ َيثْرِبِي قَالَ َشهِْدُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحجَِّة الْوََد
ِمْن َمالِ أَِخيهِ َشْيٌء إِالَّ َما طَاَبتْ بِِه َنفُْسُه فَقُلُْت ِحيَنِئٍذ َيا َرسُولَ اِهللا أََرأَْيَت إِنْ لَقِيُت  فََسِمْعُتُه َيقُولُ الَ َيِحلُّ ِالمْرِئٍ



فَْرةً وَأَزَْناًدا ، فَالَ ْحِملُ َشغََنَم اْبنِ َعمٍّ ِلي فَأََخذُْت ِمْنَها َشاةً فَاجَْتَزْرُتَها أََعلَيَّ ِفي ذَِلَك َشْيٌء قَالَ إِنْ لَقِيَتَها نَْعَجةً َت
  َتَمسَّهَا
اِتمُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َح -٢٨٨٤

ْبنِ َحارِثَةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ َيثْرِبِي قَالَ َخطََبَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الَْحَسنِ َعْن ُعَماَرةَ 
إِنْ لَِقيُت غََنَم اْبنِ َعمِّي  فَقَالَ أَالَ ، َوالَ َيِحلُّ ِالمْرِئٍ ِمْن َمالِ أَِخيِه َشْيٌء إِالَّ بِِطيبِ َنفْسٍ ِمْنُه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا

إِنْ لَِقيتََها نَْعَجةً َتحِْملُ َشفَْرةً َوأَْزَناًدا بَِخْبِت الَْجِميشِ أَْرٌض َبْيَن َمكَّةَ وَالَْجارِ أَْرضٌ  -َر َباِقي الَْحدِيِث َوقَالَ ِفيِه ذَكَ -
  لَْيسَ بَِها أَنِيٌس

يبٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي قَُتْيلَةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِ -٢٨٨٥
وسلم قَالَ الَ َيِحلُّ  الَْحارِثُ ْبُن ُمحَمٍَّد الِْفْهرِيُّ َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه

  بِِطيبِ نَفْسِِه َمالُ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ إِالَّ
اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الْعَبَّاسِ الْفَْضلُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ مَْنُصورٍ الزَُّبْيِديُّ َجارُ الْبَْعرَانِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٢٨٨٦

بِي َحرَّةَ الرَّقَاِشيِّ َعْن َعمِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ َعْن أَ
  قَالَ الَ َيِحلُّ مَالُ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ إِالَّ َعْن ِطيبِ َنفْسٍ

ِمْنَهالٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبنُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن  -٢٨٨٧
  َسلََمةَ بِإِْسنَاِدِه َنْحوَُه

ْبنِ فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الْكَاِتُب َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد  -٢٨٨٨
ثََنا أَُبو ِشهَابٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي َواِئلٍ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّ

  وسلم ُحْرَمةُ مَالِ الُْمْؤِمنِ كَُحْرَمِة َدمِِه
  باب الصلح
ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن  -٢٨٨٩

َو ُمالَزٌِم غَرًِميا لَُه فَقَالَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بِِه َوُه
أَنْ َتأُْخذَ النِّْصَف َوقَالَ بَِيِدِه فَقُلُْت َنَعمْ َيا َرُسولَ اِهللا فَأََخذَ  -َيْعنِي  -َيا َرسُولَ اِهللا غَرٌِمي ِلي فَقَالَ َهلْ لَكَ  َما َهذَا قَالَ

  الشَّطَْر َوتََرَك الشَّطَْر أَْو قَالَ النِّْصَف

ْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعمَّارٍ الُْحَسْيُن ْبُن ُحرَْيٍث ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْح -٢٨٩٠
ْيَمانُ  اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَْخبََرنِي ُسلَْبُن أَبِي َحازِمٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد

 عليه وسلم قَالَ ْبُن بِالَلٍ َجِميًعا َعْن كَِثريِ ْبنِ زَْيٍد َعنِ الَْولِيِد ْبنِ َرَباحٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا
  الُْمْسِلُمونَ َعلَى ُشُروطِهِْم وَالصُّلُْح جَاِئٌز َبْيَن الُْمْسِلمَِني

  َبْيَن النَّاسِ لَفْظُ ُيوُنَس َوقَالَ اآلَخُر
َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا  -ِمْن أَْصِلِه  -َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا الْفَارِِسيُّ  -٢٨٩١

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الصُّلُْح جَاِئٌز َبْينَ  َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن ثَابٍِت َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ
  الُْمْسِلِمَني كَذَا كَانَ ِفي أَْصلِِه



و ُمَعاوَِيةَ رٍ ، َحدَّثََنا أَُبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ الَْخزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يَزِيدَ اَألدَِميُّ أَُبو َجْعفَ -٢٨٩٢
وسلم قَالَ الُْمْسِلُمونَ َعْن كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف الُْمزَنِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه 

  ِعْنَد ُشُروِطهِْم إِالَّ َشرْطًا َحرََّم َحالَالً أَْو أََحلَّ حََرامًا

الدُّْنَيا ،  رِْضَوانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ َجاِلينُوَس الصَّْيَدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِيَحدَّثََنا  -٢٨٩٣
َوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولِ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُزرَاَرةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُخَصْيٍف َعْن ُعْر

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الُْمْسِلُمونَ ِعْنَد ُشُروطِهِْم َما َوافََق الْحَقَّ
َوَعْن ُخَصْيٍف َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  -٢٨٩٤
  ونَ َعلَى ُشُروطِهِْم َما َوافََق الَْحقَّ ِمْن ذَِلَكالُْمْسِلُم

ِد َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا سَُوْيُد ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِي -٢٨٩٥
مَّدُ ْبُن َحمَّاِد ْبنِ َماَهانَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِبَْراِهيمَ الْبَِرِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبنُ ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَح

ُروفٍ َصَدقَةٌ لُّ َمْعالَْحَسنِ الْهِالَِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمْنكَِدرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كُ
َصَدقَةٌ َوَما أَْنفََق الُْمْؤِمُن ِمْن َوَما أَْنفََق الرَُّجلُ َعلَى أَْهِلِه َوَنفِْسِه كُِتبَ لَُه َصَدقَةٌ َوَما َوقَى الرَُّجلُ بِِه عِْرَضُه كُِتَب لَهُ بِِه 

ْن ُبْنَياٍن أَْو مَْعِصَيٍة فَقُلُْت ِلُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َما َيْعنِي ما َوقَى بِهِ َضاِمٌن إِالَّ َما كَانَ ِم] فَاهللا[َنفَقٍَة فَإِنَّ َخلْفََها َعلَى اِهللا 
  الرَُّجلُ عِْرَضُه قَالَ أَنْ ُيعِْطَي الشَّاِعَر وَذَا اللَِّساِن الُْمتَّقَى

ى ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْي -٢٨٩٦
َعُه ِعْنَد َرُجلٍ ُموَسى ْبُن السَّاِئبِ َعْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َعَرَف َمَتا

  َرى ِمنُْهأََخذَُه َوطَلََب ذَاكَ الَِّذي اْشَت

ٍن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الْكَاِتُب َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْو -٢٨٩٧
أَْخبََرنََا ُهشَْيٌم َعْن ُموَسى ْبنِ السَّاِئبِ َعْن قََتاَدةَ َعنِ  ْبُن َيحَْيى ْبنِ ِمرَْداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن

بِِه َويَتَّبُِع الَْبيِّعُ الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َوَجَد َعْيَن َماِلِه ِعْنَد َرُجلٍ فَُهَو أََحقُّ 
  َمْن َباَعُه
فَقَالَ ِلي  -َرِحَمُه اهللا  -ُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْمْيُمونِيُّ قَالَ ذَكَْرُت َألحَْمَد ْبنِ َحنَْبلٍ َحدَّثََنا أَ -٢٨٩٨

صلى اهللا عليه  اذَْهْب إِلَى َحدِيٍث َروَاُه ُهشَْيٌم َعْن ُموَسى ْبنِ السَّاِئبِ َعْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ َعنِ النَّبِيِّ
  وسلم قَالَ َمْن َوَجَد مَالَُه ِعْنَد َرُجلٍ فَُهَو أََحقُّ بِِه َوَيتَّبِعُ الُْمْشَترِي َمْن َباعَُه

َوَرَوى َعْنُه  َوُهَو ِثقَةٌ قَالَ أَْحَمدُ َحدَّثََناهُ َبْعُض أَْصحَابَِنا َعْن ُهَشْيمٍ َوقَْد َحدَّثَ ُهَشْيٌم بَِغْيرِ َشْيٍء َوَرَوى النَّاُس َعْنُه
  ُشْعَبةُ َوكَنَّاُه أََبا سَْعدَةَ

الَْحجَّاُج َعْن َسِعيدِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا -٢٨٩٩
َرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أََصاَب َمَتاَعُه بَِعْينِِه فَُهَو أََحقُّ بِهِ ْبنِ َزْيدِ ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن أَبِيِه َعْن َسُم
  َوَيتَّبِعُ َصاِحُبُه َمنِ اْشتََرى ِمنُْه

ا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوالُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، قَاالَ  -٢٩٠٠
جِئَْنا أََبا هَُرْيَرةَ ِفي َصاِحبٍ لََنا َحدَّثََنا شََباَبةُ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ َعْن أَبِي الُْمْعَتِمرِ َعْن ُعَمَر ْبنِ َخلَْدةَ اَألْنَصارِيِّ قَالَ 



فَقَالَ قََضى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َرُجلٍ َماتَ أَْو أَفْلََس أنَّ َصاِحَب  -لََس َيْعنِي أَفْ -أُِصيَب بَِهذَا الدَّْينِ 
  الَْمتَاعِ أََحقُّ بَِمَتاِعِه إِذَا َوَجَدُه بَِعْينِِه إِالَّ أَنْ َيْتُركَ َصاِحُبُه َوفَاًء

ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا اْبنِ أَبِي فُدَْيٍك َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٩٠١
َبا ُهَريَْرةَ قَالَ جِئَْنا أَ -َوكَانَ قَاِضًيا بِالَْمِديَنةِ  -ِذئْبٍ قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو الُْمْعَتِمرِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َناِفعٍ َعنِ اْبنِ َخلَْدةَ الزُّرَِقيِّ 

لََس فَصَاِحُب ِفي َصاِحبٍ لََنا أَفْلََس فَقَالَ َهذَا الَِّذي قََضى ِفيِه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَيَُّما َرُجلٍ َماتَ أَْو أَفْ
  الَْمتَاعِ أََحقُّ بَِمَتاِعِه إِذَا َوَجَدُه بَِعْينِِه

ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَبِي الَْزْرقَاِء َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا  -٢٩٠٢
دَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َيحَْيى َح:  ، قَاالَ أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْمرٍو الُْغزِّيُّ ، َحدَّثََنا الِْفرَْيابِيُّ

ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َعْن أَبِي َبكْرِ
 عليه وسلم قَالَ َمْن بَاَع ِسلَْعةً فَأَفْلََس صَاِحُبَها فََوَجَدَها بِعَْينَِها الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

  فَُهَو أََحقُّ بَِها ُدونَ الُْغَرَماِء
َو اْبُن َعيَّاشٍ َوَحدَّثَنَا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن ِمْردَاسٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ُه -٢٩٠٣

الَْخبَاِئرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبنُ  َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ
ثَابٍِت الصَّْيَدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن شَرِيٍك ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعيَّاشٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ 

مٍ َعْن أَبِي الْحَارِِث ْبنِ ِهَشا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ
ُجلٍ قَدْ أَفْلََس َولَمْ َيكُنْ ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَيَُّما َرُجلٍ بَاَع ِسلَْعةً فَأَْدَرَك ِسلَْعَتُه بَِعيْنَِها ِعْنَد َر

  ا فَُهَو أُْسَوةُ الُْغَرَماِءقََبَض ِمْن ثََمنَِها َشيْئًا فَهَِي لَُه َوإِنْ كَانَ قََبَض ِمْن ثََمنَِها َشْيئً
  َوقَالَ َدْعلٌَج َوإِنْ كَانَ قََضاُه ِمْن ثََمنَِها َشْيئًا فََما َبِقَي فَُهَو أُْسَوةُ الُْغَرَماِء

  لٌإِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ُمضْطَرُِب الَْحِديِث ، َوالَ َيثُْبُت َهذَا َعنِ الزُّهْرِيِّ ُمْسَنًدا وَإِنََّما ُهَو ُمْرَس

الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد  -٢٩٠٤
رَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ الزُّبَْيِديِّ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد ال

  َيقَْتضِ فَُهَو أُْسَوةُ الُْغَرَماِء وسلم ِمثْلَُه ، َوَزاَد ِفيِه وَأَيَُّما اْمرِئٍ َهلََك َوعِْنَدُه َمالُ اْمرِئٍ بِعَْينِِه اقَْتَضى ِمْنُه َشيْئًا أَْو لَْم
  يٍّ ِفي إِْسنَادِِهَخالَفَُه الَْيَمانُ ْبُن َعِد

ا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََن -٢٩٠٥
  أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُهَحدَّثََنا الَْيَمانُ ْبُن َعِديٍّ َعنِ الزَّبِيِديِّ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن 

  الَْيَمانُ ْبُن َعِديٍّ َضِعيٌف

أَيُّوَب َعْن  ْعَمٌر َعْنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َم -٢٩٠٦
لََس الرَُّجلُ فََوَجَد َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ َيْحَيى َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا أَفْ

  الْبَاِئُع ِسلَْعَتهُ بَِعْينَِها فَُهَو أََحقُّ بَِها ُدونَ الُْغَرَماِء
لُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا ا -٢٩٠٧

نِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو قَاِسمِ ْبالنَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخبََرنِي أََنُس ْبُن ِعَياضٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْ



 الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبنُ َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر َوَحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمحَمٍَّد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب
وِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ كُلُُّهْم َعْن َيحَْيى ْبنِ َهاُرونَ َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الْعَبَّاسِ الَْبَغ

ْبِد قَالَ أَْخَبرَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ أنَّ ُعَمَر ْبَن َع -َوقَالَ َعْبُد الَْوهَّابِ َسِمْعُت َيحَْيى ْبَن َسعِيٍد  -َسِعيدٍ 
لُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن الْعَزِيزِ َحدَّثَُه أنَّ أََبا َبكْرِ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَخَْبَرُه أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهرَْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرسُو

  َمْعَنى قَرِيٌبَوَجَد َمالَهُ بَِعْينِِه ِعْندَ َرُجلٍ قَْد أَفْلََس فَُهَو أََحقُّ بِِه ِمْن غَْيرِِه وَالْ

اْبُن ُجرَْيجٍ أنَّ أََبا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َمْوِهُب ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبرََنا  -٢٩٠٨
صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنْ بِْعَت ِمْن أَخِيَك ثََمًرا فَأَصَاَبْتُه جَاِئَحةٌ الزَُّبْيرِ الَْمكِّيَّ َحدَّثَُه َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ النَّبِيَّ 

  ، فَالَ َيِحلُّ لََك أنْ تَأُْخذَ مَالَ أَِخيَك بَِغْيرِ حَقٍّ
ْبن جَُرْيجٍ أَخَْبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَّهُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ ا -٢٩٠٩

 َيِحلُّ لََك أَنْ َسِمَع َجابًِرا َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنْ بِْعَت ِمْن أَِخيكَ ثََمًرا فَأََصاَبْتُه َجاِئَحةٌ ، فَالَ
  َحقٍّ قُلُْت ألَبِي الزَُّبْيرِ َهلْ سَمَّى لَكُُم الْجََواِئَح قَالَ الَ َتأُْخذَ ِمْنُه َشيْئًا بَِم َتأُْخذُ َمالَ أَخِيَك بَِغْيرِ

ثْلَُه سََواًء قُلُْت َهلْ َسمَّى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َبكَّارُ ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ بِإِْسَناِدِه ِم -٢٩١٠
  اِئَح قَالَ الَلَكُُم الَْجَو
وا ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد َواحلََسُن ْبُن ُمكَْرمٍ َوغَْيُرُهَما قَالُ -٢٩١١

َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمنِ اْبتَاَع ثَمًَرا فَأَصَاَبْتهُ ُعَمَر ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ 
  َجاِئَحةٌ ، فَالَ َتأُْخذَنَّ ِمْنُه َشْيئًا بَِم تَأُْخذُ َمالَ أَِخيكَ بَِغْيرِ حَقٍّ

ثََنا َيحَْيى ْبُن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّ -٢٩١٢
اِئحِ َوَنَهى َعْن بِْيعِ َعْن ُحَمْيٍد اَألعَْرجِ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعِتيقٍ َعْن َجابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بَِوْضعِ الَْجَو

  الِسنِْني
ثََنا ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ َعْن أَبِي الَْعوَّامِ ، َحدَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٩١٣

ُن الرَّْهَن فََيِضيُع قَالَ إِنْ َمطٌَر َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ أنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ ِفي الرَُّجلِ يَْرَتهِ
  كَانَ أَقَلَّ ِممَّا ِفيِه َردَّ َعلَْيِه َتَماَم َحقِِّه َوإِنْ كَانَ أَكْثََر فَُهَو أَمٌِني

ا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ يعين النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس َورَّاُق الُْحمَْيِديِّ ، َحدَّثََن -٢٩١٤
  ُسفَْيانُ َسِمَع أََبا الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ذَكََر الَْجوَاِئحَ بَِشْيٍء

  قَالَ ُسفَْيانُ ، فَالَ أَْدرِي كَْم ذَِلَك الَْوضُْع

زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا أَُبو َسْهلٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ -٢٩١٥
انَ فَقََضى ِتَي بِِه ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّْبُن َجْعفَرٍ أَْخَبرَنِي اْبُن أَبِي َحْرَملَةَ قَالَ َسِمْعُت اْبَن الُْمَسيَّبِ أنَّ مَْولًى ُألمِّ َحبِيَبةَ أَفْلََس فَأُ
  نِِه فَُهَو أََحقُّ بِِهِفيِه ُعثَْمانُ أَنَّ َمْن كَانَ اقَْتَضى ِمْن َحقِِّه َشْيئًا قَْبلَ أنْ ُيفِْلَس فَُهَو لَُه َوَمْن َعَرَف َمَتاَعُه بَِعْي

َحدَّثََنا عَْبُد الْكَرِميِ ْبُن رَْوحٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ غَاِلبٍ ،  -٢٩١٦
  زَِياٍد َعْن ُحَمْيٍد َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الرَّْهُن بَِما ِفيِه

  الَ َيثُْبُت َهذَا َعْن ُحَمْيٍد َوكُلُّ َمْن بَْيَنُه َوَبْيَن شَْيِخَنا ُضَعفَاُء



، َحدَّثََنا َسعِيدُ  َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُميَّةَ َحدَّثََنا -٢٩١٧
  قُولُ الرَّْهُن بَِما ِفيِهْبُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا ُحَمْيدٌ الطَّوِيلُ َعْن أََنسٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َي

لَ َرُسولُ اهللاِ صلى قَالَ َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ قَا -٢٩١٨
  اهللا عليه وسلم الرَّْهُن بَِما ِفيِه

  َوَهذَا َباِطلٌ َعْن قََتاَدةَ َوَعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ َواللَُّه أَْعلَُمإِْسَماعِيلُ َهذَا َيَضعُ اَألَحاِديثَ 
اُس ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َسِعيٍد الَْهْمذَانِيُّ الْطََّيانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِهَشامٍ الْقَوَّ -٢٩١٩

لَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ َوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِعْصَمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَاَيحَْيى الَْمْر
ُه   صلى اهللا عليه وسلم الَ ُيْغلَُق الرَّْهُن لَُه غُْنُمُه َوَعلَْيِه غُْرُم

  ، َوالَ َيِصحُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو، ِن أَُبو ِعْصَمةَ وَبِْشٌر َضِعيفَا
َيْيَنةَ ، َعْن زِيَاِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ الَْعابِِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُع -٢٩٢٠

َسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُيْغلَُق الرَّْهُن لَُه َسْعٍد َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْم
ُه   غُْنُمُه َوَعلَْيِه غُْرُم

  زَِيادُ ْبُن َسْعٍد أََحدُ الُْحفَّاظِ الثِّقَاِت َوَهذَا إِْسَناٌد َحَسٌن ُمتَِّصلٌ

َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيِد ْبنِ كَِثريٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن -٢٩٢١
صلى اهللا عليه سُولُ اِهللا ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َر

  وسلم الَ ُيْغلَُق الرَّْهُن ِلصَاِحبِِه غُْنُمُه َوَعلَْيِه غُْرُمُه
َحدَّثََنا : الَ َحدَّثَنِي أَُبو الطَّيِّبِ ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َدَراٍن ، َوُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الصَّلِْت اُألطْرُوُش ، قَا -٢٩٢٢

ُن َداُوَد الرَّقِّيُّ نِ َيزِيَد الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْيَسَرةَ أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُمَحمَُّد ْبُن خَاِلدِ ْب
قَالَ الَ ُيْغلَُق الرَّْهُن َحتَّى َيكُونَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  لََك غُْنُمُه َوَعلَْيَك غُْرُمُه
ثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو الْعَبَّاسِ أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َنْصرِ ْبنِ ُبَجْيرٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّ -٢٩٢٣

هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ  دَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيِديُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِيالَْجبَّارِ ، َح
ُه   َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُيْغلَُق الرَّْهُن لَُه غُْنُمُه َوَعلَْيِه غُْرُم

ا إِْسَماعِيلُ ، أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الْجَبَّارِ ، َحدَّثََن َحدَّثََنا -٢٩٢٤
َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ِذئْبٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ،

  عليه وسلم ِمثْلَُه
َيزِيَد الرَّوَّاُس ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ زَْيٍد الِْحنَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٢٩٢٥

 َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا كَُدْيٌر أَُبو َيحَْيى ،
  عليه وسلم الَ ُيْغلَُق الرَّْهُن لََك غُْنُمُه َوَعلَْيَك غُْرمُُه

  أَْرَسلَُه َعْبُد الرَّزَّاقِ َوغَْيُرُه َعْن َمْعَمرٍ
َعنِ الزُّْهرِيِّ َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر -٢٩٢٦

ُهالُْمسَيَّبِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ ُيْغلَُق الرَّْهُن لَُه غُْنُمُه َوَعلَ   ْيِه غُْرُم



دُ اهللاِ ْبُن َنْصرٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْحَمَد الِْقْرِميِسينِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ بِطََرسُوَس ، َحدَّثََنا َعْب -٢٩٢٧
َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي اَألَصمُّ ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن 

  لَْيِه غُْرُمُهُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُيْغلَُق الرَّْهُن وَالرَّْهُن ِلَمْن َرَهَنُه لَُه غُْنُمُه َوَع

حَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن أَخَْبَرَنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُم -٢٩٢٨
ا وَلََبنِ الدَّرِّ َمْرُهوًن َعْن َعاِمرٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي الظَّْهرِ ُيْركَبُ بِالنَّفَقَِة إِذَا كَانَ

  ُيشَْرُب إِذَا كَانَ َمْرُهوًنا َوَعلَى الَِّذي َيْركَُب وََيشَْرُب َنفَقَتُُه

أَبِي  ا َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْنَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم أَْخبََرَنا َزكَرِيَّ -٢٩٢٩
لََبُن الدَّرِّ ُيْشَرُب َوَعلَى ُهَرْيَرةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا كَاَنِت الدَّابَّةُ َمْرُهوَنةٌ فََعلَى الُْمْرَتهِنِ َعلَفَُها َو

  الَِّذي َيْشَرُب َنفَقَُتُه َوُيْركَُب
اشٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّ -٢٩٣٠

بِي صَاِلحٍ ًعا َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَالنَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ َجِمي
  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الرَّْهُن َمْركُوٌب َوَمْحلُوٌب

ُن أَبِي ِت إِْسَماِعيلُ ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا أَُبو الصَّلْ -٢٩٣١
  سلم الرَّْهُن بَِما ِفيِهأَُميَّةَ الذَّارُِع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و

  إِْسَماعِيلُ َهذَا َيَضعُ الَْحِديثَ َوَهذَا الَ َيِصحُّ

َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْوضَّاحِ الْلُْؤلُؤِيُّ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبكَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ  -٢٩٣٢
 صلى اهللا عليه سُولُ اِهللاَحدَّثََنا إِْدرِيُس اَألْوِديُّ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ أَشَْرَك َر
قْتُ أََنا َوَعمَّاٌر َوَجاَء َسْعدٌ وسلم َبيْنِي َوَبْيَن َعمَّارٍ َوسَْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ِفي َدَرقٍَة سَلَْحَناَها وَأَْشَركََنا ِفيَما أََصْبَنا فَأَْخفَ

  بِأَسَِرييْنِ
 -ُع َحدَّثَكُْم لَُوْيٌن ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ اَألْهوَازِيُّ قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ ْبنِ َمنِْيع وَأََنا أَْسَم -٢٩٣٣

 -َعْن أَبِي َحيَّانَ التَّيِْميِّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  -َوُهَو ُمَحمَُّد ْبُن الزِّْبرِقَانِ 
  أََنا ثَاِلثُ الشَّرِيكَْينِ َما لَْم َيُخْن أََحُدُهَما صَاِحَبُه فَإِذَا َخانَ خََرْجُت ِمْن َبيْنِهِمَا -ي َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْعنِ

  قَالَ لَُوْيٌن لَْم ُيْسنِْدهُ أََحٌد إِالَّ أَُبو َهمَّامٍ َوْحدَُه
نِ أَْحَمَد الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو مَْيَسَرةَ النَّهَاوَْنِديُّ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن أَبِي َحيَّانَ َحدَّثََنا ُهَبْيَرةُ ْبُن ُمَحمَِّد ْب -٢٩٣٤

فَإِذَا َخانَ  ُهَما صَاِحَبُهالتَّيِْميِّ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيُد اِهللا َعلَى الشَّرِيكَْينِ َما لَمْ َيُخْن أََحُد
  أََحُدُهَما صَاِحَبُه َرفََعَها َعْنُهمَا

فَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَمْيدٌ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الُْعمَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموٍن الزَّْع -٢٩٣٥
وَب َعْن َرُجلٍ ِمْن قُرَْيشٍ قَالَ َحدَّثَنِي أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه الطَّوِيلُ َعْن ُيوُسَف ْبنِ َيْعقُ

  وسلم َيقُولُ أَدِّ اَألَماَنةَ إِلَى َمنِ ائَْتَمَنَك ، َوالَ َتُخْن َمْن َخاَنَك
كُرَْيبٍ ، َحدَّثََنا طَلُْق ْبُن غَنَّامٍ َعْن َشرِيٍك َوقَْيسٍ َعْن أَبِي َحِصنيٍ َعْن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو -٢٩٣٦

  الَ َتُخْن َمْن َخاَنَكأَبِي صَاِلحٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَدِّ اَألمَاَنةَ إِلَى َمنِ ائَْتمََنَك ، َو



ثََنا اْبُن أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن سَُوْيٍد ، َحدَّ َحدَّثََنا -٢٩٣٧
ائَْتَمَنَك ، َوالَ َتُخْن َمْن َشْوذَبٍ َعْن أَبِي التَّيَّاحِ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَدِّ األََماَنةَ إِلَى َمنِ 

  َخاَنَك
َيى َوِهَشامِ حدثَنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيعْلَى َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن َيْح -٢٩٣٨

َما ِفي أَْرضٍ غََرَس أََحُدُهَما ِفيَها َنْخالً وَاَألْرُض ِلآلَخرِ فَقََضى ابَْنْي ُعْرَوةَ َعْن ُعْرَوةَ أَنَّ َرُجلَْينِ ِمَن األَْنصَارِ اخَْتَص
ْرًضا مَْيَتةً فَهِيَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِاَألْرضِ ِلصَاِحبَِها َوأََمَر َصاِحَب النَّْخلِ ُيْخرِجُ َنْخلَُه َوقَالَ َمْن أَْحَيا أَ

  ْرقٍ ظَاِلمٍ حَقٌِّلَمْن أَْحَياَها َولَْيسَ ِلِع
  لْفُؤُوسِقَالَ فَلَقَْد أَْخبََرنِي الَِّذي َحدَّثَنِي بَِهذَا الَْحِديِث أَنَُّه رَأَى النَّْخلَ َوِهَي ُعمٌّ ُتقْلَعُ أُصُولَُها بِا

  يْرَِك فََتْزَرَع ِفيَهقَالَ اْبُن إِْسَحاقَ الُْعمُّ الشَّبَاُب َولَْيَس ِلعِْرقٍ ظَاِلمٍ َحقٌّ قَالَ أَنْ َتأِْتَي أَْرَض غَ

رِقٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبنِ َمنِْيع ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ َعْن طَا -٢٩٣٩
ليه وسلم َعنِ الُْمَحاقَلَِة َوالْمَُزاَبَنِة َوقَالَ إِنََّما َيْزَرعُ الُْمسَيَّبِ ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ قَالَ نََهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع

  ْرًضا بِذََهبٍ أَْو ِفضٍَّةثَالَثَةٌ َرُجلٌ كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَُهَو َيْزَرُعَها أَْو َرُجلٌ مُنَِح أَْرًضا فَُهَو َيْزَرُعَها أَوْ َرُجلٌ اكَْتَرى أَ

ُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلٌك َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْب -٢٩٤٠
اِهللا صلى اهللا عليه َرسُولُ الرَّْحَمنِ َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ قَْيسٍ الزُّرَِقيِّ أَنَّهُ َسأَلَ َراِفَع ْبَن َخدِيجٍ َعْن ِكَراِء اَألْرضِ فَقَالَ نََهى 
  وسلم َعْن ِكَراِء اَألْرضِ فَقَالَ أَبِالذََّهبِ َوالَْورِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذََّهبِ وَالَْورِقِ ، فَالَ بَأَْس بِِه

ُن ُرشَْيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْب -٢٩٤١
ى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن ُعَمَر ْبنِ ذَرٍّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ َرُسولَ اِهللا صل

  ِكَراِء اَألْرضِ إِالَّ بِذََهبٍ أَْو ِفضٍَّة
ْغَراَء َعْن ْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمَحدَّثََنا َع -٢٩٤٢

َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ  ُعَبْيَدةَ الضَّبِّيِّ َعْن َعْبِد الَْحِميدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َعْن
ِلَراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ فَأَْرَسلَ  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج ِفي َمِسريٍ لَُه فَإِذَا ُهَو بَِزْرعٍ يَْهَتزُّ فَقَالَ ِلَمْن َهذَا الزَّْرُعَ قَالُوا

بالثُّلُِث فَقَالَ انْظُُر َنفَقََتَك ِفي َهِذِه اَألْرضِ فَُخذَْها ِمْن صَاِحبِ اَألْرضِ َواْدفَعْ إِلَْيهِ  إِلَْيِه َوكَانَ أََخذَ اَألْرضَ بِالنِّْصِف أَوِ
  أَْرَضُه َوَزْرَعُه

أَبِي لَيْلَى َعنِ الَْحكَمِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعنِ اْبنِ -٢٩٤٣
ِد ُمقَاَسَمةً َعلَى َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َدفََع َخْيَبرَ أَْرَضَها َوَنْخلََها إِلَى الَْيُهو

  النِّْصِف
َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ : ُرو ْبُن َعِليٍّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن إِبَْراهِيَم ، قَاالَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْم -٢٩٤٤

عليه وسلم َدفََع َخْيَبرَ  َسِعيٍد قَالَ أَخَْبرَنِي ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر قَالَ أَْخَبرَنِي َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا
  ى الشَّطْرِ ِممَّا َيْخُرُج مِْنَها ِمْن ثََمرٍ أَْو َزْرعٍإِلَى أَْهِلَها َعلَ

ُن َسعِيٍد بَِهذَا َوقَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْب -٢٩٤٥
  خُْرُج ِمْن ثََمرٍ أَْو َزْرعٍَعاَملَ أَْهلَ َخْيَبرَ بَِشطْرِ َما َي



ُب اِهللا ْبُن َراِشٍد أَُبو َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد السَّالَمِ أَُبو الرَّدَّاِد بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َوْه -٢٩٤٦
الزَِّناِد كَانَ ُعْرَوةُ ُيَحدِّثُ َعْن سَْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ األَْنصَارِيِّ أَنَُّه  ُزْرَعةَ الُْحجْرِيُّ َعْن ُيوُنَس ْبنِ َيزِيَد قَالَ قَالَ أَُبو

الثِّمَاَر فَإِذَا َجدَّ أَخَْبَرُه أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت كَانَ َيقُولُ كَانَ النَّاُس ِفي َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيتََباَيُعونَ 
بَِها فَقَالَ َرسُولُ َر تَقَاِضَيهِْم قَالَ الْمُْبَتاعُ إِنَُّه قَْد أَصَاَب الثََّمَر ُمرَاٌق وَأَصَاَبُه قَُشاٌم َعاَهاٌت كَانُوا َيحَْتجُّونَ النَّاُس َوَحَض

ى َيْبُدوَ َصالَُح الثََّمرِ كَالَْمُشوَرِة اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا كَثَُرْت ِعْنَدُه الُْخُصوَمةُ ِفي ذَِلَك أَمَّا الَ ، فَالَ َتبَاَيعُوا َحتَّ
  ُيِشُري بَِها ِلكَثَْرِة ُخُصوَمتِهِْم

َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن الْقَطَّانُ َوُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، قَاالَ  -٢٩٤٧
َوقَالَ  -نِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعاَملَ أَْهلَ خَْيَبَر بَِشطْرِ َما َيْخُرُج ِمَن النَّْخلِ وَالزَّْرعِ َناِفعٍ َعنِ اْب

  ِمَن النَّْخلِ َوالشَّجَرِ -ُيوُسفُ 
  قَالَ اْبُن َصاِعٍد َوِهَم ِفي ِذكْرِ الشََّجرِ َولَْم َيقُلُْه غَْيرُُه

 قَالَ َحدَّثَنِي َنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَقَحدَّثَ -٢٩٤٨
م َساقَى َيُهوَد َخيَْبَر َعلَى ِتلْكَ َناِفٌع َعنِ َعْبُد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َعْن أَبِيِه ُعَمَر أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

  اَألمَْوالِ َعلَى الشَّطْرِ َوِسَهامُُهْم َمْعلُوَمةٌ َوَشَرطَ َعلَْيهِْم أَنَّا إِذَا شِئَْنا أَْخَرجَْناكُْم
ُهَشْيٌم َوَحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا -٢٩٤٩

َحدَّثََنا ُهشَْيٌم َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى : ْبُن َسْهلِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا أَبِي سَْهلُ ْبُن الُْمِغَريِة َوخَاِلُد ْبُن أَبِي َيزِيَد الْقَرْنِيُّ ، قَاالَ 
مٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َدفََع َخْيَبَر أَْرَضَها وََنْخلََها ُمقَاَسَمةً َعلَى َعنِ الَْحكَمِ َعْن ِمقَْس

  النِّْصِف َزاَد اْبُن َعَرفَةَ أَْعطَى الَْيهُوَد

َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن -٢٩٥٠
  اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَعْطَى َخيَْبَر َعلَى النِّْصِف ِمْن كُلِّ َزْرعٍ أَوْ َنْخلٍ أَْو َشيٍْء

  باب العارية
يٍّ الْخَوَّاُص ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن الَْعالَِء ْبنِ ُبكَْيرٍ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعِل -٢٩٥١

ليه ُسولَ اهللاِ صلى اهللا عَعْبِد الَْواِحِد ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َر
   ُمؤَدَّاةٌ قَالَ َعارَِيةٌ ُمَؤدَّاةٌوسلم اْسَتَعاَر ِمْن َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ أَْدَراًعا َوِسالًَحا ِفي غَْزَوةِ َخْيَبر فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا أَعَارَِيةٌ

يَم الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمسِْلٌم الَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاجٌ َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َيْحَيى الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْبَراِه -٢٩٥٢
َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ اْسَتَعارَ النبَِّيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن 

  دَّاةٌ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ نََعْمِسالًَحا فَقَالَ َصفَْوانُ أَمَُؤ
دَّثََنا َهمَّاٌم َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الفَْضلٌ اَألعَْرُج ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعطَاٍء الَْواسِِطيُّ ، َح -٢٩٥٣

ةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا أَتَْتَك ُرسُِلي فَأَْعِطهِْم قََتاَدةَ َعْن َعطَاٍء َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َيْعلَى ْبنِ أَُميَّ
  كَذَا َوكَذَا أَُراُه قَالَ ثَالَِثَني ِدْرًعا أَْو قَالَ ثَالَِثَني َبعًِريا قُلُْت َوالْعَارَِيةُ ُمؤَدَّاةٌ قَالَ نََعْم

ى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن الُْمْسَتِمرِّ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَي -٢٩٥٤
  َبلْ ُمؤَدَّاةٌقَالَ ، َحدَّثََنا َهمَّامٍ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َوقَالَ قُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا أَعَارَِيةٌ َمْضمُوَنةٌ أَْو َعارَِيةٌ ُمَؤدَّاةٌ 



َحدَّثََنا َيزِيُد :  ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألزَْهرِ َوأَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ -٢٩٥٥
َميَّةَ ْبنِ َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه ْبُن َهاُرونَ أَْخَبرََنا شَرِيٌك َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعْن أُ

اَع َبْعُضَها فََعَرَض َعلَْيهِ وسلم اْسَتَعاَر ِمْنهُ َيْوَم ُحَنْينٍ أَْدَراًعا فَقَالَ أَغَْصًبا َيا ُمَحمَُّد قَالَ َبلْ عَارَِيةٌ َمْضمُوَنةٌ قَالَ فََض
  صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيْضَمَنَها فَقَالَ أََنا الَْيْوَم ِفي اِإلْسالَمِ أَْرغَُب َرسُولُ اِهللا

لَْحَسُن ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َعْبِد الَْمجِيِد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ا -٢٩٥٦
َميَّةَ َعْن أَبِيِه قَالَ ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن أَُميَّةَ ْبنِ َصفَْوانَ ْبنِ أُ َحدَّثََنا قَْيُس

ُسولَ اِهللا قَالَ َمْضُموَنةٌ فَضَاعَ اْسَتعَاَر ِمنِّي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْدَراًعا ِمْن َحدِيٍد فَقُلُْت َمْضُموَنةٌ َيا َر
  ْيَر َما كَانَ َيْوَمِئٍذَبْعُضَها فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنْ ِشئَْت غََرْمُتَها قَالَ أَالَ إِنَّ ِفي قَلْبِي ِمَن اِإلْسالَمِ غَ

ا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََن -٢٩٥٧
لَ َيا َصفَْوانُ َهلْ الْعَزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعطَاٍء َعْن أُنَاسٍ ِمْن آلِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َصفَْوانَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَا

  ِسالَحٍ قَالَ َعارَِيةٌ أَْم غَْصًبا ، ثُمَّ ذَكََر الَْحدِيثَ ِعْنَدَك ِمْن

ا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َحدَّثََن -٢٩٥٨
  آلِ َصفَْوانَ قَالَ اْسَتَعاَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُه ُرفَْيعٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َناسٍ ِمْن

ُبو اَألشَْعِث ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َوَعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ َواْبُن الَْعالَِء قَالُوا ، َحدَّثََنا أَ -٢٩٥٩
 صلى اهللا عليه جَّاجِ ْبنِ فَُراِفَصةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْولِيِد َعْن أَبِي َعاِمرٍ اَألْوَصابِيِّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَّ النَّبِيَّالُْمْعَتِمُر َعنِ الَْح

  ْهُد اِهللا أََحقُّ َما أَدَّيوسلم قَالَ الَْعارَِيةُ ُمَؤدَّاةٌ َوالْمِْنَحةُ أَوِ الَْمنِيَحةُ ُمَؤدَّاةٌ فَقَالَ َرُجلٌ فََعْهدُ اِهللا قَالَ َع
َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم َوأَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الْوَِكيلُ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -٢٩٦٠

  قَالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُشَرْحبِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ الْخَْوالَنِيِّ

الَْودَاعِ إِنَّ اللََّه قَْد  َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِفي ُخطَْبِتِه َعاَم َحجَِّة
اِهرِ الَْحَجُر َوِحسَاُبُهْم َعلَى اِهللا َتعَالَى َمنِ ادََّعى إِلَى أَْعطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه ، فَالَ َوِصيَّةَ ِلوَارٍِث وَالْوَلَُد ِللْفَِراشِ َوِللَْع

جَِها ِفقِ الَْمْرأَةُ َشْيئًا ِمْن َبيِْتَها إِالَّ بِإِذِْن َزْوغَْيرِ أَبِيِه أَوِ اْنتََمى إِلَى غَْيرِ َموَاِليِه فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا التَّابَِعةُ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة الَ ُتْن
ةُ َمْرُدوَدةٌ َوالدَّْيُن َمقِْضيٌّ ِقيلَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َوالَ الطََّعاُم قَالَ ذَاَك أَفَْضلُ أَمَْواِلَنا ، ثُمَّ قَالَ الْعَارَِيةُ ُمؤَدَّاةٌ وَالْمِْنَح

  َوالزَّعِيُم غَارِم
ُد اِهللا ْبُن شَبِيبٍ َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبنُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْب -٢٩٦١/١

 َرسُولَ اِهللا صلى اهللا َعْبِد الَْمِلِك َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْحَجبِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ
  َمانَ َعلَى ُمْؤَتَمنٍعليه وسلم قَالَ الَ َض

ا َعْمُرو ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الُْحَسْيُن ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َجعْفَرٍ الْكَْوكَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََن -٢٩٦١/٢
بِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى الَْجبَّارِ َعْن ُعَبْيَدةَ ْبنِ َحسَّانَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَ

  الُْمْستَِعريِ غَْيرِ الْمُِغلِّ َضَمانٌ ، َوالَ َعلَى الُْمْسَتوَْدعِ غَْيرِ الُْمِغلِّ َضَمانٌ
  فُوعٍَعْمٌرو َوُعَبْيَدةُ َضِعيفَاِن َوإِنََّما ُيْرَوى َعْن ُشرَْيحٍ الْقَاِضي غَْيُر َمْر

َحدَّثََنا اْبُن جَابِرٍ َعْن ُسلَْيَمانَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْوَِليِد أَْخبََرنِي أَبِي ، قَالَ  -٢٩٦١/٣



فِْسريِ الَْعارَِيةُ ُمَؤدَّاةٌ قَالَ أَْسلََم قَْوٌم َوِفي أَْيدِيهِْم َعوَارِي ْبنِ ُموَسى أَنَُّه أَْخَبَرُه َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ أَنَُّه أَْخبََرُه َعْن َت
ُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه ِمَن الُْمْشرِِكَني فَقَالُوا قَْد أَْحَرَز لََنا اِإلْسالَُم َما بِأَْيدِيَنا ِمْن َعَوارِي الُْمْشرِِكَني فََبلَغَ ذَِلَك َر

  رِيالََم الَ ُيحْرُِز لَكُْم َما لَْيَس لَكُْم الْعَارَِيةُ ُمؤَدَّاةٌ فَأَدَّى الْقَْوُم َما بِأَْيدِيهِْم ِمْن ِتلَْك الَْعوَاوسلم قَالَ إِنَّ اِإلْس
  َهذَا ُمْرَسلٌ ، َوالَ َتقُوُم بِهِ ُحجَّةٌ

ُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا َعْوٌف َعْن ُمَحمٍَّد أَنَّ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْب-٢٩٦١/٤
  ُشرَْيًحا قَالَ لَْيَس َعلَى الُْمْسَتِعريِ غَْيرِ الُْمِغلِّ َضَمانٌ ، َوالَ َعلَى الُْمْسَتوَْدعِ غَْيرِ الُْمِغلِّ َضَمانٌ

ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَاْبُن َمْخلٍَد َوَجَماَعةٌ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوالْ -٢٩٦١/٥
بِي ْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ َجاَءنِي أَُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا رِْبِعيُّ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنٍد َعنِ الشَّعْبِيِّ َعنِ النُّ

قَالَ أَكُلَّ وَلَِدكَ فَْحِملُنِي إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اْشَهدْ أَنِّي قَْد َنَحلْتُ النُّْعَمانَ ِمْن َماِلي كَذَا وَكَذَا 
سُرَُّك أَنْ َيكُونُوا لََك ِفي الْبِرِّ َسَواًء قَالَ َنَحلَْت مِثْلَ الَِّذي َنَحلَْت النُّْعَمانَ قَالَ الَ فَقَالَ أَْشهِْد َعلَى َهذَا غَْيرِي أَلَْيسَ َي

  َبلَى قَالَ ، فَالَ إِذًا َوقَالَ الَْمَحاِمِليُّ أَكُلَّ َبنِيَك َنَحلَْت
َعنِ النُّْعَماِن بْنِ  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ َعنِ الشَّْعبِيِّ -٢٩٦٢

  َبِشريٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ألَبِيِه الَ ُتْشهِْدنِي َعلَى جَْورٍ

يِّ َعنِ نِ الشَّْعبَِحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء َعْن َجابِرٍ َع -٢٩٦٣
فَقَالَ َمْن أُشْهُِد لَِك فَقَالَِت النَّبِيُّ النُّْعَماِن أَنَّ أُمَُّه أََراَدْت أََباُه َبِشًريا َعلَى أَنْ ُيعِْطَي النُّْعَمانَ اْبَنُه حَاِئطًا ِمْن َنْخلٍ فَفََعلَ 

ُه فَقَالَ لَهُ َنبِيُّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَلََك وَلَدٌ صلى اهللا عليه وسلم فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََر ذَِلَك لَ
نَّ اللََّه تََعالَى ُيِحبُّ أَنْ تَْعِدلُوا غَْيُرُه قَالَ َنَعْم قَالَ فَأَْعطَْيَتُهْم كََما أَْعطَْيَتُه قَالَ الَ قَالَ لَْيَس ِمثِْلي َيشَْهُد َعلَى ِمثْلِ َهذَا إِ

  َما ُيِحبُّ أَنْ تَْعِدلُوا َبْيَن أَْنفُِسكُْمَبْيَن أَْوالَدِكُْم كَ
هْرِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّ -٢٩٦٤

ِد الرَّْحَمنِ أَْخبََراُه أَنَُّهَما َسِمَعا النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ َيقُولُ َنَحلَنِي أَبِي غُالًَما فَأَمََرتنِي أُمِّي النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َوُحمَْيِد ْبنِ َعْب
  قَالَ فَارُْددُْه الَ أَنْ أَذَْهَب بِهِ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُألشْهَِدُه َعلَى ذَِلَك فَقَالَ أَكُلَّ وَلَِدَك أَْعطَْيَتُه قَالَ

  بَِهذَا ِمثْلَُه -َيْعنِي اْبَن ُعَيْيَنةَ  -َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن شَْيَبانَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ  -٢٩٦٥
َعنِ َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبنُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ صَاِلحٍ  -٢٩٦٦

ذَا ُهَو قَْد آثَرَ َبْعَض وَلَِدهِ َهاِشمٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه َدَعاُه َرُجلٌ فَأَْشَهَدُه َعلَى َوِصيٍَّة فَإِ
َر َنهَاَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنْشَهَد َعلَى جَْورٍ َوقَالَ َمْن َشهَِد َعلَى جَْورٍ َعلَى َبْعضٍ فَقَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَم

  فَُهَو َشاِهُد زُورٍ ، ثُمَّ أَسَْرَع الَْمْشَى

يُد ْبُن َهاُرونَ أَْخبَرَََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َيزِ -٢٩٦٧
 َيِحلُّ ِلُمسِْلمٍ أَنْ َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َواْبنِ َعبَّاسٍ َرفََعاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ

يَما ُيْعِطي الْوَاِلُد َولََدُه َومَثَلُ الَِّذي َيْرجُِع ِفي ِهَبِتِه أَْو قَالَ ِفي َعِطيَِّتِه كََمثَلِ الْكَلْبِ َيَهَب ِهَبةً ، ثُمَّ يَْرجُِع ِفيَها إِالَّ ِف
  َيِقيُء ، ثُمَّ َيُعوُد ِفي قَْيئِِه



َورََواُه َعاِمٌر اَألحَْولُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ، ْينٍ ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم ِمَن الثِّقَاِت تَاَبَعُه إِْسحَاُق اَألْزَرُق َوَعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َعْن ُحَس
  ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه

َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبنُ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْشكَابٍ َوأَُبو اَألْزَهرِ ، قَاالَ  -٢٩٦٨
لَ الَ َيْرجُِع ِفي َعُروَبةَ َعْن َعاِمرٍ اَألحَْولِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَاأَبِي 

  ِهَبِتِه إِالَّ الْوَاِلُد ِمْن وَلَِدِه وَالَْعاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالْكَلْبِ َيُعوُد ِفي قَْيئِِه
الْعَاِئِد ِفي  َساَمةُ ْبُن َزْيٍد َوالَْحجَّاجِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفيَوَرَواُه أُ

  ِهَبِتِه ُدونَ ِذكْرِ الَْواِلِد
هللا عليه وسلم الْوَاِلدُ َيْرجُِع ِفي ِهَبِتِه َوتَاَبَعُه إِْبَراهِيمُ َوَرَواُه الَْحَسُن ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن طَاُووسٍ مُْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى ا

  ْبُن طَْهَمانَ َوَعْبُد الَْوارِِث َعْن َعاِمرٍ اَألحَْولِ
َنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر ِمْن أَْصلِ ِكتَابِِه ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن سَْهلِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثَ -٢٩٦٩

 عليه وسلم قَالَ َمْن َحدَّثََنا َحْنظَلَةُ ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ قَالَ َسِمْعتُ َساِلَم ْبَن َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا
  َوَهَب ِهَبةً فَُهَو أََحقُّ بَِها َما لَْم ُيثَْب مِْنهَا

ْبُن إِْسَماعِيلَ  ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم َحدَّثََنا -٢٩٧٠
  بِهَِبِتِه َما لَْم يُثَْب ِمْنهَا َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الرَُّجلُ أََحقُّ

َنا ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن َوَحدَّثَ -٢٩٧١
ُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن إِْسَماعِيلَ أَْخَبرَََنا َعْمُرو ْبُن دِيَنارٍ َعْن أَبِي َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْب

  ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْواِهُب أََحقُّ بِهَِبِتِه َما لَْم يُثَْب ِمْنهَا
ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا  -٢٩٧٢

  إِْسَماعِيلَ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه سََواًء
دَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َجْعفَرٍ َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْهاشِِميُّ ، َح -٢٩٧٣

قَالَ إِذَا كَاَنِت الْهَِبةُ ْبنِ الُْمبَاَرِك َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ َعْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِلِذي َرِحمٍ ُمَحرَّمٍ لَْم يُْرَجْع ِفيهَا

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن ُموَسى ، -٢٩٧٤
  قَالَ الرَُّجلُ أََحقُّ بِهَِبِتِه َما لَْم ُيثَْب ِمنْهَا َجابِرٍ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ أَبَْزى َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحِ ْبنِ حَْربٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْب -٢٩٧٥
َحمَّدِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َوَهبَ إِبَْراهِيُم ْبُن أَبِي َيْحَيى َعْن ُم

  ِهَبةً فَارَْتَجَع بَِها فَُهَو أََحقُّ بَِها َما لَْم ُيثَْب ِمْنَها وَلَِكنَُّه كَالْكَلْبِ َيعُوُد ِفي قَْيِئِه
ُن ُنَميْرٍ ْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا اْبَحدَّثََنا أَُبو ُعَب -٢٩٧٦

ِد اِهللا الُْمَحارِبِيِّ قَالَ رَأَْيتُ َعْن َيزِيَد ْبنِ زَِياِد ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َحدَّثََنا أَُبو َصْخَرةَ َجاِمُع ْبُن َشدَّاٍد َعْن طَارِقِ ْبنِ َعْب
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمرََّتْينِ



أَبِيُعَها فََمرَّ َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ َحْمَراُء َوُهَو ُيَناِدي بِأَْعلَى صَْوِتِه َيا  -َهكَذَا قَالَ  -َمرَّةً بِسُوقِ ِذي الَْمَجازِ وَأََنا ِفي بََياَعٍة ِلي 
ْيِه َوُهَو َيقُولُ َيا أَيَُّها النَّاُس الَ النَّاُس قُولُوا الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ُتفِْلُحوا َوَرُجلٌ ُيْتبُِعُه بِالِْحَجاَرِة َوقَدْ أَْدَمى كَعَْبْيِه َوُعْرقُوَب أَيَُّها

ْبِد الُْمطَِّلبِ قُلُْت َمْن َهذَا الَِّذي ُيْتبُِعُه َيْرِميِه قَالُوا َهذَا َعمُُّه ُتِطيُعوُه فَإِنَُّه كَذَّاٌب قُلُْت َمْن َهذَا قَالُوا َهذَا غُالٌَم ِمْن َبنِي َع
فَلَمَّا ظََهَر اِإلْسالَُم َوقَِدَم الَْمدِيَنةَ أَقَْبلَْنا ِفي َركْبٍ ِمَن الرََّبذَِة َوجَُنوبِ الرََّبذَةِ  -َوُهَو أَُبو لََهبٍ لََعَنُه اهللا  -َعْبُد الْعُزَّى 

ْوَباِن أَبَْيَضاِن فََسلََّم فََردَْدَنا َعلَْيِه فَقَالَ تَّى َنَزلَْنا قَرِيًبا ِمَن الَْمِديَنِة َوَمعََنا ظَِعيَنةٌ لََنا فََبْيَنا َنْحُن قُُعوٌد إِذْ أََتاَنا َرُجلٌ َعلَْيِه ثََح
ذَِة قَالَ َوَمَعَنا َجَملٌ أَْحَمُر قَالَ َتبِيعُونِي َجَملَكُْم هذا قُلَْنا َنَعْم قَالَ بِكَْم ِمْن أَْيَن أَقَْبلَ الْقَْوُم قُلَْنا ِمَن الرََّبذَِة َوَجنُوبِ الرََّب

يَنةَ الْجََملِ حَتَّى َدَخلَ الَْمِد قُلَْنا بِكَذَا َوكَذَا َصاًعا ِمْن َتْمرٍ قَالَ فََما اْستَْوَضْعَنا َشْيئًا َوقَالَ قَْد أََخذُْتُه ، ثُمَّ أََخذَ بِرَأْسِ
 َتالََوُموا فَقَْد َرأَْيُت َوْجَه َرُجلٍ َما فََتَواَرى َعنَّا فََتالََوْمَنا َبْيَنَنا َوقُلَْنا أَْعطَيُْتْم َجَملَكُْم َمْن الَ تَْعرِفُوَنُه فَقَالَتِ الظَِّعيَنةُ الَ

الَْبْدرِ ِمْن َوْجهِِه فَلَمَّا كَانَ الَْعِشيُّ أََتاَنا َرُجلٌ فَقَالَ السَّالَُم َعلَْيكُمْ  كَانَ ِلَيحِقرََكُْم َما َرأَْيُت َوْجَه َرُجلٍ أَْشَبَه بِالْقََمرِ لَْيلَةَ
تَّى ى َتْسَتْوفُوا قَالَ فَأَكَلَْنا َحإِنِّي َرسُولُ َرُسولِ اِهللا إِلَْيكُْم وَإِنَُّه أََمرَكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن َهذَا حَتَّى َتْشَبُعوا وََتكْتَالُوا َحتَّ
 عليه وسلم قَاِئٌم َعلَى الْمِْنَبرِ َشبِْعَنا َواكَْتلَْنا حَتَّى اْسَتْوفَْيَنا فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد َدَخلَْنا الَْمِديَنةَ فَإِذَا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

مََّك َوأَبَاَك َوأُْخَتَك وَأََخاَك َوأَْدنَاَك أَْدَناَك فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن َيخْطُُب النَّاَس َوُهَو َيقُولُ َيُد الُْمعِْطي الُْعلَْيا َواْبَدأْ بَِمْن َتعُولُ أُ
ى ِة فَُخذْ لََنا بِثَأْرَِنا فََرفََع َيَدْيِه حَتَّاَألْنصَارِ فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َهُؤالَِء َبُنو ثَْعلََبةَ ْبنِ َيْربُوعٍ اللَِّذيَن قََتلُوا فُالًَنا ِفي الْجَاِهِليَّ

  رَأَْينا بََياضَ إِْبطَْيِه َوقَالَ أَالَ الَ َيْجنِي وَاِلٌد َعلَى وَلَدٍِه
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لدارقطين: كتاب    سنن ا
لدارقطين: املؤلف  ا عمر  بن      أليب احلسن علي 

 الُْحَسْينِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ َوإِبَْراِهيُم ْبُن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ َوَعِليُّ ْبُن -٢٩٧٧
قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ُشَجاعُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َخْيثََمةَ َعْن  -لَّفْظُ ِلَعِليٍّ َوال -الدِّْرَهِميُّ َوأَُبو سَِعيٍد اَألَشجُّ 

ِفي َشْيٍء  ْن أَْسلََمَسْعٍد الطَّاِئيِّ َعْن َعِطيَّةَ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َم
  ، فَالَ َيْصرِفُْه ِفي غَْيرِِه

  َوقَالَ إِبَْراهِيُم ْبُن َسعِيٍد ، فَالَ يَأُْخذْ إِالَّ َما أَْسلََم ِفيِه أَْو رَأَْس مَالِِه

ا ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ الَْحكَمِ الْبَزَّاُز ، َحدَّثََن -٢٩٧٨
قَالَ َعْبُد السَّالَمِ َوُهَو ِعْنِدي َعنِ  -اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالَمِ َعْن أَبِي َخاِلٍد وَالَْحجَّاجِ َعْن َعِطيَّةَ َعْن أَبِي َسِعيدٍ 

  قَالَ إِذَا أَْسلَفَْت ، فَالَ َتبِْعُه حَتَّى َتْسَتْوِفيَُه -عِيٍد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َولَِكنِّ أَقُْصُرُته إِلَى أَبِي َس
دَّثَنِي أَبِي َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْمطَِّلبِ الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ ْبُن بَِقيَّةَ َح -٢٩٧٩

ا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَْسلََف َسلَفً لُوذَانُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ،
  ، فَالَ َيشَْترِطْ َعلَى صَاِحبِِه غَْيَر قَضَائِِه

الَْعزِيزِ ْبنِ َمنِيعٍ وَأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن ُعَمَر  قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد -٢٩٨٠
نِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد قَالَ َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن ُمَحمٍَّد َيذْكُُرُه َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْب

قَالَ َضُعوا َني أََمَر بِإِخَْراجِ بَنِي النَِّضريِ ِمَن الَْمِديَنِة َجاَءُه َناٌس مِْنُهْم فَقَالُوا إِنَّ لََنا ُديُوًنا لَمْ َتِحلْ فَعليه وسلم ِح
  َوَتَعجَّلُوا

  قَالَ الشَْخ الَ َيِصْح

ْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم ْبُن خَاِلدٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِ -٢٩٨١
  بَِهذَا

رٍ ، َحدَّثََنا َعِفيفُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَأَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْص -٢٩٨٢
بِيُّ صلى اهللا عليه مٍ َعنِ الزَّْنجِيِّ ْبنِ خَاِلٍد َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أََمَر النَّْبُن َساِل

  جَّلُواوسلم بِإِْجالَِء َبنِي النَِّضريِ قَالُوا َيا ُمحَمَُّد إِنَّ لََنا ُدُيوًنا َعلَى النَّاسِ قَالَ َضُعوا َوَتَع
َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٩٨٣

رُكَاَنةَ َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َحدَّثََنا الزَّْنجِيُّ ْبُن خَاِلٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ 
ْخرَاجَِنا وَلََنا َعلَى لَمَّا أََراَد َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيخْرَِج بَنِي النَِّضريِ قَالُوا َيا َرسُولَ اهللاِ إِنَّك أَمَْرَت بِإِ

  ِحلْ قَالَ َضُعوا َوتََعجَّلُواالنَّاسِ ُدُيونٌ لَمْ َت
  ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد ِثقَة إِالَّ أَنَُّه سَيِّيُء الِْحفِْظ َوقَد اْضطََرَب ِفي َهذَا احلَِديثِْ

يُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْعَبَّاسِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ السَّكُونِ -٢٩٨٤
  ْبنِ ضَْمرَةََرْوحٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َعطَاِء ْبنِ َعْجالَنَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ َعْن َعاِصمِ 



ا أُِتَي بِالَْجَناَزِة لَمْ َيسْأَلْ َعْن َشْيٍء ِمْن َعَملِ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَ
ْيٌن َصلَّى َعلَْيِه فَأُِتَي بَِجنَاَزةٍ الرَُّجلِ َوَيسْأَلُ َعْن َدْينِِه فَإِنْ ِقيلَ َعلَْيِه َدْيٌن كَفَّ َعنِ الصَّالَِة َعلَْيِه َوإِنْ ِقيلَ لَْيَس َعلَْيِه َد

َسأَلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْصَحاَبُه َهلْ َعلَى صَاِحبِكُْم َدْيٌن قَالُوا ِديَناَراِن فََعَدلَ َرُسولُ اهللاِ  فَلَمَّا قَاَم ِلُيكَبَِّر
ِمْنُهَما فََتقَدَّمَ  رِيَءصلى اهللا عليه وسلم َوقَالَ َصلُّوا َعلَى صَاِحبِكُْم فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُهَما َعلَيَّ َيا َرُسولَ اهللاِ َب
للَُّه رَِهاَنَك كََما َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََصلَّى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ ِلَعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ جََزاَك اللَُّه َخيًْرا فَكَّ ا

َوُهَو ُمرَْتهٌِن بَِدْينِِه َوَمْن فَكَّ رَِهانَ َميٍِّت فَكَّ اللَُّه رَِهاَنهُ  فَكَكَْت رَِهانَ أَخِيَك إِنَُّه لَْيَس ِمْن َميٍِّت َيُموُت َوَعلَْيِه َدْيٌن إِالَّ
  امَّةًَيْوَم الِْقَياَمِة فَقَالَ َبْعُضُهْم َهذَا ِلَعِليٍّ َخاصَّةً أَْم ِللُْمْسِلِمَني َعامَّةً فَقَالَ َبلْ ِللُْمْسِلِمَني َع

ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد -٢٩٨٥
َعِسيبِ  َهى َعْنَحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ِهَشامٍ أَبِي كُلَْيبٍ َعنِ اْبنِ أَبِي نُْعمٍ الَْبَجِليِّ َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َن: ، قَاالَ 
  الْفَْحلِ

  َزاَد ُعبَْيُد اِهللا َوَعْن قَِفيزِ الطَّحَّاِن
اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّ -٢٩٨٦

نِ َماِلٍك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُيَباعُ الْعَِنُب حَتَّى َيسَْودَّ ، َوالَ الَْحبُّ َحتَّى ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ َعْن أََنسِ ْب
  َيشَْتدَّ

َسى ْبُن ُعَبْيَدةَ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ َحدَّثَنِي ُمو -٢٩٨٧
  رَّطُْب بِالَْيابِسِ كَْيالًَعْبِد اهللاِ ْبنِ ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الُْمزَاَبَنِة أَنْ ُيبَاَع ال

ُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيدَةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْب -٢٩٨٨
  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ

صََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ جَابِرٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد ال -٢٩٨٩
ْهرِيِّ َعْن سَاِلمٍ َعْن  َعنِ الزَُّمْسلََمةَ َيْعنِي يَزِيدَ ْبَن َخاِلِد ْبنِ ُمرشَّل ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحيَّانَ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي أُنَْيَسةَ

  أَبِيِه قَالَ َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيبَاَع الرُّطَُب بِالتَّْمرِ الَْجافِّ
الُْحَسْيُن ْبنُ  يَحدَّثََنا َيْحَيى ْبنِ َصاِعٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ وَأَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء وَالْقَاِض -٢٩٩٠

 الَْعوَّامِ أَْخبََرنِي سُفَْيانُ ْبنُ إِْسَماعِيلَ َوأَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ اجلُنَْيٍد قَالُوا ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن
بِيِِّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعنِ الُْمَحاقَلَِة َوالْمَُزاَبَنِة َوالُْمَخاَبَرةِ ُحَسْينٍ َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّ

  َوَعنِ الثُّْنَيا إِالَّ أَنْ ُتْعِلَم
لَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعبَّادٌ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْبَراِهيَم الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ُس -٢٩٩١

 صلى اهللا عليه وسلم َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ الُْحَسْينِ َحدَّثَنِي الثِّقَةُ يُوُنسُ ْبُن ُعَبْيٍد َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ نََهى َرُسولُ اِهللا
  َعْن َبْيعِ الثُّْنَيا حَتَّى ُتْعِلَم

اُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ أَخَْبرَنِي ُيوُنُس َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَس -٢٩٩٢
صلى اهللا عليه   َرُسولُ اِهللاِشَهابٍ قَالَ َحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ وَأَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ أََبا ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ

  وسلم الَ تََباَيعُوا الثََّمَر حَتَّى َيْبُدوَ َصالَُحُه ، َوالَ َتبَاَيُعوا الثََّمَر بِالتَّمْرِ



  قَالَ اْبُن ِشهَابٍ َوَحدَّثَنِي سَاِلُم َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن ِمثْلَُه َسَواًء -٢٩٩٣
يُع ْبُن َناِفعٍ ، ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْهلِ ْبنِ الْفَُضْيلِ الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد الْفََراِئِضيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبَِحدَّ -٢٩٩٤

أَنَّ أََبا َعيَّاشٍ أَْخَبَرهُ أَنَُّه َسِمعَ َسْعَد ْبنَ  َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالَمٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ قَالَ أَخَْبرَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد
  أَبِي َوقَّاصٍ َيقُولُ نََهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َبْيعِ الرُّطَبِ بِالتَّْمرِ َنِسيئَةً

ةَ وَالضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ َوأَُساَمةُ ْبُن َزْيدٍ َرَوْوُه َعْن َعْبِد َتاَبَعُه َحْرُب ْبُن َشدَّاٍد َعْن َيحَْيى َوخَالَفَُه َماِلٌك َوإِْسَماعِيلُ ْبُن أَُميَّ
لُّ َعلَى َضْبطِهِْم لِلَْحِديِث اِهللا ْبنِ َيزِيَد َولَمْ َيقُولُوا ِفيِه َنِسيئَةً َواْجِتمَاُع َهُؤالَِء اَألْرَبَعِة َعلَى ِخالَِف َما َروَاُه َيْحَيى َيُد

  اِفظٌ َوُهَو َماِلُك ْبُن أََنسٍ رمحه اهللاَوِفيهِْم إَِماٌم َح

 َعْبُد اِهللا ْبُن َعْوٍن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَِراَءةً َعلَْيِه َوأََنا أَْسَمُع ، َحدَّثََنا أَُبو ُمحَمٍَّد -٢٩٩٥
َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيدَ أَنَّ أََبا َعيَّاشٍ َسأَلَ  -ِمئََتْينِ ِمْن ِحفِْظِه َسَنةَ ِستٍّ َوِعْشرِيَن َو -الْخَرَّازُ 

بِ َوقَالَ ِفيِه إِنَّه َسْعًدا َعنِ الَْبْيَضاِء بالسُّلِْت فَكَرَِهُه َوقَالَ سَْعٌد نََهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ التَّْمرِ بِالرُّطَ
  ذَا َيبَِس نَقََصإِ

سَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َرْوقٍ ، َحدَّثََنا اْبنِ َخالٍَّد ، َحدَّثََنا َمْعٌن ، َحدَّثََنا مَاِلٌك َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْي -٢٩٩٦
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسَحاقَ : ُن أَْحَمَد وَأَُبو سَْهلِ ْبُن زَِياٍد ، قَاالَ الرَّبِيُع أَْخبََرَنا الشَّاِفِعيُّ أَْخبََرَنا َماِلٌك َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْب

اِء ُه أَنَّهُ َسأَلَ َسْعًدا َعنِ الْبَْيَض، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ َوأَُبو ُمْصَعبٍ َعْن َماِلٍك َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيزِيَد أَنَّ َزْيًدا أََبا َعيَّاشٍ أَخَْبَر
ِهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسُّلِْت فَقَالَ لَُه سَْعٌد أَيُُّهَما أَفَْضلُ قَالَ الْبَْيَضاُء فََنَهاُه َعْن ذَِلَك َوقَالَ َسْعٌد َسِمْعتُ َرسُولَ ا

  فََنَهى َعْن ذَِلَك ُسِئلَ َعَمنِ اشِْتَرى التَّْمرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ أََيْنقُُص الرُّطَُب إِذَا يَبَِس فَقَالُوا نََعْم
ُسفَْيانُ َعْن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا حَْنَبلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا  -٢٩٩٧

اَيَع َرُجالَِن َعلَى َعْهِد َسْعدٍ بُِسلٍْت َوَشِعريٍ فَقَالَ َسْعٌد َتَباَيَع َرُجالَنِ ْبنِ أَُميَّةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِي َعيَّاشٍ قَالَ َتَب
إِذَا َيبس  َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِتْمرٍ َوُرطَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َهلْ َينْقُُص الرُّطَُب

  بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَالَ إِذًنفَقَالُوا نََعْم فَقَالَ النَّ

ِهللا أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد أَْخبََرَنا أَُبو ُعَبْيِد ا -٢٩٩٨
َمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن ُشعَْيبٍ َيقُولُ َسِمْعُت ُشَعيًْبا َيقُولُ ْبنِ َوْهبٍ َحدَّثَنِي َعمِّي َحدَّثَنِي َمْخَر

ُجلٍ بِيَعةً فَإِنَّ َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ أَيَُّما َرُجلٍ اْبتَاَع ِمْن َر
َحٍد أَنْ ُيفَارِقَ َصاِحَبهُ َواِحٍد ِمْنُهَما بِالِْخيَارِ حَتَّى َيَتفَرَّقَا ِمْن َمكَانِهَِما إِالَّ أَنْ َيكُونَ َصفْقَةَ خَِيارٍ ، َوالَ َيِحلُّ َأل كُلَّ

  َمَخافَةَ أَنْ ُيِقيلَُه
َعِليٍّ الَورَّاُق قَالَ قُلُْت َألحَْمَد ْبنِ َحنَْبلٍ َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٢٩٩٩

َنَعْم أُرَاُه قَْد َسِمَع ِمْنهُ  َسِمَع ِمْن أَبِيِه شَْيئًا قَالَ َيقُولُ َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ قُلُْت فَأَُبوُه َسِمَع ِمْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ
 َسمَاُع كْرٍ النَّْيسَاُبورِيَّ َيقُولُ ُهَو َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو بن الَعاص َوقَدْ َصحََّسِمْعُت أََبا َب

  َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ِمْن أَبِيِه ُشعَْيبٍ َوَسمَاُع ُشَعْيبٍ ِمْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو

يُّ ْبُن أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ فَارِسٍ َوأَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ رَاِشٍد َوَعِلَحدَّثََنا  -٣٠٠٠
ْن أَبِيِه أَنَّ َرُجالً أََتى َعْبَد اهللاِ َحْربٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َع



فَاسْأَلُْه قَالَ ُشعَْيٌب فَلَْم  ْبَن َعْمرٍو َيْسأَلُُه َعْن ُمْحرِمٍ َوقََع بِامَْرأٍَة فَأَشَاَر إِلَى َعْبدِ اِهللا ْبنِ ُعَمَر فَقَالَ اذَْهْب إِلَى ذَلَك
ُعَمَر فَقَالَ َبطَلَ َحجَُّك فَقَالَ الرَُّجلُ أَفَأَقُْعُد قَالَ َبلْ َتْخُرُج َمَع النَّاسِ وََتْصَنُع َما  َيْعرِفُْه الرَُّجلُ فَذََهْبُت َمَعُه فََسأَلَ اْبَن

َعبَّاسٍ فَاسْأَلُْه ذَْهبْ إِلَى اْبنِ َيْصَنُعونَ فَإِذَا أَْدَركَْت قَابِالً فَُحجَّ َواْهِد فََرَجَع إِلَى عَْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو فَأَْخَبَرُه ، ثُمَّ قَالَ ا
ْبنِ َعْمرٍو فَأَْخبََرُه بَِما قَالَ اْبُن قَالَ ُشَعْيٌب فَذَهَْبُت َمَعُه فََسأَلَُه فَقَالَ لَُه َما قَالَ لَُه َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر فََرَجَع إِلَى َعْبِد اِهللا 

  لَ َما قَاالََعبَّاسٍ ، ثُمَّ قَالَ َما َتقُولُ أَْنَت قَالَ أَقُولُ أََنا مِثْ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ النَّقَّاُش ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َتِميمٍ قَالَ -٣٠٠١

الَ َنَعمْ  اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَقُلُْت َألبِي َعْبِد اِهللا ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ الُْبخَارِيِّ ُشعَْيٌب َواِلُد َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َسِمَع ِمْن َعْبِد
ينِيِّ وَأَْحَمَد ْبَن َحنَْبلٍ قُلُْت لَُه فََعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َيَتكَلَُّم النَّاُس ِفيِه فَقَالَ رَأَْيُت َعِليَّ ْبَن الَْمِد

َتكَلَُّم ِفيِه َيقُولُ َماذَا قَالَ َيقُولُونَ إِنَّ َعْمَرو ْبَن ُشعَْيبٍ َوالُْحَمْيِديَّ َوإِْسحَاَق ْبَن َراَهَوْيِه َيحَْتجُّونَ بِِه قَالَ قُلُْت فََمْن َي
  أَكْثََر وََنْحَو َهذَا

دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُوَهْيبٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزَْيٍد ، َح -٣٠٠٢
َعْن أُمِِّه الَْعاِلَيِة بِْنتِ أَْيفَعَ  ُشَعْيبِ ْبنِ شَاُبورٍ أَخَْبرَنِي َشيَْبانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْخَبرَنِي يُوُنُس ْبُن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيُّ

ا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا قَُرادٌ أَُبو نُوحٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس قَالَْت َحَجْجُت أََنا َوأُمُّ ُمِحبَّةَ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََن
َشةَ فََسلَّْمَنا َعلَْيَها فَقَالَْت لََنا ْبُن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أُمِِّه الْعَاِلَيِة قَالَتْ َخَرْجُت أََنا َوأُمُّ ُمِحبَّةَ إِلَى َمكَّةَ فََدَخلَْنا َعلَى َعاِئ

ُمْؤِمنَِني كَاَنتْ ِلي َجارَِيةٌ َوإِنِّي أَْنُتنَّ قُلَْنا ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة قَالَْت فَكَأَنََّها أَعَْرَضْت َعنَّا فَقَالَْت لََها أُمُّ ُمِحبَّةَ َيا أُمَّ الْ ِممَّْن
ُه أََراَد َبيَْعَها فَاْبتَْعُتَها ِمْنُه بِِستِِّمئٍَة نَقًْدا قَالَْت فَأَقَْبلَْت َعلَْيَنا بِْعُتَها ِمْن زَْيِد ْبنِ أَْرقََم األَْنَصارِيِّ بِثََمانِِمئَةِ إِلَى َعطَاِئِه وإنَّ

 عليه وسلم إِالَّ أَنْ فَقَالَْت بِئَْس َما شََرْيِت َوَما اْشتََرْيِت فَأَْبِلِغي َزْيًدا أَنَُّه قَْد أَبْطَلَ جَِهاَدُه َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا
  }فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَتَهى فَلَُه َما َسلََف{فَقَالَْت لََها أََرأَْيتِ إِنْ لَْم آُخذْ ِمْنُه إِالَّ رَأَْس َماِلي قَالَتْ َيُتوَب 

  أُمُّ ُمِحبَّةَ وَالَْعاِلَيةُ َمْجهُولََتاِن الَ ُيْحَتجُّ بِهِمَا

هِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشدٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْرا -٣٠٠٣
لَِد َزْيِد ْبنِ أَْرقَمَ أُمُّ َو َعْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ َعنِ امَْرأَِتِه أَنََّها َدَخلَْت َعلَى َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني فََدَخلَْت َمَعَها

ا ِمْن زَْيِد ْبنِ أَرْقََم بِثَمَانِِمئَِة ِدرَْهمٍ اَألْنصَارِيِّ َوامَْرأَةٌ أُْخَرى فَقَالَْت أُمُّ وَلَِد زَْيِد ْبنِ أَرْقََم َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني إِنِّي بِْعُت غُالًَم
َنقًْدا فَقَالَتْ لََها َعاِئَشةُ بِئَْس َما اْشَترَْيِت َوبِئَْس َما َشرَْيِت إِنَّ جَِهاَدُه َمَع َرُسولِ اهللاِ  َنِسيئَةً َوإِنِّي اْبَتْعُتُه ِمْنُه بِِستِِّمئٍَة

  صلى اهللا عليه وسلم قَْد بَطَلَ إِالَّ أَنْ َيتُوب

  اجمللد الرابع

  باب اخلراج بالضمان
ُمَحمَّدُ ْبُن زَِيادِ ْبنِ الرَّبِيعِ الزَِّياِديُّ بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن خَاِلدٍ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا -٣٠٠٤

  لْخََراَج بِالضََّماِنَعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم جََعلَ ا
أَبِي فُدَْيٍك َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا اْبُن  -٣٠٠٥

ْيَن ُشَركَاٍءِه لَُه فََباُعوُه َوَرُجلٌ ِمَن الشَُّركَاءِ ِذئْبٍ َعْن َمْخلَِد ْبنِ ُخفَاِف ْبنِ إَِمياِء ْبنِ ُرْحَضةَ الِْغفَارِيِّ أَنَّ عَْبًدا كَانَ َب



دَّ الْبَْيُع َوَيَتبَاَيُعوُه الَْيْومَ غَاِئٌب فَلَمَّا قَِدَم أََبى أَنْ ُيجِيزَ َبْيَعُه فَاخَْتَصُموا ِفي ذَِلَك إِلَى ِهَشامِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ فَقََضى أَنْ ُيَر
 َوَوَجُدوا الْخََراَج ِفيَما َمَضى ِمَن السِّنَِتَني أَلِْف ِدْرَهمٍ قَالَ فَبِيَع ِفيِه غُالََماِن لَُه قَالَ فَجِئُْت إِلَىَوُيْؤَخذَ ِمْنُه الْخََراُج 

  الَْخرَاَج بِالضََّماِن أَنَُّعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ فَذَكَْرُت لَُه ذَِلَك فَقَالَ َحدَّثَْتنِي عَاِئَشةُ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََضى 
  فََدَخلَ ُعْرَوةُ َعلَى ِهَشامٍ فََحدَّثَُه ذَِلَك فََردَّ َبْيَع الُْغالََمْينِ َوَتَرَك الَْخرَاَج

ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن -٣٠٠٦
َحيا َمْجُموًعا فَُهَو ِمْن َمالِ األَْوَزاِعيُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه قَالَ َما أَْدَركَْتُه الصَّفْقَةُ 

  الُْمْبتَاعِ
مَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَح -٣٠٠٧

لَكُمْ   ِفي الُْبُيوعِ فَقَالَ َما أَجُِدلَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبُن وَاِسعٍ َعْن طَلَْحةَ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ رُكَاَنةَ أَنَُّه كَلََّم ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ
َعلَ لَُه َرُسولُ اهللاِ َشْيئًا أَْوَسَع ِممَّا جََعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَحبَّانَ ْبنِ ُمْنِقٍذ إِنَُّه كَانَ َضرِيرَ الَْبَصرِ فََج

  صلى اهللا عليه وسلم َعْهَدُه ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ َرِضَي أََخذَ َوإِنْ َسِخطَ َتَرَك

ْسحَاَق َعْن َناِفعٍ ثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثَنِي اْبُن إَِحدَّ -٣٠٠٨
َمةٌ فََجَعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َحبَّانُ ْبُن ُمْنِقٍذ َرُجالً َضِعيفًا َوكَانَ قَْد ُسِفَع ِفي رَأِْسِه َمأُْمو

ْع َوقُلْ الَ ِخالََبةَ وسلم لَُه الِْخَياَر ِفيَما َيْشَترِي ثَالَثًا َوكَانَ قَْد ثَقُلَ ِلَساُنُه فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِ
  فَكُْنُت أَْسَمُعُه َيقُولُ الَ ِخذَاَبةَ الَ ِخذَابَةَ

ْبُن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن حَْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ َحدَّ -٣٠٠٩
َيْعنِي ِفي  -تَاُع َوكَانَ ِفي ُعقَْدِتهِ َسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُجالً كَانَ ِفي َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم يَْب

 َوِفي ُعقَْدِتِه َضْعٌف فَأََتى أَْهلُُه َنبِيَّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالُوا َيا نَبِيَّ اِهللا اْحُجْر َعلَى فُالٍَن فَإِنَُّه َيْبتَاُع -َعقِْلِه 
   أَْصبُِر َعنِ الَْبْيعِ فَقَالَ إِنْ كُْنَت غَْيرَ َتارٍِك الَْبْيَع فَقُلْ َها َوَها ، َوالَ ِخالَبَةََضْعٌف فََدَعاُه فََنَهاُه َعنِ الَْبْيعِ فَقَالَ إِنِّي الَ

ثََنا لسُّوِسيُّ ، َحدََّحدَّثََنا أَُبو الْعَبَّاسِ اَألثَْرُم ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َماِلكٍ ا -٣٠١٠
َت الَ َتصْبُِر َعنِ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء بَِهذَا اِإلْسنَاِد َنْحَوُه َوقَالَ ِفيِه فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنْ كُْن

  الْبَْيعِ فَقُلْ َها َوَها ، َوالَ ِخالََبةَ قَالَ عَْبُد الْوَهَّابِ يَْعنِي الَ َيْغبُِنونَُه

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ : َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َنْصرٍ الدَّقَّاُق َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٣٠١١/١
نَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َحدَّثَُه أَنَّ َرُجالً ِمَن الَْعبَّاسِ الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َناِفعٌ أَ

ذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ اَألْنصَارِ كَانَ بِِلسَانِِه لَْوثَةٌ َوكَانَ الَ يََزالُ يُْغَبُن ِفي الْبُُيوعِ فَأََتى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَ
  إِذَا بِْعَت فَقُلْ الَ ِخالََبةَ مَرََّتيْنِ

 أََصاَبْتهُ قَالَ ُمَحمٌَّد َوَحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ َحبَّانَ قَالَ ُهَو َجدِّي ُمْنِقذُ ْبُن َعْمرٍو َوكَانَ َرُجالً قَْد -٣٠١١/٢
الُ ُيْغَبُن فَأََتى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه آمَّةٌ ِفي َرأِْسِه فَكََسَرتْ ِلسَاَنُه َوَنَزَعْتُه َعقْلَُه َوكَانَ الَ َيَدُع التَِّجاَرةَ ، َوالَ يََز

  وسلم فَذَكََر ذَِلَك فَقَالَ إِذَا بَاَيْعَت فَقُلْ الَ ِخالََبةَ ،



بَِها َوقَْد كَانَ َها َعلَى صَاِحثُمَّ أَْنَت ِفي كُلِّ ِسلَْعٍة َتْبَتاُعَها بِالِْخيَارِ ثَالَثَ لَيَالٍ فَإِنْ َرضِيَت فَأَْمِسْك َوإِنْ َسِخطَْت فَارُْدْد
َني فََشا النَّاُس َوكَثُُروا َيْبتَاعُ ُعمَِّر ُعْمًرا طَوِيالً َعاشَ ثَالَِثَني َوِمئَةَ َسَنةً َوكَانَ ِفي َزَمنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِح

ًنا قَبِيًحا فََيلُوُموَنُه َوَيقُولُونَ ِلَم َتْبتَاُع فََيقُولُ فَأََنا بِالِْخيَارِ إِنْ َرضِيُت الْبَْيَع ِفي السُّوقِ َويَْرجُِع بِِه إِلَى أَْهِلِه َوقَْد غُبَِن غَْب
لَْعةَ َعلَى َصاِحبَِها أََخذُْت َوإِنْ َسخِطُْت َردَْدُت قَْد كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجَعلَنِي بِالِْخيَارِ ثَالَثًا فَيَُردُّ السِّ

نَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه لَْغِد َوبَْعَد الَْغِد فََيقُولُ وَاللَِّه الَ أَقَْبلَُها قَْد أََخذُْت ِسلَْعِتي َوأَْعطَْيتَنِي َدَراِهَم قَالَ َيقُولُ إِِمَن ا
لى اهللا عليه وسلم فََيقُولُ ِللتَّاجِرِ وَْيَحَك وسلم قَْد َجَعلَنِي بِالِْخيَارِ ثَالَثًا فَكَانَ َيُمرُّ الرَُّجلُ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ ص
  إِنَُّه قَْد َصَدَق إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَْد كَانَ َجَعلَُه بِالْخَِيارِ ثَالَثًا
ِلْمُت اْبَن الزَُّبْيرِ جََعلَ الُْعْهَدةَ ثَالَثًا إِالَّ قَالَ َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ َحبَّانَ قَالَ َما َع

  ِلذَِلَك ِمْن أَْمرِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ُمْنِقِذ ْبنِ َعْمرٍو

ِد ْبنِ يَزِيَد الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الصَّلِْت اُألطْرُوُش ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِل -٣٠١٢
ا َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى َحدَّثََنا أَُبو َمْيسََرةَ أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْيسََرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعلْقََمةَ الْفَْروِيُّ ، َحدَّثََن

  اهللا عليه وسلم قَالَ الِْخيَاُر ثَالَثَةُ أَيَّامٍ
 ْبُن أَبِي قُرَّةَ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم ْبُن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ أَْخبََرَنا ُعبَْيُد -٣٠١٣

ُه َعْنُه لَمَّا اسُْتْخِلَف أَيَُّها النَّاسُ إِنِّي َنظَْرُت فَلَْم لَهِيَعةَ َعْن َحبَّانَ ْبنِ وَاِسعٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَّ
نِ ُمْنِقٍذ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ َوذَِلكَ أَجِْد لَكُْم ِفي ُبُيوِعكُْم شَْيئًا أَمْثَلَ ِمَن الْعُْهَدِة الَِّتي َجَعلََها النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِلِحبَّانَ ْب

  ِفي الرَِّقيقِ
، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُيوُسَف الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا حَْمَدانُ -٣٠١٤

َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صلى اهللا  الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ أَبِي زَِياٍد َعْن أَبِي َنجِيحٍ َعْن
  عليه وسلم َمكَّةُ َحَراٌم َوَحَراٌم بَْيُع رَِباعَِها َوحََراٌم أَْجرُ ُبُيوِتهَا

دِّي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ يُوُسَف الَْمرُّوُروِذيُّ قَالَ َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ َج -٣٠١٥
َعْن أَبِي َنجِيحٍ َعنِ اْبنِ َعْمرٍو َعنِ النَّبِيِّ صلى  -كَذَا قَالَ  -ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي يَزِيدَ 

َباِعَها َوأَكَلُ ثََمنَِها َوقَالَ َمْن أَكَلَ ِمْن أُجُورِ ُبيُوِت َمكَّةَ َشيْئًا فَإِنََّما اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللََّه َحرََّم َمكَّةَ فََحَراٌم َبْيُع رِ
  َيأْكُلُ َنارًا

بِي زَِياٍد الْقَدَّاحُ َما ُهَو اْبُن أَكَذَا رََواُه أَُبو َحنِيفَةَ َمْرفُوًعا َوَوِهَم ِفيِه َوَوِهمَ أَْيًضا ِفي قَْوِلِه ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َيزِيَد َوإِنَّ
  َوالصَِّحيُح أَنَُّه َمْوقُوٌف

ثََنا ُعبَْيُد اِهللا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّ -٣٠١٦
َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَُّه قَالَ إِنَّ الَِّذي َيأْكُلُ ِكَراَء ُبيُوِت َمكَّةَ إِنََّما َيأْكُلُ  ْبُن أَبِي زِيَاٍد َحدَّثَنِي أَُبو َنجِيحٍ َعْن

  ِفي َبطْنِِه نَاًرا َمْوقُوٌف
، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن أَبِي زِيَاٍد َسِمَع أَبَا  َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َربِيَعةَ -٣٠١٧

  َنجِيحٍ قَالَ قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أُُجورَ ُبُيوِت َمكَّةَ ِمثْلَُه
َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن ُنَمْيرٍ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ -٣٠١٨



َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمَهاجِرٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَاَباْه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ 
  الَ ُتبَاُع رَِباُعَها ، َوالَ تَُؤاَجرُ ُبُيوُتهَا اهللا عليه وسلم َمكَّةُ ُمنَاٌخ

  إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمَهاجِرٍ َضِعيٌف َولَْم َيْروِِه غَْيرُُه

نِ َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعْن ُعَمَر ْب -٣٠١٩
و َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضيَ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َنْضلَةَ قَالَ ُتُوفَِّي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأَُب

  ْحتَاَج َسكََن َوَمنِ اْسَتْغَنى أَْسكََناللَُّه َعْنُهَما َوَما ُتدَْعى رِبَاُع َمكَّةَ إِالَّ السََّواِئَب َمنِ ا

َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ  َحدَّثََنا أَُخو ُزبَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يَزِيدَ اَألدَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ -٣٠٢٠
  لْقََمةَ ْبَن َنْضلَةَ ِمثْلَُه َوَزاَد َوُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ قَالَ َسِمْعُت َع

فَْيانُ َعْن ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُس -٣٠٢١
ْدَعى ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َنْضلَةَ الِْكنَانِيِّ قَالَ كَاَنْت ُت َسِعيٍد ، َعْن ُعثَْمانَ

اَج َسكََن َوَمنِ ُبُيوُت َمكَّةَ َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر السََّواِئبَ الَ ُتبَاُع َوَمنِ احَْت
  اْسَتغَْنى أَْسكََن

لِ ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْمُفَضَّ -٣٠٢٢
ٍد َعْن أَبِيِه قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ أَمََّن َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه ْبُن َنْصرٍ قَالَ َزَعَم السُّدِّيُّ َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْع

ْهلٍ َوعَْبَد الْكَْعَبِة ِعكْرَِمةَ ْبَن أَبِي َج وسلم النَّاَس إِالَّ أَْرَبَعةَ َنفَرٍ َواْمرَأََتْينِ َوقَالَ اقُْتلُوُهْم َوإِنْ َوَجْدُتُموُهْم ُمَتَعلِِّقَني بِأَْسَتارِ
  اِهللا ْبَن خَطَلٍ َوِمقَْيَس ْبَن ُصبَاَبةَ َوَعْبَد اِهللا ْبَن سَْعِد ْبنِ أَبِي سَْرحٍ

ْن َعْبدِ ِكنيٍ َعْن ثَابٍِت َعَحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ِقَراَءةً َعلَْيِه ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َسالَُّم ْبُن ِمْس -٣٠٢٣
ألَبِي ُهرَْيَرةَ اْهِتفْ  اِهللا ْبنِ َربَاحٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني َساَر إِلَى َمكَّةَ ِلَيفَْتَحَها قَالَ

  بِاَألْنصَارِ فَقَالَ َيا َمْعَشَر األَْنَصارِ أَجِيُبوا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

ْمُتُموهُ َيقُولُ قََتلُْتُموهُ اُؤوا كَأَنََّما كَانُوا َعلَى ِميَعاٍد ، ثُمَّ قَالَ اْسلُكُوا َهذَا الطَّرِيَق ، َوالَ َيْشرِفَنَّ لَكُْم أََحٌد إِالَّ أََنفََج
 عليه وسلم بِالَْبْيِت َوَصلَّى فََساَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَفََتَح اللَُّه َعلَْيهِْم فَطَاَف َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

ْنُه فَقَالَتِ اَألْنصَاُر َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َخَرَج ِمَن الَْبابِ الَِّذي َيِلي الصَّفَا فََصِعدَ الصَّفَا فََخطََب النَّاَس وَاألَْنصَاُر أَسْفَلُ ِم
ِه وَالرَّغَْبةُ ِفي قَْرَيِتِه وَأَنَْزلَ اللَُّه تََعالَى الَْوْحىَ بَِما قَالَِت األَْنَصاُر فَقَالَ َيا َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ أَمَّا الرَُّجلُ فَأََخذُْتهُ الرَّأْفَةُ بِقَْوِم

اللَِّه إِنِّي َعْبدُ اهللاِ ْن أََنا إِذًا كَالَّ َوَمْعَشَر اَألْنَصارِ َتقُولُونَ أَمَّا الرَُّجلُ فَقَدْ أَْدرَكَْتُه َرأْفَةٌ بِقَْوِمِه َوَرغَْبةٌ ِفي قَْرَيِتِه قَالَ فََم
الَّ َمَخافَةَ أَنْ تُفَارِقََنا قَالَ أَنُْتمْ َوَرسُولُُه َحقًّا فَالَْمْحَيا َمْحَياكُْم َوالَْمَماُت َممَاُتكُْم قَالُوا َواللَِّه َيا َرُسولَ اِهللا َما قُلَْنا ذَِلَك إِ

  اللَِّه َما ِميهِْم إِالَّ َمْن قَْد َبلَّ َنْحَرُه بِالدُّمُوعَِصاِدقُونَ ِعْنَد اِهللا َوِعْندَ َرسُوِلِه قَالَ فََو
ثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّ -٣٠٢٤

  ْبنِ َربَاحٍ قَالَ َوفَْدَنا إِلَى ُمَعاوَِيةَ َوَمَعَنا أَُبو ُهرَْيَرةَ قَالَ فَكَانَ الرَُّجلُ ِمنَّا َيصَْنُع الطََّعاَم َعْن ثَابٍِت َعْن َعْبِد اِهللا

يِّ صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى نَّبَِيْدُعو أَْصَحاَبُه َهذَا َيْوًما وََهذَا َيوًْما قَالَ فَلَمَّا كَانَ َيْوِمي قُلُْت َيا أََبا هَُرْيَرةَ َحدِّثَْنا َعنِ ال
َعلَى إِْحَدى الُْمَجنَِّبَتْينِ  ُيْدَرَك طََعاُمَنا قَالَ فَقَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم الْفَْتحِ فَجََعلَ خَاِلَد ْبَن الَْولِيِد



ى السَّاقَِة ِفي َبطْنِ الَْواِدي قَالَ ، ثُمَّ قَالَ ِلي َيا أََبا ُهَريَْرةَ اْدُع ِليَ َوَجَعلَ الزَُّبْيَر َعلَى اُألخَْرى َوَجَعلَ أََبا ُعبَْيَدةَ َعلَ
ذَا لَِقيُتُموُهْم غًَدا اَألْنصَاَر قَالَ فََدَعْوتُُهْم فََجاؤُوا يَُهْروِلُونَ قَالَ فَقَالَ َيا َمْعَشرَ اَألْنصَارِ َهِذِه أَْوبَاُش قُرَْيشٍ فَإِ

أََناُموُه قَالَ  َحْصًدا ، ثُمَّ َمْوِعدُكُُم الصَّفَا قَالَ َوأَشَاَر بَِيِدِه فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد لَْم ُيْشرِْف لَُهْم أََحٌد إِالَّ فَاْحُصُدوُهْم
نَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اهللاِ أُبِيَحتْ َوفُِتَح َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأََتى الصَّفَا فَقَاَم َعلَْيَها قَالَ فََجاَءُه أَُبو ُسفَْيا

نَ فَُهَو آِمٌن َوَمْن َخضَْراُء قَُرْيشٍ ، فَالَ قَُرْيشَ َبْعَد الَْيْومِ فَقَالَ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َدَخلَ َداَر أَبِي ُسفَْيا
الَ فَقَالَِت اَألْنَصاُر أَمَّا الرَُّجلُ فَقَْد أََخذَْتُه َرأْفَةٌ بَِعِشَريِتِه َوَرغَْبةٌ ِفي أَغْلََق َباَبُه فَُهَو آِمٌن َوَمْن أَلْقَى ِسالََحُه فَُهَو آِمٌن قَ

 ا الرَُّجلُ فَقَْد أََخذَْتُهقَْرَيِتِه َونََزلَ الَْوْحُي َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ذَِلَك فَقَالَ َيا مَْعَشَر األَْنَصارِ قُلُْتْم أَمَّ
لَْمحَْيا َمْحَياكُْم وَالَْمَماُت َمَماُتكُمْ َرأْفَةٌ بَِعِشَريِتِه َوَرغَْبةٌ ِفي قَْرَيِتِه كَالَّ أََنا َعْبدُ اِهللا َوَرسُولُُه َهاجَْرُت إِلَى اِهللا وَإِلَْيكُْم وَا

  قَالَ إِنَّ اللََّه َتَعالَى َوَرُسولَُه ُيَصدِّقَانِكُْم َويَْعِذَرانِكُْمقَالَ فَقَالُوا َيا َرسُولَ اِهللا َما قُلَْنا إِالَّ َضنا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَ

دُ ْبُن زِيَاِد ْبنِ ُعَبْيدِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاقَ ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٠٢٥
 -ِلَرُجلٍ َعلَيَّ َمالٌ ا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد الزَّْنجِيُّ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْسلََم َعنِ اْبنِ الَْبْيلََمانِيِّ َعْن ُسرَّقٍ قَالَ كَانَ اِهللا ، َحدَّثََن

  َباَعنِي ِمْنهُ أَْو َباعَنِي لَُهفَذََهَب بِي إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَلَْم ُيِصْب ِلي َماالً فَ -أَْو قَالَ َعلَيَّ َدْيٌن 
  َخالَفَُه اْبَنا زَْيِد ْبنِ أَْسلََم

انِيُّ ، َحدَّثََنا مَْرُحوُم َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا اْبُن خَُزْيَمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زَِياُد ْبُن َيحَْيى الَْحسَّ -٣٠٢٦
  يزِ َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم َوعَْبُد اِهللا ْبُن زَْيٍد َعْن أَبِيهِمَاْبُن َعْبِد الْعَزِ

لى َسمَّانِيِه َرُسولُ اهللاِ ص أَنَُّه كَانَ ِفي غََزاٍة فََسِمعَ َرُجالً ُينَاِدي آَخرَ َيقُولُ َيا سُرَُّق َيا ُسرَُّق فََدعاَُه فَقَالَ َما سُرَُّق قَالَ
ْعرَابِيُّ َيطْلُُبنِي فَقَالَ لَُه اهللا عليه وسلم إِنِّي اشَْتَرْيُت ِمْن أَعَْرابِيٍّ َناقَةً ، ثُمَّ َتوَاَرْيُت َعْنُه فَاسَْتْهلَكُْت ثَمََنَها فََجاَء اَأل

لى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ اهللاِ إِنَّ النَّاُس ائِْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَاْستَْعِد َعلَْيِه فَأََتى َرُسولَ اهللاِ ص
النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  َرُجالً اْشَتَرى مِنِّي َناقَةً ، ثُمَّ َتوَاَرى َعنِّي فََما أَقِْدُر َعلَْيِه قَالَ اطْلُْبُه قَالَ فََوَجَدنِي فَأََتى بِي

ي َناقَةً ، ثُمَّ َتوَاَرى َعنِّي فَقَالَ أَْعِطِه ثََمَنَها قَالَ فَقُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا اْسَتْهلَكُْتهُ فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ َهذَا اْشتََرى ِمنِّ
ثََمَن َناقَِتكَ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَْنَت سُرٌَّق ، ثُمَّ قَالَ ِلَألْعرَابِيِّ اذَْهْب فَبِْعُه ِفي السُّوقِ َوُخذْ 

  ابِيُّأَقَاَمنِي ِفي السُّوقِ فَأُْعِطَي بِي ثَمًَنا فَقَالَ ِللُْمشَْترِي َما َتْصَنُع بِِه قَالَ أَْعِتقُُه فَأَْعَتقَنِي اَألْعَرفَ
لصََّمِد ْبُن َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا َعِليٌّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -٣٠٢٧

ْسكَْنَدرِيَِّة يُقَالُ لَُه ُسرٌَّق فَقُلُْت َما َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِدينَارٍ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن أَْسلََم قَالَ رَأَْيُت شَْيًخا بِاِإل
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َولَْن أََدَعُه قُلُْت َوِلَم َسمَّاَك قَالَ قَِدْمُت الَْمِديَنةَ َهذَا اِالْسُم قَالَ اْسٌم َسمَّانِيِه َرُسولُ 

م فَقَالَ أَْنَت ُسرٌَّق َوَباَعنِي فَأَْخَبرُْتُهْم أَنَّ مَاِلي َيقَْدُم فََباَيعُونِي فَاْسَتْهلَكْتُ أَْموَالَُهْم فَأََتْوا بِي النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل
ِفي اَألْجرِ ِمْنَك فَأَْعَتقُونِي بَْيَنُهمْ  ْرَبَعِة أَبِْعَرٍة فَقَالَ الُْغَرَماُء ِللَِّذي اْشَترَانِي َما َتصَْنُع بِِه قَالَ أَْعِتقُُه قَالُوا فَلَْسَنا بِأَْزَهَدبِأَ

  َوَبِقَي اْسِمي

َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا مِْهَرانُ ْبُن أَبِي : َحامِِليِّ ، قَاالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن َوالْقَاِسُم ابَْنا إِْسَماعِيلَ الَْم -٣٠٢٨
َمةَ ْبنِ زَْيٍد قَالَ لَمَّا كَانَ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ ْبُن صَاِلحٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن أَُسا

قَالَ وََهلْ َتَرَك َعقِيلٌ لْفَْتحِ قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ ِقيلَ أَْيَن َتنْزِلُ َيا َرُسولَ اِهللا ِفي َمنْزِِلكُْم َيْوُم ا



  لََنا َمنْزِالً الَ يَرِثُ الْكَاِفُر الُْمْسِلَم ، َوالَ الُْمْسِلُم الْكَافَِر
رٍ اِهللا ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ خَاِلٍد الطِّينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْخِليلِ الَْمْخَرِميُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْ َحدَّثََنا َعْبُد -٣٠٢٩

فَْصةَ َوْمَعاويةُ ْبُن صَاِلحٍ ، قَاالَ َحالنَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي 
َرسُولَ اِهللا أَْيَن َتنْزِلُ َحدَّثََنا اْبُن ِشهَابٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد قَالَ ِقيلَ َيا : 

  وََهلْ َتَرَك َعقِيلٌ ِمْن ِمَرياٍث ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُهغًَدا إِنْ َشاَء اللَُّه َوذَِلَك َزَمُن الْفَْتحِ قَالَ 

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى َوَبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، قَاالَ  -٣٠٣٠
يَّ ْبَن ُحَسْينٍ أَْخبََرُه أَنَّ َعْمَرو ْبَن ُعثَْمانَ أَْخبََرُه َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد أَنَُّه قَالَ َيا أَخَْبرَنِي ُيوُنُس َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ أَنَّ َعِل

َوطَاِلٌب َولَمْ  َبا طَاِلبٍ ُهَوَرسُولَ اِهللا أَتَْنزِلُ َداَركَ بَِمكَّةَ قَالَ َوَهلْ َتَرَك لََنا َعِقيلٌ ِمْن رَِباعٍ أَْو ُدورٍ َوكَانَ َعِقيلٌ َورِثَ أَ
َوكَاُنوا ِفي ذَِلكَ  -قَالَ اْبُن ِشهَابٍ  -َيرِثُْه َجعْفٌَر ، َوالَ َعِليٌّ َشْيئًا َألنَُّهَما كَاَنا ُمْسِلَمْينِ َوكَانَ َعِقيلٌ َوطَاِلٌب كَاِفَرْينِ 

  }ِمْن َوالََيِتهِْم ِمْن َشْيٍء{قَْوِلهِ إِلَى } وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا{َيَتأَوَّلُونَ قَْولَ اهللاِ 
ْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َنحَْوُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َم -٣٠٣١

  َبنِي كَِناَنةَ َحْيثُ َتقَاَسَمْت قُرَْيٌش َعلَى الْكُفْرَوَزاَد ، ثُمَّ قَالَ َنْحُن نَازِلُونَ بَِخْيفِ 

  باب القراض
ا َعْبُد اِهللا ْبُن زَْيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجَماِهرِ ، َحدَّثََن -٣٠٣٢

قْبِلَْينِ ِمْن أَْرضِ َعْن َجدِِّه أَنَّ َعْبَد اِهللا َوُعَبْيدَ اهللاِ ابَْنْي ُعَمَر َمرَّا بِأَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ َوُهَو َعلَى الْعَِراقِ ُمأَْسلََم َعْن أَبِيِه 
ى قَدِ اْجَتَمَع َهذَا الَْمالُ ِعْنِدي فَُخذَاهُ فَارَِس فَقَالَ مَْرَحًبا بِابَْنْي أَِخي لَْو كَانَ عِْنِدي َشْيٌء أَْو كُْنُت أَقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوَبلَ

لَكَُما وَاْدفََعا إِلَى ُعَمر َرِضَي اللَّ ُه َعْنُه َرأَْس الَْمالِ قَالَ فَلَمَّا قَِدَما فَاْشَترَِيا بِِه َمَتاًعا فَإِذَا قَدِْمُتَما َعلَى ُعَمَر فَبِيَعاُه والرِّْبحَُ 
َبى أَنْ ُيجِيَز الَ لَُهَما أَكُلَّ أَْوالَدِ الُْمهَاجِرِيَن َصَنعَ لَُهْم مِثْلَ َهذَا فَقَاالَ الَ فَقَالَ إنَّ أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ َيأَْعلَى أَِمَري الُْمْؤِمنَِني قَ
  ذَِلَك َوَجَعلَُه ِقَراضًا

الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ وَاْبُن  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َعْبِد -٣٠٣٣
لى اهللا َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َوَعْن غَْيرِِه أَنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزامٍ َصاِحبَ َرسُولِ اِهللا ص: لَهِيَعةَ ، قَاالَ 

لَى الرَُّجلِ إِذَا أَْعطَاُه َماالً ُمقَاَرَضةً َيضََرَب لَُه بِِه أنْ ال َتْجَعلَ مَاِلي ِفي كَبٍِد َرطَْبٍة ، َوالَ عليه وسلم كَانَ َيْشتَرِطُ َع
  َتْحِملَُه ِفي َبْحرٍ ، َوالَ َتْنزِلَ بِِه ِفي َبطْنِ َمِسيلٍ فَإِنْ فََعلَْت َشْيئًا ِمْن ذَِلَك فَقَْد َضمِْنَت َماِلي

  باب اجلعالة
 َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن خَازِمٍ َعنِ اَألْعَمشِ -٣٠٣٤

لم ِفي سَرِيٍَّة ثَالَِثَني َراِكًبا قَالَ إِيَاسٍ َعْن أَبِي َنضَْرةَ َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َبعَثََنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس
َنا فَقَالُوا أَِفيكُْم أََحٌد َيْرِقي ِمنَ فََنَزلَْنا َعلَى قَْومٍ ِمَن الَْعَربِ فَسَأَلَْناُهْم أَنْ ُيَضيِّفُوَنا فَأََبْوا قَالَ فَلُِدغَ سَيُِّد الَْحيِّ فَأََتْو

الَْحْمدُ ِللَِّه {وَلَِكْن الَ أَفَْعلُ َحتَّى ُتْعطُوَنا قَالُوا فَإِنَّا ُنعِْطيكُْم ثَالَِثَني شَاةً قَالَ فَقَرَأُْت َعلَْيِه الَْعقَْربِ قَالَ قُلُْت أََنا نََعْم أََنا 
َنا حَتَّى أََتْيَنا النَّبِيَّ صلى اهللا سَْبَع َمرَّاٍت فََبَرأَ قَالَ فَلَمَّا قََبْضَناَها عََرَض ِفي أَنْفُِسَنا ِمنَْها َشْيٌء قَالَ فَكَفَفْ} َربِّ الَْعالَمَِني

  بِسَْهمٍ عليه وسلم قَالَ فَذَكَْرَنا ذَِلَك لَُه قَالَ فَقَالَ َوَما ِعلُْمَك أَنََّها ُرقَْيةٌ فَاقِْسُموَها َواْضرِبُوا ِلي مََعكُْم



َحدَّثََنا : ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق -٣٠٣٥
  اَألْعَمُش َعْن َجْعفَرِ ْبنِ إَِياسٍ َعْن أَبِي َنْضَرةَ َعْن أَبِي َسعِيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

  َخالَفَُه شُْعبَةُ
ْبنِ َعِليٍّ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد -٣٠٣٦

لم أََتْوا َحيا ِمَن ليه وسَعْن أَبِي بِْشرٍ َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ نَاًسا ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا ع
الُوا إِنَّكُْم لَْم َتقُْروَنا ، فَالَ الْعََربِ فَلَْم َيقُْروُهْم فَبَْيَنا ُهْم كَذَِلَك إِذْ لُِدغَ َسيُِّد أُولَِئَك فَقَالُوا أَفِيكُْم دََواٌء أَْو َراقٍ فَقَ

ْن َشاٍء فََجَعلَ َيقَْرأُ بِأُمِّ الْقُْرآِن وََيْجَمُع بَُزاقَُه َوَيتْفُلُ فََبَرأَ الرَُّجلُ فَأََتوُْهمْ َنفَْعلُ أَوْ َتْجَعلُوا لََنا جُْعالً فََجَعلُوا لَُهْم قَِطيًعا ِم
عليه وسلم َعْن بِالشَّاِء فَقَالُوا الَ َنأُْخذَُها َحتَّى َنسْأَلَ َعْنَها َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلُوا النَّبِيَّ صلى اهللا 

  فََضِحَك َوقَالَ َما ُيْدرِيَك أَنََّها ُرقَْيةٌ ُخذُوَها وَاضْرُِبوا ِلي ِفيَها بِسَْهمٍ ذَِلَك

ثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َبْحرٍ الَْعطَّاُر بالبصرة ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبدِ اهللاِ الصَّفَّاُر ، َحدَّ -٣٠٣٧
ْدرِيُّ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ ا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن النُّْعَماِن األَْنصَارِيُّ قَالَ َسِمْعُت ُسلَْيَمانَ ْبَن قَتَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد الُْخَحدَّثََن

ِة لَدِيغٌ فََسأَلَْناُهْم طََعاًما فَلَْم ُيطِْعمُوَنا وَلَْم صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَ َسرِيَّةً َعلَْيَها أَُبو َسعِيٍد فََمرَّ بِقَْرَيٍة فَإِذَا َمِلُك الْقَْرَي
رِْقَي إِنَّ الَْمِلكَ َيُموُت قَالَ أَُبو ُيْنزِلُوَنا فََمرَّ بَِنا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْقَْرَيِة فَقَالَ َيا َمْعَشرَ الْعََربِ َهلْ مِْنكُْم أََحدٌ ُيْحِسُن أَنْ َي

كَلَْنا الطََّعاَم أََنا وَأَْصَحابِي قَرَأُْت َعلَْيِه بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ فَأَفَاَق وََبَرأَ فََبَعثَ إِلَيَْنا بِالنُّْزلِ َوَبَعثَ إِلَْيَنا بِالشَّاِء فَأََسِعيٍد فَأََتْيُتُه فَ
أَْخبَْرُتُه الَْخَبَر فَقَالَ َوَما ُيْدرِيَك أَنََّها ُرقَْيةٌ قُلُْت َوأَبَْوا أَنْ َيأْكُلُوا ِمَن الَْغَنمِ َحتَّى أََتيَْنا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَ

  َيا َرسُولَ اِهللا َشْيٌء أُلِْقَي ِفي َرْوِعي قَالَ فَكُلُوا َوأَطِْعُموَنا ِمَن الَْغَنمِ

، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ِعيَسى الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن  -٣٠٣٨
نِ َعبَّاسٍ قَالَ َبْيَنَما َركْبٌ َهاُرونُ ْبُن ُمْسِلمٍ أَُبو الُْحَسْينِ الِْعْجِليُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ اَألْخَنسِ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ اْب

 -َيْعنِي لَِديًغا  -بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِذْ عََرَض لَُهْم َرُجلٌ فَقَالَ إِنَّ َزِعيمَ الَْحىِّ َسِليمٌ ِفيهِْم نَاٌس ِمْن أَْصحَابِ النَّ
َرقَْيُتُه بِأُمِّ  َم َرقَْيَتُه قَالَفََهلْ ِفيكُْم ِمْن َراقٍ فَاْنطَلََق َرُجلٌ ِمنُْهْم فََرقَاُه َعلَى َشاٍء ، ثُمَّ َجاَء بَِها إِلَى أَْصحَابِِه فَقَالُوا بِ
سُولِ اِهللا صلى اهللا عليه الِْكَتابِ فَقَالُوا أََخذَْت َعلَى ِكَتابِ اِهللا أَجًْرا فَلَْم َيقَْربُوا َشيْئًا ِممَّا أََصاَب فَلَمَّا قَِدُموا َعلَى َر

لُ بَِما صََنَع فَقَالَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَما وسلم قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا أََخذَ َعلَى ِكتَابِ اِهللا أَْجًرا فََحدَّثَُه الرَُّج
   َعزَّ َوَجلَُّيْدرِيَك أَنََّها ُرقَْيةٌ َيعْنِي أُمَّ الِْكتَابِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ أََحقَّ َما أََخذُْتْم َعلَْيِه أَجًْرا ِكَتاُب اِهللا

ُبو َبكْرِ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َسعِيٍد اَألحَْولُ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَ -٣٠٣٩
بَّاسٍ  اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ اْبنِ َعالْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيزِيَد أَُبو َمْعَشرٍ الْبَرَّاُء ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن اَألْخَنسِ َعنِ

فَقَالُوا  -أَْو َسِليٌم  -أَنَّ َنفًَرا ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمرُّوا بَِحيٍّ ِمْن أَحَْياِء الْعََربِ َوِفيهِمْ لَِديغٌ 
َرأَ فََجاَء إِلَى أَْصحَابِِه بِالشَّاِة فَقَالُوا أََخذْتَ َهلْ ِفيكُْم ِمْن َراقٍ فَاْنطَلََق َرُجلٌ ِمنُْهْم فََرقَاُه بِفَاِتَحةِ الِْكتَابِ َعلَى َشاٍء فََب

َتابِ اِهللا أَْجًرا َعلَى ِكَتابِ اِهللا أَْجًرا فَلَمَّا قَِدُموا َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالُوا َيا َرُسولَ اهللاِ أََخذَ َعلَى ِك
فَاْنطَلَقُْت فََرِقيُتُه بِِكتَابِ  -أَْو َسِليٌم  -ا بَِحيٍّ ِمْن أَْحَياِء الْعََربِ َوِفيهِْم َرُجلٌ لَِديغٌ قَالَ الرَُّجلُ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّا مََرْرَن

   َعزَّ َوَجلَّاِهللا َعلَى َشاٍء فَبََرأَ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ أََحقَّ َما أََخذُْتْم َعلَْيِه أَْجًرا ِكتَاُب اِهللا
  َنْحوَُه ذَا َحدِيثٌ َصحِيٌح أَْخَرَجُه الُْبخَارِيُّ َعْن ِسيَدانَ ْبنِ ُمَضارِبٍ َعْن أَبِي مَْعَشرٍ الْبَرَّاِء بَِهذَا اِإلْسنَاِدَه



هَّابِ ْبُن َعطَاٍء الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْو -٣٠٤٠
َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ الَْحكَمِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قُِدَم

قُْت َبْيَنُهَما فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَْدرِكُْهَما وسلمِ سَْبىٍ فَأََمرَنِي بِبَْيعِ أَخََوْينِ فَبِْعُتُهَما َوفَرَّ
  فَارَْتجِْعُهَما َوبِْعُهَما َجِميًعا والَ تُفَرِّْق َبْيَنُهمَا

ِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَعبَّاُس ْبُن الَْولِي -٣٠٤١
 صلى اهللا عليه الَْحجَّاجِ َعنِ الَْحكَمِ َعْن َمْيُموِن ْبنِ أَبِي َشبِيبٍ َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َوَهَب ِلي َرسُولُ اِهللا

سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما فََعلَ الُْغالََماِن قُلُْت بِْعُت أََحَدُهَما فَقَالَ وسلم غُالََمْينِ أََخَوْينِ فَبِْعُت أََحَدُهَما فَقَالَ َر
  ُردَُّه

َنا حَْيى ْبُن آَدَم َوَحدَّثََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َي -٣٠٤٢
ُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َعْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْن

مِ َعْن َمْيُموِن ْبنِ أَبِي شَبِيبٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َحْربٍ َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَبِي َخاِلٍد الدَّاالَنِيِّ َعنِ الَْحكَ
إِنَُّه فَرَّقَ  -َوقَالَ ُعثَْمانُ  -ُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه بَاَع فَفَرََّق َبْيَن اْمرَأٍَة َواْبنَِها فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيرُدَّ

  وَلَِدَها فََنَهاُه َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن ذَِلَك فََردَّ الْبَيَْعَبْيَن َجارَِيٍة َو

َمْهِديٍّ َعْن إِسَْرائِيلَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن  -٣٠٤٣
السَّْبيِ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيؤَْتى بَِعْن َجابِرٍ 

  فَُيْعِطي أَْهلَ الَْبْيِت كََما ُهْم الَ ُيفَرُِّق َبْينَُهْم
ا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنَس السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََن -٣٠٤٤

  م َملُْعونٌ َمْن فَرََّقُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ َعْن طَِليقِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل
  أَُبو َبكْرٍ َهذَا ُمبَْهٌم َوُهَو ِعْنَدَنا ِفي السَّْبيِ وَالْوَلَِدقَالَ 

ُد اِهللا ْبُن ُموَسى َعْن َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الزَّجَّاُج اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْي -٣٠٤٥
لَ َعْن طَِليقِ ْبنِ ِعْمَرانَ َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ إِبَْراهِيَم ْبنِ إِْسَماعِي

  ُيفَرََّق َبْيَن اَألخِ وَأَِخِتهِِ وَالْوَاِلِد َووَلَدِِه
ُد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٠٤٦

َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه إِبَْراهِيُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمَجمِّعٍ َعْن طَِليقِ ْبنِ ِعْمَرانَ َعْن أَبِي ُبرَْدةَ َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ لََعَن 
  الْوَاِلَدِة وََولَِدَها َوَبْيَن اَألخِ َوأُختِِه وسلم َمْن فَرََّق َبْيَن

يُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َخلٍَف الدَِّمشِْق -٣٠٤٧
َوْهبٍ َحدَّثَنِي ُحَييُّ ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيدَ الُْحُبِليِّ َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا اْبُن 

  بَِّتهِ َيْوَم الِْقَيامَِةْيَن أَِحأَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن فَرَّقَ َبْيَن َواِلَدٍة َووَلَِدَها فَرَّقَ اللَُّه َتعَالَى َبْيَنُه َوَب
ثََنا َيْحَيى ْبُن َمْيُموٍن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -٣٠٤٨

رِيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعمَّْن فَرََّق َعْن أَبِي َسِعدٍ الَْبلَوِيِّ َعْن حَُرْيِث ْبنِ ُسلَْيمٍ الُْعذْ
  بَِّة َيْوَم الِْقَيامَِةَبْيَن السَّْبىِ َبْيَن الَْواِلِد وَالْوَلَِد قَالَ َمْن فَرََّق َبيَْنُهْم فَرََّق اللَُّه َتعَالَى َبْيَنُه وََبْيَن اَألِح



ُد اهللاِ َمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعِليٍّ الْخَوَّاُص ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْهْيثَمِ ْبنِ َخاِلٍد الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَحدَّثََنا أَْح -٣٠٤٩
ِفُع ْبُن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ َعْن ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحسَّانَ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ قَالَ َسمِْعُت َمكُْحوالً َيقُولُ ، َحدَّثََنا َنا

َووَلَِدَها فَِقيلَ َيا َرسُولَ  أَبِيِه أَنَُّه َسِمَع ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمِت َيقُولُ نََهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيفَرََّق َبْيَن اُألمِّ
  يضَ الْجَارِيَةُاِهللا إِلَى مََتى قَالَ َحتَّى َيْبلُغَ الُْغالَُم وََتِح

  َعْن َسِعيٍد غَْيرُُه َعْبُد اِهللا َهذَا ُهَو الَْواِقعيُّ َوُهوَ َضِعيُف الَْحدِيِث َرَماُه َعِليُّ ْبُن الَْمدِينِيِّ بِالْكَِذبِ َولَمْ َيْروِِه
َنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثَ -٣٠٥٠

لرَّْحَمنِ الِْحْمَيرِيِّ َعنِ الشَّعْبِيِّ ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ، َحدَّثََنا أََبانُ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُحَمْيِد ْبنِ َعْبدِ ا
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َوَجَد دَابَّةً قَْد َعَجَز َعنَْها أَْهلَُها  -َعامًِرا الشَّعْبِيَّ َحدَّثَهُ  َوقَالَ أََبانُ أَنَّ -

  أَنْ َيْعِلفُوَها فََسيَُّبوَها فَأََخذََها َرُجل فَأَْحَياَها فَهَِي لَُه
  قُلُْت َعمَّْن َهذَا قَالَ َعْن غَْيرِ َواِحٍد ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمَوقَالَ ِفي َحِديِث أََبانَ قَالَ ُعَبْيدُ اِهللا فَ
  َهذَا َحدِيثُ َحمَّاٍد َوُهَو أَْبَيُن َوأََتمُّ

بِي َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْهَمانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن حَفْصِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثَنِي أَ -٣٠٥١
 قَالَ نََهى َرُسولُ اهللاِ َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحتَّى تُقَْسَم َوَعنِ الْحََبالَى أَنْ ُيوطَأْنَ حَتَّى َيَضْعَن َما ِفي ُبطُونِهِنَّ َوقَالَ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َخيَْبَر َعْن َبْيعِ الَْمغَانِمِ 
  أََتسِْقي َزْرَع غَيْرَِك َوَعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة َوَعْن لُُحومِ كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السِّبَاعِ

، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي اْبُن ُجرَْيجٍ أَنَّ َعْمَرو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ  -٣٠٥٢
جَْيًشا َرُه أَنْ ُيجَهَِّز ْبَن ُشَعْيبٍ أَْخَبَرُه َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََم

ا إِلَى ُخُروجِ الُْمَصدِّقِ قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو َولَْيَس ِعْنَدَنا ظَْهٌر قَالَ فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيْبتَاَع ظَهًْر
  جِ الُْمَصدِّقِ بِأَْمرِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلمفَاْبتَاَع َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو الَْبِعريَ بِالْبَِعَريْينِ َوبِاَألبِْعَرِة إِلَى خُُرو

ثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ْبنِ أَبِي الرِّجَالِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الطََّرسُوِسيُّ ، َحدَّ -٣٠٥٣
يُر ْبُن حَازِمٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ ُجبَْيرٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْمرَْورُّوِذيُّ ، َحدَّثََنا جَرِ

لَ وَالَْغَنمَ إِلَى أََجلٍ ْبتَاُع اإلِبِالْحَرِيشِ قَالَ َسأَلُْت عَْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو فَقُلُْت إِنَّا بِأَْرضٍ لَْيَس ِفَها ِديَناٌر والَ ِدرَْهٌم َوإِنََّما َن
ِة حَتَّى َنِفَدتْ فََما َتَرى ِفي ذَِلَك قَالَ َعلَى الَْخبِريِ َسقَطَْت َجهَّزَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِبِالً ِمْن إِبِلِ الصََّدقَ

الَِئَص ِمَن الصََّدقَِة إِذَا َجاَءْت َحتَّى ُنَؤدَِّيَها إِلَيْهِْم َوَبِقَي أُنَاٌس فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اْشَترِ لََنا إِبِالً بِقَ
  لم ِمْن إِبِلِ الصََّدقَِةفَاْشَترَْيُت الَْبِعَري بِاِالثَْنْينِ َوالثَّالَِث قَالَِئَص حَتَّى فََرغُْت فَأَدَّى ذَِلَك َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس

إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن -٣٠٥٤
يشٍ َعْن  َعْمرِو ْبنِ َحرَِسلََمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن يَزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ ُجبَْيرٍ َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن
أَمََرنِي َرُسولُ اهللاِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَمََرُه أَنْ ُيَجهِّزَ َجْيًشا فَنَِفَدِت اإلِبِلُ قَالَ فَ

  إِلَى إِبِلِ الصََّدقَِة صلى اهللا عليه وسلم أَنْ آُخذَ ِفي قَالَِئصِ الصََّدقَِة فَكُْنُت آُخذُ الْبَِعَري بِالَْبِعَريْينِ



ادُ ْبُن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َحمَّ -٣٠٥٥
ا فََنِفَدِت اإلِبِلُ فَأََمَرَنا أَنْ َنأُْخذَ الَْبِعَري بِالَْبعَِريْينِ إِلَى إِبِلِ بِإِسَْناِدِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَرُه أَنْ ُيَجهَِّز جَْيًش

  الصََّدقَِة

يدُ وِفيُّ ، َحدَّثََنا يَزَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ النَّاِقُد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ ُسفَْيانَ الْقَاِضي الْكُ -٣٠٥٦
 َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسْهلِ ْبنِ سَْعدٍ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبَراِء الَْغَنوِيُّ أَُبو سُفَْيانَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ

  قَالَ َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َبْيعِ اللَّْحمِ بِالَْحَيَواِن
  َعنِ اْبنِ الُْمَسيَّبِ ُمْرَسالًَتفَرََّد بِِه َيزِيُد ْبُن َمْرَوانَ َعْن َماِلٍك بَِهذَا اِإلْسنَاِد َولَمْ ُيتَاَبْع َعلَْيِه َوَصوَاُبُه ِفي الُْموَطَّأ 

نِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ َعْن َماِلٍك َعْن َزْيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الَْحَس -٣٠٥٧
  أَْسلََم َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن َبْيعِ الَْحيََواِن بِاللَّْحمِ

  ُه كَانَ َيقُولُ نََهى َعْن َبْيعِ الَْحيََواِن بِاللَّْحمَِوَحدَّثََنا َماِلٌك َعْن أَبِي الزَِّناِد َعنِ اْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ
ثََنا ُسفَْيانُ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّ -٣٠٥٨

ْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن َبْيعِ الَْحيََواِن َمْعَمرٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َع
  بِالَْحيََواِن َنِسيئَةً

لصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَحَْمَد ا -٣٠٥٩
ثَنِي َمْعَمٌر َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ جُوَتى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك الذِّمَّارِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َحدَّ

  صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعنِ السَّلَِف ِفي الَْحَيوَاِن كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا

ْبُن َناِصحٍ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُشَعْيبٍ الْكَْيسَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْخِصيُب -٣٠٦٠
ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن َبْيعِ  َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ الدََّراَوْرِديُّ َعْن

  الْكَاِلِئ بِالْكَاِلِئ
َحمَْزةُ ْبُن َعْبِد الْوَاِحدِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِمقَْداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ذَُؤْيُب ْبُن ِعَماَمةَ ، َحدَّثََنا -٣٠٦١

َعْن َبْيعِ الْكَاِلئِ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه َنَهى 
  بِالْكَاِلِئ

  قَالَ اللَُّغوِيُّونَ ُهَو النَِّسيئَةُ بِالنَِّسيئَِة

َمشِ َعْن دَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعنِ اَألْعَح -٣٠٦٢
  أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ نََهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ َوالسِّنَّْورِ

ْبُن رَاِشدٍ أَُبو  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َسْعدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َوْهُب اِهللا -٣٠٦٣
أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ أَنَّ  ُزْرَعةَ الَْحجْرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن شُرَْيحٍ ، َحدَّثََنا َخْيُر ْبُن ُنعَْيمٍ الَْحْضَرِميُّ َعْن

  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن ثََمنِ السِّنَّْورِ وَِهَي الْهِرَّةُ

انِيُّ َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم الَصنَْع -٣٠٦٤
ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن  ْبنِ أَبِي ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمصَْعبٍ الَصْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفعُ ْبُن ُعَمَر َعنِ الَْوِليِد ْبنِ



يِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ثَالَثٌ كُلُُّهنَّ ُسْحٌت كَْسُب الَْحجَّامِ َوَمْهُر الَْبِغيِّ َوثََمُن َعمِِّه َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِ
  الْكَلْبِ إِالَّ الْكَلْبَ الضَّارِي
  الَْوِليُد ْبُن ُعبَْيِد اِهللا َضِعيٌف

َرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْو -٣٠٦٥
  لْبَ الُْمَعلََّمَعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ َنَهى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ إِالَّ الْكَ

  َضِعيٌفالَْحَسُن ْبُن أَبِي َجعْفَرٍ 

ُد ْبُن َسلََمةَ َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَحَْمَد ْبنِ أَبِي ُشعَْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٠٦٦
عليه وسلم ثَالَثٌ كُلُُّهنَّ ُسْحٌت كَْسبُ الُْمثَنَّى َعْن َعطَاٍء قَالَ َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا 
  الَْحجَّامِ ُسْحٌت َوَمْهُر الزَّانَِيِة ُسْحٌت َوثََمُن الْكَلْبِ إِالَّ كَلًْبا َضارًِيا ُسْحٌت

  الُْمثَنَّى َضِعيٌف
، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ -٣٠٦٧

أَنَُّه نََهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ  -الَ أَْعلَُمُه إِالَّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  -ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن جَابِرٍ 
  َوالسِّنَّْورِ إِالَّ كَلَْب صَْيٍد

 َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبنُ ثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الْجَرَّاحِ بِأَذََنةَ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجمِيلٍَحدَّ -٣٠٦٨
الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِي أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الَْوِليدِ ْبنِ ُبْرٍد ، َحدَّثََنا 

  ٍدالزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ نُهَِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ َوالسِّنَّْورِ إِالَّ كَلْبَ َصْي

ا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا سَُوْيُد ْبُن َعْمرٍو َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّ -٣٠٦٩
ْورِ وَالْكَلْبِ إِالَّ َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ ُنهِيَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ثََمنِ السِّنَّ

  ْيٍد وَلَْم َيذْكُْر َحمَّاٌد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمكَلَْب َص
  َهذَا أََصحُّ ِمَن الَِّذي قَْبلَُه

ةَ ، َنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمَحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ِقَراَءةً َعلَْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن ِغَياٍث أَُبو َبْحرٍ ، َحدَّثَ -٣٠٧٠
 َمنِ اْشَتَرى َحدَّثََنا أَيُّوُب َوَحبِيٌب َوِهَشاٌم َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

  ُمَصرَّاةً فَُهَو بِالِْخيَارِ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ َشاَء َردََّها َوَصاًعا ِمْن طََعامٍ الَ َسْمَراَء
 َعْن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ -٣٠٧١

  ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه َسَواًء
، َحدَّثََنا سَوَّاُر ْبُن َعْبِد اِهللا الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن لَْيٍث َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد -٣٠٧٢

الطُُّرقِ ، َوالَ  َع بِأَفَْواِهُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر َوأَبِي ُهرَْيَرةَ َرفََعا الَْحِديثَ قَالَ الَ َيبِيُع َحاِضٌر ِلَباٍد ، َوالَ َتلَقَُّوا السِّلَ
 ، َوالَ َتْسأَلُ الَْمرْأَةُ َتَناَجُشوا ، َوالَ َيُسمِ الرَُّجلُ َعلَى َسْومِ أَِخيِه ، َوالَ َيْخطُُب َعلَى ِخطَْبِة أَِخيِه َحتَّى يَْنِكَح أَْو يَُردَّ

َها ، َوالَ َتبِيعُوا الُْمَصرَّاةَ ِمَن اإلِبِلِ وَالَْغَنمِ فََمنِ اشَْتَراَها فَُهوَ طَالََق أُْخِتَها ِلَتكْتَِفئَ َما ِفي َصْحفَتَِها فَإِنََّما لََها َما كُِتَب لَ
  بِالِْخيَارِ إِنْ َشاَء َردََّها َوَصاًعا ِمْن َتْمرٍ َوالرَّْهُن َمْحلُوٌب َوَمْركُوٌب



، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِسَْرائِيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبنُ  َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ سَِعيُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَحَْمَد الْحَنَّاطُ -٣٠٧٣
لْوَارِثِ ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َعاِمرٍ زَْيٍد َعْن أَيُّوَب َوَحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا

عٌ ا َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َيِحلُّ َسلٌَف وََبْياَألْحَولِ َجِميًع
  ، َوالَ َشْرطَاِن ِفي َبْيعٍ ، َوالَ َبْيُع َما لَْيَس ِعْنَدَك ، َوالَ رِْبُح َما لَْم َتْضمَْن

بِي إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ َعْن أَبِي الزَِّناِد َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن -٣٠٧٤
الرُّكَْبانَ ِللَْبْيعِ ، َوالَ  الَ َيبِيُع َحاِضٌر ِلَباٍد ، َوالَ َتنَاَجشُوا ، َوالَ َتلَقَُّوا -َيْعنِي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  -ُهَرْيَرةَ قَالَ 

َها َوإِنْ َشاَء أَنْ َيُردََّها َردََّها َتُصرُّوا اإلبِلَ َوالَْغَنَم ِللْبَْيعِ فََمنِ اْبتَاَع ِمْن ذَِلَك شَْيئًا فَُهَو بَِخْيرِ النَّظََرْينِ إِنْ َشاَء أَْمَسكَ
  َوَصاًعا ِمْن َتْمرٍ الَ َسمَْراَء

دَّثََنا و طَاِلبٍ َعِليُّ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَحَْمَد ْبنِ الْجَْهمِ الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن زَْيٍد الْفََراِئِضيُّ ، َحَحدَّثََنا أَُب -٣٠٧٥
َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ الُْحَنيْنِيُّ إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن َعْبدِ اِهللا َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ 

َعَها بَْعَد ذَِلَك فَُهَو إِذَا َجلََب ، َوالَ َجَنَب ، َوالَ اْعتَِراَض ، َوالَ َيبِيعُ حَاِضٌر ِلبَاٍد ، َوالَ َتُصرُّوا اِإلبِلَ وَالْغََنَم فََمنِ اْبَتا
  إِنْ َسِخطََها َردََّها َوَصاًعا ِمْن َتمْرٍَحلََبَها بَِخْيرِ النَّظََرْينِ إِنْ َرضَِيَها أَْمَسكََها َو

 ْبُن ُعَماَرةَ َعنِ الَْحكَمِ َتاَبَعُه عَاِصُم ْبُن ُعبَْيِد اِهللا َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثَ بِِه َعْنُه َداُوُد ْبُن ِعيَسى َوقَالَ الَْحَسُن
َعْنُه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوقَالَ أَُبو َشْيَبةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َوقَالَ شُْعَبةُ َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه 

  َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبنُ  َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ َعِليُّ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَحَْمَد ْبنِ الْجَْهمِ الْكَاِتُب ، -٣٠٧٦
اِهللا صلى اهللا عليه ُيوُنَس ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َنَهى َرسُولُ 

  َمَسِة َوالُْمنَاَبذَِة َوالْمَُزاَبنَِةوسلم َعنِ الُْمَحاقَلَِة وَالُْمخَاضََرِة َوالُْمالَ
ْصفَرَّ َوأَمَّا الُْمنَاَبذَةُ فََيْرِمي قَالَ ُعَمُر فَسََّرُه أَبِي الُْمخَاَضَرةُ الَ َيشَْترِي شَْيئًا ِمَن الْحَْرِث َوالنَّْخلِ حَتَّى يُونَِع َيْحَمرَّ أَْو َي

قُولُ َهذَا لَكَ بَِهذَا وَالُْمالََمَسةُ َيْشَترِي الْمبيَع فََيلِْمَسُه ، َوالَ َيْنظُُر إِلَْيِه وَالُْمَحاقَلَةُ ِكَراءُ بِالثَّْوبِ َوُيرَْمى إِلَْيِه بِِمثِْلِه فََي
  اَألْرضِ

ا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا فََرجُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس َورَّاقُ الُْحَمْيِديِّ ، َحدَّثََن -٣٠٧٧
َتقْطََع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ثَابُِت ْبُن َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه َسعِيٍد ، َعْن َجدِِّه أَْبَيضَ ْبنِ َحمَّالٍ أَنَُّه اْس

َعُه لَُه ، ثُمَّ إِنَّ اَألقَْرعَ ْبَن َحابِسٍ التَِّميِميَّ قَالَ َيا نَبِيَّ اِهللا إِنِّي قَْد عليه وسلم الَِّذي ُيقَالُ لَُه ِملُْح َشذَا بِمَأْرَِب فَقَطَ
َض ِفي اِء الَْعدِّ فَاْسَتقَالَ أَبَْيَوَرْدُت َعلَى الِْملْحِ ِفي الَْجاِهِليَِّة َوِهَي بِأَْرضٍ لَْيَس ِفيَها ِملٌْح َوَمْن َوَرَدُه أََخذَُه َوُهَو مِثْلُ الَْم
 عليه وسلم ُهَو ِمْنكَ قَِطيَعِة الِْملْحِ فَقَالَ أَبَْيُض قَْد أَقَلُْتَك ِفيِه َعلَى أَنْ َتْجَعلَُه ِمنِّي َصَدقَةً فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

لى اهللا عليه وسلم أَْرًضا وََنخِيالً بِالُْجْرِف جُْرِف َصَدقَةٌ َوُهَو ِمثْلُ الَْماِء الَْعدِّ َمْن َوَرَدُه أََخذَُه قَالَ فَقَطََع لَُه نَبِيُّ اِهللا ص
  ُمَراٍد َمكَاَنُه ِحَني أَقَالَُه ِفيِه

  قَالَ فََرٌج فَُهَو َعلَى ذَِلَك َمْن َوَرَدُه أََخذَُه

يُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ زَْيٍد ، َحدَّثََنا َسِع -٣٠٧٨
ْرُض َوِمَن اآلَخرِ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن َواِصلِ ْبنِ أَبِي َحِميلٍ َعْن ُمَجاِهٍد أَنَّ َنفًَرا اْشَتَركُوا ِفي َزْرعٍ ِمْن أََحِدِهمُ اَأل



لَْبذُْر فَلَمَّا طَلََع الزَّْرُع اْرَتفَُعوا إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأَلَْغى الْفََدانُ َوِمَن اآلَخرِ الَْعَملُ َوِمَن اآلَخرِ ا
  لََّها ِلصَاِحبِ الَْبذْرِاَألْرَض َوَجَعلَ ِلصَاِحبِ الْفََداِن كُلَّ َيْومٍ ِدْرَهًما َوأَْعطَى الَْعاِملَ كُلَّ َيْومٍ أَْجًرا َوجََعلَ الَْغلَّةَ كُ

  َحدَّثُْت بِِه َمكْحُوالً فَقَالَ َما َيُسرُّنِي بَِهذَا الَْحِديِث َوِصيٌفقَالَ فَ
  َهذَا ُمْرَسلٌ ، َوالَ َيِصحُّ َووَاِصلٌ َهذَا َضِعيٌف

ُمَحمَِّد ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن -٣٠٧٩
َيْحَيى الَْمازِنِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن  َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمَّدٍ الدََّراَورِْديُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ

ه وسلم قَالَ الَ ضََرَر ، َوالَ ِضرَاَر َمْن َضارَّ َضرَّهُ اللَُّه َتعَالَى َوَمْن شَاقَّ أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا علي
  َشقَّ اللَُّه َتعَالَى َعلَيِْه

ْبُن لَْيثٍ صَاِحبُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد َحدَّثَنِي َعبَّاُد -٣٠٨٠
الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن لَْيثٍ الْكَرَابِيسِ َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَعاوَِيةَ 

أَُبو َوْهبٍ قَالَ قَالَ ِلَي الَْعدَّاُء ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َهْوذَةَ أَالَ أُقْرِئَُك ِكَتاًبا  َصاِحُب الْكََرابِيسِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد ْبُن َوْهبٍ
أَْو  - اِهللا عَْبًدا كََتَبُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلي َهذَا َما اْشَتَرى الَْعدَّاُء ْبُن َخاِلِد ْبنِ َهْوذَةَ ِمْن ُمَحمٍَّد َرسُولِ

  َداَء ، َوالَ غَاِئلَةَ ، َوالَ خِْبثَةَ َبْيُع الُْمْسِلمِ الُْمسِْلَم الَ -أََمةً 
مٍَّد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه َوقَالَ اْبُن أَبِي الثَّلْجِ فَأَخَْرَج إِلَيَّ ِكَتاًبا َهذَا َما اْشتََرى الَْعدَّاُء ْبُن َخاِلِد ْبنِ َهْوذَةَ ِمْن ُمَح

  الَ َداَء بُِه ، َوالَ ِخْبثَةَ ، َوالَ غَاِئلَةَ بَْيُع الُْمسِْلمِ الُْمْسِلَم -أَْو أََمةً َشكَّ َعبَّاُد ْبُن لَْيٍث  -ًدا وسلم اْشَتَرى ِمْنُه َعْب

ُن ُعقَْبةَ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسْهلٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٣٠٨١
نِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ الَْعبَّاُس ْبُن َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن أَْرقََم أَُبو أَْرقََم الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَاُروِد َعْن َحبِيبِ ْبنِ َيَسارٍ َعنِ اْب

َعلَى َصاِحبِهِ أَنْ الَ َيسْلُُك بِِه َبحًْرا ، َوالَ َينْزِلُ بِِه وَاِدًيا ، َوالَ َيشَْترِي بِهِ  َعْبِد الُْمطَِّلبِ إِذَا َدفََع َماالً ُمَضاَرَبةً اْشَتَرطَ
  ذَاَت كَبٍِد َرطَْبٍة فَإِنْ فََعلَ فَُهَو َضاِمٌن فََرفََع َشْرطَُه إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأَجَازَُه

  أَُبو الَْجاُرودِ َضِعيٌف

َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، دَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َبْحرٍ الَْعطَّاُر بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبدِ اهللاِ الصَّفَّاُر ، َح -٣٠٨٢
ةً ِفيَها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ الَْوصَّاِفيُّ َحدَّثَنِي َعِطيَّةُ َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ شَهِْدُت َجَناَز

كُْم فَلَمَّا َرآهُ ُوِضَعْت سَأَلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَْيِه َدْيٌن قَالُوا نََعْم فََعَدلَ َعْنَها َوقَالَ َصلُّوا َعلَى َصاحِبِ
اِهللا َبرَِئ ِمْن َدْينِِه وَأََنا َضاِمٌن ِلَما َعلَْيِه فَأَقَْبلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ُيقَفَّى قَالَ َيا َرُسولَ 

 َما فَكَكَْت رَِهانَ أَخِيَكفََصلَّى َعلَْيِه ، ثُمَّ اْنَصَرَف فَقَالَ َيا َعِليُّ جََزاَك اللَُّه َخْيًرا فَكَّ اللَُّه رِهَاَنَك َيْوَم الِْقَياَمِة كَ
ِمَن األَْنَصارِ فَقَالَ َيا َرُسولَ اهللاِ  الُْمْسِلمِ لَْيَس ِمْن َعْبٍد يَقِْضي َعْن أَِخيِه َدْيًنا إِالَّ فَكَّ اللَُّه رِهَاَنُه َيْوَم الْقَِياَمِة فَقَاَم َرُجلٌ

  ِلَعِليٍّ َهذَا خَاصَّةً قَالَ َبلْ ِلَعامَِّة الُْمْسِلِمَني

طَّوِيلُ ، دُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن كَُزالٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن حَاِتمٍ الَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٠٨٣
سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن الَْجرَّاحِ  َحدَّثََنا َزاِفٌر َوَحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد النَّْيَسابُورِيُّ أَْحَمُد ْبُن

بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، َحدَّثََنا َزاِفُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ الَْوصَّاِفيِّ َعْن َعِطيَّةَ َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ شَهَِد النَّ
َتَنحَّى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َعِليٌّ َيا نَبِيَّ اِهللا أََنا َضاِمٌن ِلَدْينِِه قَالَ َجَناَزةً فَلَمَّا ُوِضَعْت ِقيلَ َعلَْيِه َدْيٌن فَ



ْؤِمنَِني يٍّ خَاصَّةً أَْم ِللُْمفَكَّ اللَُّه َيا َعِليُّ َعْنَك رِهَاَنَك كََما فَكَكَْت َعْن أَخِيَك الُْمْسِلمِ رِهَاَنُه قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا ِلَعِل
  َعامَّةً قَالَ ِللُْمْؤِمنَِني َعامَّةً

دُ اِهللا ْبُن َعْمرٍو َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ُعَبْي -٣٠٨٤
جَابِرٍ قَالَ َماتَ َرُجلٌ فََغسَّلَْناُه َوكَفَّنَّاُه َوَحنَّطْنَاُه َوَوَضعَْناُه لََرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ َعْن 

 م ِفي الصَّالَِةوسلم َحْيثُ ُتوَضُع الْجََناِئُز عِْنَد َمقَامِ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم ، ثُمَّ آذَنَّا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسل
ِمنَّا يُقَالُ لَهُ أَُبو قََتاَدةَ َيا فََجاَء َمَعَنا ُخطًى ، ثُمَّ قَالَ َهلْ َعلَى َصاِحبِكُْم َدْيْن قَالُوا َنَعْم ِدينَاَراِن فََتَخلََّف فَقَالَ لَُه َرُجلٌ 

َك َوِفي َماِلَك َوَحقُّ الرَُّجلِ َعلَْيَك َوالْمَيُِّت َرسُولَ اِهللا ُهَما َعلَيَّ فََجَعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ُهَما َعلَْي
َدةَ َما َصنَْعَت ِفي ِمْنُهَما َبرِيٌء فَقَالَ نََعْم فََصلَّى َعلَْيِه فََجَعلَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولْ إِذَا لَِقيَ أََبا قََتا

  قََضْيُتُهَما َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ اآلنَ ِحَني بََرَدْت َعلَْيِه جِلْدُُه الدِّينَاَرْينِ َحتَّى كَانَ آِخَر ذَِلَك قَالَ قَْد

يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ الّسوِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا -٣٠٨٥
الَ ِعَياضٍ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَ أَخَْبَرَنا َيزِيُد ْبُن

 َشْيٍء ِعَماٌد َوِعَماُد َهذَا َما ُعبَِد اللَُّه بَِشْيٍء أَفَْضلَ ِمْن ِفقٍْه ِفي ِدينٍ َولَفَِقيٌه أََشدُّ َعلَى الشَّْيطَاِن ِمْن أَلِْف َعابٍِد وَِلكُلِّ
  الدِّينِ الِْفقُْه

  َوقَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ َألنْ أَْجِلسَ َساَعةً فَأَفْقََه أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أُْحيِيَ لَْيلَةً إِلَى الَْغدَاِة

َجدِّي ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم ْبُن ُموَسى َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا  -٣٠٨٦
لم اَألنْبَِياُء قَاَدةٌ التَّْرُجَماِن َعْن إِسَْرائِيلَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس

  َوالْفُقََهاُء َساَدةٌ وََمَجاِلسَُهْم زِيَادَةٌ

  اب احلدود والديات وغريهكت
اِلحٍ اَألْصبََهانِيُّ َعْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الْمَاِلِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َص -٣٠٨٧

َحدَّثََنا : ْحَمدُ ْبُن الْفَُراِت ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِسَنانٍ الَْعَوِقيُّ ، قَاالَ الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيِد ْبنِ هَاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعودٍ أَ
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه إِبَْراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت 

بِِه َوَرُجلٍ َيْخُرُج ِمَن م الَ َيِحلُّ قَْتلُ ُمْسِلمٍ إِالَّ ِفي ثَالَثِ ِخصَالٍ َزاٍن ُمْحَصنٍ فَُيْرَجُم َوَرُجلٍ َيقُْتلُ ُمَتَعمًِّدا فَُيقَْتلُ وسل
  اِإلْسالَمِ فَُيَحارُِب اللََّه َوَرُسولَُه فَُيقَْتلُ أَْو ُيْصلَُب أَْو ُيْنفَى ِمَن اَألْرضِ

ِسَنانٍ الَْعَوِقيُّ ، قَاالَ  دَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َوُمحَمَُّد ْبُنَح -٣٠٨٨
  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ بِإِسَْناِدِه َنْحوَُه: 

  َحمَِّد ْبنِ َيحَْيى إِْبَراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ ُيحَْتجُّ بَِحِديِثِه قَالَ الَقَالَ النَّْيسَاُبورِيُّ قُلُْت ِلُم
قَانِيُّ قَالَ َسِمْعتُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ الطَّالْ -٣٠٨٩

  َيقُولُ كَانَ إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْهَمانَ ثَْبًتا ِفي الَْحِديِثاْبَن الْمَُباَركِ 
  َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْماِلِكيُّ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، -٣٠٩٠



َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َمْسرُوقٍ َعْن َعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اَألْعَمشِ 
ُه َوأَنِّي َرُسولُ اِهللا إِالَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ وَالَِّذي الَ إِلََه غَيُْرُه الَ َيِحلُّ َدُم َرُجلٍ ُمْسِلمٍ َيْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ

  لتَّارُِك ِلِإلْسالَمِ الُْمفَارُِق لِلَْجَماَعِة َوالثَّيُِّب الزَّانِي َوالنَّفُْس بِالنَّفْسِثَالَثَةَ َنفَرٍ ا
  قَالَ اَألْعَمُش فََحدَّثُْت بِِه إِْبَراهِيَم فََحدَّثَنِي َعنِ اَألسَْوِد َعْن َعاِئَشةَ بِِمثِْلِه -٣٠٩١

ا َجْعفَُر ْبُن أَبِي ُعثَْمانَ الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َعْرَعَرةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََن -٣٠٩٢
صلى اهللا  ِهللا َعنِ النَّبِيِّالرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َمْسُروقٍ َعْن َعْبِد ا

  عليه وسلم قَالَ الَ َيِحلُّ َدُم امْرِئٍ ُمْسِلمٍ

  قَالَ اَألْعَمُش فَذَكَْرُتُه إلِْبَراهِيَم فَقَالَ َحدَّثَنِيِه اَألْسَوُد َعْن َعاِئشَةَ -٣٠٩٣
َعْن إِبَْراهِيَم َعْن أَبِي َمْعَمرٍ َعْن َمْسُروقٍ  قَالَ َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ َعْن َمْنُصورٍ -٣٠٩٤

  َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ َحدِيِث َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ اَألوَّلِ
  َوَحِديِث إِْبَراِهيَم َعنِ اَألْسوَِد قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ أَفَْسَد َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َجِميًعا َحدِيثُ َمْسرُوقٍ َعْن َعْبِد اِهللا

ْهَمانَ َعْن َمْنُصورٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن طَ -٣٠٩٥
ِئَشةَ قَالَتْ الَ َيِحلُّ َدُم امْرِئٍ ُمْسِلمٍ ِمْن َهِذه اُألمَِّة إِالَّ بِإِْحَدى ثَالٍَث َرُجلٌ إِبَْراهِيَم َعْن أَبِي َمْعَمرٍ َعْن َمْسُروقٍ َعْن َعا

  َمْوقُوٌف -قََتلَ فَُيقَْتلُ بِِه َوالثَّيُِّب الزَّانِي وَالُْمفَارُِق لِلَْجَماَعِة أَْو قَالَ الَْخارُِج ِمَن الَْجَماَعِة 
نَْيِد ، َحدَّثََنا يُوُسُف ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َوَحدَّثََنا اْبن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن الُْج -٣٠٩٦

  قُوٌفَنْحَوُه َمْو -أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِبَْراِهيَم َعْن أَبِي َمْعَمرٍ َعْن َمْسُروقٍ َعْن َعاِئَشةَ 
َربِيَعةَ َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٣٠٩٧

يَعةَ َعْن َيزِيدَ ْبنِ زِيَاٍد الشَّاِميِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن رَبِ
َجدُْتْم ِللُْمْسِلمِ َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْدرؤُُوا الُْحُدوَد َما اْسَتطَعُْتْم َعنِ الُْمْسِلِمَني فَإِنْ َو

  ُه فَإِنَّ اِإلَماَم َألنْ ُيخِْطئَ ِفي الَْعفْوِ َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ ُيْخِطئَ ِفي الُْعقُوبَِةَمخَْرًجا فََخلُّوا َسبِيلَ

بِي ْخَتارٍ التَّمَّارِ َعْن أََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ َعْن ُم -٣٠٩٨
  َمطَرٍ َعْن َعِليٍّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ اْدرؤُُوا الُْحُدوَد

ا ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالَمِ -٣٠٩٩
عَاِذ ْبنِ جََبلٍ َوُعقَْبةَ ْبنِ إِْسحَاُق ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد َوُم

  َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ قَالُوا إِذَا اشُْتبَِه َعلَْيَك الَْحدُّ فَاْدَرأ َما اْسَتطَْعَت

 ْبنِ الُْمَحبِّقِ أَنَّ َحدَّثََنا اْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ َعْن ِهَشامٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسلََمةَ -٣١٠٠
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُرِفَع إِلَْيِه َرُجلٌ َوقَع َعلَى َجارَِيةِ اْمرَأَِتِه فَلَْم َيُحدَُّه



دَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى الَْخوَّاُص ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس التُّْرقُِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمبَاَرِك ، َح -٣١٠١
ْبنِ حَِزامٍ قَالَ نََهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه  َخاِلٍد َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا النَّصْرِيُّ َعْن ُزفََر ْبنِ َوِثيَمةَ َعْن َحِكيمِ
  وسلم أَنْ ُيْسَتقَاَد ِفي الَْمْسجِِد أَْو ُتقَاَم ِفيِه الُْحُدوُد أَْو يُْنَشَد ِفيِه الشِّعُْر

َر ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَم -٣١٠٢
مِ ْبنِ ِحَزامٍ قَالَ نََهى َرُسولُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الُْمهَاجِرِ َسِمْعُتهُ ُيَحدِّثُ َعْن ُزفََر ْبنِ َوِثيَمةَ ْبنِ َماِلِك ْبنِ الَْحَدثَاِن َعْن َحِكي

  قَاَد ِفي الَْمْسجِِد أَْو ُتقَاَم ِفيِه الُْحُدوُداهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيْسَت
مَُّد ْبُن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخشَْيشٍ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا ُمَح -٣١٠٣

ْحَمنِ الَْمكِّيِّ َعْن َحكِيمِ ْبنِ حَِزامٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ ُتقَامُ الشَُّعْيِثيُّ َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الرَّ
  الُْحدُوُد ِفي الَْمَساجِِد ، َوالَ ُيْسَتقَاُد ِفيهَا

أَْخبََرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َعْن َعْمرِو  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم -٣١٠٤
َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ِفي َبنِي إِسَْراِئيلَ الِْقَصاُص َولَمْ َيكُنْ  -أَوِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ أَْو ِكالَُهَما  -ْبنِ ِدينَارٍ 

قَالَ } فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشيٌْء{اآلَيةَ } كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى{َهِذِه اُألمَّةِ ِفيهُِم الدَِّيةُ قَالَ اللَُّه َتعَالَى ِل
ذَِلكَ {طْلُوُب بِإِْحَسانٍ لَْيِه الَْمفَالَْعفُْو أَنْ َيقَْبلَ ِفي الْعَْمِد الدَِّيةَ َواالتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف يَتَّبُِع الطَّاِلُب بَِمْعُروٍف َويَُؤدِّي إِ

  فيَِما كُِتَب َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم} َتْخفِيٌف ِمْن َربِّكُْم َوَرْحمَةٌ
  قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ َوأَخَْبَرَنا بِِه اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ْورِيُّ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ قَُرْينٍ ، َحدَّثََنا فَْهُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثََّحدَّثََنا ُموَسى  -٣١٠٥
َعْبدِ اآلبِقِ إِذَا َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس َعلَى الْ

  سََرَق قَطٌْع ، َوالَ َعلَى الذِّمِّيِّ
  لَْم َيْرفَْعُه غَْيُر فَْهٍد َوالصَّوَاُب َمْوقُوٌف

ْورِيِّ َوَمْعَمرٍ َعنِ الثَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٣١٠٦
  َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه كَانَ الَ َيَرى َعلَى َعْبٍد آبِقٍ َيسرُِق قَطْعًا

َراهِيَم قَاِضي خَُوارِْزَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ زَاُج ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْب -٣١٠٧
َعلَى الْعَْبِد َحدا ، َوالَ َعلَى َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ قَالَ أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه كَانَ الَ َيَرى 

  أَْهلِ اَألْرضِ الَْيهُوِديِّ وَالنََّصرانِيِّ َحدا
أَْخبََرَنا اْبُن جَُرْيجٍ  ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الَْمِطريِيُّ ِمْن ِكَتابِِه ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا عَاِصمٍَحدَّ -٣١٠٨

لم لَْيَس َعلَى الْعَْبِد ، َوالَ َعلَى أَْهلِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس
  الِْكَتابِ ُحُدوٌد

  الَِّذي قَْبلَُه َمْوقُوٌف أََصحُّ ِمْن َهذَا وَاللَُّه أَْعلَُم
يُّ بِكَفْرِ َبَيا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبَدةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الِْمصِّيِص -٣١٠٩

رَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ َعاِمُر ْبُن َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْرقََم َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُه



  صلى اهللا عليه وسلم الَ قََوَد إِالَّ بِالسَّْيِف
  أَْرقََم مَْتُروٌك ُسلَْيَمانُ ْبُن

دَّثََنا ُمَعلَّى ْبنُ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َيزِيَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسَنْينٍ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن ِمرْدَاسٍ ، َح -٣١١٠
َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ قََوَد إِالَّ بَِحِديَدٍة ، ِهالَلٍ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ 

  َوالَ قََوَد ِفي النَّفْسِ َوغَْيرَِها إِالَّ بَِحِديدٍَة
  ُمَعلَّى ْبُن ِهالَلٍ َمْترُوٌك

َنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أََسٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ الْقَاِضي ، َحدَّثَ -٣١١١
ه وسلم الَ قََوَد إِالَّ أَبِي ُمَعاٍذ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي

  بِالسَّْيِف
دَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَمانَ الصُّْغِديُّ ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَم -٣١١٢

ُعوٍد أَنَّ َرُسولَ اهللاِ  ْبنِ َمْسَبِقيَّةُ َعْن أَبِي ُمَعاٍذ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ْبنِ أَبِي الُْمَخارِقِ َعْن إِبَْراهِيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا
  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ قََوَد إِالَّ بِِسالَحٍ

  قَالَ وَحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن أَبِي ُمَعاٍذ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ِمثْلَُه -٣١١٣
  أَُبو ُمَعاٍذ ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْرقََم َمْترُوٌك

ْبُن ُحمَْرانَ َعنِ  ثََنا الْقَاِضي أَُبو طَاِهرِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ ْبُن َعْبُدوسٍ ، َحدَّثََنا الْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّدَحدَّ -٣١١٤
ُركَْبِتِه فََجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا  اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّهِ أَنَّ َرُجالً طََعَن َرُجالً بِقَْرٍن ِفي

مَّ َجاَء إِلَْيِه فَقَالَ َيا َرسُولَ اهللاِ عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا أَِقْدنِي قَالَ حَتَّى َتبَْرأَ ، ثُمَّ َجاَء إِلَْيِه فَقَالَ أَِقْدنِي فَأَقَاَدُه ، ثُ
نِي فَأَْبَعَدَك اللَُّه َوبَطَلَ َعَرُجَك ، ثُمَّ َنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ يُقَْتصَّ ِمْن َعَرْجُت قَالَ قَْد نََهْيُتَك فََعَصْيَت

  ُجْرحٍ َحتَّى َيْبَرأَ صَاِحبُُه
مَْيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُح -٣١١٥

 أَنَّ َرُجالً جُرَِح فَأََرادَ أَنْ اِهللا اُألَموِيُّ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َوُعثَْمانَ ْبنِ اَألْسَوِد َوَيْعقُوَب ْبنِ َعطَاٍء َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن جَابِرٍ
  وسلم أَنْ ُيْسَتقَاَد ِمَن الَْجارِحِ حَتَّى يَْبَرأَ الَْمْجُروُحَيْسَتقِيَد فََنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه 

َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعِليٍّ الَْخزَّاُز ، : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، وَُمَحمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ َنجِيحٍ ، قَاالَ  -٣١١٦
  بَِهذَا َوقَالَ أَنْ ُيمَْتثَلَ ِمَن الْجَارِحِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد

 َوُعثَْمانُ اْبَنا أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبُدوسِ ْبنِ كَاِملٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٣١١٧
ْن أَيُّوَب َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُجالً طََعَن َرُجالً بِقَْرٍن ِفي ُركَْبِتِه فَأََتى النَّبِيَّ َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َع: َشْيَبةَ ، قَاالَ 

لُ الُْمْسَتقَاِد ِمْنُه ْت رِْجصلى اهللا عليه وسلم َيْسَتِقيُد فَقِيلَ لَُه حَتَّى تَْبَرأَ فَأََبى َوَعجَّلَ فَاْسَتقَاَد قَالَ فََعنَِتْت رِْجلُُه َوَبرِئَ
  فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ لَُه لَْيَس لَكَ َشْيٌء إِنََّك أََبْيَت

  قَالَ أَُبو أَْحَمَد ْبُن َعْبدُوسٍ َما َجاَء بَِهذَا إِالَّ أَُبو َبكْرٍ َوُعثَْمانُ
، لَفَُهَما أَْحَمدُ ْبُن َحنَْبلٍ َوغَْيُرُه َعنِ اْبنِ ُعلَيَّةَ َعْن أَيُّوَب َعْن َعْمرٍو ُمْرَسالً قَالَ الشَّْيُخ أَخْطَأَ ِفيِه اْبَنا أَبِي َشْيَبةَ َوَخا

  كَذَِلَك قَالَ أَْصَحاُب َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْنُه َوُهَو الَْمْحفُوظُ ُمْرَسالً



ْبُن إِْبَراهِيَم أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َعْن أَيُّوَب َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق  -٣١١٨
  ْبنِ ِدينَارٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُه

ُق ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَا -٣١١٩
َرُجالً طُِعَن بِقَْرٍن ِفي رِْجِلهِ ُجرَْيجٍ قَالَ أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن دِيَنارٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ ُركَاَنةَ أَْخَبرَُهْم أَنَّ 

، ثُمَّ َعَرجَ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَِقْدنِي قَالَ َحتَّى َتبَْرأَ قَالَ أَِقْدنِي قَالَ َحتَّى َتبَْرأَ قَالَ أَِقْدنِي فَأَقَاَدُه  فََجاَء النَّبِيَّ
  فََجاَء الُْمْسَتِقيُد فَقَالَ َحقِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ َحقَّ لَك

مَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َعْن أَيُّوَب َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا ُمَح -٣١٢٠/١
  ِدينَارٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ ِمثْلَُه

يُّ صلى اهللا عليه وسلم أَبَْعَدَك اللَُّه أَْنَت َوَعْن َمْعَمرٍ َعْن أَيُّوَب َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ قَالَ قَالَ النَّبِ -٣١٢٠/٢
  َعجَّلَْت
ِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمٍَّد اَألْزَر -٣١٢١

َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َنَهى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَْعَد ذَِلَك أَنْ  ْبُن َخاِلٍد َعنِ اْبُن ُجرَْيجٍ َعْن
  ُيقَْتَص ِمْن اجلُْرحٍ حَتَّى َتنَْتهَِي

دَّثََنا َهانِئُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا يَزِيدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى الَْخوَّاُص ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ خَاِلٍد ، َح -٣١٢٢
  ةًْبُن ِعَياضٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيْسَتأَْنى بِالْجِرَاحَاِت َسَن

  َيزِيُد ْبُن ِعَياضٍ َضِعيٌف َمْترُوٌك

اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدٍ الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد -٣١٢٣
ِة صلى اهللا عليه وسلم قَالَ مَْن َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َنبِيُّ التَّْوَب: ْبُن غَْزَوانَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي نُْعمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  قَذََف َعْبَدُه بَِحدٍّ أُِقيَم َعلَْيِه َيْوَم الْقَِياَمِة إِالَّ أَنْ َيكُونَ كَذَِلَك

  اَحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َبَهذَ -٣١٢٤
  أَخَْرَجُه الُْبَخارِيُّ َعْن ُمَسدٍَّد َعْن َيحَْيى َوكُلُُّهْم ِثقَاٌت ُحفَّاظٌ

ثََنا فُضَْيلُ ْبنُ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَوَّابِ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن ُرَزْيقٍ ، َحدَّ -٣١٢٥
َعْبَدُه  أَبِي ُنْعمٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ َسِمْعُت أََبا الْقَاِسمِ نَبِيَّ التَّْوَبةِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َمْن قَذََف غَْزَوانَ َعنِ اْبنِ

  بِزًِنى ، ثُمَّ لَْم َيُتْب أُقِيَم َعلَْيِه الَْحدُّ َيْوَم الِْقَيامَِة
نِ أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الَْبزَّاُز َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن يُوُسفَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْب -٣١٢٦

َعْن ٍد ، َعْن زَِياِد ْبنِ فَيَّاضٍ الْقَزْوِينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ سَابِقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ َعْن ُعْمر ْبنِ َسِعي
لَ إِذَا قَذََف َعْبَدُه َوُهوَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُنْعمٍ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو الْقَاِسمِ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ الرَُّج

  َبرِيٌء ِممَّا َيقُولُ جُِلَد الَْحدَّ َيْوَم الْقَِيامَِة
ٍد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ -٣١٢٧

ى اهللا عليه لُ اهللاِ صلْبنِ َسْهمٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسو
  وسلم الَ قََوَد ِفي َشلَلٍ ، َوالَ عََرجٍ



َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنسَ  -سقط امسه  -َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الَْيقِْطينِيُّ ، َحدَّثََنا َرُجلٌ  -٣١٢٨
َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ  الْفَاُخورِيُّ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعقْلُ الَْمْرأَِة مِثْلُ َعقْلِ الرَُّجلِ َحتَّى َيْبلُغَ الثُّلُثَ ِمْن ِدَيِتهَا
ا َعبَّاسٌ الدُّورِيُّ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُنوحٍ الْجُْندَْيَسابُورِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََن -٣١٢٩

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيعْلَى ْبنِ : َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ الصَّاِئغُ ، قَاالَ : ُمَحمَِّد ْبنِ َماِلٍك اِإلْسكَاِفيُّ ، قَاالَ 
انَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َجاءَ الَْحارِِث الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا غَْيالَنُ ْبُن َجاِمعٍ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد َعْن ُسلَْيَم

رْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم وَْيَحَك َماِعُز ْبُن َماِلٍك إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا طَهِّ
  ياْرجِْع فَاْسَتْغِفرِ اللََّه َوُتبْ إِلَْيِه قَالَ فََرَجَع غَْيَر َبعِيٍد ، ثُمَّ َجاَء فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا طَهِّرْنِ

لرَّابَِعةُ قَالَ لَُه ِممَّا أُطَهُِّرَك قَالَ ِمَن الزَِّنى فََسأَلَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ ذَِلَك َحتَّى إِذَا كَاَنِت ا
ُه فَلَْم َيجِْد ِمْنُه رِيحَ صلى اهللا عليه وسلم أَبِِه ُجُنونٌ فَأُخْبَِر أَنَّهُ لَْيسَ بَِمْجُنوٍن فَقَالَ أََشرَِب َخمًْرا فَقَاَم َرُجلٌ فَاْستَْنكََه

قَةٌ لَقَْد َهلَكَ بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَثَيٌِّب أَْنَت قَالَ نََعْم فَأََمَر بِِه فَُرجَِم فَكَانَ النَّاُس ِفيِه ِفْرقََتْينِ َتقُولُ ِفْرَخْمرٍ فَقَالَ النَّ
ْوَبِة َماِعزٍ أَنْ َجاَء إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا َماِعٌز َعلَى أَْسَوإِ َعَمِلِه لَقَْد أََحاطَْت بِهِ َخِطيئَُتُه َوقَاِئلٌ َيقُولُ أََتْوَبةٌ أَفَْضلُ ِمْن َت

ثُمَّ َجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه عليه وسلم فََوَضَع َيَدُه ِفي َيِدِه فَقَالَ اقُْتلْنِي بِالِْحَجاَرِة قَالَ فَلَبِثُوا بِذَِلَك َيْوَمْينِ أَْو ثَالَثَةً ، 
 َجلََس ، ثُمَّ قَالَ اْسَتْغِفرُوا ِلَماِعزِ ْبنِ َماِلٍك فَقَالُوا َيْغِفُر اللَُّه ِلَماِعزِ ْبنِ َماِلٍك فَقَالَ النَّبِيُّوسلم َوُهْم ُجلُوٌس فََسلََّم ، ثُمَّ 

ِمَن اَألْزِد فَقَالَْت َيا  اِمٍدصلى اهللا عليه وسلم لَقَْد َتابَ َتْوَبةً لَْو قُِسَمتْ َبْيَن أُمٍَّة لََوسَِعْتَها قَالَ ، ثُمَّ َجاَءْتُه امَْرأَةٌ ِمْن غَ
كََما َردَْدَت َماِعَز ْبَن َماِلٍك َرسُولَ اِهللا طَهِّرْنِي قَالَ وَْيَحِك اْرجِِعي فَاْسَتْغِفرِي اللََّه َوُتوبِي إِلَْيِه فَقَالَتْ ُترِيُد أَنْ َتْردَُدنِي 

ثَيٌِّب أَْنِت قَالَْت َنَعْم قَالَ إذًا الَ نَْرُجُمِك حَتَّى َتَضِعي َما ِفي َبطْنِِك قَالَ قَالَ َوَما ذَاِك قَالَْت إِنََّها ُحْبلَى ِمَن الزَِّنى قَالَ أَ
ةُ فَقَالَ إذًا الَ فَكَفَلََها َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ حَتَّى َوَضَعْت فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ قَْد َوَضَعِت الَْغاِمِديَّ

  فََرجََمهَا َع وَلََدَها صَِغًريا لَْيَس لَُه َمْن يُْرِضُعُه فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ َرَضاُعُه َيا َنبِيَّ اِهللاَنْرُجَمَها َوَنَد
  َهذَا َحدِيثٌ َصحِيٌح أَْخَرَجُه ُمسِْلٌم َعْن أَبِي كَُرْيبٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ َيْعلَى َعْن أَبِيِه َعْن غَْيالَنَ

َنا َمْعَمُر ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َميَّاحٍ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمجَاِلٍد ، َحدَّثَ -٣١٣٠
تِ اْمرَأَةٌ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا ُسلَْيَمانَ الرَّقِّيُّ َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ ْبنِ َواِئلٍ َعْن أَبِيِه قَالَ اسُْتكْرَِه

  عليه وسلم فََدَرأَ َعْنَها الَْحدَّ َوأَقَاَمُه َعلَى الَِّذي أََصاَبَها َولَمْ َيذْكُرْ أَنَُّه جََعلَ لََها َمْهرًا

مَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمرٍو َعْن طَاُووسٍ أَنَّ َرُسولَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا َح -٣١٣١
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن قُِتلَ

ْبُن َحدَّثََنا َحمَّادُ  َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن ، -٣١٣٢
ِفي ِعمِّيَّا أَوْ زَْيٍد َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن قُِتلَ 

  لَْيِه لَْعَنةُ اِهللا َوالَْمالَِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمعَِنيرِمِّيَّا فَُهَو َخطَأٌ وَِدَيُتُه َخطَأٌ َوَمْن قُِتلَ َعْمًدا فَُهَو قََوُد َيِدِه َمْن َحالَ دُوَنُه فََع

ُد الرَّزَّاقِ َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْب -٣١٣٣
ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن قُِتلَ ِفي ِعمِّيَّا  ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ

ُه َوَبْيَن قَاِتِلِه فََمْن  ُيحَالُ َبْيَنَرْمًيا بَِحَجرٍ أَوْ َضرًْبا بَِعًصا أَْو بِسَْوٍط فََعقْلُُه َعقْلُ الْخَطَأ َوَمْن قُِتلَ اْعِتَباطًا فَُهَو قََوٌد ، َوالَ



   ، َوالَ َعْدلٌَحالَ َبْيَنُه َوَبْيَن قَاِتِلِه فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا َوالَْمالَِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني الَ ُيقَْبلُ ِمْنُه صَْرٌف
َحدَّثَنَا : ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألنْطَاِكيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد وَالْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن الْ -٣١٣٤

َحدَّثَنِي َحْمَزةُ النَِّصيبِيُّ َعْن إِبَْراهِيُم ْبُن ُمْنِقٍذ الْخَْوالَنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن َيْحَيى الَْخْوالَنِيُّ َحدَّثَنِي َبكُْر ْبُن ُمَضَر 
َحدَّثَنِي طَاوُوٌس َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن قُِتلَ ِفي ِعمِّيَّا َرْمًيا َتكُونُ َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ 

وَنُه فََعلَْيِه لَْعَنةُ اهللاِ الَ ُدَبْينَُهْم بِالِْحجَاَرِة أَْو َعًصا فَُهَو َخطَأٌ َعقْلُُه َعقْلُ اخلَطَأ َوَمْن قُِتلَ َعْمًدا فَُهَو قََوُد َيِدِه َمْن َح
  َوالَْمالَِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني َزاَد الُْحَسْيُن الَ يَقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه َصْرفًا ، َوالَ َعْدالً

ثََنا ُعثَْمانُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ زَْنَجَوْيِه ، َحدَّ -٣١٣٥
ثْلَُه َولَْم َيذْكُرْ َبكُْر ْبُن ُمَضَر َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َحدَّثَنِي طَاوُوٌس َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِم

  َحْمزَةَ
  َوُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ اْبُن َصاِعٍد َورََواُه إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمسِْلمٍ

َنا َعْبُد الرَّحِيمِ ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٣١٣٦
 صلى اهللا انَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاوُوسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللاُسلَْيَم

  عليه وسلم الَْعْمُد قََوٌد إِالَّ أَنْ َيْعفَُو وَِليُّ الَْمقْتُولِ
اٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َحمَّ -٣١٣٧

وسلم َمْن قُِتلَ  ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه
  ِمثْلَ قَْولِ َحمَّاِد ْبنِ زَْيٍد -مِّيَّا أَْو َرْمًيا بَِحَجرٍ أَْو بَِسْوٍط أَْو َعًصا َعقْلُُه َعقْلُ َخطَأ ِفي ِع

ُن ُمْسِلمٍ ، َماعِيلُ ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا كُْردُوُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْس -٣١٣٨
أُ َعقْلٌ الَ قََوَد ِفيِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْعْمُد قََوُد الَْيِد وَالَْخطَ

  ي أَْسَنانِ اِإلبِلَِوَمْن قُِتلَ ِفي ِعمِّيٍَّة بَِحَجرٍ أَْو َعًصا أَْو سَْوٍط فَُهَو ِدَيةٌ ُمَغلَّظَةٌ ِف
َبكُْر ْبُن ُمَضَر َعْن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا -٣١٣٩

ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َعْمرِو ْبنِ الْحَارِِث َعْن َعْمرِو ْبنِ ِدينَارٍ قَالَ َحدَّثَنِي طَاوُوٌس َع
َعقْلُُه َعقْلُ َخطَأ َوَمْن قُِتلَ َعْمًدا فَُهَو قََوُد َيِدِه َمْن  -أَْحَسُبُه قَالَ أَوِْ ِسَياطٍ  -قُِتلَ ِفي ِعمِّيٍَّة َرْمًيا َتكُونُ َبْينَُهْم بَِحَجرٍ 

  ْعَنةُ اِهللاَحالَ دُوَنُه فََعلَْيِه لَ
ريٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن كَِث -٣١٤٠

ُه قَالَ َمْن قُِتلَ ِفي ِعمِّيٍَّة أَْو َرْمَيٍة بَِحَجرٍ أَوْ بَسْوطٍ أَْو ْبُن كَِثريٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َيْرفَُع
 َوالَْمالَِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني الَ ُيقَْبلُ َعًصا فََعقْلُُه َعقْلُ الَْخطَأ َوَمْن قُِتلَ َعْمًدا فَُهَو قََوٌد َمْن َحالَ َبْيَنُه َوبَْيَنُه فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا

  ِمْنُه َصْرٌف ، َوالَ َعْدلٌ

 أَْخَبرََنا اْبُن ُجرَْيجٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبرَاِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٣١٤١
التََّراِمي  أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ أَنَُّه َسِمَع طَاُووًسا َيقُولُ الرَُّجلُ ُيصَاُب ِفي الرِّمِّيَّا ِفي الِْقتَالِ بِالَْعَصا أَوْ باِلُسوٍط أَوِْ 

َوأَقُولُ أَالَ َتَرى إِلَى قََضاِء َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه ، بِالِْحَجاَرِة ُيوَدى ، َوالَ ُيقَْتلُ بِِه ِمْن أَْجلِ أَنَّهُ الَ ُيْعلَُم َمْن قَاِتلُُه 
  َجنِيَنهَام ِفي الُْهذَِليََّتْينِ َضرََبْت إِْحَداُهَما اُألْخَرى بَِعُموٍد فَقََتلَْتَها أَنَُّه لَْم َيقُْتلَْها بَِها َووََداَها َووسل



  أَخَْبْرَناهُ اْبُن طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه لَْم ُيَجاوِْز طَاُووسًا
َنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ أَخَْبَرَنا اْبُن جَُرْيجٍ أَخَْبرَنِي اْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثَ -٣١٤٢

ى وسلم أَنَُّه َما قََضطَاُووسٍ َعْن أَبِيِه قَالَ ِعْنَد أَبِي ِكتَاٌب ِفيِه ِذكُْر الُْعقُولِ َجاَء بِِه الَْوْحُى إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه 
 النَّبِيِّ صلى اهللا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َعقْلٍ أَْو َصَدقٍَة فَإِنََّما َجاَء بِِه الَْوْحُى فَِفي ذَِلَك الِْكتَابِ َوُهَو َعنِ

  ِسالَحًا عليه وسلم قَْتلُ الِْعمِّيَِّة ِدَيُتُه ِدَيةُ الَْخطَِأ الَْحَجُر َوالَْعَصا وَالسَّْوطُ َما لَْم َيْحِملْ
نَُّه قَالَ َمْن قُِتلَ ِفي َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َعنِ اْبنِ طَاُووسٍ َعْن أَبِيِه أَ -٣١٤٣

  ِعمِّيٍَّة َرْمًيا بَِحَجرٍ أَْو َعًصا فَِفيِه ِدَيةٌ ُمَغلَّظَةٌ

 َسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُنَحدَّثََنا الُْح -٣١٤٤
وسلم َعقْلُ  عليهرَاِشٍد َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا 

  ِشْبِه الْعَْمِد ُمَغلَّظٌ ِمثْلُ َعقْلِ الْعَْمِد ، َوالَ ُيقَْتلُ َصاِحبُُه
، َعنِ اْبنِ أَبِي  قُرَِئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد -٣١٤٥

اهللا عز نِي َسعِيُد ْبُن أَبِي سَِعيٍد الَْمقُْبرِيُّ َعْن أَبِي شَُرْيحٍ الْكَْعبِيِّ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن ِذئْبٍ َحدَّثَ
ِفيَها َشَجًرا فَإِنْ تََرخَّصَ  وجل َحرََّم َمكَّةَ فََمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ، فَالَ َيسِْفكَنَّ ِفيَها َدًما ، َوالَ يَْعِضَدنَّ

نََّما أُِحلَّْت ِلي َساَعةً ، ثُمَّ ِهيَ ُمَتَرخٌِّص فَقَالَ إِنََّها أُِحلَّْت لَِرُسولِ اِهللا فَإِنَّ اللََّه أََحلََّها ِلي َساَعةً وَلَْم ُيِحلََّها ِللنَّاسِ وَإِ
َيا مَْعَشَر خَُزاَعةَ قََتلُْتْم َهذَا الْقَِتيلَ ِمْن ُهذَْيلٍ وَإِنِّي َعاِقلُُه فََمْن ُيقَْتلُ لَُه قَِتيلٌ بَْعدَ  َحَراٌم إِلَى أَنْ َتقُوَم السَّاَعةُ ، ثُمَّ إِنَّكُْم

  َمقَالَِتي َهِذِه فَأَْهلُُه َبْيَن ِخريََتْينِ أَنْ َيأُْخذُوا الْعَقْلَ أَْو َيقُْتلُوا

َمُع َحدَّثَكُْم ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمَخرَِِّمي ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا قُرَِئ َعلَى اْبنِ َصاِعٍد وَأََنا أَْس -٣١٤٦
  اْبُن أَبِي ذِئْبٍ بِإِْسَناِدِه َنْحوَُه

اِقلُُه فََمْن قُِتلَ َبْعُد فَأَْولَِياُء الْقَتِيلِ َبْيَن ِخْيرََتْينِ َوقَالَ ، ثُمَّ إِنَّكُْم َيا َمْعَشَر خَُزاَعةَ قَْد قََتلُْتْم َهذَا الْقَتِيلَ ِمْن ُهذَْيلٍ وَأََنا َع
  إِنْ أََحبُّوا قََتلُوا َوإِنْ أََحبُّوا أََخذُوا الْعَقْلَ

دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي ُشَعْيبٍ ، َح -٣١٤٧
َزاِعيِّ قَالَ َسِمْعتُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعنِ الَْحارِِث ْبنِ الفُضَْيلٍ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ أَبِي الْعَْوَجاِء َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ الُْخ

فَُهَو بِالِْخيَارِ َبْيَن إِْحَدى ثَالٍَث فَإِنْ  -َوالَْخْبلُ عََرُج  - َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َمْن أُصِيَب بَِدمٍ أَوْ َخْبلٌ
ا ِمْن ذَِلَك ، ثُمَّ َعَدا بَْعَد ذَِلَك فَلَُه أََراَد الرَّابَِعةَ فَُخذُوا َعلَى َيَدْيِه َبْيَن أَنْ يَقَْتصَّ أَوْ َيْعفَُو أَْو يَأُْخذَ الْعَقْلَ فَإِنْ قَبِلَ َشيْئً

  خَاِلًدا ِفيَها ُمخَلَّدًا النَّاُر

ُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َرزِينٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْب -٣١٤٨
زِيَد َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاَق َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َعطَاِء ْبنِ َي

   ِفي النَّْومِ َما لَْم تُْبصِْروسلم أَْعَتى الَْخلْقِ َعلَى اِهللا َمْن قََتلَ غَْيَر قَاِتِلِه َوَمْن طَلََب بَِدمِ الَْجاِهِليَِّة َوَمْن َبصََّر َعْيَنْيِه
 -ْبُن ُمْسِلمٍ أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد إِْمالًَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصورٍ الَْجوَّاُز الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد َحدَّثََنا  -٣١٤٩

دَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو األَْوَزاِعيُّ ، َح -قَِدَم َعلَْيَنا ِفي الَْمْوِسمِ َسَنةَ أَْرَبعٍ وَِتْسِعَني َوِمئَةٍ 
  َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ



اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ  َحدَّثَنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ قَالَ لَمَّا فََتَح َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ قَاَم ِفي النَّاسِ َخطِيًبا فََحِمَد
ِحلَّ َألَحٍد كَانَ قَْبِلي وَإِنََّما الَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ حََبَس َعْن َمكَّةَ الْفِيلَ َوَسلَّطَ َعلَْيَها َرسُولَُه َوالُْمؤِْمنَِني َوإِنََّها لَمْ َتقَ

َصْيُدَها ، َوالَ ُيْخَتلَى َشَجُرَها ، َوالَ َتِحلُّ لَُقَطَُتَها إِالَّ أُِحلَّْت ِلي َساَعةً ِمَن هنَارِ وَإِنََّها الَ َتِحلُّ َألَحٍد بَْعِدي ، فَالَ ُيَنفَُّر 
إِمَّا أَنْ ُيوَدى َوإِمَّا  -أَْو بِآِخرِ النَّظََرْينِ الشَّكُّ ِمْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َمْنُصورٍ  -ِلُمْنِشٍد َوَمْن قُِتلَ لَُه قَتِيلٌ فَْهَو بَِخْيرِ النَّظََرْينِ 

اِهللا صلى اهللا عليه  قَاَم الَْعبَّاُس فَقَالَ إِالَّ اِإلذِْخَر َيا َرُسولَ اِهللا فَإِنَّا َنْجَعلُُه ِفي ُبُيوتَِنا َوقُُبورَِنا فَقَالَ َرسُولُأَنْ ُيقَْتلَ فَ
فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  وسلم إِالَّ اإلِذِْخَر فَقَاَم أَُبو َشاٍه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ فَقَالَ اكُْتُبوا ِلي َيا َرسُولَ اِهللا

  وسلم اكُْتبُوا َألبِي َشاٍه
ا ِمْن َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا قَالَ الَْوِليُد قُلُْت ِلَألْوَزاِعيِّ َما قَْولُُه اكُْتُبوا ِلي َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ َهِذِه الُْخطَْبةُ الَِّتي َسِمَعَه

  عليه وسلم

 ْبُن زَِيادٍ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َبْحرٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ َحدَّثََنا َعِليُّ -٣١٥٠
ُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ بِإِْسَناِدِه َحدَّثََنا الَْولِيُد ْب: ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمدِينِيِّ ، قَاالَ 

  َنحْوَُه
َحدَّثََنا شَْيَبانُ َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، -٣١٥١

قََتلُوهُ  بِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ ُخَزاَعةَ قََتلُوا َرُجالً ِمْن بَنِي لَْيٍث َعاَم فَْتحِ َمكَّةَ بِقَتِيلٍ ِمْنُهْمَيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَ
ْن َمكَّةَ الْفِيلَ َوَسلَّطَ فَأُْخبَِر النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلَك فََرِكَب َراِحلََتُه فَخَطََب فَقَالَ إِنَّ اللََّه َتَعالَى حََبَس َع

نََّها أُِحلَّْت ِلي َساَعةً ِمْن َنهَارٍ أَالَ َعلَْيَها َرُسولَُه َوالُْمْؤِمنَِني أَالَ وَإِنََّها لَْم َتِحلَّ َألَحٍد قَْبِلي ، َوالَ َتِحلُّ َألَحدٍ َبْعِدي أَالَ وَإِ
َها ، َوالَ ُيْعَضُد َشَجُرَها ، َوالَ ُتلَْتقَطُ َساِقطَُتَها إِالَّ ِلمُْنِشٍد فََمْن قُِتلَ لَُه قَِتيلٌ فَُهوَ َوإِنََّها َساَعِتي َهِذِه حََراٌم الَ ُيْخَتلَى َخالَ

ِلي َيا َرسُولَ اِهللا فَقَالَ الَ اكُْتْبُه بِخَْيرِ النَّظََرْينِ إِمَّا أَنْ ُيقَْتلَ َوإِمَّا أَنْ ُيفَاَدي أَْهلُ الْقَتِيلِ فََجاَء َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ فَقَ
َوقُُبورَِنا فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اكُْتُبوا ألَبِي فُالٍَن فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن قُرَْيشٍ إِالَّ اإلِذِْخَر َيا َرسُولَ اِهللا فَإِنَّا َنْجَعلُُه ِفي ُبيُوِتَنا 

  اهللا عليه وسلم إِالَّ اِإلذْخَِر
ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصِ ْبنِ ِغَياٍث ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ -٣١٥٢

  أَبِي َعْن َحجَّاجٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن ُمْسِلمٍ اَألْجرَِد

لُْت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني إِنَّا إِذَا خََرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك َسِمْعَنا أَْشَياَء فََهلْ َعْن َماِلٍك اَألْشَترِ قَالَ أَتَْيُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقُ
الَقَِة َسْيِفي فََدَعا َعهَِد إِلَْيكُمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َشْيئًا سَِوى الْقُْرآِن قَالَ الَ إِالَّ َما ِفي َهِذه الصَِّحيفَِة ِفي ِع

َها أَنْ الَ يُْعَضدَ َشْوكَُها ، ةَ فََجاَءْت بَِها قَالَ إِنَّ إِْبَراهِيَم َحرََّم َمكَّةَ َوإِين أَُحرُِّم الَْمِديَنةَ فَهَِي َحَراٌم َما َبْيَن َحرَّتَْيالَْجارَِي
َوالَْمالَِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني وَالُْمْؤِمُنونَ َيٌد َعلَى َمْن َوالَ ُيَنفَّرَ َصْيدَُها فََمْن أَْحَدثَ َحَدثًا أَْو آَوى ُمْحدِثًا فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا 

  ْهدِِهِسَواُهْم َتكَافَأُ دَِماُؤُهْم وََيْسَعى بِِذمَِّتهِْم أَْدَناُهْم الَ ُيقَْتلُ ُمْسِلمٌ بِكَاِفرٍ ، َوالَ ذُو عَْهٍد ِفي َع
ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن َعِليٍّ ِمثْلَُه إِالَّ أَنْ َيْخَتِلَف َمْنِطقُُهَما ِفي  قَالَ َحجَّاٌج َوَحدَّثَنِي َعْونُ ْبُن أَبِي -٣١٥٣

  الشَّْيِء فَأَمَّا الَْمعَْنى فََواِحٌد

اِئغُ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الْحَُبابِ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الصَّ -٣١٥٤
ْوِسمِ ِفي ِخالَفَِة ُعَمَر ْبنِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعلَىِّ ْبنِ َربَاحٍ اللَّْخِميُّ قَالَ َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ إِنَّ أَْعَمى كَانَ يُْنِشُد ِفي الَْم



  الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو َيقُولُ
  %َهلْ َيعِْقلُ اَألْعَمى الصَِّحيَح الْمُْبِصرَا%َها النَّاُس لَِقيُت ُمْنكَرَاأَيُّ%
  %َخرَّا َمًعا ِكالَُهَما َتكَسَّرَا%

بَِعقْلِ الَْبِصريِ قََضى ُعَمُر َوذَِلَك أَنَّ أَْعَمى كَانَ َيقُوُدهُ َبِصٌري فََوقََعا ِفي بِئْرٍ فََوقََع اَألْعَمى َعلَى الَْبِصريِ فََماَت الَْبِصُري فَ
  َعلَى اَألْعَمى

َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبنُ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، -٣١٥٥
ُمحَمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ َخاِلٍد َعْن َعبَّاِد ْبنِ إِْسحَاَق َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن 

ْبنِ  ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َسعِيِد أَْحَمُد ْبُن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الَْيقِْطينِيُّ
حَازِمٍ َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعدٍ أَنَّ  ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن إِْسحَاَق َعْن أَبِي

فُالََنةَ اْمرَأَةً َسمَّاَها فََبَعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه َرُجالً أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَُّه زََنى بِ
  وسلم إِلَى الَْمْرأَِة فََسأَلََها فَأَْنكََرْت فََرَجَمُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم وََتَركَهَا

ُد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر َعْن َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ُمَحمَّ -٣١٥٦
الزَِّنى فَُسِئلَْت  فُلَْيحٍ َعْن أَبِي حَازِمٍ َعْن َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد أَنَّ َولِيَدةً ِفي َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحَملَْت ِمَن

سُِئلَ َعْن ذَِلَك فَاْعَتَرَف فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَُّه لََضِعيٌف َعنِ الَْجلْدِ َمْن أَْحَبلَِك قَالَتْ أَْحَبلَنِي الُْمقَْعُد فَ
  فَأََمَر بَِمئَِة ُعثْكُولٍ فَضََرَبُه بَِها ضَْرَبةً وَاِحدَةً

  صلى اهللا عليه وسلم كَذَا قَالَ وَالصََّواُب َعْن أَبِي حَازِمٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلٍ َعنِ النَّبِيِّ

ْبُن ِمهَْرانَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا َداُوُد -٣١٥٧
ةَ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كَانَ ُمقَْعدٌ ُسفَْيانُ َعْن أَبِي الزَِّناِد َوَيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِي أَُماَم

  َب بِإْثَكالِ النَّْخلِِعْنَد جَِدارِ سَْعٍد فَفََجرَ بِامَْرأٍَة فَسُِئلَ َعْن ذَِلَك فَاْعَتَرَف فَأََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيضَْر

ُرو ْبُن ُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ السَّوِْطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْمَحدَّثََنا أَحَْم -٣١٥٨
ٍف َعْن أَبِي َسعِيٍد أَنَّ ُمقَْعًدا َعْوٍن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن أَبِي الزَِّناِد َوَيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ حَُنْي

كَانَ ِعْنَد جِدَارِ أُمِّ َسْعٍد فَظََهَر بِاْمرَأٍَة َحْملٌ فَُسِئلَْت فَقَالَْت ُهَو ِمْنُه فَاْعَتَرَف فَأََمَر بِهِ  -فَذَكََر ِمْنُه َزَماَنةً  -أَُحْيبِنَ 
  النَّْخلِالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيْجلََد بِأَثْكَالِ 

ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ الُْحَنيْنِيُّ ، َحدَّ -٣١٥٩
َماَمةَ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ حَُنْيٍف َعْن أَبِيِه قَالَ َحَملَْت أََمةٌ ِفي َبنِي ُمَحمٍَّد اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي أُ

 -إِْنَساٍن نِْضوٍ َمْمُسوحٍ كَأَنَُّه خِْرَشاُء ِمْن َضْعِفِه  -َساِعَدةَ ِمَن الزَِّنى فَلَمَّا َوَضَعْت ِقيلَ لََها ِممَّْن َولَُدِك قَالَْت ِمْن فُالَنٍ 
اهللاِ  َعْن ذَِلَك فَقَالَ َصَدقَْت ُهَو مِنِّي فَُرِفَع أَْمُرُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَما قَالَ َوأُْخبَِر َرُسولُ فَُسِئلَ الُْمقَْعُد

 -ثْكُوالً صلى اهللا عليه وسلم بِهَْيئَِة الرَُّجلِ وَأَنَُّه الَ َمضَْرَب ِفيِه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُخذُوا لَُه ُع
  ِفيِه ِمئَةُ ِشْمَراخٍ وَاضْرُِبوُه بِِه َمرَّةً وَاِحَدةً فَفََعلُوا -َيْعنِي ِعذْقًا 

امِ ُن أَبِي َعِديٍّ َعْن ِهَشَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْبَراهِيَم الَْمارِْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا اْب -٣١٦٠
  ْبنِ أَبِي عَْبِد اِهللا َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ



َرُسولَ اِهللا أَصَْبُت َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ اْمرَأَةً أََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوِهَي ُحْبلَى ِمَن الزَِّنى فَقَالَْت َيا 
َعلَ فَأََمَر بَِها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا دا فَأَِقْمُه َعلَيَّ فََدَعا َوِليََّها فَقَالَ أَْحِسْن إِلَْيَها فَإِذَا َوَضَعْت َما ِفي َبطْنَِها فَأْتِنِي بَِها فَفََح

، ثُمَّ صَلَّى َعلَْيَها فَِقيلَ لَُه َرَجْمَتَها وُتَصلِّي  ِثَياُبَها َعلَْيَها ، ثُمَّ أََمرَ بَِها فَُرجَِمْت -أَْو ُشكَّتْ  -عليه وسلم فَُشدَّتْ 
َضلَ ِمْن أَنْ َجاَدْت قَالَ َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ لَقَْد َتاَبتْ َتْوَبةً لَوْ َتابََها َسْبُعونَ ُمذْنًِبا لََوِسَعتُْهْم َوَهلْ َوَجْدَت أَفْ! ََعلَْيَها 

  !بَِنفْسَِها 

ُه َوقَالَ فَقَالَ ْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم بِإِْسنَاِدِه َنْحَوَحدَّثََنا َع -٣١٦١
  !نْ َجاَدْت بِنَفِْسَها ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لَُه ُعَمُر َرَجْمَتَها َوقَالَ لَْو تَاَبَها أَْهلُ الَْمدِيَنِة لََوِسعَْتُهْم َهلْ َوَجْدَت أَفَْضلَ ِمْن أَ

لَ الَْخزَّاُز ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسَماعِي -٣١٦٢
ُن أَبِي كَِثريٍ َحدَّثَنِي أَُبو ِقالََبةَ َحدَّثَنِي أَُبو الُْمَهلَّبِ أَنَّ ِعْمَرانَ ْبَن ُحَصْينٍ َحدَّثَُهْم قَالَ َعِليُّ ْبُن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْب

  َجاَءِت امَْرأَةٌ ِمْن ُجهَْيَنةَ إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكَرَ َنحْوَُه
اِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَ -٣١٦٣

ولَ اهللاِ صلى ُهرَْيَرةَ أَنَّ َرُسالدََّراَورِْديُّ قَالَ أَْخَبرَنِي يَزِيدُ ْبُن ُخَصْيفَةَ َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ َعْن أَبِي 
صلى اهللا عليه  اهللا عليه وسلم أُِتيَ بِسَارِقٍ قَد سََرَق َشْملَةً فَقَالُوا َيا َرسُولَ اِهللا إِنَّ َهذَا قَْد سََرَق فَقَالَ َرُسولُ اِهللا

ليه وسلم اذَْهُبوا بِِه فَاقْطَُعوُه ، ثُمَّ وسلم َما إَِخالُُه َسَرَق فَقَالَ السَّارُِق بَلَى َيا َرُسولَ اِهللا فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ع
  اللَُّه َعلَْيَك اْحِسُموُه ، ثُمَّ ائْتُونِي بِِه فَقُِطَع فَأُِتَي بِِه فَقَالَ ُتْب إِلَى اِهللا فَقَالَ قَْد تُْبُت إِلَى اِهللا قَالَ تَاَب

  َوَرَواُه الثَّْورِيُّ َعْن َيزِيَد ْبنِ ُخَصْيفَةَ ُمْرَسالً

نَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا َعِلي ْبُن عبد اهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َعْن ُسفَْيا -٣١٦٤
لم بِسَارِقٍ قَْد سََرَق َشْملَةً فَقَالَ ُخَصْيفَةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ قَالَ أُِتَي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس

 ، ثُمَّ َحَسُموُه أََسَرقَْت َما إِخَالُُه سََرَق قَالَ َبلَى فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اقْطَُعوُه ، ثُمَّ اْحِسُموُه فَقَطَُعوُه
  وُب إِلَى اِهللا قَالَ اللَُّهمَّ ُتْب َعلَْيِهفَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُتبْ إِلَى اِهللا قَالَ أَُت

ْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َجْمهُوُر ْبُن َم -٣١٦٥
ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َسْيُف ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن يَزِيَد ْبنِ ُخَصْيفَةَ َعْن 

  وسلم َنْحوَُه
الرَّْحَمنِ ُن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا َيعِيُش ْبُن الْجَْهمِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْب -٣١٦٦

السَّارُِق قُِطَعْت َيُدُه الُْيمَْنى  الِْحمَّانِيُّ َعْن أَبِي َحنِيفَةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسلََمةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ إِذَا سََرَق
ى ُيْحِدثَ خَْيًرا إِنِّي َألسَْتحْيِي اللََّه أَنْ أََدَعُه لَْيَس لَُه َيٌد فَإِنْ َعاَد قُِطَعْت رِْجلُُه الُْيْسَرى فَإِنْ َعاَد َضمَّْنُتهُ السِّْجَن حَتَّ

  َيأْكُلُ بَِها وََيْستَْنجِي بَِها َورِْجلٌ َيْمِشي َعلَْيهَا
ثََنا اْبُن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّ -٣١٦٧

فَقَالَْت إِنَّ اْبنِي َهذَا قََتلَ َزْوجِي فَقَالَ اِالْبُن  -يعين بن أيب طالب  -السَّاِئبِ َعْن َمْيسََرةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ َوأُمُُّه إِلَى َعِليٍّ 
ا َوَخِسْرُتَما إِنْ َتكُونِي َصاِدقَةً ُيقَْتلِ اْبُنِك َوإِنْ َيكُنِ اْبُنكِ َصاِدقًا َنْرجُْمِك ، إِنَّ َعْبِدي َوقََع َعلَى أُمِّي فَقَالَ َعِليٌّ خِْبُتَم



ا َصلَّى سَأَلَ ْرُجَمِك فَاْنَصَرفَا فَلَمَّثُمَّ قَاَم َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى ِالصَّالَِة فَقَالَ الُْغالَُم ُألمِِّه َما َتْنظُرِي أَنْ َيقُْتلَنِي أَْو َي
  َعْنُهَما فَِقيلَ اْنطَلَقَا

ْبُن ُزَرْيعٍ وَبِْشُر ْبنُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد الَْبْحرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد -٣١٦٨
قَالَ بِْشٌر َوُهَو الَِّذي كَانَ َيقُولُ  -اُء َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن َيْعقُوبَ ْبنِ أَْوسٍ َحدَّثََنا خَاِلٌد الَْحذَّ: الُْمفَضَّلِ ، قَاالَ 

َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا  -ُمَحمٌَّد ُعقَْبةُ ْبُن أَْوسٍ 
 إِنَّ كُلَّ مَأْثََرٍة تَُعدُّ َيوَم الْفَْتحِ قَالَ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوْحَدهُ َصَدَق َوْعَدُه َوَنَصَر عَْبَدُه َوَهَزَم اَألحَْزاَب َوْحَدُه أَالَ َدَخلَ َمكَّةَ

اجِّ أَالَ َوإِنَّ قَِتيلَ َخطَأ الْعَْمِد قَِتيلَ السَّْوِط َوالَْعَصا َوُتْدَعى َوَدمٍ َوَمالٍ َتْحَت قََدَمىَّ هَاَتْينِ غَْيَر ِسَداَنِة الْبَْيِت َوِسقَاَيِة الَْح
  ِمئَةٌ ِمَن اإلِبِلِ ِمْنَها أَْرَبُعونَ ِفي ُبطُونَِها أَْوالَدُهَا

ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ -٣١٦٩
بِِمثْلَُه ِفي أَسَْناِن اِإلبِلِ أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  َولَْم َيذْكُْر غَْيَر ذَِلَك
  َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َربِيَعةَ لَْم َيذْكُْر َيْعقُوَب ْبَن أَْوسٍ َوأَْسَنَدُه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍوكَذَا رََواُه أَيُّوُب 

اْبُن ُعَيْيَنةَ  ذَِلَك رََواُه َعْنُهَوَرَواُه َعِليُّ ْبُن َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ كَ
اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َعنِ النَّبِيِّ َوَمْعَمٌر َوَخالَفَُهَما َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ فََرَواُه َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد َعْن َيْعقُوَب السَُّدوِسيِّ َعْن َعْبِد 

َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َورََواُه ُحمَْيٌد الطَّوِيلُ َعنِ صلى اهللا عليه وسلم لَْم َيذْكُرِ الْقَاِسمَ ْبَن َربِيَعةَ َوأَسَْنَدُه َعْن 
  الْقَاِسمِ ْبنِ َربِيَعةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَُه َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعنُْه

ْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب َعْن خَاِلٍد َعنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا حَْنَبلُ ْبُن إِ -٣١٧٠
فََتَح َمكَّةَ قَالَ الَ إِلََه إِالَّ  الْقَاِسمِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ أَْوسٍ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا

َت قَدََمىَّ َهاَتْينِ َصَدَق َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَهَزَم اَألحَْزاَب َوْحَدهُ أَالَ إِنَّ كُلَّ َمأْثََرٍة كَاَنْت تَُعدُّ أَْو ُتْدَعى َتْح اللَُّه َوْحَدُه
لَْعَصا ِدَيةٌ ُمَغلَّظَةٌ ِمْنَها أَْرَبُعونَ ِفي ُبطُونَِها أَْوالَدَُها إِالَّ السِّدَاَنةَ َوالسِّقَاَيةَ أَالَ َوإِنَّ قَِتيلَ الَْخطَِأ ِشْبِه الَْعْمِد قَتِيلَ السَّْوِط وَا

  َيْعنِي ِمئَةً ِمَن اِإلبِلِ

يُّ ، َحدَّثََنا الثَّْورَِحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُزَرْيقٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن خَاِلٍد  -٣١٧١
، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراِهيَم ،  َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ رَّبِيَعةَ َعْن ُعقَْبةَ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ

رَبِيَعةَ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ أَْوسٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن َخاِلٍد َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ 
  اهللا عليه وسلم قَالَ لَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ فَذَكََر َنْحوَُه

  َصا َنْحوَُهَوقَالَ اْبُن الُسكَْينٍ أَالَ إِنَّ قَِتيلَ خَطَِأ الْعَْمِد قَِتيلَ السَّْوِط َوالَْع

َيْيَنةَ ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُع -٣١٧٢
اهللا عليه وسلم َعلَى َدَرجِ الْكَْعَبِة َيْوَم الْفَْتحِ فَقَالَ  ْبنِ َزْيٍد َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ رَبِيَعةَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَاَم النَّبِيُّ صلى

طَِأ بِالسَّْوِط أَوِ الَْعَصا ِمئَةٌ ِمَن الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدَق َوْعَدُه َوَنَصَر عَْبَدُه َوَهَزَم اَألحَْزاَب َوْحَدُه أَالَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَْمِد الَْخ
قََدَمىَّ هَاَتْينِ إِالَّ مَا  ْنَها أَْرَبُعونَ َخِلفَةً ِفي ُبطُونَِها أَْوالَُدَها أَالَ إِنَّ كُلَّ َمأْثََرٍة ِفي الَْجاِهِليَِّة َوَدمٍ َوَمالٍ َتْحَتاِإلبِلِ ُمَغلَّظَةٌ ِم



  اَنْتكَانَ ِمْن ِسَداَنةِ الَْبْيِت أَْو ِسقَاَيِة الَْحاجِّ فَإِنِّي أَْمَضْيُتَها َألْهِلَها كََما كَ
أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٣١٧٣

ه وسلم َيقُولُ َعلَى َدَرجِ الْكَْعَبِة ، ثُمَّ ذَكَرَ َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد َعنِ الْقَاِسمِ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت النَّبِيِّ صلى اهللا علي
  َنحْوَُه

ُهَو اْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنَا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الطََّرُسوِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد -٣١٧٤
  الَْحَسنِ َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ قََوَد إِالَّ بِالسَّْيِف ُمَباَرُك ْبُن فَضَالَةَ َعنِ

ُن َداُودَ دَّثََنا ُموَسى ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْجْرَجرَاِئيُّ ، َح -٣١٧٥
  َعْن ُمَباَرٍك َعنِ الَْحَسنِ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ قََوَد إِالَّ بِالسَّْيِف
  قَالَ ُيوُنُس قُلُْت ِللَْحَسنِ َعمَّْن أََخذَْت َهذَا قَالَ َسِمْعُت النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ َيذْكُُر ذَِلَك

َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِْ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َوأَُبو قَُتْيَبةَ َواْبُن بِْنِت َداُودَ  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن -٣١٧٦
  ْبنِ أَبِي هِْنٍد َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي َعازِبٍ

   عليه وسلم كُلُّ َشْيٍء خَطَأٌ إِالَّ السَّْيَف َوِفي كُلِّ َخطَأٌ أَْرٌشَعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
َماِن فَإِنْ كَانَ َحِفظَ فَُهَو اْسمُ َتاَبَعُه زَُهْيٌر َوقَْيٌس َوغَْيُرُهَما َعْن َجابِرٍ َوقَالَ َوْرقَاُء َعْن َجابِرٍ َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ أََراٍك َعنِ النُّْع

  اللَُّه أَْعلَُمأَبِي َعازِبٍ َو

َيانُ َعْن َجابِرٍ َعْن َعاِمرٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُبَدْيلٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفْ -٣١٧٧
  ٍء َخطَأٌ إِالَّ السَّْيَف وَِلكُلِّ َخطَأٌٍ أَْرٌشَعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ َشْي

  كَذَا قَالَ َعْن َجابِرٍ َعْن َعاِمرٍ َوالَِّذي قَْبلَُه أََصحُّ
قَْيٌس َعْن َجابِرٍ ْيٌر َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا زَُه -٣١٧٨

 فَُهَو َخطَأٌ َعْن أَبِي َعازِبٍ َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ َشْيٍء ِسَوى الَْحدِيَدِة
  َوِفي كُلِّ َخطَأٌٍ أَْرٌش

يَزِيَد ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا قَْيٌس َعْن أَبِي َحِصنيٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن -٣١٧٩
  ثْلَُهَعْن إِْبَراهِيَم اْبنِ بِْنِت النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َعنِ النُّْعَماِن ْبُن َبِشريٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِم

اِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ حَبَّانَ َمْولَى َبنِي هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَ -٣١٨٠
ُسولُ اهللاِ صلى اهللا  قَالَ قَالَ َرَحدَّثََنا شََباَبةُ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء ْبُن ُعَمَر َعْن َجابِرٍ َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ أَرَاٍك َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ

  عليه وسلم كُلُّ َشْيٍء َخطَأٌ إِالَّ َما أُِصيبَ بَِحدِيَدٍة وَِلكُلِّ َخطٍَأ أَْرٌش
ْبُد اهللاِ نَ ، َحدَّثََنا َعَحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الْعَبَّاسِ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن غَْيالَ -٣١٨١

َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ْبُن َبزِيعٍ َعْن أَبِي شَْيَبةَ إِْبَراهِيَم ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي عَازِبٍ َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ 
  عِيٍدوسلم قَالَ الْقََوُد بِالسَّْيِف َوالَْخطَأُ َعلَى الَْعاِقلَِة كَذَا قَالَ َعْن أَبِي َس

َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، -٣١٨٢
بَّاسٍ فَقَالَ لَْم أَكُْن َألْحرِقَُهْم بِالنَّارِ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ ِعكْرَِمةَ أَنَّ َعِليا حَرََّق نَاًسا اْرَتدُّوا َعنِ اِإلْسالَمِ فََبلَغَ ذَِلَك اْبَن َع

  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ تَُعذِّبُوا بَِعذَابِ اِهللا



َعِليا فَقَالَ وَْيَح اْبنِ  َوكُْنُت قَْد قََُتلَُْتُهْم ِلقَْولِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َبدَّلَ دِيَنُه فَاقُْتلُوُه قَالَ فََبلَغَ ذَِلَك
  َعبَّاسٍ

  َهذَا ثَابِتٌ َصِحيٌح

مُفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْ -٣١٨٣
 َيسَارٍ َعْن َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َوُمحَيَِّصةَ ْبنِ َمْسُعوِد ْبنِ َزْيٍد أَنَُّهَما أََتَيا َخْيَبَر َوِهيَ َيْوَمِئٍذ َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُبَشْيرِ ْبنِ

فََدفََنُه ، ثُمَّ قَِدَم الَْمِديَنةَ  ُصلٌْح فََتفَرَّقَا ِلحََواِئجِهَِما فَأََتى ُمحَيَِّصةُ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ سَْهلٍ َوُهَو يََتَشحَّطُ ِفي َدِمِه قَتِيالً
الرَّْحَمنِ يََتكَلَّمُ  َواْنطَلََق َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن سَْهلٍ َوحَُويَِّصةُ وَُمَحيَِّصةُ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَذََهَب عَْبُد

ه وسلم كَبِّرِ الْكُْبَر فََسكََت فََتكَلََّما فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا َوُهَو أَْحَدثُ الْقَْومِ ِسنا فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا علي
َنْحِلُف َولَْم َنشَْهْد  عليه وسلم أََتْحِلفُونَ َخْمِسَني َيِميًنا فََتسَْتِحقُّوا َدَم َصاحِبِكُمْ أَْو قَاِتِلكُْم قَالُوا َيا َرسُولَ اِهللا كَْيَف

فََعقَلَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا ! ئُكُمْ َيُهوُد بَِخْمِسنيَ َيِميًنا قَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا كَْيَف َنأُْخذُ أَْيَمانَ قَْومٍ كُفَّارٍ َولَْم َنَر قَالَ أَُتَبرِّ
  عليه وسلم ِمْن ِعْنِدِه

َق ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَا -٣١٨٤
بِي َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيدٍ أَنَّ أَبِي َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ َحدَّثَنِي أَ

 ي َحارِثَةَ ْبنِ الَْحارِِث أَْخَبَرُه َوكَانَ شَْيًخا فَِقيًها كَبًِريا َوكَانَ قَْد أَْدَرَك ِمْن أَْهلِ دَارِِه ِمْن َبنِيُبَشْيرَ ْبَن َيسَارٍ َموْلَى بَنِ
ْيدُ ْبُن النُّْعَمانِ سَُوَحارِثَةَ رَِجاالً ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمنُْهْم َراِفُع ْبُن َخدِيجٍ َوسَْهلُ ْبُن أَبِي َحثَْمةَ َو

اِهللا ْبَن سَْهلٍ قُِتلَ بِخَْيَبرَ َحدَّثُوُه أَنَّ الْقََساَمةَ كَاَنْت ِفيهِْم ِفي َبنِي َحارِثَةَ ْبنِ الَْحارِِث ِفي َرُجلٍ ِمَن اَألْنصَارِ ُيدَْعى َعْبَد 
ةَ ْبَن َمْسُعوِد ْبنِ َزْيٍد ِمْن بَنِي َحارِثَةَ ْبنِ الَْحارِِث خََرَجا إِلَى َخْيَبَر ِفي فَذَكََر ُبشَْيٌر أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َسْهلِ ْبنِ َزْيٍد وَُمحَيَِّص

ةُ بَِخْيَبَر ِفي َزَماِن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوِهَي َيْومَِئٍذ صُلٌْح َوأَْهلَُها الَْيُهوُد فََتفَرََّق َعْبدُ اِهللا وَُمحَيَِّص
  مَّ ذَكَرَ َنحَْوُه َوقَالَ كَْيَف َنقَْبلُ أَْيَمانَ قَْومٍ كُفَّارٍَحوَاِئجِهَِما ، ثُ

، َحدَّثََنا َحمَّادُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ -٣١٨٥
ثَاهُ ِعيٍد ، َعْن ُبشَْيرِ ْبنِ َيَسارٍ َموْلَى األَْنَصارِ َعْن سَْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َوَراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ أَنَُّهَما َحدَّْبُن َزْيٍد َعْن َيْحَيى ْبنِ َس

  أَْو َحدَّثَا أَنَّ َعْبدَ اهللاِ ْبَن َسْهلٍ وَُمحَيَِّصةَ أََتَيا َخيَْبَر ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه
 َعْن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ َسْعدََوْيِه َحدَّثََنا أَحَْمُد -٣١٨٦

َمْسُعوٍد َوعَْبُد الرَّْحَمنِ َعبَّاٍد َعْن َحجَّاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َخَرَج ُمحَيَِّصةُ َوُحوَيَِّصةُ اْبَنا 
الً فََرَجعُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا َوَعْبُد اهللاِ ْبُن سَْهلٍ إِلَى َخيَْبَر َيْمتَاُرونَ فََتفَرَّقُوا ِلحَاَجتِهِْم فََمرُّوا بَِعْبدِ اهللاِ ْبنِ َسْهلٍ قَتِي

 عليه وسلم َتْحِلفُونَ َخْمِسَني قََساَمةً َتسَْتِحقُونَ بِِه قَاتِلَكُْم فَكَرِهُوا عليه وسلم فَأَْخَبُروُه فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا
قَالَ فََتْحِلُف الَْيهُوُد َخْمِسَني َيمِيًنا فََيْبرؤُُونَ ! َنْحِلُف َعلَى أَْمرٍ ِغْبَنا َعْنُه ! فَقَالُوا َيا َرسُولَ اِهللا َنْحِلُف َعلَى الَْغْيبِ 

اُه َرُسولُ اهللاِ سُولَ اِهللا َنقَْبلُ أَْيَمانَ قَْومٍ كُفَّارٍ فَأَُِتى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمبالٍ ِمْن َمالِ الصََّدقَِة فََوَدقَالُوا َيا َر
  صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ِعْندِِه

َيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُعَبْيٍد الطَّاِئيُّ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْح -٣١٨٧
ا ْوِمِه اْنطَلَقُوا إِلَى َخيَْبَر فََتفَرَّقُوُبَشْيرِ ْبنِ َيسَارٍ أَنَّ َرُجالً ِمَن األَْنَصارِ ُيقَالُ لَُه سَْهلُ ْبُن أَبِي َحثَْمةَ أَْخبََرُه أَنَّ َنفًَرا ِمْن قَ



، َوالَ َعِلْمَنا قَاِتالً فَاْنطَلَقُوا إِلَى  ِفيَها فََوَجُدوا أََحَدُهْم قَتِيالً فَقَالُوا ِللَِّذيَن َوَجُدوُه ِعْندَُهْم قََتلُْتمْ َصاِحَبَنا فَقَالُوا َما قََتلَْنا
َبَر فََوَجدَْنا أََحدََنا قَِتيالً فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالُوا َيا نَبِيَّ اهللاِ اْنطَلَقَْنا إِلَى َخْي

فُونَ لَكُْم قَالُوا الَ نَْرَضى أَْيَمانَ وسلم الْكُْبرَ الْكُْبَر فَقَالَ لَُهْم َتأُْتونَ بِالَْبيَِّنِة َعلَى َمْن قََتلَ قَالُوا َما لََنا َبيَِّنةٌ قَالَ فََيْحِل
  َه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيبِْطلَ َدَمُه فََوَداُه ِمئَةً ِمْن إِبِلِ الصََّدقَِةالْيَُهوِد َوكَرِ
ُن مٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْي -٣١٨٨

  ُعَبْيٍد بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه
َحدَّثََنا : َماعِيلَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو الْعَبَّاسِ َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ إِبَْراهِيَم املَْارِْستَانِيُّ وَالْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْس -٣١٨٩

َنا أَبِي ، َحدَّثََنا قَْيٌس َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن ُبَشْيرِ ْبنِ َيَسارٍ َعْن َسْهلِ ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثَ
 اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ قَالَ خََرَج قَْوٌم ِمَن اَألْنصَارِ إِلَى َخْيَبَر فَقُِتلَ َرُجلٌ ِمْنُهْم فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى َرسُولِ

فَأَْيمَاُنكُْم أَنُْتْم قَالُوا لَمْ َنشَْهْد فََوَداهُ  الَ َبيِّنَُتكُْم قَالُوا َما لََنا َبيَِّنةٌ قَالَ فََتْنفِلُكُْم أَْيَماُنُهْم فَقَالُوا إِذًا َتقُْتلََنا الَْيهُوُد قَالَفَقَ
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َمالٍ أََتاُه

َنا َعبَّاُس َيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد وَأَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ وَإِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر قَالُوا ، َحدَّثََحدَّثََنا َيْح -٣١٩٠
دَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ رَبِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َح

ى َمْن أَْنكََر إِالَّ ِفي َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْبيَِّنةُ َعلَى َمنِ ادََّعى َوالَْيِمُني َعلَ
  الْقََسامَِة
َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمطَرٌِّف َوَحدَّثََنا : ُبورِيُّ َوأَُبو َعلَىٍّ الصَّفَّاُر ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَا -٣١٩١

َعْبدِ اِهللا َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد رُِّف ْبُن إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الضَّحَّاِك َوُمطَ
َحدَّثََنا ُمْسِلمُ ْبُن َخاِلٍد الزَّْنجِيُّ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ : ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدٍ الْعَِتيُق ، َحدَّثََنا ُمطَرٌِّف ، قَاالَ 

نَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الْبَيَِّنةُ َعلَى َمنِ ادََّعى َوالَْيِمُني َعلَى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَ
  َمْن أَْنكََر إِالَّ ِفي الْقََسامَِة

ِهللا ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد ا -٣١٩٢
  ُمَحمَِّد ْبنِ َماِلٍك َعنِ الزَّْنجِيِّ ْبنِ خَاِلٍد بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه

  َخالَفَُه َعْبدُ الرَّزَّاقِ َوَحجَّاٌج رََوَياُه َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرٍو ُمْرَسالً
حٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُبدَْيلٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َيْعقُوَب الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِل -٣١٩٣

لَُه َعِليٌّ َما  بَْعَد إِْسالَِمِه فَقَالَ َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُعَمْيرٍ قَالَ َشهِْدُت َعِليا َوأُِتيَ بِأَِخي بَنِي ِعْجلٍ الُْمْسَتْورِِد ْبنِ قَبِيَصةَ تََنصََّر
قَالَ لَُه َعِليٌّ َوأََنا َعلَى ُحدِّثُْت َعْنَك قَالَ َما ُحدِّثَْت َعنِّي قَالَ ُحدِّثُْت عَْنَك أَنََّك تََنصَّْرَت فَقَالَ أََنا َعلَى ِدينِ الَْمسِيحِ فَ

ِفَي َعلَيَّ فَقَالَ َعِليٌّ طَُؤوُه فَُوِطئَ َحتَّى مَاَت فَقُلُْت ِللَِّذي َيِلينِي ِدينِ الَْمِسيحِ فَقَالَ لَُه َعِليٌّ َما َتقُولُ ِفيِه فََتكَلََّم بِكَالَمٍ َخ
  َما قَالَ قَالَ الَْمِسيحُ َربُُّه

ثََنا ُعَمُر ْبُن أَحَْمَد دََّحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َسمِيَنةَ َوَح -٣١٩٤
ثََنا إِْسرَاِئيلُ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعِليٍّ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّ

كَاَنْت لَُه أُمُّ وَلٍَد لَُه ِمْنَها اْبَناِن مِثْلُ اللُّْؤلُؤََتْينِ فََكَاَنتْ َتشُْتُم النَّبِيَّ الشَّحَّامِ َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا اْبُن َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجالً 



بِيَّ صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم فََيْنَهاَها ، فَالَ َتْنتَهِي َويَْزُجُرَها ، فَالَ َتنَْزجُِر فَلَمَّا كَانَ ذَاَت لَْيلٍَة ذَكََرِت النَّ
 صلى اهللا عليه وسلم أَالَ فََما َصَبَر أَنْ قَاَم إِلَى ِمْعَولٍ فََوَضَعُه ِفي َبطْنَِها ، ثُمَّ اتَّكَأَ َعلَْيَها َحتَّى أَْنفَذَُه فَقَالَ النَّبِيُّوسلم 

  اشَْهُدوا أَنَّ َدَمَها َهَدٌر لَفْظُ اْبنِ كََرامَةَ

َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ السِّجِْستَانِيُّ ، : ْبِد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ ِمْردَاسٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ الَْع -٣١٩٥
ثََنا اْبُن امِ َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدََّحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َجْعفَرٍ الَْمَدنِيُّ َعْن إِسَْراِئيلَ َعْن ُعثَْمانَ الشَّحَّ

نَْتهِي َويَْزُجُرَها ، فَالَ َعبَّاسٍ أَنَّ أَْعَمى كَاَنْت لَهُ أُمُّ َولٍَد َتْشُتمُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوَتقَُع ِفيِه فََيْنَهاَها ، فَالَ َت
سلم َوَتْشُتُمُه فَقََتلََها فَلَمَّا أَْصَبَح ذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َتنَْزجُِر فَلَمَّا كَانَ ذَاَت لَْيلٍَة َجَعلَْت تَقَُع ِفي النَّبِيِّ صلى اهللا عليه و

ا ، فَالَ َتْنتَهِي صلى اهللا عليه وسلم فَقَاَم اَألْعَمى فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا أََنا صَاِحبَُها كَاَنْت َتْشُتُمَك َوَتقَُع ِفيَك فَأَْنَهاَه
يكَ مِْنَها اْبَناِن ِمثْلُ اللُّْؤلَُؤَتْينِ َوكَاَنْت بِي َرِفيقَةً فَلَمَّا كَانَ الَْبارَِحةَ َجَعلَْت َتْشُتُمَك َوتَقَُع ِف َوأَْزُجُرَها ، فَالَ َتْنَزجُِر َوِلي

  فَقََتلُْتَها فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَالَ اشَْهُدوا أَنَّ َدَمَها َهَدٌر

دَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ َعنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَم -٣١٩٦
وَد َبْيَنكُْم فََما لُْحُداْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَعافَُوا ا

  َبلََغنِي ِمْن َحدٍّ فَقَْد َوَجَب
يلٍ أَخَْبَرَنا ُمسِْلُم ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِم -٣١٩٧

  الَ ِفيِه كُلُّ َحدٍّ ُرِفَع إِلَيَّ فَقَْد َوَجَبَخاِلٍد َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ بَِهذَا َوقَ
  الُْمثَنَّى َوتَاَبَعُه اْبُن ُعلَيَّةَ اتَّفََق ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد َواْبُن َعيَّاشٍ فََوَصالَُه َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َوأَْرَسلَُه َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْنُه َوَعنِ

اعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَم -٣١٩٨
  َوالُْمثَنَّى قَاالََ أَْخبََرَنا َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ قَْولِ اْبنِ َعيَّاشٍ

جٍ َعْن َعْمرِو ْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا اْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيَحدَّثََنا َي -٣١٩٩
  َغنِي ِمْن َحدٍّ فَقَْد َوَجَب مُْرَسلٌْبنِ ُشَعْيبٍ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتَعافَْوا َبيَْنكُْم قَْبلَ أَنْ تَأُْتونِي فََما َبلَ

 َعْن أَيُّوَب َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا يَزِيُد َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ -٣٢٠٠
  م قَالَ َمْن َبدَّلَ ِديَنُه فَاقُْتلُوُهِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل

  قَالَ َيزِيُد ُتقَْتلُ الُْمرَْتدَّةُ
َحدَّثََنا ِشَهابُ ْبُن  َحدَّثََنا الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد أَْخبََرَنا َسعِيٌد قَالَ وَََحدَّثََنا يُوُسُف ، -٣٢٠١

  ا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد َجِميًعا َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهَعبَّاٍد ، َحدَّثََن
نِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعيَسى َعنِ الَْوِليدِ ْب -٣٢٠٢

 رِْجلَْيَها بِفََرَسْينِ ، ثُمَّ صَاَح بِهَِما َسِعيِد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أََبا َبكْرٍ قََتلَ أُمَّ ِقْرفَةَ الْفَزَارِيَّةَ ِفي رِدَِّتَها ِقْتلَةَ ُمثْلٍَة َشدَّ
 صلى اهللا عليه وسلم ُيَسمِّيَها الشَّهِيَدةَ فَلَمَّا كَانَ ِفي ِخالَفَِة ُعَمَر قََتلََها فََشقَّاَهاَ أُمُّ َوَرقَةَ اَألْنَصارِيَّةُ كَانَ َرسُولُ اِهللا

  غُالَُمَها َوجَارَِيُتَها فَأُِتَي بِهَِما ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فَقََتلَُهَما َوَصلََبُهمَا

دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعلَى َعنِ الَْولِيِد ْبنِ ُجَمْيعٍ َعْن َجدَِّتِه لَيْلَى بِْنتِ َحدَّثََنا بِذَِلكَ اْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َح -٣٢٠٣
  َماِلٍك َوَعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َخالٍَّد ِكالَُهَما َعْن أُمِّ َوَرقَةَ َعْن ُعَمَر بِذَِلَك



الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُبدَْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ اَألْزِديُّ -٣٢٠٤
ِحرِ ضَْرَبةٌ إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْحَسنِ َعْن ُجْنَدبٍ الَْخْيرِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحدُّ السَّا

  بِالسَّْيِف

انَ النَّْهِديِّ َعْن َنا الْقَاِضي الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا خَاِلٌد َعْن أَبِي ُعثَْمَحدَّثَ -٣٢٠٥
  السِّْحَر َوأَْنُتْم ُتْبِصُرونَ ُجْنَدبٍ الَْبجَِليِّ أَنَُّه قََتلَ سَاِحًرا كَانَ عِْنَد الَْوِليدِ ْبنِ ُعقَْبةَ ، ثُمَّ قَالَ أََتأُْتونَ

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ َوأَْحَمدُ ْبُن َعْبِد اِهللا الْوَِكيلُ ، قَاالَ  -٣٢٠٦
أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قََضى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َعْن

   ،ِفي الَْجنِنيِ بِغُرٍَّة َعْبٍد أَْو وَِليَدةٍ أَْو فََرسٍ أَْو بَْغلٍ فَقَالَ الَِّذي قََضى َعلَْيِه أَْعِقلُ َمْن الَ شَرَِب

فَِمثْلُ ذَِلَك يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ َهذَا لََيقُولُ بِقَْولِ َشاِعرٍ ِفيِه  َوالَ أَكَلَ ، َوالَ صَاَح ، َوالَ اْستََهلَّ
  غُرَّةٌ َعْبٌد أَْو أََمةٌ أَْو فََرٌس أَْو بَْغلٌ

الْجَُنْيِد ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ َوَحدَّثََنا الْقَاِضي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ -٣٢٠٧
ثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن أَبِي السَّفَرِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َوَحدَّ

ثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ َحدَّثَنِي طَاوُوٌس َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ إِبَْراهِيُم ْبُن رَاِشٍد ، َحدَّ
َملُ ْبُن  َحُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َنَشَد النَّاَس ما قََضى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْجنِنيِ فَقَاَم

  طَحًاَماِلِك ْبنِ النَّابَِغِة األَْنَصارِيُّ فَقَالَ كُْنُت َبْيَن اْمرَأََتْينِ ِلي فَأََخذَتْ إِْحَداُهَما ِمَن ِاُألْخَرى ِمْس

  ٍة َعْبدٍ أَْو أََمٍة َوأَنْ تُقَْتلَ بِهَافََضَرَبتْ بِِه رَأَْسَها فَقََتلَْتَها َوَجنِينََها فَقََضى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْجنِنيِ بُِغرَّ
اهللا عليه وسلم قََضى  َوقَالَ اْبُن ُبْهلُولٍ إِنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َنَشدَ النَّاَس َما َتْعلَُمونَ َرُسولَ اهللاِ صلى

الَ كُْنُت َبْيَن اْمرَأََتْينِ فََرَمْت إِْحَداُهَما اُألْخَرى بِِمسْطَحٍ فَقََتلَْتَها َوقََتلَتْ ِفي الَْجنِنيِ فَقَاَم َحَملُ ْبُن َماِلِك ْبنِ النَّابَِغِة فَقَ
  َجنِينََها فَقََضى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْجنِنيِ بُِغرٍَّة َوأََمَر أَنْ ُتقَْتلَ بِهَا

  لَةُ ْبُن َماِلٍكَوقَالَ اْبُن الُْجَنْيِد فَقَاَم َحَملُ أَْو َحَم

ُمَحمَّدُ ْبُن َبكْرٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ أَحَْمَد ْبنِ ِعيَسى الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا  -٣٢٠٨
َسِمَع طَاوُوًسا ُيْخبُِر َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن ُعَمَر أَنَُّه َشهَِد قََضاءَ  الْبُْرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ أَنَُّه

َتْينِ فََضَرَبتْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ذَِلَك فََجاَء حََملُ ْبُن َماِلِك ْبنِ النَّابَِغِة فَقَالَ كَانَ َشْيٌء َبْيَن امَْرأَ
  حٍ فَقََتلَْتَها َوَجنِيَنَها فَقََضى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َجنِينَِها بِغُرٍَّة َوأَنْ ُتقَْتلَ بِهَاإِْحَداُهَما اُألخَْرى بِِمسْطَ

  فَقُلُْت ِلَعْمرٍو الَ أَْخبََرنِي اْبُن طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه كَذَا َوكَذَا فَقَالَ َشكَّكْتَنِي
عِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَما -٣٢٠٩

  ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ

كََر اللَُّه اْمَرأً َسِمَع َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََضى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَاَم ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َعلَىْ ِمْنَبرِ فَقَالَ أَذْ
 -َيْعنِي ضُرََّتْينِ  -ارَِيَتْينِ ِفي الَْجنِنيِ فَقَاَم َحَملُ ْبُن َماِلِك ْبنِ النَّابَِغةِ الُْهذَِليُّ فَقَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني كُْنُت َبْيَن َج



َداُهَما اُألخَْرى بِِمسْطَحِ َعُموِد ظُلَِّتَها فَقََتلَْتَها َوقََتلَْت َما ِفي َبطْنَِها فَقََضى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه فََجَرَحْت أَْو َضَرَبْت إِْح
  ِهوسلم ِفي الَْجنِنيِ بُِغرٍَّة َعْبدٍ أَْو أََمٍة فَقَالَ ُعَمُر اللَُّه أَكَْبُر لَْو لَمْ َنْسَمْع َهذَا لَقََضْيَنا بَِغْيرِ

  دٍ أَْو أََمٍة أَْو فََرسٍالَ اْبُن ُعَيْيَنةَ وَأَْخبََرنِي اْبُن طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى ِفيِه بُِغرٍَّة َعْبقَ
ُعَمَر اْسَتَشاَر َنْحَوُه َوقَالَ فَقََضى َرُسولُ  قَالَ َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا َمْعَمٌر َعنِ اْبنِ طَاُووسٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ -٣٢١٠

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِالدَِّيِة ِفي الْمَْرأَِة َوِفي الَْجنِنيِ بِغُرٍَّة َعْبٍد أَْو أََمٍة أَْو فََرسٍ
يُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمد ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعيَسى الْجََزرِ -٣٢١١

  َعْن أَبِي َرزِينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ ُتقَْتلُ الَْمْرأَةُ إِذَا اْرَتدَّْت
َوغَْيرِِه َوَهذَا الَ َيِصحُّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوالَ َعْبُد اهللاِ ْبُن ِعيَسى َهذَا كَذَّاٌب َيَضُع احلَدِيثَ َعلَى َعفَّانَ 

  َرَواُه شُْعبَةُ

 الرَّزَّاقِ َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ الْعَطَّاُر الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا َعْبُد -٣٢١٢
  َبُس ، َوالَ ُتقَْتلُأَبِي َحنِيفَةَ َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي النَُّجوِد َعْن أَبِي َرزِينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الْمَْرأَِة تَرَْتدُّ قَالَ ُتْح َعْن

مٍ َعْن أَبِي َماِلٍك النَّخَِعيِّ َعْن َعاِصمِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا طَلُْق ْبُن غَنَّا -٣٢١٣
  ْبنِ أَبِي النَُّجوِد َعْن أَبِي َرزِينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الْمُْرَتدَّةُ َعنِ اِإلْسالَمِ ُتْحَبُس ، َوالَ ُتقَْتلُ

َحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يُوُنسَ السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َحاِتمٍ الطَّوِيلُ ، َحدَّثََنا ُم -٣٢١٤
الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن  ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك األَْنَصارِيُّ َعنِ

  امَْرأَةٌ َيْوَم أُُحٍد فَأََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُتسَْتَتاَب فَإِنْ تَاَبْت وَإِالَّ قُِتلَْت َعاِئَشةَ قَالَتِ اْرَتدَِّت
َمُر ْبُن َبكَّارٍ ثََنا َمْعَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َبطَْحاَء ، َحدَّثََنا َنجِيُح ْبُن إِْبَراهِيَم الزُّْهرِيُّ ، َحدَّ -٣٢١٥

َرأَةً ُيقَالُ لََها أُمُّ َمْروَانَ اْرَتدَّْت السَّْعِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَْعٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ اْم
  َرَض َعلَْيَها اِإلْسالَُم فَإِنْ َرَجَعْت وَإِالَّ قُِتلَْتَعنِ اِإلْسالَمِ فَأََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيْع

  ِمثْلَُه َحدَّثََنا اْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن َبكَّارٍ بِإِْسَناِدِه -٣٢١٦

، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ الُْحَسْينِ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ الْقَرَاِطيِسيُّ -٣٢١٧
 ِدرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالََنْصرٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن ِعيَسى َعْن ُحَصْينٍ َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ َعْن َعمِِّه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَ

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْرأَةِ إِذَا اْرَتدَّْت َعنِ اِإلْسالَمِ أَنْ ُتذَْبَح
نُ  ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبَحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُموَسى الَْبزَّاُز ِمْن ِكَتابِِه ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ زُكَْيرٍ -٣٢١٨

ْبُن أُذَْيَنةَ َعْن ِهَشامِ ْبنِ الَْغازِ َعْن أَْحَمَد ْبنِ سَلْمٍ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا الَْخلِيلُ ْبُن َمْيُموٍن الْكِْنِديُّ بِعََباَدانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا 
َرأَةٌ َعنِ اِإلْسالَمِ فَأََمَر َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ ارَْتدَِّت اْم

  َيعْرُِضوا َعلَْيَها اِإلْسالََم فَإِنْ أَْسلََمْت وَإِالَّ قُِتلَْت فَُعرَِض َعلَْيَها فَأََبْت أَنْ ُتْسِلَم فَقُِتلَْت
دَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ أَْخبََرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َح -٣٢١٩

  ِفي الْمَْرأَِة َتكْفُُر َبْعدَ إِْسالَِمَها قَالَ ُتسَْتَتاُب فَإِنْ تَاَبْت وَإِالَّ قُِتلَْت



  إِبَْراِهيَم ِفي الْمَْرأَِة تَْرَتدُّ قَالَ ُتسَْتَتاُب فَإِنْ تَاَبْت وَإِالَّ قُِتلَْت َوَعْن َمْعَمرٍ َعْن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ َعْن -٣٢٢٠
إِْبَراهِيَم قَالَ إِنْ  َحدَّثََنا اْبُن ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد َعْن ُمَحمَُّد ْبُن جَابِرٍ َعْن َحمَّاٍد َعْن -٣٢٢١
  ْت َوإِالَّ قُِتلَْتأَْسلََم

ي َجْعفَرٍ َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِ -٣٢٢٢
  ذَكًَرا أَْو أُْنثَى َعْن َعِليٍّ قَالَ كُلُّ ُمْرَتدٍّ َعنِ اِإلْسالَمِ َمقُْتولٌ إِذَا لَْم يَْرجِْع

 َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َوَحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالَمِ ْبُن َحْربٍ -٣٢٢٣
ْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد َوُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ َوُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ الُْجَهنِيَّ َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َع

  قَالُوا إِذَا اْشُتبَِه َعلَْيَك الَْحدُّ فَاْدَرأْ َما اْسَتطَْعَت
دَْيٍك َعْن َيحَْيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُ -٣٢٢٤
  أَبِي لَبِيبَةَ

مَْرأَةٌ َيهُوِديَّةٌ فَأَكَلَ مِْنَها َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َخْيَبرَ أُِتَي بِشَاٍة َمْسُموَمٍة َمْصِليٍَّة أَْهَدتَْها لَُه ا
َعثَ ه وسلم ُهَو َوبِْشُر ْبُن الَْبَراِء فََمرَِضا َمَرًضا َشِديًدا َعْنَها ، ثُمَّ إِنَّ بِْشًرا ُتوُفَِّي فَلَمَّا ُتُوفَِّي َبَرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي

كَ السَّمَّ َعَرفُْت إِنْ ُتَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الَْيهُوِديَِّة فَأُِتَي بَِها فَقَالَ وَْيَحِك َماذَا أَطَْعمِْتيَنا قَالَتْ أَطَْعْم
َك فَأَْحبَْبُت أَنْ أُرِيَح النَّاَس ِمْنكَ كُْنَت َنبِيا أَنَّ ذَِلَك الَ َيُضرَُّك َوأَِنَّ اللََّه َتعَالَى َسَيْبلُغُ أَْمَرُه فِيَك َوإِنْ كُْنَت َعلَى غَْيرِ ذَِل

  فَأََمَر بَِها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَُصِلَبْت

الَ َسِمْعُت َيْعلَى ْبنَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَ -٣٢٢٥
ِلَماِعزٍ ْبنِ َماِلٍك لََعلََّك قَبَّلَْت لََعلَّكَ  َحكِيمٍ ُيَحدِّثُ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

  لََمْسَت قَالَ الَ قَالَ فَلََعلََّك قَالَ َنَعْم قَالَ بَْعَد ذَِلَك أََمَر بَِرْجمِِه
ْبُن َهاُرونَ جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ أَْخَبرََنا  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيُد -٣٢٢٦

  َيْعلَى ْبُن َحِكيمٍ

مٍ َعْن َيْعلَى ْبنِ َحِكيمٍ َعْن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو السَّاِئبِ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َحازِ
سٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَماِعزِ ْبنِ مَاِلٍك ِحنيَ أََتاُه فَأَقَرَّ ِعْنَدُه بِالزَِّنى لََعلَّكَ ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّا

لَْت أَْو غََمْزَت أَْو لََعلَّك قَبَّ -َوقَالَ اْبُن ِسَنانٍ  -قَبَّلَْت أَْو لََمْسَت فَقَالَ الَ قَالَ فَكَذَا قَالَ َنَعْم قَالَ فَأُِمَر بِِه فَُرجِمَ 
  قَالَ َنَعْم فَِعْنَد ذَِلَك أََمَر بَِرْجمِِه -َنظَْرَت قَالَ الَ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَفََعلَْت كَذَا وَكَذَا الَ َيكْنِي 

ُموَسى ْبُن إِْسَماعِيلَ الُْحبُِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن الُْمبَاَركِ  َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا -٣٢٢٧
َألْسلَِميِّ الَِّذي أََتاهُ َعْن َمْعَمرٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبن َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِل

  َك قَبَّلَْت أَْو لََمْسَت أَْو َنظَْرَتَوقَْد زََنى لََعلَّ
َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ،  -٣٢٢٨

َجابِرٍ أَنَّ امَْرأَةً أََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت إِنِّي َزَنْيُت فَأَِقْم َعلَيَّ َعْن إِْبَراهِيَم الصَّاِئغِ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن 
ِت َمْن َيكْفُلُ ِفيَّ الَْحدَّ فَقَالَ هَا الَْحدَّ فَقَالَ اْنطَِلِقي َحتَّى َتفِْطِمي وَلََدِك فَلَمَّا فَطََمْت َولََدَها أََتْتُه فَقَالَْت إِنِّي َزَنْيُت فَأَِقْم



  َولََدِك فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ أََنا أَكْفُلُ وَلََدَها َيا َرسُولَ اِهللا فََرَجَمهَا
ا َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم أَْخَبرََن: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الْقَاِضي وَاْبُن قَْحطََبةَ ، قَاالَ  -٣٢٢٩

  إِْسَماعِيلُ ْبُن َساِلمٍ

 َرَجَمُه َيْوَم الُْجُمَعِة فَِقيلَ َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ أُِتَي َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ بَِزاٍن ُمْحَصنٍ فََجلََدُه َيْوَم الَْخِميسِ ِمئَةَ َجلَْدٍة ، ثُمَّ
  ِهللا َوَرَجْمُتُه بُِسنَِّة َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلملَُه َجَمْعَت َعلَْيِه َحدَّْينِ فَقَالَ َجلَْدُتُه بِِكتَابِ ا

َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم أَْخبََرَنا ُحَصْيٌن َعنِ الشَّْعبِيِّ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن َواْبُن قَحْطََبةَ ، قَاالَ  -٣٢٣٠
ْبنِ قَْيسٍ قَْد فَجََرْت فََضرََبَها ِمئَةً ، ثُمَّ َرَجَمَها ، ثُمَّ قَالَ َجلَْدتَُها بِِكَتابِ اِهللا َوَرَجْمتَُها  قَالَ أُِتَي َعِليٌّ بَِمْوالٍَة ِلَسعِيِد

  بُِسنَِّة َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم
َحمٌَّد ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُم -٣٢٣١

ِة َوقَالَ َجلَْدُتَها بِِكتَابِ اِهللا َساِلمٍ َوُحَصْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ َعِليا َجلََد َيْوَم الَْخِميسِ َوَرَجمَ َيْوَم الُْجُمَع
  لِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلمَوَرَجْمُتَها بُِسنَّةِ َرسُو

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ كَِثريٍ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َجرِيرِ ْبنِ َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن كَِثريٍ  -٣٢٣٢
َعْنُه بَِمْوالَِة َسعِيِد ْبنِ قَْيسٍ الَْهْمَدانِيِّ فََجلََدَها ، ثُمَّ َرَجَمَها َوقَالَ  َعْن ُحَصْينٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ أُِتَي َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه

  َجلَْدتَُها بِِكَتابِ اِهللا َوَرَجْمتَُها بُِسنَّةِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

َنا أَُبو الْجَوَّابِ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن ُرَزْيقٍ َعْن أَبِي َحِصنيٍ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثَ -٣٢٣٣
لََدْت فَلَمَّا َولََدْت قَالَ ائْتُونِي َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ أُِتَي َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِشَُراَحةَ الَْهْمَدانِيَِّة قَْد فَجََرْت فََردََّها حَتَّى َو

نَِّة ، ثُمَّ قَالَ أَيَُّما نَِّساِء ِمْنَها فَأَْعطَاَها وَلََدَها ، ثُمَّ َجلََدَها َوَرَجَمَها َوقَالَ جَلَْدتَُها بِِكَتابِ اِهللا َوَرَجْمُتَها بِالسُّبِأَقَْربِ ال
النَّاُس فَإِنْ َنَعتَها ُشُهوٌد فَالشُُّهوُد أَوَّلُ َمْن َيْرُجُم ، اْمَرأَةٍ َنَعى َعلَْيَها وَلَُدَها أَْو كَانَ اعِْتَراٌف فَاِإلَماُم أَوَّلُ َمْن يَْرُجُم ، ثُمَّ 

  ثُمَّ النَّاُس

َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر الْخَطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا الدََّراَوْرِديُّ  -٣٢٣٤
ُتلُوا الْفَاِعلَ رَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َوَجْدُتُموُه َيعَْملُ َعَملَ قَْومِ لُوٍط فَاقَْعْن ِعكْ

  َوالَْمفُْعولَ بِِه

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن رَبِيَعةَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم الَْبَغوِيُّ -٣٢٣٥
  َجُماْبنِ ُخثَْيمٍ َعْن ُمَجاِهٍد َوَسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الْبِكْرِ ُيوَجُد َعلَى اللُّوِطيَِّة قَالَ ُيْر

، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز -٣٢٣٦
نِ َعْن َعْن َداُودَ ْبنِ الُْحَصْي َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َحبِيَبةَ

اْجِلدُوُه ِعْشرِينَ ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ َيا ُمَخنَّثُ فَ
اِت َمْحَرمٍ فَاقُْتلُوُه َوَمْن َوقََع َعلَى َبهِيَمٍة َسْوطًا َوإِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ َيا َيهُوِديُّ فَاْجِلدُوُه ِعْشرِيَن َوَمْن َوقََع َعلَى ذَ

  فَاقُْتلُوُه َواقُْتلُوا الَْبهِيمَةَ



ابِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ عَْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر الَْخطَّ -٣٢٣٧
َوقََع  رِْديُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْنالدََّراَو

ِمْعُت َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه َعلَى َبهِيَمٍة فَاقُْتلُوُه َواقُْتلُوا الَْبهِيَمةَ َمَعُه فَقُلَْنا ِالْبنِ َعبَّاسٍ َما َشأْنُ الَْبهِيَمِة قَالَ َما َس
َوقَْد ُعِملَ بَِها  وسلم َشيْئًا َولَِكْن أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَرَِه أَنْ ُيْؤكَلَ ِمْن لَْحِمَها َشْيٌء أَْو ُيْنتَفََع بَِها

  ذَِلَك الَْعَملُ

خَاِلٍد الطِّينِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ  -٣٢٣٨
لنَّبِيَّ صلى اهللا ْيَنةَ أََتتِ اَيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ امَْرأَةً ِمْن ُجَه

إِلَْيَها فَإِذَا َوَضَعتْ  عليه وسلم فَاْعَتَرفَْت بِالزَِّنى فَقَالَْت إِنِّي ُحبْلَى فََدَعا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوِليََّها فَقَالَ أَْحِسْن
وسلم فَقَالَ اذَْهبِي فَأَْرضِِعيِه فَفََعلَْت ، ثُمَّ َجاَءْت فَأََمرَ  فَأِْتنِي بَِها فَفََعل فَلَمَّا َوَضَعْت َجاَء بَِها إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه

ُر َيا َرُسولَ اِهللا َرَجْمَتَها ، بَِها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَُشكَّْت َعلَْيَها ِثيَاُبَها ، ثُمَّ أََمرَ بَِرْجمَِها فََصلَّى َعلَْيَها فَقَالَ ُعَم
لَ ِمْن أَنْ ا فَقَالَ لَقَْد تَاَبْت تَْوَبةً لَْو قُِسَمْت َبْيَن َسْبِعَني ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنةِ لََوِسعَْتُهْم َهلْ َوَجْدَت أَفَْضثُمَّ ُتَصلِّي َعلَْيَه
  َجاَدتْ بَِنفِْسهَا

ا عَْبُد الْوَهَّابِ ْبُن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََن -٣٢٣٩
وقَالَ فَقَالَ لَُه َعِليٌّ ُتَصلِّي ، َيحَْيى َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ َعْن ِعْمَرانَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه 

  َعلَْيَها َوقَْد َزَنْت

ٌر َعنِ ُد اِهللا ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمَحدَّثََنا َعْب -٣٢٤٠
 عليه وسلم فَاْعَتَرفَ بِالزَِّنى الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ أَنَّ َرُجالً ِمْن أَسْلََم َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا

لى اهللا عليه وسلم أَبَِك فَأَْعَرَض َعْنُه ، ثُمَّ اعَْتَرَف فَأَْعَرض َعْنُه حَتَّى شَهَِد َعلَى َنفِْسهِ أَْرَبَع َمرَّاٍت فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ ص
صلى اهللا عليه وسلم فَُرجَِم بِالُْمَصلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَْتُه الِْحجَاَرةُ فَرَّ  ُجُنونٌ قَالَ الَ قَالَ أُْحِصْنَت قَالَ نََعْم فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ

  فَأُْدرَِك فَُرجَِم حَتَّى َماَت فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َخيًْرا وَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيِه

يُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعاِئٍذ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ زَْيٍد الِْحنَّاِئ -٣٢٤١
ِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجمَْيل ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن الْحَارِِث َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

  إِذَا قُِطَعْت بِثُلُث ِديَِتهَاه وسلم قََضى ِفي الَْعْينِ الْعَْوَراِء السَّادَِّة ِلَمكَانَِها إِذَا طُِمَسْت بِثُلُِث ِدَيِتَها َوِفي الَْيِد الشَّالَِّء علي
ا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم أَُبو مُوَسى الَْهرَوِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََن -٣٢٤٢

َعْن َجدِِّه قَالَ َجَعلَ َنبِيُّ اهللاِ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعاِمرٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه
ئَةً ِمَن اإلِبِلِ قَالَ فَقَوََّم كُلَّ َبِعريٍ بِثَمَانَِني وََكَاَنتِ الدَِّيةُ ثَمَانَِيةَ آالٍَف َوَجَعلَ ِدَيةَ أَْهلِ صلى اهللا عليه وسلم الدَِّيةَ ِم

ا كَانَ ُعَمُر فَلَمَّ الِْكَتابِ النِّْصَف ِمْن ِدَيِة الُْمْسِلِمَني فَكَاَنْت َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوَعْهِد أَبِي َبكْرٍ
َما ِهَي َوجََعلَ ِدَيةَ الَْمُجوِسيِّ غَلَِت اإلِبِلُ فَقَوََّمَها ِعْشرِيَن َوِمئٍَة فَجََعلَ الدَِّيةَ اثَْنى َعَشَر أَلْفًا وََتَرَك ِدَيةَ أَْهلِ الِْكَتابِ كَ

  ثََماِن َمئٍَة



ثََنا أَُبو أَْحَمدَ ْبُن َعْبُدوسٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا أَُبو كُْرزٍ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّ -٣٢٤٣
  قَالَ َسِمْعُت َناِفًعا َعنِ اْبنِ ُعَمَر وذَكََر النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه وََدى ِذمِّيا ِدَيةَ ُمْسِلمٍ

  يِث َولَْم َيْروِِه َعْن َناِفعٍ غَْيرُُهأَُبو كُْرزٍ َهذَا َمْترُوُك الَْحِد

يُم ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َزْحُموَيْه ، َحدَّثََنا إِبَْراِه -٣٢٤٤
ُه َعْنُهَما كَاَنا َيجَْعالَِن ِدَيةَ الَْيهُوِديِّ وَالنَّْصرَانِيِّ إِذَا كَاَنا ُمَعاَهَدْينِ ِدَيةَ الُْحرِّ اْبُن ِشهَابٍ أَنَّ أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َرِضَي اللَّ

  الُْمْسِلمِ َوكَانَ ُعثَْمانُ َوُمَعاوَِيةُ الَ ُيقِيَداِن الُْمشْرَِك ِمَن الُْمْسِلم
َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْيُموٍن الَْخيَّاطُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثَ -٣٢٤٥

  ِفي الدِّيَِةَعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى بِاثَْنْي َعَشَر أَلْفًا 
رَِمةَ َعنِ النَّبِيِّ ُن َمْيُموٍن وَإِنََّما قَالَ لََنا ِفيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ مَرَّةً َواِحَدةً َوأَكْثَُر ِمْن ذَِلَك كَانَ َيقُولُ َعْن ِعكْقَالَ ُمَحمَُّد ْب

  صلى اهللا عليه وسلم

ُمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ُمحَمَُّد ْبُن  -٣٢٤٦
لِ اهللاِ صلى اهللا عليه ُمْسِلمٍ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجالً قََتلَ َرُجالً َعلَى َعْهِد َرُسو

} إِالَّ أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن فَْضِلِه{ه وسلم ِدَيَتهُ اثَْنْي َعَشَر أَلْفًا َوذَِلَك قَْولُُه وسلم فَجََعلَ النَّبِيُّ صلى اهللا علي
  بِأَْخِذِهُم الدِّيَةَ

حَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمدَ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َي -٣٢٤٧
  آالٍَف َوالَْمُجوِسيِّ ثََمانِ َمئٍَة َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر قَالَ ِدَيةُ الَْيهُوِديِّ وَالنَّْصرَانِيِّ أَْرَبَعةُ

ا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَّدٍ َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، َحدَّثََن -٣٢٤٨
وِديِّ جَْعلُ ِدَيةَ الَْيُهَشرِيٌك َعْن ثَابٍِت أَبِي الِْمقَْدامِ وََيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ِكالَُهَما َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ كَانَ ُعَمُر َي

  َوالنَّصَْرانِيِّ أَْرَبَعةَ آالٍَف أَْرَبَعةَ آالٍَف َوالَْمجُوِسيِّ ثََمانِ َمئٍَة
اِهللا ْبُن َعْبِد الَْمجِيدِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك ْبنِ َزْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد -٣٢٤٩
َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت دَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْوَهبٍ َحدَّثَنِي مَاِلكُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ، َح

ا ِفي اَألْرضِ َرُجلٌ ضََرَب غَْيَر َضارِبِِه ُوجَِد ِفي قَاِئمِ َسْيِف َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِكتَاَباِن إِنَّ أََشدَّ النَّاسِ ُعُتو
َرُسوِلهِ الَ َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنهُ َصْرفًا ، َوَرُجلٌ قََتلَ غَْيَر قَاِتِلِه َوَرُجلٌ تََولَّى غَْيرَ أَْهلِ نِْعَمِتِه فََمْن فََعلَ ذَِلَك فَقَْد كَفَرَ بِاللَِّه َوبِ

ْهِدهِ ِمُنونَ َتَتكَافَأُ دَِماُؤُهْم وََيْسَعى بِِذمَّتِهِْم أَْدَناُهْم الَ ُيقَْتلُ ُمْسِلمٌ بِكَاِفرٍ ، َوالَ ذُو عَْهٍد ِفي َعَوالَ َعْدالً َوِفي اآلَخرِ الُْمْؤ
  ُمْخَتصٌَر -، َوالَ َيَتوَاَرثُ أَْهلُ ِملََّتْينِ 

َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ  َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَباَدةَ ، -٣٢٥٠
 بَِعْبدِ اهللاِ ْبنِ َخبَّابٍ فَأََخذُوُه أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه نََهى أَْصَحاَبُه أَنْ ْيَبِسطُوا َعلَى الْخََوارِجِ َحتَّى ُيْحِدثُوا َحَدثًا فََمرُّوا
 بَْعُضُهمْ َتْمَرةُ ُمَعاَهٍد فَبَِم فَاْنطَلَقُوا بِِه فََمرُّوا َعلَى َتْمَرٍة َساِقطٍَة ِمْن َنْخلٍَة فَأََخذََها بَْعضُُهْم فَأَلْقَاَها ِفي ِفمِه فَقَالَ لَُه

قَالَ أََنا فَقََتلُوهُ ، ْعظَُم ُحْرَمةً َعلَْيكُْم ِمْن َهذَا قَالُوا َنَعْم اسَْتْحلَلَْتَها فَقَالَ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َخبَّابٍ أَفَالَ أَدُلُّكُْم َعلَى َمْن ُهَو أَ
 كُلَُّنا قََتلَُه قَالَ َوكُلُّكُْم قََتلَُه قَالُوافََبلَغَ ذَِلَك َعِليا فَأَْرَسلَ إِلَيْهِْم أَنْ أَِقيدُوَنا بَِعْبِد اِهللا ْبنِ خَبَّابٍ قَالُوا كَْيَف ُنقِيُدَك بِِه َو



الَ َيْنفِْلُت ِمنُْهْم َعْشَرةٌ قَالَ َنَعْم قَالَ اللَُّه أَكَْبُر ، ثُمَّ أََمرَ أَنْ يَْبِسطُوا َعلَْيهِْم َوقَالَ َواللَِّه الَ يُقَْتلُ مِْنكُُم َعشَْرةٌ ، َو
  َوذَكََر َباِقَي الَْحِديِث -فَقََتلُوُهْم قَالَ فَقَالَ اطْلُُبوا منهِْم ذَا الثَُّديَِّة 

ثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ رِْشِديَن ، َحدَّ -٣٢٥١
ِد ْبنِ ِهالَلٍ الَْعَدوِيِّ َعْن أَبِي اَألْحَوصِ قَالَ لَمَّا الِْحْمَيرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ ْبُن َعْبَدةَ َعْن أَيُّوَب السَّخِْتَيانِيِّ َعْن ُحَمْي

ِمْن َوَراِئِه قَالَ َعِليٌّ الَ كَانَ َيْوُم النَّْهَرَواِن كُنَّا َمَع َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ُدونَ النََّهرِ فََجاَءِت الَْحُرورِيَّةُ حَتَّى نََزلُوا 
ولِ َحَدثًا فَاْنطَلَقُوا إِلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ َخبَّابٍ فَقَالُوا َحدِّثَْنا َحدِيثًا َحدَّثََك بِِه أَبُوَك َسِمَعُه ِمْن َرُسُتَحرِّكُوُهْم َحتَّى ُيْحِدثُوا 

اِعُد ِفيَها َخْيرٌ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َتكُونُ ِفْتَنةٌ الْقَ
َعلَىٌّ فَأُْخبَِر فَقَالَ اللَُّه أَكَْبرُ  ِمَن الْقَاِئمِ َوالْقَاِئُم َخْيٌر ِمَن السَّاِعي فَقَدَّمُوُه إِلَى الْنَّْهرِ فَذََبُحوُه كََما ُتذَْبحُ الشَّاةُ فَأُِتَي

ابٍ فَقَالُوا كُلَُّنا قََتلَُه ثَالَثَ َمرَّاٍت فَقَالَ َعِليٌّ َألْصحَابِِه ُدوَنكُمُ الْقَْوَم فََما َناُدوُهمْ أَنْ أَْخرِجُوا إِلَْيَنا قَاِتلَ َعْبِد اِهللا ْبنِ خَبَّ
  َوذَكََر َباِقَي الَْحِديِث -لَبِثَ أَنْ قََتلَُهْم َعِليٌّ وَأَْصحَاُبُه 

َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُرشَْيٍد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ الُْبرِّيُّ َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن -٣٢٥٢
  ُجَويْبِرٍ َعنِ الضَّحَّاِك َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُيقَْتلُ ُحرٌّ بِعَْبٍد

َيادُ ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َماِلٍك ، َحدَّثََنا لَْيثٌ َعنِ الَْحكَمِ قَالَ قَالَ َعِليٌّ َحدَّثََنا اْبُن الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا زِ -٣٢٥٣
  َواْبُن َمْسُعوٍد إِذَا قََتلَ الَْحرُّ الْعَْبَد ُمَتَعمًِّدا فَُهَو قَوٌَد

  الَ َتقُوُم ُحجَّةٌ َألنَُّه مُْرَسلٌ
ْن ٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو السَّاِئبِ َسلُْم ْبُن جَُناَدةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن إِسَْرائِيلَ َعَحدَّثََنا أَُبو ُعبَْي -٣٢٥٤

  لَ ُحرٌّ بَِعْبٍدَتَجابِرٍ َعْن َعاِمرٍ قَالَ قَالَ َعِليٌّ ِمَن السُّنَِّة أَنْ الَ ُيقَْتلَ ُمْسِلمٌ بِكَاِفرٍ َوِمَن السُّنَِّة أَنَّ الَ ُيقْ

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ ْبُن َعْبُدوسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -٣٢٥٥
َعْن َجدِِّه أَنَّ أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما كَاَنا الَ َيقُْتالَِن َعبَّاُد ْبُن الْعَوَّامِ َعْن َحجَّاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه 

  الُْحرَّ بِقَْتلِ الَْعْبِد
يٍد ، َحدَّثََنا ْبُن َسِعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ الُْمقْرِئ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الطََّبرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  -٣٢٥٦

   َسَواًءَعبَّاُد ْبُن الْعَوَّامِ َعْن ُعَمَر ْبنِ َعاِمرٍ َوالَْحجَّاجِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه ِمثْلَُه
ُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ َعْن جَابِرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْبَدَك ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َتمِيمٍ ، َحدَّثََنا أَ -٣٢٥٧

  بِعَْبٍدَعْن َعاِمرٍ قَالَ قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمَن السُّنَِّة أَنْ الَ ُيقَْتلَ ُمْسِلٌم بِِذي َعْهٍد ، َوالَ ُحرٌّ 

الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن  -٣٢٥٨
  قُْتلُ الْعَْبَد قَالَ ِفيِه ثََمنُُهَعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي الُْحرِّ َي

مَّاَر ْبَن َمطَرٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َسِعيٍد الرَُّهاوِيُّ أَْخَبرَنِي َجدِّي َسعِيُد ْبنِ ُمحَمٍَّد الرَُّهاوِيُّ أَنَّ َع -٣٢٥٩
َمنِ َعنِ اْبنِ الَْبْيلَمَانِيِّ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرسُولَ َحدَّثَُهْم ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد اَألْسلَِميُّ َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي عَْبِد الرَّْح

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قََتلَ ُمْسِلًما بُِمَعاَهٍد َوقَالَ أََنا أَكَْرُم َمْن َوفَّى بِِذمَّتِِه
وَاُب َعْن َربِيَعةَ َعنِ اْبنِ الَْبْيلََمانِيِّ ُمْرَسلٌ َعنِ النَّبِيِّ لَْم ُيْسنِْدُه غَْيُر إِْبَراهِيَم ْبنِ أَبِي َيحَْيى َوُهَو َمْتُروُك الَْحدِيِث َوالصَّ



  صلى اهللا عليه وسلم
  ُمَواْبُن الَْبْيلََمانِيِّ َضِعيفٌ الَ َتقُوُم بِِه ُحجَّةٌ إِذَا َوَصلَ الَْحدِيثَ فَكَْيَف بَِما يُْرِسلُُه َواللَُّه أَْعلَ

فَّاُر ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ الصَّ -٣٢٦٠
نَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َيْرفَُعُه أَإِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن َربِيَعةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلََمانِيِّ 

  َوقَالَ أََنا أََحقُّ َمْن َوفَّى بِِذمَّتِه -َوقَالَ الرََّماِديُّ أَقَاَد ُمْسِلًما بِذِمِّيٍّ  -وسلم أَقَاَد ُمْسِلًما قََتلَ َيُهوِديا 

َنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ َعْن َحجَّاجٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثَ -٣٢٦١
ِقْبلَِة بَِرُجلٍ ِمْن أَْهلِ َربِيَعةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلََمانِيِّ قَالَ قََتلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرُجالً ِمْن أَْهلِ الْ

  َمْن َوفَّى بِِذمَّتِِه الذِّمَِّة َوقَالَ أََنا أََحقُّ

  ِمثْلَُهَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك الَْجنْبِيُّ َعْن َحجَّاجٍ  -٣٢٦٢
ا َيحَْيى ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََن -٣٢٦٣

مْ َألنَُّهْم َسَملُوا أَْعُينَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّيِْميُّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ إِنََّما َسَملَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَعُْيَنُه
  الرَِّعاِء

  نِي الُْعرَنِيَِّنيقَالَ اْبُن َصاِعٍد َيْع

ا أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر قَالَ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُسفَْيان أَْخبََرَن -٣٢٦٤
َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَبْيٍد َعْن ُخَرْينَِق بِْنِت الُْحَصْينِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ  َناِصحٍ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ َعْن

 قَاِتالً ُمْؤِمًنا بِكَاِفرٍ ُحَصْينٍ قَالَ قََتلَ ِخرَاُش ْبُن أَُميَّةَ َبْعَد َما َنَهى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْقَْتلِ فَقَالَ لَْو كُْنُت
  َراًشا بِالُْهذَِليِّ يَْعنِي لَمَّا قََتلَ ِخرَاٌش َرُجالً ِمْن ُهذَْيلٍ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَلَقََتلُْت ِخ

اِلُد ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َداُودَ ْبنِ ِعيَسى الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َخ -٣٢٦٥
َق َمْملُوٌك ِفي َعْهدِ الصََّدِفيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الُْمْختَارِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َمْوَهبٍ َعْن ِعْصَمةَ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َسَر السَّالَمِ

لَْيِه الثَّانَِيةَ َوقَْد سََرَق فََعفَا َعْنُه ، النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَُرِفَع إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََعفَا َعْنُه ، ثُمَّ ُرِفَع إِ
ِفَع إِلَْيِه الَْخاِمَسةَ َوقَْد سََرَق فَقَطََع َيَدُه ، ثُمَّ ُرِفَع إِلَْيِه الثَّاِلثَةَ فََعفَا َعْنُه ، ثُمَّ ُرِفَع إِلَْيِه الرَّابَِعةَ َوقَْد َسَرَق فََعفَا َعْنُه ، ثُمَّ ُر

قَطََع رِْجلَُه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا ِه السَّاِدَسةَ فَقَطََع رِْجلَُه ، ثُمَّ ُرِفعَ إِلَْيهِ السَّابَِعةَ فَقَطََع َيَدُه ، ثُمَّ ُرِفَع إِلَْيِه الثَّاِمَنةَ فَثُمَّ ُرِفَع إِلَْي
  صلى اهللا عليه وسلم أَْرَبٌع بِأَْربَعٍ

ِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِ -٣٢٦٦
ذَا إِ} إِنََّما جََزاُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه{َداُوَد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي الُْمحَارِبِ 

 وَلَْم َيقُْتلْ قُِطَع ِمْن ِخالَفٍ َعَدا فَقَطََع الطَّرِيَق فَقََتلَ وَأََخذَ الَْمالَ ُصِلَب فَإِنْ قََتلَ وَلَْم يَأُْخذْ َماالً قُِتلَ فَإِنْ أََخذَ الْمَالَ
  فَإِنْ َهَرَب َوأَْعَجزَُهْم فَذَِلَك َنفْيُُه



ورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُب -٣٢٦٧
َمْجُنوَنِة َبنِي فُالَنٍ طَاِلبٍ بَِجرِيُر ْبُن َحازِمٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ِمْهَرانَ َعْن أَبِي ظَْبَيانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمرَّ َعِليُّ ْبُن أَبِي 
وسلم قَالَ ُرِفَع الْقَلَُم َعْن قَْد َزَنْت فَأََمَر ُعَمُر بَِرْجِمَها فََردََّها َعِليٌّ َوقَالَ ِلُعَمَر أََما َتذْكُُر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه 

  َحتَّى َيسَْتْيِقظَ َوَعنِ الصَّبِيِّ حَتَّى َيْحَتِلَم قَالَ َصَدقَْت فََخلَّى َعْنهَا ثَالَثٍَة َعنِ الَْمْجُنونِ الَْمْغلُوبِ َعلَى َعقِْلِه َوَعنِ النَّاِئمِ

لِ َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْض -٣٢٦٨
فَقََتلَ الَِّذي قََتلَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِرُجلَْينِ أََحُدُهَما قََتلَ وَاآلَخُر أَْمَسَك  أَُميَّةَ

  َوَحَبسَ الُْمْمِسَك

إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َواْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن -٣٢٦٩
  ُرُجرَْيجٍ َعْن إِْسَماعِيلَ َرفََع الَْحدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ يُقَْتلُ الْقَاِتلُ وَُيْصَبرُ الصَّابِ

وِفيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيمَ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ الْكُ -٣٢٧٠
نِ ُعَمَر َعنِ يَّةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبْبُن َعْبِد اهللاِ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ الَْحفَرِيُّ َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَُم

  الَِّذي أَْمَسَكالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا أَْمَسَك الرَُّجلُ الرَُّجلَ َوقََتلَُه اآلَخُر ُيقَْتلُ الَِّذي قََتلَ وَُيحَْبُس 
ثََنا ُسفَْيانُ َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَُميَّةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجنَاَدةَ قال ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّ -٣٢٧١

  ُمْمِسُكقََضى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َرُجلٍ أَْمَسَك َرُجالً َوقََتلَ اآلَخُر فَقَالَ ُيقَْتلُ الْقَاِتلُ وَُيْحَبسُ الْ

  نَُّه قََضى بِذَِلَكَوَعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ َعْن َعاِمرٍ َعْن َعِليٍّ أَ -٣٢٧٢
ثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّ -٣٢٧٣

َعْن َجدِِّه أَنَّ قََتاَدةَ ْبَن َعْبدِ اِهللا قَالَ لَُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ لَْوالَ  َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَرْطَاةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه
  أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ُيقَاُد وَاِلدٌ بِوَلَِدِه لَقََتلُْتَك أَْو لََضرَْبُت ُعُنقََك

َمْخلٍَد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َواَرةَ َيْعنِي ُمَحمََّد ْبَن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد  َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد وَاْبُن -٣٢٧٤
َعْن َعْبِد اهللاِ  ْن أَبِيِهْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ َعْن َمْنُصورٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َع
  ْبنِ َعْمرٍو َعْن ُعَمَر قَالَ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ُيقَاُد اَألُب ِمنِ اْبنِِه

ثََنا أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر َعْن َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّ -٣٢٧٥
سلم قَالَ الَ ُتقَامُ إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرٍو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه و

  الُْحدُوُد بالَْمْسجِِد ، َوالَ يُقَْتلُ الْوَاِلدُ بِالَْولَِد

امِ َوأَُبو َخاِلدٍ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الْعَوََّحدَّ -٣٢٧٦
ولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اَألْحَمُر َعْن َحجَّاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُس

  َيقُولُ الَ يُقَْتلُ الَْواِلُد بِالَْولَِد
الَْجَزرِيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت -٣٢٧٧

 َسةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُيقَادُ الَْواِلُدَيحَْيى ْبُن أَبِي أُنَْي
  بِوَلَِدِه َوإِنْ قََتلَُه َعْمدًا



ثََنا َحجَّاُج ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن يَزِيَد ، َحدَّ -٣٢٧٨
ثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ الْخَزَّازُ َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّ

 َعْن َجدِِّه ُن خَارَِجةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ الُْمثَنَّى ْبنِ الَْصبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْب
نِِه ، َوالَ يُُِقاُد اِالْبَن ِمْن َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَالَ ُنقِيُد اَألَب ِمنِ اْب -كَذَا قَالَ  -َعْن ُسَراقَةَ ْبنِ َماِلكٍ 

  أَبِيِه

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَاْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٣٢٧٩
يَنارٍ َوَحدَّثََنا عَْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َبِشريٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِد

َعْن ُعَبْيِد اهللاِ  - َوكَانَ َيْنزِلُ ِفي بَنِي رِفَاَعةَ -ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا الَتمَّار ُعَمُر ْبُن َعاِمرٍ أَُبو َحفْصٍ السَّْعِديُّ 
قَالَ الَ تُقَاُم  ْبنِ الَْحَسنِ الَْعْنبَرِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  الُْحدُوُد ِفي الَْمَساجِِد ، َوالَ ُيقَاُد َواِلٌد بِوَلَدِِه

رِو ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْم َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٢٨٠
  ْبنِ ِدينَارٍ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه ، َوالَ ُيقَاُد الْوَاِلُد بِالَْولَِد

َراهِيُم ْبُن َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُرسُْتَم َعْن َحمَّاِد َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْب -٣٢٨١
ادُ ه وسلم الَ ُيقَْبنِ َسلََمةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي

  اَألُب بِاِالبْنِ

كَمِ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الصَّابُونِيِّ اَألْنطَاِكيُّ قَاِضي الثُّغُورِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْح -٣٢٨٢
ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ األَْوَزاِعيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ

َوَمَحا َسْهَمُه ِمْن الُْمْسِلِمنيَ َجدِِّه أَنَّ َرُجالً قََتلَ َعْبَدُه ُمَتَعمًِّدا فََجلََدُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِمئَةَ جَلَْدٍة َوَنفَاُه َسَنةً 
  بِِه َوأََمَرُه أَنْ يُْعِتَق َرقَبَةً َولَْم يُِقْدُه

اعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا إِْسَم -٣٢٨٣
ةَ َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحَنْينٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ الِْحْمِصيُّ َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي فَْرَو

ةَ َجلَْدٍة َوَنفَاهُ أُِتَي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِرُجلٍ قََتلَ َعْبَدُه ُمَتَعمًِّدا فََجلََدُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمئَ
  ةً َوَمَحا َسْهَمُه ِمْن الُْمْسِلِمَني َولَمْ ُيِقْدُه بِِهَسَن

شٍ َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّا -٣٢٨٤
َراِهيَم ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحَنْينٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن إِْب

  وسلم ِمثْلَُه
بِيِّ صلى اهللا عليه َوَعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّ -٣٢٨٥

  وسلم ِمثْلَ ذَِلَك
، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٣٢٨٦

لى اهللا عليه وسلم فََرَض َعلَى كُلِّ ُمسِْلمٍ قََتلَ َرُجالً ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أَْرَبَعةَ أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ ص



َعقْلِ  آالَِف ِدرَْهمٍ َوأَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َجَعلَ عَقْلَ أَْهلِ الِْكتَابِ ِمَن الَْيُهوِد َوالنَّصَاَرى نِْصِف
  الُْمْسِلمِني

ِد ، َحدَّثََنا أَُبو ا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْجْعَحدَّثََن -٣٢٨٧
  ِدَيةُ ُمْسِلمٍ كَْرزٍ الْقَُرِشيُّ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِدَيةُ ِذمِّيٍّ

  لَْم َيرْوُِه َعْن َناِفعٍ غَْيُر أَبِي كُْرزٍ َوُهَو َمْتُروٌك وَاْسُمُه َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الِْفْهرِيُّ
ثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ الُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّ -٣٢٨٨

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  الرَّْحَمنِ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيدٍ أَنَّ َرسُولَ
  َجَعلَ ِدَيةَ الُْمَعاَهِد كَِدَيةِ الُْمسِْلمِ

  َمْتُروُك الَْحِديِث ُعثَْمانُ ُهَو الَْوقَّاِصيُّ

َعْن َمْعَمٌر َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٣٢٨٩
ِمْن أَْهلِ الذِّمَِّة َعْمًدا فَُرِفَع إِلَى ُعثَْمانَ فَلَْم َيقُْتلُْه َوغَلَّظَ  الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُجالً ُمْسِلًما قََتلَ َرُجالً

  َعلَْيِه الدَِّيةَ مِثْلَ ِدَيةِ الُْمسِْلمِ
ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ِقَراَءةً َعلَْيِه َوأََنا أَْسَمعُ َحدَّثَكُْم ُبْندَاٌر ، َحدَّثََنا سَِعيُد  -٣٢٩٠

أَْرَبَعةَ آالٍَف َوالَْمُجوِسيِّ الَْحكَمِ قَالَ َزَعمَ َسِعيدُ ْبُن الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ جََعلَ ِدَيةَ الَْيُهوِديِّ َوالنَّصَْرانِيِّ 
  ثََماِن ِمئٍَة

ْن َسِعيٍد قَالَ الَ َولَْو شِئُْت لََسِمْعُتُه ِمْنُه َحدَّثَنِي ثَابٌِت الَْحدَّاُد فَلَِقيُت ثَابًِتا الَْحدَّاَد قَالَ سعيد قُلُْت لِلَْحكَمِ َسِمْعَتُه ِم
  فََحدَّثَنِي بِِه
ُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبُن قَْحطََبةَ ، َحدَّثََنا ُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى َوَحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْب -٣٢٩١

نِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر قَالَ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ثَابِتٍ الَْحدَّاِد َعْن َسِعيدِ ْب
  لَْمُجوِسيِّ ثََماِن ِمئٍَةِدَيةُ الَْيُهوِديِّ َوالنَّصَْرانِيِّ أَْرَبَعةُ آالٍَف َوا

ا زَاِئَدةُ َعْن َمْنُصورٍ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ السَّمَّاِك ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ، َحدَّثََن -٣٢٩٢
ُهَعْن ثَابٍِت أَبِي الِْمقَْدامِ َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن    ُعَمَر ِمثْلَ

أَْحَمدُ ْبُن أَبِي َناِفعٍ ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ثَابٍِت الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ التَّْغلَبِيُّ ، َحدَّثََنا -٣٢٩٣
ى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا َحدَّثََنا َعِفيُف ْبُن سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن ُموَس

  عليه وسلم الَ ُيْحِصُن الشِّرِكُ بِاللَِّه شَْيئًا
  َوِهَم َعِفيٌف ِفي َرفِْعِه َوالصحيح َمْوقُوٌف ِمْن قَْولِ اْبنِ ُعَمَر

، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخشَْيشٍ -٣٢٩٤
  ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َمْن أَْشَرَك بِاللَِّه فَلَْيَس بُِمْحَصنٍ

اُق ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا َدْعلٌَج ، َحدَّثََنا اْبُن ِشريَوِيْه ، َحدَّثََنا إِْسَح -٣٢٩٥
  َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَْشَرَك بِاللَِّه فَلَْيَس بُِمْحَصنٍ

  َواُب َمْوقُوٌفلَْم َيْرفَْعُه غَْيُر إِْسحَاَق َوُيقَالُ إِنَُّه َرَجَع َعْنُه وَالصَّ



ُن ُعدَْيسٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْب -٣٢٩٦
الَ ُشْعَبةُ فَلَِقيُت ُحَسْيَن ْبَن َمْيُموٍن فََحدَّثَنِي َعْن أَبِي ُيوُنُس ْبُن أَرْقََم َعْن ُشْعَبةَ َعنِ الَْحكَمِ َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َمْيُموٍن قَ

  الَْجنُوبِ قَالَ قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َمْن كَاَنْت لَُه ِذمَُّتَنا فََدُمُه كَدَِماِئنَا
اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِي الَْجنُوبِ َوأَُبو الَْجنُوبِ َضِعيفُ  َخالَفَُه أََبانُ ْبُن َتْغِلَب فَرََواُه َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َمْيُموٍن َعْن َعْبِد

  الَْحِديِث

َهيْثَمِ ْبنِ َخاِلٍد الطِّينِيُّ َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الُْجَنْيِد َوعَْبُد اِهللا ْبُن الْ -٣٢٩٧
ْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي مَْرَيَم َع: الَ ، قَا

سَأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن ذَِلَك فََنهَاُه طَلَْحةَ َعْن كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك أَنَُّه أََراَد أَنْ َيَتَزوَّجَ َيُهوِديَّةً أَْو َنْصرَانِيَّةً فَ
  َعْنَها َوقَالَ إِنََّها الَ ُتْحِصُنَك

  أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي مَْرَيمَ َضِعيٌف َوَعِليُّ ْبُن أَبِي طَلَْحةَ لَْم ُيْدرِْك كَعْبًا

اُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ َعْن رََباحِ ْبنِ ُعَبْيدِ اِهللا قال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسَح -٣٢٩٨
َف  ْبُن الْخَطَّابِ بِاثَْنْي َعَشَر أَلْأَخَْبرَنِي ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ أَنَُّه َسِمَع أََنًسا ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُجالً َيُهودِيا قُِتلَ ِغيلَةً فَقََضى ِفيِه ُعَمُر

  ِدْرَهمٍ

َرنِي عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ أَْخَب -٣٢٩٩
  َهٍد َمجُوِسيٍّ أَْو غَْيرِهِ الدَِّيةُ َواِفيَةٌَنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد يَأِْثُرُه َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ ِفي ِدَيِة كُلِّ ُمَعا

ِة الُْمْسِلمِ َوقَالَ قَالَ َوَحدَّثََنا َمْعَمٌر َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ ِدَيةُ الُْمَعاَهِد ِمثْلُ ِدَي -٣٣٠٠
  ذَِلَك َعِليٌّ أَْيضًا

النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيدِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٣٣٠١
  الُْمسَيَّبِ ،

اٌر وَالَْمْعِدنُ ُجَباٌر َوِفي الرِّكَازِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َيْبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْعْجَماُء جُْرُحَها ُجَباٌر َوالْبِئُْر جَُب
  الُْخُمُس فَقَالَ لَهُ السَّاِئلُ َيا أََبا ُمَحمٍَّد أََمَعُه أَُبو َسلََمةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ َمَعُه فَُهَو َمَعُه

َنا ُسفَْيانُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد وَأَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َشْيَبانَ ، َحدَّثَ -٣٣٠٢
  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

ا مَاِلٌك َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبَرَن -٣٣٠٣
دُ ْبُن َيحَْيى وَأَْحَمُد ْبنُ َبكْرٍ َحدَّثََني يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ

َمٌر َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعزَْيزٍ َحدَّثَنِي َسالََمةُ َعْن ُعقَْيلٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْع: َمْنُصورٍ ، قَاالَ 
 ْبنِ َعْبِد ا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللاَوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا لَْيثٌ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََن

َحدَّثََنا اللَّْيثُ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى َحدَّثَنِي َيزِيُد : الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَبِي َوُشَعْيبُ ْبُن اللَّْيِث ، قَاالَ 
ا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُبْرقَانَ ْبُن َعْبِد َربِِّه ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعنِ الزُّبَْيِديِّ َوَحدَّثََن



َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ  -َوقَالَ اْبُن جَُرْيجٍ أَخَْبرَنِي اْبُن شَِهابٍ َوقَالَ اللَّْيثُ َحدَّثَنِي اْبُن ِشهَابٍ  -كُلُُّهْم َعنِ الزُّْهرِيِّ 
 جَُباٌر وَالَْمْعِدنُ ُجَبارٌ َوأَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْعْجَماُء جَْرُحَها ُجبَاٌر َوالْبِئُْر

  َوِفي الرِّكَازِ الْخُُمُس
  ا َسلََمةَ ِفي اِإلْسَناِدإِالَّ أَنَّ الزَُّبْيِديَّ َوَجْعفََر ْبَن ُبْرقَانَ لَْم َيذْكَُرا أََب

ثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ َحدَّثَنِي َعمِّي َوَحدَّ -٣٣٠٤
ُن َوْهبٍ قَالَ أَْخَبرَنِي يُوُنُس َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعنِ اْبنِ الُْمَسيَّبِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أََْخبََرَنا اْب

ُء َجْرُحَها جَُباٌر وَالْبِئُْر َوُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْعْجَما
  ِدنُ ُجبَاٌر َوِفي الرِّكَازِ الُْخُمُسُجَباٌر َوالَْمْع

  قَالَ اْبُن شَِهابٍ وَالُْجبَاُر الَْهَدُر َوالَْعْجَماُء الَْبهِيمَةُ
  قَالَ أَُبو َبكْرٍ الَ أَْعلَُم أََحًدا ذَكََر ِفي إِسَْناِدِه ُعبَْيَد اِهللا ْبَن َعْبِد اِهللا غَْيَر ُيوُنَس ْبنِ يَزِيَد

ُسفَْيانَ ْبنِ  ُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ َعْنَحدَّثََنا َعْب -٣٣٠٥
   عليه وسلم الرِّْجلُ جَُباٌرُحَسْينٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا

َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثَ -٣٣٠٦
  الَْواسِِطيُّ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ بِإِْسنَاِدِه ِمثْلَُه

اِديثَُهْم خَالَفُوُه فَلَْم َيذْكُُروا ْم يَُتاَبعْ ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ َعلَى قَْوِله الرِّْجلُ ُجبَاٌر َوُهَو َوْهٌم َألنَّ الثِّقَاَت الَِّذيَن قَدَّْمَنا أََحلَ
حَمَُّد ْبُن ِسريِيَن ، وَُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد َوغَْيُرُهْم َعْن ذَِلَك وَكَذَِلَك َرَواهُ أَُبو َصاِلحٍ السَّمَّانُ َوعَْبُد الرَّْحَمنِ اَألعَْرُج ، َوُم

  أَبِي ُهَرْيَرةَ لَْم َيذْكُرُوا ِفيِه َوالرِّْجلُ ُجبَاٌر َوُهَو الَْمْحفُوظُ َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ

ْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّد َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا ُزَه -٣٣٠٧
 صلى َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا: أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، قَاالَ 

  وسلم النَّاُر ُجبَاٌراهللا عليه 
  قَالَ الرََّماِديُّ قَالَ عَْبُد الرَّزَّاقِ قَالَ َمْعَمٌر الَ أَُراُه إِالَّ َوْهًما

لٍ َيقُولُ َمَد ْبَن َحنَْبَحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الْقَاِسمِ الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا َحنَْبلُ ْبُن إِْسَحاَق قَالَ َسِمْعُت أََبا َعْبِد اِهللا أَْح -٣٣٠٨
  لَْيَس بَِشْيٍء لَْم َيكُْن ِفي الْكُُتبِ بَاِطلٌ لَْيَس ُهَو بَِصِحيحٍ، ِفي َحدِيِث َعْبِد الرَّزَّاقِ ِفي َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ النَّاُر جَُباٌر 

قَالَ َسِمْعتُ أَْحَمدَ ْبَن َحنَْبلٍ َيقُولُ أَْهلُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق إِْبَراهِيُم ْبُن َهانٍِئ -٣٣٠٩
  َوإِنََّما لُقَِّن َعْبُد الرَّزَّاقِ النَّاُر ُجَباٌر -َيْعنِي ِمثْلَ ذَِلكَ  -الَْيَمنِ َيكُْتُبونَ النَّاَر النَِّري َوَيكُْتُبونَ الْبِريَ 

ُت ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ َعْن ُسفَْيانُ َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الزَّيَّا -٣٣١٠
اٌر َوالرِّْجلُ ُجبَارٌ قَْيسٍ َعْن ُهَزْيلٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْمْعِدنُ جَُباٌر وَالْبِئُْر ُجبَاٌر َوالسَّاِئَمةُ ُجَب

  زِ الْخُُمُسَوِفي الرِّكَا

طَلَْحةَ َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٣٣١١
ْجَماُء ُجبَاٌر وَالَْمْعِدنُ جَُباٌر وَالْبِئُْر ُجبَاٌر َوالرِّْجلُ ُجبَارٌ الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْرَوانَ َعْن ُهزَْيلٍ َعْن َعْبِد اِهللا أَظُنُُّه َمْرفُوًعا قَالَ الَْع



  َوِفي الرِّكَازِ الْخُُمُس
ْبنِ  ْعَبةُ َعْن ُمَحمَِّدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفٌَر الْقَالَنِِسيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا ُش -٣٣١٢

الْبِئْرُ ُجبَاٌر َوالْمَْعِدنُ زَِياٍد َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدَّابَّةُ َجْرحَُها ُجبَاٌر وَالرِّْجلُ جَُباٌر َو
  ُجَباٌر َوِفي الرِّكَازِ الُْخُمُس

  بَاٌرلَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ غَْيُره قَْولَُه الرِّْجلُ ُج

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ َوأَْحَمدُ ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، قَاالَ  -٣٣١٣
قَةً ِللَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ َوقََعْت ِفي َحاِئِط قَْومٍ فَأَفَْسَدتْ َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن حََرامِ ْبنِ ُمحَيَِّصةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َنا

  ِة ِحفْظََها بِاللَّْيلِفَقََضى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى أَْهلِ اَألْموَالِ ِحفْظَ أَمَْواِلهِْم بِالنََّهارِ َوَعلَى أَْهلِ الْمَاِشَي
  الزَّجَّاُج َعْن َمْعَمرٍ فَلَْم َيقُوالَ َعْن أَبِيِه َخالَفَُه َوَهْيٌب َوأَُبو َمْسعُوٍد

 األَْوَزاِعيِّ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن سَُوْيٍد َعنِ -٣٣١٤
الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ أَنَّ َناقَةً لَِرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ َدَخلَْت حَاِئطًا فَأَفَْسَدْت ِفيِه فَقََضى  الزُّْهرِيِّ َعْن َحَرامِ ْبنِ ُمحَيَِّصةَ َعنِ

  لَِواِشيهِمْ بِاللَّْيَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى أَْهلِ الْحََواِئِط ِحفْظََها بِالنَّهَارِ َوَعلَى أَْهلِ الَْموَاِشي َما أَفَْسَدْت َم
  قَالَ ُيوُنُس َسِمَعُه الشَّاِفِعيُّ ِمْن أَيُّوَب َألنَُّه قَالَ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َحَرامٍ َعنِ الْبََراِء

ِعيُّ َعنِ الزُّهْرِيِّ َألْوَزاَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ، َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن سَُوْيٍد ، َحدَّثََنا ا -٣٣١٥
  َحاِئطًا فَذَكََر َنْحوَُه َعْن َحَرامِ ْبنِ ُمَحيَِّصةَ َعْن أَبِيِه إِنْ َشاَء اللَُّه َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ أَنَّ َناقَةً ِللَْبَراِء َدَخلَْت

ْيُرُه قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّمَاِديُّ َوغَ -٣٣١٦
ْت فَذَكََر َنْحَوُه َعنِ النَّبِيِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحَرامِ ْبنِ ُمَحيَِّصةَ َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ أَنَُّه كَاَنْت لَُه َناقَةٌ َضارَِيةٌ فَأَفَْسَد

  ه وسلم َوقَالَ َعْن َحَرامٍ َعنِ الْبََراِءصلى اهللا علي
  اَء كَاَنْت لَُه َناقَةٌَوَخالَفَُهَما الْفِْريَابِيُّ وَأَيُّوبُ ْبُن َخاِلٍد َوغَْيُرُهَما َعنِ اَألْوَزاِعيِّ فَقَالُوا َعْن َحَرامٍ إِنَّ الْبََر

ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمحْرِزٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٣١٧
 فَْسَدْت شَْيئًا فَقََضى َرسُولَُعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِعيَسى َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحَرامِ ْبنِ ُمَحيَِّصةَ َعنِ الَْبَراِء أَنَّ َناقَةً آللِ الْبََراِء أَ

  اِشيَُتُهْم بِاللَّْيلِاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ ِحفْظَ الثِّمَارِ َعلَى أَْهِلَها بِالنَّهَارِ َوَضمََّن أَْهلَ الْمَاِشَيِة َما أَفَْسَدْت َم

فَْيانُ بِإِْسَناِدِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا حَاجُِب ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلٌ ، َحدَّثََنا ُس -٣٣١٨
  عليه وسلم ِمثْلَُه َوقَالَ َعْن َحَرامٍ َعنِ الَْبَراِء أَنَّ َناقَةً لَُهْم

ُك ْبُن أََنسٍ ِلَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي رِجَالٌ ِمْن أَْهلِ الِْعلْمِ ِمنُْهْم َما -٣٣١٩
لَْت حَاِئطًا فَأَفَْسَدْت ِفيِه َوُيوُنُس ْبُن يَزِيَد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحَرامِ ْبنِ َسْعدِ ْبنِ ُمحَيَِّصةَ أَنَّ َناقَةً ِللْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ َدَخ

  هللا عليه وسلمفَكُلَِّم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ذَِلَك فَقََضى َرسُولُ اِهللا صلى ا

  َعلَى أَْهلِ الْحََواِئطِ ِحفْظََها بِالنََّهارِ َوأَنَّ َما أَفَْسَدِت الْمََواِشي بِاللَّْيلِ َضاِمٌن َعلَى أَْصحَابِهَا
  غَْيرِ رِوَاَيِة َعْبِد الرَّزَّاقِ َكَذَِلَك َروَاُه صَاِلحُ ْبُن كَْيَسانَ وَاللَّْيثُ ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق َوُعقَْيلٌ َوُشَعْيٌب َوَمْعَمٌر ِمْن
َناقَةً ِللَْبَراِء َوقَالَ قََتاَدةُ َعنِ َوقَالَ اْبُن ُعَيْيَنةَ َوسُفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ َوحََرامٍ َجِميًعا إِنَّ 



َوقَالَ اْبُن ُجرَْيجٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف أَنَّ َناقَةً ِللَْبَراءِ  الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َوْحَدُه
  قَالَُه َحجَّاٌج َوَعْبدُ الرَّزَّاقِ َعنُْه

َم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِي -٣٣٢٠
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ أَْخبََرنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن أَْزَهَر قَالَ رَأَْيُت َرُسولَ 

َعْن َمْنزِلِ َخاِلِد ْبنِ الَْولِيِد فَأُِتَي بَِسكَْرانَ قَالَ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ُحَنْينٍ َوُهَو يََتَخلَّلُ النَّاَس َيْسأَلُ
كْرٍ قَالَ ، ثُمَّ أُِتَي أَُبو َب، ِلَمْن ِعْنَدُه فََضَرُبوهُ بَِما ِفي أَْيدِيهِْم قَالَ َوَحثَى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَْيِه التُّرَاَب 

  بَِسكَْرانَ قَالَ فَتََوخَّى الَِّذي كَانَ ِمْن َضرْبِهِْم َيْومَِئٍذ فَضََرَب أَْرَبعَِني

اِلُد ْبُن الَْولِيِد إِلَى قَالَ الزُّهْرِيُّ ، ثُمَّ أَخَْبرَنِي ُحَمْيُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ َوَبَرةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ أَْرَسلَنِي َخ -٣٣٢١
َمَعُه ُمتَِّكؤونَ ِفي الَْمْسجِدِ  َمَر فَأََتْيُتُه َوَمَعُه ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف َوَعِليٌّ َوطَلَْحةُ َوالزُّبَْيُر َوُهْمُع

َوَيقُولُ إِنَّ النَّاَس قَِد اْنَهَمكُوا ِفي الَْخْمرِ وََتَحاقَرُوا  فَقُلُْت إِنَّ َخاِلدَ ْبَن الَْوِليِد أَْرَسلَنِي إِلَْيَك َوُهَو يَقَْرأُ َعلَْيَك السَّالََم
افْتََرى َوَعلَى الُْمفْتَرِي  الُْعقُوَبةَ ِفيِه فَقَالَ ُعَمُر ُهْم َهُؤالَِء ِعْنَدَك فََسلُْهْم فَقَالَ َعِليٌّ نَُراُه إِذَا َسكََر َهذَى َوإِذَا َهذَى

 بِالرَُّجلِ ُر أَْبِلغْ صَاِحَبَك َما قَالَ قَالَ فََجلََد َخاِلٌد ثََمانَِني َوجَلََد ُعَمُر ثََمانَِني قَالَ َوكَانَ ُعَمُر إِذَا أُِتَيثََماُنَني قَالَ فَقَالَ ُعَم
  َبعَِنيالضَِّعيِف الَِّذي كَاَنْت ِمْنُه الذَّلَّةُ ضََرَبُه أَْرَبِعَني قَالَ َوجَلََد ُعثَْمانُ أَْيًضا ثََمانَِني َوأَْر

َنا أَُساَمةُ ْبُن زَْيدٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثَ -٣٣٢٢
  فَذَكََر مِثْلَ ذَِلَك َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْزَهَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

بٍ أَْخبََرنِي عَْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن شَِها -٣٣٢٣
  الرَّْحَمنِ ْبُن أَْزَهَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ ذَِلَك

 ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٣٢٤
َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْزَهَر قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ صلى  ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم َوالزُّْهرِيُّ َعْن

إِلَْيِه فََضَربُوُه  اهللا عليه وسلم بِشَارِبٍ َيْوَم حَُنْينٍ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِللنَّاسِ قُوُموا إِلَْيِه فَقَاَم النَّاُس
  بِنَِعاِلهِْم
دَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَْعٍد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ قَالَ قََرأُْت ِفي ِكتَابِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َح -٣٣٢٥

نَّ َرسُولَ اِهللا صلى أَبِيِه أَ َخاِلي أَبِي َرَجاٍء َعْن ُعقَْيلٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ أَْخبََرُه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْزَهَر َعْن
عَاِلهِْم َوبَِما كَانَ ِفي اهللا عليه وسلم أُِتيَ بِشَارِبٍ َوُهَو بُِحَنْينٍ فََحثَى ِفي َوْجهِِه التُّرَاَب ، ثُمَّ أََمَر أَْصَحاَبُه فََضَرُبوهُ بِنِ

صلى اهللا عليه وسلم َوِتلْكَ ُسنَّةٌ ، ثُمَّ َجلََد أَُبو َبكْرٍ ِفي الَْخْمرِ أَْيِديهِْم حَتَّى قَالَ لَُهُم اْرفَُعوُه فََرفَُعوُه فَُتُوفَِّي َرسُولُ اِهللا 
 َجلََد ُعثَْمانُ الَْحدَّْينِ َجِميًعا أَْرَبِعَني ، ثُمَّ جَلََد ُعَمُر أَْرَبِعنيَ َصْدًرا ِمْن إِمَاَرِتِه ، ثُمَّ َجلََد ثَمَانَِني ِفي آِخرِ وِالََيِتِه ، ثُمَّ

  أَْرَبِعَني ، ثُمَّ أَثَْبَت ُمَعاوَِيةُ الَْجلَْد ثَمَانَِنيثََمانَِني َو
  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقِ ْبنِ ِدينَارٍ بِِمصَْر -٣٣٢٦

ثََنا سُفَْيانُ َعْن َعْبِد اَألْعلَى الثَّْعلَبِيِّ َعْن أَبِي َجِميلَةَ َعْن َعِليٍّ َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ، َحدَّ: َوالَْحَسُن ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ 
ِهيَ لَْم َتجِفَّ ِمْن َدِمَها وَلَْم أَنَّ َجارَِيةً ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َولََدْت ِمْن زًِنا قَالَ فَأَمََرنِي أَنْ أُقِيَم َعلَْيَها الَْحدَّ فَإِذَا 

دَّ َوقَالَ أَِقيُموا الُْحُدودَ ْر قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنََّها لَْم َتجِفَّ ِمْن َدِمَها وَلَْم َتطُْهْر قَالَ فَإِذَا طَهَُرْت فَأَِقْم َعلَْيَها الَْحَتطُْه



  َعلَى َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم
  طَْهَمانَ َوأَُبو َوِكيعٍ َعْن َعْبِد اَألْعلَى َتاَبَعُه شُْعَبةُ َوإِْسرَاِئيلُ َوَشرِيٌك وَإِْبَراِهيُم ْبُن

َنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َساَبقٍ ، َحدَّثَ -٣٣٢٧
َدةَ َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ خَطََب َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقَالَ َيا مَْعَشر النَّاُس اتَّقُوا إِْسَماعِيلُ السُّدِّيُّ َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْي

  اللََّه وَاْضرِبُوا

وسلم َبَغْت فَأَمََرنِي أَنْ  أَرِقَّاَءكُْم إِذَا َزَنْوا َمْن أُْحِصَن ِمنُْهْم َوَمْن لَْم ُيْحَصْن فَإِنَّ َولِيَدةً لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه
جَْعُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا أَْضرَِبَها قَالَ فَأََتيُْتَها فَإِذَا ِهيَ َحِديثَةُ َعْهٍد بِالنِّفَاسِ فََخِشيتُ أَنْ َتُموَت إِنْ أََنا َضرَْبُتَها فََر

ي َخِشيُت أَنْ َتُموَت إِنْ أََنا َضرَْبُتَها فَأََدُعَها َحتَّى َتْبَرأَ ، ثُمَّ أَضْرُِبَها عليه وسلم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقُلُْت َيا نَبِيَّ اِهللا إِنِّ
  قَالَ أَْحَسْنَت

ْبُن ُموَسى َعْن  ُعَبْيُد اِهللاَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ الزَُّبيْرِيُّ َو -٣٣٢٨
 صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوهُ إِسَْراِئيلَ َعنِ السُّدِّيِّ َعْن َسْعِد ْبنِ ُعبَْيَدةَ َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ َسِمْعُت َعِليا َعنِ النَّبِيِّ

  َوقَالَ فََوَدْعُتَها حَتَّى َتَماثَلَ وََتْشَتدَّ
ورِيُّ ُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيٍد َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُبَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْب -٣٣٢٩

  ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الصَّبَّاحِ ،

ُعَمَر َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن
 َوالَ ُيَعيِّْرَها فَإِنْ َعاَدْت صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َزَنْت أََمةُ أََحدِكُْم فَلَْيْجِلْدَها ، َوالَ ُيَعيِّرَْها فَإِنْ َعاَدْت فَلَْيْجِلْدَها ،

  ِمْن َشعَرٍ فَلَْيْجِلْدَها ، َوالَ ُيعَيِّْرَها فَإِنْ َعاَدْت ِفي الرَّابَِعِة فَلَْيبِْعَها َولَوْ بَِحْبلٍ ِمْن َشَعرٍ أَْو بَِضِفريٍ

َبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيحَْيى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ وَآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َحْن -٣٣٣٠
  لم بِِمثْلَُهْبُن َسِعيٍد اُألَموِيُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َسِعيِد َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس

ُن حَْربٍ َوَعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد َوَعْبُد الَْمِلِك الَْمْيُمونِيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا َحدَّثََناُه أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّمَاِديُّ َوَعِليُّ ْب -٣٣٣١
حَْوُه َولَمْ َيقُولُوا َعْن ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا َعْن َسعِيٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َن

  أَبِيِه

َسعِيٌد الَْمقُْبرِيُّ أَنَُّه َسِمعَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا أَْخَبرَنِي -٣٣٣٢
  أََبا هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

 َسِعيدٍ ُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ وَاْبُن ُنَمْيرٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْنَحدَّثََنا الُْحَسْي -٣٣٣٣
  ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلَك

دَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق َحدَّثَنِي َسعِيُد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َح -٣٣٣٤
دِكُْم فَلَْيضْرِْبَها ْبُن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َزَنْت أََمةُ أََح

إِنْ َعاَدِت الرَّابَِعةَ فَلَْيضْرِْبهَا  بِِكتَاَب اِهللا ، َوالَ ُيثَرِّْب َعلَْيَها ، ثُمَّ إِنْ َعاَدْت فَمِثْلُ ذَِلَك ، ثُمَّ إِنْ َعاَدْت فَِمثْلُ ذَِلَك ، ثُمَّ
  ِكَتاَب اِهللا ، ثُمَّ لَْيبِعَْها َولَْو بِحَْبلٍ ِمْن َشعْرٍ



ْتَبةَ َق قَالََ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَوَعنِ اْبنِ إِْسحَا -٣٣٣٥
  َعْن َزْيِد ْبنِ خَاِلٍد وَأَبِي هَُرْيَرةَ مِثْلَ ذَِلَك

سُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبرَنِي َعْبيدُ اِهللا ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُن -٣٣٣٦
ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َواللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد وَاْبُن َسْمَعانَ َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ َرُس

اٍت ، ثُمَّ قَالَ ِفي الثَّاِلثَةِ أََمةُ أََحِدكُْم فََتَبيََّن زَِناَها فَلَْيجِْلْدَها الَْحدَّ ، َوالَ يُثَرِّْب َعلَْيَها حَتَّى قَالَ ذَِلَك ثَالَثَ َمرَّ إِذَا َزَنْت
  أَوِ الرَّابَِعِة ، ثُمَّ لَْيبِْعَها َولَوْ بَِضِفريٍ ِمْن َشَعرٍ َوالضَِّفُري ُهَو الْحَْبلُ

ِعَراِك ْبنِ َماِلكٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َعْن َمكْحُولٍ َعْن -٣٣٣٧
  يضٍ ِمْن َشعَرٍَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلكَ إِالَّ أَنَُّه قَالَ َولَْو بَِنِق

  اللعان
ُبو الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َهاُرونَ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحجَّاجِ ْبنِ ُنذَْيرٍ أَ -٣٣٣٨

الزُّْهرِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  َعْبُد الرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ
َعانٌ وَلَْيَس َبْيَن الُْحرَّةِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْرَبَعةٌ لَْيَس َبْينَُهْم ِلَعانٌ لَْيَس َبْيَن الُْحرِّ وَاَألَمِة ِل

  ِلَعانٌ وَلَْيَس َبْيَن الُْمسِْلمِ َوالَْيُهوِديَِّة ِلَعانٌ َولَْيَس َبْيَن الُْمْسِلمِ َوالنَّصَْرانِيَّةِ ِلَعانٌ َوالْعَْبِد
  َمْتُروكُ الَْحِديِث، ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ُهَو الَْوقَّاِصيُّ 

فَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ قَُتْيَبةَ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الزَّْع -٣٣٣٩
ليه وسلم قَالَ أَْرَبٌع ِمَن َربِيَعةَ َعنِ اْبنِ َعطَاٍء َعْن أَبِيِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع

ةُ َتْحتَ الُْحرِّ وَالُْحرَّةُ َتْحتَ النَِّساِء الَ ُمالََعَنةَ َبْيَنُهنَّ النَّْصرَانِيَّةُ َتْحَت الُْمْسِلمِ َوالَْيُهوِديَّةُ َتْحَت الُْمْسِلمِ َواملَْملُوكَ
  الَْمْملُوِك

ا َوَتاَبَعهُ َيزِيُد ْبُن بَزِيعٍ َعْن َعطَاٍء َوُهَو َضِعيٌف أَْيًضا َوَهذَا ُعثَْمانُ ْبُن َعطَاٍء الُْخرَاسَانِيُّ َوُهَو ضَِعيُف الَْحِديثِ جِد ،
 َولَْم َيْرفََعاُه إِلَى النَّبِيِّ َوُروَِي َعنِ اَألْوَزاِعيِّ وَاْبنِ جَُرْيجٍ َوُهَما إَِماَماِن َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَْولَُه

  صلى اهللا عليه وسلم

ا إِْسَماعِيلُ ْبُن َسعِيٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُمحَمٍَّد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الَْعبَّاسِ الطَّبَرِيُّ ، َحدَّثََن -٣٣٤٠
و ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ أَرَْبٌع لَْيَس الِْكسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َهاُرونَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ وَاَألْوَزاِعيِّ َعْن َعْمرِ

  رَّةُ َتْحتَ الْعَْبِد َواَألَمةُ َتْحَت الْحُرَِّبْيَنُهنَّ َوَبْيَن أَْزوَاجِهِنَّ ِلَعانٌ الَْيُهوِديَّةُ َتْحَت الُْمْسِلمِ َوالنَّصَْرانِيَّةُ َتْحَت الُْمْسِلمِ وَالُْح

َعمَّاُر ْبُن  الرَُّهاوِيُّ الَْحَسُن ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي فَْرَوةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََناَحدَّثََنا  -٣٣٤١
ِه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه َمطَرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َعْمرٍو َعْن َزْيِد ْبنِ ُرفَْيعٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

  وسلم َبَعثَ َعتَّاَب ْبَن أَِسيٍد ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه
  َحمَّاُد ْبُن َعْمرٍو َوَعمَّاُر ْبُن َمطَرٍ َوزِيدُ ْبُن ُرفَْيعٍ ُضَعفَاُء

ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا قَُداَمةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َسْعدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -٣٣٤٢
بٍ كَانَ ُيَحدِّثُ َعْن ُعَمَر َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت ُمحَمََّد ْبَن ُمْسِلمِ ْبنِ شَِهابٍ َيزُْعُم أَنَّ قَبِيَصةَ ْبَن ذَُؤْي

ُر ْبُن جَلََد َرُجالً ِمئَةَ َجلَْدٍة َوقََع َعلَى َوِليَدةٍ لَُه َولَْم ُيطَلِّقَْها الَْعْبُد كَاَنْت َتْحَت الَْعْبِد َوقََضى ُعَم ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَُّه



تَّى إِذَا وُِلَد أَْنكََرُه فَأََمرَ بِِه الَْخطَّابِ ِفي َرُجلٍ أَْنكََر وَلًَدا ِمنِ امَْرأٍَة َوُهَو ِفي َبطْنَِها ، ثُمَّ اْعَتَرَف بِِه َوُهَو ِفي بَطْنَِها َح
  ُعَمُر فَُجِلَد ثََمانَِني َجلَْدةً ِلفِْرَيِتِه َعلَْيَها ، ثُمَّ أَلَْحَق بِِه َولَدَهَا

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِْسرَاِئيلَ ، -٣٣٤٣

يُب َحدا ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن أَبِي َحِصنيٍ َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسِعيٍد قَالَ قَالَ َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ الَ أَجُِد أََحًدا ُيِص َحدَّثََنا شَرِيُك
  لَْم َيُسنَّ ِفيِه َشْيئًاأُِقيُمُه َعلَْيِه فََيُموَت فَأََرى أَنْ أَِدَيُه إِالَّ َصاِحبَ الَْخْمرِ فَإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يُد ْبُن ُعفَْيرٍ َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب الَْعالَُّف َحدَّثَنِي سَِع -٣٣٤٤
ْيٍد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ الشُّرَّاَب كَانُوا ُيْضَرُبونَ ِفي َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن فُلَْيحِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ قَالَ َحدَّثَنِي ثَْوُر ْبُن َز

  وسلمَعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِاَألْيِدي َوالنَِّعالِ وَبِالِْعِصيِّ َحتَّى ُتوُفَِّي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه 

ِمنُْهْم ِفي َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَكَانَ أَُبو َبكْرٍ َيْجِلُدُهْم أَْرَبِعَني َحتَّى  فَكَانَ ِفي ِخالَفَِة أَبِي َبكْرٍ أَكْثََر
فَأُِمَر بِِه أَنْ  وَِّلَني َوقَْد َشرَِبُتُوفَِّي ، ثُمَّ كَان ُعَمُر ِمْن َبْعِدِه فََجلََدُهْم كَذَِلكَ أَْرَبِعَني حَتَّى أُِتَي بَِرُجلٍ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن اَأل
َدَك فَقَالَ لَُه إِنَّ اللََّه َيقُولُ ِفي ُيْجلََد فَقَالَ ِلمَ َتجِْلدُنِي َبيْنِي َوَبيَْنَك ِكتَاُب اِهللا فَقَالَ ُعَمُر َوأَيُّ ِكَتابِ اهللاِ َتجُِد أَنْ الَ أَْجِل

اآلَيةَ فَأََنا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت } جَُناٌح ِفيَما طَِعُموا لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{ِكَتابِِه 
الَْخْنَدَق وَالَْمَشاِهَد ، ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا ، ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسُنوا َشهِْدُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْدًرا َوأُُحًدا َو

 َعلَى املَُناِفِقْيَن َألنَّ أَالَ َتُردُّونَ َعلَْيِه َما َيقُولُ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ إِنَّ َهُؤالَِء اآليَاِت أُْنزِلَْن ُعذًْرا ِللماِضيَْن َوُحجَّةً فَقَالَ ُعَمُر
  ، ثُمَّ قََرأَ َحتَّى أَْنفَذَ اآلَيةَ اُألْخَرى اآلَيةَ} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر{اللََّه َتعَالَى َيقُولُ 

الَ ُعَمُر َصَدقَْت َماذَا َتَرْونَ فَإِنْ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت اآلَيةَ فَإِنَّ اللََّه قَْد َنَهاُه أَنْ َيشَْرَب الَْخْمَر فَقَ
إِذَا َسِكَر َهذَى وَإِذَا َهذَى افَْتَرى َوَعلَى الُْمفَْترِي ثََماُنونَ جَلَْدةً فَأََمَر بِِه ُعَمُر فَُجِلدَ قَالَ َعِليٌّ إِنَُّه إِذَا شَرَِب َسِكَر َو

  ثََمانَِني

ِشهَابٍ أَْخَبرَنِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَزْيزٍ َحدَّثَنِي َسالََمةُ َعْن ُعقَْيلٍ قَالَ اْبُن -٣٣٤٥
  السَّاِئبُ ْبُن َيزِيَد أَنَُّه َحَضَر ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيجِلد َرُجالً َوَجَد ِمْنُه رِيَح الَْخمْرِ

بٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي ُيوُنُس ْبُن يَزِيَد َواْبُن أَبِي ذِئْ -٣٣٤٦
  َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ يَزِيَد َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَُّه َجلََد َرُجالً َوَجَد ِمْنهُ رِيَح شََرابٍ الَْحدَّ َتاما

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن جَرِيرِ ْبنِ َجَبلَةَ ، -٣٣٤٧

َعاِمرٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ  دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َعْبِد الْوَاِحدِ اْبنِ أَِخي َحْزمٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُنَح
ي بِئْرٍ فَأُخْرَِجْت وَبَِها َرَمٌق فَِقيلَ َمْن قََتلَِك قَالَْت فُالَنٌ َيُهوِديا َمرَّ بَِجارَِيٍة َعلَْيَها ُحِليٌّ لََها فَأََخذَ ُحِليََّها وَأَلْقَاَها ِف

  الْيَُهوِديُّ فَاْنطُِلَق بِِه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَاْعَتَرَف فَأُِمرَ بِِه فَقُِتلَ

َسِعيدُ ْبُن َمْسُعوٍد أَُبو ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن ُشَمْيلٍ ،  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا -٣٣٤٨
ا فَقََتلََها بَِحَجرٍ فَجِيَء بَِها إِلَى َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن ِهَشامِ ْبنِ زَْيٍد َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ أَنَّ َيُهوِديا قََتلَ َجارَِيةً َعلَى أَْوَضاحٍ لََه



 ، ثُمَّ صلى اهللا عليه وسلم َوبَِها َرَمٌق فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَقََتلَِك فُالَنٌ فَأَشَاَرْت بِرَأِْسَها أَيْ الَ النَّبِيِّ
ْي نََعْم فَقََتلَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه قَالَ لََها أَقَتَلَِك فُالَنٌ فَأَشَاَرْت بِرَأِْسَها أَْي الَ ، ثُمَّ قَالَ لََها الثَّاِلثَةَ قَالَْت بَِرأْسَِها أَ

  وسلم َبْيَن َحجََرْينِ
ثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ، َحدَّ -٣٣٤٩

  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه إِالَّ أَنَّ قَتَاَدةَ قَالَ ِفي َحِديِثِه َواْعَتَرَف الَْيهُوِديُّ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ
اْبنِ ُجرَْيجٍ  َبكْرٍ َعنَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن  -٣٣٥٠

َعلَى َتَماِئَم لََها َورََمى بَِها ِفي َعْن َمْعَمرٍ َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُجالً ِمَن الَْيُهوِد قََتلَ َجارَِيةً ِمَن األَْنصَارِ 
  ه وسلم أَنْ يُْرَجَم َحتَّى َيمُوَت فَُرجَِمقَِليبٍ فََرَضَخ َرأَْسَها بِالِْحَجاَرِة فَأََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا علي

ُت اْبَن ُجرَْيجٍ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ َسِمْع -٣٣٥١
َنا فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَُجِلدَ الَْحدَّ ، ثُمَّ أُْخبَِر أَنَُّه قَْد كَانَ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُجالً َز

  أُْحِصَن فَأََمَر بِِه فَُرجَِم
، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َسِعيدِ ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ُعفَْيرٍ  -٣٣٥٢

ا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ اللَّْيثُ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََن
جٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ َرُجالً زََنى بِامَْرأٍَة فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ صلى َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْي

  اهللا عليه وسلم فَجُِلَد الَْحدَّ ، ثُمَّ أُْخبِرَ أَنَُّه أُْحِصَن فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَُرجَِم

ينِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا صَاِلحُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمِدَحدَّثََنا  -٣٣٥٣
ي َخالَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َسِعيِد ِهَشاُم ْبُن ُيوُسَف أَْخبََرنِي الْقَاِسمُ ْبُن فَيَّاضِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َجْنَدةَ قَالَ أَخَْبرَنِ

ُجُمَعِة إِذْ أََتاُه َرُجلٌ ْبنِ الُْمسَيَّبِ أَنَّهُ َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ َبْيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُبُ النَّاسَ َيْوَم الْ
ِكنَاَنةَ فََتَخطَّى النَّاسَ َحتَّى اقَْتَربَ إِلَْيِه فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا أَِقْم َعلَيَّ الَْحدَّ قَالَ  ِمْن َبنِي لَْيثِ ْبنِ َبكْرِ ْبنِ َعْبِد َمَناةَ ْبنِ

الَْحدَّ  ِهللا أَِقْم َعلَيَّفَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْجِلْس فَاْنَتهََرُه فََجلََس ، ثُمَّ قَاَم الثَّانَِيةَ فَقَالَ َيا َرسُولَ ا
، ثُمَّ قَاَم الرَابِعة فَقَالَ َيا فَقَالَ اْجِلْس فََجلََس ، ثُمَّ قَاَم الثَّاِلثَةَ فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا أَِقْم َعلَيَّ الَْحدَّ قَالَ اْجِلْس فَجَلََس 

َحَراًما فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم لِرِجَالٍ ِمْن أَْصَحابِهِ َرسُولَ اِهللا أَِقْم َعلَيَّ الَْحدَّ قَالَ َوَما َحدَُّك قَالَ أََتْيُت اْمَرأَةً 
يِْثيُّ َتَزوََّج فَقِيلَ َيا َرُسولَ اهللاِ ِفيُهْم َعِليٌّ َوَعبَّاٌس َوزِيدُ ْبُن َحارِثَةَ َوُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ اْنطَِلقُوا بِِه فَاجِْلُدوُه وَلَْم َيكُنِ اللَّ

بِيُّ صلى اهللا الَِّتي َخَبثَ بَِها فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ائُْتونِي بِِه َمْجلُوًدا فَلَمَّا أُِتيَ بِِه قَالَ لَُه النَّ أَالَ َتْجِلُد
لم إِلَيَْها فََدَعاَها فََسأَلََها عليه وسلم َمْن َصاِحبَُتَك قَالَ فُالََنةُ ِالمَْرأٍَة ِمْن َبنِي َبكْرٍ فَأَْرَسلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس

ِهِديَن فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى َعْن ذَِلَك فَقَالَْت كَذََب َواللَِّه َما أَْعرِفُُه وَإِنِّي ِممَّا قَالَ لََبرِيئَةٌ اللَُّه َعلَى َما أَقُولُ ِمَن الشَّا
فَإِنََّها ُتْنِكُر أَنْ َتكُونَ خَاَبثَْتَها فَإِنْ كَانَ لََك شَُهَداُء َجلَْدُتَها َوإِالَّ  اهللا عليه وسلم َمْن شَُهَداُؤَك َعلََى أَنََّك َخَبثَْت بَِها

  َجلْدَةًَجلَدُْتَك َحدَّ الْفِْرَيِة فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َما ِلي ُشَهَداُء فَأََمَر بِِه فَُجِلَد َحدَّ الِْفْرَيِة ثَمَانَِني 

 ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعلَى َعْن ُعَمَر ْبنِ ُصْبحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٣٥٤
هُ اَألِخَريةَ الَِّتي لَْم َيُحجَّ جََّتَعْن ُمقَاِتلِ ْبنِ َحيَّانَ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ أَنَُّه قَالَ لَمَّا َحجَّ ُعَمُر َح
ى النُُّسَك َوقَالَ لَُهْم َهلْ غَْيَرَها غُوِدَر َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني قَتِيالً ِفي بَنِي َواِدَعةَ فََبَعثَ إِلَْيهِْم ُعَمُر َوذَِلَك بَْعَد َما قََض



الَ فَاسَْتخَْرَج ِمنُْهْم َخْمِسَني َشْيًخا فَأَْدَخلَُهمُ الَْحطِيَم فَاسَْتْحلَفَُهْم بِاللَِّه َربِّ  َعِلْمُتْم ِلَهذَا الْقَِتيلِ قَاِتالً مِْنكُْم قَالَ الْقَْوُم
اِتالً فََحلَفُوا َوالَ َعِلْمُتْم لَُه قَ َهذَا الَْبْيتِ الْحََرامِ َوَربِّ َهذَا الَْبلَِد الَْحَرامِ َوَربِّ َهذَا الشَّْهرِ الَْحَرامِ أَنَّكُْم لَْم َتقُْتلُوُه ،
َيةً َوثُلُثًا فَقَالَ َرُجلٌ ِمنُْهْم ُيقَالُ لَهُ بِذَِلَك فَلَمَّا َحلَفُوا قَالَ أَدُّوا ِدَيَتُه ُمَغلَّظَةً ِفي أَْسَناِن اإلِبِلِ أَْو ِمَن الدَّنَانِريِ وَالدََّراِهمِ ِد

ي ِمْن َماِلي قَالَ الَ إِنََّما قََضْيُت َعلَْيكُْم بِقََضاِء َنبِيِّكُْم صلى اهللا عليه وسلم ِسَنانٌ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ أََما َتجْزِئنِي َيمِينِ
  فَأََخذُوا ِدَيَتُه َدَنانَِري ِدَيةً َوثُلُثَ ِديٍَة
  ُعَمُر ْبُن ُصْبحٍ َمْترُوُك الَْحِديِث

َحَسُن ْبُن َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا الْ -٣٣٥٥
ْرَبَعةَ  الَْيُهوِديِّ َوالنَّصَْرانِيِّ أََمْنُصوُر ْبُن الُْمْعَتِمرِ َعْن ثَابِتٍ ُيكَْنى أََبا الْمِقَْدامِ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ أَنَّ ُعَمَر َجَعلَ ِدَيةَ

  آالٍَف َوالَْمُجوِسيِّ ثََماِن ِمئٍَة
ثََنا شَرِيٌك َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَّدٍ َزْحَمَوْيِه ، َحدَّ -٣٣٥٦

َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ كَانَ ُعَمُر َيْجَعلُ ِدَيةَ الَْيُهوِديِّ َوالنَّصَْرانِيِّ أَْرَبَعةَ  ثَابِتٍ أَبِي الْمِقَْدامِ وََيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن
  آالٍَف أَْرَبَعةَ آالٍَف وَِدَيةَ الَْمجُوِسيِّ ثََمانِ ِمئٍَة

، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َداُور َعْن َخاِلدِ  َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّْندَِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ -٣٣٥٧
  يِذ َتْمرٍ فََجلَدَُهْبنِ ِدينَارٍ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أُِتيَ بَِرُجلٍ قَْد َسِكَر ِمْن َنبِ

ٍد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَّ -٣٣٥٨
امِرِيَّْينِ م ِدَيةَ الَْعأَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن أَبِي سَْعٍد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ جََعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

  ِدَيةَ الُْمْسِلمِ قَالَ أَُبو َبكْرٍ كَأَنَ كُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما ِدَيةَ املُسِْلمٍ كَانَ لَُهَما َعْهٌد
بِي الزَِّناِد َوَحدَّثََنا  أََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ أَْخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي اْبُن -٣٣٥٩

، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ كَاِملٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم 
َعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َجَعلَ ِدَيةَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الَْحارِِث َعْن َعْمرِو ْبنِ ُش

  أَْهلِ الِْكَتابِ نِْصَف ِدَيِة الُْمسِْلمِ
  َوقَالَ اْبُن َوْهبٍ ِدَيةَ الْكَاِفرِ ِمثْلَ نِْصِف ِدَيِة الُْمْسِلمِ

ُموَسى ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن رَاِشٍد َعْن ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن -٣٣٦٠
ْهلِ الِْكتَاَبْينِ ْبنِ ُموَسى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قََضى أَنَّ عَقْلَ أَ

  الُْمْسِلِمَني َوُهُم الَْيُهوُد َوالنََّصاَرى نِْصُف َعقْلِ
ْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ ُعَمُر ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا النَّ -٣٣٦١

َعْن الَِحقِ ْبنِ ُحَمْيٍد َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَُّه قَالَ ِدَيةُ الَْخطَِأ أَْخَماًسا  أَخَْبَرَنا سَِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ َعْن قََتاَدةَ
  اضٍِعْشُرونَ َجذََعةً َوِعْشُرونَ ِحقَّةً َوِعْشُرونَ َبنَاُت لَُبوٍن َوِعْشُرونَ َبُنو لَُبوٍن ذُكُوٌر َوِعْشُرونَ َبَناُت َمَخ

ْيَمانُ التَّْيِميُّ ا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا ُسلََحدَّثََن -٣٣٦٢
َنا َحْمَزةُ ْبُن َجْعفَرٍ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َوَحدَّثََنا َدْعلَجُ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثَ

أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد قَالَ ِدَيةُ الَْخطَأِ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانَ التَّْيِميُّ َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ 



ونَ ِحقَّةً َوِعْشُرونَ َجذََعةً َوِعْشُرونَ َبنَاُت َمَخاضٍ َوِعْشُرونَ َبنَاُت لَُبوٍن َوِعْشُرونَ َبُنو لَُبونٍ َخْمَسةُ أَْخمَاسٍ ِعْشُر
  ذُكُوٌر لَفْظُ َدْعلَجٍ

  َوقَْد ُروَِي َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا َنْحُو َهذَا، ََهذَا إِْسَنادٌ َحَسٌن َورَُواُتُه ثِقَاٌت 

، َعْن أَبِي ثََنا بِِه الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن ُسفَْيانَ َحدَّ -٣٣٦٣
  إِْسحَاَق َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا

يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا الُْمَحارِبِ -٣٣٦٤
لُ اهللاِ صلى اهللا عليه َحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن زَْيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َعْن ِخْشِف ْبنِ َماِلٍك َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قََضى َرُسو

تُ ي الَْخطَِأ ِمئَةً ِمَن اِإلبِلِ ِمنَْها ِعْشُرونَ ِحقَّةً َوِعْشُرونَ َجذََعةً َوِعْشُرونَ َبَناتُ لَُبوٍن َوِعْشُرونَ بََناوسلم ِفي الدَِّيِة ِف
  َمخَاضٍ َوِعْشُرونَ بَنِي َمَخاضٍ

ٍة أََحُدَها أَنَُّه ُمَخاِلفٌ ِلَما َروَاُه أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبنُ َهذَا َحدِيثٌ َضِعيٌف غَْيُر ثَابٍِت عِْنَد أَْهلِ الَْمْعرِفَِة بِالَْحِديِث ِمْن ُوُجوٍه ِعدَّ
َعلَْيُه َوأَُبو ُعَبْيَدةَ أَْعلَُم  َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد بِالسََّنِد َعن أَبِيِه بِالَسَندِ الصَِّحيحِ َعْنُه الَِّذي الَ َمطَْعَن ِفيِه ، َوالَ َتأْوِيلَ

ينِِه ِمْن أَنْ ذَْهبِِه َوفُْتيَاُه ِمْن ِخْشِف ْبنِ َماِلٍك َوُنظََراِئِه َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َمْسُعوٍد أَتْقَى لَِربِِّه وَأََشحُّ َعلَى ِدبَِحدِيِث أَبِيِه َوبَِم
هَُّم ِمثْلُُه َعلَى َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيْروَِي َعْن َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قََضى بِقََضاٍء َوُيفِْتَي ُهَو بِِخالَِفِه َهذَا الَ ُيَتَو

ا َولَْم َيْبلُْغنِي َعْنُه َمْسُعوٍد َوُهَو الْقَاِئلُ ِفي َمْسأَلٍَة َوَرَدْت َعلَْيِه لَْم َنْسَمْع ِفيَها ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َشْيئً
فَِمَن اِهللا َوَرُسوِلِه َوإِنْ َيكُْن َخطًٍَأ فَِمنِّي ، ثُمَّ َيْبلُُغُه بَْعَد ذَِلَك أَنَّ فُْتَياُه ِفيَها ِفيَها قَْولٌ أَقُولُ ِفيَها بِرَأْيِي فَإِنْ َيكُنْ َصوَاًبا 

َوافَقَِة  فَرَِح ِمثْلَُه ملَُوافََق قََضاَء َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِمثِْلَها فََرَآُه أَْصَحاُبُه فَرَِح عِْنَد ذَِلَك فََرًحا لَْم َيَرْوُه
ُه َيْروَِي َعْن َرسُولِ فُْتَياُه قََضاَء َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََمْن كَاَنْت َهِذهِ ِصفَُتُه َوَهِذا حَالُُه كَْيَف َيِصحُّ َعْنُه أَنَّ

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َشيْئًا وَُيَخاِلفَُه
ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه َما رََواُه َوِكيٌع َوعَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ َوغَْيُرُهَما َعْن  َوَيشَْهُد أَْيًضا ِلرِوَاَيِة أَبِي ُعَبْيَدةَ

  اسًاُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَُّه قَالَ ِدَيةُ الَْخطَأ أَْخَم

َعْن إِْبَراهِيمَ  َنا بِِه الْقَاِضي الَْمَحامِِليِّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنصُورٍَحدَّثَ -٣٣٦٥
َمةُ َعْنُه َسَواًء فََهِذِه الرِّوَاَيةُ َوإِنْ كَانَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ ِدَيةُ الَْخطَِأ أَْخَماًسا ، ثُمَّ فَسََّرَها كََما فَسَّرََها أَُبو ُعبَْيَدةَ َوَعلْقَ

 ذَِلَك َعْن أَخَْواِلِه َعلْقََمةَ َواَألسَْوِد ِفيَها إِْرَسالٌ فَإِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ ُهَو ِمْن أَْعلَمِ النَّاسِ بَِعْبدِ اِهللا َوبِرَأْيِِه َوبِفُْتَياُه قَْد أََخذَ
عُوٍد فَُهَو يَزِيَد َوغَْيرِِهْم ِمْن كَُبَراِء أَْصَحابِ عَْبِد اِهللا َوُهَو الْقَاِئلُ إِذَا قُلُْت لَكُْم قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َمْس َوَعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ

  َعْن َجَماَعٍة ِمْن أَْصَحابِِه َعْنُه وَإِذَا َسِمْعُتُه ِمْن َرُجلٍ وَاِحدٍ َسمَّْيُتُه لَكُْم
اْبنِ َمْسُعودٍ َو أَنَّ الَْخَبَر الَْمْرفُوَع الَِّذي ِفيِه ِذكُْر َبنِي الَْمخَاضِ الَ َنْعلَُمُه َروَاُه إِالَّ ِخْشُف ْبَن َماِلٍك َعنِ َوَوْجٌه آَخُر َوُه

مِ بِالَْحِديثِ الَ َيحَْتجُّونَ بَِخَبرٍ َينْفَرِدُ َوُهَو َرُجلٌ َمْجهُولٌ َولَمْ َيْروِ َعْنُه إِالَّ َزْيدُ ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ َحْرَملٍ الُْجشَِميُّ َوأَْهلُ الِْعلْ
  بِرِوَاَيِتِه َرُجلٌ غَْيُر َمْعرُوٍف

  اْسُم الَْجَهالَِة َواْرِتفَاُع اْسمَِوإِنََّما يَثُْبُت الَْعَملُ ِعْندَُهْم بِالَْخَبرِ إِذَا كَانَ َراوِيِه َعْدالً َمْشُهوًرا أَْو َرُجلٌ قَِد اْرَتفََع َعْنُه
ِة َوَصاَر ِحينَِئٍذ َمْعُروفًا فَأَمَّا َمْن الَْجهَالَِة َعْنُه أَنْ َيْروَِي َعْنُه َرُجالَِن فََصاِعًدا فَإِذَا كَانَ َهِذهِ ِصفََتُه اْرتَفََع َعْنُه اْسمُ الَْجهَالَ

  َخَبرِِه ذَِلَك حَتَّى ُيَواِفقَُه َعلَْيِه غَْيُرُه َواللَُّه أَْعلَُم لَْم َيْروِ َعْنُه إِالَّ َرُجلٌ وَاِحدٌ اْنفََرَد بَِخَبرٍ َوَجَب التََّوقُُّف َعْن



جَّاَج ْبَن أَْرطَاةَ َوالَْحجَّاُج َوَوْجٌه آَخُر َوُهَو أَنَّ خََبَر ِخْشفِ ْبنِ َماِلٍك الَ َنْعلَُم أََحًدا َروَاُه َعْن َزْيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َعْنُه غَْيُر َح
جَّاٌج الَ َيْسأَلُنِي تَّْدلِيسِ َوبِأَنَّهُ ُيَحدِّثُ َعَمْن لَْم َيلْقَُه وَلَْم َيسَْمْع ِمْنُه قَالَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيُر قَالَ لََنا َحَرُجلٌ َمْشهُوٌر بِال

َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ كُْنُت ِعْندَ  أََحٌد َعنِ الْخََبرِ َيعْنِي إِذَا َحدَّثُْتكُْم بَِشْيٍء ، فَالَ َتسْأَلُونِي َمْن أَْخبََرَك بِِه َوقَالَ
ْسَمْع ِمْن إِبَْراهِيَم ، َوالَ ِمَن الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َيْوًما فَأََمَر بَِغلْقِ الَْبابِ ، ثُمَّ قَالَ لَْم أَْسَمْع ِمَن الزُّهْرِيِّ َشْيئًا َولَْم أَ

 ِحًدا ، َوالَ ِمْن فُالٍَن ، َوالَ ِمْن فُالٍَن َحتَّى َعدَّ ِتسَْْعةَ َعَشَر أَْو بِْضَعةَ َعَشَر كُلُُّهْم قَْد رََوى َعْنُهالشَّْعبِيِّ إِالَّ َحِديثًا َوا
  الَْحجَّاُج ، ثُمَّ َزَعمَ َبْعَد رَِواَيِتِه َعْنُهْم أَنَُّه لَمْ َيلْقَُهْم وَلَْم َيْسَمْع ِمْنُهْم

فَاَك بِهِمْ ُه ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ وََيْحَيى ْبُن سَِعيٍد الْقَطَّانُ َوِعيَسى ْبُن يُوُنَس بَْعَد أَنْ جَالَسُوُه َوَخَبرُوُه َوكََوَتَرَك الرَِّواَيةَ َعْن
الََمُه فَذَكَرَ َشْيئًا أَْنكَْرُتُه فَلَمْ ِعلًْما بِالرِّجَالِ َونُْبالً قَالَ سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ َدَخلُْت َعلَى الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َوَسِمْعُت كَ
َعْنُه َشْيئًا وَلَْم أَْحِملْ أَْيًضا َعْن  أَْحِملْ َعْنُه َشْيئًا َوقَالَ َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ رَأَْيُت احلَجَّاَج ْبَن أَْرطَاةَ بَِمكَّةَ فَلَْم أَحِْملْ

َوقَالَ َيحَْيى ْبُن َمِعنيٍ َحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ الَ ُيحَْتجُّ بَِحِديِثِه َوقَالَ َعْبدُ اِهللا ْبُن إِْدرِيسَ  َرُجلٍ َعْنُه كَانَ ِعْنَدُه ُمْضطَرًِبا
َج َيقُولُ ْعُت الَْحجَّاَسِمْعُت الَْحجَّاجَ َيقُولُ الَ َينُْبلُ الرَُّجلُ حَتَّى َيَدَع الصَّالَةَ ِفي الَْجَماَعِة َوقَالَ ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َسِم

  ي ُحبُّ الَْمالِ وَالشََّرِفأَخُْرُج إِلَى الصَّالَِة ُيزَاِحُمنِي الَْحمَّالُونَ وَالَْبقَّالُونَ َوقَالَ َجرِيرٌ َسِمْعُت الَْحجَّاجَ َيقُولُ أَهْلَكَنِ

اجِ ْبنِ أَْرطَاةَ فَاْخَتلَفُوا َعلَْيِه ِفيِه فََرَواُه َعْبدُ َوَوْجٌه آَخُر َوُهَو أَنَّ َجَماَعةً ِمَن الثِّقَاِت َروَْوا َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْحجَّ
  ِحِد ْبُن زَِياٍدالرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحجَّاجٍ َعلَى اللَّفِْظ الَِّذي ذَكَْرَناُه َعْنُه َوَوافَقَُه َعلَى ذَِلَك َعْبُد الْوَا

َوُهَو ِمَن الثِّقَاِت فََرَواُه َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َزْيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َعْن ِخْشِف ْبنِ َماِلٍك قَالَ  َوَخالَفَُهَما َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد اَألَموِيُّ
ا َوِعْشُرونَ َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد َيقُولُ قََضى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْخطَِأ أَْخمَاًسا ِعْشُرونَ جِذَاًع

  نِي لَُبوٍنلَُبوٍن َوِعْشُرونَ َبنِي لَُبوٍن َوِعْشُرونَ َبنَاِت َمَخاضٍ َوِعْشُرونَ بَنِي َمخَاضٍ ذُكُورٍ فََجَعلَ َمكَانَ الِْحقَاقِ َب َبَناِت
اُر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد َحدَّثََنا بِذَِلكَ أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد اِهللا َوِكيلُ أَبِي َصْخَرةَ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد التَّمَّ -٣٣٦٦
  اَألَموِيُّ

قََضى َرُسولُ اهللاِ َوَرَواُه إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن زَْيِد ْبنِ ُجَبريٍ َعْن ِخْشفِ ْبنِ َماِلٍك َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد 
جِذَاًعا َوخُُمًسا ِحقَاقًا َوخُُمًسا بََناِت لَُبوٍن َوُخُمًسا َبَناِت َمخَاضٍ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِدَيِة الَْخطَِأ أَْخَماًسا ُخُمًسا 

  َعْبِد اِهللا َوُخُمًسا بَنِي لَُبوٍن ذُكُوًرا فََجَعلَ َمكَانَ بَنِي الَْمخَاضِ بَنِي اللَُّبوِن وََوافََق رَِواَيةَ أَبِي ُعَبْيَدةَ َعْن

ُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُرمَْيحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق الَْعَنزِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحدَّثََنا بِذَِلكَ أَْحَمدُ ْب -٣٣٦٧
اِلٍك الْجََنبِيُّ اِشمٍ أَُبو َمُحْجرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َورََواُه أَُبو ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيُر َوَحفُْص ْبُن ِغيَاٍث َوَعْمُرو ْبُن َه
َعْبِد اِهللا قَالَ َجَعلَ  َوأَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر كُلُُّهْم َعْن َحجَّاجٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد َعْن زَْيِد ْبنِ ُجَبريٍ َعْن ِخْشِف ْبنِ مَاِلٍك َعْن

  ذَا َولَمْ َيذْكُرُوا ِفيِه َتفِْسريَ اَألْخَماسَِرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِدَيةَ الَْخطَِأ أَْخَماًسا لَْم َيزِيُدوا َعلَى َه
 َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك الْجَْنبِيُّ -٣٣٦٨

َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر َجِميًعا َعْن َحجَّاجٍ َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد  الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو
ُمحَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبنِ طَْيفُورٍ  َحدَّثََناالصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، 
  دَّثََنا حَفٌْص وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ِمثْلَُه، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا الِْحمَّانِيُّ ، َح

اِئَدةَ َعْن َحجَّاجٍ فَاْخُتِلَف َعْنُه فََرَواُه َعْنُه ُسرَْيُج ْبُن يُوُنَس بِمَُوافَِقِة َعْبِد الرَّحِيمِ َوَعْبدِ َوَرَواُه َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َز



َعهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َمْن َتاَبالَْواِحِد ْبنِ زِيَاٍد َوخَالَفَُه أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ فََرَواُه َعْنُه بُِمَوافَقَِة أَبِي ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيرِ َو
  وسلم جََعلَ ِدَيةَ الْخَطَِأ أَْخمَاًسا لَْم ُيفَسِّْرهُا

ه وسلم َجَعلَ ِدَيةَ فَقَِد اْخَتلَفَِت الرَِّواَيةُ َعنِ الَْحجَّاجِ كََما تََرى فَُيْشبُِه أَنْ َيكُونَ الصَّحِيُح أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا علي
ِة أَبِي ِهَشامٍ َعْنُه اًسا كََما رََواُه أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوحَفٌْص وَأَُبو َماِلٍك الْجَْنبِيُّ وَأَُبو خَاِلٍد وَاْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ِفي رَِواَيالَْخطَِأ أَْخَم

  لَْيَس ِفيِه تَفِْسُري اَألْخمَاسِ ِالتِّفَاِقهِْم َعلَى ذَِلَك َوكَثَْرِة َعَدِدِهْم َوكُلُُّهمْ ِثقَاٌت
يِث النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوُيْشبُِه أَنْ َيكُونَ الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ ُربََّما كَانَ يُفَسُِّر اَألْخمَاَس بِرَأْيِِه َبْعَد فََراِغِه ِمْن َحِد

ِفيِه وَإِنََّما ُهَو ِمْن كَالَمِ الَْحجَّاجِ َوُيقَوِّي فََيَتَوهَُّم السَّاِمعُ أَنَّ ذَِلَك ِفي َحِديِث النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم وَلَْيَس ذَِلَك 
ذَكَْرَنا ِمْن أََحاِديثِهِْم أَنَّ َهذَا أَْيًضا اخِْتالَُف عَْبِد الَْواِحِد ْبنِ زَِياٍد َوَعْبِد الرَِّحيمِ َوَيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد اَألَموِيِّ َعْنُه ِفيَما 

شْرِيَن َبنِي لَُبوٍن َمكَانَ الِْحقَاقِ َوأَنَّ َعْبَد الْوَاِحِد َوعَْبَد الرَّحِيمِ َحِفظَا َعْنُه ِعشْرِيَن ِحقَّةً َيحَْيى ْبَن َسعِيٍد ِحفَظَ َعْنُه ِع
الصََّحاَبِة ِمَن  َماَعٍة ِمَنَمكَانَ بَنِي لَُبوٍن وَاللَُّه أَْعلَُم َوَوْجٌه آَخُر ُهَو أَنَُّه قَْد ُروَِي َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَعْن َج

 ِذكُْر بَنِي َمَخاضٍ إِالَّ ِفي الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ ِفي ِدَيِة الَْخطَِأ أَقَاوِيلُ ُمْخَتِلفَةٌ الَ َنْعلَُم رُوَِي َعْن أََحٍد ِمنُْهْم ِفي ذَِلَك
  َحِديِث ِخْشِف ْبنِ َماِلٍك َهذَا

عليه وسلم فََرَوى إِْسحَاُق ْبُن َيحَْيى ْبنِ الَْولِيِد ْبنِ ُعَباَدةَ َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت َعنِ  َوأَمَّا َما ُروَِي َعنِ النَّيبِّ صلى اهللا
كُورٍ رِيَن بَنِي لَُبوٍن ذُالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِدَيِة الْخَطَِأ ثَالَِثَني ِحقَّةً َوثَالَِثَني َجذََعةً َوِعْشرِيَن َبنَاِت لَُبوٍن َوِعْش

  َوَهذَا َحدِيثٌ ُمْرَسلٌ إِْسحَاُق ْبُن َيحَْيى لَمْ َيْسَمْع ِمْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت
بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َراِشٍد َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّ

  ةً َوَعْشٌر َبُنو لَُبوٍن ذُكُوٌرَمْن قُِتلَ َخطًَأُ فَِدَيُتُه ِمئَةٌ ِمَن اإلِبِلِ ثَالَثُونَ َبَناُت َمخَاضٍ وَثَالَثُونَ َبَناتُ لَُبوٍن وَثَالَثُونَ ِحقَّ قَالَ

ا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا بِِه الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََن -٣٣٦٩
  رَاِشٍد

ْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َوَهذَا أَْيًضا ِفيِه َمقَالٌ ِمْن َوْجَهْينِ أََحُدُهَما أَنَّ َعْمَرو ْبَن ُشَعْيبٍ لَْم ُيْخبِْر ِفيِه بَِسَماعِ أَبِيِه ِم
  ُمحَمََّد ْبَن رَاِشدٍ َضِعيٌف ِعْندَ أَْهلِ الَْحِديِث َوالَْوْجُه الثَّانِي أَنَّ

  َوُروَِي َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ِمثْلِ َما رََوَى إِْسحَاُق ْبُن َيحَْيى َعْن ُعَباَدةَ
وَثَالَثُونَ َبَناتُ لَُبوٍن َوِعْشُرونَ َبَناتُ  َوُروَِي َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َوزِيِد ْبنِ ثَابٍِت قَاالَ ِفي ِدَيةِ الَْخطَِأ ثَالَثُونَ ِحقَّةً

  َمخَاضٍ َوِعْشُرونَ َبُنو لَُبوٍن ذُكُوٌر
ِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ َحدَّثََنا بِذَِلَك ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا النَّْضُر َعْن َسِعي -٣٣٧٠
  ٍت قَاالَ ذَِلَكاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ َوَعْن َعْبِد َربِِّه َعْن أَبِي ِعيَاضٍ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َوزِيَد ْبَن ثَابَِعْن قََت

، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماعِيلَ -٣٣٧١
  الَْحجَّاُج َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت

ُرونَ َبنَاِت لَُبونٍ َوُروَِي َعْن َعِليٍّ قَالَ ِدَيةُ الَْخطَأ أَْربَاٌع خَْمٌس َوِعْشُرونَ َجذََعةً َوَخْمٌس َوِعْشُرونَ ِحقَّةً َوَخْمٌس َوِعْش
  ونَ َبَناِت َمخَاضٍَوَخْمٌس َوِعْشُر



َحمَّاٌد َعنِ  َحدَّثََنا بِِه َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا -٣٣٧٢
  الَْحجَّاجِ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ الْحَارِِث َعْن َعِليٍّ بِذَِلَك

  اُج َعنِ الشَّْعبِيِّ َوإِيَْراهِْيم النَّخِْعي ِمثْلَُهَوَعن الَْحجَّ -٣٣٧٣
ْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َع -٣٣٧٤

كَانَ َيقُولُ الدَِّيةُ ِفي الْخَطَِأ أَْرَباًعا خَْمٌس َوِعْشُرونَ ِحقَّةً َوخَْمٌس َوِعْشُرونَ َجذََعةً َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليٍّ أَنَُّه 
  َوَخْمٌس َوِعْشُرونَ بِْنَت لَُبوٍن َوَخْمٌس َوِعْشُرونَ بِْنَت َمَخاضٍ

ى ، َحدَّثََنا َبْهُز ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن رَاِشٍد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَس -٣٣٧٥
يه وسلم َمْن قََتلَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُموَسى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عل

 قُْتولِ فَإِنْ َشاؤوا قََتلُوا َوإِنْ َشاؤوا أََخذُوا الدَِّيةَ وَِهَي ثَالَثُونَ ِحقَّةً َوثَالَثُونَ َجذََعةً َوأَْرَبُعونَُمَتَعمًِّدا ُدِفَع إِلَى وَِليِّ الَْم
  َخِلفَةً َوَما َصالَحُوا َعلَْيِه فَُهَو لَُهْم َوذَِلَك لَتْشِديُد الَْعقْلِ

َماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن جَُناَدةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُحَسْينٍ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْس -٣٣٧٦
  ِقلُُه الَْعاِقلَةَُواِالعِْتَرافُ الَ َتْعَماِلٍك النََّخِعيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي السَّفَرِ َعْن َعاِمرٍ َعْن ُعَمَر قَالَ الَْعْمُد َوالْعَْبُد وَالصُّلُْح 

 َتْعِقلُ الَْعاِقلَةُ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا َسلٌْم ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمطَرٍِّف َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ الَ -٣٣٧٧
  َعْبًدا ، َوالَ َعْمًدا ، َوالَ صُلًْحا ، َوالَ اْعتَِرافًا

َحدَّثََنا عَْبُد يُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمَّدٍ الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِل -٣٣٧٨
نَاَدةَ ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ اِهللا ْبُن َوْهبٍ َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َنْبَهانَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َرَجاِء ْبنِ َحْيَوةَ َعْن ُج

  الصَّاِمِت أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َتْجَعلُوا َعلَى الَْعاِقلَِة ِمْن ِدَيِة الُْمْعتَرِِف َشيْئًا
ُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْب -٣٣٧٩

السَّاِئَمةُ ُجبَاٌر َوِفي قَْيسٍ َعْن ُهَزْيلِ ْبنِ شَُرْحبِيلَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْمْعِدنُ جَُباٌر وَالْبِئُْر ُجبَاٌر َو
  ْجلُ جَُباٌر َيعْنِي رِْجلَ الدَّابَِّة َيقُولُ َهَدٌرالرِّكَازِ الْخُُمُس وَالرِّ

ْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َم -٣٣٨٠
  ُسفَْيانُ بِإِْسنَاِدِه ِمثْلَُه

ْبُن َجْعفَرٍ ، َنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثَ -٣٣٨١
  ُمْرَسلٌَحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن أَبِي قَْيسٍ َعْن ُهَزْيلٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الرِّْجلُ ُجبَاٌر 

َنا قَْيٌس َحدَّثَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَ -٣٣٨٢
  بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهالرَّْحَمنِ ْبُن ثَْرَوانَ َعْن ُهزَْيلِ ْبنِ شَُرْحبِيلَ َعْن َعْبِد اِهللا َعنِ النَّ

لَْعوَّامِ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن ا -٣٣٨٣
  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الرِّْجلُ جَُباٌرُحَسْينٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، 

َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثَ -٣٣٨٤
  َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد ِمثْلَُه الَْواسِِطيُّ

يُوُنُس َوَمْعَمٌر وَاْبُن ُجرَْيجٍ لَْم َيرْوِِه غَْيُر ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ َوخَالَفَُه الْحُفَّاظُ َعنِ الزُّهْرِيِّ ِمْنُهْم مَاِلٌك وَاْبُن ُعَيْيَنةَ َو



 ُجَبارٌ ْبُن سَْعٍد َوغَْيُرُهْم كُلُُّهْم َروَْوُه َعنِ الزُّْهرِيِّ فَقَالُوا الَْعْجَماُء ُجَباٌر َوالْبِئُْر جَُباٌر وَالَْمْعِدنُ َوالزُّبَْيِديُّ َوُعقَْيلٌ وَلَْيثُ
  َولَْم َيذْكُرُوا الرِّْجلَ َوُهَو الصَّوَاُب

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن زَْنجََوْيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َنْصرٍ التَّمَّاُر َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الزَّْعفَرَانِيُّ ،  -٣٣٨٥
 التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو ُجَزىٍّ َعنُِجَزىٍّ َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َنْصرٍ 

ْن أَْوقََف َدابَّةً ِفي السَّرِيِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َم
  َضامٌِن َسبِيلٍ ِمْن ُسُبلِ الُْمْسِلِمَني أَْو ِفي سُوقٍ ِمْن أَْسَواقِهِْم فََوِطئَْت بَِيٍد أَوْ رِْجلٍ فَُهَو

َناِفعٍ ، َحدَّثََنا َخاِلدُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن  -٣٣٨٦
مِّ ُسلَْيَمانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْعَملَ أََبا ْبُن إِلْيَاَس َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َعنِ الشِّفَاِء أُ

بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َجْهمِ ْبَن غَانِمٍ َعلَى الَْمغَانِمِ َيْوَم ُحَنْينٍ فَأَصَاَب َرُجالً بِقَْوِسِه فََشجَُّه ُمَنقِّلَةً فَقََضى ِفيِه النَّ
  بِخَْمَس َعْشَرةَ فَرِيضَةً

 ، َحدَّثََنا ُحَصْيٌن دَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحِصنيٍ َعْبدُ اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ يُوُنَس ، َحدَّثََنا َعْبثٌَرَح -٣٣٨٧
قَطََع رِْجلَُه ، ثُمَّ أُِتَي بِِه الثَّاِلثَةَ قَْد سََرقَ َعْن َعاِمرٍ قَالَ أُِتَي َعِليٌّ بِسَارِقٍ قَْد سََرَق فَقَطََع َيَدُه ، ثُمَّ أُِتيَ بِِه قَْد سََرَق فَ

  فَأََمَر بِِه إِلَى السِّْجنِ َوقَالَ َدُعوا لَُه رِْجلَه َيْمِشي َعلَْيَها وََيَده َيأْكُلُ بَِها وََيْستَْنجِي بِهَا
اسِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّ -٣٣٨٨

رُِق قَطَْعُت َيَدهُ الُْيمَْنى فَإِنْ َعْن أَبِي َحنِيفَةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمرَّةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسِلَمةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ إِذَا سََرَق السَّا
  َر ِمثْلَُهْعُت رِْجلَُه الُْيْسَرى فَإِنْ َعاَد ُضمَِّن السِّْجَن حَتَّى ُيْحِدثَ َخيًْرا إِنِّي َألسَْتْحيِي أَنْ أََدَعُه ، ثُمَّ ذَكََعاَد قَطَ

َيْحَيى الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َسِعيٍد الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ  -٣٣٨٩
ْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا قَالَ أُِتَي ُمَحمَُّد ْبُن يَزِيدَ ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َع

َدُه ، ثُمَّ أُِتَي بِِه قَْد سََرَق فَقَطََع رِْجلَُه ، ثُمَّ أُِتَي بِِه قَدْ سََرَق فَقَطََع َيَدهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِسارِقٍ فَقَطََع َي
  ، ثُمَّ أُِتَي بِِه قَدْ سََرَق فَقَطََع رِْجلَُه ، ثُمَّ أُِتَي بِِه قَْد سََرَق فَأََمَر بِِه فَقُِتلَ

ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َعمِّي الْقَاِسُم ، َحدَّثََنا َعاِئذُ ْبُن َحبِيبٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ  َحدَّثََنا اْبُن الصَّوَّاِف ، َحدَّثََنا -٣٣٩٠
  ُعْرَوةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُه

ثََنا اَألْبَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن خَُرْيمٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٣٣٩١
  ِهَشاُم بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه

، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َسِعيدٍ أَخَْبَرَنا الَْواِقِديُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ -٣٣٩٢
َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا  -أَُراهُ  -َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ َعْن َخاِلِد ْبنِ َسلََمةَ 

  فَإِنْ َعاَد فَاقْطَُعوا رِْجلَُه فَإِنْ َعاَد فَاقْطَُعوا َيَدُه فَإِنْ َعاَد فَاقْطَُعوا رِْجلَُهسََرَق السَّارُِق فَاقْطَُعوا َيَدُه 
  كَذَا قَالَ َخاِلُد ْبُن َسلََمةَ َوقَالَ غَْيُرُه َعْن َخاِلِه الْحَارِِث َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ

الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَْخَبرََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد الَْحذَّاُء  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد -٣٣٩٣
  َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َشهِْدُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَطََع بَْعَد َيٍد َورِْجلٍ َيدًا



 الْهِزَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ُمطَرٍِّف َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ َجاَء َرُجالَِن َحدَّثََنا أَُبو َرْوقٍ -٣٣٩٤
َر بَْعَد ذَِلَك فَقَاالَ ُهَو َهذَا آَخبَِرُجلٍ إِلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فََشهَِدا َعلَْيِه بِالسَّرِقَِة فَقَطََعُه ، ثُمَّ َجاَءا بِ
  كَُما َتَعمَّْدُتَما لَقَطَْعُتكُمَاغَلَطَْنا بِاَألوَّلِ فَلَْم َيقَْبلْ َشَهاَدَتُهَما َعلَى اآلَخرِ َوغَرََّمُهَما ِدَيةَ األَوَّلِ َوقَالَ لَْو أَْعلَُم أَنَّ

حَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا املُفَضَّلُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَ -٣٣٩٥
 ْوٍف قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللافََضالَةَ َعْن ُيوُنَس ْبنِ َيزِيَد َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم َحدَّثَنِي أَِخي الِْمسَْوُر َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َع

  صلى اهللا عليه وسلم الَ غُْرَم َعلَى السَّارِقِ َيعْنِيِ إِذَا أُِقيَم َعلَْيِه الَْحدُّ

: أَُبو صَاِلحٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُعفَْيرٍ َو -٣٣٩٦
َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  ُمفَضَّلُ ْبُن فََضالَةَ َعْن ُيوُنَس ْبنِ يَزِيَد َعْن َسْعدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم َعْن أَِخيِه ِمْسَورِ ْبنِ إِبَْراهِيَم َعْن َحدَّثََنا

  َعْوٍف قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ غُْرَم َعلَى السَّارِقِ بَْعَد قَطْعِ َيِمينِِه
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَِعيٍد الْبَزَّاُز َوعَْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ْبنِ ثَابٍِت ، قَاالَ  -٣٣٩٧

فَضَالَةَ َعْن ُيوُنَس ْبنِ َيزِيَد َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراهِيمَ  الَْمِلِك ْبنِ َزْنجََوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الْغَفَّارِ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ْبُن
ارِقُ إِذَا أُِقيَم َعلَْيِه َعْن أَِخيِه الِْمسَْورِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُيَغرَُّم السَّ

  الَْحدُّ

ا ُمفَضَّلُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ َعْبُد الَْغفَّارِ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٣٩٨
  لسَّارِقِْبُن فََضالَةَ َعْن ُيوُنسَ ْبنِ َيزِيَد َعْن َسِعيِد ْبنِ إِبَْراِهيَم ِقصَّةَ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ِفي ا
  نِي أَْو قَالَ ِفي ِكتَابِيقَالَ أَُبو َصاِلحٍ قُلُْت ِللُْمفَضَّلِ َيا أََبا ُمَعاوَِيةَ إِنََّما ُهَو َسْعُد ْبُن إِبَْراِهيَم فَقَالَ َهكَذَا َحدَّثَ

  ْحَمنِ ْبَن َعْوٍف َوإِنْ َصحَّ إِْسَناُدُه كَانَ ُمْرَسالًَسِعيُد ْبُن إِبَْراِهيَم َمْجهُولٌ َوالِْمْسَوُر ْبُن إِبَْراِهيمَ لَْم ُيْدرِْك َعْبَد الرَّ

ُن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َجعْفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الَْخْندَِقيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْب -٣٣٩٩
لِ ْبنِ فََضالَةَ َعْن ُيوُنَس ْبنِ يَزِيَد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراهِيَم َعنِ الِْمسَْورِ ْبنِ إِْسحَاُق ْبُن الْفُرَاِت َعنِ الُْمفَضَّ

  لَْيِهلَ الَ غُْرَم َعَمْخَرَمةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِسارِقٍ فَأََمَر بِقَطِْعِه َوقَا
  َهذَا َوْهٌم ِمْن ُوُجوٍه ِعدٍَّة

ارِ ْبُن َداُودَ أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَحَْمَد ْبنِ السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّ -٣٤٠٠
َعْن َسِعيِد ْبنِ إِْبَراهِيَم َعْن أَِخيِه الِْمسَْورِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَنَّ  َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ْبُن فََضالَةَ َعْن ُيوُنَس

  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُيَغرَُّم السَّارُِق إِذَا أُِقيَم َعلَْيِه الَْحدُّ
  ُن إِبَْراهِيَم فَقَالَ َهكَذَا ِفي ِكتَابِي أَْو َهكَذَا قَالَ الشَّكُّ ِمْن أَبِي َصاِلحٍقَالَ أَُبو َصاِلحٍ قُلُْت ِللُْمفَضَّلِ إِنََّما ُهَو سَْعُد ْب

ةَ َعْن أَيُّوَب َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّ -٣٤٠١
  أَنَّ َرُجالً أَقْطََع الَْيِد َوالرِّْجلِ نََزلَ َعلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ

َيةَ ظَاِلًما قَالَ فَقَالَ لَُه أَُبو َبكْرٍ فَكَانَ ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ فَقَالَ لَُه أَُبو َبكْرٍ َما لَْيلَُك بِلَْيلِ َسارِقٍ َمْن قَطََعَك قَالَ َيْعلَى ْبُن أُُم
ولُ اللَُّهمَّ أَظْهِْر َعلَيَّ َصاِحَبُه ُتَبنَّ إِلَْيِه َوَتَوعََّدُه فَبَْيَنَما ُهْم كَذَِلَك إِذْ فَقَدُوا ُحِليا َألْسَماَء بِْنِت ُعمَْيسٍ قَالَ فَجََعلَ َيقَُألكْ

أَُبو َبكْرٍ وَاللَِّه لَِغرَُّتهُ بِاللَِّه كَانَ أََشدَّ َعلَيَّ ِممَّا َصَنعَ  قَالَ فَُوجَِد ِعْندَ َصاِئغٍ فَأُلْجِئَ حَتَّى أُلْجِئَ إِلَى اَألقْطَعِ قَالَ فَقَالَ
  اقْطَُعوا رِْجلَُه فَقَالَ ُعَمُر َبلْ َنقْطَُع َيَدُه كََما قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ دُوَنَك



إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ أَْخبََرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َعْن أَيُّوَب  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا -٣٤٠٢
  وَع الَْيِد قَْبلَ ذَِلَكَعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِنََّما قَطََع أَُبو َبكْرٍ رِْجلَ الَِّذي قَطََع َيْعلَى ْبُن أَُميَّةَ َوكَانَ َمقْطُ

نِ الزُّْهرِيِّ ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعَحدَّثََنا  -٣٤٠٣
َحتَّى بََعثَ َساِعًيا أَْو قَالَ سَرِيَّةً فَقَالَ  َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُجلٌ أَْسَوُد َيأِْتي أََبا َبكْرٍ فَُيْدنِيِه َوُيقْرِئُهُ الْقُْرآنَ

ْنُه إِالَّ قَلِيالً حَتَّى َجاَء قَْد قُِطَعْت أَْرِسلْنِي َمَعُه فَقَالَ َبلْ َتْمكُثُ عِْنَدَنا فَأََبى فَأَْرَسلَُه َمَعُه َواْستَْوَصاُه بِهِ َخيًْرا فَلَْم َيْغُبْر َع
ُه فَرِيَضةً كْرٍ فَاَضْت َعْينَاُه فَقَالَ َما شَأُْنَك فَقَالَ َما زِْدُت َعلَى أَنَُّه كَانَ ُيَولِّينِي َشْيئًا ِمْن َعَمِلِه فَُخْنُتَيُدُه فَلَمَّا َرآُه أَُبو َب

وَاللَِّه لَِئْن كُْنَت َصاِدقًا  َواِحَدةً فَقَطََع َيِدي فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َتجُِدونَ الَِّذي قَطََع َهذَا َيُخونُ أَكْثََر ِمْن ِعشْرِيَن فَرِيَضةً
 َيقُوُم بِاللَّْيلِ فََيقَْرأُ فَإِذَا َسِمَع أَُبو ُألِقيَدنََّك ِمْنُه قَالَ ، ثُمَّ أَْدَناُه وَلَْم ُيَحوِّلْ مَْنزِلََتهُ الَِّتي كَاَنتْ لَُه ِمْنُه قَالَ فَكَانَ الرَُّجلُ

كْرٍ قَطََع َهذَا قَالَ فَلَْم َيْغُبرْ إِالَّ قَِليالً َحتَّى فَقََد آلُ أَبِي َبكْرٍ ُحِليا لَُهْم َوَمَتاًعا فَقَالَ أَُبو َبَبكْرٍ َصْوَتُه قَالَ َيا لَلَِّه لَِرُجلٍ 
َعْت فَقَالَ اللَُّهمَّ أَظْهِْر َعلَيَّ َمْن طََرَق الَْحيَّ اللَّْيلَةَ فَقَاَم اَألقْطَُع فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ َوَرفََع َيَدُه الصَّحِيَحةَ وَاُألخَْرى الَِّتي قُِط

قَالَ فََما  -َوكَانَ َمْعَمٌر ُربََّما قَالَ اللَُّهمَّ أَظْهِْر َعلَيَّ َمْن َسَرَق أَْهلَ َهذَا الَْبْيِت الصَّاِلِحَني  -َسَرقَُهْم أَْو َنْحَو َهذَا 
  ْنَدُه فَقَالَ لَهُ أَُبو َبكْرٍ َوْيلَكَ إِنََّك لَقَِليلُ الِْعلْمِ بِاللَِّه فَأََمَر بِِه فَقُِطَعْت رِْجلُُهانَْتَصَف النَّهَاُر حَتَّى َعثَُروا َعلَى الَْمَتاعِ ِع

ُه ِمَن اللَّْيلِ كْرٍ صَْوَتقَالَ َمْعَمٌر َوأَْخبََرنِي أَيُّوُب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َنْحَوهُ إِالَّ أَنَُّه قَالَ كَانَ إِذَا َسِمَع أَُبو َب -٣٤٠٤
  قَالَ َما لَْيلَُك بِلَْيلِ سَارِقٍ

َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاءِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ -٣٤٠٥
  شَْهُد لََرأَْيُت ُعَمَر قَطََع رِْجلَ َرُجلٍ َبْعَد َيٍد َوَرُجلٍ َسَرقَ الثَّاِلثَةََعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَ

َعْن ِعيَسى َعنِ  َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، -٣٤٠٦
  ْبِد اِهللا أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَطََع ِفي ِقيَمِة َخْمَسِة الَدَراِهَمالشَّْعبِيِّ َعْن َع

ْحَمنِ َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّ -٣٤٠٧
  ْبنِ أَبِي َعزَّةَ بَِهذَاَعْن ِعيَسى 
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -َوكَانَ َحاِفظًا  -َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ الْفَالَّسُ  -٣٤٠٨

َعْن قََتاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر قَالَ الَ ُتقْطَُع  ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعرُوَبةَ
  الَْخْمُس إِالَّ ِفي َخْمسٍ

ٌم َعْن َحدَّثََنا ُهَشْي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ الْفَالَُّس ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، -٣٤٠٩
  سٍَمْنُصورِ ْبنِ َزاذَانَ َعْن قََتاَدةَ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن ُعَمَر قَالَ الَ ُتقْطَُع الْخَْمُس إِالَّ ِفي خَْم

حَْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهالَلٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ الْفَالَُّس ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن -٣٤١٠
   الَدَراِهَمالرَّاِسبِيُّ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَطََع ِفي َشْيٍء ِقيَمُتُه َخْمَسةُ

َنسٍ َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ فَلَِقيُت ِهَشاًما الدَّْسَتوَاِئيَّ قَالَ أَُبو ِهالَلٍ فَقَالُوا ِلي إِنَّ اْبَن أَبِي َعرُوَبةَ َيقُولُ ُهَو َعْن أَ
لَْم َيكُْن َعْن أََنسٍ فَذَكَْرُت لَُه ذَِلَك فَقَالَ ُهَو َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَُبو ِهالَلٍ فَإِنْ 

  وسلم فَُهَو َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْو َعْن أَبِي َبكْرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه



 اْبَن ُجرَْيجٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ َسِمْعُت -٣٤١١
َجابِرٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى الَْخاِئنِ ، َوالَ َعلَى الُْمْخَتِلسِ ،  ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن

  َوالَ الُْمنَْتهِبِ قَطٌْع

لزُّْهرِيِّ َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ ا -٣٤١٢
 الُْمْؤِمنَِني اقْطَْع َهذَا قَالَ َيزِيَد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو الَْحْضَرِميِّ قَالَ أََتْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ بُِغالَمٍ ِلي فَقُلُْت َيا أَِمَري

  ِستَِّني ِدْرَهًما فَقَالَ َخاِدُمكُْم سََرَق َمَتاَعكُْم الَ قَطَْع َعلَْيِه َوَما َشأُْنُه قُلُْت سََرَق ِمْرآةً ِالمَْرأَِتي خَْيٌر ِمْن
ْيجٍ ، َحدَّثََنا سَْعُد ْبنُ َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن جَُر -٣٤١٣

عليه وسلم حَْيى ْبنِ َسعِيٍد أَنَّ َعْمَرةَ بِْنَت َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثَْتُه َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ صلى اهللا َسِعيٍد أَُخو َي
  َيقُولُ إِنَّ كَْسَر َعظْمِ الْمَيِِّت َمْيًتا مِثْلُ كَْسرِهِ َحيا ِفي اإلِثْمِ

 اعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اْبُنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَم -٣٤١٤
َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها  ةَُجرَْيجٍ وََداُوُد ْبُن قَْيسٍ وَأَُبو َبكْرِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َسْعدِ ْبنِ َسِعيٍد أَِخي َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َعْمَر

  اإلِثْمَِسِمَعْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ كَْسَر َعظْمِ الُْمْسِلمِ َمْيًتا مِثْلُ كَْسرِهِ َحيا يَْعنِي ِفي 
نِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر ْبُن َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن ُموَسى ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا الُْحَنْي -٣٤١٥

كَْسُر َعظْمِ ُمَحمٍَّد َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي َحِكيمٍ َعنِ الْقَاِسمِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  الَْميِِّت كَكَْسرِهِ َحيا

  :اِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب الزَُّبْيرِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ الَْحكَمِ ، قَاالَ َحدَّثََنا اْبنُ َص -٣٤١٦

ُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيَحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ أَْخَبرَنِي َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ َوَحدَّثََنا الْ
بِيبٍ أَنَّ ُبكَْيَر ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق قَالَ َحدَّثَنِي يَزِيدُ ْبُن أَبِي َح

دَّثَهُ أَنَّ َعْمَرةَ بِْنَت َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثَْتُه أَنََّها َسِمَعْت َعاِئَشةَ َتقُولُ قَالَ َرُسولُ اهللاِ اَألَشجِّ َحدَّثَُه أَنَّ ُسلَْيَمانَ ْبَن َيَسارٍ َح
  ينَارٍلَتْ ُرُبُع ِدصلى اهللا عليه وسلم الَ ُيقْطَُع السَّارُِق ِفيَما ُدونَ ثََمنِ الِْمَجنِّ قَالَ فَِقيلَ ِلعَاِئَشةَ َما ثََمُن الِْمَجنِّ قَا

السَّارِقِ إِالَّ ِفي  َقَالَ اْبُن َصاِعٍد َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ُتقْطَُع َيُد
  ُرُبعِ ِدينَارٍ فََصاِعدًا

َصْخَرة ، َحدَّثََنا َعْمرو ْبُن َمْعَمرٍ الُْعْمُرِكيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد َوكِيلُ أَبِي  -٣٤١٧
الَْهاِدي َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحْزمٍ  َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ الِْمسَْورِ َعْن َيزِيدَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ

ُبعِ ِدينَارٍ ْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ ُتقْطَُع الَْيُد إِالَّ ِفي ُرَعْن َع
  فََصاِعدًا

ا قَُداَمةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمدِينِيُّ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََن -٣٤١٨
 ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ َيقُولُ َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبَن أَبِي الَْولِيِد َمْولَى اَألْخَنِسيَِّني َيقُولُ َسمِْعُت

صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَالَ الَ ُتقْطَُع الَْيُد إِالَّ ِفي الِْمَجنِّ أَْو ثََمنِِه َوزََعَم أَنَّ ُعْرَوةَ  كَاَنْت َعاِئَشةُ ُتَحدِّثُ َعنِ النَّبِيِّ
  قَالَ َوثََمُن الِْمَجنِّ أَْرَبَعةُ الَدَراِهَم



  َنارٍ فََما فَْوَققَالَ َوَسِمْعُت ُسلَْيَمانَ ْبَن َيَسارٍ َيقُولُ الَ ُتقْطَُع الَْيُد إِالَّ ِفي ُرُبعِ ِدي
ٍد وَُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َخالَُّد ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َعْن َيحَْيى ْبنِ َسِعي -٣٤١٩

  اهللا عليه وسلم قَطََع ِفي ِمَجنٍّ ِقيَمُتُه ثَالَثَةُ َدَراِهَم إِْسحَاَق َوَماِلِك ْبنِ أََنسٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى

بِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي َحْربٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَ -٣٤٢٠
  أَنَّ َرُجالً سََرَق ِمَجنا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقُوَِّم َخْمَسةَ َدَراِهَم فَقَطََعُه ُشْعَبةُ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ

ُن ُنَمْيرٍ َعنِ ِهللا ْبَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َوَعْبُد ا -٣٤٢١
حَارِبِيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ اْبنِ إِْسحَاَق َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الُْم

الِْمَجنِّ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْسحَاَق َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ ثََمُن 
  َعْشَرةَ الَدَراِهَم

ةَ َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن أَبِي السَّفَرِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَم -٣٤٢٢
  نِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ ثََمُن الِْمَجنِّ َيْومَِئٍذ َعْشَرةَ الَدَراِهَمَعْن َعْمرِو ْب
  قَالَ الْوَِليُد َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع َعطَاًء َيقُولُ ثََمُن الِْمَجنِّ َيْومَِئٍذ َعْشَرةُ َدَراِهَم -٣٤٢٣
الَُّد ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن َعطَاٍء َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َخ -٣٤٢٤

  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ثََمُن الِْمَجنِّ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعشَْرةَ َدَراِهَم

َماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َخاِلدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْس -٣٤٢٥
ُيقَوَُّم ِفي َعْهِد  ُن الِْمَجنِّالَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُموَسى َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ثََم

  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْشَرةَ الَدَراِهَم
، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ -٣٤٢٦

وَب ْبنِ ُموَسى َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ثََمُن الِْمَجنِّ ُيقَوَّْم َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا إِْسحَاَق َعْن أَيُّ
  عليه وسلم َعْشَرةَ الَدَراِهَم

لَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ قَالَ َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع َعطَاًء َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعنِ ا -٣٤٢٧
  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ثََمَن الِْمَجنِّ َيْومَِئٍذ َعْشَرةُ الَدَراِهَم

  َخالَفَُه مَْنُصوٌر رََواُه َعْن َعطَاٍء َعْن أَْيَمَن َوأَْيَمُن الَ ُصْحَبةَ لَُه

اِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك الْجَْنبِيُّ َعْن َحجَّاجٍ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَ -٣٤٢٨
لْمُ ْبُن قَُتْيَبةَ الشَِّعريِيُّ ، َحدَّثََنا َبةَ َسأَُبو ذَرٍّ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ْبنِ َعبِيَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْي

َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  ُزفَُر ْبُن الُْهذَْيلِ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ
  اِهَموسلم الَ ُيقْطَعُ السَّارُِق إِالَّ ِفي َعْشَرِة َدَر
  َوقَالَ أَُبو مَاِلٍك ِفي أَقَلَّ ِمْن َعْشَرِة الَدَراِهَم

بِإِْسنَاِدِه الَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن الْفَْضلِ َعنِ َحجَّاجٍ  -٣٤٢٩
  نِ الِْمَجنِّ َوكَانَ ثََمُن الِْمَجنِّ َعْشَرةَ َدَراِهَمُيقْطَُع السَّارُِق ِفي أَقَلَّ ِمْن ثََم



ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّ -٣٤٣٠
بِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ ثََمُن الِْمَجنِّ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْسحَاَق َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَ

  َعْشَرةَ َدَراِهَم
ْحَمُد ْبنُ َحدَّثََنا أَ -ُهَو أَُبو َنِشيٍط  -َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ الْحَرْبِيُّ أَُبو َجعْفَرٍ  -٣٤٣١

  َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق بِإِْسنَاِدِه َنْحوَُه
ا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََن -٣٤٣٢

السَّارُِق ِفي أَقَلَّ ِمْن  ُبو ُمِطيعٍ َعْن أَبِي َحنِيفَةَ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ الَ ُيقْطَُعَوأَ
  َعْشَرِة َدَراِهمِ

َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعنِ الَْمْسُعوِديِّ َعنِ الْقَاِسمِ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ ،  -٣٤٣٣
  قَالَ َعْبُد اِهللا ِمثْلَُه أَْرَسلَُه الَْمْسُعوِديُّ

  َوقَالَ الشَّْعبِيُّ َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَطََع ِفي َخْمَسِة الَدَراِهَم
ِلِك َعْن مَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعْن َعْبِد الَْمَحدَّثََنا ُمَح -٣٤٣٤

لُْوُضوَء َوَصلَّى الِْعَشاَء اآلِخَرةَ َعطَاٍء َعْن أَْيَمَن َمْولَى اْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن ُسبَْيعٍ أَْو ُتبَْيعٍ َعْن كَْعبٍ قَالَ َمْن َتَوضَّأَ فَأَْحَسَن ا
  نْزِلَِة لَْيلَِة الْقَْدرَِوَصلَّى بَْعَدَها أَْرَبعَ َركََعاٍت فَأََتمَّ ُركُوَعُهنَّ َوُسُجوَدُهنَّ َوَيعْلَُم َما َيقَْترُِئ ِفيهِنَّ كُنَّ لَُه بَِم

ُسَبْيعٍ أَوْ ُتَبْيعٍ َوأَْيَمُن َهذَا ُهَو الَِّذي َيَرَوى َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  أَسَْنَدُه َعطَاٌء َعْن أَْيَمَن َمْولَى اْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن
  لَفَاِء َبْعدَُهأَنَّ ثََمَن الِْمَجنِّ ِدينَاٌر َوُهَو ِمَن التَّابِِعَني َولَْم ُيْدرِْك َزَمانَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوالَ الُْخ

ِهللا ْبُن َداُوَد قَالَ ا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَحدَّثََن -٣٤٣٥
  ا َعْن أَبِيِهَسِمْعُت َعْبَد الْوَاِحد ْبَن أَْيَمَن َيذْكُُر َعْن أَبِيِه قَالَ َوكَانَ َعطَاٌء َوُمَجاِهٌد قَْد رََوَي

ُد ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، كََتَب إِلَيَْنا أَحَْمُد ْبُن ُعَمْيرِ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْي -٣٤٣٦
  أَبِيِهَحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ الْوَاسِِطيُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن 

الْمِيَتاِء فَقَالَ َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعنِ اللُّقَطَِة تُوَجُد ِفي اَألْرضِ الَْمْسكُوَنِة َوالسَّبِيلِ 
ْرضِ الَْعُدوِّ فَقَالَ ِفيَها َوِفي الرِّكَازِ الْخُُمُس َعرِّفَْها َسَنةً فَإِنْ َجاَء صَاِحُبَها َوإِالَّ فَهِيَ لََك َوُسِئلَ َعنِ اللُّقَطَِة تُوَجُد ِفي أَ

َضالَّةِ اِإلبِلِ فَقَالَ َدعَْها فَإِنَّ  قَالَ َوسُِئلَ َعْن َضالَِّة الَْغَنمِ فَقَالَ ُخذَْها فَإِنََّما ِهَي لََك أَْو َألِخيَك أَْو ِللذِّئْبِ قَالَ َوسُِئلَ َعْن
ا َترُِد الْمَياه َوَتأْكُلُ ِمَن الشََّجرِ قَالَ َوسُِئلَ َعْن َحرِيَسِة الْجََبلِ قَالَ َيضَْرُب ضََرَباٍت َوُيَضعَّفُ َمَعَها ِحذَاَءَها َوِسقَاَءَه

ونَ ذَِلكَ ُضرِبَ َوقَالَ إِذَا كَانَ ِمَن الَْمرَاحِ فََبلَغَ ثََمَن الِْمَجنِّ َوُهَو الدِّيَناُر فَِفيِه الْقَطُْع َوإِنْ كَانَ ُد، َعلَْيِه الُْغْرُم 
ِه الُْغْرُم قَالَ َوإِنْ كَانَ ضََرَباٍت وَأُْضِعَف َعلَْيِه الُْغْرُم َوُسِئلَ َعنِ الثََّمرِ ِفي أَكَْماِمَها فَقَالَ ُيضَْرُب َضَربَاٍت وَُيَضعَُّف َعلَْي

  فََإِن كَانَ ُدونَ ذَِلَك ضُرَِب َضَربَاٍت وَأُُضِعَف َعلَْيِه الُْغرُْمِمَن الْجَرِينِ فََبلَغَ ثََمَن الِْمَجنِّ َوُهَو الِدينَاُر فَِفيِه الْقَطُْع 
َنا أَُبو َعتَّابٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدٍ ْبُن ُمَحمَِّد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثَ -٣٤٣٧

 صلى اهللا ْختَاُر ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحيَّانَ التَّْيِميُّ َعْن أَبِيِه َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اهللا َعْنُه أَنَّ َرسُولَ اِهللالدَّالَّلُ قَالَ أَْخَبرََنا ُم
  عليه وسلم قَطََع ِفي َبْيَضٍة ِمْن َحِديٍد ِقيَمُتَها أََحٌد َوِعْشُرونَ ِدْرَهمًا



سَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْي -٣٤٣٨
ِمْنُه الطِّبُّ قَْبلَ  ُيْعلَْمُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َتطَبََّب َولَمْ 

  ذَِلَك فَُهَو َضاِمٌن

 ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمطَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٤٣٩
دَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّهِ َسْهمٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َح

  ِمٌنَها فَُهَو َضاقَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َتطَبََّب َولَْم َيكُْن بِالطِّبِّ َمْعُروفًا فَأََصاَب نَفًْسا فََما ُدوَن
 ُشَعْيبٍ ُمْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ لَْم ُيْسنِْدُه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ غَْيُر الْوَِليِد ْبنِ ُمْسِلمٍ َوغَيُْرُه َيرْوِيِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ

  صلى اهللا عليه وسلم
َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َوَحفُْص ْبُن ِغيَاٍث َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ،  -٣٤٤٠

اهللا عليه وسلم إِلَى  أَْشَعثَ َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت َعنِ الْبََراِء قَالَ لَِقيتُ َخاِلي فَقُلُْت أَْيَن تُرِيُد قَالَ َبَعثَنِي النَّبِيّ صلى
  َرأَةَ أَبِيِه فَأََمرَنِي أَنْ أَضْرَِب ُعُنقَُه َزادَ َحفٌْص َوآِتَيهُ بِرَأْسِِهَرُجلٍ َتزَوََّج اْم

الْجَْهمِ َعنِ الْبََراِء  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُعَمَر َعْن ُمطَرٍِّف َعْن أَبِي -٣٤٤١
  ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َرُجلٍ َتَزوََّج اْمَرأَةَ أَبِيهِ أَنْ َيْضرَِب ُعُنقَُهقَالَ َبَعثَ َر
ثََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّ -٣٤٤٢

رَْيَرةَ َيقُولُ َجاَء اَألْسلَِميُّ نَبِيَّ اهللاِ ثََنا أَُبو الزُّبَْيرِ أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َصاِمٍت اْبَن َعمِّ أَبِي ُهَريَْرةَ أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَحدَّ
ْرَبَع مَرَّاٍت كُلُّ ذَِلكَ ُيعْرُِض َعْنُه فَأَقَْبلَ ِفي الَْخاِمَسِة صلى اهللا عليه وسلم فَشَهَِد َعلَى َنفِْسِه أَنَُّه أََصاَب اْمَرأَةً َحَراًما أَ

  فَقَالَ كَِلَمةً أَنِكْتََها قَالَ َنَعْم قَالَ حَتَّى غَاَب ِفي ذَِلَك ِمْنهَا

َما الزَِّنى قَالَ نََعْم أََتْيُت ِمْنَها َحَراًما َما َيأِْتي كََما َيِغيُب الِْمرَْوُد ِفي الُْمكُْحلَِة وَالرَِّشاُء ِفي الْبِئْرِ قَالَ نََعْم قَالَ َهلْ َتْدرِي 
بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَُرجِمَ الرَُّجلُ ِمنِ امَْرأَِتهِ َحالَالً قَالَ فََما ُترِيُد بَِهذَا الْقَْولِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ ُتطَهَِّرنِي فَأََمرَ بِِه النَّ

وسلم َرُجلَْينِ ِمْن أَْصحَابِِه َيقُولُ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِهِ اْنظُرْ إِلَى َهذَا الَِّذي سََتَر اللَُّه َعلَْيِه َولَمْ  فََسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه
بِجِيفَِة ِحمَارٍ  ى َمرََّتَدْعُه َنفُْسهُ َحتَّى ُرجَِم َرْجَم الْكَلْبِ فََسكََت النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعْنُهَما ، ثُمَّ سَاَر َساَعةً حَتَّ

ِة َهذَا الِْحمَارِ قَاالَ َيا َنبِيَّ اهللاِ َشاِئلٍ بِرِْجِلِه فَقَالَ أَْيَن فُالَنٌ وَفُالَنٌ قَاالَ َنْحُن ذَاِن َيا َرسُولَ اِهللا فَقَالَ اْنزِالَ فَكُالَ ِمْن جِيفَ
ا ِمْن ِعْرضِ أَخِيكَُما آنِفًا أََشدُّ ِمْن أَكْلِ الْمَْيَتِة َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه إِنَّهُ قَالَ فََما نِلُْتَم! غَفََر اللَُّه لََك َمْن َيأْكُلُ ِمْن َهذَا 
  اآلنَ لَِفي أَْنَهارِ الَْجنَِّة َيْنَغِمُس ِفيهَا

، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ،  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن َشْيَبةَ -٣٤٤٣
َتِميمٍ َعْن َعمِِّه َوكَانَ َشهَِد َبْدًرا  َحدَّثََنا أَُبو أُوَْيسٍ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ أُوَْيسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن َعبَّاِد ْبنِ

إِذَا َزَنتِ اَألَمةُ فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ إِذَا َزَنْت فَاجِْلُدوَها ، ثُمَّ إِذَا زََنْت فَاْجِلُدوَها ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ثُمَّ بِيُعوَها َولَْو بَِضفِريٍ

وُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُي: َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد وَأَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الُْجَنْيِد ، قَاالَ  -٣٤٤٤
نِ ُشْعَبةَ قَالَ َضَرَبتِ اْمرَأَةٌ َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْبدِ الَْحِميِد َعْن َمْنصُورٍ َعْن إِْبَراهِيَم َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُنَضْيلَةَ َعنِ الُْمِغَريِة ْب

قَالَ وَإِْحَداُهَما ِلْحيَانِيَّةٌ قَالَ فَجََعلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِدَيةَ  ضُرََّتَها بَِعُموِد الْفُسْطَاِط َوِهَي ُحْبلَى فَقََتلَْتَها



رَِب ، ْغَرُم ِدَيةَ َمْن الَ أَكَلَ ، َوالَ َشالَْمقْتُولَِة َعلَى َعَصَبِة الْقَاِتلَِة َوغُرَّةً ِلَما ِفي َبطْنَِها قَالَ فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن َعَصَبِة القَْاِتلَِة أََن
  َها الدِّيَةََوالَ اسَْتَهلَّ فَِمثْلُ ذَِلكَ َبطَل فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََسْجٌع كََسْجعِ اَألْعرَابِ َوجََعلَ َعلَْي

رَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ال -٣٤٤٥
اُهَما اُألْخَرى بَِعُموِد فُسْطَاطٍ َمْنُصورٍ َعْن إِبَْراهِيَم َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُنَضْيلَةَ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ أَنَّ امَْرأََتْينِ َضرََبْت إِْحَد

هللا عليه وسلم بِالِدَيِة َعلَى َعَصَبِة الْقَاِتلَِة َوِفيَما ِفي َبطْنَِها غُرَّةً فَقَالَ اَألْعرَابِيُّ فَقََتلَْتَها فَقََضى ِفيِه َرسُولُ اِهللا صلى ا
سلم أََسْجٌع أََنِدي َمْن الَ أَكَلَ ، َوالَ َشرَِب ، َوالَ صَاَح فَاْستََهلَّ فَِمثْلُ ذَِلَك بَطَل فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و

  عَْرابِ َوقََضى ِفيَما ِفي َبطْنَِها غُرَّةًكََسْجعِ اَأل
َبةُ َعْن َمْنُصورٍ َعْن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْع -٣٤٤٦

ِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ كَاَنْت ِعْندَ َرُجلٍ ِمْن ُهذَْيلٍ اْمرَأََتاِن فََغاَرْت إِْحَداُهَما َعلَى إِبَْراهِيَم َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُنَضْيلَةَ َعنِ الُْم
أََنِدي ٍة فَقَالَ َوِليَُّها اُألْخَرى فََرَمْتَها بِِفْهرٍ أَْو َعُموِد فُْسطَاٍط فَأَْسقَطَْت فَُرِفَع إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقََضى بُِغرَّ

َسْجعٍ اَألْعرَابِ َمْن الَ َصاَح فَاْسَتَهلَّ ، َوالَ شَرَِب ، َوالَ أَكَلَ أَْو َنْحَو ذَِلَك فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أََسْجٌع كَ
  َوَجَعلََها َعلَى أَْولَِياِء الْمَْرأَِة

ثََنا أَْحَمُد ْبُن حَازِمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُدَحْيمٍ ، َحدَّ -٣٤٤٧
َرَف ِمْن قَُرْيظَةَ َصاِلحٍ َعْن ِسَماٍك ْبن حَْرب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ قَُرْيظَةُ وَالنَِّضُري َوكَانَ النَِّضُري أَْش

ُجالً ِمَن النَِّضريِ َتلَ َرُجلٌ ِمَن النَِّضريِ َرُجالً ِمْن قَُرْيظَةَ أَدَّى ِمئَةَ َوْسقٍ ِمْن َتْمرٍ َوإِذَا قََتلَ َرُجلٌ ِمْن قَُرْيظَةَ َرَوكَانَ إِذَا قَ
قَالُوا اْدفَُعوهُ إِلَْيَنا َنقُْتلُْه فَقَالُوا َبْينََنا قُِتلَ فَلَمَّا ُبِعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم قََتلَ َرُجلٌ ِمَن النَِّضريِ َرُجالً ِمْن قَُرْيظَةَ فَ

أَفَُحكْمَ {النَّفَْس بِالنَّفْسِ } َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُْم َبْينَُهْم بِالِْقسِْط{َوَبْيَنكُُم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَتَْوُه فََنَزلَتْ 
  }الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ
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صَّوَّاُف َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا اْبنِ مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َجابُِر ْبُن الْكُرِْديِّ ، َحدَّثََنا َيعْلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ال -٣٤٤٨
اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قََضى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الُْمكَاَتبِ ُيوَدى بَِما أَدَّى ِمنْ  أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ

  ِكَتاَبِتِه ِدَيةَ الُْحرِّ َوَما بَِقَي ِدَيةَ الْعَْبِد

ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا -٣٤٤٩
َتَق ِمْنُه ِدَيةَ الُْحرِّ كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُيوَدى الُْمكَاَتُب بِقَْدرِ َما أَُع

  ْبِدَوبِقَْدرِ َما َرقَّ ِمْنُه ِدَيةَ الَْع
 ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدٍ الَْوكِيلُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن -٣٤٥٠

ْن ِفيهُِم الدَِّيةُ فَقَالَ اللَُّه َتَعالَى لَِهِذِه اُألمَِّة َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ِفي َبنِي إِسَْرائِيلَ الِْقَصاُص َولَْم َيكُ
قَالَ } لَُه ِمْن أَِخيِه َشيٌْء كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ وَالَْعْبُد بِالْعَْبِد وَاُألنْثَى بِاألُْنثَى فََمْن ُعِفَي{

كُْم َيةَ ِفي الَْعْمِد َوذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِّكُْم ِممَّا كُِتَب َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم فََخفََّف اللَُّه َتَعالَى َعْنَوالَْعفُْو أَنْ يَقَْبلَ الدِّ
بُِع ذَا بِالَْمْعرُوِف َوُيَؤدِّي ذَا يَتَّ} فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف{أَنْ َيقَْبلُوا الدَِّيةَ ِفي الَْعْمِد قَالَ } ذَِلكَ َتخِْفيٌف ِمْن َربِّكُْم{أَنُْتْم فَـ 
  بِإِْحَساٍن

ثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّ -٣٤٥١
دَّثَنِي أَبِي َعْن قََتاَدةَ َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ عن النَّبِيَّ َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َح: قَاالَ 

  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمنِ اطَّلََع ِفي بَْيِت قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم فَفَقَؤوا َعْيَنُه ، فَالَ ِدَيةَ ، َوالَ ِقَصاَص

عَاِصُم ْبُن ُعَمرٍ ، ثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمرَْوانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّ -٣٤٥٢
َعِليٍّ قَالَ الَ ُتقْطَُع الَْيُد إِالَّ ِفي َعْشَرِة  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْيَسعِ َعْن ُجَوْيبِرٍ َعنِ الضَّحَّاِك َعنِ النَّزَّالِ ْبنِ َسْبَرةَ َعْن

  َدَراِهَم ، َوالَ َيكُونُ الْمَْهُر أَقَلَّ ِمْن َعْشَرِة الَدَراِهَم
َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْوضَّاحِ اللُّْؤلُؤِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس  -٣٤٥٣

ْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َعْن َخاِلدِ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ السَّْعِديُّ َسلََمةُ ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا َع
نَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بََعثَ إِلَى َرُجلٍ عَرََّس بِامَْرأَِة أَبِيِه أَنْ ُيضَْرَب ْبنِ أَبِي كَرَِميةَ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعْن أَبِيِه أَ

  ُعُنقُُه

قَتَادَةُ  لََمةَ ، َحدَّثََناَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َس -٣٤٥٤
  َعْن ِخالَسِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن َعِليٍّ قَالَ الُْمرَْتدَّةُ ُتْسَتأَْنى ، َوالَ تُقَْتلُ

  ِخالٌَس َعْن َعِليٍّ الَ ُيحَْتجُّ بِهِ ِلَضْعفِِه
َعْن ُسفَْيانَ وَأَبِي َحنِيفَةَ َعْن َعاِصمٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ -٣٤٥٥

  َعْن أَبِي َرزِينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الَْمرْأَِة تَْرَتدُّ قَالَ ُتسَْتْحيَا



الثَّْورِيُّ َيعِيُب َعلَى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َخْيثََمةَ قَالَ َسِمْعُت َيحَْيى ْبَن َمِعنيٍ َيقُولُ كَانَ -٣٤٥٦
  أَبِي َحنِيفَةَ َحدِيثًا كَانَ َيرْوِيِه لَمْ َيْروِِه غَْيُر أَبِي َحنِيفَةَ َعْن َعاِصمٍ َعْن أَبِي َرزِينٍ

ثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكْرٍ الَْعطَّاُر أَُبو ُيوُسَف الْفَِقيُه ، َحدَّ -٣٤٥٧
  َوالَ ُتقَْتلُُسفَْيانُ َعْن أَبِي َحنِيفَةَ َعْن َعاِصمٍ َعْن أَبِي َرزِينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الَْمرْأَِة تَْرَتدُّ قَالَ ُتجَْبر ، 

بٍ أَُبو َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو قَطَنٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْشكَا -٣٤٥٨
  َعاِصمٍ َعْن أَبِي َرزِينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الَ ُتقَْتلُ النَِّساُء إِذَا ُهنَّ اْرَتَدْدنَ َعنِ اِإلْسالَمِ

ُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعاِصمٍ َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّا -٣٤٥٩
  َرزِينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الْمَْرأَِة َترَْتدُّ قَالَ ُتْسَتْحيَا

لُْت قَْد ُحدِّثَْنا بِِه َعْن ُسفَْيانَ َيكِْفيَنا فَقَالَ أَُبو ثُمَّ قَالَ أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن َعاِصمٍ بَِهذَا فَلَْم أَكُْتْبُه َوقُ
  َعاِصمٍ ُنَرى أَنَّ سُفَْيانَ الثَّْورِيَّ إِنََّما َدلََّسُه َعْن أَبِي َحنِيفَةَ فَكََتْبُتُهَما َجِميعًا

ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ رَاِشدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق  -٣٤٦٠
ِفي الُْمَتالَِحَمِة ثَالَثَةٌ ِمَن َعْن َمكُْحولٍ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ َعْن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت ِفي الدَّاِمَيِة َبِعٌري َوِفي الْبَاِضَعِة َبعَِرياِن َو

وَمِة ثُلُثُ لسِّْمحَاقِ أَْرَبٌع َوِفي الْمُوِضَحةِ َخْمٌس َوِفي الْهَاِشَمِة َعْشٌر َوِفي الُْمَنقِّلَِة َخْمَس َعْشَرةَ َوِفي الَْمأُْماِإلبِلِ َوِفي ا
فَْهَم الدَِّيةُ كَاِملَةٌ أَْو َحتَّى يََبحَّ ، الدَِّيِة َوِفي الرَُّجلِ ُيضَْرُب حَتَّى َيذَْهَب َعقْلُُه الدَِّيةُ كَاِملَةٌ أَْو ُيضَْرَب حَتَّى َيُغنَّ ، َوالَ ُي

  فَالَ ُيفَْهمَ الدَِّيةُ كَاِملَةٌ َوِفي َجفْنِ الَْعْينِ ُرُبعُ الدَِّيِة َوِفي َحلََمِة الثَّْدىِ رُُبُع الدِّيَِة

بَْراِهيمَ أَْخبََرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِ -٣٤٦١
 أَنَُّه رََمى امَْرأَةً لَُه بَِحَجرٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحْرَملَةَ أَنَُّه َسِمَع َرُجالً ِمْن ُجذَاَم ُيَحدِّثُ َعْن َرُجلٍ ِمنُْهْم ُيقَالُ لَُه َعِديٌّ

، سُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِتُبوَك فَقَصَّ َعلَْيِه أَْمَرُه فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتْعِقلَُها فََماَتْت فََتبَِع َر
  َوالَ َترِثُهَا

دَّثََنا أَُبو مُوَسى األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الَْحَنِفيُّ ، َح -٣٤٦٢
َحكَمِ إِذْ كَانَ َعاِمالً َعلَى َعْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ ُعْرَوةَ َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن ُعْرَوةَ أَنَّ َمْرَوانَ ْبَن الْ

انَ ، ثُمَّ َيخُْرُج بِهِْم فََيبِيعُُهْم ِفي أَْرضٍ أُْخَرى فَاْسَتشَاَر َمْرَوانُ ِفي أَْمرِِه فََحدَّثَُه ُعْرَوةُ الَْمِديَنِة أُِتَي بَِرُجلٍ َيسْرُِق الصِّْبَي
يعُُهْم ِفي بِهِْم فََيبِ ْبُن الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُِتَي بَِرُجلٍ َيسْرُِق الصِّْبَيانَ ، ثُمَّ َيخُْرُج
  َيانَ فَقُِطَعْت َيدُُهأَْرضٍ أُْخَرى فَأََمَر بِِه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقُِطَعْت َيُدُه فَأََمَر َمْرَوانُ بِالَِّذي َيْسرِقُ الصِّْب

  َعلَى ِهَشامٍ َضِعيف الَْحِديِثَتفَرََّد بِِه َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى َعْن ِهَشامٍ َوُهَو كَِثُري الْخَطَِأ 
َنا َيْحَيى ْبُن سَِعيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٣٤٦٣

سَيَّبِ أَنَّ إِْنسَاًنا قُِتلَ بَِصْنَعاَء َوأَنَّ ُعَمَر قََتلَ بِهِ َسْبَعةَ َنفَرٍ َوقَالَ لَْو َواْبُن ُنَمْيرٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْم
  َتَماَأل َعلَْيِه أَْهلُ َصْنَعاَء لَقََتلُْتُهْم بِِه َجِميعًا

َنْصرِ ْبنِ ُحمَْيِد ْبنِ الَْوازِعِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِيادٍ أَُبو َسْهلٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن -٣٤٦٤
  أََبانَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد َعْن َعطَاٍء َعْن ِسَماٍك َعْن أَبِي الُْمهاجِرِ



بُِق النَّاَس كُلَّ َسَنٍة فَلَمَّا قَِدَم َوَجَد َمَع َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعِمَريةَ ِمْن َبنِي قَْيسِ ْبنِ ثَْعلََبةَ قَالَ كَانَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َصْنَعاَء َيْس
َبْعِدِه فَسألَ فَأَْخَبَر أَنَُّه َمَضى  َوِليَدِتِه َسْبَعةَ رِجَالٍ َيْشَرُبونَ الَْخْمَر فَأََخذُوُه فَقََتلُوُه ، ثُمَّ أَلْقَْوُه ِفي بِئْرٍ فََجاَء الَِّذي ِمْن

َرفََع رَُّجلُ إِلَى الَْخالَِء فََرأَى ذَُباًبا يَِلُج ِفي خَْرقِ الرََّحى ، ثُمَّ َيْخُرُج ِمْنُه فََعَرفَ أَنَّ ِفيَها لَْحًما فََبْيَن َيَدْيِه قَالَ فَذََهَب ال
أَْجَمِعَني َواقُْتلَْها َمَعُهمْ إِنَُّه لَوْ  الرََّحى َوأَْرَسلَ إِلَى ُسرِّيَّةِ الرَُّجلِ فَأَْخبََرْتُه بِالْقَْومِ فَكََتَب إِلَْيِه ُعَمُر أَِن اْضرِْب أَعَْناقَُهْم

  كَانَ أَْهلُ َصْنَعاَء اْشَتَركُوا ِفي َدِمِه قََتلْتُُهْم

َد َمانُ ْبُن أَحَْمَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َحمَّاٍد َوَحدَّثََنا ُعثْ -٣٤٦٥
َنا أَْسَباطُ ْبُن َنْصرٍ َعْن ِسَماِك الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ الُْحنَْينِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َحمَّاِد ْبنِ طَلَْحةَ ، َحدَّثَ

يَّةَ قَالَ كُْنُت َناِئًما ِفي الَْمْسجِِد َعلَى َخمِيَصٍة ِلي ْبنِ َحْربٍ َعْن ُحَمْيِد اْبنِ أُْخِت َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ أَُم
لم فَأََمَر بِِه ِلُيقْطََع فَأََتْيُتهُ ثََمَن ثَالَِثَني ِدْرَهًما فََجاَء َرُجلٌ فَاْخَتلَسََها ِمنِّي فَأُِخذَ الرَُّجلُ فَأُِتيَ بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وس

  أَْجلِ ثَالَِثَني ِدْرَهًما أََنا أَبِيُعُه وَأُْنِسئُهُ ثََمَنَها قَالَ أَالَ كَانَ َهذَا قَْبلَ أَنْ َتأْتَِينِي بِِه فَقُلُْت أََتقْطَُعُه ِمْن

خَِعيُّ ، َحدَّثََنا النَّ َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعَبْيدِ اِهللا النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ -٣٤٦٦
أَُميَّةَ ْبنِ َخلٍَف نَاِئًما ِفي ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ اهللاِ الْعَْرَزِميُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ َصفَْوانُ ْبُن 

بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فََأَقَرَّ السَّارُِق فَأََمَر بِهِ النَّبِيُّ صلى  الَْمْسجِِد ِثيَاُبُه َتْحَت َرأِْسِه فََجاَء َسارٌِق فَأََخذََها فَأُِتَي
فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا ! اهللا عليه وسلم أَنْ ُيقْطََع فَقَالَ َصفَْوانُ َيا َرسُولَ اِهللا أَُيقْطَُع َرُجلٌ ِمَن الْعََربِ ِفي ثَْوبِي 

ذَا قَْبلَ أَنْ َتجِيَء بِِه ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْشفَُعوا َما لَْم َيِصلْ إِلَى الَْواِلي عليه وسلم أَفَالَ كَانَ َه
  فَإِذَا َوَصلَ إِلَى الْوَاِلي فََعفَا ، فَالَ َعفَا اللَُّه َعْنُه ، ثُمَّ أََمَر بِقَطِْعِه ِمَن الْمِفَْصلِ

َمنِ ْبُن ُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو غَزِيَّةَ األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَحدَّثََنا الُْحَسْي -٣٤٦٧
َغُه اِإلَماُم فَقَالَ إِذَا َبلَغَ اِإلَماُم أَبِي الزَِّناِد َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه قَالَ شَفََع أَبِي الزَُّبْيُر ِفي سَارِقٍ فَقِيلَ حَتَّى َنْبلُ

  فَلََعَن اللَُّه الشَّاِفَع وَالُْمَشفََّع كََما قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

َنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخشَْيشٍ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثَ -٣٤٦٨
َيا أََبا عَْبِد اِهللا َتشْفَُع ِللسَّارِقِ  َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعنِ الْفََراِفَصةِ الَْحنَِفيِّ قَالَ َمرُّوا َعلَى الزَُّبْيرِ بَِسارِقٍ فََشفََع لَُه فَقَالُوا

  َماُم فَإِذَا أُِتَي بِِه اِإلَماُم ، فَالَ َعفَا اللَُّه َعْنُه إِنْ َعفَا َعْنُهقَالَ َنَعْم الَ بَأَْس بِِه َما لَمْ ُيْؤَت بِهِ اِإل
اِصمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ثََوابٍ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َع -٣٤٦٩

ه وسلم اَق َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َصفَْوانَ ْبَن أَُميَّةَ أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليَزكَرِيَّا ْبُن إِْسَح
  ْبلَ أَنْ َتأْتَِيَنا بِِهبَِرُجلٍ قَْد سََرَق ُحلَّةً لَُه فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا َهْبُه ِلي فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فََهالَّ قَ

ْبُن الُْمْخَتارِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشََّوارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ  -٣٤٧٠
لرَّقَاِشيُّ قَالَ َشهِْدُت ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوأُِتيَ بِالَْولِيِد ْبنِ ُعقَْبةَ قَالَ َعْبُد اهللاِ ْبُن فَْيُروَز َحدَّثَنِي ُحَضْيُن ْبُن الْمُْنِذرِ ا

َمانُ إِنَّهُ هُ َيَتقَيَُّؤَها فَقَالَ ُعثْفََشهَِد َعلَْيِه ُحْمَرانُ َوَرُجلٌ آَخُر فَشَهَِد أََحُدُهَما أَنَُّه َرآُه َيْشَربُ الَْخْمَر َوشَهَِد اآلَخرُ أَنَُّه َرآ
َحدَّ فَقَالَ الَْحَسُن َولِّ حَارََّها َمْن لَْم َيتَقَيَّأَْها َحتَّى َشرَِبَها فَقَالَ ِلَعِليٍّ أَِقْم َعلَْيِه الَْحدَّ فَقَالَ َعِليٌّ ِللَْحَسنِ أَِقْم َعلَْيِه الْ

الَْحدَّ فَأََخذَ السَّْوطَ فََجلََدُه َوَعِليٌّ يَِعدُّ فَلَمَّا َبلَغَ أَْرَبِعَني َجلَْدةً قَالَ أَْمِسكْ َتوَلَّى قَارََّها قَالَ لَِعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ أَِقْم َعلَْيِه 



  َجلََد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَْرَبعَِني
  ةٌ َوَهذَا أََحبُّ إِلَيَّفَقَالَ َعْبُد الَْعزِيزِ َوأَْحَسُبُه قَالَ وَأَُبو َبكْرٍ َوَجلََد ُعَمُر ثََمانَِني وَكُلٌّ ُسنَّ

  يف اآلبق إذا سرق يقطع
َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ أَْخبََرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ  -٣٤٧١

ٍة ِلَعاِئَشةَ فَسََرَق ِمنُْهْم جَِراًبا ِفيِه َتْمٌر َوَرِكَب ِحمَاًرا لَُهْم فَأُِتَي بِِه اْبُنَعْن َناِفعٍ قَالَ أََبَق غُالٌَم ِالْبنِ   ُعَمَر فََمرَّ َعلَى ِغلَْم
ْت إِلَْيِه َعاِئَشةُ إِنََّما ِغلَْمِتي َسلَُعَمَر فََبَعثَ بِِه إِلَى سَِعيِد ْبنِ الَْعاصِ َوُهَو أَِمٌري َعلَى الَْمدِيَنِة فَقَالَ َسعِيٌد الَ َنقْطَُع آبِقًا َوأَْر

  ِغلَْمُتَك َوإِنََّما جَاَع َوَرِكبَ الِْحَمارَ َيَتَبلَّغُ َعلَْيِه ، فَالَ َتقْطَْعُه فَقَطََعُه اْبُن ُعَمَر

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَبِي  -٣٤٧٢
َح َمكَّةَ قَالَ ِفي ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا فََت

  ُخطَْبِتِه َوِفي الَْموَاِضحِ َخْمٌس خَْمٌس
أَبِي فَُدْيٍك ،  ا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا رِْزُق اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنَِحدَّثََن -٣٤٧٣

ْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َزْيٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن أَبِيِه َع
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَِقيلُوا ذَوِي الَْهْيئَاِت َعثَرَاتِهِْم إِالَّ َحدا ِمْن ُحُدوِد اِهللا

  ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس -٣٤٧٤

نِ َيَسارٍ قَالَ َحدَّثَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ اَألَشجِّ َعْن ُسلَْيَمانَ ْب
ُه َسِمَع أََبا بُْرَدةَ َيعْنِي اْبَن نِيَارٍ َيقُولُ َسمِْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه الرَّْحَمنِ ْبُن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه أَنَّ

  وسلم َيقُولُ الَ ُيْجلَُد فَْوَق َعشَْرِة أَسَْواٍط إِالَّ ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اِهللا َتعَالَى

دَّثََنا أَُبو ُموَسى ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى َوَحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا َيزَْداُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْكَاِتُب ، َح -٣٤٧٥
َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعْن َمكُْحولٍ : َمْسُعوٍد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، قَاالَ 

قَالَ نََعْم أُِتَي َرُسولُ اهللاِ ْبنِ ُمَحْيرِيزٍ قَالَ قُلُْت ِلفَضَالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد أَرَأَْيَت َتْعِليَق الَْيِد ِفي ُعُنقِ السَّارِقِ أَِمَن السُّنَِّة َعنِ ا
  ِهصلى اهللا عليه وسلم بَِسارِقٍ فَأََمَر بَِيِدِه فَقُِطَعْت مثَُّ أََمَر هَبا فَُعلِّقَْت ِفي ُعُنِق

َياٍد َحدَّثَنِي األَْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا الْهِقْلُ ْبُن زِ -٣٤٧٦
  كَانَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َيْجِلُد ِفي التَّعْرِيضِ الَْحدََّعنِ اْبنِ ِشَهابٍ أَنَُّه َحدَّثَُه َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه قَالَ 

َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعنِ  َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سُفَْيانَ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك -٣٤٧٧
  مٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ ُعَمُر َيْضرُِب ِفي التَّعْرِيضِ الَْحدَّ َتاماالزُّْهرِيِّ َعْن َحْمَزةَ َوَساِل

َبةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٣٤٧٨
ْيِه ُعثَْمانَ ْبَن َجلِْد ْبنِ أَيُّوَب َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ أَنَّ َرُجالً قَالَ لَِرُجلٍ َيا اْبَن َشامَّةِ الْوَذْرِ فَاْستَْعَدى َعلَاَألْعلَى َعنِ الْ

  َعفَّانَ فَقَالَ إِنََّما َعَنْيُت بِِه كَذَا َوكَذَا فَأََمَر بِِه ُعثَْمانُ فَُجِلَد الَْحدَّ
يَس َعْن َيحَْيى َنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرَِحدَّثَ -٣٤٧٩



ي بِزَانَِيٍة ، َوالَ أَبِي بِزَانِي فََشاَورَ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي الرِّجَالِ َعْن أُمِِّه َعْمَرةَ قَالَِت اسَْتبَّ َرُجالَِن فَقَالَ أََحُدُهَما َما أُمِّ
  ُعَمُر الْقَْوَم فَقَالُوا َمَدَح أََباُه َوأُمَُّه فَقَالَ لَقَْد كَانَ لَُهَما ِمَن الَْمْدحِ غَْيُر َهذَا فَضََربَُه

َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَماَرةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، -٣٤٨٠
هللاِ صلى اهللا عليه َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ قَالَ كَانَ ِفي ِكَتابِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ِحني َبَعثَُه َرُسولُ ا

ِمَن اإلِبِلِ َوِفي اَألَصابِعِ ِفي كُلِّ َما ُهَناِلَك َعْشٌر ِمَن اِإلبِلِ َوِفي اُألذُِن خَْمُسونَ وسلم إِلَى َنجَْرانَ ِفي كُلِّ ِسنٍّ خَْمٌس 
ةُ كَاِملَةٌ َوِفي َوِفي الَْعْينِ َخْمُسونَ َوِفي الْْيد َخْمُسونَ َوِفي الرِّْجلِ َخْمُسونَ َوِفي اَألْنِف إِذَا اْستُْؤِصلَ الْمَارِنُ الدَِّي

  وَمِة ثُلُثُ النَّفْسِ َوِفي الْجَاِئفَِة ثُلُثُ النَّفْسِالَْمأُْم
ُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحكَ -٣٤٨١

ى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َيحَْي
نِْصُف الدَِّيةِ   وَالَْعْينِصلى اهللا عليه وسلم كََتَب لَُه إِذْ َوجََّهُه إِلَى الَْيَمنِ إِنَّ ِفي اَألْنفِ إِذَا اْسُتوَعَب َجْدُعُه الدَِّيةُ كَاِملَةٌ

ةَ ِمَن اِإلبِلِ َوالْمُوِضَحةِ َخْمسٌ َوالرِّْجلِ نِْصُف الدَِّيِة وَالَْجاِئفَِة ثُلُثُ الدَِّيِة وَالَْمأُْموَمِة ثُلُثُ الدَِّيِة َوالُْمَنقِّلَِة خَْمَس َعَشَر
  ِمَن اإلِبِلِ َوِفي كُلِّ إِْصَبعٍ ِممَّا ُهنَاِلَك َعْشٌر ِمَن اإلِبِلِ

ا َمْعَمٌر َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ قَطَنٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََن -٣٤٨٢
َتاًبا ِفي الْمُوِضَحِة خَْمٌس ِمَن اِإلبِلِ َوِفي ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كََتبَ لَُهْم ِك

ذَا أُوِعَي َجْدُعُه الدَِّيةُ الَْمأُْموَمِة ثُلُثُ الدَِّيِة َوِفي الُْمَنقِّلَِة َخْمَس َعْشَرةَ َوِفي الَْعْينِ َخْمسُونَ ِمَن اإلِبِلِ َوِفي اَألْنِف إِ
ِفي الرِّْجلِ َخْمُسونَ َوِفي كُلِّ إِْصَبعٍ ِممَّا ُهَناِلَك ِمْن أََصابِعِ الَْيَدْينِ وَالرِّْجلَْينِ كَاِملَةٌ َوِفي السِّنِّ َخْمٌس ِمَن اإلِبِلِ َو

  َعْشٌر َعشٌْر

ْن َعْمرِو ْبنِ رٍ َعَحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُعبْيَدة ، َحدَّثََنا َسعِيٌد َعْن َمطَ -٣٤٨٣
ي اَألْسَنانِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى ِفي الَْموَاِضحِ َخْمسٌ َخْمٌس ِمَن اِإلبِلِ َوِف

  َخْمٌس َخْمٌس ِمَن اإلِبِلِ َوِفي اَألصَابِعِ َعْشٌر َعْشٌر ِمَن اإلِبِلِ
دَّثََنا رٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْيًضا ، َحَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٣٤٨٤

ةَ َعْن غَاِلبٍ التَّمَّارِ َعْن ُحَمْيدِ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَب: أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورِ ْبنِ َراِشٍد ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، قَاالَ 
  رٍ َعشْرٍْبنِ ِهالَلٍ َعْن َمْسرُوقِ ْبنِ أَْوسٍ َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ قََضى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي اَألَصابِعِ بَِعْش

  ْشًرا َعشًْرا ِمَن اِإلبِلَِوقَالَ النَّْضُر إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى ِفي اَألَصابِعِ َع
ُن َعاِصمٍ َوخَاِلُد ْبُن َيحَْيى كَذَا رََواُه َسعِيٌد َعْن غَاِلبٍ َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ َوَخالَفَهُ ُشْعَبةُ وَإِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َوَعِليُّ ْب

َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم وَلَْم َيذْكُُروا ُحمَْيًدا َوذَكََر  فََرَوْوُه َعْن غَاِلبٍ َعْن َمْسُروقِ ْبنِ أَْوسٍ َعْن أَبِي ُموَسى
  ُشْعَبةُ ِفيِه َسَماَع غَاِلبٍ ِمْن َمْسرُوقٍ

َنا ُشْعَبةُ َعْن غَاِلبٍ دَّثََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ النَّبِيلُ ، َح -٣٤٨٥
 صلى اهللا عليه وسلم التَّمَّارِ ، َحدَّثََنا شَْيٌخ ِمنَّا ُيقَالُ لَُه َمْسرُوُق ْبُن أَْوسٍ أَنَُّه َسِمَع أََبا ُموَسى قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا

  اَألَصابُِع َسَواٌء قَالَ ُشْعَبةُ قُلُْت َعْشٌر َعْشٌر قَالَ نََعْم



ةَ أَنَُّه َشكَّ ِفي اُه أَُبو نَُعْيمٍ َوَعفَّانُ بنَ ُمْسِلٌم َوغَْيُرُهْم َوَروَاُه َوِكيٌع َوَوْهُب ْبُن جَرِيرٍ وَأَُبو النَّْضرِ َعْن ُشْعَبَوكَذَِلَك َرَو
  َمْسرُوقِ ْبنِ أَْوسٍ أَْو أَْوسِ ْبنِ َمْسرُوقٍ

َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا غَاِلٌب التَّمَّارُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا  -٣٤٨٦
اِلبٍ التَّمَّارِ َعْن لُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن غََوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِي

  ظُ الَْمَحاِمِليَِّمْسرُوقِ ْبنِ أَْوسٍ َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اَألَصابُِع َعْشٌر َعْشٌر لَفْ
نِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َعْن غَاِلبٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْب -٣٤٨٧

وَالرِّْجلَْينِ سََواٌء  التَّمَّارِ َعْن َمْسُروقِ ْبنِ أَْوسٍ َعْن أَبِي ُموَسى َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَصَابَِع الَْيَدْينِ
  َعْشٌر َعْشٌر ِمَن اإلِبِلِ

ى ، ى أَبِي َوْهبٍ َيحَْيى ْبنِ ُموَسى ْبنِ إِْسحَاَق بِاُألُبلَِّة َحدَّثَكُْم أَُبو َمْحذُوَرةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َيْحَيقُرَِئ َعلَ -٣٤٨٨
  َحدَّثََنا غَاِلٌب َعْن أَْوسٍ َعْن أَبِي ُموَسى أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى ِفي اَألصَابِعِ َعشًْرا َعشْرًا

َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد وَالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  -٣٤٨٩
اهللا عليه وسلم قََضى ِفي َسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ َعْن َمْسُروقِ ْبنِ أَْوسٍ َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى 

  اَألَصابِعِ َعْشًرا َعْشرًا
  َتفَرََّد بِِه أَُبو اَألْشَعِث َولَْيَس ُهَو ِعْنِدي بَِمْحفُوٍظ َعْن قََتاَدةَ َواللَُّه أَْعلَُم

ُن َعْبِد الَْجبَّارِ َعْن َعبِيَدةَ ْبنِ َحسَّانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْب -٣٤٩٠
ْينِ َوالرِّْجلَْينِ َعْشرٌ َعْن َيزِيَد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِدَيةُ اَألَصابِعِ َسَواٌء الَْيَد

  الَْورِقَِعْشٌر ِمَن اإلِبِلِ أَْو َعْدلَُها ِمَن الذََّهبِ َو
ُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخشَْيشٍ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا عَْب -٣٤٩١

ِديٍّ أَنَّ َعِليا قَطََع أَْيدَِيُهْم ِمَن الْمِفَْصلِ َوَحَسَمَها َوكَأَنِّي الَْمِلِك ْبنِ أَْبَجَر َعْن أَبِيِه َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َعْن ُحَجيَّةَ ْبنِ َع
  أَْنظُُر إِلَى أَْيِديهِْم كَأَنََّها أُُيوُر الُْحمُرِ

ْجلَ َوَيَدُع الَْعِقَب يَْعَتِمدُ قَالَ َوَحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا قَْيٌس َعْن ُمِغَريةَ َعنِ الشَّْعبِيِّ أَنَّ َعِليا كَانَ َيقْطَُع الرِّ -٣٤٩٢
  َعلَْيَها

َعلَى ُعَمَر أَنَُّه  قَالَ َوَحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَشَْهُد -٣٤٩٣
  قَطََع الَْيَد َوالرِّْجلَ

الرِّْجلِ يَانُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه أَنَّ أََبا َبكْرٍ أَرَاَد أَنْ َيقْطََع رُِجالً َبْعدَ الَْيِد َوقَالَ َوَحدَّثََنا ُسفْ -٣٤٩٤
  فَقَالَ ُعَمُر السُّنَّةُ الَْيُد

انَ الْكَرَابِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َعِديٍّ َعْن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْولِيِد ْبنِ أََب -٣٤٩٥
عليه وسلم إِذَا  ْبنِ ُحَمْيٍد َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِي حَازِمٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

  ضََرَب الرَُّجلُ أََباُه فَاقُْتلُوُه
يَّا ْبُن َعِديٍّ بِإِْسَناِدِه َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َزكَرِ -٣٤٩٦

  ِمثْلَُه َوَزاَد ِفيِه قَالَ فَذَكَْرُتُه ِلُسفَْيانَ فَقَالَ َسِمْعُتُه ِمْن أَبِي حَازِمٍ



ِفي آِخرِِه كََما ذَكََرهُ  َوكَذَِلَك ذَكََرُه ابُن َصاِعٍد َولَْم أَْسَمْعُه ِمْنُه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْمَخرِِّميِّ َوذَكََر ُسفَْيانَ
  إِبَْراهِيُم
فَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحمَّادٍ الْقَالَنِِسيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا َجْع -٣٤٩٧

دَّابَّةُ جَْرُحَها جَُبارٌ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن زَِياٍد َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ال
  جَُباٌر وَالرِّْجلُ ُجَباٌر َوِفي الرِّكَازِ الْخُُمُس َوالْبِئُْر ُجبَاٌر وَالَْمْعِدنُ

لَْم ُيَتابِْعُه َعلَْيِه أََحٌد َعْن ُشْعبَةَ   كَذَا قَالَ وَالرِّْجلُ ُجَباٌر َوُهَو َوْهمٌَ 
ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٣٤٩٨

بِاللَّْيلِ َضِمَن أَْهلَُها أَبِيِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما أََصاَبتِ اِإلبِلُ 
ِه َوَما أََصاَبتِ الْغََنُم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ غَرَِمُه أَْهلَُها َوالضَّوَارِي ُيتَقَدَُّم إِلَى أَْهِلَها ثَالَثَ َوَما أَصَاَبْت بِالنََّهارِ ، فَالَ َشْيَء ِفي

  َمرَّاٍت ، ثُمَّ ُتْعقَرُ َبْعَد ذَِلَك

، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد -٣٤٩٩
هَُرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت أََبا الْقَاِسمِ إِْسَماعِيلُ ْبُن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن غَْزَوانَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي نُْعمٍ َحدَّثَنِي أَُبو 

لم َيقُولُ َمْن قَذََف َمْملُوكَُه َوُهَو َبرِيٌء ِممَّا قَالَ َجلََدُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة الَْحدَّ إِالَّ أَنْ َنبِيَّ التَّْوَبِة صلى اهللا عليه وس
  َيكُونَ كََما قَالَ

َيةَ ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن غَْزَوانَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوِ -٣٥٠٠
َعْبَدُه َوُهَو َبرِيٌء ِممَّا َعنِ اْبنِ أَبِي نُْعمٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن أَبِي الْقَاِسمِ نَبِيِّ التَّْوَبةِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن قَذََف 

  انَِنيقَالَ أَُِقَيَم َعلَْيِه الَْحدَّ َيْوَم الْقَِياَمِة ثََم

إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن  -٣٥٠١
َجدِِّه قَالَ قََضى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ذَكََر َعْمُرو ْبُن ُشعَْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن 

  ِفي األَْنِف إِذَا ُجِدَع كُلُُّه بِالْعَقْلِ كَاِمالً َوإِذَا ُجِدَعتْ أَْرَنَبُتُه فَنِْصُف الْعَقْلِ
ْيَبانُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اهللاِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َش -٣٥٠٢

لَْعْينِ الْقَاِئَمِة إِذَا َخَسفَْت ثُلُثُ ْبُن ُبرَْيَدةَ َعْن َيحَْيى ْبنِ َيْعَمَر َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ ِفي الَْيِد الشَّالَِّء ثُلُثُ الدَِّيِة َوِفي ا
  الدِّيَِة

َمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ إِْمالًَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد الزَِّياِديُّ ، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن ُسلَْي َحدَّثََنا -٣٥٠٣
الَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعنِ اْبنٍ ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيِه قَالَ قَ

  أَصَاَب َحدا أُقِيَم َعلَْيِه ذَِلَك الَْحدُّ فَُهَو كَفَّاَرةُ ذَْنبِِه

شَُعْيبٍ َوَعْبدُ  يُّ ْبُنَحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي َوزَِيادُ ْبُن أَيُّوَب َوَعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ َوالْقَاِسُم ْبُن َهاِشمٍ َوَعِل -٣٥٠٤
وَّاُص ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن اِهللا ْبُن أَبِي عَْبِد اِهللا قَالُوا ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعِليٍّ الَْخ

ةَ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعنِ اْبنِ ُخَزْيَمةَ الَْحَسنِ ْبنِ إِْسَماِعيلَ الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَد
  ْنبِ فَُهَو كَفَّاَرتُُهْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أََصاَب ذَْنًبا فَأُِقيَم َعلَْيِه َحدُّ ذَِلَك الذَّ

دَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َخالٍَّد أَُبو َخالٍَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َسْيٍف ، َحَحدَّ -٣٥٠٥



مَّا َنَهى اللَُّه َعْنُه ، ثُمَّ أُقِيَم َعلَْيِه زَْيٍد بَِهذَا اِإلسَْناِد أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَيَُّما َعْبٍد أَصَاَب َشْيئًا ِم
  َحدُُّه كُفَِّر ذَِلَك الذَّْنُب َعنُْه

  َوَتاَبَعُهَما الَْواِقِديُّ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد
انُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا يُوُنُس َعنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْم -٣٥٠٦

ي َعلَى أَنْ الَ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي إِْدرِيَس َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ قَالَ لََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبايِعُونِ
َتقُْتلُوا أَْوالَدَكُْم ، َوالَ تَأُْتوا بُِبْهَتانٍ َتفَْترُوَنُه َبْيَن أَْيِديكُْم َوأَْرُجِلكُْم  ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َشْيئًا ، َوالَ َتْسرِقُوا ، َوالَ تَْزُنوا ، َوالَ

َمْن ِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َو، َوالَ َتْعصُونِي ِفي َمْعُروٍف فََمْن َوفَى ِمْنكُْم فَأَْجُرُه َعلَى اِهللا َوَمْن أَصَاَب ِمْن ذَِلكَ َشْيئًا فَُعوِقَب بِ
  أَصَاَب ِمْن ذَِلكَ َشْيئًا فَسََتَرُه اللَُّه َعلَيِه فَأَْمُرُه إِلَى اِهللا إِنْ َشاَء َعاقََبُه َوإِنْ َشاَء َعفَا َعْنُه

َنا َمْعَمٌر ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َحدَّثَ -٣٥٠٧
هللا عليه وسلم ِفي َرْهطٍ أَنَُّه َسِمَع أََبا إِْدرِيَس الَْخْوالَنِيَّ أَنَُّه َسِمَع ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمِت َيقُولُ بَاَيْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى ا

، َوالَ َتْسرِقُوا ، َوالَ تَْزُنوا ، َوالَ تَقُْتلُوا أَْوالََدكُْم ، َوالَ َتأُْتوا بُِبْهَتانٍ فَقَالَ أُبَايُِعكُْم َعلَى أَنْ الَ ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َشْيئًا 
 َمْن أََصاَب ِمْن ذَِلَك شَْيئًاَتفَْترُوَنُه َبْيَن أَْيدِيكُْم َوأَْرُجِلكُْم ، َوالَ َتْعصُوا ِفي َمْعُروٍف فََمْن َوفَى ِمْنكُْم فَأَجُْرُه َعلَى اِهللا َو

  إِنْ َشاَء غَفََر لَُهفَأُِقيَم َعلَْيِه الَْحدُّ فَُهَو لَُه طُهُوٌر َوَمْن َسَتَرُه اللَُّه َتعَالَى فَذَِلَك إِلَى اِهللا إِنْ َشاَء َعذََّبُه َو -َيْعنِي  -

دَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشَعْيٌب َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َح -٣٥٠٨
 -َوقَْد َشهَِد َبْدًرا َوُهَو أََحُد النُّقََباِء لَْيلَةَ الَْعقََبةِ  -َحدَّثََنا أَُبو إِْدرِيَس َعاِئذُ اهللاِ ْبُن َعْبِد اِهللا أَنَّ ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمتِ : قَالَ 

  فَّارَةٌَرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َنْحَوُه َوقَالَ ِفيِه َوَمْن أََصاَب َشْيئًا ِمْن ذَِلَك فَُعوِقَب بِِه فَُهَو لَُه كَ أَخَْبَرُه أَنَّ
َحجَّاجُ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ُيوَنَس ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن أَبِي السَّفَرِ ، َحدَّثََنا  -٣٥٠٩

َنَب ِفي َهِذِه أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَذْ
ُعقُوَبَتُه َعلَى َعْبِدِه َوَمْن أَذَْنَب ِفي َهِذِه الدُّنَْيا ذَنًْبا فََسَتَرُه اللَُّه َتعَالَى َعلَْيِه  الدُّْنَيا ذَْنًبا فَُعوِقَب بِِه فَاللَُّه أَكَْرُم ِمْن أَنْ ُيثَنَِّي

  َوَعفَا َعْنُه فَاللَُّه أَكَْرُم ِمْن أَنْ َيُعوَد ِفي َشْيٍء قَْد َعفَا َعْنُه
  ةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌعَ َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمَِحدَّثََنا اْبنِ ُخشَْيشٍ ، َحدَّثََنا سَلُْم ْبُن ُجنَاَد -٣٥١٠

  َعْن أَبِيِه أَنَّ أََبا َبكْرٍ أََراَد أَنْ َيقْطََع الرُِجل بَْعَد الَْيِد وَالرِّْجلِ فَقَالَ ُعَمُر السُّنَّةُ الَْيُد

  كتاب النكاح
  من السنن
  رٍ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِيادٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ،َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٣٥١١

يِّ صلى اهللا عليه وسلم النَّبَِحدَّثََنا َعمِّي َحدَّثَنِي ُيوُنُس ْبُن يَزِيَد َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ أَنَّ َعاِئَشةَ زَْوجِ 
ُجلُ إِلَى الرَُّجلِ ابَْنَتُه فَُيْصِدقَُها ، أَخَْبَرْتُه أَنَّ النِّكَاَح كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة َعلَى أَْرَبَعِة أَْنَحاَء فَنِكَاُح النَّاسِ الَْيْوَم َيْخطُُب الرَّ

قُولُ الِْمرَأَِتِه إِذَا طَهَُرْت ِمْن طَلَْعِتَها أَْرِسِلي إِلَى فُالٍَن فَاْسَتْبضِِعي ِمْنهُ ثُمَّ يَْنِكُحَها قَالَْت َونِكَاٌح آَخُر كَانَ الرَُّجلُ َي
اَبَها  فَإِذَا َتَبيََّن َحْملَُها أََصَواْعَتزَلََها َزْوُجَها الَ يََمسَُّها أََبًدا حَتَّى َيْسَتبَِني َحْملَُها ِمْن ذَِلكَ الرَُّجلِ الَِّذي َتْستَْبِضُع ِمْنُه
  اِالْستِْبضَاعِ َزْوُجَها إِذَا أََحبَّ َوإِنََّما َيْصَنُع ذَِلكَ َرغَْبةً ِفي َنَجاَبِة الْوَلَِد فَكَانَ َهذَا النِّكَاُح ُيَسمَّى نِكَاَح



ِصيُبَها فَإِذَا َحَملَْت َوَوَضَعْت َومَرَّْت قَالَْت َونِكَاٌح آَخُر َيْجَتِمُع الرَّْهطُ ُدونَ الَْعَشَرِة فََيْدُخلُونَ َعلَى الْمَْرأَِة كُلُُّهْم ُي
ُعوا ِعْندََها فََتقُولُ لَُهْم قَْد َعَرفُْتمُ لََياِلي بَْعَد أَنْ َتَضَع َحْملََها أَْرَسلَْت إِلَيْهِْم فَلَْم َيْسَتِطْع َرُجلٌ ِمنُْهْم أَنْ َيْمتَنَِع حَتَّى َيْجَتِم

أَنْ وَلََدْتُه َوُهَو ابُْنَك َيا فُالَنُ فَُتسَمِّي َمْن أََحبَّْت مِْنُهْم بِاْسِمِه فََيلَْحُق بِِه وَلَُدَها الَ َيْسَتِطيعُ  الَِّذي كَانَ ِمْن أَْمرِكُْم َوقَْد
  َيْمَتنَِع ِمْنُه الرَُّجلُ

ِممَّْن َجاَءَها َوُهنَّ الَْبَغاَيا كُنَّ يَْنِصْبَن َعلَى أَبَْوابِهِنَّ َونِكَاٌح رَابٌِع َيْجَتِمعُ النَّاسُ الْكَِثُري فََيْدُخلُونَ َعلَى الَْمرْأَِة الَ َتْمَتنُِع 
َها َوَدعَُوا الْقَافَةَ لَُهْم ، ثُمَّ رَاَياٍت َتكُنَّ َعلًَما فََمْن أََراَدُهنَّ َدَخلَ َعلَْيهِنَّ فَإِذَا َحَملَْت إِْحَداُهنَّ فََوَضَعْت َحْملََها ُجِمعُوا لَ

عليه وسلم بِالَْحقِّ  َدَها بِالَِّذي َيَرْونَ فَالَْتاطَُه َوَدَعاهُ اْبَنهُ الَ َيْمَتنُِع ِمْن ذَاَك فَلَمَّا َبَعثَ اللَُّه ُمَحمًَّدا صلى اهللاأَلَْحقُوا وَلَ
  َهَدَم نِكَاَح أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة كُلَُّه إِالَّ نِكَاَح أَْهلِ اِإلْسالَمِ الَْيوَْم

ْهبٍ َعْن ُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ ْبُن الْفََرجِ أَْخَبرَنِي اْبُن َوَحدَّثََنا أَ -٣٥١٢
َح كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة َعلَى أَْرَبَعةِ ُيوُنَس أَْخَبَرُه َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ أَْخَبَرُه عن ُعْرَوةُ ْبُن الزُّبَْيرِ أَنَّ َعاِئَشةَ أَخَْبَرْتُه أَنَّ النِّكَا

  أَْنَحاَء َوذَكََر الَْحدِيثَ َنْحوَُه
َبغُ َبَرَك ِمَن الْفََرحِ َوقَالَ قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق لَمْ َيْروِِه إِالَّ اْبُن َوْهبٍ َزَعُموا أَنَّ َيْحَيى ْبَن َمِعنيٍ ِحَني َحدَّثَُه بِِه أَْص

َن َحْملَُها ِمْن ذَِلَك ي َحِديِثِه أَْرسِِلي إِلَى فُالٍَن فَاسَْتْبضِِعي ِمْنُه َوَيْعتَزِلَُها َزْوجَُها ، َوالَ َيَمسَُّها أََبًدا َحتَّى َيَتَبيَّأَْصَبغُ ِف
إِنََّما َيْصَنُع ذَِلَك َرغَْبةً ِفي َنجَاَبِة الَْولَِد فَكَانَ الرَُّجلِ الَِّذي َتْستَْبِضُع ِمْنُه فَإِذَا َتَبيََّن َحْملَُها أََصاَبَها زَْوُجَها إِذَا أََحبَّ َو

  َهذَا النِّكَاُح ُيَسمِّي نِكَاَح اِالْستِْبضَاعِ
َناِد إِالَّ أَنَُّه قَالَ  بَِهذَا اِإلْسقَالَ الصَّاغَانِيُّ َوقَْد رََواُه غَْيُر أَْصَبغَ َحدَّثََناُه ُعثَْمانُ ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َعْن ُيوُنَس
 ذَِلَك الرَُّجلِ الَِّذي َتسَْتْبِضعُ أَْرِسِلي إِلَى فُالٍَن فَاْسَتبضِِعي ِمْنُه َواْعتََزلََها زَْوُجَها الَ َيَمسَُّها أََبًدا َحتَّى َيْسَتبِنيَ َحْملَُها ِمْن

  ِمْنُه فَكَان َهذَا ُيَسمَّى نِكَاَح اِالْستِبضَاعِ
  َجاِهِليَِّةُد ْبُن إِْسحَاَق َوَهو الصَّوَاُب َوقَالَ فَلَمَّا َبَعثَ اللَُّه ُمحَمًَّدا صلى اهللا عليه وسلم بِالَْحقِّ َهَدَم نِكَاحَ الْقَالَ ُمَحمَّ

ا أَُبو غَسَّانَ مَاِلُك ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََن -٣٥١٣
َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن حَْربٍ َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن 

نْ َيقُولَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ َتْنزِلُ ِلي َعنِ اْمرَأَِتَك َوأَنْزِلُ لََك َعنِ اْمَرأَِتي وَأَزِيُدَك قَالَ ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ الَْبَدلُ ِفي الَْجاِهِليَِّة أَ
لْفََزارِيُّ َعلَى قَالَ فََدَخلَ ُعَيْيَنةُ ْبُن ِحْصنٍ ا} َوالَ أَنْ َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَزَْواجٍ َولَْو أَْعجََبَك ُحْسُنُهنَّ{فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى 

َيا ُعَيْيَنةُ فَأَْينَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوِعْنَدُه عَاِئَشةُ فََدَخلَ بَِغْيرِ إِذٍْن فَقَالَ لَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ذُ أَْدرَكُْت قَالَ َمْن َهِذِه الُْحَميَْراُء إِلَى جَْنبَِك فَقَالَ اِالْسِتئْذَانُ فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َما اْسَتأْذَْنُت َعلَى َرُجلٍ ِمْن ُمَضَر ُمْن

قَالَ َيا ُعَيْيَنةُ إِنَّ اللََّه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهِذِه عَاِئَشةُ أُمُّ الُْمْؤِمنَِني قَالَ أَفَالَ أَْنزِلُ لََك َعْن أَْحَسنِ الَْخلْقِ فَ
  ُد قَْومِِهفَلَمَّا أَنْ َخَرَج قَالَْت عَاِئَشةُ َيا َرسُولَ اِهللا َمْن َهذَا قَالَ أَْحَمُق ُمطَاٌع وَإِنَُّه َعلَى َما َتَرْيَن لََسيِّ قَْد َحرََّم ذَِلَك قَالَ

ْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٣٥١٤
  الَّ بَِوِليٍّإِسَْراِئيلُ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ نِكَاحَ إِ

َبا ُموَسى َيقُولُ كَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ يُثْبِتُ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد َعنِ اْبنِ ُخَزْيَمةَ قَالَ َسِمْعُت أَ -٣٥١٥
  لَى إِسَْراِئيلََحِديثَ إِْسرَائِيلَ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َوَيقُولْ إِنََّما فَاتَنِي َما فَاتَنِي ِمْن َحدِيِث ُسفَْيانَ اتِّكَاالً مِنِّي َع



َحَسنِ الْهَْمدَانِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َماَهانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْ -٣٥١٦
ٍد فَِقيلَ ِلعَْبدِ مَُّد ْبُن َمخْلََمْخلٍَد السَّْعِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن إِْسرَاِئيلَ مِثْلَ قَْولِ اْبنِ ِسَناٍن قَالَ ُمَح
  لَيَّ ِمْن ُسفَْيانَ َوُشْعبَةَالرَّْحَمنِ إِنَّ ُشْعَبةَ َوُسفَْيانَ ُيوِقفَانِِه َعلَى أَبِي ُبْرَدةَ فَقَالَ إِسَْراِئيلُ َعْن أَبِي إِْسحَاَق أََحبُّ إِ

نِ مَْهِديٍّ أَُبو َعِليٍّ ، َحدَّثََنا صَاِلٌح جََزَرةٌ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْب -٣٥١٧
إِْسحَاَق كََما َيْحفَظُ  َعْبِد اهللاِ الَْمِدينِيُّ قَالَ َسِمْعُت َعْبدَ الرَّْحَمنِ ْبَن َمْهِديٍّ َيقُولُ كَانَ إِْسرَائِيلُ َيْحفَظُ َحِديثَ أَبِي

  ُسوَرةَ الَْحْمِد
  صَاِلحٌ إِسَْراِئيلُ أَْتقَُن ِفي أَبِي إِْسَحاقَ َخاصَّةً قَالَ

ا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الْمَاِلِكيُّ بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى الَْحَرِشيُّ ، َحدَّثََن -٣٥١٨
  أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ أَبِي ُموَسى َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ نِكَاحَ إِالَّ بَِوِليٍُّشْعَبةَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن 

بِي سَِعيدٍ نَ َعْن أََحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصبََهانِيِّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَبِي هَاُرو -٣٥١٩
  قَالَ الَ نِكَاَح إِالَّ بَِوِليٍّ َوُشُهوٍد َوَمْهرٍ إِالَّ َما كَانَ ِمَن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٣٥٢٠

أَنَّ النَّبِيَّ صلى  ْيجٍ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن ُموَسى أَنَّ اْبَن شَِهابٍ أَْخبََرُه أَنَّ ُعْرَوةَ أَْخَبَرُه أَنَّ عَاِئَشةَ أَْخبََرْتُهأَخَْبَرَنا اْبُن جَُر
ا بَاِطلٌ فَنِكَاحَُها َباِطلٌ فَإِنْ َدَخلَ بَِها اهللا عليه وسلم قَالَ أَيَُّما امَْرأٍَة َنكََحْت بِغَْيرِ إِذِْن وَِليَِّها فَنِكَاُحَها َباِطلٌ فَنِكَاُحَه

  فَالَْمْهُر لََها بَِما أََصاَب ِمنَْها فَإِنْ َتشَاَجرُوا فَالسُّلْطَانُ وَِليُّ َمْن الَ َوِليَّ لَُه

َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي حَْربٍ ، : ِطريِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الْهَْيثَمِ الْبَزَّاُر ، وَُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ الَْم -٣٥٢١
 َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َعِديُّ ْبُن الْفَْضلِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ َعْن

اهللا عليه وسلم الَ نِكَاَح إِالَّ بِوَِليٍّ َوَشاِهَدْي َعْدلٍ َوأَيَُّما اْمَرأٍَة أَْنكَحََها َوِليٌّ َمْسخُوطٌ  َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى
  َعلَْيِه فَنِكَاُحَها بَاِطلٌ

ْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّاب ْبُن ِعيَسى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ إِْمالًَء ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِ -٣٥٢٢
كَْم كَانَِ ْصدَاُق النَّبِيِّ صلى  ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َعنِ اْبنِ الَْهاِد َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم َعْن أَبِي َسلََمةَ قَالَ سَأَلُْت َعاِئَشةَ

اقُُه اثَْنَتْي َعشََرةَ أُوِقيَّةً وََنشا قَالَْت َهلْ َتْدرِي َما النَّشُّ ُهَو نِْصُف اُألوِقيَِّة اهللا عليه وسلم أَْزوَاَجُه فَقَالَْت كَانَ َصَد
  فَِتلَْك َخْمُس ِمئَِة ِدرَْهمٍ

ْبُن الَْيَماِن َعْن َداُوَد  َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ -٣٥٢٣
يه وسلم َعْشَر ْبنِ قَْيسٍ َعْن ُموَسى ْبنِ َيسَارٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ كَانَ َصَداقَُنا إِذْ كَانَ ِفيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عل

  أَوَاقٍ وََيْضرِبُ بَِيِدِه َعلَى اُألْخَرى فَذَِلَك أَْرَبُع ِمئَِة ِدْرَهمٍ

قَِفيُّ َعْن ُيوُنَس َعنِ دَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْماِلِكيُّ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثََّح -٣٥٢٤
طُُبَها فَقَالَ َزوَّْجُتَك كَرَِميِتي فَطَلَّقَْتَها ، ثُمَّ أَْنشَأَْت الَْحَسنِ أَنَّ َمعِْقلَ ْبَن َيسَارٍ زَوََّج أُْخًتا لَُه فَطَلَّقََها الرَُّجلُ ، ثُمَّ أَْنَشأَ َيْخ

 َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ ، فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ{َتخْطُُبَها فَأََبى أَنْ ُيزَوَِّجُه َوَهوَِيْتهُ الْمَْرأَةُ فَأَنَْزلَ اللَُّه تََعالَى َهِذِه اآلَيةَ 
  }أَنْ َيْنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ



َعْن أَبِيِه َعْن إِبَْراِهيمَ َهذَا َحدِيثٌ َصحِيٌح أَْخَرَجُه الُْبخَارِيُّ َعْن أَبِي َمْعَمرٍ َعْن َعْبِد الَْوارِِث َوَعْن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي َعْمرٍو 
  ْبنِ طَْهَمانَ

دَّثََنا أَْحَمُد ْبُن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْهَمانَ َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َح -٣٥٢٥
} الَْمْعُروِففَالَ َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ إِذَا َترَاضَْوا َبيَْنُهْم بِ{ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ الَْحَسنِ أَنَُّه قَالَ ِفي قَْولِ اهللاِ َتَعاىلَ 

طَلَّقََها حَتَّى انْقََضْت ِعدَُّتَها ، قَالَ َحدَّثَنِي َمعِْقلُ ْبُن َيَسارٍ الُْمزَنِيُّ أَنََّها نََزلَْت ِفيِه قَالَ كُْنتُ َزوَّْجتُ أُْخًتا ِلي ِمْن َرُجلٍ فَ
فَطَلَّقَْتَها ، ثُمَّ جِئْتَ َتخْطُُبَها الَ َواللَِّه الَ َتُعودُ إِلَْيَها أََبًدا قَالَ  ثُمَّ َجاَء َيْخطُُبَها فَقُلُْت لَُه َزوَّجُْتَك َوفََرشُْتَك َوأَكْرَْمُتَك

َرُسولَ اآلَيةَ فَقُلُْت اآلنَ أَفَْعلُ َيا  َوكَانَ َرُجالً الَ بَأَْس بِِه َوكَاَنِت الَْمرْأَةُ ُترِيُد أَنْ َتْرجِعَ إِلَْيِه قَالَ فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى َهِذِه
  اِهللا فَزَوَّْجُتَها إِيَّاُه

  َوكَذَِلَك َروَاُه َعبَّاُد ْبُن رَاِشٍد َعنِ الَْحَسنِ َوَسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َمْعِقلٍ

الْعَقَِديُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ -٣٥٢٦
َعنِ الَْحَسنِ قَالَ َحدَّثَنِي َمْعِقلُ بْنُ الَْبْختَرِيِّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َراِشٍد 

هََا َما ٌت فَخُِطَبْت إِلَيَّ َوكُْنتُ أَْمَنُعَها النَّاَس فَأََتانِي اْبُن َعمٍّ ِلي فََخطََبَها فَأَْنكَحُْتَها إِيَّاُه فَاضَطَجَعَيسَارٍ قَالَ كَاَنْت ِلي أُْخ
ا َمَع الُْخطَّابِ فَقُلُْت َمَنْعُتَها النَّاَس َشاَء اللَُّه َتعَالَى ، ثُمَّ طَلَّقََها طَالَقًا لَُه َرْجَعةٌ ، ثُمَّ َتَركََها َحتَّى اْنقََضْت ِعدَّتَُها فََخطَبََه
ُخِطَبْت إِلَيَّ أََتْيتَنِي َتْخطُُبَها َمعَ َوَزوَّجُْتَك إِيَّاَها ، ثُمَّ طَلَّقَْتَها طَالَقًا لَُه َرْجَعةٌ ، ثُمَّ َتَركَْتَها َحتَّى انْقََضْت ِعدَُّتَها فَلَمَّا 

َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ ، فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ {فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى أَْو قَالَ أُنْزِلَْت  الُْخطَّابِ الَ أُزَوُِّجكَ أََبًدا
  فَكَفَّْرُت َعْن َيِمينِي وَأَْنكَحُْتَها إِيَّاُه} َيْنِكْحَن أَزْوَاَجُهنَّ
  الَْمعَْنى قَرِيٌب

َعْن كْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، َحدَّثََنا سَِعيُد َعْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا أَُبو َب -٣٥٢٧
َها ، ثُمَّ َجاَء فََْخطُبَُها َمْعِقلِ ْبنِ َيسَارٍ قَالَ كَاَنْت ِلي أُْخٌت َتْحَت َرُجلٍ فَطَلَّقََها ، ثُمَّ َخالَ َعنَْها َحتَّى إِذَا انْقََضْت ِعدَُّت

َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن { فََحِمَي َمْعِقلٌ ِمْن ذَِلَك َوقَالَ َخالَ َعْنَها َوُهَو َيقِْدُر َعلَْيَها فَحَالَ َبْيَنُه َوَبْيَنَها فَأَْنَزلَ اللَُّه
  ةَاآلَي} أََجلَُهنَّ ، فَالَ تَْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن

َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّلِْت ، َحدَّثََنا -٣٥٢٨
يَّ ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ َولَْم َتنْقَضِ ِعدَِّتي ِمْن َمْهِلِك ُسلَْيَمانَ ْبنِ الَْغِسيلِ َعْن َعمَِّتِه ُسكَْيَنةَ بِْنِت حَْنظَلَةَ قَالَِت اْسَتأْذَنَ َعلَ

َربِ قُلُْت غَفََر َزْوجِي فَقَالَ قَْد َعَرفِْت قََرابَِتي ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقَرَابَِتي ِمْن َعِليٍّ َوَمْوِضِعي ِفي الَْع
ُيْؤَخذُ َعْنَك َتْخطُُبنِي ِفي ِعدَِّتي قَالَ إِنََّما أُْخَبركِ بِقَرَابَِتي ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه  اللَُّه لَكَ َيا أََبا َجْعفَرٍ إِنَّكَ َرُجلٌ

 ةَ فَقَالَ لَقَْدوسلم َوِمْن َعِليٍّ َوقَْد َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى أُمِّ َسلََمةَ َوِهَي ُمَتأَيَِّمةٌ ِمْن أَبِي َسلََم
  َعِلْمِت أَنِّي نَبِيِّ اِهللا َوخَِريُتُه َوَمْوضِِعي ِفي قَْوِمي كَاَنْت تِلَْك ِخطَْبتَُه

ِد بِْشرِ ْبنِ الُْمْحَتِفزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َوائِِلَةَ الْمَْرَوزِيُّ عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الُْحَسْينِ ِمْن َولَ -٣٥٢٩
ْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن الَْوضَّاحِ َعْن أَبِي الَْخِصيبِ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َع

  ْوجِ وَالشَّاِهَديْنَِرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُبدَّ ِفي النِّكَاحِ ِمْن أَْرَبَعٍة الْوَِليِّ والزَّ
  وامسه َناِفُع ْبُن َمْيَسرَةَ، أَُبو الَْخصِيبِ َمْجهُولٌ 



جٍ أَخَْبرَنِي َعْبُد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْي -٣٥٣٠
َها َبْيدِ َرُجلٍ رِ ْبنِ َشْيَبةَ َعْن ِعكْرَِمةَ ْبنِ َخاِلٍد قَالَ َجمََّعِت الطَّرِيُق َركًْبا فََجَعلَِت اْمَرأَةٌ مِْنُهْم ثَيٌِّب أََمَرالَْحِميد ْبُن ُجَبْي

  غَْيرِ َوِليٍّ فَأَْنكََحَها فََبلَغَ ذَِلَك ُعَمَر فََجلََد النَّاِكَح َوالْمُْنِكَح َوَردَّ نِكَاَحُهَما

َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا َبكُْر : َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز وَإِْسَماِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاُق ، قَاالَ  -٣٥٣١
ْبنِ ُحَصْينٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ  ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمحَرَّرٍ َعْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ نِكَاَح إِالَّ بِوَِليٍّ َوَشاِهَدى َعْدلٍ

َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُخرَاَسانَ ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ السَّكَنِ  -٣٥٣٢
دُ اهللاِ ْبُن أَبِي َسْعٍد ، َحدَّثََنا َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْحَسْينِ الَْعالَُّف َوُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ بن السَّمَّاُك قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْب

ُت ْبُن ُزهَْيرٍ ، َحدَّثََنا َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْسحَاُق ْبُن ِهَشامٍ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ثَابِ
  الَ نِكَاَح إِالَّ بِوَِليٍّ َوَشاِهَدْي َعْدلٍ

ْبنِ َخاِلٍد الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَمَر -٣٥٣٣
اِهللا صلى اهللا عليه  ُيوُنَس َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ

  َتَشاَجرُوا فَالسُّلْطَانُ َوِليُّ َمْن الَ وَِليَّ لَُه وسلم الَ نِكَاحَ إِالَّ بَِوِليٍّ َوَشاِهَدْي َعْدلٍ فَإِنْ
نِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َتاَبَعُه َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنَس َعْن ِعيَسى ْبنِ ُيوُنَس ِمثْلَُه َسَواًء َوكَذَِلَك َرَواُه سَِعيُد ْبُن َخاِلِد ْب

 ُح ْبُن َدرَّاجٍ َوعَْبُد اهللاِ ْبُن َحكِيمٍ أَُبو َبكْرٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالُوا ِفيِهُعثَْمانَ َوَيزِيدُ ْبُن ِسَناٍن َونُو
  َوَشاِهَدْي َعْدلٍ َوكَذَِلَك رََواُه اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئشَةَ

ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعبَّاٍد النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد  -٣٥٣٤
الَ   صلى اهللا عليه وسلمْبُن َيزِيَد ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا

  نِكَاَح إِالَّ بِوَِليٍّ َوَشاِهَدْي َعْدلٍ

ُن الَْحَسنِ أَُبو الَْحسَنِ َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ الْفََزارِيُّ ِمْن ِكتَابِِه ، َحدَّثََنا َجمِيلُ ْب -٣٥٣٥
َوانَ الْعُقَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ َعْن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْر

  جُ َنفَْسهَاِتي ُتَزوِّصلى اهللا عليه وسلم الَ ُتزَوُِّج الَْمْرأَةُ الْمَْرأَةَ ، َوالَ ُتَزوُِّج الَْمرْأَةُ َنفَْسَها فَإِنَّ الزَّانَِيةَ ِهَي الَّ
  قال الشيخ حديث صحيح

وِقيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الطَّلِْحيُّ َعْبُد اِهللا ْبُن َيحَْيى بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْسُر -٣٥٣٦
َسْينِ ْبنِ َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ْبُن َيِعيَش ، َيِعيَش َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعِليِّ ْبنِ الُْح

ي هَُرْيَرةَ َعنِ يَن َعْن أَبَِحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ َعْن َعْبِد السَّالَمِ ْبنِ حَْربٍ َعْن ِهَشامٍ َعنِ اْبنِ ِسريِ
قُولُ إِنَّ الَِّتي ُتَزوُِّج نَفَْسَها النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُتزَوُِّج الَْمْرأَةُ الْمَْرأَةَ ، َوالَ ُتزَوُِّج الَْمْرأَةُ َنفْسََها َوكُنَّا َن

  ِهَي الْفَاجِرَةُ

إِْسحَاَق بِاُألُبلَِّة ، َحدَّثََنا َجمِيلُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْرَوانَ َحدَّثََنا أَُبو َوْهبٍ َيْحَيى ْبُن ُموَسى ْبنِ  -٣٥٣٧
  الُْعقَْيِليُّ بِإِْسَناِدهِ األَوَّلِ ِمثْلَُه َسَواًء



ا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ الدُّوالَبِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َراِشٍد اَألدَِميُّ ، َحدَّثََن -٣٥٣٨
نَّ الَِّتي تَْنِكُح َنفَْسَها َحفُْص ْبُن ِغَياٍث َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ كُنَّا نََتَحدَّثُ أَ

  ِهَي الزَّانِيَةُ
سَّانَ دُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ زَاُج ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٥٣٩

ا وَالزَّانَِيةُ الَِّتي تُْنِكُح َنفْسََها بَِغْيرِ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ الَ ُتَزوِّجُ الْمَْرأَةُ الَْمْرأَةَ ، َوالَ ُتزَوُِّج الْمَْرأَةُ نَفَْسَه
  إِذِْن َوِليِّهَا
َحدَّثََنا ُمسِْلُم ْبُن أَبِي : َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن هَاُرونَ َوأَحَْمُد ْبُن أَبِي َعْوٍف ، قَاالَ  -٣٥٤٠

ُد ْبُن الُْحَسْينِ َعْن ِهَشامٍ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ُمْسِلمٍ الَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَ
  لْبَِغيُّعليه وسلم الَ ُتْنِكُح الَْمرْأَةُ الْمَْرأَةَ ، َوالَ ُتْنِكُح الَْمْرأَةُ َنفْسََها إِنَّ الَِّتي ُتْنِكُح نَفَْسَها ِهَي ا

  سِريِيَن َوُربََّما قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ ِهيَ الزَّانِيَةُ قَالَ اْبُن

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن سَِعيِد بن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ َوَعِليُّ ْبُن سَْهلٍ ، قَاالَ  -٣٥٤١
 السَّالَمِ َعْن ِهَشامٍ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرفََعُه قَالَ الَ ُتْنِكُح الَْمرْأَةُ الْمَْرأَةَ ، َوالَاَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ 

  ُتْنِكُح الَْمْرأَةُ َنفْسََها َوقَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ كَانَ ُيقَالُ الزَّانَِيةُ تُْنِكُح نَفَْسهَا

النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٣٥٤٢
الَ ُتْنكَُح الَْمْرأَةُ إِالَّ  قَالََعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ أَنَُّه َسِمَع َسعِيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ َيقُولُ َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ 

  بِإِذِْن َولِيَِّها أَْو ِذي الرَّأْىِ ِمْن أَْهِلَها أَوِ السُّلْطَاِن
 ا أَُبو خَاِلٍد َعْنَحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََن -٣٥٤٣

رِ َوِليٍّ ِمْن َعِليِّ ْبنِ ُمَجاِلٍد َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ َما كَانَ أََحٌد ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أََشدَّ ِفي النِّكَاحِ بِغَْي
  أَبِي طَاِلبٍ كَانَ َيضْرُِب ِفيِه

َمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن أَبِي َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْح -٣٥٤٤
هُ َح أَْو أَْنكََح بَِغْيرِ وَِليٍّ فَنِكَاُحُجَويْبِرٍ َعنِ الضَّحَّاِك َعنِ النَّزَّالِ ْبنِ َسبَْرةَ َعْن َعِليٍّ قَالَ الَ نِكَاحَ إِالَّ بِإِذِْن َوِليٍّ فَمَْن َنكَ

  َباِطلٌ
 ْبُن الْفََرجِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ الِْمصْرِيُّ َوأَحَْمُد -٣٥٤٥

  :ُسلَْيَمانَ أَُبو ُعْتَبةَ الِْحْمِصيُّ ، قَاالَ 

 نِ أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ ُحَسْينٍ َعْن َناِفعٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر أَنَُّهَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ْب
اْبنَِتي َتكَْرُه ذَِلكَ  إِنََّتَزوََّج بِْنَت خَاِلِه ُعثَْمانَ ْبنِ َمظُْعوٍن قَالَ فَذََهَبْت أُمَُّها إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت 

ُروُهنَّ فَإِذَا َسكَْتَت فَُهَو فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيفَارِقََها فَفَاَرقََها َوقَالَ والَ تَْنِكُحوا الَْيَتاَمى حَتَّى َتْسَتأِْم
  إِذُْنَها فََتَزوَّجََها َبْعَد عَْبِد اِهللا الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعبَةَ

اْبُن أَبِي ِذئْبٍ لَْم َيْسَمْعُه ِمْن َوَرَواُه الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ َوَصَدقَةُ ْبُن َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ َعْن َناِفعٍ ُمخَْتصًَرا ُمْرَسالً َو
  َناِفعٍ َوإِنََّما َرَواُه َعْن ُعَمَر ْبنِ ُحَسْينٍ َعْنُه



 ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َيعِيَش ، َحدَّثََنا ُيوُنُس َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن -٣٥٤٦
وٍن بِْنَت أَِخيِه ُعثَْمانَ ْبنِ ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َزوَّجَنِي خَاِلي قَُداَمةُ ْبُن َمظُْع
َها إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َمظُْعوٍن فََدَخلَ الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ َعلَى أُمَِّها فَأَْرغََبَها ِمنَ الَْمالِ َوَخطََبَها إِلَْيَها فَُرِفَع شَأُْن

ا َوِصيُّ أَبِيَها َولَْم أُقَصِّْر بَِها َزوَّْجُتَها َمْن قَْد َعِلْمَت فَْضلَُه َوقََراَبَتُه فَقَالَ وسلم فَقَالَ قَُداَمةُ َيا َرُسولَ اِهللا اْبَنةُ أَِخي وَأََن
  َريةَ ْبَن ُشْعبَةََرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنََّها َيِتيَمةٌ َوالَْيِتيَمةُ أَْولَى بِأَْمرَِها فَُنزَِعْت ِمنِّي َوَزوَّجََها الُْمِغ

َوكَذَِلَك َروَاُه إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد َعْنُه ، ْسَمْعُه ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ِمْن َناِفعٍ َوإِنََّما َسِمَعُه ِمْن ُعَمَر ْبنِ ُحَسْينٍ َعْنُه لَْم َي
  َوَتاَبَعُه ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن ُعَمَر ْبنِ ُحَسْينٍ

َحدَّثَكُْم ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن سَْعٍد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثَنَا  -َوأََنا أَْسَمعُ  -َئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد قُرِ -٣٥٤٧
قَالَ ُتُوفَِّي ُعثَْمانُ ْبُن  أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق قال َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن ُحَسْينٍ َموْلَى آلِ َحاِطبٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر
َوُهَما َخاالََي فََخطَْبُت إِلَى َمظُْعوٍن َوَتَرَك بِنًْتا لَُه ِمْن َخْولَةَ بِْنِت َحِكيمِ ْبنِ أَُميَّةَ َوأَْوَصى إِلَى أَِخيِه قَُداَمةَ ْبنِ َمظُْعوٍن 

إِلَى أُمَِّها فَأَْرغََبَها ِفي الْمَالِ فََحطَّتْ إِلَْيِه َوَحطَِّت الَْجارَِيةُ إِلَى َهَوى أُمَِّها  قَُداَمةَ بِْنَت ُعثَْمانَ فََزوََّجنِيَها فََدَخلَ الُْمِغَريةُ
اْبَن  ا إِلَىِّ فََزوَّجُْتَهاَحتَّى اْرتَفََع أَْمرُُهْم إِلَى النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ قَُداَمةُ َيا َرُسولَ اهللاِ اْبَنةُ أَِخي َوأَْوَصى بَِه

ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُعَمَر َولَْم أُقَصِّْر بِالصَّالَحِ وَالْكَفَاَءِة َولَكِنََّها امَْرأَةٌ وَإِنََّها حَطَّْت إِلَى َهَوى أُمَِّها فَقَالَ َر
  َملَكُْتَها فَزَوَُّجوَها الُْمغَِريةَ ْبَن ُشْعبَةَ ِهَي َيِتيَمةٌ ، فَالَ ُتْنكَُح إِالَّ بِإِذْنَِها فَاْنُتزَِعْت ِمنِّي َواللَِّه َبْعدَ أَنْ

ْبُن َناِفعٍ الصَّاِئغُ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٣٥٤٨
اْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ لَمَّا َهلََك ُعثَْمانُ ْبُن َمظُْعوٍن َتَرَك اْبَنَتُه قَالَ اْبُن ُعَمَر  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ َمْولَى

يه وسلم ِفي  علَزوَّجَنِيَها خَاِلي قَُداَمةُ ْبُن َمظُْعوٍن َولَْم ُيَشاوِْرَها ِفي ذَِلَك َوُهَو َعمَُّها َوكَلََّمْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا
  ذَِلَك فََردَّ نِكَاَحُه فَأََحبَّتْ أَنْ ُيزَوََّجَها الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ فَزَوََّجَها إِيَّاُه

َعْن ُعَمَر ْبنِ  ُمطَِّلبَِحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الْ -٣٥٤٩
 أَبِيَها َوَزوََّجُه إِيَّاَها َعمَُّها ُحَسْينٍ َعْن َناِفعٍ أَنَُّه قَالَ َتزَوََّج َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َزْيَنبَ بِْنَت ُعثَْمانَ ْبنِ َمظُْعوٍن َبْعَد َوفَاِة

الصَّدَاقِ فَقَالَْت أُمُّ الَْجارَِيِة ِللَْجارَِيِة الَ ُتجِيزِي فَكَرَِهِت الَْجارَِيةُ قَُداَمةُ ْبُن َمظُْعوٍن فَأَْرغََبُهمُ الُْمِغَريةُ ْبُن شُْعَبةَ ِفي 
ه وسلم النِّكَاَح َوأَْعلََمْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ذَِلَك ِهَي َوأُمَُّها فََردَّ نِكَاحََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي

  بَةَفََنكََحَها الُْمغَِريةُ ْبُن ُشْع

قَرِينٍ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ  َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٣٥٥٠
ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُتْنكَحُ  اَألبَْرُش ، َحدَّثََنا اْبُن إِْسحَاَق َعْن ُعَمَر ْبنِ ُحَسْينٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ

  الْيَِتيَمةُ إِالَّ بِإِذْنِهَا
  ُعَمُر ْبُن ُحَسْينٍ َمْولَى آلِ َحاِطبٍ

ا اْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُبَدْيلٍ ، َحدَّثََن -٣٥٥١
َتُه خَْنَساَء َوِهَي كَارَِهةٌ َرُجالً َسِعيٍد َحدَّثَنِي الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َوُمَجمِّعٍ اْبَنْي َيزِيَد قَاالَ أَْنكََح ِخذَاٌم اْبَن

  يه وسلم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه فََردَّ نِكَاحَهَاَوِهَي ثَيٌِّب فَأََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عل
  قال الشيخ حديث صحيح

 ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن -٣٥٥٢



وََّجَها اجِ ْبنِ السَّاِئبِ َعْن أَبِيِه َعْن َجدَِّتهِ َخْنَساَء بِْنِت ِخذَامِ ْبنِ خَاِلٍد قَالَ كَاَنْت أَيًِّما ِمْن َرُجلٍ فََزْبنِ إِْسحَاَق َعْن َحجَّ
سُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَُبوَها َرُجالً ِمْن َبنِي َعْوٍف فَحَنَّْت إِلَى أَبِي لَُباَبةَ ْبنِ َعْبدِ الْمُْنِذرِ فَاْرَتفََع شَأُْنَها إِلَى َر
  فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََباَها أَنْ يُلِْحقََها بَِهَواَها فََتَزوََّجتْ أََبا لَُبابَةَ

ُعَمُر ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا -٣٥٥٣
َها أَُبوَها َوِهَي ثَيٌِّب فَأََتتِ أَُبو َسلََمةَ أَنَّ امَْرأَةً ِمَن اَألْنَصارِ ِمْن َبنِي َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ُيقَالُ لََها َخْنَساُء بِْنُت ِخذَامٍ زَوََّج

فَقَالَ األَْمُر إِلَْيِك قَالَْت ، فَالَ حَاَجةَ ِلي ِفيِه فََردَّ نِكَاَحَها فََتَزوََّجْت َبْعدَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه 
  ذَِلَك أََبا لَُباَبةَ ْبَن َعْبِد الْمُْنِذرِ فََجاَءْت بِالسَّاِئبِ ْبنِ أَبِي لُبَابَةَ

ُن أَبِي َيْحَيى كَْرنِيٌب ، َحدَّثََنا أَُبو َيْعقُوَب اَألفْطَُس أَُخو أَبِي ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْب -٣٥٥٤
َت ِخذَامٍ أَْنكََحَها أَُبوَها وَِهَي الُْمْسَتْمِليِّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َخْنَساَء بِْن

ْبِد الُْمْنِذرِ فََجاَءْت رَِهةٌ فَأََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه فََردَّ نِكَاَحَها فََتزَوََّجَها أَُبو لُبَاَبةَ ْبُن َعكَا
  بِالسَّاِئبِ ْبنِ أَبِي لُبَاَبةَ َوكَاَنْت ثَيِّبًا

ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحجَّاجِ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َعْن كَْهَمسِ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ُمَحمَُّد  -٣٥٥٥
قَالَْت َيا َرسُولَ اِهللا ْبنِ الَْحَسنِ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَتْ َجاَءْت فََتاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَ

َما ُهَو َزوََّجنِي اْبَن أَِخيِه ِلَيْرفََع ِمْن َخِسيَسِتِه قَالَْت فَجََعلَ اَألْمَر إِلَْيَها فَقَالَْت إِنِّي قَْد أََجْزُت  -َونِْعَم اَألبُ  -أَبِي  إِنَّ
  يٌْءَصَنَع أَبِي َولَِكْن أََرْدتُ أَنْ َتْعلََم النَِّساُء أَنْ لَْيَس إِلَى اآلَباِء ِمَن األَْمرِ َش

َحدَّثََنا كَْهَمُس ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن غَُرابٍ ،  -٣٥٥٦
ا وَحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبنُ الَْحَسنِ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُبرَْيَدةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ فََتاةً َدَخلَْت َعلَْيَه

َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ قَالَ َجاَءْت فََتاةٌ إِلَى َعاِئَشةَ  -َيْعنِي اْبَن كَْهَمسٍ بن احلسن  -ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْونٌ 
أَِخيِه َيْرفَُع بِي َخسِيَسَتُه وَإِنِّي كَرِْهُت ذَِلَك قَالَِت اقُْعِدي حَتَّى َيجِيَء النَّبِيَّ صلى اهللا عليه  فَقَالَْت إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي اْبَن

َعلَ  أَُبوَها َوَجوسلم فَأَذْكُرِي ذَِلَك لَُه فََجاَء َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه فَأَْرَسلَ إِلَى أَبِيَها فََجاَء
َما أََرْدتُ أَنْ أَْعلََم َهلْ ِللنَِّساِء ِمَن اَألْمَر إِلَيَْها فَلَمَّا َرأَْت أَنَّ اَألْمَر جُِعلَ إِلَْيَها قَالَْت فَإِنِّي قَْد أَجَْزُت َما َصَنَع أَبِي إِنِّي إِنَّ

  اَألْمرِ َشيٌْء
  جَْزُت َما صََنَع َولَِكْني أَرَْدُت أَنْ أَْعلََم أَِللنَِّساِء ِمَن األَْمرِ َشْيٌء أَْم الَوقَالَ اْبُن الُْجَنْيِد فَقَالَْت َيا َرُسولَ اِهللا قَدْ أَ

َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ظَفَرٍ َعْبُد السَّالَمِ ْبُن ُمطَهَّرٍ َعْن -٣٥٥٧
وسلم فَلَْم َتلْقَهُ َعْن كَْهَمسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبرَْيَدةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َجاَءِت امَْرأَةٌ ُترِيُد َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه 

الَ لََها َما َحاَجُتِك قَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوََّجنِي فََجلََسْت تَْنَتِظُرُه َحتَّى َجاَء فَقُلُْت َيا َرُسولَ اهللاِ إِنَّ لَِهِذِه الَْمْرأَِة إِلَْيَك حَاَجةً قَ
ُت َألُردَّ َعلَى أَبِي شَْيئًا َصَنعَهُ اْبَن أَخٍ لَُه ِلَيْرفَعَ َخسِيَسَتُه بِي َولَمْ َيسَْتأِْمرْنِي فََهلْ ِلي ِفي نَفِْسي أَْمٌر قَالَ َنَعْم قَالَْت َما كُْن

  النَِّساُء أَلَُهنَّ ِفي أَْنفُِسهِنَّ أَْمٌر أَْم الَ َولَكِنِّي أَْحَبْبُت أَنْ َتْعلََم
  َهِذِه كُلَُّها َمرَاِسيلُ اْبُن بَُرْيَدةَ لَمْ َيْسَمْع ِمْن َعاِئَشةَ شيئًا

ُصورٍ َوالْعَبَّاسُ ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ َوأَحَْمُد ْبُن َمْن -٣٥٥٨
ْبُن صَاِلحٍ الصُّوِفيُّ َوغَْيرُُهَم قَالُوا َوأَُبو إِْبرَاِهيَم الزُّهْرِيُّ َوَحدَّثََنا اْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد الدُّورِيُّ َوأَحَْمُد 



َعْيبُ ْبُن إِْسحَاَق َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُجالً زَوََّج اْبَنَتُه بِكًْرا ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُش
  َولَْم َيْسَتأِْذْنَها فَأََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََردَّ نِكَاَحهَا

  رِ أَْمرَِها فَأََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَفَرََّق َبيَْنُهمَاَوقَالَ اْبُن َصاِعٍد وَِهَي بِكٌْر ِمْن غَْي، لَفْظُ أَبِي َبكْرٍ 

َباَرِك ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبنُ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْم -٣٥٥٩
  يَم ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ أَنَّ َرُجالً زَوََّج اْبَنَتُه فَذَكََر الَْحِديثَ َنْحوَُهاألَْوَزاِعيُّ َعْن إِْبَراِه

ا َعِليُّ ُنَس َوَحدَّثََنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيو -٣٥٦٠
ِه ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، ْبُن إِبَْراِهيمَ الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْماسَْرَجِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َراَهَوْي

بَاحٍ أَنَّ َرُجالً َزوَّجَ ْبَنًتا لَهُ بِكًْرا َوِهَي كَارَِهةٌ َعلَى َعْهِد َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َر
  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأََتتِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََردَّ نِكَاحَهَا

  الصَِّحيُح مُْرَسلٌ َوقَْولُ ُشَعْيبٍ َوْهٌم

، َحدَّثََنا الَْخِضُر ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا اَألثَْرُم قَالَ ذَكَْرُت َألبِي عَْبِد اهللاِ َحِديثَ ُشعَْيبِ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد  -٣٥٦١
  ْبنِ إِْسحَاَق َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  ْوَزاِعيِّ َعْن َعطَاٍء ُمْرَسالً مِثْلُ َهذَا َعْن جَابِرٍ كَالْمُْنكَرِ أَنْ َيكُونَفَقَالَ َحدَّثََناهُ أَُبو الُْمِغَريِة َعنِ اَأل
 ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيِّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَرْحبِيلَ ِعيَسى ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة -٣٥٦٢
ا أَُبوَها َوِهيَ طَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ قَالَ فَرََّق َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن اْمَرأٍَة َوَزْوجَِها َوِهَي بِكٌْر أَْنكََحَهَعْن َع
  كَارِهَةٌ
اهللاِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَماِعيلَ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد -٣٥٦٣

دَّْستََواِئيِّ َعْن َيحَْيى ْبنِ إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ جُوِتي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك الذِّمَّارِيُّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِهَشامٍ َصاِحبِ ال
بَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َردَّ نِكَاَح بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَْنكََحُهَما أَُبوُهَما َوُهَما أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َع

  كَارَِهَتاِن فََردَّ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم نِكَاَحُهمَا
َوْهٌم ِفيِه الذِّمَارِيِّ َعلَى الثَورِي َولَْيسَ ، رَِمةَ ُمْرَسلٌ َهذَا َوهم وَالصَّوَاُب َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعنِ الُْمهاجِرِ ْبنِ ِعكْ

  بِقَوي

بإسناده ، أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الفَارِِسي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ جُوِتي ، َحدَّثََنا -٣٥٦٤
  مثله

َنا لُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َداُوَد الْقُوَمِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََحدَّثََنا إِْسَماعِي -٣٥٦٥
هللا عليه وسلم ِمثْلَُه ا ُسفَْيانُ َعْن ِهَشامٍ الدَّْستََواِئيِّ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعنِ الُْمهاجِرِ ْبنِ ِعكْرَِمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى

  َسَواًء
دَّثََنا أَُبو خَُراَسانَ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َح -٣٥٦٦

  ُن ْبُن ُمحَمٍَّد َعْن َجرِيرِ ْبنِ حَازِمٍ َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرِمَةََحدَّثََنا ُحَسْي: ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ السَّكَنِ ، قَاالَ 

لم َوقَالَ أَُبو ُخرَاَسانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ جَارَِيةً بِكًْرا أَْنكََحَها أَُبوَها َوِهَي كَارَِهةٌ فَخَيََّرَها َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس
 النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََرتْ أَنَّ أََباَها َزوََّجَها بِغَْيرِ إِذْنَِها فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ َجارَِيةً بِكًْرا أََتِت



  َبْيَنُهمَا
وَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوكَذَِلَك َروَاُه زَْيُد ْبُن ِحبَّانَ َعْن أَيُّوَب َوتَاَبَعُه أَيُّوُب ْبُن سَُوْيٍد َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن أَيُّ

  َوغَْيُرُه ُيْرِسلُُه َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوالصَّحِيُح ُمْرَسلٌ

لْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن زَْيِد ْبنِ َعِليٍّ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْهَْيثَمِ ا -٣٥٦٧
َح َرُجلٌ ِمْن َبنِي الْمُْنِذرِ اْبَنَتهُ َحدَّثََنا ُمَعمٌَّر َعْن َزْيِد ْبنِ ِحبَّانَ َعْن أَيُّوَب َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ قَالَ أَْنكَ

  فَأََتتِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََردَّ نِكَاَحهَاَوِهَي كَارَِهةٌ 
  َوَعن َزْيِد ْبنِ ِحبَّانَ َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه -٣٥٦٨
ْبِد الَْباِقي ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبنُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َع -٣٥٦٩

كَارَِهةٌ فَفَرََّق النَّبِيُّ صلى اهللا  ُسوَْيٍد َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجالً زَوََّج اْبَنَتُه َوِهَي
  يه وسلم َبْيَنُهمَاعل

َنا ُموَسى ْبُن َعاِمرٍ َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْقَاِسمِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ رَاِشٍد ، َحدَّثَ -٣٥٧٠
َمَر أَنَّ َرُجالً زَوََّج اْبَنَتُه بِكًْرا فَكَرَِهْت ذَِلَك فَأََتتِ النَّبِيَّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد قَالَ اْبُن أَبِي ِذئْبٍ أَخَْبرَنِي َناِفٌع َعنِ اْبنِ ُع

  صلى اهللا عليه وسلم فََردَّ نِكَاحَهَا
  َمْد َتقَدَّالَ َيثُْبُت َهذَا َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ َعْن َناِفعٍ َوالصَّوَاُب َحِديثُ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ ُحَسْينٍ َوقَ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بُن إِْسَماعِيلَ وَإِْسَماِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاُق ، قَاالَ  -٣٥٧١
َيحَْيى ْبنِ َحبَّانَ َعْن َنهَارٍ الَْعْبِديِّ َعْن أَبِي  زَْنُجوَيْه ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا َربِيَعةُ ْبُن ُعثَْمانَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ

َتَزوََّج فَقَالَ أَِطيِعي أَبَاِك َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُجالً َجاَء بِاْبَنِتِه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َهِذِه اْبنَِتي أََبْت أَنْ 
ى الزَّْوَجِة لَْو كَانَ بِأَْنِفِه قُْرَحةٌ َتسِيلُ قَْيًحا َوَصِديًدا لََحَسْتُه َما أَدَّتْ َحقَُّه فَقَالَْت وَالَِّذي أََتْدرِيَن َما َحقُّ الزَّْوجِ َعلَ

  َبَعثََك بِالَْحقِّ الَ َنكَْحُت فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تَْنِكُحوُهنَّ إِالَّ بِإِذْنِهِنَّ
ْبدُ و طَاِهرِ الْقَاِضي ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ َعَحدَّثََنا أَُب -٣٥٧٢

َماِك ْبنِ َحْربٍ قَالَ َجاَء الَْجبَّارِ ْبُن َعاِصمٍ َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َعقَّابٍ َوأَبِي حَنِيفَةَ َعْن ِس
إِنْ كَاَنْت َتَزوََّجْت كُفًْؤا أََجْزَنا  َرُجلٌ إِلَى َعِليٍّ فَقَالَ امَْرأَةٌ أََنا َولِيَُّها َتزَوََّجْت بِغَْيرِ إِذْنِي فَقَالَ َعِليٌّ َننْظُُر ِفيَما َصَنَعْت

  ا بِكُفْؤٍ َجَعلَْنا ذَِلكَ إِلَْيَكذَِلَك لََها َوإِنْ كَاَنْت َتزَوََّجْت َمْن لَْيَس لََه

حَاُق ْبُن َراَهَوْيِه أَْخبََرَنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم الْقُوُهْسَتانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْس -٣٥٧٣
يَم ْبنِ ُمرَّةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرسُول اِهللا صلى ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعنِ األَْوَزاِعيِّ َعْن إِْبَراِه

ْخطٍَة فَإِنْ َدَعْت إِلَى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُتْنكَُح الْبِكُْر حَتَّى ُتْسَتأْذَنَ َوِللثَّيِّبِ َنِصيٌب ِمْن أَْمرَِها َما لَْم َتْدعُ إِلَى َس
  طٍَة َوكَانَ أَْوِلَياؤَُها َيْدُعونَ إِلَى الرَِّضا رُِفَع ذَِلكَ إِلَى السُّلْطَاِنَسْخ

  قَالَ إِْسحَاُق قُلُْت ِلِعيَسى آِخُر الَْحِديِث َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َهكَذَا الَْحِديثُ ، فَالَ أَْدرِي



دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َح -٣٥٧٤
ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اهللاِ ثَنِي أَُبو الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ أَنَّ َيحَْيى ْبَن أَبِي كَِثريٍ َحدَّثَُه أَنَّ أََبا َسلََمةَ َحدَّثَُه قَالَ َحدَّ

  ُموُتصلى اهللا عليه وسلم الَ تُْنكَُح الثَّيُِّب َحتَّى ُتْسَتأَْمَر ، َوالَ تُْنكَحُ الْبِكُْر َحتَّى ُتْسَتأْذَنَ َوإِذُْنَها الصُّ

ثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ سَْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّ -٣٥٧٥
بَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ إِْسحَاَق َحدَّثَنِي صَاِلُح ْبُن كَْيَسانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ ْبنِ َعبَّاسِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُج

   عليه وسلم قَالَ األَيُِّم أَْولَى بِأَْمرَِها وَالَْيِتيَمةُ ُتْسَتأَْمُر ِفي َنفِْسَها َوإِذُْنَها ُصَماتُهَاَرسُولَ اِهللا صلى اهللا
ْيًضا ِفي َمْتنِهِ َوخَالَفَُهَما أَ َتاَبَعُه سَِعيُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ َوخَالَفَُهَما َمْعَمٌر ِفي إِسَْناِدِه فَأَْسقَطَ ِمْنُه َرُجالً
عِ ْبنِ ُجبَْيرٍ َمَع َعْبِد اِهللا ْبنِ فأََتى بِلَفٍْظ آَخَر وَِهَم ِفيِه َألنَّ كُلَّ َمْن َرَواُه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ وَكُلَّ َمْن َرَواُه َعْن َناِف

  لَى َوْهِمِه َواللَُّه أَْعلَُمالْفَْضلِ َخالَفُوا َمْعَمًرا وَاتِّفَاقُُهْم َعلَى ِخالَِفِه َدلِيلٌ َع

ثََنا الُْحَسْيُن ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء وَحدَّ -٣٥٧٦
ْحَمُد ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ أَبِي َداُوَد الَْبْصرِيُّ قَاال ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب الصَّرِْيفِينِيُّ وَأَ

لْفَْضلِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ َرَجاٍء ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َسلََمةَ ْبنِ أَبِي الُْحَسامِ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ا
ِليَِّها َوالَْيِتيَمةُ نِ ُمطِْعمٍ قَالَ َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اَأليِّمُ أََحقُّ بِنَفِْسَها ِمْن َوْب

  ُتْستَأْذَنُ ِفي َنفِْسَها َوإِذُْنَها السُّكُوُت
بِإِْسَناِدِه ِمثْلهِ ، ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ -٣٥٧٧
  ُسواء

ٌر َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا َمْعَم: َحدَّثََنا الَْمَحاِمِليُّ َوالنَّْيسَاُبورِيُّ ، قَاالَ  -٣٥٧٨
وَِليِّ َمَع الثَّيِّبِ َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِللْ

  أَْمٌر َوالَْيِتيَمةُ ُتْسَتأَْمُر َوَصْمُتَها إِقَْراُرهَا

دَ الدَّقَّاُق أَْخبََرَنا أَُبو َسعِيٍد الَْهَروِيُّ َيحَْيى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَم -٣٥٧٩
صلى اهللا عليه وسلم  لنَّبِيَّاْبُن الْمَُباَرِك َعْن َمْعَمرٍ قال َحدَّثَنِي صَاِلحُ ْبُن كَْيَسانَ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ا

  قَالَ لَْيسَ ِللَْوِليِّ َمعَ الثَّيِّبِ أَْمٌر َوالْيَِتيَمةُ ُتسَْتأَْمُر َوَصمُْتَها رَِضاهَا
نِ ُجَبْيرٍ وَإِنََّما َسِمعَهُ ْن َناِفعِ ْبكَذَا رََواُه َمْعَمٌر َعْن َصاِلحٍ وَالَِّذي قَْبلَُه أََصحُّ ِفي اِإلْسَناِد َوالَْمْتنِ َألنَّ َصاِلًحا لَْم َيْسَمْعُه ِم

  ِمْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعْنُه اتَّفََق َعلَى ذَِلَك اْبُن إِْسَحاَق َوَسِعيدُ ْبُن َسلََمةَ َعْن َصاِلحٍ
  َسِمْعُت النَّْيسَاُبورِيَّ َيقُولُ الَِّذي ِعْنِدي أَنَّ َمْعَمًرا أَْخطَأَ ِفيِه

ُد ْبُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ الصَّْيَدالَنِيُّ بَِواِسٍط ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا زَْي َحدَّثََنا أَحَْمُد -٣٥٨٠
قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى  الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  اهللا عليه وسلم الْيَِتيَمةُ ُتْسَتأَْمُر ِفي َنفِْسَها َوُصمُوُتَها رَِضاهَا
  َوكَذَِلَك َروَاُه أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ َعْن ُشْعَبةَ َعْن َماِلٍك َنْحَو َهذَا الَّلفِْظ

ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َزكَرِيَّا النَّْيسَاُبورِيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ َحدَّثََناُه به أَُبو الَْحَسنِ ُمَحمَُّد  -٣٥٨١
هُ َبْعَد َمْوتِ َناِفعٍ  َسِمْعُتُه ِمْنبِِمْصَر ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ قَالَ



قَالَ َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن الْفَْضلِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه  -بَِسَنٍة َولَهُ َيْوَمِئذٍ َحلْقَةٌ 
  ُتْسَتأَْمُر َوإِذُْنَها ُصمَاُتهَا وسلم قَالَ األَيُِّم أََحقُّ بَِنفِْسَها ِمْن َولِيَِّها وَالَْيِتيَمةُ

َنا الُْحَسْيُن ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َوَحدَّثَ -٣٥٨٢
ا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زِيَاِد ْبنِ َسْعٍد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعْن َحدَّثََن: إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، قَاالَ 

َوقَالَ ُيوُسُف ِفي َحِديِثِه َسِمَع َناِفَع ْبَن ُجَبْيرٍ َيذْكُرُ  -َناِفعِ ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َيْبلُغُ بِِه النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
ُرَها أَبُوَها ِفي ن َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الثَّيُِّب أََحقُّ بِنَفِْسَها ِمْن َوِليَِّها َوالْبِكُْر َيْسَتأِْمَعنِ اْب
  َنفِْسهَا

بَِهذَا اِإلْسَناِد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  َزاَد َعْمٌرو َوإِذُْنَها ُصَماتَُها َوَروَاُه َجَماَعةٌ َعْن َماِلٍك َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ
لُْخرَْيبِيُّ َوسُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ وسلم قَالَ الثَّيِّبُ أََحقُّ بِنَفِْسَها ِمنُْهْم ُشْعَبةُ َوعَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َداُوَد ا

  َوغَْيُرُهْمَوَيْحَيى ْبُن أَيُّوَب الِْمصْرِيُّ 

 ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َحدَّثََنا بِذَِلكَ الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا اْبُن زَْنجََوْيِه َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ -٣٥٨٣
َعْن َماِلٍك َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن  َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ: ُمَحمٍَّد ، قَاالَ 

: كْرٍ الشَّافِِعيُّ ، قَاالَ ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن َماِلٍك َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُيوُسَف ْبنِ َخالٍَّد َوأَُبو َب
 أَيًضا ، َحدَّثََنا ْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد َعْن َماِلٍك َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍَحدَّثََنا إِ

َسْعٍد َومَاِلُك ْبُن أََنسٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ  إِْسَماعِيلُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثَنِي زِيَاُد ْبُن
ْبنِ اللَّْيِث َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي َعْبِد اهللاِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلكِ ْبُن ُشَعْيبِ 

  ْن َماِلٍك بَِهذَا اِإلْسَناِد َوكُلُُّهْم قَالَ الثَّيُِّبَعْن َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َع
ِعيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َس -٣٥٨٤

ْبُن الْفَْضلِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا
  اَأليُِّم أَْولَى بَِنفْسَِها ِمْن َوِليَِّها وَالْبِكُْر ُتْسَتأَْمُر فَإِنْ َصمََتْت فَُهَو رَِضاهَا

نِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانٍ الْقَطَّانُ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْب -٣٥٨٥
رٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن َماِلٍك َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْي: ْبُن َعِليٍّ ، قَاالَ 

  وَإِذُْنَها ُصَماُتهَا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ األَيُِّم أََحقُّ بَِنفِْسَها ِمْن َولِيَِّها وَالْبِكُْر ُتسَْتأَْمُر ِفي نَفِْسَها
ُيْشبُِه أَنْ َيكُونَ قَْولُُه ِفي َهذَا لَفْظُ اْبنِ سَِناٍن َوَهذَانِ ِخالَُف لَفِْظ الْفَْضلِ ْبنِ ُموَسى َعنِ اْبنِ مَْه ِديٍّ قَالَ الشَّْيخَُ 

اَيِة صَاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ َوَمْن تَاَبَعُه ِفيَما الَْحِديِث وَالْبِكُْر ُتْسَتأَْمُر إِنََّما أََراُد الْبِكُْر الَْيِتيَمةُ وَاللَُّه أَْعلَُم ألَنَّا قَْد ذَكَرَْنا ِفي رَِو
نِ سَْعٍد َوالْبِكْرُ ْن َرَوى َعنِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْيِتيَمةُ ُتْسَتأَْمُر َوأَمَّا قَْولُ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِياِد ْبَتقََدَم ِممَّ

لَُّه ذَكَْرُه ِمْن ِحفِْظِه فََسَبقَُه ِلَساُنُه َواللَُّه أَْعلَمُ َيْسَتأِْمُرَها أَُبوَها فَإِنَّا الَ َنْعلَُم أََحًدا َوافََق اْبَن ُعَيْيَنةَ َعلَى َهذَا الَّلفِْظ َولََع
  َوكَذَِلَك ُروَِي َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِي ُموَسى أَنَّ الَْيِتيَمةَ ُتْسَتأْمَُر

طَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو قَطَنٍ َعْمُرو ْبُن الَْهْيثَمِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانٍ الْقَ -٣٥٨٦
ليه وسلم ُتْسَتأَْمرُ قَطَنٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن أَبِي إِْسحَاَق قَالَ قَالَ أَُبو ُبْرَدةَ قَالَ أَُبو ُموَسى قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا ع



  دْ أَذَِنْت َوإِنْ أَْنكََرْت لَْم ُتكْرَْهالْيَِتيَمةُ ِفي َنفْسَِها فَإِنْ َسكََتْت فَقَ
  قَالَ أَُبو قَطَنٍ فَقُلُْت ِلُيوُنسَ َسِمْعَتُه ِمْنُه أَْو ِمْن أَبِي ُبْرَدةَ قَالَ َنَعْم

ثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ِعيَسى َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َصاِلحٍ اِإلْصطَْخرِيُّ ، َحدَّ -٣٥٨٧
الَ ُتْسَتأَْمُر الْيَِتيَمةُ فَإِنْ ْبُن ُيوُنَس َحدَّثََنِي أَبِي أَنَّهُ َسِمَع أََبا ُبرَْدةَ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَ

  َسكََتْت فَُهَو إِذْنٌ َوإِنْ أَْنكََرْت لَْم ُتكْرَْه
  ُيوُنَس ْبنِ أَبِي إِْسحَاَق ذَِلَك َروَاُه اْبُن فُضَْيلٍ َوَوِكيٌع وََيحَْيى ْبُن آَدَم َوَعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد وَأَُبو قَُتْيَبةَ َوغَْيرُُهْم َعْنَوكَ

ٌد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد َعْن ُيوُنَس ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َدْعلَُج ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدَّ -٣٥٨٨
  فِْسَها وَإِذُْنَها ُسكُوُتهَاأَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُتْسَتأَْمُر الَْيِتيَمةُ ِفي َن

، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ِشَريَوْيِه ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا النَّْضُر ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد -٣٥٨٩
يَمةُ ِفي ُر الْيَِتإِسَْراِئيلُ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِي ُموَسى َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُتْسَتأَْم

  َنفِْسَها فَإِنْ َرضَِيْت ُزوَِّجْت َوإِنْ لَْم تَْرَض لَمْ ُتَزوَّْج
َمجِيِد الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الْ -٣٥٩٠
 َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْوَهبٍ َحدَّثَنِي َناِفُع ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّعَبْيُد ا

  مُْتَها إِقَْراُرهَاعليه وسلم قَالَ اَأليُِّم أَْملَكُ بِأَْمرَِها ِمْن َولِيَِّها َوالْبِكْرُ ُتسَْتأَْمُر ِفي َنفِْسَها َوَص

  باب املهر
َتاَدةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َواِقٍد أَُبو قَ -٣٥٩١

  نَّا لَنَْنِكُح الْمَْرأَةَ َعلَى الْحَفَْنِة َوالَْحفْنََتْينِ ِمَن الدَِّقيقِالُْمَؤمَّلِ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ إِنْ كُ
، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ -٣٥٩٢

ٍد قَالَ َسأَلَْنا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َصدَاقِ النَِّساِء فَقَالَ ُهَو َما اْصطَلََح َعلَْيِه َهاُرونَ َعْن أَبِي سَِعي
  أَْهلُوُهْم

ا َصاِلُح ْبُن ُمسِْلمِ َنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثَ -٣٥٩٣
سُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا ْبنِ ُروَمانَ الَْمكِّيُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ اَألَدِميُّ أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعبَّا

أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْو أَنَّ َرُجالً  ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُروَمانَ َعْن
  َتَزوََّج اْمَرأَةً َعلَى ِملِْء كَفٍّ ِمْن طََعامٍ لَكَانَ ذَِلكَ َصَداقًا

النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْو أَنَّ َرُجالً أَعْطَى  قَالَ النَّْيسَاُبورِيُّ ِفي َحِديِثِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َجابِرٍ أَنَّ
  اْمَرأَةً ِملَْء َيَدْيِه طََعاًما كَاَنْت بِِه َحالَالً

، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ  يَُّحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الرَّازِ -٣٥٩٤
َعلَى الْقَْبَضِة ِمَن ْبُن َعطَاٍء َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ كُنَّا نَْنِكُح َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الطََّعامِ
حَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَ -٣٥٩٥

نِ ُروَمانَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَخَْبَرَنا مُوَسى ْبُن ُمْسِلمِ ْب



 طََعامٍ أَوْ الَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَْعطَى ِفي نِكَاحٍ ِملَْء كَفَّْيِه فَقَِد اسَْتَحلَّ قَالَ ِمْن َدِقيقٍ أَْوَجابِرٍ قَ
  َسوِيقٍ

  وقَالَ اْبُن سَِناٍن َمْن أَْعطَى ِفي َصدَاقٍ َوقَالَ بُرا أَْو سَوِيقًا أَْو َدِقيقًا فَقَدِ اسَْتَحلَّ

شٍ َعْن ُبْرِد ْبنِ سَِناٍن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّا -٣٥٩٦
وسلم قَالَ الَ َيُضرُّ أََحَدكُْم أبِقَِليلٍ ِمنْ  َعْن أَبِي َهاُرونَ الْعَْبِديِّ َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه

  َماِلِه َتزَوََّج أَْم بِكَِثريٍ َبْعدَ أَنْ ُيْشهَِد
ا نَُعْيمٍ ، َحدَّثََن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َيحَْيى اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسعِيٍد الَْجمَّالُ ، َحدَّثََنا أَُبو -٣٥٩٧

 ُجنَاٌح أَنْ َشرِيٌك َعْن أَبِي هَاُرونَ َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعنِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى الرَُّجلِ
  َيَتزَوََّج بَِماِلِه بِقَلِيلٍ أَْو كَِثريٍ إِذَا أَشَْهَد

مَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن ُموَسى َوَحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَح -٣٥٩٨
أَبِي  َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَبِي َهاُرونَ َعْن: َداُوَد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َهاِشمٍ الِْكرَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، قَاالَ 

  ْو كَِثريٍ إِذَا أَشَْهَدَسِعيٍد أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى الَْمْرِء ُجنَاٌح أَنْ يََتَزوََّج ِمْن َماِلِه بِقَلِيلٍ أَ
دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيمَ أَُبو الْفَْضلِ َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ُعثَْمانُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ حَاِتمٍ اَألحَْولُ ، َح -٣٥٩٩

ُن َسلََمةَ ْبنِ أَسْلََم َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ النَّبِْيَرةُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َجْعفَرٍ الْطَاِلبِيُّ الَْجْعفَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب
ه الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي صَْعَصَعةَ الَْمازِنِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا علي ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد

  وسلم قَالَ الَ َيُضرُّ أََحدَكُْم أَبِقَِليلٍ ِمْن َماِلِه َتزَوََّج أَْم بِكَِثريٍ بَْعَد أَنْ ُيْشهَِد

ُن َعْبدِ دُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٦٠٠
َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْجبَّارِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلََمانِيِّ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ 

  لَْو قَِضيٌب ِمْن أََراٍكأَْنِكحُوا اَألَياَمى ثَالَثًا قِيلَ َما الَْعالَِئُق َبْينَُهْم َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ َما َترَاَضى َعلَْيِه اَألْهلُونَ َو

دَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن الَْحكَمِ الرَّْسعَنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة َعْبدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ الَْبلَِديُّ ، َح -٣٦٠١
ْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ الْقُدُّوسِ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا ُمَبشِّرُ ْبُن ُعَبْيٍد قال َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعطَاٍء َوَع

 األَْوليَِاُء ، َوالَ ِد اِهللا قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ تُْنِكحُوا النَِّساَء إِالَّ اَألكْفَاَء ، َوالَ ُيزَوُِّجُهنَّ إِالََّعْب
  َمْهَر ُدونَ َعْشَرِة الَدَراِهَم

  َعلَْيهَا ُمَبشُِّر ْبُن ُعَبْيٍد مَْتُروُك الَْحدِيِث أََحاِديثُهُ الَ ُيتَاَبُع
َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَِعيٍد الَْمطَْبِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الَْحارِِث َجْحَدٌر ،  -٣٦٠٢

ِدينَارٍ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمَبشِّرِ ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َوَعْمرِو ْبنِ 
  قَالَ الَ َصدَاَق ُدونَ َعْشَرِة َدَراِهَم

َحدَّثََنا َداُوُد  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َربِيَعةَ ، -٣٦٠٣
  َألوِْديُّ َعنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ َعِليٌّ الَ َيكُونُ املَهًْرا أَقَلُّ ِمْن َعْشَرِة الَدَراِهَما

ى َعْن ْيُد اِهللا ْبُن ُموَسَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعِليُّ ْبُن َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِي الْعَْنَبسِ ، َحدَّثََنا ُعَب -٣٦٠٤
  َداُوَد َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َعِليٍّ قَالَ الَ َصدَاَق أَقَلُّ ِمْن َعْشرَِة



ثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ طَاِهرٍ الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن الْفَْضلِ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّ -٣٦٠٥
قَالَ الَ َمْهَر أَقَلُّ ِمْن ورانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ِديَنارٍ َعْن َعْبِد اِهللا الدَّانَاجِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َعِليٍّ الْمَْنُج

  َخْمَسِة الَدَراِهَم

الِْكَنانِيُّ قَالَ َسِمْعتُ أََبا َسيَّارٍ البَْغدَاِديَّ قَالَ َسِمْعتُ  َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم -٣٦٠٦
 أَقَلُّ ِمْن َعْشَرِة الَدَراِهَم أَْحَمَد ْبَن َحنَْبلٍ َيقُولُ لَقََّن ِغيَاثُ ْبُن إِْبَراهِيَم َداُوَد األَْوِديَّ َعنِ الشَّعْبِيِّ َعْن َعِليٍّ الَ َمْهَر

  فََصاَر َحِديثًا
لَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُس -٣٦٠٧

  َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه أَنَّ َعِليا قَالَ الصَّدَاُق َما َترَاَضى بِِه الزَّْوَجاِن
َبرََنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخ -٣٦٠٨

ك َعْنَها َوكَاَنْت ِممَّْن َهاَجَر إِلَى أَْرضِ الَْحَبَشةِ َعْن ُعْرَوةَ َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ أَنََّها كَاَنْت عِْنَد َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْحشٍ فََهلَ
  فََزوََّجَها النََّجاِشيُّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوِهَي ِعْندَُهْم بِأَْرضِ الَْحَبشَِة

  لَِّذي َماَت َعلَى النَّْصرَانِيَِّةقَالَ الرََّماِديُّ كَذَا قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ وَإِنََّما ُهَو ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َجْحشٍ ا

 َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن -٣٦٠٩
ُعْرَوةَ َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ أَنََّها كَاَنْت َتْحَت ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َجْحشٍ فََماَت بِأَْرضِ الُْمبَاَرِك أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن 

لَْيِه َمَع شَُرْحبِيلَ اْبنِ الَْحَبَشِة فَزَوََّجَها النَّجَاِشيُّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوأَْمَهَرَها َعْنُه أَْرَبَعةَ آالٍَف َوَبَعثَ بَِها إِ
  نَةََحَس

 ُنَمْيرٍ َحدَّثَنِي اْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن -٣٦١٠
ُسفَْيانَ َحدِيثُ َداُودَ اَألوِْديِّ َعنِ الشَّعْبِيِّ َعْن َعِليٍّ الَ الَْبِصريِ إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا اَألْشَجِعيِّ قَالَ قُلُْت ِل

  َمْهَر أَقَلُّ ِمْن َعْشَرِة الَدَراِهَم
  اوُُدَوقَالَ َداُوُد َدفَقَالَ ُسفَْيانُ َداُوُد َداُوُد َما زَالَ َهذَا ُيْنكَُر َعلَْيِه فَقُلُْت إِنَّ ُشْعَبةَ َرَوى َعْنُه فََضَرَب َجْبَهَتُه 

َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا الْفُضَيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن : َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد وَالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  -٣٦١١
ُه اْمَرأَةٌ َتعْرُِض َنفْسََها َعلَْيِه فََخفَضَ أَبِي َحازِمٍ َعْن سَْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ كُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََجاَءْت

َك ِمْن َشْيٍء قَالَ َما ِعْنِدي ِفيَها الَْبَصَر َوَرفََعُه فَلَْم يُرِْدَها فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه َيا َرسُولَ اِهللا زَوِّْجنِيَها قَالَ َهلْ ِعْنَد
قَالَ ، َوالَ َخاَتُم ِمَن الَْحِديِد َولَِكْن أَُشقُّ ُبرَْدِتي َهِذِه فَأُْعِطيَها النِّْصَف َوآُخذُ  ِمْن َشْيٍء قَالَ ، َوالَ خَاَتٌم ِمْن َحِديٍد

  َن الْقُْرآِنالنِّْصَف قَالَ الَ قَالَ َهلْ َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن َشْيٌء قَالَ نََعْم قَالَ اذَْهْب فَقَْد َزوَّجُْتكََها بَِما َمَعَك ِم

َسْيُن ْبُن َنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن شَُعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ َوَحدَّثََنا الُْحَحدَّثَ -٣٦١٢
ْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َجِميًعا َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ َع: إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشعَْيبٍ َوالْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ ، قَاالَ 

َمَعكَ  َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن َسْعٍد َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه َوقَالَ الثَّْورِيُّ قَْد أَْنكَحُْتكََها َعلَى َما: َحازِمٍ ، قَالَ 
  ِمَن الْقُْرآِن



ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َهاِشمٍ السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن السَّكَنِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم  -٣٦١٣
نِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن َسْخَبرَةَ قَالَ َحدَّثَ األَْوَزاِعيُّ قَالَ أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ قَالَ أَخَْبرَنِي زَِياُد ْبُن أَبِي زَِياٍد

الَ َمْن َيْنِكُح َهِذِه فَقَاَم َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ امَْرأَةً أََتْت النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَتْ َيا َرُسولَ اِهللا َرأْ ِفيَّ َرأَْيَك فَقَ
َيا َرسُولَ اِهللا فَقَالَ أَلََك َمالٌ قَالَ الَ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ لَُه اجِْلْس ، ثُمَّ َرُجلٌ َعلَْيِه ُبْرَدةٌ َعاِقُدَها ِفي ُعُنِقِه فَقَالَ أََنا 

فَقَالَ أََنا َيا َرسُولَ اهللاِ َجاَءْت َمرَّةً أُْخَرى فَقَالَْت َيا َرسُولَ اهللاِ َراْ ِفيَّ َرأَْيَك فَقَالَ َمْن َيْنِكُح َهِذه فَقَاَم ذَِلَك الرَُّجلُ 
يَّ َرأَْيَك فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ لَ أَلََك َمالٌ قَالَ الَ َيا َرُسولَ اِهللا فَقَالَ اْجِلْس ، ثُمَّ َجاَءِت الثَّاِلثَةَ فَقَالَْت َيا َرسُولَ اِهللا َرأِْ ِففَقَا

فَقَالَ أَلََك َمالٌ قَالَ الَ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ  صلى اهللا عليه وسلم َمْن َيْنِكُح َهِذِه فَقَاَم ذَِلَك الرَُّجلُ فَقَالَ أََنا َيا َرسُولَ اِهللا
 عليه وسلم قَْد أَْنكَْحُتكََها فََهلْ َتقَْرأُ ِمَن الْقُْرآِن شَْيئًا قَالَ نََعْم ُسوَرةَ الَْبقََرِة َوسُوَرةَ الُْمفَصَّلِ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا

  ذَا َرزَقََك اللَُّه تََعالَى َعوَّْضتََها فََتَزوََّجَها الرَُّجلَ َعلَى ذَِلَكَعلَى أَنْ ُتقْرِئََها َوُتَعلَِّمَها َوإِ
  َتفَرََّد بِِه ُعْتَبةُ َوُهُو َمْتُروكُ الَْحِديِث

َعْن أَبِي َحازِمٍ َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٣٦١٤
  َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَرُجلٍ َتزَوَّْجَها َولَوْ بَِخاَتمٍ ِمْن َحدِيٍد

ُزَراَرةَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ -٣٦١٥
 َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ امَْرأَةً ِفي ْبُن الَْحَسنِ الَْمدَائِنِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الَْحَسنِ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الُْمَغفَّلِ قَالَ َتزَوََّج

لُِث فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ النِّكَاُح جَاِئٌز ، َوالَ َيكُونُ ِمَن َمَرِضِه فَقَالُوا الَ َيُجوُز َوهو ِمَن الثُّ
  الثُّلُِث
الرَّزَّاقِ َعنِ  ا َعْبُدَحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق إِْسَماِعيلُ ْبُن يُوُنسَ ْبنِ َياِسْني ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََن -٣٦١٦

مَْرأَةً بِكًْرا ِفي ِسْترَِها اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ قَالَ َتزَوَّْجُت ا
فَقَالَ لََها الصَّدَاُق بَِما اْسُتِحلَّ ِمْن فَْرجَِها وَالْوَلَُد َعْبدٌ  فََدَخلُْت َعلَْيَها فَإِذَا ِهَي ُحْبلَى فَأَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم

  لََك فَإِذَا َولََدْت فَاْجِلُدوهَا
ْبنِ  َيى َعْن َصفَْوانَقَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ َحِديثُ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَيم ُهَو اْبُن ُجرَْيجٍ َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ أَبِي َيْح

  ُسلَْيمٍ

ْسحَاُق ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسَناٍن الْقَزَاْز ، َحدَّثََنا إِ -٣٦١٧
يِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن َبْصَرةَ ْبنِ أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيِّ أَنَُّه َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق اَألْسلَِميُّ َحدَّثَنِي َصفَْوانُ ْبُن ُسلَْيمٍ َعْن َسِع

اَها الصَّدَاَق بَِما َتَزوََّج اْمَرأَةً بِكًْرا ِفي سِْترَِها فََوَجدََها َحاِمالً فَفَرََّق َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَْيَنُهَما َوأَْعطَ
  قَالَ إِذَا َوضََعْت فَأَِقيُموا َعلَْيَها الَْحدَّاسُْتِحلَّ ِمْن فَْرجَِها َو

قَالَ َحدَّثَنِي اللَّْيثُ َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ كَاِتُب اللَّْيِث -٣٦١٨
نِ َعاِمرٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَالَ أُْخبُِركُمْ بِالتَّْيسِ الُْمْسَتَعارِ قَالُوا َبلَى ِمْشَرحِ ْبنِ َهاَعانَ َعْن ُعقَْبةَ ْب

  قَالَ ُهَو الُْمِحلُّ ، ثُمَّ قَالَ لََعَن اللَُّه الُْمِحلَّ وَالُْمحَلَّلَ لَُه



لشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو مَْيَسَرةَ أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ مَْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ َحدَّثََنا ُهَبْيَرةُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ا -٣٦١٩
اهللا عليه وسلم قَالَ  أَنَّ النَّبِيَّ صلىالْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك الْعَمِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ 

  الُْعَسْيلَةُ الْجِمَاُع

اُب ْبُن َخيَّاٍط ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء ، َحدَّثََنا شََب -٣٦٢٠
نِي أَبِي َعْن َجدِّي َعْن َعاِئِذ ْبنِ َعْمرٍو الُْمزَنِيِّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّهُ َحشَْرُج ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحْشَرجٍ َحدَّثَ

  قَالَ اِإلْسالَُم َيْعلُو ، َوالَ ُيْعلَى
، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ ، َعْن َعاِصمٍ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَشامٍ البَْزاْر -٣٦٢١

 َعْن َبكْرٍ الُْمزَنِيِّ َعنِ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ
الَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نَظَْرَت إِلَيَْها قُلُْت الَ قَالَ فَاْنظُْر إِلَْيَها الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ قَالَ َخطَْبتُ اْمرَأَةً فَقَ

  فَإِنَُّه أَحَْرى أَنْ ُيْؤَدَم َبْيَنكُمَا
  َوقَالَ أَُبو ِشَهابٍ قُلُْت َيا َرُسولَ اهللاِ َخطَْبُت اْمَرأَةً َوالَْباِقي ِمثْلَُه

اَد لٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن َزْنجََوْيِه ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ قَالَ أََرَحدَّثََنا اْبُن َمْخ -٣٦٢٢
فَإِنَّهُ أَحَْرى أَنْ ُيْؤَدمَ ا الُْمِغَريةُ ْبُن شُْعَبةَ أَنْ َيَتزَوََّج فَذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ اذَْهْب فَاْنظُْر إِلَْيَه

  َبْيَنكَُما قَالَ فَفََعلَ قَالَ فََتَزوََّجَها فَذَكََر ِمْن ُمَوافَقََتهَا
  الصَّوَاُب َعْن ثَابٍِت َعْن َبكْرٍ الُْمزَنِيِّ

دَّثََنا َمْعَمٌر َعْن ثَابٍِت َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََناُه اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الْجُْرجَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َح -٣٦٢٣
  الْمَُزنِيِّ أَنَّ الُْمِغَريةَ ْبَن شُْعَبةَ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

 -َخيَّاطُ َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الِْمسَْورِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْيُموٍن الْ -٣٦٢٤
َيَتزَوَّجَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن كَْيَسانَ َعْن أَبِي َحازِمٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُجالً أَرَاَد أَنْ : َواللَّفْظُ ِلُمحَمٍَّد ، قَاالَ 

  فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْنظُْر إِلَْيَها فَإِنَّ ِفي أَْعُينِ نَِساِء اَألْنصَارِ شَْيئًا اْمَرأَةً ِمَن األَْنَصارِ
ْبُن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا َسِعيُد -٣٦٢٥

حَّاُس ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َحسَّانَ َحنَّاطُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمٍَّد النَّالْ
رِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَرْطَاةَ َعْن َعْم

  عليه وسلم َردَّ زَْيَنَب اْبَنَتُه َعلَى أَبِي الَْعاصِ ْبنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ َجِديٍد
النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َردََّها بِالنِّكَاحِ األَوَّلِ َوَحجَّاٌج الَ ُيحَْتجُّ بِِه وَالصََّوابُ َحِديثُ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ، َهذَا الَ َيثُْبُت 

َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ   َوكَذَِلَك َروَاُه َماِلٌك َعنِ الزُّْهرِيِّ ِفي ِقصَّةِ 

ا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاوَِيةَ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََن -٣٦٢٦
هُ َزيَْنَب َعلَى أَبِي إِْسحَاَق َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َردَّ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْبَنَت

  َبْيَنُهَما َشْيئًا الَْعاصِ ْبنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ األَوَّلِ لَمْ ُيْحِدثْ



ثََنا َمْسرُوُح ْبُن قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ ْبنِ َمنِيعٍ وَأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم أَُبو حَفْصٍ ُعَمُر ْبُن ُزرَاَرةَ الَْحَدِثيُّ ، َحدَّ -٣٦٢٧
أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه قَالَ كَاَنْت أُخِْتي َتْحَت َرُجلٍ ِمَن  َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ َعْن

الَ َترُدِّيَن َعلَْيِه اَألْنصَارِ َتزَوََّجَها َعلَى َحِديقٍَة فَكَانَ َبْيَنُهَما كَالٌَم فَاْرَتفََعا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَ
  لَْت َنَعْم َوأَزِيُدُه قَالَ ُردِّي َعلَْيِه َحِديقََتُه َوزِيِديِهَحِديقََتُه َوُيطَلِّقُِك قَا

يُّ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِف -٣٦٢٨
نِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَءِت اْمَرأَةُ ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت َيا الَْحذَّاُء َعْن ِعكْرَِمةَ َع

َتُه قَالَْت َنَعمْ َعلَْيِه َحِديقََرسُولَ اِهللا َما أَْعيُب َعلَْيِه ِفي ُخلُقٍ ، َوالَ ِدينٍ َولَِكْن أَكَْرُه الْكُفَْر ِفي اِإلْسالَمِ فَقَالَ أََترُدِّيَن 
  قَالَ َيا ثَابُِت اقَْبلِ الَْحِديقَةَ َوطَلِّقَْها َتطِْليقَة

رَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ أَخَْب -٣٦٢٩
كَرَِهْتُه فَقَالَ قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ كَاَنْت عِْنَدُه زَْيَنُب بِْنُت َعْبِد اِهللا ْبنِ أَُبىِّ ْبنِ َسلُولٍ َوكَانَ أَْصَدقََها َحِديقَةً فَ ثَابِتَ ْبَن

قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَمَّا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَتَُردِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه الَِّتي أَْعطَاِك قَالَْت نََعْم َوزَِياَدةً فَ
ْبَن قَْيسٍ قَالَ قَْد قَبِلُْت قََضاَء الزَِّياَدةُ ، فَالَ َولَِكْن َحِديقََتُه قَالَْت نََعْم فَأََخذََها لَُه َوَخلَّى َسبِيلََها فَلَمَّا َبلَغَ ذَِلكَ ثَابَِت 

  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
  الزَُّبْيرِ ِمْن غَْيرِ َواِحٍدَسِمَعُه أَُبو 

دَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َح -٣٦٣٠
  َن الُْمْخَتِلَعِة أَكْثََر ِممَّا أَْعطَاهَاَعطَاٍء أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َيأُْخذُ ِم

رٍ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمُدونُ ْبُن ُعَماَرةَ الْبَزَّاُز أَُبو َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَ -٣٦٣١
ُم ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ الُْبخَارِيُّ الُْمسَْنِديُّ ، َحدَّثََنا ِهَشا

  اْمَرأَةَ ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ اْخَتلََعْت ِمْن َزْوجَِها فََجَعلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِعدََّتَها َحْيَضةً َونِْصفًا

كْرَِمةَ َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ِع َحدَّثََنا اْبُن -٣٦٣٢
  ةًأَنَّ اْمرَأَةَ ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ اْخَتلََعْت ِمْن َزْوجَِها فَجََعلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِعدَّتََها حَْيَض

ُبو َحازِمٍ إِْسَماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َمْرَوانَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٣٦٣٣
نِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ امَْرأَةَ َيزِيَد الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعْن َعْمرِو ْب

  ثَابِتِ ْبنِ قَْيسٍ اْخَتلََعْت ِمْنُه فَأََمَرَها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ تَْعَتدَّ حَْيضَةً
دَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َح -٣٦٣٤

ٍذ قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َوُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ َعْن الُربَيِّعِ بِْنِت ُمَعوِّ
  أََمَر اْمَرأَةَ ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ ِحَني اْخَتلََعْت ِمْنْه أَنْ تَْعَتدَّ َحْيضَةًصلى اهللا عليه وسلم 

ِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن صَا -٣٦٣٥
ةَ ُيَحدِّثُ َعنِ النَّبِيِّ لٍ َعْن َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْرَدكَ َسِمَع َعطَاًء َيقُولُ أَْخبََرنِي يُوُسُف ْبُن َماَهَك أَنَُّه َسِمَع أََبا هَُرْيَرْبُن بِالَ

  ْجعَةُصلى اهللا عليه وسلم قَالَ ثَالَثٌ جِدُُّهنَّ جِدٌّ َوَهْزلُُهنَّ جِدٌّ النِّكَاُح وَالطَّالَُق والرَّ



َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ  -٣٦٣٦
قُولُ أَخَْبرَنِي ُيوُسفُ ْبُن َماَهَك أَنَّهُ َسِمَع أََبا ُهَريَْرةَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحبِيبِ ْبنِ أَرَْدَك أَنَّهُ َسِمَع َعطَاَء ْبَن أَبِي َربَاحٍ َي

  ُيَحدِّثُ َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه سََواًء
ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُزْنبُورٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ -٣٦٣٧

قَالَ ثَالَثٌ جِدُُّهنَّ أَرَْدَك َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن ُيوُسَف ْبنِ َماَهَك َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 
  جِدٌّ َوهَْزلُُهنَّ جِدٌّ الطَّالَُق َوالنِّكَاُح والرَّْجعَةُ

ثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي دَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َحدََّح -٣٦٣٨
َعطَاِء ْبنِ أَبِي رََباحٍ َعْن ُيوُسَف ْبنِ َماَهكَ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا الدََّراَوْرِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحبِيبِ ْبنِ أَْرَدَك َعْن 

  النِّكَاُح والرَّْجعَةَُعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ثَالَثٌ جِدُُّهنَّ جِدٌّ َوَهْزلُُهنَّ جِدٌّ الطَّالَُق َو
اُق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِسَناٍن الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُحمَْرانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّ -٣٦٣٩

اِط السَّاَعِة أَنْ َعْوٌف َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ ِمْن أَشَْر
  مَْرأةُ َربَّهَارَِعاُء الشَّاِء ُرؤوَس النَّاسِ َوأَنْ ُيَرى الْحُفَاةُ الُْعرَاةُ الْجُوَُّع يََتَباُرونَ ِفي الْبُْنَياِن َوأَنْ َتِلدَ الْ ُيَرى

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ الَْعابِِديُّ بَِمكَّةَ ، -٣٦٤٠
أَ َحاِملٌ َحتَّى َعْمرِو ْبنِ ُمْسِلمٍ الَْجَنِديِّ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ نََهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُتوطَ

  َتَضَع أَْو َحاِئلٌ حَتَّى َتحِيَض
  لََنا ِفي َهذَا اِإلْسَناِد أََحٌد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ إِالَّ الْعَابِِديُّقَالَ اْبُن َصاِعٍد َوَما قَالَ 

  نكاح املتعة
 ْبُن َنْصرٍ اَألْنطَاِكيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَيُّوبَ الصَّرِيِْفينِيُّ َوعَْبُد اِهللا -٣٦٤١
يهَِما أَنَّ َعِليا قَالَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َوَعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِ:  ، قَاالَ

  رِ اَألْهِليَِّة َوَعنِ الُْمْتعَِةِالْبنِ َعبَّاسٍ أََما َعِلْمَت أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن لُُحومِ الُْحُم
ا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََن -٣٦٤٢

ْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرخََّص ِفي ُمْتَعِة النَِّساِء َعاَم زَِيادٍ َحدَّثَنِي أَُبو ُعَمْيسٍ َعْن إِيَاسِ ْبنِ َسلََمةَ َع
  أَْوطَاسٍ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ َنَهى َعنْهَا

ثََنا الَْبَراُء ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّ -٣٦٤٣
 ذَِلَك ِللنَّاسِ َعلَى َعْهِد َرسُولِ أَُبو َنْضَرةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ُعَمَر َنَهى َعنِ الُْمْتَعِة الَِّتي ِفي النَِّساِء َوقَالَ إِنََّما أََحلَّ اللَُّه

ِئٍذ قَِليلٌ ، ثُمَّ ُحرَِّم َعلَْيهِْم بَْعُد ، فَالَ أَقِْدُر َعلَى أََحٍد َيفَْعلُ ِمْن ذَِلَك َشْيئًا فََتِحلَّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوالنَِّساُء َيوَْم
  بِِه الُْعقُوبَةُ
اعِيلَ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَم -٣٦٤٤

الُْمْتَعةَ النِّكَاحُ  -أَُو َهَدَم  -َعمَّارٍ َعْن َسِعيٍد الَْمقْبُرِيِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َحرَّمَ 
  َوالطَّالَُق َوالِْعدَّةُ وَالِْمريَاثُ



 أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن لَهِيَعةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٣٦٤٥
الُْمْتَعِة قَالَ  نُِموَسى ْبنِ أَيُّوَب َعْن إِيَاسِ ْبنِ َعاِمرٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ َنَهى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َع

  الْمَْرأَِة ُنِسَخْتَوإِنََّما كَاَنْت ِلَمْن لَْم َيجِْد فَلَمَّا أُْنزِلَ النِّكَاُح َوالطَّالَُق َوالِْعدَّةُ وَالِْمريَاثُ َبْيَن الزَّْوجِ َو

  نكاح احملرم
اُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الصَّفَّارِ ، َحدَّثََنا َعبَّ -٣٦٤٦

  ي َرُجالً َتزَوََّج َوُهَو ُمْحرٌِمْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ َعْن أَبِي غَطَفَانَ َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمَر أَنَُّه فَرََّق َبْيَنُهَما يَْعنِ
  مَادَّثََنا ُسفْيَانُ َعْن قَُداَمةَ قَالَ َسأَلُْت َسعِيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُمْحرِمٍ َتزَوََّج قَالَ ُيفَرَُّق بَْيَنُهقَالَ َوَح -٣٦٤٧

َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعمِّي أَْخَبرََنا -٣٦٤٨
لُ اِهللا صلى اهللا عليه قَالَ َسِمْعُت ُنَبْيهَ ْبَن َوْهبٍ َيقُولُ قَالَ أََبانُ ْبُن ُعثَْمانَ َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َيقُولُ قَالَ َرسُو

  وسلم الَ يَْنِكُح الُْمْحرُِم ، َوالَ ُيْنِكُح
ُن َعاِمرٍ ، َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الطََّرُسوِسيُّ ُمحَمَُّد ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد ْب َحدَّثََنا أَُبو -٣٦٤٩

ْمَرأٍَة أََراَد أَنْ َيَتزَوََّجَها َرُجلٌ َوُهوَ َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن خَاِلٍد قَالَ َسأَلُْت َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َعنِ ا
  ى اهللا عليه وسلم َعْن ذَِلَكَخارٌِج ِمْن َمكَّةَ َوأََراَد أَنْ يَْعَتِمَر أَْو َيُحجَّ قَالَ الَ تََتَزوَّجَْها َوأَْنَت ُمْحرٌِم َنَهى َرُسولُ اهللاِ صل

الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ ْبُن َخاِلدٍ  َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ أَْحَمدُ ْبُن َنْصرِ -٣٦٥٠
ُيْنِكُح ،  الَ َيْنِكُح ، َوالَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْمْحرُِم 

  َوالَ َيْخطُُب
 كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم الْقُوُهْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن -٣٦٥١

َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ الَ أَْعلَُمُه إِالَّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن 
  وسلم الَ يَْنِكُح الُْمْحرُِم ، َوالَ ُيْنِكُح ، َوالَ َيْخطُُب ، َوالَ َيخْطُُب َعلَى غَْيرِِه

ُن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَساوِرٍ ، َحدَّثََنا الْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُحَبيشٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْب -٣٦٥٢
  َوالَ ُيَزوُِّج ْبُن ِدينَارٍ الطَّاِحيُّ َعْن أََبانَ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َيَتزَوَُّج الُْمْحرُِم ،

إِْسحَاَق ْبنِ نِيخَاَب الطِّيبِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ زِيَاٍد السُّرِّيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن  -٣٦٥٣
ْبنِ َحفْصٍ َعْن َناِفعٍ ُعَمَر الُْحَسْينِ ْبنِ َجعْفَرٍ اللََّهبِيُّ َحدَّثَنِي بَْعُض أَْصَحابَِنا َعْن أَبِي َوْهبٍ الَْبْصرِيِّ َعْن ُعْبيِد اِهللا ْبنِ 

  َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َتزَوََّج َمْيُموَنةَ َوُهَو َحالَلٌ
ى قَالُوا ، بِي َيحَْيَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْشكَاَب َوالَْحَسُن ْبُن َيْحَيى وَالَْحَسُن ْبُن أَ -٣٦٥٤

ْيُموَنةَ أَنَّ َرسُول اِهللا صلى َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َسِمْعتُ أََبا فََزاَرةَ ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيَد ْبنِ اَألَصمِّ َعْن َم
  اهللا عليه وسلم َتَزوَّجََها َحالَالً َوبََنى بَِها َحالَالً

 نِيعٍ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ْبُن َزيد َعْن أَبِي فَزَاَرةَ َعْن َيزِيَد ْبنِ اَألَصمِّ أَنََّحدَّثََنا اْبُن َم -٣٦٥٥
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َتَزوََّج َمْيمُوَنةَ َحالَالً وََبَنى بَِها َحالَالً َومَاَتْت بَِسرَِف

 ْبنُ  ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحبِيُبَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٣٦٥٦



َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  الشَّهِيِد َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعْن َيزِيَد ْبنِ اَألَصمِّ َعْن َمْيُموَنةَ بِْنِت الَْحارِِث قَالَْت َتَزوَّجَنِي
  وسلم بَِسرَِف وََنْحُن َحالَالَِن

َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبَن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا  -٣٦٥٧
وِن ْبنِ ِمْهَرانَ َعْن َيزِيَد ْبنِ اَألَصمِّ َعْن َمْيُموَنةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَزوَّجََها َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد َعْن َمْيُم

  َوُهَما َحالَالَِن
َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي عَْبِد  َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ -٣٦٥٨

الً َوبََنى بَِها َحالَالً الرَّْحَمنِ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َراِفعٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَزوََّج َمْيُموَنةَ َحالَ
  َوكُْنُت الرَّسُولَ َبْيَنُهمَا

 ُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ َبسَّامٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ُعَمَر الِْمْهرِقَانِيَُّحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْب -٣٦٥٩
ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي ْن ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد َعْن َداُودَ أَبِي َعْمرٍو َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ َع

لٌ َوكُْنتُ الرَُّسولَ َراِفعٍ قَالَ َتَزوََّج النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمْيُموَنةَ بِْنتَ الَْحارِِث َوُهَو َحالَلٌ وََبَنى بَِها َوُهَو َحالَ
  َبْيَنُهمَا

  َداُوُد أَُبو َعْمرٍو َوُهَو َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن

َوَحدَّثَنا َبكُْر ْبُن سَْهلٍ  َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ْبُن الُْمهَْتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي -٣٦٦٠
ْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يُوُسَف قَالَ أَْخبََرَنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن أَبِي اَألْسَوِد َع

َرَها إِلَى أُْخِتَها أُمِّ الْفَْضلِ عليه وسلم َبَعثَ َمْحِميَّةَ ْبَن َجْزٍء َوَرُجلَْينِ آخََرْينِ إِلَى َمْيُموَنةَ َيْخطُُبَها وَِهَي بَِمكَّةَ فَرَدَّْت أََم
  ى الَْعبَّاسِ فَأَْنكَحََها َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلمفََردَّْت أُمُّ الْفَْضلِ إِلَ

 ُعثَْمانَ ْبنِ َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٣٦٦١
الْمُْنِذرِ َعْن َمطَرٍ الَورَّاقِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َتَزوَّجَ  َحدَّثََنا أَبِي َعْن َسالَمٍ أَبِي

  كَذَا قَالَ -َمْيُموَنةَ َوُهَو َحالَلٌ 
ْنَد َمطَرٍ َعْن َربِيَعةَ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ َعْن أَبِيِه َعْن َسالَّمٍ َوُهَو غَرِيٌب َعْن َمطَرٍ َوِع

  ِة َمطَرٍ َعنُْهَراِفعٍ َهذَا الْقَْولُ أَْيًضا َوَرَواهُ أَُبو اَألسَْوِد َيتِيُم ُعْرَوةَ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَ رَِواَي
نِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْب -٣٦٦٢

  كَاِملٌ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ َتزَوََّج النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم

ُن َسلََمةَ َعْن َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبَحدَّثََنا  -٣٦٦٣
  رَِماِنُحَمْيٍد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َتَزوََّج َمْيمُوَنةَ َوُهَما حمُْ

َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَب  -٣٦٦٤
  َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتزَوََّج َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم

َنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُوهَْيٌب َوَحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ، َحدَّثَ -٣٦٦٥
  َحدَّثََنا أَيُّوبُ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه سََواًء: َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، قَاالَ 



ارٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ ثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعْمَرو ْبَن ِديَنَحدَّ -٣٦٦٦
  َو ُمْحرٌِمزَْيٍد أَبِي الشَّْعثَاِء أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ َتزَوََّج النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوُه

 ْبنِ سَْعٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورِ ْبنِ َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا َيعْقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم -٣٦٦٧
َوإِنْ خِفُْتْم أَالَّ {ُه َسأَلَ َعاِئَشةَ َعْن قَْولِ اِهللا َتعَالَى أَبِي َعْن َصاِلحٍ َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ أَنَّ

قَالَْت َيا اْبَن أَِخي ِهَي الْيَِتيَمةُ َتكُونُ ِفي } ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى وَثُالَثَ َوُربَاَع
َوُيْعطَِيَها َما  ِفي مَاِلِه َويُْعجُِبُه َمالَُها َوَجمَالَُها فَُيرِيُد َولِيَُّها أَنْ َيَتَزوََّجَها بَِغْيرِ أَنْ ُيقِْسطَ ِفي َصَداِقَهاَحْجرِ َوِليَِّها َتْشَركُُه 

قِ َوأُِمرُوا أَنْ يَْنِكُحوا َما طَاَب لَُهْم ِمَن ُيْعِطَيَها غَْيَرُه فَُنهُوا َعْن أَنْ َيْنِكُحوُهنَّ أَْو َيْبلُغُوا لَُهنَّ أَْعلَى ُسنَِّتهِنَّ ِفي الصَّدَا
  النَِّساِء ِسَواهُنَّ

أَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى قَالَ ُعْرَوةُ قَالَْت َعاِئَشةُ ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اْستَفَْتْوا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْعَد َهِذِه اآلَيِة فَ
ُهنَّ َما اِء قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ ِفي َيَتاَمى النَِّساِء الَّالِتي الَ ُتْؤتُوَنوََيْسَتفْتُوَنَك ِفي النَِّس{

َوإِنْ {َيةَ اُألولَى قَالَ اللَُّه تََعالَى َوذَكََر اللَُّه َتَعالَى أَنَّهُ ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ اآل} كُِتَب لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوهُنَّ
قَالَْت عَاِئَشةُ َوقَْولُ اِهللا َتعَالَى ِفي اآلَيِة اُألْخَرى } ِخفُْتْم أَنْ الَ ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكحُوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء

يَْنِكُحوا َمْن َرِغُبوا ِفي مَاِلِه َوَجَماِلِه ِمْن يََتاَمى النَِّساِء إِالَّ بِالِْقْسِط ِمْن أَْجلِ  قَالَْت فَُنهُوا أَنْ} َوَتْرغَُبونَ أَنْ تَْنِكُحوهُنَّ{
  َرغَْبتِهِْم َعْنُهنَّ إِذَا كُنَّ قَِليالَتِ الْمَالِ َوالَْجَمالِ

َوَرَواه يُوُنسُ ، حَاُق ْبُن َيْحَيى الْكَلْبِيُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َتاَبَعهَُ ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحمَْزةَ َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي زَِياٍد َوإِْس
  ْبُن َيزِيَد َعنِ الزُّْهرِيِّ

يُوُنُس َعنِ  ْخبََرنِيَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَ -٣٦٦٨
َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكحُوا َما طَابَ {اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةُ أَنَُّه سَأَلَ َعاِئَشةَ َعْن قَْولِ اِهللا َتعَالَى 

وَِليَِّها فَُتشَارِكُُه ِفي َماِلِه َوُيْعجُِبُه َمالَُها َوَجَمالَُها فَُيرِيدُ قَالَتْ َيا اْبَن أُخِْتي ِهَي الَْيِتيَمةُ َتكُونُ ِفي َحْجرِ } لَكُْم ِمَن النَِّساِء
يَْنِكُحوُهنَّ إِالَّ أَنْ يُقِْسطُوا لَُهنَّ َوِليَُّها أَنْ َيَتزَوََّجَها بَِغْيرِ أَنْ يُقِْسطَ ِفي َصَداِقَها فَُيْعطَِيَها ِمثْلَ َما ُيعِْطي غَْيُرُه فَُنهُوا أَنْ 

اِئَشةُ َوقَْولُ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ْبلُُغوا بِهِنَّ أَْعلَى ُسنَِّتهِنَّ ِمَن الصَّدَاقِ َوأُِمرُوا أَنْ يَْنِكحُوا َما طَاَب لَُهْم ِمَن النَِّساِء فَقَالَْت َعَوَي
ِه الَِّتي َتكُونُ ِفي َحْجرِِه َتكُونُ قَِليلَةَ الَْمالِ َرغَْبةَ أََحدِكُْم َعْن َيِتيَمِت} َوَتْرغَُبونَ أَنْ تَْنِكُحوهُنَّ{ِفي اآلَيةِ اُألْخَرى 

  أَْجلِ َرغَْبتِهِْم َعْنهُنَّ َوالَْجَمالِ فَُنهُوا أَنْ يَْنِكُحوا َما َرِغبُوا ِفي َمالَِها َوَجَماِلَها ِمْن َيَتاَمى النَِّساِء إِالَّ بِالِْقْسِط ِمْن

َمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشَعْيٌب َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْي -٣٦٦٩
َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي  جَّاجُ ْبُن أَبِيالزُّْهرِيِّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َح

، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َصاِلحٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َوَحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ أَْحَمدُ ْبُن َنْصرٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد 
ْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ُيَحدِّثُ أَنَّهُ َسأَلَ عَاِئَشةَ فَقَالَ لََها أَرَأَْيِت قَْولَ اهللاِ َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َيْحَيى َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ كَانَ ُع

 فَإِنْ ِخفُْتْم أَنْ الََوإِنْ ِخفُْتْم أَنْ الَ تُقِْسطُوا ِفي الْيََتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثُالَثَ َوُربَاَع {َتَعالَى 
رِيدُ أَنْ َيَتزَوََّجَها اآلَيِة قَالَتْ أَيِ اْبَن أُخِِْتي ِهَي الَْيِتيَمةُ َتكُونُ ِفي َحْجرِ وَِليَِّها فََيْرغَُب ِفي َجمَاِلَها َومَاِلَها َوُي} َتْعِدلُوا

ِفي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ َوأُِمرُوا بِنِكَاحِ َمْن سَِواُهنَّ ِمَن بِأَدَْنى ِمْن ُسنَِّة َصَداقَِها فَُنُهوا َعْن نِكَاِحهِنَّ إِالَّ أَنْ ُيقِْسطُوا لَُهنَّ 
َوَيْستَفُْتوَنَك ِفي {النَِّساِء قَالَْت َعاِئَشةُ ، ثُمَّ اْستَفَْتى النَّاُس َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْعَد ذَِلَك فَأَْنَزلَ اللَُّه 



 َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ ِفي َيَتاَمى النَِّساِء الَّالِتي الَ تُْؤُتوَنُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ النَِّساِء قُلِ اللَُّه يُفِْتيكُْم ِفيهِنَّ
َجمَالٍ َرِغبُوا ِفي نِكَاحَِها قَالَْت َعاِئَشةُ فََسنَّ اللَُّه لَُهنَّ ِفي َهِذِه اآلَيِة أَنَّ الَْيِتيَمةَ إِذَا كَاَنْت ذَاَت َمالٍ َو} أَنْ َتْنِكُحوهُنَّ

َتَركُوَها وَالَْتَمسُوا غَْيَرَها  َولَْم يُلِْحقُوَها بُسنَّتََها ِفي إِكَْمالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَاَنْت َمْرغُوًبا َعْنَها ِفي ِقلَِّة الَْمالِ وَالَْجَمالِ
نَ َعْنَها فَلَْيَس لَُهْم أَنْ َيْنِكُحوَها إِذَا َرِغبُوا ِفيَها إِالَّ أَنْ يُقِْسطُوا لََها ِمَن النَِّساِء قَالَْت فَكََما َيْتُركُوَنَها ِحنيَ َيْرغَُبو

  َمْعَناُهْم ُمَتقَارٌِب -َوُيْعطُوَها َحقََّها اَألْوفَى ِمَن الصَّدَاقِ 

ا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََن -٣٦٧٠
َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن {ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ ِفي قَْولَ اهللاِ َتَعالَى 

يَْعِدلُ ِفي  لَْت ِهَي الْيَِتيَمةُ َتكُونُ ِعْندَ الرَُّجلِ ُهَو وَِليَُّها فََيَتزَوَُّجَها َعلَى َماِلَها َوُيِسيُء ُصْحبََتَها ، َوالَاآلَيةَ قَا} النَِّساِء
  َماِلَها فَلَْيَتزَوَّْج َما طَاَب لَُه ِمَن النَِّساِء َمثَْنى وَثُالَثَ َوُربَاَع

  العيب باملرأة
، َحدَّثََنا ُبو َعِليٍّ الُْحَسْيُن ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َجْعفَرٍ الْكَْوكَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَِعيٍد أَُبو الَْخِصيبِ َحدَّثََنا أَ -٣٦٧١

أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ  ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ الْمَْنُصوُر َعْن
  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْجتَنُِبوا ِمَن النِّكَاحِ أَْرَبَعةً الُْجُنونَ َوالُْجذَاَم وَالَْبَرَص

لَى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْع -٣٦٧٢
اْمَرأٍَة غَرَّ بَِها َرُجلٌ بَِها الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ أَيَُّما 

  فَلََها مهَُْرَها بَِما أَصَاَب ِمْنَها َوَصدَاُق الرَُّجلِ َعلَى َولِيَِّها الَِّذي غَرَُّهُجُنونٌ أَْو ُجذَاٌم أَْو َبَرٌص 
ا ُشْعَبةُ َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي َحْربٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََن -٣٦٧٣
رَِّق بَْيَنُهَما يٍد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ قََضى ُعَمُر ِفي الْبَْرَصاِء وَالَْجذَْماِء وَالَْمْجنُوَنِة إِذَا َدَخلَ بَِها فُْبنِ َسِع

  نََعْم َوالصََّداقُ لََها ِلَمِسيِسِه إِيَّاَها َوُهَو لَُه َعلَى َولِيَِّها قَالَ قُلُْت لَُه أَْنَت َسِمْعَتُه قَالَ

أَخَْبَرَنا َرْوُح ْبنُ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ْبُن َعطَاٍء -٣٦٧٤
أَنَُّه قَالَ أَْرَبٌع الَ َتجُوُز ِفي َبْيعٍ ، َوالَ نِكَاحٍ  الْقَاِسمِ َوشُْعَبةُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َزْيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  الَْمْجُنوَنةُ َوالَْمْجذُوَمةُ وَالْبَْرَصاُء وَالَْغلْفَاُء
يٌع َعنِ اْبنِ أَبِي خَاِلدٍ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو السَّاِئبِ َسلُْم ْبُن جَُناَدةَ ، َحدَّثََنا َوِك -٣٦٧٥

قَْرنٌ فَهَِي امَْرأَُتهُ إِنْ َشاَء أَْمَسكَ َعْن َعاِمرٍ قَالَ قَالَ َعِليٌّ أَيَُّما َرُجلٍ َتزَوََّج اْمرَأَةً َمْجنُوَنةً أَْو َجذَْماَء أَْو بَِها َبَرٌص أَوْ بَِها 
  َوإِنْ َشاَء طَلََّق

 اِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم أَخَْبَرَنا َحجَّاٌجَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّ -٣٦٧٦
ُيَخاُف َعلَى  لْوسَعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ كََتَب إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ِفي ُمَس

  اْمرَأَِتِه ِمْنُه فَكََتَب إِلَْيِه أَنْ ُيَؤجَّلَ َسَنةً فَإِنْ بََرأَ َوإِالَّ فَرََّق بَْيَنُه َوَبْيَن امَْرأَتِِه

دَّثََنا الَْهْيثَمُ ْبُن الَيَماٍن ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ الرَّازِيُّ ، َح -٣٦٧٧
هللا عليه وسلم الَْحالَلُ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى ا

  الَ َيفُْسُد بَالَْحَرامِ



َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ َمْولَى َبنِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُيوُسُف ْبُن -٣٦٧٨
َوةَ َعْن َهابٍ ، َعْن ُعْرَمْخُزومٍ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَيُّوبَ ْبنِ َسلََمةَ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ ِش
أَْو َيْتَبعُ االبِنةَ ، ثُمَّ يَْنِكحُ  َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعنِ الرَُّجلِ َيتَْبُع الْمَْرأَةَ َحَراًما ، ثُمَّ يَْنِكُح اْبَنَتَها

  أُمََّها قَالَ الَ ُيَحرُِّم الْحََراُم الَْحالَلَ
ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد الَْجوَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -٣٦٧٩

يُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اهللاِ الْفَْروِ إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َساَم ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُمَحمٍَّد
  ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُيَحرُِّم الْحََراُم الَْحالَلَ

إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ  َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي -٣٦٨٠
لزُّْهرِيِّ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ا

ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َرُجلٍ َزَنى بِاْمرَأٍَة فَأَرَاَد أَنْ َيَتزَوََّجَها أَوِ اْبَنَتَها قَالَ الَ ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت سُِئلَ َرُس
  ُيَحرُِّم الَْحَراُم الَْحالَلَ إِنََّما ُيَحرُِّم َما كَانَ بِنِكَاحٍ

ْسَحاقُ ْبُن أَبِي إِْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِ -٣٦٨١
ٍد مِْنُهَما ِمَن اآلَخرِ حََراًما َهاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ سُِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعنِ الرَُّجلِ وَالَْمرْأَِة ُيِصيُب كُلُّ وَاِح

  لَُهَما فَيََتَزوََّجاِن قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ كَانَ أَوَّلُُه سِفَاًحا َوآِخُرُه نِكَاحًا، ثُمَّ يَْبُدو 
َحفْصُ ْبُن ِغَياٍث َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا  -٣٦٨٢
  ٍة َواْبَنِتهَاَحمَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ الَ َيْنظُُر اللَُّه إِلَى َرُجلٍ َنظََر ِفي فَْرجِ اْمرَأَ لَْيٍث َعْن

َضِعيفَاِن   َمْوقُوٌف لَْيثُ َوَحمَّادُ 

أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا  -٣٦٨٣
َسلََمةَ َوَتْحَتُه َعْشُر نِسَْوٍة  َجْعفَرٍ الزُّْهرِيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَْسلََم غَْيالَنُ ْبُن

ْنَدُه ثََماِن نِْسَوةٍ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيْمِسَك أَْرَبًعا َويُفَارَِق سَاِئَرُهنَّ قَالَ وَأَْسلََم َصفَْوانُ ْبُن أَُميَّةَ َوِعفَأََمَرُه 
  فَأََمَرُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيْمِسكَ أَْرَبًعا َوُيفَارِقَ َساِئَرُهنَّ

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ : ا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َمخْلٍَد ، قَاالَ َحدَّثََن -٣٦٨٤
نُ ْبُن َسلََمةَ الثَّقَِفيُّ َوعِْنَدُه َعْشرُ الْفََزارِيُّ َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أَْسلََم غَْيالَ

  نِْسَوٍة فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُخذْ ِمْنُهنَّ أَْرَبعًا

َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بْنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيٍد -٣٦٨٥
ا ُمَحمَُّد ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ أَْخَبرََنا َسعِيٌد َوَحدَّثََن

 ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َحدَّثََنا َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاقَ الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا
نْ لنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَُعَمَر قَالَ أَْسلََم غَْيالَنُ ْبُن َسلََمةَ َوَتْحَتُه َعْشرُ نِْسَوٍة ِفي الَْجاِهِليَِّة وَأَْسلَْمَن َمَعُه فَأََمَرُه ا

  َيخَْتاَر ِمْنُهنَّ أَْربَعًا
  قَالَ الرََّماِديُّ َهكَذَا َيقُولُ أَْهلُ الْبِْصرَِة



َعْن ُيوُنَس َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ  -٣٦٨٦
لََم ُعثَْمانَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي سَُوْيدٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلغَْيالَنَ ْبنِ َسلََمةَ ِحَني أَْس ِشَهابٍ ، َعْن

  َوِعْنَدُه َعْشُر نِْسَوٍة ُخذْ ِمْنُهنَّ أَْرَبًعا َوفَارِْق سَاِئَرهُنَّ

ثََنا الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َحدَّثَنِي اللَّْيثُ َحدَّثَنِي يُوُنُس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّ -٣٦٨٧
  قَالَ َبلََغنِي َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي سَُوْيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِمثْلَُه

ثََنا الصَّغَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا مَاِلٌك أَنَُّه َسِمَع اْبَن ِشهَابٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّ -٣٦٨٨
  َيقُولُ َبلََغَنا أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَرُجلٍ ِمْن ثَِقيٍف ِمثْلَُه

اِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ أَْسلََم غَْيالَنُ ْبُن َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّم -٣٦٨٩
  َسلََمةَ ِمثْلَُه
ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن  َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا احلَُسْيُن ْبُن َبْحرٍ الْبَْيُروِذيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا -٣٦٩٠

ا ُهشَْيٌم قَالَ وَأَْخبََرَنا اْبُن أَبِي ُمَحمَِّد ْبنِ السَّاِئبِ َوَحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََن
أَنَُّه أَْسلَمَ  -َوِفي َحدِيِث ُهشَْيمٍ الْحَارِثُ ْبُن قَْيسٍ  -قَْيسِ ْبنِ الْحَارِِث لَْيلَى ِكالَُهَما َعْن ُحَمْيَضةَ ْبنِ الشََّمْرَدلِ َعْن 

  َوِعْنَدُه ثََماِن نِْسَوٍة فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْخَتْر مِْنُهنَّ أَْرَبعًا

رٍ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن ُعَبْيٍد َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحمَّاٍد َوالْكَلْبِيِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْص -٣٦٩١
 ثََماِن نِْسَوٍة فَقَالَ لَهُ َعْن قَْيسِ ْبنِ الْحَارِثِ َيْرفَُعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ َرُجالً ِمْن َبنِي أََسدٍ أَْسلََم َوعِْنَدُه

  بِرِي َيا فُالَنَةُصلى اهللا عليه وسلم اْخَتْر ِمْنُهنَّ أَْربًَعا فََجَعلَ َيقُولُ أَقْبِِلي َيا فُالََنةُ َمَرَتني أَْدبِرِي َيا فُالََنةُ أَْد َرسُولُ اِهللا
لَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيمٌ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَع -٣٦٩٢

ِن نِسَْوٍة فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى أَخَْبَرَنا املُغَِريةُ َعْن َرُجلٍ ِمْن َولَِد الَْحارِِث أَنَّ الَْحارِثَ ْبَن قَْيسٍ اَألَسِديَّ أَْسلََم َوِعْنَدُه ثََما
  اهللا عليه وسلم أَنْ َيْخَتاَر ِمْنُهنَّ أَْربَعًا

 الرَّبِيعِ ْبنِ قَْيسٍ أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن ُمِغَريةَ َعنِ -٣٦٩٣
  اهللا عليه وسلم أَنْ َيخَْتاَر ِمْنُهنَّ أَْربَعًاَجدَُّه الَْحارِثَ ْبَن قَْيسٍ أَْسلََم َوِعْنَدُه ثََماِن نِسَْوٍة فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى 

ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن ُمَحمٍَّد َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد  -٣٦٩٤
َحدَّثََنا َسْيُف ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الَْجْرِميُّ ، َحدَّثََنا سَرَّاُر ْبُن ُمَجشِّرٍ َعْن أَيُّوَب َعْن : االَ َحفُْص ْبُن ُعَمَر ْبنِ َيزِيَد أَُبو َبكْرٍ ، قَ

  َناِفعٍ َوسَاِلمٍ

اهللا عليه وسلم أَنْ ُيْمِسَك مِْنُهنَّ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ غَْيالَنَ ْبَن َسلََمةَ الثَّقَِفيَّ أَْسلََم َوِعْنَدُه َعْشُر نِْسَوٍة فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى 
 ِمْنَك َوَألمَْرُت بِقَْبرَِك يُْرَجُم كََما أَْرَبًعا فَلَمَّا كَانَ َزَمُن ُعَمَر طَلَّقَُهنَّ فَأََمَرُه ُعَمُر أَنْ َيرَْتجَِعُهنَّ َوقَالَ لَْو ُمتَّ لََورَّثُْتُهنَّ

  ُرجَِم قَْبُر أَبِي رِغَالٍ
  لَْمَن َمَعُهحٍ فَقَالَ لَُه ُعَمُر رَاجِْعُهنَّ وَإِالَّ َورَّثُْتُهنَّ َمالََك َوأََمْرتُ بِقَْبرِكَ َزادَ اْبُن نُوحٍ فَأَْسلََم وَأَْسَوقَالَ اْبُن نُو

َحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد أَُخو كَْرَخَوْيِه َوَحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ ُم -٣٦٩٥
َياٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ قَالُوا الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زِ



حَبِيبٍ َعْن أَبِي َوْهبٍ  أَخَْبَرَنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن أَيُّوَب َيقُولْ َحدَّثَنِي َيزِيُد ْبُن أَبِي
 نِ فَْيُروَز الدَّْيلَِميِّ َعْن أَبِيِه قَالَ قُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي أَْسلَْمُت وََتْحِتي أُْختَاِن فَقَالَ َرسُولُالَْجْيَشانِيِّ َعنِ الضَّحَّاكِ ْب

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم طَلِّْق أَيََّتُهَما ِشئَْت

يٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِل -٣٦٩٦
سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه أَبِي َوْهبٍ الْجَْيَشانِيِّ َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ فَْيُروَز َعْن أَبِيِه قَالَ أَْسلَْمُت َوِعْنِدي أُخَْتاِن فَأََمَرنِي َر

  ْحَداُهمَاوسلم أَنْ أُطَلَِّق إِ
  اِدِه ِمثْلَُهَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبَدَك الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َداُوَد بِإِْسَن -٣٦٩٧
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َيحَْيى َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبدِ اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ أَْخبََرَنا الشَّافِِعيُّ ،  -٣٦٩٨

أُْخَتاِن فَسَأَلُْت النَّبِيَّ صلى  َعْن أَبِي َوْهبٍ الْجَْيشَانِيِّ َعْن أَبِي خَِراشٍ َعنِ الدَّْيلَِميِّ أَوِ اْبنِ الدَّْيلَِميِّ قَالَ أَْسلَْمُت َوَتْحِتي
  أُْمِسكَ أَيََّتُهَما ِشئُْت َوأُفَارَِق اُألخَْرى اهللا عليه وسلم فَأَمََرنِي أَنْ

َحدَّثََنا أَُبو َوْهبٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، -٣٦٩٩
َعْن أَبِيِه قَالَ أَْسلَْمُت َوِعْنِدي أُْخَتاِن فَسَأَلُْت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأََمَرنِي أَنْ  الَْجْيَشانِيُّ َعنِ الضَّحَّاكِ ْبنِ فَْيُروَز

  أُفَارَِق إِْحَداُهمَا

ي َسلََمةَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى الَْخشَّاُب ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِ -٣٧٠٠
 عليه وسلم خَيََّرُه لَقُلْتُ أَنَُّه سُِئلَ َعنِ الْحَْربِيِّ ُيْسِلُم وََتْحَتُه أُْخَتاِن قَالَ لَْوالَ الَْحِديثُ الَِّذي َجاَء أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا

  ُيْمِسُك األُولَى
يُع ْبُن ُسلَْيَمانَ وَأَُبو إِْبَراهِيَم الُْمزَنِيُّ قَاالََ َعنِ الشَّاِفِعيِّ قَالَ إِذَا أَْسلََم وََتْحَتهُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِ -٣٧٠١

ِفي ُعقَِدهِ أَْو  انَ َنكََحُهَماأُْخَتانِ ُخيَِّر أَيُُّهَما َشاَء فَإِِن اْختَاَر َواِحَدةً ثََبَت نِكَاحَُها َوانْفََسَخ نِكَاُح اُألْخَرى َوسََواٌء إِنْ كَ
  َعقٍْد

رَْيجٍ أَْخبََرنِي اْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُج -٣٧٠٢
ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ أَنَّ َرُجالً ِمَن اَألْنصَارِ َجاَء إِلَى َرُسولِ  ِشَهابٍ ، َعنِ الُْمالََعَنِة َوَعنِ السُّنَِّة ِفيهِا َعْن َحِديثِ سَْهلِ

لُوَنُه أَْم كَْيَف َيْصَنُع بَِها اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا أََرأَْيَت َرُجالً َوَجَد َمَع امَْرأَِتِه َرُجالً أَيَقُْتلُُهَما فََتقُْت
  ِفي شَأْنِهِمَا فَأَْنَزل اللَُّه

 َوِفي اْمرَأَِتَك قَالَ َما ذُِكَر ِفي الْقُْرآِن ِفي أَْمرِ الْمَُتالَِعَنْينِ فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد قََضى اللَُّه ِفيَك
كَاَنِت السُّنَّةُ َبْعُد ِفيهَِما أَنْ يُفَرَّقَ َبْيَن فََتالََعَنا ِفي الَْمْسجِِد وَأََنا شَاِهٌد ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَ

َها تَرِثُُه َويَرِثُ َما فََرَض اللَُّه لَُه الْمَُتالَِعَنْينِ َوكَاَنتْ َحاِمالً فَأَْنكََرُه َوكَانَ اْبُنَها ُيْدَعى إِلَى أُمِِّه ، ثُمَّ َجَرِت السُّنَّةُ ِفي أَنَّ
  ِمْنهَا

ا ُمحَمَُّد ُر ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ دِيَنارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ القَاِضي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعاِئٍذ َوَحدَّثََنَحدَّثََنا ُعَم -٣٧٠٣
ُن َعاِئٍذ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم ْبُن ُحمَْيدٍ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َزْيدٍ الِْحنَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب

ي ُزَرْيقٍ قَذََف امَْرأََتُه فَأََتى أَخَْبرَنِي ثَْوُر ْبُن َيزِيَد َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُجالً ِمَن اَألْنَصارِ ِمْن بَنِ
ِلَك َعلَْيِه أَرَْبَع َمرَّاٍت فَأَْنَزلَ اللَُّه آَيةَ الُْمالََعَنِة فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََردََّد ذَ



الَْعذَاَب قَالَ  َتْدَرأَ َعْن َنفِْسَهاوسلم أَْيَن السَّاِئلُ قَْد نََزلَ ِمَن اِهللا أَْمٌر َعِظيٌم فَأََبى الرَُّجلُ إِالَّ أَنْ ُيالَعَِنَها وَأََبْت إِالَّ أَنْ 
َو ِللُْمالَِعنِ َوإِمَّا فََتالََعَنا فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِمَّا ِهيَ َتجِيُء بِِه أَُصْيِفرٌ أُخَْينٌِس مَْنُشولُ الِْعظَامِ فَُه

كَالَْجَملِ األَْوَرقِ فََدَعا بِِه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه  َتجِيُء بِِه أَسَْوُد كَالَْجَملِ األَْوَرقِ فَُهَو ِلغَْيرِِه فََجاَءْت بِِه أَْسَوَد
  لَفْظُُهَما وَاِحٌد -وسلم فََجَعلَُه ِلَعَصَبِة أُمِِّه َوقَالَ لَْوالَ اَألْيَمانُ الَِّتي َمَضْت لَكَانَ ِلي ِفيِه كَذَا َوكَذَا 

ا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَْخبََرنِي ِعيَاُض ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََن -٣٧٠٤
ُسولِ اهللاِ صلى اهللا َعْبِد اِهللا َوغَيُْرُه َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد السَّاِعِديِّ قَالَ َحَضْرُت الْمَُتالَِعَنْينِ ِعْنَد َر

لَّقََها ثَالَثَ َتطِْليقَاٍت ِعْندَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَنْفَذَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم فَطَ
، ثُمَّ الَ  َبْيَنُهَما َوكَانَ َما ُصنَِع ِعْندَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسنَّةً فََمَضِت السُّنَّةُ بَْعُد ِفي الْمَُتالَِعَنْينِ يُفَرَُّق

  َيْجَتِمَعانِ أََبدًا
ْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َع -٣٧٠٥

قَاالَ أَْخبََرَنا اَألْوَزاِعيُّ َعنِ الزَُّبْيِديِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن سَْهلِ  -الْوَاِحدِ  َيْعنِي اْبَن َعْبِد -إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الْوَِليُد َوُعَمُر 
 َوَجَد َمَع امَْرأَِتهِ ْبنِ َسْعٍد أَنَّ ُعَوْيِمر الَْعْجالَنِيَّ قَالَ لَِرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه َسلْ ِلي َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َرُجلٍ

  الَ َيْجَتِمَعاِن أََبدًا فَذَكََر ِقصَّةَ الُْمَتالَعَِنْينِ َوقَالَ ِفيِه فََتالََعَنا فَفَرَّقَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيَنُهَما َوقَالَ َرُجالً

َنا فَْرَوةُ ْبُن أَبِي الَْمغَْراِء ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَ -٣٧٠٦
الْمَُتالَِعَنانِ إِذَا َتفَرَّقَا ُمَعاوَِيةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَْيٍد َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  الَ َيْجَتِمَعاِن أََبدًا
ثََنا قَْيسُ ْبُن ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدََّحدَّثََن -٣٧٠٧

  الرَّبِيعِ َعْن َعاِصمٍ َعْن أَبِي وَاِئلٍ َعْن َعْبِد اِهللا
  الَ َمَضِت السُّنَّةُ ِفي الْمَُتالَِعَنْينِ أَنْ الَ َيْجَتِمَعاِن أََبدًاَوقَْيٌس َعْن َعاِصمٍ َعْن زِرٍّ َعْن َعِليٍّ قَا

دُ الرَّْحَمنِ ْبُن َهانِئٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعْب -٣٧٠٨
  اِلٍك َعْن َعاِصمٍ َعْن زِرٍّ َعْن َعِليٍّ َوَعْبِد اِهللا قَاالَ َمَضتِ السُّنَّةُ أَنْ الَ َيْجَتِمَع الْمَُتالَِعَناِن، َحدَّثََنا أَُبو َم

الَْواِقِديُّ ، ا َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُموَسى ْبنِ ِعيَسى الْقَارُِئ ، َحدَّثََنا قَْعَنُب ْبُن ُمَحرَّرِ أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََن -٣٧٠٩
ْرُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا َحدَّثََنا الضَّحَّاكُ ْبُن ُعثَْمانَ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ قَالَ َسِمْعُت َعْبدَ اهللاِ ْبَن َجْعفَرٍ َيقُولُ َحَض

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َتُبوَك َوأَْنكََر َحْملََها  عليه وسلم ِحَني الََعَن َبْيَن ُعَوْيِمرٍ الَْعْجالَنِيِّ َوامَْرأَِتِه مَرَجَع َرُسولُ
َنَزلَ الْقُْرآنُ  الَِّذي ِفي َبطْنَِها َوقَالَ ُهَو الْبنِ السَّْحَماِء فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َهاِت اْمرَأََتَك فَقَْد

  َد الِْمنَْبرِ َعلَى َحْملٍِفيكَُما فَالََعَن َبْيَنُهَما بَْعَد الَْعْصرِ عِْن

  ا اِإلْسَناِد َنْحوَُهَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى الَْخوَّاُص ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسْعدٍ الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ بَِهذَ -٣٧١٠
ِعيلُ ْبُن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو يُوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا إِْسَما -٣٧١١

  َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم الََعَن بِالَْحْملِ



َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو عِيَسى َيْعقُوُب ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الْوَهَّابِ الدُّورِيُّ ، -٣٧١٢
ى اهللا عليه وسلم بِشَرِيكِ َعِديٍّ َعْن ِهَشامٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ِهالَلَ ْبَن أَُميَّةَ قَذََف امَْرأََتُه ِعْندَ النَّبِيِّ صل

عليه وسلم الَْبيَِّنةُ أَوْ َحدٌّ ِفي ظَْهرَِك فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِذَا رَأَى أََحدَُنا الرَُّجلَ َعلَى اْبنِ السَّْحَماِء فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا 
قَالَ فَقَالَ ِهالَلُ قَالَ فَجََعلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَْبيَِّنةُ وَإِالَّ فََحدٌّ ِفي ظَْهرَِك ! اْمرَأَِتِه َيْنطَِلُق َيلَْتِمُس الْبَيَِّنةَ 

َن الَْحدِّ قَالَ فََنَزلَ جِْبرِيلُ قَالَ َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ إِنِّي لَصَاِدٌق َولَُينْزِلَنَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي أَْمرِي َما ُيَبرُِّئ بِِه ظَْهرِي ِم
قَالَ } َوالَْخاِمَسةَ أَنَّ غََضَب اِهللا َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدقِنيِ{ى َبلَغَ حَتَّ} َوالَِّذيَن َيرُْمونَ أَزَْواَجُهْم{فَأُْنزِلَْت َعلَْيِه 

  فَاْنصََرَف النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْرَسلَ إِلَْيهَِما قَالَ فََجاَء فَقَاَم
اللََّه َيْعلَمُ أَنَّ أََحَدكَُما كَاِذٌب فََهلْ ِمْنكَُما ِمْن تَاِئبٍ فَقَاَمْت ِهالَلُ ْبُن أَُميَّةَ فََشهَِد َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِنَّ 

 َعبَّاسٍ فََتلَكَّأَتْ فََشهَِدْت فَلَمَّا كَانَ ِعْنَد الَْخاِمَسِة قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوقِّفُوَها فَإِنََّها ُموجَِبةٌ قَالَ اْبُن
لَ النَّبِيُّ ا أَنََّها َستَْرجُِع ، ثُمَّ قَالَْت الَ أَفَْضُح قَْوِمي سَاِئَر الَْيْومِ قَالَ فََمَضْت فَفَرََّق َبْيَنُهَما قَالَ َوقَاَوَنكََصْت حَتَّى ظََننَّ

نْ َجاَءْت بِِه أَكَْحلَ َوإِ -قَالَ ِهَشاٌم أَْحَسُبُه قَالَ ِمثْلَ قَْولِ ُمَحمَّدٍ  -صلى اهللا عليه وسلم أَْبِصُروَها فَإِنْ َجاَءْت بِهِ 
 فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه الَْعيَْنْينِ َسابِغَ اِإللْيََتْينِ ُمَدْملََج السَّاقَْينِ فَُهَو ِلَشرِيِك اْبنِ السَّْحَماَء قَالَ فََجاَءْت بِِه كَذَِلَك

  وسلم لَْوالَ َما َمَضى ِمْن ِكَتابِ اِهللا لَكَانَ ِلي َولََها َشأْنٌ

  ذي بيده عقدة النكاحال
يرُ ْبُن َحازِمٍ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َجرِ -٣٧١٣

طَاِلبٍ الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ قُلُْت َوِليُّ الَْمْرأَةِ ِعيَسى ْبنِ َعاِصمٍ قَالَ َسِمْعتُ ُشرَْيًحا َيقُولُ قَالَ ِلي َعِليُّ ْبُن أَبِي 
  قَالَ الَ َبلْ ُهَو الزَّْوُج

ْمرٍو ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّ -٣٧١٤
ْن َبنِي َنْصرٍ فَطَلَّقََها قَْبلَ أَنْ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحاِطبٍ َوأَُبو َسلََمةَ أَنَّ ُجَبْيَر ْبَن ُمطِْعمٍ َتَزوَّجَ اْمرَأَةً ِم

إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ أَْو َيْعفُوَ الَِّذي بَِيِدهِ {لَْعفْوِ ِمْنَها قَالَ اللَُّه َتعَالَى َيْدُخلَ بَِها فَأَْرَسلَ إِلَْيَها بِالصَّدَاقِ كَاِمالً َوقَالَ أََنا أََحقُّ بِا
  َوأََنا أََحقُّ بِالَْعفْوِ ِمْنهَا} ُعقَْدةُ النِّكَاحِ

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ،  -٣٧١٥
  ْبُن َعْمرٍو َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ حَاِطبٍ َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ بَِهذَا َنْحوَُه

ْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ الدَّ -٣٧١٦
مَْرأَةً فَطَلَّقََها قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ َعْن أَبِي َسلََمةَ قَالَ َتزَوََّج ُجبَْيُر ْبُن ُمطِْعمٍ ا

قَالَ أََنا أََحقُّ بِالَْعفْوِ ِمْنَها فََسلَّمَ لََها الَْمْهَر كَاِمالً } إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ أَوْ َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{ بَِها فَقََرأَ اآليةَ
  فَأَْعطَاَها إِيَّاُه

ثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّ -٣٧١٧
  َعْن ِعيَسى ْبنِ َعاِصمٍ َعْن َزاذَانَ قَالَ قَالَ َعِليٌّ الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ الزَّْوُج

  قَالَ ُسفَْيانُ َوكَانَ اْبُن ُشْبُرَمةَ َيقُولُ ُهَو الزَّْوُج
ْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، دَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن إِبَْراِهيمَ الْجُْرَجانِيُّ ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سُفَْيانَ ، َحدَّثََنا قَُتَح -٣٧١٨



اهللا عليه وسلم وَِليُّ ُعقَْدِة النِّكَاحِ  َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى
  الزَّْوُج

رَََنا َوْرقَاُء ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَب -٣٧١٩
أَْو َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه {قَالَ أَنْ َتْعفُوَ الْمَْرأَةُ } إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ{َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْوِلِه  َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ِعكْرَِمةَ

  الَْوِليُّ} ُعقَْدةُ النِّكَاحِ
، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن َحمَّادِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ  -٣٧٢٠

  ْبنِ َسلََمةَ َعْن َعمَّارِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ُهَو الزَّْوُج

ْن َخِصيٍف َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا اْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َعَبُد اِهللا َعْن إِسَْرائِيلَ َع -٣٧٢١
  قَالَ ُهَو الزَّْوُج

لِ ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا اْبُن مَْهِديٍّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجعْفَرٍ َعْن َواِص -٣٧٢٢
َنا أََحقُّ ُمطِْعمٍ أَنَّ أَبَاُه َتزَوََّج بِامَْرأَةً ، ثُمَّ طَلَّقََها قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها فَأَْرَسلَ بِالصََّداقِ َوقَالَ أََعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ 

  بِالَْعفْوِ

َدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ الَِّذي َحدَّثََنا اْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتا -٣٧٢٣
  بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ الزَّْوُج

رَْيحٍ قَالَ ُهوَ َحدَّثََنا اْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن إِْسَماعِيلَ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن ُش -٣٧٢٤
  َتمَّ لََها الصَّدَاَقالزَّْوُج إِنْ َشاَء أَ

  َوكَذَِلَك قَالَ َناِفُع ْبُن ُجَبْيرٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن كَْعبٍ َوطَاُوٌس َوُمَجاِهٌد وَالشَّعْبِيُّ َوَسعِيُد ْبُن ُجبَيْرٍ
  َوقَالَ إِبَْراهِيُم َوَعلْقََمةُ َوالَْحَسُن ُهَو الْوَِليُّ

ُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُمْرِشدٍ الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد الَْبحَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َجْعفَُر ْب -٣٧٢٥
لَكَِت الَْيِمُني فَقَالَ الَ مَّا َمأَخَْبَرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ سُِئلَ َعنِ اُألخَْتْينِ ِم

 -بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم آُمُرَك ، َوالَ أَْنَهاَك أََحلَّْتُهَما آَيةٌ َوَحرََّمْتُهَما آَيةٌ فََخَرَج السَّاِئلُ فَلَِقَي َرُجالً ِمْن أَْصحَابِ النَّ
ثَْمانَ فَأَخَْبَرُه بَِما سَأَلَُه َوبَِما أَفْتَاُه فَقَالَ لَُه لَكِنِّي أَنَْهاَك َولَْو كَانَ فَقَالَ َما َسأَلَْت َعْنُه ُع -قَالَ َمْعَمٌر أَْحَسُبُه قَالَ َعِليٌّ 

  ِلي َعلَْيَك سَبِيلٌ ، ثُمَّ فََعلَْت لََجَعلُْتَك َنكَاالً

دَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َماِلٌك َوُيوُنُس ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َح -٣٧٢٦
نِ الْمَْرأَِة وَاْبَنتَِها ِمْن ِملِْك َيزِيَد َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَُّه ُسِئلَ َع

  َما َبْعدَ اُألْخَرى فَقَالَ ُعَمُر إِين الَ أُِحبُّ أَنْ َتْخُبَرُهَما َجِميًعا َوَنَهاُهالَْيِمنيِ َهلْ ُتوطَأُ إِْحَداُه
ابِرٍ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى أْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َج -٣٧٢٧
َرى قَالَ آَيةٌ ُتِحلُّ َوآَيةٌ رِيبٍ قَالَ قُلُْت ِلَعِليٍّ ْبُن أَبِي طَاِلْب إِنَّ عِْنِدي جَارَِيةً َوأُمََّها َوقَْد وَلََدَتا ِلي ِكلَْتاُهَما فََما َتَعْن َع

  ُتَحرُِّم َولَْم أَكُْن أَفَْعلُُه أََنا ، َوالَ أَْهلُ َبيِْتي



ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ َعْن طَارِقٍ َعْن قَْيسٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّ -٣٧٢٨
ْتُهَما آَيةٌ وَلَْم أَكُْن آَيةٌ وَأََحلَّ قُلُْت ِالْبنِ َعبَّاسٍ أََيقَُع الرَُّجلُ َعلَى الْجَارَِيِة َواْبنَِتَها َتكُوَناِن َمْملُوكَْينِ لَُه قَالَ َحرََّمْتُهَما

  َألفَْعلَُه
  القسم يف ابتداء النكاح

ا الَْحجَّاُج َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََن -٣٧٢٩
  دِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َتزَوََّج الثَّيَِّب فَلََها ثَالَثٌ ، ثُمَّ يَقِْسُمْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َج

ُن َسلََمةَ ثََنا ُمَحمَُّد ْبَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَِراَءةً َعلَْيِه ، َحدَّثََنا حَاجُِب ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّ -٣٧٣٠
لْبِكْرِ َسْبَعةُ َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أََنسٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِل

  أَيَّامٍ َوِللثَّيِّبِ ثَالَثٌ ، ثُمَّ َيُعوُد إِلَى نِسَائِِه

ِد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْمِقَْدامِ ، َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ -٣٧٣١
َسلََمةَ أَنََّها قَالَتْ  َعْن أُمِّ الرَّْحَمنِ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِثِ ْبنِ ِهَشامٍ

قَاَصصُْتِك بِِه ، ثُمَّ ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأََخذَْت بِثَْوبِِه كُْن ِعْنِدي الَْيْوَم قَالَ إِنْ شِئِْت كُْنُت ِعْنَدكِ الَْيْوَم َو
  َيالٍقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِللثَّيِّبِ ثَالَثٌ َوللْبِكْرِ َسْبُع لَ

َمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َماِلجٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلَ -٣٧٣٢
ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ  إِْسحَاَق َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن َعْبِد الَْمِلِك

ئِْت أَنْ أَُسبِّعَ ِهَشامٍ قَالَ َتزَوََّج َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُمَّ َسلََمةَ ِفي َشوَّالٍ َوَجَمعََها ِفي َشوَّالٍ َوقَالَ إِنْ ِش
َصوَاِحبَاِتِك وَإِ   الَّ فَثَالَثَُتِك ، ثُمَّ أَُدوُر َعلَْيِك ِفي لَْيلَِتِك قَالَتْ َبلْ ثَالَثٌ ِلي َيا َرُسولَ اِهللاِعْنَدِك وَأَُسبَِّع ِعْندَ 

حَْمَد ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ َوَحدَّ -٣٧٣٣
زِيزِ ْبنِ َعيَّاشٍ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ َعْن َعْبِد الَْع

  ْن أُمِّ َسلََمةََحْزمٍ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ َع
 ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه قَالَ َوَحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحْزمٍ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َبكْرِ

 َدَخلَ بَِها لَْيَس بِِك َهَوانٌ َعلَى أَْهِلِك إِنْ ِشئِْت أَقَْمتُ َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها ِحَني
  ِلصَةًَمَعِك ثَالَثًا َخاِلَصةً لَِك َوإِنْ ِشئْتِ َسبَّْعُت لَِك ، ثُمَّ َسبَّْعُت ِلنِسَاِئي فَقَالَْت ُتقِيُم َمِعي ثَالَثًا َخا

  كْرِ َوثَالٍَث ِللثَّيِّبِفَأََخذَ َماِلٌك وَاْبُن أَبِي ِذئْبٍ بِسَْبعٍ ِللْبِ

ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َضْمَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّ -٣٧٣٤
َف ْبنِ َماَهَك َعْن َرْيطَةَ بِْنِت ِهَشامٍ َوأُمِّ ُسلَْيمٍ بِْنِت َناِفعِ ْبنِ َعْبدِ ْبنِ َسِعيٍد الَْمازِنِيُّ َعْن َحبِيبِ ْبنِ ُسلَيَمانَ َعْن ُيوُس

َحدَّثََنا أَْحَمُد ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ : الَْحارِِث َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ، قَالَ 
َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ  ْبَراِهيُم ْبُن َيزِيَد الَْمكِّيُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ بِْنِت َناِفعِ ْبنِ َعْبِد الْحَارِِث َعْن، َحدَّثََنا إِ

  يِّبِ لَْيلََتاِنصلى اهللا عليه وسلم قَالَ الْبِكُْر إِذَا َنكَحََها َرُجلٌ َولَُه نَِساٌء لََها ثَالَثُ لََيالٍ َوِللثَّ
ي أُوَْيسٍ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِ -٣٧٣٥

إِالَّ كَانَ َرسُولُ اِهللا  -أَْو قَالَْت قَلَّ َيْومٌ  -قَلََّما كَانَ َيْوٌم  اْبُن أَبِي الزَِّناِد َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت



 غَْيرِ َمِسيسٍ ، َوالَ صلى اهللا عليه وسلم َيْدُخلُ َعلَى نِسَاِئِه فََيْدُنو ِمْن كُلِّ اْمَرأٍَة مِْنُهنَّ ِفي َمْجِلِسِه فَُيقَبِّلُ َوَيلِْمس ِمْن
  َيبِيُت عِْنَد الَِّتي ُهَو َيْومُهَا ُمَباَشَرٍة قَالَْت ، ثُمَّ

َوقَالَ ِفي َحدِيِثِه فَُقَبِّلُ  َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَْحَمَد أَُخو ُزَبْيرٍ ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن زَْنَجَوْيهِ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه -٣٧٣٦
  َولَْمُس ِمْن غَْيرِ َمِسيسٍ

دَّثََنا يُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ ِمْهَرانَ السَّوَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ُمحَمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ غَاِلبٍ ، َحَحدَّثََنا َعِل -٣٧٣٧
ُه قَالَ إِذَا َتَزوََّجتِ الُْحرَّةُ َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد اَألَموِيُّ َعْن َحجَّاجٍ َعنِ الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ َعْن َعِليٍّ أَنَّ

  َعلَى اَألَمِة قََسَم لََها َيْوَمْينِ وَِلَألَمِة َيْوًما إِنَّ اَألَمةَ الَ َيْنبَِغي لََها أَنْ َتزَوََّج َعلَى الُْحرَِّة
دَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن اْبُن َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ زَْيٍد ، َح -٣٧٣٨

الُْحرَّةَ َعلَى اَألَمِة قََسَم ِلَألَمِة  أَبِي لَْيلَى َعنِ الِْمنَْهالِ َعْن َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اِهللا اَألَسِديِّ َعْن َعِليٍّ أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِذَا َتزَوَّج
  الثُّلُثَيْنِ الثُّلُثَ َولِلُْحرَِّة

َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُحبَْيُش ْبنُ : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ ، قَاالَ  -٣٧٣٩
ْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا ُمَبشِّرٍ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َع

  عليه وسلم أَْعَتَق َصِفيَّةَ َوجََعلَ ِعْتقََها َصَداقََها َوَتزَوََّجهَا
َسْينِ ْبنِ الُْمبَاَرِك يُْعَرفُ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْح: َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد وَاْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٣٧٤٠

ِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه بِاَألعَْرابِيِّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعْن َعا
  َداقَهَاوسلم أَْعَتَق َصِفيَّةَ َوَتَزوََّجَها َوجََعلَ ِعْتقََها َص

ْمالًَء ، َحدَّثََنا يَزِيُد بْنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمرَْوانَ الدَِّقيِقيُّ ِمْن ِكَتابِهِ إِ -٣٧٤١
ٍك أَنَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْعَتقَ َصِفيَّةَ بِْنتَ َهاُرونَ أَْخَبرََنا شَرِيٌك َعْن َسالَّمٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِل

  ُحَيىٍّ ، ثُمَّ َتزَوََّجَها َوَجَعلَ ِعْتقََها َصَداقَهَا

ثََنا الُْحَسْيُن ْبنُ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ زَاُج ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّ -٣٧٤٢
  ِعْتقَهَاَواِقٍد َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْعَتَق َصِفيَّةَ َوَتَزوََّجَها َوجََعلَ َمْهَرَها 

ُد الرَّْحَمنِ ْبُن غَْزَوانَ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ َعْن َعْبِد َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا قَُراٌد َعْب -٣٧٤٣
َدقََها قَالَ أَْصَدقََها الْعَزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ َعْن أََنسٍ قَالَ َتزَوََّج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َصِفيَّةَ فَقَالَ لَُه ثَابٌِت َما أَْص

  اَنفَْسَها أَْعَتقََها ، ثُمَّ َتزَوََّجَه
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَحَْمَد السَّوَّاُق ، َحدَّثََنا أََسُد ْبنُ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٣٧٤٤

الَ سُِئلَ أََنُس ْبُن َماِلٍك َعنِ الرَُّجلِ يُْعِتُق َجارَِيتَهُ ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َمطَرٍ الَورَّاقِ َعْن قََتاَدةَ قَ
يْرَِيةَ بِْنتَ الْحَارِِث ْبنِ ، ثُمَّ يََتَزوَّجَُها فَقَالَ أَلَْم ُيْعِتْق َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم صَِفيَّةَ بِْنتَ ُحَيىِّ ْبنِ أَْخطََب َوُجَو

  ا َمْهَرُهَما وََتَزوََّجُهمَاأَبِي ضَِرارٍ َوجََعلَ ِعْتقَُهَم

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبنُ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُنَس -٣٧٤٥
َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَِّذي يَقَُع َعلَى  َعيَّاشٍ َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعطَاٍء َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ

  اْمرَأَِتِه َوِهَي حَاِئضٌ َيَتَصدَُّق بِِدينَارٍ أَْو بِنِْصِف ِديَنارٍ



انَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِحْمَيَر َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحنَّ - ٣٧٤٦
قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى  اِهللا ْبنِ ُمَحرَّرٍ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ْبنِ َماِلٍك َوَخِصيٍف َوَعِليِّ ْبنِ َبِذَميةَ َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  وَِهَي حَاِئٌض فَلَْيَتَصدَّْق بِِدينَارٍ أَْو نِْصِف ِديَنارٍاهللا عليه وسلم َمْن َوقََع َعلَى اْمَرأَِتِه 
ُد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعباد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُودَ الْقَنْطَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٧٤٧

ْن ِهللا ْبُن َيزِيَد ْبنِ الصَّلِْت الشَّْيَبانِيُّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َوَعِليِّ ْبنِ َبِذَميةَ َوَخِصيٍف َعالرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا
َوِفي الصُّفَْرةِ  اٌرِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أََتى اْمرَأََتُه ِفي الدَّمِ فََعلَْيِه ِديَن

  نِْصُف ِديَنارٍ

ثََنا ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا زَِيادُ ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّ -٣٧٤٨
رِميِ َعْن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعْن َعْبِد الْكَ

  كَانَ الدَُّم َعبِيطًا فَلْيََتَصدَّْق بِِدينَارٍ َوإِنْ كَانَ ُصفَْرةً فَبِنِْصِف ِدينَارٍ
لَْوِليدِ ْبنِ َمْزَيٍد أَْخبََرنِي ُمَحمَُّد ْبُن شَُعْيبٍ أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ أَخَْبرَنِي َعبَّاسُ ْبُن ا -٣٧٤٩

ثَهُ أَنَّ ِمقَْسًما َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُجرَْيجٍ الَْمكِّيِّ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الَْبْصرِيِّ أَنَُّه أَْخبََرُه
ارٍ َوإِنْ َوِطئََها َبْعَد أَنْ أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَر الَْواِطئَ ِفي الْعَِراِك بَِصَدقٍَة ِديَن

  َتطُْهَر وَلَم َتغَْتِسلْ بَِصَدقَُه نِْصُف دِيَنارٍ
َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن : َماعِيلَ ، َوَيْعقُوُب ْبُن إِبَْراهِيَم ، قَاالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْس -٣٧٥٠

ِهللا صلى اهللا عليه  َرسُولَ اَعيَّاشٍ َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ اَألْنصَارِيِّ أَنَّ
  وسلم قَالَ اسَْتْحُيوا فَإِنَّ اللََّه الَ َيْسَتْحيِي ِمَن الَْحقِّ الَ َيِحلُّ َمأَْتاكَ النَِّساَء ِفي ُحُشوِشهِنَّ

َدةَ َعنِ اْبنِ َمْوَهبٍ َعنِ الْقَاِسمِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َمْسَع -٣٧٥١
  ِئي بِالُْغالَمَِعْن َعاِئَشةَ أَنَُّه كَانَ لََها غُالٌَم َوَجارَِيةٌ فَأََراَدْت ِعْتقَُهَما فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْبَد

َسْهلٍ اَألعَْرُج َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا زَُهيُْر  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن -٣٧٥٢
ا الْقَاِسُم ْبنُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْوَهبٍ ، َحدَّثََن: ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ 

ُهَما فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى َحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ أَنَُّه كَانَ لََها غُالٌَم َوَجارَِيةٌ َزْوٌج فَقَالَْت َيا َرُسولَ اهللاِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَْعِتقَُم
  اهللا عليه وسلم إِنْ أَْعَتقِْتيهَِما فَاْبدَِئي بِالرَُّجلِ قَْبلَ الْمَْرأَِة

َبكْرٍ ُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَ -٣٧٥٣
ْبُن زَْيٍد َعنِ الْقَاِسمِ َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُساَمةُ : النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، قَاالَ 

  اَرقِْتِه فَفَاَرقَتُْهأَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلبَرِيَرةَ إِنْ ِشئِْت أَنْ َتْسَتقِرِّي َتْحَت َهذَا الَْعْبِد َوإِنْ ِشئِْت فَ
ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر بِإِْسنَاِدِه قَالَ َوكَاَنْت َتْحَت َعْبٍد فَلَمَّا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو  -٣٧٥٤

  نْ ُتفَارِِقيِهأَْعَتقَْتَها قَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنْ شِئِْت أَنْ َتْمكُِثي َتْحَت َهذَا الْعَْبِد َوإِنْ شِئِْت أَ

َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َنْحَوهُ : و ُزبَْيرٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف حدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َوأَُبو أَُساَمةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُخ -٣٧٥٥
  ئِْت فَاَرقِْتيِهَوقَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اخَْتارِي إِنْ َرِضيِت أَنْ َتكُونِي َتْحَت َهذَا الَْعْبِد َوإِنْ ِش

ثََنا َجرِيٌر َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َنْصرِ ْبنِ سَْنَدَوْيِه حَْبُشونَ الْبُْندَاُر ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّ -٣٧٥٦



ى اهللا عليه وسلم َوكَانَ َزْوُجَها َعْبًدا َولَو كَانَ ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َوخَيََّرَها َرُسولُ اهللاِ صل
  َزْوُجَها ُحرا َما َخيََّرَها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

بِي َعنِ اْبنِ إِْسحَاقَ ا أََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََن -٣٧٥٧
ْت فَجََعلَ َرُسولُ اِهللا صلى َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َوالزُّْهرِيُّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَاَنت َبرِيَرةُ ِعْنَد َعْبٍد فَأُْعِتقَ

  اهللا عليه وسلم أَْمَرَها بَِيِدهَا

ِهٍد َوأَْحَمدُ ْبُن َعْبِد اِهللا صَاِحُب أَبِي َصْخَرةَ َوغَْيُرُهَما قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن ُمَجا -٣٧٥٨
اِهيَم َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِبَْرُمَحمَِّد ْبنِ أَيُّوَب الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ َعنِ 

  اَألْسَوِد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ زَْوُج بَرِيَرةَ َمْملُوكًا آللِ أَبِي أَحَْمَد
  لَفْظُ اْبنِ ُمَجاِهٍد

َمْعَشرٍ َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ َعْن َسعِيٍد ، َعْن أَبِي -٣٧٥٩
  إِبَْراهِيَم َعنِ اَألْسوَِد

  َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َزْوَج َبرِيَرةَ كَانَ حُرا َيْوَم أُْعِتقَْت

َعْبُد الْعَزِيزِ رَّانِيُّ عن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُخرََّزاذَ َحدَّثَنِي أَُبو اَألْصَبغِ الَْح -٣٧٦٠
ْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق َعْن أََبانَ ْبنِ َصاِلحٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َع

  ُبضُْعِك َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَبرِيَرةَ اذَْهبِي فَقَْد َعَتَق َمَعِك
 ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن مَْنُصورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٣٧٦١

َوِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ِكالَُهَما َحدَّثَنِي َعْن ُعْرَوةَ َعْن  َسْعٍد َحدَّثَنِي أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحاقَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ
  َعاِئَشةَ قَالَْت كَاَنْت َبرِيَرةُ ِعْنَد َعْبٍد فََعَتقَْت فَجََعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْمَرَها بَِيِدهَا

ا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن ُعمََر َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََن -٣٧٦٢
 ةَ قَالَْت كَانَ زَْوُج بَرِيَرةََعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َورَبِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَش

  َعْبدًا
ُبو ِهَشامٍ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَ -٣٧٦٣

  َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َزْوَج بَرِيَرةَ كَانَ َعْبدًا َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َيزِيدَ ْبنِ ُروَمانَ
دَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َح -٣٧٦٤

  َوكَانَ َزْوُجَها َعْبدًا -تََْعنِي بَرِيَرةَ  -َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َوُخيَِّرتْ  الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ
َحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعبَّاٍد أَُخو َحْمُدونَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُم -٣٧٦٥

لَْت كَانَ زَْوُج بَرِيَرةَ ْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمحَمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ قَاُعَب
  َمْملُوكًا فَقَالَ لََها النَّبِيّ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا ْعِتقَِت اْختَارِي

َعْن دُ ْبُن َمْعنِ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا شَاذَانُ ْبُن َماَهانَ ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ِمقَْسمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٧٦٦
  وكًاَيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخيَّرََها َوكَانَ َزْوُجَها َمْملُ



قَاِسُم ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ أَخَْبَرَنا الْ -٣٧٦٧
  َرةَ كَانَ َعْبدًاُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َزْوجَ َبرِي

  قَالَ أَُبو َبكْرٍ َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب
َنا الْحَارِثُ ْبُن َعْبدِ اهللاِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ أَبِي الَْعالَِء الَْهْمذَانِيُّ ، َحدَّثَ -٣٧٦٨

  فْصٍ اَألبَّاُر َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َزْوُج بَرِيَرةَ َعْبدًاالَْخازِنُ ، َحدَّثََنا أَُبو َح

، َحدَّثََنا الَْمْخُزوِميُّ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْخرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ  -٣٧٦٩
  نَ عَْبدًاُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت أَبِي ُعَبْيٍد أَنَّ زَْوَج بَرِيَرةَ كَا

ُبو َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ َعنِ النَّْضرِ َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَ -٣٧٧٠
  ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َبرِيَرةَ قََضى ِفيَها َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِثَالٍَث َوكَاَنْت عِْنَد َعْبٍد

َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا  -٣٧٧١
  قََتاَدةَ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َزْوجُ َبرِيَرةَ َعْبدًا

، َحدَّثََنا َعْبَدةُ َعْن َسِعيٍد ، َعْن أَيُّوَب  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْسَحاقَ الْهَْمدَانِيُّ -٣٧٧٢
ِتقَْت وَاللَِّه لَكَأَنِّي بِِه ِفي طُُرقِ َوقََتاَدةَ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ زَْوَج َبرِيَرةَ كَانَ َعْبًدا أَسَْوَد ِلبَنِي الُْمغَِريِة َيْوَم أُْع

  ُدُموَعُه لََتْنَحِدُر َعلَى ِلْحَيِتهِ َيْتَبعَُها َيتََرضَّاَها لَِتْختَاَرُه فَلَْم َتفَْعلْ الَْمِديَنِة َونََواحِيَها َوإِنَّ
ْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم أَْخبََرَنا خَاِلٌد َع -٣٧٧٣

لَى ِلحَْيِتِه قَالَ فَكَلََّم الَْعبَّاسَ بَّاسٍ قَالَ لَمَّا ُخيَِّرْت بَرِيَرةُ قَالَ َرأَْيُت َزْوَجَها يَْتَبُعَها ِفي أَزِقَِّة الَْمِديَنِة َوُدُموُعُه َتِسيلُ َعَع
م ِلَبرِيَرةَ إِنَُّه َزْوُجِك قَالَْت فََتأْمُُرنِي بِِه َيا ِلُيكَلَِّم ِفيِه النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

  ةِ ُيقَالُ لَُه ُمِغيثٌَرسُولَ اِهللا قَالَ إِنََّما أََنا َشاِفٌع قَالَ فَخَيََّرَها فَاْختَاَرتْ َنفْسََها قَالَ َوكَانَ َعْبًدا ِلبَنِي الُْمِغَري

، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُحمَْرانَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ -٣٧٧٤
نِّي أَْنظُرُ ِلبَنِي الُْمغَِريِة لَكَأَ ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َزْوَج بَرِيَرةَ إِذْ خُيَِّرْت كَانَ َمْملُوكًا

  َحاَجةَ ِلي ِفيَكإِلَْيِه ِفي طُُرقِ الَْمِديَنِة يَْتَبُعَها يََتَرضَّاَها َوإِنَّ ُدُموَعُه تََتحَاَدُر َعلَى ِلْحَيِتِه َوِهيَ َتقُولُ الَ 
َنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَرو أَُبو َعْمرٍو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُموَسى ْبنِ ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَ -٣٧٧٥

أَْحَمدَ ْبنِ السَّمَّاِك ، َحدَّثَنَا  الشَّهَْرُزورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن ِهَشامٍ َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن
َحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم الشَّاِميُّ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن إِْسحَاَق َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ الَْخزَّاُز ، َحدَّثََنا ُم

  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلبَرِيَرةَ إِنْ وَِطئَِك ، فَالَ ِخَيارَ لَِك
  َبِك ، فَالَ ِخَيارَ لَِكَوقَالَ اْبُن ُمَجاِهٍد إِنْ قَُر

ْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ َع -٣٧٧٦
  سلم ِعدَّةَ بَرِيَرةَ ِحَني فَاَرقََها َزْوُجَها ِعدَّةَ الُْمطَلَّقَِةَعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت جََعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه و

ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ -٣٧٧٧
الَء فَقََضى َتاَدةَ ُيَحدِّثُ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َعاِئَشةَ اْشتََرْت بَرِيَرةَ َوأَْعَتقَْتَها َواشَْتَرطُوا الَْوَهمَّاٌم قَالَ َسِمْعُت قَ

  َها ِعدَّةَ الُْحرَِّةَرسُولُ اِهللا أَنَّ الَْوالَء ِلَمْن أَْعَتَق َوَخيََّرَها فَاْخَتاَرْت نَفَْسَها فَفَرََّق َبيَْنُهَما َوَجَعلَ َعلَْي



َياُه فَقَاالَ َوأََمَرَها أَنْ َتْعَتدَّ َولَمْ قَالَ أَُبو َبكْرٍ جَوََّد َحبَّانُ ِفي قَْوِلِه ِعدَّةَ الُْحرَّةِ َألنَّ َعفَّانَ ْبَن ُمْسِلمٍ َوَعْمَرو ْبَن َعاِصمٍ رََو
  َيذْكَُرا ِعدَّةَ الُْحرَِّة

ْيَدةَ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن ُمَحمٍَّد َعْن َعبِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم -٣٧٧٨
اَء َرُجلٌ َوامَْرأَةٌ إِلَى َعِليٍّ قَالَ َج} َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق بَْينِهَِما فَاْبَعثُوا َحكًَما ِمْن أَْهِلِه َوَحكًَما ِمْن أَْهِلَها{ِفي َهِذِه اآلَيِة 

قَالَ ِللَْحكََمْينِ َهلْ َتْدرَِياِن َما َوَمَع كُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِفئَاٌم ِمَن النَّاسِ فَأََمَرُهْم فََبَعثُوا َحكًَما ِمْن أَْهِلِه َوَحكًَما ِمْن أَْهِلَها َو
رِّقَا أَنْ ُتفَرِّقَا فَقَالَتِ الْمَْرأَةُ َرِضيتُ بِكَِتابِ اِهللا بَِما َعلَيَّ ِفيِه َوِلي َوقَالَ الرَُّجلُ أَمَّا َعلَْيكَُما َعلَْيكَُما إِنْ رَأَْيُتَما أَنْ ُتفَ

  الْفُْرقَةُ ، فَالَ فَقَالَ َعِليٌّ كَذَْبَت وَاللَِّه َحتَّى ُتِقرَّ بِمِثْلِ الَِّذي أَقَرَّْت بِِه

اْبُن يِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِل -٣٧٧٩
ٌم ِمَن النَّاسِ فَلَمَّا َبَعثَ َعْوٍن َعنِ اْبنِ ِسريِيَن َعْن َعبِْيَدةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ َوامَْرأَُتُه إِلَى َعِليٍّ َمَع كُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِفئَا
ُما إِنْ َرأَْيُتَما أَنْ َتْجَمَعا الَْحكََمْينِ قَالَ رَُوْيَدكَُما َحتَّى أُْعِلَمكَُما َماذَا َعلَْيكَُما َهلْ َتْدرَِياِن َما َعلَْيكَُما َعلَْيكَُما أَنَّكُ

ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى الْمَْرأَِة َوقَالَ قَْد َرضِيِت بَِما َحكََما قَالَْت نََعْم قَْد َرِضيُت بِِكتَابِ  َجَمْعُتَما َوإِنْ رَأَْيُتَما أَنْ ُتفَرِّقَا فَرَّقُْتَما ،
ُيفَرِّقَا  َعا ، َوالَ أَْرَضى أَنْاِهللا َعلَيَّ وَِلي ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى الرَُّجلِ فَقَالَ قَْد َرضِيَت بَِما َحكََما قَالَ الَ وَلَِكْن أَْرَضى أَنْ َيْجَم

  فَقَالَ لَُه َعِليٌّ كَذَْبَت َواللَِّه الَ تَْبَرُح َحتَّى َتْرَضى بِمِثْلِ الَِّذي َرضَِيْت بِِه
نِ الُْمقْرُِئ ، ِد الرَّْحَمَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ْبنِ أَبِي َمْيسََرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْب -٣٧٨٠

  َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي أَيُّوبَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْجالَنَ َعْن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِي صَاِلحٍ

الَْيُد الُْعلَْيا خَْيٌر ِمَن الَْيِد َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َخْيُر الصََّدقَِة َما كَانَ ِمْنَها َعْن ظَْهرِ ِغًنى َو
فَارِقْنِي خَاِدَمَك َيقُولُ السُّفْلَى َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ قَالَ َوَمْن أََعُولُ َيا َرسُولَ اِهللا فَقَالَ امَْرأََتَك َتقُولُ أَطِْعمْنِي َوإِالَّ 

  كُنِيأَطِْعْمنِي وَاْسَتْعِملْنِي َولََدكَ َيقُولُ إِلَى َمْن تَْتُر

دَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمطَرٍ ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوَخ ، َح -٣٧٨١
وسلم قَالَ الَْمْرأَةُ َتقُولُ ِلَزْوجَِها أَطِْعمْنِي أَْو طَلِّقْنِي َعْن َعاِصمٍ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه 

  َوَيقُولُ َعْبُدُه أَطِْعْمنِي َواْسَتْعِملْنِي َوَيقُولُ َولَُدهُ إِلَى َمْن َتِكلَُني
ُمَسيَّبِ أَنَُّه قَالَ ِفي الرَُّجلِ يَْعجُِز َعْن قَالَ َوَحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الْ -٣٧٨٢

  َنفَقَِة اْمرَأَِتِه قَالَ إِنْ َعَجَز فُرِّقَ َبْيَنُهمَا

ُد ْبُن َعِليٍّ ثََنا أَْحَمَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ السَّمَّاِك َوَعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ َوإِْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ قَالُوا ، َحدَّ -٣٧٨٣
ادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ الْخَزَّاُز ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم الَْباَوْرِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َحمَّ

  َعلَى اْمرَأَِتِه قَالَ ُيفَرَُّق َبْيَنُهمَاَسِعيٍد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ِفي الرَُّجلِ الَ َيجُِد َما ُيْنِفُق 
ْبُن َعِليٍّ الَْخزَّاُز ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد َوعَْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ َوإِْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٧٨٤

إِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َعاِصمِ ْبنِ َبْهَدلَةَ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا 
  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِِمثْلِِه



لُولٍ قَالَ ِقيلَ ِلعَْبِد اِهللا ْبنِ َدوُاَد ُيزَوُِّج الرَُّجلُ كَرَِميَتهُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُبْه -٣٧٨٥
َراهِيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ِمْن ِذي الدِّينِ إِذَا لَْم َيكُْن ِفي الَْحَسبِ ِمثْلُُه فَقَالَ َحدَّثَنِي ِمْسَعٌر َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعْن إِْب

  َمُر َألْمَنَعنَّ َتزُوَُّج ذَوَاِت اَألْحَسابِ إِالَّ ِمَن اَألكْفَاِءطَلَْحةَ قَالَ قَالَ ُع
دَّثََنا َصاِلحُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَبِي الرطيلِ ، َح -٣٧٨٦

ةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اْخَتارُوا ِلُنطَِفكُمْ ْبُن ُموَسى َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو
  الَْموَاِضعَ الصَّاِلحَةَ

ُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ َماَهانَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْب -٣٧٨٧
عليه وسلم أَْنِكحُوا إِلَى أَُميَّةَ ْبُن َيْعلَى الثَقَِفي َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا 

  ْنَج فَإِنَُّه َخلٌْق ُمَشوٌَّهاَألكْفَاِء وَأَْنِكُحوُهْم َواخَْتارُوا ِلُنطَِفكُْم وَإِيَّاكُْم َوالزَّ
  َوَتاَبَعُه الَْحارِثُ ْبُن ِعْمَرانَ

ِعْمَرانَ  َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا أَُبو سَِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن -٣٧٨٨
ُن إِْسَماِعيلَ َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن ِعْمَرانَ الَْجْعفَرِيُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْب

وا ِلُنطَِفكُمْ الَ الَْجْعفَرِيُّ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَخيَُّر
  ُعوَها إِالَّ ِفي اَألكْفَاِءَتَض

  َوقَالَ اَألَشجُّ َتَخيَُّروا ِلُنطَِفكُْم فَأَْنِكحُوا اَألكْفَاَء َوأَْنِكُحوا إِلَيْهِْم
ْرَيابِيُّ َعن ُسفَْيانُ قَالَ ِفَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو الْغَزِّيُّ ، َحدَّثََنا الْ -٣٧٨٩

  الْكُفُْؤ ِفي الَْحَسبِ َوالدِّينِ

ُبْهلُولِ قَالَ قُلُْت ِلُسفَْيانَ ُيَزوُِّج الرَُّجلُ  -٣٧٩٠ كَرَِميَتُه ِمْن ِذي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبنُْ 
  ِمثْلَُه قَالَ نََعْم الدِّينِ إِذَا لَمْ َيكُنِ الَْمْنِصُب

َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق قَالَ سَأَلُْت َوِكيًعا َعنِ الْكُفْؤِ قَالَ َحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن صَاِلحٍ  -٣٧٩١
  لَْيلَى قَالَ الْكُفُْؤ ِفي الدِّينِ وَالَْمْنِصبِ

  فَةَ َيقُولُ الْكُفُْؤ ِفي الدِّينِ وَالَْمْنِصبِ َوالْمَالِقَالَ َوِكيٌع َسِمْعُت أََبا حَنِي

ا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََن -٣٧٩٢
رٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َزوَّْجُت الْمِقَْداَد َوزَْيًدا لَِيكُونَ َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِ

  أَْشرَفُكُْم ِعْنَد اِهللا أَْحَسَنكُُم ُخلُقًا
النَّحَّاُس ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ْبُن َربِيَعةَ َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُمَحمَّدٍ بن -٣٧٩٣

ْن َعاِئَشةَ أَنَّ أََبا هِْنٍد َمْولَى إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْوَِليِد الزَُّبْيِديُّ َواْبنِ َسْمَعانَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َع
َجمَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َسرَُّه أَنْ َيْنظَُر إِلَى َمْن َبنِي َبيَاَضةَ كَانَ َحجَّاًما فََح

  َوأَْنِكحُوا إِلَيِْهَصوَّرَ اللَُّه اِإلَميانَ ِفي قَلْبِِه فَلَْيْنظُْر إِلَى أَبِي ِهْنٍد َوقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْنِكُحوُه 
دُ ْبُن َسلََمةَ َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َحمَّا -٣٧٩٤



صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْيافُوخِ فَقَالَ النَّبِّي صلى اهللا  ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ أََبا هِْنٍد َحَجمَ النَّبِيَّ
  عليه وسلم َيا بَنِي َبيَاَضة أَْنِكُحوا أََبا هِْنٍد َوأَْنِكُحوا إِلَيِْه

أَبِي الطَّيِّبِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّغَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن -٣٧٩٥
ةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَِّد ْبنِ الَْوِليدِ الزُّبَْيِديُّ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَش

انُ ِفي قَلَْبُه فَلَْيْنظُْر إِلَى أَبِي ِهْنٍد َوقَالَ أَْنِكُحوُه َوأَْنِكحُوا إِلَْيِه َوكَانَ وسلم قَالَ َمْن َسرَّه أَنْ َيْنظَُر إِلَى َمْن َنوَّرَ اهللا اِإلَمي
  َحجَّامًا
بِالرَّْملَِة ،   الرَّْمِليَُّحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ جَابِرٍ -٣٧٩٦

َمانَ اَألَسِديُّ َعنِ الْكُمَْيِت َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن أَبِي السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَْعَيَن ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ُسلَْي
ْنِت َجْحشٍ قَالَْت َخطَبَنِي ِعدَّةٌ ِمْن قَُرْيشٍ فَأَْرَسلُْت أُْخِتي ْبنِ َزْيدٍ َحدَّثَنِي َمذْكُوٌر َموْلَى َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ َعْن زَْيَنَب بِ

ْن ُيَعلُِّمَها َحْمَنةَ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَسَْتِشُريُه فَقَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْيَن ِهَي ِممَّ
الَْت َوَمْن ُهَو َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ َزْيدُ ْبُن َحارِثَةَ قَالَ فََغِضَبتْ َحْمَنةُ غََضًبا َشدِيًدا َوقَالَْت َيا ِكَتاَب َربَِّها َوُسنَّةَ َنبِيَِّها قَ

َشدَّ ِمْن قَْوِلَها فَأَنَْزلَ َوقُلُْت أََرسُولَ اِهللا أَُتزَوُِّج اْبَنةَ َعمِِّتَك َمْوالََك قَالَْت َوَجاَءْتنِي فَأَْخَبرَْتنِي فََغضِْبُت أََشدَّ ِمْن غََضبَِها 
فَأَْرَسلُْت إِلَى } ِهْمَوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ ، َوالَ ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِ{اللَُّه 

َجنِي ِمن َزْيَد ْبَن َحارِثَةَ فَأََخذُْتُه بِِلسَانِي فََشكَانِي إِلَى َرُسولِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم زَوِّجْنِي ِمَمْن ِشئَْت فََزوَّ
  َوذَكََر َباِقَي الَْحدِيِث -اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَْمِسْك َعلَْيَك زَْوَجَك َواتَّقِ اللََّه 

مٍَّد الَْعِتيُق ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعيَّاشٍ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَح -٣٧٩٧
   ْبنِ َعْوٍف َتْحَت بِالَلٍَعْن أَبِي الَْحَسنِ َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ الْجَُمِحيِّ َعْن أُمِِّه قَالَْت َرأَْيُت أُْخَت َعْبِد الرَّْحَمنِ

و َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد َوَحدَّثََنا أَُبَحدَّثََن -٣٧٩٨
ْن قََتاَدةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ قَالَ َحدَّثََنا َسالَُّم ْبُن أَبِي ُمِطيعٍ َع: ُيوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى ، قَاالَ 

  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْحَسبُ الْمَالُ َوالْكََرُم التَّقَْوى
َنا اْبُن َعْجالَنَ َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا مَْعِديُّ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَ -٣٧٩٩

  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْحَسُب الَْمالُ وَالْكََرُم التَّقَْوى
ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوبَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد الَعطَّار ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن  -٣٨٠٠

كَْعبٍ قَالَ قُلُْت َيا َرسُولَ َعنِ الُْمثَنَّى ْبنِ الصَّبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَُبىِّ ْبنِ 
الُْمطَلَّقَةُ وَالُْمَتَوفَّى َعْنَها } َوأُوالَتُ اَألْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{الَ قُلُْت اِهللا أََهِذِه اآلَيةُ ُمْشَتَركَةٌ قَالَ أَيُّ آَيٍة قَ

  َزْوُجَها فَقَالَ َنَعْم

كْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َب -٣٨٠١
أَُبىِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَُّه سَأَلَ  ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى ْبُن الصَّبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه عَْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن

أَمُْبَهَمةٌ ِهَي ِللُْمطَلَّقَِة ثَالَثًا أَْو ِللُْمَتَوفَّى } ُت اَألْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنََّوأُوالَ{النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن 
  َعْنَها َزْوجَُها قَالَ ِهَي ِللُْمطَلَّقَِة ثَالَثًا َوِللُْمَتَوفَّى َعنْهَا

ا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََن -٣٨٠٢



لم قَالَ تُْنكَُح الْمَْرأَةُ اِهللا ْبنِ ُعَمَر َحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن أَبِي َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس
  ْرَبعٍ ِلَماِلَها َوَحَسبَِها وَِدينَِها َوَجَمالَِها فَاظْفَْر بِذَاِت الدِّينِ تَرَِبْت َيدَاَكَأل

َنا  أَبِي الَْوزِيرِ َوَحدَّثََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْمُطَرِِّف ْبُن -٣٨٠٣
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى َعْن َسْعِد ْبنِ : أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ 

ُح الْمَْرأَةُ َعلَى ثَالَِث ِخصَالٍ َعلَى َماِلَها إِْسحَاَق َعْن َعمَِّتِه َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم تُْنكَ
  َوَجَماِلَها وَِدينَِها فََعلَْيَك بِذَاِت الدِّينِ تَرَِبْت َيَداَك

ِشيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ قَاَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّ -٣٨٠٤
ليه وسلم قَالَ كََرُم الَْمْرءِ ْبُن َخاِلٍد أَْخَبرَنِي الَْعالَُء ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا ع

  ِديُنُه َوُمُروَءُتُه َعقْلُُه َوَحَسُبهُ ُخلُقُُه
َواِقٍد ،  و َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُنَحدَّثََنا أَُب -٣٨٠٥

  ْنَيا َهذَا الْمَالَُحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبرَْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْحسَاُب أَْهلِ الدُّ

ِد اِهللا ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َعْب -٣٨٠٦
لُ َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيقُولُ َحَسُب الَْمْرِء ِديُنهُ السَّفَرِ قَالَ َسِمْعُت الشَّْعبِيَّ َيقُولُ َسِمْعُت زَِياَد ْبَن ُحدَْيرٍ َيقُو

  َوُمُروَءُتُه ُخلُقُُه َوأَْصلُُه َعقْلُُه

أَبِي إِْسحَاقَ  فَْيانُ َعْنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُس -٣٨٠٧
الَْحَسُب فَكََرُم الرَُّجلِ َعْن َحسَّانَ ْبنِ فَاِئٍد الَْعْبِسيِّ قَالَ قَالَ ِعْمَرانُ الشََّجاَعةُ َوالُْجْبُن غََراِئُز ِفي الرِّجَالِ وَالْكََرُم َو

  ِديُنُه َوَحَسُبُه ُخلُقُُه َوإِنْ كَانَ فَارِِسيا أَوْ َنَبِطيا
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ُن َعاِصمٍ َعنِ الُْمثَنَّى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْمُدونُ ْبُن َعبَّاٍد الْفَْرغَانِيُّ أَُبو َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٣٨٠٨
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت إِنَّ ابْنِي  ْبنِ الصَّبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َجاَءِت اْمَرأَةٌ إِلَى

قَالَ الَ أَْنِت أََحقُّ بِِه َما لَْم  َهذَا كَانَ َبطْنِي لَُه وَِعاًء َوَحْجرِي لَهُ ِحَواًء وَثَدْيِي لَُه ِسقَاًء َوإِنَّ أََباُه ُيرِيُد أَنْ يَْنزَِعُه ِمنِّي
  َتَزوَّجِي
د اهللا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ َعْن أَبِي الْعَوَّامِ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو عَْب -٣٨٠٩

ا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا ِدَهالُْمثَنَّى ْبنِ الصَّبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ امَْرأَةً َخاَصَمتْ َزْوجََها ِفي َولَ
  عليه وسلم الَْمرْأَةُ أََحقُّ بَِولَدَِها َما لَْم َتَزوَّْج

رَْيجٍ َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َحدَّثَنِي ُيوُسُف ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُمَحمٍَّد َعنِ اْبنِ ُج -٣٨١٠
َيا َرسُولَ اهللاِ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِاْبنٍ لََها قَالَت ْبنِ ُشَعْيبٍ 

َيْنَتزَِعُه ِمنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا  َبطْنِي كَانَ لَُه وَِعاًء وَثَدْيِي كَانَ لَُه ِسقَاًء َوَحْجرِي كَانَ لَُه ِحَواًء َوإِنَّ أََباهُ ُيرِيُد أَنْ
  عليه وسلم أَْنِت أََحقُّ بِِه َما لَمْ َتَزوَّجِي

  باب العنني



، َحدَّثََنا  ْبُد الرَّْحَمنَِحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا َع -٣٨١١
  ُسفَْيانُ َعْن َمْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر قَالَ ُيَؤجَّلُ الِْعنِّنيُ َسنَةً

َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، -٣٨١٢
  َمْعَمرٍ ِمثْلَُه َسَواًء

َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن  -٣٨١٣
  ِتَي امَْرأََتُه قَالَ ُيَؤجَّلُ َسنَةًِفي الَِّذي الَ َيْسَتِطيعُ أَنْ يَأْ

الرَّبِيعِ قَالَ َسِمْعتُ  َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الرُّكَْينِ ْبنِ -٣٨١٤
  ِهللا قَالَ ُيَؤجَّلُ َسَنةً فَإِنْ أََتاَها وَإِالَّ فُرَِّق َبْيَنُهمَاأَبِي َوُحَصْيَن ْبَن قَبِيَصةَ ُيَحدِّثَاِن َعْن َعْبِد ا

الرَّبِيعِ َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الرُّكَْينِ ْبنِ -٣٨١٥
  الُْمغَِريةَ ْبَن ُشْعَبةَ ِفي الِْعنِّنيِ فَقَالَ يَُؤجَّلُ َسنَةًالنُّْعَماِن قَالَ أَتَْيَنا 

أَبِي طَلْقٍ َعنِ الُْمِغَريِة َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ الرُّكَْينِ َعْن  -٣٨١٦
  ُني يَُؤجَّلُ َسنَةًْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ الِْعنِّ

َحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعنِ الْ -٣٨١٧
  ةَ ْبَن ُشْعَبةَ أَجَّلَُه َسَنةً ِمْن َيْومِ َرافََعتُْهالرُّكَْينِ ْبنِ الرَّبِيعِ َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ ُنَعْيمٍ أَنَّ الُْمغَِري

  قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ َوكَذَِلَك قَالَ سُفَْيانُ َوَماِلٌك ِمْن َيْومِ ُتَراِفعُُه

َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َتِميمُ ْبُن الُْمنَْتِصرِ ، َحدَّثََنا  -٣٨١٨
  َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر قَالَ إِذَا أُجِيَف الْبَاُب َوأُْرِخَيتِ السُُّتوُر فَقَْد َوَجَب الَْمهُْر

الَْجْوهَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا شَرِيكٌ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ  -٣٨١٩
َخى ِستًْرا أَْو َرأَى َعْوَرةً فَقَدْ َعْن َمْيَسَرةَ َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن َعِليٍّ قَالَ إِذَا أَغْلََق َباًبا وَأَْر

  صَّدَاُقَوَجَب َعلَْيِه ال
اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا  -٣٨٢٠

  اًبا َوأَْرَخى ِسْتًرا فَقَْد َوَجَب الصَّدَاُقَيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر قَالَ َمْن أَغْلََق َب

ُه -٣٨٢١   قَالَ َوَحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ أَخَْبرَنِي أَشَْعثُ َعْن َعاِمرٍ َعْن ُعَمَر َوَعِليٍّ ِمثْلَ
ُه قَالَ َوَحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمر َعْن َناِفعٍ َعنِ -٣٨٢٢ َر ِمثْلَ   اْبنِ ُعَم
 اَألْحَولِ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث َعْن َعاِمرٍ -٣٨٢٣

  ا فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه الصََّداُق َوَعلَْيَها الِْعدَّةُ َولََها الِْمريَاثُالَْحَسنِ قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ إِذَا أَغْلََق َباًبا َوأَْرَخى ِسْتًر
أَُبو اَألْسَوِد َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمٌَّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا  -٣٨٢٤
َوَجبَ  رَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن كََشَف ِخَماَر امَْرأٍَة َونَظََر إِلَْيَها فَقَْدْبنِ َعْبِد ال

  الصََّداُق َدَخلَ بَِها أَْو لَْم َيْدُخلْ



ثََنا لَْيثٌ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ اَألَشجِّ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمٌَّد ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّ -٣٨٢٥
ا َوقَالَِت الْمَْرأَةُ قَْد َوِطئَنِي َتَزوََّج الَْحارِثُ ْبُن الَْحكَمِ اْمرَأَةً فَأَغْلََق َعلَْيَها الَْباَب ، ثُمَّ خََرَج فَطَلَّقََها َوقَالَ لَْم أَطَأَْه

ْنَت رَاجَِمَها لَوْ ا إِلَى َمْرَوانَ فََدَعا َزْيدَ ْبَن ثَابٍِت فَقَالَ كَْيَف َتَرى فَإِنَّ الَْحارِثَ ِعْندََنا ُمَصدٌَّق فَقَالَ زَْيٌد أَكُفَاْخَتَصمُو
  َحَبلَْت قَالَ الَ قَالَ فَكَذَِلَك ُتَصدَُّق الَْمْرأَةُ ِفي مِثْلِ َهذَا

 ْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن قََتاَدةََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّ -٣٨٢٦
كَاَنِت اْمرَأَُتُه أَْو غَْيرَ  ِمالًَعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه كَانَ الَ َيَرى َبأًْسا إِذَا َبتَّ طَالََق اْمرَأَِتِه أَنْ َيَتَزوَّجَ َخاِمَسةً َحا

  َحاِملٍ
َحدَّثََنا : َماِن ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِْبرَاِهيَم َوُسرَْيُج ْبُن النُّْع -٣٨٢٧

َسنِ َوَسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ َوِخالَسِ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َوَحدَّثََنا ُحمَْيٌد َعْن َبكْرٍ الْمَُزنِيِّ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ َعنِ الَْح
  أَنَُّهْم قَالُوا إِذَا طَلََّق امَْرأََتُه وَِهَي َحاِملٌ إِنْ َشاَء َتزَوََّج أُْخَتَها ِفي ِعدَِّتهَا

  امِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه ِمثْلَُهقَالَ َوَحدَّثََنا َحمَّاٌد َعْن ِهَش -٣٨٢٨
أَنَّ الْقَاِسَم ْبَن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ أَْخبََرَنا الشَّافِِعيُّ أَْخَبَرَنا مَاِلٌك َعْن رَبِيَعةَ -٣٨٢٩

نْ لرَُّجلِ َيكُونُ عِْنَدُه أَْرَبعُ نِْسَوٍة فَُيطَلُِّق إِْحَداُهنَّ الَْبتَّةَ َيَتَزوَّجُ إِذَا َشاَء ، َوالَ َيْنتَِظُر أََوُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ كَاَنا َيقُوالَِن ِفي ا
  َتْنقَِضَي ِعدَُّتهَا

ُسفَْيانُ َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا  -٣٨٣٠
أََتْينِ َوُيطَلُِّق َتطِْليقََتْينِ َوتَْعَتدُّ َمْولَى آلِ طَلَْحةَ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ َعْن ُعَمَر قَالَ َيْنِكُح الْعَْبُد امَْر

  َتِحْض فَشَْهَرْينِ أَْو شَْهًرا وَنِْصفًا اَألَمةُ حَْيَضَتْينِ فَإِنْ لَْم
قََمةَ أَْخَبَرنِي ُمْسِلُم ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزَْيٍد أَْخَبرََنا ُعقَْبةُ ْبُن َعلْ -٣٨٣١

أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ كَانَ َيقُولُ َخاِلٍد َحدَّثَنِي َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن 
ُع َعْنُه قَْدُر الَْعْيبِ لَْزُمُه َويُوَضِفي الرَُّجلِ َيْبتَاَع الَْجارَِيةَ فَُيِصيُبَها ، ثُمَّ َيظَْهُر َعلَى َعْيبٍ ِفيَها لَْم َيكُْن رَآُه إِنَّ الْجَارَِيةَ َت
ِصيُبَها َوُهَو َيَرى الْعَْيَب لَمْ َوقَالَ لَْو كَانَ كََما َيقُولُ النَّاُس يَُردَُّها َويَُردُّ الْعُقَْر كَانَ ذَِلكَ ِشْبَه اِإلجَاَرِة َوكَانَ الرَُّجلُ ُي

  ةُ وَُوِضَع َعْنُه قَْدرُ الْعَْيبَِيُردَّ الُْعقَْر وَلَِكنَُّه إِذَا أَصَاَبَها لَزَِمْتُه الْجَارَِي

ثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبنُ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ زَْيٍد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّ -٣٨٣٢
ِليا قَالَ إِذَا اْبَتاعَ اَألَمةَ ، ثُمَّ أَصَاَبَها ، ثُمَّ َوَجدَ بَِها َعْيًبا بَْعَد إِصَاَبِتِه أُِخذَ ُمَحمٍَّد َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه أَنَّ َع

  ِقيَمةُ الَْعْيبِ
  َهذَا ُمْرَسلٌ
رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٣٨٣٣

َها ُتكَْسُر فَُيَردُّ َعلَْيِه ِقيَمةُ ْبُن ِغَياٍث َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ َعْن َعِليٍّ قَالَ الَ َيُردَُّها وَلَِكنَّ
  الْعَْيبِ

  َوَهذَا أَْيًضا مُْرَسلٌ
نْ كَاَنْت َنا َجْعفٌَر ، َحدَّثََنا ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن َجابِرٍ َعْن َعاِمرٍ َعْن ُعَمَر قَالَ إَِحدَّثَ -٣٨٣٤

  ثَيًِّبا َردَّ َمَعَها نِْصَف الُْعْشرِ َوإِنْ كَاَنْت بِكًْرا َردَّ الُْعشَْر



  ُعمََر َعاِمٌر لَْم ُيْدرِْك، َوَهذَا مُْرَسلٌ 
َعْن ُجَويْبِرٍ َعنِ  َحدَّثََنا َدْعلٌَج ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم -٣٨٣٥

  أَنْ َيطَأََها فَإِنْ َشاَء أَْمَسَك َوإِنْ َشاَء رَدَّ الضَّحَّاِك أَنَّ َعِليا قَالَ إِذَا َوِطئََها َوَجَبْت َعلَْيِه َوإِنْ رَأَى َعْيًبا قَْبلَ
  َوَهذَا مُْرَسلٌ

ثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّ -٣٨٣٦
َتكُْن أََمةً فَإِنَّ ْبَن َحْيَوةَ قَالَ ُسِئلَ َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ َعْن ِعدَِّة أُمِّ الْوَلَِد فَقَالَ الَ َتلْبُِسوا َعلَْيَنا ِديَنَنا إِنْ قَالَ َسِمْعُت َرَجاَء 
  ِعدََّتَها ِعدَّةُ ُحرٍَّة

َؤْيبٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َمْوقُوفًا أَْيًضا َوَرفََعُه قََتاَدةُ َوَرَواهُ ُسلَْيَمانُ ْبُن ُموَسى َعْن َرَجاَء ْبنِ َحيَْوةَ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذُ
  َوَمطٌَر الَْورَّاُق وَالَْمْوقُوُف أََصحُّ َوقَبِيَصةُ لَْم َيْسَمْع ِمْن َعْمرٍو

مِ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َسعِيٌد َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْمِقَْدا -٣٨٣٧
لَْيَنا ُسنَّةَ َنبِيَِّنا صلى اهللا قََتاَدةَ َوَمطَرٍ َعْن َرَجاَء ْبنِ َحْيَوةَ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذُؤَْيبٍ أَنَّ َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ قَالَ الَ َتلْبِسُوا َع

  لُْمَتَوفَّى َعْنَها َزْوجَُها أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعشْرًاعليه وسلم ِعدَُّتَها ِعدَّةُ ا

  َحدَّثََناُه أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الِْمقَْدامِ فَذَكََر ِمثْلَُه َسَواًء -٣٨٣٨
  ا ِديَنَنا َمْوقُوٌفقَبِيَصةُ لَم َيْسَمْع ِمْن َعْمرٍو َوالصََّوابُ الَ َتلْبِسُوا َعلَْيَن

 َعْن َرَجاِء ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن َمطَرٍ -٣٨٣٩
لْبُِسوا َعلَْيَنا ُسنَّةَ َنبِيَِّنا صلى اهللا عليه وسلم ِعدَُّتَها ِعدَّةُ َحْيَوةَ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَُّه قَالَ الَ َت

  الُْمَتَوفَّى َعْنَها َزْوجَُها ِفي ِعدَِّة أُمِّ الْوَلَِد
ْبُن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا َسالََُّم ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَعاٍذ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ  -٣٨٤٠

  َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ َعْن َرَجاَء ْبنِ َحيَْوةَ َعْن قَبِيَصةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ِمثْلَُه -َوُهَو َسالَُّم ْبُن ْمكَْيس  -أَبِي ُخْبَزةَ 
يُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َيزِيَد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعبَّاسُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الَْيقِْطينِ -٣٨٤١

 ْبُن غَْيالَنَ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِْبُن الْوَِليِد الَْخالَّلُ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن َيحَْيى ْبنِ ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمعَْيٍد حَفُْص 
 أُمِّ الَْولَِد إِذَا ُتوُفِّي َعْنَها ُموَسى أَنَّ َرَجاَء ْبَن َحيَْوةَ َحدَّثَُه أَنَّ قَبِيَصةَ ْبَن ذَُؤْيبٍ َحدَّثَهُ أَنَّ َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ قَالَ ِعدَّةُ

  َسيُِّدَها أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا َوإِذَا أَْعَتقَْت فَِعدَُّتَها ثَالَثُ ِحَيضٍ
  ْوقُوٌف َوُهَو الصََّواُب َوُهَو ُمْرَسلٌ َألنَّ قَبِيَصةَ لَمْ َيْسَمْع ِمْن َعْمرٍوَم

ْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َع -٣٨٤٢
 قَبِيَصةَ ْبنِ ذُؤَْيبٍ َحدَّثََنا الْوَِليُد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعْن َرَجاَء ْبنِ َحْيَوةَ َعْنإِبَْراهِيَم ، 

  عْنِي ِفي أُمِّ الْوَلَِد ِعدَّتَُها ِعدَّةُ الْحُرَِّةَعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ إِنَّا الَ َنَتالََعبُ بِِدينَِنا الُْحرَّةُ ُحرَّةٌ وَاَألَمةُ أََمةٌ َي
ِلمٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْس -٣٨٤٣

  َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ ِعدَّةُ أُمِّ الَْولَِد ِعدَّةُ الْحُرَِّة َعْبِد الْعَزِيزِ بَِهذَا اِإلْسنَاِد
  قَالَ أَبِي َهذَا َحِديثٌ ُمْنكٌَر

َعْن َعْمرِو نِ ذَُؤْيبٍ قَالَ َوَحدَّثََنا الَْولِيُد ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َوَسِعيدُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن قَبِيَصةَ ْب -٣٨٤٤



  ْبنِ الَْعاصِ قَالَ ِعدَّةُ أُمِّ الَْولَِد ِعدَّةُ الُْحرَِّة
الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن  -٣٨٤٥

اسٍ ِفي َعْبدٍ ريٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن ُمَعتِّبٍ أَْخبََرُه أَنَّ أََبا َحَسنٍ َموْلَى بَنِي َنْوفَلٍ أَخَْبَرُه قَالَ اْسَتفْتَْيُت اْبَن َعبََّيحَْيى ْبُن أَبِي كَِث
  ِلَك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلمَتْحَتُه َمْملُوكَةٌ فَطَلَّقََها َتطِْليقََتْينِ ، ثُمَّ َعَتقَا َجِميًعا قَالَ َيْخطُبَُها إِنْ َشاَء قََضى بِذَ

ْيمٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن سَْهلِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَع -٣٨٤٦
بٍ أَنَّ أََبا َحَسنٍ َموْلَى بَنِي َنْوفَلٍ أَْخبََرُه أَنَّهُ اْستَفَْتى اْبَن َعبَّاسٍ ِفي َمْملُوٍك كَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ َعْن َيْحَيى َعْن ُعَمَر ْبنِ ُمَعتِّ

طُبََها قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ لرَُّجلِ أَنْ َيْخَتْحَتُه َمْملُوكَةٌ فَطَلَّقََها َتطِْليقََتْينِ فََباَنْت ِمْنُه ، ثُمَّ إِنَُّهَما أَُعَتقَا َبْعَد ذَِلَك َهلْ َيْصلُحُ ِل
  َنَعْم إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قََضى بِذَِلَك

ِدرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ أَُبو َحاِمٍد الَْهْمذَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَمَر الْمُْنكَ -٣٨٤٧
َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َعْبِد اهللاِ : ُمحَمَُّد ْبُن رََباحِ ْبنِ يُوُسَف الْجَْوَزَجانِيُّ ، َوُمَحمَُّد ْبنُ َصاِلحِ ْبنِ َسْهلٍ ، قَاالَ  َحنِيفَةَ

صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا كَاَنتِ  التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيِّ
  اَألَمةُ َتْحَت الرَُّجلِ فَطَلَّقََها َتطِْليقََتْينِ ، ثُمَّ اْشتََراَها لَْم َتِحلَّ لَهُ َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيرَُه

َنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثَ -٣٨٤٨
َرَها أَنْ َتَترَبََّص أَْرَبعَ ِسنِنيَ اَألْحَولِ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ قَالَ أََتتِ اْمرَأَةٌ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ فَقَالَْت اْسَتْهَوتِ الْجِنُّ َزْوَجَها فَأََم

  ْسَتْهَوْتهُ الْجِنُّ أَْنُه ُيطَلِّقََها ، ثُمَّ أََمَرَها أَنْ تَْعَتدَّ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشرًا، ثُمَّ أََمَر َوِليَّ الَِّذي ا

 مَاِلٍك ، َحدَّثََناَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َجابِرٍ ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن  -٣٨٤٩
ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُشَرْحبِيلَ الْهَْمدَانِيُّ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ قَالَ قَالَ َر

  وسلم امَْرأَةُ الَْمفْقُوِد امَْرأَُتُه َحتَّى َيأْتَِيَها الْخَبَُر

 دَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء َوأَُبو ُعبَْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنَِحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َح -٣٨٥٠
َعْن ُعْرَوةَ َعْن  -خيرب  َوَسِمْعت الزُّْهرِيُّ -قَالُوا ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ  -َواللَّفْظُ ِلَعْبدِ الَْجبَّارِ  -الُْمقْرِئُ 

  َعاِئَشةَ قَالَتِ اخَْتَصمَ َسْعٌد َوَعْبدُ ْبُن َزْمَعةَ ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي اْبنِ أََمِة َزْمعَةَ

فَاقْبِْضُه فَإِنَُّه اْبنِي َوقَالَ  -َن أََمِة َزْمَعةَ فَاْنظُرِ اْب -فَقَالَ َسْعٌد َيا َرسُولَ اِهللا أَْوصَانِي أَِخي ُعْتَبةُ فَقَالَ إِذَا َدَخلَْت َمكَّةَ 
ه وسلم َشَبًها َبيًِّنا َعْبُد ْبُن َزْمَعةَ َيا َرُسولَ اهللاِ أَِخي اْبُن أََمِة أَبِي ُوِلَد َعلَى ِفرَاشِ أَبِي فَرَأَى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي

  َعةَ الَْولَُد ِللْفِرَاشِ َواْحَتجِبِي ِمْنُه َيا َسْودَةُبُِعْتَبةَ فَقَالَ ُهَو لََك َيا َعْبَد ْبَن َزْم
ُن أَِخي الزُّهْرِيِّ َوَمْعَمُر َتاَبَعُه مَاِلٌك َوَصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ َواْبُن إِْسحَاَق َوُشَعْيبُ ْبُن أَبِي َحْمَزةَ وَاْبُن ُجرَْيجٍ َوُعقَْيلٌ َواْب

ُن سَْعٍد َوُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ َوغَْيُرُهْم َوِفي َحِديِث مَاِلٍك َوَمْعَمرٍ وَاللَْيٍث َوَصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ْبُن َراِشٍد َويُوُنُس َواللَّْيثُ ْب
  َواْبنِ إِْسحَاَق َوغَْيرِِهْم فََما َرأَى سَْوَدةَ قَطُّ َحتَّى لَِحَق بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ



أَحَْمُد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُموَسى الصََّدِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ  -٣٨٥١
ذَِلَك {زَّ َوَجلَّ َم ِفي قَْوِلِه َعْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ اللَّْيِث ْبنِ سَْعٍد َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلَ

  قَالَ ذَِلَك أَدَْنى أَنْ الَ َيكْثُُر َمْن َتعُولُونَُه} أَدَْنى أَنْ الَ َتعُولُوا

ُمَحمَّدٍ  ثََنا سَِعيُد ْبُنَحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ الصَّْيرَِفيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّ -٣٨٥٢
َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن الَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا َمْحُبوبُ ْبُن ُمحْرِزٍ التَِّميِميُّ َعْن أَبِي مَاِلٍك النََّخِعيِّ َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ 

  نْ َتْعَتدَّ ِفي غَْيرِ َبْيِتَها إِنْ َشاَءْتَعِليٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر الُْمَتَوفَّى َعْنَها زَْوُجَها أَ
  لَْم ُيْسنِْدُه غَْيُر أَبِي َماِلٍك النَّخَِعيِّ َوُهَو َضِعيٌف وََمْحبُوٌب َهذَا أَْيًضا ضَِعيف

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمحَمَُّد ْبُن اَألْشَعِث بِِدَمْشَق -٣٨٥٣
  َسِعيُد ْبُن َبِشريٍ أَنَُّه سَأَلَ قََتاَدةَ َعنِ الظِّهَارِ قَالَ

ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ صلى ةَ فََشكَْت فََحدَّثَنِي أَنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك قَالَ إِنَّ أَْوَس ْبَن الصَّاِمِت ظَاَهَر ِمنِ امَْرأَِتِه خَُوْيلَةَ بِْنِت ثَْعلََب
 اهللاِ صلى اهللا عليه اهللا عليه وسلم فَقَالَْت ظَاَهرَِنِي ِحَني كَبَُرْت سِنِّي َوَرقَّ َعظِْمي فَأَنَْزلَ اللَُّه آَيةَ الظِّهَارِ فَقَالَ َرُسولُ

نِ ُمَتَتابَِعْينِ قَالَ أََما إِنِّي إِذَا أَْخطَأَنِي أَنْ آكُلَ ِفي الَْيْومِ وسلم ألَْوسٍ اْعِتْق َرقََبةً قَالَ َما ِلي بِذَِلكَ َيَداِن قَالَ فَُصمْ َشهَْرْي
أََعاَنُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا َيِكلُّ َبَصرِي قَالَ فَأَطِْعمْ ِستَِّني ِمْسِكيًنا قَالَ َما أَجُِد إِالَّ أَنْ ُتِعينَنِي ِمْنكَ بَِعْوٍن َوِصلٍَة قَالَ فَ

ِستِّنيَ َسةَ َعَشَر َصاًعا َحتَّى َجَمعَ اللَُّه لَُه وَاللَُّه َرحِيٌم قَالَ َوكَاُنوا َيَرْونَ أَنَّ ِعْنَدُه َمثَلََها وَذَِلكَ ِلعليه وسلم بَِخْم
  ِمْسِكينًا
َراهََوْيِه أَْخَبرَنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ،  َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ِشُريَوْيِه ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن -٣٨٥٤

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َحدَّثََنا شَْيَبانُ النَّْحوِيُّ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َصْخرٍ أَنَّ َرُسولَ
  لَ أَطِْعْمُه ِستَِّني ِمْسِكيًنا وَذَِلَك ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ ُمدٌّأَْعطَاُه ِمكَْتالً ِفيِه َخْمَسةَ َعَشرَ َصاًعا فَقَا

رَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٣٨٥٥
َخالِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجالً ظَاَهَر ِمنِ اْمرَأَِتِه فََرأَى َبيَاَض الُْخلْإِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ 

ِمْن قَْبلِ أَنْ {َه َيقُولُ ِفي السَّاقِ ِفي الْقََمرِ فََوقََع َعلَْيَها فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه فَقَالَ أََما َسِمْعَت اللَّ
  أَْمِسْك َعلَْيَك اْمرَأََتَك َحتَّى ُتكَفَِّر} َيَتَماسَّا

ا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََن -٣٨٥٦
َمَرهُ أَنْ يَأِْتيَ مَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َصْخرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََعْن ُمَح

  َبنِي فُالٍَن فَيَأُْخذَ مِْنُهْم َوسْقًا ِمْن َتْمرٍ فَُيْعِطَيُه ِستَِّني ِمْسِكينًا
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا : َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوالَْمْيمُونِيُّ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو -٣٨٥٧

ِفي الُْمظَاِهرِ إِذَا وَِطئَ قَْبلَ أَنْ َسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ َوَمطَرٍ َعْن َرَجاَء ْبنِ َحْيَوةَ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ 
  ُيكَفَِّر َعلَْيِه كَفَّاَرَتاِن

ةَ قَالَ قَالَ قَبِيَصةُ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعْن قََتاَد -٣٨٥٨
  فَّارََتاِنذَُؤْيبٍ َعلَْيِه كَ

ْمَزةَ َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َح -٣٨٥٩



ْبنِ َصْخرٍ أَنَُّه ظَاَهَر ِفي زََماِن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه  أَبِي فَْرَوةَ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ اَألَشجِّ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ َعْن َسلََمةَ
ُه أَنْ ُيكَفِّرَ َتكْفًِريا وسلم ، ثُمَّ َوقََع بِاْمرَأَِتِه قَْبلَ أَنْ ُيكَفَِّر فَأََتى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَأََمَر

  َواِحدًا

ِد ْبنِ اِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعْن ُمَحمََّحدَّثََنا الْقَ -٣٨٦٠
نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه إِْسحَاَق َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َعْن َسلََمةَ ْبنِ َصْخرٍ الَْبيَاِضيِّ َع

  وسلم ِفي الُْمظَاِهرِ ُيَواِقُع قَْبلَ أَنْ ُيكَفَِّر قَالَ كَفَّاَرةٌ َواِحدَةٌ
بَ يٍّ َعْن أَيُّوَحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو جَُز -٣٨٦١

  ٌرالسَّخِْتَيانِيِّ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمْن َشاَء َباَهلُْتُه أَنَُّه لَْيَس ِلَألَمِة ظَِها

َنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ أَْخبََر -٣٨٦٢
  ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ الَ ِظهَاَر ِمَن اَألمَِة

  َوَحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَْيَس ِمَن اَألَمِة ظَِهاٌر -٣٨٦٣
مَُّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحكَمِ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَح -٣٨٦٤

  اَرةٌ وَاِحدَةٌْسَوٍة قَالَ كَفََّعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ سُِئلَ َعْن َرُجلٍ ظَاَهَر ِمْن أَْرَبعِ نِ

َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ َعْن َجابِرٍ  -٣٨٦٥
  أَْرَبُع نِْسَوٍة فَظَاَهَر ِمْنُهنَّ ُتجْزِيِه كَفَّاَرةٌ َواِحدَةٌ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َيقُولُ إِذَا كَانَ َتْحَت الرَُّجلِ

  باب املرأة تظاهر
َمْيلٍ أخَْبرَََنا ُشْعَبةُ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُش -٣٨٦٦
َوالُْمِغَريةُ َوُحَصْيٌن قَالُوا َسِمعَْنا الشَّعْبِيَّ قَالَ قَالَْت َعاِئَشةُ بِْنُت طَلَْحةَ إِنْ َتَزوَّْجتُ  -َيْعنِي الشَّْيبَانِيَّ  -ْيَمانَ َعْن ُسلَ

  قََبةً َوَتزَوَّجَُهُمْصَعَب ْبَن الزُّبَْيرِ فَُهَو َعلَيَّ كَظَْهرِ أَبِي فََسأَلَْت َعْن ذَِلَك فَأُِمَرْت أَنْ َتْعِتَق َر

ُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمِغَريةُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٣٨٦٧
  َجْعفَرٍ بِْنَت َعِليٍّ َواْمَرأَةَ َعِليٍّ النَّْهَشلَِّيةَ َحدَّثَنِي قُثَُم مَْولَى الَعبَّاسٍ قَالَ َتَزوََّج َعْبدُ اهللاِ ْبُن

وَب َعْن ُمَحمٍَّد أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمٌَّد ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّ -٣٨٦٨
  لَهُ ُصْحَبةٌ ُيقَالُ لَُه َجَبلَةُ َجَمعَ َبْيَن امَْرأَِة َرُجلٍ وَاْبَنِتِه ِمْن غَْيرِهَاَرُجالً ِمْن أَْهلِ ِمْصَر كَاَنْت 

  قَالَ أَيُّوُب َوكَانَ الَْحَسُن َيكَْرهُُه

و ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُب -٣٨٦٩
  َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ الُْخلُْع فُْرقَةٌ َولَْيَس بِطَالَقٍ

ْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ َعْن لَْيٍث َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َم -٣٨٧٠
  َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه َجَمَع َبْيَن َرُجلٍ َواْمرَأَِتِه بَْعَد َتطِْليقََتْينِ َوُخلْعٍ



ْبُن َجْعفَرٍ غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٨٧١
لَْت نََعْم َوزِيَاَدةً قَالَ َعطَاٍء قَالَ َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َتْشكُو َزْوجََها فَقَالَ رُدِّي َعلَْيِه َحِديقََتُه قَا

  أَمَّا الزِّيَاَدةُ ، فَالَ
  يُد َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ أَْسَنَدُه َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوالْمُْرَسلُ أََصحَُّخالَفَُه الْوَِل
َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ  -٣٧٨٢

الَ ُعثَْمانُ ِهَي ى اَألْسلَِميِّ َعْن أُمِّ َبكَْرةَ اَألْسلَِميَِّة أَنََّها اْخَتلََعْت ِمْن َزْوجَِها ِفي َزَمن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ فَقَُجْمَهانَ َمْولَ
  َتطِْليقَةٌ إِالَّ أَنْ َيكُوَنا َسمََّيا َشْيئًا فَُهَو َما َسمََّياُه

اسِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا حَبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم َعْن َمطَرٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّ -٣٨٧٣
  َعْن ثَابٍِت َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َربَاحٍ أَنَّ ُعَمَر قَالَ ِفي الُْمْخَتِلَعِة َتْخَتِلُع بَِما ُدونَ ِعقَاصِ رَأِْسهَا

  مدة احلمل
 الْعَطَّاُر َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبغَوي ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َداُوُد -٣٨٧٤

لِ َعلَى َسَنَتْينِ قَْدَر َما يََتَحوَّلُ ِظلُّ ُعوِد ُجرَْيجٍ َعْن َجِميلَةَ بِْنِت سَْعٍد قَالَْت قَالَْت عَاِئَشةُ َما تَزِيُد الْمَْرأَةُ ِفي الْحَْم
  الِْمغَْزلِ
خَْبَرَنا َداُوُد ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سُفَْيانَ أَْخَبرََنا َحبَّانُ أَْخبََرَنا اْبُن الْمَُباَركِ أَ -٣٨٧٥

 ِظلُّ ْيجٍ َعْن َجِميلَةَ بِْنِت َسْعٍد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت الَ َيكُونُ الَْحْملُ أَكْثََر ِمْن َسنََتْينِ قَْدَر َما يََتَحوَّلُالرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ ُجَر
  الِْمغَْزلِ َوَجِميلَةُ بِْنُت سَْعٍد أُْخُت ُعَبْيدِ ْبنِ َسْعٍد

يُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِ -٣٨٧٦
  الَْخطَّابِ فَقَالَ َيا أَِمَريُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن أَبِي ُسفَْيانَ قَالَ َحدَّثَنِي أَشَْياٌخ ِمنَّا قَالُوا َجاَء َرُجلٌ إِلَى ُعَمَر ْبنِ
فَقَالَ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ َيا  الُْمْؤِمنَِني إِنِّي ِغْبُت َعنِ اْمرَأَِتي َسَنَتْينِ فَجِئُْت َوِهَي ُحْبلَى فََشاَوَر ُعَمُر النَّاَس ِفي َرْجِمَها قَالَ

بِيلٌ فَاْترُكَْها حَتَّى َتَضَع فََتَركََها فَوَلََدْت غُالًَما أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ إِنْ كَانَ لََك َعلَْيَها َسبِيلٌ فَلَْيسَ لََك َعلَى َما ِفي َبطْنَِها َس
َساُء أَنْ يَِلْدنَ ِمثْلَ ُمَعاٍذ لَْوالَ قَْد َخَرَجْت ثَنِيََّتاُه فََعَرَف الرَُّجلُ الشََّبَه ِفيِه فَقَالَ ابْنِي َوَربِّ الْكَْعَبِة فَقَالَ ُعَمُر َعجََزِت النِّ

  ُمَعاذٌ َهلََك ُعَمُر
ا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو الَْعبَّاسِ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َبكْرِ ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََن -٣٨٧٧

اِئَشةَ أَنََّها قَالَْت الَ تَزِيدُ الْمَْرأَةُ ِفي َحْمِلَها َعلَى َسِمْعُت الَْولِيَد ْبَن ُمْسِلمٍ َيقُولُ قُلُْت ِلَماِلِك ْبنِ أََنسٍ إِنِّي ُحدِّثُْت َعْن َع
َهِذِه َجاَرُتَنا امَْرأَةُ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ امَْرأَةُ ِصْدقٍ َوزَْوُجَها ! َسَنَتْينِ قَْدَر ِظلِّ الِْمْغَزلِ فَقَالَ سُْبَحانَ اِهللا َمْن َيقُولُ َهذَا 

  ثَالَثَةَ أَْبطُنٍ ِفي اثْنتََْي َعَشَرةَ َسَنةً َتْحِملُ كُلَّ َبطْنٍ أَْرَبَع ِسنَِنيَرُجلُ ِصْدقٍ َحَملَْت 

ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي رِْزَمةَ َوَحدَّ -٣٨٧٨
، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا  ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َشدَّادِ ْبنِ َداُوَد الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي رِْزَمةََحدَّ

ْحِملُ وََتَضُع ِفي أَرَْبعِ ِسنَِني َوكَاَنْت ُتسَمَّى الُْمبَاَرُك ْبُن ُمَجاِهٍد قَالَ َمْشُهوٌر ِعْنَدَنا كَاَنت امَْرأَةُ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ َت
  َحاِملَةَ الْفِيلِ
سَّانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َصاِلُح ْبُن ِعْمَرانَ الدَّعَّاُء َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن غَ -٣٨٧٩



الِْمَرأَةٍ ُء الُْمَجاشِِعيُّ قَالَ َبْيَنَما مَاِلكُ ْبُن ِدينَارٍ َيْوًما َجاِلٌس إِذْ َجاَءهُ َرُجلٌ فَقَالَ َيا أََبا َيحَْيى اْدُع َهاِشُم ْبُن َيحَْيى الْفَرَّا
ا يََرى الْقَْوُم إِالَّ أَنَّا ُحْبلَى ُمْنذُ أَْرَبَع ِسنَِني قَدْ أَْصَبَحْت ِفي كَْربٍ َشدِيٍد فََغِضَب َماِلٌك َوأَطَْبَق الُْمْصَحَف ثَُم قَالَ َم

ُه َعْنَها السَّاَعةَ َوإِنْ كَانَ ِفي َبطْنَِها أَْنبَِياُء ، ثُمَّ قََرأَ ، ثُمَّ َدَعا ، ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ َهِذهِ الْمَْرأَةُ إِنْ كَانَ ِفي َبطْنَِها رِيٌح فَأَْخرِْج
تَْمُحو َما َتَشاُء َوُتثْبُِت َوعِْنَدَك أُمُّ الِْكتَابِ ، ثُمَّ َرفََع َماِلٌك َيَدُه َوَرفََع النَّاُس أَْيِدَيُهمْ  َجارَِيةٌ فَأَْبِدلَْها بَِها غُالًَما فَإِنََّك

ْن َبابِ الَْمْسجِِد لرَُّجلُ ِمَوَجاَء الرَُّسولُ إِلَى الرَُّجلِ فَقَالَ أَْدرِِك اْمرَأََتَك فَذََهبَ الرَُّجلُ فََما َحطَّ َماِلٌك َيَدُه حَتَّى طَلََع ا
  َعلَى َرقََبِتِه غُالٌَم َجْعٌد قَطَطٌ اْبُن أَرَْبعِ ِسنَِني قَِد اْسَتَوتْ أَسَْناُنُه َما قُِطَعْت سََرارُُه

قَالَ َسِمْعُت األَْوَزاِعيَّ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا العَبَّاسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْصَعبٍ  -٣٨٨٠
  َيقُولُ ِعْنَدَنا َها ُهَنا امَْرأَةٌ َتحِيُض غُْدَوةً َوتَطُْهُر َعِشيَّةً

لِ  ْبُن الُْمَتوَكَِّحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َمْحُموٍد النَّْيَسابُورِيُّ َحدَّثَنِي ُعَمْيُر -٣٨٨١
اْمَرأَةً َصاَرتْ  -َيْعنِي الْمََهاِلَبةَ  -َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن ُموَسى الضَّبِّيُّ َحدَّثَنِي َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ قَالَ أَْدَركُْت ِفيَنا 

َها ِلِتْسعِ ِسنَِني اْبَنةً فَصَاَرْت َجدَّةً َوِهيَ بِْنُت ثََمانِ َجدَّةً وَِهَي بِْنُت ثََماِن َعْشَرةَ وَلََدْت ِلِتْسعِ ِسنَِني اْبَنةً فََولََدِت اْبَنُت
  َعْشرَةَ

اْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا  -٣٨٨٢
اَء أَبِي ِمَن ْن َبْحرِيَّةَ بِْنِت َهانِِئ ْبنِ قَبِيَصةَ قَالَْت َزوَّْجُت َنفِْسي الْقَْعقَاعَ ْبَن َشْورٍ وََباَت ِعْنِدي لَْيلَةً َوَجالشَّْيبَانِيِّ َع

  ْم فَأََجاَز النِّكَاَحاَألعَْرابِ فَاْستَْعَدى َعِليا َوَجاَءْت ُرُسلُُه فَاْنطَلَقُوا بِِه إِلَْيِه فَقَالَ أََدَخلَْت بَِها قَالَ َنَع
أَُبو َعوَاَنةَ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا  -٣٨٨٣

قُولُ َزوََّجَها أَُبوَها َرُجالً َوُهَو َنصَْرانِيٌّ َوَزوََّجْت َنفَْسَها الْقَعْقَاعَ ْبَن الشَّْيبَانِيِّ َعْن َبْحرِيَّةَ بِْنِت َهانٍِئ اَألعَْورِ أَنَّهُ َسِمَعَها َت
  بِهِ إِلَى َعِليٍّ فََرأَى َعلَْيِهَشْورٍ فََجاَء أَُبوَها إِلَى َعِليٍّ فَأَْرَسلَ إِلَْيَها َوَوَجَد الْقَْعقَاَع قَْد َباَت ِعْنَدَها َوقَدِ اغَْتَسلَ فَجِيَء
ا إِلَى َعِليٍّ فَقَالَ أََدَخلَْت َخلُوقًا فَقَالَ أَُبوَها فََضحَْتنِي وَاللَِّه َما أَرَْدُت َهذَا قَالَْت أََتَرى بَِناِئي كَانَ َيكُونُ سِرا فَاْرَتفَعُو

  بَِها قَالَ نََعْم فَأَجَاَز نِكَاحََها َنفَْسهَا
  َبْحرِيَّةٌ َمْجُهولَةٌ

اهللاِ ْبنِ أَبِي و َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا أَُب -٣٨٨٤
  َحَها فَنِكَاُحُه جَائٌِزَجْعفَرٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِذَا كَانَ َوِليُّ الْمَْرأَِة ُمضَارا فَوَلَّْت َرُجالً فَأَْنكَ

الشَّْيَبانِيِّ قَالَ كَانَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ -٣٨٨٥
وَها غَاِئٌب فَلَمَّا قَِدَم أَُبوَها أَْنكََر ذَِلَك فََرفََع ذَِلكَ إِلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ِفيَنا اْمرَأَةٌ ُيقَالُ لََها َبحْرِيَّةٌ زَوََّجْتَها أُمَُّها وَأَُب

  فَأََجاَز النِّكَاَح
  قَالَ َوَحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعنِ الشَّْيبَانِيِّ َعْن أَبِي قَْيسٍ أَنَّ َعِليا قََضى ِفيَها بِذَِلَك -٣٨٨٦
نَّ َعِليا َنا ُشْعَبةَُ أَْخبََرَنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوَحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ َسِمَعا أََبا قَْيسٍ ُيَحدِّثُ َعنِ الْهُزَْيلِ أَقَالَ َوَحدَّثَ -٣٨٨٧

  قََضى بِذَِلك

  اجمللد اخلامس



  أول كتاب الطالق وغريه

ا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن جَرِيرِ ْبنِ َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ اْبُن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََن -٣٨٨٨
َم فَِل} الطَّالَُق مَرََّتاِن{ُه تََعالَى َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا قََتاَدةَ َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُجالً قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا أَلَْيَس قَالَ اللَّ

  }إِْمَساٌك بَِمْعرُوٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن{َصارَ ثَالَثًا قَالَ 
الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِيادٍ الْقَطَّانُ وَآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن َعْبدِ الْكَرِميِ  -٣٨٨٩

الَ َرُجلٌ دَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُسَمْيعٍ الَْحَنِفيُّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَلَْيثُ ْبُن َحمَّاٍد ، َح
إِْمَساٌك بَِمْعرُوٍف أَوْ {قَالَ فَأَْيَن الثَّاِلثَةُ } الطَّالَُق مَرََّتاِن{ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِنِّي أَْسَمُع اللََّه َتعَالَى َيقُولُ 

  ِهي الثَّاِلثَةُ} َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن
  ه وسلمكَذَا قَالَ َعْن أََنسٍ َوالصَّوَاُب َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُسَمْيعٍ َعْن أَبِي َرزِينٍ ُمْرَسلٌ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا علي

ي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاٍد الطِّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِ -٣٨٩٠
 َوجَْهاِن َحالَلٌ َعمِّي َوْهُب ْبُن َناِفعٍ قَالَ َسِمْعُت ِعكْرَِمةَ ُيَحدِّثُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َيقُولُ الطَّالَُق َعلَى أَْرَبَعِة ُوُجوٍه

ًنا َحْملََها َوأَمَّا الْحََراُم فَأَنْ َوْجَهاِن حََراٌم فَأَمَّا الَْحالَلُ فَأَنْ ُيطَلِّقََها طَاِهًرا ِمْن غَْيرِ جِمَاعٍ َوأَنْ ُيطَلِّقََها َحاِمالً ُمْسَتبِيَو
  ِحُم َعلَى َولٍَد أَْم الَُيطَلِّقََها َوِهَي حَاِئضٌ أَْو ُيطَلِّقََها ِحَني ُيَجامُِعَها الَ َيْدرِي اْشتََملَ الرَّ

َحدَّثََنا حَفُْص ْبنُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن َوالْقَاِسُم ابَْنا إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليِّ ، َحدَّثََنا أَُبو السَّاِئبِ سَلُْم ْبُن ُجَناَدةَ ، -٣٨٩١
َعْبِد اِهللا قَالَ طَالَقُ السُّنَِّة أَنْ ُيطَلِّقََها ِفي كُلِّ طُْهرٍ َتطِْليقَةً ِغَياٍث َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي اَألْحَوصِ َعْن 

  فَإِذَا كَانَ آِخُر ذَِلَك فَِتلَْك الِْعدَّةُ الَِّتي أََمَر اللَُّه بِهَا
ثََنا الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن أَبِي إِْسَحاقَ أَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّ -٣٨٩٢

  َعْن أَبِي اَألْحَوصِ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ َمْن أَرَاَد السُّنَّةَ فَلُْيطَلِّْق طَاِهًرا َعْن غَْيرِ جَِماعٍ وَُيْشهُِد

َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمَّدٍ أَُبو ِقالََبةَ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا  -٣٨٩٣
بِيَّ صلى اهللا عليه ُشْعَبةُ َعْن أََنسِ ْبنِ ِسريِيَن قَالَ َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيقُولُ طَلَّقُْت امَْرأَِتي َوِهَي َحاِئٌض فَأََتى ُعَمُر النَّ

َتَسُب بِِتلْكَ فَقَالَ ُمْرُه فَلُْيَراجِْعَها فَإِذَا طَُهَرْت فَلُْيطَلِّقَْها إِنْ َشاَء قَالَ فََقَالَ ُعَمُر َيا َرسُولَ اِهللا أَفَُتْحوسلم فََسأَلَُه 
  التَّطِْليقَِة قَالَ َنَعْم

أَنَّ ُعَمَر َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكَرَ  َوَحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن قََتاَدةَ َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر -٣٨٩٤
  َنحْوَُه

: و ْبُن َسْعٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َمْوِهُب ْبُن َيزِيَد ْبنِ َخاِلٍد أَُبو َسعِيٍد َوأَُبو ثَْورٍ َعْمُر -٣٨٩٥
 ْهبٍ أَْخبََرنِي ُيوُنُس َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه أَنَُّه طَلََّق اْمرَأََتُه َوِهَي َحاِئٌض ِفي َعْهِدَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َو

ْعَها ، ثُمَّ اجَِرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَسَأَلَ ُعَمُر َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََتَغيَّظَ َعلَْيِه َوقَالَ ُمْرُه فَلُْيَر
طَّالَُق ِللِْعدَِّة كََما أََمَر اللَّهُ ُيْمِسكَْها حَتَّى َتطُْهَر ، ثُمَّ َتحِيَض ، ثُمَّ َتطُْهَر ، ثُمَّ ُيطَلِّقََها طَاِهًرا قَْبلَ أَنْ َيَمسََّها فَذَِلَك ال

  َتَعالَى
َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، : مَُّد ْبُن َيحَْيى َوأَُبو اَألزَْهرِ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٣٨٩٦



َمَر قَالَ طَلَّقُْت اْمرَأَِتي َوِهَي َحدَّثََنا اْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ َعْن َعمِِّه أَْخَبرََنا َساِلُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُع
ْعَها ، ثُمَّ اِئٌض فَذَكََر ذَِلَك ُعَمُر لََرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََتَغيَّظَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ِلُيرَاجَِح

نْ ُيطَلِّقََها فَلُْيطَلِّقَْها طَاِهًرا ِمْن لُْيْمِسكَْها حَتَّى َتحِيَض حَْيَضةً ُمْسَتقَْبلَةً ِسَوى َحْيَضِتَها الَِّتي طَلَّقََها ِفيَها فَإِنْ َبَدا لَُه أَ
ِليقَةً فَُحِسَب ِمْن طَالَِقَها َحْيَضِتَها قَْبلَ أَنْ َيَمسََّها فَذَِلكَ الطَّالَُق َوِالِْعدَِّة كََما أََمَر اللَُّه َوكَانَ َعْبُد اِهللا طَلَّقََها َتطْ

  اِهللا صلى اهللا عليه وسلمَورَاَجَعَها َعْبُد اِهللا كََما أَمََرُه َرسُولُ 

ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَزْيرٍ ، َحدَّثََنا َسالََمةُ َعْن ُعقَْيلٍ قَالَ َوَحدَّثََنا يُوُسُف  -٣٨٩٧
ى ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن أَبِي اَألْخَضرِ َحجَّاٌج َعْن لَْيٍث َعْن ُعقَْيلٍ قَالَ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْي

صَاِلٌح فََتَغيَّظَ َعلَى َجِميًعا َعنِ الزُّْهرِيِّ بَِهذَا قَالَ فَذَكََر ذَِلَك ُعَمُر لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََتَغيَّظَ ِفيِه َوقَالَ 
  ذَكَرَ َنحْوَُه َعْبِد اِهللا ، ثُمَّ

 َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْهاشِِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن -٣٨٩٨
ْبنِ يَزِيَد َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ الطَّالَقُ ِللسُّنَِّة أَنْ ُيطَلِّقََها  ْبُن ُمَعاوَِيةَ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ

  طَاِهًرا ِمْن غَْيرِ جِمَاعٍ أَْو ِعْنَد حَْملٍ قَْد َتَبيََّن
لرَّْحَمنِ الَْجْرَجرَاِئيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد ا -٣٨٩٩

ُه ِفي الَْحْيضِ فَذَكََر ُعَمُر ُسفَْيانُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َمْولَى آلِ طَلَْحةَ َعْن سَاِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق اْمرَأََت
  فَقَالَ ُمْرُه فَلُْيرَاجِْعَها ، ثُمَّ لُْيطَلِّقَْها وَِهَي طَاِهٌر أَوْ َحاِملٌأَْمَرُهْم ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

 ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الَْحَنِفيُّ أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا -٣٩٠٠
اْبنِ ُعَمَر قَالَ ِقيلَ  ْبُن الُْمبَاَرِك أَْخبََرَنا ُسفَْيانُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َموْلَى آلِ طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا سَاِلٌم َعنِ َعْبُد اِهللا

َها فَإِذَا طَُهَرْت فَلُْيطَلِّقَْها َوِهَي طَاِهرٌ أَْو ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اْبَن ُعَمَر طَلََّق اْمَرأََتُه َوِهَي حَاِئٌض قَالَ فَِلُيَراجِْع
  َحاِملٌ

  َحدَّثََنا َدْعلٌَج ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سُفَْيانَ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك بَِهذَا -٣٩٠١
: دَ الْكُوِفيُّ أَُبو َبكْرٍ بِبَْغَداَد َوأَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد ْبُن أَبِي َدارِمٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ُيوُسَف ْبنِ يَزِي -٣٩٠٢

حٍ َعْن ُمَعاوَِيةَ َعْن َعمَّارٍ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُموَسى ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن صَُبْيحٍ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا طَرِيُف ْبُن نَاِص
ِلي أَتَْعرُِف اْبَن ُعَمَر قُلُْت  دُّْهنِيِّ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ قَالَ سَأَلُْت اْبَن ُعَمَر َعْن َرُجلٍ طَلََّق اْمَرأََتهُ ثَالَثًا َوِهيَ َحاِئٌض فَقَالَال

َها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َنَعْم قَالَ طَلَّقُْت اْمرَأَِتي ثَالَثًا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََردَّ
  السُّنَِّة

  َهُؤالَِء كُلُُّهْم ِمَن الشِّيعَِة

الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو يُوُسُف ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اَألْعلَى  -٣٩٠٣
َتطِْليقَةً فَاْنطَلََق ُعَمُر  ِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ َسِمْعُت ُعبَْيَد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعْن َعْبِد اِهللا أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََتُه وَِهَي حَاِئٌضَحدَّثََنا ُمْعَت

َعْبَد اِهللا فَلُْيَراجِعَْها فَإِذَا اغَْتَسلَْت فَأَْخَبَر النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلَك فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُمْر 
اَء أَنْ ُيْمِسكََها فَلُْيْمِسكَْها فَلَْيْتُركَْها حَتَّى َتِحيَض فَإِذَا اغَْتَسلَْت ِمْن حَْيَضتَِها اُألْخَرى ، فَالَ َيَمسََّها َحتَّى ُيطَلِّقََها َوإِنْ َش

  أَنْ ُيطَلََّق لََها النَِّساُء فَإِنََّها الِْعدَّةُ الَِّتي أََمَر اللَُّه



  قَالَ ُعَبْيُد اِهللا َوكَانَ َتطِْليقُُه إِيَّاَها ِفي الَْحْيضِ َواِحَدةً غَْيَر أَنَّهُ َخالَفَ السُّنَّةَ
ِد اِهللا َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الُْمفَضَّلِ َعْن ُعَبْي -٣٩٠٤

 إِنَّ َعْبَد اِهللا طَلََّق أَخَْبَرُه أَنَُّه طَلََّق امَْرأََتُه وَِهَي حَاِئٌض َتطِْليقَةً فَاْسَتفَْتى ُعَمُر َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ
اجِْعَها ، ثُمَّ يُْمِسكَْها َحتَّى َتطُْهَر ِمْن حَْيَضِتَها َهِذِه فَإِذَا َحاَضْت أُْخَرى اْمرَأََتُه َوِهَي حَاِئٌض قَالَ فَُمْر َعْبَد اِهللا فَلُْيَر

  َساُءَر اللَُّه أَنْ ُيطَلََّق لََها النَِّوطَُهَرْت فَإِنْ َشاَء فَلُْيطَلِّقَْها قَْبلَ أَنْ ُيَجاِمَع َوإِنْ َشاَء فَلُْيْمِسكَْها فَإِنََّها الِْعدَّةُ الَِّتي أََم
ي ِذئْبٍ وَاْبُن جَُرْيجٍ َوكَذَِلَك قَالَ صَاِلُح ْبُن كَْيَسانَ َومُوَسى ْبُن ُعقَْبةَ َوإِْسَماعِيلُ ْبُن أَُميَّةَ َولَْيثُ ْبُن سَْعٍد وَاْبُن أَبِ

َتطِْليقَةً َواِحَدةً َوكَذَا قَالَ الزُّْهرِيُّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه َوَجابٌِر َوإِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبنِ ُعَمَر طَلََّق 
  َوُيوُنُس ْبُن ُجبَْيرٍ َوالشَّْعبِيُّ َوالَْحسَُن

يَم التَّْرُجَمانِيُّ أَُبو َحدَّثَكُْم إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراِه -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -٣٩٠٥
أَُبو إِْبَراِهيَم التَّْرُجَمانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيَم َوَحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الْقُُهْستَانِيُّ أَْحَمدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا 

ْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُجالً أََتى ُعَمَر فَقَالَ إِنِّي طَلَّقُْت َسِعيُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ َعْن ُعَب
ا فَقَالَ َوقَاال َجِميًع -َوقَالَ اْبُن َصاِعٍد إِنَّ َرُجالً قَالَ ِلُعَمرَ إِنِّي طَلَّقُْت امَْرأَِتي الَْبتَّةَ َوِهَي حَاِئضٌ  -اْمرَأَِتي وَِهَي َحاِئضٌ 

فَقَالَ للرَُّجلُ فَإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمرَ اْبَن ُعَمَر ِحَني فَاَرَق امَْرأََتُه أَنْ ، َعَصْيَت َربََّك َوفَاَرقَْت اْمرَأََتَك 
اِهللا ْبنِ ُعَمَر ِحَني فَاَرَق امَْرأََتُه َوِهيَ َحاِئٌض  َوقَالَ اْبُن َصاِعٍد فَإِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَِعْبِد -ُيرَاجَِعَها 

ِقَي َوقَاالَ َجِميًعا فَقَالَ لَُه ُعَمُر إِنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَمََرُه أَنْ يَُراجَِع امَْرأََتُه لِطَالَقٍ َب -فَأََمَرُه أَنْ يَْرَتجَِعَها 
َق لََك يَرَْتجَِعَها ِفي طَالَقٍ َبِقيَ لَُه َوأَْنَت لَْم ُتْبقِ َما َترَْتجِعُ اْمرَأََتَك َوقَالَ اْبُن َمنِيعٍ إِنَُّه لَْم َيْبَوقَالَ اْبُن َصاِعٍد أَنْ  -لَُه 

  َما َترَْتجُِع بِهِ اْمرَأََتَك
الََم ُعَمَر ، َوالَ أَْعلَُم َرَوى َهذَا الْكَالََم غَْيُر َسعِيِد قَالَ لََنا أَُبو الْقَاِسمِ َرَوى َهذَا الَْحدِيثَ غَْيُر َواِحٍد لَْم َيذْكُُروا ِفيِه كَ

  ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيِّ

َحدَّثَكُْم َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى اَألَموِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعْن  -َوأََنا أَْسَمُع  -َوقُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ ْبنِ َمنِيعٍ  -٣٩٠٦
 التَّطِْليقَِة قَالَ َوَما ِلي ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ َعنِ اْبنِ سِريِيَن َعْن ُيوُنَس أَبِي غَالَّبٍ قَالَ قِيلَ ِالْبنِ ُعَمَر أَكُْنتَ اْعَتدَْدَت بِِتلَْك

  الَ أَْعَتدُّ بَِها َوإِنْ كُْنُت َعَجْزُت َواسَْتْحَمقُْت
َحدَّثََنا : اِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن ِهَشامٍ الَْيْشكُرِيُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َص -٣٩٠٧

ْن الَ أَتَّهُِم أَنَّ َنةً ُيَحدَّثَنِي َمإِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراهِيَم اْبنِ ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ِسريِيَن قَالَ َمكَثُْت ِعشْرِيَن َس
رُِف الَْحِديثَ حَتَّى لَقِيُت أََبا اْبَن ُعَمَر طَلََّق اْمَرأََتُه َوِهيَ َحاِئٌض ثَالَثًا فَأُِمَر أَنْ يَُراجِعََها فََجَعلُْت الَ أَتَّهُِمُهْم ، َوالَ أَْع

ثَنِي أَنَّهُ َسأَلَ اْبَن ُعَمَر فََحدَّثَُه أَنَُّه طَلَّقََها َواِحَدةً َوِهَي َحاِئٌض فَأُِمَر غَالَّبٍ يُوُنسَ ْبَن ُجَبْيرٍ الَْباهِِليَّ َوكَانَ ذَا ثَْبٍت فََحدَّ
  أَنْ ُيرَاجَِعَها قَالَ فَقُلُْت لَُه أَفَُحِسَبْت َعلَْيِه قَالَ فََمْه َوإِنْ َعجََز

ُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَ -٣٩٠٨
  قَْت امَْرأََتَك قَالَ وَاِحدَةًَحدَّثََنا َمْعَمٌر َعْن أَيُّوَب َعنِ اْبنِ سِريِيَن أَخَْبرَنِي ُيوُنُس ْبُن جَُبْيرٍ أَنَُّه سَأَلَ اْبَن ُعَمَر كَْم طَلَّ

دَّثََنا ا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ اَألنْطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْسلََمةَ ، َحَحدَّثََن -٣٩٠٩
ُعَمُر َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه إِْسَماعِيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر طَلََّق اْمَرأََتُه َوِهَي حَاِئضٌ َتطِْليقَةً فَاْسَتفَْتى 



ى َتطُْهَر ِمْن قَْبلِ أَنْ وسلم فَأََمَرُه أَنْ ُيرَاجَِعَها ، ثُمَّ ُيْمِسَك حَتَّى َتطُْهَر ، ثُمَّ َتحِيَض حَْيَضةً أُْخَرى ، ثُمَّ ُيْمهِلََها حَتَّ
  َق لََها النَِّساُءُيَجامَِعَها فَِتلَْك الِْعدَّةُ الَِّتي أََمَر اللَُّه أَنْ ُتطَلَّ

، َحدَّثََنا أَبِي َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ سَْعٍد -٣٩١٠
ٌض فَذََهَب ُعَمُر إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخبََرُه َصاِلْح ، َحدَّثََنا َناِفٌع أَنَّ اْبَن ُعَمَر طَلََّق اْمَرأََتُه وَِهَي َحاِئ

ِحيَض ، ثُمَّ لْيَْتُركَْها فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلُيرَاجِْعَها ، ثُمَّ لَْيْتُركَْها َحتَّى َتطُْهَر ، ثُمَّ لُْيْمِسكَْها َحتَّى َت
الَى فَلُْيطَلِّقَْها قَْبلَ أَنْ َيَمسََّها َوقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِتلَْك الِْعدَّةُ الَِّتي أََمَر اللَُّه َتَع َحتَّى تَطُْهَر فَإِذَا طَُهَرْت
  بَِها ِللنَِّساِء أَنْ ُيطَلَّقَْن لَهَا

، َحدَّثََنا أَبِي َعْن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َناِفٌع أَنَّ َعْبَد اِهللا إِنََّما َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب  -٣٩١١
  طَلََّق اْمَرأََتُه تِلَْك َواِحدَةً

مَُّد ْبُن إِْسَحاقَ ا ُمَحَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَن -٣٩١٢
ِهيَ َحاِئٌض فَذَكَرَ َواْبُن أَبِي ذِئْبٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََتُه ِفي َعْهدِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َو

  ُعَمُر ذَِلَك لَِرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه
  أَبِي ِذئْبٍ ِفي َحِديِثِه وَِهَي َواِحَدةٌ فَِتلَْك الِْعدَّةُ الَِّتي أََمرَ اللَُّه أَنْ ُيطَلََّق بَِها النَِّساُءَوقَالَ اْبُن 

ثََنا ُزَهْيٌر ، ، َحدَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُنَس -٣٩١٣
عليه وسلم َتطِْليقَةً وَاِحَدةً َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََتُه ِفي َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا 

  َر َنْحوَُهَوِهَي َحاِئٌض فَاْستَفَْتى ُعَمُر َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكَ
سَْراِئيلُ َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى أَْخَبَرَنا إِ -٣٩١٤

صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيْمِسكََها َحتَّى تَطُْهَر فَإِنْ َشاَء طَلََّق  َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََتُه َواِحَدةً فَأََمَرهُ النَّبِيُّ
  َوإِنْ َشاَء أَْمَسَك لَْم َيذْكُْر ُعَمَر

ُعَمَر أَنَّ  اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ -٣٩١٥
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِهَي َواِحدَةٌ

ِلٌد َوِهَشاٌم َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعِليٍّ السَّْرَخِسيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َخا -٣٩١٦
الَ قُلُْت ِالْبنِ ُعَمَر َرُجلٌ طَلََّق َحاِئًضا قَالَ أََتْعرُِف اْبَن ُعَمَر فَإِنَُّه طَلََّق َحاِئًضا فَسَأَلَ ُعَمُر ُمَحمٍَّد َعْن َجابِرٍ الَْحذَّاِء قَ

أَْمَسكَ  نْ َشاَءَرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ قُلْ لَُه فَلْيَُراجِعَْها فَإِذَا حَاَضْت ، ثُمَّ طَُهَرْت فَإِنْ َشاَء طَلََّق َوإِ
  قُلُْت اْعَتَدْدَت بِِتلَْك التَّطِْليقَِة قَالَ نََعْم

َنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثَ -٣٩١٧
بَِمرٍَّة َمكُْروهٌ  َحمَّدِ ْبنِ رَاِشٍد أَْخبََرَنا َسلََمةُ ْبُن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِيِه أَنَُّه ذُِكَر ِعْنَدُه أَنَّ الطَّالََق الثَالَثَاْبنِ الْمَُباَرِك َعْن ُم

لَْم َيْبلُْغَنا أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ طَلََّق َحفُْص ْبُن َعْمرِو ْبنِ الُْمِغَريِة فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيسٍ بِكَِلَمٍة وَاِحَدٍة ثَالَثًا فَ
  َعاَب ذَِلَك َعلَْيِه َوطَلََّق َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف اْمرَأََتُه ثَالَثًا فَلَْم يَِعْب ذَِلَك َعلَْيِه أََحٌد

َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َساَبقٍ ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن  -٣٩١٨
 صلى اهللا عليه وسلم ِفَراسٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ طَلََّق اْبُن ُعَمَر اْمَرأََتُه َواِحَدةً َوِهَي َحاِئٌض فَاْنطَلََق ُعَمُر إِلَى َرُسولِ اِهللا



  َعَها ، ثُمَّ َيْسَتقْبِلَ الطَّالََق ِفي ِعدَِّتَها وَُتحَْتَسُب بَِهِذِه التَّطِْليقَةُ الَِّتي طَلََّق أَوَّلَ َمرٍَّةفَأَْخَبَرُه فَأََمَرهُ أَنْ يَُراجِ
َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا  ، َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سُفَْيانَ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك -٣٩١٩

ليه وسلم فَقَالَ إِنَّ َعْبدَ ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََتُه َوِهيَ َحاِئٌض فَأََتى ُعَمُر َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا ع
َراجِْعَها فَإِذَا طَهَُرْت ، ثُمَّ حَاَضْت ، ثُمَّ طَهَُرْت فَإِنْ َشاَء فَلُْيْمِسكَْها اِهللا طَلََّق امَْرأََتُه َتطِْليقَةُ وَِهَي َحاِئٌض فَقَالَ ُمْرُه فَلُْي

  َوإِن أََراَد أَنْ ُيطَلِّقََها ، فَالَ َيْغَشاَها فَإِنََّها الِْعدَّةُ الَِّتي أََمَر اللَُّه بِهَا
َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ : وُسُف ْبُن َسعِيٍد َوأَُبو ُحَمْيٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُي -٣٩٢٠

ْبنِ قَْيسٍ أَْخبََرْتُه أَنََّها  أَخَْبرَنِي َعطَاٌء أَْخبََرنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعاِصمِ ْبنِ ثَابِتٍ أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيسٍ أُْختَ الضَّحَّاِك
  ْنَد َرُجلٍ ِمْن َبنِي َمْخُزومٍ فَأَْخبََرْتُه أَنَُّه طَلَّقََها ثَالَثًا َوَخَرَج إِلَى بَْعضِ الَْمَغازِيكَاَنْت ِع

ْخِتيَانِيُّ َجاِشعٍ السََّحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْبرَاِهيَم الُْجْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ْبنِ ُم -٣٩٢١
َمنِ َعْن أَبِيِه أَنَّ عَْبَد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ ْبُن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن رَاِشٍد َعْن َسلََمةَ ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْح

َوِهيَ أُمُّ أَبِي َسلََمةَ ثَالَثَ َتطِْليقَاٍت ِفي كَِلَمٍة َواِحَدٍة فَلَْم َيْبلُغَْنا أَنَّ  ْبَن َعْوٍف طَلََّق اْمَرأََتُه ُتمَاُضَر بِْنَت اَألْصَبغِ الْكَلْبِيَّةَ
  أََحًدا ِمْن أَْصحَابِِه َعاَب ذَِلَك

اِطَمةَ بِْنَت قَْيسٍ َعلَى َعْهدِ قَالَ َوَحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ حَفَْص ْبَن الُْمِغَريِة طَلََّق امَْرأََتُه فَ -٣٩٢٢
م َولَْم َيْبلُْغَنا أَنَّ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ثَالَثَ َتطِْليقَاٍت ِفي كَِلَمٍة َواِحَدٍة فَأَبَاَنَها ِمْنُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسل

  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعاَب ذَِلَك َعلَْيِه

َراِشٍد بِإِْسَناِدِه أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمطَرٍ ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا  -٣٩٢٣
  ِمثْلَُه ِفي الِْقصََّتْينِ َجِميعًا

ْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ أَْخَبرَنِي ِعكْرَِمةُ بْنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَأل -٣٩٢٤
 ثَالَثٌ وََتَدْع ِتْسَع ِمئٍَة َخاِلٍد َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجالً طَلََّق اْمرَأََتُه أَلْفًا فَقَالَ َيكِْفيَك ِمْن ذَِلَك

  ْبعةً َوِتْسعَِنيَوَس
ْمُرو ْبُن ُمرَّةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمْيدٍ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ أَْخبََرنِي َع -٣٩٢٥

الَثًا فَقَالَ َسعِيٌد سُِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعْن َرُجلٍ طَلََّق امَْرأََتُه ِمئَةً َسِمْعُت َماَهانَ سَأَلَ َسعِيَد ْبَن ُجَبْيرٍ َعْن َرُجلٍ طَلََّق اْمرَأََتُه ثَ
  فَقَالَ ثَالَثٌ ُتَحرُِّم َعلَْيَك امَْرأََتَك َوسَاِئُرُهنَّ وِْزٌر اتََّخذَْت آيَاِت اِهللا ُهُزوًا

ثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن ُحَمْيٍد اَألْعَرجِ وَاْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّ -٣٩٢٦
ْمرَأََتكَ لَْم َتتَّقِ اللََّه فََيجَْعلَ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه سُِئلَ َعْن َرُجلٍ طَلََّق امَْرأََتُه ِمئَةً قَالَ َعَصْيَت َربََّك َوفَاَرقْتَ ا

  َمْخَرجًا لََك

ْيٌف َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ َحدَّثََنا َدْعلٌَج ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سُفَْيانَ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ أَْخبََرَنا اْبُن الُْمبَاَرِك أَْخبََرَنا َس -٣٩٢٧
ُت امَْرأَِتي ثَالَثًا َوأََنا غَْضَبانُ فَقَالَ إِنَّ أََبا َعبَّاسٍ الَ َجاَء َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَقَالَ َيا أََبا َعبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْ

َه فََيْجَعلَ لََك َمْخَرًجا ، ثُمَّ َيْسَتطِيُع أَنْ ُيِحلَّ لََك َما َحُرَم َعلَْيَك َعَصْيَت َربََّك َوَحرَّْمَت َعلَْيَك امَْرأََتَك إِنََّك لَْم َتتَّقِ اللَّ
ِفي قُُبلِ ِعدَِّتهِنَّ طَاِهًرا ِمْن غَْيرِ جِمَاعٍ قَالَ َسْيٌف وَلَْيَس طَاِهًرا ِمْن غَْيرِ جِمَاعٍ ِفي } قُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّإِذَا طَلَّ{قََرأَ 

  التِّالََوِة وَلَِكنَُّه تَفِْسريُُه



ا َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ قَالَ َوَحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك أَْخبََرَنا ُسفَْيانُ أَْخَبَرَن -٣٩٢٨
  وِْزٌر اتََّخذَْت آَياتِ اِهللا ُهزُوًا َعبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ اْمرَأَِتي أَلْفًا فَقَالَ أَمَّا ثَالَثٌ فَُتَحرُِّم َعلَْيَك امَْرأََتَك َوَبِقيَُّتُهنَّ

  َيانُ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُهثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْحدَّ -٣٩٢٩
بٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمجِيِد َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُشعَْي -٣٩٣٠

ْبلَ نِكَاحٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن طَاُووسٍ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ طَالََق قَ
  َوالَ َنذَْر ِفيَما الَ َتْمِلُك

َمِد ، ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َنْيُروَز ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد الصَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٣٩٣١
قَالَ الَ َيُجوُز طَالٌَق ، َحدَّثََنا َمطٌَر الَْورَّاُق َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َوالَ ِعَتاٌق ، َوالَ َبْيٌع ، َوالَ َوفَاُء َنذْرٍ ِفيَما الَ متِْلُك

َعْبَدةُ ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدٍ صَاِحُب أَبِي َصْخَرةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا -٣٩٣٢
، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى  ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ُسلَْيَمانَ

أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  َحدَّثََنا سَِعيٌد َعْن َمطَرٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن: ، َوُمَحمَُّد ْبُن سََواٍء ، قَاالَ 
  ْمِلُكوسلم قَالَ لَْيَس َعلَى الرَُّجلِ طَالٌَق ِفيَما الَ َيْمِلُك ، َوالَ َبْيٌع ِفيَما الَ َيْمِلُك ، َوالَ ِعْتٌق ِفيَما الَ َي

ا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْيرُوَز ، َحدَّثََن -٣٩٣٣
ُز ِعَتاٌق ، َوالَ َعاِمٌر اَألحَْولُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َيجُو

  ِلُك وَلَْم َيذْكُْر ِفيِه الْبَيَْعطَالٌَق ِفيَما الَ َتْم
 ْبُن كَِثريٍ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد -٣٩٣٤

َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن ُيطَلُِّق َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْحَارِِث َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ 
ُك ، فَالَ َنذْرَ لَُه َوَمْن َحلََف َما الَ َيْمِلُك ، فَالَ طَالََق لَُه َوَمْن أَْعَتَق َما الَ َيْمِلُك ، فَالَ ِعَتاقَةَ لَُه َوَمْن َنذََر ِفيَما الَ َيْمِل

  ْعِصَيٍة ، فَالَ َيِمَني لَُه َوَمْن َحلََف َعلَى قَِطيَعِة َرِحمٍ ، فَالَ َيِمَني لَُهَعلَى َم

 أَْحَمُد ْبُن َيْعقُوَب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ إِْسَماعِيلُ ْبُن الْفَْضلِ الْبَلِْخيُّ َحدَّثَنِي أَُبو َصاِلحٍ -٣٩٣٥
َعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َسلََمةَ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َببَِبلَْخ ، 

  يََتَزوَُّج ، َوالَ َيْعِتَق َما الَ َيْمِلُك عليه وسلم أََبا سُفَْيانَ ْبَن حَْربٍ فَكَانَ ِفيَما َعهَِد إِلَْيِه أَنْ الَ ُيطَلَِّق الرَُّجلُ َما الَ
َبكَّارٍ السَّْعِديُّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن -٣٩٣٦

َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َبَعثَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََبا سُفَْيانَ َعلَى  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَْعٍد َعنِ الزُّهْرِيِّ
 ُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليهَنْجَرانَ الَْيَمنِ َعلَى َصالَِتَها َوَحرْبَِها َوَصَدقَاِتَها َوَبَعثَ َمَعُه َراِشَد ْبَن َعْبِد اِهللا َوكَانَ إِذَا ذَكََر

أَْوَصاُه بَِتقَْوى اِهللا َوقَالَ وسلم قَالَ َراِشٌد َخْيٌر ِمْن ُسلَْيمٍ َوأَُبو سُفَْيانَ خَْيٌر ِمْن ُعَرْيَنةَ َوكَانَ ِفيَما َعهَِد إِلَى أَبِي ُسفَْيانَ 
  َمْعِصَيِة اِهللاالَ ُيطَلِّقَنَّ َرُجلٌ َما الَ يَْنِكْح ، َوالَ َيْعِتُق َما الَ َيْمَتِلُك ، َوالَ َنذَْر ِفي 

بٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرٍ الَْجْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبِ ْبنِ َحْر -٣٩٣٧
أَُبو َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ َعْن أَبِي َهاِشمٍ الرُّمَّانِيُّ َعْن َسِعيِد ْبنِ  ْبُن َيزِيَد الْقَرْنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا



 فَهَِي طَاِلٌق قَالَ طَلََّق ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه ُسِئلَ َعْن َرُجلٍ قَالَ َيْوَم أََتَزوَُّج فُالََنةً
  َما الَ َيْمِلُك

ْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ قَطَنٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُيوُنَس َعْن ُسلَ -٣٩٣٨
ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َنذْرَ ُسلَْيَمانَ الزُّْهرِيِّ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُس

  إِالَّ ِفيَما أُطِيَع اللَُّه ِفيِه ، َوالَ َيِمَني ِفي قَِطيَعِة َرِحمٍ ، َوالَ ِعتَاَق ، َوالَ طَالََق ِفيَما الَ َتْمِلُك

ى ْبنِ ُزَهْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعٍد أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيحَْي -٣٩٣٩
ِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُمَعاِذ قَالَ أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم أَُبو إِْسحَاَق الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ِعيَاضٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسعِي

  ى اهللا عليه وسلم الَ طَالََق إِالَّ َبْعدَ نِكَاحٍ َوإِنْ ُسمِّْيتَ الْمَْرأَةُ بِعَْينِهَاقَالَ َرسُولُ اِهللا صل
  َيزِيُد ْبُن ِعَياضٍ َضِعيٌف

عْفَرٍ ، َحدَّثََنا ُن َجَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُزْنبُورٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْب -٣٩٤٠
الَ ثَالَث َجدُُّهنَّ َجدٌّ اْبُن أَْرَدَك َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعنِ اْبنِ َماَهَك َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَ

  َوَهْزلُُهنَّ َجدٌّ الطَّالَُق َوالنِّكَاُح وَالرَّْجعَةُ

َمنِ ْبنِ ِضي الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ َعْن َعْبِد الرَّْحَحدَّثََنا الْقَا -٣٩٤١
َحدِّثُ َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا َحبِيبِ ْبنِ أَْرَدكَ أَنَُّه َسِمَع َعطَاًء َيقُولُ أَْخَبرَنِي يُوُسُف ْبُن َماَهَك أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهرَْيَرةَ ُي

  عليه وسلم ِمثْلَُه
ْبُن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد الْمَارِْسَتانِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ -٣٩٤٢

 ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن َعِليٍّ َعْن آَباِئِه أَنَّ َرُجالً أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيٍد الْقَْيِسيُّ
وَّْجتَُها فَقَالَ النَّبِيُّ صلى َتَز وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنَّ أُمِّي عََرَضْت َعلَيَّ قَرَاَبةً َهل أََتَزوَُّجَها فَقُلُْت ِهَي طَاِلٌق ثَالَثًا إِنْ

  اهللا عليه وسلم َهلْ كَانَ قَْبلَ ذَِلَك ِمْن ِملٍْك قَالَ الَ قَالَ الَ بَأَْس فََتَزوَّْجهَا
أَْحَمَد الدَّقَاُق ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن -٣٩٤٣

ا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ فَالَحٍ َيحَْيى ْبُن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْقَاِسمِ الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََن
، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الَْولِيِد الَْوَصاِفيِّ َوَصَدقَةَ ْبنِ أَبِي ِعْمَرانَ َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُعَبْيِد  الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَيْيَنةَ

ُسولِ اهللاِ صلى اهللا ُنوُه إِلَى َراِهللا ْبنِ ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ طَلََّق َبْعُض آبَاِئي اْمرَأََتُه أَلْفًا فَاْنطَلََق َب
ْم لَْم َيتَّقِ اللََّه فََيجَْعلَ لَهُ عليه وسلم فَقَالُوا َيا َرُسولَ اهللاِ إِنَّ أََباَنا طَلََّق أُمََّنا أَلْفًا فََهلْ لَُه ِمْن َمْخَرجٍ فَقَالَ إِنَّ أََباكُ

  وَِتْسعُ ِمئٍَة َوَسْبٌعة َوِتْسُعونَ إِثٌْم ِهَي ِفي ُعُنِقِه َمخَْرًجا بَاَنْت ِمْنُه امَرأَُتُه بِثَالٍَث َعلَى غَْيرِ السُّنَِّة
  ُروَاُتُه َمْجهُولُونَ َوُضَعفَاُء كُلُُّهم إِالَّ َشْيَخَنا َواْبَن َعْبدِ الَْباِقي

أَُبو الصَّلِْت إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أَُميَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا  -٣٩٤٤
ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أَُميَّةَ الذَّارُِع َوَحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث ْبُن إِْبَراِهيَم الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّ

ٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُصَهْيبٍ َعْن أََنسِ قَالَ َسِمْعُت ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ قَالَ قَالَ ِلي الذَّارُِع ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َزْي
  بِْدَعتَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا ُمعَاذُ َمْن طَلََّق ِفي بِْدَعٍة َواِحَدةً أَوِ اثَْنَتْينِ أَْو ثَالَثًا أَلَْزْمَناُه



  عِيلُ ْبُن أَبِي أَُميَّةَ الَْبْصرِيُّ َمْترُوُك الَْحِديِثإِْسَما
أَبِي أَُميَّةَ الْقَُرِشيُّ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن -٣٩٤٥

َعْن َعْبِد الَْغفُورِ َعْن أَبِي َهاِشمٍ َعْن َزاذَانَ َعْن َعِليٍّ قَالَ َسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َمطَرٍ
لْزَْمَناُه ثَالَثًا الَ َمْن طَلََّق الَْبتَّةَ أَ -أَْو ِديَن اِهللا ُهُزًوا َولَعًِبا  -َرُجالً طَلََّق الَْبتَّةَ فََغِضَب َوقَالَ تَتَِّخذُونَ ايَاِت اِهللا ُهُزًوا 

  َتِحلُّ لَُه َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيرَُه
  إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُميَّةَ َهذَا كُوِفيٌّ ضَِعيُف الَْحِديِث

َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َحبِيبِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُزْنبُورٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ِعيَاضٍ -٣٩٤٦
يٌّ ُتَحرُِّمَها َعلَْيَك ثَالَثٌ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقُْت امَْرأَِتي أَلْفًا قَالَ َعِل

  َوَسائُِرُهنَّ اقِْسْمُهنَّ َبْيَن نَِساِئَك
َنا و ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ الْخَْوالَنِيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََحدَّثََنا أَُب -٣٩٤٧

اسٍ أَنَُّه ُسِئلَ َعْن َرُجلٍ طَلََّق َمْنُصوُر ْبُن أَبِي اَألْسَوِد َعْن ُمْسِلمٍ اَألعَْورِ الُْمالَِئيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َوُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّ
  اْمرَأََتُه َعَدَد النُُّجومِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ َوَحرَُمْت َعلَْيِه اْمرَأَتُُه

ُبو َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَِعيٍد الصَّْيَرِفيُّ أَ -٣٩٤٨
امَْرأََتُه َعَددَ النُُّجومِ فَقَالَ ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلٌم اَألْعَوُر َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجالً طَلََّق 

  أَْخطَأَ السُّنَّةَ َوَحُرَمْت َعلَْيِه امَْرأَتُُه
دَّثََنا َحْرُب ْبنُ ثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمَّدٍ أَُبو ِقالََبةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحَحدَّ -٣٩٤٩

  ةُ ثَالَثًا لََها السُّكَْنى والنَّفَقَةُأَبِي الْعَاِلَيِة َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْمطَلَّقَ
 ْبُن زَِياٍد اُألبُلِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم الْبُوشَْنجِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق -٣٩٥٠

، َحدَّثََنا َحْربُ ْبُن أَبِي الْعَاِلَيِة َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقَاِشيُّ 
  وسلم قَالَ لَْيَس لِلَْحاِملِ الُْمَتَوفَّى َعنَْها َزْوُجَها َنفَقَةٌ

ُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اهللاِ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْهرَوِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٣٩٥١
ُمَتوَفَّى َعْنَها زَْوُجَها الَ َحْرُب ْبُن أَبِي الْعَاِلَيِة َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي الَْحاِملِ الْ

  لَهَا َنفَقَةَ
رِيٌك َعْن َجابِرٍ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد الَْجوَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد أخَبرَََنا َش -٣٩٥٢

قَةُ ثَالَثًا الَ ُسكَْنى لََها ، َوالَ َنفَقَةَ إِنََّما َعاِمرٍ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الُْمطَلَّ
  السُّكَْنى َوالنَّفَقَةُ ِلَمْن َيْمِلُك الرَّْجعَةَ

َصاِلحٍ َعنِ َحَسنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ َعنِ الْ -٣٩٥٣
قَةُ ِلَمْن كَانَ ِلزَْوجَِها السُّدِّيِّ َعنِ الَْبهِيِّ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلفَاِطَمةَ إِنََّما السُّكَْنى والنَّفَ

  َعلَْيَها َرْجعَةٌ



ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْولِيِد ْبنِ بََرٍد ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم ْبُن َجمِيلٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّ -٣٩٥٤
 دِِّثيَنا عن قََضاِء َرسُولِ اِهللا، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر َعْن َجابِرٍ َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ قَالَ َدَخلَْنا َعلَى فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ فَقُلَْنا لََها َح

صلى اهللا عليه وسلم ِفيِك قَالَْت َدَخلُْت إِلَى َرُسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَمِعي أَُخو زَْوجِي فَقُلُْت إِنَّ َزْوجِي 
َجَها طَلَّقََها ثَالَثًا فَقَالَ  َزْوطَلَّقَنِي َوإِنَّ َهذَا َيْزُعمُ أَنْ لَْيَس ِلي ُسكَْنى ، َوالَ َنفَقَةٌ قَالَ َبلْ لَِك ُسكَْنى َولَِك َنفَقَةٌ قَالَ إِنَّ
ةَ طَلَبَنِي اَألْسَوُد ْبُن يَزِيدَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنََّما السُّكَْنى َوالنَّفَقَةُ َعلَى َمْن لَُه َعلَْيَها َرْجَعةٌ فَلَمَّا قَِدْمُت الْكُوفَ

  ولُونَ إِنَّ لََها السُّكَْنى َوالنَّفَقَةَُيسْأَلَنِي َعْن ذَِلَك َوأَنَّ أَْصَحاَب عَْبِد اهللاِ َيقُ
شِ َعْن إِْبَراِهيمَ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ الَولِيٍد ، َحدَّثََنا أَسَْباطُ ْبُن ُمحَمٍَّد َعنِ اَألْعَم -٣٩٥٥

اِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ الَ ُنجِيُز ِفي الُْمْسِلِمَني قَْولَ امَْرأٍَة فَكَانَ َيجَْعلُ ِللُْمطَلَّقَِة َعنِ اَألْسَوِد قَالَ قَالَ ُعَمُر لَمَّا َبلََغُه قَْولُ فَ
  ثَالَثًا السُّكَْنى َوالنَّفَقَةَ

ثََنا َوكِيٌع َعْن َداُوَد األَْوِديِّ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ الَولِيٍد وَأَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّ -٣٩٥٦
َحدِيِث فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ فَإِنَّ  الزََّعافِرِيِّ َعنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقَِينِي اَألسَْوُد ْبُن َيزِيَد فَقَالَ َيا َشعْبِيُّ اتَّقِ اللََّه َواْرجِْع َعْن

كَْنى َوالنَّفَقَةَ فَقُلُْت الَ أَْرجُِع َعْن َشْيٍء َحدَّثَتْنِي بِِه فَاِطَمةُ بِْنُت قَْيسٍ َعْن َرسُولِ ُعَمَر َرِضيَ اهللا َعْنُه كَانَ َيْجَعلُ لََها السُّ
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

ُمِغَريةَ َوأَْشَعثَ وََداُودَ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن َسيَّارٍ َوُحَصْينٍ َو -٣٩٥٧
لْتَُها َعْن قََضاِء َرُسولِ اهللاِ َوُمَجاِلٍد وَإِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد كُلُُّهْم َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ َدَخلُْت َعلَى فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ فَسَأَ

  َتْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُهصلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت طَلَّقََها َزْوجَُها الَْبتَّةَ فَأَ

  ةَقَالَْت فَلَْم َيجَْعلْ ِلي ُسكَْنى ، َوالَ َنفَقَةً َوقَالَ لََها إِنََّما السُّكَْنى َوالنَّفَقَةُ ِلَمْن َيْمِلُك الرَّْجَع
  اِلٍد َوْحَدُه َعنِ الشَّْعبِيَِّخالَفَُه الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ َجَعلَ آِخَر الَْحِديِث َعْن ُمَج

اُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا به الَْمَحامِِليِّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد َوُعَمُر ْبُن أَْحَمدَ الدَّْربِيُّ َوَعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َه -٣٩٥٨
َريةُ َوُحَصْيٌن وَأَْشَعثُ وَإِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد َوَداُوُد َوَسيَّارٌ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا ُمِغ

  َوُمَجاِلٌد كُلُُّهْم َعنِ الشَّْعبِيِّ بَِهذَا
  قَالَ ُهَشْيٌم قَالَ ُمجَاِلٌد ِفي َحدِيِثِه إِنََّما السُّكَْنى وَالنَّفَقَةُ ِلَمْن كَانَ لََها َعلَى زَْوجَِها َرْجعَةٌ

لٍ ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْي -٣٩٥٩
َمةَ بِْنِت قَْيسٍ قَالَ الَ َنَدُع ِكَتابَ اهللاِ ِلقَْولِ اْمَرأَةٍ َعْن إِْبَراهِيَم َعنِ اَألْسَوِد َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَُّه لَمَّا َبلََغُه قَْولُ فَاِط

  لََعلََّها َنِسَيْت
دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُيوُسَف ْبنِ َمسَْعَدةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعَصامِ ْبنِ َعْبِد الَْمجِيِد ، َح -٣٩٦٠
 اَألْسَودِ ْبنِ َيزِيدَ  اَألَسِديُّ َوُهَو أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن ُرَزْيقٍ َعْن أَبِي إِْسحَاَق قَالَ كُْنُت َمَعَعْبِد اِهللا

ْنِت قَْيسٍ أَنَّ َرسُولَ اهللا صلى اهللا عليه َجاِلًسا ِفي الَْمْسجِِد اَألْعظَمِ َوَمَعَنا الشَّْعبِيُّ فََحدَّثَهُ الشَّْعبِيُّ بَِحدِيِث فَاِطَمةَ بِ
  وسلم



 بِمِثْلِ َهذَا قَالَ ُعَمُر الَ لَْم َيجَْعلْ لََها ُسكَْنى ، َوالَ َنفَقَةً فَأََخذَ اَألْسَوُد كَفًّا ِمْن َحًصى فََحَصَبُه ، ثُمَّ قَالَ َوْيلََك ُتَحدِّثُ
ى اهللا عليه وسلم ِلقَْولِ امَْرأٍَة الَ َنْدرِي َحِفظَْت أَْم َنِسَيْت لََها السُّكَْنى َوالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ َنْتُرُك ِكتَاَب اِهللا َوُسنَّةَ َنبِيَِّنا صل

  }الَ ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبيُوِتهِنَّ ، َوالَ َيْخُرْجَن إِالَّ أَن َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة مَُّبيِّنٍَة{َتَعالَى 

 ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -٣٩٦١
أَرَْدُت النَّفَقَةَ فَأََتْيتُ ا فََعمَّاُر ْبُن ُرَزْيقٍ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ قَالَْت طَلَّقَنِي زَْوجِي ثَالَثً

ِه الشَّْعبِيُّ َحَصَبُه اَألسْوَُد النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ اْنَتِقِلي إِلَى بَْيِت اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ قَالَ أَُبو إِْسحَاَق فَلَمَّا َحدَّثَ بِ
ْت ُعَمَر فَقَالَ إِنْ جِئِْت بَِشاِهَدْينِ َيْشَهَداِن أَنَُّهَما َسِمَعاُه ِمْن َرسُولِ اهللاِ َوقَالَ َوْيَحَك ُتَحدِّثُ أَْو تُفِْتي بِمِثْلِ َهذَا قَْد أََت
الَ ُتخْرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ ، َوالَ َيخُْرْجَن إِالَّ أَن يَأِْتَني { -ِلقَْولِ اْمَرأَةٍ  -صلى اهللا عليه وسلم وَإِالَّ لَْم َنْتُرْك ِكتَاَب اهللاِ 

  لَمْ َيقُلْ ِفيِه َوُسنَّةَ َنبِيِّنَا} اِحَشٍة مَُّبيِّنٍَةبِفَ
الزُّبَْيرِيِّ وَأَثَْبُت ِمْنُه وَاللَُّه َوَهذَا أََصحُّ ِمَن الَِّذي قَْبلَُه َألنَّ َهذَا الْكَالََم الَ يَثُْبُت وََيحَْيى ْبُن آَدَم أَْحفَظُ ِمْن أَبِي أَحَْمَد 

  قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَأَْعلَُم َوقَْد َتاَبَعُه 

ثََنا َعمَّاُر ْبُن ُرَزْيقٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّ -٣٩٦٢
  َعْن أَبِي إِْسحَاَق مِثْلَ قَْولِ َيْحَيى ْبنِ آَدَم َسَواًء

دُ ْبُن ُمَحمٍَّد التُّبَِّعيُّ ، ثََنا أَُبو أَْحَمدَ الْقَاِسُم ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُبلُْبلٍ الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمَحدَّ -٣٩٦٣
َهْيلٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْخلِيلِ الَْحْضرَِميِّ قَالَ ذُِكرَ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َعْن َسلََمةَ ْبنِ كُ

، َوالَ الَنفَقَةً فَقَالَ  ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَْولُ فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْم َيجَْعلْ لََها الُسكَْنى
  َتاَب اِهللا َوُسنَّةَ َنبِيِّنا صلى اهللا عليه وسلم ِلقَْولِ امَْرأٍَةُعَمُر بن اخلَطَّاْب الَ َنَدُع ِك
  الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َمْترُوٌك

  ، َحدَّثََنا َحفُْصَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُيوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ -٣٩٦٤
بَِّنا َوُسنَّةَ َنبِيَِّنا صلى ْبُن ِغَياٍث َعْن أَْشَعثَ َعنِ الَْحكَمِ َوَحمَّاٍد َعْن إِبَْراهِيَم َعنِ اَألْسَوِد َعْن ُعَمَر قَالَ الَ َنَدُع ِكتَاَب َر

  اهللا عليه وسلم ِلقَْولِ امَْرأٍَة الُْمطَلَّقَةُ ثَالَثًا لََها السُّكَْنى وَالنَّفَقَةُ
َناُه قَْبلَ َهذَا وَاَألْعَمشُ ْبُن سَوَّارٍ َضِعيُف َورََواُه اَألْعَمُش َعْن إِبَْراهِيَم َعنِ اَألْسَوِد وَلَْم يَقُلْ َوُسنَّةَ َنبِيَِّنا َوقَْد كََتْب أَْشَعثُ

  أَثَْبُت ِمْن أَْشَعثَ وَأَْحفَظُ ِمنُْه
ُن ُعَمَر ْبنِ َوِليٍد ، َحدَّثََنا أَسَْباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٣٩٦٥

ِد َعْن َحدَّثََنا اَألْعَمُش َعْن إِْبَراِهيَم َعنِ اَألْسَو: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، قَاالَ 
  ُعَمَر َوقَْد كُِتَبناُه بِلَفِْظِه قَْبلَ َهذَا

وَسى ، َحدَّثََنا لَْيثُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ عَْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَْهمِ الَْعالَُء ْبُن ُم -٣٩٦٦
  َسْعٍد َعْن َنافِعٍ

اجَِعَها ، ثُمَّ ْبَن ُعَمَر طَلََّق اْمَرأَةً لَُه َوِهَي َحاِئٌض َتطِْليقَةً وَاِحَدةً فَأََمَرهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيَر أَنَّ َعْبَد اِهللا
ْيِضِتَها فَإِنْ أََرادَ أَنْ ُيطَلِّقََها ُيْمِسكََها حَتَّى َتطُْهَر ، ثُمَّ َتحِيَض ِعْنَدُه َحْيَضةً أُْخَرى ، ثُمَّ ُيْمهِلََها َحتَّى َتطُْهَر ِمْن َح

  ُيطَلََّق لََها النَِّساُءفَلُْيطَلِّقَْها ِحَني َتطُْهُر ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيَجاِمَعَها فَِتلْكَ الِْعدَّةُ الَِّتي أََمَر اللَُّه َتعَالَى بَِها أَنْ 



َك قَالَ أَمَّا أَْنَت طَلَّقَْت امَْرأََتَك َتطِْليقَةً أَْو َتطِْليقََتْينِ فَإِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى قَالَ َوكَانَ َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر إِذَا سُِئلَ َعْن ذَِل
َوَعَصْيَت اللََّه ِفيَما اهللا عليه وسلم أََمرَنِي بَِهذَا َوإِنْ كُْنَت طَلَّقَْت ثَالَثًا فَقَْد ُحرَِّمْت َعلَْيَك حَتَّى تَْنِكحَ َزْوًجا غَيَْرَك 

  أََمَرَك ِمْن طَالَقِ امَْرأَِتَك

 ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَحَْمَد َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ -٣٩٦٧
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق :  ْبنِ الُْجنَْيِد ، َحدَّثََنا زَِيادُ ْبُن أَيُّوَب ، قَاالَ

النَّبِيَّ صلى  َوقَاالَ فََسأَلَ ُعَمُر -َوقَالَ اْبُن َعَرفَةَ إِنَّ اْبَن ُعَمَر طَلََّق اْمَرأََتهُ َتطِْليقَةً َوِهَي حَاِئضٌ  -اْمرَأََتُه َوِهَي حَاِئضٌ 
طُْهَر ، ثُمَّ ُيطَلِّقََها قَْبلَ اهللا عليه وسلم فَأََمَرُه أَنْ ُيرَاجَِعَها ، ثُمَّ ُيْمهِلََها َحتَّى َتِحيَض َحْيَضةً أُْخَرى ، ثُمَّ ُيْمهِلََها َحتَّى َت

  النَِّساُءأَنْ َيَمسََّها فَِتلْكَ الِْعدَّةُ الَِّتي أََمَر اللَُّه أَنْ ُتطَلََّق لََها 
ا طَلْقَة َواِحَدةً أَوِ اثَْنَتْينِ فَإِنَّ قَالَ َوكَانَ اْبُن ُعَمَر إِذَا ُسِئلَ َعنِ الرَُّجلِ ُيطَلُِّق اْمرَأََتُه َوِهَي َحاِئٌض َيقُولُ أَمَّا أَْنَت طَلَّقَْتَه

َها حَتَّى َتحِيَض حَْيَضةً أُْخَرى ، ثُمَّ ُيْمهِلََها حَتَّى َتطُْهَر ِمْن َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَمََرُه أَنْ يَُراجَِعَها ، ثُمَّ ُيْمهِلَ
ى ِفيَما أَمََرَك بِِه ِمْن طَالَقِ امَْرأَِتَك َحْيِضِتَها ، ثُمَّ ُيطَلِّقََها قَْبلَ أَنْ َيَمسََّها َوأَمَّا أَْنَت طَلَّقَْتَها ثَالَثًا فَقَْد َعَصْيتَ اللََّه َتعَالَ

  َنْت مِْنَكَوَبا
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن أَبِي َعبَّاٍد ، -٣٩٦٨

ُه َوِهَي حَاِئٌض َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََت
  َتطِْليقَةً فَاْسَتفَْتى ُعَمُر َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ُمْرُه فَلُْيرَاجِْعَها فَذَكََر َنْحوَُه

اْمرَأََتَك َتطِْليقَةً أَْو َتطِْليقََتْينِ فَإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوِفيِه فَكَانَ َعْبُد اهللاِ ْبُن ُعَمَر َيقُولُ ِللرَُّجلِ أَمَّا طَلَّقَْت 
  قَْد أََمرَنِي بَِهذَا فإِنْ طَلَّقَْت ثَالَثًا ، فَالَ َتِحلُّ لََك حَتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيَرَك َعَصْيَت رَبََّك

، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن رَِجالٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ -٣٩٦٩
ُه بَِما الَقِ الَْحاِئضِ فَأَخَْبَراْبنِ جَُرْيجٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنُه كَانَ َيقُولُ ِللرَُّجلِ إِذَا سَأَلَُه َعْن طَ

َتْينِ فَإِنَّ َرُسولَ اهللاِ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ َيقُولُ اْبنِ ُعَمَر أَمَّا أَْنَت فَطَلَّقَْت اْمرَأََتَك َواِحَدةً أَْو اِثْن
ْت َعلَْيَك حَتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَيَْرَك َوقَْد َعَصْيتَ صلى اهللا عليه وسلم قَْد أَمََرنِي بَِهذَا َوأَمَّا أَْنَت فَطَلَّقَْت ثَالَثًا فَقَْد َحُرَم

  رَبََّك ِفيَما أََمَرَك بِِه ِمَن الطَّالَقِ
ي اْبُن  قَالَ َوَحدَّثَنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ -٣٩٧٠

َد أَبِي َعْمرِو ْبنِ َحفْصِ ْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ أَنََّها أَْخبََرْتُه أَنََّها كَاَنْت عِْن
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَاْسَتفَْتْتُه ِفي ُخُروجَِها ِمْن  الُْمِغَريِة فَطَلَّقََها آِخَر ثَالَِث َتطِْليقَاٍت فََزَعَمْت أَنََّها َجاَءْت َرُسولَ

ي ُخرُوجِ الُْمطَلَّقَِة ِمْن َبْيِتَها َوَزَعمَ َبْيِتَها فَأََمرََها أَنْ َتْنتَِقلَ إِلَى َبْيِت اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ فَأََبى َمرَْوانُ إِالَّ أَنْ َيتَّهَِم فَاِطَمةَ ِف
  نْقَِضَي ِعدَُّتهَاَشةَ أَْنكََرْت ذَِلَك َعلَى فَاِطَمةَ َوأَنَّ َعاِئَشةَ كَاَنْت َتْنَهى الُْمطَلَّقَةَ أَنْ َتْخُرَج ِمْن بَْيِتَها حَتَّى َتُعْرَوةُ أَنَّ َعاِئ

نِ األَْوَزاِعيِّ قال َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد َع -٣٩٧١
ْيرِ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ اْبَنةَ قَالَ َوَسأَلُْتُه أَيُّ أَْزوَاجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم اْسَتَعاذَْت ِمْنُه فَقَالَ أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّب

  ُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلمالَْجْوِن الِْكالَبِيَّةَ لَمَّا َدَخلَْت َعلَى َر

  ِكفََدَنا ِمْنَهاَ قَالَْت أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْنَك فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُعذْتِ بَِعِظيمٍ الَْحِقي بِأَْهِل



ُمَحمَِّد ْبنِ الَْهيْثَمِ صَاِحُب الطََّعامِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِيادٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن  -٣٩٧٢
ْعلَى َعْن ُسوَْيِد ْبنِ غَفَلَةَ ُمَحمَُّد ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن الْفَْضلِ َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي قَْيسٍ َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعْبِد اَأل

ةُ ِعْنَد الَْحَسنِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ فَلَمَّا أُِصيَب َعِليٌّ َوُبويَِع الَْحَسُن بِالِْخالَفَِة قَالَتْ قَالَ كَاَنْت َعاِئَشةُ الَْخثَْعِميَّ
ا قَالَ فََتلَفََّعْت نِسَاجَِها ٌق ثَالَثًِلتهْنَِك الِْخالَفَةُ َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني فَقَالَ ُيقَْتلُ َعِليٌّ َوتُظْهِرِيَني الشَّمَاَتةَ اذْهَبِي فَأَْنِت طَاِل

فَقَالَْت مََتاٌع قَِليلٌ ِمْن َحبِيبٍ  َوقََعَدْت حَتَّى انْقََضْت ِعدَُّتَها فََبَعثَ إِلَيَْها بَِعشََرِة آالٍَف ُمْتَعةً َوبَِقيٍَّة َبِقَي لََها ِمْن َصَداِقَها
َيقُولُ أَيَُّما َرُجلٍ طَلََّق  -أَْو َحدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ َسِمَع َجدِّي  - أَنِّي َسِمْعُت َجدِّي َمفَارِقٍ فَلَمَّا َبلََغُه قَْولَُها َبكَى َوقَالَ لَْوالَ

  ُتهَااْمرَأََتُه ثَالَثًا مُْبَهَمةً أَْو ثَالَثًا ِعْندَ اَألقَْراِء لَْم َتِحلَّ لَُه حَتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه لََراَجْع
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ُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسَماعِيلَ الُْجَريْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْب -٣٩٧٣
ْيرٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِشْمرٍ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُمْسِلمٍ َوإِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد اَألْعلَى َعْن ُسَوْيِد ْبنِ الْجَُرْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَ

فَقَالَْت لَُه ِلتَْهنِكَ  َسنِ ْبنِ َعِليٍّغَفَلَةَ قَالَ لَمَّا َماَت َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َجاَءْت َعاِئَشةُ بِْنُت َخِليفَةَ الَْخثَْعِميَّةُ اْمرَأَةُ الَْح
قَالَْت اللَُّهمَّ إِنِّي لَْم أُرِْد إِالَّ َخيًْرا اِإلمَاَرةُ فَقَالَ لََها ُتهَنِّينِي بَِمْوِت أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني اْنطَِلِقي فَأَْنِت طَاِلٌق فََتقَنََّعْت بِثَْوبَِها َو

َبِقيَّةِ َصَداِقَها فَلَمَّا ُوِضَع َبْيَن َيَديَْها َبكَْت َوقَالَْت َمتَاٌع قَِليلٌ ِمْن َحبِيبٍ َمفَارِقٍ فََبَعثَ إِلَيَْها بُِمْتَعٍة َعْشَرِة آالٍَف َو
لم هللاِ صلى اهللا عليه وسفَأَْخَبَرُه الرَُّسولُ فََبكَى َوقَالَ لَْوالَ أَنِّي أَبَتتُّ الطَّالََق لََها لَرَاَجْعُتَها َولَكِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ ا

ةً أَْو طَلَّقََها ثَالَثًا َجِميًعا لَْم َتِحلَّ َيقُولُ أَيَُّما َرُجلٍ طَلََّق اْمرَأََتُه ثَالَثًا ِعْنَد كُلِّ طُْهرٍ َتطِْليقَةً أَْو ِعْنَد رَأْسِ كُلِّ شَْهرٍ َتطِْليقَ
  لَُه َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيرَُه

  ْبنِ ُعَبْيدٍ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َشاذَانَ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد -٣٩٧٤

َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن : نِ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن ُرَزْيقٍ أَنَّ َعطَاًء الَخَُراَسانِيَّ َحدَّثَُهْم َعنِ الَْحَس
لْقُرْئَْينِ فََبلَغَ ذَِلَك َرُسولَ اهللاِ نَُّه طَلََّق اْمَرأََتهُ َتطِْليقَةً َوِهَي حَاِئٌض ، ثُمَّ أََرادَ أَنْ ُيْتبَِعَها بَِتطِْليقََتْينِ أُخَْرَيْينِ ِعْنَد اُعَمَر أَ

َك قَْد أَْخطَأَْت السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ َتْسَتقْبِلَ الطُّْهَر صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا اْبَن ُعَمَر َما َهكَذَا أََمَرَك اللَُّه َتعَالَى إِِنَّ
 فَطَلِّْق ِعْنَد ذَِلَك أَوْ فَُتطَلَِّق ِلكُلِّ قُْرٍء قَالَ فَأََمَرنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَرَاَجْعتَُها ، ثُمَّ قَالَ إِذَا ِهَي طَهَُرْت

ونُ اِهللا أََرأَْيَت لَْو أَنِّي طَلَّقُْتَها ثَالَثًا كَانَ َيِحلُّ ِلي أَنْ أَُراجِعََها قَالَ الَ كَاَنْت َتبُِني مِْنَك َوَتكُ أَْمِسْك فَقُلُْت َيا َرسُولَ
  َمْعِصيَةٌ

ُن إِْسحَاَق َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ اْبنُ َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٣٩٧٥
  ةَُعَمَر َيقُولُ َمْن طَلََّق اْمَرأََتُه ثَالَثًا فَقَْد َباَنْت ِمْنُه امَْرأَُتُه َوَعَصى َربَّهُ َتَعالَى َوخَالََف السُّنَّ

اُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ األَبَّاُر َعْن َعطَاِء ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َد -٣٩٧٦
  َتِحلُّ لَُهْم حَتَّى تَْنِكَح َزْوجًا السَّاِئبِ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َعِليٍّ قَالَ الَْخِليَّةُ وَالْبَرِّيَّةُ َوالَْبتَّةُ وَالَْباِئُن وَالَْحَراُم ثَالَثًا الَ

زَاِئَدةَ ْبنِ قَُداَمةَ ا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن أَبِي السَّفَرِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن َحدَّثََن -٣٩٧٧
م إِذَا طَلََّق الرَُّجلُ امَْرأََتهُ ثَالَثًا لَمْ َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد َعْن أُمِّ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسل

  َتِحلَّ لَُه َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه وََيذُوَق كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ُعَسْيلَةَ َصاِحبِِه
الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ُمحَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا  -٣٩٧٨

ْبِد َيزِيَد طَلََّق اْمرَأََتُه ُسَهْيَمةَ َشاِفعٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعِليِّ ْبنِ السَّاِئبِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُعَجْيرِ ْبنِ َعْبدِ َيزِيَد أَنَّ رُكَاَنةَ ْبَن َع
َرْدتُ إِالَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي طَلَّقُْت امَْرأَِتي سَُهْيَمةَ الَْبتَّةَ َواللَِّه َما أَالَْبتَّةَ ، ثُمَّ أََتى 

ةُ وَاللَِّه َما أَرَْدُت إِالَّ َواِحدَةً َواِحَدةً فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلُركَاَنةَ وَاللَِّه َما أَرَْدَت إِالَّ َواِحَدةً فَقَالَ ُركَاَن
  فََردََّها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوطَلَّقََها الثَّانَِيةَ ِفي زََماِن ُعَمَر َوالثَّاِلثَةَ ِفي َزَماِن ُعثَْمانَ



جِْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ َوأَبُو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد السِّ -٣٩٧٩
نِي َعمِّي ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ثَْورٍ إِْبرَاِهيُم ْبُن َخاِلٍد الْكَلْبِيُّ ِفي آَخرِيَن قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَِّد ْبنِ إِْدرِيَس الشَّافِِعيُّ َحدَّثَ

َيزِيَد طَلََّق اْمرَأََتُه اِهللا ْبنِ َعِليِّ ْبنِ السَّاِئبِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُعَجْيرِ ْبنِ َعْبدِ َيزِيَد َعْن ُركَاَنةَ أَنَّ ُركَاَنةَ ْبَن َعْبدِ  َشاِفعٍ َعْن َعْبِد
إِالَّ وَاِحَدةً فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  ُسَهْيَمةَ الَْبتَّةَ فَأَخَْبَر النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلَك فَقَالَ َواللَِّه َما أَرَْدُت

ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وسلم واللَِّه َما أَرَْدَت إِالَّ وَاِحَدةً فَقَالَ ُركَاَنةُ وَاللَِّه َما أَرَْدُت إِالَّ َواِحَدةً فََردََّها إِلَْيِه َرُس
  الَْخطَّابِ َوالثَّاِلثَةَ ِفي َزَمنِ ُعثَْمانَ فَطَلَّقََها الثَّانَِيةَ ِفي َزَمنِ ُعَمَر ْبنِ

  قَالَ أَُبو َداُوَد َهذَا َحِديثٌ َصِحيٌح

 َعْبُد اِهللا ْبُن الزَُّبْيرِ َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُنَس النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٩٨٠
َنةَ ْبنِ َعْبِد يَزِيَد َعنِ النَّبِيٍّ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْدرِيَس َحدَّثَنِي َعمِّي ُمحَمَُّد ْبُن َعِليٍّ َعنِ اْبنِ السَّاِئبِ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُعَجْيرٍ َعْن ُركَا

  صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا
َحدَّثَكُْم أَُبو َنْصرٍ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا  -َوأََنا أَْسَمعُ  -ِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَّ -٣٩٨١

ْيًضا َوقُرَِئ َعِلي أَبِي الْقَاِسمِ أََجرِيُر ْبُن َحازِمٍ َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعِليِّ ْبنِ ُركَاَنةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه 
َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ َعنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ : َحدَّثَكُْم أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ َوَشْيَبانُ ، قَاالَ  -َوأََنا أَْسَمُع  -

طَلََّق امَْرأََتُه َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْبتَّةَ فَقَالَ  اِهللا ْبُن َعِليِّ ْبنِ يَزِيدَ ْبنِ ُركَاَنةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَُّه
  أَرَْدَت لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما أَرَْدَت بَِها قَالَ َواِحَدةً قَالَ آللَِّه فَقَالَ آللَِّه فَقَالَ ُهَو َعلَى َما

  لِ اْبنِ َيزِيَد ْبنِ ُركَانَةَغَْيَر أَنَّ أََبا َنْصرٍ لَْم يَقُ
  أَْرَسلَُه اْبُن الْمَُباَرِك َعنِ الزُّبَيْرِ

الزَُّبْيرُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َدْعلَُج ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سُفَْيانَ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا  -٣٩٨٢
 فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا اِهللا ْبُن َعِليِّ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ رُكَاَنةَ قَالَ كَانَ َجدِّي رُكَاَنةُ ْبُن َعْبِد َيزِيَد طَلََّق اْمرَأََتُه الَْبتَّةََحدَّثََنا َعْبُد 

  للَِّه قَالَ آللَِّه قَالَ فَهَِي وَاِحدَةٌعليه وسلم فَقَالَ إِنِّي طَلَّقُْت اْمرَأَِتي الَْبتَّةَ فَقَالَ َما أََرْدَت قَالَ َواِحَدةً قَالَ آ
  َخالَفَُه إِْسحَاُق

أَْخبََرنِي الزَُّبْيرُ ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِْسرَائِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك -٣٩٨٣
صلى اهللا عليه َعِليِّ ْبنِ السَّاِئبِ َعْن َجدِِّه ُركَاَنةَ ْبنِ َعْبِد يَزِيَد أَنَُّه طَلََّق اْمرَأََتُه الَْبتَّةَ فَأََتى النَّبِيَّ  َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ

قَالَ آللَِّه َما أََرْدُت إِالَّ َواِحَدةً  وسلم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ َما أَرَْدَت بِذَِلَك قَالَ َواِحَدةً قَالَ آللَِّه َما أََرْدتَ إِالَّ وَاِحَدةً
  قَالَ فَهَِي َواِحدَةٌ

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو الْعَبَّاسِ ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الدُّوالَبِيِّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَاالَ  -٣٩٨٤
 عِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُحَمْيِد ْبنِ مَاِلٍك اللَّخِْميِّ َعْن َمكُْحولٍ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ قَالَ قَال ِلي َرُسولُ اِهللاَعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَما

اللَُّه َشيْئًا َعلَى  َقصلى اهللا عليه وسلم َيا ُمَعاذُ َما َخلََق اللَُّه َشْيئًا َعلَى َوْجِه اَألْرضِ أََحبَّ إِلَْيِه ِمَن الْعَِتاقِ ، َوالَ َخلَ
 ُحرٌّ ، َوالَ اْستِثَْناَء لَُه َوإِذَا َوْجِه اَألْرضِ أَبَْغَض إِلَْيِه ِمَن الطَّالَقِ فَإِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِلَمْملُوِكِه أَْنَت ُحرٌّ إِنْ َشاَء اللَُّه فَُهَو

  لَُه اْسِتثَْناُؤُه ، َوالَ طَالََق َعلَْيِهقَالَ الرَُّجلُ ِالمَْرأَِتِه أَْنِت طَاِلٌق إِنْ َشاَء اللَُّه فَ



ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّ -٣٩٨٥
  َعيَّاشٍ بِإِْسنَاِدِه َنْحوَُه
يدُ ي َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ َوأَيُّ َحِديٍث لَْو كَانَ ُحمَْيُد ْبُن َماِلٍك اللَّْخِميُّ َمْعُروفًا قُلُْت ُهَو َجدِّي قَالَ َيزِقَالَ ُحَمْيٌد قَالَ ِل

  َسَرْرتَنِي سََرْرتَنِي اآلنَ صَاَر َحِديثًا
إِبَْراِهيمَ ْبنِ ِسنَِني ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن  -٣٩٨٦

لَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن َماِلٍك اللَّْخِميُّ ، َحدَّثََنا َمكُْحولٌ َعْن َماِلِك ْبنِ ُيَخاِمَر َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَا
  اللَُّه َشيْئًا أَبَْغَض إِلَْيِه ِمَن الطَّالَقِ فََمْن طَلََّق َواْسَتثَْنى فَلَُه ثُْنَياُه عليه وسلم َما أََحلَّ

ةُ بْنُ قَرِينٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٣٩٨٧
لْ ِلي َعَمالً َحتَّى أُزَوَِّجكَ الَْوِليِد َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد َعْن َخاِلدِ ْبنِ َمْعَدانَ َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ قَالَ قَالَ َعمٌّ ِلي اْعَم

َتَزوَّجََها فَأََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلُْتُه فَقَالَ ِلي اْبنَِتي فَقُلُْت إِنْ ُتزَوِّْجنِيَها فَهَِي طَاِلٌق ثَالَثًا ، ثُمَّ َبَدا ِلي أَنْ أَ
  َتَزوَّْجَها فَإِنَُّه الَ طَالََق إِالَّ َبْعَد نِكَاحٍ فََتزَوَّْجتَُها فََولََدْت ِلي َسْعًدا َوَسعِيدًا

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحجَّاجِ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبنُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ َوآَخُرونَ قَالُوا ،  -٣٩٨٨
 َعِديٍّ الِْكْنِديُّ إِلَى َصِفيَّةَ ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن ثَْورِ ْبنِ يَزِيَد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعبَْيٍد قَالَ َبَعثَنِي َعِديُّ ْبُن

نََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ صلى شَْيَبةَ أَْسأَلَُها َعْن أَْشَياَء كَاَنتْ َتْروِيَها َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني فَقَالَْت َحدَّثَْتنِي َعاِئَشةُ أَ بِْنِت
  اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ ِعتَاَق ، َوالَ طَالََق ِفي إِغْالَقٍ

ُمَحمَّدِ ْبنِ َجْعفَرٍ الْجَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن سَِعيٍد َمْردََوْيِه ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن -٣٩٨٩
َشْيَبةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ  بِْنِت َحدَّثََنا قََزَعةُ ْبُن ُسوَْيٍد ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن إِْسحَاَق ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ َجِميًعا َعْن َصِفيَّةَ

  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ طَالََق ، َوالَ ِعَتاَق ِفي إِغْالَقٍ
دَّثََنا ُمَحمَُّد ي الثَّلْجِ ، َحَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِ -٣٩٩٠

عَْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرنِي َعمِّي َوْهبُ ْبُن َحمَّاٍد الطِّْهرَانِيُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ قَالُوا ، َحدَّثََنا 
ولُ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ الطَّالَُق َعلَى أَْرَبَعِة ُوُجوٍه َوْجَهاِن َحالَلٌ َوَوْجَهانِ ْبُن َناِفعٍ أَنَّهُ َسِمَع ِعكْرَِمةَ َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َيقُ

ا ا َحاِمالً ُمْسَتبِيًنا َحَملََها َوأَمََّحَراٌم فَأَمَّا اللَّذَاِن ُهَما َحالَلٌ فَأَنْ ُيطَلَِّق الرَُّجلُ امَْرأََتُه طَاِهًرا ِمْن غَْيرِ جِمَاعٍ أَْو ُيطَلِّقََه
  لَى َولٍَد أَْم الَاللَّذَاِن ُهَما َحَراٌم فَأَنْ ُيطَلِّقََها َحاِئًضا أَْو ُيطَلِّقََها عِْنَد الْجِمَاعِ الَ َيْدرِي أَْشتََملَ الرَِّحُم َع

  لَفْظُ ُمَحمَِّد ْبُن َيحَْيى

َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ ، : النُّْعَمانِيُّ ، قَاالَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ -٣٩٩١
ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء  َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحجَّاجِ الْمَْهرِيُّ َعْن ُموَسى ْبنِ أَيُّوَب الَْغاِفِقيِّ َعْن

ِتِه فََحِمَد اللََّه َتعَالَى إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْشكُو أَنَّ مَْوالَُه زَوََّجُه َوُهَو ُيرِيُد أَنْ يُفَرِّقَ َبْيَنُه َوَبْيَن اْمرَأََرُجلٌ 
رِيُدونَ أَنْ يُفَرِّقُوا َبيَْنُهْم أَالَ إِنََّما َيْمِلُك الطَّالََق َمْن َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ َما بَالُ أَقَْوامٍ ُيَزوُِّجونَ َعبِيَدُهْم إَِماءَُهْم ، ثُمَّ ُي

  أََخذَ بِالسَّاقِ
ُن لَهِيَعةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا اْب -٣٩٩٢



 عليه أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ أَنَّ َمْملُوكًا أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََر َنْحَوُه َوقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ُموَسى ْبنِ
  وسلم إِنََّما الطَّالَُق ِلَمْن أََخذَ بِالسَّاقِ وَلَْم َيذْكُرِ اْبَن َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َداُوَد ْبنِ ِعيَسى الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد السَّالَمِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، -٣٩٩٣
يِّ صلى  َمْملُوٌك إِلَى النَّبِالصََّدِفيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الُْمْختَارِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َمْوِهبٍ َعْن ِعْصَمةَ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َجاَء
ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ َمْوالََى زَوََّجنِي َوُهَو ُيرِيُد أَنْ ُيفَرَِّق َبْينِي َوَبْيَن اْمرَأَِتي قَالَ فََصِعَد َر

  وسلم الْمِْنَبَر فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما الطَّالَقُ ِلَمْن أََخذَ بِالسَّاقِ
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن شَُعْيبٍ َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َجعْفَرٍ اللَّبَّانُ  -٣٩٩٤

اِهللا ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبِيبٍ الُْمْسِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد : إِْسَماعِيلَ اَألْحُمِسيُّ ، قَاالَ 
  َتاِن َوِعدَُّتَها حَْيَضَتاِنَعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم طَالَُق اَألَمةِ اثَْن

َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبِيبٍ : اُبورِيُّ ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ َوأَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَس -٣٩٩٥
  بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه

  ٌع ِمْن قَْولِِهَتفَرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن َشبِيبٍ َمْرفُوًعا َوكَانَ َضِعيفًا وَالصَّحِيُح َعنِ اْبنِ ُعَمَر ما َرَواُه َساِلٌم َوَناِف
َحدَّثََنا َعْبدُ :  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ وَأَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ ، قَاالَ -٣٩٩٦

َيقُولُ ِفي الَْعْبدِ َتكُونُ َتْحَتُه الُْحرَّةُ أَوِ الُْحرِّ َتكُونُ َتْحَتهُ  الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن سَاِلمٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ
  اَألَمةُ قَالَ أَيُُّهَما َرقَّ نَقََص الطَّالَُق بِرِقِِّه َوالِْعدَّةُ بِالنَِّساِء

صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ َحدَّثَنِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو  -٣٩٩٧
اِن َوِعدَُّتَها ثَالَثَةُ قُُروءٍ َخاِلٍد َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمٍ وََناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ طَالَُق الَْعْبدِ الُْحرَّةَ َتطِْليقََت

  طِْليقََتاِن َوِعدَُّتَها ِعدَّةُ اَألَمِة حَْيَضَتاِنَوطَالَُق الُْحرِّ اَألَمةَ َت
ُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -٣٩٩٨

 ثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُنُسفَْيانَ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّ
ا َتطِْليقََتاِن َوِعدَّتَُها ثَالَثُ قَُهُعَمَر َوإِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِذَا كَاَنِت الُْحرَّةُ َتْحتَ الَْمْملُوِك فَطَالَ

  ِحَيضٍ وَإِذَا كَاَنِت الَْمْملُوكَةُ َتْحَت الُْحرِّ فَطَالَقَُها َتطِْليقََتاِن وَالِْعدَّةُ َعلَى النَِّساِء

َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِذَا طَلََّق الْعَْبُد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ، َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعْن -٣٩٩٩
ُحرَِّة ثَالَثُ حَِيضٍ َوِعدَّةُ اَألَمةِ اْمرَأََتُه َتطِْليقََتْينِ فَقَْد ُحرَِّمْت َعلَْيِه َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه ُحرَّةً كَاَنتْ أَْو أََمةً ِعدَّةُ الْ

  َحْيَضَتاِن
 اْبنِ ُعَمَر ِفي ُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنَِحدَّثََنا أَ -٤٠٠٠

ْحَت الَْعْبِد َباَنتْ بَِتطِْليقََتْينِ َوَتعَْتدُّ ثَالَثَ اَألَمِة َتكُونُ َتْحَت الُْحرِّ َتبُِني بَِتطِْليقََتْينِ َوَتعَْتدُّ حَْيَضَتْينِ َوإِذَا كَاَنِت الْحُرَّةُ َت
  ِحَيضٍ

 الصََّواُب َوَحِديثُ َعْبدِ َوكَذَِلَك َروَاُه اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد وَاْبُن جَُرْيجٍ َوغَْيُرُهَما َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َمْوقُوفًا َوَهذَا ُهَو
َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ُمْنكٌَر غَْيُر ثَابٍِت ِمْن َوجَْهْينِ أََحُدُهَما أَنَّ َعِطيَّةَ  اِهللا ْبنِ ِعيَسى َعْن َعِطيَّةَ

  رَِواَيِتِه َواللَُّه أَْعلَُمحَْتجُّ بَِضِعيٌف َوسَاِلٌم َوَناِفٌع أَثَْبُت ِمْنُه وَأََصحُّ رَِواَيةً وَالَْوْجُه الثَانِي أَنَّ ُعَمَر ْبَن َشبِيبٍ َضِعيُف الَ ُي



 ْبُن أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ بن الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ حَْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد -٤٠٠١
لُْمثَنَّى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َعْن الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ َحدَّثَنِي ا

ِللُْمطَلَّقَِة ثَالَثًا أَوْ } َوأُوالَتُ اَألْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{أُبِيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ قُلُْت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوَجَها قَالَ ِهَي ِللُْمطَلَّقَِة َوالُْمَتوَفَّى َعْنَها زَْوَجهَاِللْ

ُمقَوُِّم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو يُوُسُف ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ الْ -٤٠٠٢
وسلم ِسَناٍن َعْن ُمظَاِهرِ ْبنِ أَْسلََم َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  ُصْغِدي ْبُن

وَُّج الُْحرَّةُ َعلَى اَألَمِة ، َوالَ طَالَُق الَْعْبِد َتطِْليقََتاِن ، َوالَ َتِحلُّ لَُه حَتَّى تَْنِكحَ َزْوًجا غَيَْرُه َوقُْرُء اَألَمِة حَْيَضَتاِن وَتَََز
  ُتَزوَُّج اَألَمةُ َعلَى الْحُرَِّة

َوَجَماَعةٌ قَالُوا ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، وَُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الُْجَنْيِد -٤٠٠٣
َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ َعْن ُمظَاِهرٍ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمحَمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا  َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ،

  عليه وسلم طَالَُق اَألَمةِ َتطِْليقََتاِن َوقُْرُؤَها حَْيَضَتاِن
ِسمِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُتطَلَُّق اَألَمةُ قَالَ أَُبو عَاِصمٍ فَلَِقيُت ُمظَاِهًرا فََحدَّثَنِي َعنِ الْقَا

  ي كََما َحدَّثَُهَتطِْليقََتْينِ َوَتعَْتدُّ حَْيَضَتْينِ قَالَ فَقُلُْت لَُه َحدِّثْنِي بِِه كََما َحدَّثَْت اْبَن ُجرَْيجٍ قَالَ فََحدَّثَنِ

 رٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق قَالَ َسِمْعُت أََبا َعاِصمٍ َيقُولُ لَْيَس بِالَْبْصَرةِ َحِديثٌَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٤٠٠٤
  أَْنكََر ِمْن َحدِيِث ُمظَاِهرٍ َهذَا قَالَ أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوالصَّحِيُح َعنِ الْقَاِسمِ ِخالَُف َهذَا

اللَّْيثُ قال ثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ َحدَّثَنِي َحدَّ -٤٠٠٥
الَ طَالَقَُها اثْنََتاِن َوِعدَّتَُها حَْيَضَتانِ َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد َحدَّثَنِي َزْيُد ْبُن أَْسلََم قَالَ ُسِئلَ الْقَاِسُم َعنِ اَألَمِة كَْم ُتطَلَُّق قَ

  قَالَ فَِقيلَ لَُه أََبلََغَك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َهذَا فَقَالَ الَ
ْبُن َسْعٍد َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلَمَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن مَْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم -٤٠٠٦

 َنجِْد ذَِلَك ِفي ِكتَابِ اهللاِ قَالَ سُِئلَ الْقَاِسُم َعْن ِعدَِّة اَألَمِة فَقَالَ النَّاُس َيقُولُونَ َحْيَضَتاِن وَإِنَّا الَ َنْعلَُم ذَِلَك َوقَالَ الَ
  َتَعالَى ، َوالَ ِفي ُسنَّةِ َنبِيِِّه صلى اهللا عليه وسلم

ابِ اِهللا َتعَالَى ، َوالَ ِفي َوكَذَِلَك َروَاُه اْبُن َوْهبٍ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َعْن أَبِيِه َعنِ الْقَاِسمِ َوسَاِلمٍ قَاالَ لَْيَس َهذَا ِفي ِكَت
  ُسنَِّة َنبِيِّهِ صلى اهللا عليه وسلم وَلَِكْن َعِملَ بِِه الُْمْسِلُمونَ

ُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم َحدَّثََنا الُْحَسْي -٤٠٠٧
  فُِّرهَاٌني ُتكَالدَّْستََواِئيُّ قَالَ كََتَب إِلَيَّ َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ُيَحدِّثُ َعْن ِعكْرَِمةَ أَنَّ ُعَمَر قَالَ الْحََراُم َيِم

َيقُولُ ِفي  قَالَ ِهَشاٌم َوكََتَب إِلَيَّ َيْحَيى َعْن َيْعلَى ْبنِ َحكِيمٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه كَانَ -٤٠٠٨
َيعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه } َحَسنَةٌ لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اهللاِ أُْسَوةٌ{الْحََرامِ َيِمٌني ُتكَفُِّرَها َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 

قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ {إِلَى قَْوِلِه تََعالَى } ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{وسلم كَانَ َحرََّم جَارَِيَتُه فَقَالَ اللَُّه تََعالَى 
  لَْحَراَم َيِمينًافَكَفَّرَ َيِميَنُه َوَصيََّر ا} أَْيَمانِكُْم

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ يُوُسَف الَْمرَْورُّوِذيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن زَْنجََوْيِه  -٤٠٠٩
نِ أَبِي كَِثريٍ أَنَّ َيعْلَى أَخَْبَرُه أَنَّ سَِعيَد ْبَن ُجَبْيرٍ أَْخَبَرهُ أَنَّهُ ْبُن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالَّمٍ َعْن َيحَْيى ْب



 لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ{َعبَّاسٍ  َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ إِذَا َحرََّم الرَُّجلُ َعلَْيِه اْمرَأََتُه فَإِنََّما ِهَي َيِمٌني ُيكَفُِّرَها َوقَالَ اْبُن
  }اِهللا أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ

 أَبِي عَْبِد اِهللا َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبِّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن -٤٠١٠
يِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ ِفي الَْحَرامِ كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ ، ثُمَّ َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ أَنَّ َيْعلَى ْبَن َحِكيمٍ َحدَّثَُه َعْن َسِع

  }لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اهللاِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 
ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّزَّاقِ الُبخَارِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّ -٤٠١١

نِ ُجبَْيرٍ َوِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَرَّرٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن َسِعيِد ْب
  َمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه جََعلَ الْحََراَم َيِمينًاَعبَّاسٍ َعْن ُع

  اْبُن ُمحَرَّرٍ ضَِعيٌف َولَمْ َيْروِِه َعْن قََتاَدةَ َهكَذَا غَْيرُه

ُن ُبكَريٍ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -٤٠١٢
  ِعكْرَِمةَ َوَعْن َجابِرِ ْبنِ َزْيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِفي الْحََرامِ َيِمٌني ُيكَفَُّر

  َوَهذَا أََصحُّ ِمْن َحدِيِث اْبنِ ُمَحرَّرٍ
ْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َع -٤٠١٣

َدَخلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ُعَمَر َحدَّثَنِي أَُبو النَّْضرِ َموْلَى ُعَبْيدِ اِهللا َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن ُعَمَر قَالَ 
بِي َهذَا ِمْن َبْينِ بِأُمِّ َولَِدِه مَارَِيةَ ِفي َبْيِت حَفَْصةَ فََوَجَدْتُه َحفَْصةُ َمعََها فَقَالَْت لَُه ُتْدِخلَُها َبيِْتي َما َصنَْعَت عليه وسلم 

إِنْ قََربُْتَها قَالَْت حَفَْصةُ َوكَْيَف َتْحُرمُ نِسَاِئَك إِالَّ ِمْن َهَوانِي َعلَْيَك فَقَالَ لََها الَ َتذْكُرِي َهذَا ِلَعاِئَشةَ فَهَِي َعلَيَّ حََراٌم 
َألَحٍد فَذَكََرْتُه ِلعَاِئَشةَ  َعلَْيَك َوِهَي َجارِيَُتَك فََحلََف لََها أَالَ َيقَْرُبَها فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِلَحفََصةَ الَ َتذْكُرِيِه

اآلَيةَ } ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{اْعَتَزلَُهنَّ ِتْسًعا َوِعشْرِيَن لَْيلَةً فَأَنَْزلَ اللَُّه َتعَالَى فَآلَى الَ َيْدُخلُ َعلَى نَِساِئهِ َشهًْرا فَ
  قَالَ َوالَْحِديثُ بِطُولِه

ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ قَالَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي أَْحَمُد -٤٠١٤
  َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ أَبِي َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا

ْت ُألْخبِرَنََّها الََعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َوَجَدْت حَفَْصةُ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمَع أُمِّ إِبَْراهِيَم ِفي َيْومِ َعاِئَشةَ فَقَ
ُه َتَعالَى َرُسولَُه ذَِلكَ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِهَي َعلَيَّ َحَراٌم إِنْ قَرَْبُتَها فَأَخَْبَرْت َعاِئَشةَ بِذَِلَك فَأَْعلََم اللَّ

فَآلَى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم } نَِي الَْعِليُم الَْخبُِريَنبَّأَ{فََعرََّف َحفَْصةَ بَْعَض َما قَالَْت قَالَْت لَُه َمْن أَْخبََرَك قَالَ 
اآلَيةَ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فََسأَلُْت ُعَمَر َمنِ اللََّتاِن } إِنْ َتُتوَبا إِلَى اِهللا فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما{ِمْن نَِساِئِه َشْهًرا فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى

  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعاِئَشةُ َوحَفْصَةَُتظَاَهرََتا َعلَى 

ْيرِ ْبنِ خَُرْيقٍ َعْن َعطَاٍء َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعنِ الزَُّب -٧٠١٥
َراٌم ْنِت َعلَيَّ حََراٌم أَْو أَْنِت طَاِلٌق الَْبتَّةَ أَْو أَْنِت طَاِلٌق طَالََق حََرجٍ قَالَ أَمَّا قَْولُُه أَْنِت َعلَيَّ َحِفي َرُجلٍ قَالَ ِالمَْرأَِتِه أَ

  فََيِمٌني ُيكَفُِّرَها َوأَمَّا قَْولُهُ الَْبتَّةَ َوطَالََق حََرجٍ فَُيَديَُّن ِفيه
َماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن سَاِلمٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْس -٧٠١٦

كَذَْبَت لَْيَستْ  َراًما فَقَالَاَألفْطَسِ َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه أَتَاُه َرُجلٌ فَقَالَ إِنِّي َجَعلُْت امَْرأَِتي َعلَيَّ َح



  َعلَْيَك أَغْلَظُ الْكَفَّاَراِت ِعْتُق َرقَبٍَة} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{َعلَْيَك بِحََرام ، ثُمَّ َتالَ 
رَّْحَمنِ ْبُن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن غُرَابٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٤٠١٧

وَأََبِت امَْرأَُتهُ أَنْ ُتسِْلَم َوكَانَ  َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ األَْنصَارِيِّ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّ أَبِيِه َراِفعِ ْبنِ ِسَنانٍ أَنَُّه أَْسلََم
فَفََعالَ ةٌ ُتْشبِه بِالْفَِطيمِ فَخَاَصَمَها إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ضََعاَها َبيَْنكَُما ، ثُمَّ اْدُعَواَها لَُه ِمْنَها اْبَن

  افََمالَْت إِلَى أُمَِّها فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اللَُّهمَّ اْهِدَها فََمالَْت إِلَى أَبِيَها فَأََخذََه

الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّادٍ الطِّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن َعْبِد  -٤٠١٨
َوكَانَ َبْيَنُهَما جَارَِيةٌ ُتْدَعى ُعَمْيَرةُ فَطَلََبِت اْبنََتَها فََمَنَعَها َحدَّثََنا أَبِي أَنَّ َجدَّهُ َراِفَع ْبَن سَِناٍن أَسْلََم َوأََبِت امَْرأَُتُه أَنْ ُتْسِلَم 

اقُْعْد َها ُهَنا ،  ذَِلَك فَأََتَيا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اقُْعِدي َها ُهَنا َوقَالَ لَُه
َعَواَها فََمالَْت َنْحَو أُمَِّها فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اللَُّهمَّ اْهِدَها فََمالَْت َنْحَو أَبِيَها ثُمَّ قَالَ اْدُعَواَها فََد
  فَأََخذََها فَذََهبَ بِهَا

ْيمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُنَع -٤٠١٩
ُن َعبَّاسٍ َهاِت ِمْن ُهَنيَّاِتكَ أَيُّوُب َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن طَاُووسٍ أَنَّ أََبا الصَّْهَباِء َجاَء إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَقَالَ لَُه اْب

الَ لَُه أَُبو الصَّهَْباِء َهلْ َعِلْمَت أَنَّ الثَّالَثَةَ كَاَنْت ُتَردُّ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا َوِمْن َصْدرَِك َوِممَّا َجَمْعَت قَالَ فَقَ
وسلم  صلى اهللا عليه عليه وسلم إِلَى الَْواِحَدِة قَالَ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َنَعْم فَقَْد كَاَنِت الثَّالَثَةُ تَُردُّ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا

ْمَضاُهنَّ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َوأَبِي َبكْرٍ َوَصْدًرا ِمْن ِخالَفَِة ُعَمَر إِلَى الَْواِحَدِة فَلَمَّا كَانَ ُعَمُر َتَتاَيَع النَّاُس ِفي الطَّالَقِ فَأَ
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ثَالَثًا

ُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا أَُبو الصَّلِْت إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْم -٤٠٢٠
سُولُ ْبَن َجَبلٍ َيقُولُ قَالَ َرالذَّارُِع ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُصَهْيبٍ َعْن أََنسٍ قَالَ َسِمْعُت ُمَعاذَ 
  بِْدَعتَُه َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا ُمعَاذُ َمْن طَلََّق ِللْبِْدَعِة َواِحَدةً أَوِ اثَْنَتْينِ أَْو ثَالَثًا أَلَْزْمَناُه

ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد الَْحدَّاُد ، َحدَّ -٤٠٢١
َرسُولُ اِهللا صلى اهللا  َسِعيُد ْبُن َراِشٍد َحدَّثَنِي ُحمَْيٍد الطَّوِيلِ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َسِمْعُت ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ َيقُولُ قَالَ

  ُه بِْدَعتَُهعليه وسلم َيا ُمَعاذُ َمْن طَلََّق ِللْبِْدَعِة أَلَْزْمنَا

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحجَّاجِ ْبنِ َنِذيرٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ َوُعثَْمانُ ْبُن َجعْفَرٍ بن اللَّبَّانُ ، قَاالَ  -٤٠٢٢
َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َمْن طَلََّق اْمَرأََتُه ثَالَثًا َوِهَي حَائْض  َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن َناِفعٍ

  فَقَْد َباَنْت ِمْنُه َوَعَصى َربَُّه َوخَالََف السُّنَّةَ
ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ : َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َوُعثَْمانُ ، قَاالَ  -٤٠٢٣

  اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ِمثْلَُه
ثََنا َسِعيدُ ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْرَوانَ الْقَطَّانُ ، َحدَّ -٤٠٢٤

ا فَقَالَ بَاَنْت ِمْنهُ َعاِئِذ ْبنِ حَبِيبٍ َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب قَالَ َسأَلُْت َجْعفََر ْبَن ُمحَمٍَّد َعْن َرُجلٍ طَلََّق امَْرأََتُه ثَالَثًالْخَزَّاُز َعْن 
  ، َوالَ َتِحلُّ لَُه َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه فَقُلُْت لَُه أُفِْتي النَّاسَ بَِهذَا قَالَ نََعْم



يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَْحَمدَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُوَهْيبٍ الَْغزِّ -٤٠٢٥
ةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ْبُن أَبِي السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا رَوَّاٌد َعْن َعبَّاِد ْبنِ كَِثريٍ َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِم

  َجَعلَ الُْخلَْع َتطِْليقَةً بَاِئنَةً
ُن ُبو َحازِمٍ إِْسَماِعيلُ ْبَحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َمْرَوانَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٤٠٢٦

 اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ امَْرأَةَ َيزِيَد الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ
  بِحَْيضٍَة ثَابِتِ ْبنِ قَْيسٍ اْخَتلََعْت ِمْنُه فَأََمَرَها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ تَْعَتدَّ

ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ َوَحدَّثََنا اْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا َمْعَمٌر َعْن َعْمرِو  -٤٠٢٧
  أَنَّ اْمرَأَةَ ثَابٍِت ِمثْلَُه َولَْم َيذْكُرِ اْبَن َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ َسيَّارٍ َعن َعْبدُ : ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد وَالَْعبَّاُس ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ الُْمغَِريِة ، قَاالَ  َحدَّثََنا -٤٠٢٨
لطَّالَُق َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعنِ اْبنِ طَاُووسٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ كَانَ ا

تَْعَجلُوا ِفي أَْمرٍ كَاَنتْ اهللا عليه وسلم وَأَبِي َبكْرٍ َوَسَنَتْينِ ِمْن ِخالَفَِة ُعَمَر الثَّالَثَةُ وَاِحَدةٌ فَقَالَ ُعَمُر إِنَّ النَّاَس قَِد اْس
  ضَاُه َعلَْيهِْملَُهْم ِفيِه أََناةٌ فَلَْو أَْمَضيَْناُه َعلَْيهِْم فَأَْم

َيقُولُ قَالَ اْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحمَْيٍد الِْمصِّيِصيُّ قَالَ َسِمْعُت َحجَّاَج ْبَن ُمحَمٍَّد  -٤٠٢٩
  ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي اْبُن طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه

َعبَّاسٍ أََتْعلَمُ أَنََّما كَاَنِت الثَّالَثُ وَاِحَدةً َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأَبِي َبكْرٍ أَنَّ أََبا الصَّْهَباِء قَالَ ِالْبنِ 
  َوثَالَثًا ِمْن إَِماَرِة ُعَمَر فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َنَعْم

َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ َعنِ اْبنِ : ْبُن َمْرزُوقٍ َوَيزِيُد ْبُن سَِناٍن ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم -٤٠٣٠
نَّ الثَّالَثَ كَاَنتْ ُتَردُّ إِلَى ُجرَْيجٍ َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ أََبا الصَّْهَباِء سَأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ َنَشدُْتَك بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُم أَ

  َدِة َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأَبِي َبكْرٍ َوَصْدًرا ِمْن ِخالَفَِة ُعَمَر قَالَ َنَعْمالَْواِح
اقِ أَْخَبَرَنا ْبُد الرَّزََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمرْدَاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َع -٤٠٣١

اَنِت الثَّالَثُ ُتْجَعلُ َواِحَدةً َعلَى اْبُن جَُرْيجٍ أَخَْبرَنِي اْبُن طَاوُوسٍ َعْن أَبِيهِ أَنَّ أََبا الصَّْهَباِء قَالَ ِالْبنِ َعبَّاسٍ أََتْعلَمُ أَنََّما كَ
  اَرِة ُعَمَر فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ نََعْمَعْهِد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوأَبِي َبكْرٍ وَثَالَثًا ِمْن إَِم

 الُْمَؤمَّلِ َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ -٤٠٣٢
َعبَّاسٍ أََتْعلَُم أَنَّ الثَالَثَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كُنَّ ُيْرَدْدنَ إِلَى ُملَْيكَةَ قَالَ قَالَ أَُبو الْجَْوَزاِء ِالْبنِ 

  َواِحَدٍة َوَصْدًرا ِمْن إَِماَرِة ُعَمَر قَالَ نََعْم
َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا -٤٠٣٣

الثَالَثَ كَاَنْت َعلَى َعْهدِ  َعْبُد اهللاِ ْبُن الُْمؤَمَّلِ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ سَأَلَ أَُبو الَْجْوَزاِء اْبَن َعبَّاسٍ َهلْ َعِلْمَت أَنَّ
  بِي َبكْرٍ َوُعَمَر ُتَردُّ إِلَى الَْواِحَدِة قَالَ َنَعْمَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأَ

  َعْبُد اهللاِ ْبُن الُْمؤَمَّلِ َضِعيٌف وَلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ غَْيرُُه



دَّثََنا سَِعيُد ْبُن َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا الُْحْسُن ْبُن الُْجنَْيِد ، َح -٤٠٣٤
سٍ َيْوًما فَأَتَاُه َرُجلٌ فَقَالَ َيا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ كُْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّا

الَثًا فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َعَصْيتَ رَبََّك َوُحرَِّمْت َعلَْيكَ اْمرَأَُتَك َولَْم َتتَّقِ اللََّه فََيجَْعلَ لَكِ أََبا َعبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقُْت امَْرأَِتي ثَ
ِفي قُُبلِ } لنَِّساَء فَطَلِّقُوُهنََّيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم ا{َمخَْرًجا ُتطَلُِّق فَتتَََحمَُّق ، ثُمَّ تََقُولُ َيا أََبا َعبَّاسٍ قَالَ اللَُّه َتَعالَى 

  ِعدَِّتهِنَّ
 َعبَّاسٍ فََسِمَع ِمْنُه َما َحدَّثَ بِِه قَالَ َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ أَبِي يَزِيَد أَنَُّه كَانَ ِفي الَْمْجِلسِ َمَع اْبنِ

  ُمَجاِهٌد ِفي َهذَا الَْحِديِث

دَّثََنا أَيُّوُب َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َح -٤٠٣٥
  َتُه ثَالَثًا ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُهاِهللا ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَجاِهٍد أَنَّ َرُجالً َسأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ فَقَالَ إِنَُّه طَلََّق امَْرأَ

دَّثََنا َحمَّاٌد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفٌَر الْقَالَنِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َح -٤٠٣٦
  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َنْحوَُهأَيُّوَب َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَِثريٍ َعْن ُمَجاِهٍد 

َمْهِديٍّ َوَيْحَيى ْبنُ  َحدَّثََنا النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن -٤٠٣٧
عْبِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ َسِلَمةَ َعْن َعِليٍّ ِفي اِإليالَِء قَالَ ُيوقَُف بَْعدَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الشَّْيَبانِيِّ َعنِ الشَّ: َسِعيٍد ، قَاالَ 

  اَألْرَبَعِة فَإِمَّا أَنْ يَِفيَء َوإِمَّا أَنْ ُيطَلَِّق

لَى َعْن َعِليٍّ قَالَ ُيوقَُف َبْعدَ َوَعنِ الشَّْيبَانِيِّ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ اَألخَْنسِ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْي -٤٠٣٨
  اَألْرَبَعِة فَإِمَّا أَنْ يَِفيَء َوإِمَّا أَنْ ُيطَلَِّق

 ا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َعْنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََن -٤٠٣٩
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ سَأَلُْت اثَْنْي َعَشَر ِمْن أَْصحَابِ

  فَإِنْ فَاَء َوإِالَّ طَلََّق َعنِ الرَُّجلِ ُيؤِلي قَالُوا لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء َحتَّى َتْمِضيَ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ فَُيوقَُف

ْبنِ َيَسارٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ  -٤٠٤٠
  كُلُُّهمْ ُيوِقُف الْمؤِليأَْدرَكُْت بِْضَعةَ َعَشَر ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر َعْن َحبِيبِ -٤٠٤١
  طَاُووسٍ أَنَّ ُعثَْمانَ كَانَ ُيوِقُف الُْمؤِلَي

َمَر ْبنِ َبكْرٍ َوَحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن ُعَحدَّثََنا أَُبو  -٤٠٤٢
  وقََفُحَسْينٍ َعنِ الْقَاِسمِ أَنَّ ُعثَْمانَ كَانَ الَ َيَرى اإلِيالََء َشيْئًا َوإِنْ َمَضْت اَألْرَبَعةُ أَْشُهرِ َحتَّى ُي

فَْيانُ َعْن َمْعَمرٍ َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُس -٤٠٤٣
  انَ قَاالَ إِذَا َمَضتِ اَألْرَبَعةُ أَْشُهرٍ فَهَِي َتطِْليقَةٌَعطَاٍء الْخَُراَسانِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َوُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّ

يُّ َحدَّثَنِي َعطَاٌء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد أَْخبََرنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٤٠٤٤
فَهِيَ  ةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُعثَْمانَ َوَزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَُّهَما كَاَنا َيقُوالَِن إِذَا َمَضِت أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍالْخَُراسَانِيُّ َعْن أَبِي َسلََم

  َتطِْليقَةٌ َباِئنَةٌ



يثَ َعطَاٍء الْخَُراَسانِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الَْمْيُمونِيُّ قَالَ ذَكَْرتُ َألْحَمدَ ْبنِ َحنَْبلٍ َحِد -٤٠٤٥
بِي ثَابٍِت َعْن طَاُووسٍ َعْن ُعثَْمانَ فَقَالَ ال أَْدرِي َما ُهَو قَْد ُروَِي َعْن ُعثَْمانَ ِخالَفُُه ِقيلَ لَُه َمْن َروَاُه قَالَ َحبِيُب ْبُن أَ

  َعْن ُعثَْمانَ فََوقَُف
اَق لنَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أَبِي َعنِ اْبنِ إِْسَحَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ا -٤٠٤٦

ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ  نَّقال َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُمسِْلمِ ْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ وَأَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَ
  ِعدَِّتهَا َرِحَمُه اللَُّه كَانَ َيقُولُ إِذَا َمَضتْ أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ فَهَِي َتطِْليقَةٌ َوُهَو أَْملَكُ بَِردَِّها َما َداَمْت ِفي

يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن َوُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِم -٤٠٤٧
 أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ فَهَِي َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَب قَالَ قُلُْت ِلسَِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ أَكَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيقُولُ إِذَا َمَضْت: قَاالَ 

  ِعدَّةَ َعلَْيَها وََتَزوَُّج إِنْ َشاَءْت قَالَ نََعْمَواِحَدةٌ بَاِئَنةٌ ، َوالَ 

ُزَهْيرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ َعْن  -٤٠٤٨
َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا ادََّعتِ الْمَْرأَةُ طَالَقَ  اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ

ِة كَلَ فَُنكُولُُه بَِمنْزِلََزْوجَِها فََجاَءْت َعلَى ذَِلَك بَِشاِهِد َعْدلٍ اْسُتْحِلَف زَْوُجَها فَإِنْ َحلََف َبطَلَْت َشَهاَدةُ الشَّاِهِد َوإِنْ َن
  َشاِهٍد آَخَر َوجَاَز طَالَقُُه

دَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َيحَْيى اَألَموِيُّ ، َح -٤٠٤٩
قَالَ سَأَلُْت َعْبدَ اِهللا ْبَن الزَُّبْيرِ َعنِ الرَُّجلِ ُيطَلُِّق اْمرَأََتُه فََيُبنَُّها ، ثُمَّ َيُموُت ِفي ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ 

وَِهَي ِفي ِعدَِّتَها  يَّ ، ثُمَّ َماَتِعدَِّتَها فَقَالَ اْبُن الزَُّبْيرِ طَلََّق َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف اْمرَأََتُه ُتمَاُضَر بِْنَت اَألصَْبغِ الْكَلْبِ
  فََورَّثََها ُعثَْمانُ

َيزِيَد أَْخَبرَنِي اْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن الُْمْسَتامِ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن  -٤٠٥٠
ِقيُت اْبَن الزَُّبْيرِ َوُهَو ُمقْبِلٌ ِمْن قَُعْيِقَعانَ َعلَى بِْرذَْوٍن فَقُلُْت كَْيَف َتَرى ِفي َرُجلٍ ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ لَ

  طَلََّق اْمَرأََتُه ثَالَثًا قَالَ أَمَّا ُعثَْمانُ فََورَّثَهَا

يَسى ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَرْحبِيلَ ِع -٤٠٥١
َت اَألْصَبغِ ِمْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الزُّْهرِيِّ أَنَّ طَلَْحةَ ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْوٍف َحدَّثَُه أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َورَّثَ ُتمَاُضَر بِْن

  كَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ طَلَّقََها َوِهَي آِخُر طَالَِقَها ِفي مََرضِِهْبنِ َعْوٍف َو
 الْحَُبابِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن الَْولِيِد أَُبو ُسلَْيَمانَ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن -٤٠٥٢

َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َوَجدُوا ِفي ِكتَابِ ُعَمَر إِذَا  ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن
  َما َعَبثَ طَلََّق َعْنُه َوِليُُّه َيْعنِي الَْمْجُنونَ

دَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الصَّاغَانِيُّ ، َح -٤٠٥٣
  ْنُه َوِليُُّهَعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ قَالَ َوَجْدَنا ِفي ِكتَابِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو إِذَا َعَبثَ الَْمْجُنونُ بِامْرَأَِتِه طَلََّق َع

لٍَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َحبِيُب ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخ -٤٠٥٤
َر ْبنِ الَْخطَّابِ قَ إِذَا َعَبثَ الَْمْعُتوهُ الَ أَبِي ثَابٍِت َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ قَالَ َوَجْدَنا ِفي ِكَتابِ عَْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َعْن ُعَم

  بِاْمرَأَِتِه أُِمَر َوِليُُّه أَنْ ُيطَلَِّق



  َتاَبَعُه أَُبو ُحذَْيفَةَ َعْن ُسفَْيانَ ِمثْلَُه
  َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ -٤٠٥٥
َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسلََمةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َعْن َيزِيدَ ْبنِ َعْبِد  َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، -٤٠٥٦

تْ إِلَى الَْحيِّ الَِّذي ْنَتَهاِهللا ْبنِ قَُسْيٍط َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ أََبقَْت أََمةٌ ِلَبْعضِ الْعََربِ  فََوقََعْت بَِواِدي الْقَُرى فَا
ْعُد فَاسَْتاقََها َووَلََدَها فَقََضى ُعمَُر أََبقَْت منهِْم فََتَزوََّجَها َرُجلٌ ِمْن بَنِي ُعذَْرةَ فَنَثََرْت لَُه ذَا َبطْنَِها ، ثُمَّ َعثََر َعلَْيَها َسيُِّدَها َب

َوِصيٌف َوِلكُلِّ َوِصيفٍَة َوِصيفَةٌ َوجََعلَ ثََمَن الُْغرَِّة إِذَ لَْم يُوَجْد َعلَى أَْهلِ الْقَُرى  ِللُْعذْرِيِّ بُِغَررِ َولَِدهِ الْغُرَّةُ ِلكُلِّ َوِصيٍف
  ِستَِّني ِديَناًرا أَْو سَْبعِ ِمئَِة ِدرَْهمٍ َوَعلَى أَْهلِ الَْباِدَيِة ِستَّ فََراِئَض

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، -٤٠٥٧
  َعُروَبةَ َعْن َمطَرٍ الَورَّاقِ َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت ِفي الْحََرامِ َيِمٌني َتكَفَُّر

اْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا السَّْهِميُّ ، َحدَّثََنا َسعِيٍد ، َعْن قََتاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا -٤٠٥٨
  َوَعطَاٍء َوطَاُووسٍ َوُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ َوسَِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ أَنَُّهْم قَالُوا ِفي الَْحَرامِ َيِمٌني ُتكَفَُّر

  كتاب الفرائض
َحدَّثَكُْم ُمحَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ  -َوأََنا أَْسَمعُ  -َئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قُرِ -٤٠٥٩

ُص ْبُن ُعَمَر ْبنِ أَبِي الَْعطَّاِف َعْن أَبِي َحدَّثََنا َحفْ -ِقَراَءةً َعلَْيِه ِفي َرَجبٍ َسَنةَ إِْحَدى َوثَالَِثَني َوِمئََتْينِ  -أَُبو َعْبِد اهللاِ 
وُه النَّاَس فَإِنَُّه نِْصفُ الزَِّناِد َعنِ اَألعَْرجِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َتَعلَُّموا الْفَرَاِئَض َوَعلُِّم

  َزُع ِمْن أُمَِّتيالِْعلْمِ َوُهَو يُْنَسى َوُهَو أَوَّلُ َشْيٍء ُيْنَت

ْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن زَِيادِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َع -٤٠٦٠
ِخيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو الَْعاصِ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه ْبنِ أَْنُعمٍ الَْمَعاِفرِيُّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ التَُّنو

  ةٌوسلم قَالَ الِْعلُْم ثَالَثَةٌ َوَما سَِوى ذَِلَك فَُهَو فَْضلٌ آَيةٌ ُمْحكََمةٌ أَْو ُسنَّةٌ قَاِئَمةٌ أَْو فَرِيَضةٌ َعاِدلَ

نِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْب -٤٠٦١
أُنْزِلَْت سُوَرةُ لَهِيَعةَ َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َبْعَد َما 

  نَِّساِء َوفََرَض ِفيَها الْفََراِئَض َيقُولُ الَ حَْبَس بَْعَد ُسوَرةِ النَِّساِءال
 ُموَسى الصََّدِفيُّ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ْبنِ -٤٠٦٢

الَ قَالَ ا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن أَِخيِه عِيَسى ْبنِ لَهِيَعةَ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَبِِمْصَر ، َحدَّثََن
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َحْبَس َعْن فََراِئضِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

  أَِخيِه َوُهَما َضِعيفَاِن لَْم ُيْسنِْدُه غَْيُر اْبنِ لَهِيَعةَ َعْن

ي إِْسحَاَق َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْحرُِز ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَبِ -٤٠٦٣
  ُمُنَها ُتُسعًاالَْحارِِث َعْن َعِليٍّ ِفي اْبَنَتْينِ وَأََبَوْينِ َواْمَرأٍَة قَالَ صَاَر ثُ

َحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد َوكِيلُ أَبِي َصْخَرةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا الْ -٤٠٦٤
دَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبنُ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن رَاِشٍد َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َح



َرةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى الَْجْعِد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن رَاِشِد ْبنِ شْجَرةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْي
ْم َعلَى َمْن َترِثُ ِملَّةٌ ِملَّةً ، َوالَ َتجُوُز شََهاَدةُ أَْهلِ ِملٍَّة َعلَى ِملٍَّة إِالَّ أُمَِّتي فَإِنَُّهْم َتجُوُز َشَهاَدتُُه اهللا عليه وسلم قَالَ الَ

  ِسَواُهْم
  ُر ْبُن رَاِشٍد لَْيَس بِالْقَوِيِّلَفْظُ اْبنِ َعيَّاشٍ إِالَّ أَنَُّه قَالَ ِفي َحدِيِثِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَْحِسُب َشكَّ ُعَمُر َوُعَم

 أَْخبََرنِي اْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي ُيوُنُس قَالَ -٤٠٦٥
َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ يَرِثُ ِشَهابٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ 

  الْكَاِفُر الُْمْسِلَم ، َوالَ َيرِثُ الُْمْسِلُم الْكَافَِر

ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا -٤٠٦٦
ْحتَ َناقَِة َرسُولِ اِهللا صلى الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ قَالَ َحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن أَبِي سَِعيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ إِنِّي لََت

قُولُ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَعْطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه ، فَالَ َوِصيَّةَ لَِوارِثٍ اهللا عليه وسلم َيسِيلُ َعلَيَّ لَُغاُمَها فََسِمْعُتُه َي
فََعلَْيِه لَْعَنةُ وَاِليِه فََمْن فََعلَ ذَِلَك َوالَْولَُد ِللْفَِراشِ َوِللَْعاِهرِ الَْحَجرُ الَ َيدَِّعَينَّ َرُجلٌ إِلَى غَْيرِ أَبِيِه ، َوالَ َيْنتَِمي إِلَى غَْيرِ َم
ا َرسُولَ اِهللا قَالَ ذَاكَ أَفَْضلُ أَْموَاِلَنا اِهللا ُمتََتابَِعةً الَ ُتْنِفُق اْمرَأَةٌ ِمْن َمالِ َزْوجَِها َشيْئًا إِالَّ بِإِذْنِِه فَقَالَ َرُجلٌ ، َوالَ الطََّعاَم َي

  َمقِْضيٌّ وَالزَِّعيَم غَارٌِم ، ثُمَّ قَالَ أَالَ إِنَّ الَْعارَِيةَ ُمَؤدَّاةٌ َوالدَّْيَن

َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن يَزِيدَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزَْيٍد أَْخَبرَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا -٤٠٦٧
السَّاِحلِ قال َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة قَالَ إِنِّي لََتْحَت َناقَِة َرُسولِ اهللاِ ْبنِ َجابِرٍ َحدَّثَنِي َسِعيدُ ْبُن أَبِي َسِعيدٍ شَْيٌخ بِ

  صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََر َنْحوَُه
  باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

ُمحَمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيزِيَد الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا  -٤٠٦٨
وا الَْمالَ بِالْفَرَاِئضِ َزْمَعةُ ْبُن صَاِلحٍ َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَلِْحقُ

  رٍفََما َتَركَْت فََألوْلَى ذَكَ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ وَأَُبو ِعيَسى ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ قَطَنٍ ، قَاالَ  -٤٠٦٩
َحدَّثََنا َعْبدُ : ُن َمْسُعودٍ الَْعَجِميُّ ، قَاالَ أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ عَْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب

وسلم اقِْسمُوا الْمَالَ  الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر َعنِ اْبنِ طَاُووسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه
  ُض فََألوْلَى َرُجلٍ ذَكَرٍَبْيَن أَْهلِ الْفََراِئضِ فََما َتَركَِت الْفَرَاِئ

  َوقَالَ أَُبو َشْيَبةَ اقِْسمُوا الْمَِرياثَ َبْيَن أَْهلِ الْفََراِئضِ َعلَى ِكَتابِ اِهللا
هَالِ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبنُ ِمْنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْ -٤٠٧٠

ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ طَاُووسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُس
  ذَكَرٍ وسلم أَلِْحقُوا الْفَرَاِئَض بِأَْهِلَها فََما َتَركَْت فَألَْولَى َرُجلٍ



ْيمٍ َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي ُنَع -٤٠٧١
َحدَّثََنا ُوهَْيٌب ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن طَاُووسٍ َعْن : االَ ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعَدانَ ، َحدَّثََنا ُشعَيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمْسِلٌم ، قَ

  فَُهَو َألوْلَى َرُجلٍ ذَكَرٍ أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَلِْحقُوا الْفََراِئَض بِأَْهِلَها فََما َبِقَي مِْنَها

 َباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الصََّمِد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن ُيوُسَف السَّمِْتيَُّحدَّثََنا َعْبُد الْ -٤٠٧٢
صلى اهللا عليه هللاِ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن زَِياِد ْبنِ سَْعٍد َسِمَع اْبَن طَاُووسٍ قَالَ َسِمْعُت طَاُووًسا قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ قَالَ َرُسولُ ا

  وسلم أَلِْحقُوا الْمَالَ بِالْفََراِئضِ فََما َتَركَْت فَألَْولَى ذَكَرٍ
َشاُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِه -٤٠٧٣

 صلى انُ ْبَن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُحَجْيرٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللاَحدَّثََنا َمْرَو
  اهللا عليه وسلم أَلِْحقُوا الَْمالَ بِالْفََراِئضِ فََما أَْبقَْت فََألوْلَى َرِحمٍ ذَكَرٍ

َجْعفَرٍ الَْمِطريِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٤٠٧٤
نِ َعْمرٍو أَنَّ اهللاِ ْبَحدَّثََنا َحَسُن ْبُن صَاِلحٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ أَْخَبرَنِي أَبِي َعْن َجدِّي َعْبدِ 

ِمْن ِدَيةِ َزْوجَِها َومَاِلهِ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ فَقَالَ الَ َيَتوَاَرثُ أَْهلُ ِملََّتْينِ وَالَْمْرأَةُ َترِثُ 
ْمًدا فَإِنْ قََتلَ أََحُدُهَما َصاِحَبُه َعْمًدا لَْم يَرِثْ ِمْن ِدَيِتِه َوَماِلهِ َوُهَو َيرِثُ ِمْن ِدَيتَِها َوَماِلَها َما لَْم يَقُْتلْ أََحُدُهَما صَاِحَبُه َع

  َشْيئًا َوإِنْ قََتلَ صَاِحَبُه خَطًَا َورِثَ ِمْن َماِلِه وَلَم يَرِثْ ِمْن ِدَيتِِه

ى ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْي -٤٠٧٥
  َصاِلحٍ بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه

  ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيٍد الطَّائِِفيُّ ِثقَةٌ

َبرَنِي ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن َداُوَد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخ -٤٠٧٦
   اَألْموَاِتأَبِي ِهْنٍد َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ أَنَُّه كَانَ الَ ُيَورِّثُ َميًِّتا ِمْن َميٍِّت َوُيَورِّثُ اَألحَْياَء ِمَن

لَ قُسَِّمْت َموَارِيثُ أَْصَحابِ الَْحرَِّة فَُورِّثَ اَألْحَياُء ِمَن اَألمَْواتِ َوأَْخبََرنِي سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي الزَِّناِد قَا -٤٠٧٧
  َولَْم يَُورِِّث اَألمَْواُت ِمَن اَألمَْواِت

نَّ أُمَّ كُلْثُومٍ َوابَْنَها َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َبْحٌر ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخبََرنِي عَْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ أَ -٤٠٧٨
  زَْيَد ْبَن ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ َهلَكَا ِفي َساَعٍة َواِحَدٍة لَْم ُيْدَر أَيَُّهَما َهلََك قَْبلُ فَلَْم َيتََواَرثَا

ِقيُّ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدٍ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْوَر -٤٠٧٩
ْوًما َوقََع َعلَْيهِْم َبْيٌت فَُورِّثَ َزكَرِيَّا ْبُن إِْسحَاَق َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن أَبِي الِْمنَْهالِ َعْن إِيَاسِ ْبنِ َعْبٍد َولَهُ ُصْحَبةٌ أَنَّ قَ

  َبْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ
لِ َعْن إِيَاسِ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَدَوْيِه ، َحدَّثََنا َمْحُمودُ ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْمرٍو َعْن أَبِي الِْمنَْهاَحدَّ -٤٠٨٠

  ْبنِ َعْبٍد أَنَُّه ُسِئلَ َعْن َبْيٍت َسقَطَ َعلَى نَاسٍ فََماتُوا فَقَالَ يَُورَّثُ بَْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ
ْخبََرنِي ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَ -٤٠٨١



الَ الَ َيرِثُ الُْمسِْلُم النَّصَْرانِيَّ إِالَّ َعْمرٍو َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَ
  أَنْ َيكُونَ َعْبَدُه أَْو أََمتَُه

َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ وَأَُبو اَألْزَهرِ ، قَاالَ  -٤٠٨٢
َنرِثُُهْم إِالَّ أَنْ َيكُونَ َعْبدَ  جَُرْيجٍ أَخَْبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ َعْن جَابِرٍ قَالَ الَ َيرِثُ الَْيهُوِديُّ ، َوالَ النَّْصرَانِيُّ الُْمْسِلَم َو الَ اْبُن

  الرَُّجلِ أَْو أََمتَُه
  َمْوقُوٌف َوُهَو الَْمْحفُوظُ

ِد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ ِمْهَرانَ السَّوَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْصرِ الْفَِقيُه إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ -٤٠٨٣
ِكتَابِ ، َوالَ  أَْهلَ الَْمْيُموٍن ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَْشَعثَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َجابِرٍ َرفََعُه قَالَ الَ نَرِثُ

  َيرَِّثُونا إِالَّ أَنْ يَرِثَ الرَُّجلُ َعْبَدهُ أَْو أََمَتُه وََتِحلُّ لََنا نَِساؤُُهْم ، َوالَ َتِحلُّ لَُهمْ نَِساُؤنَا

دُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَْتحِ الْقَالَنِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤٠٨٤
ْهلُ ِملََّتْينِ َشتَّى ُعثَْمانَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َيَتوَاَرثُ أَ

َها َومَاِلِه َوُهَو َيرِثُ ِمْن َعقِْلَها َوَماِلَها إِالَّ أَنْ َيقُْتلَ أََحُدُهَما صَاِحَبُه َعْمًدا ُمْخَتِلفََتْينِ قَالَ وَالَْمرْأَةُ تَرِثُ ِمْن َعقْلِ َزْوجِ
  ِه شَْيئًاوَلَْم يَرِثْ ِمْن ِدَيِت فَإِنْ ُهَو قََتلَُه َعْمًدا لَْم َيرِثْ ِمْن َماِلِه ، َوالَ ِمْن ِدَيِتِه َشْيئًا فَإِنْ قُِتلَ خَطًَا ُورِّثَ ِمْن َماِلِه

َحدَّثََنا َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَيْرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَْتحِ الْقَالَنِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ،  -٤٠٨٥
  يِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهَعْن أَبِيِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِ

ْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َع -٤٠٨٦
ِد اِهللا الشَُّعيِْثيُّ َعْن ُزفََر ْبنِ َوِثيَمةَ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْب

  صلى اهللا عليه وسلم كََتَب إِلَى الضَّحَّاِك ْبنِ ُسفَْيانَ أَنْ ُيَورِّثَ امَْرأَةَ أَْشَيمَ الضِّبَابِيِّ ِمْن ِدَيتِِه
، إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٤٠٨٧

ْبَن ُجَزيٍّ أَْو َحَزٍن َشكَّ الصُّورِيُّ ةَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الشَُّعيِْثيُّ َعْن ُزفََر ْبنِ َوِثيَمةَ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ ُزَراَر
  ِمثْلَُه قَالَ ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كََتَب إِلَى الضَّحَّاكِ ْبنِ ُسفَْيانَ أَنْ يَُورِّثَ -

  اَرةَ ْبنِ جَُزيٍّ َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ حنوهَوَرَواهُ ُزَهْيُر ْبُن ُهنَْيٍد َعنِ الشُّعَْيِثيِّ َعْن َمكْحُولٍ َعْن ُزَر

دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ الَْحْضَرِميُّ ، َح -٤٠٨٨
  ْن َماِلٍك َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ قَْتلُ أَشَْيَم َخطًَاُعَمَر ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك َع

أَْخبََرَنا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ  -٤٠٨٩
 بِقََضاِء ْبَن ُمسِْلمٍ أَْخَبَرُه َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَاَم فَسَأَلَ َهلْ ِعْنَد أََحٍد ِعلٌْم َسِعيٍد أَنَّ ُمَحمََّد

ا ِعْنِدي ِمْن ذَِلَك ِعلْمٌ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِمريَاِث الَْمْرأَِة ِمْن َعقْلِ زَْوجَِها فَقَالَ الضَّحَّاُك ْبُن ُسفَْيانَ أََن
  جَِها أَشَْيَمقَْد كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كََتَب إِلَيَْنا أَنْ ُنَورِّثَ امَْرأَةَ أَشَْيَم الضِّبَابِيِّ ِمْن َعقْلِ زَْو



إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َواْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن -٤٠٩٠
ُهْم َيْعِقلُونَ َعْنُه فََهلْ َسِمعَ ُجرَْيجٍ َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر قَالَ َما أََرى الدَِّيةَ إِالَّ ِللَْعَصَبةِ َألنَّ

ولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه َوقَالَ فَأََخذَ بِذَِلَك ُعَمُر زاَد اْبُن ُجرَْيجٍ َوكَانَ قَْتلُُه أََحٌد ِمْنكُْم ِمْن َرُس
  َخطًَا

ُجرَْيجٍ قَالَ اْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْجَرَّاحِ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ  -٤٠٩١
ْن ِدَيِة زَْوجَِها َشْيئًا َحتَّى قَالَ ِشَهابٍ َحدَّثَنِي َسِعيدُ ْبُن الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر كَانَ َيقُولُ الدَِّيةُ ِللَْعاِقلَِة ، َوالَ تَرِثُ الْمَْرأَةُ ِم

  وسلم ِمثْلَه الضَّحَّاُك ْبُن ُسفَْيانَ كََتَب إِلَيَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه

ِد ْبنِ سَاِلمٍ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َعْن ُمَحمَّ -٤٠٩٢
  فَيَرِثُ ِمْنَها كُلُّ َوارٍِثَعاِمرٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ الدَِّيةُ تُقَسَُّم َعلَى فَرَاِئضِ اِهللا 

ُن الْمُفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد ْبُن الْمِقَْدامِ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْب -٤٠٩٣
اِهللا قَالَ خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم حَتَّى جِئَْنا  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد

ا فَقََعْدَنا َتْحَتُه َبْيَن َنْخلٍ اْمَرأَةً بِاَألْسوَاِف َوِهَي َجدَّةُ خَارَِجةَ ْبنِ زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت فَُزرَْناَها ذَِلَك الَْيْوَم فََرَشْت لََنا صَْوًر
ا َرسُولَ اِهللا َهاَتاِن ْبَنَتا َشاةً َوَعلَّقَْت لََنا ِقْرَبةً ِمْن َماٍء فََبْيَنَما َنْحُن نََتَحدَّثُ َجاَءِت اْمَرأَةٌ بِاْبَنَتْينِ لََها فَقَالَْت َيَوذََبَحْت لََنا 

اَء َعمُُّهَما َمالَُهَما َوِمريَاثَُهَما كُلَُّه فَلَْم َيَدعْ لَُهَما ثَابِتِ ْبنِ قَْيسٍ أَْو قَالَتْ َسْعِد ْبنِ الرَّبِيعِ قُِتلَ مََعَك َيْوَم أُُحٍد َوقَِد اْسَتفَ
ي اللَُّه ِفي ذَِلَك فََنَزلَتْ ُسوَرةُ َماالً إِالَّ أََخذَُه فََما َتَرى َيا َرسُولَ اِهللا فََواللَِّه َما تُْنكََحاِن أََبًدا إِالَّ وَلَُهَما َمالٌ فَقَالَ يَقِْض

إِلَى آِخرِ اآلَيةَ فَقَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا } ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالَدِكُْم ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ األُْنثََيْينِ{ا النَِّساِء َوِفيَه
  َن َوَما َبِقَي فَلََكعليه وسلم اْدُعوا ِلَي الْمَْرأَةَ َوَصاِحَبَها فَقَالَ ِلَعمِّهَِما أَْعِطهَِما الثُّلُثَْينِ َوأَْعِط أُمَُّهَما الثُُّم

نِيِّ ْبُن رِفَاَعةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن الْفََرجِ أَُبو الزِّْنبَاعِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْغ -٤٠٩٤
فَضَّلِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَمانَ اَألعَْوُر ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْم

  عليه وسلم َجَعلَ ِللَْمرْأَِة الثُُّمَن َوِلالْبَنَتْينِ الثُّلُثَْينِ َوَما بَِقَي فَِلَألخِ ِلَألبِ َواألُمِّ

، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َسالَّمٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ -٤٠٩٥
صلى  بِيعِ إِلَى َرُسولِ اِهللاَحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا فُرَاُت ْبُن َسلَْمانَ َعنِ اْبنِ َعِقيلٍ َعْن َجابِرٍ قَالَ َجاَءِت امَْرأَةُ سَْعِد ْبنِ الرَّ

َعمِّهَِما أَْعِط َهاَتْينِ اهللا عليه وسلم فَقَالَْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ َسْعًدا قُِتلَ َمَعَك َشهِيًدا فَذَكََر الَْحِديثَ َوقَالَ فَأَْرَسلَ إِلَى 
  الثُّلُثَْينِ وَالَْمرْأَةَ الثُُّمَن َولََك َما َبِقَي

ورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ أَخَْبرَنِي َداُودُ ْبُن قَْيسٍ َويَزِيُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُب -٤٠٩٦
يعِ قَالَْت َيا َرُسولَ  ْبنِ الرَّبِِعَياضٍ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعْن جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ اْمَرأَةَ َسْعِد

َساُء َعلَى أَْموَاِلهِنَّ فَلَْم ُيجِْبَها اِهللا إِنَّ َسْعًدا َهلََك َوَتَركَ ابَْنَتْينِ َوأَخَاُه فََعَمَد أَُخوُه فَقََبَض َما َتَركَ َسْعٌد وَإِنََّما تُْنكَحُ النِّ
لَ اِهللا اْبَنَتا سَْعٍد فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اْدُع ِلي أََخاهُ ِفي َمْجِلِسَها ذَِلَك ، ثُمَّ َجاَءْتُه فَقَالَْت َيا َرسُو

  فََجاَء فَقَالَ اْدفَْع إِلَى ابَْنَتْيِه الثُّلُثَْينِ َوإِلَى امَْرأَِتهِ الثُُّمَن وَلََك َما َبِقَي
َحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك ْبنِ َزْنجََوْيِه ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ َحدَّثَكُْم ُم -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرَِئ َعلَى اْبنِ َصاِعدٍ  -٤٠٩٧

  ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي قَْيسٍ َعْن ُهَزْيلِ ْبنِ ُشَرْحبِيلَ قَالَ



ْن بِْنٍت َوبِْنِت اْبنٍ وَأُْخٍت َألبٍ َوأُمٍّ فَقَاالَ ِللبْنِت النِّْصفُ أََتى َرُجلٌ أََبا ُموَسى اَألْشَعرِيَّ َوَسلَْمانَ ْبَن َربِيَعةَ فَسَأَلَُهَما َع
ي لَُه فَأَْخبََرُه بَِما قَاالَ قَالَ وَلَكِنِّي أَقِْضَوِلُألْخِت َما بَِقَي َوقَاالَ اْنطَِلْق إِلَى َعْبدِ اِهللا فَاْسأَلُْه فَإِنَّهُ َسُيتَابُِعَنا فَأََتى َعْبَد اِهللا فَسَأَ

  نِ وَِلُألْخِت َما َبِقَيِفيَها كََما قََضى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم النِّْصُف ِلالْبَنِة َوالِْبَنِة اِالْبنِ السُُّدُس َتكِْملَةَ الثُّلُثَْي
ْحَمنِ الَْجْرَجرَاِئيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع أَْخبََرنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد الرَّ -٤٠٩٨

  ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي قَْيسٍ األَْوِديِّ بِإِْسَناِدِه َنْحوَُه

ُسفَْيانُ َعْن َحدَّثَكُمُ اْبُن َزْنجََوْيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا  -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرَِئ َعلَى اْبنِ َصاِعدٍ  -٤٠٩٩
  أَبِي قَْيسٍ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه

َحدَّثَكُْم َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ  -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرَِئ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  - ٤١٠٠/١
ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَرَْوانَ َعنِ الْهَُزْيلِ ْبنِ ُشَرْحبِيلَ أَنَّ أََبا ُموَسى اَألْشَعرِيَّ ُسِئلَ ْبُن َسلََمةَ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َع

قَالَ إِنَّ اْبنَ ْخِت ِلَألبِ َواُألمِّ َوَعْن َرُجلٍ تََرَك اْبَنَتُه َوبِْنتَ اْبنِِه َوأُْخَتهُ َألبِيِه َوأُمَُّه فَقَالَ ِلالْبَنةِ النِّْصُف َوَما بَِقَي فَِلُأل
ٍد كَْيَف أَقُولُ َوقَْد َمْسُعوٍد َسَيقُولُ ِمثْلَ َما قُلُْت فََسأَلُوا اْبَن َمْسعُوٍد َوأَْخَبُروُه بَِما قَالَ أَُبو ُموَسى فَقَالَ اْبُن َمْسُعو

ْبنِ السُُّدُس َتكِْملَةَ الثُّلُثَْينِ َوَما َبِقَي فَِلُألْختِ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يَقُولُ ِلالْبَنِة النِّْصُف َوِالْبَنِة اِال
  ِمَن اَألبِ وَاُألمِّ

َحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد أَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ الُْمحَارِبِيُّ َعْن ُم - ٤١٠٠/٢
كََت َوُهوَ يُك ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َنِمرٍ قَالَ سُِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن ِمَرياِث الَْعمَِّة َوالَْخالَِة فََسَحدَّثَنِي َشرِ

  َراِكٌب فَسَاَر ُهَنيَّةً فَقَالَ َحدَّثَنِي جِْبرِيلُ أَنْ الَ ِمَرياثَ لَُهمَا
ي الثَّقَِفيُّ َوغَْيُرُه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َوَرَواُه َمسَْعَدةُ ْبُن الَْيَسَع َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِ َوكَذَِلَك َروَاُه َعْبُد الْوَهَّابِ

  َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َووَِهَم ِفيِه َواألَوَّلُ أََصحُّ َوَحِديثُ َمسَْعَدةَ يَأِْتي بَْعَد َهذَا

مٍَّد َعْن مَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا الدََّراَوْرِديِّ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحَحدَّثََنا ُمَح -٤١٠١
فَلَْم ُيْدرَ أَيُُّهَما َهلََك قَْبلُ فَلَْم َترِثُْه َولَمْ  أَبِيِه أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِْنَت َعِليٍّ َواْبنََها زَْيًدا َوقََعا ِفي َيْومٍ وَاِحٍد وَالَْتقَتِ الصَّاِئحََتاِن

  َيرِثَْها َوأَنَّ أَْهلَ ِصفَِّني لَْم َيتََواَرثُوا َوأَنَّ أَْهلَ الَْحرَّةِ لَْم َيَتوَاَرثُوا

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َهانٍِئ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، -٤١٠٢
ا ِلألُْنثَى َيخُْرُج ِمْن ُسرَِّتهِ ُعَمُر ْبُن َبِشريٍ قَالَ سُِئلَ َعاِمٌر َعْن َمْولُوٍد لَْيسَ بِذَكَرٍ ، َوالَ أُْنثَى لَْيَس لَُه َما لِلذَّكَرِ ، َوالَ َم

  اِئِط فَُسِئلَ َعاِمٌر َعْن ِمَرياِثِه فَقَالَ َعاِمٌر نِْصُف َحظِّ الذَّكَرِ وَنِْصُف َحظِّ اُألنْثَىكََهْيئَِة الَْبْولِ وَالَْغ
نُ َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْب: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَأَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، قَاالَ  -٤١٠٣

 صلى اهللا عليه ُحْمَرانَ َعْن َعْوٍف َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َجابِرٍ الَْهَجرِيِّ قَالَ قَالَ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َمْسُعوٍد قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا
وا الِْعلَْم َوَعلُِّموُه النَّاَس فَإِنِّي اْمُرؤٌ وسلم َتَعلَُّموا الْقُْرآنَ َوَعلُِّموُه النَّاَس َوَتَعلَُّموا الْفََراِئَض َوَعلُِّموَها النَّاَس َوَتَعلَُّم

  َيفِْصلُ َبْيَنُهمَا َمقُْبوٌض َوإِنَّ الِْعلَْم َسُيقَْبُض َوَتظَْهُر الِْفَتُن حَتَّى َيْخَتِلَف اِالثَْناِن ِفي الْفَرِيَضةِ الَ َيجَِداِن َمْن
ُن َبكْرٍ َعْن َعْوٍف َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َجابِرٍ َعْن أَبِي اَألْحَوصِ َعْن َعْبِد اِهللا َعنِ َتاَبَعُه َجَماَعةٌ َعْن َعْوٍف َوَرَواُه الُْمثَنَّى ْب

  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِهذَا َوقَالَ الْفَْضلُ ْبُن دَلَْهمٍ َعْن َعْوٍف َعْن َشْهرٍ َعْن أَبِي ُهَريْرَةَ



نِ ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ قَالَ قََرأُْت َعلَى إِْبَراِهيَم ْبنِ يُوُسفَ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْب -٤١٠٤
سلم قَالَ  صلى اهللا عليه والْبَلِْخيِّ ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن َشرِيٍك أَْخَبرََنا َزكَرِيَّا َعْن َعِطيَّةَ َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ َرسُولَ اِهللا

ُموُه النَّاَس فَإِنِّي اْمُرٌؤ َمقُْبوضٌ َتَعلَُّموا الِْعلَْم َوَعلُِّموُه النَّاَس َوَتَعلَُّموا الْفَرَاِئَض َوَعلُِّموَها النَّاَس َوَتَعلَُّموا الْقُْرآنَ َوَعلِّ
  ِفي فَرِيَضٍة ، فَالَ َيجِدَاِن أََحًدا يَفِْصلُ َبْيَنُهمَا َوإِنَّ الِْعلْمَ َسُيقَْبُض َوَتظَْهرُ الِْفَتُن َحتَّى َيْخَتِلَف اِالثَْناِن

تَّابٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ زَْيٍد الِْحنَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َداُودَ ْبنِ أَبِي َع -٤١٠٥
، َحدَّثََنا َضْمَرةُ َعْن َسعِد ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ قُلُْت ِلُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ أَرَأَْيَت لَْو وُلِّيَت الْقََضاءَ  ْبُن أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّمِْليُّ

  بِفَرَاِئَض َمْن كُْنَت تَأُْخذُ قَالَ بِفََراِئضِ زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت
ا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن َيْحَيى ْبنِ طَلَْحةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََن -٤١٠٦

ثَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه التَّيِْميُّ َعنِ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َراِفعٍ َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ يَزِيَد قَالَ قَِدَم َعلَْيَنا ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ِحنيَ َبَع
  لم فَقَسَم ِفيَنا فَأَْعطَى الْبِْنَت النِّْصَف وَاُألْخَت النِّْصَف وَلَْم يَُورِِّث الَْعَصَبةَ َشيْئًاوس

بٍ َد ْبنِ أَبِي حَبِيَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َبْحٌر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َعْن َيزِي -٤١٠٧
  ُألْخَت َما َبِقَيَعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ أَعْطَى الْبِْنَت النِّْصَف َوأَْعطَى ا

لْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ا -٤١٠٨
ي َحدَّثََنا أَُبو َحسَّانَ اَألعَْرُج َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ َيزِيَد الْكُوِفيِّ أَنَّ ُمَعاذَ ْبَن جََبلٍ أُِتَي بِالَْيَمنِ ِف: َحدَّثَنِي أَبِي َعْن قََتاَدةَ ، قَالَ 
  ْخَتُه فَأَْعطَى اْبَنَتهُ النِّْصَف وَأُْخَتُه النِّْصَف َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحيٌّ َبْيَن أَظُْهرِِهْمِمَرياِث َرُجلٍ َتَرَك اْبَنَتُه َوأُ

رِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيدُ َمنْقََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد الْ -٤١٠٩
َي َوَتَركَ اْبَنَتُه َواْبَنةَ َحْمَزةَ ْبُن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن قََتاَدةَ َعْن َجابِرِ ْبنِ زَْيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َموْلًى ِلَحْمَزةَ ُتوُفِّ

  ِالْبَنِة َحمَْزةَ النِّْصَففَأَْعطَى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ابَْنَتُه النِّْصَف َو
  َهكَذَا َحدَّثََناُه ِمْن أَْصِلِه بَِهذَا اِإلسَْناِد

ٌم ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َهمَّا -٤١١٠
ِمريَاِثِه  َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ ابْنِي َماَت فََما ِلي ِمْن الَْحَسنِ

  ُس اآلَخُر طُْعمَةًقَالَ لََك السُُّدُس فَلَمَّا أَْدَبَر َدَعاُه فَقَالَ لََك ُسُدٌس آَخُر فَلَمَّا أَْدَبَر َدَعاُه فَقَالَ لَكَ السُُّد

دَّثََنا َوِكيٌع َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعمَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْجْرَجرَاِئيُّ ، َح -٤١١١
َحكِيمِ ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ حَُنْيٍف َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ  ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َعيَّاشٍ َعْن َحِكيمِ ْبنِ

الَْجرَّاحِ إِلَى ُعَمَر فَكََتبَ  ُحَنْيٍف قَالَ رُِمَى َرُجلٌ بِسَْهمٍ فَقََتلَُه َولَْيَس لَُه َوارِثٌ إِالَّ َخالٌ فَكََتَب ِفي ذَِلَك أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن
  يَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اللَُّه َوَرُسولُُه َموْلَى َمْن الَ َمْولَى لَُه َوالْخَالُ َوارِثُ َمْن الَ َوارِثَ لَُهُعَمُر أَنَّ النَّبِ
ثََنا أَُبو عَاِصمٍ َحدَّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ أَُبو َزاِئَدةَ ، -٤١١٢

اللَُّه َمْولَى َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن طَاُووسٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َمْن الَ َمْولَى لَُه وَالَْخالُ وَارِثُ َمْن الَ وَارِثَ لَُه



لنَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ فَارِسٍ َوأَْحَمدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َصْخرٍ وَأَُبو أَُميَّةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ا -٤١١٣
قَالَ َرُسولُ  ةَ قَالَْتالطَّْرُسوِسيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن طَاُووسٍ َعْن َعاِئَش

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اللَُّه َموْلَى َمْن الَ َمْولَى لَُه َوالْخَالُ َوارِثُ َمْن الَ َوارِثَ لَُه
وسٍ َعْن طَاُو قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوَحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َمرَّةً أُْخَرى َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن -٤١١٤

  َعاِئَشةَ قَالَتْ اللَُّه َوَرُسولُُه َموْلَى َمْن الَ َمْولَى لَُه َوالْخَالُ َوارِثُ َمْن الَ َوارِثَ لَُه
وسلم  لى اهللا عليهفَِقيلَ ألَبِي َعاِصمٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََسكََت فَقَالَ لَهُ الشَّاذَكُونِيُّ َحدِّثَْنا َعنِ النَّبِيِّ ص

  فََسكََت
  َحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َمْوقُوفًا -٤١١٥
ْبُن َزْيٍد َعْن ُبَدْيلِ اُد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا لَْيثُ ْبُن َحمَّاٍد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َحمَّ -٤١١٦

أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه  ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ َعْن َراِشِد ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيِّ َعنِ الِْمقَْدامِ
فَِلَوَرثَِتِه َوَمْن َتَرَك َدْيًنا أَوْ َضَياًعا فَإِلَيَّ أَقِْضي دَْيَنُه َوأَفُكُّ َعانَِيِه  وسلم قَالَ أََنا أَْولَى بِكُلِّ ُمْؤِمنٍ ِمْن َنفِْسِه َمْن َتَرَك مَاالً
  َوالَْخالُ َوارِثُ َمْن الَ َوارِثَ لَُه يَقِْضي َدْيَنُه َويَفُكُّ َعانِيَِه

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الْقَوَارِيرِيُّ وَإِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، قَاالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، قَالَ  -٤١١٧
  َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد بَِهذَا اِإلْسَناِد قَالَ إِْسحَاُق َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كْرَِب

ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبرََنا اْبُن ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ  -٤١١٨
   َوارِثَ لَُه َمْوقُوٌفَعْمُرو ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن طَاُووسٍ قَالَ قَالَْت َعاِئَشةُ اللَُّه َموْلَى َمْن الَ َمْولَى لَُه َوالْخَالُ َوارِثُ َمْن الَ

  َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا الُْجْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ بِإِْسنَاِدِه ِمثْلَُه َمْوقُوفًا َحدَّثََنا اْبُن -٤١١٩

نِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َحدَّثََنا النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألزَْهرِ ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، َحدَّثََنا اْبنِ ُجرَْيجٍ َعنِ الَْحَسنِ ْب -٤١٢٠
  اُووسٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَِت اللَُّه َوَرُسولُُه ِمثْلَُهطَ

  قَالَ النَّْيسَاُبورِيُّ أَخْطَأَ ِفيِه َرْوٌح وَالصََّواُب َعْمُرو ْبُن ُمْسِلمٍ
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َو -٤١٢١

َبيَْرةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الْجَُنْيِد ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا شَرِيٌك َعْن لَْيٍث َعْن أَبِي ُه
  ارِثٌَرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْخالُ َو

َعْن لَْيٍث َعْن  َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَماَرةَ ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك -٤١٢٢
  َوارِثٌُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْخالُ 

دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َح -٤١٢٣
  َوبِْنِت أُْخٍت الَْمالُ َبْيَنُهَما نِْصفَاِن َواِقٍد َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِبَْراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا ِفي بِْنِت بِْنٍت

  الصَّوَاُب ِمْن قَْولِ َعلْقََمةَ

  إخوة األب واألم وأخوة األب
يٌع َوَعْبَدةُ َألْحَمُر َوَوِكَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ زَكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد ا -٤١٢٤



ْبلَ الدَّْينِ َوقََضى ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ قَالَ إنْهْم َيقْرؤُُونَ الَْوِصيَّةَ قَ
  مِّ َيتََواَرثُونَ ُدونَ بَنِي الَْعالَِّتَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ الدَّْيَن قَْبلَ الَْوِصيَِّة َوأَْعَيانُ َبنِي اُأل

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبَراِء ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد  -٤١٢٥
ِفي َبنِي َعمٍّ أََحدُُهْم أٌَخ ُألمٍّ فَِقيلَ ِلَعِليٍّ إِنَّ اْبَن َمْسُعودٍ أَْعطَى اَألَخ ِمَن اُألمِّ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ الْحَارِِث أَنَّ َعِليا أُِتَي 

ْيُتُه السُُّدَس ، ثُمَّ ْو كُْنُت أََنا َألْعطَالَْمالَ كُلَُّه ُدوَنُهْم لِقَرَاَبِتِه فَقَالَ َعِليٌّ يَْرَحُم اللَُّه َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد إِنْ كَانَ لَفَِقيًها لَ
  أَْشرَكُْت َبْينَُهْم ِفيَما َبِقَي

ُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمرٍ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاٍد الطِّْهرَانِيُّ أَخَْبَرَنا عَْب -٤١٢٦
ْهبِ ْبنِ ُمَنبٍِّه َعْن َمْسُعوِد ْبنِ الَْحكَمِ الثَّقَِفيِّ قَالَ أُِتَي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ِفي امَْرأٍَة َتَركَتْ ِسَماِك ْبنِ الْفَْضلِ َعْن َو

ِة ِلُألمِّ َواَألبِ بِالثُّلُِث فَقَالَ لَهُ اِإلْخَو َزْوَجَها َوأُمََّها وَإِْخوََتَها ُألمَِّها َوإِخَْوَتَها َألبِيَها َوأُمَِّها فََشرََّك َبْيَن اِإلْخَوةِ ِلُألمِّ وََبْيَن
  قََضْيَنا الَْيوَْم َرُجلٌ إِنََّك لَْم ُتَشرِّْك َبيَْنُهْم َعاَم كَذَا وَكَذَا قَالَ فَِتلَْك َعلَى َما قََضْيَنا َيْوَمِئٍذ وََهِذِه َعلَى َما

  ْد ِفي َسفَْرِتي َهِذِه غَْيَر َهذَا الَْحِديِث لَظََنْنُت أَنِّي قَِد اْستَفَْدُت ِفيِه خَْيرًاقَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ َوقَالَ الثَّْورِيُّ لَْو لَْم أَْستَِف

 يُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُدَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َصاِلحٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن دِيَنارٍ الْفَارِِس -٤١٢٧
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمَعاٍذ َعْن ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ 

اآلية } َوأُولُو اَألْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ{اهللا عليه وسلم آَخى َبْيَن أَْصَحابِِه فَكَانُوا َيتََواَرثُونَ بِذَِلكَ َحتَّى َنَزلَتْ 
  فََتَواَرثُوا بِالنََّسبِ

َحْربٍ الَْخْوالَنِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٤١٢٨
سُولُ اِهللا صلى ثََنا ُعَمُر ْبُن ُرْؤَبةَ َعْن َعْبِد الْوَاِحِد ْبنِ َعْبِد اِهللا النَّْصرِيِّ َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ قَالَ قَالَ َرالِْحْمِصيُّ ، َحدَّ

  لَْيِهاهللا عليه وسلم ُتحْرُِز الَْمْرأَةُ ثَالَثَةَ َموَارِيثَ َعِتيقََها َوَولِيَدَها وَالْوَلََد الَِّذي الَعََنْت َع

َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم الْبَزَّازُ أَخَْبَرَنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ ْبنِ ُمحَمٍَّد ، -٤١٢٩
نِي ُعَمُر ْبُن ُرْؤَبةَ التَّْغِلبِيُّ َعْن َعْبِد الْوَاِحِد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ َسِعيُد ْبُن َعْبدِ الَْجبَّارِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ حَْربٍ الْخَْوالَنِيِّ قَالَ َحدَّثَ

  يقََها َولَِقيطََها وَُمالََعَنهَاالنَّْصرِيِّ َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ َعنِ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُتحْرُِز الْمَْرأَةُ ثَالَثَةَ مََوارِيثَ َعِت
  و َسلََمةَ ُسلَْيَمانُ ْبُن ُسلَْيمٍ َعْن ُعَمَر ْبنِ ُرْؤَبةَ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُهَتاَبَعُه أَُب

ِقيَّةُ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا بِِه ُمحَمَُّد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َب -٤١٣٠
  ُهْيمٍ أَْبو َسلََمةَ َعْن ُعَمَر ْبنِ ُرْؤَبةَ َعْن َعْبِد الْوَاِحِد َعْن َواِثلَةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَْبُن ُسلَ

  توريث اجلدات
ثََنا أَْحَمدُ ْبُن َخاِلٍد الَوْهبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبنِ الُْمْنِذرِ ، َحدَّ -٤١٣١

 اهللاِ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا خَارَِجةُ ْبُن ُمْصَعبٍ َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِبَْراهِيَم َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد قَالَ أَْعطَى َرُسولُ
  َدٍة ِمْن ِقَبلِ اُألمِّوسلم ثَالَثَ َجدَّاٍت السُُّدسَ ِثْنَتْينِ ِمْن ِقَبلِ اَألبِ َوجِ



َحدَّثَكُْم َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ،  -َوأََنا أَْسَمعُ  -قُرَِئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد  -٤١٣٢
  َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد قَالَ

 الرَّْحَمنِ ْبُن َسْهلِ ْبنِ لَْجدََّتاِن إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اِهللا َعْنُه فَأَْعطَى الِْمريَاثَ أُمَّ اُألمِّ ُدونَ أُمِّ اَألبِ فَقَالَ لَُه َعْبُدَجاَءِت ا
رٍ َيا َخِليفَةَ َرُسولِ اهللاِ أَْعطَْيَت الَِّتي لَْو أَنََّها َيا أََبا َبكْ -َوقَالَ َمرَّةً َرُجلٌ ِمْن َبنِي َحارِثَةَ  -َحارِثَةَ َوقَْد كَانَ شَهَِد َبْدًرا 
  َماَتْت لَْم تَرِثَْها فََجَعلَُه بَْيَنُهمَا

ْيَنةَ ، َيانُ ْبُن ُعَيَقُرَِئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َحدَّثَكُْم أَُبو ُعَبْيِد اِهللا َسعِيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفْ -٤١٣٣
مِّ َوأُمَّ اَألبِ فَأَْعطَى الْمَِرياثَ َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد أَنَّ َجدََّتْينِ أَتََتا إِلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ أُمَّ اُأل

و َبنِي َحارِثَةَ َيا َخِليفَةَ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَدْ أُمَّ اُألمِّ ُدونَ أُمِّ اَألبِ فَقَالَ لَُه عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن سَْهلٍ أَُخ
  َيْعنِي السُُّدَس -أَْعطَْيَت الَِّتي لَوْ أَنََّها َماَتتْ لَْم تَرِثَْها فََجَعلَُه أَُبو َبكْرٍ بَْيَنُهَما 

ثََنا أَُبو ُمَجاِهٍد الُْخرَاَسانِيُّ اْسُمُه ِهَشاٌم ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّ -٤١٣٤
 لَْجدَّةَ أُمَّ اُألمِّ إِذَا لَْم َيكُْنَعْبِد اهللاِ الْعََتِكيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه أَْعطَى ا

  ُدوَنَها أُمٌّ السُُّدَس

بَْراِهيمُ ْبُن الُْمْختَارِ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُحَمْيدٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِ -٤١٣٥
  أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَْعطَى الَْجدَّةَ السُُّدَسُشْعَبةُ َعْن ُيوُنَس َعنِ الَْحَسنِ َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ 

 َزْيٍد َوسُفَْيانُ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َحمَّاُد ْبُن -٤١٣٦
ْبَراِهيَم ْبنِ َيزِيَد أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َورَّثَ ثَالَثَ َجدَّاتٍ اثَْنَتْينِ ِمْن ِقَبلِ اَألبِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َمْنُصورٍ َعْن إِ
  َوَواِحَدةً ِمْن ِقَبلِ األُمِّ

ي َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن ُعَمَر َعْن أَبِي الزَِّنادِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحٌر ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِ -٤١٣٧
َوْيَن ِثْنَتْينِ ِمْن ِقَبلِ اَألبِ َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيهِ زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَُّه كَانَ ُيَورِّثُ ثَالَثَ َجدَّاٍت إِذَا اْسَت

  َوَواِحَدةً ِمْن ِقَبلِ األُمِّ
ثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّ -٤١٣٨

أَنَُّه كَانَ ُيَورِّثُ ثَالَثَ َجدَّاٍت ِثْنَتْينِ ِمْن ِقَبلِ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعاِمرٍ َعْن قََتاَدةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت 
  اُألمِّ َووَاِحَدةً ِمْن ِقَبلِ اَألبِ كَذَا قَالَ

ُن خَاِلٍد ، َعْمُرو ْب َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ جَابِرٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا -٤١٣٩
أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَُّه َجَعلَ  َحدَّثََنا ُزهَْيٌر َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي بُْرَدةَ َعْن َمْرَوانَ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ قَالَ أَْشَهُد َعلَى

  الَْجدَّ أَبًا

َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي اْبُن لَهِيَعةَ وََيْحَيى ْبُن أَيُّوَب  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا -٤١٤٠
لَْخطَّابِ ْبنِ ثَابٍِت أَنَّ ُعَمَر ْبَن ا َعْن ُعقَْيلِ ْبنِ َخاِلٍد أَنَّ َسِعيدَ ْبَن ُسلَْيَمانَ ْبنِ زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّهِ زَْيِد

ْعَها تَُرجِّلَْك فَقَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني اْستَأْذَنَ َعلَْيِه َيْوًما فَأَِذنَ لَُه َورَأُْسُه ِفي َيِد جَارَِيٍة لَُه ُتَرجِّلُُه فَنََزَع رَأَْسُه فَقَالَ ُعَمُر َد
ِلي إِنِّي جِئُْتَك لََننْظَُر ِفي أَْمرِ الَْجدِّ فَقَالَ زَْيٌد الَ َواللَِّه َما َتقُولُ ِفيِه فَقَالَ  لَْو أَْرَسلَْت إِلَيَّ جِئُْتَك فَقَالَ ُعَمُر إِنََّما الْحَاَجةُ

َعلَْيَك ِفيِه َشْيٌء  ُه َوإِالَّ لَْم َيكُْنُعَمُر لَْيَس ُهَو بَِوْحىٍ نَزِيَد ِفيِه َوَننْقَُص ِمْنُه إِنََّما ُهَو َشْيٌء نََراُه فَإِنْ رَأَْيُتُه َوافَقَنِي َتبِْعُت



ةً أُخَْرى ِفي السَّاَعِة الَِّتي فَأََبى َزْيٌد فََخَرَج ُعَمُر ُمْغَضًبا َوقَالَ قَْد جِئُْتَك َوأََنا أَظُنَُّك َستَفَْرغُ ِمْن حَاَجِتي ، ثُمَّ أََتاُه َمرَّ
  لََك ِفيِه فَكََتَبُه ِفي ِقطَْعِة قََتبٍ َوَضَربَ لَُه َمثَالً أََتاهُ الَْمرَّةَ األُولَى فَلَْم يََزلْ بِِه حَتَّى قَالَ فََسأَكُْتُب

فَالسَّاُق َيسِْقي إِنََّما َمثَلُُه َمثَلُ َشجََرٍة َنبََتْت َعلَى َساقٍ َواِحٍد فَخََرَج ِفيَها غُْصٌن ، ثُمَّ َخَرَج ِفي غُْصنٍ غُْصٌن آَخُر 
َجَع الَْماُء إِلَى الُْغْصنِ َوإِنْ قَطَْعَت الثَّانِي َرَجَع إِلَى اَألوَّلِ فَأُِتَي بِِه فَخَطََب النَّاسَ الُْغْصَن فَإِنْ قَطَْعَت الُْغْصَن األَوَّلَ َر

قَالَ َوكَانَ أَوَّلَ َجدٍّ قَْد أَْمَضْيُتُه ُعَمُر ، ثُمَّ قََرأَ ِقطَْعةَ الْقََتبِ َعلَيْهِْم ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ زَْيَد ْبَن ثَابٍِت قَْد قَالَ ِفي الَْجدِّ قَْوالً َو
  طَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهكَانَ فَأََراَد أَنْ َيأُْخذَ الَْمالَ كُلَُّه َمالَ اْبنِ اْبنِِه ُدونَ إِْخَوِتِه فَقََسَمُه بَْعَد ذَِلَك ُعَمُر ْبُن الَْخ

َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َوأَخَْبرَنِي ُيوُنُس ْبُن يَزِيَد َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن -٤١٤١
 أَنَّ ُعَمَر قََضى أَنَّ الَْجدَّ ِشَهابٍ قَالَ أَْخَبرَنِي َسعِيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ َوُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ َوقَبِيَصةُ ْبُن ذَُؤْيبٍ

  َوةَ ِلَألبِ َواُألمِّ َما كَاَنْتُيقَاِسُم اِإلْخ
َحمَُّد ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ مَْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ُم -٤١٤٢

الَ سَأَلُْت اْبَن ِشهَابٍ الزُّْهرِيَّ َعنِ الَْجدِّ َواِإلْخَوِة ِمَن اَألبِ َواُألمِّ فَقَالَ َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن َخاِلٍد َعْن ُيوُنسَ ْبنِ َيزِيَد قَ
 ابِ قََضى أَنَّ الَْجدَّ يُقَاِسُمأَخَْبرَنِي َسِعيدُ ْبُن الُْمَسيَّبِ َوُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْبِد اِهللا َوقَبِيَصةُ ْبُن ذُؤَْيبٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّ

اِإلَخَوةُ فَأَْعطَى الَْجدَّ الثُّلُثَ اِإلْخَوةَ ِلَألبِ وَاُألمِّ وِاِإلْخَوةَ ِلَألبِ َما كَاَنتِ الُْمقَاَسَمةُ َخْيًرا لَُه ِمْن ثُلُِث الْمَالِ فَإِنْ كَثَُر 
اَألبِ َواُألمِّ ُهمْ أَوْلَى بِذَِلَك ِمْن بَنِي اَألبِ ذُكُورَُهمْ َوكَانَ ِلِإلْخَوِة َما بَِقَي ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ األُْنثََيْينِ َوقََضى أَنَّ َبنِي 

 ِلبَنِي اَألبِ َشْيٌء َمَع بَنِي َونَِساَءُهْم غَْيرَ أَنَّ بَنِي اَألبِ ُيقَاِسُمونَ الَْجدَّ بِبَنِي اَألبِ وَاُألمِّ فَُيَردُّونَ َعلَْيهِْم ، َوالَ َيكُونُ
فَُهَو  َيكُونَ َبُنو اَألبِ ُيَردُّونَ َعلَى َبنَاِت اَألبِ وَاُألمِّ فَإِنْ َبِقَي َشْيٌء َبْعَد فََراِئضِ َبنَاِت اَألبِ وَاُألمِّ اَألبِ َواُألمِّ إِالَّ أَنْ

  ِلِإلْخَوِة ِمَن اَألبِ ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ األُْنثََييْنِ

  القاتل ال يرث
َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد ْبنِ اَألْعَمى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الَْحاِفظُ ،  -٤١٤٣

اهللا  َرُسولَ اهللاِ صلى َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت
  عليه وسلم َيقُولُ لَْيَس ِلقَاِتلٍ مَِرياثٌ

ثََنا أَُبو قُرَّةَ َعْن إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْزَهرِ أَخَْبَرَنا أَُبو ُحَمةَ ، َحدَّ -٤١٤٤
يِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه ُسفَْيانَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َسِع

  وسلم لَْيَس ِلقَاِتلٍ َشيٌْء

  َوَعْن ُسفَْيانَ ، َعْن لَْيٍث َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه -٤١٤٥
 ْبنُ َحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعَدانَ الْعَْرَزِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ َسافِرِيٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّدَحدَّثََنا الْ -٤١٤٦

ْهرِيِّ َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبدِ ُعَمَر الَْواِقِديُّ َعْن أَبِي َمْرَوان عَْبِد الَْمِلكِ ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ الزُّ
  قَاِتلِ ِمريَاثٌالرَّْحَمنِ َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيسَ ِل

َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ أْخبََرَنا قَُتْيَبةُ أَْخبََرَنا اللَّْيثُ َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو -٤١٤٧
 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِْسحَاَق ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا



  الْقَاِتلُ الَ يَرِثُ
  َوسَِطقَالَ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ إِْسحَاُق َمْتُروٌك َوإِنََّما أَْخَرْجُتُه ِفي َمشَايِخِ اللَّْيِث ِلئَالَّ ُيْتَرَك ِمَن الْ

ُن َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْب -٤١٤٨
  اِث َشيٌْءَعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِللْقَاِتلِ ِمَن الْمَِري

ْشكَانَ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َمْحُموٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراِهيمَ ْبنِ ِم -٤١٤٩
بَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعِليُّ ْبُن َحَجرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد َواْبنِ ُجرَْيجٍ وَالُْمثَنَّى ْبنِ الصَّ

  َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه َسَواًء َعْن أَبِيِه َعْن

  ال وصية لوارث
 َعْن َعطَاٍء َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ -٤١٥٠

  ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َتُجوُز الَْوِصيَّةُ لَِوارٍِث إِالَّ أَنْ َيَشاَء الَْوَرثَةُاْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُس
إِْبَراِهيَم الَْهرَوِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا الفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن  -٤١٥١

  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْمرٍو َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َوِصيَّةَ لَِوارٍِث، 
  الصَّوَاُب ُمْرَسلٌ

رَنِي َشبِيُب ْبُن َسِعيدٍ أَنَّهُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْب -٤١٥٢
 ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ َسِمَع َيْحَيى ْبَن أَبِي أُنَْيَسةَ الَْجَزرِيَّ َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ َعْن َعِليِّ

  َس ِلوَارٍِث َوِصيَّةٌَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الدَّْيُن قَْبلَ الَْوِصيَِّة َولَْي
 ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن -٤١٥٣

  سلم الَ َوِصيَّةَ ِلوَارٍِثطَاُووسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و
ةَ ، َحدَّثََنا َسْهلُ َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُعثَْمانَ الَْغازِي ، َحدَّثََنا طَاِهُر ْبُن َيْحَيى ْبنِ قَبِيَص -٤١٥٤

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َحمَّ
  جِيَز الَْوَرثَةَُعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي خُطَْبِتِه َيْوَم النَّْحرِ الَ َوِصيَّةَ ِلوَارِثٍ إِالَّ أَنْ ُي

ْبنِ َخاِلٍد  ِد اِهللا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا أَُبو ُعالَثَةَ ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِوَحدَّثََنا أَُبو عَْب -٤١٥٥
سٍ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُيوُنَس ْبنِ َراِشٍد َعْن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيِّ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّا

  وسلم الَ َتُجوُز َوِصيَّةٌ لَِوارٍِث إِالَّ أَنْ َيَشاَء الَْوَرثَةُ
َعْن  ا الدََّراَوْرِديَُّحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجَماِهرِ ، َحدَّثََن -٤١٥٦

اِث الَْعمَِّة َوالَْخالَةِ زَْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرِكبَ إِلَى قَُباَء َيسَْتِخُري ِفي ِمَري
  فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى أَنْ الَ مَِرياثَ لَُهمَا

ورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي َحفْصُ ْبُن َمْيَسَرةَ َوِهَشاُم ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُب -٤١٥٧
  َما َشيْئًاَسْعٍد َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َزْيٍد َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ أَجِدُ لَُه

  َس ِفيِه َعطَاُء ْبُن َيسَارٍلَْي
رِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعِليٍّ الَْمكْرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َنْصرٍ أَُبو َجْعفَرٍ التِّ -٤١٥٨



اْبنِ أَبِي الزَِّناِد َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ الزَُّبْيُر نََزلَتْ  إِبَْراهِيُم ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َصَدقَةَ َعنِ
كَانَ النَّبِيُّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد آَخى َبْينَ } َوأُولُو اَألْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِبَْعضٍ ِفي ِكتَابِ اِهللا{َهِذِه اآلَيةُ ِفيَنا 

ُه َمْن يَرِثُُه لَظَنَْنُت َرُجلٍ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن َوَرُجلٍ ِمَن اَألْنصَارِ فَلَْم َنكُْن َنُشكُّ أَنَّا َنتََواَرثُ لَْو َهلََك كَْعٌب وَلَْيَس لَ َرُجلَْينِ
  أَنِّي أَرِثُُه َولَْو َهلَكُْت كَذَِلكَ َيرِثُنِي َحتَّى َنَزلَْت َهِذِه اآليَةُ

، َحدَّثََنا ْسَماعِيلُ ْبُن َعِليٍّ الُْخطَبِيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن إِْسحَاَق اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َتْغِلَب َحدَّثََنا إِ -٤١٥٩
ِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمْسَعَدةُ ْبُن الَْيَسَع الَْباِهِليُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ ُس

َرياِث الَْعمَِّة َوالْخَالَِة قَالَ فَأََتى َعْن ِمَرياِث الَْعمَِّة وَالَْخالَِة فَقَالَ الَ أَْدرِي حَتَّى يَأِْتَينِي جِبْرِيلُ ، ثُمَّ قَالَ أَْيَن السَّاِئلُ َعْن ِم
  َشْيَء لَُهمَاالرَُّجلُ فَقَالَ َسارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَُّه الَ 

  لَْم ُيْسنِْدُه غَْيُر َمْسَعَدةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َوُهَو َضِعيٌف َوالصَّوَاُب ُمْرَسلٌ

َعْبِد الَْمجِيدِ ابِ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَنِي عَْبُد الَْوهَّ -٤١٦٠
  اهللا عليه وسلم َنْحوَُه الثَّقَِفيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ َعْن َشرِيِك ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َنِمرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ أَخبَرَََنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْندٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن َيحَْيى ، -٤١٦١
  َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ قَالَ زَِياُد ْبُن أَبِي سُفَْيانَ ِلَجِليِسِه لَُه َهلْ َتْدرِي كَْيَف قََضى ُعَمُر ِفي

ْيَف كَانَ قََضى ِفيهَِما ُعَمُر َجَعلَ الَْخالَةَ بَِمْنزِلَةِ اُألمِّ وَالَْعمَّةَ بَِمْنزِلَةِ الَْعمَِّة َوالْخَالَِة قَالَ الَ قَالَ إِنِّي َألْعلَُم َخلْقِ اِهللا كَ
  اَألبِ

  كتاب السري
َعلَّى ْبُن أََسٍد ، ثََنا ُمَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ الُْحَنيْنِيُّ ، َحدَّ -٤١٦٢

 َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُحْمَرانَ َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن ُبْسرٍ َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ قَالَ لَمَّا فََتَح
اُد َعلَى الَْمْجَنَبِة الُْيمَْنى فَلَمَّا َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا وسلم َمكَّةَ كَانَ الزَُّبْيُر َعلَى الَْمْجَنَبِة الُْيْسَرى َوكَانَ الِْمقَْد

َما َوقَالَ إِنِّي قَْد عليه وسلم َمكَّةَ َوَهَدأ النَّاَس َجاَءا بِفََرَسْيهَِما فَقَاَم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََمَسَح الُْغَباَر َعْنُه
  ِللْفَارِسِ َسْهًما فََمْن َنقََصُهَما َنقََصُه اللَُّهَجَعلُْت ِللْفََرسِ َسْهَمْينِ َو

ا قَْيسُ ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا اَألْحَوُص ْبُن جَوَّابٍ ، َحدَّثََن -٤١٦٣
مٍ َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن دُبََْيسِ ْبنِ أَْحَمَد الَْحدَّاُد َوَجَماَعةٌ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ َعْن أَبِي َحازِ

اَق ْبنِ َعْبِد اِهللا لسُّلَِميِّ َعْن إِْسَحالَْوِليِد ْبُن ُبْرٍد اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا قَْيٌس َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ ا
أََنا وَأَِخي َوَمَعَنا َعْن أَبِي حَازِمٍ َمْولَى أَبِي ُرْهمٍ َعْن أَبِي ُرْهمٍ الِْغفَارِيِّ قَالَ غََزْوُت َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فَبِْعَنا َسْهمَْيَنا بَِبكَْريَنِفََرَساِن فَأَْعطَاَنا ِستَّةَ أَْسُهمٍ أَْرَبَعةً لِفََرسَْيَنا َوَسْهَمْينِ لََنا 

ُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -٤١٦٤
نَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَسَْهَم ِللرَُّجلِ َولِفََرِسِه ثَالَثَةَ أَْسُهمٍ ُسفَْيانُ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَ

  ِللرَُّجلِ سَْهٌم َوِلفََرِسِه َسْهَماِن
ُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ اللَّبَّاِن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا أَ -٤١٦٥



   َسْهمًاْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أَْسَهَم َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِللْفََرسِ َسْهَمْينِ وَِلصَاِحبِِه
ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ -٤١٦٦

  َوِللرَُّجلِ َسْهمًا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قََسمَ ِللْفََرسِ َسْهَمْينِ

  رٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ِمثْلَُهَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٤١٦٧
 َيةَ الضَّرِيُر ، َحدَّثََناَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدٍ الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِ -٤١٦٨

ِسِه ثَالَثَةَ أَسُْهمٍ َسْهًما ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْسَهمَ ِللرَُّجلِ َوِلفََر
  لَُه َوَسْهَمْينِ ِلفََرسِِه

ُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن خَاِلِد ْبنِ َعثَْمةَ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْب -٤١٦٩
لزُّبَْيرِ َعنِ الِْمقْدَاِد قَالَ غََزْوتُ َيْعقُوَب قَالَ َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي قَرِيَبةُ بِْنُت َعْبِد اِهللا َعْن أُمَِّها بِْنتِ الِْمقَْداِد َعْن ُضَباَعةَ بِْنِت ا

  َع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َبْدرٍ َعلَى فََرسٍ ِلي أُنْثَى فَأَْسَهمَ ِلي َسْهًما َوِلفََرِسي َسْهَمْينَِم
ثَنِي َيْحَيى ْبُن َحدََّحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْجبَّارِ ْبُن َسعِيٍد  -٤١٧٠

 َضَرَب ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى َهانٍِئ َعْن ُموَسى ْبنِ َيْعقُوَب َعْن َعمَِّتِه َعْن أُمَِّها كَرَِميةَ بِْنِت الْمِقَْداِد َعْن أَبِيَها الِْمقَْداِد قَالَ
  اهللا عليه وسلم َيْوَم َخْيَبَر بَِسْهمٍ َوِلفََرِسي بَسْهَميْنِ

وَسى ْبُن ا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحدَّثََن -٤١٧١
ُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه َيْعقُوَب َعْن َعمَِّتِه َعْن أُمَِّها َعْن ُضَباَعةَ بِْنِت الزَُّبْيرِ َعنِ الِْمقَْداِد ْبنِ َعْمرٍو أَنَّهُ ضََرَب لَ

  وسلم َيْوَم َبْدرٍ َسْهَمْينِ لِفََرِسِه َولَهُ َسْهمًا
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا قَاِسُم ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوَعِليُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الْهَْيثَمِ ، قَاالَ  -٤١٧٢
لَْحةَ ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا دَّثََنا َياِسْني ْبُن ُمَعاٍذ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحَدثَاِن َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابٍ َوطََيزِيَد ، َح

  ْينِ َوِللرَُّجلِ َسْهمًاَوالزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ قَالُوا كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيسْهُِم ِللْفََرسِ َسْهَم

ثََنا ُسلَْيَمانُ أَُبو ُمعَاٍذ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّ -٤١٧٣
  َعنِ الزُّْهرِيِّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ِمثْلَُه

الَ َوقَالَ َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َنْصرٍ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قََحدَّثََنا  -٤١٧٤
َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب قَالَ ِلي إِبَْراِهيمُ ْبُن َسْعٍد َعْن كَِثريٍ َمْولَى بَنِي َمْخُزومٍ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ 

  عليه وسلم قََسَم ِلِمئََتْي فََرسٍ بِخََيَْبر َسْهَمْينِ َسْهَميْنِ

ُن َوْهبٍ شٍ ، َحدَّثََنا اْبَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ الْخَزَّاُز ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن ِخدَا -٤١٧٥
  بَِهذَا قَالَ وَِلكُلِّ فََرسٍ َسْهَميْنِ

ِد ْبنِ ُموَسى الَْيَماِميُّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن ُمَحمَّ -٤١٧٦
َبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْسَهمَ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن ُع
  ِللْفَارِسِ َسْهًما َوِللْفََرسِ َسْهَمْينِ

  َخالَفَُه َحجَّاُج ْبُن ِمْنهَالٍ َعْن َحمَّاٍد فَقَالَ ِللْفَارِسِ َسْهَمْينِ َوِللرَّاجِلِ َسْهًما



مَُّد ْبُن الَْحَسنِ دَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ َحدَّثَنِي أَبِي حَْرُب ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحَح -٤١٧٧
دِِّه َبِشريِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ِمْحَصنٍ قَالَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِلحٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعْمَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َج

  أَسَْهَم قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلفََرِسي أَْرَبَعةَ أَسُْهمٍ وَِلي َسْهًما فَأََخذُْت خَْمَسةَ أَْسُهمٍ

 -ا ُمحَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَنانٍ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الطََّرسُوِسيُّ ، َحدَّثََن -٤١٧٨
 َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعْن َجابِرٍ قَالَ َشهِْدُت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم غََزاةً -َيْعنِي أََباهُ 

  أَسُْهمٍ َوأَْعطَى الرَّاجِلِ َسْهمًافَأَْعطَى الْفَارَِس مِنَّا ثَالَثَةَ 
 ، َحدَّثََنا ُمَجمِّعُ ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد -٤١٧٩

ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد َعْن ُمَجمِّعِ ْبنِ جَارَِيةَ قَالَ شَهِْدُت الُْحَدْيبَِيةَ َمَع َرُسولِ َيْعقُوَب األَْنَصارِيُّ أَْخَبرَنِي أَبِي َعْن َعمِِّه َع
وا بَْعضٍ َما ِللنَّاسِ َمالُاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا َعْنَها إِذَا النَّاُس ُيوجِفُونَ اَألَباِعَر قَالَ فَقَالَ بَْعُض النَّاسِ ِل

سلم إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ فََخَرْجَنا نُوجُِف َمَع النَّاسِ َحتَّى َوَجْدَنا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه و
  َواِقفًا ِعْنَد كُرَاعِ الَْغِميمِ

قَالَ فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ } َتحَْنا لََك فَْتًحا ُمبِيًناإِنَّا فَ{فَلَمَّا اْجَتَمَع إِلَْيهِ َبْعُض َما يُرِيُد ِمَن النَّاسِ قََرأَ َعلَْيهِمْ 
ُر َعلَى أَْهلِ الُْحَدْيبَِيةِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََوفَْتٌح ُهَو قَالَ إِي وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنَُّه لَفَْتٌح قَالَ ، ثُمَّ قُسَِّمْت َخيَْب

  َسْهًما َوكَانَ الْجَْيُش أَلْفًا َوَخْمَسِمئٍَة ِفيهِْم ثَالَثُِمئَةُ فَارِسٍ فَكَانَ ِللْفَارِسِ َسْهَماِن َعلَى ثََمانَِيةَ َعَشَر
ةَ وَاْبُن ُنَمْيرٍ ا أَُبو أَُساَمَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٤١٨٠
  َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا َعْن َنافِعٍ: ، قَاالَ 

  َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجَعلَ ِللْفَارِسِ َسْهَمْينِ َوِللرَّاجِلِ َسْهمًا
َهذَا ِعْنِدي َوْهٌم ِمنِ اْبنِ أَبِي َشْيَبةَ أَْو ِمَن الرََّماِديِّ َألنَّ أَْحَمدَ  قَالَ الرََّماِديُّ كَذَا َيقُولُ اْبُن ُنمَْيرٍ قَالَ لََنا النَّْيسَاُبورِيُّ

ُرُه َعْنُهَما َورََواُه اْبُن كََراَمةَ ْبَن َحنَْبلٍ َوَعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن بِْشرٍ َوغَْيَرُهَما َرَوْوُه َعنِ اْبنِ ُنَمْيرٍ ِخالََف َهذَا َوقَْد تَقَدََّم ِذكْ
  َوغَْيُرُه َعْن أَبِي أَُساَمةَ ِخالََف َهذَا أَْيًضا َوقَْد تَقَدََّم

َنا اْبُن الُْمَباَرِك َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثَ -٤١٨١
  اَعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه أَسَْهَم ِللْفَارِسِ َسْهَمْينِ َوِللرَّاجِلِ َسْهًم ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر

َم ِمْن ُنعَْيمٍ َألنَّ اْبَن الُْمبَاَركِ ْهقَالَ أَْحَمُد كَذَا لَفْظُ ُنَعْيمٍ َعنِ اْبنِ الُْمَباَرِك َوالنَّاُس ُيَخاِلفُوَنُه قَالَ النَّْيَسابُورِيُّ لََعلَّ الَْو
  ِمْن أَثَْبِت النَّاسِ

نِي َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ أَخَْبَر -٤١٨٢
  أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيسْهُِم لِلَْخْيلِ ِللْفَارِسِ َسْهَمْينِ َوِللرَّاجِلِ َسْهمًا ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

  لْفَارِسِ أَوِ الْفََرسَِوَروَاُه الْقَْعَنبِيُّ َعنِ الُْعمَرِيِّ بِالشَّكِّ ِفي ا، َتاَبَعُه اْبُن أَبِي َمرَْيَم َوخَاِلُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َعنِ الُْعَمرِيِّ 

  َحدَّثََناُه أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ َعْنُه -٤١٨٣
َحجَّاُج ْبُن ِمْنهَالٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمالَِعبٍ ، َحدَّثََنا -٤١٨٤

  َسْهَمْينِ َوِللرَّاجِلِ َسْهمًا أَخَْبرَََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََسَم ِللْفَارِسِ



  ُن ُمحَمٍَّد َعْن َحمَّاٍد َوقَْد َتقَدََّم ِذكْرُُهكَذَا قَالَ َوَخالَفَُه النَّْضُر ْب
ْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء قَالَ الَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ َع -٤١٨٥

  هللا عليه وسلم قَالَ ِللْفَارِسِ ثَالَثَةُ أَسُْهمٍ َوِللرَّاجِلِ سَْهٌمُيْخَتلَُف ِفيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى ا

غُ َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن الُْمغَِريِة ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َناِفعٍ الصَّاِئ -٤١٨٦
رَ يَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ لَمَّا افْتََتَح النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم خَْيَبَر كَاَنْت ِسْهمَاُنُهمْ ثََمانَِيةَ َعَشَعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِد

  لٍَسْهًما َجَمَع كُلُّ َرُجلٍ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن َمَعُه ِمئَةَ َرُجلٍ ُيَضمُّ إِلَْيِه فَكَاُنوا أَلْفًا َوثََمانِِمئَِة َرُج

ْدرِيَس ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ُمحَمَُّد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِسَنانٍ الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِ -٤١٨٧
نِ الزَُّبْيرِ قَالَ أَْعطَانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ َع

  عليه وسلم َيْوَم َبْدرٍ أَْرَبَعةَ أَْسُهمٍ َسْهَمْينِ ِلفََرِسي َوَسْهًما ِلي َوَسْهًما ُألمِّي ِمْن ذَوِي الْقُرَْبى
  َخالَفَُه َهيْثَُم ْبُن خَارَِجةَ ِفي إِْسنَادِِه

َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َسْعٍد الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم ْبُن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ  َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، -٤١٨٨
صلى اهللا عليه وسلم أَْعطَاهُ أَْرَبَعةَ ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ 

  أَسُْهمٍ َسْهَمْينِ ِلفََرِسِه َوَسْهًما لَُه َوَسْهًما ُألمِّهِ َسْهَم ذوي الْقُرَْبى

َسعِيُد ْبُن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَخَْبرَنِي -٤١٨٩
نَ َيقُولُ ضََرَب َرسُولُ اهللاِ الرَّْحَمنِ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َجدِِّه أَنَُّه كَا

ْسُهمٍ َسْهًما لَُه َوَسْهًما ِلِذي الْقُْرَبى ِلَصِفيَّةَ بِْنِت َعْبِد الُْمطَِّلبِ صلى اهللا عليه وسلم َعاَم َخْيَبَر ِللزَُّبْيرِ ْبنِ الْعَوَّامِ بِأَْرَبَعِة أَ
  أُمِّ الزَُّبْيرِ َوَسْهَمْينِ ِللْفََرسِ

اُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمحَاِضٌر ، َحدَّثََنا ِهَش -٤١٩٠
 َسْهًما ُألمِِّه ِفي الْقُْرَبى َوَسْهًما ْبنِ َعبَّاٍد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَسَْهَم ِللزَُّبْيرِ أَْرَبَعةَ أَْسُهمٍ

  لَُه َوَسْهَمْينِ ِلفََرسِِه
اٍد أَنَّ رٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبََّحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٤١٩١

  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه
ُد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَم -٤١٩٢

َم ِلفََرِسِه َسْهَمْينِ َولَهُ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَُّه شَهَِد ُحنَْيًنا َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَسَْه
  َسْهمًا

عِيٍد الْمَُزنِيُّ َعْن دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الَْخِليلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا أَفْلَُح ْبُن َسَح -٤١٩٣
لُ أَْسَهَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َمولَى أَبِي أَحَْمَد أَنَّهُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُو

  ِللْفََرسِ َسْهَمْينِ َوِلصَاِحبِِه َسْهمًا
ْيَرةَ َيقُولُ أَْسَهمَ َرسُولُ قَالَ َوَحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َيحَْيى ْبنِ النَّْضرِ َعْن أَبِيهِ أَنَُّه َسِمعَ أََبا هَُر -٤١٩٤

  صلى اهللا عليه وسلم ِللْفََرسِ َسْهَمْينِ وَِلَصاِحبِِه َسْهمًا اِهللا



َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن الْعَوَّامِ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن َوالْقَاِسُم ابَْنا إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٤١٩٥
ْهرِيِّ َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ َعنِ الزُّ

ُن أَنْ ُيْسَبَق فَإِنَّ ْينِ َوُهَو ُيْؤِمأَْدَخلَ فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ َوُهَو الَ ُيْؤِمُن أَنْ ُيْسَبَق ، فَالَ بَأَْس بِِه َوَمْن أَْدَخلَ فََرًسا َبْين فََرَس
  ذَِلَك ُهَو الِْقَماُر

، َحدَّثََنا شَرِيكٌ  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ قَُرْينٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ -٤١٩٦
اِك َعْن أَبِي سَِعيٍد قَالَ أَصَْبَنا سََباَيا َيْوَم أَْوطَاسٍ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا َعْن قَْيسِ ْبنِ َوْهبٍ َوُمَجاِلٍد َعْن أَبِي الَْودَّ

  عليه وسلم الَ َيطَأُ َرُجلٌ َحاِمالً َحتَّى َتَضَع َحْملََها ، َوالَ غَْيَر ذَاِت َحْملٍ َحتَّى َتحِيَض حَْيضَةً

زَِياٍد ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن َداُوَد الْخَفَّاُف أَُبو َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن صَاِلحٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ  -٤١٩٧
 َعْبُد ِمْن دَارِ، َحدَّثََنا شَرِيٌك َعْن ِسَماٍك َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا خََرَج الْ

لشِّْرِك قَْبلَ َزْوجَِها َتزَوََّجْت َمْن الشِّْرِك قَْبلَ َسيِِّدِه فَُهَو ُحرٌّ َوإِذَا خََرَج ِمْن َبْعِدِه ُردَّ إِلَْيِه َوإِذَا َخَرَجِت الْمَْرأَةُ ِمْن دَارِ ا
  َشاَءْت َوإِذَا خََرَجْت ِمْن َبْعِدِه رُدَّْت إِلَيِْه

َعْبِد اِهللا الَْمْخرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الْفََرجِ الُْجَشِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ،  َحدَّثََنا ُزَرْيُق ْبُن -٤١٩٨
صلى اهللا عليه   اِهللاَحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َرسُولَ
  هُ َشيٌْءوسلم َيقُولُ َمْن َوَجَد َمالَُه ِفي الْفَْيِء قَْبلَ أَنْ ُيقَْسَم فَُهَو لَُه َوَمْن َوَجَدُه بَْعَد َما قُِسَم فَلَْيَس لَ

  إِْسحَاُق اْبُن أَبِي فَْرَوةَ مَْتُروٌك

شِّيِعيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ أَبِي الْجَْهمِ ال -٤١٩٩
ابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َما َسِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن َرَجاِء ْبنِ َحْيَوةَ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الْخَطَّ

 ِمْن غَْيرِِه فَإِذَا اقُتِسَم ، ثُمَّ صَاَب الُْمْشرِكُونَ ِمْن أَْموَالِ الُْمْسِلِمَني فَظََهَر َعلَْيهِْم فََرأَى َرُجلٌ مََتاَعُه بَِعْينِِه فَُهَو أََحقُّ بِِهأَ
  ظََهُروا َعلَْيِه ، فَالَ َشْيَء لَُه إِنََّما ُهَو َرُجلٌ ِمنُْهْم

  ُهَو أََحقُّ بِِه ِمْن غَْيرِِه بِالثََّمنِ َهذَا ُمْرَسلٌَوقَالَ أَُبو َسْهلٍ 

و السَّكَنِ ُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليٍّ الْكَلْوَذَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُب -٤٢٠٠
دَّثََنا رِْشِديُن َعْن ُيوُنَس َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا َيحَْيى ْبنِ السَّكَنِ الَْبْصرِيُّ ، َح

  عليه وسلم َوَما أَحَْرَزُه الَْعُدوُّ وَأََخذَهُ صَاِحُبُه قَْبلَ أَنْ ُيقَْسَم فَُهَو لَُه
شِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَب -٤٢٠١

  َعدُوُُّعَماَرةَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفيَما أَحَْرَز الْ

   أََخذَُه بِالثََّمنُِمْسِلُمونَ ِمْنُهْم إِنْ َوَجَدهُ َصاِحُبُه قَْبلَ أَنْ يُقَْسَم فَُهَو أََحقُّ بِِه َوإِنْ َوَجَدُه قَْد قُِسَم فَإِنْ َشاَءفَاْسَتْنقَذَُه الْ
  الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َمْترُوك احلَِديث



انِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء الُْجوَزَج -٤٢٠٢
ٍد وَأََنا اْبُن أَْرَبعَ ُجرَْيجٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ ُعرِْضُت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أُُح

  نِيفَلَْم ُيجِزْنِي َولَمْ َيرَنِي َبلَْغُت ، ثُمَّ ُعرِْضُت َعلَْيِه َيْوَم الَْخْنَدقِ وَأََنا اْبُن خَْمَس َعْشَرةَ فَأََجاَزَعْشَرةَ 
َخْمَس َعْشَرةَ َوكَانَ ُعَمُر ال  غَفَأَْخَبْرتُ بَِهذَا الَْخَبَر ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ فَكََتَب إِلَى ُعمَّاِلِه أَنْ الَ َيفْرُِضوا إِالَّ ِلَمْن َبلَ

  َيفْرُِض َألَحٍد إِالَّ ِمئَةَ ِدْرَهمٍ َحتَّى َيْبلُغَ َخْمَس َعْشرَةَ
  َوُهَو َصِحيٌح، َتاَبَعُه َعْبدُ الرَّزَّاقِ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ 

اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ  -٤٢٠٣
 الثَّقَِفيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعتُ أَبِي َعْن ُمفَضَّلِ ْبنِ ُمَحمٍَّد الضَّبِّيِّ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ

ُيَجاوِزَُها َحتَّى ُمرَّةَ َيقُولُ َسافَْرُت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم غَْيَر َمرٍَّة فََما َرأَْيُتُه يَُمرُّ بِجِيفَِة إِْنَساٍن فَ َيْعلَى ْبَن
  َيأُْمَر بَِدفْنَِها الَ َيسْأَلُ ُمْسِلٌم ُهَو أَْو كَافٌِر

َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم ْبُن الْمُْنِذرِ َحدَّثَنِي عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، -٤٢٠٤
َزةَ  عليه وسلم بَِحْمِعْمَرانَ َحدَّثَنِي أَفْلَُح ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أََمرَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

ْيِه َسْبِعنيَ َصالَةً قَالَ َوقَْد كَانَ َيْوَم أُُحٍد فَهُيِّئَ ِللِْقْبلَِة ، ثُمَّ كَبََّر َعلَْيِه َسْبًعا ، ثُمَّ َجَمَع إِلَْيِه الشَُّهَداَء حَتَّى َصلَّى َعلَ
ْن ظَفِْرُت بِقَُرْيشٍ ألَُمثِّلَنَّ بِثَالَِثَني ِمْنُهْم فَأَْنَزلَ اللَُّه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني َرأَى َحمَْزةَ وقَْد ُمثِّلَ بِِه قَالَ لَِئ

  اآلية} َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه{َتَعالَى 
  َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ِعْمَرانَ َضِعيٌف

، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر أَْخَبرََنا  َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق -٤٢٠٥
قَْد ُجِدَع َومُثِّلَ بِهِ أَُساَمةُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بَِحْمَزةَ َيْوَم أُُحٍد َو

بَِنِمَرٍة إِذَا ُخمَِّر رَأُْسُه َبَدْت رِْجالَهُ فَقَالَ لَْوالَ أَنْ َتجَِد صَِفيَّةُ لََترَكُْتُه َحتَّى َيْحُشَرهُ اللَُّه ِمْن ُبطُوِن الطَّْيرِ َوالسِّبَاعِ فَكَفََّنهُ 
  ى أََحٍد ِمَن الشَُّهَداِء غَْيرِِه َوقَالَ أََنا َشهِيٌد َعلَْيكُُم الَْيوَْمَوإِذَا خُمَِّرْت رِْجالَُه َبَدا َرأُْسُه فَُخمِّرَ رَأُْسُه َولَمْ ُيَصلِّ َعلَ

  َمْحفُوظٍَةلَْم يَقُلْ َهذَا اللَّفْظَ غَْيُر ُعثَْمانَ ْبنِ ُعَمَر َولَْم ُيَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمَن الشَُّهَداِء غَْيرِِه َولَْيَسْت بِ

ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر أ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد -٤٢٠٦
أََنا َشهِيٌد َعلَْيكُُم الَْيْومَ قَالَ بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه َوَزاَد َوجََعلَ َعلَى رِْجلَْيِه اِإلذِْخَر َولَمْ ُيَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمَن الشَُّهَداِء غَْيرِِه َو

  َوكَانَ َيْدِفُن اِالثَْنْينِ وَالثَّالَثَةَ ِفي قَْبرٍ وَاِحٍد
ْخبََرنِي أَُساَمةُ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ أَ -٤٢٠٧

  ِدَماِئهِْم وَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيهِْمزَْيٍد أَنَّ اْبَن ِشَهابٍ َحدَّثَُه أَنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َحدَّثَُه أَنَّ ُشَهَداَء أُُحٍد لَْم ُيَغسَّلُوا َوُدِفُنوا بِ
ابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوقَالَ اللَّْيثُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك َعْن َج

  ُيَغسَّلُواقَالَ أََنا َشهِيٌد َعلَى َهُؤالَِء َيْوَم الِْقَياَمِة َوأََمَر بَِدفْنِهِمْ بِِدمَاِئهِْم َولَْم ُيَصلِّ َعلَْيهِْم َولَمْ 

ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ وَالَْحَسُن ْبُن ُموَسى َوأَُبو النَّْضرِ َوأَُبو  َحدَّثََناُه النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد -٤٢٠٨
  الَْوِليِد َعنِ اللَّْيثِ بَِهذَا

ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  -٤٢٠٩



َعْنُهَما قَالَ لَمَّا اْنَصَرفَ الَْمِلِك ْبنِ أَبِي ُعْتَبةَ أَْو غَيْرِِه َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه 
وسلم فََرأَى َمْنظًَرا أََساَءُه رَأَى َحْمَزةَ قَْد ُشقَّ َبطُْنهُ  الُْمْشرِكُونَ َعْن قَْتلَى أُُحٍد اْنصََرَف َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه
  َواْصطُِلَم أَْنفُُه َوُجِدَعْت أُذَُناُه فَقَالَ لَْوالَ أَنْ َيْحَزنَ النَِّساُء

ُألَمثِّلَنَّ َمكَاَنُه بَِسْبِعَني َرُجالً ، ثُمَّ َدَعا بِبُْرَدةٍ أَْو َيكُونَ ُسنَّةً َبْعِدي لََترَكُْتُه حَتَّى َيْبَعثَُه اللَُّه ِمْن ُبطُوِن السِّبَاعِ َوالطَّْيرِ 
ئًا ِمَن اإلِذِْخرِ ، فََغطَّى بَِها َوْجَهُه فََخَرَجْت رِْجالَُه فََغطَّى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوْجَهُه َوَجَعلَ َعلَى رِْجلَْيِه َشْي

لَى ًرا ، ثُمَّ جََعلَ ُيَجاُء بِالرَُّجلِ فَيُوَضُع َوَحْمَزةُ َمكَاَنهُ َحتَّى َصلَّى َعلَْيِه َسْبِعَني َصالَةً َوكَانَ الْقَْتثُمَّ قَدََّمُه فَكَبََّر َعلَْيِه َعْش
إِلَى قَْوِلهِ } ِة الَْحَسنَِةاْدعُ إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَ{َسْبِعَني فَلَمَّا ُدِفُنوا َوفََرغَ ِمنُْهْم َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ 

  فََصَبَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َولَمْ ُيَمثِّلْ بِأََحٍد} وَاْصبِْر َوَما َصبُْرَك إِالَّ بِاللَِّه{
  لَْم َيرَوِِه غَْيُر إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ َوُهَو ُمْضطَرِبُ الَْحِديِث َعْن غَْيرِ الشَّاِميَِّني

  ائضبقية الفر
َمنِ ْبُن أَبِي الزَِّناِد َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْح -٤٢١٠

ثُونَ إِالَّ َمْن ُعمَِّي َمْوُت َبْعضِهِْم قَْبلَ بَْعضٍ ِفي َهْدمٍ أَوْ أَبِيِه َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِيِه قَالَ كُلُّ قَْومٍ َيَتوَاَر
 إِْنَساٍن ِمْنُهمْ َيرِثُهُ أَوْلَى حَْرقٍ أَْو ِقَتالٍ أَْو غَْيرِ ذَِلَك ِمْن ُوُجوِه الْمَُتآِلِف فَإِنَّ َبْعَضُهْم الَ َيرِثُ َبْعًضا َولَِكْن يَُورَّثُ كُلُّ

  اَألحَْياِء كَأَنَُّه لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَن َمْن ُعمَِّي َمْوُتُه َمَعُه قََراَبةٌ النَّاسِ بِِه ِمَن

ةَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّ -٤٢١١
ًما ، ثُمَّ ُتُوفَِّيتْ نِ الَْحارِِث قَالَ كَاَنْت أُمُّ َولٍَد َألِخي ُشرَْيحِ ْبنِ الَْحارِِث وَلََدْت لَُه َجارَِيةً فََتَزَوَجْت فَوَلََدْت غُالَِعيَسى ْب

حٍ فَجََعلَ ُشرَْيُح ْبُن الْحَارِثِ َيقُولُ ِلشَُرْيحٍ أُمُّ الْوَلَِد قَالَ فَاْخَتَصَم ِفي ِمَرياِثَها شُرَْيُح ْبُن الْحَارِِث وَاْبُن اْبَنِتَها إِلَى شَُرْي
َوأُولُو اَألْرَحامِ {َنِتَها َوقَالَ إِنَُّه لَْيَس لَُه مَِرياثٌ ِفي ِكتَابِ اِهللا إِنََّما ُهَو اْبُن ابَْنِتَها قَالَ فَقََضى شُرَْيٌح بِِمريَاِثَها ِالْبنِ اْب

فََرِكَب مَْيَسَرةُ ْبُن َيزِيَد إِلَى اْبنِ الزَُّبْيرِ فَأَْخَبَرُه بِالَِّذي كَانَ ِمْن ُشرَْيحٍ فَكََتبَ اْبنُ } ابِ اِهللاَبْعضُُهْم أَْولَى بِبَْعضٍ ِفي ِكَت
امِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِبَْعضٍ َوأُولُو اَألْرَح{الزَُّبْيرِ إِلَى ُشرَْيحٍ إِنَّ مَْيَسَرةَ ْبَن َيزِيَد ذَكََر ِلي كَذَا وَكَذَا وَإِنََّك قُلُْت ِعْنَد ذَِلَك 

لَمَّا َنَزلَتْ َوإِنََّما كَاَنْت ِتلْكَ اآلَيةُ ِفي َشأِْن الَْعَصَبِة كَانَ الرَُّجلُ ُيَعاِقُد الرَُّجلَ فََيقُولُ َترِثُنِي وَأَرِثَُك فَ} ِفي ِكَتابِ اِهللا
إِلَى شُرَْيحٍ فَلَمَّا قََرأَُه أََبى أَنْ يَُردَّ قََضاَءُه َوقَالَ فَإِنَُّه إِنََّما أَْعَتقََها ِحيَتانُ  ُترَِك ذَاَك قَالَ فََجاَء مَْيَسَرةُ ْبُن يَزِيدَ بِالِْكتَابِ

  َبطْنِهَا

َعْن ُمطَرٍِّف َعنِ شٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَدَوْيهِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّا -٤٢١٢
  الشَّْعبِيِّ قَالَ قَالَ ُعَمُر الَ َيرِثُ الْقَاِتلُ َخطَأَ ، َوالَ َعْمدًا

  كتاب املكاتب
ِث ، َعْبِد الْوَارَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن  -٤٢١٣

ُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس الْجَُرْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َر
َو َعْبٌد َوأَيَُّما َعْبٍد كَاَتَب َعلَى ِمئَِة ِديَنارٍ فَأَدَّاَها إِالَّ َعْشَرةَ قَالَ أَيَُّما َعْبٍد كَاَتَب َعلَى ِمئَِة أُوِقيٍَّة فَأَدَّاَها إِالَّ َعْشرَ أََواقيِّ فَُه



  َدَنانَِري فَُهَو َعْبٌد
  َوقَالَ الُْمقْرُِئ َوَعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ َعْن َعبَّاسٍ الُْجَريْرِيِّ

ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َمذُْعورٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبنُ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيْحَيى الَْعطَّاُر ، َحدَّ -٤٢١٤
سلم قَالَ إِذَا أََصابَ َهاُرونَ أَْخَبرََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن أَيُّوَب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه و

  اثًا ُورِّثَ بِِحسَابِ َما ُعِتَق ِمْنُه َوأُِقيَم َعلَْيِه الَْحدُّ بِِحَسابِ َما ُعِتَق ِمْنُهالُْمكَاَتُب َحدا أَْو ِمَري
اهللاِ كَْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَباعِ َرْوُح ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُب -٤٢١٥

لَ اْشتََرتْنِي امَْرأَةٌ ِمْن َبنِي لَْيٍث ِمْن ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ اللَّيِْثيُّ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ أَنَُّه َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَا
  َعلَى أَْرَبِعَني أَلَْف ِدرَْهمٍ فَأَدَّْيتُ إِلَْيَها َعامَّةَ الْمَالِ ، ُسوقِ ِذي الَْمَجازِ بَِسْبِعِمئَِة ِدْرَهمٍ ، ثُمَّ قَِدْمُت فَكَاَتبَْتنِي

َشْهرٍ َوَسَنةً بَِسَنٍة فَخََرْجتُ ثُمَّ َحَملُْت َما بَِقَي إِلَْيَها فَقُلُْت َهذَا مَالُِك فَاقْبِِضيِه قَالَْت الَ وَاللَِّه حَتَّى آُخذَُه مِْنَك شَْهًرا بِ
، ثُمَّ َبَعثَ  ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقَالَ ُعَمُر ْبنِ الَْخطَّابِ اْرفَْعُه إِلَى َبْيِت الَْمالِ بِِه إِلَى ُعَمَر

  َنةً بَِسَنٍة قَالَ فَأَْرَسلَْت فَأََخذَتُْهإِلَيَْها َهذَا مَالُِك ِفي َبْيِت الَْمالِ َوقَْد َعَتَق أَُبو َسِعيٍد فَإِنْ شِئِْت فَِخِذي َشهًْرا بَِشْهرٍ َوَس
ا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَّد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََن -٤٢١٦

  أَبِي

ْن ِعيلَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ زَاُج ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ أَْخبََرَنا ِهَشاٌم الدَّْستََواِئيُّ َعَوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَما
بِقَْدرِ َما ُعِتَق  ُبَيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ يُوَدى الُْمكَاَت

  ِمْنُه ِدَيةَ الُْحرِّ َوبِقَْدرِ َما َرقَّ ِمْنُه ِدَيةَ الَْعْبِد

َنا َحجَّاجٌ الصَّوَّاُف َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثَ -٤٢١٧
لُ ُيوَدى َما ى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قََضى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الُْمكَاَتبِ ُيقَْتَيحَْي

  أَدَّى ِمْن ُمكَاَتَبِتِه ِدَيةَ الُْحرِّ َوَما بَِقَي ِدَيةَ الْعَْبِد
دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ أَُبو َنِشيٍط ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمغَِريِة ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َح -٤٢١٨

رِيٌك ْن كَانَ لَُه َشَيزِيَد ْبنِ َتِميمٍ ، َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َم
ِه َتَماَم ِقيَمِة َعْدلٍ َوُيَؤدِّي إِلَى ِفي َعْبٍد أَْو أََمٍة فَأَْعَتَق َنصِيَبُه فَإِنَّ َعلَْيِه ِعْتَق َما َبِقَي ِفي الَْعْبِد وَاَألَمِة ِمْن ِحَصصِ ُشَركَاِئ

  لِ الُْمْعِتقِِ ِقيَمِة ِحَصصِ ُشَركَائِِهُشَركَاِئِه ِقيَمةَ ِحَصصِهِْم َوُيْعَتُق الْعَْبُد َواَألَمةُ إِنْ كَانَ ِفي َما

اعِيلُ ْبُن َمْرزُوقٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا إِْسَم -٤٢١٩
اهللاِ ْبنِ ُعَمَر َوإِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ وََيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر  الْكَْعبِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َعْن ُعَبْيِد

ْيِه ُشَركَاَءُه َوَعَتَق َعلَأَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن أَْعَتَق ِشرْكًا لَُه ِفي َعْبٍد أُقِيَم َعلَْيِه ِقيَمةُ َعْدلٍ فَأَْعطَى 
  الْعَْبُد إِنْ كَانَ ُموسًِرا وَإِالَّ َعَتَق ِمْنُه َما َعَتَق َوَرقَّ َما َبِقَي

 ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َصْخرٍ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ -٤٢٢٠
لَْمْملُوِك َبيْنَ َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن َبِشريِ ْبنِ نَهِيٍك َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي ا قََتاَدةَ



  الرَُّجلَْينِ فََيْعِتُق أََحُدُهَما َنصِيَبُه قَالَ َيْضمَُن
ْر اِالسِْتْسَعاَء َوُشْعَبةُ َوِهَشاٌم أَْحفَظُ َمْن َرَواُه َعْن قََتاَدةَ َورََواُه َهمَّاٌم فََجَعلَ اِالْسِتْسَعاءَ َوافَقَُه ِهَشاٌم الدَّْستََواِئيُّ فَلَْم َيذْكُ

قََتاَدةَ فََجَعلَ  ازِمٍ َعْنِمْن قَْولِ قََتاَدةَ َوفََصلَُه ِمْن كَالَمِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَروَاُه اْبُن أَبِي َعرُوَبةَ َوجَرِيُر ْبُن َح
  مَّامٍ إِيَّاُهمَااِالْسِتْسَعاَء ِمْن قَْولِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم وَأَْحسَُبُهَما َوِهَما ِفيِه ِلُمَخالَفَةِ ُشْعَبةَ َوِهَشامٍ َوَه

ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّ -٤٢٢١
لِ ُشْعَبةَ وَلَْم َيذْكُرِ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن قََتاَدةَ َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم مِثْلَ قَْو

  النَّْضَر ْبَن أََنسٍ

يَد الُْمقْرُِئ ، َنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيزَِحدَّثَ -٤٢٢٢
ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُجالً أَْعَتَق شَقْيًصا ِمنْ َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى َعْن قََتاَدةَ َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن َبِشريِ ْبنِ نَهِيٍك َعْن أَبِي 

  َمْملُوٍك فَأََجاَز النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِعْتقَُه َوغَرََّمُه َبِقيَّةَ ثََمنِِه
  قَالَ قََتاَدةُ إِنْ لَْم َيكُْن لَُه َمالٌ اْسُتسِْعَي الَْعْبُد غَْيَر َمْشقُوقٍ َعلَيِْه

  دَةََيقُولُ َما أَْحَسَن َما َرَواُه َهمَّاٌم َضَبطَُه َوفََصلَ َبْيَن قَْولِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَبْيَن قَْولِ قََتا َسِمْعُت النَّْيسَاُبورِيَّ

ورِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدٍ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم ْبُن الَْحارِِث النَّْيَساُب -٤٢٢٣
 ْبنِ َنهِيٍك قَالَ َسِمْعتُ أََبا أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ قَالَ َسِمْعُت قََتاَدةَ َيقُولُ َحدَّثَنِي النَّْضرُ ْبُن أََنسٍ َعْن َبِشريِ

لَ َعنِ الْعَْبِد َيكُونُ َبْيَن الرَُّجلَْينِ ُيْعِتُق أََحُدُهَما َنِصيَبُه قَالَ قَْد َعَتَق ُهَرْيَرةَ َيقُولُ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئ
  َعلَيِْهالْعَْبُد ُيقَوَُّم َعلَْيِه ِفي َماِلِه ِقيَمةَ َعْدلٍ فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َمالٌ اْسُتسِْعَي الَْعْبُد غَْيَر َمْشقُوقٍ 

ْعقُوبُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ قَْحطََبةَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َسِعيٍد َوَحدَّثََنا َيَحدَّثََنا َعِليُّ  -٤٢٢٤
دَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َعُروَبةَ َعْن قََتاَدةَ ْبُن إِبَْراِهيمَ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبكْرٍ السَّْهِميُّ ، َح

أَْعَتَق َنِصيًبا أَوْ َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن 
ْيِه ِفي َماِلِه إِنْ كَانَ لَُه مَالٌ َوإِالَّ قُوَِّم الَْمْملُوُك ِقيَمةَ َعْدلٍ َواْسُتسِْعَي ِفيَها َشِقيًصا ِمْن َمْملُوٍك فََخالَُص َما َبِقَي ِمْنُه َعلَ

  غَْيَر َمْشقُوقٍ َعلَيِْه

ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زَِيادِ ْبنِ الرَّبِيعِ الزَِّياِديُّ ، َحدَّثََنا -٤٢٢٥
ِفي الْعَْبِد وَاَألَمِة  الطُّفَاوِيُّ َعْن َصْخرِ ْبنِ جَُويْرَِيةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَّه قَالَ

إِنَُّه َيجُِب َعلَى الَِّذي أَْعَتقَُه ِعْتُق َنِصيبَِهُُم ِمْنُه إِذَا كَانَ لَُه ِمَن الْمَالِ َما إِذَا كَاَنا َبْيَن ُشَركَاَء فَأَْعَتَق أََحدُُهْم َنِصيَبُه ِمْنُه فَ
  َيْبلُغُ ثََمَنُه َدفََع َبِقيَّةَ ثََمنِِه إِلَى ُشَركَاِئِه وَُيَخلَّى َسبِيلُ الُْمْعتَقِ

  قَالَ اْبُن َصاِعٍد َزاَد ِفي َهذَا الَْحِديِث َواَألمَِة

َمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَالَنِِسيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْي -٤٢٢٦
 عليه وسلم قَالَ َمْن أَْعَتَق ِشْركًا لَُه ِفي ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ َعْن لَْيٍث َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

  َمْملُوٍك فَقَْد َضِمَن ِعْتقَُه ُيقَوَُّم َعلَْيِه بِِقيَمِة َعْدلٍ فََيْضَمُن ِلُشَركَاِئِه أَْنصَِباَءُهْم َوُيْعتُِق
حَْربٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ْبُن َعطَّاٍف ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٤٢٢٧



بِأَِخيِه فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا  َحدَّثََنا الَْعْرزَِميُّ َعْن أَبِي النَّْضرِ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه صَاِلٌح
  َق أَِخي َهذَا فَقَالَ إِنَّ اللََّه أَْعَتقَهُ ِحَني َملَكْتَُهإِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْعِت

َوأَُبو النَّْضرِ ُهَو ُمحَمَُّد ْبُن السَّاِئبِ الْكَلْبِيُّ مَْتُروٌك أَْيًضا ُهوَ ، الْعَْرَزِميُّ َتَركَُه اْبُن الُْمبَاَرِك وََيحَْيى الْقَطَّانُ َواْبُن مَْهِديٍّ 
  َحدَّثُْت َعْن أَبِي صَاِلحٍ كَِذٌب الْقَاِئلُ كُلُّ َما

ٌب ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُوَهْي -٤٢٢٨
َيسَارٍ قَالَ إِذَا اْشتََرْيَت ُمَحرًَّرا ، فَالَ َتْشَترِطَنَّ َألَحٍد ِفيِه ِعْتقًا فَإِنََّها َمْسُعوٍد َعْن أَبِي َعْبدِ اهللاِ الَْجْسرِيِّ َعْن َمْعِقلِ ْبنِ 

  ُعقَْدةٌ ِمَن الرِّقِّ
ْبنِ َعْبِد اهللاِ  ْينَِحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَخَْبَرَنا َشرِيٌك َعْن ُحَس -٤٢٢٩

  ْن َبْعِد َمْوتِِهَعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َولََدْت ِمْنهُ أََمُتُه فَهَِي ُحرَّةٌ ِم

ٌب ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ الصَّْيَدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُشَعْي -٤٢٣٠
لِ ِمْنُه فَهِيَ َشرِيٌك َعْن ُحَسْينٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َولََدْت أََمةُ الرَُّج

  ُمْعَتقَةٌ َعْن ُدُبرٍ ِمْنُه
إِبَْراِهيمُ ْبُن  ي َعْبُد اِهللا ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِبَْراهِيَم الَْبَغوِيُّ الُْمَعدَّلُ ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيِد ْبُن طَرِيٍف ، َحدَّثََناَحدَّثَنِ -٤٢٣١

َمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َرُسولُ اهللاِ ُيوُسَف الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ِعيَسى الَْحَنِفيُّ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ أََبانَ َعْن ِعكْرِ
  صلى اهللا عليه وسلم أُمُّ الَْولَدِ ُحرَّةٌ َوإِنْ كَانَ َسقْطًا

َم ، َحدَّثَنَا َحاِمُد ْبُن آَدَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َتمِيمِ ْبنِ َعبَّاٍد الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا  -٤٢٣٢
 صلى اهللا عليه الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َرُسولُ اِهللا

  وسلم أَيَُّما َجارَِيٍة وَلََدْت ِلسَيِِّدَها فَهَِي ُمْعَتقَةٌ َعْن ُدُبرٍ ِمنُْه
قَزِيُّ ، َحدَّثََنا أَبُو ا الَْحَسُن ْبُن إِْدرِيسَ الْقَافْالَنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الَْعطَّاُر أَْخبََرَنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْعْنَحدَّثََن -٤٢٣٣

ا َولََدْت أُمُّ إِْبَراِهيَم قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى َبكْرِ ْبُن أَبِي َسْبَرةَ َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّ
  اهللا عليه وسلم أَْعتَقََها َولَُدهَا

ُد ْبُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْحَسْينِ الَْهَمذَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤٢٣٤
ْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ يُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسلََمةَ ْبنِ أَسْلََم َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ َعالَْجْعفَرِ

  َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُمُّ إِْبَراِهيَم أَْعتَقََها وَلَُدهَا
َمدَاِئنِيُّ َعنِ اْبنِ أَبِي ثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َزكَرِيَّا الَْحدَّ -٤٢٣٥

ةُ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َساَرةَ َعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا َولََدْت َمارَِي
  أَْعَتقََها وَلَُدهَا

َعبَّاسِ الُْمْخَتاُر ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ الَْبلَِديُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َيْحَيى الرَُّهاوِيُّ أَُبو الْ -٤٢٣٦
بِي أُوَْيسٍ قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي أَُبو أُوَْيسٍ َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن أَ

  َها قَْبلَ َمْوتِِهُحرَّةٌ إِالَّ أَنْ ُيْعِتقَ -إِذَا َماتَ  -النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَيَُّما أََمٍة َولََدْت ِمْن َسيِِّدَها فَإِنََّها 



َرِشيُّ َعْن ُحَسْينِ ْبنِ قَالَ َوَحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َسْبَرةَ الْقُ -٤٢٣٧
َيةُ الِْقْبِطيَّةُ إِْبَراِهيَم ْبَن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ َعْبِد اِهللا َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا َولََدْت َمارِ

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْعَتقََها َولَُدهَا
اُك ْبُن َمْخلٍَد َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ الضَّحَّ -٤٢٣٨

  أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي َسبَْرةَ بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه
  َرةَ الَْمَدنِيُّ بَِنحْوِِهَحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َسْب -٤٢٣٩
 َحدَّثَنِي أَُبو أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن زَْنجََوْيِه ْبنِ ُموَسى ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الْوَِليِد ْبنِ َسلََمةَ الْقَُرِشيُّ َحدَّثَنِي -٤٢٤٠

قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  َبكْرِ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  وسلم ِمثْلَ َحدِيِث َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ أَبِي أَُوْيسٍ َعْن أَبِيِه

ُنُس ْبُن دَّثََنا ُيوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ رِْشِديَن ، َح -٤٢٤١
قَالَ َحدَّثَنِي رِْشِديُن ْبُن سَْعٍد الْمَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ  -قَالَ َوَسِمَعُه ِمنُه أَْحَمدُ ْبُن َحنَْبلٍ  -َعْبِد الرَّحِيمِ الَْعسْقَالَنِيُّ 

ِت ْبنِ ُجَبْيرٍ أَنَّ َرُجالً جِّ َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َخوَّاْبُن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجعْفَرٍ َعْن َيْعقُوَب ْبنِ اَألَش
لَِد بَْعُض الشَّْيِء فَأَْرَسلَْت إِلَْيَها الُْحرَّةُ أَْوَصى إِلَْيِه َوكَانَ ِفيَما َتَرَك أُمُّ وَلٍَد لَُه َوامَْرأَةٌ ُحرَّةٌ فََوقََع َبْيَن الْمَْرأَِة وََبْيَن أُمِّ الَْو

  ذَِلَك َخوَّاُت ْبُن جَُبْيرٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ الَ ُتبَاُع َوأََمَر بَِها فَأُْعِتقَْتلَُتَباَعنَّ َرقَبَُتِك َيا لُكَُع فََرفََع 
ٍد ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسعِيقَالَ َوَحدَّثَنِي رِْشِديُن َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجعْفَرٍ َعْن َيْعقُوَب ْبنِ اَألَشجِّ َعْن 

  َخوَّاِت ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه

   َنْحوَُهَحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ بِإِْسَناِدِه -٤٢٤٢
َحدَّثََنا أَْحَمُد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق الْفَْهِميُّ الَْبْيطَارِيُّ ، َحدَّثََنا ابْنُ :  َحدَّثََنا الْفَارِِسيُّ ، قَالَ -٤٢٤٣

َخوَّاتِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ النَّبِيِّ  ْنلَهِيَعةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسعِيٍد ، َع
  صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

  كَذَا قَالَ ُبكَْيرُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ
ْبنِ سَْعٍد َوَعْبِد  ْيِثَحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب الزَُّبْيرِيُّ أَخَْبرَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ َعنِ اللَّ -٤٢٤٤

اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ  اِهللا ْبنِ لَهِيَعةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ َعْن َناِفعٍ َعنِ
  إِالَّ أَنْ َيْسَتثْنَِيُه السَّيُِّد صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَْعَتَق َعْبًدا َولَُه مَالٌ فََمالُُه لَُه

ْمرِو ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َع -٤٢٤٥
َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ 

  إِذَا أَْعَتَق الرَُّجلُ الْعَْبَد َتبَِعُه مَالُُه إِالَّ أَنْ َيكُونَ َشَرطَُه الُْمْعِتُق
ْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَ -٤٢٤٦

  هَِي حُرَّةٌعَاَش فَإِذَا مَاَت فَُعَمَر َعْن ُعَمَر قََضى أَنَّ أُمَّ الْوَلَِد الَ ُتبَاُع ، َوالَ ُتوَهُب ، َوالَ ُتوَرثُ َيْسَتْمِتُع بَِها صَاِحُبَها َما 
 الُْمَخرَِّميُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا قَاِسُم ْبُن زَكَرِيَّا الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا -٤٢٤٧

زِيزِ ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ِمْن أَْصلِ ِكتَابِِه ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْع



مِْتُع بَِْها َسيِّدَُها َما َداَم صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن َبْيعِ أُمَّهَاِت اَألْوالَِد َوقَالَ الَ ُيَبْعَن ، َوالَ ُيوَهْبَن ، َوالَ ُيَورَّثَْن َيْسَت
  فَإِذَا مَاَت فَهَِي حُرَّةٌ َحيا

اْبنِ ُعَمَر َعْن  قَالَ َوَحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ َعْن -٤٢٤٨
  ُعَمَر َنْحَوُه غَْيَر َمْرفُوعٍ

ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد -٤٢٤٩
َن َيْسَتْمِتعُ بَِها سَيُِّدَها  يَُورَّثْْبنِ ِدينَارٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر أَنَُّه َنَهى َعْن َبْيعِ أُمََّهاِت اَألْوالَِد الَ ُيوَهْبَن ، َوالَ

  َحَياَتُه فَإِذَا َماَت فَهَِي ُحرَّةٌ
يعٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمِط -٤٢٥٠

 الَ ُد اِهللا ْبُن ِدينَارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َبْيعِ أُمَّهَاِت األَْوالَِد قَالََجْعفَرٍ َعْن َعْب
  ُيَبْعَن ، َوالَ ُيوَهْبَن ، َوالَ يَُورَّثَْن َيْسَتْمِتُع بَِها سَيُِّدَها َما َبَدا لَُه فَإِذَا َماَت فَهِيَ ُحرَّةٌ

رََنا اْبُن ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَب -٤٢٥١
مَّهَاِت األَْوالَِد وَالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َحيٌّ الَ َنَرى أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع جَابِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ كُنَّا َنبِيُع َسرَارَِيَنا أُ

  بِذَِلَك بَأْسًا

ُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْب -٤٢٥٢
ِد كُنَّا َنبَْتاُعُهنَّ َعلَى ْن َزْيٍد الَْعمِّيِّ َعْن أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه قَالَ ِفي أُمَّهَاِت اَألْوالَُشْعَبةُ َع

  َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ بَِهذَا قَالَ كُنَّا َنبِيُع أُمَّهَاِت اَألْوالَِد َعلَى َعْهدِ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّ -٤٢٥٣
  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ النَّقَّاُش ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُمَصرُِّف ْبُن -٤٢٥٤
ْعَتَق أُمََّهاِت اَألْوالَِد قَالَ ُعَمُر ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اِإلفْرِيِقيِّ َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َيسَارٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر أَ

  أَْعَتقَُهنَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
ُق ْبُن َمْنصُورٍ السَّلُوِليُّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَا -٤٢٥٥

نِ الَْحكَمِ َعْن َمْيُموِن ْبنِ أَبِي َشبِيبٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن حَْربٍ َعْن َيزِيدَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَّاالَنِيِّ َع
  َبيَْعأَبِي طَاِلبٍ أَنَُّه فَرََّق َبْيَن جَارَِيٍة َووَلَِدَها فََنهَاُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ذَِلَك فََردَّ الْ

ا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََن -٤٢٥٦
ْبَنةَ َعمٍّ  اَألْنَصارِ فَقَالَ إِنَّ اَحكِيمٍ األَْنَصارِيُّ قَالَ أَْخَبرَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن َيَسارٍ قَالَ كُْنُت ِعْنَد َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت فَأََتاُه فًَتى ِمَن

  ا َما َداَمْت َحيَّةًِلي وَأََنا َولِيَُّها أَْعَتقَتْ َجارَِيةً َعْن ُدُبرٍ لَْيَس لََها مَالٌ غَْيُرَها فَقَالَ َزْيٌد فَلَْتأُْخذْ ِمْن َرِحِمَه
  قَالَ أَُبو َبكْرٍ َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد َعْن ُعَبْيُد اِهللا : ثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ َوالَْمْيمُونِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّ -٤٢٥٧
  ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َولَُد الُْمَدبََّرةِ ُيْعَتقُونَ بِِعتِْقَها َوَيرِقُّونَ بِرِقِّهَا



 ُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َعْبِد الَْغفَّارِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيَحدَّثََنا الُْحَسْي -٤٢٥٨
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  ْهِدَجْعفَرٍ قَالَ ذُِكَر ِعْنَدُه الَِّذي كَانَ َعطَاٌء َوطَاُوسٌ َيقُوالَِن َعْن َجابِرٍ ِفي الَِّذي أَْعَتقَُه َمْوالَُه ِفي َع

  وسلم كَانَ أَْعَتقَُه َعْن ُدُبرٍ فَأَْمُرُه أَنْ َيبِيَعُه َويَقِْضَي َدْيَنُه فََباَعُه بِثََمانِِمئَِة ِدْرَهمٍ
  قَالَ أَُبو َجعْفَرٍ شَهِْدُت الَْحِديثَ ِمْن َجابِرٍ إِنََّما أَِذنَ ِفي َبْيعِ ِخْدَمتِِه

  يٌف َوَروَاُه غَْيُرُه َعْن أَبِي َجْعفَرٍ ُمْرَسالًَعْبُد الَْغفَّارِ ضَِع
ا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََن -٤٢٥٩

  اَع َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِخْدَمةَ الُْمَدبَّرِةُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ قَالَ َب

َحدَّثََنا َشرِيكٌ :  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َوَهيْثَُم ْبُن َجمِيلٍ ، قَاالَ -٤٢٦٠
  نََّما بَاَع َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِخْدَمةَ الُْمَدبَّرَِعْن َجابِرٍ َعْن أَبِي َجعْفَرٍ قَالَ إِ

  ذَا مُْرَسلٌقَالَ أَُبو َبكْرٍ لَْم أَجِْد ِفيِه َحِديثًا غَْيَر َهذَا وَأَُبو َجْعفَرٍ َوإِنْ كَانَ ِمَن الثِّقَاِت فَإِنَّ َحِديثَُه َه
ادٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن طَرِيٍف قَالَ اْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِي -٤٢٦١

هللا عليه َرسُولُ اِهللا صلى افَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ قَالَ 
  وسلم الَ بَأَْس بَِبْيعِ ِخْدَمِة الُْمدَبَّرِ إِذَا احَْتاَج

  َهذَا َخطَأٌ ِمنِ اْبنِ طَرِيٍف وَالصََّواُب َعْن َعْبِد الَْمِلِك َعْن أَبِي َجْعفَرٍ مُْرَسالً َوقَْد َتقَدََّم
َراِهيُم ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ الُْمقَوُِّم ، َحدَّثََنا َسلْمُ ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو يُوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا إِْب -٤٢٦٢

  َدبَّرِاْبُن أَبِي ذِئْبٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ أََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِبَْيعِ الُْم
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبنُ : ِد ْبنُ َصاِعٍد ، َوَيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم الْبَزَّاُز ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَّ -٤٢٦٣

  م الُْمَدبَُّر ِمَن الثُّلُِثِظْبَيانَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

 َوَجَماَعةٌ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الَْعالَِء الْكَاِتُب َوأَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ -٤٢٦٤
ارِ أَُبو ُمَعاوَِيةَ الْجََزرِيُّ َعْن َعمِِّه َعبِيَدةَ ْبنِ َحسَّانَ َعْن أَيُّوَب َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد الَْجبَّ

   الثُّلُِثَناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْمَدبَُّر الَ ُيبَاُع ، َوالَ ُيوَهُب َوُهَو ُحرٌّ ِمَن
  يَدةَ ْبنِ َحسَّانَ َوُهَو ضَِعيٌف َوإِنََّما ُهَو َعنِ اْبنِ ُعَمَر َمْوقُوٌف ِمْن قَْوِلِهلَْم ُيْسنِْدُه غَْيُر َعبِ

 مَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَبَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َح -٤٢٦٥
  َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَرَِه َبْيَع الُْمدَبَّرِ

  َهذَا ُهَو الصَّحِيُح َمْوقُوٌف َوَما قَْبلَُه الَ َيثُْبُت َمْرفُوًعا َوُروَاُتُه ُضعَفَاُء
وَالَْعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد َوإِْبَراهِيُم ْبُن َهانٍِئ قَالُوا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ -٤٢٦٦

نَّ َرُجالً مَاَت َوَتَرَك ُمَدبًَّرا ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َعْن َعطَاٍء َوأَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَ
  ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيبِيعُوُه ِفي َدْينِِه فََباُعوُه بِثََمانِِمئٍَةَوَدْيًنا فَأََمرَُهْم َرُس

َوَدفََع ثََمَنُه إِلَْيِه َوقَالَ  قَالَ أَُبو َبكْرٍ قَْولُ َشرِيٍك أَنَّ َرُجالً مَاَت َخطَأٌ ِمْنُه َألنَّ ِفي َحِديِث اَألْعَمشِ َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ
  َبْيعِ الُْمَدبَّرِ َنَك َوكَذَِلَك رََواُه َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ وَأَُبو الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َسيِّدَ الُْمَدبَّرِ كَانَ حَيا َيْوَماقْضِ َدْي



وَهَّابِ الثَّقَِفيُّ قَالَ َسِمْعُت َيحَْيى ْبَن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْ -٤٢٦٧
  َعْن َعْمَرةَ -َوُهَو أَُبو الرَِّجالِ  -َسِعيٍد َيقُولُ أَْخبََرنِي اْبُن َعْمَرةَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َحارِثَةَ 

َشكَْواَها لَِرُجلٍ ِمَن الزُّطِّ َيتَطَبَُّب وَأَنَُّه قَالَ لَُهْم إِنَّكُمْ لََتذْكُُرونَ  أَنَّ َعاِئَشةَ أَصَاَبَها مََرٌض َوأَنَّ بَْعَض بَنِي أَِخيَها ذَكَُروا
ِلكَ ِلَعاِئَشةَ فَقَالَتِ اْمَرأَةً َمْسحُوَرةً َسحََرْتَها َجارَِيةٌ لََها ِفي ِحْجرِ الْجَارَِيةِ اآلنَ َصبِيٌّ قَْد َبالَ ِفي ِحْجرَِها فَذَكَُروا ذَ

ا فَأُِتَيْت بَِها فَقَالَتْ ي فُالََنةَ ِلَجارَِيٍة لََها فَقَالُوا ِفي ِحْجرَِها فُالَنٌ صَبِيٌّ لَُهْم قَْد بَالَ ِفي ِحْجرَِها فَقَالَِت ائُْتونِي بَِهاْدُعوا ِل
قَْتَها َعْن ُدُبرٍ ِمْنَها فَقَالَْت إِنَّ ِللَِّه َعلَيَّ أَنْ الَ َسَحْرِتينِي قَالَتْ َنَعْم قَالَْت ِلَمْه قَالَْت أََرْدتُ أَنْ أُْعَتَق َوكَاَنْت عَاِئَشةُ أَْعَت

  اُتْعَتِقي أََبًدا اْنظُُروا أَسَْوأَ الَْعَربِ َملَكَةً فَبِيُعوَها ِمنُْهْم وَاْشتََرْت بِثََمنَِها َجارَِيةً فَأَْعَتقَْتَه

  النوادر
ثََنا الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْبَراُء َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْينِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َحدَّ -٤٢٦٨

  اْبنِ سِريِيَن قَالَ كَانَ الَ َيَرى َبأًْسا أَنْ ُيقَوَِّم الرَُّجلُ جَارَِيةَ اْمرَأَِتِه َعلَى َنفْسِِه
عِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ جَابِرٍ َعْن أَيُّوَب َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَما -٤٢٦٩

اَأليَّامِ ،  قَالَ الَ بَأَْس أَنْ ُتفِْطرَ الُْحْبلَى َوالْمُْرِضُع ِفي رََمَضانَ الَْيْوَم َبْيَن -أَوِ اْبنِ ُعَمَر  -َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  فَالَ قََضاَء َعلَْيهَِما

دَّثََنا َيزِيُد ْبنُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َهاُرونَ ْبنِ ُرسُْتَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َح -٤٢٧٠
ِلٍك الَْحْضرَِميُّ َعْن ِعكْرَِمةَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َهاُرونَ أَْخَبرََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َما

  مْ َيَبرَُّهقَالَ َمْن َحلََف َعلَى أََحٍد بَِيِمنيٍ َوُهَو َيَرى أَنَُّه َسَيَبرُُّه فَلَْم َيفَْعلْ فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الَِّذي لَ

دَّثَِين ْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن أَبِي الطَّيِّبِ أَْخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ قال َحَحدَّثََنا الُْحَس -٤٢٧١
طَبَقًا ِفيِه َتْمٌر فَأَكَلَْت ِمْنُه َعاِئشَةُ ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ َعْن أَبِي الزَّاِهرِيَِّة َورَاِشِد ْبنِ سَْعٍد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت أَْهَدتْ لََها امَْرأَةٌ 

 عليه وسلم بِرِّيَها فَإِنَّ َوأَْبقَْت ِمْنُه َتمََراٍت فَقَالَِت الَْمْرأَةُ أَقَْسْمُت َعلَْيِك إِالَّ أَكَلِْتيِه كُلَُّه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
  اِإلثَْم َعلَى الُْمْحنِِث

 ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا ُيوُسُف -٤٢٧٢
ْعَد َما َزالَِت الشَّْمسُ  َب، َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ أَنَّ ُحذَْيفَةَ َبَدا لَُه الصَّْوُم

  فََصاَم

 َوَحدَّثََنا يُوُسُف ْبنُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو الَْبْخَترِيِّ َعْبدُ اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ -٤٢٧٣
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ ْبُن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن : االَ َيْعقُوَب اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، قَ

  ُس فََصاَمَبْعَد أَنْ زَالَِت الشَّْم طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍِّف َعْن َسْعدِ ْبنِ ُعَبْيَدةَ َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ ُحذَْيفَةَ ْبَن الَْيَماِن َبَدا لَُه
َنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثَ -٤٢٧٤

َجماَعةٌ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن ِهَشامٍ ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَعلَّى الشُّونِيزِيُّ وَالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َو



 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَخَْبرَنِي أَبِي َعْن قََتاَدةَ َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا
  اطَّلََع َعلَى َجارِِه فََخذََف َعْيَنُه بَِحَصاٍة ، فَالَ ِدَيةَ ، َوالَ قََضاَء ، َوالَ ِقصَاَص لَْو أَنَّ َرُجالً

َنةَ ِتْسعٍ َوَخْمِسنيَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلَِد ْبنِ حَفْصٍ إِْمالًَء ِمْن ِكَتابِِه ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ بَزِيعٍ َس -٤٢٧٥
َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َخاِلٍد َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ َعْن َو

  َي الَْحِديثُ اْخِتَصارًاقَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُْعِطيُت جََواِمَع الِْعلمِ وَاْخُتِصَر ِل

َوبِإِْسنَاِدِه قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الْقُْرآنُ ذَلُولٌ ذُو ُوُجوٍه فَاْحِملُوُه َعلَى أَْحَسنِ  -٤٢٧٦
  ُوُجوهِِه
أَُبو َجعْفَرٍ الْكَبُِري ، َحدَّثََنا جَْبُرونُ ْبُن َواِقٍد بَِبْيتِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َداُوَد الْقَْنطَرِيُّ -٤٢٧٧

 صلى اهللا عليه وسلم كَالَِمي الَْمقِْدسِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا قَالَ َرسُولُ اِهللا
  كَالَُم اِهللا يَْنَسُخ كَالَِمي وَكَالَُم اهللاِ َيْنَسُخ بَْعُضُه بَْعضًاالَ َيْنَسُخ كَالََم اِهللا َو

 الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الرَّبِيعِ اَألْنمَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٤٢٧٨
ْنَسُخ رَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلَمَانِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ أَحَاِديثََنا َيُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد ال

  َبْعُضَها َبْعًضا كََنْسخِ الْقُْرآِن

ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَحَْمَد  -٤٢٧٩
ْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن أَبِي َصْخرٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعطَاٍء َع

لَْبثُ ِحيًنا ، ثُمَّ الزَُّبْيرِ قَالَ أَشَْهُد َعلَى أَبِي لََحدِّثُنِي أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ الْقَْولَ ، ثُمَّ َياِهللا ْبنِ 
  َيْنَسُخُه بِقَْولٍ آَخَر كََما يَْنَسخُ الْقُْرآنُ َبْعُضُه بَْعضًا

اعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َشرِيٍك َحدَّثَنَِا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَم -٤٢٨٠
ْم أَْعَداءُ لرَّأْىِ فَإِنَُّهأَبِي َعْن ُمَجاِلٍد َعنِ الشَّعْبِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ إِيَّاكُْم وَأَْصَحابَ ا

  السَُّننِ أَْعَيتُْهُم اَألَحاِديثُ أَنْ َيْحفَظُوَها فَقَالُوا بِالرَّأْىِ فََضلُّوا َوأََضلُّوا

ُد الَْمجِيِد دَّثََنا َعْبَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدِ ْبنِ الَْجمَّالِ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الُْجَنْيِد أَُبو َصاِلحٍ ، َح -٤٢٨١
 َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه ْبُن أَبِي َروَّاٍد ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن َساِلمٍ َعنِ الْكَلْبِيِّ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ

  َسَباَيا األَُممِ فََوَضعُوا الرَّأَْى فََضلُّوا وسلم إِنََّما َهلَكَْت َبُنو إِسَْرائِيلَ ِحَني َحَدثَ ِفيهُِم الُْمَولَُّدونَ أَْبَناُء
 َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ -٤٢٨٢

َها قَالَتْ أَتَْيَنا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُنبَايُِعُه فَقُلَْنا َيا َرسُولَ اِهللا نَُبايُِعَك َعلَى الْمُْنكَِدرِ َعْن أَُمْيَمةَ بِْنِت ُرقَْيقَةَ أَنَّ
ْيَن أَْيِديَنا وَأَْرُجلَِنا ، َوالَ اٍن َنفْتَرِيِه َبأَنْ الَ ُنْشرَِك بِاللَِّه َشْيئًا ، َوالَ َنْسرَِق ، َوالَ َنزْنَِي ، َوالَ نَقُْتلَ أَْوالََدَنا ، َوالَ نَأِْتيَ بُِبهَْت

ولُُه أَْرَحُم بَِنا ِمْن َنْعصَِيَك ِفي َمْعُروٍف فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفيَما اْسَتطَْعُتنَّ َوأَطَقُْتنَّ فقُلَْنا اللَُّه َوَرُس
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنِّي الَ أَُصاِفُح النَِّساَء إِنَّ قَْوِلي ِلِمئَةِ اْمرَأٍَة أَْنفُِسَنا َهلُمَّ ُنبَايِْعكَ َيا َرُسولَ اِهللا فَقَالَ َرسُولُ 

  كَقَْوِلي الِْمَرأٍَة وَاِحَدٍة أَْو مِثْلُ قَْوِلي ِالمَْرأٍَة وَاِحدٍَة



، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن ُسفَْيانَ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن -٤٢٨٣
ِميِّ َعْن َماِلٍك َوقَالَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن أَُمْيَمةَ بِْنِت ُرقَْيقَةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمِ َنْحوِ َحدِيِث السَّْه

  إِنََّما قَوِْلي ِالمَْرأٍَة وَاِحَدٍة كَقَْوِلي ِلِمئَةِ اْمرَأٍَةِفيِه إِنِّي الَ أَُصاِفُح النَِّساَء 

الْمُْنكَِدرِ َعْن أَُمْيَمةَ  َحدَّثََنا َعِليٌّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَخَْبَرَنا َوْرقَاُء ، َحدَّثََنا ُمحَمَِّد ْبنِ -٤٢٨٤
ْت خَالَةَ فَاِطَمةَ بِْنِت َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت بَاَيَعَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوكَاَن -بِْنِت ُرقَْيقَةَ 
  فَذَكََر َنْحوَُه

ُمَحمٍَّد قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ وَإِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقٍ َوَعبَّاسُ ْبُن  -٤٢٨٥
وسلم كَانَ إِذَا َجاَءُه أَْمرٌ َعاِصمٍ َعْن َبكَّارِ ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدُِّه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه 

  َيُسرُّهُ َخرَّ سَاجًِدا ِللَِّه

َنا ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنعَْيٌم ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ، َحدَّثَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٤٢٨٦
ُنقَاِتلَ َعْن أََحٍد ِمَن ُعقَْيلٌ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعنِ الزُّبَْيرِ قَالَ نََهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ 

  الُْمْشرِِكَني إِالَّ َعْن أَْهلِ الذِّمَِّة

  الوصايا
بِي الَْعْنَبسِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَ -٤٢٨٧

لم إِنَّ ْبُن ُموَسى أَخَْبَرَنا الُْمبَاَرُك ْبُن َحسَّانَ َعْن َناِفعٍ قَالَ قَالَ اْبُن ُعَمَر قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسُعَبْيُد اِهللا 
أََخذُْت بِكَظِْمَك ُألطَهَِّرَك بِهِ اللََّه َيقُولُ َيا اْبَن آَدَم اثَْنَتانِ لَْم َتكُْن لََك وَاِحَدةٌ ِمْنُهَما َجَعلُْت لََك َنِصيًبا ِمْن َماِلَك ِحَني 

  َوُألَزكَِّيَك بَِصالَِة ِعَباِدي َعلَْيَك بَْعَد انِْقَضاِء أََجِلَك
بِي  ُخلَْيِد ْبنِ أََحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ َعْن -٤٢٨٨

َرْتُه الَْوفَاةُ فَأَْوَصى ُخلَْيٍد َعْن أَبِي َحلَْبسٍ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن َحَض
  فَكَاَنْت َوِصيَُّتُه َعلَى ِكتَابِ اِهللا كَاَنْت كَفَّاَرةً ِلَما َتَرَك ِمْن َزكَاتِِه

َمانُ اْبُن بِْنتِ دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َمْنُصورٍ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا ُسلَْيَح -٤٢٨٩
َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  ُشَرْحبِيلَ ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن ُحَمْيٍد َعنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِي أَُماَمةَ

ْجَعلََها لَكُْم َزكَاةً ِفي عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللََّه َتَصدََّق َعلَْيكُمْ بِثُلُِث أَمَْواِلكُْم ِعْنَد َوفَاِتكُمْ زِيَاَدةً ِفي َحَسَناِتكُمْ لَِي
  أَْعَماِلكُْم

حَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُم -٤٢٩٠
أَيُّوُب َعْن َناِفعٍ َعنِ دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَعلَّى الشُّونِيزِيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َح

وِصَي ِفيِه إِالَّ وََوِصيَُّتهُ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما َحقُّ اْمرِئٍ أَنْ َيبِيَت لَْيلََتْينِ َولَُه مَالٌ يُرِيُد أَنْ ُي
  َمكُْتوَبةٌ ِعْندَُه



الدَّرْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْولِيِد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ،  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ -٤٢٩١
  َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن َنافِعٍ

ُيوِصَي ِفيِه وَيبِيُت لَْيلََتْينِ إِالَّ  َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما َحقُّ امْرِئٍ ُمْسِلمٍ لَُه مَالٌ يُرِيُد أَنْ
  َوَوِصيَُّتُه َمكُْتوَبةٌ ِعْندَُه

ْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ لَقْلُوٌق ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َتمَّامٍ َع -٤٢٩٢
 أَنْ ُيوِصيَ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما َيْنَبِغي ِلَرُجلٍ أََتى َعلَْيِه ثَالَثَةٌ َولَُه مَالٌ يُرِيُدالَْحَسنِ َعنِ 

  ِفيِه إِالَّ أَْوَصى ِفيِه
ُر ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهِتِدي ، َحدَّثََنا َبكْ -٤٢٩٣

 عليه وسلم قَالَ ُعَمُر ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي هِْنٍد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا
  اِإلضَْراُر ِفي الَْوِصيَِّة ِمَن الْكََبائِرِ

، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاقَ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو -٤٢٩٤
ِفي َوِصيَِّتِه إِنْ َحَدثَ بِي َحَدثُ َمْوٍت قَْبلَ أَنْ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَِيكُْتبِ الرَُّجلُ 

  أُغَيَِّر َوصِيَِّتي َهذِِه
طَاٍء َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ َعْن َع -٤٢٩٥

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َتجُوُز الَْوِصيَّةُ ِلوَارٍِث إِالَّ أَنْ َيَشاَء الَْوَرثَةَُعبَّاسٍ قَالَ قَالَ 
ا ْبُن ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ِعيَسى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الْمَاَسْرجِِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو  -٤٢٩٦

سُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه زَِيادُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْحَسنِ َعْن َعْمرِو ْبنِ َخارَِجةَ قَالَ قَالَ َر
  وسلم الَ َوِصيَّةَ ِلوَارِثٍ إِالَّ أَنْ ُيجِيَز الَْوَرثَةُ

ِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُيوُنَس ْبنِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْب -٤٢٩٧
 ُجوُز ِلوَارٍِثرَاِشٍد َعْن َعطَاٍء الْخَُراَسانِيِّ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَ َت

  َوِصيَّةٌ إِالَّ أَنْ َيَشاَء الَْوَرثَةُ

ُن َدرَّاجٍ َعْن أََبانَ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا نُوُح ْب -٤٢٩٨
  قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َوِصيَّةَ لَِوارٍِث ، َوالَ إِقَْراَر بَِديْنٍ َتْغِلبٍ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه

 أَْخَبرََنا َسعِيٌد َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ -٤٢٩٩
 صلى اهللا عليه َتاَدةَ َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ َخارَِجةَ قَالَ َخطََبَنا َرسُولُ اِهللاقَ

  َوارٍِث َوِصيَّةٌ إِالَّ ِمَن الثُّلُِثوسلم بِِمًنى فَقَالَ إِنَّ اللََّه َتَعالَى قََسَم ِلكُلِّ إِْنَساٍن َنِصيَبُه ِمَن الْمَِرياِث ، فَالَ َيجُوُز ِل

  َوقَالَ أَْخبََرَنا سَِعيٌد َعْن َمطَرٍ َعْن َشْهرٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ َخارَِجةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه -٤٣٠٠
اُس ْبُن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن َخاِلدٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعبَّ -٤٣٠١

َحدَّثََنا ثَابٌِت َعْن أََنسِ ْبُن مَاِلٍك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْيِت َعاِئَشةَ َمَعُه َبْعضُ : الْخَُزاِعيُّ ، قَالَ 
بَِصْحفٍَة ِفيَها ثَرِيٌد قَالَ فََوَضْعُتَها  -قَالَ ِعْمَرانُ أَكَْبُر ظَنِّي أَنَُّه قَالَ حَفَْصةُ  -َبقَتَْها نِسَاِئِه َيْنتَِظُرونَ طُْعًما قَالَ فََس



اِهللا صلى اهللا  َخذََها نَبِيُّفََخَرَجْت َعاِئَشةُ فَأََخذَتِ الصَّْحفَةَ قَالَ َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ ُيحَْتَجْبَن قَالَ فَضََرَبْت بَِها فَاْنكَسََرْت فَأَ
َقَالَ غَاَرْت أُمُّكُْم فَلَمَّا فََرغَ أَْرَسلَ بِالصَّْحفَِة إِلَى  -عليه وسلم بَِيِدِه قَالَ فََضمََّها َوقَالَ بِكَفَّْيهِِِ َيِصُف ذَِلَك ِعْمَرانُ 

  ْيئًا فَُهَو لَُه َوَعلَْيِه ِمثْلُُهَحفَْصةَ وَأَْرَسلَ بِالَْمكُْسوَرةِ إِلَى َعاِئَشةَ فَصَاَرْت قَِضيَّةً َمْن كََسَر َش

ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّ -٤٣٠٢
قَالَ } َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعضِ أَْزوَاجِِه َحِديثًا{اسٍ ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ َعيَّاشٍ َعنِ الْكَلْبِيِّ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ

إِنَّ أَبَاِك َوأََباَها  اطَّلََعْت َحفَْصةُ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َمَع أُمِّ إِبَْراهِيَم فَقَالَ الَ ُتْخبِرِي َعاِئَشةَ َوقَالَ لََها
َبْعِدي ، فَالَ ُتْخبِرِي َعاِئَشةَ فَاْنطَلَقَْت حَفَْصةُ فَأَْخبََرْت َعاِئَشةَ فَأَظَْهَرُه اللَُّه َعلَْيِه فََعرََّف  -أَْو َسَيِلَياِن  -ِلكَانِ َسَيْم

كَرَِه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َبْعَضُه َوأَعَْرَض َعْن َبْعضٍ قَالَ أَعَْرَض َعْن قَْوِلِه إِنَّ أََباِك وَأََباَها َيكُوَنانِ َبْعِدي 
  َيْنَتِشَر ذَِلَك ِفي النَّاسِ فَأَْعَرَض َعنُْه

َعنِ اْبنِ ِسريِيَن  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُزْنبُورٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ِعيَاضٍ َعْن ِهَشامٍ -٤٣٠٣
َد أَنْ الَ إِلََه ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانُوا َيكُْتُبونَ ِفي ُصدُورِ َوصَاَياُهْم َهذَا َما أَْوَصى فُالَنُ ْبُن فُالٍَن أَْوَصى أَنَُّه َيشَْه َعْن أََنسِ

َرْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ  إِالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ شَرِيَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ الَ
يُعوا اللََّه َوَرسُولَُه إِنْ كَانُوا َوأَْوَصى َمْن َتَرَك بَْعَدُه ِمْن أَْهِلِه أَنْ َيتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوأَنْ ُيْصِلحُوا ذَاَت َبيْنِهِْم َويُِط

َيا َبنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن ، فَالَ َتُموُتنَّ إِالَّ َوأَنُْتمْ {أَْوَصى بِِه إِْبَراِهيُم َبنِيِه ، َوَيْعقُوبُ  ُمْؤِمنَِني َوأَْوَصاُهْم بَِما
  }ُمْسِلُمونَ

  الوكالة
، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد الزُّْهرِيُّ -٤٣٠٤

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا أَنَّهُ َسِمَعُه َيقُولُ أَرَْدُت الُْخرُوَج إِلَى خَْيَبرَ  -َيْعنِي َوْهَب ْبَن كَْيَسانَ  -إِْسحَاَق َعْن أَبِي نَُعْيمٍ 
وسلم َوُهَو ِفي الَْمْسجِِد فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَقُلُْت لَُه إِنِّي أُرِيدُ الُْخرُوَج إِلَى َخيَْبَر فَأََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه 

َخيَْبَر إِذَا أَتَْيَت َوِكيِلي بِ فَأَْحَبْبُت التَّْسِليَم َعلَْيَك بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيكُونُ ذَِلَك آِخَر َما أَصَْنُع بِالَْمدِيَنِة قَالَ فَقَالَ ِلي
ا آللِ ُمَحمَّدٍ بَِخْيَبَر َتْمَرةٌ فَُخذْ ِمْنُه َخْمَسةَ َعَشَر َوْسقًا قَالَ فَلَمَّا َولَّْيُت َدعَانِي فَقَالَ ُخذْ ِمْنُه ثَالَِثَني َوْسقًا فََواللَِّه َم

  ي الَْحِديِثغَْيُرَها فَإِِن اْبتََغى ِمْنَك آَيةً فََضعْ َيَدَك َعلَى َتْرقَُوِتِه َوذَكََر َباِق

  َخَبُر الْوَاِحِد يُوجُِب الَْعَملَ
، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الْمُْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن غُلَْيبٍ اَألزِْديُّ  -٤٣٠٥

ْبُن َحيَّانَ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ أَُبو طَلَْحةَ َوأَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ  ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ
َحتَّى َوأََنا أَْسقِيهِْم ِمَن الشََّرابِ  -أَْو قَالَ ُرطَبٍ  -َوُسهَْيلُ ْبُن بَْيَضاَء ِعْنَد أَبِي طَلَْحةَ َيشَْرُبونَ ِمْن َشرَابِ ُبْسرٍ َوَتْمرٍ 

وا َيا أََنُس أَكِْفئْ َما ِفي إَِناِئَك كَاَد َيأُْخذُ ِمنُْهْم فََمرَّ َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني فَقَالَ أَالَ َهلْ َعِلْمُتْم أَنَّ الَْخْمَر قَْد ُحرَِّمْت قَالُ
  َوَما قَالُوا حَتَّى نََتَبيََّن قَالَ فَكَفَأْتُُه

  الُْمْهَتِدي َهذَا َيُدلُّ َعلَى أَنَّ َخَبَر الْوَاِحدِ ُيوجِبُ الَْعَملَقَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ اْبنِ 



الَْعظِيمِ ْبُن َحبِيبِ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َهاِشمٍ السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا َعْبدُ  -٤٣٠٦
ا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ذُِكَر ِعْندَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الشِّْعُر فَقَالَ ْبنِ َرغَْبانَ ، َحدَّثََن

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُهَو كَالٌَم فََحَسُنُه َحَسٌن َوقَبِيُحُه قَبِيٌح
لَْحَسُن ْبُن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َعاِمُر ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا اْبُن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا ا -٤٣٠٧

  َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ بَِهذَا ِمثْلَُه
َحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الْ -٤٣٠٨

 صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ زَِيادِ ْبنِ أَنُْعمٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َرسُولُ اِهللا
  الْكَالَمِ َحَسُنُه كََحَسنِ الْكَالَمِ َوقَبِيُحُه كَقَبِيحِ الْكَالَمِ الشِّْعُر بَِمنْزِلَِة

َمانَ الشَّاِميُّ ِمْن أَْهلِ َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْي -٤٣٠٩
َرسُولُ اهللاِ  ثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْوٍن َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَالْجَزِيَرِة ، َحدَّ

  صلى اهللا عليه وسلم َحَسُن الشِّْعرِ كََحَسنِ الْكَالَمِ َوقَبِيُح الشِّْعرِ كَقَبِيحِ الْكَالَمِ
َعْن نُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َساَبقٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيَماٍن َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن قَاُبوسٍ َحدَّثََنا اْب -٤٣١٠

َماعِيلَ اَألَدِميُّ ، أَبِيِه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْس
الْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا َجْعفٌَر اَألْحَمُر َوَحدَّثََنا أَحَْمُد َعْن 

ِه ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعفَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُدْيَنةَ َجِميًعا َعْن قَاُبوسٍ َعْن أَبِي
يًعا ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر َجِمأَْحَمَد الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى 

  َعْن قَاُبوسٍ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َعلَى ُمْسِلمٍ جِْزيَةٌ

 أَبِي يَزِيدَ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ -٤٣١١
وسلم الَْبيَِّنةُ َعلَى  ْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليهالَْه

  الُْمدَِّعي َوالَْيِمُني َعلَى الُْمدََّعى َعلَيِْه

ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ أَْخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ أَْخَبرَنِي اْبُن ُجرَْيجٍ َعنِ َحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٤٣١٢
ْعَواُهْم الَدََّعى نَاٌس اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْو ُيْعطَى النَّاُس بَِد

  َماَء رِجَالٍ َوأَْموَالَُهْم َولَِكنِ الَْيِمُني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْيِهِد
ْخلٍَد ، َحدَّثََنا قُرَِئ َعلَى أَبِي الْقَاِسمِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ ُشَجاعُ ْبُن َم -٤٣١٣

اهللاِ ْبُن أَبِي صَاِلحٍ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيمِيُنَك َعلَى َما ُهَشْيٌم أَْخبََرَنا َعْبدُ 
  ُيَصدِّقَُك بِِه َصاحُِبَك

  ، َحدَّثََنا ُهَشْيمٌ بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد إِْمالًَء ِمْن حَِفِْظِه ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحنَْبلٍ -٤٣١٤
   َسَواًءَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم بِإِْسنَاِدِه ِمثْلَُه -٤٣١٥
ْبَراهِيَم َوزَِياُد ْبُن أَيُّوَب ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِ -٤٣١٦

َنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َصاِلحٍ بِإِْسَناِدِه َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن أَيُّوَب قَالُوا ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثَ
  ثْلَُه َسَواًءِم



  النذور
دَاِئنِيُّ ، َحدَّثََنا َسالَُّم َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الُْمسَيَّبِ النَّْيَسابُورِيُّ أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن رَْوحٍ الَْم -٤٣١٧

َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعْن َتِميمِ ْبنِ طََرفَةَ َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ قَالَ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َعِطيَّةَ 
 ِفي َمْعِصَيِة اِهللا فَكَفَّاَرُتُهقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم النَّذُْر َنذَْراِن فََمْن َنذََر َنذًْرا ِللَِّه فَلَْيِف بِِه َوَمْن َنذََر َنذًْرا 

  كَفَّاَرةُ َيمِنيٍ

ْبنِ ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الْقَاِسمِ اِإلَماُم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -٤٣١٨
سَِعيٍد َوَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن  طَلَْحةُ ْبُن َيْحَيى َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ

ْحَيى َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسِعيدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ْبنِ ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَساِفرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن َي
  َعْن ُبكَيْرٍأَبِي ِهْنٍد 

ْيسٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َداُوَد ْبنِ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن زَْنَجَوْيهِ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُو
نِ مَْيَسَرةَ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ َعْن كَُرْيبٍ َمْولَى أَْو َعْن َخاِلِه ُموَسى ْب -الُْحَصْينِ َعْن ثَْورِ ْبنِ َزْيدٍ الدِّيِليِّ 

مْ ُيَسمِِّه فَكَفَّاَرُتهُ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َنذََر َنذًْرا لَ
ُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َنذَرَ َوَمْن َنذََر َنذًْرا ِفي مَْعِصَيِة اِهللا فَكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َنذَرَ َنذًْرا لَْم ُيِطقُْه فَكَفَّاَرُت كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ

  َنذًْرا ِللَِّه ُيِطيقُُه فَلَْيِف بِِه
  َواللَّفْظُ ِللَْمَحامِِليِّ

 ُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ زَاٌج ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُنَحدَّثََنا الُْحَسْي -٤٣١٩
لم الَ َنذَْر إِالَّ وس أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه

  ِفيَما أُِطيَع اللَُّه ، َوالَ َيِمَني ِفي غََضبٍ ، َوالَ طَالََق ، َوالَ َعَتاَق ِفيَما الَ َيْمِلُك
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِيادٍ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ كُزَّالٍ أَُبو الْفَْضلِ -٤٣٢٠

ِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَتْ ُنَعْيمِ ْبنِ هَاُرونَ ، َحدَّثََنا كَِثريُ ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا غَاِلُب ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الُْعقَْيِليُّ َعْن َعطَا
َنذًْرا ِفي َمْعِصَيِة اِهللا فَكَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َجَعلَ َعلَْيِه َنذًْرا ِفيَما الَ  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َجَعلَ َعلَْيِه

الَ يُرِيدُ َهْدًيا إِلَى الْكَْعَبِة ِفي أَْمرٍ ُيِطيُق فَكَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َجَعلَ َعلَْيِه َنذًْرا ِفيَما لَْم ُيَسمِِّه فَكَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َجَعلَ َمالَُه 
اِهللا فَكَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َجَعلَ ِفيِِه َوْجَه اِهللا فَكَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َجَعلَ مَالَُه ِفي الَْمَساِكنيِ َصَدقَةً ِفي أَْمرٍ الَ ُيرِيُد بِِه َوْجَه 

فَكَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َجَعلَ َعلَْيِه الَْمْشَى إِلَى بَْيِت اِهللا ِفي أَْمرٍ يُرِيدُ  َعلَْيِه الَْمْشَى إِلَى َبْيِت اِهللا ِفي أَْمرٍ الَ يُرِيُد بِِه َوْجَه اِهللا
قِ اللََّه يَما يُرِيُد بِِه َوْجَه اِهللا فَلَْيتَّبِِه َوْجَه اِهللا فَلَْيْركَْب ، َوالَ َيْمِشي فَإِذَا أََتى َمكَّةَ قََضى َنذَْرُه َوَمْن َجَعلَ َعلَْيِه َنذًْرا ِللَِّه ِف

  َولَْيِف بِِه َما لَْم َيْجَهدُْه
  غَاِلٌب َضِعيفُ الَْحِديِث

ْبنِ ِعْمَرانَ الَْبيَاِضيُّ ،  َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الْقَاِسمِ اِإلَماُم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -٤٣٢١
ْبنِ اَألَشجِّ َعْن  ْبُن َيْحَيى َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسعِيِد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا طَلَْحةُ

فَكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َنذََر كَُرْيبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َنذََر َنذًْرا لَْم ُيَسمِِّه 
  َنذًْرا لَْم ُيِطقُْه فَكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ َوَمْن َنذَرَ َنذًْرا فَأَطَاقَُه فَلَْيِف بِِه



، َحدَّثََنا ُزهَْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الْفَْضلِ الِْخَرِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ -٤٣٢٢
ِعيٌد أَقُلَْت َعلَيَّ َنذٌْر قَالَ َحْرَملَةَ أَنَّ َرُجالً َسأَلَ سَِعيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ فَقَالَ إِنِّي قُلُْت َعلَيَّ الَْمْشىُ إِلَى الْكَْعَبِة فَقَالَ َس

  الرَُّجلُ الَ فَقَالَ لَْيَس َعلَْيَك َشيٌْء

ثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ قَُتْيَبةَ ، َحدَّ -٤٣٢٣
ْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمرَّ النَّبِيُّ ْبُن ُسَوْيدٍ الرَّمِْليُّ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َع

ذََر أَنْ الَ َيَتكَلََّم ، صلى اهللا عليه وسلم َعلَى أَبِي إِْسرَائِيلَ َوُهَو قَاِئٌم ِفي الشَّْمسِ فَقَالَ َما َبالُ َهذَا قَالُوا َيا َرسُولَ اهللاِ َن
  َوأَنْ َيُصوَم فَقَالَ ُمُروُه فَلَْيَتكَلَّْم َولَْيْسَتِظلَّ وَلَْيقُْعْد وَلَْيُصْم َولَمْ َيأُْمْرهُ بِالْكَفَّارَِة َوالَ َيْستَِظلَّ ، َوالَ َيقُْعَد

لنَّبِيِّ صلى اهللا  اَوَعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ -٤٣٢٤
  عليه وسلم
لم َوَعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس -٤٣٢٥
  ِمثْلَُه

ْعفَرِ ْبنِ مدرار َحدَّثََني َعمِّي طَاِهُر ْبُن مدرار ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َج -٤٣٢٦
يِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ وَالزُّْهرِ

  النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى أَبِي إِْسرَائِيلَ ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه َسَواًء اِهللا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمرَّ
  َولَْم َيذْكُْر َحِديثَ َعْمرِو ْبنِ دِيَنارٍ

ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا ُوَهْيبٌ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى الَْخوَّاُص ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن زِيَاِد ْبنِ آَدَم ، َحدَّثََنا حَبَّانُ ْبُن -٤٣٢٧
ُجالً قَاِئًما ِفي ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َبْيَنَما النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب إِذْ رَأَى َر

، َوالَ َيقُْعَد ، َوالَ َيْسَتِظلَّ وََيُصوَم ، َوالَ يََتكَلََّم فَقَالَ ُمُروهُ  الشَّْمسِ فَسَأَلَ َعْنُه فَقَالُوا َهذَا أَُبو إِسَْراِئيلَ َنذَرَ أَنْ َيقُوَم
  فَلَْيقُْعْد َولَْيْستَِظلَّ َولَْيَتكَلَّْم َولَيُصْم

ْبثٌَر َعْن لَْيٍث َعْن َحمَّاٍد َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َع -٤٣٢٨
اِن فَالرَُّجلُ َيْحِلُف َواللَِّه الَ أَفَْعلُ إِبَْراهِيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ اَألْيَمانُ أَْرَبَعةٌ َيِميَنانِ ُتكَفََّراِن َوَيِمينَاِن الَ ُتكَفََّر

وَاللَِّه أَفَْعلُ ، فَالَ َيفَْعلُ َوأَمَّا اللََّتاِن الَ ُتكَفََّراِن فَالرَُّجلُ َيْحِلُف َما فََعلُْت كَذَا َوكَذَا  كَذَا َوكَذَا فََيفَْعلُ وَالرَُّجلُ َيقُولُ
  َوقَْد فََعلَُه َوالرَُّجلُ َيْحِلُف لَقَْد فََعلُْت كَذَا َوكَذَا وَلَْم َيفَْعلُْه

فَّاُر ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمْدرٍِك ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّ -٤٣٢٩
  الزَِّناِد َعْن أَبِيِه َعْن سَاِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كُلُّ اْسِتثَْناٍء غَْيرِ مَْوُصولٍ فَصَاِحُبُه حَانِثٌ

لٍ َراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالََحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِْب -٤٣٣٠
بِي ذَرٍّ َعلَى َراِحلَةِ أَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الَْحارِِث َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َجاَءتِ اْمرَأَةُ 

يه وسلم َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْقَصَْواِء ِحَني أُِغَري َعلَى ِلقَاِحهِ َحتَّى أَنَاَخْت ِعْندَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عل
فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِئَْس َما فَقَالَْت إِنِّي َنذَْرُت إِنْ َنجَّانِي اللَُّه َعلَْيَها آلكُلَنَّ ِمْن كَبِِدَها َوَسَناِمَها 

  َجزَْيِتيَها لَْيَس َهذَا َنذًْرا إِنََّما النَّذُْر َما اْبتُِغَي بِِه َوْجُه اِهللا



اِهللا األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد -٤٣٣١
ْيَن اْمرَأَِتِه فَقَالَْت ِهيَ َيْوًما َيُهوِديَّةٌ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمزَنِيُّ َعْن أَبِي َراِفعٍ أَنَّ َمْوالََتُه أََراَدْت أَنْ تُفَرِّقَ َبْيَنُه َوَب

َنُهَما َمْملُوٍك لََها ُحرٌّ َوكُلُّ مَالٍ لََها ِفي َسبِيلِ اِهللا َوَعلَْيَها الَْمْشُي إِلَى َبْيِت اِهللا إِنْ لَْم ُتفَرَّْق بَْيَوَيْوًما َنْصرَانِيَّةٌ َوكُلُّ 
َتكُونِي ِمثْلَ هَاُروَت َومَاُروتَ فََسأَلَْت َعاِئَشةَ وَاْبَن ُعَمَر َواْبَن َعبَّاسٍ َوحَفَْصةَ َوأُمَّ َسلََمةَ فَكُلُُّهْم قَالَ لََها أَُترِيِديَن أَنْ 

  َوأََمُروَها أَنْ ُتكَفَِّر َيمِيَنَها وَُتَخلَِّي َبْيَنُهمَا

َنا أَُبو ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ -٤٣٣٢
ْيَن امَْرأَِتَك َوكُلُّ َمالٍ لََها َنا غَاِلٌب َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الْمَُزنِيِّ َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ قَالَْت مَْوالَِتي ُألفَرِّقَنَّ َبْيَنَك َوَبَحدَّثَ

ِسيَّةٌ إِنْ لَْم يُفَرِّْق َبيَْنَك َوَبْيَن امَْرأَِتَك قَالَ فَاْنطَلَقُْت إِلَى ِفي رِتَاجِ الْكَْعَبِة َوِهيَ َيْوًما َيهُوِديَّةٌ َوَيْوًما َنصَْرانِيَّةٌ َوَيْوًما َمُجو
ذَا الَ طَِلْق إِلَى َمْوالَِتَك فَقُلْ لََها إِنَّ َهأُمِّ الُْمْؤِمنَِني أُمِّ َسلََمةَ فَقُلُْت إِنَّ َمْوالَِتي تُرِيُد أَنْ تُفَرِّقَ َبيْنِي َوَبْيَن امَْرأَِتي فَقَالَِت اْن

ابِ فَقَالَ َها ُهَنا َهارُوُت َيِحلُّ لَِك قَالَ فََرَجْعُت إِلَيَْها قَالَ ، ثُمَّ أَتَْيُت اْبَن ُعَمَر فَأَْخبَْرُتُه فََجاَء حَتَّى اْنتََهى إِلَى الَْب
َتأْكُِلَني قَالَْت َوقُلُْت أََنا َيْوًما َيُهوِديَّةٌ َوَيْوًما فَقَالَْت إِنِّي َجَعلُْت كُلَّ مَالٍ ِلي ِفي رِتَاجِ الْكَْعَبِة قَالَ فََما ! َوَماُروُت 

ِت قَالَْت فََما َتأْمُُرنِي قَالَ َنصَْرانِيَّةٌ َوَيْوًما َمجُوِسيَّةٌ فَقَالَ إِنْ َتَهوَّْدِت قُِتلِْت َوإِنْ تََنصَّْرِت قُِتلِْت َوإِنْ َتَمجَّْسِت قُِتلْ
  ِعَني َبْيَن فََتاِك َوفََتاِتِكُتكَفِّرِيَن َيِميَنِك َوَتْجَم

ْحَمنِ اَألبَّاُر َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّ -٤٣٣٣
َرأَةٌ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ قَْد َنذََرْت ِفي َنْحرِ ابْنَِها فَأََمَرَها بِالْكَفَّاَرِة فَقَالَ َرُجلٌ ْبنِ َسِعيٍد األَْنصَارِيِّ َعنِ الْقَاِسمِ قَالَ َجاَءِت اْم

  فَّارَِةلظِّهَاَر َوأََمرَ بِالْكَِمَن الْقَْومِ ُسْبَحانَ اِهللا أَكَفَّاَرةٌ ِفي َمْعِصَيِة اِهللا تََعالَى فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ نََعْم قَْد ذَكََر اللَُّه ا

ُن َسعِيٍد ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْب -٤٣٣٤
  لِّ ِمْسكِنيٍاِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَفَّاَرةُ الَْيِمنيِ ُمدٌّ ِمْن ِحْنطٍَة ِلكُ

ْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنٍد َع -٤٣٣٥
  َعبَّاسٍ قَالَ ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ ُمدٌّ ِمْن ِحْنطَةٍ َرْيُعُه إَِدامُُه

 َنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ َعْن ِهَشاٌم صَاِحُبَحدَّثَ -٤٣٣٦
ِة الَْيِمنيِ قَالَ ُمدٌّ ِمْن فَّاَرالدَّْستَُواِئيِّ َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ِفي كَ

  ِحْنطٍَة ِلكُلِّ ِمْسكِنيٍ
َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َحدَّثَنِي ُيوُسُف ْبُن سَِعيِد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -٤٣٣٧

َرْيَرةَ ِفي َهذَا الَْمْسجِِد َيقُولُ ثَالَثَةُ أَْشَياَء ِفيهِنَّ ُمدٌّ ُمدٌّ ِفي كَفَّاَرِة الَْيِمنيِ َوكَفَّاَرةِ ُموَسى َعْن َعطَاٍء قَالَ َسِمْعُت أََبا ُه
  الظِّهَارِ َوِفْدَيِة طََعامِ ِمْسكِنيٍ

اِلِد ْبنِ َيزِيَد اللُّْؤلُؤِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َخ -٤٣٣٨
  إَِدامُُهَعِديٍّ َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ ُمدٌّ ِمْن ِحْنطٍَة ِفيِه 

الْجَْهمِ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ أَبِي  -٤٣٣٩
  ْومٍ ُمدا ُمداالَْحذَّاُء َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِذَا َعَجَز الشَّْيُخ الْكَبُِري َعنِ الصَِّيامِ أَطَْعَم َعْن كُلِّ َي

َيْعنِي  -زَُهْيرٌ  َنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََناَحدَّثَ -٤٣٤٠



اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا ادََّعتِ  َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى -اْبَن ُمَحمَّدٍ 
 الشَّاِهِد َوإِنْ َنكَلَ الْمَْرأَةُ طَالََق زَْوجَِها فََجاَءْت َعلَى ذَِلَك بَِشاِهٍد َعْدلٍ اْسُتْحِلفَتْ َزْوجَُها فَإِنْ َحلََف َبطَلَْت َشَهاَدةُ

  فَُنكُولُُه بَِمنْزِلَِة َشاِهٍد آَخَر َوَجاَز طَالَقُُه
ثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن َعْبدِ اهللاِ التَّْرقُِفيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيعْلَى ، َحدََّحدَّ -٤٣٤١

ِن ِمْن أَْهلِ َدقُوقَاَء َنصَْرانِيَّاِن َعلَى َوِصيَّةِ غَْيالَنُ ْبُن َجاِمعٍ َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ شَهَِد َرُجالَ
دَ َصالَِة الَْعْصرِ وَاللَِّه َما ُمْسِلمٍ َماَت ِعْندَُهْم فَاْرَتاَب أَْهلُ الَْوِصيَِّة فَأََتْوا بِهَِما أََبا ُموَسى اَألْشَعرِيَّ فَاْسَتْحلَفَُهَما َبْع

  ْما شََهاَدةَ اِهللا إِنَّا إِذًا لَِمَن اآلِثمَِنياشَْتَريَْا بِهِ ثََمًنا ، َوالَ كََت
  وسلم قَْبلَ الَْيوْمِ قَالَ َعاِمٌر قَالَ أَُبو مُوَسى وَاللَِّه إِنَّ َهِذِه لَقَِضيَّةٌ َما قُِضَي بَِها مُْنذُ َماَت َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه

الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد -٤٣٤٢
 ْن أَبِيِه أَنَُّه أََتى َرُجالَِنأَخَْبرَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد أَنَّ أََبا الزَُّبْيرِ َحدَّثَُه َعْن َعِديِّ ْبنِ َعِديٍّ َع

فَقََبْضُتَها فَقَالَ َيخَْتِصَماِن إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي أَْرضٍ فَقَالَ أََحُدُهَما ِهيَ ِلي َوقَالَ اآلَخُر ِهَي ِلي حُْزُتَها 
عليه وسلم أََما إِنَُّه َمْن َحلََف َعلَى َمالِ ِفيَها الَْيِمُني لِلَِّذي بَِيِدِه اَألْرُض فَلَمَّا َتفَوَّه لَِيْحِلَف قَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا 

  اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ لَِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ قَالَ فََمْن َتَركََها قَالَ فَلَُه الَْجنَّةُ

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْهَضمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اهللاِ الزَُّهْيرِيُّ  -٤٣٤٣
ِديٍّ أَخَْبَرُه َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ إِْسَماعِيلُ ْبُن َجْعفَرٍ َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ قَالَ أَْخَبرَنِي أَُبو الزُّبَْيرِ أَنَّ َعِديَّ ْبَن َع

  صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه
َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا : دَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَالَ َح -٤٣٤٤

سلم النَّاَس َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ الَْحكَُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك َعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ آَمَن َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و
أَبِي سَْرحٍ َوأُمَّ َساَرةَ فَأَمَّا َعْبُد  إِالَّ أَْرَبَعةَ نَفَرٍ َعْبَد الُْعزَّى ْبَن خَطَلٍ َوِمقَْيسَ ْبَن ُصبَاَبةَ الِْكنَانِيَّ َوَعْبَد اِهللا ْبَن َسْعدِ ْبنِ

  َبِة َوذَكََر َباِقيَ الَْحِديِثالْعُزَّى فَقُِتلَ َوُهَو آِخذٌ بِأَسَْتارِ الْكَْع

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمَغلَّسِ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ قَُمْيرٍ ،  -٤٣٤٥
دِّيُّ َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ آَمَن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا أَسَْباطُ ْبُن َنْصرٍ قَالَ زََعَم السُّ

ةِ  ُمَتَعلِِّقَني بِأَْستَارِ الْكَْعَبَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم النَّاَس إِالَّ أَْرَبَعةَ َنفَرٍ َواْمرَأََتْينِ َوقَالَ اقُْتلُوُهْم َوإِنْ َوَجْدُتُموُهْم
  َوذَكََر َباِقَي الَْحِديِث ِعكْرَِمةَ ْبَن أَبِي جَْهلٍ َوَعْبَد اِهللا ْبَن خَطَلٍ َوِمقَْيسَ ْبَن ُصبَاَبة َوَعْبَد اِهللا ْبَن سَْعِد ْبنِ أَبِي سَْرحٍ

َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الُْمفَضَّلِ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ،  -٤٣٤٦
  ِمثْلَُه

ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن الُْحبَابِ َحدَّثَنِي ُعَمُر  -٤٣٤٧
ُزوِميُّ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ أَْرَبَعةٌ الَ الرَّْحَمنِ ْبنِ َسِعيٍد الَْمْخ

َوذَكَرَ ، ي سَْرحٍ  ْبنِ أَبِأَُؤمِّنُُهْم ِفي ِحلٍّ ، َوالَ َحَرمٍ الْحَُوْيرِثُ ْبُن ُنقَْيٍد َوِمقَْيُس َوِهالَلُ ْبُن خَطَلٍ َوَعْبُد اِهللا ْبُن سَْعِد
  َباِقَي الَْحدِيِث



ْبِد اِهللا التِّْرِمِذيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ْبنِ حَفْص ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َحنَْبلٍ َحدَّثَنِي صَاِلُح ْبُن َع -٤٣٤٨
َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي الْقَاِسمِ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ سَِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ 

ْهمٍ فَُتُوفِّيَ َرُجلٌ ِمْن َبنِي َس َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َتمِيٌم الدَّارِيُّ َوَعِديُّ ْبُن َبدَّاٍء َوكَاَنا َيْخَتِلفَاِن إِلَى َمكَّةَ بِالتَِّجاَرِة فََخَرَج
ًصا بِالذََّهبِ فَاْسَتْحلَفَُهَما بِأَْرضٍ لَْيَس بَِها ُمْسِلٌم فَأَْوَصى إِلَْيهَِما فََدفََعا َترِكََتُه إِلَى أَْهِلِه َوحََبَسا َجاًما ِمْن ِفضٍَّة ُمَخوَّ

ُعرَِف الَْجاُم بَِمكَّةَ فَقَالُوا اْشَترَْيَناُه ِمْن َعِديِّ ْبنِ َبدَّاٍء  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما كََتْمُتَما ، َوالَ اطَّلَْعُتَما ، ثُمَّ
لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ ِمْن َشَهادَِتهَِما َوَما {َوَتِميمٍ فَقَاَم َرُجالَِن ِمْن أَْولَِياِء السَّْهِميِّ فََحلَفَا بِاللَِّه إِنَّ َهذَا الَْجاَم لِلسَّْهِميِّ ، َو

  فَأََخذُوا الَْجاَم َوِفيهِمْ َنزَلَْت َهِذِه اآليَةُ} ا إِنَّا إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَنياْعَتَدْيَن

اُء ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحكَمِ ْبنِ ُمْسِلمٍ الَْوشَّ -٤٣٤٩
 ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ لُْحَسْينِ الُْعرَنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُدْيَنةَ َيحَْيى ْبُن الُْمَهلَّبِ َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ َعْن َسعِيِد ْبنِالَْحَسُن ْبُن ا

بَنِي سَْهمٍ فَُتُوفَِّي بِأَْرضٍ لَْيَس بَِها ُمْسِلمٌ  َعبَّاسٍ قَالَ كَانََ َتِميٌم الدَّارِيُّ َوَعِديٌّ َيْخَتِلفَاِن إِلَى َمكَّةَ فََخَرَج َمَعُهَما فًَتى ِمْن
َما النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْوَصى إِلَْيهَِما فََدفََعا َترِكَِتِه إِلَى أَْهِلِه َوَحَبَسا َجاًما ِمْن ِفضٍَّة ُمخَوًَّصا بِالذََّهبِ فَاسَْتْحلَفَُه

ثُمَّ ُوجَِد الَْجاُم بَِمكَّةَ فَقَالُوا اْشَترَْيَناُه ِمْن َعِديٍّ َوَتِميمٍ فََجاَء َرُجالَِن ِمْن َوَرثَةِ السَّْهِميِّ  َما كََتْمُتَما ، َوالَ اطَّلَْعُتَما ،
الَْجاَم َوِفيهِْم َنزَلَْت َهِذهِ قَالَ َوأََخذُوا } لََشهَاَدتَُنا أََحقُّ ِمْن َشهَاَدِتهَِما َوَما اعَْتدَْيَنا{فََحلَفَا إِنَّ َهذَا الَْجاَم ِللسَّهِْميِّ ، َو

  اآليَةُ

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأَْحَمدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الُْجنَْيِد ، قَاالَ  -٤٣٥٠
ُمَجاِلٌد َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن جَابِرٍ قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيُهوِديٍّ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ

ا أَنْ ذََهَب  إِذْ كَانَ الُْملُْك لََنا فَلَمََّوَيُهوِديٍَّة قَْد َزنََيا فَقَالَ ِللَْيُهوِد َما َيْمَنُعكُْم أَنْ ُتِقيمُوا َعلَْيهَِما الَْحدَّ فَقَالُوا كُنَّا َنفَْعلُ
َيا فَقَالَ لَُهَما أَْنُتَما أَْعلَُم َمْن ُملْكَُنا ، فَالَ َنْجتَرُِئ َعلَى الْفِْعلِ فَقَالَ لَُهُم ائُْتونِي بِأَْعلَمِ َرُجلَْينِ ِفيكُْم فَأَتَْوُه بِاْبَنيْ ُصورِ

أَنَْزلَ التَّْوَراةَ َعِلي ُموَسى كَْيَف َتجُِدونَ َحدَُّهَما ِفي التَّْورَاِة فَقَاالَ َوَراَءكَُما قَاالَ َيقُولُونَ قَالَ فَأَْنُشُدكَُما بِاللَِّه الَِّذي 
ِخلُُه ِفيَها شَهَِد أَْرَبَعةٌ أَنَُّهمْ َرأَْوهُ ُيْد الرَُّجلُ َمعَ الْمَْرأَِة َرْيَيةٌ َوِفيِه ُعقُوَبةٌ َوالرَُّجلُ َعلَى َبطْنِ الَْمرْأَِة رَْيَبةٌ َوِفيِه ُعقُوَبةٌ فَإِذَا

  لى اهللا عليه وسلمكََما َيْدُخلُ الِْميلُ ِفي الُْمكُْحلَِة ُرجَِم قَالَ ائُْتونِي بِالشُُّهوِد فَشَهِدوا أَْرَبَعةٌ فََرَجَمُهَما النَّبِيُّ ص
  َتفَرََّد بِِه ُمَجاِلٌد َعنِ الشَّْعبِيِّ َولَْيَس بِالْقَوِيِّ

نُ َصاِعٍد وَأَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ َوُموَسى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ قَُرْينٍ وَأَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْب -٤٣٥١
بِْشرُ ْبُن َبكْرٍ ، ، َحدَّثََنا  َحبِيبٍ الزَّرَّاُد َوعَْبُد اِهللا ْبُن أَحَْمَد ْبنِ إِْسحَاَق الِْمصْرِيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ
صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ  َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرسُولَ اِهللا

  ِهاللََّه َتَجاَوزَ ُألمَِّتي الَْخطَأ وَالنِّْسَياِن َوَما اْسُتكْرُِهوا َعلَْي

ٍد َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُمَحمَّ -٤٣٥٢
َوَز َعْن أُمَِّتي َما َحدَّثَتْ بَِها أَْنفُسََها َوَما َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اللََّه َتَجا

  أُكْرُِهوا َعلَْيِه إِالَّ أَنْ يََتكَلَُّموا بِِه أَْو َيْعَملُوا بِِه



َهيَّاجِ ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْدرِيَس َعنِ َخاِلُد ْبُن الْ -٤٣٥٣
قَاالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى َعْن َعْنَبَسةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الَْعالَِء َعْن َمكُْحولٍ َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ َوَعْن أَبِي أَُماَمةَ 

  اهللا عليه وسلم لَْيَس َعلَى َمقُْهورٍ َيِمٌني
  الرضاع
 َعْن أَبِي ْبُد الَْمِلِك ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةََحدَّثََنا َع -٤٣٥٤

  الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّهُ َسأَلَُه َتَرى ُتَحرُِّم الرََّضاَعةُ ِمْن َواِحَدةً قَالَ َنَعْم
ٍث َعْن َحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ الثَّْورِيِّ َعْن لَْيَحدَّثََنا ُم -٤٣٥٥

  ُمَجاِهٍد َعْن َعِليٍّ َواْبنِ َمْسُعوٍد قَاالَ ُيَحرُِّم ِمَن الرََّضاَعةَ قَِليلُُه َوكَِثُريُه
ثََنا دُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد الدَّقَّاُق ، َحدََّحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤٣٥٦

ابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعنِ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد الَْهاشِِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّ: الَْحَسُن ْبُن َسالَمٍ السَّوَّاُق ، قَاالَ 
  اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َما الَ ُتَحرِّمُ َوأَيُّوُب َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أََحُدُه -٤٣٥٧
  الَْمصَّةُ َوالَْمصََّتاِن َوقَالَ اآلَخرُ الَ ُتَحرُِّم اإلِْمالََجةُ َواإلِْمالََجَتاِن

بِي ُمِغَريِة َعْن أََحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ الْ -٤٣٥٨
ا فَجََعلَ َيُمصُُّه َويَُمجُّهُ ُموَسى الْهِالَِليِّ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجالً كَانَ ِفي َسفَرٍ فَوَلََدِت امَْرأَُتُه فَاْحتُبَِس لَبَُنَها فََخَشي َعلَْيَه

فَسَأَلَُه فَقَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  فََدَخلَ ِفي َحلِْقِه فََسأَلَ أََبا ُموَسى فَقَالَ َحُرَمْت َعلَْيَك فَأََتى اْبَن َمْسُعوٍد
  وسلم الَ ُيَحرُِّم ِمَن الرَّضَاعِ إِالَّ َما أَْنَبَت اللَّْحَم َوأَْنَشَز الَْعظَْم

ا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َتمَّامٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ إِبَْراهِيَم الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن سَِناٍن ، َحدَّثََن -٤٣٥٩
 عليه وسلم الَ ُتَحرُِّم َحْنظَلَةُ ، َحدَّثََنا سَاِلمُ ْبُن َعْبِد اِهللا َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا

  الرَّْضَعةُ ، َوالَ الرَّْضَعَتاِن
و ُعثَْمانَ اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َوَحدَّثََنا أَُبَحدَّثََنا َعْبُد  -٤٣٦٠

ْبنِ إِْسحَاَق َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الْكَْرِخيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن ُمَحمَِّد 
 اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُعقَْبةَ قَالَ كَانَ ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ُيَحدِّثُ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ الَْحجَّاجِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُولَ

  اِن ، َوالَ ُيَحرُِّم إِالَّ َما فََتَق اَألمَْعاَءقَالَ الَ ُتَحرُِّم ِمَن الرََّضاَعِة الَْمصَّةُ ، َوالَ الَْمصََّت
، ُهَو َصِغٌري َحُرَمْت َعلَْيِه قَالَ إِبَْراهِيُم فَذَكَْرُتهُ ِلَسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ فَقَالَ إِذَا َدَخلَْت قَطَْرةٌ وَاِحَدةٌ ِفي َجْوِف الصَّبِيِّ َو

  اَء ِمَن اللََّبنِ وَلَْم َيزِْد َعلَى َهذَاَوقَالَ ُعثَْمانُ إِالَّ َما فََتَق اَألْمَع
ا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريةِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َخالَُّد ْبُن أَسْلََم ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََن -٤٣٦١

فََولََدْت فََجَعلَ ، ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد أَنَّ َرُجالً كَانَ َمَعُه امَْرأَُتُه َوُهَو ِفي سَفَرٍ  ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنٍ
ذَكََر ذَِلَك لَهُ َتى أََبا ُموَسى فَالصَّبِيُّ الَ َيُمصُّ فَأََخذَ َزْوُجَها َيُمصُّ لََبنََها َوَيُمجُُّه قَالَ َحتَّى َوَجَد طَْعَم لَبَنَِها ِفي َحلِْقِه فَأَ

َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه فَقَالَ َحُرَمْت َعلَْيَك اْمرَأَُتَك فَأَتَاُه اْبُن َمْسعُوٍد فَقَالَ أَْنَت الَِّذي تُفِْتي َهذَا بِكَذَا َوكَذَا َوقَالَ 
  وسلم الَ رِضَاَع إِالَّ َما َشدَّ الَْعظَْم َوأَنَْبَت اللَّْحَم



و َحِصنيٍ َعْن ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبَحدَّثََنا الْ -٤٣٦٢
لَ َحلِْقي َشْيٌء َسَبقَنِي فََشدََّد َعلَْيِه أَبِي َعِطيَّةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى أَبِي مُوَسى فَقَالَ إِنَّ اْمرَأَِتي َورَِم ثَْدُيَها فََمَصْصُتُه فََدَخ

فَأََتى أََبا ُموَسى فَقَالَ  أَُبو ُموَسى فَأََتى عَْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد فَقَالَ َسأَلْتَ أََحًدا غَْيرِي قَالَ َنَعْم أََبا ُموَسى فََشدََّد َعلَيَّ
  َما َداَم َهذَا الَْحْبُر َبْيَن أَظُْهرِكُْمأََرِضيٌع َهذَا فَقَالَ أَُبو ُموَسى الَ َتْسأَلُونِي 

 ْبُن َيْحَيى َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ -٤٣٦٣
  َعبَّاسٍ كَانَ َيقُولُ الَ َرضَاَع بَْعَد َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعنِ اْبنِ

الْوَِليِد ْبُن ُبْردٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَإِْبَراِهيُم ْبُن ُدَبْيسِ ْبنِ أَْحَمَد َوغَْيُرُهَما قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو  -٤٣٦٤
ُم ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَ

  عليه وسلم الَ َرَضاعَ إِالَّ َما كَانَ ِفي الْحَْولَيْنِ
  ِثقَةٌ َحاِفظٌلَْم ُيْسنِْدُه َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ غَْيُر الَْهْيثَمِ ْبنِ َجِميلٍ َوُهَو 

رٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َرْوقٍ الَْهزَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنا -٤٣٦٥
  َسِمْعُت ُعَمَر َيقُولُ الَ َرضَاَع إِالَّ ِفي الْحَْولَْينِ ِفي الصِّغَرِ

ٍد ُمَحمَُّد ْبنُ دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َحاِمَح -٤٣٦٦
دَّثَنِي أَبِي َعْن قََتاَدةَ َوَحدَّثََنا الْقَاِسمُ َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َحمَّاِد ْبنِ زَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ َح

انُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُبلُْبلٍ أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسالَمٍ ، َحدَّثََنا َعفَّ
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث َعْن أُمِّ الفَْضلِ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعنِ الَْمصَّةِ قََتاَدةَ َعْن أَبِي اخلَلِيلِ َع
  الَْواِحَدِة أَُتَحرُِّم قَالَ الَ

  الرَّْضَعةُ الْوَاِحَدةُ قَالَ الَ َوقَالَ أَُبو َحاِمٍد أَنَّ َرُجالً ِمْن َبنِي َعاِمرِ ْبنِ َصْعَصَعةَ قَالَ َيا نَبِيَّ اِهللا أَُتَحرُِّم

دَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلِّمُ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َح -٤٣٦٧
صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُتَحرُِّم الَْمصَّةُ ، َوالَ الَْمصََّتاِن َولَِكْن َما فََتَق  َعْن َمكُْحولٍ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ

  اَألْمَعاَء
ٍد أَُبو ْحَمنِ ْبُن َسِعيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيحَْيى ْبنِ ُزَهْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٤٣٦٨

أَةً َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقُطَاِميِّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَهزِّمِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ امَْر
أَْرَضعِْتيهَِما قَالَتْ أَْرَضْعُت الَْجارَِيةَ َوِهَي بِْنُت ِستِّ ِسنَِني  عليه وسلم فَقَالَْت إِنَّ فَالًَنا َتزَوََّج َوقَْد أَْرَضعُْتُهَما قَالَ كَْيَف

ا الَ رِضَاَع بَْعَد ِفطَامٍ َوإِنَّمَا َونِْصٍف وَأَْرَضْعُت الُْغالََم َوُهَو اْبُن ثَالَِث ِسنَِني فَقَالَ اذْهَبِي فَقُوِلي لَُه فَلُْيضَاجِْعَها هَنِيئًا َمرِيئً
  َن الرَِّضاعِ َما ِفي الْمَْهِدُيَحرُِّم ِم

  اْبُن الْقُطَاِميِّ َضِعيٌف

اعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِهَشامٍ الَْمرَْوِذيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَم -٤٣٦٩
قَالَ َوقَْد َسِمْعُتُه ِمْن ُعقَْبةَ َولَِكنِّي  -لَْيكَةَ َحدَّثَنِي ُعبَْيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ الْحَارِثِ َحدَّثََنا أَيُّوُب َعنِ اْبنِ أَبِي ُم

َتْيتُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه قَالَ َتزَوَّْجُت امَْرأَةً فََجاَءْتَنا اْمَرأَةٌ َسْوَداُء فَقَالَْت قَْد أَْرَضعُْتكَُما فَأَ -ِلَحدِيِث ُعَبْيٍد أَْحفَظُ 
  َما َوِهَي كَاِذبَةٌوسلم فَقُلُْت إِنِّي َتَزوَّْجُت فُالََنةَ بِْنَت فُالٍَن فََجائَْتَنا امَْرأَةٌ سَْوَداُء فَقَالَْت إِنِّي قَدْ أَْرَضعُْتكُ



  قَالَ كَْيَف َوقَْد َزَعَمْت أَنََّها أَْرَضعَْتكَُما َدْعَها َعْنَك فَأَْعَرَض َعنِّي فَأَتَْيُتُه ِمْن ِقَبلِ َوْجهِِه فَقُلُْت إِنََّها كَاِذَبةٌ

َعنِ اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ -٤٣٧٠
قَالَ َتزَوَّْجُت ابِْنَت أَبِي إَِهابٍ فََجاَءتِ  -ْبُن الَْحارِِث ، ثُمَّ قَالَ لَمْ ُيَحدِّثْنِي وَلَِكْن َسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ  قَالَ َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ

نِّي ، ثُمَّ َسأَلُْتُه فَأَعَْرَض اْمَرأَةٌ َسْوَداُء فَقَالَْت إِنِّي قَْد أَْرضَْعُتكَُما فَأَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَسَأَلُْتُه فَأَْعَرَض َع
  قَالَ َوَنهَاُه َعْنهَا! كَْيَف بَِك َوقَْد ِقيلَ  -أَوِ الثَّاِلثَةِ  -َعنِّي ، ثُمَّ َسأَلُْتُه فَأَعَْرَض َعنِّي َوقَالَ ِفي الرَّابَِعةِ 

حَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َي -٤٣٧١
زَّازُ قَالَ أَُبو َعاِصمٍ َوأَخَْبرَنِي ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد وَأَْخبََرنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيمٍ َوأَْخَبرَنِي أَُبو َعاِمرٍ الَْخ -َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ الَْحارِثِ 

  قَالَ َتزَوَّْجُت بِْنَت أَبِي إِهَابٍ ، َوسَاَق الَْحدِيثَ -يثُ اْبنِ جُرَْيجٍ َوَهذَا َحِد
ا سُفَْيانُ َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََن -٤٣٧٢

َزَعَمْت أَنََّها الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ الَْحارِِث أَنَّ اْمَرأَةً َسْوَداَء َجاَءْت فَاِهللا ْبنِ َعْبدِ 
َوتََبسََّم ، ثُمَّ قَالَ كَْيَف َوقَدْ  أَْرَضَعْتُهَما َوكَاَنْت َتْحَتُه بِْنُت أَبِي إِهَابٍ التَّْيِميِّ فَأَعَْرَض َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  ِقيلَ
َعُروَبةَ َعْن أَيُّوَب  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا َسعِيُد ْبُن أَبِي -٤٣٧٣

رِِث قَالَ َتَزوَّْجتُ اْمرَأَةً فََدَخلَْت َعلَْيَنا َسوَْداُء فََسأَلَْت فَأَْبطَأَْنا َعلَْيَها فَقَالَتْ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ الَْحا
كَ الَ ُه فَقَالَ َدْعَها َعْنَتَصدَّقُوا َعلَيَّ فََواللَِّه لَقَدْ أَْرَضعُْتكَُما َجِميًعا فَأَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَ

  َخْيَر لََك ِفيهَا

َيانُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا أَبو ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ِفيَما قُرَِئ َعلَيه ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا سُفْ -٤٣٧٤
تَأْذَنَ َعلَيَّ َعمِّي أَفْلَُح ْبُن أَبِي الْقَُعْيسِ بَْعَد َما نََزلَ الِْحجَاُب َوِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َوغَْيرِه َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَِت اْس

لَ اهللاِ إِنََّما أَْرَضَعتْنِي الْمَْرأَةُ فَلَْم آذَنْ لَُه فَأََتى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَسَأَلُْتُه فَقَالَ ائْذَنِي لَُه فَإِنَُّه َعمُِّك قُلُْت َيا َرُسو
  لَْم يُْرِضعْنِي الرَُّجلُ فَقَالَ ائْذَنِي لَُه فَإِنَُّه َعمُِّكَو

  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َداُوَد لَفْظًا ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاهِرِ -٤٣٧٥

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبرَنِي َماِلٌك َعنِ : انَ ، قَاالَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسعِيٍد الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَم
َعلَْيَها َوُهَو َعمَُّها ِمَن الرََّضاَعةِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها أَْخبََرْتُه أَنَّ أَفْلََح أََخا أَبِي الْقَُعْيسِ َجاَء َيْستَأِْذنُ 

َجاُب قَالَْت فَأََبْيُت أَنْ آذَنَ لَُه فَلَمَّا َجاَء َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْخَبْرُتُه بِالَِّذي َصَنْعتُ َبْعَد أَنْ َنَزلَ الِْح
  فَأََمَرنِي أَنْ آذَنَ لَُه

، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َعْبِد اَألْعلَى َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى الْقُطَيِْعيُّ  -٤٣٧٦
َوَعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيهِ ، ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ 

الرَّْجمِ َوَرَضاَعةُ الْكَبِريِ َعشًْرا فَلَقَْد كَاَنْت ِفي َصِحيفٍَة َتْحَت سَرِيرِي فَلَمَّا َماتَ  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَقَدْ َنزَلَْت آَيةُ
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُشِغلَْنا بَِمْوِتِه فََدَخلَ الدَّاجُِن فَأَكَلَهَا

لسَّمِْتي ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمرٍو ْبَن ِديَنارٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن ُيوُسَف ا -٤٣٧٧



 َضاَعِة فَِقيلَ لَُه فَإِنَّ َعْبَد اِهللاُسِئلَ َعْن َشْيٍء ِمْن أَْمرِ الرََّضاَعِة فَقَالَ الَ أَْعلَُم إِالَّ أَنَّ اللََّه َتعَالَى قَْد َحرََّم اُألْخَت ِمَن الرَّ
  ِمْن قَضَاِئَك َوقََضاِء اْبنِ الزَُّبيْرِْبَن الزَُّبْيرِ َيقُولُ الَ ُتَحرُِّم الرَّْضَعةُ ، َوالَ الرَّْضَعَتاِن فَقَالَ اْبُن ُعَمَر قََضاُء اِهللا تََعالَى َخْيٌر 

الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنَس السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن  َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٤٣٧٨
 لَُه امَْرأَةٌ َوسُرِيَّةٌ إِْدرِيَس َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َوَماِلٍك َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد قَالَ سُِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعْن َرُجلٍ

  َوأَْرَضَعِت اُألْخَرى جَارَِيةً َهلْ َيصْلُُح ِللُغالَمِ أَنْ يَْنِكَح الَْجارَِيةَ فَقَالَ الَ اللِّقَاُح َواِحٌدفََولََدْت إِْحَداُهَما غُالًَما 
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، -٤٣٧٩

َنْت أَْسَماُء بِْنتُ ُد ْبُن َعْمرٍو َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َزْمَعةَ َعْن أُمِِّه َزْيَنَب بِْنِت أَبِي َسلََمةَ قَالَْت كَاَحدَّثََنا ُمحَمَّ
قُُروِن َرأِْسي َوَيقُولُ أَقْبِِلي َعلَيَّ َحدِِّثينِي َيَرى أَبِي َبكْرٍ أَْرَضَعتْنِي َوكَانَ الزَُّبْيُر َيْدُخلُ َعلَيَّ َوأََنا أَْمَتِشطُ فَيَأُْخذُ بِقَْرٍن ِمْن 

ابَْنِتي َعلَى َحْمَزةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َوَحمَْزةُ أَنَُّه أَبِي وَإِنََّما وَلَُدُه إِْخوَِتي فَلَمَّا كَانَ ِقَبلَ الَْحرَِّة أَْرَسلَ َعْبَد اِهللا ْبَن الزَُّبْيرِ فََخطَبَ 
ِتَك أََنا أَُخوِك َوَما لِْكالَبِيَِّة قَالَْت فَأَْرَسلُْت إِلَْيِه َوَهلْ َتصْلُُح لَُه قَالَْت فَأَْرَسلَ إِلَيَّ إِنََّما ُترِيِديَن َمْنَع اْبَنَوُمْصَعٌب ِمَن ا

إِْخَوٍة قَالَْت فَأَْرَسلُْت َوأَْصحَاُب َرُسولِ اهللاِ َولََدْت أَْسَماُء فَُهْم إِْخوَُتِك َوأَمَّا َما وَلَُد الزَُّبْيرِ ِلغَْيرِ أَْسَماَء فَلَْيُسوا لَِك بِ
   شَْيئًاصلى اهللا عليه وسلم ُمَتَواِفُرونَ َوأُمََّهاتُ الُْمْؤِمنَِني فَقَالُوا إِنَّ الرََّضاَعةَ ِمْن ِقَبلِ الرَُّجلِ الَ ُتَحرُِّم

ُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر قَالَ َسِمْعُت أَيُّوبَ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي اخلَلِيلِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْب -٤٣٨٠
 الَ ُتَحرُِّم َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِثِ ْبنِ َنْوفَلٍ َعْن أُمِّ الْفَْضلِ قَالَتْ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ

  ْمالََجَتاِناإلِْمالََجةُ ، َوالَ اِإل

 أَبِي اخلَِليلِ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن أَيُّوَب َعْن -٤٣٨١
 صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْيِتي فَأََتاُه أَعَْرابِيٌّ فَقَالَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ الْحَارِِث الْهَاِشِميِّ َعْن أُمِّ الفَْضلِ قَالَْت كَانَ َرسُولُ اِهللا

ِت اْمرَأَِتي الُْحْدثَى َرْضَعةً أَوْ َيا َرسُولَ اِهللا كَاَنْت ِعْنِدي اْمَرأَةٌ فََتزَوَّْجُت َعلَْيَها امَْرأَةً فََزَعَمِت امَْرأَِتي األُولَى أَنََّها أَْرَضَع
أَوْ ْمالََجةً أَْو إِْمالَجََتْينِ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُتَحرُِّم اإلِْمالََجةُ ، َوالَ اإلِْمالََجَتاِن َرضَْعَتْينِ أَْو قَالَ إِ

  قَالَ الرَّْضَعةُ وَالرَّْضَعَتاِن
دَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبنُ َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُرمَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبََّه ، َح -٤٣٨٢

ه وسلم سُئلَ َعنِ الرِضَاع قََتاَدةَ َوأَيُّوَب َعْن أَبِي اخلَِليلِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِِث َعْن أُمِّ الفَْضلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا علي
   اِإلْمالََجَتاِنفَقَالَ الَ ُتَحرُِّم اإلِْمالََجةُ ، َوالَ

  قَالَ قََتاَدةُ ، َوالَ الَْمصَّةُ ، َوالَ الَْمصََّتاِن
َحدَّثََنا :  ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورٍ الشِّيِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َوَعْبُد الَْوهَّابِ -٤٣٨٣

َوالَ ي ُملَْيكَةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُتَحرُِّم الَْمصَّةُ ، أَيُّوُب َعنِ اْبنِ أَبِ
  الَْمصََّتاِن

َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَخَْبَرَنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك ْبنِ َزْنَجَوْيِه ، -٤٣٨٤
َوِهَي تُرِيُد َما ُيَحرِّمُ َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َعْمَرةَ أَنََّها َسِمَعْت َعاِئَشةَ َتقُولُ نََزلَ ِفي الْقُْرآِن َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعلُومَاٍت 

  وَماٍتِمَن الرََّضاعِ ، ثُمَّ َنَزلَ بَْعُد أَْو خَْمٌس َمْعلُ
شٍ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّا -٤٣٨٥



يمٍ الدَّارِيِّ قَالَ َسأَلُْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُعَمَر َوَعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْوَهبٍ َعْن َتِم
  مَاتِِهَعنِ الرَُّجلِ ُيسِْلُم َعلَى َيَدىِ الرَُّجلِ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُهَو أَْولَى النَّاسِ بَِمْحَياُه َوَم

ا اْبُن أَبِي َمذْعُورٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََن -٤٣٨٦
َرُجلٌ فَلَُه الصََّدِفيُّ َعنِ الْقَاِسمِ الشَّاِميِّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَسْلََم َعلَ ى َيَدهِِ 

  َوالَؤُُه
  لصََّدِفيُّ َضِعيٌف وَالَِّذي قَْبلَُه ُمْرَسلٌا

ثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّ -٤٣٨٧
لْعَزِيزِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْوَهبٍ َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ قَالَ سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعْبِد ا

  وسلم َعنِ الرَُّجلِ ُيْسِلُم َعلَى َيَديِ الرَُّجلِ قَالَ ُهَو أَوْلَى النَّاسِ بَِمْحَياُه َوَمَماتِِه
ٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّاٍد َسجَّاَدةُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعابِسٍ َوَعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَّ -٤٣٨٨

لٌ ِمْن َخْوالَنَ نِ اْبنِ َمْوَهبٍ َرُجُسلَْيَمانَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َربِيَعةَ الِْكالَبِيُّ كُلُُّهْم َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َع
  قَالَ َسِمْعُت َتِميًما الدَّارِيَّ َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَسأَلَُه َرُجلٌ َنحْوَُه

وُسفَ ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ُي -٤٣٨٩
 عليه وسلم َوسُِئلَ أَبِي ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن سَْعٍد َعْن ُسَميٍّ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا

َعرِّفُْه َسَنةً فَإِنْ َجاَءُه صَاِحُبَها فَلَْيُردََّها إِلَْيِه َوإِنْ لَمْ َيأْتِ صَاِحُبَها َعنِ اللُّقَطَِة فَقَالَ الَ َتِحلُّ اللُّقَطَةُ َمنِ الَْتقَطَ َشيْئًا فَلُْي
  فَلَْيَتَصدَّْق بَِها َوإِنْ َجاَءُه فَلُْيخَيِّْرُه َبْيَن اَألْجرِ َوَبْيَن الَِّذي لَُه

ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو  -٤٣٩٠
الُْخلُقِ َوالرِّْزقِ وَاَألَجلِ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َمْسُعوٍد فُرِغَ ِمْن أَْرَبعٍ الَْخلْقِ َو

  أََحدٌ أَكَْسَب ِمْن أََحٍد وَالصََّدقَةُ جَاِئَزةٌ قُبَِضْت أَْو لَْم ُتقَْبْضفَلَْيَس 
، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألدَِميُّ الْمُقْرُِئ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ  -٤٣٩١

الَْعْضَباُء ا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالََبةَ َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ كَاَنِت َعاِمرٍ ، َحدَّثََن
َو َعلَى ِحَمارٍ َعلَْيِه قَِطيفَةٌ ِلَرُجلٍ ِمْن َبنِي ُعقَْيلٍ أُِسَر فَأُِخذَِت الَْعْضَباُء َمَعُه فَأََتى َعلَْيِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوُه

  فَقَالَ َيا ُمحَمَُّد َعالََم تَأُْخذُونِي َوتَأُْخذُونَ الَْعْضَباَء وَأََنا ُمْسِلٌم

بِيُّ صلى اهللا َضى النَّفَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْو قُلَْتَها َوأَْنتَ َتْمِلُك أَْمَركَ أَفْلَْحَت كُلَّ الفَالَحِ قَالَ َوَم
َرُجلَْينِ قَالَ َوحََبسَ عليه وسلم فَقَالَ َيا ُمَحمَّدُ إِنِّي جَاِئٌع فَأَطِْعْمنِي َوإِنِّي ظَْمآنُ فَاْسقِنِي فَقَالَ َهِذهِ َحاَجُتَك فَفُوِدَي بِ

قَالَ فَأَغَاَر الُْمْشرِكُونَ َعلَى َسْرحِ الَْمِديَنةِ  النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَْعْضَباَء لَِرْحِلِه َوكَاَنْت ِمْن َسوَابِقِ الْحَاجِّ
للَّْيلُ ُنوِّمِوا َوَعَمَدْت إِلَى اإلِبِلِ َوأََسرُوا امَْرأَةً ِمَن الُْمْسِلِمَني قَالَ َوكَانَ الُْمْشرِكُونَ ُيرُِحيونَ إِبِلَُهْم َبأَفْنَِيتِهِْم فَلَمَّا كَانَ ا

َمِديَنةَ َناقٍَة ِفيَها إِالَّ أََرغَتْ َحتَّى أََتْت َعلَى الَْعضَْباِء فَأََتْت َعلَى َناقٍَة ذَلُولٍ فََرِكَبْتَها َحتَّى أََتِت الْ فََما كَاَنْت َتأِْتي َعلَى
الُوا الَْعْضَباُء َناقَةُ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا َوَنذََرْت إِِن اللَُّه َتعَالَى َنجَّاَها لَتَْنحََرنََّها فَلَمَّا أََتِت الَْمِديَنةَ َعَرَف النَّاُس النَّاقَةَ َوقَ

َها الَ َنذَْر ِفي َمْعِصَيٍة عليه وسلم قَالَ َوأُِتَي بَِها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوأُخْبَِر بَِنذْرَِها فَقَالَ بِئَْس َما َجزَْتَها أَْو َجَزْيِت
  ، َوالَ ِفيَما الَ َيْمِلُك اْبُن آدََم



دَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحَحدَّ -٤٣٩٢
  قَالَ قَالَ َعطَاٌء ُتَحرُِّم ِمْنَها َما قَلَّ َوَما كَثَُر

 نِ اْبنِ الزَُّبْيرِ أَنَُّه يَأِْثُر َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِفي الرَّضَاعِ أَنَُّه الَ ُيَحرُِّم ِمْنَها ُدونَقَالَ َوقَالَ اْبُن ُعَمَر لَمَّا َبلََغُه َع
َولَمْ َيقُلْ َرْضَعٍة أَوَ } ِةوَأََخوَاُتكُْم ِمَن الرََّضاَع{َسْبعِ َرَضعَاٍت قَالَ قَْولُ اِهللا َتعَالَى َخْيٌر ِمْن قَْولِ َعاِئَشةَ إِنََّما قَالَ اللَُّه 

  َرضَْعَتيْنِ

َعْن ُعْرَوةَ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ  -٤٣٩٣
  وَماٍتَعاِئَشةَ قَالَتْ الَ ُيَحرُِّم ُدونَ َخْمسِ َرَضعَاٍت َمْعلُ

ُن ِديَنارٍ أَنَُّه َسِمَع اْبَن َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا اْبُن ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي َعْمُرو ْب -٤٣٩٤
ْخَت ِمَن الرََّضاَعِة إِالَّ حََراًما فَقَالَ الرَُّجلُ إِنَّ أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ُعَمَر َوَسأَلَُه َرُجلٌ أَُتَحرُِّم َرْضَعةٌ َوَرْضَعَتاِن فَقَالَ َما َنْعلَمُ اُأل

قََضاِء َزَعَم أَنَُّه الَ ُتَحرُِّم َرْضَعةٌ ، َوالَ َرْضعََتاِن فَقَالَ اْبُن ُعَمَر قََضاُء اِهللا َتعَالَى خَْيٌر ِمْن قََضاِئَك َو -ُيرِيدُ اْبَن الزَُّبْيرِ  -
   الُْمْؤِمنَِنيأَِمريِ

َمَر َواْبنِ الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرٍو َعنِ اْبنِ ُع -٤٣٩٥
  ِمثْلَُه

َحدَّثََنا : إِبَْراِهيَم ، وَُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، قَاالَ  َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن -٤٣٩٦
  إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْنٍد َعْن َمكْحُولٍ

َض فَرَاِئَض ، فَالَ ُتَضيُِّعوَها َوَحرَّمَ َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اللََّه َتَعالَى فََر
  تَْبَحثُوا َعْنهَاُحُرَماٍت ، فَالَ َتنَْتهِكُوَها َوَحدَّ ُحُدوًدا ، فَالَ َتعَْتُدوَها َوَسكََت َعْن أَْشَياَء ِمْن غَْيرِ نِسَْياٍن ، فَالَ 

  لَفْظُ َيْعقُوَب

  أََولْ ِكتَاب األحباس
ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٤٣٩٧

أَْرًضا  اَء إِالََّعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ الُْمْصطَِلقِ قَالَ لَْم يَْتُرْك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َصفَْراَء ، َوالَ بَْيَض
  َجَعلََها َصَدقَةً َوَبْغلََتُه الَْبْيَضاَء

ثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيحَْيى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِبَْراِهيمَ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّ -٤٣٩٨
انُ َحدَّثَنِي أَُبو إِْسحَاَق قَالَ َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن الْحَارِِث َيقُولُ َما تََرَك َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْي

  وسلم إِالَّ ِسالََحُه َوَبْغلََتُه الْبَْيَضاَء َوأَْرًضا َجَعلََها َصَدقَةً

بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبٍ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا  -٤٣٩٩
لم ِديَناًرا ، َوالَ َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعْمرِو ْبنِ الْحَارِِث قَالَ َما َتَرَك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس

يلِ اِهللا قَالَ قَُتْيَبةُ َمرَّةً َوالَ َعْبًدا ، َوالَ أََمةً إِالَّ َبْغلََتُه الشَّْهَباَء الَِّتي كَانَ َيرْكَُبَها َوِسالََحُه َوأَْرًضا َجَعلََها ِفي َسبِِدْرَهًما ، 
  أُخَْرى َجَعلََها َصَدقَةً

ْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُيوُنَس ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِ -٤٤٠٠
مَْرأَِتِه قَالَ َما َحدَّثََنا ُزهَْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاَق َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث َخَتنِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَِخي ا



ْيَضاءَ  عليه وسلم ِعْنَد َمْوِتِه ِدينَاُر ، َوالَ ِدْرَهًما ، َوالَ عَْبًدا ، َوالَ أََمةً ، َوالَ َشيْئًا إِالَّ َبْغلََتهُ الَْبَتَرَك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا
  َوِسالََحُه وَأَْرًضا َتَركََها َصَدقَةً

ْبُن شَُعْيبٍ قَالَ أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَْحَمُد -٤٤٠١
ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن الَْحارِِث َيقُولُ َماَت َرُس

  ْغلََتُه الْبَْيَضاَء َوِسالََحُه َوأَْرًضا َجَعلََها َصَدقَةًوسلم َوَما َتَركَ إِالَّ َب

َنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُمطَرٌِّف ، َحدَّثَ -٤٤٠٢
َر الَ أَنَّ أَوَّلَ َصَدقٍَة ُتُصدَِّق بَِها ِفي اِإلْسالَمِ َصَدقَةُ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوأَنَّ ُعَمَعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَ

  قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا كَْيَف أَصَْنُع فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اْحبِْس أَْصلََها َوَسبِّلْ ثََمَرهَا
ُيْعَرُف بِاْبنِ بِْنِت كَْعبٍ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن سَْهلٍ  -َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبُن ُمَحمَُّد اَألزِْديُّ  -٤٤٠٣

ُمحَمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم ْبُن سَْهلٍ ، ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َوَحدَّثََنا 
إِنِّي أََصْبُت مَاالً بَِخْيَبَر لَمْ  َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ ُعَمُر َيا َرسُولَ اِهللا

يَّ ِمْنُه فَقَالَ لَهُ إِنْ ِشئْتَ َتَصدَّقَْت بِِه َوأَْمَسكْتَ أَْصلَُه قَالَ فََتَصدََّق بِِه ُعَمُر َعلَى الْقُْرَبى أُِصْب َماالً أََحبَّ إِلَ
  الً أَْو ُمتَأَثِّلٍ ِمْنُه َماالًْنُه َماَوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ الَ ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ أَْو ُيطِْعَم َصِديقًا غَْيَر ُمَتَموِّلٍ ِم

ي ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أََسٍد الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ أَُبو َجْعفَرٍ اَألعَْرابِ -٤٤٠٤
َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر أََصاَب أَْرًضا بَِخْيَبرَ ُيقَالُ لََها ثَْمغٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ  ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن

  صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ لَُه احْبِْس أَْصلََها وََتَصدَّْق بِثَمََرِتهَا
ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َحدَّثَنِي عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمطَِّلبِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا -٤٤٠٥

اهللا عليه وسلم أَنْ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ اْسَتأْذَنَ َرُسولَ اهللاِ صلى 
  ثُثَْمغٍ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتَصدَّْق بِِه َتقِْسُم ثََمَرُه َوَتْحبُِس أَْصلَُه الَ ُيبَاُع ، َوالَ ُيوَرَيَتَصدََّق بَِماِلِه بِ

ثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ْبنِ أَْحَمُد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ بِالَلٍ ، َحدَّ -٤٤٠٦
َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن : َوأَْحَمدُ ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، قَاالَ 

، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخبََرنِي إِبَْراِهيمُ ْبُن َسْعٍد َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ الُْمطَِّلبِ َعْن  الْهَْيثَمِ أَُبو الرَّبِيعِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ
ي دََّق بَِماِلهِ الَِذَيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر اْسَتشَاَر َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي أَنْ َيَتَص

لَ أَُبو الرَّبِيعِ َتَصدَّْق بِهِ بِثَْمغٍ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َتَصدَّقْ بِثََمرِِه وَاحْبِْس أَْصلَُه الَ ُيبَاُع ، َوالَ يُوَرثُ َوقَا
  َتقِْسمُ ثََمَرُه وََتحْبُِس أَْصلَُه الَ ُيبَاُع ، َوالَ يُوَرثُ

ُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَحَْمَد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا َجْعفَُر ْب -٤٤٠٧
ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ  َعْن ُعَبْيِد اِهللالنَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ الْكَِنانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ 

احْبِْس أَْصلََها َوسَبِّلْ  اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه اْسَتأَْمَر َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َصَدقَِتِه بِثَْمغٍ فََقَالَ
  ثََمَرَتهَا
َحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشهَْرَياَر ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الْ -٤٤٠٨

َساِلمٍ  َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن: َسْهلٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ قَالَ َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن الُْمصَفَّى ، قَاالَ 



َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  -يعين ابن ُعَمَر  -الَْمكِّيُّ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ 
  َعْن أَْرِضي ِمْن ثَْمغٍ فَقَالَ َحبِّسْ أَْصلََها َوسَبِّلْ ثََمَرهَا

 ُنوحٍ الُْجْنَدْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الَْعالَِء ْبنِ ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََناَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٤٤٠٩
َر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َرُسولَ اِهللا إِنِّي َنذَْرُت أَنْ َيا  ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَم

  أََتَصدََّق بَِماِلي قَالَ احَبِّْس أَْصلََها َوسَبِّلْ ثََمَرهَا
  َباْب كَْيَف ُيكَْتبُ احلَْبس

رِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق إِْبَراِهيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ الَْحَسنِ الَْعْنَب -٤٤١٠
  ُزَرْيعٍ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن َناِفعٍ

أُِصْب مَاالً قَطُّ ُهَو  َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أََصاَب ُعَمُر أَْرًضا بَِخْيَبَر فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَصَْبُت أَْرًضا لَْم
َوالَ َتأُْمُر ِفيِه قَالَ إِنْ شِئَْت حََبْسَت أَْصلََها وََتَصدَّقْتَ بَِها قَالَ فََتَصدََّق بَِها ُعَمُر أَنَّهُ الَ ُتبَاُع ،  أَنْفَُس ِمْنُه ِعْنِدي فَكَْيَف

َح َعلَى َمْن َوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ ُتوَهُب ، َوالَ تُوَرثُ ِللْفُقََراِء َوالْقُرَْبى َوالرِّقَابِ َوِفي َسبِيلِ اِهللا َوالضَّْيِف وَاْبنِ السَّبِيلِ الَ ُجنَا
  ِمْنَها بِالَْمْعُروِف أَْو ُيطِْعَم َصِديقًا غَْيَر ُمَتَموِّلٍ ِفيِه

دَّثََنا ْبُن ُمَعاٍذ ، َحَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُرمَْيسٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ  -٤٤١١
  اْبُن َعْوٍن

أَُبو أَُساَمةَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن َناِفعٍ َوَحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعِليٍّ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا 
َتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َما أََصْبُت مَاالً قَطُّ ُهَو َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أََصاَب ُعَمُر أَْرًضا بَِخْيَبَر فَأَ

َعلََها ُعَمُر َصَدقَةً َعلَى أَنْفَُس ِعْنِدي ِمْنُه فََما َتأْمُُرنِي فَقَالَ إِنْ ِشئَْت َجَعلَْتَها ِللَِّه حََبْسَت أَْصلََها وََتَصدَّقْتَ بَِها فََج
الَْمْعُروِف َوُيطِْعمَ اِء َوِفي الْقُْرَبى َوِفي الرِّقَابِ وَاْبنِ السَّبِيلِ َوالضَّْيِف الَ ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ ِمْنَها بِالْفُقََر

  َصِديقًا غَْيَر ُمَتَموِّلٍ ِفيِه
  ُت َحِديثَ َناِفعٍ ِلُمحَمَِّد ْبنِ سِريِيَن فَقَالَ غَْيَر ُمَتأَثِّلٍ َماالًقَالَ أَُبو أَُساَمةَ قَالَ بَْعُض أَْصَحابَِنا َعنِ اْبنِ َعْوٍن ذَكَْر

   ُمَتأَثِّلٍ َماالًقَالَ َوَحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َحدَّثَنِي َرُجلٌ أَنَُّه قََرأَ تِلَْك الرُّقَْعةَ فَكَانَ ِفيَها غَْيَر
  َهذَا َحدِيثُ أَبِي أَُسامَةَ

دُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الصَّوَّاِف ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ حَْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْي -٤٤١٢
ٍن بَِهذَا اِإلْسَناِد َنْحَوُه قَالَ فََتَصدََّق بَِها ُعَمُر َحدَّثََنا اْبُن َعْو: َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن أَْخَضَر َويَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، قَاالَ 

ُت َهذَا ِلُمحَمٍَّد فَقَالَ غَْيرَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه الَ ُيبَاُع أَْصلَُها ، َوالَ ُتوَهُب ، َوالَ تُوَرثُ َوِفي آِخرِِه قَالَ اْبُن َعْوٍن فَذَكَْر
  ُمَتأَثِّلٍ َماالً

ا عَْبُد اِهللا ْبُن َنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ زَاُج ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنَحدَّثَ -٤٤١٣
ْيَبَر فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْوٍن َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَصَاَب أَْرًضا بَِخ

ِمْنُه فََما َتأُْمرُنِي بَِها قَالَ إِنْ  َيْسَتأِْمُرُه ِفيَها فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي أَصَْبُت أَْرًضا بِخَْيَبَر َما أََصْبُت مَاالً قَطُّ أَْنفََس عِْنِدي
ا قَالَ فََتَصدََّق بَِها أَنََّها الَ يَُباعُ أَْصلَُها ، َوالَ ُتوَهُب ، َوالَ ُتوَرثُ فََتَصدََّق بَِها ِفي ِشئَْت حََبْسَت أَْصلََها َوَتَصدَّقَْت بَِه

لَْمْعُروفِ أَْو ا أَنْ َيأْكُلَ بِاالْفُقََراِء َوالْقُرَْبى َوِفي الرِّقَابِ َوِفي سَبِيلِ اِهللا وَاْبنِ السَّبِيلِ وَالضَّْيفِ الَ ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِلَيَه



  ُيطِْعَم َصِديقًا غَْيَر ُمَتَموِّلٍ ِفيهَا
َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبنُ : قُرَِئ َعلَى ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي الشََّوارِبِ ِقيلَ لَُه َسِمْعَت الَْعبَّاَس ْبَن يَزِيَد ، قَالَ  -٤٤١٤

ْبُن َعْوٍن َوَحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َهاُرونَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ا: ُمَعاٍذ َواَألْنصَارِيُّ ، قَاالَ 
َر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َمَر أَنَّ ُعَمأَُبو َمْسُعودٍ أَْحَمدُ ْبُن الْفَُراتِ أَخَْبَرَنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخبََرَنا اْبُن َعْوٍن َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُع

ِعْنِدي ِمْنُه فَقَالَ َرسُولُ قَالَ أََصْبُت أَْرًضا بَِخْيَبَر فَقُلُْت َيا َرُسولَ اهللاِ إِنِّي أََصْبُت أَْرًضا َما أََصْبُت مَاالً قَطُّ ُهَو أَْنفَُس 
قَالَ فََجَعلََها ُعَمُر الَ ُتبَاُع ، َوالَ ُتوَهُب ، َوالَ ُتوَرثُ  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِنْ شِئَْت َتَصدَّقَْت بَِها َوحََبْسَت أَْصلََها

ْيِف الَ جَُناَح َعلَى َمْن َتَصدََّق بَِها َعلَى الْفُقََراِء وَالَْمَساِكنيِ وَاْبنِ السَّبِيلِ وَالُْغزَاِة ِفي َسبِيلِ اِهللا َوِفي الرِّقَابِ وَالضَّ
ْن آلِ ُيطِْعَم َصِديقًا غَْيَر ُمَتَموِّلٍ ِفيِه َوأَْوَصى بَِها إِلَى َحفَْصةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، ثُمَّ إِلَى اَألكَابِرِ ِمَوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ مِْنَها َو
  ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه

َعْوٍن َزاَدا َمًعاذ َوأَْوَصى بَِها إِلَى حَفَْصةَ أُمِّ  َهذَا لَفْظُ أَبِي َمْسُعوٍد قَالَ أَُبو َمْسُعوٍد قَالُوا َهذَا أَجَْوُد َحِديٍث رََواُه اْبُن
  الُْمْؤِمنَِني ، ثُمَّ إِلَى اَألكَابِرِ ِمْن آلِ ُعَمَر

  قَالَ اْبُن َعْوٍن فََحدَّثُْت بِِه اْبَن ِسريِيَن فَقَالَ غَْيَر ُمتَأَثِّلٍ َماالً

رِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَ -٤٤١٥
ْحَوُه َوقَالَ ثََنا اْبُن َعْوٍن بَِهذَا َنَحدَّثََنا بِْشٌر َعنِ اْبنِ َعْوٍن قَالَ َوَحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّ

  الَ ُيبَاُع أَْصلَُها ، َوالَ ُيوَهُب ، َوالَ يُوَرثُ َنْحَو َحدِيِث النَّضْرِ
 ثََنا أَْزَهُر ْبُن سَْعٍد َعنَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّ -٤٤١٦

اِء وَالْقُرَْبى وَالرِّقَابِ اْبنِ َعْوٍن بَِهذَا َوقَالَ فَحََبَس أَْصلََها الَ ُيبَاُع ، َوالَ ُيوَهُب ، َوالَ ُيوَرثُ فََتَصدَّقَ بَِها َعلَى الْفُقََر
  َوِفي الَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ وَالضَّْيِف
  ْوٍنَوَرَواُه َداُوُد اْبُن أَبِي ِهْنٍد َعْن اْبنِ َع

َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن َبكَّارٍ الْكَالَِعيُّ بِِحْمَص ،  -٤٤١٧
ْحَمنِ َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْوٍن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ َعنِ الزُّبَْيِديِّ َعْن َعِديِّ ْبنِ َعْبِد الرَّ

ا أََصْبُت َماالً قَطُّ ُهَو َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ أََتى ُعَمُر النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أََصْبُت أَْرًضا بَِخْيَبَر َم
 ُمُرين قَالَ إِنْ ِشئَْت َحَبْستَ أَْصلََها َوَتَصدَّقَْت بَِها قَالَ فَحََبَس ُعَمُر أَْصلََها َوَتَصدَّقَ بَِها الَ ُتبَاُعأَنْفَُس ِعْنِدي ِمْنُه فََما َتأْ

ُجنَاَح َعلَى َمْن الَ  ، َوالَ ُتوَهُب ، َوالَ تُوَرثُ ِفي الْفُقََراِء َوالْقُرَْبى َوالرِّقَابِ َوِفي سَبِيلِ اِهللا َواْبنِ السَّبِيلِ وَالضَّْيِف
  َوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ بِالَْمْعرُوِف َوأَنْ ُيطِْعَم َصِديقًا غَْيَر ُمَتمَوِّلٍ ِفيِه
َر   َوَرَواُه الثَّْورِيُّ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَم

، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب َوَحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسْعَدانَ بِوَاِسٍط -٤٤١٨
 َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الَْحفَرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر ْبنِ: أَُبو َمْسُعوٍد ، قَاالَ 

 ِمْنُه ، َوالَ أَنْفَسَ ابِ قَالَ أََصْبُت أَْرًضا ِمْن أَْرضِ َخيَْبَر فَقُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا أََصْبُت أََرًضا لَْم أُِصْب َماالً أََحبَّ إِلَيَّالَْخطَّ
َعلَى أَنْ الَ ُتبَاَع ، َوالَ ُتوَهَب ِفي  ِعْنِدي ِمْنُه قَالَ إِنْ ِشئَْت َتَصدَّقَْت بَِها َوأَْمَسكَْت أَْصلََها قَالَ فََتَصدََّق بَِها ُعَمُر

  ُروِف غَْيَر ُمَتَموِّلٍ مَاالًالْفُقََراِء َوالْقُرَْبى َوالضَّْيِف وَالرِّقَابِ َواْبنِ السَّبِيلِ الَ ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ بِالَْمْع



الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسعِيِد ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد  -٤٤١٩
يَ ْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َع
 صلى اهللا عليه وسلم اللَُّه َعْنُه قَالَ أََصْبُت أَْرًضا ِمْن َخْيَبَر َما أَصَْبُت َماالً قَطُّ أَنْفََس ِعْنِدي ِمْنُه فَأََتْيُت َرُسولَ اِهللا

أَْنفََس عِْنِدي ِمْنُه قَالَ إِنْ ِشئَْت حََبْستَ أَْسَتأِْمُرُه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي أَصَْبُت أَْرًضا ِمْن خَْيَبَر َما أََصْبُت مَاالً قَطُّ 
قَ بَِها ِفي الْفُقََراِء َوِفي أَْصلََها َوَتَصدَّقَْت بَِها فََتَصدََّق بَِها ُعَمُر َعلَى أَنْ الَ ُتبَاَع ، َوالَ ُتوَهَب ، َوالَ ُتوَرثَ قَالَ فََتَصدَّ

بِ وَاْبنِ السَّبِيلِ َوِفي الضَّْيفِ الَ ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِلَيَها أَنْ يَأْكُلَ بِالَْمْعُروِف َوُيْعِطيَ اَألقَْربَِني َوِفي َسبِيلِ اِهللا َوِفي الرِّقَا
  بِالَْمْعرُوِف َصِديقًا غَْيَر ُمَتَموِّلٍ

  قَالَ اْبُن َعْوٍن فَذَكَْرُتُه ِالْبنِ ِسريِيَن فَقَالَ غَْيَر مَُتأَثِّلٍ َماالً
  َحاقَ الْفََزارِيُّ َعنِ اْبنِ َعْوٍنَتاَبَعُه أَُبو إِْس
اُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ قال أَْخبََرنِي َه -٤٤٢٠

َر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو َعْن أَبِي إِْسحَاَق الْ فَزَارِيِّ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَم
  عليه وسلم َنْحوَُه

مَُّد ْبُن َعْبدِ َنا ُمَحَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمَحامِِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّحِيمِ ، َحدَّثَ -٤٤٢١
َمْن ذَا الَِّذي {أَْو } لَْن تََنالُوا الْبِرَّ حَتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ{اِهللا األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد َعْن أََنسٍ قَالَ لَمَّا َنَزلَتْ 

ائِِطي ِفي َمكَاِن كَذَا َوكَذَا َصَدقَةٌ ِللَِّه َتَعالَى َولَوِ اْسَتطَْعُت أَنْ قَالَ أَُبو طَلَْحةَ َيا َرُسولَ اهللاِ َح} ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا
  أُسِرَُّه لَْم أُْعِلْنُه قَالَ اْجَعلُْه ِفي فُقََراِء أَْهلِ َبيِْتَك َوأَقَارِبَِك

مَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةُ ُمَح -٤٤٢٢
َيْعنِي اْبنَ  -َوَحسَّانَ  -َيْعنِي اْبَن كَْعبٍ  -اَألْنصَارِيُّ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن ثَُماَمةَ َعْن أََنسٍ ِمثْلَُه َوَزاَد ِفيِه قَالَ فََجَعلََها ُألَبيٍّ 

  َب إِلَْيِه مِنِّيَوكَاَنا أَقَْر -ثَابِتٍ 
َعْن أََنسٍ َنْحوَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى َحدَّثَنِي اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن ثَابٍِت  -٤٤٢٣

  َحِديِث ثَُماَمةَ َوُحمَْيٍد َعْن أََنسٍ
  ارِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن ثَُماَمةَ َعْن أََنسٍأَخَْرَجُه الُْبَخارِيُّ قَالَ قَالَ األَْنَص

ثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ زَْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّ -٤٤٢٤
قَالَ أَُبو طَلَْحةَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنَّ َربََّنا َيْسأَلُنَا } لَْن َتنَالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ{َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ قَالَ لَمَّا نََزلَْت 

َعلَْها ِفي قََرابَِتَك اْج ِمْن أَْمَواِلَنا َوإِنِّي أُْشهُِد أَنِّي قَدْ َجَعلُْت أَْرِضي َبيُْرَحاَء ِللَِّه فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
  فَقََسَمَها َبْيَن َحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت َوأَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ

َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َسْهلٍ ْبنِ زِيَاٍد َوَجْعفَُر ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ ، قَاالَ  -٤٤٢٥
ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ بَِعْسقَالَنَ ، َحدَّثََنا رَوَّاُد ْبُن الَْجرَّاحِ َعْن َصَدقَةَ ْبنِ يَزِيَد َعْن ُعَبْيِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن 

ِلي َشْيٌء أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الِْمئَِة َوْسقِ الَِّتي َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َما ِمْن َما
قَالَ فَكََتَب ُعَمرُ  أَطَْعْمَتنِيَها ِمْن َخْيَبَر فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَاْحبِْس أَْصلََها َواجَْعلْ ثََمَرَها َصَدقَةً

ْمغٍ َوالِْمئَِة الَوْسقٍ الَِّتي أَطَْعَمنِيَها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن أَْرضِ َهذَا الكَِتاٌب ِمْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ِفي ثَ



بِيلِ َوِللُْمِقيمِ َعلَْيَها أَنْ َخْيَبَر إِنِّي َحَبْسُت أَْصلََها َوَجَعلُْت ثََمَرهتَا َصَدقَةً ِلِذي الْقُْرَبى وَالْيََتاَمى وَالَْمَساِكنيِ وَاْبنِ السَّ
ْرُض جََعلَ ذَِلكَ أْكُلَ أَْو ُيْؤِكلَ َصِديقًا الَ ُجَناحَ الَ ُتبَاُع ، َوالَ ُتوَهُب ، َوالَ تُوَرثُ َحبِيٌس َما َداَمِت السََّماَواُت وَاَألَي

  إِلَى ابَْنِتِه َحفَْصةَ فَإِذَا َماَتْت فَإِلَى ِذي الرَّأْىِ ِمْن أَْهِلهَا

ا إِْسَماعِيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب الَْعالَُّف ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٤٤٢٦
َر َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَّهُ أََراَد أَنْ َيَتَصدَّقَ بَِماِل الَِّذي بِثَْمغٍ فَذَكََر ذَِلكَ ِه َعْبُد اهللاِ ْبُن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

  ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َحبِّسْ أَْصلََها َوسَبِّلْ ثََمَرهَا
َيانَ ُد ْبُن سُفْقُرَِئ َعلَى أَبِي ُمحَمَِّد اْبنِ َصاِعٍد ِقيلَ لَُه َوِفي ِكَتابَِك َعْن َحبِيبِ ْبنِ بِْشرٍ اَألزِْديِّ ، َحدَّثََنا سَِعي -٤٤٢٧

ُه َعْنُه قَالَ َيا َرسُولَ اهللاِ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َصْخُر ْبُن جَُوْيرَِيةَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَّ
ِلَها الَ تَُباُع ، َوالَ ُتوَهُب ، َوالَ ُتوَرثُ َولَِكْن ُتْنفَقُ اْستَفَْدُت مَاالً َوُهَو َنِفيٌس فَأََرْدتُ أَنْ أََتَصدََّق بِِه قَالَ َتَصدَّقْ بِأَْص

َساِكنيِ َوِذي الْقُرَْبى الَ ثََمَرُتُه قَالَ فََتَصدََّق بِهِا فََصَدقَُتُه كُِتَبْت َعلَى ذَِلَك ِفي سَبِيلِ اِهللا وَالضَّْيِف َواْبنِ السَّبِيلِ َوالَْم
  َيأْكُلَ بِالَْمْعرُوِف َوُيْؤِكلَ َصِديقَُه غَْيَر َمأْثُومٍ ِفيِه ُجَناَح َعلَى َمْن َوِلَيُه أَنْ
  بابٌ يف حَْبس املَشاع

هللاِ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَبْيِد ا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٤٤٢٨
ه وسلم إِنَّ الِْمئَةَ السَّْهَم ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِللنَّبِيِّ صلى اهللا علي

أَنْ أََتَصدََّق بَِها فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  الَِّتي ِلي بَِخْيَبَر لَْم أُِصْب مَاالً قَطُّ ُهَو أَْعَجُب إِلَيَّ ِمْنَها َوقَدْ أَرَْدُت
  احْبِسِ أَْصلََها َوسَبِّلْ ثََمَرهَا

َيْيَنةَ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُع: َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْبزَّاُز ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد ، قَاالَ  -٤٤٢٩
 َملََك ِمئَةَ َسْهمٍ ِمْن ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوقَْد كَانَ

ي قَْد أَصَْبُت َماالً لَْم أُِصْب ِمثْلَُه َوقَْد أََرْدتُ َخْيَبَر وَاْشتََراَها َحتَّى اسَْتْجَمَعَها فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنِّ
  أَنْ أََتقَرََّب بِِه إِلَى اهللاِ َتَعالَى فَقَالَ احْبِسِ اَألْصلَ َوسَبِّلِ الثَّمََر

اِئيُّ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّس -٤٤٣٠
َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ أَُبو ُعبَْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن : أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْرزُوقٍ ، قَاالَ 

نِ َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ قَْولِ الزَُّبْيرِ ْبُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن 
  َبكَّارٍ َسَواًء
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َيزِيَد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ -٤٤٣١

صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َجاَء ُعَمُر إِلَى َرسُولِ اِهللا 
ِصْب ِمثْلَُه قَطُّ َوكَانَ ِلي ِمئَةُ رَأْسٍ فَاْشَترَْيُت بَِها ِمئَةَ َسْهمٍ ِمْن َخيَْبَر ِمْن أَْهِلَها َوإِنِّي َيا َرسُولَ اِهللا إِنِّي أَصَْبُت َماالً لَْم أُ

  قَْد أَرَْدُت أَنْ أََتقَرَّبَ بَِها إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ قَالَ فَاحْبِْس أَْصلََها َوَسبِّلِ الثََّمرَةَ
  َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَماِن َوَرَواُه غَْيُر َشْيِخَنا

َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْخلَْنجِيُّ بَِبْيِت الَْمقِْدسِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٤٤٣٢
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمصَفَّى ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َعْن َسِعيدِ ْبنِ َساِلمٍ الَْمكِّيِّ مبصر ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّ



ْن أَْرضٍ ِمْن ثَْمغٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر قَالَ َسأَلْتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َع
  قَالَ حَبِّْس أَْصلََها َوسَبِّلْ ثََمَرهَافَ

و َجْعفَرٍ الْكُوِفيُّ ، ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد الَْبزَّاُز أَُب -٤٤٣٣
يُّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ ُعَمُر َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اهللاِ الُْعَمرِ

  ِلي َماالً بِثَْمغٍ أَكَْرُه أَنْ ُيبَاَع بَْعِدي قَالَ فَاْحبِْسُه َوَسبِّلْ ثََمرَُه
، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ اَألثَْرُم ، َحدَّثََنا َعْبدُ َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ  -٤٤٣٤

نَّ ُعَمَر ْبَن الْخَطَّابِ أَصَابَ الرَّْحَمنِ ْبُن ُدبَْيسٍ الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا صَاِلحُ ْبُن ُعَمَر َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَ
فَُس ِعْنِدي ِمْنُه فَقَالَ ًضا بَِخيَْبَر فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أََصْبتُ أَْرًضا بِخَْيَبَر َما أََصْبُت مَاالً ُهَو أَْنأَْر

َمُر أَْصلََها وََتَصدََّق بَِها الَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنْ ِشئَْت حََبْسَت أَْصلََها َوَتَصدَّقَْت بَِها فَقَالَ فََحَبَس ُع
 السَّبِيلِ الَ ُجنَاَح ُتبَاُع ، َوالَ ُتوَهُب ، َوالَ ُتوَرثُ ِفي الْفُقََراِء َوذَى الْقُْرَبى وَالرِّقَابِ َوالضَّْيِف َوِفي َسبِيلِ اِهللا َواْبنِ

  غَْيَر ُمَتَموِّلٍ ِمْنُه مَاالً َعلَى َمْن َوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ بِالَْمْعُروِف َوُيطِْعَم َصِديقًا
  قَالَ اَألثَْرُم أَفَاَدَنا اْبُن ُنَمْيرٍ َهذَا الشَّْيَخ

، ثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الُْمْسَتْمِلي َوَحدَّ -٤٤٣٥
َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر الُْعَمرِيِّ : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ قَالَ َسمِْعُت ُمَحمََّد ْبَن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ 

كَانَ َملََك ِمئَةَ َسْهمٍ ِمْن َخْيَبَر فَاْشتََراَها حَتَّى  َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوقَْد
أََتقَرََّب بِِه إِلَى اهللاِ اسَْتْخلَصََها فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ قَْد أََصْبُت َشْيئًا لَْم أُِصْب ِمثْلَُه َوقَْد أََرْدُت أَنْ 

  لِ الثَّمََرَتَعالَى قَالَ فَاحْبِسِ اَألْصلَ َوسَبِّ
  باب وقف املساجد والسِّقايات

 ْبن َعْبِد َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن -٤٤٣٦
  الرَّْحَمنِ َعْن ُعَمرَو ْبنِ َجاَوانَ

دِ ْبنِ ْنصُورِ ْبنِ أَبِي الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس وَحدَّثََنا ُمَحمََّوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َم
الَْعبَّاَس ْبَن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َعْبدُ  الَْحَسنِ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي الشََّوارِبِ بِالَْمفَْتحِ ِمَماَ قُرَِئ َعلَْيِه َوأََنا أَْسَمُع ِقيلَ لَُه َسِمْعَت

مَِّد ْبنِ َسْعَدانَ ، اِهللا ْبُن إِْدرِيَس قَالَ َسِمْعُت ُحَصْيَن ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعْمرو ْبنِ َجاَوانَ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَح
َدَم ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َعْن ُحَصْينِ َعْن َعْمرو ْبنِ َجاَوانَ الَسَْعِديِّ َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آ

و ْبُن ْن ُحَصْينٍ قال َحدَّثَنِي َعْمرَوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِنانَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ َع
ُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َجاَوانَ الَْمازِنِيُّ قَالَ َسِمْعُت اَألْحَنفَ ْبَن قَْيسٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْب

  َمْسُعوٍد
ْمرو ْبنِ َجاَوانَ َوَحدَّثََنا أَُبو سَْهلِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا ُحَصْيٌن َعْن َع

ْيٌن َعْن َعْمرو ْبنِ َجاَوانَ َوَحدَّثَنَا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا بَْهُز ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َحدَّثََنا ُحَص
اهِيَم ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبنُ مَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْرُمَح

  ُسلَْيَمانَ قَالَ َسِمْعُت أَبِي



رو ْبنِ َجاَوانَ أَْخبََرَنا َرُجلٌ ِمْن بَنِي َتِميمٍ وَذَاَك أَنِّي قُلُْت لَُه أَرَأَْيتَ ُيَحدِّثُ َعْن ُحَصْينِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ َعْن َعْم
ُن ىف َمنَازِِلَنا َنَضعُ اْعِتزَالَ اَألْحَنِف بن قيس َما كَانَ قَالَ َسِمْعُت اَألْحَنَف َيقُولُ أََتْيُت الَْمِديَنةَ وَأََنا حَاجٌّ فََبْينََا َنْح

ظُْهرِِهْم َنفٌَر قُُعودٌ ذْ أََتاَنا آٍت فَقَالَ قَِد اْجَتَمعَ النَّاُس ِفي املَْسجِِد فَاْنطَلَقُْت فَإِذَا النَّاُس ُمْجَتِمُعونَ َوإِذَا َبْيَن أَرِحَالََنا إِ
ْمُت َعلَْيهِْم ِقيلَ َهذَا ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ قَْد َجاَء فَإِذَا ُهْم َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َوالزُّبَْيُر َوطَلَْحةُ َوسَْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ فَلَمَّا قُ

أََها ُهَنا َعِليٌّ أََها ُهَنا الزُّبَْيُر  قَالَ فََجاَء َوَعلَْيِه ِمالَءةٌ َصفَْراُء فَقُلُْت ِلَصاِحبِي كََما أَْنَت حَتَّى أَنْظَُر َما َجاَء بِِه فَقَالَ ُعثَْمانُ
  َها ُهَنا سَْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ قَالُوا نََعْمأََها ُهَنا طَلَْحةُ أَ

الَ َمْن َيبَْتاُع مِْرَبدَ َبنِي قَالَ فَأَْنُشُدكُْم بِاللَِّه َتعَالَى الَِّذي الَ إِلََه إِالَّ ُهَو أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ
أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقُلُْت إِنِّي قَِد اْبتَْعُت ِمرَْبَد بَنِي فُالٍَن قَالَ فَاْجَعلُْه ِفي فُالٍَن غَفََر اللَُّه لَُه فَاْبَتْعُتُه فَ

  َمْسجِِدَنا َوأَجُْرُه لََك قَالُوا نََعْم
هللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َيْبتَاُع بِئَْر ُروَمةَ غَفََر قَالَ فَأَْنُشُدكُْم بِاللَِّه الَِّذي الَ إِلََه إِالَّ ُهَو َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ ا

ِللُْمْسِلِمَني وَأَْجُرَها لَكَ اللَُّه لَُه فَأَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقُلُْت قَِد اْبَتْعُت بِئَْر ُروَمةَ قَالَ فَاْجَعلَْها ِسقَاَيةً 
  قَالُوا نََعْم
ْيَش الُْعْسَرةِ كُْم بِاللَِّه الَِّذي الَ إِلََه إِالَّ ُهَو َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن ُيجَهُِّز َجقَالَ فَأَْنُشُد

  غَفََر اللَُّه لَُه فََجهَّْزتُُهْم حَتَّى َما َيفِْقُدونَ ِعقَاالً ، َوالَ ِخطَامًا

  اْشَهدِ اللَُّهمَّ اْشَهِد اللَُّهمَّ اشَْهْد قَالُوا نََعْم قَالَ اللَُّهمَّ
  َهذَا لَفْظُ َحدِيِث ُمْعَتِمرٍ َعْن أَبِيِه َعْن ُحَصيْنٍ

 -َوِعشْرِيَن أَلْفًا أَْو بَِخْمَسٍة  -فًا َوقَالَ اْبُن إِْدرِيَس ِفي َحِديِثِه َمْن يَْبتَاُع ِمْرَبدَ َبنِي فُالٍَن غَفََر اللَُّه لَُه فَاْبتَْعُتُه بِِعْشرِيَن أَلْ
  َني وَأَْجُرَها لََكَوقَالَ أَْيًضا ِفي بِئْرِ ُروَمةَ فَاْبَتعُْتَها بِكَذَا َوكَذَا ، ثُمَّ أََتْيُتُه فَقَالَ اْجَعلَْها سِقَاَيةً ِللُْمْسِلِم

ا َوكَذَا ، ثُمَّ أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقُلُْت قَِد َوقَالَ َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ِفي َحدِيِثِه ِفي ِقصَِّة الْمِْرَبِد فَاْبَتْعُتُه بِكَذَ
 ِفي بِئْرِ ُروَمةَ فَاْبتَْعُتَها اْبتَْعُت ِمْرَبدَ َبنِي فُالٍَن ُتَوسُِّع بِِه ِفي َمْسجِِد الُْمْسِلِمَني فَقَالَ نََعْم َوقَْد َوَجَب أَْجُرهُ لََك َوقَالَ

  الشَّكُّ ِمْن ُحَصيْنٍ -ْو َخْمَسٍة َوِعشْرِيَن أَلْفًا أَ -بِِعشْرِيَن أَلْفًا 
ِلَك َوَبِقيَّةُ أَلْفَاِظهِْم َتَتقَاَرُب َوقَالَ أَُبو َداُوَد َعْن أَبِي َعوَاَنةَ ِفي ِقصَِّة الِْمرَْبِد فَاْبَتْعُتُه بِبِْضَعٍة َوِعشْرِيَن أَلْفًا أَْو َنْحَو ذَ

  يِث أَْحَمَد ْبنِ َحنَْبلٍ ِفي ُروَمةَ فَاْبَتعُْتَها بِكَذَا َوكَذَاَوالَْمعَْنى َواِحٌد َوِفي َحِد
َسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن َمخْلٍَد َوَحدَّثََنا الْقَاِضي الُْح -٤٤٣٧

َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َعاِمرٍ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَبِي الَْحجَّاجِ َعْن َسِعيدٍ : مَّدِ ْبنِ السَّكَنِ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمَح
ُه فَقَالَ أَْنُشُدكُمْ للَُّه َعْنالْجَُرْيرِيِّ َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ َحْزٍن الْقُشَْيرِيِّ قَالَ شَهِْدُت الدَّاَر ِحَني أَْشَرَف َعلَْيهِْم ُعثَْمانُ َرِضَي ا

   بِئْرِ ُرومَةَبِاللَِّه َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَِدَم الَْمِديَنةَ َولَْيسَ بَِها َماٌء ُيْسَتْعذَُب غَْيَر

 بَِخْيرٍ لَُه ِمْنَها ِفي الَْجنَِّة فَاْشتََرْيُتَها ِمْن ُصلْبِ مَاِلي فَقَالَ َمْن َيْشَترِي بِئَْر ُروَمةَ فََيْجَعلُ َدلَْوُه ِفيَها َمَع ِدالَِء الُْمْسِلِمَني
ِمْن َماِء الَْبْحرِ قَالُوا اللَُّهمَّ  فََجَعلُْت َدلْوِي ِفيَها َمَع ِدالَِء الُْمْسِلِمَني فَأَْنُتُم الَْيْوَم َتْمَنُعونِي أَنْ أَشَْرَب ِمْنَها حَتَّى أَْشَرَب

  َنَعْم
  نََعْم ْنُشدُكُُم بِاللََّه َواِإلْسالََم َهلْ َتْعلَُمونَ أَنِّي َجهَّْزُت جَْيَش الُْعْسَرِة ِمْن ُصلْبِ مَاِلي قَالُوا اللَُّهمَّقَالَ أَ

هللا عليه وسلم َمْن َيشَْترِي قَالَ أَْنُشدُكُُم بِاللََّه َواِإلْسالََم َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ الَْمْسجَِد ضَاَق بِأَْهِلِه فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى ا



زِْدتَُها ِفي الَْمْسجِِد َوأَْنُتمُ ُبقَْعةَ آلِ فُالٍَن فََيزِيُدَها ِفي الَْمْسجِِد بِخَْيرٍ لَُه ِمْنَها ِفي الَْجنَِّة فَاشَْتَريُْتَها ِمْن ُصلْبِ َماِلي فَ
  اللَُّهمَّ َنَعْمالَْيْوَم َتْمَنعُونِي أَنْ أُصَلَِّي ِفيِه َركَْعَتْينِ قَالُوا 

كَّةَ َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ فَقَالَ أَْنُشدُكُُم اللََّه وَبِاِإلْسالََم َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َعلَى ثَبِريٍ بَِم
َضُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِرِْجِلِه َوقَالَ َوُعَمُر َوأََنا فََتحَرََّك الْجََبلُ حَتَّى َسقَطَتْ ِحَجاَرُتُه بِالَْحضِيضِ فََركَ

بِّ الْكَْعَبِة أَنِّي َشهِيٌد ثَالَثَ اْسكُْن فَإِنََّما َعلَْيَك َنبِيٌّ َوِصدِّيٌق َوَشهِيَداِن قَالُوا اللَُّهمَّ نََعْم قَالَ اللَُّه أَكَْبُر َشهِدُوا ِلي َوَر
  َمرَّاٍت

  َيَتقَارَِباِن ِفيِه

َيْعنِي اْبنَ  -َيحَْيى  َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا -٤٤٣٨
سُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َزوَّجَنِي َعنِ الْجَُرْيرِيِّ بَِهذَا َوزَاَد أَْنُشدُكُْم بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َر -أَبِي الَْحجَّاجِ 

  إِْحَدى اْبَنَتْيِه بَْعَد اُألخَْرى َرضًِ بِي َوَرًضا َعنِّي قَالُوا اللَُّهمَّ َنَعْم
ي ثَُماَمةَ األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِ -٤٤٣٩

 ْبنِ َحْزٍن الْقَُشيْرِيِّ قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن ِحقٍّ َحدَّثَنِي الُْجرَْيرِيُّ َعْن ثَُماَمةَ
الََعةً وََقَالَ اْدُعوا ِلي َصاحَِبْيكُُم اللَّذَْينِ َنَشبََاكُْم َعلَيَّ فَُدِعَيا فَقَالَ َشهِْدُت الدَّاَر َيْوَم أُِصيَب ُعثَْمانُ فَاطَّلََع َعلَْيهُِم اطِّ

 بِأَْهِلِه فَقَالَ َمْن أَْنُشدُُتكَُما بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا قَِدَم الَْمِديَنةَ ضَاَق الَْمْسجُِد
ا ِمْن َخاِلصِ َماِلي َهِذِه الُْبقَْعةَ ِمْن خَاِلصِ َماِلِه فََيكُونُ ِفيَها كَالُْمْسِلِمَني َولَُه َخْيٌر ِمْنَها ِفي الَْجنَِّة فَاشَْتَريُْتَه َيْشتَرِي

َركَْعَتْينِ أَْنُشدُُتكُْم بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُمونَ أَنِّي َصاِحُب َوَجَعلُْتَها ِللُْمْسِلِمَني قَالُوا اللَُّهمَّ َنَعْم قَالَ فَأَْنُتْم َتْمَنعُونِي أَنْ أَُصلَِّي ِفيِه 
  َجْيشِ الُْعْسَرِة قَالُوا اللَُّهمَّ نََعْم

ُمقَدَِّميُّ ، َحدَّثَنَا َبكْرٍ الَْحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي  -٤٤٤٠
لََّباكُْم َعلَيَّ فَُدِعَيا لُه َوَزاَد ِفيِه ، ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن ِحقٍّ َعنِ الْجَُرْيرِيِّ بَِهذَا َوقَالَ اللَّذَْينِ أَ

سُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا قَِدَم الَْمِديَنةَ لَمْ َيكُْن ِفيَها بِئٌْر ُيْسَتْعذَُب ِمْنَها ثُمَّ قَالَ أَْنُشُدكُمْ بِاللَِّه أََتْعلَُمونَ أَنَّ َر
هُ الَِء الُْمْسِلِمَني َولَإِالَّ ُروَمةَ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َيْشَترِيَها ِمْن َخاِلصِ َماِلِه وََيكُونُ َدلُْوُه ِفيَها كَِد

  َخْيٌر ِمْنَها ِفي الَْجنَِّة فَاشَْتَريُْتَها ِمْن َخاِلصِ َماِلي فَأَنُْتْم َتْمَنُعونِي أَنْ أَشَْرَب ِمْنهَا

اْبنِ َعْوٍن  ْعٍد َعنَِحدَّثََنا اْبنُ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم اْبنِ بِْنتِ أَْزَهرَ السَّمَّانُ ، َحدَّثََنا َجدِّي أَْزَهُر ْبُن َس -٤٤٤١
نِ َعفَّانَ كُُتًبا فَقَِدْمُت قَالَ َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن ُعَبْيدِ اِهللا قَالَ َحدَّثَنِي مُوَسى ْبُن َحكِيمٍ قَالَ كََتَب اْبُن َعاِمرٍ إِلَى ُعثَْمانَ ْب

قَُباِئي ، ثُمَّ لَبِْستُ ِلبَاَس الَْمْرأَِة فَلَْم أََزلْ َحتَّى َدَخلُْت َعلَْيِه َعلَْيِه َوقَْد َنَزلَ بِِه أُولَِئَك فََعَمْدُت إِلَى الْكُُتبِ فَِخيَّطْتَُها ِفي 
لَى الَْمْسجِِد فَإِذَا طَلَْحةُ َجاِلسٌ فََجلَْسُت َبْيَن َيَدْيِه فََجَعلُْت أَفِْتُق قَُباِئي َوُهَو َيْنظُُر فََدفَْعُتَها إِلَْيِه فَقََرأََها ، ثُمَّ أَشَْرَف َع

هللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْمْسجِِد ِفي الَْمْشرِقِ فَقَالَ َيا طَلَْحةُ قَالَ َيا لَبَّْيَك قَالَ َنَشدُْتَك بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اِفي 
َماِلي فَقَالَ طَلَْحةُ اللَُّهمَّ َنَعْم قَالَ فَأَْنُتمْ  قَالَ َمْن َيْشَترِي ِقطَْعةً فََيزِيُدَها ِفي الَْمْسجِِد َولَهُ بَِها كَذَا َوكَذَا فَاْشتََرْيُتَها ِمْن

َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفيِه آِمُنونَ َوأََنا خَاِئٌف ، ثُمَّ قَالَ َيا طَلَْحةُ قَالَ َيا لَبَّْيَك قَالَ َنَشدُْتَك بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُم أَنَّ 
 كَذَا فََيْجَعلَُها ِللُْمْسِلِمَني َولَُه بَِها كَذَا َوكَذَا فَاشَْتَريُْتَها ِمْن َماِلي فَقَالَ طَلَْحةُ اللَُّهمَّ نََعْمقَالَ َمْن َيْشَترِي ُروَمةَ َيعْنِي بِ

قَالَ طَلَْحةُ اللَُّهمَّ نََعْم ،  ئٍَةفَقَالَ َيا طَلَْحةُ قَالَ َيا لَبَّْيَك قَالَ َنَشْدُتكَ بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُمونَ َحَملُْت ِفي َجْيشِ الُْعْسَرِة َعلَى ِم
  ثُمَّ قَالَ طَلَْحةُ اللَُّهمَّ الَ أَْعلَُم ُعثَْمانَ إِالَّ َمظْلُوًما



يلُ َعْن ثََنا إِْسرَاِئَحدَّثََنا الْقَاِضي أَُبو ُعَمَر ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّ -٤٤٤٢
َنَشَد النَّاَس فَقَالَ أََتْعلَُمونَ أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ لَمَّا ُحِصَر ُعثَْمانُ ِفي الدَّارِ أَشَْرَف َعلَْيهِْم فَ

اثُْبْت ِحَراُء فَإِنَُّه لَْيَس َعلَْيَك إِالَّ نَبِيٌّ أَْو ِصدِّيقٌ  أَنِّي كُْنُت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى ِحَراَء فََتَحرََّك فَقَالَ
 لََنا َبْيًتا ِفي أَْو َشهِيٌد قَالَ فَشَهَِد لَُه نَاٌس ، ثُمَّ قَالَ أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن ُيَوسُِّع

ْيًعا ْوَسْعُت بِِه ِفي الَْمْسجِِد فََشهِدَ لَُه نَاٌس قَالَ أَْنُشُدكُُم بِاللََّه أََتْعلَُمونَ أَنَّ ُروَمةَ كَاَنْت ُتبَاُع َبالَْمْسجِِد فَاْشتََرْيُت بَْيًتا فَأَ
نَاٌس ، ثُمَّ قَالَ أَْنُشُدكُمْ بِاللَّهِ ِمنِ اْبنِ السَّبِيلِ َوأَنِّي اْشَترَْيُتَها فََجَعلُْتَها ِللَِّه َتعَالَى وَاْبنِ السَّبِيلِ قَالُوا َنَعْم فَشَهَِد لَُه 

نَُّه طَالَ َعلَْيكُْم ُعْمرِي أََتْعلَُمونَ أَنِّي َجهَّْزُت جَْيَش الُْعسَْرِة َوأَْنفَقُْت َعلَْيِه كَذَا َوكَذَا فََشهَِد لَهُ نَاٌس ، ثُمَّ قَالَ َولَِك
  لَنِيِه اللَُّه َعَز َوَجلَ الَ وَاللَِّه الَ َيكُونُ ذَِلَك أََبدًاَواْستَْعَجلُْتْم قََدرِي أَنْ أَنْزَِع ِسْربَاالً سَْرَب

َحدَّثََنا أَُبو قَطَنٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َسْهلٍ ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َحنَْبلٍ َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ  -٤٤٤٣
 اَق َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ أَْشَرَف ُعثَْمانُ ِمَن الْقَْصرِ َوُهَو َمْحُصوٌر فَقَالَُيوُنُس ْبُن أَبِي إِْسَح

ِه َوقَالَ اْسكُْن حَِراُء َدِمأَُنشُد بِاللََّه َتعَالَى َمْن َشهِدَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ِحَراَء إِذِ اْهَتزَّ الَْجَبلُ فََركَلَُه بِقَ
 َشهِدَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه لَْيَس َعلَْيَك إِالَّ نَبِيٌّ أَوْ ِصدِّيٌق أَْو َشهِيٌد وَأََنا َمَعُه فَاْنَتَشَد لَُه رَِجالٌ قَالَ أَُنشدُ بِاللََّه َمْن

 إِلَى أَْهِلِه فَقَالَ َهِذهِ َيِدي وََهِذِه َيُد ُعثَْمانَ فَبَاَيَع ِلي فَاْنَتَشَد لَهُ وسلم َيْوَم َبْيَعِة الرِّْضَوانِ إِذْ َبعَثَنِي إِلَى الُْمشْرِِكَني
الَْمْسجِِد بَِبْيٍت ِفي  رِجَالٌ فَقَالَ أَُنشُد بِاللََّه َمْن َشهَِد َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن ُيَوسُِّع لََنا َهذَا الَْبْيَت ِفي

ولَ اِهللا صلى اهللا عليه فَاْبتَْعُتُه ِمْن َماِلي فََوسَّْعُت بِِه ِفي الَْمْسجِِد فَانَْتَشَد لَُه رِجَالٌ قَالَ وَأَُنشُد بِاللََّه َمْن شَهَِد َرُسالَْجنَِّة 
لَْجْيشِ ِمْن َماِلي فَانَْتَشَد لَُه رِجَالٌ قَالَ وسلم َيْوَم جَْيشِ الُْعْسَرِة فَقَالَ َمْن ُيْنِفُق الَْيْوَم َنفَقَةً ُمَتقَبَّلَةً فََجهَّْزُت نِْصَف ا

  بِيلِ قَالَ فَاْنَتَشَد لَُه رَِجالٌوأَُنشُد اللََّه َمْن َشهَِد ُروَمةَ ُيَباُع َماؤَُها ِالْبنِ السَّبِيلِ فَاْبَتْعُتَها ِمْن َماِلي فَأََبْحُتَها اْبَن السَّ

 ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ َحدَّثَنِي ِعْمَرانُ ْبُن َبكَّارِ ْبنِ َراِشٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -٤٤٤٤
ْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ ةَ ْبنِ َعَحدَّثََنا َخطَّاُب ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي َسلََم

  ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَْشَرَف َعلَْيهِْم ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه
ْبنُ بٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َوْه -٤٤٤٥

السُّلَِميِّ قَالَ لَمَّا ُحِصَر َسلََمةَ قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو َعْبِد الرَِّحيمِ قَالَ َحدَّثَنِي زَْيٌد َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ 
  دِيثَُعثَْمانُ ِفي َدارِِه اْجَتَمَع النَّاُس حَْولَ دَارِِه فَأَشَْرَف َعلَْيهِْم ، َوسَاَق الَْح

بَْيُد اهللاِ ْبُن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُع -٤٤٤٦
ِميِّ قَالَ لَمَّا ُحِصَر ُعثَْمانُ أَْشَرَف َعلَيْهِْم ِمْن فَْوقِ َعْن َزْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَ

سلم اثُْبْت حَِراُء فَإِنََّما َدارِِه فَقَالَ أُذَكِّرُكُْم بِاللَِّه أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ ِحَراَء ِحَني اْنتَفََض فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه و
 ْو شَهِيٌد قَالُوا َنَعْم قَالَ أُذَكِّرُكُْم بِاللَِّه أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني َجهََّزَعلَْيَك َنبِيٌّ أَوْ ِصدِّيٌق أَ

ْيشِ قَالُوا َنَعْم قَالَ لَْجَجْيشَ الُْعْسَرِة قَالَ َمْن ُيْنِفُق َنفَقَةً ُمَتقَبَّلَةً وَالنَّاُس َمْجُهوُدونَ ُمْعِسُرونَ فََجهَّْزُت ثُلُثَ ذَِلَك ا
، ثُمَّ َجَعلْتَُها ِللَْغنِيِّ وَالْفَِقريِ وَاْبنِ أُذَكِّرُكُْم بِاللَِّه أَلَمْ َتْعلَُموا أَنَّ بِئْرَ ُروَمةَ لَمْ َيكُْن ُيْشَرُب مِْنَها إِالَّ بِثََمنٍ فَاْشتََرْيُتَها 

  السَّبِيلِ قَالُوا نََعْم ِفي أَْشَياَء َعدََّدهَا



َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ : َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ وَأَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْعالَِء ، قَاالَ  -٤٤٤٧
َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ أَنَّ ُعثَْمانَ ِحنيَ ُحِصرَ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن أَبِي 

نَ أَنَّ َنبِيَّ اهللاِ صلى اهللا أَشَْرَف َعلَْيهِْم فَقَالَ أَْنُشُدكُُم ، َوالَ أَْنُشُد إِالَّ أَْصَحاَب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَلَْسُتْم َتْعلَُمو
َمةَ فَلَُه الَْجنَّةُ فََحفَْرُتَها أَلَْسُتمْ َتْعلَُمونَ أَنَُّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن جَهََّز جَْيَش عليه وسلم قَالَ َمْن َحفََر بِئَْر ُرو

  ْن َجهََّزالُْعْسَرِة فَلَُه الَْجنَّةُ فَجَهَّْزتُُهْم فََصدَّقُوهُ بَِما قَالَ َوقَالَ إِنَّ َنبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َم

يَّبِ ، َعنِ َحدَّثََنا اْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ الُْمَس -٤٤٤٨
وَالُْخلُقِ وَالرِّْزقِ وَاَألَجلِ فَلَْيسَ  الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسعُوٍد فُرِغَ ِمْن أَْرَبعٍ الَْخلْقِ

  أََحٌد أَكَْسَب ِمْن أََحٍد وَالصََّدقَةُ جَاِئَزةٌ قُبَِضْت أَْو لَْم ُتقَْبْض

و مُوَسى ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا أَُب: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَبشِّرٍ وََيْزدَاُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْكَاِتُب ، قَاالَ  -٤٤٤٩
ِهللا ْبنِ زَْيٍد أَنَُّه َتَصدََّق بَِحاِئٍط لَهُ الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َبِشريِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعْبِد ا

َيا َرُسولَ اهللاِ إِنََّها كَاَنْت قَيَِّم ُوُجوِهَنا وَلَْم َيكُْن لََنا َمالٌ غَيُْرُه فََدَعا َعْبَد  فَأََتى أََبَواهُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَاالَ
  ذَِلَك اِهللا فَقَالَ إِنَّ اللََّه َتعَالَى قَْد قَبِلَ ِمْنكَ َصَدقََتَك َوَردََّها َعلَى أََبوَْيَك قَالَ فََتوَاَرثَْناَها بَْعَد

إِْرسَالَُه ِفي رَِواَيِتهِ  ُري ْبُن ُمحَمٍَّد لَمْ ُيْدرِْك َجدَُّه َعْبَد اِهللا ْبَن َزْيٍد َورََواُه َيحَْيى الْقَطَّانُ َعْن ُعَبْيِد اِهللا فََبيََّنَهذَا ُمْرَسلٌ َبِش
  إِيَّاُه

َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ : َراِهيَم الْبَزَّاُز ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق نَْهَشلُ ْبُن َدارِمٍ الَْتِميِميُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن إِْب -٤٤٥٠
َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن َعْمرٍو ، :  وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْوهَّابِ الدُّورِيُّ ، قَاالَ

 َسعِيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا قال َحدَّثَنِي َبِشُري ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا األَْنصَارِيُّ أَنَّ َجدَُّه َعْبَد اِهللا َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن: قَاالَ 
ى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه فََجاَء أََبَواُه إِلَ -َوقَالَ اْبُن َشبَّةَ بَِمالٍ لَْم َيكُْن لَُه غَْيُرهُ  -َتَصدََّق بِمَالٍ لَْيَس لَُه مَالٌ غَْيُرهُ 

 -َقَالَ اْبُن َشبَّةَ وَلَْم َيكُْن لََنا َولَهُ  -ِفيِه كَفَاٌف َولَْيسَ لََنا َولَهُ  -وسلم فَقَاالَ إِنَّ َعْبدَ اهللاِ َتَصدَّقَ بَِماِلِه َوكَانَ لََنا َولَُه 
َوقَالَ َحفٌْص قَْد قَبِلَ اللَُّه  -اِهللا إِنَّ اللََّه َتعَالَى قَْد قَبِلَ مِْنَك َصَدقََتكَ  َمالٌ غَْيُرُه فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم لَِعْبِد

  َوَردَُّه َعلَى أََبوَْيَك فََورِثَُه َعْبدُ اهللاِ َبْعُد ِمْن أَبََويِْه -َصَدقََتَك 

ْيُد ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم أَْخبََرَنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ُعَب -٤٤٥١
دََّق َد اهللاِ ْبَن زَْيِد ْبنِ َعْبِد َربِِّه َتَصَحدَّثَنِي ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َبِشريِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيِد ْبنِ َعْبدِ َربِِّه أَنَّ عَْب

  بَِماِلِه فَأََتى أَبََواُه َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه
، َعْن ُمَحمٍَّد َوَعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ  -٤٤٥٢

َجاَء إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا بَْنْي أَبِي َبكْرٍ َوَعْمرِو ْبنِ ِدينَارٍ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحْزمٍ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َزْيِد ْبنِ َعْبِد َربِِّه ا
إِلَى َرسُوِلِه فََجاَء أََبوَاُه فَقَاالَ َيا َرُسولَ اهللاِ عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا إِنَّ َحائِِطي َهذَا َصَدقَةٌ َوُهَو إِلَى اِهللا َتعَالَى َو

  اكَانَ قََواَم َعْيِشَنا فََردَُّه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَْيهَِما ، ثُمَّ َماَتا فََورِثَُه اْبُنُهَما بَْعَدُهَم
  َربِِّه ُتوُفَِّي ِفي ِخالَفَِة ُعثَْمانَ وَلَْم ُيْدرِكُْه أَُبو َبكْرِ ْبُن َحزْمٍَهذَا أَْيًضا مُْرَسلٌ َألنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َزْيِد ْبنِ َعْبدِ 

ِمَع أََبا َبكْرِ ْبَن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَدَوْيهِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َعْمرٍو َس -٤٤٥٣
ذَكََر ْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ُيَحدِّثُ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َزْيٍد الَِّذي أُرَِي النَِّداَء أََتى َرسُول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَُمَحمَِّد ْبنِ َع



  َنحْوَُه
ْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الُْم -٤٤٥٤

َيْعنِي اْبَن َعْبِد  -اِهللا ْبَن َزْيدِ  اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َوَعْمرٍو وََيحَْيى َوُحَمْيدٍ َسِمُعوا أََبا َبكْرٍ ُيْخبُِر َعْن َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيمٍ أَنَّ َعْبَد
اِئطًا لَهُ َصَدقَةً فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي َجَعلُْت َحائِِطي َصَدقَةً َوُهَو الَِّذي أُرَِي النَِّداَء جََعلَ َح -َربِّهِ 

ُه َعلَى َهذَه الْحَاِئطَ فََردَّإِلَى اِهللا َوإِلَى َرسُوِلِه فََجاَء أََبوَاُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَاالَ لَْم َيكُْن لََنا َعْيشٌ إِالَّ 
  أَبََوْيِه ، ثُمَّ مَاَتا فََورِثَُهَم

  َهذَا أَْيًضا مُْرَسلٌ
َنةَ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْي -٤٤٥٥

 جََعلَ حَاِئطَهُ ٌرو َوُحمَْيٌد وََيْحَيى ْبُن َسِعيدٍ َسِمُعوا أََبا َبكْرٍ ُيْخبُِر َعْن َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيمٍ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َزْيٍدأَبِي َبكْرٍ َوَعْم
أَْو آللِ  - عليه وسلم َصَدقَةً فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي َجَعلُْت َحائِِطي َصَدقَةً آللِ النَّبِيِّ صلى اهللا

  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه
، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ْبُن  َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ -٤٤٥٦

  ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن ُعقَْبةَ َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َيْحَيىَيْعلَى 

أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ  -َنِسَي َشْيَبانُ اْسَمُه  -َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن فُالَنٍ 
َرِسي َوِسالَِحي قَالَ َوكَاَنْت لَُه أَْرٌض فَقََبَضَها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اِهللا كُلُّ َشْيٍء ُهَو ِلي َصَدقَةٌ إِالَّ فَ

 فََجاَء أَبََواُه فَقَاالَ َيا َرسُولَ اِهللا أَطِْعمَْنا ِمْن َصَدقَِة اْبنَِنا فَوَاللَِّه َما لََنا َشْيٌء َوإِنَّا -أَوِ اَألْوقَاصِ  -فََجَعلََها ِفي اَألْوفَاضِ 
َما الَِّذي كَانَ َتَصدَّقَ لََنطُوُف َمَع اَألْوفَاضِ فَأََخذََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََدفََعَها إِلَْيهَِما فََماَتا فََورِثَُهَما اْبُنُه

قُْت بَِها فََدفَْعَتَها إِلَى َواِلَدىَّ فََماَتا بَِها فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا َصَدقَِتي الَِّتي كُْنُت َتَصدَّ
  أفََحالَلٌ ِهَي ِلي قَالَ َنَعْم فَكُلَْها هنَيِئًا َمرِيئًا

  تُْروٌكَوَهذَا أَْيًضا مُْرَسلٌ إِْسحَاُق ْبُن َيحَْيى َضِعيفُ الَْحِديِث وَلَْم ُيْدرِْك ُعَباَدةَ َوأَُبو أَُميَّةَ ْبُن َيْعلَى َم

  ضية واألحكام وغري ذلككتاب األق
ُن َهاُرونَ َعْن فََرجِ َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْب -٤٤٥٧

َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َجاَء َرُجالَِن َيخَْتِصَماِن إِلَى َرُسولِ ْبنِ فََضالَةَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اَألْعلَى ْبنِ َعِديٍّ َعْن أَبِيِه 
ا ُهَنا َيا اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلَعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ اقْضِ َبْيَنُهَما قَالَ َوأَْنَت َه

َما أَقِْضي قَالَ إِِن اْجَتَهْدَت فَأَصَْبَت فَلََك َعْشَرةُ أُُجورٍ َوإِنِ اجَْتَهْدَت فَأَْخطَأَْت فَلََك أَجْرٌ  َرسُولَ اِهللا قَالَ َنَعْم قَالَ َعلَى
  َواِحٌد

الَةَ َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن مَُبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا فََرجُ ْبُن فََض -٤٤٥٨
  َناٍتَيزِيَد َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِِمثِْلِه إِالَّ أَنَّهُ َجَعلَ َمكَانَ اُألُجورِ َحَس

اِهللا ُمحَمَُّد ْبُن الْفََرجِ ْبنِ فَضَالَةَ َحدَّثَنِي  َحدَّثَنِي أَُبو سَْهلِ ْبُن زَِياٍد َحدَّثَنِي بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد -٤٤٥٩
لَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه أَبِي الْفََرُج ْبُن فَضَالَةَ َعْن َربِيَعةَ ْبنِ يَزِيَد الدَِّمْشِقيِّ َعْن ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ قَالَ َجاَء َخْصَمانِ إِ

قَْبةُ اقْضِ بَْيَنُهَما قُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا أَْنَت أَْولَى بِذَِلَك ِمنِّي قَالَ َوإِنْ كَانَ اقْضِ َبْيَنُهمَا وسلم َيْخَتِصَماِن فَقَالَ ِلي قُمْ َيا ُع



  فَإِِن اْجتََهْدَت فَأََصْبَت فَلََك َعْشَرةُ أُجُورٍ َوإِِن اْجَتَهْدَت فَأَْخطَأَْت فَلََك أَْجٌر َواِحٌد
ِطيعٍ ٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحدَّثََنا أَُبو ُعبَْي -٤٤٦٠

 أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيْحَيى َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ َعْن أَبِي الُْمصَْعبِ الَْمَعاِفرِيِّ َعْن ُمحَرَّرِ ْبنِ أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن
ْخطَأَ كَانَ لَهُ اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا قََضى الْقَاِضي فَاجَْتَهَد فَأََصاَب كَاَنْت لَُه َعشَْرةُ أُجُورٍ َوإِذَا قََضى فَاْجَتَهَد فَأَ

  أَجَْراِن
يزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا الدََّراَوْرِديُّ َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِ -٤٤٦١

َرُسولَ  َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ أَنَّ اِهللا ْبنِ سَِعيِد ْبنِ أَبِي هِْنٍد َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُمَحمٍَّد اَألْخَنِسيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي سَِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمنِ اْسُتعِْملَ َعلَى الْقََضاِء فَقَْد ذُبَِح بَِغْيرِ ِسكِّنيٍ

،  ْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانََقُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمٍَّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُمْ أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا فَُض -٤٤٦٢
هللا عليه وسلم َمْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َعْمرٍو َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى ا

  َوِلَي الْقََضاَء فَقَْد ذُبِحَ بَِغْيرِ ِسكِّنيٍ

َهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَرانَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْجْو -٤٤٦٣
يِّ َعْن  َعنِ اَألْعَرجِ وَالَْمقُْبرِ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُمَحمٍَّد
  أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْن ُجِعلَ قَاِضًيا فَقَْد ذُبَِح بِغَْيرِ ِسكِّنيٍ

ا اْبُن َصاِعٍد َنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوأَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ َوَحدَّثَ -٤٤٦٤
ْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ زَْنَجَوْيِه قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َع: َوإِْسَماعِيلُ الَْورَّاُق ، قَاالَ 

ُمحَمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ  ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ
أَخْطَأَ كَانَ لَُه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َحكَمَ الَْحاِكُم فَاْجتََهَد فَأَصَاَب كَانَ لَُه أَْجرَاِن َوإِذَا اجَْتَهَد فَ

  أَجٌْر
   أَجٌْرسَاُبورِيِّ َوقَالَ اْبنُ َصاِعٍد إِذَا قََضى الْقَاِضي فَاْجتََهَد فَأَصَاَب فَلَُه أَجَْراِن َوإِذَا قََضى فَأَْخطَأَ فَلَُهَهذَا لَفْظُ النَّْي

َيى ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْح -٤٤٦٥
َحاِكمٍ َيْحكُمُ َبْيَن ُمَجاِلُد ْبُن َسعِيٍد َحدَّثَنِي َعاِمٌر َعْن َمْسُروقٍ َعْن َعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َما ِمْن 

ى ُيوِقفَُه َعلَى َشِفريِ جََهنََّم ، ثُمَّ َيلَْتِفَت إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ُمْغضًَبا فَإِنْ النَّاسِ إِالَّ َوُيبُعَِثَ َيْوَم الِْقَياَمِة َوَملٌَك آِخذٌ بِقَفَاُه حَتَّ
  قَالَ أَلِْقِه أَلْقَاُه ِفي الَْمْهَوى أَْرَبِعَني خَرِيفًا

  بِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلََّوقَالَ َمْسرُوٌق َألنْ أَقِْضَي َيْوًما بَِحقٍّ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَغُْزَو َسَنةً ِفي َس
ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ أَبِي  -٤٤٦٦

َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اهللاِ  ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر َعْن َعبَّاِد ْبنِ كَِثريٍ
  صلى اهللا عليه وسلم َمنِ اْبُتِليَ بِالْقََضاِء َبْيَن النَّاسِ فَلَْيْعِدلْ َبْينَُهْم ِفي لَْحِظِه َوإَِشاَرِتِه َوَمقَْعدِِه

ةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمنِ اْبُتِلَي بِالْقََضاِء َبْيَن النَّاسِ ، فَالَ َيْرفََعنَّ َوبِِِه َعْن أُمِّ َسلََم -٤٤٦٧
  َصْوَتُه َعلَى أََحِد الَْخْصَمْينِ َما الَ َيْرفَُع َعلَى اآلخَرِ

اهللا عليه وسلم َمنِ اْبتُِلَي بِالْقََضاِء َبْيَن الُْمْسِلِمَني ، فَالَ َوبِإِْسنَاِدِه َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى  -٤٤٦٨



  َيقِْضَينَّ َبْيَن اثَْنْينِ َوُهَو غَْضَبانُ
ةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َصَدقَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن َيزِيَد الَْبْحرَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن -٤٤٦٩

  ْبُن ُحَسْينٍ َعْن أَبِي بِْشرٍ َعنِ اْبنِ جَْوشَنٍ
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  سنن الدارقطين: كتاب 
احلسن علي بن عمر الدارقطين: املؤلف     أليب 

الَ َيقْضِ َعْن أَبِي َبكَْرةَ أَنَُّه كََتَب إِلَى اْبنِِه َوُهَو قَاِضي ِسجِْسَتانَ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َي قُولُ 
   َيقْض ِفي أَْمرٍ قََضاَءْينِالْقَاِضي َبْيَن اثَْنْينِ َوُهَو غَْضَبانُ ، َوالَ

َداُوَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ثَابٍِت الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن  -٤٤٧٠
الرَّْحَمنِ اَألْنَصارِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد اِهللا الُْعَمرِيُّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد 

  َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ َيقِْضي الْقَاِضي إِالَّ َوُهَو َشْبَعانُ َريَّانُ
ُه إِلَى أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ   كتاب ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْن

، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ أَبِي ِخدَاشٍ َحدَّثََنا  -٤٤٧١
  ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي ُحَمْيٍد

َمُر ْبُن الَْخطَّابِ إِلَى أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ الْقََضاَء فَرِيَضةٌ ُمْحكََمةٌ َعْن أَبِي الَْمِليحِ الُْهذَِليِّ قَالَ كََتَب ُع
افَْهْم إِذَا أُْدِلَي إِلَْيَك فَإِنَُّه الَ َيْنفَُع َتكَلٌُّم بَِحقٍّ الَ َنفَاَد لَُه َوآسِ َبْيَن َوَمْجِلِسَك   النَّاسِ ِفي َوْجهَِكَوُسنَّةٌ ُمتََّبَعةٌ فَ

ى َوالَْيِمُني َعلَى َوَعْدِلَك َحتَّى الَ َيَيأَس الضَِّعيُف ِمْن َعْدِلَك ، َوالَ َيطَْمَع الشَّرِيُف ِفي َحْيِفَك الَْبيَِّنةُ َعلَى َمنِ ادََّع
َحالَالً الَ َيْمَنَعنََّك قََضاٌء قََضْيَتُه َراَجْعَت ِفيِه َمْن أَْنكََر َوالصُّلُْح َجاِئٌز َبْيَن النَّاس إِالَّ ُصلًْحا أََحلَّ َحَراًما أَْو َحرََّم 

َماِدي ِفي الَْباِطلِ الْفَْهَم َنفَْسَك َوُهِديَت ِفيِه ِلُرْشِدَك أَنْ ُتَراجَِع الَْحقَّ فَإِنَّ الَْحقَّ قَِدٌمي َوُمَراَجَعةُ الَْحقِّ َخْيٌر ِمَن التَّ
َك ِممَّا لَْم َيْبلُْغَك ِفي الِْكَتابِ َوالسُّنَِّة اْعَرِف اَألْمثَالَ َواَألْشَباَه ، ثُمَّ ِقسِ اُألُموَر ِعْنَد الْفَْهَم ِفيَما َتَخلََّج ِفي َصْدرِ

  ذَِلَك فَاْعَمْد إِلَى أََحبَِّها إِلَى اِهللا َوأَْشَبهَِها بِالْحَقِّ

أَْحَضَر َبيَِّنَتةً أََخذَ بَِحقِِّه َوإِالَّ َوجَّْهَت الْقََضاَء َعلَْيِه فَإِنَّ ذَِلَك أَْجلَى  ِفيَما َتَرى اْجَعلْ ِللُْمدَِّعي أََمًدا َيْنَتهِي إِلَْيِه فَإِنْ
ِفي َشَهاَدِة ُزورٍ أَْو  ِللَْعَمى َوأَْبلَغُ ِفي الُْعذْرِ الُْمْسِلُمونَ ُعُدولٌ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ إِالَّ َمْجلُوٍد ِفي َحدٍّ أَْو ُمَجرَّبًٍا

لْقَلََق َوالضََّجَر َوالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ يًنا ِفي َوالٍَء أَْو قََراَبٍة إِنَّ اللََّه َتَولَّى ِمْنكُُم السَّرَاِئَر َوَدَرأَ َعْنكُْم بِالَْبيَِّناِت َوإِيَّاَك َواظَنِ
َر َوُيْحِسُن بَِها الذُّكَْر فَإِنَُّه َمْن ُيْصِلْح نِيََّتُه ِفيَما َبْيَنُه َوالتََّنكَُر ِللُْخُصومِ ِفي َمَواِطنِ الَْحقِّ الَِّتي ُيوجُِب اللَُّه بَِها اَألْج

ا َبْيَنُه َوَبْيَن النَّاسِ َوَمْن َتَزيََّن ِللنَّاسِ بَِم ُه ِمْنُه غَْيَر ذَِلَك ُيِشْنُه َوَبْيَن اِهللا َتَعالَى َولَْو َعلَى َنفِْسِه َيكِْفِه اللَُّه َم ا َيْعلَُم اللَّ
َكال   لَُّه فََما ظَنَُّك بِثََوابِ غَْيرِ اِهللا ِفي َعاجِلِ رِْزِقِه َوَخَزاِئنِ َرْحَمِتِه َوالسَّالَُم َعلَْي

ةَ ، انُ ْبُن ُعَيْيَنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُسفَْي -٤٤٧٢
قُرَِئ َعلَى ُسفَْيانَ ِمْن َحدَّثََنا إِْدرِيُس اَألْوِديُّ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ َوأَْخَرَج الِْكَتاَب فَقَالَ َهذَا ِكَتاُب ُعَمَر ، ثُمَّ 

َوُسنَّةٌ ُمتََّبَعةٌ فَافَْهْم إِذَا أُْدِلَي إِلَْيَك فَإِنَُّه الَ َها ُهَنا إِلَى أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ الْقََضاَء فَرِيَضةٌ ُمْحكََمةٌ 
  َيْنفَُع َتكَلٌُّم بَِحقٍّ الَ َنفَاذَ لَُه آسِ َبْيَن النَّاسِ ِفي َمْجِلِسَك َوَوْجهَِك َوَعْدِلَك

الَ َيَخاَف َضِعيٌف َجْوَرَك الَْبيَِّنةُ َعلَى َمنِ ادََّعى َوالَْيِمُني َعلَى َمْن أَْنكََر  َحتَّى الَ َيطَْمَع َشرِيٌف ِفي َحْيِفَك ، َو
اَألْمسِ َراَجْعَت ِفيِه َوالصُّلُْح َجاِئٌز َبْيَن الْنَّاس إِالَّ ُصلًْحا أََحلَّ حََراًما أَْو َحرََّم َحالَالً الَ َيْمَنُعَك قََضاٌء قََضْيَتُه بِ



الَْحقَّ فَإِنَّ الَْحقَّ قَِدٌمي َوإِنَّ الَْحقَّ الَ ُيْبِطلُُه َشْيٌء َوُمَراَجَعةُ الَْحقِّ َخْيٌر ِمَن َنفَْسَك َوُهِديَت ِفيِه ِلُرْشِدَك أَنْ ُتَراجَِع 
ِة اْعَرِف اَألْمثَالَ التََّماِدي ِفي الَْباِطلِ الْفَْهَم الْفَْهَم ِفيَما َتَخلََّج ِفي َصْدرَِك ِممَّا لَْم َيْبلُْغَك ِفي الْقُْرآِن َوالسُّنَّ

  َواَألْشَباَه ، ثُمَّ ِقسِ اُألُموَر ِعْنَد ذَِلَك فَاْعَمْد إِلَى
َبيَِّنَتُه َوإِالَّ َوجَّْهَت َعلَْيِه  أَحبَِّها إِلَى اِهللا َوأَْشبَهَِها بِالَْحقِّ ِفيَما َتَرى َواْجَعلْ ِللُْمدَِّعي أََمًدا َيْنَتهِي إِلَْيِه فَإِنْ أَْحَضَر

َحدٍّ  َك أَْجلَى ِللَْعَمى َوأَْبلَغُ ِفي الُْعذْرِ الُْمْسِلُمونَ ُعُدولٌ َبْيَنُهْم َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ إِالَّ َمْجلُوًدا ِفيالْقََضاَء فَإِنَّ ذَِل
َه َتَولَّى ِمْنكُُم السََّراِئَر َو َدَرأَ َعْنكُْم بِالَْبيَِّناِت ، ثُمَّ إِيَّاَك أَْو ُمَجرًَّبا بَِشَهاَدِة ُزورٍ أَْو ظَنِيًنا ِفي َوالٍَء أَْو قََراَبٍة فَإِنَّ اللَّ

 بَِها اَألْجَر وَُيْحِسُن الذِّكْرَ َوالضََّجَر أََو الْقَلََق َوالتَّأَذَِّي بِالنَّاسِ وَالتََّنكَُّر ِللُْخُصومِ ِفي َمَواِطنِ الَْحقِّ الَِّتي ُيوجُِب اللَُّه
ُه فَإِنَُّه َمْن ُيْخِلْص نِيََّتُه ِفيَما َبْي ْعلَُم اللَُّه ِمْن غَْيَر ذَِلَك َنُه َوَبْيَن اِهللا َيكِْفِه اللَُّه َما َبْيَنُه َوَبْيَن النَّاسِ َوَمْن َتَزيََّن ِللنَّاسِ بَِما َي

  َشاَنُه اللَُّه
ُوُد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا َدا -٤٤٧٣
  ُموَسى

َنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َحفْصٍ الَْخثَْعِميُّ ، َحدَّثَ
َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُموَسى َعْن

اَءكُْم عليه وسلم قَالَ َسَتأِْتيكُْم َعنِّي أََحاِديثُ ُمْخَتِلفَةٌ فََما َجاَءكُْم ُمَواِفقًا ِلِكَتابِ اِهللا َوِلُسنَِّتي فَُهَو ِم نِّي َوَما َج
  ا ِلِكَتابِ اِهللا َوِلُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّيُمَخاِلفً

  َصاِلُح ْبُن ُموَسى َضِعيٌف الَ ُيْحَتجُّ بِِه
َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  -٤٤٧٤

 إِذَا َنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَآَدَم ، َحدَّثَ
  ُحدِّثُْتْم َعنِّي بَِحِديٍث َتْعرِفُوَنُه ، َوالَ ُتْنِكُروَنُه فََصدِّقُوا بِِه َوَما ُتْنِكُروَنُه فَكَذُِّبوا بِِه

دَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْخَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ ، َح -٤٤٧٥
  ْنكَُر ، َوالَ ُيْعَرُفآَدَم بِإِْسَناِدِه َنْحَوُه َوَزاَد فَإِنِّي أَقُولُ َما ُيْعَرُف ، َوالَ ُيْنكَُر ، َوالَ أَقُولُ َما ُي

سٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ السَّمَّاِك ، َحدَّثََنا َحْنَبلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن املَُغلِّ -٤٤٧٦
شٍ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي النُُّجوِد َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْي

ا َوافََق الْقُْرآنَ فَُخذُوا  عليه وسلم إِنََّها َتكُونُ َبْعِدي ُرَواةٌ َيْرُوونَ َعنِّي الَْحِديثَ فَاْعرُِضوا َحدِيثَُهْم َعلَى الْقُْرآِن فََم
، فَ   الَ َتأُْخذُوا بِِهبِِه َوَما لَْم ُيَواِفقِ الْقُْرآنَ 

  َهذَا َوْهٌم َوالصََّواُب َعْن َعاِصمٍ َعْن َزْيِد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ُمْرَسالً َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َمُد ْبُن ِعيَسى الَْخوَّاُص قَالُوا ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ الُْمطَْيرِيُّ َوأَُبو َبكْرٍ أَْح -٤٤٧٧
اَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْنُصورٍ أَُبو إِْسَماِعيلَ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن ُنَعْيمٍ بِبَْغَد

َرِفيِّ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُجلَْينِ اْخَتَصَما إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن َهْيثَمٍ الصَّْي



 صلى اهللا عليه وسلم ِفي َناقٍَة فَقَالَ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ُنِتَجْت َهِذِه النَّاقَةُ ِعْنِدي َوأَقَاَم َبيَِّنةً فَقََضى بَِها َرُسولُ اِهللا
  ي ِهَي ِفي َيِدِهِللَِّذ

َر الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّ -٤٤٧٨ ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَم
، َعْن أَبِي قَْيسٍ َمْولَى الدََّراَوْرِدي َُّحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْهاِد َعْن ُمَحمَّ ِد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد 

َوأَْخطَأَ فَلَُه  َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا َحكََم الَْحاِكُم فَاْجَتَهَد
  َصاَب فَلَُه أَْجَراِنأَْجٌر َوإِذَا َحكََم فَاْجتََهَد فَأَ

  قَالَ فََحدَّثُْت بِِه أََبا َبكْرِ ْبَن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ فَقَالَ َهكَذَا َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ

ثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّ -٤٤٧٩
ُه   بِإِْسَناِدِه َنْحَوُه َوقَالَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ

ُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُزْنُبورٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٤٤٨٠
الَْعاصِ َعْن َعْمرِو ْبنِ  َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْهاِد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي قَْيسٍ َمْولَى َعْمرِو ْبنِ

ُه أَْجَراِنالَْعاصِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َحكََم الْ   َحاِكُم فَأَْخطَأَ فَلَُه أَْجٌر ، ثُمَّ َحكََم فَأََصاَب فَلَ
لَ أَُبو َبكْرٍ َهكَذَ ا َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ َعْن َوقَالَ َيزِيُد ْبُن الَْهاِد فََحدَّثُْت بَِهذَا الَْحِديِث أََبا َبكْرِ ْبَن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ فَقَا

  أَبِي ُهَرْيرَةَ
ُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَبِي َوَحدَّثََنا اْب -٤٤٨١

ْيحٍ وَحدَّثَنِي يَزِيُد ْبُن الَْهادِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشَر
  بِاِإلْسَناَدْينِ َجِميًعا ِمثْلَ قَْولِ الْقََوارِيرِيِّ

الَ  -٤٤٨٢ َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَعلَّى َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَا
َمْوَت َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ َعْن ِسَماٍك َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َجاَء َرُجلٌ ِمْن َحْضَرالرَّبِيعِ ، 

َعلَى أَْرضٍ  َوَرُجلٌ ِمْن ِكْنَدةَ إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ الَْحْضَرِميُّ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ َهذَا غَلََبنِي
صلى اهللا عليه  كَاَنْت َألبِي فَقَالَ الِْكْنِديُّ ِهَي أَْرِضي كَاَنْت ِفي َيِدي أَْزَرُعَها لَْيَس لَُه ِفيَها َحقٌّ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا

ُيَباِلي َعلَى َما َحلََف الَ َيَتَورَُّع ِمْن َشْيٍء وسلم ِللَْحْضَرِميِّ أَلََك َبيَِّنةٌ قَالَ الَ قَالَ َيِميُنُه فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَُّه الَ 
َبَر أََما لَِئْن َحلََف فَقَالَ لَْيَس لََك ِمْنُه إِالَّ ذَِلَك فَاْنطَلََق بِِه ِلَيْحِلَف لَُه فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا أَْد

ُه ظُلًْما لََيلْقََينَّ ال زَّ وَجلَّ َوُهَو َعْنُه ُمْعرٌِضَعلَى َماِلِه ِلَيأْكُلَ   لََّه َع
ْن قََتاَدةَ َعْن َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َع -٤٤٨٣

َرُهَما َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  ِخالَسٍ َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُجلَْينِ ادََّعَيا َدابَّةً لَْم َيكُْن لَُهَما َبيَِّنةٌ فَأََم
  وسلم أَنْ َيْسَتهَِما َعلَى الَْيِمنيِ

قََتاَدةَ بَِهذَا اِإلْسَناِد  َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن -٤٤٨٤
  َوَزاَد ِفيِه أََحبَّا أَْو كَرَِها



  القضاء باليمني مع الشاهد
ِفيُّ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ الَْعابِِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَ -٤٤٨٥
َع الشَّاِهِد الْوَاِحِد قَالَ َوقََضى ُمَحمَّ بَِها َعِليٌّ ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى بِالَْيِمنيِ َم

  َبْيَن أَظُْهرِكُْم بِالْكُوفَِة

الَ  -٤٤٨٦ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َحدَّثََنا الَْح: َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد َوَجْعفَُر ْبُن ُنَصْيرٍ ، قَا َسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشبِيبٍ 
َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن  ُمَحمَِّد ْبنِ َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ ُسَمْيعٍ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر

  أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَْحلََف طَاِلَب الَْحقِّ َمَع الشَّاِهِد أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ

رِ َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِ -٤٤٨٧ ي َسلََمةَ َعْن َجْعفَ
أَبِيِه َعْن َعِليٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى بَِشَهاَدِة َشاِهٍد َواِحٍد َوَيِمنيِ َصاِحبِ الَْحقِّ  ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن

يٌّ بِالِْعَراقِ   َوقََضى بِِه َعِل
ُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي الرَِّجالِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَُّد ْب -٤٤٨٨

نِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن الزُّْهرِيُّ َعْن إِْسَحاُق ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الِْكَنانِيُّ َعْن َعْمرِو ْب
َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه ِفي الَْحقِّ بَِشاِهَدْينِ فَإِنْ َجاَء َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ 

  بَِشاِهَدْينِ أََخذَ َحقَُّه َوإِنْ َجاَء بَِشاِهٍد َواِحٍد َحلََف َمَع َشاِهِدِه
ثََنا َصلُْت ْبُن َمْسُعوٍد وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّ -٤٤٨٩

َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َربِيَعةُ ْبُن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ : َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَاالَ 
  أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََضى بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهِد أَبِي صَاِلحٍ َعْن

ةَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُمَحمَّ -٤٤٩٠ ِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ اَألْنطَاِكيُّ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحْمَز
َعْن َناِفعٍ َعنِ  َمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْسُروقٍ َعْن إِْسَحاَق ْبنِ الْفَُراِت َعنِ اللَّْيِث ْبنِ َسْعٍدُسلَْي

  اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َردَّ الَْيِمَني َعلَى طَاِلبِ الَْحقِّ
ُد ْبُن الَْحَسنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤٤٩١

يٍّ قَالَ  ى َعلَْيِه أَْولَى الُْمدََّعإِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي َيحَْيى َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُضَمْيَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِل
  بِالَْيِمنيِ فَإِنْ َنكَلَ أُْحِلَف َصاِحُب الَْحقِّ َوأََخذَ

ثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّ -٤٤٩٢
لَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن ُدِعَي إِلَى َحاِكمٍ ِمْن ُحكَّامِ الُْمْسِلِمَني فَلَْم اَألْشَهبِ َعنِ الَْحَسنِ قَا

  ُيجِْب فَُهَو ظَاِلٌم الَ َحقَّ لَُه
ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ إِمالًء  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -٤٤٩٣

َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنٍ ِلَسْعِد ْبنِ : ، َحدَّثََنا َصلُْت ْبُن َمْسُعوٍد ، قَاالَ 



ْبنِ ُعَب   اَدةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََضى بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهِدُعَباَدةَ قَالَ َوَجْدَنا ِفي كَُتبِِ َسْعِد 
  لَفْظُ الصََّلٍْت

ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -٤٤٩٤
لى اهللا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قََضى َرُسولُ اِهللا ص َربِيَعةَ ،

  عليه وسلم بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهِد الَْواِحِد
  َسْيٌف َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍَخالَفَُه َعْبُد الرَّزَّاقِ َولَْم َيذْكُْر طَاُووًسا َوكَذَِلَك قَالَ 

، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َحدَّ -٤٤٩٥ ثََنا طَلَْحةُ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليٍّ 
 ُر ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأََبا َبكْرٍ َوُعَمَرَزْيٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَ

  َوُعثَْمانَ كَاُنوا َيقُْضونَ بَِشَهاَدِة الشَّاِهِد الَْواِحِد َوَيِمنيِ الُْمدَِّعي
  َك ِعْنَدَنا الَْيوَْمقَالَ َجْعفٌَر َوالْقَُضاةُ َيقُْضونَ بِذَِل

َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أََسٍد الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ  -٤٤٩٦
رٍ قَالَ َحَضْر ُت أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َيقُْضونَ ْبنِ أَبِي َسْبَرةَ َعْن أَبِي الزَِّناِد َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِم

  بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهِد

دَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َح -٤٤٩٧
ُه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َتطَبََّب َولَْم ُيْعلَ ُجَرْيجٍ ْم ِمْن

  ِطبٌّ قَْبلَ ذَِلَك فَُهَو َضاِمٌن
َخطَّابٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسْهمٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ أَُخو -٤٤٩٨

ِك ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ  ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِل
َو َضاِمٌنقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا    عليه وسلم َمْن َتطَبََّب َولَْم َيكُْن بِالطِّبِّ َمْعُروفًا فَأََصاَب َنفًْسا فََما ُدوَنَها فَُه

ا ِئيُّ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ الْجَْرَجرَا -٤٤٩٩
وسلم قَالَ َمْن  الَْوِليُد ، َحدَّثََنا اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه

  َتطَبََّب َولَْم ُيْعلَْم ِمْنُه ِطبٌّ فَُهَو َضاِمٌن
ْزِديُّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َصاِلحٍ اَأل -٤٥٠٠

َجاَء ْخَبَرُه َعْن أَبِيِه قَالَ ْبنِ َجْعفَرٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ الَْمكِّيِّ َعْن َعِديِّ ْبنِ َعِديٍّ الِْكْنِديِّ أَنَُّه أَ
لَ أََحُدُهَما أَْرِضي ِهَي ِلي َوقَالَ اآلَخُر ِهَي أَْرِضي َحَرثُْتَها  َرُجالَِن َيْخَتِصَماِن إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَا

  َوَزَرْعُتَها فَأَْحلََف َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَِّذي ِفي َيِدِه اَألْرُض

ْبُن ُموَسى ْبنِ َسْهلٍ الَْبْرَبَهارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َماِلجٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٥٠١
ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه ُمدَِّعي وسلم الْ الَْعوَّامِ َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ َعْن َعْمرِو 

  أَْولَى بِالَْبيِّنَِة



َنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا رِْضَوانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْسَحاَق الصَّْيَدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثَ -٤٥٠٢
  لُْحَسْينِ َيْعنِي الُْمَعلَِّم بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُهُمَحمَِّد ْبنِ الرَّبِيعِ الِْكْرَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاٌد َعنِ ا

  باب فِِي قَتل الَْمْرأَِة إِذَا اْرَتدَّْت
، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َسِميَنةَ ، َحدَّ -٤٥٠٣ ثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن َمنِيعٍ ِقَراَءةً َعلَْيِه 

أَةٌ َولََدْت ِمْنُه َولََدْينِ ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ َعْن ُعثَْمانَ الشَّحَّامِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُجلٌ لَُه اْمَر
ا ، فَالَ َتْنَزجُِر قَالَ فَذَكََرْتُه ذَاَت قَالَ فَكَاَنْت ُتْؤِذي َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََيْنَهاَها ، فَالَ َتْنَتهِي َوَيْزُجُرَه

ي َبطْنَِها ، ثُمَّ اتَّكَأَ َعلَْيَها َحتَّى أَْنفَذَُه قَالَ فَقَالَ َرُسو لُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَالَ َيْومٍ فَقَاَم إِلَْيَها بِِمْغَزلٍ فََوَضَعُه ِف
  اْشَهُدوا أَنَّ َدَمَها َهَدٌر

  َمُر ْبُن أَْحَمَد الدَّرْبِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى بِإِْسَناِدِه َنْحوَُهَحدَّثََنا ُع -٤٥٠٤
َماِعيلُ ْبُن ْسَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ِمْرَداسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِ -٤٥٠٥

ا كَانَ الَْب ارَِحةُ َجَعلَْت َتْشِتُمَك َجْعفَرٍ َعْن إِْسَراِئيلُ َعْن ُعثَْمانَ الشَّحَّامِ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ بَِهذَا َوقَالَ فَلَمَّ
َتلُْتَها فَقَالَ النَّبِيُّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَالَ اْشَهُدو   ا أَنَّ َدَمَها َهَدٌرَوَتقَُع ِفيَك فَقَ

  قَالَ الدَّاَرقُطْنِيُّ ِفيِه ُسنَّةٌ ِفي اَألْصلِ ِفي إِْشَهاِد الَْحاِكمِ َعلَى َنفِْسِه بِإِْنفَاِذ اَألقِْضيَِة
  باب إحياء املوات

نِ َناِصحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعِليٍّ الَْخوَّاُص ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد ْب -٤٥٠٦
ةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْبِالَُد بِالَُد اِهللا  َوالِْعَباُد ِعَباُد َزْمَعةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَو

  َو لَُه َولَْيَس ِلِعْرقٍ ظَاِلمٍ َحقٌّاِهللا َوَمْن أَْحَيا ِمْن َمَواِت اَألْرضِ َشْيئًا فَُه

بَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد َوأَُبو َبكْرٍ النَّْيسَاُبورِيُّ َوأَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر قَالُوا ، َحدَّثََنا َع -٤٥٠٧
ْبنِ َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الرَّأْىِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد َعنِ  الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعثَْمانَ

ى َوالَْيِمُني َعلَى اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْبيَِّنةُ َعلَى َمنِ ادََّع
  إِالَّ ِفي الْقََساَمِة َمْن أَْنكََر
اِك َوُمطَرُِّف ْبُن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الضَّحَّ -٤٥٠٨

َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن : كْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ َوأَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد َوَحدَّثََنا أَُبو َب: َعْبِد اِهللا ، قَاالَ 
ْبنِ َخاِلٍد َوَحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعِتيُق ، َحدَّثََنا  ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمطَرٌِّف َعْن ُمْسِلمِ 

ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَُم اِهللا صلى اهللا عليه  طَرٌِّف َعنِ الزَّْنجِيِّ ْبنِ َخاِلٍد َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َعْمرِو 
  وسلم قَالَ الَْبيَِّنةُ َعلَى َمنِ ادََّعى َوالَْيِمُني َعلَى َمْن أَْنكََر إِالَّ ِفي الْقََسامَِة

  َعْبُد الرَّزَّاقِ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َوَحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َعْمرٍو ُمْرَسالًَوَرَواُه 

لَْحَسنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ احلَْضَرِمي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ا -٤٥٠٩
َحدَّثََنا : االَ ْمَدانِيُّ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِهَشامٍ الَْمْرَوُروِذيُّ ، قَأَبِي يَزِيَد الَْه

َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ



ِه   وسلم الَْبيَِّنةُ َعلَى الُْمدَِّعي َوالَْيِمُني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْي
،   َعْبِد الرَّْحَمنَِحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َخلُْدونَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن -٤٥١٠

َحمَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَم َعْن ُشَرْيحٍ َعْن ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْبيَِّنةُ َعلَى  َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن 
ِه   الُْمدَِّعي َوالَْيِمُني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْي

ُن ُعَمَر ْبنِ َهيَّاجٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْرَحبِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٤٥١١
ْبنِ ُمَصرٍِّف َعْن ُمَجاِهٍد ُعَبْيَدةُ ْبُن اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الَْوِليِد َعْن ِسَنانَ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ُمَصرٍِّف َعْن طَلَْحةَ 

ِه أَْولَى بِالَْيِمنيِ إِالَّ أَنْ َتقُوَم َبيَِّنةٌَعنِ  َر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْمدََّعى َعلَْي   اْبنِ ُعَم

ْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٤٥١٢
َصْينٍ قَالَ أََمَر أَْخَبرَنِي َيزِيُد ْبُن ِعَياضٍ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَبْيٍد َعْن ِخْرنِيَق بِْنِت الُْحَصْينِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ احلُ

ِهَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِشاِهَدْينِ َعلَى الُْمدَِّعي َوالَْيِمنيِ َعلَى ا   لُْمدََّعى َعلَْي
ُمَعاوَِيةَ َعْن َحجَّاجٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن -٤٥١٣

قََضى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ َمْن : الَ الصَّوَّاِف ، َحدَّثَنِي ُحَمْيُد ْبُن ِهالَلٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، قَ
ةً بَِغْيرِ ُشَهَداَء ، فَالَْمطْلُوُب أَْولَى بِالَْيِمنيِ    .طَلََب ِعْنَد أَِخيِه طَِلَب

ْوُح ْبُن َصالَحٍ ، َحدَّثََنا َناِفُع َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم الُبوشَْنجِيُّ ، َحدَّثََنا َر -٤٥١٤
َسارٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه ْبُن َيزِيَد َوَيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْهاِد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء َعْن َعطَاِء ْبنِ َي

ٍةَسِمَع َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ َتُج   وُز َشَهاَدةُ َبَدوِيٍّ َعلَى َصاِحبِ قَْرَي
ُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َنْصرٍ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْب -٤٥١٥

اِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َوَناِفُع ْبُن َيزِيَد َعنِ اْبنِ الَْهاِد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء َعْن َعطَ
  ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ ُتقَْبلُ َشَهاَدةُ الَْبَدوِيُّ َعلَى الْقََروِيِّ

ا َخالَُّد ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََن -٤٥١٦
ْعِضيةَ َعلَى أَْهلِ أَْخَبرَنِي ِصدِّيُق ْبُن ُموَسى َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َت

  ا َحَملَ الْقَْسَمالِْمَرياِث إِالَّ َم
دَّثَنِي ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ َحدَّثَنِي َعْبُد الْجَبَّارِ ْبُن َسِعيٍد َح -٤٥١٧

قِ ْبنِ ُموَسى َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن أَبِيِه ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي َسْبَرةَ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن ُصَدْي
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َتْعِضيةَ َعلَى أَْهلِ الِْمَرياِث إِالَّ َما َحَملَ الْقَْسَم -كَذَا قَالَ أَنَّ  -

ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن أَْخَبَرَنا أَُبو اَألْحَوصِ َعنِ الْكَلْبِيِّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَبشِّرٍ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد  -٤٥١٨
كَُروا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َوَجَد َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ قَِتيالً ِفي َداِلَيِة َناسٍ ِمَن الَْيُهوِد فَذَ

 َما ه وسلم فََبَعثَ إِلَْيهِْم فَأََخذَ ِمْنُهْم َخْمِسَني َرُجالً ِمْن ِخَيارِِهْم فَاْسَتْحلََف كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهْم بِاللَِّهصلى اهللا علي
  قََتلَْت ، َوالَ َعِلْمَت قَاِتالً ، ثُمَّ َجَعلَ َعلَْيهُِم الدَِّيةَ قَالُوا لَقَْد قََضى بَِما ِفي َناُموسِ ُموَسى

  بِيُّ َمْتُروٌكالْكَلْ



ازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُبلُْبلٍ الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّ -٤٥١٩
ْعَمرٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ  ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي َجْعفَرٍ َعْن َم

م   النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ْبنِ ُموَسى : وَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعِليٍّ الصَّْيَدالَنِيُّ َوِهَبةُ اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ الُْمقْرِيُّ ، قَاالَ 
ْبِد الرَّْحَمنِ َعْن الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي الَْخِصيبِ ، َحدَّثََنا َهانِئُ ْبُن َع

الَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه إِْبَراهِيَم ْبنِ أَبِي َعْبلَةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَ
 الَْعْينِ السَّاِئَحةِ وسلم َحرُِمي الْبِئْرِ الَْبِديِّ َخْمَسةٌ َوِعْشُرونَ ِذَراًعا َوَحرُِمي الْبِئْرِ الَْعاِديَِّة َخْمُسونَ ِذَراًعا َوَحرُِمي

  لَفْظُُهَما َسَواٌء ثَالَثُِمئَِة ِذرَاعٍ َوَحرُِمي َعْينِ الزَّْرعِ ِستُِّمئَِة ِذَراعٍ
َم   الصَِّحيُح ِمَن الَْحِديِث أَنَُّه ُمْرَسلٌ َعنِ اْبنِ الُْمَسيَّبِ َوَمْن أَْسَنَدُه فَقَْد َوِه

َحدَّثََنا فََرُج  ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَبِي ُعَمَر -٤٥٢٠
نَّ َسِعيَد ْبَن أَْبَيَض ْبنِ ْبُن َسِعيِد ْبنِ َعلْقََمةَ ْبنِ أَْبَيَض ْبنِ َحمَّالٍ َحدَّثَنِي َعمِّي ثابُِت ْبُن َسِعيِد ْبنِ أَْبَيَض ْبنِ َحمَّالٍ أَ

ُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الِْملَْح الَِّذي ُيقَالُ لَُه ِملُْح َحمَّالٍ َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه أَْبَيَض ْبنِ َحمَّالٍ أَنَُّه اْسَتقْطََع ِمْن َر
ْدُت الِْملَْح ِفي الَْجاِهِليَِّة َشذَا بَِمأْرَِب فَقَطََعُه لَْه ، ثُمَّ إِنَّ اَألقَْرَع ْبَن َحابِسٍ التَِّميِميَّ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي قَْد َوَر

ا َماٌء َوَمْن َوَرَدُه أََخذَُه َوُهَو ِمثْلُ الَْماِء الِْعدِّ فَاْسَتقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَْبَيَض ْبَن َوُهَو بِأَْرضٍ لَْيَس بَِه
ُه َعلَى أَنْ َتْجَعلَُه ِمنِّي َصَدقَةً فَقَالَ َرُسولُ اِهللا ِه ِمْنُه قَالَ أَْبَيُض قْد أَقَلُْتَك ِمْن هللا عليه وسلم  صلى اَحمَّالٍ ِفي قَِطيَعِت

  ُهَو ِمْنَك َصَدقَةٌ َوُهَو ِمثْلُ الَْماِء الِْعدِّ َوَمْن َوَرَدُه أََخذَُه
َنِخيالً قَالَ الْفََرُج َوُهَو الَْيْوَم َعلَى ذَِلَك َمْن َوَرَدُه أََخذَُه َوقَطََع لَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْرًضا َو

  َني أَقَالَُه ِمْنُهبِالُْجْرِف ُجْرِف ُمَراٍد ِح

َنةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َسِمي -٤٥٢١
ةَ ْبنِ ُشَراِحيلَ َعْن  ىِّ ْبنِ قَْيسٍ َعْن ُشَمْيرِ ْبنِ َحَملٍ َعْن أَْبَيَض ْبنِ ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ قَْيسٍ الَْمأْرِبِيُّ َعْن ثَُماَم ُسَم

ُه الِْملَْح فَقَطََعُه ِلي فَلَمَّا َولَّْيُت  قَالَ َرُجلٌ َيا َحمَّالٍ قَالَ َوفَْدُت إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَاْسَتقْطَْعُت
ِهَرُسولَ اِهللا أََتْدرِي َما أَقْطَْعَتُه َيا َرُس   ولَ اِهللا إِنََّما أَقْطَْعَتُه الَْماَء الِْعدَّ فََرَجَع ِفي

 اَألْنصَارِيُّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا -٤٥٢٢
ُت َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيجٍ أَْخَبَرنِي َعطَ اٌء َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َيْعلَى َعْن أَبِيِه قَالَ غََزْو

 -إِْصَبَع صَاِحبِِه َجْيَش الُْعْسَرِة َوكَانَ ِمْن أَْوثَقِ أَْعَماِلي ِفي َنفِْسي َوكَانَ ِلي أَجٌِري فَقَاَتلَ إِْنَساًنا فََعضَّ أََحُدُهَما 
قَالَ فَاْنَتَزَع إِْصَبَعُه فَاْنَتَدَرْت ثَنِيَُّتُه فَُرِفَع إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  -مَّى ِلي َصفَْوانُ أَيَُّهَما َعضَّ فََنِسيُتُه فَلَقَْد َس

  وسلم فَأَْهَدَر ثَنِيََّتُه َوقَالَ َيَدُع َيَدُه ِفي ِفيَك َتقَْضُمَها أَْحَسُبُه قَالَ كَقَْضمِ الْفَْحلِ

إِْسَحاَق َعْن َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٤٥٢٣
ْعلَى َوَسلََمةَ اْبَن ْي أَُميَّةَ قَاالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َصفَْوانَ َعْن َعمَّْيِه َي



ِذَراَعُه فََجذََبَها  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي غَْزَوِة َتُبوَك َوَمَعَنا َصاِحٌب لََنا ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ فَقَاَتلَ َرُجالً فََعضَّ الرَُّجلُ
ِه فََسقَطَْت ثَنِيََّتاُه فَذََهَب إِلَى َرُسولِ اِهللا  صلى اهللا عليه وسلم َيْسأَلُُه الَْعقْلَ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه ِمْن ِفي

طَلََّها َرُسولُ اِهللا صلى وسلم َيْنطَِلُق أََحُدكُْم إِلَى أَِخيِه فََيَعضُُّه َعِضيَض الْفَْحلِ ، ثُمَّ َيأِْتي َيْسأَلُ الَْعقْلَ الَ َحقَّ لََك فَأَ
م   اهللا عليه وسل

ُمَحمَُّد ْبُن َنا الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثَ -٤٥٢٤
م ا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل   إِْسحَاَق بِإِْسَناِدِه َنْحَوُه فَقَالَ الَ َعقْلَ لََها فَأَطَلََّه

  باب الشفعة
َنا الْفَْضلُ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُحَرْيٍث الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثَ -٤٥٢٥

اسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ُموَسى َعْن أَبِي َحْمَزةَ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ اْبنِ َعبَّ
  عليه وسلم الشَّرِيُك َشِفيٌع َوالشُّفَْعةُ ِفي كُلِّ َشْيٍء

ُه َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ  ْبنِ ُرفَْيعٍ َعنِ اْبنِ أَبِي َخالَفَُه ُشْعَبةُ َوإِْسَرائِيلُ َوَعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ َوأَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ فََرَوْو
  ُملَْيكَةَ ُمْرَسالً َوُهَو الصََّواُب َوَوِهَم أَُبو َحْمَزةَ ِفي إِْسَناِدِه

ُمَعاوَِيةُ ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ َو -٤٥٢٦
، َعْن رِو ْبنِ الشَّرِيِد َعْن أَبِي َراِفعٍ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه  ِهَشامٍ َعْن ُسفَْيانَ  إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن َعْم

  وسلم قَالَ الَْجاُر أََحقُّ بَصقَبِِه

َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا  -٤٥٢٧
فَقَالَ أَُبو َراِفعٍ  -أَْو أَُبو َراِفعٍ َساَوَم َسْعًدا  -إِْبَراهِيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد أَنَّ َسْعًدا َساَوَم أََبا َراِفعٍ 

  لم َيقُولُ الَْجاُر أََحقُّ بَِصقَبِِه َما أَْعطَْيُتَكلَْوالَ أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وس

َبكُْر ْبُن َعْبِد  َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحِكيمٍ اَألْوِديُّ ، َحدَّثََنا -٤٥٢٨
ْن َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد قَالَ أَقَْبلُْت أََنا الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ َع

َترِِه ِمْنُه الَ لَُه قَاِئلٌ اْشَوأَُبو َراِفعٍ َحتَّى أََتى َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ فَقَالَ اْشَترِ َنِصيبِي ِفي َدارَِك فَقَالَ َسْعٌد الَ أُرِيُدُه فَقَ
 فَقَالَ لَُه َسْعٌد َما أََنا فَقَالَ آُخذُُه بِأَْرَبِعِمئٍَة ُمَعجَّلَةً أَْو ُمَؤخََّرةً فَقَالَ أَُبو َراِفعٍ قَْد أُْعِطيُت َخْمَسةَ آالٍَف ُمَعجَّلَةً

وسلم َيقُولُ الَْجاُر أََحقُّ بَِسقَبِِه أَْو َنِصيبِِه َما  بَِزاِئِدَك فَقَالَ أَُبو َراِفعٍ لَْوالَ أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه
  بِْعُتَك بِأَْرَبِعِمئٍَة َوَتَركُْت َخْمَسةَ آالٍَف

ْبَراِهيَم ، يُّ ْبُن إَِحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َمكِّ -٤٥٢٩
ْيٍد أَنَّ َرُسولَ اِهللا َحدَّثََنا الُْمثَنَّى ْبُن الصَّبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعنِ الشَّرِيِد ْبنِ ُسَو

  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الشَّرِيُك أََحقُّ بُِشفَْعِتِه َحتَّى َيأُْخذَ أَْو َيْتُرَك

ِشمٍ َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ِحْصنٍ الُْجَبْيِليُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َها -٤٥٣٠
يًبا لَُه ِمْن َدارٍ لَُه ِفيَها اَألْوَزاِعيِّ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد َعْن أَبِيِه أَنَُّه َباَع ِمْن َرُجلٍ َنِص



لَ الَْجاُر أََحقُّ َشرِيٌك فَقَالَ َشرِيكُُه أََنا أََحقُّ بِالَْبْيعِ ِمْن غَْيرِي فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَا
  بَِصقَبِِه
٤٥٣١-  ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ 

ه وسلم الَْجاُر أََحقُّ الرَّْحَمنِ الثَّقَِفيُّ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن الشَّرِيِد ْبنِ ُسَوْيٍد َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا علي
  ُب قَالَ الْجَِواُربَِسقَبِِه ِقيلَ َما السَّقَ

يُّ ْبُن َحْربٍ ،  -٤٥٣٢ َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعِل
ى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الشُّفَْعِة ِفي اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قََض

َوقَالَ اْبُن َمْخلٍَد َحتَّى ُيْؤِذنَ  - كُلِّ ِشْرٍك لَْم ُيقَْسْم َرْبَعةٌ أَْو َحاِئطٌ الَ َيِحلُّ لَُه أَنْ َيبِيَعُه َحتَّى َيْسَتأِْذنَ َشرِيكَهُ 
ِهفَإِنْ َشاَء أََخذَ َوإِنْ َشاَء َتَر -َشرِيكَُه  َو أََحقُّ بِ   َك فَإِنْ َباَعُه َولَْم ُيْؤِذْنُه فَُه

  لَْم َيقُلْ لَْم ُيقَْسْم ِفي َهذَا الَْحِديِث إِالَّ اْبُن إِْدرِيَس َوُهَو ِمَن الثِّقَاِت الُْحفَّاِظ

َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُزَرْيقٍ ،  -٤٥٣٣
بَِبْيٍت لَُه فَقَالَ لَُه َسْعٌد َما أََنا الثَّْورِيُّ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ الطَّاِئِفيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد أَنَّ أََبا َراِفعٍ َساَمُه َسْعٌد 

ُه أَُبو َراِفعٍ لَْوالَ أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَْجاُر أََحقُّ بَِزاِئِدَك َعلَى أَْرَبِعِمئَِة ِمثْ قَالٍ فَقَالَ لَ
َك -َوالصَّقَُب الْقُْرُب  -بَِصقَبِِه    َما أَْعطَْيُت
ُد ْبُن إِْبَراِهيَم الَْمْوِصِليُّ َوإِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَم -٤٥٣٤

ٍد   الَْمْرَوزِيُّ َوغَْيُرُهَما قَالُوا ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِيِه َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمَّ

دٌَّعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن أَْح   َدثَ ِفي أَْمرَِنا َهذَا َما لَْيَس ِفيِه فَُهَو َر

ا َسْهلُ ْبُن ُصقَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْفَارِِقيُّ ، َحدَّثََن -٤٥٣٥
ْهرِيِّ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعنِ الزُّ

َو َمْرُدوٌد ِه َما لَْيَس ِفي ِكَتابِ اِهللا فَُه   َمْن َصَنَع ِفي َماِل
ٌح   قَْولُُه َعنِ الزُّْهرِيِّ َخطَأٌ قَبِي

ٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّ -٤٥٣٦ ِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّا
هللا عليه نَّبِيَّ صلى اَعْن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ أَبِي َعْوٍن َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ ال

َو َردٌّ   وسلم قَالَ َمْن فََعلَ أَْمًرا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرَنا فَُه
دَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َح -٤٥٣٧

َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ  - ُهَو الَْمْخَرِميُّ  -ثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ َحدَّ: ُمْسِلمٍ ، قَاالَ 
ُهَو دٌّ ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َمْن َعِملَ َعَمالً لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرَنا فَ   َر

اِهيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي الرَِّجالِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَر -٤٥٣٨
ُر ْبُن َعِقيلٍ الِْفْهرِيُّ قَالَ َسِمْعُت الْقَاِسَم ْبَن ُمَحمٍَّد ْبُن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُزفَ



ِه أَْمُرَنا فَُهَو  دٌَّيقُولُ َسِمْعُت َعاِئَشةَ َتقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ أَْمرٍ لَْم َيكُْن َعلَْي   َر
رِو ْبنِ الَْبْخَترِ -٤٥٣٩ يِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخِليلِ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َخارَِجةُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْم

اهللا عليه وسلم قَالَ  َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َعْن أَبِي الرِّجَالِ َعْن َعْمَرةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى
  ، َوالَ ِضَراَرالَ َضَرَر 
ةَ ، َحدَّثََنا ُعَب -٤٥٤٠ ْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَم

ةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ إِْسَماِعيلَ َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ َعْن ِعكْرَِم
  َوالَ ِضَراَرِللَْجارِ أَنْ َيَضَع َخَشَبُه َعلَى جَِدارِ َجارِِه َوإِنْ كَرَِه َوالطَّرِيُق الِْميَتاُء َسْبُع أَذُْرعٍ ، َوالَ َضَرَر ، 

ثَْمانَ ْبنِ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر ،  -٤٥٤١ ِد ْبنِ ُع َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَّ
َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى َعْن أَبِيِه 

  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َضَرَر ، َوالَ إِْضَراَر
ُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيو -٤٥٤٢

اْبَن َعطَاٍء َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َضَرَر ، َوالَ  - قَالَ أَُراُه - َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ 
ِه   َضُروَرةَ ، َوالَ َيْمَنَعنَّ أََحُدكُْم َجاَرُه أَنْ َيَضَع َخَشَبُه َعلَى َحاِئِط

، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّفَّاُر  -٤٥٤٣
َعلَى الرَُّجلِ الصَّاِلحِ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن إَِياسِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد قَالَ إِذَا ادََّعى الرَُّجلُ الْفَاجُِر 

  الَِّذي َيَرى النَّاُس أَنَُّه كَاِذٌب َوأَنَُّه لَْم َتكُْن َبْيَنُهَما ُمَعاَملَةٌ لَْم ُيْسَتْحلَْف لَهالشَّْيَء 
، َحدََّحدَّثََنا اْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َدْهثَُم ْبُن -٤٥٤٤ ثََنا  قُرَّانَ 

ا ِفي َوَسِطَها ِحظَاًرا ، َعِقيلُ ْبُن ِديَنارٍ َمْولَى َجارَِيةَ ْبنِ ظَفَرٍ َعْن َجارَِيةَ ْبنِ ظَفَرٍ أَنَّ َداًرا كَاَنْت َبْيَن أََخَوْينِ فََحظََر
ُدوِن َصاِحبِِه فَاْخَتَصَم ثُمَّ َهلَكَا َوَتَرَك كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َعِقًبا فَادََّعى َعِقُب كُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما أَ نَّ الِْحظَاَر لَُه ِمْن 

رِ ِلَمْن َوَجَد َمَعاِقَد َعِقَباُهَما إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْرَسلَ ُحذَْيفَةَ ْبَن الَْيَماِن فَقِْضي َبْيَنُهَما فَقََضى بِالِْحظَا
يُّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أََصْبَت قَالَ َدْهثٌَم أَْو القُُمِط َتِليِه ، ثُمَّ َرَجَع فَأُْخبَِر النَّبِ

  قَالَ أَْحَسْنَت
  َخالَفَُه ِفي اِإلْسَناِد أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ

اهِيَم الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَر -٤٥٤٥
صلى اهللا عليه وسلم ِفي ، َحدَّثََنا َدْهثَُم ْبُن قُرَّانَ َعْن نِْمَرانَ ْبنِ َجارَِيةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ قَْوًما اْخَتَصُموا إِلَى َرُسولِ اِهللا 

ِضي َبْيَنُهْم فَقََضى ِللَِّذيَن َيِلَيُهُم الِْقُمطُ فَلَمَّا َرَجَع إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ُخصٍّ كَانَ َبْيَنُهْم فََبَعثَ ُحذَْيفَةَ َيقْ
  أَْخَبَرُه فَقَالَ أََصْبَت أَْو أَْحَسْنت

ُه ِفي إِْسَناِدِه   لَْم َيْروِِه غَْيُر َدْهثَمِ ْبنِ قُرَّانَ َوُهَو َضِعيٌف َوقَِد اْخُتِلَف َعْن
ْعَمرٍ َعْن أَيُّوَب َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن  -٤٥٤٦ َم



وسلم قَالَ إِذَا أَفْلََس الرَُّجلُ  َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ِهَشامِ ْبنِ َيْحَيى َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه
  فََوَجَد الَْباِئُع ِسلَْعَتُه بَِعْينَِها فَُهَو أََحقُّ بَِها ِمَن الُْغَرَماِء

ابِيُّ ، َحدَّثََنا ِفْرَيَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو الَْغزِّيُّ ، َحدَّثََنا الْ -٤٥٤٧
َر ْبنِ َعْبِد الَْع زِيزِ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد اَألْنَصارِيِّ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن ُعَم

ةً فَأَفْلََس َصاِحُبَها فََوَجَدَها َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ الَ َمْن َباَع ِسلَْع
  بَِعْينَِها فَُهَو أََحقُّ بَِها

لرَّْحَمنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراِهيَم الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد ا -٤٥٤٨
، َحدَّثََنا الَْيَمانُ ْبُن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيِديُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمَحدَّثََن ثَْمانَ  ةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ ا َعْمُرو ْبُن ُع

ُه َشْيئًا فَُهَو أُْسَوةُ  قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَيَُّما اْمرِئٍ أَفْلََس َوِعْنَدُه َمالُ اْمرِئٍ بَِعْينِِه لَْم َيقَْتضِ ِمْن
ُه َشْيئًا أَْو لَْم َيقَْتضِ فَُهَو أُ   ْسَوةُ الُْغَرَماِءالُْغَرَماِء َوأَيَُّما اْمرِئٍ َماَت َوِعْنَدُه َمالُ اْمرِئٍ بَِعْينِِه اقَْتَضى ِمْن

  ى ْبنِ ُعقَْبةَ َوالَْيَمانُ ْبُن َعِديٍّ َوإِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َضِعيفَاِنَخالَفَُه إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ الزَُّبْيِديِّ َوُموَس

، َحدَّ -٤٥٤٩ ثََنا إِْسَماِعيلُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َشرِيٍك ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ 
ارِ الَْخبَاِئرِيُّ ، َنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْجبَّْبُن َعيَّاشٍ وَحدَّثَ

ةَ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْب ِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْب
َس َولَْم َيقْتضِ ِمْن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَيَُّما َرُجلٍ َباَع ِسلَْعةً فَأَْدَرَك ِسلَْعَتُه بَِعْينَِها ِعْنَد َرُجلٍ قَْد أَفْلَ

َو أُْسَوةُ الُْغَرَماِءثََمنَِها َشْيئًا فَهَِي لَُه َوإِنْ كَانَ قََضاُه ِمْن ثََمنَِه   ا َشْيئًا فََما َبِقَي فَُه
  َواللَّفْظُ ِلَدْعلَجٍ

دَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َح -٤٥٥٠
ِديِّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعيَّاشٍ َعنِ الزَُّبْي

ُه َشْيئًا أَْو لَْم َيقَْت َك َوِعْنَدُه َمالُ اْمرِئٍ بَِعْينِِه اقَْتَضى ِمْن ِه َوأَيَُّما اْمرِئٍ َهلَ   َو أُْسَوةُ الُْغَرَماِءضِ فَُهِمثْلَُه َوَزاَد ِفي

دَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي ُجَبْيرٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َح -٤٥٥١
ْعَمرٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعنِ إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الْفَُراِت الُْخَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ِه َشاُم ْبُن ُيوُسَف قَاِضي الَْيَمنِ َعْن َم

ِهاْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحَجَر َعلَى ُمَعاٍذ َمالَُه َوَباَعُه ِفي َدْي   نٍ كَانَ َعلَْي
َد ْبنِ الَْحَسنِ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا سَُرْيُج ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَم -٤٥٥٢

ِه -ُهَو أَُبو ُيوُسَف الْقَاِضي  -َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم    َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِي

فََيْسأَلَُه  َتى الزَُّبْيَر فَقَالَ إِنِّي اْشَتَرْيُت َبْيَع كَذَا َوكَذَا َوإِنَّ َعِليا ُيرِيُد أَنْ َيأِْتَي أَِمَري الُْمْؤِمنَِنيأَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َجْعفَرٍ أَ
لَ الزَُّبْيُر أََنا شَرِيكَُك ِفي الَْبْيعِ فَأََتى َعِليٌّ ُعثَْمانَ فَقَالَ إِنَّ اْبَن َجْعفَرٍ اْشَتَرى َبْيَع كَذَا َوكَذَا  أَنْ َيْحُجَر َعلَيَّ ِفيِه فَقَا

  عٍ َشرِيكُُه ِفيِه الزَُّبْيُرفَاْحُجْر َعلَْيِه فَقَالَ الزَُّبْيُر فَأََنا َشرِيكُُه ِفي الَْبْيعِ فَقَالَ ُعثَْمانُ كَْيَف أَْحُجُر َعلَى َرُجلٍ ِفي َبْي
ْحُجُر َوأُْبِطلُ َبْيَع الَْمْحُجورِ َعلَْيِه َوِشَراُه َوإِذَا اْشَتَرى أَْو َباَع قَْبلَ الَْحْجرِ قَالَ َيْعقُوُب أََنا آُخذُ بِالَْحْجرِ َوأََراُه َوأَ



 ِممَّْن الَ َيْسَتِحقُّ فَإِنْ كَانَ َصالًَحا أََجْزُتُه َوإِنْ كَانَ ِممَّْن َيْسَتِحقُّ الَْحْجَر َحَجْرُت َعلَْيِه َوَرَدْدُت َبْيَعُه َوإِنْ كَانَ
  َحْجَر أََجْزُت َبْيعَُهالْ

  قَالَ َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم َوكَانَ أَُبو َحنِيفَةَ الَ َيْحُجُر ، َوالَ َيأُْخذُ بِالَْحجْرِ

َيزِيَد َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن -٤٥٥٣
  َمكُْحولٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ ِلَصاِحبِ الَْحقِّ الَْيَد َواللَِّسانَ

َحدَّثََنا  َوزِيُّ ،َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِعيَسى الَْمْر -٤٥٥٤
ابِرٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ َعْن َج

ٌن إِلَى أََجلٍ َولَُه َدْيٌن إِلَى أََجلٍ فَالَِّذي ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َماَت الرَُّجلُ َوَعلَْيِه َدْي
  َعلَْيِه َحالٌّ َوالَِّذي لَُه إِلَى أََجِلِه

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ َسيَّ -٤٥٥٥ ارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َحاِمٍد أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُموَسى 
صلى اهللا عليه وسلم  ثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن َمْعَمٌر َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َجابِرٍ قَالَ إِنََّما َجَعلَ َرُسولُ اِهللاَحدَّ

َوقََعِت الُْحُدوُد َوُصرِّفَِت الطُُّرُق ، فَالَ ُشفْ   َعةَالشُّفَْعةَ ِفي كُلِّ َما لَْم ُيقَْسْم فَإِذَا قُِسَم َو

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْقَاِسمِ : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق َوُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ الشَّْيَبانِيُّ ، قَاالَ  -٤٥٥٦
قَِطيِعيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُمَساوِرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْعَمرٍ ُهَو أَُخو أَبِي َمْعَمرٍ الْ

  بِلَِةالَْواِسِطيُّ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي َواِئلٍ َعْن ُحذَْيفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََجاَز َشَهاَدةَ الْقَا
ُه ِمَن اَألْعَمشِ َبْي   َنُهَما َرُجلٌ َمْجُهولٌُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك لَْم َيْسَمْع

، قَاالَ  -٤٥٥٧ َحدَّثََنا َوْهُب : َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الْفَْضلِ ، َوُمَحمَُّد ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمطَرٍ 
ِك َعْن أَبِي َعْبِد الرَّ ْحَمنِ الَْمَداِئنِيِّ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي َواِئلٍ َعْن ُحذَْيفَةَ أَنَّ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِل

  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََجاَز َشَهاَدةَ الْقَابِلَِة

ةَ الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن -٤٥٥٨ إِْسحَاَق الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُعقَْب
، َحدَّثََنا َعاِئذُ ْبُن َحبِيبٍ َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب َعْن َجابِرٍ َعْن َعْب يٍّ إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْيُموٍن  ِد اِهللا ْبنِ ُنَجيٍّ َعْن َعِل

  قَالَ َشَهاَدةُ الْقَابِلَِة َجاِئَزةٌ َعلَى اِالْسِتْهالَلِ
، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْهْيثَمِ الَْبلَِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٤٥٥٩ ُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ 

ْبنِ الَْخطَّابِ  اٍء َعْن ُعَمَر  ةَ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعطَ قَالَ أََجاَز َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبِقيَّةُ َعْن ُشْعَب
  َشَهاَدةَ َرُجلٍ َواْمرَأََتْينِ ِفي النِّكَاحِ

ْبنِ الشَّهِيِد ،  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َبحِْرالَْعطَّاُر بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َحبِيبِ -٤٥٦٠
 أَنَُّه فََرَض َيْحَيى ْبُن َيَماٍن َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ َخِليفَةَ َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن قََتاَدةَ َعْن ِخالَسٍ َعْن َعِليٍَّحدَّثََنا 

  ِمَن الثََّمانَِيِة ِللْقُطْنِ َوالِْكتَّاِنِالْمَرأٍَة َوَخاِدِمَها اثَْنْي َعْشَر ِدْرَهًما ِللَْمْرأَِة ثََمانَِيةٌ َوِللَْخاِدمِ أَْرَبَعةٌ َوِدْرَهَماِن 
ٍد ، َحدَّثََنا َحمَّا -٤٥٦١ ُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّا



أَيُّوَب َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َوقََتاَدةَ َوُحَمْيٍد َعطَاٍء الُْخَراَسانِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َو
ِتِه لَْيَس لَُه َمالٌ َوِسَماِك ْبنِ َحْربٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ َرُجالً أَْعَتَق ِستَّةَ َمْملُوِكَني لَُه ِعْنَد َمْو

  َرَع َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيَنُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ َوَردَّ أَْرَبَعةً ِفي الرِّقِّغَْيُرُهْم فَأَقْ

رِو ْبنِ الَْبْخَترِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َداُوَد ْبنِ أَبِي َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َيْح -٤٥٦٢ َيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْم
وَب َعْن أَبِي ثََنا اللَّْيثُ َعْن َجرِيرِ ْبنِ َحازِمٍ َعْن أَيُّوَب َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َوَعْن أَيَُّحدَّ

تَّةَ أَْعُبٍد لَْيَس لَُه غَْيُرُهْم ِقالََبةَ َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ ُتُوفَِّي َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ فََتَرَك ِس
ُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََجزَّأَُهْم ثَالَثَةَ أَجَْزاٍء ، ثُمَّ أَقَْرَع َبْيَنُهْم فَأَْعَتَق  فَأَْعَتقَُهْم َجِميًعا ِعْنَد َمْوِتِه فَ

  الثُّلُثَ َوأََرقَّ الثُّلُثَْينِ
  اللَّْيثُ َعْن َجرِيرٍ َعنِ الَْحَسنِ ، َوالَ أَْعلَُمُه إِالَّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ِمثْلَ ذَِلَك قَالَ َوَحدَّثَنِي

 ْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَدَوْيِه الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحمَّاٍد اَألُمِليُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد -٤٥٦٣
رٍ الدَِّمْشِقيِّ َعنِ الْقَاِسمِ َعْن لَ أَْعَتَق  َحدَّثََنا اللَّْيثُ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث َعْن َتْوَبةَ ْبنِ َنِمرٍ َعْن َجْعفَ أَبِي أَُماَمةَ قَا

، ثُمَّ أَْسَهَم َعلَْيهِْم َرُجلٌ ِستَّةَ أَْرُؤسٍ لَْم َيكُْن لَُه َمالٌ غَْيُرُهْم فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه  يَّظَ َعلَْيِه  وسلم فََتَغ
  فَأَْخَرَج ثُلُثَُهْم

ى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْي -٤٥٦٤
ثََنا أَُبو ُعثَْمانَ َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َوَحدَّ

ْت َجاَءْت ِهْنُد بِْنُت َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَ: َواللَّفْظُ َألبِي ُمَعاوَِيةَ ، قَاالَ  - َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ 
لٌ َشحِيٌح َوإِنَُّه الَ ُعْتَبةَ اْمَرأَةُ أَبِي ُسفَْيانَ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ َرُج

فََهلْ َعلَيَّ ُجَناٌح ِفي ذَِلَك قَالَ ُخِذي َما َيكِْفيِك َوَيكِْفي  ُيْعِطينِي َما َيكِْفينِي َوَيكِْفي َبنِيَّ إِالَّ أَنْ آُخذَ َوُهَو الَ َيْعلَُم
  َبنِيِك بِالَْمْعُروِف

زِيُد ْبُن أَبِي زَِيادٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َي -٤٥٦٥
َماَواِت ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهِذِه ُحُرُم اِهللا َحرََّمَها َيْوَم َخلََق السََّعْن 

إِالَّ َساَعةً ِمْن َنَهارٍ أَنْ  َواَألْرَض َوَوَضَع َهذَْينِ الَْجَبلَْينِ لَْم َتِحلَّ َألَحٍد قَْبِلي ، َوالَ َتِحلُّ َألَحٍد َبْعِدي وَلَْم َتِحلَّ ِلي
فَقَالَ الَْعبَّاُس َيا َرُسولَ الَ ُيْحَصَد َشْوكَُها ، َوالَ ُيَنفََّر َصْيُدَها ، َوالَ ُيْخَتلَى َخالََها ، َوالَ ُتْرفََع لُقَطَُتَها إِالَّ ِلُمْنِشٍد 

  ْينِهِْم َوأَمَواِتهِْم فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِالَّ اِإلذِْخَراِهللا إِنَّ أَْهلَ َمكَّةَ الَ َصْبَر لَُهْم َعنِ اِإلذِْخرِ ِلقَ

فَْهِميُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد الْ -٤٥٦٦
الَ ُسِئلَ الَلٍ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد َوَربِيَعةُ َعْن َيزِيَد َمْولَى الُْمْنَبِعِث َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ قَُسلَْيَمانُ ْبُن بِ

ا َسَنةً فَإِنْ لَْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ اللُّقَطَِة الذََّهبِ َوالَْورِقِ قَالَ اْعرِْف ِعفَاَصَها َووِكَاَءَها َوَعرِّفْ َه
ةً ِعْنَدَك فَإِنْ َجاَء لََها طَاِلٌب َيْوًما ِمَن الدَّْهرِ فَأَدَِّها إِلَْي ِه َوَسأَلَُه َعْن َضالَِّة اِإلبِلِ قَالَ ُتَعرَّْف فَاْسَتِعْن بَِها َولَْتكُْن َوِديَع

اَءَها  َترُِد الَْماَء َوَتأْكُلُ الشََّجَر َحتَّى َيجَِدَها َربَُّها َوَسأَلَُه َعنِ الشَّاِة فَقَالَ َما لََك َولََها َدْعَها فَإِنَّ َمَعَها ِحذَاَءَها َوِسقَ
  ُخذَْها فَإِنََّها لََك أَْو َألِخيَك أَْو ِللذِّئْبِ



ثََنا َداُوُد ْبُن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا َداُودُ َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َراِشٍد ، َحدَّ -٤٥٦٧
اٍء َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ِه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى ْبُن الزِّْبرِقَاِن َعْن أَيُّوَب السَّْخِتَيانِيِّ َوَيْعقُوَب ْبنِ َعطَ

َمَعَها ِسقَاُؤَها َوِحذَاُؤَها َترُِد الَْماَء َوُتِصيُب الشََّجَر ، فَالَ َتْعرِْض لََها  اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعْن َضالَِّة اِإلبِلِ فَقَالَ
  َوُسِئلَ َعْن َضالَِّة الَْغَنمِ فَقَالَ لََك أَْو َألِخيَك أَْو ِللذِّئْبِ فَُخذَْها

، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ  -٤٥٦٨ الُْجَنْيِد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ 
َحقُّ بَِماِلِه ِمْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْحَيى َعْن َحبَّانَ ْبنِ أَبِي َجَبلَةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ أََحٍد أَ

  ْجَمِعَنيَواِلِدِه َوَولَِدِه َوالنَّاسِ أَ
َيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَبِي إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََنا ُسفْ -٤٥٦٩

قَالَ ُسفَْيانُ فَذَكَْرُتُه ِلَربِيَعةَ ْبنِ أَبِي  -فَظُ قَالَ ُسفَْيانُ َوأََنا ِلَحِديِث َيحَْيى أَْح -َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َيزِيَد 
صلى اهللا عليه وسلم َعْبِد الرَّْحَمنِ فََحدَّثَنِي َعْن َيزِيَد َمْولَى الُْمْنَبِعِث َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد قَالَ أََتى َرُجلٌ َرُسولَ اِهللا 

ي َضالَِّة اِإلبِلِ فََغِضَب َو اْحَمرَّْت َوْجَنَتاُه فَقَالَ َما لََك َولََها َمَعَها الِْحذَاُء َوالسِّقَاُء َترُِد الَْماَء َوَتأْكُلُ فَقَالَ َما َتقُولُ ِف
  الشََّجَر َحتَّى َيأْتَِيَها َربَُّها قَالَ فََضالَّةُ الَْغَنمِ قَالَ ُخذَْها ِهَي لََك أَْو َألِخيَك أَْو ِللذِّئْبِ

النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ  -٤٥٧٠
  الْحَارِِث َوِهَشاُم ْبُن َسْعٍد َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه

ُمَزْيَنةَ أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا  َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرُجالً ِمْن
ا آَواُه الُْمَراُح فََبلَغَ كَْيَف َتَرى ِفي َحرِيَسِة الَْجَبلِ قَالَ ِهَي َوِمثْلَُها َوالنَّكَالُ لَْيَس ِفي َشْيٍء ِمَن الَْماِشَيِة قَطٌْع إِالَّ َم

ِه قَ ُع الَْيِد َوَما لَْم َيْبلُغْ ثََمَن الِْمَجنِّ فَِفيِه غََراَمُتُه َوَجلََداُت َنكَالٍ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا كَْيَف َتَرثََمَن الِْمَجنِّ فَِفي ى ِفي طْ
ٌع إِالَّ ثْلُُه َمَعُه َوالنَّكَالُ َولَْيَس ِفي َشْيٍء ِمَن الثََّمرِ الُْمَعلَّقِ قَطْ  َما آَواُه الَْجرِيُن فََما أُِخذَ ِمَن الثََّمرِ الُْمَعلَّقِ قَالَ ُهَو َوِم
ا لَْم َيْبلُغْ ثََمَن الِْمَجنِّ فَِفيِه غََراَمُتُه َوَجلََداُت َنكَالٍ قَالَ فَكَْيَف َتَرى ِفيَما  الْجَرِينِ فََبلَغَ ثََمَن الِْمَجنِّ فَِفيِه الْقَطُْع َوَم

ْدفَْعُه إِلَْيِه َوإِالَّ فََشأُْنَك بِِه فَإِنْ ُيوَجُد ِفي الطَّرِيقِ الِْميَتاِء َوِفي الْقَْرَي ِة الَْمْسكُوَنِة قَالَ َعرِّفُْه َسَنةً فَإِنْ َجاَء َباِغيِه فَا
ا كَانَ ِفي الطَّرِيقِ غَْيرِ الِْميَتاِء َوالْقَْرَيِة غَْيرِ فَِفيِه َوِفي الرِّكَازِ   الَْمْسكُوَنِةَجاَء طَاِلُبَها َيْوًما ِمَن الدَّْهرِ فَأَدَِّها إِلَْيِه َوَم

أَِخيَك َضالََّتُه الُْخُمُس قَالَ كَْيَف َتَرى ِفي َضالَِّة الَْغَنمِ قَالَ طََعاٌم َمأْكُولٌ لََك أَْو َألِخيَك أَْو ِللذِّئْبِ اْحبِْس َعلَى 
الَ ُيَخاُف َعلَْيَها الذِّئُْب قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا كَْيَف َتَرى ِفي َضالَِّة اِإلبِلِ قَالَ َما لََك َولََها َمَع َها ِسقَاُؤَها َوِحذَاُؤَها ، َو

  َتأْكُلُ الْكََأل َوَترُِد الَْماَء َدْعَها َحتَّى َيأِْتَي طَاِلُبهَا

ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ َحبِيبٍ الزَّرَّاُد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد -٤٥٧١
ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمَبشُِّر ْبُن ُعَبْيٍد َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ َعْن َعْب

   عليه وسلم لَْيَس ِلقَاِتلٍ َوِصيَّةٌَعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا
  ُمَبشُِّر َمْتُروُك الَْحِديِث َيَضُع احلَِديثَ

َنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعَدانَ الَْعْرَزِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ َساِفرِي ، َحدَّثَ -٤٥٧٢
ْبنِ َعْبِد  َعْن أَبِي َمْرَوانَ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُحَمْيِد ُعَمَر الَْواِقِديُّ



  لَْيَس ِلقَاِتلٍ ِمَرياثٌ الرَّْحَمنِ َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
ِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَرا -٤٥٧٣

َرفَةَ ، قَاالَ  اشٍ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّ: الَْحَسُن ْبُن َع
  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَالَ لَْيَس ِللْقَاِتلِ ِمَن الِْمَرياِث َشْيٌء

ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن  -٤٥٧٤
َر ْبنِ الَْخ طَّابِ قَالَ قَالَ َرُسولُ َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَم

  لٍ َشْيٌءاِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس لِلقَاِت

، َعْن لَْيٍث َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه -٤٥٧٥   َوَعْن ُسفَْيانَ 
َنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرِ ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثَ -٤٥٧٦

ُه ُيْدَعى ُهَنًياَعلَى الِْحَمى ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَُّه اْسَتْعَملَ َمْولًى لَ
َدْعَوةَ الَْمظْلُومِ فَإِنََّها ُمَجاَبةٌ َوأَْدِخلْ َربَّ الصَُّرْيَمِة َوالُْغَنْيَمِة  فَقَالَ لَُه َيا ُهَنيُّ اْضُمْم َجَناَحَك َعنِ الُْمْسِلِمَني َواتَّقِ

ِة إِنَّ َربَّ الصَُّرْيَمِة َوالُْغَنْيَمَوإِيَّاَى َوَنَعَم اْبنِ َعفَّانَ َواْبنِ َعْوٍف فَإِنَُّهَما إِنْ َتْهِلْك َماِشَيُتُهَما َيْرجَِعا إِلَى َزْرعٍ َوَنْخلٍ َو
َماُء َوالْكَُأل أَْهَونُ َعلَيَّ ِمَن الدََّنانِريِ إِنْ َتْهِلْك َماِشَيُتُه َيأِْتنِي بَِبنِيِه فََيقُولُ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أَفََتارِكُُهْم أََنا الَ أََبا لََك فَالْ

ْم  ي َوالدََّراِهمِ َواْيُم اِهللا إِنَُّهْم لََيَرْونَ أَنْ قَْد ظَلَْمَناُه إِنََّها لَبِالَُدُهْم قَاَتلُوا َعلَْيَها ِفي الَْجاِهِليَِّة َوأَْسلَُموا َعلَْيَها ِف
  سِ ِمْن بِالَِدِهْم ِشْبًرااِإلْسالَمِ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْوالَ الَْمالُ الَِّذي أَْحِملُ َعلَْيِه ِفي َسبِيلِ اِهللا َما َحَمْيُت َعلَى النَّا

  َواُه الشَّاِفِعيُّ َعنِ الدََّراَوْرِديَِّوكَذَِلَك َر

ُنُس ْبُن َيزِيَد َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي ُيو -٤٥٧٧
لَ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ اْب نِ َعبَّاسٍ َعنِ الصَّْعبِ ْبنِ َجثَّاَمةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَا

  الَ ِحَمى إِالَّ ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه

ْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشَعْيبٍ أَْخَبَرنِي الُْمِغَريةُ ْبُن َع -٤٥٧٨
بِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ أَْحَمُد ْبُن أَبِي ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَْعَيَن َعْن َعْمرِو ْبنِ الِْحارِِث َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَ

َوَسأَلَُه أَنْ َيْحِمَي َواِدًيا ُيقَالُ لَُه َسلََبةُ فََحَمى لَُه َجاَء ِهالَلٌ إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بُِعُشورِ َنْحلٍ لَُه 
ُه فَكََتَب ُعَمُر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذَِلَك الَْواِدَي فَلَمَّا ُولَِّي ُعَمُر كََتَب ُسفَْيانُ ْبُن َوْهبٍ إِلَى ُعَمَر َيْسأَلُ

َو إِنْ أَدَّى إِلَْيَك َما كَانَ ُيَؤدِّي إِلَ ى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ُعْشرِ َنْحِلِه فَاْحمِ لَُه َسلََبةَ ذَِلَك َوإِالَّ فَُه
  ذَُباُب غَْيٍث َيأْكُلُُه َمْن َشاَء

ْخَبَرنِي اْبُن أَبِي الزَِّناِد َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَ -٤٥٧٩
يه وسلم الَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عل

  ِحَمى إِالَّ ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه



يُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِ -٤٥٨٠
 عليه وسلم إِذْ َجاَءُه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َراِفعٍ َمْولَى أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كُْنُت َجاِلَسةً ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا

قِْضي َبْيَنكَُما َرُجالَِن َيْخَتِصَماِن ِفي َمَوارِيثَ ِفي أَْشَياَء قَْد َدَرَسْت فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنِّي إِنََّما أَ
ةً ظُلًْم َع بَِها ِقطَْع ا َيقْطَُع بَِها ِقطَْعةً ِمْن َنارٍ إِْسطَاًما بَِرأْيِي ِفيَما لَْم ُيَنزَّلْ َعلَيَّ فََمْن قََضْيُت لَُه بِقَِضيٍَّة أَُراَها فَقَطَ ا فَإِنََّم

ي أَطْلُُب ِلَصاِحبِي قَالَ الَ َيأِْتي بَِها ِفي ُعُنِقِه َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ فََبكَى الرَُّجالَِن َوقَالَ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َحقِّي َهذَا الَِّذ
  اْسَتهَِما ، ثُمَّ ِلَيْحِللْ كُلُّ َواِحٍد ِمْنكَُما َصاِحبَُهَولَِكنِ اذَْهَبا فََتَوخََّيا ، ثُمَّ 

ثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َمْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّ -٤٥٨١
ةً ظُلًْما َوالَْباِقي َنْحَوُهبِإِْسَناِدِه َنْحَوُه إِالَّ أَ   نَُّه قَالَ فََمْن قََضْيُت لَُه بُِحجٍَّة أَُراَها فَقَطََع بَِها ِقطَْع

ْن َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َع: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق َوأَُبو أَُميَّةَ ، قَاالَ  -٤٥٨٢
ْينِي َوَبْيَن َعْبِد اِهللا ْبنِ َراِفعٍ قَالَ َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ قَالَْت كُْنُت َجاِلَسةً ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَب

َر َنْحَو َحِديِث ُعثَْمانَ ْبنِ  النَّاسِ سِْتٌر فََجاَء إِلَْيِه قَْوٌم ِفي َمَوارِيثَ َوأَْشَياَء قَْد َدَرَسْت َوذََهَب َمْن َيْعرِفَُها ، ثُمَّ ذَكَ
َر   ُعَم

ُن َعْبِد الَْمِلِك َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْشكَابٍ َوالَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمَحمَُّد ْب -٤٥٨٣
ِهيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َصاِلحٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ أَْخَبَرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الَْواِسِطيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَرا

َرْتَها َعْن َرُسولِ اِهللا الزُّبَْيرِ أَنَّ َزْيَنَب بِْنَت أَبِي َسلََمةَ أَْخَبَرْتُه أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْخَب
َع َصْوَت ُخُصومٍ بَِبابِ ُحْجَرِتِه فََخَرَج إِلَْيهِْم فَقَالَ إِنََّما أََنا َبَشٌر َوإِنَُّه َيأِْت صلى اهللا ينِي الَْخْصمُ عليه وسلم أَنَُّه َسِم

ا ِهَي فَلََعلَّ َبْعَضُهْم أَنْ َيكُونَ أَْبلَغَ ِمْن َبْعضٍ فَأَْحِسَب أَنَُّه َصاِدٌق فَأَقِْضَي لَُه بِذَِلَك فََمْن قَ َضْيُت لَُه بَِحقِّ ُمْسِلمٍ فَإِنََّم
  ِقطَْعةٌ ِمَن النَّارِ فَلَْيأُْخذَْها أَْو ِلَيْتُركَْها

  َتاَبَعُه َمْعَمٌر َوُيوُنُس َوُعقَْيلٌ َوُشَعْيٌب َواللَّْيثُ َعنِ الزُّْهرِيِّ
رَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٤٥٨٤

ه وسلم إِنَّكُْم ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َزْيَنَب بِْنِت أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمَِّها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا علي
َضكُْم أَنْ َيكْونَ أَلَْحَن بُِحجَِّتِه ِمْن َبْعضٍ َوإِنََّما أََنا َبَشٌر أَقِْضي َعلَى َنْحوِ َما أَْسَمُع فََمْن َتْخَتِصُمونَ إِلَيَّ َولََعلَّ َبْع

َعةً ِمْن َنارٍ ُه ِقطْ   قََضْيُت لَُه بَِشْيٍء ِمْن َحقِّ أَِخيِه ، فَالَ َيأُْخذْ ِمْنُه َشْيئًا فَإِنََّما أَقْطَُع لَ
نْ كَانَ ِفي َحِديِث الزُّْهرِيِّ فَلَْيأُْخذَْها أَْو َيْتُركَْها وِفي َحِديِث ِهَشامٍ ، فَالَ َيأُْخذْ ِمْنُه َشْيئًا َوِهَشاٌم َوإِقَالَ أَُبو َبكْرٍ 

ُم ُه َواللَُّه أَْعلَ   ِثقَةً فَإِنَّ الزُّْهرِيَّ أَْحفَظُ ِمْن

لَْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء َوأَُبو ُعَبْيِد اِهللا الَْمْخُزوِميُّ ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ِقَراَءةً َع -٤٥٨٥
ةَ َعْن َعاِئَشةَ َوُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ َواللَّفْظُ ِلَعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الزُّْهرِيِّ  َعْن ُعْرَو

ِلجِيَّ َدَخلَ لَْت َدَخلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت َيْومٍ َمْسُروًرا فَقَالَ أَلَْم َترِي َيا َعاِئَشةُ أَنَّ ُمَجزًِّزا الُْمْدقَا
ا َوَبَدْت أَقَْداُمُهَما فَقَالَ ْد غَطََّيا ُرؤوَسُهَم هَِما قَِطيفَةٌ قَ إِنَّ َهِذِه اَألقَْداَم َبْعُضَها ِمْن  َعلَيَّ فََرأَى أَُساَمةَ َوَزْيًدا َوَعلَْي

  َبْعضٍ
َبَرنِي ُيوُنُس َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعمِّي أَْخ -٤٥٨٦



ةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْسُروًرا فَرًِحا  َواللَّْيثُ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَو
ِذِه أَقَْداٌم َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ فَقَالَ أَلَْم َترِي أَنَّ ُمَجزًِّزا الُْمْدِلجِيَّ َوَنظََر إِلَى أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ُمْضطَجًِعا َمَع أَبِيِه فَقَالَ َه

  قَاِئفًا َوكَانَ ُمَجزٌِّز

، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسْع -٤٥٨٧ ٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعمِّي 
َوأَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َوَزْيُد ْبُن َحارِثَةَ  َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َدَخلَ قَاِئٌف َوَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َشاِهٌد

ُه فَأَْخَبَر بِِه ُمْضطَجَِعاِن فَقَالَ َهِذِه اَألقَْداُم َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ قَالَْت فََتَبسََّم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأَْعَجَب
  َعاِئَشةَ

  َر أَْشقََر أَْبَيَض َوكَانَ أَُساَمةُ ِمثْلَ اللَّْيلِقَالَ إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َوكَانَ َزْيٌد أَْحَم
ةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَو -٤٥٨٨

َها َمْسُروًرا َتْبُرُق أََسارِيُر َوْجهِِه فَقَالَ أَلَْم َتْسَمِعي َما قَالَ َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ َعلَْي
  ُمَجزٌِّز الُْمدِْلجِيُّ لَِزْيٍد َوأَُساَمةَ َوَرأَى أَقَْداَمُهَما إِنَّ َهِذِه اَألقَْداَم َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ

، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َمْنُصورٍ َعْن ُمَجاِهٍد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخَشْيشٍ ،  -٤٥٨٩ َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى 
ئَُها َوكَاَنْت َتظُنُّ بَِرُجلٍ آَخَر َعْن ُيوُسَف ْبنِ الزَُّبْيرِ َمْولَى الزُّبَْيرِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ كَاَنْت ِلَزْمَعةَ َجارَِيةٌ َيَتطَ

ُه َسْوَدةُ ِلَرُسولِ اِهللا قَُع َعلَْيَها فََماَت َزْمَعةُ َوِهَي ُحْبلَى فََولََدْت غُالًَما ُيْشبُِه الرَُّجلَ الَِّذي كَاَنْت َتظُنُّ بِِه فَذَكََرْتأَنَُّه َي
ُه َوأَمَّا أَْنِت فَاْحَتجِبِي ِمْنُه فَلَْيَس لَِك   بِأَخٍ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَمَّا الِْمَرياثُ فَلَ

 الَْمْخُزوِميُّ ، قُرَِئ َعلَى أَبِي ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْعالَِء َوأَُبو ُعَبْيِد اِهللا -٤٥٩٠
َوَسِمْعُت  -ثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ َحدَّ - َواللَّفْظُ ِلَعْبِد الَْجبَّارِ  -َوُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ 

ةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَِت اْخَتَصَم َسْعٌد َوَعْبُد ْبُن َزْمَعةَ ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  -الزُّْهرِيَّ ُيْخبِرُ  َعْن ُعْرَو
ةَ فَاقْبِْضُه ِفي اْبنِ أََمِة َزْمَعةَ فَقَالَ َسْعٌد َيا َرُسولَ اِهللا  أَْوَصانِي أَِخي ُعْتَبةُ فَقَالَ إِذَا َدَخلَْت َمكَّةَ فَاْنظُرِ اْبَن أََمِة َزْمَع

ةَ َيا َرُسولَ اِهللا أَِخي اْبُن أََمِة أَبِي ُوِلَد َعلَى ِفَراشِ أَبِي فََرأَى َر ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه فَإِنَُّه اْبنِي فَقَالَ َعْبُد ْبُن َزْمَع
ْبَن َزْمَعةَ الَْولَُد ِللِْفَراشِ َواْحَتجِبِي ِمْنُه َيا َسْوَدوسل   ةُم َشَبًها َبيًِّنا بُِعْتَبةَ فَقَالَ ُهَو لََك َيا َعْبُد 

َنا َمْخلَُد ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْسَتامِ ، َحدَّثَ -٤٥٩١
ةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَِت اْخَتَصَم َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّ اصٍ َوَعْبُد ْبُن َزْمَعةَ َيزِيَد ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَو

ْتَبةَ ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َعهَِد إِلَيَّ أَنَُّه اْبُنُه َواْنظُْر إِلَى َشَبهِِه ِفي اْبنِ أََمِة َزْمَعةَ فَقَالَ َسْعٌد َهذَا َيا َرُسولَ اِهللا اْبُن أَِخي ابنُْ ُع
َعةَ َهذَا أَِخي ُوِلَد َعلَى ِفَراشِ أَبِي ِمْن َوِليَدِتِه قَالَ فََنظََر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عل يه وسلم إِلَى َشَبهِِه فَقَالَ َعْبُد ْبُن َزْم

فََما َيَر  بُِعْتَبةَ فَقَالَ ُهَو لََك َيا َعْبُد الَْولَُد ِلَربِّ الِْفَراشِ َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر َواحَْتجِبِي ِمْنُه َيا َسْوَدةُ فََرأَى َشَبًها َبيًِّنا
  َسْوَدةَ قَطُّ

َبَرنِي اْبُن ُجَرْيجٍ أَْخَبَرنِي اْبُن ِشَهابٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َرْوٌح أَْخ -٤٥٩٢
  بَِهذَا اِإلْسَناِد ِمثْلَُه

أَْخَبَرُه َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍ أَنَّ َماِلكًا -٤٥٩٣



 َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت كَانَ ُعْتَبةُ ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ َعهَِد إِلَى أَِخيِه َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ أَنَّ اْبَنِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ 
اَم ْد َوِليَدِة َزْمَعةَ ِمنِّي فَاقْبِْضُه إِلَْيَك قَالَْت فَلَمَّا كَانَ َعاُم الْفَْتحِ أََخذَُه َسْعٌد فَقَالَ اْبُن أَِخي َوقَ كَانَ َعهَِد إِلَيَّ ِفيِه فَقَ

عليه وسلم فَقَالَ  َعْبُد ْبُن َزْمَعةَ فَقَالَ أَِخي َواْبُن َوِليَدِة أَبِي ُوِلَد َعلَى ِفَراِشِه فََتَساَوقَاُه إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا
ْبُن َزْمَعةَ أَِخي َواْبُن َوِليَدِة أَبِي ُوِلَد َعلَى ِفَراِشِه فَقَالَ َسْعٌد َيا َرُسولَ اِهللا اْبُن أَِخي قَْد كَانَ َعهَِد إِلَيَّ ِفيِه َوقَالَ  َعْبُد 

ْبَن َزْمَعةَ َوقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْولَُد ِللِْف َراشِ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُهَو لََك َيا َعْبُد 
ةَ اْحَتجِبِي ِمْنُه ِلَما َرأَى ِمْن َشَبهِِه َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر ، ثُمَّ قَالَ َرُسو لُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلَسْوَدةَ بِْنِت َزْمَع

ا َرآَها َحتَّى لَِقَي اللََّه َتَعالَى   بُِعْتَبةَ قَالَْت فََم

ثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا ُيوُنُس َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ، َحدَّ -٤٥٩٤
رِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعزِيزٍ ، َحدَّثََنا َسالََمةُ َعْن ُعقَْيلٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَه

حَاَق َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخبََرَنا َمْعَمٌر أَبِي َعْن َصاِلحٍ َواْبنِ إِْس
َيَماِن أَْخَبَرَنا ُشَعْيبٌ َحدَّثََنا أَُبو الْ: َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َهانٍِئ َوَعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهْيثَمِ ، قَاالَ 

رٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا لَْيثٌ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْ
َوقَالَ لَْيثُ َحدَّثَنِي اْبُن  - َرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ كُلُُّهْم َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَب

ةَ َعْن َعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه -ِشَهابٍ    َعْن ُعْرَو
َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثَنِي أَبِي َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن ُمَحمٍَّد قَالَ  َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، -٤٥٩٥

َعلََى ُعَمُر فَقَالَ أُبِيٌّ كَانَ َبْيَن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َوَبْيَن ُمَعاِذ ْبنِ َعفَْراَء َدْرء ِفي َشْيٍء فََحكََّما أُبِيَّ ْبَن كَْعبٍ فَقََضى 
َري الُْمْؤِمنَِني قَ اْعُف أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ا إِنْ كَاَنْت َعلَيَّ قَالَ فَقَالَ أُبِيٌّ فَإِنََّها َعلَْيَك َيا أَِم الَ فََحلََف فَقَالَ الَ الَ ُتْعِفنِي ِمْنَه

  ُعَمُر ، ثُمَّ قَالَ أَُتَرانِي قَِد اسَْتْحقَقُْتَها بَِيِمينِي اذَْهبِ اآلنَ فَهَِي لََك

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا : ِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَورَّاُق َوأَْحَمُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبَغوِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا إِْسَما -٤٥٩٦
اَمةَ قَالَ َزَعُموا أَنَّ ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرَُّؤاِسيُّ َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ قَْيسٍ َعْن َحسَّانَ ْبنِ ثَُم

َضاِء فَأََراَد أَنْ ُحذَْيفَةَ َعَرَف َجَمالً لَُه ُسرَِق فََخاَصَم ِفيِه إِلَى قَاِضي الُْمْسِلِمَني فََصاَرْت َعلَى ُحذَْيفَةَ َيِمٌني ِفي الْقَ
ونَ فَأََبى فَقَالَ فَلََك ثَالَثُونَ فَأََبى فَقَالَ لََك أَْرَبُعونَ َيْشَترَِي َيِميَنُه فَقَالَ لََك َعْشَرةُ الدََّراِهمِ فَأََبى فَقَالَ لََك ِعْشُر

ُه ، َوالَ َوَهَب   فَأََبى فَقَالَ ُحذَْيفَةُ اْتُرْك َجَمِلي فََحلََف أَنَُّه َجَملُُه َما َباَعُه 
يِّ ْبنِ اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا الْ -٤٥٩٧ ُحَسْيُن ْبُن َعِل

ْن أَبِيِه أَنَُّه فََدى َيِميَنُه ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َيْحَيى َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َع
مَّ قَالَ َوَربِّ َهذَا الَْمْسجِِد َوَربِّ َهذَا الْقَْبرِ لَْو َحلَفُْت لََحلَفُْت َصاِدقًا َوذَِلَك أَنَُّه َشْيٌء بَِعْشَرِة آالَِف ِدْرَهمٍ ، ثُ

  افَْتَدْيُت بِِه َيِمينِي

ْوٍن ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا بِْشُر -٤٥٩٨ ْبُن ُمَبشِّرٍ َوَعْمُرو ْبُن َع
قََضى ِفي كَلْبِ  َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن َعطَاٍء َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ جِْسَتاسٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو أَنَُّه: قَاالَ 

ِفي كَلْبِ الزَّْرعِ فََرقًا ِمْن طََعامٍ َوِفي كَلْبِ الدَّارِ فََرٌق ِمْن ُتَرابٍ َحقٌّ الصَّْيِد أَْرَبِعَني ِدْرَهًما َوِفي كَلْبِ الَْغَنمِ َشاةٌ َو



ُه أَنْ ُيْعِطَي َوَحقٌّ َعلَى َصاِحبِ الْكَلْبِ أَنْ َيأُْخذَ َمَع َما َنقََص ِمَن اَألْجرِ   َعلَى الَِّذي قََتلَ
لُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فََضالَةَ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن أَبِي َصابِرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ قَُرْينٍ ا -٤٥٩٩

مٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ قَْيسٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسو لُ اِهللا صلى اهللا َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن ُمْسِل
َمْن َبَنى بَِغْيرِ إِذْنِهِْم فَلَُه النَّقُْضعليه وسلم َمْن َبَن ُه الِْقيَمةُ َو   ى ِفي رَِباعِ قَْومٍ بِإِذْنِهِْم فَلَ

  باب من الشهادات
مَُّد ْبُن ا ُمَحَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََن -٤٦٠٠

َردَّ َشَهاَدةَ  َراِشٍد َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم
  َوأََجاَزَها َعلَى غَْيرِِهْمالْخَاِئنِ َوالْخَاِئَنةَ َوِذي الِْغْمرِ َعلَى أَِخيِه َوَردَّ َشَهاَدةَ الْقَانِعِ َألْهلِ الَْبْيِت 

ثََنا أَُبو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي َحْربٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّ -٤٦٠١
ْبنِ فَاِئٍد َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِ يِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َعْن آَدَم 

رٍ َعلَ   ى أَِخيِهالَ َتُجوُز َشَهاَدةُ َخاِئنٍ ، َوالَ َخاِئَنٍة ، َوالَ َمْحُدوٍد ِفي اِإلْسالَمِ ، َوالَ َمْحُدوَدٍة ، َوالَ ِذي ِغْم
الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد  -٤٦٠٢

ْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َتْرفَُع َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي زَِياٍد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ َعْن ُه إِلَى ُع
، النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َتُجوُز َشَهاَدةُ َخاِئنٍ ، َوالَ َخاِئَنٍة ، َوالَ َمْجلُوٍد َحدا ، َوالَ ِذي ِغْم رٍ َألِخيِه 

  َوالَ الْقَانِعِ ِمْن أَْهلِ الَْبْيِت لَُهْم
  َيزِيٌد ْبُن أَبِي زَِياٍد َضِعيٌف الَ ُيحَْتجُّ بِِه

ا ُسلَْيَمانُ ْبُن دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َخلٍَف الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنَح -٤٦٠٣
، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا  الزُّْهرِيُّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن ُمَحمٍَّد 

َوالَ الَْخاِئَنِة ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخطََب فَقَالَ أَالَ الَ َتُجوُز َشَهاَدةُ الَْخاِئنِ ، 
  َوالَ ِذي ِغْمرٍ َعلَى أَِخيِه ، َوالَ الَْمْوقُوِف َعلَى َحدٍّ

  َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ُهَو الْفَارِِسيُّ َمْتُروٌك َوَعْبُد اَألْعلَى َضِعيٌف
لُْمثَنَّى ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الضُّرَْيسِ أَْخَبرَنِي ا -٤٦٠٤

َعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َتُجوُز َشَهاَدةُ َخاِئنٍ ، َوالَ الصَّبَّاحِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُش
رٍ َعلَى أَِخيِه   َخاِئَنٍة ، َوالَ َمْوقُوٍف َعلَى َحدٍّ ، َوالَ ِذي ِغْم

ُمَحمَُّد ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْن َعْبِد الَْواِحِد قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا -٤٦٠٥
، َوالَ ُي جِيُز َشَهاَدةَ الَْيُهوِديِّ َسِمْعُت ُمَجاِلًدا يذَكََر َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ كَانَ ُشَرْيٌح ُيجِيُز َشَهاَدةَ كُلِّ ِملٍَّة َعلَى ِملَِّتَها 

ا نِيِّ ، َوالَ النَّْصَرانِيِّ َعلَى الَْيُهوِديِّ إِالَّ الُْمْسِلِمَني فَإِنَُّه كَانَ ُيجِيُز َشَهاَدَتُهْم َعلَى الِْملَلَِعلَى النَّْصَرا   كُلَِّه

ْبنِ الْقَْعقَاعِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو قَبِيَصةَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعَماَرةَ -٤٦٠٦
ْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ َداُوُد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُموَسى َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَر



ا ِكَتاَب اِهللا َوُسنَِّتي َولَْن َيَتفَرَّقَا َحتَّى َيرَِدا َعلَيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخلَّفُْت ِفيكُْم َشْيئَْينِ لَْن َتِضلُّوا َبْع َدُهَم
  الَْحْوضِ
انَ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا ُجَناَدةُ ْبُن َمْرَو -٤٦٠٧

قَالَ كَْعُب ْبُن َعاِصمٍ اَألْشَعرِيُّ إِنِّ َحدَّثََنا أَبِي ي َسِمْعُت ، َحدَّثََنا َشْعَوذُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َخاِلٍد ْبَن َمْعَدانَ قَالََ 
َوالَ ُيْسَتْجَمُعوا  َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ إِنَّ اللََّه َتَعالَى أََجاَرنِي َعلَى أُمَِّتي ِمْن ثَالٍَث الَ َيُجوُعوا ،

  َعلَى َضالَلٍ ، َوالَ ُتْسَتَباُح َبْيَضةُ الُْمْسِلِمَني
َنةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َسِمي -٤٦٠٨

لٍ قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ يِّ ْبنِ قَْيسٍ َعْن ُشَمْيرٍ َعْن أَْبَيَض ْبنِ َحمَّا ةَ ْبنِ َشَراِحيلَ َعْن ُسَم  قَْيسٍ الَْمأْرِبِيُّ َعْن ثَُماَم
  قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا َما ُيْحَمى ِمَن اَألَراِك قَالَ َما الَ َتَنالُُه أَْخفَاُف اِإلبِلِ

ْبُن الُْمْحرِمِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاقَ  َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اِهللا -٤٦٠٩
الشَّْيَبانِيَّ َتنَاَزَعا  ْبَن ُهَبْيَرةَ السَُّمرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ َحدَّثَنِي أَبِي أَنَّ الُْمِغَريةَ ْبَن ُشْعَبةَ َوَمْصقَلَةَ
ُه َمْصقَلَةُ َواللَِّه َألنَّا أَ ْعظَُم َعلَْيِه َحقًّا ِمْنَك قَالَ لَُه بِالْكُوفَِة فَفََخَر الُْمِغَريةُ بَِمكَانِِه ِمْن ُمَعاوَِيةَ َعلَى َمْصقَلَةَ فَقَالَ لَ

ِفي الُْمَهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ َوُوُجوِه أَْهلِ  -َيْعنِي اْبَن أَبِي طَاِلبٍ  -ِلًيا الُْمِغَريةُ َوِلَم قَالَ لَُه َمْصقَلَةُ َألنِّي فَاَرقُْت َع
  الِْعرَاقِ

ُه َبنِي َسا َبْعَد َمةَ ْبنِ لَُؤىِّ ْبنِ غَاِلبٍ َولَِحقُْت بُِمَعاوَِيةَ فََضَرْبُت َمَعُه بَِسْيِفي َواْسَتْعَملَنِي َعِليٌّ َعلَى الَْبْحَرْينِ فَأَْعَتقُْت لَ
وِيلُ اللَِّساِن قَِصُري الَْيِد َما ُمِلكَْت رِقَاُبُهْم َوأُبِيَحْت ُحْرَمُتُهْم َوأَْنَت ُمِقيٌم بِالطَّاِئِف ُتَناِغي نَِساَءَك َوُتَرشُِّح أَطْفَالََك طَ

ِه َيا َمْصقَلَةُ َما زِلَْت ُمْنذُ  ُتلِْقي بِالَْمَودَِّة ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد َحتَّى إِذَا اْسَتقَاَمِت اُألُموُر غَلَْبَتَنا َعلَْيِه فَقَالَ لَُه الُْمِغَريةُ َواللَّ
ْم ُتْؤنِْس أَْهلَ الشَّامِ  َولَْم ُتوِحْش أَْهلَ الِْعرَاقِ الَْيْومِ ُتكِْثُر الَْحزَّ َوُتْخِطئُ الَْمفَاِصلَ أَمَّا َتْركَُك َعِليا فَقَْد فََعلَْت فَلَ

ا َصَبْرَت لَُهْم َنفَْسَك َوأَمَّا قَْولَُك ِف ا أَْعَتقَُهْم ِثقَةُ َعِليٍّ بَِك أََما َواللَِّه َم ، َوالَ أَْعَتقَْتُهْم ي ِعْتقِ َبنِي َساَمةَ ْبنِ لَُؤىٍّ فَإِنََّم
اِمي بِالطَّاِئِف فَقَْد أَْبالَنَِي اللَُّه َتَعالَى ِفي الَْخفْضِ َما لَْم َيْب لَُك ِفي الظَّْعنِ َوِللَِّه َتَعالَى َعلَْيَنا نَِعٌم فَإِنْ ِمْن َماِلَك َوأَمَّا َمقَ

  أَْنَت َعاَدْيَتَنا فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى ِمْن َوَراِئَك

  ِكَتاب اَألْشرَِبةَ َوغَريِه
ُن إِْشكَابٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْب: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ َوأَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، قَاالَ  -٤٦١٠

َد اِهللا ْبَن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي ُنْعمٍ َعنِ الَْوِليِد ْبنِ ُعَباَدةَ قَالَ َسِمْعُت َعْب
ُر أُمُّ الَْخَباِئِث َوَمْن َشرَِبَها لَْم َيقَْبلِ اللَُّه َتَعالَى ِمْنُه َصالَةً أَْرَبِعَني َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْخْم
ِه فََماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً   َيْوًما فَإِنْ َماَت َوِهَي ِفي َبطْنِ

  َواللَّفْظُ َألبِي ُعَمَر الْقَاِضي

َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ الصَّاِئغُ َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب اَألْزَرُق ، -٤٦١١
ةَ الَ َتلَقَّفُْت َهِذِه الُْخطَْبَعْبُد اِهللا ْبُن ُمْصَعبِ ْبنِ َخاِلِد ْبنِ َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد قَ



ُه َيقُولُ َوالَْخْمُر جَِماُع اِإلثْمِ ي َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِتُبوَك َسِمْعُت   ِمْن ِف
َنا اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثَنِي ُموَسى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ قَرِينٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثَ -٤٦١٢

اِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِم ، ْعُت َرُسولَ اِهللا صلى َحدَّثََنا أَُبو َصْخرٍ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ َعْن َعطَ
ِهاهللا عليه وسلم َيقُولُ الَْخْمُر أُمُّ الْفََواِحشِ َوأَكَْبُر الْكََباِئرِ َمْن َشرَِبَها َوقََع َعلَى أُمِّ   ِه َوَعمَِّتِه َوَخالَِت

اللَّْيِث َحدَّثَنِي اْبُن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ كَاِتُب  -٤٦١٣
رٍو قَالَ َرُس   ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْخْمُر أُمُّ الَْخَباِئِثلَهِيَعةَ َعْن أَبِي قَبِيلٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْم

َوأَبِي َحيَّانَ َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعْن َزكَرِيَّا -٤٦١٤
ْع َر قَالَ َسِم ُت ُعَمَر َيقُولُ َعلَى ِمْنَبرِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ الَْخْمَر َنَزلَ الشَّْعبِيِّ َعنِ اْبنِ ُعَم

  َتْحرُِميَها َوِهَي ِمْن َخْمَسٍة ِمَن الِْعَنبِ َوالِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ َوالتَّْمرِ َوالَْعَسلِ
َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي َماِلٌك َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ،  -٤٦١٥

لشََّرابِ فََسأَلُْتُه َماذَا ِشَهابٍ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد أَْخَبَرُه أَنَّ ُعَمَر َخَرَج َعلَْيهِْم فَقَالَ إِنِّي َوَجْدُت ِمْن فُالٍَن رِيَح ا
ُر الَْحدََّشرِ    َتاماَب فََزَعَم أَنَُّه َشرَِب الطِّالََء َوأََنا َساِئلٌ َعمَّا َشرَِب فَإِنْ كَانَ ُيْسِكُر َجلَْدُتُه فََجلََدُه ُعَم

، َحدَّثََنا َحمَّا -٤٦١٦ ُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن ِهَشامٍ 
َر  ُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم َوكُلُّ  -َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم ، َوالَ أَْعلَُمُه إِالَّ َرفََع قَالَ َحمَّاٌد 

  ْدِمُنَها لَْم َيْشَرْبَها ِفي اآلخِرَِةُمْسِكرٍ َخْمٌر َوَمْن َشرَِب الَْخْمَر ِفي الدُّْنَيا َوَماَت َوُهَو ُي

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّ -٤٦١٧
عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى ا   هللا عليه وسلم َنْحَوُه َولَْم َيُشكََّعْن َناِف

ا -٤٦١٨   َحدَّثََنا الَْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُمَجشِّرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك َعْن َحمَّاِد ْبنِ َزْيٍد َمْرفُوًع
َحمَّاٍد كَذَِلَك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحمَّاٍد  َوكَذَِلَك َرَواُه ُيوُنُس الُْمَؤدُِّب َعْن  عليه وسلم بَِغْيرِ َشكٍّ َوقَالَ لَُوْيٌن َعْن 

  َرفََعُه َولَْم َيُشكَّ
ى اهللا عليه وسلم بَِغْيرِ َوَرَواُه الَْحكَُم ْبُن َعْبِد اِهللا أَُبو النُّْعَماِن الَْبْصرِيُّ َعْن ُشْعَبةَ َعْن أَيُّوَب كَذَِلَك َعنِ النَّبِيِّ صل

  َشكٍّ
ْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َماِلٍك الَْبْصرِيُّ َجاُر اْبنِ ِحَسابٍ حدَّثََنا َد -٤٦١٩

  َعْنُه
ُجَرْيجٍ َعْن أَيُّوَب  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الضَّْيِف ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ أَْخَبَرَنا اْبُن -٤٦٢٠

لَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر َوكُلُّ َخْمرٍ َحَراٌم عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَا   َعْن َناِف

لَْحَسنِ أَْخَبَرَنا أَُبو َحْمَزةَ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلَِد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ َزاٌج ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ا -٤٦٢١
ٌر َوكُ َر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْم لُّ ُمْسِكرٍ إِْبَراهِيَم الصَّاِئغِ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

  َحَراٌم
، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْجْوَهرِيُّ الْ -٤٦٢٢ َمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ِهالَلِ ْبنِ ُعَمَر الَْمْرَوزِيُّ 



يُّ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ َعْن إِْبَراِهيَم الصَّ اِئغِ َواَألْجلَحِ َعْن َناِفعٍ َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِل
ٌر َحَراٌماْبنِ ُعَمَر    قَالَ َرُسولُ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر َوكُلُّ َخْم
ُمَباَرِك ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْ -٤٦٢٣

ٌرُمَحمَُّد ْبُن َعْج   الَنَ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َخْم

ا ُمَعاذُ ْبُن َحدَّثََن - َيْعنِي الكَلَُوذاينُ  -َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا رِْزُق اِهللا ْبُن ُموَسى  -٤٦٢٤
لَ  َر قَالَ قَا ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ ُعَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ُمَعاٍذ الَْعْنَبرِيُّ َعْن ُمَحمَِّد 

  عليه وسلم كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم
َر  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد -٤٦٢٥ اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َعْن لَْيٍث َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

رٍ َحَراٌم   َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر َوكُلُّ َخْم
ا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََن -٤٦٢٦

َر  ٌر َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم -قَالَ الَ أَْعلَُمُه إِالَّ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  -َعنِ اْبنِ ُعَم   قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْم
 َسلََمةَ ا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُنَحدَّثََن -٤٦٢٧

عليه وسلم كُلُّ ُمْسِكرٍ َعنِ اْبنِ ُعالَثَةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا 
  َخْمٌر َوكُلُّ َخْمرٍ َحَراٌم

َحدَّثََنا َعِليُّ : َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ النَّشَاِئيُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ الْفَارِِسيُّ ، قَاالَ  -٤٦٢٨
الْقَاِسمِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ ُمْسِكرٍ  ْبُن َعاِصمٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ

ٌر   َحَراٌم َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َخْم
، َحدَّثََنا قَُراٌد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّ -٤٦٢٩ َعْن َناِفعٍ َعنِ  ارٍَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد 

ٌر   اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْم

ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ِعيَسى -٤٦٣٠
طَاِلبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ َحمَِّد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي ُم

ُه َحَراٌم َوقَالَ َر ا أَْسكََر كَِثُريُه فَقَِليلُ ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم َوَم
  الَ أُِحلُّ ُمْسِكرًا

ُن أََبانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َسْهُم ْبُن إِْسَحاَق أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْب -٤٦٣١
ْبنِ الْقَاِسمِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ  أَيُّوُب ْبُن َسيَّارٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ

  ُمْسِكرٍ َحَراٌم َوَما أَْسكََر كَِثُريُه فَقَِليلُُه َحَراٌم َوَما أَْسكََر الْفََرُق فَالَْمجَّةُ ِمْنُه َحَراٌم
، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْب -٤٦٣٢ نِ َسِعيٍد الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َمطَرٍ 

َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َحمَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبِد اِهللا 
  عليه وسلم قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم

  قَالَ َعْبُد اِهللا ِهَي الشَّْرَبةُ الَِّتي أَْسكََرْتَك



رٍ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعْن أَبِي َحْمَزةَ َعْن إِْبَراِهيَم قَْولُُه كُلُّ ُمْسِكرٍ َح -٤٦٣٣ َراٌم ِهَي قَالَ َوَحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َمطَ
  ي أَْسكََرْتَكالشَّْرَبةُ الَِّت

رٍ َضِعيٌف ْبُن َمطَ  َوَحجَّاٌج َضِعيٌف َهذَا أََصحُّ ِمَن الَِّذي قَْبلَُه َولَْم ُيْسنِْدُه غَْيُر الَْحجَّاجِ َوقِد اْخُتِلَف َعْنُه َوَعمَّاُر 
لِ إِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ   َوإِنََّما ُهَو ِمْن قَْو

ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ ِمْشكَانَ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْحُموٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُمَحمَُّد  -٤٦٣٤
رٍ َحَراٌم وٍد قَالَ كُلُّ ُمْسِكَحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُزرَاَرةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َعنِ الَْحجَّاجِ َعْن َحمَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَم َعنِ اْبنِ َمْسُع

  ِهَي الشَّْرَبةُ الَِّتي ُتْسِكُرَك
 ْبنِ َزْمَعةَ َعْن َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْحُموٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن َعْبِد اِهللا َعْن َوْهبِ -٤٦٣٥

َر ِعْنَدُه َح ِديثُ اْبنِ َمْسُعوٍد ِهَي الشَّْرَبةُ الَِّتي ُتْسِكُرَك فَقَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك َهذَا ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك أَنَُّه ذُِك
  َحِديثٌ َباِطلٌ

، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِ -٤٦٣٦ اِهيَم ، ْبَرَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ َماَهانَ 
رِ ْبنِ ِكَدامٍ َعْن َحمَّاٍد َعْن إِْبَراِهيَم أَنَُّه قَالَ ِفي َهذَا الَْح ِديِث الَِّذي َجاَء كُلُّ َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبُن ِعْمَرانَ َعْن ِمْسَع

  ُمْسِكرٍ َحَراٌم ُهَو الْقََدُح الَِّذي ُيْسكَُر ِمْنُه
ٍد ِمْن   قَْولِ إِْبَراِهيَم َهذَا ُهَو الصَّحِيُح َعْن َحمَّا

ْهبٍ قال أَْخَبَرنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َو -٤٦٣٧
ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْبِْتعِ  َماِلُك ْبُن أََنسٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت

  فَقَالَ كُلُّ َشَرابٍ أَْسكََر فَُهَو َحَراٌم

ْهِديٍّ َعْن َماِلِك َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َم -٤٦٣٨
عِ فَقَالَ كُلُّ ْبنِ أََنسٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْبِْت

  َشَرابٍ أَْسكََر فَُهَو َحَراٌم
رِو  -٤٦٣٩ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْم ُسلَْيَمانَ  ْبنِ 

َوالْبِْتُع َنبِيذُ  - َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْبِْتعِ 
  فَقَالَ كُلُّ َشَرابٍ أَْسكََر فَُهَو َحَراٌم - َنهُ الَْعَسلِ َوكَانَ أَْهلُ الَْيَمنِ َيْشَرُبو

 َعنِ الضَّحَّاِك َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن كَِثريٍ -٤٦٤٠
اِمرِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَْنَهاكُْم َعْن قَِليلِ ْبنِ ُعثَْمانَ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن َع

  َما أَْسكََر كَِثُريُه

ِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَم -٤٦٤١ الَْمَدنِيُّ ، َر َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِل
رِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَ الَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ َعْن َعاِم

ُه   اهللا عليه وسلم أَْنَهاكُْم َعْن قَِليلِ َما أَْسكََر كَِثُري
اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم َمْنُصوُر ْبُن أَبِي ُمَزاِحمٍ َوَحدَّثََنا َعِليُّ  قُرَِئ َعلَى َعْبِد -٤٦٤٢

ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا  أَبِيْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َحمَّاٍد الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن إِْسرَاِئيلَ أَُبو ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َمْنُصوُر ْبُن 



لَ َحدَّثَنِي أَُبو ُهَرْيَرةَ قَالَ اْنتََبذُْت  َنبِيذًا ِفي ُدبَّاٍء ُتْحفَةً َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ َعْن َزْيِد ْبنِ َواِقٍد قَالَ َحدَّثَنِي قََزَعةُ قَا
ا َهذَا َيا أُْتِحُف بَِها النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َيْومٍ كَانَ َيُصوُمُه فَلَ ا فَقَالَ َم مَّا كَانَ ِعْنَد ِفطْرِِه جِئُْتُه بَِها أَْحِملَُه

ذَا فَأَْحَبْبُت أَنْ ُتِصيَب أََبا ُهَرْيَرةَ فقُلُْت بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرُسولَ اِهللا َنبِيذٌ اْنَتَبذْ لََك َعَرفُْت أَنََّك َتُصوُم َيْوَمَك َه
ِهِمْنُه فَقَالَ اْدُنَها   َوالَْيْومِ ِمنِّي فَلَمَّا َنظََر إِلَْيِه َينِشُّ قَالَ اْضرِْب بَِهذَا الَْحاِئطَ فَإِنََّما َيْشَرُب َهذَا َمْن الَ ُيْؤِمُن بِاللَّ

  اآلخِرِ

ا أَْصَرُم ْبُن َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَعباسِ ْبنِ الُْمَباَرِك التُّْرِكيُّ ، َحدَّثََن -٤٦٤٣
 َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه فَُضْيلٌ أَُبو ُمَعاٍذ َعْن أَبِي َحرِيزٍ أَنَّ َعاِمًرا الشَّْعبِيَّ َحدَّثَُه أَنَّ النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ قَالَ َسِمْعُت

  َوالِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ َوالذَُّرِة َوإِنِّي أَْنَهاكُْم َعْن كُلِّ ُمْسِكرٍ وسلم َيقُولُ الَْخْمُر ِمَن الَْعِصريِ َوالتَّْمرِ َوالزَّبِيبِ
ا أَُبو َحيَّانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََن -٤٦٤٤

بِيِّ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت ُعَمَر َعلَى ِمْنَبرِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ أَمَّا التَّْيِميُّ َعنِ الشَّْع
َوالشَِّعريِ َوالَْخْمُر َما  لِْحْنطَِةَبْعُد أَيَُّها النَّاُس فَإِنَُّه َنَزلَ َتْحرُِمي الَْخْمرِ َوِهَي ِمْن َخْمَسٍة ِمَن الِْعَنبِ َوالَْعَسلِ َوالتَّْمرِ َوا

ا َنْنَتهِي إِلَْيِه الَْجدُّ َخاَمَر الَْعقْلَ َوثَالَثٌ أَيَُّها النَّاُس َوِدْدُت أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعهَِد إِلَْيَنا ِفيهِنَّ َعْهًد
  َوالْكَالَلَةُ َوأَْبَواٌب ِمْن أَْبَوابِ الرِّبَا

انَ َعنِ َحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس َعْن َزكَرِيَّا َوأَبِي َحيََّحدَّثََنا ُم -٤٦٤٥
َر قَالَ َسِمْعُت ُعَمَر َيقُولُ َعلَى ِمْنَبرِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ الَْخْمَر َنَزلَ  الشَّْعبِيِّ َعنِ اْبنِ ُعَم

  َتْحرُِميَها َوِهَي ِمْن َخْمسٍ ِمَن الِْعَنبِ َوالِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ َوالتَّْمرِ َوالَْعَسلِ
اجٍ الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسَر -٤٦٤٦

 - َيْعنِي ِمْنَبَر الْكُوفَِة  - َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ِعيَسى َعْن ُمَجاِلٍد َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ قَالَ النُّْعَمانُ ْبُن َبِشريٍ َعلَى َهذَا الِْمْنَبرِ
  ْنطَِة َوالشَِّعريِ َوالَْعَسلِ َخْمرًاقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ ِمَن التَّْمرِ َوالزَّبِيبِ َوالِْح

ْبنِ كَُهْيلٍ َحدَّثَنِي  َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َسلََمةَ -٤٦٤٧
بِيِّ َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َيْرفَُع الَْحِديثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َعنِ الشَّْع

َخْمسٍ ِمَن الِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ َوالتَّْمرِ َوالزَّبِيبِ َوا لَْعَسلِ َوَما َخمَّْرَتُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اَألْشرَِبةُ ِمْن 
  ٌرفَُهَو َخْم

، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد الْقَطَّانُ  -٤٦٤٨
، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ الُْمهاجِرِ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ النُّ ْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ْبُن آَدَم 

َخْمًرا َوإِنَّ ِمَن الَْعَسلِ  وسلم قَالَ إِنَّ ِمَن التَّْمرِ َخْمًرا َوإِنَّ ِمَن الزَّبِيبِ َخْمًرا َوإِنَّ ِمَن الُْبرِّ َخْمًرا َوإِنَّ ِمَن الشَِّعريٍ
  َخْمًرا

، َحدَّثََنا َحْنَبلُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا إِْسَرائِيلُ َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد -٤٦٤٩
  الُْمهاجِرِ بَِهذَا

ِهَوَرَواُه قَاِسٌم الُْجوِعيُّ َعنِ الِْفْرَيابِيِّ َعْن إِْسَرائِيلَ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ النُّْعَم   اِن ْبنِ َبِشريٍ َوَوِهَم ِفي



رٍ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َجْعفٌَر الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ِم -٤٦٥٠ ْهَرانَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َمطَ
ْمَر ِمَن الَْعِصريِ َعْن أَبِي َحرِيزٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَالَ إِنَّ الَْخ

  َوالزَّبِيبِ َوالتَّْمرِ َوالِْحْنطَِة َوالشَّعِريِ
لَْيثٌ َعْن ا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْخِليلِ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحدَّثََن -٤٦٥١

َحدَّثَُه أَنَّ الشَّْعبِيَّ َحدَّثَُه أَنَُّه َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َعْن َخاِلِد ْبنِ كَِثريٍ أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّ السَّرِيَّ ْبَن إِْسَماِعيلَ الْكُوِفيَّ 
ِمَن الشَِّع ِمَن َسِمَع النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ ِمَن الِْحْنطَِة َخْمًرا َو ريِ َخْمًرا َو

  ًرا َوأَْنَهاكُْم َعْن كُلِّ ُمْسِكرٍالزَّبِيبِ َخْمًرا َوِمَن التَّْمرِ َخْمًرا َوِمَن الَْعَسلِ َخْم

َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ الُْمِغَريِة الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم لُْؤلٌُؤ ،  -٤٦٥٢
ِهللا ْبنِ أَبِي الُْهذَْيلِ قَالَ كَانَ َعْبُد اِهللا َيْحِلُف بِاللَِّه إِنَّ الَِّتي أََمَر بَِها ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ َعنِ اَألْشَعِث َعْن َعْبِد ا

  يبَِرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني ُحرَِّمِت الَْخْمُر أَنْ ُتكَْسَر ِدَناُنُه َوأَنْ ُتكْفَأَ لَِمَن التَّْمرِ َوالزَّبِ
ْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا الْقَاِضي أَ -٤٦٥٣

ا أَْس َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم كََر قَالَ َم
يلُُه َحَراٌم   كَِثُريُه فَقَِل

 إِْسَحاَق ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ أَُبو َحاِمٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى الْقُطَِعيُّ َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن -٤٦٥٤
قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن  -كَذَا َنَسُبُه  -لَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ الْفَْضلِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َربِيَعةَ ْبنِ ا

َبْيرٍ اَألْنَصارِيِّ َعْن َصاِلحِ ْبنِ َخوَّاِت ْبنِ َصاِلحِ ْبنِ َخوَّاِت ْبنِ ُجَبْيرٍ اَألْنصَارِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َخوَّاِت ْبنِ ُج
يلُُه َحَراٌم َرُسولِ اِهللا صلى اهللا   عليه وسلم قَالَ َما أَْسكََر كَِثُريُه فَقَِل

َساِلمٍ َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن الَْهْيثَمِ ْبنِ َخاِلٍد الطِّينِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن -٤٦٥٥
بٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم َوَما ُيوُنَس الِْعْجِليِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْي

ُه َحَراٌم   أَْسكََر كَِثُريُه فَقَِليلُ
ِد ْبنِ َحْنَبلٍ َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ -٤٦٥٦

الَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َعْن لَْيِث : الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الُْمَحاِمِليُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، قَا
ا أَْسكََر الفََرقُ ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعنِ الْقَاِسمِ َعْن َعاِئَشةَ قَ الَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َم

ُه َحَراٌم   فَاُألوِقيَّةُ ِمْن

ُمَحارِبِيُّ َجِميعًا َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا احلََسن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َوَعْبُد الرَّْحَمنِ الْ -٤٦٥٧
  لَْيٍث بِإِْسَناِدِه قَالَ فَالُْحْسَوةُ ِمْنُه َحَراٌم َعْن

ْيُموٍن َوَحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ َحدَّثَنِي َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َم -٤٦٥٨
خٍ ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ اَألْنَصارِيُّ قَالَ َسِمْعُت الْقَاِسَم ْبَن اِهللا ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّو

لُْء الْكَفِّ ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ُيَحدِّثُ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما أَْسكََر الفََرُق فَِم
  ِمْنُه َحَراٌم



ُه ُمطَرٌِّف   قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ اْسُم أَبِي ُعثَْمانَ َعْمُرو ْبُن َساِلمٍ َوكَانَ قَاِضَي أَْهلِ َمْروٍ َرَوى َعْن
ُمَباَرِك أَْخبََرنِي الرَّبِيعُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَجشِّرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْ -٤٦٥٩

م َما أَْسكََر ْبُن َصبِيحٍ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ اَألْنَصارِيِّ َعنِ الْقَاِسمِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل
  الفََرُق ِمْنُه فَالُْحْسَوةُ ِمْنُه َحَراٌم

ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الَْوْرِد ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َعِديِّ ْبنِ الْفَْضلِ َعْن ُعَبْيِد  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد -٤٦٦٠
ا أَْسكََر ا لْفََرقُ اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعنِ الْقَاِسمِ ْبَن ُمَحمَِّد َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َم

ُه َحَراٌمفَاُألوِقيَّ   ةُ ِمْن
  قَالَ اْبُن َصاِعٍد َهذَا إِنََّما ُيْرَوى َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعنِ الْقَاِسمِ

يُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا فَْضلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ِعيَسى الرَّازِ -٤٦٦١
اِهللا صلى اهللا  ْبُن الْفَْضلِ َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ َعْن أَيُّوَب َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ َسلََمةُ

  عليه وسلم َما أَْسكََر الْفََرُق فَالُْحْسَوةُ ِمْنُه َحَراٌم
ثََنا أَْحَمُد ْبُن مالعب ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّ -٤٦٦٢

  َعْن لَْيٍث َعنِ اْبنِ أىب ُملَْيكَةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما أَْسكََر الْفََرُق فَالَْحْسَوةُ ِمْنُه َحَراٌم
  َمْوقُوٌف
َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَوْرٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ َعْن ُحَمْيٍد َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٤٦٦٣

ا أَْسكََر الْفََرُق فَالُْجْرَعةُ ِمْنُه َحَراٌم   أََنسٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َم
ثََنا ا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعيَّاشٍ َوآَخُرون قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدََّحدَّثََن -٤٦٦٤

لَْعزِيزِ َسِمَعا الزُّْهرِيَّ ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمْسِلمٍ َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد ا
ا أَْسكََر الْفََرُق فَالُْحْسَوةُ ِم   ْنُه َحَراٌمُيَحدِّثُ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َم

يمِ الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّح -٤٦٦٥
ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اِهللا  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َوأَبِي َسلََمةَ 

ا أَْسكََر الْفََرُق فَالْ   ُحْسَوةُ ِمْنُه َحَراٌمصلى اهللا عليه وسلم َم
 ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِي َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٦٦٦

لَ إِنََّما ُحرَِّمِت الَْخْمُر بَِعْينَِها  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن ِمْسَعرٍ َعْن أابِن َعْوٍن َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَا
  َوالُْمْسِكُر ِمْن كُلِّ َشَرابٍ

يِّ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ ُموَسى َوَحدَّثَنِي َبْعُض أَْصَحابَِنا َعْن إِْسَماِعيلَ اْبنِ بِْنِت السُّدِّيِّ َعْن َشرِيٍك َعْن َعيَّاشٍ الَْعاِمرِ
  دَّاٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِمثْلَُه َسَواًء َوالُْمْسِكُر ِمْن كُلِّ َشَرابٍْبنِ َش

ْد ُروَِي َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم كُلُّ ُمْسِكرٍ َح َراٌم َوَرَوى قَالَ ُموَسى َوَهذَا الصََّواُب َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َألنَُّه قَ
ُه قَْيُس ْبُن َحْبَترٍ َوكَذَِلَك فُْتَيا اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي َعْنُه طَاُووٌس َوَعطَاٌء َوُمَجاِهٌد َم ُه َحَراٌم َوَرَواُه َعْن ا أَْسكََر كَِثُريُه فَقَِليلُ

  الُْمْسكِرِ



َنا أَُبو َعَواَنةَ َعْن َحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثَ -٤٦٦٧
  لَْيٍث َعْن َعطَاٍء َوطَاُووسٍ َوُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِليلُ َما أَْسكََر كَِثُريُه َحَراٌم

ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا أَبو  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ -٤٦٦٨
ا أَْسكََر كَِثُريُه َحَراٌم   َعَواَنةَ َعْن لَْيٍث َعْن َعطَاٍء َوطَاُووسٍ َوُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِليلُ َم

َسْينِ ْبنِ َسِعيٍد ْبنِ الُْبْسَتنِبِّاِن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد السَِّميعِ الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْح -٤٦٦٩
رِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ِمْن َولَِد َعِليٍّ َعْن َب ْعضِ أَْهلِ َبْيِتِه أَنَُّه َسأَلَ أَُبو َحفْصٍ الدَِّمْشِقيُّ ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْن َجْعفَ

ِقَبُتُه ا ُبَنيَّ إِنَّ اللََّه لَْم ُيَحرِّمِ الَْخْمَر ِالْسِمَها َوإِنََّما ُحرَِّمَهاْ ِلَعاِقَبِتَها فَكُلُّ َشَرابٍ َيكُونُ َعاَعاِئَشةَ َعنِ النَّبِيِذ فَقَالَْت َي
  كََعاِقبِِة الَْخْمرِ فَُهَو َحَراٌم كََتْحرِميِ الَْخْمرِ

، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الْ -٤٦٧٠ فَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْسلََمةَ 
لَ أََتاُه قَْوٌم فَقَالُوا َيا َر ُسولَ اِهللا إِنَّا نَْنبِذُ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَا

الَْماِء فَقَالَ َرُبُه َعلَى غََداِئَنا َوَعَشاِئَنا قَالَ اْشَرُبوا َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم فَقَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّا َنكِْسُرُه بِالنَّبِيذَ فََنْش
ُه   َحَراٌم قَِليلُ َما أَْسكََر كَِثُري

، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا -٤٦٧١ الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْسلََمةَ 
رِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َجاَء قَْوٌم إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَ قَالُوا َيا َرُسولَ اَألْوَزاِعيُّ َعْن َعْم

َهاكُْم َرُبُه َعلَى طََعاِمَنا قَالَ اْشَرُبوا َواْجَتنُِبوا كُلَّ ُمْسِكرٍ فَأََعاُدوا َعلَْيِه فَقَالَ إِنَّ اللََّه َتَعالَى َيْناِهللا إِنَّا َنْنبِذُ َنبِيذًا َنْش
ُه   َعْن قَِليلِ َما أَْسكََر كَِثُري

يُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ِخَداشٍ ، َحدَّثََنا ِفطٌْر َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ السَّْرَخِس -٤٦٧٢
َعشَّى فََتَعشِّْيَنا ، ثُمَّ َسقَاَنا ، َعْبِد اَألْعلَى الثَّْعلَبِيُّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى قَالَ اْنطَلَقُْت أََنا َوأَبِي إِلَى َعِليِّ َنَت

  َمِة فَلَْم َنْهَتِد فَأَْرَسلَ َمَعَنا ُشْعلٍَة ِمْن َنارٍ َوَخَرْجَناثُمَّ َخَرْجَنا ِفي الظُّلْ

 ، َحدَّثََنا قُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم إِْسَحاُق ْبُن أَبِي إِْسَرائِيلَ -٤٦٧٣
ذُِكَرِت اَألْوِعَيةُ ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  َشرِيٌك َعْن زَِياِد ْبنِ فَيَّاضٍ َعْن رٍو قَالَ  أَبِي ِعَياضٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْم

لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْجَتنُِبوا كُلَّ ُمْسِكرٍ ، َوالَ َتْسكَُروا   وسلم فَقَالَ أَْعَرابِيٌّ الَ ظُُروَف فَقَا
اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َواْبُن َصاِعٍد َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد  -٤٦٧٤

َعْن َرُسولِ  ي ُهَرْيَرةَاَألْشَعِث أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُنوُح ْبُن قَْيسٍ َعنِ اْبنِ َعْوٍن َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َعْن أَبِ
، َوالَ ، َوالَ ُدبَّاٍء  ِد َعْبِد الْقَْيسِ الَ َتْشَرُبوا ِفي َنِقريٍ ، َوالَ ُمقَيَّرٍ   َحْنَتمٍ ، َوالَ َمَزاَدٍة اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَوفْ

ِه الَْماَءَولَِكنِ اْشَرُبوا ِفي ِسقَاِء أََحِدكُْم غَْيَر ُمْسِكرٍ فَإِنْ َخِشَي ِشدََّتُه فَلَْي   ُصبَّ َعلَْي
  لَفْظُ اْبنِ َمنِيعٍ

َنا الزَّْنجِيُّ ْبُن قُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم َعِليُّ ْبُن الَْجْعِد ، َحدَّثَ -٤٦٧٥
أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا  َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْسلََم َعْن ُسَمىٍّ َعْن

ِه ، َوالَ َيْسأَلُْه َوإِنْ َسقَاُه َشَراًب ا فَلَْيْشَرْب ِمْن َشَرابِِه ، َدَخلَ أََحُدكُْم َعلَى أَِخيِه الُْمْسِلمِ فَأَطَْعَمُه فَلَْيأْكُلْ ِمْن طََعاِم



  ُه َعْنُه َوإِنْ َخِشَي ِمْنُه فَلَْيكِْسْرُه بِالَْماِءَوالَ َيْسأَلْ
أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َواِصلٍ ، َحدَّثََنا  -٤٦٧٦

ٍك َعنِ الْقَ اِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُبْرَدةَ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ َعْن ِسَما
  عليه وسلم َيقُولُ اْشَرُبوا ِفي الُْمَزفَِّت ، َوالَ َتْسكَُروا

ي إِْسَناِدِه َوَمْتنِِه َوقَالَ غَْيُرُه َعْن ِسَماٍك َعنِ ا لْقَاِسمِ َعنِ اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه ، َوالَ َتْشَرُبوا َوِهَم ِفيِه أَُبو اَألْحَوصِ ِف
  ُمْسِكرًا
ُمَحمَُّد ْبُن َجابِرٍ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد الَْباِقي ، َحدَّثََنا لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا  -٤٦٧٧

ٍك َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َنَهْيُتكُْم َعنِ  َعْن ِسَما
  الظُُّروِف فَاْشَرُبوا ِفيَما ِشئُْتْم ، َوالَ َتْسكَُروا

، َوالَ َتْشَرُبوا ُمْسِكًر َو إَِماٌم  -ا َتفَرََّد بِِه َيْحَيى ْبُن َيْحَيى النَّْيَساُبورِيُّ َرَواُه غَْيُرُه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجابِرٍ فَقَالَ   -َوُه
ِد ْبنِ َجابِرٍ   َعْن ُمَحمَّ

َيى ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِبَْراِهيَم الْقُوُهْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْح -٤٦٧٨
 النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجابِرٍ َعْن ِسَماٍك َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعنِ

  َوالَ َتْشَرُبوا ُمْسِكرًا وسلم قَالَ كُنَّا َنَهْيَناكُْم َعنِ الشُّْربِ ِفي اَألْوِعَيِة فَاْشَرُبوا ِفي أَيِّ ِسقَاٍء ِشئُْتْم ،
  َهذَا ُهَو الصََّواُب َواللَُّه أَْعلَُم

اُد ْبُن َزْيٍد ، قُرَِئ َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوأََنا أَْسَمُع َحدَّثَكُْم أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َحمَّ -٤٦٧٩
ثََنا جَابُِر ْبُن َيزِيَد َعْن َمْسُروقِ ْبنِ اَألْجَدعِ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َبْيَنا َنْحُن ُنُزولٌ َحدَّثََنا فَْرقٌَد السََّبِخيُّ ، َحدَّ

لْقُُبورِ َياَرِة اَمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِاَألْبطَحِ فَذَكََر الَْحِديثَ َوقَالَ ِفيِه أَالَ إِنِّي كُْنُت َنَهْيُتكُْم َعْن زِ
ِخُروا َوَنَهْيُتكُْم َعنِ فَُزوُروَها ُتذَكِّْركُْم آِخَرَتكُْم َوَنَهْيُتكُْم َعْن حلُومِ اَألَضاِحيِّ أَنْ َتأْكُلُوَها فَْوَق ثَالٍَث فَكُلُوا َوادَّ

  اَألْوِعَيِة َوإِنَّ اَألْوِعَيةَ الَ ُتَحرُِّم َشْيئًا فَاْشَرُبوا ، َوالَ َتْسكَُروا
  ٌد َوَجابٌِر َضِعيفَاِن ، َوالَ َيِصحُّفَْرقَ

يُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْب -٤٦٨٠
لنَّبِيذَ ِلُعَمَر بِالَْغَداِة َوَيشَْرُبُه َعِشيَّةً َوأَْنبِذُ لَُه َعِشيَّةً َوَيْشَرُبُه غُْدَوةً ، َوالَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه قَالَ كُْنُت أَْنبِذُ ا

  َيْجَعلُ ِفيِه َعكًَرا
َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْحرُِز ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا َشرِيٌك -٤٦٨١

  ونَِنا ِمْن لُُحومِ اِإلبِلَِعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ إِنِّي َألْشَرُب َهذَا النَّبِيذَ الشَّدِيَد َيقْطَُع َما ِفي ُبطُ
ثََنا َخلَُف ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيِد ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّ -٤٦٨٢

ُه ِلقُُدوِمِه فََتأَخََّر َيْوًما فَأُِتَي بَِنبِيٍذ قَِد اْشَتدَّ قَالَ فََدَعا  ُجْدَعانَ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ ُنبِذَ ِلُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْن
ِه ِمَن الَْماِءبِجِفَاٍن فََصبَّ   ُه ، ثُمَّ َصبَّ َعلَْي



لُْمَسيَّبِ قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ، َحدَّثََنا َخلٌَف ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ا -٤٦٨٣
ْو ثَالَثًاَتلَقَّْت ثَِقيٌف ُعَمَر بَِنبِيٍذ فََوَجَدُه َشِديًدا فََدَعا بِ   َماٍء فََصبَّ َعلَْيِه َمرََّتْينِ أَ

َنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ -٤٦٨٤
َسِمْعُتُه َيقُولُ إِنَّا الَ َجْعفَرٍ َعْن إِْسَراِئيلَ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن  رِو ْبنِ َمْيُموٍن قَالَ َحَجْجُت َمَع ُعَمَر َحجََّتْينِ فَ َعْم

  َنْشَرُب النَّبِيذَ ِلَيقْطََع َما ِفي ُبطُونَِنا ِمْن لُُحومِ اِإلبِلِ أَنْ ُيْؤِذَينَا
لُْم ْبُن ُجَناَدةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْنُصورٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخَشْيشٍ ، َحدَّثََنا َس -٤٦٨٥

  َرَبُه ُعَمُر الَْحدَّالَْمْشرِِقيِّ َعْن َعاِمرٍ َعْن َسِعيِد ْبنِ ِذي لعوة أَنَّ أَْعَرابِيا َشرَِب ِمْن إَِداَوِة ُعَمَر َنبِيذًا فََسِكَر فََض
  الَ َيثُْبُت َهذَا

 َعِليِّ َمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَوجِِّه ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ َعْن أَبِي َحْمَزةَ َعْنَحدَّثََنا ُع -٤٦٨٦
ُه َمرَّ َعلَى إَِداَوٍة ِل ثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْن َرُجلٍ ِمْن ثَِقيٍف فَقَالَ ْبنِ َزْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ُع
  لَْيكِْسْر َمْتَنُه بِالَْماِءائُْتونِي بَِهذَا النَّبِيِذ فَأُِتَي بِِه فَأََخذَُه فََوَجَدُه َشدِيًدا فَقَالَ َمْن َراَبُه ِمْن َهذَا النَّبِيِذ َشْيٌء فَ

ُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْب -٤٦٨٧
ْرقٍَد قَالَ َحَملُْت ِسالَالً ِمْن َخبِيصٍ إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَلَمَّا َوَضْعُتُهنَّ  ْبنِ فَ َبْيَن َيَدْيِه فََتَح َبْعَضُهنَّ قَْيسٍ َعْن ُعْتَبةَ 

قَالَ اْرفَْعُه ، فَالَ  ا ُعْتَبةُ كُلُّ الُْمْسِلِمَني َيجُِد ِمثْلَ َهذَا قُلُْت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َهذَا َشْيٌء ُيْخَتصُّ بِِه اُألَمَراُءفَقَالَ َي
ا بَِغَداِئِه فَأُِتَي بِلَْحمٍ غَِليٍظ َوبُِخْب زٍ َخِشنٍ فََجَعلُْت أَْهوِي إِلَى الَْبْضَعِة أَْحِسُبهَا َحاَجةَ ِلي ِفيِه قَالَ فََبْيَنا أََنا ِعْنَدُه إِذْ َدَع

اُء الُْعُنقِ فَأَلُوكَُها فَإِذَا غَفَلَ َعنِّي َجَعلُْتَها َبْينِي َوَبْيَن الِْخَواِن ، ثُمَّ  َدَعا بَِنبِيٍذ لَُه قَْد كَاَد أَنْ َيِصَري َسَناًما فَإِذَا ِهَي ِعلَْب
َها فَِلَمْن ذَا أَْمكََن َشرَِب َوَسقَانِي ، ثُمَّ قَالَ َيا ُعْتَبةُ إِنَّا َنْنَحُر كُلَّ َيْومٍ َجُزوًرا فَأَمَّا َورِكَُها َوأَطَايُِبَخالًّ فََمَزَجُه َحتَّى إِ

ا فَلََنا َنأْكُلُ َهذَا اللَّْحَم الَْغِليظَ الَِّذ ي َرأَْيَت َوَنْشَرُب َعلَْيِه ِمْن َهذَا َحَضَرَنا ِمْن أَْهلِ اآلفَاقِ َوالُْمْسِلِمَني َوأَمَّا ُعُنقَُه
  النَّبِيِذ َيقْطَُعُه ِفي ُبطُونَِنا

ْبُن َيْحَيى  َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراِهيم ْبنِ ُمْشكَانَ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٤٦٨٨
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمَباَرِك السَّْرَخِسيُّ الْقَاِضي ، َحدَّ

َر الُْعَمرِيُّ أََبا َحنِيفَةَ َعنِ الشََّرابِ فَقَالَ َحدَّثُوَنا ِمْن ِقَبلِ أَبِيَك َر اللَُّه قَالَ إِنْ َراَبكُْم  ِحَمُهقَالَ َسأَلَ َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَم
ُه َعْبُد اِهللا فَإِذَا َتَيقَّْنَت َولَْم َتْرَتْب   فَاكِْسُروُه بِالَْماِء فَقَالَ لَ

يد َواْبُن وُنُس َيزَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي ُي -٤٦٨٩
ُه رِيَح شََرابٍ أَبِي ِذئْبٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَُّه َجلََد َرُجالً َوَجَد ِمْن

  الَْحدَّ َتاما

يٌع َعْن َشرِيٍك َعْن ِفَراسٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ أَنَّ َرُجالً َحدَّثََنا اْبُن ُخَشْيشٍ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ُجَناَدةَ ، َحدَّثََنا َوِك -٤٦٩٠
يٍّ َنبِيذًا بِِصفَِّني فََسِكَر فََضَرَبُه َعِليٌّ الَْحدَّ   َشرَِب ِمْن إَِداَوِة َعِل

َر َنبِيذًا قَالَ َوَحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َعاِمرٍ أَنَّ أَْعَرابِيا َشرِ -٤٦٩١ َب ِمْن إَِداَوِة ُعَم
ُر الَْحدَّ   فََسِكَر فََضَرَبُه ُعَم



  َهذَا ُمْرَسلٌ ، َوالَ َيثُْبُتان
ُر ْبَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ ِعيَسى الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ،  -٤٦٩٢ ُن َحدَّثََنا ُعَم

ُسولُ اِهللا صلى اهللا َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ َعنِ الْكَلْبِيِّ َعْن أَبِي َصاِلح َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ أَبِي َوَداَعةَ السَّْهِميِّ قَالَ طَاَف َر
ِعْنَد أََحٍد ِمْنكُْم َشَرابٍ فَُيْرِسلُ عليه وسلم بِالَْبْيِت ِفي َيْومٍ قَاِئٍظ َشِديِد الَْحرِّ فَاْسَتْسقَى َرْهطًا ِمْن قَُرْيشٍ فَقَالَ َهلْ 
ا َرآَها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  إِلَيَّ فَأَْرَسلَ َرُجلٌ ِمْنُهْم إِلَى َمْنزِِلِه فََجاَءْت َجارَِيةٌ َمَعَها إَِناٌء ِفيِه َنبِيذُ َزبِيبٍ فَلَمَّ

ِه فَلَمَّا أَْدَنى اِإلَناَء ِمْنُه َوَجَد لَُه َراِئَحةً َشِديَدةً فَقَطََّب َوَردَّ اِإلَناَء فَقَالَ الرَُّجلُ قَالَ أَالَ َخمَّْرِتِه َولَْو بُِعوٍد َتْعرِضَُيُه َعلَْي
اِء ذَِلَك فََدَعا  َيا َرُسولَ اِهللا إِنْ َيكُْن َحَراًما لَْم َنْشَرْبُه َواْسَتَعاَد اِإلَناَء َوَصَنَع ِمثْلَ ذَِلَك َوقَالَ الرَُّجلُ ِمثْلَ بَِدلْوٍ ِمْن َم

  َزْمَزَم فََصبَُّه َعلَى اِإلَناِء َوقَالَ إِذَا اْشَتدَّ َعلَْيكُْم َشَراُبكُْم فَاْصَنُعوا َهكَذَا
  الْكَلْبِيُّ َمْتُروٌك َوأَُبو َصاِلحٍ َضِعيٌف َواْسُمُه َباذَانُ َمْولَى أُمِّ َهانٍِئ

َساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ اجلُْنَدْي -٤٦٩٣
ي َوَداَعةَ قَالَ طَاَف َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ َخاِلٍد َعنِ الْكَلْبِيِّ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َباذَانَ َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ أَبِ

بِيَّ اِهللا أََحَراٌم بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِالَْبْيِت َوقَالَ اْسقُونِي فَأُِتَي بَِنبِيِذ َزبِيبٍ فََشرَِب فَقَطََّب فََردَُّه فَقَلَُت َيا َنالنَّ
َد َعلَْيِه فََسكََت فَقَالَ َيا َنبِيَّ اِهللا أََحَراٌم ُهَو فََواللَِّه إِنَُّه لََشَراُب أَْهلِ َمكَّةَ ِمْن  ُهَو فََواللَِّه إِنَُّه ِلَشَراٌب فََسكََت فَأََعا

َد ِه ِمَن الَْماِء فََجَعلَ َيُمصُُّه َوَيقُولُ ُصبَّ ، ثُمَّ َعا  َحتَّى أَْمكََن ُشْرُبُه َوقَالَ آِخرِِهْم فَقَالَ ُردَّوُه َوأََمَرُهْم أَنْ َيُصبُّوا َعلَْي
  اْصَنُعوا بِِه َهكَذَا

 إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن أَبِي إِْسحَاَقَحدَّثََنا  -٤٦٩٤
صلى اهللا عليه  اِهللالشَّْيبَانِيِّ َعْن َماِلِك ْبنِ الْقَْعقَاعِ قَالَ َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر َعنِ النَّبِيِذ الشَِّديِد فَقَالَ َجلََس َرُسولُ 

ُيْؤَت ِمْنُه فَأَْرَسلَ وسلم ِفي َمْجِلسٍ فََوَجَد ِمْن َرُجلٍ رِيَح الَنبِيٍذ فَقَالَ َما َهِذِه الرَِّيُح قَالَ رِيُح َنبِيٍذ قَالَ فَأَْرِسلْ فَلْ
َشمَُّه ، ثُمَّ َرَجَع فََردَُّه قَالَ َحتَّى إِذَ ا قَطََع الرَُّجلُ الَْبطَْحاَء َرَجَع فَقَالَ أََحَراٌم ُهَو َيا َرُسولَ فَأُِتَي بِِه فََوَضَع ِفيِه َرأَْسُه فَ

ذَا اغَْتلََمْت أَْسِقَيُتكُْم اِهللا أَْم َحالَلٌ قَالَ فََوَضَع َرأَْسُه ِفيِه فََوَجَدُه َشِديًدا فََصبَّ َعلَْيِه الَْماَء ، ثُمَّ َشرَِب ، ثُمَّ قَالَ إِ
  فَاكِْسُروَها بِالَْماِء

لٌ َمْجُهولٌ َضِعيٌف كَذَا قَالَ َماِلُك ْبُن الْقَْعقَاعِ َوقَال غَْيُرُه َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َناِفعِ اْبنِ أَِخي الْقَْعقَاعِ َوُهَو َرُج
يلُُه َحَر ا أَْسكََر كَِثُريُه فَقَِل ُهَوالصَّحِيُح َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َم   اٌم َوقَْد َتقَدََّم ِذكُْر

اِلدِ َحدَّثََنا أَُبو َحاِمٍد ُمَحمَُّد ْبُن َهاُرونَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي الُْمَج -٤٦٩٥
ى الْقَطَّانُ َوَحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ الِْمصِّيِصيُّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَس

َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد قَالُوا : َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َبْحرٍ الَْعطَّاُر َجِميًعا بِالَْبْصَرِة ، قَاالَ 
، َعْن َمْنُصورٍ َعْن َخاِلِد ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اَألْنَصارِيِّ قَالَ َعِطَش ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َي َماٍن َعْن ُسفَْيانَ 

يَّ بِذَُنَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحْولَ الْكَْعَبِة فَاْسَتْسقَى فَأُِتَي بَِنبِيٍذ ِمَن السِّقَاَيِة فََشمَُّه َوقَطََّب فَقَ لَ َعلَ وبٍ ا
، ثُمَّ َشرَِب فَقَالَ َرُجلٌ أََحَراٌم ُهَو َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ الَ   ِمْن َزْمَزَم فََصبَُّه َعلَْيِه 
  لَفْظُ أَبِي َحاِمٍد َوالشَّهِيِديِّ َوقَالَ لََنا الَْمَحاِمِليُّ َوذَكََر الَْحِديثَ َولَْم ُيقمَُّه



، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيَماٍن الِْعْجِليُّ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا -٤٦٩٦ ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ 
سلم َعِطَش َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ َعْن َخاِلِد ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اَألْنَصارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و

َعلَيَّ بِذَُنوبٍ ِمْن ُف بِالَْبْيِت فَأُِتَي بَِنبِيٍذ ِمَن السِّقَاَيِة فَقَطََّب فَقَالَ لَُه َرُجلٌ أََحَراٌم ُهَو َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ الَ َوُهَو َيطُو
، ثُمَّ َشرَِب َوُهَو َيطُوُف بِالَْبْيت   َماِء َزْمَزَم فََصبَُّه َعلَْيِه 

ْخلٍَد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا الَْيَسُع ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َم -٤٦٩٧
بِيذٌ بِإَِناٍء ِفيِه َن الثَّْورِيِّ َعْن َمْنُصورٍ َعْن َخاِلِد ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي َمْسُعوٍد قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أُِتَي
ُه الرَُّجلُ فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا أََحَراٌم  ُهَو فَأََخذَُه َرُسولُ فَأََخذَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَطََّب ، ثُمَّ َردَُّه فََتبَِع

ِه َوَشرَِب ، ثُمَّ ا بِذَُنوبٍ ِمْن َماِء َزْمَزَم فََصبَُّه ِفي قَالَ إِذَا اغَْتلََمْت َعلَْيكُُم اَألْنبِذَةُ  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ َدَع
  فَاكِْسُروَها بِالَْماِء

َو َضِعيٌف َوَهذَا َحِديثٌ الَ َيِصحُّ َهذَا َعْن َزْيِد ْبنِ الُْحَبابِ َعنِ الثَّْورِيِّ َولَْم َيْروِِه َعْنُه غَْيُر الَْيَسَع ْبنِ إِْسَماِعيلَ َوُه
  ُه أَْعلَُمَماٍن َوُيقَالُ إِنَُّه اْنقَلََب َعلَْيِه اِإلْسَناُد َواْخَتلَطَ َعلَْيِه بَِحِديِث الْكَلْبِيِّ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َواللََّمْعُروٌف بَِيْحَيى ْبنِ َي

َداُوَد ْبنِ ِمْهَرانَ الُْمَؤدُِّب َحدَّثََنا أَُبو الَْعبَّاسِ ْبُن اَألثَْرمِ ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الُْمقْرِئ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن  -٤٦٩٨
َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن : الَ َوَحدَّثََنا اْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي الثَّلْجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد الَْمْنُتوُف ، قَا

َخاِلِد ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِي َمْسُعوٍد قَالَ ُسِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ  أََبانَ َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َعْن َمْنُصورٍ َعْن
  النَّبِيِذ َحالَلٌ ُهَو أَْو َحَراٌم قَالَ َحالَلٌ
  َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أََبانَ َمْتُروُك الَْحِديِث

َدِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْعقُوَب الصَّْن -٤٦٩٩
قَْد َسِكَر ِمْن َداُور َعْن َخاِلِد ْبنِ ِديَنارٍ َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أُِتَي بَِرُجلٍ 

  َنبِيٍذ َتْمرٍ فََجلََدُه

َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَبُو  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد الُْبْسرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو -٤٧٠٠
َر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صل ى اهللا عليه وسلم أُِتَي بَِرُجلِ قَْد َسِكَر ِمْن الَْعوَّامِ الْقَطَّانُ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

  َنبِيٍذ فََجلَدَُه
  كَذَا قَالَ الُْبْسرِيُّ

، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد  -٤٧٠١ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َداُوَد ْبنِ طَْوقٍ 
  َها بِِدينِِهٍد الْقَطَّانُ قَالَ قَالَ ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ َما ِفي َشْرَبِة ِمْن َنبِيٍذ َما َيْنَبِغي ِلُمْؤِمنٍ أَنْ ُيَغرََّر ِفيَسِعي

  نٍَةقَالَ أَُبو ُعَبْيٍد فََحدَّثُْت بِِه أََبا النَّْضرِ َهاِشَم ْبَن الْقَاِسمِ فَأَْعَجَبُه َواْسَتَعاَدنِيِه َبْعَد َس
ْيَمانَ ،  -٤٧٠٢ َعْن لَْيٍث َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَ

لَ إِنِّي اْشَتَرْيُت َألْيَتامٍ ِفي ِحْجرِي َيْحَيى ْبنِ َعبَّاٍد َعْن أََنسٍ قَالَ َجاَء أَُبو طَلَْحةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَا
ِه ثَالَثَ َم   رَّاٍتَخْمًرا فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْهرِقِ الَْخْمَر َوكَسِّرِ الدَِّنانَ فَأََعاَد ذَِلَك َعلَْي



َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبَدِك الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ َهاِشمُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّرِيِّ ْبنِ ُعثَْمانَ التَّمَّاُر ، َحدَّثَ -٤٧٠٣
ُيقَالُ لَُه ُسَوْيُد  -َرُجالً  ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلٍ الَْحْضَرِميِّ َعْن أَبِيِه أَنَّ

ى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْخْمرِ فََنَهاُه َعْنَها فَقَالَ إِنََّما أَْصَنُعَها ِللدََّواِء فَقَالَ النَّبِيُّ صل َسأَلَ -ْبُن طَارِقٍ 
  اهللا عليه وسلم إِنََّها َداٌء َولَْيَسْت بَِدَواٍء

  باب املنع من ختليل اخلمر
اَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَح -٤٧٠٤

أَُتتََّخذُ َخالًّ قَالَ  ُسفَْيانَ ، َعنِ السُّدِّيِّ َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبَّاٍد َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعنِ الَْخْمرِ
  الَ

َعْن  ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َعْن إِْسَراِئيلَ َعنِ السُّدِّيَِّحدَّ -٤٧٠٥
ا ُحرَِّمِت  الَْخْمُر ُسِئلُ النَّبِيُّ َيْحَيى ْبنِ َعبَّاٍد َعْن أََنسٍ أَنَّ َيِتيًما كَانَ ِفي ِحْجرِ أَبِي طَلَْحةَ فَاْشَتَرى لَُه َخْمًرا فَلَمَّ

  صلى اهللا عليه وسلم أَُتتََّخذُ َخالًّ قَالَ الَ
أَْعَيَن َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمرِو ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن  -٤٧٠٦

لٌ ِلَيَتاَمى لَْيٍث َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبَّاٍد َع ْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو طَلَْحةَ َعمُّ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَُّه كَانَ ِعْنَدُه َما
بِيَّ صلى اهللا عليه ُت النَّفَاْشَتَرى بِِه َخْمًرا قال فََنَزلَ َتْحرُِمي الَْخْمرِ قَالَ َوَما َخْمُرَنا َيْوَمِئٍذ إِالَّ ِمَن التَّْمرِ قَالَ فَأََتْي

أَنْ أَكِْسَر الدَِّنانَ  وسلم فَقُلُْت لَُه إِنَُّه كَانَ ِعْنِدي َمالُ َيِتيمٍ فَاْشَتَرْيُت بِِه َخْمًرا قَْبلَ أَنْ ُتَحرََّم الَْخْمُر فَأََمَرنِي
  دَِّنانَ َوأَْهرِيقَُهَوأَْهرِيقَُه فَأََتْيُتُه ثَالَثَ َمرَّاٍت كُلُّ ذَِلَك َيأُْمُرنِي أَنْ أَكِْسَر ال

مَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا ُمَح -٤٧٠٧
َعْمَرةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت إِْنَها كَاَنْت لََنا َشاةٌ فََماَتْت  الطَّبَّاعِ ، َحدَّثََنا فََرُج ْبُن فََضالَةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن

إِنََّها َمْيَتةٌ قَالَ َيِحلُّ  فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َما فََعلَْت َشاُتكُْم قُلَْنا َماَتْت قَالَ أَفَالَ اْنَتفَْعُتْم بِإَِهابَِها قُلَْنا
  َخلُّ الَْخمْرِ ِدَباغَُها كََما َيِحلُّ

  لَْيَهاَتفَرََّد بِِه فََرُج ْبُن فََضالَةَ َعْن َيْحَيى َوُهَو َضِعيُف َيْروِي َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أََحاِديثَ الَ ُيَتاَبُع َع

  كتاب الصيد والذبائح واألطعمة وغري ذلك
ُر ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْح -٤٧٠٨ َمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا ُعَم

َر قَالَ غََزْوَنا فَُجْعَنا َحتَّى إِنَّا َنقِْسُم التَّْمَرةَ َوالتَّْمَر رِ َتْينِ فََبْيَنا َنْحُن َعلَى َشطِّ الَْبْحُمَحمٍَّد أَنَّ َناِفًعا َحدَّثَُه أَنَّ اْبَن ُعَم
لََغنِي أَنَّ النَّاَس لَمَّا إِذْ َرَمى الَْبْحُر بُِحوٍت َميٍِّت فَاقَْتطََع النَّاُس ِمْنُه َما َشاُؤوا ِمْن َشْحمٍ َولَْحمٍ َوُهَو ِمثْلُ الظَّرِبِ فََب

ُه َش   ْيٌءقَِدُموا َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْخَبُروُه فَقَالَ لَُهْم َهلْ َمَعكُْم ِمْن
ه وسلم أَْخَبُروُه قَالَ َوأَْخَبَرنِي َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ َعْن أَبِيِه َعْن َناِفعٍ قَالَ لَمَّا قَِدُموا َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا علي

ُه فَأَكَلَُه ُه َشْيٌء قَالُوا َنَعْم فَأَْعطَْوُه ِمْن   فَقَالَ َهلْ َمَعكُْم ِمْن



ْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َيزِيَد َعْن َحدَّثََنا الُْحَس -٤٧٠٩
َر قَالَ آكُلُ َما طَفَا َعلَى ا اِفَيُه َمْيتةُ  لَْماِءَعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسأَلَ اْبَن ُعَم قَالَ إِنَّ طَ

ُه ِحلٌّ اَءُه طَُهوٌر َوَمْيَتَت   َوقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ َم
نِ َيزِيَد إِْبَراِهيَم ْب َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا فَُهْيُر ْبُن زَِياٍد َعْن -٤٧١٠

قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  -َوكَانَ َشْيًخا قَِدًميا  -الُْخوزِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْرجَِس 
  وسلم إِنَّ اللََّه قَْد ذََبَح كُلَّ ُنوٍن ِفي الَْبْحرِ ِلَبنِي آَدَم

ْبنِ ِديَنارٍ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْبَدَو -٤٧١١ ْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ َعْن َعْمرِو 
ا ِمْن َدابٍَّة ِفي الَْبْحرِ إِالَّ قَْد ذَكَّاَها اللَُّه َتَعا   َملَى ِلَبنِي آَدَعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َم

ةُ ْبُن َعْمرٍو َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا طَلَْح -٤٧١٢
  َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ قَالَ َبلََغنِي أَنَّ اللََّه ذََبَح َما ِفي الَْبْحرِ ِلَبنِي آَدَم

ا الَْحَسُن ثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم َوُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب اَألْزَرُق َواْبُن الرَّبِيعِ َواْبُن َمْخلٍَد قَالُوا ، َحدَّثََنَحدَّ -٤٧١٣
َسانَ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْي

ُه الَْبْحُر َوَما أَلْقَاُه َوَما َوَجْدُتُموُه َمْيًتا أَْو طَاِف ، فَالَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كُلُوا َما َحَسَر َعْن ًيا فَْوَق الَْماِء 
  َتأْكُلُوُه

  ْبُد الَْعزِيزِ َضِعيٌف الَ ُيْحَتجُّ بِِهَتفَرََّد بِِه َعْبُد الَْعزِيزِ َعْن َوْهبٍ َوَع

ا أَُبو أَْحَمَد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمْحرِزٍ الْكُوِفيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََن -٤٧١٤
ُه الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي ال زَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِذَا طَفَا ، فَالَ َتأْكُلْ

ُه كُلْ   َوإِذَا َجَزَر َعْنُه فَكُلُْه َوَما كَانَ َعلَى َحافََتْيِه فَ
ِن َوَعْبُد الرَّزَّاقِ َوُمَؤمَّلٌ َوأَُبو َعاِصمٍ َوغَْيُرُهْم َرَوْوُه لَْم ُيْسنِْدُه َعنِ الثَّْورِيِّ غَْيُر أَبِي أَْحَمَد َوَخالَفَُه َوِكيٌع َوالَْعَدنِيَّا

ُهَو الصََّواُب َوكَذَِلَك َرَواُه أَيُّوُب السَّْختَِيانِيُّ َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َوا ْبُن ُجَرْيجٍ َوُزَهْيٌر َوَحمَّاُد َعنِ الثَّْورِيِّ َمْوقُوفًا َو
، ُهْم َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َمْوقُوفًا َوُروَِي َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ َواْبنِ أَبِي ِذئْبٍ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ْبُن َسلََمةَ َوغَْيُر َمْرفُوًعا 

  َوالَ َيِصحُّ َرفُْعُه َرفََعُه َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ َوَوقَفَُه غَْيُرُه
حَْيى ْبُن ُسلَْيمٍ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد السِّجِْسَتانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َيَحدَّ -٤٧١٥

 عليه وسلم َما أَلْقَاه الَْبْحُر أَْو ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا
ا ، فَالَ َتأْكُلُوُه   َجَزَر َعْنُه فَكُلُوا َوَما َماَت ِفيِه َوطَفَ

ا   َرَواُه غَْيُرُه َمْوقُوفً

ْمَرانَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َحدَّثََنا َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ ، َحدَّثََنا َمْزَداُد ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبُن ِع -٤٧١٦
ى الَْبْحُر أَْو َحَسَر َعْنُه ِمَن ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَُّه َسِمَعُه َيقُولُ َما أَلْقَ

ا َوَجْدَتُه طَاِفًيا ، فَالَ َتأْكُ ُهالْحِيَتاِن فَكُلُْه َوَم   لْ
  َمْوقُوٌف ُهَو الصَِّحيُح



ُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َنْيُروَز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْب -٤٧١٧
ا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ أَنَّ ُه كَانَ َيقُولُ َما َضَرَب بِِه الَْبْحُر أَْو َجَزَر َعْنُه أَْو ِصيَد ِفيِه فَكُلْ َوَم

لْ ا ، فَالَ َتأْكُ   َماَت ِفيِه ، ثُمَّ طَفَ
، َحدَّ -٤٧١٨ ثََنا إِْسَماِعيلُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ ، َحدَّثََنا َمْزَداُد ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبُن ِعْمَرانَ 

ا   ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َنْحَوُه َمْوقُوفً

اُد ْبُن ثََنا َحمََّحدَّثََنا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ النَّْضرِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّ -٤٧١٩
دِّيَق َيقُولُ َما ِفي َسلََمةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ قَالَ َسِمْعُت َشْيًخا ُيكَْنى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ َسِمْعُت أََبا َبكْرٍ الصِّ

ذَكَّاُه اللَُّه َتَعالَى لَكُْم   الَْبْحرِ ِمْن َشْيٍء إِالَّ قَْد 
ُن الْقَاِسمِ الْكَْوكَبِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ُسلَْيَمانَ الصََّدِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْب -٤٧٢٠

 صلى ُجَرْيجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرٍ َعْن ُشَرْيحٍ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا
َه َتَعالَى ذََبَح َما ِفي الَْبْحرِ ِلبَنِي آَدَماهللا    عليه وسلم إِنَّ اللَّ

ْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٤٧٢١
ةَ : ُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، قَاالَ قَالَ َوَحدَّثَنِي ُيوُسُف ْب َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َبِشريٍ َعْن ِعكْرَِم

  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَْشَهُد َعلَى أَبِي َبكْرٍ أَنَُّه قَالَ السََّمكَةُ الطَّاِفَيةُ َحالَلٌ ِلَمْن أََراَد أَكْلََها
كَةُ الطَّاِفَيةُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن ُسفَْيانَ بَِهذَا قَالَ السََّم -٤٧٢٢

  َعلَى الَْماِء َحالَلٌ
، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعنِ اْبنِ أَبِي َبِشريٍ َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن  -٤٧٢٣ َيْعقُوَب 

يٌِّعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمْعُت أََبا َبكْرٍ َيقُولُ إِنَّ اللََّه َتَعالَى ذََبَح لَكُْم َما ِفي الَْبْحرِ فَكُ ُه فَإِنَُّه ذَِك   لُوُه كُلَّ
َد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ أَْخبََرَنا ُشْعَبةُ َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَم -٤٧٢٤

رٍ الصِّدِّيقِ  َعلَى أَبِي َبكَْعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َبِشريٍ قَالَ أَْشَهُد َعلَى ِعكْرَِمةَ أَنَُّه َشهَِد َعلَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ أَْشَهُد
  أَنَّْه أَكَلَ السََّمَك الطَّاِفَي َعلَى الَْماِء

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا اَألْنَصارِيُّ -٤٧٢٥ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد  َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم 
ُهَعْن قََتاَدةَ َعْن الَِحقِ ْبنِ ُحَم   ْيٍد َوِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ أََبا َبكْرٍ قَالَ السََّمُك ذَِكيٌّ كُلُّ

َر ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْب -٤٧٢٦ ُن ِهَشامٍ َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَم
  َتاَدةَ َعْن َجابِرِ ْبنِ َزْيٍد قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ الُْحوُت ذَِكيٌّ كُلُُّه َوالَْجَراُد ذَِكيٌّ كُلُُّهَعْن قَ

ْمرٍو ، َع َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيْحَيى اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ -٤٧٢٧
ُه َتَعالَى  َوطََعاُمُه } أُِحلَّ لَكُْم صَْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة{َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ اللَّ

  َما لَفَظَ
، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ َعْن ُحَصْينٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ  -٤٧٢٨



زَّ َوَجلَّ  ي قَْولِ اِهللا َع َصْيُدُه َما ِصيَد َوطََعاُمُه } أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه{َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِف
  ُرَما لَفَظَ الَْبْح

 اِهللا ْبُن الُْمثَنَّى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا َعْبُد -٤٧٢٩
َحابِِه فََوَجُدوا َسَمكَةً طَاِفَيةً َعلَى الَْماِء َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ أََنسٍ َعْن أَبِي أَيُّوَب أَنَُّه َرِكَب ِفي الَْبْحرِ ِفي َرْهٍط ِمْن أَْص

ا َواْرفَُعوا َنِصيبِي ِمْنَها َوكَا   نَ َصاِئًمافََسأَلُوه َعْنَها فَقَالَ أَطَيَِّبةٌ ِهَي لَْم ُتَغيَّْر قَالُوا َنَعْم قَالَ فَكُلُوَه
يُّ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ قَالَ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِل -٤٧٣٠

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد َعْن َجَبلَةَ ْبنِ َعِطيَّةَ أَنَّ أَْصَحاَب : السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، قَاالَ 
  ا َسَمكَةً طَاِفَيةً فََسأَلُوا َعْنَها أََبا طَلَْحةَ فَقَالَ اْهُدوَها ِليَّأَبِي طَلَْحةَ أَصَاُبو

َحدَّثََنا ُمَعمَُّر ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َنْصرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَدَوْيِه الَْمْرَوزِيُّ َوَعِليُّ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ طَاِهرٍ ، قَاالَ  -٤٧٣١
رٍ الَْب َر َعْن َناِفعٍ ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَعمَّ َعنِ لِْخيُّ ، َحدَّثََنا ِعَصاُم ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك ْبُن ُمَجاِهٍد َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم

  اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي الَْجنِنيِ ذَكَاُتُه ذَكَاةُ أُمِِّه أَْشَعَر أَْو لَْم ُيْشِعْر
ِه ِه ُيْؤَمُر بِذَْبِحِه َحتَّى َيخُْرَج الدَُّم ِمْن َجْوِف   قَالَ ُعَبْيُد اِهللا َولَِكنَُّه إِذَا َخَرَج ِمْن َبطْنِ أُمِّ

ْيِد ْبنِ أَْسلََم َحدَّثََنا القَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َز -٤٧٣٢
، َحدَّثََنا إِْبَراِه َر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد  يُم ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعِتيُق َعْن أَبِيِه َعنِ اْبنِ ُعَم

بِيِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ، َحدَّثََنا ُمطَرٌِّف ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَ
  أُِحلَّ لََنا ِمَن الدَّمِ َدَماِن

  َوِمَن الَْمْيَتِة َمْيَتَتاِن ِمَن الَْمْيَتِة الُْحوُت َوالَْجَراُد َوِمَن الدَّمِ الْكَبُِد وَالطَُّحالُ
  لَفْظُ ُمطَرٍِّف

ٍد رٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َياِسَني ، َحدَّثََنا ُبْندَاٌر ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيِد الْقَطَّانُ َعْن ُمَجاِلَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٤٧٣٣
  ِشئُْتْم فَكُلُوُه نَْعْن أَبِي الَْودَّاِك َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعنِ الَْجنِنيِ َيْخُرُج َمْيًتا قَالَ إِ

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحكَمِ : َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َوُموَسى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ قَرِينٍ ، قَاالَ  -٤٧٣٤
نِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ الْحَِبرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أََبانَ ، َحدَّثََنا صَبَّاُح ْبُن َيْحَيى َع

  َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلِ الَْجنَِني ِفي َبطْنِ أُمِِّه
ِة   َوقَالَ أَُبو اَألْسَوِد ِفي َبطْنِ النَّاقَ

ْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَجاِلدُ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا  -٤٧٣٥ َعِليُّ ْبُن ُم
َبقََرِة ُيوَجدُ ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي الَْودَّاِك َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعنِ الَْجُزورِ َوالْ

  لَ إِذَا َسمَّْيُتْم َعلَى الذَّبِيَحِة فَذَكَاُتُه ذَكَاةُ أُمِِّهِفي َبطْنَِهَما الَْجنُِني فَقَا
َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن : َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َنْصرٍ َوالُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْمَحاِمِليُّ ، قَاالَ  -٤٧٣٦



َشْيٌم ، َحدَّثََنا ُمجَاِلٌد َعْن أَبِي الَْودَّاِك َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ َسأَلَْنا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا إِْبَراهِيَم الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُه
ِه فَقَالَ كُلُوُه إِنْ أْكُلُُه أَْو ُيلِْقعليه وسلم فَقُلَْنا أََحُدَنا َيْنَحُر النَّاقَةَ أَْو َيذَْبُح الَْبقََرةَ أَوِ الشَّاةَ فََيجُِد ِفي َبطْنَِها َجنِيًنا فََي ي

  ِشئُْتْم إِنَّ ذَكَاَتُه ذَكَاةُ أُمِِّه
َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر َحْمَزةُ ْبُن الْقَاِسمِ اِإلَماُم الَْهاِشِميُّ ِمْن أَْصِلِه ، َحدَّثََنا َحْنَبلُ ْبُن إِْسحَاَق ، -٤٧٣٧

َعْن ُيوُنَس ْبنِ أَبِي إِْسحَاَق َعْن  -ُهَو الَْحدَّاُد َعْبُد الَْواِحِد ْبُن َواِصلٍ  -دَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ اِهللا أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ، َح
ِهأَبِي الْوَدَّاِك َجْبرِ ْبنِ َنْوٍف َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ    أُمِّ

دَّثََنا الَْحَسنُ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الَْحجَّاجِ ْبنِ الصَّلِْت ، َح -٤٧٣٨
أَُراُه َرفََعُه  - َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ  ْبُن بِْشرِ ْبنِ َسلْمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ َعنِ اَألْعَمشِ َعْن إِْبَراِهيَم َعْن َعلْقََمةَ

ِه -   قَالَ ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِّ
ي ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا طَاِهُر ْبُن َخاِلِد ْبنِ نَِزارٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثَنِ -٤٧٣٩

اةُ نِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَالَ ِفي الَْجنِنيِ ذَكَاُتُه ذَكََعْن َعْمرِو ْب
  أُمِِّه

دَّثََنا ُمْحرُِز ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ قَُتْيَبةَ ، َح -٤٧٤٠
اهللا عليه وسلم  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعثَْمانَ الِْكْنِديُّ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعنِ الَْحارِِث َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى

  ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه
ةُ الَْجنِنيِ َوَعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن ِعكْرَِمةَ َع -٤٧٤١ نِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذَكَا
  ذَكَاةُ أُمِِّه

  باب الضحايا
َبانُ ، َحدَّثََنا أََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسِعيِد ْبنِ َصْخرٍ ، َحدَّثََنا حَبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ  -٤٧٤٢

  ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم

ْيَمانُ ْبُن َيَسارٍ أَنَُّه َبلََغُهَما أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الضََّح اَيا إِلَى آِخرِ الشَّْهرِ َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ َوُسلَ
  َد أَنْ َيْسَتأْنَِي ذَِلَكِلَمْن أََرا

دَّثََنا َعْبُد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َح -٤٧٤٣
يِّ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ْبُن َعيَّاشٍ َعْن ِعيَسى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ فَْرَوةَ اَألْنَصارِ

ةً فَلَْم ُيَضحِّ ، فَالَ َيقَْرْبَنا ِفي َمْسجِِدَنا   ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ َمْن َوَجَد َسَع

ُهَرْيَرةَ قَالَ َضحَّى َرُسولُ اِهللا  قَالَ ِعيَسى َوأَْخَبَرنِي اْبُن ِشَهابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي -٤٧٤٤
  مَِّتِهصلى اهللا عليه وسلم بِكَْبَشْينِ أَقَْرَنْينِ أََحُدُهَما َعْنُه َوَعْن أَْهلِ َبْيِتِه َواآلَخُر َعمَّْن لَْم ُيَضحِّ ِمْن أُ

َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن كَِثريِ : الَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ َوأَُبو َرْوقٍ الْهِزَّانِيُّ ، قَا -٤٧٤٥
، َعْن َسِعيِد ْبنِ الْ ُمَسيَّبِ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ْبنِ ِدْرَهمٍ الَْعْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمْسِلمٍ 



ِه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا  عليه وسلم قَالَ إِذَا َدَخلَ َعْشُر ِذي الِْحجَِّة َوأََراَد أََحُدكُْم أَنْ ُيَضحَِّي فَلُْيْمِسْك َعْن َشَعرِ
  َوأَظْفَارِِه

َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن  َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن َنْبَهانَ ، -٤٧٤٦
كَانَ قَْبلَُه َيقْظَانَ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَحى ذَْبحٍ اَألضَاِحيُّ كُلَّ ذَْبحٍ 

  َوذَكََر َصْوَم َرَمَضانَ َوالزَّكَاةَ َوالُْغْسلَ ِمَن الَْجَناَبِة بِِمثْلِ ذَِلَك

ْيَمانَ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب -٤٧٤٧ ْبُن َشرِيٍك ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ْبنِ ُسلَ
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الُْمكِْتُب َعْن َعاِمرٍ َعْن َمْسُروقٍ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ

  َدقٍَةَنَسَخ اَألْضَحى كُلَّ ذَْبحٍ َوَصْوُم َرَمَضانَ كُلَّ َصْومٍ َوالُْغْسلُ ِمَن الَْجَناَبِة كُلَّ غُْسلٍ َوالزَّكَاةُ كُلَّ َص
  َشرِيٍك َمْتُروٌك َخالَفَُه الُْمَسيَُّب ْبُن َواِضحٍ َعنِ الُْمَسيَّبِ َوِكالَُهَما َضِعيفَاِن َوالُْمَسيَُّب ْبُن

هَْرانِيُّ بِِحْمَص ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراِهيَم الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َتمَّامِ ْبنِ َصاِلحٍ الَْب -٤٧٤٨
اِن َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َمْسُروقٍ َعْن َعِليٍّ َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن َواِضحٍ ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن َشرِيٍك َعْن ُع ْتَبةَ ْبنِ َيقْظَ

 َصْومٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَسَخِت الزَّكَاةُ كُلَّ َصَدقٍَة ِفي الْقُْرآِن َوَنَسَخ َصْوُم َرَمَضانَ كُلَّ
  َألَضاِحيُّ كُلَّ ذَْبحٍَوَنَسَخ غُْسلُ الَْجَناَبِة كُلَّ غُْسلٍ َوَنَسَخِت ا

  ُعْتَبةُ ْبُن َيقْظَانَ َمْتُروٌك أَْيًضا
ْمُرو ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخَبَرنِي َع -٤٧٤٩

يُد ْبُن أَبِي أَيُّوَب أَنَّ َعيَّاَش ْبَن َعبَّاسٍ َحدَّثَُهْم َعْن ِعيَسى ْبنِ ِهالَلٍ الصََّدِفيِّ الْحَارِِث َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعيَّاشٍ َوَسِع
ُه َرُسو لُ اِهللا صلى اهللا َحدَّثَُهْم َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرُجالً أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ لَ

أبِي أَْو َشاةَ اْبنِي أُِمْرُت بَِيْومِ اَألْضَحى ِعيًدا َجَعلَُه اللَُّه ِلَهِذِه اُألمَِّة فَقَالَ الرَُّجلُ فَإِنْ لَْم أَجِْد إِالَّ َمنِيَحةَ عليه وسلم 
  اَنَتَك فَذَِلَك َتَماُم أُْضِحيَِّتَك ِعْنَد اِهللاَوأَْهِلي َوَمنِيَحَتُهْم أَذَْبحَُها فَقَالَ الَ َولَِكْن قَلِّْم أَظْفَاَرَك َوقُصَّ َشارَِبَك َواْحِلْق َع

ْحَمنِ الَْحرَّانِيُّ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعَدانَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّ -٤٧٥٠
ةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُِمْرُت ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي أُنَْيَسةَ َعْن َج ابِرٍ َعْن ِعكْرَِم

  بِالنَّْحرِ َولَْيَس بَِواجِبٍ

أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الَْعبَّاسِ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَنْينِيُّ ، َحدَّثََنا  -٤٧٥١
َولَْم ُيكَْتبْ  قَْيٌس َعْن َجابِرٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُِتَب َعلَيَّ النَّْحُر

  َعلَْيكُْم َوأُِمْرُت بَِصالَِة الُْضَحى َولَْم ُتْؤَمُروا بِهَا
  ُحَنْينِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َصاِلحٍ َعْن َجابِرٍ ِمثْلَُه كُِتَب َعلَيَّ اَألْضَحىقَالَ َوَحدَّثََنا الْ

بِيَعةَ ، َحدَّثََنا َرَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٤٧٥٢
لَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا علي ه وسلم َما إِْبَراهِيُم ْبُن َيزِيَد َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن طَاُووسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَا

  أَْنفَقَْت الَْورَِق ِفي َشْيٍء أَفَْضلَ ِمْن َنِحَريٍة ِفي َيْومِ ِعيٍد



ُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َزْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْي -٤٧٥٣
َنَهى َرُسولُ اِهللا  رٍو قَالَإِْسَماِعيلَ ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ الُْمَهاجِرِ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َباَباْه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْم

ا إال اُألُدُم ، َوالَ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ اِإلبِلِ الَْجالَّلَِة أَنْ ُيْؤكَلَ لَْحُمَها ، َوالَ ُيْشَرَب أَلَْباُنَها ، َوالَ ُيْحَملَ َعلَْيَه
  َيْركََبَها النَّاُس َحتَّى ُتْعلََف أَْرَبِعَني لَْيلَةً

ُن َمْخلٍَد َوآَخُرونَ قَالُوا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ الَْحارِِث الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٤٧٥٤
ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ لُْمَسيَّبِ ، َعَسِعيُد ْبُن َسالَّمٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبدَْيلٍ الُْخَزاِعيُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ ا

ِمًنى أَالَ  قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُبَدْيلَ ْبَن َوْرقَاَء الُْخَزاِعيَّ َعلَى َجَملٍ أَْوَرَق َيِصيُح ِفي ِفَجاجِ
  يَّاُم ِمًنى أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ َوبَِعالٍإِنَّ الذَّكَاةَ ِفي الَْحلْقِ َواللَّبَِّة أَالَ ، َوالَ َتْعَجلُوا اَألْنفَُس أَنْ َتْزَهَق َوأَ

رِفَاَعةُ ْبُن ُهَرْيرٍ  َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا -٤٧٥٥
  َرُسولَ اِهللا أَْسَتِديُن َوأَُضحِّي قَالَ َنَعْم فَإِنَُّه َدْيٌن َمقِْضيٌّ ، َحدَّثََنا أَبِي َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قُلُْت َيا

  َوُهَرْيٌر ُهَو اْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ َولَْم َيْسَمْع ِمْن َعاِئَشةَ َولَْم ُيْدرِكَْها، َهذَا إِْسَناٌد َضِعيٌف 

ِد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُبكَْيرٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ -٤٧٥٦
عِالَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ التَُّنوِخيِّ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ   ْبنِ ُموَسى َعْن َناِف
  ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَيَّاُم التَّْشرِيقِ كُلَُّها ذَْبٌح

  َعْبِد الَْعزِيزِ ِمثْلَُه َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن -٤٧٥٧
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى الَْخشَّاُب ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلَ -٤٧٥٨ َمةَ 

ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى أَنَّ َعْمَرو ْبَن ِديَنارٍ َحدَّثَ ُه َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ أَنَّ النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَُبو ُمَعْيٍد َعْن 
  كُلُّ أَيَّامِ التَّْشرِيقِ ذَْبٌح

َنا َعْبُد َحدَّثََنا الْقَاِضي أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنَس السَّرَّاُج ، َحدَّثَ -٤٧٥٩
بِي َسِعيٍد أَنَّ َرُسولَ زِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َعْن ُرَبْيحِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَالَْع

ياِهللا صلى اهللا عليه وسلم َضحَّى بِكَْبشٍ أَقَْرنَ ، ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ َهذَا َعنِّي َوَعمَّْن لَْم ُي   َضحِّ ِمْن أُمَِّت

ُبكَْيرٍ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ  -٤٧٦٠
ُمطَِّلبِ َيْعنِي اْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحْنطَبٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَارِي َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو َعنِ الْ

َنَزلَ َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ َشهِْدُت َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اَألْضَحى بِالُْمَصلَّى فَلَمَّا َصلَّى َوقََضى ُخطَْبَتُه 
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِيِدِه َوقَالَ بِْسمِ اِهللا َواللَُّه أَكَْبُر َهذَا َعنِّي َوَعمَّْن لَْم ِمْنَبرِِه فَأُِتَي بِكَْبِشِه فَذََبَحُه َرُسولُ 

  ُيَضحِّ ِمْن أُمَِّتي
، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ الُْبْهلُولِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو ُسَحْيمٍ الُْمَباَرُك ْبُن ُسحَْيمٍ -٤٧٦١

َعْن أُمَِّتِه َواآلَخُر الَْعزِيزِ ْبُن ُصَهْيبٍ َعْن أََنسٍ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه َضحَّى بِكَْبَشْينِ أَْملََحْينِ أََحُدُهَما 
ِه   َعْنُه َوَعْن أَْهلِ َبْيِت



ْبنِ الْفَْضلِ الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحبَّانَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُمَحمَِّد -٤٧٦٢
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا الُْحَصْينِ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعالَثَةَ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ َعنِ اَألْعَرجِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  ْن َوَجَد ِمْنكُْم َسَعةً فَلَْم ُيَضحِّ ، فَالَ َيقَْرَبنَّ ُمَصالََّناعليه وسلم َم
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رِيَس َعْن َعاِصمِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْوِكيلُ ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْد -٤٧٦٣
  ْيبٍ َعْن أَبِيِهْبنِ كُلَ

رِ قَالَ فََرأَْيُتهُ َعْن َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي جََِناَزٍة فَاْنَتَهْيَنا إِلَى القَْب
ا اْنَصَرَف َتلَقَّاُه َداِعي اْمَرأٍَة ِمْن قَُرْيشٍ فَقَالَ إِنَّ ُيوِصي الَْحاِفَر قَالَ أَْوِسْع ِمْن ِقَبلِ َرأِْسِه أَْوِسْع ِمْن ِقَبلِ رِْجلَْيِه فَلَمَّ

عليه وسلم َيَدُه َوَوَضَع فُالََنةَ َتْدُعوَك َوأَْصَحاَبَك قَالَ فَأََتاَها فَلَمَّا َجلََس القَْوُم أُِتَي بِالطََّعامِ فََوَضَع النَّبِيُّ صلى اهللا 
ذْ كَفَّ َيَدُه قَالَ َوقَْد كُنَّا َجلَْسَنا َمَجاِلَس الِْغلَْماِن ِمْن آَباِئهِْم قَالَ فََنظََر آَباُؤَنا َرُسولَ اِهللا القَْوُم فََبْيَنا ُهَو َيأْكُلُ إِ

ُه قَالَ فََجَعلَ الرَُّجلُ َيْضرُِب َيَد اْبنِِه َحتَّى َيْرِمَي الْعِْرَق ِمْن َيِدِه فَ ُسولُ اِهللا قَالَ َرصلى اهللا عليه وسلم َيلُوُك أَكْلََت
نِّي كُْنُت أَْرَسلُْت صلى اهللا عليه وسلم أَجُِد لَْحَم َشاٍة أُِخذَْت بَِغْيرِ إِذِْن أَهلَِِها قَالَ فَأَْرَسلَِت الَْمْرأَةُ َيا َرُسولَ اِهللا إِ

ِه فََبَعثَْت بَِها إِلَى الَْبِقيعِ أَطْلُُب َشاةً فَلَْم أُِصْب فََبلََغنِي أَنَّ َجاًرا ِلي اْشَتَرى َشاةً فَأَْر َسلُْت إِلَْيِه ِفيَها فَلَْم َنقِْدْر َعلَْي
  اْمَرأَُتُه فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَطِْعُموَها اُألَساَرى

َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن : الَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْمَحاِمِليُّ َوأَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الُْجَنْيِد ، قَا -٤٧٦٤
ْمَرأَةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ الَْجْرِميِّ َعْن أَبِيِه َعْن َرُجلٍ ِمْن ُمَزْيَنةَ قَالَ َصَنَعِت ا

َدَعْتُه َوأَ ْصَحاَبُه قَالَ فَذََهَب بِي أَبِي َمَعُه قَالَ فََجلَْسَنا َبْيَن َيَدْي ِمْن قَُرْيشٍ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم طََعاًما َو
أَكَلَ فَلَمَّا أََخذَ آَباِئَنا َمَجاِلَس اَألْبَناِء ِمْن آَباِئهِْم قَالَ فَلَْم َيأْكُلُوا َحتَّى َرأَْوا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد 

لُقَْمَتُه َرَمى بَِها ، ثُمَّ قَالَ إِنِّي َألجُِد طَْعَم لَْحمِ َشاٍة ذُبَِحْت بَِغْيرِ إِذِْن صَاِحبَِها َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ُه بِأَفَْضلَ ِمْنَها َوَعلَيَّ أَنْ أُْرِضَيفَقَالَْت َيا َرُسولَ اِهللا أَِخي وَأََنا ِمْن أََعزِّ النَّاسِ َعلَْيِه َولَْو كَانَ َخْيًرا ِمْنَها لَْم ُيَعيِّْر َعلَيَّ 

  فَأََبى أَنْ َيأْكُلَ ِمْنَها َوأََمَر بِالطََّعامِ ِلُألَساَرى

إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد احلَاِفظ ، َحدَّثََنا أَْحَمد ْبُن أَبِي َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن  -٤٧٦٥
لَ َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ قَالَ َخَرْجُت َمَع أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الْوَا َوأََنا ِحِد ْبُن زَِياٍد َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ َعْن أَبِيِه قَا

نِ أَبِي َوقَّاصٍ غُالٌَم َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُهَ قَالَ ِفيِه قَالَْت فََبَعثُْت إِلَى أَِخي َعاِمرِ ْب
ْم َيكُْن أَِخي ثَمَّ فََدفََع أَْهلُُه الشَّاةَ إِلَيَّ   َوقَِد اْشَتَرى َشاةً ِمَن الَْبِقيعِ فَلَ

ا َعْبُد دَّثََنَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َح -٤٧٦٦
 إِذْنِِه إِنَُّه َيَتَصدَّقُ الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد قَالَ قُلُْت َألبِي َحنِيفَةَ ِمْن أَْيَن أََخذَْت َهذَا الرَُّجلُ َيْعَملُ ِفي َمالِ أَِخيِه بَِغْيرِ

  بِالرِّْبحِ قَالَ أََخذُْتُه ِمْن َحِديِث َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ
، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َصاِلَحدَّثََنا أَُبو َحا -٤٧٦٧ حٍ ِمٍد الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُبْندَاٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ 

َيْوَم َخْيَبَر  اَءَحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن َجابِرٍ َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب قَالَ َحرََّم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْشَي
َبْيَنكُْم ِكَتابُ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيوِشُك َرُجلٌ ُمتَِّكئٌ َعلَى أَرِيكَِتِه ُيَحدَّثُ بَِحدِيِثي فََيقُولُ َبْينِي َو



ا َحرََّم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اِهللا فََما َوَجْدَنا ِفيِه َحالَالً اْسَتْحلَلَْناُه َوَما كَانَ ِفيِه َحَراًما َحرَّْمَناُه َو إِنَّ َم
ُه   كََما َحرََّم اللَّ

ةُ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيِديُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّْعَمانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَبةَ أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َبِقيَّ -٤٧٦٨
ْرَوانَ ْبنِ  ُرْؤَبةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعْوٍف الُْجَرِشيِّ َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا َعْن َم

كُْم َهذَا الِْكَتاُب فََما َنعليه وسلم قَالَ إِنِّي قَْد أُوِتيُت الِْكَتاَب َوَما َيْعِدلُُه ُيوِشُك َشْبَعانُ َعلَى أَرِيكَِتِه َيقُولُ َبْيَنَنا َوَبْي
ِه ِمْن َحالَلٍ أَْحلَلَْناُه َوَما كَانَ ِفيِه ِمْن َحَرامٍ َحرَّْمَناُه َوإِنَُّه لَْيَس كَذَِلَك َألنَُّه الَ َيِح لُّ أَكْلُ كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن كَانَ ِفي

لِ ُمَعاِهٍد إِالَّ أَنْ َيْسَتْغنَِي َعْنَها َوأَيَُّما َرُجلٍ أََضاَف قَْوًما فَلَْم السِّبَاعِ ، َوالَ الِْحَمارِ اَألْهِليِّ ، َوالَ اللُّقَطَِة ِمْن َما
ُه   َيقُْروُه فَإِنَّ لَُه أَنْ َيْغِصَبُهْم بِِمثْلِ ِقَرا

َر الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَم -٤٧٦٩
 أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى َيزِيَد َعْن َصاِلحِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد

ْيلِ وَالْبَِغالِ َوالَْحِمريِ َوَعْن كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السَُّبعِ أَْو ِمْخلَبٍ اهللا عليه وسلم َنَهى َيْوَم َخْيَبَر َعْن أَكْلِ لُُحومِ الَْخ
  ِمَن الطَّْيرِ

ةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّ -٤٧٧٠
قَالَ َنَهى َرُسولُ اهللاِ ثََنا ثَْوُر ْبُن َيزِيَد َعْن َصاِلحِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ الِْمقَْدامِ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد َحدَّ

  صلى اهللا عليه وسلم َعْن لُُحومِ الَْخْيلِ َوالْبِغَالِ َوالُْحُمرِ َوَعْن كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ
ُبوُه إِالَّ َحدَّثََنا أَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد قَالَ َسِمْعُت ُموَسى ْبَن َهاُرونَ َيقُولُ الَ ُيْعَرُف َصاِلُح ْبُن َيْحَيى ، َوالَ أَ -٤٧٧١

  بَِجدِِّه َوَهذَا َضِعيٌف َوَزَعَم الَْواِقِديُّ أَنَّ َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد أَْسلََم َبْعَد فَْتحِ َخْيبََر
رٍ َحدَّثَنِ -٤٧٧٢ ي ثَْوُر ْبُن َيزِيدَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْغاِفرِ ْبُن َسالََمةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَي

قَْمُت أََنا َوبِْضَعةَ َعَشَر َرُجالً ِمْن قَْوِمي َعْن َصاِلحِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ الِْمقَْدامِ الِْكْنِديِّ أَنَُّه َسِمَع َجدَُّه الِْمقَْداَم َيقُولُ أَ
فَأَْعلَْمُتُه الَِّذي كَانَ ِمنَّا ِفي أَْمرِ  َيْوَمْينِ أَْو ثَالَثَةً لَْم َنذُْق طََعاًما َوقَْد َرَبطُوا بِْرذَْوَنةً ِلَيذَْبُحوَها فَأََتْيُت َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد

ْوَم َخْيَبَر أَْمَوالَ الُْمَعاِهِديَن الْبِْرذَْوَنِة فَقَالَ لَْو ذَ َبُحوَها لَُسْؤُتَك ، ثُمَّ قَالَ َحرََّم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َي
ذَا أََتْتَنا َسرِيَّةٌ َوقَالَ إِ -الشَّكُّ ِمْن َيْحَيى  -أَْو َمَدًدا ِمْن طََعامٍ  - َوُحُمَر اِإلْنسِ َوَخْيلََها َوبَِغالََها ، ثُمَّ أََمَر لَُه بُِمدَّْينِ 

ه   فَأَطَّلَقََا
  لَْم َيذْكُْر أََباُه

ُر ْبُن َهاُرونَ الَْبلِْخيُّ ، َح -٤٧٧٣ دَّثََنا ثَْورُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَم
أَبِيِه َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد قَالَ َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن أَكْلِ  ْبُن َيزِيَد َعْن َيْحَيى ْبنِ الِْمقَْدامِ َعْن
  الِْحَمارِ اِإلْنِسيِّ َوَعْن َخْيِلَها َوبَِغاِلَها

  َألنَّ َخاِلًدا أَْسلََم َبْعَد فَْتحِ َخْيبََر لَْم َيذْكُْر ِفي إِْسَناِدِه صَاِلًحا َوَهذَا إِْسَناٌد ُمْضطَرٌِب َوقَالَ الَْواِقِديُّ الَ َيِصحُّ َهذَا
 الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو طَلَْحةَ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ الفََزارِي ، َحدَّثََنا ُبْنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد -٤٧٧٤

بِيِه قَالَ َوكَانَ َباَيَع َتْحَت الشََّجَرِة أَنَُّه اشَْتكَى فَُنِعَت لَُه أَنْ َيْسَتْنِقَع ِفي َحدَّثََنا إِْسَرائِيلُ َعْن َمْجَزأَةَ ْبنِ َزاِهرٍ َعْن أَ



  أَلَْباِن اُألُتن َوَمَرِقَها فَكَرَِه ذَِلَك
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق الَْهْمَدانِيُّ -٤٧٧٥

، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ كُنَّا َنأْكُلُ لُُحوَم الَْخْيلِ قُلُْت    الَْبْغلِ قَالَ الَالَْوهَّابِ َعْن ُسفَْيانَ 

ِكيمٍ أَُبو َسِعيٍد ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا فَُراُت َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َح -٤٧٧٦
، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َعْن َجابِرٍ أَنَُّهْم كَاُنوا َيأْكُلُ ونَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ 

  َم الَْخْيلِصلى اهللا عليه وسلم لُُحو
اًء َنَهى َعنِ الْبَِغالِ َوالَْحِمريِ   َوَزَعَم أَنَّ َعطَ

يُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُبكَْيرٍ الَْحْضَرِم -٤٧٧٧
طَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالَ َسافَْرَنا َيْعنِي َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَكُنَّا َنأْكُلُ َشرِيٌك َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َعْن َع
  لُُحوَم الْخَْيلِ َوَنْشَرُب أَلَْباَنهَا

َعْمرٍو َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا سَُوْيُد ْبُن -٤٧٧٨
 صلى اهللا عليه وسلم َعنِ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ أَكَلَْنا َيْوَم َخْيَبَر الَْخْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري فََنَهاَنا َرُسولُ اِهللا

  الْبَِغالِ َوالَْحِمريِ َولَْم َيْنَهَنا َعنِ الَْخْيلِ
رِو ْبنِ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعَحدَّ -٤٧٧٩ ْن َعْم

  الُْحُمرِ ِديَنارٍ َعْن َجابِرٍ قَالَ أَطَْعَمَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لُُحوَم الَْخْيلِ َوَنهَاَنا َعْن لُُحومِ

َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحمِان َو -٤٧٨٠
رٍ َعْن َجابِرٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق َعْن َسالَّمِ ْبنِ ِكْرِكَرةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنا

  وسلم َيْوَم َخْيَبَر َعْن أَكْلِ لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة َوأَِذنَ لََنا ِفي لَْحمِ الْفََرسِ
َنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَحاَق ْبنِ ُبْهلُولِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثَ -٤٧٨١

ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َجابِرٍ قَالَ أََمَرَنا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنأْكُلَ لُُحوَم الَْخْي لِ َوَنهَاَنا َعْن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو 
  لُُحومِ الُْحمُرِ

َصْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُن -٤٧٨٢
ِك ْبنِ َحْربٍ َعْن َجابِرِ ْبنِ َزْيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى  الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد َعْن ِسَما

  عليه وسلم َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ َوأََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِلُُحومِ الَْخْيلِ أَنْ ُتْؤكَلَ اهللا

ْن ُن َسِعيٍد ، َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْب -٤٧٨٣
ُسولِ اِهللا صلى اهللا ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ قَالَ َحدَّثَْتنِي فَاِطَمةُ بِْنُت الُْمْنِذرِ َعْن أَْسَماَء قَالَْت ذََبْحَنا فََرًسا َعلَى َعْهِد َر

ُه   عليه وسلم فَأَكَلَْنا ِمْن
َحدَّثََنا  -َيْعنِي اْبن إِْسَماِعيل  -لَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلٌ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َحاجُِب ْبُن ُس -٤٧٨٤

امِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت الُْمْنِذرِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َب كْرٍ قَالَْت كَانَ لََنا ُسفَْيانُ َوُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد َعْن ِهَش



  صلى اهللا عليه وسلم فَأََراَدْت أَنْ َتُموَت فَذََبْحَناَها َوأَكَلَْناَها فََرٌس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا
، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن فَاِط -٤٧٨٥ َمةَ بِْنِت الُْمْنِذرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ 

ةَ َع ُهَوَعبَّاِد ْبنِ َحْمَز   ْن أَْسَماَء قَالَِت اْنَتَحْرَنا فََرًسا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَكَلَْنا
َنا أَُبو َمْرَوانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ أَبِي َحسَّانََ قالَ ، َحدَّثَ -٤٧٨٦

ٍد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ َعْن ِهَشامِ ْبِه نِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َشاُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُخلَْيٍد ُعْتَبةُ ْبُن َحمَّا
  َوأَْهلُ َبْيِتِه أَْسَماَء قَالَْت ذََبْحَنا فََرًسا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَكَلَْنا َنْحُن

ِك ْبنِ َزْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -٤٧٨٧ َر َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِل لرَّزَّاقِ َعْن ُعَم
ابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ َزْيٍد ِمْن أَْهلِ َصْنَعاَء ، َحدَّثََنا أَُبو الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع َج

  َعْن أَكْلِ الْهِرَِّة َوأَكْلِ ثََمنَِها
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٤٧٨٨ َعزِيزِ  َعْبِد الَْحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد النَّحَّاُس ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد 

جِيِد ْبنِ ُسَهْيلِ ْبنِ َعْبِد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الشَّْيَبانِيُّ َعْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد ْبنِ الصَّلِْت َعْن َيزِيَد ْبنِ ِعَياضٍ َعْن َعْبِد الَْم
ةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت أُْهِدَي إِىلَ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْرَنٌب  الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َعْن ِعكْرَِم

ي   َوأََنا َناِئَمةٌ فََخَبأَ ِلي ِمْنَها الَْعُجَز فَلَمَّا قُْمُت أَطَْعَمنِ

َعْيُب ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ الُْمْهَتِدي بِاللَِّه ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُش -٤٧٨٩
َر ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

َها إِنْ كَانَ َجاِمًدا َوإِنْ كَانَ َماِئًعا وسلم َعنِ الْفَأَْرِة َتقَُع ِفي السَّْمنِ َوالَْوَدِك قَالَ اطَْرُحوَها َواطَْرُحوا َما َحْولَ
ا   فَاْنَتِفُعوا بِِه ، َوالَ َتأْكُلُو

َهانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْقَاِسمِ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َراِشٍد اَألْصَب -٤٧٩٠
ي َسِعيٍد قَالَ ْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ َعْن َسِعيِد ْبنِ َبِشريٍ َعْن أَبِي َهاُرونَ َعْن أَبُِمَحمَُّد ْبُن َع

، َوالَ َتأْكُلُوُه أَْو َنْحَو ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْفَأَْرِة َتقَُع ِفي السَّْمنِ َوالزَّْيِت قَالَ اْسَتْصبُِحوا بِِه 
  ذَِلَك

  َوَرَواُه الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي َهاُرونَ َمْوقُوفًا َعلَى أَبِي َسِعيٍد
ا َحدَّثََن:  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ َوأَُسْيُد ْبُن َعاِصمٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، قَاالَ -٤٧٩١

ِفي الْفَأَْرِة َتقَُع ِفي  الُْحَسْيُن ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي َهاُرونَ الَْعْبِديِّ َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَُّه قَالَ
  السَّْمنِ أَوِ الزَّْيِت فَقَالَ اَتْنِفُعوا بِِه ، َوالَ َتأْكُلُوُه

ِد مِ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ َعْن َزْيَحدَّثََنا أَُبو الْقَاِس -٤٧٩٢
اِء ْبنِ َيَسارٍ َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ قَالَ قَِدَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمِد ةَ َوالنَّاسُ يَنْبنِ أَْسلََم َعْن َعطَ
هِيَمِة َوِهَي َحيَّةٌ َيُجبُّونَ أَْسنَِمةَ اإلِبِلِ َوَيقْطَُعونَ أَلَْياِت الَغَنمِ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما قُِطَع ِمَن الَْب

ةٌ   فَُهَو َمْيَت



عِ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد َعْن َزْيِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِي -٤٧٩٣
َو َمْي َي َحيَّةٌ فَُه ةٌْبنِ أَْسلََم َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما قُِطَع ِمَن الَْبهِيَمِة َوِه   َت

  س احلريرباب املنع من الشرب يف آنية الذََّهبِ َوالِْفضَِّة ولب
ُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْب -٤٧٩٤

ةَ َوَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ  ُيوُسَف الَْمْرَورُّوِذيُّ ُيْعَرُف بِاْبنِ الَْهْرشِ َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ َعْن أَبِي فَْرَو
ةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ َجدِّي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَو

لُْت َمَع ُحذَْيفَةَ َعلَى ِدْهقَاٍن فَأُِتَي بِطََعامٍ فَطَِعْمَنا فََدَعا ُحذَْيفَةُ بَِشَرابٍ فَأََتاُه قَالَ َنَز -َعْن ُحذَْيفَةَ  -ْبنِ أَبِي لَْيلَى 
ا ُرونَ ِلَم َصَنْعُت َهذَبَِشَرابٍ ِفي إَِناٍء ِمْن ِفضٍَّة فَأََخذَ اِإلَناَء فََضَرَب بِِه َوْجَهُه فََساَءَنا الَِّذي َصَنَع بِِه فَقَالَ َهلْ َتْد
لَ َنَزلُْت بِِه ِفي الَْعامِ الَْماِضي فَأََتانِي بِشََرابٍ ِفيِه فَأَْخَبْرُتُه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عل يه وسلم َنَهاَنا أَنْ َنأْكُلَ قُلَْنا الَ قَا

دِّيَباَج فَإِنَُّهَما ِللُْمْشرِِكَني ِفي الدُّْنَيا َوُهَما ِفي آنَِيِة الذََّهبِ َوالِْفضَِّة َوأَنْ َنْشَرَب ِفيهَِما ، َوالَ َنلَْبَس الَْحرِيَر ، َوالَ ال
  لََنا ِفي اآلِخرَِة

إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْيَدَرةَ َحْيُدونُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن  -٤٧٩٥
  َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن ُحذَْيفَةَ َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ

َمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن قَالَ َوَحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحمَّاٍد َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ َعْبِد الرَّْح
ْد َدَخلَ ِفي َحِديِث َصاِحبِِه  -ذَْيفَةَ ُح قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ الَ  -َوكُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما قَ

  َتْشَرُبوا ِفي آنَِيِة الذََّهبِ َوالِْفضَِّة ، َوالَ َتأْكُلُوا ِفيَها

ثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ الُْجْرجَانِيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّ -٤٧٩٦
ةَ اْسَتْسقَى فَأََتاُه َحازِمٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َسِمْعُت اْبَن أَبِي َنجِيحٍ ُيَحدِّثُ َعْن ُمَجاِهٍد َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى أَنَّ ُحذَْيفَ

ِة الذََّهبِ إَِناٍء ِمْن ِفضٍَّة فَأََخذَُه فََرَماُه بِِه َوقَالَ إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَهاَنا أَنْ َنْشَرَب ِفي آنَِيِدْهقَانٌ بِ
  َوالِْفضَِّة َوأَنْ َنأْكُلَ ِفيهَِما َوَعْن لُْبسِ الَْحرِيرِ َوالدِّيَباجِ َوأَنْ َنْجِلَس َعلَْيِه

  بالكالب واجلوارح باب إباحة الصيد
يُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا َيزِ -٤٧٩٧

نَّ َرُجالً أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُيقَالُ لَُه أَُبو َحدَّثََنا َحبِيٌب الُْمَعلُِّم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَ
ي َصْيِدَها فَقَالَ إِنْ كَاَنْت ِكالًَبا ُم ا أَْمَسكَْن ثَْعلََبةَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ ِلي ِكالًَبا ُمكَلََّبةً فَأَفِْتنِي ِف ةً فَكُلْ ِممَّ كَلََّب

ذَِكيٌّ َوغَ ُه قَالَ َوإِنْ أَكَلَ ِمْنُه قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا أَفَْعلَْيَك قَالَ  ذَِكيٍّ قالَ ذَِكيٌّ َوغَْيُر ذَِكيٍّ قَالَ َوإِنْ أَكَلَ ِمْن ِتنِي ْيُر 
َر ذَِكيٍّ قَالَ َوإِنْ  لَ ذَِكّي َوغَْي َتَغيََّب َعنِّي قَالَ ِفي قَْوِسي قَالَ كُلْ َما َردَّْت َعلَْيَك قَْوُسَك قَالَ ذَِكي َوغَْيَر ذَِكيٍّ قَا

ا لَْم َيِضلَّ أَْو َتجَِد ِفيِه أَثََر غَْيرِ َسْهِمَك قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا أَفِْتنِي ِفي آنَِي ِة الَْمُجوسِ إِذَا اْضطُرِْرَنا َوإِنْ َتَغيََّب َعْنَك َم
ا   إِلَْيَها قَالَ اغِْسلَْها ، ثُمَّ كُلْ ِفيَه



ُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َهاُرونَ الَْعْسكَرِيُّ َوالَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْب -٤٧٩٨
ْحَولِ َعنِ الشَّْعبِيِّ ْن َعاِصمٍ اَألالرَّبِيعِ اَألْنَماِطيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ َع

ِه إِالَّ َبْعَد َيْومٍ أَْو َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَْرِمي بَِسْهمِ فَأُِصيُب ، فَالَ أَقِْدُر َعلَ ْي
ِه أَثٌَر ، َوالَ َخ ْدٌش إِالَّ َرْمَيُتَك فَكُلْ َوإِنْ َوَجْدَت ِفيِه أَثًَرا غَْيرِ َرْمَيِتَك ، فَالَ َيْوَمْينِ فَقَالَ إِذَا قََدْرَت َعلَْيِه َولَْيَس ِفي

ُه فَإِنََّك الَ َتْدرِي أَْنَت قََتلَْتُه أَْو غَْيُرَك َوإِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك فَ ، فَالَ َتطَْعْم ِه َوإِنْ َتأْكُلُْه أَْو قَالَ  أََخذَ فَأَْدَركَْتُه فَذَكِّ
، فَالَ َتأْكُلْ ِمْنَوَجْد ُه َوأَكَلَ ِمْنُه  ُه َتُه قَْد أََخذَ َولَْم َيأْكُلْ َشْيئًا ِمْنُه فَكُلُْه َوإِنْ َوَجْدَتُه قَْد قََتلَ لَ ، فَالَ َتأْكُلْ ُه َشْيئًا أَْو قَا

ْسَم اِهللا فََتْخَتِلطُ بِِكالَبٍ أُْخَرى فََتأُْخذ ِمَن الصَّْيَد فَإِنَََّما أَْمَسَك َعلَى َنفِْسِه قَالَ َعِديٌَّ إِنِّي أُْرِسلُ ِكالَبِي َوأَذْكُُر ا
َك   فَتََقُْتلُْه قَالَ الَ َتأْكُلُْه فَإِنََّك الَ َتْدرِي أَِكالَُبَك قََتلَْتُه أَْو ِكالَُب غَْيرِ

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا : قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َوَيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الَْبزَّاُز ،  -٤٧٩٩
ليه وسلم َعنِ ْبُن الُْمَباَرِك َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا ع

ي َماٍء فََماَت فَإِنََّك الصَّْيِد قَالَ إِذَا َرَمْيَت َسْهِمَك فَاذْكُ رِ اْسَم اِهللا فَإِنْ َوَجْدَتُه قَْد قََتلَ فَكُلْ إِالَّ أَنْ َتجَِدُه قَْد َوقََع ِف
َك   الَ َتْدرِي الَْماُء قََتلَُه أَْو َسْهُم

َنا َشاذَانُ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنيِ أَْعَرابِي ، َحدَّثَ -٤٨٠٠
انَ الَْيْشكُرِيِّ َعْن َجابِرٍ قَالَ ُنهَِي  َعْن ذَبِيَحِة الَْمُجوِسيِّ الَْحجَّاجِ َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ أَبِي َبزَّةَ َوأَبِي الزَُّبْيرِ َعْن ُسلَْيَم

  َوَصْيِد كَلْبِِه َوطَاِئرِِه
  باب األكل ِمْن املشركني

ْيَمانَ ، َعنِ دَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيْحَيى اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلََح -٤٨٠١
ا ُنَخاِلطُ الُْمْشرِِكَني َولَْيَس الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َمكُْحولٍ َعْن أَبِي إِْدرِيَس َعنِ الُْخَشنِيِّ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ
ُر آنَِيِتهِْم فَقَالَ اْسَتْغُنوا َعْنَها َما اْسَتطَْعُتْم فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَاْرَحُض وَها بِالَْماِء فَإِنَّ الَْماَء لََنا قُُدوٌر ، َوالَ آنَِيةٌ غَْي

  طَُهوُرَها ، ثُمَّ اطُْبُخوا ِفيهَا

ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٤٨٠٢ ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َخاِلٍد َعْن ُمَعاوَِيةَ 
 عليه وسلم قَالَ إِذَا لى اهللاَصاِلحٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ َعنِ النَّبِيِّ ص

  َرَمْيَت بَِسْهِمَك فََغاَب َعْنَك ثَالَثًا فَأَْدَركَْتُه فَكُلُْه َما لَْم ُيْنِتْن
، َألهَْوازِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْباِقي ْبُن قَانِعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيزِيَد ا -٤٨٠٣

ِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ اَألْهَوازِيُّ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َعْبُد ا
أَُبو َهمَّامٍ اَألْهَوازِيُّ ُمَحمَُّد ْبُن الزِّْبرِقَاِن َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الْحَارِِث َوَيحَْيى ْبُن َيزِيَد اَألْهوَازِيُّان قَاال ، َحدَّثََنا 

أَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اهللاِ َمْرَوانَ ْبنِ َساِلمٍ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َس
ِهللا أَرَأَْيَت الرَُّجلَ ِمنَّا َيذَْبُح َويَْنَسى أَنْ ُيَسمَِّي اللََّه فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َيا َرُسولَ ا

مٍ   وسلم اْسُم اِهللا َعلَى كُلِّ ُمْسِل
مٍ   َمْرَوانُ ْبُن َساِلمٍ َضِعيٌف َوقَْد قَالَ اْبُن قَانِعٍ اْسُم اِهللا َعلَى فَمِ كُلِّ ُمْسِل



َر الْقَاِضي َوإِْسَماِعيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبَحدَّثََن -٤٨٠٤ ُن أَْحَمَد ا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ َوأَُبو ُعَم
مِ َيذَْبُح َوَيْنَسى التَّْسِمَيةَ قَالَ الَ َحدَّثََنا أَُبو َجابِرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن ُمِغَريةَ َعْن إِْبَراِهيَم ِفي الُْمْسِل: أَبِي َمَسَرةَ ، قَالَ 

  َبأَْس بِِه
ٌن َعنِ اْبنِ َوَحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء قال َحدَّثَنِي َعْي -٤٨٠٥

ةََعبَّاسٍ أَنَُّه لَْم َيَر بِِه َبأًْسا قَْولُُه َعْي   ٌن َيْعنِي بِِه ِعكْرَِم
ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرِ ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٤٨٠٦

ْينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ اسٍ قَالَ إِذَا ذََبَح الُْمْسِلُم فَلَْم َيذْكُرِ اْسَم اِهللا فَلَْيأْكُلْ فَإِنَّ َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء َعْن َع
  الُْمْسِلَم ِفيِه اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اِهللا

لُْق ْبُن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ َصاِعقَةُ ، َحدَّثََنا طَ -٤٨٠٧
أَكْلِ ُجْبن الَْمُجوسِ إِنََّما َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْخِليلِ َعْن َعِليٍّ قَالَ الَ َبأَْس بِ

  ُنهَِي َعْن ذََباِئِحهِْم

َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َمْعِقلٌ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ،  -٤٨٠٨
ُه  فَإِنْ َنِسَي أَنْ َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ َعْن ِعكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َنبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْمْسِلُم َيكِْفيِه اْسُم

  ِحَني َيذَْبُح فَلُْيَسمِّ َولَْيذْكُرِ اْسَم اِهللا ، ثُمَّ لَْيأْكُلُْيَسمَِّي 

َوةَ َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْر -٤٨٠٩
ا قَالُو الَ فَقَالَ َرُسولَُعْن َعاِئَشةَ أَنَّ قَْوًم  ا َيا َرُسولَ اِهللا إِنَّ قَْوًما َيأُْتوَنا بِاللَّْحمِ الَ َنْدرِي أَذَكَرُوا اْسَم اِهللا َعلَْيِه أَْم 

ا   اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسمُّوا َعلَْيَها َوكُلُو
َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن َحدَّثََنا أَُبو الَْعبَّاسِ َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُخَشْيشٍ ،  -٤٨١٠

رٍ الشَّْعبِيِّ قَالَ َعْبِد الَْواِحِد الَْجشَّاُش ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ِسَياٍه َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ َع ْن َعاِم
ِه أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ أَقَْبلَ َراجًِعا ِمْن ِعْنِدِه فََمرَّ َعلَى قَْومٍ َحدَّثَنِي خَارَِجةُ ْبُن الصَّ لِْت َعْن َعمِّ

صلى اهللا عليه وسلم بِيَّ فََوَجَد ِعْنَدُهْم َرُجالً َمْجُنوًنا فََرقَاُه بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ فََبَرأَ فَأُْعِطَي ِمئَةَ َشاٍة قَالَ فَأََتْيُت النَّ
  أَكَلَْت بُِرقَْيِة َحقٍّفَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ َهلْ قُلَْت إِالَّ َهذَا قُلُْت الَ قَالَ ُخذَْها فَلََعْمرِي َمْن أَكَلَ بُِرقَْيِة َباِطلٍ فَلَقَْد 

َنانَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِس -٤٨١١
ُه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا  عليه وسلم فَذَكََر أَبِي زَاِئَدةَ َعنِ الشَّْعبِيِّ قال َحدَّثَنِي خَارَِجةُ ْبُن الصَّلِْت التَِّميِميُّ أَنَّ َعمَّ

لَ كُلَْها َحقٍّ َنْحَوُه َوقَالَ ِفيِه فَقَا   بِْسمِ اِهللا فََمْن أَكَلَ بُِرقَْيِة َباِطلٍ فََقَْد أَكَلَْت بُِرقَْيِة 
 -َحدَّثََنا َزكَرِيَّا  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، -٤٨١٢

رٍ َنْحَوُه ذَِلَك -َزاِئَدةَ  َيْعنِي اْبَن أَبِي   َعْن َعاِم
ِد اِهللا ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن َعْب -٤٨١٣

َبلَْنا ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََر  السَّفَرِ َعنِ الشَّْعبِيِّ َعْن َخارَِجةَ ْبنِ الصَّلِْت َعْن ِه قَالَ أَقْ َعمِّ
، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه إِالَّ أَنَُّه قَالَ فَأَْعطَْوَنا ُجْعالً فَقُلُْت َحتَّى أَْسأَلَ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلُْتُه فَ قَالَ كُلْ 



  َنْحوَُه
  اِسِطيُّا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعَدانَ الصَّْيَدالَنِيُّ بَِواِسٍط ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن النَّْضرِ ْبنِ َحمَّاٍد الَْوَحدَّثََن -٤٨١٤

اِحمٍ أَنَُّه اْجَتَمَع ُهَو أَْخَبَرَنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق َعْن أَبِي َعْمرٍو الَْبْصرِيِّ َعْن َنْهَشلٍ الْخَُراَسانِيِّ َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُمَز
ُعوا ِفي َمْسجِِد َوالَْحَسُن ْبُن أَبِي الَْحَسنِ َوَمكُْحولٌ الشَّاِميُّ َوَعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ الَْمكِّيُّ َوطَاُوٌس الَْيَمانِيُّ فَاْجَتَم

ُووٌس َوكَانَ ِفيهِْم رًِضا أَْنِصُتوا أُْخبِْركُْم َما َسِمْعُت ِمْن الَْخْيِف فَاْرَتفََعْت أَْصوَاُتُهْم َوكَثَُر لََغطُُهْم ِفي الْقََدرِ فَقَالَ طَا
وَها َوَحدَّ لَكُْم أَبِي الدَّرَْداِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اللََّه افَْتَرَض َعلَْيكُْم فََراِئَض ، فَالَ ُتَضيُِّع

رِ نِْسَياٍن ، فَالَ َتَتكْلَفُوَها َرْحَمةً  ُحُدوًدا ، فَالَ َتْعَتُدوَها َوَنَهاكُْم ، فَالَ َتْنَتهِكُوَها َوَسكََت َعْن أَْشَياَء ِمْن غَْي َعْن أَْشَياَء 
ا َنقُولُ َما قَالَ َربَُّنا َوَنبِيَُّنا صلى اهللا عليه وسلم اُألُموُر بَِيِد اِهللا ِمْن ِعْنِد اِهللا ا َوإِلَْيِه  َمْصَدُرَهِمْن َربِّكُْم فَاقَْبلُوَه

  َمْرجُِعَها لَْيَس إِلَى الِْعَباِد ِفيَها َتفْوِيٌض ، َوالَ َمِشيئَةٌ فَقَاُموا َوُهْم َراُضونَ بِقَْولِ طَاُووسٍ
  آِخُر ِكَتابِ السَُّنن

َو زَِياَدةٌ ِفي الِْكَتابِكتاب السَّْبقِ َبْيَن الَْخْيلِ َوَما ُروَِي ِفيِه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوِف أَْحكَاِمِه َو   ُه
ِد ْبنِ َحْنَبلٍ َرِحَمُه َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ -٤٨١٥

عٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا اللَُّه ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد السَّكُونِيُّ ، َحدَّثََن ا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعْن َناِف
  عليه وسلم َسبََّق َبْيَن الَْخْيلِ َوفَضَّلَ الْقُرََّح ِفي الْغَايَِة

الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن أَْخَضَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ  -٤٨١٦
ْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الَْع

َر الَْخْيلَ َوَساَبَق َبْيَنهَاُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َع َر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َضمَّ   ْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم
  َوقَالَ الُْمْعَتِمُر كَانَ ُيَضمُِّر َوُيَسابُِق

انُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َوَحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ الْقَطَّ -٤٨١٧
ِد ْبنِ َعْبِد الَْوهَّابِ ، قَاالَ  َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْمرٍو َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن : ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُمَحمَّ

َر قال أَْخَبَرنِي َناِفٌع َعنِ : َمُر ْبُن َشبَّةَ ، قَاالَ إِْبَراهِيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُع َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم
ِة الَْودَاعِ َوما لَْم نِيَّاْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َساَبَق َبْيَن الَْخْيلِ الُْمَضمََّرِة ِمْنَها ِمَن الَْحفَْياِء إِلَى ثَ

  ُيَضمَّْر ِمْنَها ِمْن ثَنِيَِّة الَْوَداعِ إِلَى َمْسجِِد َبنِي ُزَريْقٍ

انَ ْبنِ كََراَمةَ َوَحدَّثََنا َعِليُّ  -٤٨١٨ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْم
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر : شِّرٍ ، َحدَّثََنا َتِميُم ْبُن الُْمْنَتِصرِ ، قَاالَ ُمَب

لَْحفَْياِء إِلَى ثَنِيَِّة الَْودَاعِ َوالَِّتي قَالَ َضمََّر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْخْيلَ َوكَانَ ُيْرِسلُ الَِّتي ُضمَِّرْت ِمَن ا
  لَْم ُتَضمَّْر ِمْن ثَنِيَِّة الَْوَداعِ إِلَى َمْسجِِد َبنِي ُزَريْقٍ

ْبُن الَْوِليدِ  اِهللا َحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد اهللا الَْمْخُزوِميُّ َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٤٨١٩
َحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْعدَنِيُّ َعنِ الثَّْورِيِّ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُم



َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ وَأَُبو ُحذَْيفَةَ ، قَاالَ  َعْن ُسفَْيانَ َوَحدَّثََنا اْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ ،
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َوَحدَّثََنا أَُبو ُسفَْيانُ َوَحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسِعيٍد أَْخَبَرَنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْخَبَرَنا أَُبو َعاِمرٍ ، 

ِك ْبنِ َزْنَجَوْيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف الِْفْرَيابِيُُّمَحمَِّد ْب َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن  ُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِل
َر قَالَ أَْجَرى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الُْم َضمََّرةَ ِمَن الَْخْيلِ ِمَن الَْحفَْياِء ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَم

 بَِي الْجَِداَر قَالَ ُسفَْيانُ َما إِلَى ثَنِيَِّة الَْوَداعِ َوأَْجَرى َما لَْم ُيَضمَّْر ِمْن ثَنِيَِّة الَْوَداعِ إِلَى َمْسجِِد َبنِي ُزَرْيقٍ قَالَ فََوثََب
َسةُ أَْمَيالٍ أَْو ِستَّةٌ َوَما َبْيَن ثَنِيَِّة الَْوَداعِ إِلَى َمْسجِِد َبنِي ُزَرْيقٍ ِميلٌ َهذَا لَفْظُ َبْيَن ثَنِيَِّة الَْوَداعِ إِلَى الَْحفَْياِء َخْم

  َحِديِث َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْولِيِد الَْعَدنِيِّ َعنِ الثَّْورِيِّ
  َوذَكَُروا أَنََّها ِستَّةُ أَْمَيالٍَوقَالَ َهاُرونُ ْبُن إِْسَحاَق ِفي َحِديِثِه إِلَى َمْسجِِد بَنِي ُزَرْيقٍ 

ا َبْيَن الَْحفَْياِء إِلَى ثَنِيَِّة الَْودَاعِ ِستَّةُ أَْمَي الٍ َوَما َبْيَن َمْسجِِد َبنِي ُزَرْيقٍ َوقَالَ الرََّماِديُّ َعْن أَبِي ُحذَْيفَةَ قَالَ ُسفَْيانُ َم
  إِلَى ثَنِيَِّة الَْوَداعِ ِميلٌ

َوكُْنُت وٍد ِفي َحِديِثِه َوأَْجَرى ماَ لَْم ُيَضمَّْر ِمَن الثَّنِيَِّة الُْعلَْيا إِلَى َمْسجِِد َبنِي ُزَرْيقٍ قَالَ اْبُن ُعَمَر َوقَالَ أَُبو َمْسُع
  ِفيَمْن أَْجَرى

ُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد الَبَغوي ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا اْب -٤٨٢٠
ِمْنَها ِمَن  َناِفعٍ َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسبََّق َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن الَْخْيلِ فَأَْرَسلَ َما ُضمَِّر

َسلَ َما لَْم ُيَضمَّْر ِمْنَها ِمْن ثَنِيَِّة الَْوَداعِ إِلَى َمْسجِِد َبنِي ُزَرْيقٍ قَالَ إِلَى ثَنِيَِّة الَْودَاعِ َوأَْر -أَْو ِمَن الَْحيفْاِء  - الَْحفَْياءِ 
  َعْبُد اِهللا َوكُْنُت فَارًِسا َيْوَمِئٍذ فََسَبقُْت النَّاَس فَطَفَّفَْت بَِي الْفََرُس َمْسجَِد بَنِي ُزَريْقٍ

ِه َتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن   أَيُّوَب َعنِ اْبنِ َناِفعٍ َعْن أَبِي
ُم ْبُن َوْرَدانَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَِّد ْبُن َصاِعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زَِياُد ْبُن َيحَْيى الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِت -٤٨٢١

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسبََّق َبْيَن الَْخْيلِ فََجَعلَ غَاَيةَ الُْمَضمََّرِة ِمْن َحدَّثََنا أَيُّوُب َعْن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َنبِي 
  ي ُزَرْيقٍَمكَاِن كَذَا إِلَى ثَنِيَِّة الْوََداعِ َوَجَعلَ غَاَيةَ الَِّتي لَْم ُتَضمَّْر ِمْن ثَنِيَِّة الَْوَداعِ إِلَى َمْسجِِد َبنِ

  قًا فَطَفَّفَْت بَِي الْفََرُس َحاِئطَ الَْمْسجِِد َوكَانَ قَِصًرياقَالَ َعْبُد اِهللا فَجِئُْت َسابِ

ْبُن إِْسَماِعيلَ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد الصََّمِد الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ َعْن َماِلٍك َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن -٤٨٢٢
لَ ، َحدَّثََنا َماِلٌك َوَحدَّثََنا أَُبو َرْوقٍ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَماِعي

َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن  اُز ،ْبنِ َخالٍَّد ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َماِلٌك َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِعيد الَْبزَّ
انَ الَْماِلِكيُّ ، َحدَّثََنا بُْنَدارٌ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ قَالَ أَْخَبَرنِي َماِلٌك َوَحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَم

ِفعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َساَبَق َبْيَن الَْخْيلِ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعْن َنا
مَّْر ِمَن الثَّنِيَِّة إِلَى َمْسجِدِ الَِّتي قَْد أُْضِمَرْت ِمَن الَْحفَْياِء َوكَانَ أََمُدَها ثَنِيَّةَ الَْوَداعِ َوَساَبَق َبْيَن الْخَْيلِ الَِّتي لَْم ُتَض

يَمْن َساَبَق بَِها َبنِي   ُزَرْيقٍ َوكَانَ َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ِف
  أَلْفَاظُُهْم ُمَتقَارَِبةٌ إِالَّ أَنَّ بِْشَر ْبَن ُعَمَر قَالَ َسبََّق ِفي الَْمْوِضَعْينِ



بِي إِْسرَاِئيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن ِعيَسى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَ -٤٨٢٣
ِد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َعْن أَبِيِه َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا  ُر ْبُن ُمَحمَّ قَالَ َسبََّق َرُسولُ اِهللا ُسلَْيَمانَ ْبنِ َمْسُمولٍ ، َحدَّثََنا ُعَم

  ِمْنَها فَقَالَ الَ َتَزالُ َتْبَضُعُه أَْي الَ َتَزالُ َتْضرِبُُه صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن الَْخْيلِ فََكُْنُت َعلَى فََرسٍ
دَّثََنا َسِعيُد ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َح -٤٨٢٤

نِ ُن اخلَرِّْيت ، َحدَّثََنا أَُبو لَبِيٍد ِلَماَزةُ ْبُن َزبَّارٍ قَالَ أُْرِسلَِت الَْخْيلُ َزَمَن الَْحجَّاجِ َوالَْحكَمِ ْبَزْيٍد ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْب
أَلَْناُه أَكَاُنوا يَُراِهُنونَ َعلَى َسأَيُّوَب َعلَى الَْبْصَرِة فَأََتْيَنا الرَِّهانَ فَلَمَّا َجاَءِت الَْخْيلُ قُلَْنا لَْو ِملَْنا إِلَى أََنسِ ْبنِ َماِلٍك فَ

ةَ أَكُْنُتْم ُتَراِهُنونَ َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ فَِملَْنا إِلَْيِه َوُهَو ِفي قَْصرِِه بِالزَّاوَِيِة فَقُلَْنا َيا أََبا َحْمَز
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَراِهُن قَالَ َنَعْم َواللَِّه لَقَْد  َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْو كَانَ َرُسولُ

  َراَهَن َعلَى فََرسٍ لَُه ُيقَالُ لَُه َسْبَحةُ فََجاَءْت َسابِقَةً فََبَهَش ِلذَِلَك َوأَْعَجَبُه

ْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َزْيٍد َحدَّثَنِي الزَُّبيْرُ َحدَّثََنا اْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْب -٤٨٢٥ ُن ُم
  ْبُن اخلَرِّْيت َعْن أَبِي لَبِيٍد فَذَكََر َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو َحِديِث َيزِيَد

ْنَدْيَساُبورِيُّ وَأَُبو َبكْرٍ اَألْزَرُق ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَحاقَ َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ ُمَحمَُّد ْبُن ُنوحٍ الُْج -٤٨٢٦
 َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن: ْبنِ الُبْهلُولٍ ، قَاالَ 

َسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَاَنْت َناقَةُ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْقَْصَواء الَ ُتْدفَُع ِفي ِسَباقٍ َسِعيِد ْبنِ الُْم
َناقَةُ َرُسولِ اِهللا بِقَْت إِالَّ َسَبقَْت قَالَ َسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ فََجاَء َرُجلٌ فََساَبقََها فََسَبقََها فََوجَِد النَّاُس ِمْن ذَِلَك أَنْ ُس

َبلَغَ ذَِلَك النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ النَّاَس لَْم َيْرفَُعوا َشْيئًا ِفي الدُّْنَي ا إِالَّ َوَضَعُه صلى اهللا عليه وسلم َو
  اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

ُن زَِياٍد َوأَُبو َبكْرٍ الشَّاِفِعيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد الدَّقَّاُق َوأَُبو َسْهلِ ْب -٤٨٢٧
ْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َع

  قَالَ كَاَنِت الْقَْصَواء َناقَةُ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَ ُتْدفَُع ِفي ِسَباقٍ إِالَّ َسَبقَْت ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ
َبْرَمِكيُّ ، ْبنِ َيْحَيى الَْحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الَْواِثقِ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ  -٤٨٢٨

، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَاَنِت الَْعْضَباَء الَ ُتْسَبُق  َحدَّثََنا َمْعٌن ، َحدَّثََنا َماِلٌك َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ 
َني َوقَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا ُسبِقَِت الَْعْضَباُء فَقَالَ فََجاَء أَْعَرابِيٌّ َعلَى َبكْرٍ فََساَبقَُه فََسَبقََها فََشقَّ ذَِلَك َعلَى الُْمْسِلِم

  النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَُّه َحقٌّ َعلَى اِهللا أَنْ الَ َيْرفََع َشْيئًا ِمَن اَألْرضِ إِالَّ َوَضعَُه

رٍ الشَّاِفِعيُّ قَالُوا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد َوأَُبو َسْهلِ ْبُن زَِياٍد َوأَُبو َبكْ -٤٨٢٩
 الَْعْضَباَء َناقَةَ َرُسولِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسلََمةَ َعْن َماِلٍك َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ أَنَُّه َسِمَع َسِعيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ َيقُولُ إِنَّ

ا ُدِفَعْت ِفي ِسَباقٍ فَُدِفَعْت َيْوًما ِفي إِبِلٍ فَُسبِقَْت فَكَاَنْت َعلَى  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَاَنْت الَ ُتْسَبُق كُلََّم
أَْو أََراُدوا َرفَْع َشْيٍء  - الُْمْسِلِمَني كَآَبةٌ أَنْ ُسبِقَْت فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ النَّاَس إِذَا َرفَُعوا َشْيئًا 

ُهَوَضَع -   ُه اللَّ
ثَْمانَ ْبنِ َسِعيٍد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْخِضرِ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُع -٤٨٣٠



اَبَق َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْعَرابِيٌّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َحدَّثَنِي ُشْعَبةُ َحدَّثَنِي ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ َعْن أََنسٍ قَالَ َس
ُه ِفي ذَِلَك  َحقٌّ فََسَبقَُه فَكَأَنَ أَْصَحاُب َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوجُِدوا ِفي أَْنفُِسهِْم ِمْن ذَِلَك فَِقيلَ لَ فَقَالَ 

  ْنَيا إِالَّ َوَضَعُهَعلَى اِهللا َتَعالَى أَنْ الَ َيْرفََع َشْيٌء َنفَْسُه ِفي الدُّ

إِْسحَاَق السَّرَّاُج  َحدَّثََنا أَُبو الَْعبَّاسِ الَْعْسكَرِيُّ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن -٤٨٣١
َحدَّثََنا : َوأَُبو َعْبِد اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ ِمْهَرانَ ، قَاالَ  َوَحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ أَْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ إِْسَماِعيلَ الصَّفَّاُر

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن ُيوُنَس ْبنِ إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَحاَق السَّرَّاُج النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أََبانَ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّ
الَُعَبْي الَ َجلََب ، َوالَ َجَنَب ، َو  ٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا َس ِمنَّا َوقَالَ اْبُن ِمْهَرانَ َوَمنِ اْنَتَهَب فَلَْيَس ِمنَّ ُه فَلَْي   ِشَغاَر ِفي اِإلْسالَمِ َوَمنِ اْسَتْعَملَ
  ِه ُمَحمَُّد ْبُن أََبانَ َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ َولَْم َيكُْتْب إِالَّ ِمْن َحِديِث إِْبَراِهيَم السَّرَّاجِ َعْنُهَتفَرََّد بِ

ا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ثََنَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفَْضيلِ الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّ -٤٨٣٢
، َوالَ َج َنَب ، َوالَ َيبِيُع ، َحدَّثََنا كَِثٌري الُْمَزنِيُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَ َجلََب 

  َحاِضٌر ِلَباٍد
ُب ُيْجلَُب َحْولَ الْفََرسِ ِمْن َخلٍْف ِفي الَْمْيَداِن ِلُيُحوَِز السُّْبقَةَ قَالَ أَبو الْفَْضلِ فَسََّر لََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ قَالَ الَْجلَ

  َوالَْجَنُب أَنْ َيكُونَ الْفََرُس بِِه اْعِتَراُض َجُنوبٍ فََيْعَترَِض لَُه الرَُّجلُ بِقَُربِِه فََيُحوَز الْغَاَيةَ

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ قَالَ أَُبو : َوَدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َبكَْيرٍ -٤٨٣٣
ي ِسَبا قِ الْخَْيلِ ُعَبْيٍد ِفي َحِديِث النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الَ َجلََب ، َوالَ َجَنَب قَالَ الَْجلَُب ِفي َشْيئَْينِ َيكُونُ ِف

ِه فَِفي ذَِلَك َمُعوَنةٌ ِللْفََرسِ َعلَى الَْجْريِ ] الرَُّجلُ[الرَُّجلُ  َوُهَو أَنْ َيْتَبَع ُه َوَيْزُجَرُه َوُيْجِلَب َعلَْي فََرَسُه فََيْركَد َخلْفَ
إِلَى الِْمَياِه فََيْجِلَب أَغَْناَم فَُنهَِي َعْن ذَِلَك َوالَْوْجُه اآلَخُر ِفي الصََّدقَِة أَنْ َيقَْدَم الُْمَصدُِّق فََيْنزِلَ َمْوِضًعا ، ثُمَّ ُيْرِسلَ 
نَِيِتهِْم فَُيْصِدقُُهْم َوأَمَّا الَْجَنُب ِتلَْك الِْمَياِه َعلَْيِه فَُيْصِدقَُها ُهَناَك فَُنهَِي َعْن ذَِلَك َولَِكْن َيقَْدُم َعلَْيهِْم َعلَى ِمَياِههِْم َوبِأَفْ

ي َساَبَق َعلَْيِه فََرًسا ُعْرًيا لَْيَس َعلَْيِه أََحٌد فَإِذَا َبلَغَ قَرِيًبا ِمَن الَْغاَيِة َرِكَب فََرَسُه فَأَنْ َيْجُنَب الرَُّجلُ َخلَْف فََرِسِه الَِّذ
ِه َألنَُّه أَقَلُّ إِْعَياًء أَوَْ كَالَالَ ِمَن الَِّذي َعلَْيِه الرَّاِكُب   الُْعْرَى فََسَبَق َعلَْي

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد الْوَاِسِطيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ -٤٨٣٤ ِد ْبنِ َسِعيٍد الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ 
  عليه وسلم قَالََعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

الَ َجَنَب الَ فََرَع ِفي اِإلْسالَمِ ، َوالَ َجلََب ، َو   الَ َعِتَريةَ ، َو
  َوقَالَ الزُّْهرِيُّ َوالَْعِتَريةُ ذَْبٌح كَانَ ِلُمَضَر ِفي الَْجاِهِليَِّة

َنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ََحدَّثََنا الْقَاِضي الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَ -٤٨٣٥
 عليه وسلم َمْن ْبُن ُحَسْينٍ أَْخَبَرنا الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا

َو الَ ُيْؤِمُن أَنْ َيْسبَِق ، فَالَ َبأَْس بِِه َوَمْن أَْدَخلَ فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ َوُهَو ُيْؤِمُن أَنْ َيْسبَِق  أَْدَخلَ فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ َوُه
ُر   فَإِنَّ ذَِلَك ُهَو الِْقَما



ْعَم -٤٨٣٦ رِيُّ قَالَ َسِمْعُت َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشبِيبٍ الَْم
 -أَْو ِخالَسٍ  -َحَسنِ ُمَحمََّد ْبَن ُصْدَرانَ السَِّليِميَّ َيقُولُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْيُموٍن املََرِئي ، َحدَّثََنا َعْوٌف َعنِ الْ

ُه  عليه وسلم قَالَ ِلَعِليٍّ َيا َعِليُّ قَْد ُجِعلَْت إِلَْيَك  َشكَّ اْبُن َمْيُموٍن أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا -َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْن
 إِنِّي قَْد َجَعلُْت إِلَْيَك َما َهِذِه السُّْبقَةُ َبْيَن النَّاسِ فََخَرَج َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََدَعا ُسَراقَةَ ْبَن َماِلٍك فَقَالَ َيا ُسَراقَةُ

قَالَ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ  - سلم ِفي ُعُنِقي ِمْن َهِذِه السُّْبقَِة ِفي ُعُنِقَك فَإِذَا أََتْيَت الِْميطَانَ َجَعلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه و
  َوالِْميطَانُ ُمْرَسلَُها

ْو - ِمَن الَْغاَيِة  طَارِحٍ ِلُجلٍّ فَإِذَا لَْم ُيجِْبَك أََحدٌ  فَُصفَّ الَْخْيلَ ، ثُمَّ َناِد ثَالَثًا َهلْ ِمْن ُمْصِلحٍ ِللَْجامٍ أَْو َحاِملٍ ِلُغالَمٍ أَ
َخلِْقِه َوكَانَ َعِليٌّ  ُه َيقُْعُد ِعْنَد ُمْنَتَهى فَكَبِّْر ثَالَثًا ، ثُمَّ َخلَِّها ِعْنَد الثَّاِلثَِة ُيسِْعُد اللَُّه بَِسْبِقِه َمْن َشاَء ِمْن  َرِضَي اللَُّه َعْن

ْينِ ُجلَْينِ ُمَتقَابِلَْينِ ِعْنَد طََرِف الَْخطِّ طََرفُُه َبْيَن إِْبَهاَمْي أَْرُجِلهَِما َوَتُمرُّ الَْخْيلُ َبْيَن الرَُّجلَالَْغاَيِة َوَيُخطُّ َخطًّا ُيِقيُم َر
إِنْ َشكَكُْتَما  َوَيقُولُ لَُهَما إِذَا َخَرَج أََحُد الْفََرَسْينِ َعلَى َصاِحبِِه بِطََرِف أُذَُنْيِه أَْو أُذٍُن أَْو ِعذَارٍ فَاْجَعلُوا السُّْبقَةَ لَُه فَ

َوالَ َجلََب ، َوالَ َجَنَب ، َوالَ فَاْجَعالَ َسْبقَُهَما نِْصفَْينِ فَإِذَا قََرْنُتْم ِثْنَتْينِ فَاْجَعلُوا الَْغاَيةَ ِمْن غَاَيِة أَْصَغرِ الثِّْنَتْينِ ، 
  ِشَغاَر ِفي اِإلْسالَمِ

  َعالَىَتمَّ الِْكَتابِ بَِحْمِد اِهللا َت
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