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الطهارةكتاب
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الختانينبالتقاءالغسلوجوبباب

الغسليوجبماأبواب/جماع

الختانينبالتقاءالغسلوجوبباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-778

أبووأخبرظ.هشامحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الأنصارىالخطاببنمحمد

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبد

!بجامعالخيرأبووأخبرنا.شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوق

سعيد،بنعثمانحدثنا،(1)المحفداباذىطاهرأبوأخبرنا،الوكيلأحمد

عن،قتادةحدثناقالا:وشعبةهشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا

شعبهابينقعد"إذا:قال!يووالنبىعن،هريرةأبىعن،ع!ارأبىعن،الحسن

ابنمسلمحديثلفظ.(3)"الغسلوجبفقدبالختانالختانوألزق(2)الأربع

فقداجتهدثمالأربعشعبهابينقعدإذا":جريربنوهبيثحطوفى.إبراهيم

(1)

(2)

(3)

"المجدابادى".:م،سفى

الرجلان:وقيل.والرجلاناليدانهى:فقيل،الأربعبالشعبالمرادفىالعلماءاختلف:النووىقال

والشعب.الأربعالفرجشعبالمرادأنعياضالقاضىواختار.والشفرانالرجلان:وقيل.والفخذان

وغريب،2/701المعلمإكمالوينظر،4/04النووىبشرحمسلمصحيح.شجةواحدتها،النواحى

.(ب)شعالمحيطوالقاموس،25؟/2قتيبةلابنالحديث

ما!وابن،(788)والدارمى،(9107)أحمدطريقهومن،(28)الصلاةكتابفىنعيمأبو

به.إبراهيمبنمسلمعن(216)داودوأبو.بهوهبطريقمن(07471)أحمدوأخرجه.(061)

بهوشجةصئامطريقمن(10743)وأحمد
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الختانينبالتقاءالغسلوجوببابالطهارةكتاب

لصحيح"ا"فىالجخارئرواهجهدها"."ثم:نحيمبىأيثحطوفى."الغسلوجب
(1)ءو

جرير.بنوهبعنالمثنىبنمحمدعنمسلمورواه،نعيمابىعن

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-779

حدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،و11/82،إسحاق

رافع،أبىعن،الحسنعن،ومطرقتادةحدثنا،أبىحدثنا،هشامبنمعاذ

فق!جهدهاثمالأربعشعبهابينجلس"إذا:قالكتالنبئأن،هريرةأبىعن

!االصحيح"فىمسلمرواه.((ينزللم"وإن:مطريث!حوفى.(2)"الغسلوجب

.(3)هشامبنمعاذعنوغيرهالمثنىبنمحمدعن

الزيادةقتادةعنعروبةأبىوابنيحيىبنوهماميزيدبنأبانذكروقد

مطر:ذكرهاالتى

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسين(4)وبأأخبرنا-785

أبانحدثنا،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزيادابن

أبىعن،الحسنعن،قتادةحدثنا:قالايحيىبنوهفامالعطاريزيدابن

أجهدثمالأربعشعبهابينقعد"إذا:قالءج!النبىعن،هريرةأبىعن"رافع

.()"ينزللمأوأنزل،الغسلوجبفقدنفسه

.(.../348)ومسلم،(291)البخارى(1)

به.معاذطريقمن(1741،1781)حبانوابن.بهيعقوببنيوسفعن(824)عوانةأبوأخرجه(2)

.(348/87)مسلم(3)

.م:منسقط(4)

به.عفانعن(8574)أحمدوأخرجه.(138)الصغرىفىالمصنف(5)



الختانيتبالتقاءالغسلوجوببابالطهارةكتاب

المحمدابادىأأ(،طاهربوأحدثنا،الوكيلأحمدبنمعجاأخبرنا-781

حدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا

هريرةأبىعن،رافعأبىعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيد

."ينزللمأوأنؤل،الغسلوجب(2أالختانانالتقى"إذا:كفاللهرسولقال:قال

بنأحمدأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-782

اللهعبدبنمحمدحدثناالسلمئ،إسماعيلبنمحمدحدثنا،كامل

براهيمإإسحاقبوأأخبرنا،الحافظعلىبنأحمدبكرأبووأخبرظ.نصارىالأ

محمدموسىأبوحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا،اللهعبدابن

،حسانبنهشامحدثنا،الأنصارىاللهعبدبنمحمدحدثنا،المثنىابن

جلوساكانواأنهم،موسىأبىعن،بردةأبىعن،هلالبنحميدحدثنا

منحضرهمنفقال:حديثهفىموسىأبوزاد-الغسليوجبمافذكروا

منحضرهمنوقال.الغسلوجبالختانالختانمسإذا:المهاجرين

بالخبر.اتحماأنا:موسىأبوقال-المعنىفىاتفقاثميدفق.حتىلا:الأنصار

أستحييك.وأناشىءعنأسألكأنأريدإنى:قالثمفسلمعائشةإلىفقام

1/164،ولدتكالتى/أمكعنهسائلاكنتشىءعنتسألنىأنتستحىلا:فقالت

سقطت،الخبيرعلى:قالت؟الغسليوجبما:قلت:قالأمك.أناإنما

."المجدابادى":م،سفى(1)

الفالقينظر.الجاريةوفرجالغلامذكرمنالقطعموضع:والختانان."الختان"الختان:م،سفى(2)

.2/10والنهاية،1/354للزمخشرى



الختانينبالتقاءالغسلوجوببابالطهارةكتاب

وجبالختانالختانومسالأربعشعبهابينجلس"إذا:لمجي!الفهرسولقال

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهال!لمى.حطيثلفظ.(1)((الغسل

.الأنصارئ)2(عنالمثنى

لمأنهإلا،موسىأبىعنالمسئببنسعيدعنسعيدبنيحىرواهوقد

بنزيدبنعلئالمسئببنسعيدعنرفعهوإنما،(3)ز!النبىإلىيرفعه

ير(5):(4)ص،
أخرجهاالتىالروايهوهذه،بحديثهيحتجلازيدبنوعلئ.جدعان

.مسندةصحيحةرواية""الصحيحفىمسلم

بكروأبوإسحاقأبىابنزكريابووأالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-783

محمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابن

نصر،بنبحروحذثناقال:وهب.ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدابن

أبىعن،وغيرهالقرشئالفهعبدبنعياضأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال

زوجعائشةعن،كلثومأثمأخبرتنى:قالالفهعبدبنجابرعن،المكىالربير

هل،(6)يكسلثمأهلهيجامعالزجلعن!زالنبئسألرجلاأن،جم!النبى

(1

(3

بنمحمدطريقمن(1831)حبانابنوأخرجه،(227)خزيمةوابن،(552)المعرفةفىالمصنف(

به.الفهعبد

.(88/349)مسلم(

به.يحصطريقمن(954)الرزاقوعبد،1/46مالكأخرجه(

موسى.أبىذكربدونزيدبنعلىطريقمن(091)والترمذى،(06242)أحمدأخرجه(

.(27)حديثعقبتقدم(

عنضعفإذاجماعهفىالرجلأكسل:يقالفتحها،ويجوزالياءبضمضبطناه:النووىقال(

.38/4النووىثرحمسلمصحيح.أفصحوالأول،أيضاوكسل،الإنزال



الختانينبالتقاءالغسلوجوببابةلطهارا!كتا

أنافىلكلأفعل"إنى:!هالفهرسولفقال،جالسةوعائشةغسل؟من(1)عليه

ابنعنسعيدبنهارونعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)((نغتسلثموهذه

(3)

وهب.

بنمحمدبنإسحاقالفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-784

أخبرناظأ82/11،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاال!وسئيوسف

حذثنى:قالالأوزاعىسمعت:قالأبىأخبركأ،مزيدبنالوليدبنالعباس

عنسئلتأنها،عائشةعن،أبيهعنمحمد،بنالقاسمبنالرحمنعبد

فاغتسلنا!الفهورسولأنافعلته:فقالتالماءينزلولاأهلهيجامعالرجل

،(4)

جصعا.منه

أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناالذىالحديثماوأ-785

بنيحيىحدثنامسدد،حدثنا،المثنىأبوحدثنا،الفقيهإسحاقابنبكر

:قالأيوبأبوأخبركأ:قالأبىأخبرنى:قالعروةبنهشامعنسعيد،

.ينزلفلمالمرأةالرجلجامعإذااللهرسوليا:قالأنهكعببنأبىأخبرك!

الصحيح""فىالبخارىرواه.()"ويصلىيتوضأثممنهالمرأةمسما"يغسل:قال

س،م:"عليهما".ىف(1)

به.وهبابنطريقمن(9126)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

.(035/89)مسلم(3)

والترمذى،(25281)أحمدوأخرجه.67صالشافعىعلىأخطأمنخطأبيانفىالمصنف(4)

(1761،1851)حبانوابن،(196،9127)الكبرىفىوالنسائى،(608)ماجهوابن،(081)

.(94)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالأوزاعىطريقمن

به.يحيىطريقمن(1169)حبانوابن،(21087)أحمدأخرجه(5)



الختانينبالتقاءالغسلوجوببابالطهارةكتاب

.(1)هشامعنأخرأوجهمنمسلمورواهمسدد،عن

حدثنا،المحمداباذىطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-786

علىبنأحمدبكرأبووأخبرظ.الوارثعبدبنالضمدعبدحدثنا،قلابةأبو

خزيمة،بنإسحاقبنمحمدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،الحافظ

،الوارثعبدبنالضمدعبدحدثنا،البسطامئعيسىبنالحسينحدثنا

أباأنكثير،أبىبنيحيىحذثنى،المعفمالحسينحذثنى،أبىحدثنى

أنه،حدثهالجهنئخالدبنزيدأن،حدثهيساربنعطاءأن،حدثهسلمة

ثم.غسلعليهليس:فقال،ينزلفلايجامعالزجلعنعفانبنعثمانسأل

طالبأبىبنعلئذلكبعدفسألت:قال!م.الفهرسولمنسمعته:قال

قال2).ذلكمثلفقالواكعببنوأبئالفهعبيدبنوطلحةالعوامبنوالربير

مثلفقالالأنصارئأيوبأباسألأنه،الزبيربنعروةوحدثنى:سلمةأبو

حديثه:فىقلابةأبووقالالبسطامى.حديثلفظ.(3)رحمجالنبىعن(2ذلك

رواه.أيوبأبىعنعروةحديثولاأبئايذكرولمالطهور.إلامنهليس

51وروسعيد،بنالوارثعبدعنمعمرأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

يذ!لمأنهإلا،الضمدعبدعنوغيرهالضمدعبدبنالوارثعبدعنمسلم

.(346/84)ومسلم،(293)البخارى(1)

الاتى.المصنفكلامويقتضيه،خزيمةابنصحيحمنوالمئتالشخ.:منسقط(2-2)

الصمدعبدطريقمن(448)أحمدوأخرجه.(1172)حبانابنوعه،(224)خزيمةابن(3)



الطهارةكتاب

.(1)هعمومنعلىقول

الختاثينبالتقاءالقسلوجوبباب

165/1المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا/-787

أحمدأخبرناالشيباك!،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،

أبوشيبانأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،غرزةأبىبنحازمابن

،أخبرهيساربنعطاءأن،سلمةأبىعنكثير،أبىبنيحيىعن،معاوية

قلت::قالعفانبنعثمانسألأنه،أخبرهالجهنئخالدبنزيدأن

يتوضمأكمايتوضمأ:عثمانقاليمن؟ولمامرأتهيجامعالرجلأرأيت

ذلكعنفسألت!و.اللهرسولمنسمعهأنهوذكر.ذكرهويغسلللصلاة

فأمروه،اللهعبيدبنوطلحةالعوامبنوالزبيرطالبأبىبنعلى

عنحفصبنسعيد)3(عن"الصحيح"فىالبخارئأخرجه.2بذلك

.(4)بعكبنأبىفيهموذكر،شيبان

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووأخبرنا-788

عن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

علىمر!حواللهرسولأنسعيد،أبىعن،صمالحأبىذكوانعن،الحكم

وأبى.وطلحةوالزبيرعلىسؤالذكربدون(347/86)ومسلم،(292)البخارى(1)

به.سيبانطريقمن(458)وأحمدبه.اللهعبيدعن(970)سيةأبىابنأخرجه(2)

القابسىروايةفىأنهحجرابننبهوقد"سعد"،:البخارىصحيهحوفى"سعيد"،:النسخفىكذا(3)

"سعيد".:للبخارى

.(179)البخارى(4)

-11-



الختانينبالتقاءالغسلوجوببابالطهارةكتاب

أعجلناك"."لثا:فقال،يقطرورأسهفخرج،إليهفأرسل،الأنصارمنرجل

فلاأقحطت)1(أوأعجلت"إذا:ع!ح!اللهرسولفقال.الفهرسوليانعم:قال

إسحاقعن""الصحيحفىالبخارىأخرجهالوضوء")2(.وعليك،عليكغسل

غندرعنوغيرهبكرأبىعنمسلموأخرجه،شعبةعنشميلبنالنضرعن

(3)ريو
شعبه.عن

.)4(،ووصسير
نسخهعلىيدلوالذى،ذكرهاقذمناالتىبالأخبارمنسوخحكمفهدا

شاذانبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنعلىأبوأخبرنا،و789-83/11

محمدبنالعئاسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرنا،أصلهمنببغداد

نأ،الرهرئعن،الأيلىيزيدبنيونسعن،عمربنعثمانحدثنا،الدورى

منالماء:يفتونكانوا،الخدرئسعيدوأبوأئوببوأفيهمنصارالأمنرجالا

وابنلعمرذلكذكرفلضا.غسلينزلفلمامرأتهأتىمنعلىليسوأنه،الماء

الخسل.وجبفقدالختانالختانجاوزإذا:وقالواذلكأنكرواوعائشةعمر

عشرةخمسابنوهوزمانهفىلمج!النبئأدركقدوكان،سعدبنسهلفقال

.4/17النهايةيمطروا.لمإذا،الناسأقحط:منوهو،ينزلولمقر:أقحط(1)

سعبةطريقمن(606)ماجهوابن،(11162،11207)أحمدوأخرجه.(2299)الطيالسى(2)

.(345/83)ومسلم،(180)البخارى(3)

.(785)حديثآولفىالمتقدم"وآما...":لقولهجواب(4)

-12-



الختانينبالتقاءالغسلوجوبلابالطهاوةكتاب

رخصةالماء،منالماء:كانتالتىالفتياأنكعببنأبئحدتنى:سنة

.(1)بالغسلأمرثم،الاسلامأولفىجمي!اللهرسولأرخصها

بنالحسيناللهعبدوأبوبنيسابورالروذبارىعلىأبووأخبرنا-579

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينوأبوالغرالبرهانبن2عمر

حدثنا:قالواببغدادالسكرىالجتارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدوأبو

بنالفهعبدحدثنا،عوفةبنالحسنحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

سعدبنسهلعن،الرهرىعن،الأيلىيزيدبنيونسعن،المبارك

رخصةالماءمنالماءفىالفتياكانتإنما:قالكعببنأبىعن،الساعدئ

.عنها)3(نهىثم،الاسلامأولفى

بعضعنسمعهإنما،سهلمنالزهرىيسمعهلمالحديثوهذا

سهل:عتأصحابه

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-179

ابنيعنىعمروأخبرنى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،

سعدبنسهلأن،أرضىمنبعضحدثنى:قالشهابابنعن،الحارث

ذلكجعلإنماجم!يهمالفهرسولأن،أخبرهكعببنأبىأن،أخبرهال!اعدى

من(522)خزيمةوابن،مهبتما(91)الجارودوابن،(960)ماجهوابن،(00112)أحمدأخرجه(1)

.(493)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.عمربنعثمانطريق

.(422)حديثفىترجمتهوتقدمت"عمرو".:سفى(2)

والترمذى،(10121،02121)وأحمد.بهعلىابىعن(769)الخلاياتفىالمصنفأخرجه(3)

.(96)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالمباركابنطريقمن(225)خزيمةوابن،(011)
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166/1

الختانينبالتقاءالغسلوجوببابالطهارةكتاب

عنونهىبالغسلأمرنا)1(ثم،الثيابلقفةالإسلامأؤلفىللناسرخصة

سعد:بنسهلعنصحيحموصولاخربإسنادرؤيناهوقد.2وذء

المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا)3(/-792

،هارونبنموسىحدثنازياد،بنمحمدبنأحمدسهلأبوحدثنا،ببغداد

أبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح((4)الجمالمهرانبنمحمدحدثنا

مبشرحدثنا،الرازىمهرانبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكر

:قالسعدبنسهلعن،حازمأبىعن،غ!انأبىبنمحمدعن،الحلبئ

كانتالماء،منالماءأنيفتونكانواالتىالفتياأن،كعببنأبىحدثنى

.(بعد)بالاغتسالأمرثم،الإسلامبدءفىكحوالفهرسولرخصهارخصة

بعد.بالاغتسالأمرناثم:هارونبنموسىحديثوفى

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبووأخبرنا-793

حدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

مولىكعببنالقهعبدعن،سعيدبنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيربنيحيى

الرجلعنثابتبنزيدسألالأنصارئلبيدبنمحمودأن،عفانبنعثمان

"امر".:م،سفى(1)

طريقمن(50112)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(622)بعدخزيمةابنوأخرجه.(412)داودأبو(2)

.(198)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهعمرو

"وأخبرنالا.:م،سفى(3)

.26/519الكمالتهذيبوينظر.""الحمال:سفى(4)

من(1791)حبانابنواخرجه.(152)داودوأبو،بهالحسنأبىعن(137)الصغرىفىالمصنف(5)

.(199)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.مهرانبنمحمدطريق
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الختانينبالتقاءالغس!وجوببابالطهارةكتاب

نإ:لبيدبنمحمودلهفقال.يغتسل:زيدفقال.ينزلفلايكسلثمأهلهيصيب

ذلكعننزعأبياإن:ثابتبنزيدلهفقال.الغسليرىلاكانكعببنأبئ

.(1)يموتأنقبل

ظأ83/11أنهعلىيدلعنهنزوعهثمالماء.منالماء:كعببنأبىقول

وعلئعفانبنعثمانوكذلك،نسخهمابعدقال!راللهرسولأنلهأثبت

وغيرهما.طالبأبىابن

محمدحدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،العدلأحمدأبوأخبرنا-479

بنسعيدعن،شهابابنعن،مالكحدثنابكيو،ابنحدثنا،إبراهيمابن

كانوا!والنبىزوجوعائشةعفانبنوعثمانالخطاببنعمرأن،المسيب

.(2)الغسلوجبفقدالختانالختانمسإذا:يقولون

علياأن،بيهأعن،جعفرعن،الذراوردىوحدثنى:بكيوابنقال-795

.(3)الغسلأوجبالحذأوجبما:يقولكان

النضر)4(أبىعن،مالكحدثنابكيو،ابنحدثنا:قالوبإسناده-796

عائشةسألت:قالأنهالرحمنعبدبنسلمةأبىعن،القهعبيدبنعمرمولى

سلمة؟أبايامثلكماأتدرى:فقالت؟الغسليوجبمار!ثنها:المؤمنينأم

الختانجاوزإذا،(معها)فيصرختصرخالديكةيسمعالفزوجمثلمثلك

به.بكيرابنطريقمن(247)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.47/1مالك(1)

به.إبراهيمبنمحمدطريقمن(260)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.45/1،46مالك(2)

.بنحوهبهجعفرأبىعن(946)شيبةأبىوابن،(942،943،955)الرزاقعبدأخرجه(3)

المهملة.بالصاد"الخصر":الأصلفى(4)

=الجماعحديبلغأنوقبلالصبازمانفىكانسلمةأباأنأحدهما،معنيينيحتمل:الباجىقال(5)
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الطهارةكتاب

.(1)الغسلوجبفقدالختان

الختانينبالتقاءالغسلوجوبباب

محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-797

اللهعبيدعن،(2)ريمنابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الصفار

الختانخالفإذا:يقول!كانأنهر!تهماعمرابنعن،نافععنعمر،ابن

.(3)الغسلوجبالختان

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-798

بن(4)الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

سألت:قال!سيرينابنعن،وهشامالحذاءخالدعن،سفيانعن،حفص

.()والخلاطالدفق:قال؟الغسليوجبما:.عبيدة

عن،علقمةعن،الشعبىعن،جابرعن،سفيانعن،وبإسناده-799

يسمعالذىكالفزوجغيرهمنبالسماعإلايعرفهالاوهوفيهاويتكلمالجماعمسائلعنيسأل-

لمصبثاكانسلمةاباأنوالثانىالحد.ذلكيبلغلموإنمعهافيصرخالصراخحدبلغتالتىالديكة

معهم.فيتكلمالعلمفىيتكلمونوالكهولالرجاليسمعكانأنهإلاالعلمفىالكلاممبلغيبلغ

.96/1المنتقى

.1/60المعانىشرحفىوالطحاوى،(941)الرزاقعبدطريقهومن،1/46مالك(1)

."زهير":دفى(2)

.الختانجاوز:وفيه.بهاللهعبيدطريقمن(956)شيةأبىابنأخرجه(3)

.""الحسن:مفى(4)

لابنالحديثوغريب،1/236الأنوارمشارق.الفرجينلاختلاطالجماععنبهيكنى:الخلاط(5)

.(طل)خالمنيروالمصباح،526/2قتيبة

به.هامطريقمن(951)شيةأبىوابن،(952)الرزاقعبدأخرجهوالأثر
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المنىبخروجالغسلوجوببابالطهاوةكتاب

.(1)مثلهمسعودبناللهعبد

بنمحمدبنالفضلبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-585

بنعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،كتابهمنالخزاعئعقيل

:قالاللهعبدعن،علقمةعن،الشعبىعن،جابرعن،شعبةأخبرنا،مرزوق

الغسل.وجبفقدالختانالختانجاوزإذا

.(1)نحوهعلىعنالأعورالحارثعنالشعبىعنوبه-185

1/167المنىبخرم!الغسلوجوب/باب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-285

ابنيعنىعمروأخبرنى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،

سعيدأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،شهابابنعن،الحارث

فى!مرواه.(2)((ءاملامن"الماء:قالكج!اللهرسولأن،الخدرى

.(3)بهوابنعنسعيدبنهارونعن""الصحيح

يونسحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-385

الربغ،بنالزكينعن،زائدةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيبابن

به.جابرعنالثورىعن(938)الرزاقعبدأخرجه(1)

طريقمن(12431)وأحمد،بهوهبابنطريقمن(1681)حبانابنوأخرجه.(217)داودأبو(2)

به.عمرو

.(343/81)مسلم(3)
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منامهفىينزلالرجلبابالطهارةكتاب

المذىعنصهلى-طاللهرسولسألت:قالعلىعن،الفزارىقبيصةبنحصينعن

الماءنفحرأيتوإذا،ذكركواغسلفتوضأالمذىرأيت"إذا:فقال

.(1)"فاغتسل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-804

عمروحدثنا،مطينالكوفىسليمانبنمحمدجعفرأبوحدثنا،يعقوب

عن،بيانعن،صالحابنيعنىحسنحدثنا،الزؤاسئحمياحدثنا،الناقد

ص!لهحوالقهرسولرأىفلما،اءمذرجلاكنت:قالعلىعن،صفوان2بنحصين

.(3)"الدافقالماءمنالغسل))إنما:قالاذاكأقدالماء

منامهفىينزلالرجلباب

الحافظ،أحمدأبوأخبرنا،الحافظالعبدوئحازمأبوأخبرنا-805

حدثنا،بحزانالسلمئمعشر(و84/11أبىبنالحسينعروبةأبوأخبرنا

اللهعبيدأخيهعن،عمربناللهعبدحدثنا،خالدبنحقادحدثنا،كريبأبو

يرىالرجلعنلمجصاللهرسولسئل:قالتعائشةعن،القاسمعن،عمرابن

ولماحتلمأنهرأىوإن.""يغتسل:قال،احتلامايذكرولاالبللالمنامفى

.(4)"عليهغسلفلا":رالأير

زاندةطريقمن(2011)حبانوابن،(941)والنسانى،(2801)أحمدوأخرجه.(138)الطالسى(1)

الطالسى.تحقيقوينظر.صحيح.(814)برقموصيأتىبه.

.517/6الكمالتهذيبوينظر"أبى!.:د،بفى(2)

به.حميدطريقمن(362)يعلىأبوأخرجه(3)

.(811)فىتخريجهوسياتى،بهكريبأبىعن(4694)يعلىأبوأخرجه(4)
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الرجليرىمامنامهافىترىالمرأةبابالطهاوةكتاب

الرجليرىمامنامهافىترىالمرأةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-856

يوسف،بناللهعبدحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

الخوارزمى)1(غالببنمحمدبنأحمدبكرأبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا

النيسابورى،حمدانابنيعنىأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثناببغداد،

عن،أنسبنمالكحدثنى،أويسأبىابنأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا

زوجسلمةأئمعن،سلمةأمبنتزينبعن،أبيهعن،عروةبنهشام

إلىالأنصارىطلحةأبىامرأةسليمأئمجاءت:قالتأنهاه!ي!النبى

168/1علىهل،الحقمنيستحيىلاالفهإناللهرسوليا:فقالتو!/القهرسول

حديثلفظ.(2)"ءاملارأتاذا"نعم:فقال؟احتلمتهىإذاغسلمنالمرأة

يوسفبنالفهعبدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه،أويسأبىابن

.(3)أويسأبىبنوإسماعيل

:عروةبنهشامعنأخرأوجهمنمسلموأحرجه

بنالفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنامامنها-857

الفقيه،العلامةالإمام،الافعىالخوارزمىالبرقانىبكرأبوغالببنأحمدبنمحمدبنأحمد(1)

فىيرلم،فهفامتثبتامتقئا،ورعاثقةكان:الخطيبقال،والمحدثينالفقهاءشيخ،الثبتالحاقظ

،17/464النبلاءأعلاموسير،373/4بغدادتاريخينظر.(ـه425)سنةتوفى.منهأثبتشيوخنا

.47/4للشكىالافعيةوطبقات

،(235)خزيمةابنطريقهومن،1/51،52ومالك،بهالحاكمعن(142)الصغرىفىالمصنف(2)

.(1165،1167)حبانوابن

.(282،6121)البخارى(3)
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الرجليرىمامنامهافيترىالمرأةبابالطهارةكتاب

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،الكعبئمحمد

فضحت:لهافقلت:وزاد،ومعناهبإسنادهفذكره.عروةبنهشامعن،وكيع

يشبهها(2)مبف،(1)يمينك"تربت:كيهيهالنبئفقال؟المرأةتحتلموهلالنساء!

.هشامقالكذا.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمرواه.(3)"نذإولدها

عائشة:عنعروةعن:فقالالزهرئوخالفه

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-858

خدثنابكير،ابنيعنىيحيىحدثنا،شريكابنيعنىعبيدأخبرناالضفار،

النبىزوجعائشةعن،الربيربنعروةعن،شهابابنعن،عقيلعن،الليث

!صاللهرسولإلىذهبتطلحةأبى(بنى)أمسليمأمأن،حذثتهأنها،صم!

فىترىالمرأةأرأيت،الحقمنيستحيىلاالقهإن،اللهرسوليا:فقالت

أترى،لكأف:عائشةقالت"نعم".:قالأتغتسل؟،الرجليرىماالنوم

يكونأينفمن،يداك"تربت:فقالجمحههالفهرلصولإليهافالتفت؟ذلكالمرأة

عنالليثبنشعيببنالملكعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(6)"؟الشبه

(1

(2

(3

(5

(6

ولكن،افتقرت:أصلهاكلمةأنهامعناهفىالمحققونعليهالذىالأقوىوالأصح:النووىقال

.3/221النووىثرحمسلمصحيحالأصلى.معناهاحقيقةقاصدةغيراستعمالهاعتادتالعرب

.أين""فمن:سفى

(235)خزيمةوابن،(13662)أحمدوأخرجه.(006)ماجهابنطريقهومن،(883)شيبةأبىابن

به.وكغطريقمن

.(.../313)مسلم

."بنت":م،سفى

به.الليثطريقمن(841)عوانةوأبو،(790)الدارمىأخرجه



الطهارةكتاب

(1)هدجعنأبيه

الرجليرىمامنامهافىترىالمرأةباب

الزهرى)2(.عنالزهرىأخىوابنوالزبيدىيزيدبنيونسرواهوكذلك

مالكعنرواهالوزيرأبىابنأنإلا،(3)الرواياتأكثرفىعنهمالئروأرسله

.(4)كذلكفأسنده

الزهرى:روايةنحوعروةعنالحجبئمسافعورواه

الأصم،العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرناه-985

زائدةبىأبنيحيىحدثنا،خليلبنإسماعيلحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا-

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(

،زائدةأبىابنحدثنا،كريبأبوأخبرنا،محمدبنالفهعبدحدثنا(ظ11/84

عن،الزبيربنعروةعن،الفهعبدبنمسافععن،شيبةبنمصعبعن،بيهأعن

بصرتأأواحتلمتاإذةلمرأاتغتسلهل،لفهارسوليا:لتقاةمرأاأن،عائشة

ع!يه!:الفهرسولفقال.يداكتربت:عائشةلهافقالت"نعم".:فقالالماء؟

الولدأشبهالرجلماءماؤهاعلاإذاذلك؟قبلمنإلاالشبهيكونوهل"فىعيها،

فىمسلمرواه.()"أعمامهالولدأشبهماءهاالرجلماءعلاوإذا،أخواله

.(314))1(مسلم

أخىابنورواية.(196)النسائىأخرجهاالزبيدىورواية.(237)داودأبواخرجهايون!رواية(2)

.14/133العللفىوالدارقطنى،(237)عقبداودأبوذكرهاالزهرى

.14/134،135الدارقطنىعللوينظر.1/51مالك(3)

به.الوزيرأبىابنطريقمن5/150التمهدفىالبرعبدابنأخرجه(4)

به.زاندةأبىأبنطريقمن(02461)أحمداخرجه(5)
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الرجليرىمامنامهافىترىالمرأةبابالطهارةكتاب

.(1)زائدةأبىبنزكريابنيحيىعنوغيرهكريبأبىعن""الصحيح

،يعقوببنمحمد(2الفهعبد2)أبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا-081

قالوا:محمدبنوحصينسهلبنوأحمدالهلالىالحسنبنعلئحدثنا

عن،الأشجعئمالكأبوحدثنا،عمربنصالححدثنا،رشيل!بنداودأخبرنا

مامنامهافى3)ترىالمرأةعنجم!القهرسولامرأةسألت:قالمالكبنأنس

فلتغتسل")4(.الرجلمنيكونمامنهاكمان"إذا:فقال،المنامفىالرجل3يرى

.(رشيد)بنداودعنمسلمرواه

أبؤحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-181

العمرى،اللهعبدحدثنا،الخياطخالدبنحفادحدثنا،قتيبةحدثناداود،

الزجلعن!رالفهرسول!سئل:قالتعائشةعن،القاسمعن،اللهعبيدعن

احتلمقدأنيرىالرجلوعن"يغتسل".:قال،احتلامايذكرولاالبلليجد

ذلك،ترىفالمرأة:سليمأمفقالت."!جلغسل"لا:قال،البلليجدولا

.(6)"الزجالشقائقالنساءإنما"نعم،:قالغسل؟أعليها

.(413/33)مسلم(1)

لا.العباس":سفى(2-2)

.رأى""ما:سفى(3-3)

به.داودطريقمن(833)عوانةأبوأخرجه(4)

.(312)مسلم(5)

حمادطريقمن(216)ماجهوابن،(131)والترمذى،(95162)أحمدوأخرجه.(236)داودأبو(6)

فىالألبانىوقال.حفظهقبلمنسعيدبنيحىضعفهعمربنالفهعبد:الترمذىوقال.بنحوهبه

.(580)برقموتقدم"ترى"المرأة:سليمأمقولإلا،حسن:(216)داودأبىصحيح
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...المرأةوماءالرجلماءصفةبابالطهارةكتاب

الغسليوجبان(1)اللذينالمرأةوماءالرجا!ماءصفة/باب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-812

بنسعيدأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

عمرانحدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(عروبةأبى

الوليدبنالعباسحدثنا:قالاالوهابعبدبنالنضربنوأحمدموسىابن

مالكبنأنسأن،قتادةعنسعيد،حدثنازرب(،بنيزيدحدئنا،النرسئ

فىترىالمرأةعن!س!ك!اللهرسولسألتأنها،حدثتسليمأمأن،حذئهم

المرأةذلكرأت"إذا:!ج!ك!ادرسولفقال،منامهفىالرجليرىمامنامها

فقالهذا؟يكونوهل(3)كلذمنواستحييت:(2)سليمأمفقالتفلتغتسل".

المرأةوماء،أبيضغليظالرجلماءإن؟الشبهيكونأين"فمن:لمج!اللهرسول

51رو.العباسحديثلفظ.(4)"الشبهمنهيكونسبقأوعلاأئهمافمنأصفر،رقيق

.1/58عقيهلابنشرحينظر.فيهلغةوجراونصبارفعاالمثنىالألفوإلزإم."اللذان":د،ب،سفى(1)

فقالت:"قوله:التاليةمسلمروايةعلىتعليقاالنووىقال.""سلمة:والنسائى،احمدومسند،مفى(2)

فىهكذاانهالغسانىعلىأبوالحافظوذكر،الأصولفىهوهكذا."ذلكمنواستحييت:سليمام

ما):شىطرقمنوالمحفوظ.(سلمةأمفقالت):فجعلالنسخبعضفىغثروأنه،النسخاكئر

فىسلمةامعليهاوالرادةسليمامهىالسائلةلأن؟الصوابهووهذا:عياضالقاضقال،(سلمة

وإن،عليهاأنكرتاجميعاسلمةوأمعائشةأنويحتمل،المتقدمالحديثفىوعائشة،الحديثهذا

النووىبثرحمسلمصحيح."أعلموالله.عائشةلاسلمةامهناالصحيح:يقولونالحديثاهلكان

.2/81المعلمإكمالوينظر،3/222

.""قالت:مفىبعده(3)

(1846)حبانوابن،(9"76)الكبرىفىوالنسائى.بههارونبنيزيدعن(22221)أحمداخرجه(4)

به.زريعبنيزيدطريقمن
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...المرأةوماءالرجلماءصفةبابالطهارةكتاب

.النرسى)1(الوليدبنالعباسعن""الصحيحفىمسلم

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-813

الهيثمبنالكريمعبديحىأبوحدثنا،القطانزيادابنسهلأبوأخبرنا

عن،سلامبنمعاويةحدثنا،نافعبنالزبيعتوبةأبوأخبرنا،الديرعاقوئمط

ثوبانأن،الزحبىأسماءأبوحدثنى:قالسلآمأباسمعائه،سلامبنزيد

منحبردجاءلمجفالفهرسول(و11/85عندقاشماكنت:قاللمجفالقهرسولمولى

يصرعكاددفعةفدفعته:قالمحمد.ياعليكال!لام:فقالاليهود،أحبار

قال؟اللهرسوليا:تقولألا:فقلتدفعتنى؟لم:اليهودئفقالمنها،

"إنلمج!:الفهرسولفقال.أهلهبهسقاهالذىباسمهندعوهإنما:اليهودئ

!الشىء.عنأسأ!كجئت:ا!الو!ى!المحمد".أهلىبهلم!مانىالذىاسمى

وركترأ!نئ.أسمع:قالحذشك؟".إنشىء"اينفعك:ع!يه!الفهرسول

يومالناسيكونأين:اليهودىفقال"دل".:قالثممعهبعوبج!عالفهرسول

الطلمةفى"هم:جم!اللهرسولفقال؟والسماواتالأرضغيرالأرضتبذل

قال."المهاجرين"فقراء:قالتجإجارالناسأؤلفمن:قالالجسر".دون

."(3)النونكبد"زيادة:قال؟الجنةيدخلونحينتحفتهم)2(فما:اليهودئ

منيماكلكانالذىالجنةثورلهم"ينحر:قالإثرها؟علىغذاؤهمفما:قال

.(311))1(مسلم

والمصباح،3/227النووىبشرحمسلمصحيح.ويلاطفبهويخصالرجلإلىيهدىما:التحفة(2)

.(ف!)ت23/25والتا!،(ف!)تلمنيرا

بشرحمسلمصحيحاطيبها.وهوالكبد،طرفالكبد:وزيادة،نينانوجمعه،الحوت:النون(3)

.8/396الجنوينظر،3/227النووى
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الغسليوجبانلاوالودىالمذىبابالطهارةكتاب

:فقالسلسبيلا".تسمىفيهاعينن"من:قال؟عليهشرابهمفما:قالأطرافها".

نبىإلاالأرضأهلمنأحديعلمهلاشىءعنأسألكوجئت:قال.صدقت

جئت:قال.بأذنئأسمع:قالحذثتك؟".إن"أينفعك:قال.رجلانأورجلأو

علاا!!فأصفر،المرأةوماءأبيفىالزجل"ماء:ع!ي!النبئفقالالولد.عنأسألك

آنثاالرجلمنئالمرأةمنئعلاوإذا،تعالىالفهبإذنأذكراالمرأةمنئالزجلمنى

سألنى"لقد:!ي!جملالنبئفقالانصرفثم.لنبئوإفكصدقت:!مال."اللهبإذن

فىمسلمرواه.(2)"هباللهأتانىحتىعلثممنهبشىءلىوماسألنى)1(الذىعنهذا

.(3)توبةأبىعنالحلواك!علىبنالحسنعن""الصحيح

الغسلىيوجبانلاوالودىالمذىبابئ:

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-481

عن،الزبيعبنالركينعن،الحذاءحميدبنعبيدةحدثنا،قتيبةحدثناداود،

حتىأغتسلفجعلتمذاء،رجلاكنت:قالعلىعن،قبيصةبنحصين

لمجص%:الفهرسولفقال،لهذكرأولمج!للنبىذلكفذكرت:قال.ظهرىتشفق

الماءنضحتفإذا،للصلاةوضوءكوتوضأذكركفاغسلالمذىرأيتإذا،تفعل"لا

.فاكتسل")4(

مسلم.صحيحفىكذلكوهى"عنهإ،:مفىبعده(1)

به.معاويةطريقمن(0739)البهرىفىوالنسائى،بهتربةأبىطريقمن(232)خزيمةابنأخرجه(2)

.(315/34)مسلم(3)

به.قتيبةعن(193)النسائىوأخرجه.!أنضحت:منبدلا!)فضخت:وفيه،(206)داودابر(4)

.(803)برقموتقدم،بهعبيدةطريقمن(0711)حبانوابن،(2")خزيمةوابن،(868)وأحمد

.(190)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححه
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احتلامايذكرولامنئاثوبهفىيجدالرجلبابالطهارةكتاب

بنإسحاقبنأحمدأخبرنا،العزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا-581

حدثنا،يحيىبنخلأدحدثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا،الهروئالبغدادئشيبان

:يقولعباسابنسمعت:قالالرحمنعبدأبىزرعةعن،مغولبنمالك

/الودىوأفا،الغسلمنهالذىفهوالمنئأفا؟والودىوالمذىالمنئ170/1

.للضلاة)1(وضوءكوتوضأمذاكيركأوذكركاغسل:فقالوالمذى

.(2)بنحوهالمذىفىعمربناللهوعبدالخطاببنعمرعنورؤينا

احتلامايذكرولامنتاثوبهفىيجدالرجلباب

حدثناةقالاالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكريابوأأخبرنا-681

الحكم،عبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنمحمدبنالقهعبدأحمدأبووأخبرظ.وغيرهمالكعن،وهبابنأخبرنا

بنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوحدثنا،العدلالحسن

عن،عروةبنهشامعن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،العبدئإبراهيم

إلىالخطاببنعمرمعخرجت:قالالهالضلتبنزييدعن،أبيه

أراخ!ماوالقه:فقال،يغتسلولموصلىاحتلمقدهوفإذافنظر،(3)الجرف

وغسلفاغتسل.اغتسلتوماوصقيت،شعرتوما،ظ11/85احتلمتقدإلا

.(569)فىعباسابنعنأخر!طريقمنتخريجهتقدم(1)

.136/1المنذرلابنوالأوسط،1/41الموطأينظر(2)

فىالواردةالجغرافيةالمعالم.الشمسمغيبسلعجبلمنير!المدينةغربىمكان:الجرف(3)

.377/1استعجممامعجموينظر.28أصالنبويةالشرة
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طهرتإذاتغتسلالحائضبابالطهارةكتاب

الضمحىارتفاعبعدصلىثم،وأقاموأذن،يرلمماونضحثوبهفىرأىما

بكير.ابنلفظمتمكنا)1(.

حدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجاخ!أحمدأبووأخبرنا-781

عنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

أرضهإلىغداثمبالناسالصبحصلىالخطاببنعمرأن،يساربنسليمان

.العروقلانتالودكأصبنالماإنا:فقال!احتلاماثوبهفىفوجد،بالجرف

.(2لصلاتهوعاد2)الاحتلاممنثوبهفىرأىماوغسلفاغتسل

طهرتإذاتغتسلالحائضبابئ:

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-818

ابنأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

نأ،عائشةعن،الرحمنعبدبنتوعمرةعروةعن،الزهرىعن،ذئبأبى

بنالرحمنعبدامرأةوكانت-سنينسبعاستحيضتجحشبنتحبيبةأم

بالحيضة،وليستعرقهو))إنما:فقالذلكعن!ك!يه!اللهرسولفسألت-عوف

"كتابفىمخرج.(3)صلاةكلعندتغتسلفكانتوملى".ظغ!تسلى

بنعمروحديثمن"مسلم"كتابوفى،ذئبأبىابنحديثمن"البخارى

.(3644)الرزاقوعبد،37/1الشافعىطريقهومن.1/49مالك(1)

."الصلاة"وأعاد:م،سفى(2-2)

.37/1،38الشافعىطريقهومن.4!/أالموطافىوالالر

به.ذثبأبىابنطريقمن(291)داودوابو.بههارونبنيزيدعن(25095)أحمدأخرجه(3)
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171/1

فيغتسليسلمالكافربابالطهارةكتاب

.عنهما)1(الزهرىعنالحارث

بنمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظالقهعبدأبووأخبرنا-819

بنالعتاسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالسوسئيوسف

حدثنى،الرهرىحذثنى،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرنىمزيد،بنالوليد

زوجعائشةأن،زرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنستوعمرةالربيربنعروة

بنالرحمنعبدتحتوهى-جحشبنتحبيبةأماستحيضت:قالتجم!النبى

!ر:للهارسوللهافقالجم!اللهرسوللىإذلكواشتكت،سنينسبع-عوف

أدبرتوإذا،الصلاةفدعىالحيف!ةأقبلتفإذا،عرقهوإنمابالحيضة،ليست"إنها

لأختهامركن)2(فىتقعدحبيبةأتموكانت:عائشةلتظ.((ىفصثمفماغتسلى

.الماء)3(لتعلوالذمحمرةإنحتى،جحشبنتزينب

أحديذكرهلمالحديثهذافى."الحيضةأقبلتإقذا:قول:الشيخظل

.الأوزاعى)4(غيرالزهرىأصحابمن

فيغتسليسل!االحافر/باب

العلوئداودبنالحسينبنمحمد(الفهعبدأبو)أخبرنا-820

.(334/64)ومسلم،(327)البخارى(1)

.4/034عبيدلأبىالحديثغريب.الثيابفيهاتغسلالتىكبير()وعاءالإجانةهى:المركن(2)

من(24538)وأحمد.بهالأوزاعىطريقمن(626)ماجهوابن،(032،402)النسائىأخرجه(3)

.(032)النسالىصحيحفىالألبانىوصححه.عمرةعنعروةعنالزهرىعنالأوزاعىطريق

.(285)عقبداودأبىسننينظر(4)

كذا.:الأصلفىعليهاوكتب،بالنسخكذا(ه-5)
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فيغتسليسلمالكافربابالطهارةكتات

سنةالحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،تعالىاللهرحمه

أحمدالأزهروأبوالذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،وثلاثمائةوعشرينخمس

ابناالفهوعبداللهعبيدأخبرنا،همامبنالرزاقعبدحدثنا:قالاالأزهرابن

النبئفكان،أسرالحنفئثمامةأن،هريرةأبىعن،المقبرئسعيدعن،عمر

وإن،!م!ا!ل!لإن:فيقول."؟ثمامةياعندك"ما:فيقولإليهيغدوو!!

أصحابوكانشئت.مامنهنعطكالمالتردوإنشاكر،علىتمنتمن

عليهفمزهذا؟بقتلنصنعما:ويقولونالفداءيحبونلمجيهماللهرسول

نأوأمرهطلحةأبى(1)حائطإلىبهوبعث،فحلهفأسلميوما!النبى

إسلامحمط"لقد:!صاالنبئفقال،ركعتينوصفىفاغتسل،يغتسل

.(2)"أخيكم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-821

الفيث،بنشعيبعلىقرئ:قالالخولانئنصربنبحرحدثنا،يعقوب

هريرةأباسمعأنه،المقبرى(و86/11سعيدأبىبنسعيدعن،أبوكأخبرك

يقالحنيفةبنىمنبرجلفجاءت،نجدقبلخيلا!مالفهرسولبعث:يقول

وذكرالمسجد.سوارىمنبساريةفربطوه،اليمامةسيد.أثال!بنثمامة:له

قريبنخلإلىفانطلق."ثمامة"أطلقوا:!ر!اللهرسولفقال:وفيهالحديث

.1/462النهاية.الحوائطوجمعهالجدار،وهوحاثطعليهكانإذاالنخيلمنالبستان:الحائط(1)

وأخرجه،(1238)حبانابنطريقهومن،(9834)الرزاقعبدو،(145)الصغرىفىالمصنف(2)

به.الذهلىيحىبنمحمدعن(253)خزيمةابن
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فيغتسليسلمالكافربابالطهارةكتاب

وأناللهإلاإلهلاأنأشهد:فقال!المسجددخلثم،فاغتسلالمسجدمن

"الصحيح"فىالبخارىأخرجه.(1)الحديثباقىوذكرالفه.رسول!محمدا

الفيث)2(.عنقتيبةعن

عندأسلميكونأنويحتمل،الشهادةقبلالغسلالروايةهذهوفى

الروايتين.بينجمعا،ال!ثئهادةفأظهرالمسجدودخلاغتسلثملمجؤ،النبى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمد)3(بنعلئالحسنابوأخبرنا-822

حدثنا،عاصمأبوحدثناالمجؤز،سهلبنالحسنحدثنىالضقار،عبيد

أتىأنه،عاصمبنقيسعن،حصينبنخليفةعنالأغر،عن،سفيان

.(4)ردسوبماءيغتسلأنعيرالنبئفأمرهفأسلمجميمالنبئ

سفيانعنمهدىبنالرحمنوعبدالقطانسعيدبنيحيىرواهوهكذا

كما:،الجزاحبنوكيعورواه.()الثورى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

وأحمدبه.شعيبطريقمن(252)خزيمةابنواخرجه.(3596)الصغرىالسننفىالمصنف

من(1239)حبانوابن،(189)والنسائى،(2679)داودوابو،(4176/59)ومسلم،(9833)

.(12965،18084)فىوسيأتىبه.ليثطريق

.(469،2422)البخارى

.)محمد،:مفى

18/338والطبرانى،2/348معجمهفىقانعابنواخرجه.5/317النبرةدلائلفىالمصنف

بنالحسنطريقمن(0572)الصحابةمحرفةوفى،7/117الأولياءحليةفىنعيموابو،(866)

به.المجوزسهل

مهدىابنورواية.(0412)حبانوابن،(552)خزيمةوابن،(188)النسائىاخرجهايحىرواية

نعرفهلاحسن:الترمذىوقال،(425)خزيمةوابن،(506)والترمذى،(11602)احمداخرجها

.(495)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه.الوجههذامنإلا
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فيغتسليسلمالكافربابالطهارةكتاب

أخبرنا:قالابشرانابنالحسينوأبوالروذبارىعلىأبوأخبرنا-823

عن،وكجحدثنانصر،بنسعدانحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

أتىعاصمبنقيسجدهأن،الحصينبنخليفةعنالأغر،عن،سفيان

51رووبمعناه.(1)ردسوبماءيغتسلأنع!ح!النبئمرهفأ،يسلمأنيريد!حمالنبئ

عاصم.بنلمحيسجذهعن:قالواأكثرهمأنإلا،وجماعة2كثيربنمحمد

:إسنادهفىفزادعقبةبنقبيصة/ورواه

بناللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضملابنالحسينأبوأخبرناه-482

،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفر

عن،حصينبنخليفةعنمنقر-بنىمولىوهو،الصباحابنوهوالأغر-عن

بماءيغتسلأنفأمره،(3)فأسلم!عالنبئأتىعاصمبنقيسجدهأن،أبيه

.وسدر)4(

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرض!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-825

.هكذافذكره.عقبةبنقبيصةحدثنا،القرشئنجدةبنمعاذ

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-826

جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدأخبرناخالد،بنمخلدحدثناداود،أبو

بين"ابيه"عنبزيادةبهوكغطريقمن(20615)وأحمد،بهوكغعن36/7سعدابناخرجه(1)

وقي!.خليهفة

.(342)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهكيربنمحمدعن(355)داودأبوأخرجه(2)

.م،س:منسقط(3)

-296/1،187/3سفيانبنيعقوب(4)
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فيغتسليسلمالكافربابالطهارةكتاب

ج!عالنبىإلىجاءائه،جدهعن،أبيهعن،كليببنعثيمعنأخبرت:قال

ا!لق.:!قولالكفر((.شعرعنكاألق:ع!ج!النبئلهفقال.أسلمتقد:فقال

الكفرشعرعنك"ألق:معهلاخرقالجميدالنبئأناخروأخبرك!:قال

.واختتن")1(

،9835)الرزاقوعبد،(356)داودوأبو،(5256)والمعرفة،(3467)الصغرىفىالمصنف(1)

فىوصأتى.(343)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(15432)أحمدوعنه(19224

(01762).
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...يديهبغسلالغسلفىالجنببدايةبابالطهارةكتاب

الجنابةمنالغسلىأبوابجماع

الإناءإدخالهماقبلىيديهبغسلالغسلفىالجنببدايةباب

إسحادتىبنأحمدبكربوأأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-827

عمرو،بنمعاويةحدثناالنضر،بنأحمدبنمحمدحدثناإملاء،الفقيه

كان!ستاللهرسولأن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،ئدةزاحدثنا

ثم،الإناءفىيدهيدخلأنقبلالإناءمنيديهفغسلبدأالجنابةمناغتسلإذا

عنالناقدعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه.للصلاةوضوئهمثلتوضا

(1)
.عمروبن،ظ86/11معاوية

الكعبئ،محمدبناللهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-828

هشامعن،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

فبدأالجنابةمناغتسل!ي!ك!اللهرسولأن،عائشةعن،أبيهعن،عروةابن

أصولبهافخلليدهأدخلثم،للصلاةوضوءهتوضأثمثلاثا،كفيهفغسل

أفاضثم،الماءرأسهعلىصبثم،البشرةاستبرأأنه(2)ئلإخئلحتىالشعر

أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهالماء)3(.جسدهسائرعلى

(4)ريص
شيبه.

.(36عقب/316)مسلم(1)

."لى،:سفى(2)

به.وكغعن(24257)أحمدوأخرجه.(690،703)شيبةأبىابن(3)

.(316/36)مسلم(4)
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بشمالهالأذىمنبهماالجنبغسلبابالطهارةكتاب

بشمالهالأذىمنبهماالجنبغسلباب

بكروأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-829

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرناقالوا:القاضىالحسنابن

بنبحروحذثنا.قمال:وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمد

أبيه،عن،بكيرابنيعنىمخرمةأخبرك،وهبابنعلىقرئ:قال،نصر

إذاكيماللهرسولكان:عائشةقالت:قالالرحمنعبدبنسلمةأبىعن

الأذىعلىالماءصمثثمفغسلها،الماءمنعليهافصستبيمينهبدأاغتسل

صبأراد)2(أظنه.(1)كلذمنفرغإذاحتى،بشمالهعنهوغسلبيمينهبهالذى

.(3)بهوابنعنالأيلىهارونعن"الصحيح"فىمسلمرواه.رأسهعلىالماء

وغسلهابعدهبالارضاليددلك/باب173/1

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-830

بنعيسىحدثنا،حجربنعلئحدثنا،المستملىعمروأبوحدثنا،يعقوب

عباسابنعن،كريبعنالجعد،أبىبنسالمعن،الأعمشعن،يونس

من(4)غسلهكيماللهلرسولأدنيت:قالتميمونةخالتىحدثتنى:قال!

،(858)عوانةوأبو.بهالحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعن(663)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(1)

به.وهبابنطريقمن(721)مستخرجهفىنجموأبو

إزادلا.:مفى(2)

.(132/43)مسلم(3)

.3/231النووىبشرحمسلمصحيحبه.يغتسلالذىالماءوهو،الغينبضمهو:النووىقال(4)
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وغسلهابعدهبالأرضاليددلكبابالطهارةكتاب

بهافأفرغالاناءفىاليمنىكفهأدخلثم،ثلاثاأومرتينكفيهفغسل،الجنابة

ثم،شديدادلكافدلكهاالأرضبشمالهضربثم،بشمالهفغسلهفرجهعلى

غسلثم،كفيهملءحفناتثلاثرأسهعلىأفرغثم،للصلاةوضوءهتوضأ

.(1)فردهبالمنديلأتيتهثمرجليهفغسل،ذلكمهمقاعنتنخىثم،جسدهسائر

.(2)رجحبنعلىعن""الصحيحفىمسلمرواه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-831

معاوية،أبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

زوجميمونةعن،عباسابنعن،كريبعن،سالمعن،الأىمشعن

يدهعلىالاناءفأفرغبدأالجنابةمناغتسلإذاجم!النبئكان:قالتهق!مجالنبى

علىبيدهضربثم،فرجهعلىثمشمالهعلىبيمينهيفرغثمثلاثا،فغسلها

رأسهعلىأفرغثم،للصلاةوضوءهتوضأثمغسلها،ثمفمسحهاالأرض

يحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)رجليهفغسلتنخىثم،جسدهوسائر

.(4)معاويةأبىعنوغيرهيحيىابن

إسحاقبنأحمد(بكر)أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-832

حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيه

به.حجربنعلىطريقمن(1190)حبانوابن،(241)خزيمةوابن،(253)النسائىأخرجه(1)

.(713/37)مسلم(2)

به.معاويةأبىطريقمن(241)خزيمةوابن،(417)والنسائى،(26798)أحمدأخرجه(3)

.(.../317)مسلم(4)

."ثنا":مفىبعده(5)
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الغسلقبلالوضوءبابالطهار!كتاب

ثم،بيدهفرجهفغسلالجنابةمناغتسل!لمجيهمالنبئأنبإسنادهفذكره.الأعمش

غسلهمنفرغفلما،للصلاةوضوءهتوضاثمغسلها،ثمالحائطبهادلت

.الحميدى)2(عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)رجليهغسل

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-833

الهمدانى،عروةعن،(3)هشيمحدثنا،شوكربنالحسنحدثنا(و11/87،داود

فىلمجيهمالفهرسول!يدأثرلأرينكمشئتملئن:عائشةقالت:قال!الشعبئحدثنا

.(4)الجنابةمنيغتسلكانحيثالحائط

الغسلقبلالوضوءباب

الله(عبد)بوأأخبرنا،المزكىإسحاقبىأابنزكريابوأأخبرنا-834

،عونبنجعفرأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

يبدأ!اللهرسول!كان:قالتر!فاعائشةأن،أبيهعن،هشامأخبرنا

بهافيخللالماءفىكفيهيدخلثم،للصلاةوضوءهيتوضأثم،يديهفيغسل

ثلاثبيدهغرفالبشرةاستبرأقدأنهإليهخيلإذاحتى،شعرهأصول!

بنبثرعن(6201)23/424الطبرانىوأخرجه.(631)والحميدى،(274)المعرفةفىالمصنف(1)

به.موسى

.(260)البخارى(2)

."هام":سفى(3)

داودأبىضعيففىالالبانىوضعفه.بهعروةطريقمن(25995)أحمدوأخرجه.(442)داودأبو(4)

(43).

.!)العباس:سفى(ه-5)
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الغسلقبلالوضوءبابةوا!طلاكتاب

حديثمن""الصحيحينفىمخرفي.(1)اغتسلثمرأسهعلىفصبهاغرفات

*وصير)2(
.عروهبنمص

يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-835

174/1بنيحيىحدثناقالا:/قتيبةبنوإسماعيلمحمدبنجعفرحدثنا،الحافظ

زعأعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبوأخبرنا،يحيى

يفرغثم،يديهفيغسليبدأالجنابةمناغتسلإذاع!ي!االلهرسولكان:قالت

الماءيأخذثم،للصلاةوضوءهيتوضأثم،فرجهفيغسلشمالهعلىبيمينه

رأسهعلىحفناستمرأقدأنهرأىإذاحتى،الشعرأصولفىأصابعهفيدخل

فىمسلئمرواه.(3)رجليهغسلثم،جسدهسائرعلىأفاضثم،حفناتثلاث

(4)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيح

أبوحفظه،صحيخغريث.رجليهغسلثم:الحديثهذاآخرفىوقوله

اللهشاءإن()للتنظيفوذلك.الثقاتهشامأصحابمنغيرهدونمعاوية

تعالى.

والدارمى.بهالوهابعبدبنمحمدعن(859)عوانةأبووأخرجه.(146)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عونبنجعفرعن(775)

.(316)ومسلم،(248)البخارى(2)

أبىعن(562)مسندهفىإسحاقوأخرجه.(773)والخلافيات،(147)الصغرىفىالمصنف(3)

به.معاوية

.(316/35)مسلم(4)

."للتنظف!:د،سفى(5)
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الوضوء...عنالقدمينغسلتاخيرفىالرخصةبابالطهارةكتاب

الوضوءعنالقدمينغسلتأخيرفىالرخصةباب

الغسلمنيفررمحتى

الفضلبنموسىبنومحمدالحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-836

حدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عن،كريبعن،سالمعن،الأعمشعن،سفيانعن،حفصبنالحسين

منيغتسلوهو!صالنبئسترت:قالتالحارثبنتميمونةعن،عباسابن

أصابه،ومافرجهفغسلشمالهعلىبيمينهصبثميديهفغسلفبدأ،الجنابة

أفاضثم،قدميهغيرللضلاةوضوءهتوضأثم،الحائطعلىبيدهضربثم

عن"الصحيح"فىالبخارىرواهفغسلهما)1(.قدميهنخىثمالماء،عليه

.الثورئ)2(سفيانعنالفريابى

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،(3)فوركابنبكرأبووأخبرنا-837

عطاءعن،سلمةبنحفادحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

كان:قالتعائشةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،ال!ائبابن

بيمينهأخذثم،يديهفغسلبدأالجنابةمناغتسلإذا!لخ!الفهرسول

واستنشقثلاثا،مضمضثم،ينقيهحتىفرجهفغسلشمالهعلىفمسب

وجسدهرأسهعلىصثثم،ثلاثاثلاثاوذراعيه،ثلاثاوجههوغسل،ثلاثا

به.الثورىطريقمن(416)النساثىأخرجه(1)

.(249))2(البخارى

.!فوركبناللهعبد"أنا:سفىبعده(3)
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البشرةإلىوايصالهبالماءالشعرأصولتخليلبابالطهارةكتاب

.(1)قدميهغسلفرغفإذاالماء،

البشرةإلىوإيصالهبالماءالشعرأصولتخليل/باب

أبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-838

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

إذاكان(ظ87/11صوواللهرسولأن،عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،مالك

يدخلثم،للصلاةيتوضأكماتوضأثم،يديهفغسلبدأالجنابةمناغتسل

غرفثلاثرأسهعلىيصبثم،شعرهأصولبهافيخللالماءفىأصابعه

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)هلكجلدهعلىالماءيفيضثم،بيديه

.(3)مالكعنيوسفبنالفهعبد

القاسمبنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-839

الفزارى،الموجهبنعمروبنمحمدلاالموخهأبوأخبرنابمرو،السيارى

عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا

وضوءهوتوضأ،يديهغسلالجنابةمناغتسلإذاج!عاللهرسولكان:قالت

بشرتهأروىقدأنهظنإذاحتى،شعرهبيدهيخللثم،(4اغتسلثم4)،للصلاة

أناأغتسلكنت:وقالت.جسدهسائرغسلثم،مراتثلاثالماءعليهأفاض

به.حمادطريقمن(24648)أحمدواخرجه.(5771)والطيالسى،(914)الصغرىفىالمصنف(1)

الطيالسى.تحقيقينظر.صحيح.بهعطاءطريقمن(1911)حبانوابن،(243)والنسائى

،(247)النساثىطريقهومن،1/44ومالك،4؟/اوالشافعى،(270)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1961)حبانوابن

.(248)البخارى(3)

.م،ب،س:فىلي!(4-4)
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البشرةإلىوايصالهبالماءالشعرأصولتخليلبابالطهارةكتاب

فىالبخارئرواهجميعا)1(.منهنغرفواحدإناءمنلمجيىالقهورسول

.(2)عبدانعن""الصحيح

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-584

عن،سلمةابنيعنىحمادحدثنا،منهالبنحخاجحدثنا،مسلمأبوأخبرنا

منيتوضأكانلمجح!الفهرسولأن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

فيتبعالأيمنرأسهشقبهايخفلثمالماء،فىاليمنىيدهيدخلثم،الجنابة

يستبرئحتىكذلكاليسرىبيدهالأيسررأسهبشقيفعلثم،الشعرأصولبها

.ثلاثا)3(رأسهعلىيصسثثم،البشرة

الحسينأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-184

حدثنا،وثلاثمائةوأربعينثلاثسنةالمقرئجعفربنعثمانبنأحمد

والففظ،الفهوعبيدوعفانحجاجحدثنا،الوزاقعلىبنمحمدجعفرأبو

نأ،زاذانعن،السائببنعطاءحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا:قاللعفان

لمجنابةمنجسدهمنشعرةموضعتركامن:قاللمجيىالنبئسمعت:قالعلئا

قال.(4)ىسأرعاديتثئمفمن:علىقالالنارإ.منوكذاكذا؟فعلالماءيصئها

.شعرهيجروكان:حديثهفىالفهعبيد

به.المباردبناللهعبدطريقمن(232،094،418)النسائىأخرجه(1)

.(272)البخارى(2)

به.حمادطريقمن(4482)يعلىوأبو،(02470)أحمدأخرجه(3)

زوائدفىأحمدبنللهاوعبد،(995)ماجهوابن،(942)داودوأبو.بهعفانعن(479)أحمدأخرجه(4)

.(9001)وسياتى(47)داودأبىضجففىالألبانىوضعفهحماد.طريقمن(1121)المسند



البشرةإلىوايصالهبالماءالشعرأصولتخليلبابالطهارةكتاب

بنالحسنحدثنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-842

علىبننصرحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنمالكحدثنا،الزاسبئوجيهبنالحارثحدثنا:قالابكرأبىبنومحمد

كل"تحت:قاللمج!النبىأن،هريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن،دينار

وججه،بنا!ارثموصولاب!فر!.(1)((رشلاوأنقواالشعرفماغسلوا،جنابةشعرة

.(2)هيفيملمواوجيهبنوالحارث

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-843

عيسىبنومحفد،الفضلبنالعئاسيعنى،الأسفاطىحدثناالفمفار،

الملك،عبدبنهشامالوليدأبوحدثنا:قالواسهلبنوالحسنالواسطئ

أئوبأبا(3)لقيت:قالفروخبنسليمانحدثنا،حيانبنقريشحدثنا

خبرعنلهفسأ!النبىلىإرجلجاء:قالطولاأظفارىفىفوجد،فحتهفصا

أظفارهيدعوهوالسماءخبرعنأحدكم"يسأل:ك!يالهاللهرسولفقالالسماء

رواههكذا،الأسفاطىلفظ.(والتفث")الجنابة(4فيهايجمع4)الطيركأظفار

داود:ابوقال.بهعلىبننصرعن(597)ماجهوابن،(061)والترمذى،(248)داودأبواخرجه(1)

غريب،حديثوجيهبنالحارثحديث:مذىالتروقال.ضعيفوهومنكرحديثهوجيهبنالحارث

.(865)فىوسيأتى.بذاكلي!ثيخوهو،حديثهمنإلانعرفهلا

،3/92والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر.البصرىمحمدأبو،الراسبىوجيهبنالحارث(2)

التهذيبوتهذيب،1/445الاعتدالوميزان،5/304الكمالوتهذيب،1/224والمجروحين

ضعيف.:145/1التقريبفىحجرابنوقال.ا62/2

.""اتيت:سوفى،ب:فىلي!(3)

فيه"."يجتمع:مفى(4-4)

-وقال.بهقريث!طريقمن(23542)وأحمد،بهسهلبنالحسنعن(0864)الطبرانىاخرجه(5)

-4ا-



الرأسعلىالماءصبفىالتكرارسنةبابةلطهارا!كتا

قريش.عنجماعة

الحسنبنمحمدبكرأبوأخبرناكما،الطيالسئداودأبوورواه-484

أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابن

أيوبأباأتيت:قالسليمبن(1)وائلعن،حيانبنقريشحدثناداود،

!مالنبئرجلأتى:فقال،طوالاأظفارى(و88/11فرأى،فصافحتهالأزدى

الطيركأظفارأظفارهويدعالشماءخبرعن(2)أحدكم))يسألنى:فقاليسأله/176/1

صوو(3)و"
ايوبغيرابىالأزدئايوبابو؟مرسلوهذا.(4)((ثفتلاوالجنابهفيهايجمع

.الأنصارئ

الرأسعلىالماءصبفىالتحرارسنةباب

حدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوإسحالتىأبىابنزكرياأبوأخبرنا-584

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

(1

(3

المجمعفى=الهيثمى

مطلقاالوسخ:والتفث

النهايةا.العانةوحلق

حاوفى.النسخفىكذا

اداودلأبىالمسندفى

"واصل،:(83)العالية

2369)6/151العلل

"أحدهم:س،بفى

.""يجتمع:مفى

.(597)الطيالسى

ثقة.وهوواصلأباخلاالصحيحرجالورجاله:5/168

الإبطونتفوالاظفارالشاربكقصحلإذاالمحرميفعلهماالحجفىوهو.

/911.

وجدكماسليمبنواصل:ولعلهالأصولفىهكذا:(1/175)المطبوعةشية

والمطالب،(702)المهرةالجرةوإتحاف،التخريجمصدروفىلطيالسى.

فىحاتمأبووقال."واصل"أبو:-السابقالحديثفىكماأحمد-مسندوفى.

.فروخبنسليمانواصلأبو:هوهـانما،سليمبنواصلهولي!:(

-42-



الرأسعلىالماءصبفىالتكرارسنةبابالطهارةكتاب

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(عيينةابنأخبرناع

بنهشامعن،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،صالحبنإبراهيمحدثنا

منيغتسلأنأرادإذاع!حمااللهرسولكان:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروة

يتوضأثم،فرجهيغسلثم،الإناءفىيدخلهماأنقبليديهفغسلبدأالجنابة

حثيات)1(.ثلاثرأسهعلىيحثىثم،الماءشعرهيشربثم،للضلاةوضسوءه

نأقبليدهفغسل:الحديثفىوقال.هشامعن:إسنادهفىالشافعئوقال

.الاناءيدخلها

ببغداد،العدلبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-846

محمدبنالملكعبدقلابةأبوحدثنا،السماكابنعمروأبوحدثنا

أبىعن،مخول(2)نع،شعبةحدثناعامر،بنسعيدحدثنا،الرقاشئ

علىأفرغجنابةمناغتسلإذاكجحماللهرسولكان:قالجابرعنجعفر،

!صاللهرسولكان:جابرفقالكثير.شعرىإن:رجلفقالثلاثا.رأسه

غندرحديثمن""الصحيحفىالبخارىأخرجه.(3)وأطيبشعرامنكأكثر

(4)ريو
شعبه.عن

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-847

،(401)الترمذىوأخرجه.(163)والحميدى،1/41والافعى،(272)المعرفةفىالمصنف(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهعيينةابنطريقمنالاهدذكرعلىمقتصزا(249)والنسائى

."بن":م،سفى(2)

به.شعبةطريقمن(424)والنسائىبه.سعيدعن(14975)أحمداخرجه(3)

.(552)البخارى(4)
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الرأسعلىالماءصبفىالتكرارسنةبابالطهارةكتاب

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأجابر،عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،سفيانأخبرنا،الشافعئ

فىمسلمأخرجه.(1)بنجوهوثلاثارأسهعلىيغرفكان!حمالنبئ

:(2)

جعمر.حديثمن""الصحيح

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-848

بنجعفرعن،الوهابعبدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا)3(،الفهعبدحدثنا

صحثجنابةمناغتسلإذاع!يه!الفهرسولكان:قالجابرعن،بيهأعن،محمد

قالكثير.شعرىإن:محمدبنالحسنفقالماء.منحفناتثلاثرأسهعلى

شعركمنأكثرعجسوالفهرسولشعركانأخىابنيا:لهفقلتجابر:

.()المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)وأطيب

القهعبدأبوأخبرنا،الحافظأحمد(6)نبعمرحازمأبوأخبرنا-849

وتسعينلستسنةالضفارالحسينبنعلئحدثنا،العدليزيدبنمحمد

عن،إسحاقأبىعن،الأحوصأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،ومائتين

(432)خزيمةوابن،(1264)الحميدىوأخرجه.1/14والشافعى،(273)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن

.(57/329)مسلم(2)

."بن":مفى(3)

به.الوهابعبدعن(15052)احمداخرجه(4)

.(57/329)مسلم(5)

.بن""محمد:مفىبعده(6)
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جسدهسائرعلىالماءإفاصةبابالطهارةكتاب

اللهرسولعندالغسلفىتماروا:قالمطعمبنجبيرعن،صردبنسليمالن

:ه!ح!اللهرسولفقالوكذا.كذارأسىفأغسلأناأما:القومبعضفقال!ر

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"!كأثلاثرألمىعلىىل!ي!أفإنىأنا"أما

(2)

يحيى.بنيحيى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا-855

موزوق،بنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عنصرد،بنسليمالنحدثنى:قالإسحاقأبىعن،زهيرحدثسا،ظ88/11

فقال،الجنابةمنالغمممل!ج!اللهرسولعندذكرنا:قالمطعمبنجبير

زهيرووصفهكذا".مرايئثلاثرأسىعلىفأفيضأنا"أما:!يه!اللهرسول

رواه.(3)الأرضيلىمقاوظاهرهماالسماءيلىمماكفيهباطنفجعل:قال

(4)،،ء

رهير.عننعيمابىعن""الصحيحفىالبخارى

جسدهسائرعلىالماءإفاضةباب

أخبرنا،ببغدادالعدلبشرالنبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-185

177/1حفصحدثنا/،الجبارعبدبنأحمدحدتنا،عمروالرزازبنمحمدجعفرأبو

ميمونةعن،عباسابنعن،كريبعن،سالمعن،الأعمشعن،غياثابن

طريقمن(16749)وأحمد.بهالأحوصأبىطريقمن(575)ماجهوابن،(025)النسائىأخرجه(1)

.(855)فىوسيأتى.بهإسحاقأبى

.(327/54)مسلم(2)

به.زهيرطريقمن(239)داودأبوأخرجه(3)

.(452)البخارى(4)
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السرةفىالإصبعوادخالالعينينفىالماءنضحبابالطهارةكتاب

فغسلها،يمينهعلىفأفرغ،الجنابةمنغسلاجم!الفهلرسولوضعت:قالت

ثم،فرجهفغسليسارهعلىبيمينهأفرغثم،فغسلهايسارهعلىبيمينهأفرغثم

بيدهرأسهعلىأفرغثم،للضلاةوضوءهتوض!أثم،الأرضعلىبيدهضرب

فلممنديلافناولته،رجليهفغسلمغتسلهعنتنخىثم،جسدهسائرثم،ثلاثا

لإبراهيمذلكفذكرت:الأعمشقال:حفصقال.بيدهينفضوجعل،يأخذه

عمرعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)العادةمخافةذلككرهواإنما:فقال

.(2)أبيهعنحفصابن

.(3)!جملالنبىعنعائشةعنعروةعنذلكفىوروينا

السرةفىالإصبعوإدخالالعينينفىالماءنضحباب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-852

بنمعاذحدثناعمر،بناللهعبيدحدثنا،الفسوىعلىبنالحسنحدثنا

اغتسلإذاكان:(4)لاق،عمرابنعننافععن،قتادةعن،أبىحدثنى،هشام

.موقوف.(6)هتزسفى()إصبعيهوأدخلعينيهفىالماءنضحالجنابةمن

(2

(3

.(890)سيأتىوما،(836)فىتقدمماوينظر.بهالأعمشطريقمن(245)داودابوأخرجه

.(952)البخارى

.(827،828،834،835،838،839،840،845)فىتقدمماينظر

عمر.ابنفعليحكى،نافعالقائل

."إصبعه":مفى

تخليلبذكرالرزاقعبدوعند.بهنافعطريقمن(7501)شيبةأبىوابن،(199)الرزاقعبدأخرجه

.السرةذكرمنبدلااللحية
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...الغسلفىوالاستنشاقالمضمضةتاكيدبابالطهارةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبووأضرنا-!53

عن،مالكأخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

قالالماء)1(.عينيهفىنضحالجنابةمناغتسلإذاكانأنه،عمرابنعن،نافع

لأنهما؟عينيهفىينضحأنعليهليس:الشافعئقال.العملعليهليس:مالك

(2)
بدنه.منظاهرتينليستا

.سندهيصحولامرفوعاروىوقد:الشيخقال

الغسل،فىوالإلثمتنشا!االمضمضةتأكيدباب

الترتيبعلىمنهالوضوءمواضعوغسل

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-854

أخبرنا،وكيعحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،يعلىبوأأخبرنى،الاسماعيلئ

ابنأخبرنا:قالكريبعنالجعد،أبى،و89/11بنسالمعن،الأعصش

منفاغتسلغسلا!والفهلرسولوضعت:قالتميمونةخالتهعن،عباس

فرجهعلىأفاضثم،ثلاثاكفيهفغسليمينهعلىبشمالهالإناءفأكفأ،الجنابة

مضمضثمفدلكها،الأرضعلىأوالحائطعلىبيدهقالثم،فغسله

سائرعلىأفاضثم،رأسهعلىوأفاض،وذراعيهوجههوغسل،واستنشق

رواه.(3)رذهيعنىهكذا.بيدهفقالبثوبتيتهفأ،رجليهفغسلتنحىثم،جسده

.1/45ومالك،247/7والشافعى،(280)المعرفةفىالمصنف(1)

.1/41الأم(2)

ماجهوابن،الثوبذكربدون،(031)مذىوالتر،(26799)أحمدوأخرجه.(1071)يعلىأبو(3)

ومطولأ.مختصرابهوكيعطريقمن(241)خزيمةوأبن،(467،573)
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...الغسلفىالوضوءدخولعلىالدليلبابالطهارةكتاب

منتوضأفيمنبهواحتج،الأعمشعنأوجهمن""الصحيحفىالبخارى

مسلمورواه،الوضوءمواضعغسليعدولمجسدهسائرغسلثم،الجنابة

.(1)وكيععنوغيرهإبراهيمبنإسحاقعن

الغسلفىالوضوءدخولعلىالدليلباب

والاستنشاقالمضمضةفرضوسقوط

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-855

أبىعن،(2)شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ذكر:يقولمطعمبنجبيرسمعتصرد،بنسليمانسمعت:قالإسحاق

رألمىعلىفأفيضأنا"أما:لمج!هالطرسصلفقاللمجج!النبىعندالجنابةغسل

(4)ريوصو3
شعبه.حديثمن"مسلم"كتابفىمخرج.(ادا-

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-856

عن،محمدبنجعفرعن،غياثبنحفصحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا

الجنابةغسلعنفسألوهجمحيهاللهرسولعلىقدمواأناساأن،جابرعن،أبيه

ثلاثرأسهعلىيحفنأنأحدكميكفى"إنما:فقال.باردةبأرضإنا:وقالوا

.(.../317)ومسلم،(265،266،274)البخارى(1)

."شعيب":سفى(2)

فىوتقدمبه.شعبةطريقمن(423)والنساثى،(16786)أحمدوأخرجه.(990)الطيالسى(3)

(849،850)..

.(327/55)مسلم(4)
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...الغسلفىالوضوءدخولعلىالدليلبابةولطهاا!كتا

(2)ص!صوا:
جعمر.حديثمن"مسلم"صحيحفىمخرج.بئ".

يونسحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-857

،سفيانأبىعن،بشرأبىعن،هشيمحدثنا،داودأبوأخبرنا،حبيبابن

178/1ان!ضرأإن،الفهرسوليا:قالواالطائفأهلأن،اللهعبدبنجابر/عن

أظ"أط:ع!ج!اللهرسولفقال؟الجنابةغسلمنيجؤئنافما!باردوأرض!

و!رهيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"ائالثرأسىمحلىفأفوغ

(4)صو

هشميم.عن

بنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرلا-858

حدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوس

المقبرى،سعيدأبىبنسعيدعن،موسىبنأتوبعن،مرةبعدمتئسفيان

الله،رسوليا:قلت:قالتسلمةأمعن،سلمةأممولىرافعبناللهعبدعن

نأيكفيكإلما"لا،:قال؟الجنابةلغسلأفأنقضه،رأسىضفراشدامرأوإنى

قدأنت"فإذا:قالأوفتطهرى".الماءعليكتفيضىثم،حثياتثلاثعليهتحثى

عنوجماعةشيبهابىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه."ت

به.غياثبنحفصعن(577)ماجهابنوأخرجه.(154)الصغرىفىالمصنف(1)

.(329)مسلم(2)

به.هثمعن(14259)أحمدواخرجه.(1887)الطيالسى(3)

.(328)مسلم(4)

،(0.1)3والترمذ،(125)داودوأبو،(26477)أحمدوأخرجه.(551)الصغرىفىالمصنف(5)

.(872)فرولسألى.بهلممفيانطريقمن(462)خزيمةوابن،(603)ماجهوابن(412)والنسائى

-49-

(4/2الكبيرالن)



الغسلفرضبابالطهارةكتاب

.(1)عيينةبنسفيان

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-859

عن،الزهرئعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،نصربنسمعدانأخبرناالص!مفار،

الغسلمنأتموضوءوأى:يقولكانائه،أبيهعن،عمربنالفهعبدبنسالم

!؟(3)!رفلا(2)اجتنبإذا

:قالسعيدبنيحيىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الاسنادوبهذا-586

منذلكأيكفيه،الجنابةمنيغتسلالزجلعنالمسئببنسعيدسألوا

.(4)قدميهوليغسل،نعم:قالالوضوء؟

المضمضة(ظ89/11نسىالذىفىقالأنهالبصرئالحسنعنورؤينا

.()الصلاةيعيدلا:قال،الجنابةفىوالاستنشاق

الغسلفرضباب

فىالتكرارفرضسقوطوعلى،قبلهالبابفىمضىماعلىدلالةوفيه

الغسل.

،العدليعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-861

.(033/85)مسلم(1)

."اجتنبت!:بفى(2)

به.الزهرىطريقمن1/135المدونةفىوسحنون،(1038)الرزاقعبداخرجه(3)

به.عيينةابنعن(764)شيبةأبىوابن،(1044)الرزاقعبدأخرجه(4)

جريرابنوتفسير،(2072،2076)شيبةأبىابنومصنف،(1968)الرزاقعبدمففينظر(5)

.379/1المنذرلابنوالأوسط،169/8
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الغسلفرضبابالطهاوةكتاب

بنعوفأخبرناعطاء،بنالوفابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدننا

فىكنا:قالحصينبنعمرانعن،العطاردىرجاءأبىعن،جميلةأبى

فص!بالصلاةونادى:قال.الحديثفذكر!حم.اللهرسولمعسفر

:قال،القوممعيصللممعتزلرجلإذاالصلاةمنانفتلفلما،بالناس

الجنابةأصابتنى،اللهرسوليا:قال."؟القوممعتصلىأنفلانيامنعكما"

ادىريث.ى!و."يكفيكفإنهبالصعيد))عليك:لمج!اللهرسولقالماء.ولا

"اذهب:فقالماءمنإناءالجنابةأصابتهالذىأعطىأنذلكآخروكان:قال

179/1أبىبن/عوفحديثمن"الصحيحين"فىخرج.(1)"عليكفأفرغه

.(2)جميلة

يونسحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-862

،أيوبعن،زيدبنوحمادسلمةبنحمادثناحد،اوددبوأحدثنا،حبيببتا

فىالحديثفذكرذر.أبارأيت:قالعامربنىمنرجلعن،قلابةأبىعن

المجبالصعيدذز،أبا؟":!الفهرسولوقال:قال،ماءولاتصيبهالجنابة

.(3)"كذلجفأمسهالماءوجدتفإذا،سنينعشرالماءتجدلموإنكافيك

زريع،بنيزيدحدثنا،حفصأبووأخبرنا:حبيببنيونسقال-863

،131)خزيمةوابن،(032)والخسالى،(19898)احمدواخرجه.(335)المعرفةفىالمصنف(1)

ذكرالخسائىعندولي!،بهعوفطريقمن(1130،1302)حبانوابن،(271،987،997

.(0591)فىوسياتى.الغسل

.(.../682)ومسلم،(344،348)البخارى(2)

فىالآدانىوصححهبه.سلمةبنحمادطريقمن(333)داودأبووأخرجه.(486)الطيالسى(3)

.(322)داودأبىصحيح
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الغسلفرضبابالطهارةكتاب

أباسمعت:قالبجدان)1(بنعمروعن،قلابةأبىعنالحذاء،خالدعن

.!(2)
بذلك.يعنى.در

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-864

عصمة،بناللهعبدعن،جابربنأتوبحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،داودبوأ

سبعالجنابةمنوالغسلخمسينالصخلاةكانت:قالعمربناللهعبدعن

حتىيسأللمجواللهرسوليزلفلم،مرارسبعالبولمنالثوبوغسل،مرار

.(3)ةرمالبولمنالثوبوغسل،مئئالجنابةوغسلخمسا،الصخلاةجعل

شعرةكل"تحت:!عالنبىعنروىططفأ:ضهحكىفيماالشافعئقال

ما:يعنى.(4)بثابتليسفإنه."البشرةوأنقواالشعرفبلوا،جنابة

ناأخبر،عدىبنلفهاعبدأحمدبوأأخبرنا،لمالينئاسعدبوأناأخبر-586

عن،وجيهبنالحارثحدثنا،الحوضئعمرأبوأخبرنا،حباببنالفضل

"تحت:!جيهالفهرسولقال:قالهريرةبىأعن،سيرينابنعن،ديناربنمالك

وجيه.بنالحارثهكذابهتفزد.()"البشرةوأنقواالشعرفبلوا،جنابةشعر؟كل

(1

(2

(3

(4

(5

.549/21الكمالتهذيبوينظر"نجدان".:بفى(

فىوصيأتى.بهزريعبنيزيدطريقمن(1312)حبانابنوأخرجه.(486)عقبالطيالسىمسند(

(0341،0551،0631).

ضعيففىالألبانىوضعفهبه.جابربنايوبطريقمن(5884)أحمدوأخرجه.(247)داودأبو(

.(1731)فىوسيأتى.(45)داودأبى

الافعى.عن(275)عقبوالمعرفة،(794)عقبالخلافياتفىالمصنفذكره(

-الحباببنالفضلطريقمن(789)الخلافياتفىالمصنفوأخرجه.2/612عدىلابنالكامل(
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ا!سلفرضبابالطهارةكتاب

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافطاللهعبدأبوأخبرناوقد

وجيهبنالحارثعنمعينبنيحيىسألت:قالمحمدبنالعباسأخبرنا

بالحديث؟العلمأهلمنأيضاغيرهوأنكره.(1)ءىشبحديثهليس:فقال

عنالحسنعنيروىوإنماوغيرهما)2(،السجستاك!داودوأبوالبخارى

النخعى:وعنموقوفا)4(،هريرةأبىعنالحسنوعنمرسلا)3(،!جالنبى

.(5)يقالكان

ظهر،ماعلىعنهوغيرهالزعفرانىروايةفىالشافعئحملهقدثم

الأذنين.وداخلالعينينداخلفأشبه،بطنمماوالفمالأنفوداخل

أخذناولكنايعيد،ألاالقياس:الشافعىمعفيهايملممنفقال

ما:يعنى.(6)عباسابنعنبالأثر(و90/11

حدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-866

أبوحدثنا،أسباطحدثنامحمد،بنالحسنحدثنا،النيسابورىبكرأبو

لا:قالعباسابنعن،عجردبنتعائشةعن،راشدبنعثمانعن،حنيفة

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.(842)فىالحار!عناخرطريقمنتخريجهوتقدمبه.=

.(842)عقبالحارثوتقدم.(3267)الدورىروايةمعينابنتاريخ

.(248)عقبداودوابو،2/284الكبيروالتاريخ،32صللبخارىالصغيرالضعفاء

.(93)الصلاةكتابفىنعيموأبو،(0201)الرزاقعبدأضجه

.على(مسند-432)الاثارتهذيبفىجريروابن،(0741)شيبةأبىابنأخرجه

."يعلل":دفى

.(1070)شيبةأبىابنأخرجهوالأثر

السابقة.الصفحةفىالكلاملمةهذا
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الغسلبعدالوضوءتركبابالطهارةكتاب

الثورئرواهوكذلك.(1)والاستنشاقالمضمضةيعنىجنبا.يكونأنإلايعيد

.(3)الحديثهذاإلاعجردبنتلعائشةليس:عمربنعلئقال.(2)عثمانعن

بنتعائشةعنراشدبنعثمان:عليهيعتمدالذىأثرهالشافعئ)4(:قال

يعيبوهو،القياسلهيتركثابتالأثرهذاأنوزعم،عباسابنعنعجرد

غيروعائشةوعثمان.()ع!جمالنبىعنصفوانبنتبسرةبحديثنأخذأنعلينا

مجهولاضعيفايثتتأنيعلملأحديجوزوكيفببلدهما)6(،معروفين

معروفا؟!قوتاويوفن

والحجاج.(7)درجعبنتعائشةعنأرطاةبنالحجاجورواهالتنيخ:قال

.(8بحخةليس8)أرطاةابن

الغسلبعدالوضوءتركباب

(3

(4

(7

(9

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئ(9)الحسنأبوأخبرنا-867

.20.صنعيملأبىحنيفةأبىومسند،1/115الدارقطنى(

به.الثورىطريقمن1/115الدارقطنىاخرجه(

حجة.بهاتقوملاعجردبنتعالشة:كلامهوتتمة1/115الدارقطنى(

له.الإشارةالسابقالافعىكلامتتمة(

بعدها.وما(620)فىتقدم(

والجرح،6/122الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظر.الكوفةأهلمنالسلمىراشدابنهوعثمان(

أيفاالكلاموينظر.4/041،141الميزانولسان،7/196حبانابنوئقات،6/941والتعديل

.3/227الميزانولسان،2/436الاعتدالوميزان،7/193الغابةأسد:فىعجردبنتعائشةعلى

طريقمن1/151والدارقطنى،(361)الأوسطفىالمنذروابن،(2070)شيبةأبىابنأخرجه(

به.حجاج

."أعلمفالقهبحجةأصلحثمصفىكانوكذا،حفىبحجاج"لي!:الأصلحاشيةفى(8-

.الحسين!9:م،سفى(
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والحيضالجنابةمنالمرأةغسلبابالطهارةكتاب

أبىعنزهير،حدثناالوليد،أبوحدثنا،الأسفاطئحدثنا،الصفارعبيد

يصفىثميغتسلكان!جاللهرسولأن،عائشةعن،الأسودعن،إسحاق

.(1)الغسلبعدوضوءايحدثأراهولا،الفجرصلاةالركعتين

الصيدلانئ،إسحاقبنأحمدأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-868

أبىعن،شريكحدثنا،نعيمأبوحدثنانصر،بنمحمدبنأحمدحدثنا

بعديتوضألا!راللهرسولكان:قالتعائشةعنالأسود،عن،إسحاق

.(2)الجنابةمنالغسل

والحيضالجنابةمنالمرأةغسل/باب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-869

عمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنامعاذ.بناللهعبيدحدثنا،داود

معاذ،بناللهعبيدحدثنا،البخترى(4)نبمحمدبنيحيىحدثنا،(3)رطمابن

بنتصفيةعنمهاجر-ابنوهو-إبراهيمعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا

منالغسلعنم!كالنبئسألتشكلبنتيعنىأسماءأن،عائشةعن،شيبة

تصبثمالطهور،فتحسنفتطهروسدرتهاماءهاإحداكن"تأخذ:فقالالمحيض

وصححه.بنحوهبهزهيرطريقمن1/153والحاكم،(025)داودوأبو،(48782)أحمدأخرجه(1)

.(225)داودأبىصحيحفىالألبانى

من(579)ماجهوابن،(252،428)والنسائى،(ا"7)والترمذى،(24389)أحمداخرجه(2)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهسريكطريق

."مطرز":م،سفى(3)

.م،س:منسقط(4)
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والحيضالجنابةمنالمرأةغسلبابالطهارةكتاب

عليهاتصبثمرأسها)1(،شئونتبلغحتىشديذادلكاوتدممهالماءرأسهاعلى

:قالبها؟أتطهركيف:قالتبها".تطفرممشكة(2)فرصهتأخذثمالماء،

عنلتهوسأ.لدماأثربهاتتئعى:ئشةعالتقاواستتر..((اهبتطفرىأالله"سبحان

تصبينثم،وأبلفهالطهورأحسنكمطهرينماءك"تأخذين:فقالبةالجنامنالغسل

تفيضينثم،رأسكشئون(ظ90/11ل!لغحتىتدلكينه)3(ثمالماء،رأسكعلى

يكنلمالأنصارنساءالنساءنعم:عائشةوقالت:قمال."(الماء)(4)عليك

"الصحيح"فىمسلمرواه.(6)هيفويتفقهنالذينعنيسألنأنالحياءيمنعهن

.(7)ذاعمبناللهعبيدعن

:وقالوا.شوى:أوسور.:يقولوناللغةوأهل.""شئون:كتابنافىكذا

ء(8)وو
.جلدهوشواه،اعلاهسوره

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-087

الرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أخوعمير-بنجميعحدثنا،صدقةعن،قدامةبنزائدةحدثنا،مهدىابن

(3

.1/095الجوزىلابنالحديثغريب.الرأسوطرالقالشعرأصول:الرأسشئون(

.1/96السننمعالم.تقطع:أى،تفرص،الصوفأوالقطنمنالقطعة:الفرصة(

."تدلكيه!:د،بفى(

."عليه!:بفى(

.،"قالت:دفىوبعده!قالإ،:بفىبعده(

به.شعبةطريقمن(482)خزيمةوابن،(246)ماجهوابن،(54152)أحمدوأخرجه.(631)داودأبو(

.(16عقب/332)مسلم(

.2/421والنهاية،637/1للخطابىالحديثغريبوينظر"ثوره!.:ب،سفى(
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قرونها...نقضىالمرأةتركبابالطهارةكتاب

فسألتهاعائشةعلىوخالتىأمىمعدخلت:قال-ثعلبةبناللهتيمبنى

عينالفهرسولكان:عائشةفقالت؟الغسلعندتصنعونكنتمكيف:إحداهما

علىنفيضونحنمرار،ثلاثرأسهعلىيفيضثمللضلاةوضوءهيتوضأ

.الضفر)1(أجلمنخمسارءوسنا

بالويه،بنأحمدبنمحمدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبو178-/أخبرنا

براهيم،إعن،منصورعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،يونسبنمحمدأخبرنا

بقياها)2(.قليلنارتخللهالابالماءخللها:قالأنهحذيفةعن،هقامعن

لامرأته:قالأنه،اليمانبنحذيفةعنبإسنادهمنصورعنالثورىورواه

.(3)عليهبقياهاقليلنارتخفلهلابالماءرأسكخقلى

181/1قرونهانقضالمرأةترك/باب

شعرهاأصولإلىالماءوصولعلمتإذا

السكرئالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-872

،الزمادىمنصوربنأحمدأخبرنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

أبىبنسعيدعن،موسىبنأيوبعن،الثورئأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

يا:قلت:قالتسلمةأمعن،سلمةأممولىرافعبنالفهعبدعنسعيد،

/11الأشرافتحفةفىكما-الكبرىفىوالنسائى،(241)داودوأبو،(25552)أحمدأخرجه(1)

ضعيففىالألبانىوضعفه.بهصدقةطريقمن(574)ماجهوابن.بهالرحمنعبدطريقمن-389

.(42)داودأبى

لامرأته.قالهأنهوفيه،بهشعبةطريقمنعلى(مسند-437)الاثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(2)

طريقمنعلى(مسند-434)الآثارتهذيبفىجريروابن،(1197،1981)الدارمىاخرجه(3)

.!اليمان"بنعندهماوليسإحذيفة!،:ر،الأصلالنسختينوفى.بهمنصور
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قرونها...نقضالمرأةتر&بابالطهارةكتاب

نقضهفأأ-رأسى(2)صقع:لتقاأو-(1)ىسأرضفرأشذةمرأاإنى،الفهرسول

قدثمحفناتثلاثعليكتفرغىأنيكفيكإنما"لا،:قال؟والحيضةللجنابة

(4)الرزاقعبدعنحميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((طهرت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-873

بنأسامةأخبرنا،عونبنجعفرحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

منامرأةجاءت:قالتسلمةائمعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيدعنزيد،

رأسى،ضفرأشدامرأةإنى:فقالتعندهوأنالمج!القهرسولإلىالأنصار

،حفناتثلاثرألسكعلى"احفنى:قال؟الجنابةمنأغتسلحينأصنعفكيف

.(6)"حفنةكلأثر(اغمزى)ثم

سمعهسعيداأن،عنهوهبابنروايةفى،زيدبنأسامةبإسنادهقصر

(1

(2

(3

(5

(6

لحنفىصنفهالذىالجزءفىبرىابنالإماموتال...الفاءواسكانالضادبفتحهو:النووىقال

الفاء،وإسكانالضادبفتحيقولونهرأسى.ضفراثد:سلمةامحديثفىقولهمذلكمن:الفقهاء

اللهرحمهأنكرهالذىوهذا:النووىقال.وسفنكسفينةضفيرةجمعوالفاءالضادضئموصوابه

مايترجحولكن،صحيحمعنىمنهماولكل،الأمرينجوازالصواببل،زعمهكمالي!تعالى

.4/11النووىشرح.أعلموالله،المتصلةالثاتةالرواياتفىالمسمرعلكونهقدمناه

لأبىالحديثغريبينظر.الرأسعلىالشحريلوىأنوهو،منهأكثرانهإلابالضفرسبيهالعقص

.(صق)عالمحيطوالقامرس،1/41اللغةوتهذيب،387/3عبيد

.(858)فىوتقدم.بهالئورىسفيانطريقمن(26677)أحمدوأخرجه.(4601)الرزاقعبد

.(.../033)مسلم

،385/3النهايةبايى.والكبسالعصر:والغمز،الغسلعندشحركضفائراكبسى:اغمزى

.(زم)غ388/5واللسان

فىالألبانىوحسنهبه.أسامةطريقمن(252)داودوأبر،(1852)راهويهبنإسحاقأخرجه

.(227)داودأبىصحيح
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الطهارةكتاب

فيما:وذلك،سلمةأئممن

قرونها...نقضالمرأةتركباب

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-874

بنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحروحدثناقال:وهب.ابنأخبرنا،الحكمعبد

المقبرىسعيدأبىبنسعيدأن،الليثئزيدبنأسامةأخبرك،وهب

إلىامرأةجاءت:تقوللمجيىالنبىزوجسلمةأمسمعأنه،حدثه

رأسى،ضفرأشذامرأةإنى،اللهرسوليا:فقالتلمج!(و11/91اللهرسول

إثرعلىاغمزيهثمحفناتثلاث(1)عليه"احفنى:قال؟اغتسلتإذاأصنعفكيف

."(2)يكفيكحفنةكل

فىحفظوقدزيد،بنأسامةروايةمنأصحموسىبنأئوبورواية

زيد.بنأسامةيحفظلمماإسناده

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-875

علئةابنإسماعيلأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيب!بنإسماعيلأخبرنا

(3محمدبناللهعبد3)وحدثنا:قالالحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،قتيب!بنإسماعيلحدثنا،لهواللفظالكعبئ

بلغ:قالعميربنعبيدعنالزبير،أبىعن،أيوبعن،عليةابنحدثنا

.راسك!!على:م،سفى(1)

.""بكفك:دفى(2)

به.وهبابنعن1/134المدونةفىسحنونأخرجهوالحديث

."اللهعبدبن"محمد:مفى(3-3)
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1/182

...اذإقرونهانقضىالمرأةتركبابالطهارةكتاب

رءوسهن،ينقضنأناغتسلنإذاالنساءيأمرعمرو)1(بنالفهعبدأن،عائشة

كنتلقد!؟رءوسهنيحلقنأنمرهنيأأفلا!هذاعمرولابنعجبايا:فقالت

رأسىعلىأفرغأنعلىأزيدفلا،واحدإناءمننغتسلجم!القهورسولأنا

بكروأبىيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهإفراغات)2(.ثلاث

.(3)شيبةأبىابن

محمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-876

حدثنا/،علىبننصرحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقابن

قالت:عائشةعن،طلحةبنتعائشةعن،سويدبنعمرعن،داودبنالفهعبد

.()ومحرماتمحلاتلمج!اللهرسولمعونحنالصخماد)4(وعلينانغتسلكنا

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-877

الرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

فذكر.سلمةأمعلىدخلت:قالتجدتهعن،يحيىبنبكارعن،مهدىابن

(1

(2

(3

(4

(5

س:أعمر!.فى

(472)خزيمةوابن،(06142)أحمدوأخرجه.(406)ماجهابنطريقهومن،(798)شيبةأبىابن

به.عيةابنطريقمن

.(133/95)مسلم

.(دم)ض3/264اللسانوينظر.2/347الفائق.الصداعقبلمنالرأسعلىتلفخرقة:الضماد

.1/501المعبودعون.وغيرهطيبمنويسكنهيبدهمماالعربهيلطخما:الحديثهذافىبالضمادوالمراد

داودأبىشرحينظر.الخبريةعلىوالرفع،الحالعلىالنصب،ومحرماتأمحلاتفىيجوز

.1/105المعبودوعرن،2/11للعينى

عمرطريقمن(20452،62025)وأحمد.بهعلىبننصرعن(254)داودأبوأخرجهوالحديث

.(229)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بنحوهبهسويدابن

-65-



قرونها...نقضىالمرأةتركبابالطهارةكتاب

فإذا،ممتشطةيمونإحدانافكانتالممتشطةماوأ:سلمةأثمقالت.الحديث

رأتفإذا،حفناتثلاثرأسهاعلىتحفنولكنها،ذلكتنقضلماغتسلت

.جسدها)1(شائرعلىأفاضتثم،دلكتهالشعرأصولعلىالبلل

!بمحمدبنإسماعيلأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-878

حدثنا،حمنئبنإبراهيمحدثنا،جدىحدثنا،البيهقئمحمدبنالفضل

معأهللت:قالتعائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،سعدبنإبراهيم

يا:فقالت،حيضهافىالحديثفذكر.بعمرةالوداعحجةفى!ي!اللهرسول

لهافقال.بالعمرةتمتعتكنتنماوإ،بعدأطهرولمعرفةيومهذا،اللهرسول

."عمرتكعنوأمسكىبالحجوأهلىوامتشطى،رأسك"انقف!ى:لمجي!للهارسول

"الصحيحيق")3(.فىمخرج.(2)الحديثوذكر.ففعلت:قالت

وقدمسنونا،غسلاغسلهاوكان،بالحجللإهلالاغتسلتإنوهى

كما،استحبابابذلكمرتأوكأنها،شعرهاوامتشاطرأسهابنقضفيهأمرت

.استحبابا)4(النفاسعلىللإهلالبالغسلعميسبنتأسماءأمرت

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-879

ثابت،عن،سلمةبنحمادحدثنا،صبيحبنمسلمحدثنا،يونسبنمحمد

.(76)داودأبىضعيفقىالألبانىوضعفه.بهالرحمنعبدطريقمن(359)داودأبواخوجه(1)

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(316)البخارىأخوجه(2)

،8816،8846)فىوسياتى،(113-ا1211/11)ومسلم،(1556،4395)البخارى(3)

9489،9490).

.(1490-8897،1290)فىحديثهاسيأتى(4)
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بالخطمىرأسهالجنبغسلبابالطهارةكتاب

حيضهامنالمرأةاغتسلت"إذا(ظ11/91:!م!الفهرسولقال:قالأنسعن

تنقضلمالجنابةمناغتسلتوإذاوالأشنان)1(،بالخطمئوغسلتشعرهانقفمت

.والأشنان(()2(بالخطمئتغسلهولمرأسها

بالخطمىرأسهالجنبغسلباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-880

عن،وهببنقيسعن،شريكحدثنا،زيادبنجعفربنمحمدحدثنا،داود

بالخطمىرأسهيغسلكانائه،لمجفالنبىعن،عائشةعن،سواءةمنرجل

علىفمحمولىثبتإنوهذاالماء)3(.عليهث!صيولابذلكيجتزئ،جنمبوهو

الجنابة.منالطهارةبنئةرأسهغسلوكان،الخطمىعلىغالباالماءكانلوما

،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرناماوكذلك-881

عن،إسحاقأبىعن،عيينةبنسفيانقال:الشافعئقال:قالالزبيعأخبرنا

رأسهالجنبغسلإذا:يقولمسعودابنسمعت:قالالازمعبنالحارث

.()إسحاقأبىعنوشعبةالثورىرواهوبمعناه.(4)السغلهيعدفلابالخطمى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(مط)خ186/12اللسان.الرأسبهيغسلالنباتمنضرب:الخطمى

،(نش)أ18/13اللسانوالنياب.الأيدىبهيغسلالرمليةالأرضفىينبتشجر:والأشنان

.(نش1)1/19،20والوشط

بمقة.ليسيونىابن:1/187الذهبىقالبه.حمادطريقمن(755)الطبرانىاخرجه

.(48)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(256)داودابو

به.عيينةابنعن(0901)الرزاقعبدواخرجه.ا7/64والافعى،(281)المعرفةفىالمصنف

فىوالبغوى،08/42الكبيرالتاريخفىوالبخارى.بهالثورىعن(0810)الرزاقعبداخرجه

من=رجلعنالأزمعبنالحارثعن:البغوىعندووقعبه.شعبةطريقمن(433)الجعديات

-62-



الحيضمنغسلهاعندللموأةالطيببابالطهارةكتاب

183/1اللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا/-882

عن،شيبانعن،اللهعبيد)1(حدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

قال!:قال!اللهعبد(2بنسارية2)عنالجعد،أبىبنسالمعن،الأعمش

سائروليغسلأجزأ،فقدجنبوهوبخطمىرأسهغسلمن:عبدالله

(3)
.جسده

قطبةبنثابتعن،سالمعن،الأعمشعنفرواهعوانةأبووخالفه

الثورىسفيانرواهكذلك.شيبانروايةوالصحيح،مسعود)4(ابنعن،الثقفى

.(6)سفيانحديثالحديث:المدينىبنعلئقال!:يعقوبقال!.()الأعمشعن

منبالسدررءوسهميغسلونكانوا:قالأنهالنخعىإبراهيمعنورؤينا

.(7)الجنابةمنيغتسلثمساعةأحدهميمكثثم،الجنابة

الحيضمنغسلهاعندللمرأةالطيبباب

سعيدأبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-883

.مسعودابنعنهمدان-

."عبد":دفى(1)

.عن""كريب:مفى(2-2)

.3/228والتاريخالمعرفة(3)

به.عوانةأبىطريقمن3/229سفيانبنويعقوب،4/082الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(4)

به.الئورىطريقمن4/207،208الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(782)شيبةأبىابنأخرجه(5)

سارية.:شيبةأبىابنعندولي!

.3/229سفيانبنيعقوب(6)

.(0101)الرزاقعدأخرجه(7)
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الحيضمنغسلهاعندللمرأةالطيببابالطهارةكتاب

بنعلىالحسينوأبو،بنيسابورالروذبارئعلىأبووأخبرظالأعرابى.ابن

قالوا:ببغدادال!كرئيحيىبنالقهعبدمحمدوأبو،بشرانبنمحمد

سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:قالاالضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

سألتامرأةأن،عائشةعن،أفهعن،صفئةابنمنصورعن،عيينةابن

دزصة"خذى:وقالتغتسلكجففأمرها،(1)الحيضمنغسلهاعنلمجيه!النبئ

قالت:بها"."تطهرى:!البها؟أتطفركيف:!التبها".كمطفرىمسلثمن

سعدانيعنىعثمانأبووحكىهكذا-منىفاستتر:قالتبها؟أتطهركيف

لتقابها".تطفرى!اللهإسبحان:فقال،ل!انوحكى:قال-لأربعابعهبأصا

بشرانابنحديثلفظ.(2)الذمأثربهاتتبعين:فقلتإلئفاجتذبتها:عائشة

فىالبخارممئىرواه.عثمانأبىحكايةغيرهمايذكرولم،والزوذبارئ

عمرأبىوابنالناقدعمروعنمسلثمورواه،جعفربنيحىعن""الصحيح

(3):او
.سفيادعن

الحسينبنمحمدبكرابوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-884

حدثنا،بكيرأبىبنيحىحدثنا،و11/92،الحارثبنإبراهيمحدثنا،القطان

مأعن،سيرينبنتحفصةعن،ح!انبنهشامحدثنا،طهمانبنإبراهيم

."المجض،:بفى(1)

من(4733)يعلىوأبو،(152)النسائىوأخرجه.(283)والمحرفة،(174)الصغرىفىالمصنف(2)

به.سفيانطريق

.(332/60)ومسلم،(314)البخارى(3)
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الحيضمنغسلهاعندللمرأةالطيببابالطهارةكتاب

(اميمت)اعلىالمرأةتحد"لا:ع!ي!اططرسول!رقال:قالتالأنصاريةعطية

(2)الإمصبوغاثوباتلبسولاوعشرا،أشهرأربعةتحدفإنهازوجها،علىإلاثلاثةفوق

تطهرتإذاطهرهاأدنىإلىطيئاتمسقولا،تختضبولاتكتحلولا،3عصبثوب

حديثمن""الصحيحينفىمخرج.()"(4)رافظأأوقشطمننبذةحيضتهامن

.(6)حسانبنهشام

محمدبنعلىبنمحمدنصروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-885

بنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا:قالاالشئيرازئ)7(الفقيه

حفصةعن،أيوبحدثنا،حمادحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يحيىبنمحمد

إلاثلاثفوقميتعلىنحدأنننهىكنا:قالتعطئةأئمعن،سيرينبنت

.د،س:منطقس(ا-1)

فىالروايةهذهعلىالمصنفتعليقوسيأتى"ولا".:النسائىورواية،د،ب،س،ر،الأصلفى(2)

(15622).

والمصباح،3؟1/4للحربىالحديثغريب.ينسجثمويصبغغزلهايعصباليمنبرود:العصب(3)

.(بص)عالمنير

منمعروفاننوعان:والأظفارفهوكست-:ويقال-القسطوأمااليسير.والشىءالقطعة:النبذة(4)

،01/181النووىبثرحمسلموصحيح،3/9121للحربىالحديثغريبذلكفىينظرالبخور.

138صوينظر.(تس)ك78/2واللسان،119

بكيرإ،أبىبن"يحى:منبدلاكثير"،أبىبن)يحى:وفيه،(2828)الصغرىفىالمصنف(5)

،07942)وأحمد.بهبكيرأبىبنيحىطريقمن(2230)داودأبووأخرجه.(4677)والمعرفة

به.هثامطريقمن(4305)حبانوابن،(2087)ماجهوابن،(3536)والنسائى،(42730

.(15624-ا5617)فىالحديثوسيأتى،(938/66)ومسلم،(5342،5343)البخارى(6)

الأمين،الثقةالفاضل:الغافرعبدتال،التاجرالفقيهالثيرازىنصرأبومحمدبنعلىبنمحمد(7)

توفى=القرشى.محمدبنحسانالوليدأبىأصحابمنوكان،الصعلوكيةبالأئمةالمختصينمن
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الغسلفيالترتيبفرضسقوطبابالطهارةكتاب

مصبوغاثوبانلبسولانتطيبولانكتحلولا،وعشراأشهرأربعةزوجعلى

فىمحيضهامنإحدانااغتسلتإذاطهرهافىرخصوقد،عصبثوبإلا

ورواه،الحجبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهوأظفار)1(.قسطمننبذة

.(2)ديزبنحضادعنكلاهماالرهراخ!الزبيعأبىعنمسلم

الغسلفىالترتيبفرضسقوطباب

القهرسول!وقال!.(6:المائدةأفاطهروا!جنباكنتخ)وإن:تعالىاللهقال!

فىوقال.(3)"عليكفأفرغه"اذهب:حصينبنعمرانح!يثفى!رجنب!!حم

بالشرسب.يأمرولم.(4)"جلدكفأمسشهالماءوجدت"فماذا:ذرأبىحديث

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-886

بنيزيدحدثنامسدد،حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

قال!:بجدانبنعمروعن،قلابةأبىعنالحذاء،خالدحدثنا،زريع

النبى/عنقال!أنإلىوجنابته()بدوهفىالحديثفذكرذر.أباسمعت184/1

فليمسالماءوجدف!ذاحجج،عشر(6)ولوالمسلموضوءالطيباالصعيد:جمجج!

-ص104سنةووفيات)حوادثالإسلاموتاريخ،(15)السياقمنالمنتخبينظر.(ص094)-سنة

.19،230صه(ص420

من(137)25/60والطبرانى،(4673)عوانةوأبو،3/76المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.زيدبنحمادطريق

.(938/67)ومسلم،(1534)الخارى(2)

.(861)فىتخريجهتقدم(3)

.(22،862)فىنخريجهتقدم(4)

.(ود)ب14/65اللسان.الصحارىفىالمراعىإلىالحضرمنالخروج:البدو(5)

."إلى!:م،سفىبعده(6)
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الطهارةكتاب

.(1)"ريخهوذلكفإنالماء،بشره

الأيمنبالشقفيهالبدايةاستحبابباب

الأيمنبالشقفيهالبدايةاستحبابباب

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-887

حدثناالصيدلاك!،محمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمد2اللهعبد2

عن،سفيانأبىبنحنظلةعنمخلد،بنالضحاكحدثنا،المثنىبنمحمد

بشىءدعاالجنابةمناغتسلإذاع!ح!اللهرسول!كان:قالتعائشةعن،القاسم

بكفيهأخذثم،الأيسرثمالأيمنرأسهبشقفبدأبكفهفأخذه،الحلابنحو

محمدعن""الصحيحفىومسلمالبخارىرواه.(3)رأسهعلىبهمافقالالماء

.(4)المثنىابن

عمروأبوبذلك.أخبرظحلابايسمى،فيهيحلبماوهو،إناءوالحلاب

الاسماعيلى.بكرأبىالشيخعنالأديب

"زياداتفىالحافظاللهعبدأبوأخبرظماذلكيؤكدومما-888

محمد،بنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناالفوائد"،

عائشة،عن،القاسمعن،حنظلةعنمخلد،بنالضحاكعاصمأبوحدثنا

عاصمأبووأراناهذا-قدر(ظ11/92حلابفىيغتسلكانلمججاللهرسولأن

.(863)فىزريعبنيزيدطريقمنتخريجهوتقدم.(336)المعرفةفىالمصنف(1)

لما.العباس":سفى(2-2)

طريقمن(245)خزيمةوابن،بهالمثنىبنمحمدعن(422)والنسائى،(024)داودأبوأخرجه(3)

به.عاصممأبى

.(318)ومسلم،(258)البخارى(4)
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الغسلتفريقبابالطهارةكتاب

شقعلىيصسبثم-أرطالثمانيةيسعكوزكقدرهوفإذا،بيدهالحلابقدر

وسطفيصب(1)كفيهيأخذثم،الأيسررأسهشقعلىيصبثم،الأيمنرأسه

.(2)رأسه

الغسلتفريقباب

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-889

حدثنا،الشيخبأبىالمعروفحيانبنجعفربنمحمدبناللهعبدمحمد

حدثنا،الأنصارىموسىبنإسحاقحدثنا،الدورئخلفبن(3)الهيثم

جابرعن،(4السهمىقنفذبنزيدبنمحمد4)حذثنىالعزيز،عبدبنعاصم

منيغتسلالرجلعنجميمالنبئسألرجلاأنمسعود،ابنعن،سيلانابن

المكانذلك"يغسل:جمع!اططرسول!قال،الماءجسدهبعضفيخطئالجنابة

البخارئ:قال،الأشجعئالعزيزعبدأبوالعزيزعبدبنعاصم."يصلىتم

(6)ىلابر
لفر.فيه

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.!بكفيه9:م(فى

عاصم.أبىحكايةدون،بهمحمدبنالعباسعن(854)عوانةأبوأخرجه(

.14/261النبلاءأعلامسيروينظرهثيمإ.9:دوفىأيوب"،9:بفى(

التيمى،.قنفدبنمهاجربنزيدبن!محمد:الأصلحاسيةفى(4-

:273/1المجمعفىالهيثمىوقالبه.موسىبنإسحاقطريقمن(10561)الطبرانىأخرجه(

.293/1البارىفتحفىرجبابنكلاموينظرموئقون.ورجاله

.6/493الكيرالتاريخ(

،8/505حبانابنوئقات،6/348والتعديلالجرح:فىالعزيزعبدبنعاصمعلىالكلاموينظر

فىحجرابنقال.5/46التهذيبوتهذيب،13/499الكمالوتهذيب،2/129والمجروحين

يهم.صدوق:1/384التقريب
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ةلطهارا!كتا

بالمنديل(1)التمسحباب

بالمنديلالتمسحباب

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرنا-589

عن،الأعمشعن،غياثبنحفصحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا

الفهلرسولوضعت:قالتميمونةعن،عباسابنعن،كريبعن،سالم

وناولق:قالت،!عالنبىغسلفىالحديثفذكر.الجنابةمنغسلاك!يم

لابراهيمذلكفذكرت:الأعمشقال.(2)بيديهينفضوجعليأخذهفلممنديلا

عنحفصبنعمرعنالبخارىرواه.(3)العادةمخافةذلككرهواإنما:فقال

.(4)الأعمشقولدون،أبيه

185/1حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبو/حدثنا-891

سالمعن،الأعمشعن،عوانةأبوحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

اغتسلك!يمالنبئأن،ميمونةعن،عباسابنعن،كريبعن،الجعدأبىابن

الحديث:فقاللابراهيمفذكرته:الأعمشقال.بهفرمىبمنديلفأتتهعندها

موسىعنالبخارىرواه.()عادةهوإنمابالمنديلبالمسحبأسولا،هكذا

.(6)لإبراهيمالأعمشقولدون،بمعناهعوانةأبىعنإسماعيلابن

.""المسح:سفى(1)

."بيده":م،سفى(2)

.(851)فىتخريجهتقدم(3)

.(952)البخارى(4)

به.عوانةأبىطريقمن(26856)أحمدوأخرجه.(1733)الطيالسى(5)

.(266)البخارى(6)
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بالمنديلالتمسحبابالطهارةكتاب

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-892

بنسفيانحدثنا،معينبنيحيىأخبرنا،محمدبنالعباسأخبرنا،يعقوب

لا:قالجابرعن،عطاءعن،يسافابنيعنىهلالعن،منصورعن،عيينة

.(1)توضأتإذاتمندل

أنهعلئبنالحسنوعن.(2)اسأببهيريالمأنهماوأن!عثمانعنوروينا

.(3)فعله

وأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدابوأخبرناوقد-893

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابنبكر

،الحباببنزيدحدثنا،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمد

لمجيداللهرسولأن،عائشةعن،عروةعن،شهابابنعنمعاذ،أبىعن

أرقمبنسليمانهوهذامعاذأبوالوضوء)4(.بعدبهايتنشفخرقةلهكانت

(5)بر

.متروكوهو

(1

(2

(3

(4

(5

به.عيينةابنعن(1603)شبةأبىابنوأخرجه.(الدورىبرواية-1868)معينابنتاريخ

.(422،425)المنذرلابنوالأوسط،(1584،1591)شيبةأبىابنمصنفينظر

.(1583)شيبةأبىابنومصنف،(713)الرزاقعبدمصنفينظر

لي!عائةحديث:وقال،بهوهبابنطريقمن(53)الترمذىوأخرجه.أ1/54الحاكم

.سىءالبابهذافىعيهروالنبىعنيمحولا،بالقالم

عليهالكلامينظرترلى.مولى:وقيلالأنصار،مولى،البصرىمعاذأبو،أرقمبنسليمانهو

وميزان،351/11الكمالوتهذيب،13/9بغدادوتاريخ،328/1المجروحينفى:

ضعيف.:1/321التقريبفىحجرابنقال.أ96/2الاعتدال



بالمنديلالتمسحبابالطهارةكتاب

الحافظعمربنعلىالحسنأبىعن،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنما

.(2)الحافظعدىابنأحمدأبىعن،المالينئسعدأبو(1)هبوأخبرنا)ح(

:قوىغير(و93/11بإسنادذلكروىوقد

منصوربنأحمدحذثنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-894

النحوى،محمدبنأحمدأخبرنا،الشيرازى(3العباسأبو3)الحافظالصوفئ

عمروأبوحدثنا،النحوىزيدأبوحدثنا،القاسمبنمحمدالعيناءأبوحدثنا

لهكانت!النبئأن،الصذيقبكرأبىعن،مالكبنأنس!عن،العلاءابن

.الوضوء)4(بعدبهايتنشفخرقة

نأجعفربنإياسعنالعلاءبنعمروأبورواهوإنما:ال!ثيخقال-895

بهامسحتوضأإذافكان،منديلأوخرقةلهكانتم!مجالنبئأن،حدثهرجلا

سهلأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرظه.ويديهوجهه

الصوفى،الجئارعبدبنالحسنبنأحمدأخبرنا،الإسفرايينئأحمدبنبشر

إياسعن،العلاءبنعمروأبىعن،الوارثعبدحدثنا،القواريرىحدثنا

.م،س:فى)1(ليس

.3/1102عدىلابنوالكامل،1/110الدارقطنى(2)

.16/472النبلاءأعلاموسير،6/28دمقتاريخوينظر."بنالعباسأبو"حدثنا:م،سفى(3-3)

لا."يتنشف:بدللا"ينشف:الأصلفى(4)

:1/191الذهبىقال.بهالعيناءابىعن-1/63الغرالبأطراففىكماالدارقطنى-ذكرهوالحديث

منه.والافة،بثقةليسالشيرازى
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1/186

بالمنديلالتمسحبابالطهارةكتاب

.(1)فذكرهجعفر.ابن

.الوارثعبدحديثمنالمحفوظهووهذا

ابنعمروأبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرناوقد

:قالعمروبنالفهعبدمعمرأبوأخبرنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماك

لمجي!النبئأن،أنسعن،صهيببنالعزيزعبدحديثعنالوارثعبدسألت

(3)قطينةفىكان:فقال.(2)وجههمسحتوضأفإذاخرقةأومنديللهكان

أرويه.فلستعلئة)4(ابنفأخذه

إسنادالكانأنسعنالعزيزعبدعنالوارثعبدرواهلووهذا:الشيخقال

بالاسنادعندهكانإنماأنهويحتمل،روايتهمنامتنعأنهإلاصحيحا،

أعلم.والفه،الأؤل

مسحتوضأإذا!ي!جمالفهرسولرأيت:.قالجبلبنمعاذعنوروينا/

.()المستعملالماءطهارةبابفىذكرناهقدضعيفوهو.ثوبهبطرفوجهه

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-896

عن،مسلمبنالوليدحدثنا،الوفابعبدحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا

بنأسعدبنالرحمنعبدبنمحمدعن،كثيرأبىبنيحيىعن،الأوزاعى

به.عمروأبىطريقمن2/226الكنىفىوالدولابى،1/386سعدابنأخرجه(1)

به.الوارثعدعن473/1الحللفىحاتمأبىابنذكره(2)

.إقطنية،:سفى(3)

به.عليةابنطريقمن(45)الأحكاممختصرفىالطوسىأخرجه(4)

.(1136)فىسيأتى(5)
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والجنبالحائضعرقطهارةعلىالدليلبابالطهارةكتاب

غسلالهفوضعوازارهمع!ي!اللهرسولأنسعد،بنقيسعت،زرارة

هكذا.(3)اهبفاشتمل(2)سروأوبزعفرانمصبوغةملحفة(1)ناولهثم،فاغتسل

بنالوليدعنوغيرهالمثنىبنمحمدعن""السننكتابفىداودأبورواه

.(4)مسلم

عن،زرارةبنأسعدبنالرحمنعبدبنمحمدعن،ليلىأبىابنورواه

الله!رسولأتانا:قالسعدبنقيسعن،شرحبيلبنعمروبنمحمد

أنظرفكأنى،بهافالتحفورسيةبملحفةأتيناهثم،فاغتسلغسلالهفوضعنا

.(عكنه)علىالورسأثرإلى

والجنبالحائضعرقطهارةعلىالدليلباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-897

عن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوب

!راللهرسولرأسأرجلكنت:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

(1

(2

(3

المسند.روايتىإحدىوهى"ناولوه".:م،سفى

الطيب.منوهومعروفصبغ:والزعفرأن.(فحال(42/356)العروستاج.الملاءة:الملحفة

.(سرو)زعفر،4/324،6/254اللسان.بهيمبغالريحطيباصفرنبت:والورس

به.مسلمبنالوليدطريقمن(15701)الكبرىفىوالنسائى،(15476)أحمدأخرجه

.(1111)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(5185)داودابو

.(نك)ع13/288واللسان،2/82الأنوارمثارقينظرال!من.منالبطنفىالاطواء:العكن

وضعفه.بهليلىأبىابنطريقمن(466،4360)ماجهوابن،(23844)احمدأخرجهوالحديثط

.(104،790)ماجهابنضعيففىالألبانى
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والجنبالحائضعرقطهارةعلىالدليلبابالطهارةكتاب

51ورو،مالكعنيوسفابنعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)!فئاحوأنا

.(2)هشامعناخروجهمنمسلم

نأالحائض!النبىأمرمنثبتبماأيضاذلكفىالشافعئ)3(واحتبئ

كله،الثوببغسل(يأمرها)ولم(ظ93/11،ثوبهامن(4المحيضدمتغسل4)

.(6)مواضعفىالحديثذلكمضىوقدفيه.العرقكثرةفىشذولا

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-898

بنثابتعن،الأعمشعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

"ناولييى:لهاقال!اللهرسولأنعائشةعنمحمد،بنالقاسمعن،عبيد

فناولتها8).يدك((فىليستحيفشك"إن:قالحما!.إنى:قالت.(7)((الخمرة

.(85إتا

إبراهيمحدثنا،الوليدأبوأخبرك!،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-899

حبانوابن،(276،387)النسائىطريقهومن،1/60ومالك،(193)الصغرىفىالمصنف(1)

(3

(8

(1359).

59)رىلخاا(

.18/1الأم(

،سفى(4-

":م،سفى(

36)فىتقدم(

هى:الخمرة(

.9/3النووى

،سفى(8-

عندوالحديث

(1358)حبان

.(297/9)ومسلم،(2،5925

."الحيضدم"تغتسل:م

يأمرلما.

-39،666).

بشرحمسلمصحيح.غيرهأوحصيرمنسجودهفىوجههجزءالرجلعليهيضعما

إياها"."فناولته:م

وابن،(798،1111)والدارمى،(24695)أحمدوأخرجه.(1533)الطيالسى

به.شعبةطريقمن
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والجنبالحائضعرقطهارةعلىالدليلبابالطهارةكتاب

فذكره.الأعمشعن،معاويةأبوأخبرنا،يحيىبنيحىحدثنا،علىابن

!اوقها:يقلوي!المسجد")1(.منالخمرة"نماولييى:زادأنهإلا،نحوهبإسناده

(2)

يحيى.بنيحىعن""الصحيحفىمسلمرواه.إياه

الله:عبدأبوقال،الحافظاللهعبدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-009

أبووأخبرنا)ح(الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا:طاهرأبووقالأخبرنا.

بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(القعنبئحدثنا،المثنى

القعنبى،أخبرنا/البرمح!،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثناالصفار،عبيد

أغتسلكنت:قالتعائشةعن،محمدبنالقاسمعن،حميدبنأفلحأخبرنا

رواه.(3)الجنابةمنفيهأيديناتختلفواحدإناءمن!حماللهورسولأنا

فىوزاد،أفلحعنوهبابنورواهالقعنبى)4(.عنجميعاومسلمالبخارى

يعنى:،أفلحعنالرازىسليمانبنإسحاقوقال.(وتلتقى):الحديث

فيهأيديهماإدخالهما.فيهأيديناتختلف:قولهمعنىأنوعندى.6وللتقى

.الماءلأخذ

معاويةأبىطريقمن(271،382)عقبوالنسائى،(261)داودوأبو،(18442)احمداخرجه(1)

.(298/11)مسلم(2)

بناللهعبدطريقمن(723)مستخرجهفىنجموأبو،1/26المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

به.القعنبىمسلمة

.(321/45)ومسلم،(261)البخارى(4)

به.وهبابنطريقمن(1111)حبانوابن،(812)عوانةأبوأخرجه(5)

.373/1البارىفتحفىكما-الإسماعيلىأخرجه(6)
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والجنبالحائضعرقطهارةعلىالدليلبابالطهارةكتاب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-109

الرحمنعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الرشك،يزيدعن،شعبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،بحلبالهاشمئ

يدهيدخلرجلعنسئلتأنهاالمؤمنينائمعائشةعن،العدوئةمعاذةعن

ليبدأولكن،شىءينخسهلاالماءإن:فقالت،يغتسلأنقبلجنبوهوالإناء

.واحد)1(إناءمننغتسلم!عاللهورسولأناكنتقد،يدهفيغسل

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-259

عبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

الفهعبدأننافعحذثنى:يقولمالكاسمعت:قالوهبابنأخبرنا،الحكم

.(3)هيفيصفىثمجنبوهو(2)الثوبفىيعرقكانعمرابن

بنوالفضيلعلىبنمسلمةعن،وهبابنأخبرناالإسنادوبهذا-039

بناللهعبدأن،عباسابنمولىعكرمةعن،ح!انبنهشامعن،عياض

وهب:ابنقال.(4)الثوبفىوالحائضالجنببعرقبأسلا:قالعباس

مثله.أنسبنمالك!روقال

يزيدطريقمن(9211)حبانوابن،(152)خزيمةوابن.بهشعبةطريقمن(53892)أحمدأخرجه(1)

.بنحوهالرشك

."ثوبه":م،د،سفى(2)

.(1070)الدارمىطريقهومن،1/52مالك(3)

فىالمنذروابن،(1071)والدارمى،(2014)شيةأبىوابن،(1430)الرزاقعبداخرجه(4)

به.هامطريقمن(747)الأوسط
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الجنبفضلفىبابالطهارةكتاب

أخبرنا،العباسأبوحدثنا:قالابكووأبوزكرياأبووأخبرنا-459

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحروحدثناقال:وهب.ابنأخبرنامحمد،

عن،الشعبىعن،مطرأبىبنحريثعنيونس!،بنعيسىأخبرك:وهب

يأتينىثمالجنابةمنيغتسلمج!جالهاللهرسولكالى:قالتعائشةعن،مسووق

.(2)رظنوفيه(و94/11مطرأبىبنحريثبهتفزد.(1)ىبفيستدفئجنبوأنا

.مختصرا)3(عائعثمهعنعلقمةعنضعيفآخروجهمنوروى

الجنبفضلفىباب

العحاسأبوحدثنا:قالواآخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-559

بوأوأخبرنا)ح(الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنإسماعيلحدثنا،الكعبئمحمدبناللهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبد

،عروةعن،الزهرىعن،سفيانحدثنا،شئبةأبىابنبكوأبوحدثنا،قتيبة

وكنت-(4)الفرقوهو-القدحمنيعتسلكانمج!جماللهرسولألى،عائعتمةعن

(1)

(2)

(3)

(4)

وقالبه.حريثطريق!ن154/1والحاكم،(580)ماجهوابن،(123)الترمذىأخرجه

.(128)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفهبأس.بإسنادهلي!:الترمذى

،3/71الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظرالكوفى.الخاطعمروأبو،مطرأبىبنحريثهو

وتهذيب،618/2عدىلابنوالكامل،1/260والمجروحين،264/3والتعديلوالجرح

ضعيف.:159/1التقريبفىحجرابنقال.5/562الكمال

.وحدهالمصنفإلى728/1،729ماجهابنسرحفىمغلطاىعزاه

للحربىالحديثغريبينظرآصع.ثلاثةيسعإناءأجود:والفتحدواسكانهاالراءبفتحالفرق

.3/4النووىبمثمرحمسلموصحيح،348/2
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1/188

الجنبفضلفىبابالطهارةكتاب

فىمسلمرواهالشافعى.حديثلفظ.(1)دحاوإناءمنوهوأناأغتسل

عناخروجهمنالبخارىوأخرجه،شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

.الزهرى)2(

طاهر:أبوقال،الفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-906

المثنىأبوأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا:اللهعبدأبووقالحدثنا.

عن،شعبةحدثنا،الوليدأبوحدثنا:قالواعمربنوعثمانغالببنومحمد

أناأغتسل/كنت:قالتعائشةعن،عروةعنحفص،ابنبكرأبى

.(3)الجنابةمنواحدإناءمن!ش!الفهورسول

أخبرنا،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-709

عن،القاسمبنالرحمنعبدعن،شعبةحدثنا،الوليدأبوحدثنا،المثنىأبو

الوليدأبىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)بمثلهعائشةعن،أبيه

(1

(3

بثمانيةيغتسلكانجمتالنبىأنحديثوفىرطلا،عرستة)الفرق:دحاشيةفى=وكتب

محركوالفرق،العراقأهلمكاييلمنضخممكيالالراءب!سكانالفرق:الخليلقال.أرطال

وقتنافىيعادلوالفرق!.ا."حراممنهفالجرعةالفرقأسكروما:الحديثوفى،لغةالراء

.لترات9.165الحالى

ماجهابنطريقهومن،(371)شيبةابىوابن،8/1والافعى،(286)المعرفةفىالمصنف

به.سفيانعن(08924)أحمدواخرجه.(376)

.(052)والبخارى،(913/14)مسلم

به.الوليدأبىطريقمن1/24المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه

،(233،014)والنسائى،(25394)وأحمد.بهالوليدأبىطريقمن(1264)حبانابنأخرجه

به.شعبةعنطرقمن(1262)حبانوابن،(250)خزيمةوابن
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الطهارةكتاب

جميعا)1(بالإسنادين

الجنبفضلفىباب

طاهر:أبوقال،الفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-958

أخبرنا،الفقيهإسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا:اللهعبدأبووقالحدثنا.

عاصمعن،خيثمةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

منلمج!اللهورسولأناأغتسلكنت:قالتعائشةعن،معاذةعن،الأحول

جسبان)2(.وهما:قالت.!لىدغ،لىدع:قولفأفيبادرنى،وبينهبينىواحدناءإ

(3)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-959

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمأخبرنا،يعقوب

إناءمنجم!الهاللهورسولأناأغتسلكنت:قالتعائشةعن،معاذةعن،عاصم

.(قال)كذا.(4)ىلدغ،!لىدع:أقولحتى،وأبادرهيبادرخ!،واحد

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناوقد-591

بنهشامعن،أبانأخبرنا،إسماعيلبنموسىأخبرنا،أيوببنمحمد

واحدإناءمننغتسلع!يهيهوالنبئأناكنت:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروة

.(362)لبخارىا(1)

خزيمةوابن،(24723)وأحمدبه.طاهرابىطريقمن(254)السنةشرحفىالبغوىأخرجه(2)

به.عاصمعنطرقمن(1195)حيانوابن،(236)

.(321/46)مسلم(3)

به.شعبةطريقمن(239،412)والنسائى،(25387)أحمدأخرجه(4)

.""قالت:مفى(5)
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الطهارةكتاب

.(1)ىلبقفيبدأ

الجنبفضلفىباب

حدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرنا-911

ابنأخبر!،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنابشر،بنالرحمنعبد

يغتسلانناكاتاهاوإ(ظ11/94لمجح!الفهرسولأن،عائشةعن،عروةعن،عروة

.(3)بنجوهمامنه(2)يغترفالواحد،الإناءمن

أنها،عائشةعن،عطاءأخبرنى:قالجريجابنقال:وبإسناده-912

(واحد)إناءفىجنبوهماجميعاشرعاائهماوعنها)4(جم!النبىعنأخبرته

يحيىبنمحمدبنأحمدمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-139

عيينة،بنسفيانحدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمدحدثنا،البزازبلالابن

نأ،ميمونةأخبرته،عباسابنعن،زيدبنجابرعن،ديناربنعمروعن

قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(6)دحاوإناءمنوهىاغتسلكحوالنبى

ذكردون،عيينةابنعننعيمأبىعنالبخارئورواه،عيينةابنعنوغيره

.(839،905،906)فىتخريجهتقدم(1)

."يغترفان":مفى(2)

.(0341)الرزاقعبد(3)

."إوفيه:موفى"وفيها"،:سفى(4)

جريج.ابنعن:الرزاقعبدوعند.(25353)أحمدوعنه،(0281)الرزاقعبد(5)

ماجهوابن،(62)والترمذى،(26797)وأحمدبه.الأحمسىعن(809)عوانةأبوأخرجه(6)

."الجنابة"من:الترمذىوعند،بهسمانطريقمن(236)والنسالى،(377)



الجنبفضلفيبابالطهارةكتاب

ص)1(وصءو:-
ميموله.عنعباسبناعن:يقولاخيراعيينةابنكان:البخارىقال.ميمونة

:(2)نعيمأبورواهماوالصحيح

علىبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-914

نعيم.أبوحدثنا،(3)الطباعابنيوسفبنمحمدحدثناببغداد،الجوهرى

.فذكره

بكرأبوأخبرنا:قالاالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-915

أبى،حدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدأخبرنا،الفقيهإسحاقبنأحمد

بنعمروأخبرخ!،جريجابنحدثنا:قالا(4)ركببنومحمدالرزاقعبدحدثنا

عباسابنأنأخبرخ!،الشعثاءأباأنببالىيخطروائذىعلمى:قالدينار

فىمسلمرواه.()ميمونةبفضليغتسلكان!ماللهرسولأن،أخبره

.(6)ركببنمحمدعنوغيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

القاضىالحسنبنوأحمدالحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-916

أبىبنحازمبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

عكرمة،عن،سماكعن،سفيانعن،موسىابنهواللهعبيدأخبرنا،غررر

.(253)والبخارى،(322)مسلم(1)

.(253)عقبالبخارى(2)

.""الطباخ:م،سفى(3)

."بكير":م،سفى(4)

.(1"8)خزيمةابنطريقهومن(0371)الرزاقوعبد،(3465)أحمد(5)

.(323/48)مسلم(6)
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الجنبفضلفىبابالطهارةكتاب

غسلهامنفضلوقدأزواجهبعضإلىلمجع!النبئانتهى:قالعباسابنعن

جنابة.منمنهاغتسلتإنى،اللهرسوليا:فقالت،بهيتوض!أأنفأراد،فضل

.(1)"ينجسلاالماء"إن:فقال

،اوددبوأحدثنا،داسةابنأخبرنا،الروذبارىعلىبوأوأخبرنا/-1/189719

عباسابنعن،عكرمةعن،سماكحدثنا،الأحوصأبوحدثنا،مسذدحدثنا

وأمنهاليتوضأ!مالنبئفجاء،(2)جفنةفى!ج!النبىأزواجبعضاغتسل:قالط

.(3)"يجنبلاالماء"إن:فقالطجنبا.كنتإنىالقهرسولطيا:لهفقالت،يغتسل

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-918

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبوحدثنى:قالكثيرأبىبنيحيىعن،أبىحذثنى،هشامبنمعاذحدثنا

حدثتها،سلمةأئمأن،حدثتهسلمةأئمبنتزينبأن،الرحمنعبدبنسلمة

51رو.(4)الجنابةمنواحدإناءمنيغتسلانلمجوالفهورسولهىكانتأنها

.(معاذ)عنالمثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

إسحادتىبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-919

،(371)ماجهوابن،(324)والنسالى،(2102)أحمدوأخرجه.(052)الصغرىفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن1/159والحاكم،(1242)حبانوابن،(091)خزيمةوابن

.(نف)جالمحيطالقاموسوينظر،1/159الانوارمارق.القصاعأعظم:الجفنة(2)

أبىطريقمن(1261)حبانوابن،(370)ماجهوابن،(65)الترمذىوأخرجه.(68)داودأبو(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهالأحوصى

به.هثامطريقمن(380)ماجهوابن،(1929)والبخارى،(26498)أحمدأخرجه(4)

.(296،324)مسلم(5)
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ينجسلاوالمؤمناليد،فىالحيضةليست:بابالطهارةكتاب

شعبة،حدثنا،الوليدأبوحدثنا،الأسفاطئالفضلبنالعباسأخبرنا،الفقيه

من1)والمرأة!يهمالنبئكان:قالمالكبنأذسعنجبر،بناللهعبدعن

أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)دحاوإناءمنيغتسلان(انسائه

.الوليد)3(

ينجسلاوالمؤمناليد،فىالحيصةليست:بافي

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-92"

بنيحيىحدثنامسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

أبوقال:قال،حازمأبوحدثنى:قال(و95/11كيسانبنيريدعنسعيد،

فقالت:."الخمرةناولييىعائشه،"يا:فقالالمسجدفىلمجحمالنبئبينما:هريرة

الصحيح""فىمسلمرواه.(4)فناولته."لي!بيدكذلك"إن:فقالحائض!.إنى

(5)

سعيد.بنيحيىعنوغيرهكاملابىعن

الرزاز،جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-921

أبىبنالملكعبدحدثنا،بدرأبوحدثنا،يزيدبناللهعبيد)6(بنمحمدحدثنا

.م:منزيادة(ا-1)

به.جبربناللهعبدطريقمن(9430)يعلىوابو،بهشعبهةطريقمن(50121،12156)أحمدأخرجه(2)

.(264)البخارى(3)

."إياها":م،سفىبعده(4)

والنسائى،(9533)وأحمد.بهمسددطريقمن(688)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجهوالحديث

به.سعيدبنيحيىطريقمن(912)عوانةوأبو،(270)

.(13/299)مسلم(5)

.26/50الكمالتهذيبويص!إ"عبد".:مفى(6)
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ينجسلاوالمؤمناليد،فىالحيضةليستباب:الطهارةكتاب

اللهرسولأمرض!:قالتعائشةعن،القاسمعن،عبيدبنثابتعن،(1)غنية

:فقال.حائضإنى،اللهرسوليا:فقلتالمسجدمنالخمرةأناولهأنع!ير

عبدحديثمنمسلمأخرجه.(2)"كديفىليستالحيضةفمان))ناولييها،

.(3)الملك

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-922

قبيصة،حدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرنا

كنت:قالتعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،منصورعن،سفيانحدثنا

منرأسهويخرج،جنبكلانا(4واحدإناء4)من!صاللهورسولأناأغتسل

وأنايباشرض!ثمفأتزرويأمرض!،فأغسلهحائضوأنامعتكفوهوالمسجد

.6)عقبةبنقبيصةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.()حائض

بنمحمد(7اللهعبد7)أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-923

الوكيل،أحمدبنجامعالخيرأبو.وأخبرناقتيبةبنإسماعيلحدثنا،يعقوب

."ةبتع":م،دىف(1)

طريقمنوتقدم.41/236الدارقطنىعللوينظر.بهغنيةأبىابنطريقمن(48322)احمدأخرجه(2)

.(4176)فىوسيأتى،(898،899)فىثابتعنالأعمش

.(298/12)مسلم(3)

.الواحدأ)الاناء:د،بفى(4-4)

،235،427)والشائى،(77)داودوأبو،(56352)أحمدوأخرجه.2/637صفيانبنيعقوب(5)

به.صفيانطريقمن(385

.(301-299)البخارى(6)

.""العباس:سفى(7-7)
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ينجسلاوالمؤمناليد،فىالحيضةليستباب:الطهارةكتاب

قالا:،الدارمئسعيدبنعثمانحدثناالمحمداباذى)1(،طاهرأبوحدثنا

الله،عبدبنبكرعن،حميدعن،عليةابنحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا

المدينةطرقمنطريقفى!عالنبئلقيهأنه،هريرةأبىعن،رافعأبىعن

كنت))أين:لظجطء!ماع!عالنبئففقده،فاغتسلفذهبفانسل،جنبوهو

أجالسكأن(2)فكرهت،جنبوأنالقيتنىاللهرسوليا:قال."؟هريرة،أيا

فى!سمرواه.(3)"ينجسلاالمؤمنإن!الله"سبحان:فقال.أغتسلحتى

عناخروجهمنالبخارىوأخرجه،شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

.(4)الطويلحميد

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-924

حدثنا،كريبأبوحدثنا،الصيدلانئمحمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

!عاللهرسولأن،حذيفةعن،وائلأبىعن،واصلعن،مسعرعن،وكيع

190/1"إن:فقالجنبا.كنت:فقالجاء/ثمفاغتسلعنهفحاد،جنبوهولقيه

.(6)وغيرهكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.()"ينجسلاالمؤمن

."المجدابادى":موفى،المحمدابادى"":دفى(1)

."كرهتوأنا":سفى(2)

،(231)داودوابو،(7211)أحمدوأخرجه.(534)ماجهابنوعنه،(1835)شيبةأبىابن(3)

به.حميدطريقمن(1259)حبانوابن،(269)والنسائى،(121)والترمذى

.(283،285)والبخارى،(371)مسلم(4)

والنسالى،(23")داودوابوبه.وكغطريقمن(535)ماجهوابن،(23417)أحمداخرجه(5)

به.مسعرطريقمن(1369)حبانوابن،(268)

.(372)مسلم(6)
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الطهارةكتاب

المحدثفضلباب

المحدثفضلباب

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-925

محمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى(1)الحسن

:قالنصربنبحروحذثنا:قال.وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدابن

بنويونس،أنسبنومالك،عمربنالفهعبدأخبرك:وهبابنعلىقرئ

زمانفىوالنساءالرجالأن،عمربنالفهعبدعن،نافععن،وغيرهميزيد

فىالبخارئرواهالواحد)2(.الإناءفىجميغانوئ!ضوتيكانواجمتالفهرسول

.(3)سنأبنمالكعن،ظ95/11يوسفبناللهعبدعن""الصحيح

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-926

عن،نافعحذثنى:قالالفهعبيدعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا،داودأبو

عهدعلىواحدإناءمنوالنساء.نحننتوضأكنا:قالعمربنعبدالله

.أيدينا)4(فيهندلى،جمتياللهرسول

(1

(2

(3

(4

.أالحسين!:م،سفى

ماجهوابن،(71،341)والنسائى،(79)داودوابو،(5928)أحمدطريقهومن،1/24مالك

به.وهبابنطريقمن(205)خزيمةابنوأخرجه.(381)

.(931)البخارى

مواضعمنهايرىانلهيحلمنأو،الزوجاتأرادإنما:39/2السريبطرحفىالعراقىقال

الفتحفىحجرابنوقال.امرأتهمعالرجلوضوءباب:البخارىعليههبوبولذلكالوضوء؟

.والمحارمبالزوجاتفيختصبعدهوأما،الحجابنزولقبلالاتجماعمنمانعلا:1/030

به.الفهعبيدعنطرقمن(120،121)خزيمةوابن،(5799)أحمدوأخرجه.(80)داودأبو

.(73)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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ذلكعنالنهىفىجاءمابابالطهارةكتاب

العباسأبوحدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوزكرياأبووأخبرنا-927

قال:وهب.ابنأخبرنا،اللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببن1محمد

زيدبنأسامهأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال2لصربن2بحروحذثنا

يدىاختلفت:قالتالجهنية(3)صبيةأمعن،النعمانبنسالمعن،الليثئ

.الوضوء)4(فىواحدإناءفى!ي!اللهرسولويد

أبوخربوذ،ابن:ويقال،(سرج)ابنهوهذاسالم:البخارىقال

صبية،أممولىهو:البخارئقال.النعمانابن:بعضهموقال.النعمان

إبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبهأخبرنا.قيسبنتخولةواسمها

إسماعيلبنمحمدعن،فارسابنأحمدأبوحدثنا،الأصبهاك!اللهعبدابن

.(6)كرهفذ.البخارى

ذلكعنالنهىفىجاءماباب

زيادأخبرنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-928

(1

(2

(3

(4

(5

(6

:س،ب،د.ىف!يل

:س،ب،د.-2(لي!فى

.14/419الإصابةوينظر"صبيعة".:بوفى،""حبية:د،سفى

الألبانىوصححه.بهأسامةطريقمن(382)ماجهوابن،(78)داودوابو،(68027)أحمدأخرجه

صحةعلىبعفهمواعترض:1/217ماجهابنشرحفىمغلطاىقال.(71)داودأبىصحيحفى

صحيحخبرفىيأتلمهذهوخولة:قال.لهتحللاامرأةيمسلمالسلامعليهبكونهالحديثهذا

لاالاختلاتلأن"تختلف:قولهامنوذلك،نظرقالهالذىوقى،الصفةبهذهكانتأنهاغيرهولا

...مسايوجب

.10/142الكمالتهذيبوينظر"سرح".:د،بفى

.113/4،114الكبيرالتاريخ
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ذلكعنالنهىفىجاءمابابالطهارةكتاب

الأودئ،الفهعبدبنداودعن،عوانةأبوحدثنامسذد،حدثنا،الخليلابن

كمالمجصالنبئصحبرجلالقيت:قالالحميرئالرحمنعبدبنحميدعن

كلأحدنايمتشطأنلمج!الفهرسولنهى:قالسنين(1)أربعهريرةأبوصحبه

الزجليغتسلأو،الزجلبفضلالمرأةتغتسلأو،مغتسلهفىيبولأو،يوم

.جميعا)2(وليغترفا،المرأةبفضل

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىابووأخبرنا-992

بنحوهكرهفذ.الفهعبدبنداودعن،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،داود

جميعا)3(.وليغترفا:يقللمأنهإلا

حذثهالذىالصحابئيستملمحميداأنإلا،ثقاترواتهالحديثوهذا

الثابتةالأحاديثمخالفتهلولاجيد،مرسلأنهإلا،المرسلبمعنىفهو

البخارئالشيخانبهيحتبئلمالأودئ)4(الفهعبدبنوداود.قبلهالموصولة

.()تعالىالفهرحمهماومسلم

(1

(3

(4

(5

.،د:)سبعفى

به.عوانةأبىطريقمن(238)والنسائى،(12170)وأحمد.بهمسددعن(81)داودأبوأخرجه

.(483)فىوتقدم.(81)داودابو

الكيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكوفى.العلاءابو،الزعافرىالأودىاللهعبدبنداودهو

،2/10الاعتدالوميزان،8/411الكمالوتهذيب،416/3والتعديلوالجرح،236/3

ثقة.:233/1التقربفىحجرابنقال.ا3/91التهذيبوتهذيب

حجرابنوقالبشىء.لي!:معينابنعنالدورىعباسوقال،جماعةوثقه:1/198الذهبىقال

معنىفىأنهاليهقىودعوى،قويةحجةعلىأعلهلمناتفولم،ثقاترجاله:1/030الفتحفى

لقيه.بأنهالتابعىصرحوقديضر،لاالصحابىإبهاملأن؟مردودةالمرسل
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ذلكعنالنهىفىجاءمابابالطهارةكتاب

191/1بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا/-930

عن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

أصحابمنرجلعنيحدثحاجبأباسمعت:قالالأحولعاصم

قال.(1)المرأةوضوءفضلمنيتوضأأننهىلمجي!النبئأنلمجو،اللهرسول

.داودأبوحدثناههكذا:يونس

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا-931

القطانالفضلابن(2)الحسينأبووأخبرنابشار.ابنحدثنا،ال!جستاض!داود

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرناببغداد،

عاصم،عن،شعبةحدثنا،الطيالسئيعنى،داودأبوحدثنا،بشارابنحدثنا

نأنهىلمجي!النبئأن،الأقرعوهوعمروبنالحكمعن،حاجبأبىعن

.(3)المرأةوضوءبفضلالزجليتوضا

وأ:قالأنهإلاهكذاالطيالسىداودأبىعنغيلانبنمحمودورواه

.بسؤرها)4(:قال

كما:،شعبةعنجريربنوهبورواه

.(1348)الطيالسى(1)

.أالحسن!:م،سفى(2)

ابنعن(373)ماجهوابن،(64)الترمذىوأخرجه.2/276سفيانبنويعقوب،(82)داودأبو(3)

به.الطيالسىطريقمن(1260)حبانوابن،(342)والنسائىحسن.:الترمذىوقالبه.ثار

به.ضعبةطريقمن(06572)وأحمد

به.غيلانبنمحمودطريقمن(64)الترمذىأخرجه(4)
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ذلكعنالنهيفىجاءمابابالطهارةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا(و96/11-932

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

نأ،الغفارئعمروبنالحكمعن،حاجبأبىعن،الأحولعاصم

وضوئها،فضل:عاصميدرىلاوكان.المرأةسؤرعننهىلمجي!الفهرسول

.شرابها)1(فضل:أو

كما:،التيمىسليمانعنشعبةورواه

عمروأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-933

عن،شعبةحدثنا،(2)رمعبنبشرحدثنا،قلابةأبوحدثنا،ال!فاكابن

نأ،جم!النبىأصحابمنرجلعن،حاجبأباسمعت:قالالتيمىسليمان

.(3)المرأةوضوءبفضلالزجليتوضأأننهى!سمالنبئ

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئ(4)الحسينأبووأخبرنا-934

حدثنا/،الحربئإبراهيمأخبرناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد1/192

عن،حاجبأبىعن،سليمانعن،زريعبنيزيدحدثنا،عمربنالفهعبيد

الزجليتطفرأننهىلمجيوالقهنبئأن،غفاربنىمنجم!النبىأصحابمنرجل

به.جريربنوهبعن(17863)أحمدأخرجه(1)

.138/4الكمالتهذيبوينظر"عمرو،.:م،سفى(2)

به.التيمىسيمانطريقمن(63)والترمذى،(06552)أحمدأخرجه(3)

."الحسن9:مفى(4)

.19/124الكمالتهذيبوينظر!عبد".:سفى(5)



ذلكعنالنهىفىجاءمابابالطهارةكتاب

التيمى.سليمانعنهشيمرواهوهكذا.(1)المرأةوضوءبفضل

اللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا

بنمحمد(2)!لاق:قال!فارسبنسليمانبنمحمدحدثناالأصبهاض!،

البصريين،فىيعذ،العنزىحاجبأبوعاصمبنسوادة:البخارىإسماعيل

أبىعنوبلغنى.(3)ورمعبنالحكمعنيصخأراهولا،الغفارى:ويقال!

الحديثهذاعن،البخارىيعنىمحمداسألت:قال!أنهالترمذىعيسى

عمرو.بنالحكمعنحاجبأبىحديثيعنى.(4)بصحيحليس:فقال!

علئالحسنأبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبووأخبرنا

فيه؟واختلف،عاصمبنسوادةاسمهحاجبأبو:قال!الحافظعمرابن

قول!منموقوفاعنهالسدوسئحجيربنوغزوانحديربنعمرانفرواه

:(ع!م)النبىإلىمرفوعغيرالحكم

الأصبهانئ،إبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدأخبرنا-935

حدثنا،اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنامحما،حدثنا،فارسابنحدثنا

الحكمعلىالناساجتمع:قالالعنزىسوادةعنحديبر،بنعمران

به.زريعبنيزيدطريقمن(3154)الطبرانىأخرجه(1)

"لىدا،:بفىبعده(2)

.4/184،185الكبيرالتاريخ(3)

.4.صالترمذىعلل(4)

.53/1الدارقطنى(5)
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الطهارةكتاب

.(2)هنعفنهاهمبالمربد)1(

ذلكعنالنهىفىجاءماباب

الحسنأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنصرنصرأبوأخبرنا-936

بنالعزيزعبدحدثنا،الحجاجبنإبراهيمحدثنا،(3)نيطمحدثنا،السراج

عنلمجماللهرسولنهى:قالسرجسبناللهعبدعن،عاصمعن،المختار

.(4)المرأةوضوءفضل

شعبةوخالفه.(المختار)بنالعزيزعبدعنأسدبنمعقىرواهوهكذا

عاصم:عن

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-937

بنوهبحدثنا،يحيىبنالحسنحدثنا،إسماعيلبن(6)الحسينأخبرنا

المرأةتتوضحأ:قالسرجسبنالفهعبدعن،عاصمعن،شعبةحدثنا،جرير

غسلبفضلالزجل/يتوضحأولا،وطهورهالرجلغسلفضلمنوتغتسل193/1

.بالصوابأولىوهو،موقوفهذا:علئقالطهورها)7(.ولاالمرأة

(1

(2

(3

(5

(6

(7

كانتوبه،الناسسكنهاعظيمةمحلةصارئم،للإبلعظيمةسوقفيه،البصرةمربدهو:المربد

.4/483البلدانمعجمينظر.ميالأبثلاثةالبصرةعنبائنوهو،الخطباءومجالسالشعراءمفاخرات

به.حديربنعمرانطريقمن(357)شيبةأبىابنوأخرجه.4/185الكبيرالتاريخ

."مطيرأ:م،سفى

به.مطينطريقمن(4217)المعرفةفىنجموأبو،2/72،73معجمهفىقانعابنأخرجه

به.معلىطريقمن(374)ماجهابنأخرجه

.15/258النبلاءأعلامصيروينظر.!"الحسن:د،سفى

.117/1الدارقطنى
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والمغتسلالمتوضئبهيتطهرفيماوقتلابابالطهارةكتاب

إسماعيلبنمحمدعن،الترمذىعيسىأبىعنوبلغنى:الشيخقال

هوالصحيح،البابهذافىسرجسبنالفهعبدحديث:قال!أنهالبخارئ

(1)!بصبرص
حطا.فهورفعهومن(ظ96/11،موقوف

والمغتسلالمتوضئبهيتطهرفيما(2)تقولابافي:

العباسأبوأخبرنا:قالواآخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-938

مالكأخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(

مالك،عن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوب

رأيتقال!:مالكبنأنسعن،طلحةأبىبناللهعبدبنإسحادتىعن

،يجدوهفلمالوضوءالناسوالتمس،العصرصلاةوحانت!ييهاللهرسول

نأالناسوأمر،يدهالاناءذلكفىفوضعبوضوء!ماللهرسول!فأع!

حتىالناسفتوضأ،أصابعهتحتمنينبعالماءفرأيت:قال!منه.يتوضئوا

بناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواهاخرهم)3(.عندمنتوضئوا

.4"صالترمذىعلل(1)

ابنحديثوفىحده.بينإذايوقته...الشىءوقت:يقالالماء.لقدرتحديدلاأى:وقتلا(2)

2/107اللسان.مخصوصبعدديحدهولميقدرلمأىحدا.الخمرفىاللهرسوليقتلم:عبالس

.(ت)وق

ومالك،(661)03/24مسندهفىوالشافعى،4/121والدلائل،(298)المعرفةفىالمصنف(3)

حبانابنوأخرجه.(76)والنسائى،(3631)والترمذى،(12348)أحمدطريقهومن،1/32

به.مسلمةبنالفهعبدطريقمن(6539)
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والمغتسلالمتوضئبهيتطهرفيماوقتلابابالطهارةكتاب

.(2)مالكعناخرا(وجه1)منمسلمورواه،وغيرهالقعنبىمسلمة

()عازببنوالبراء،(4)هفلاعبدبنوجابرمسعود)3(بنالفهعبدورواه

.!ج!النبىعن

بنمهرويهبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-939

حدثنا،موسىبنالفهعبيدحدثنا،الزازئحاتبمأبوحدثنا،الزازئعياش

!ج!اللهورسولأناأغتسلكنت:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

.(7)هشامعناخروجهمنالبخارىأخرجه.(6)دحاوإناءمن

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-594

عن،ذئبأبىابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

مننغتسلجمتالفهورسولأناكنت:قالتعائشةعن،عروةعن،الرهرئ

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(8)الفرقيدعىيومئذالقدحوذلك،واحدإناء

.(9)الفرق:لهيقالقدحمن:وقال،ذئبأبىابنعنإيابرأبىبنادمعن

(2

(3

(9

.أخرا"وجوه:مفى(ا-

.(2279/5)ومسلم،(169،3573)الخارى(

.(3579)والخارى،(4393)أحمدأخرجه(

.(071)خزيمةابنأخرجه(

.(0154،1514)الخارىأخرجه(

المصنفعندوتقدم،بهموسىبناللهعبيدطريقمن(210)الأوصطفىالمنذرابنأخرجه(

.عروةبنثامطريقمن(839)،(125)

.(273)ابخارى(

.(9"5)فىوتقدمبه.الزهرىعن2/48المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(1541)الطيالسى(

.(052)ابخارى(
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والمغتسلالمتوضئبهيتطهرفيماوقتلابابالطهارةكتاب

،يعقوبابنالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-941

حدثنا،القاسمبنهاشمالنضرأبوأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا

!رالفهرسولكان:قالتعائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،الفيث

رواه!.(2)دحاوإناء(1)ىفوهوأناأغتسلوكنت،الفرقوهوالقدحفىيغتسل

.(3)الليثعنوغيرهسعيدبنقتيبةعن""الصحيحفىمسلم

.هكذا)4(الزهرىعنعيينةابنورواه

أغتسلكنت:قالت:الحديثفىفقالالزهرىعنمعمرورواه-942

1/194الحسنابنبكرأبوأخبرنماه.الفرققدرفيهواحدإناءمن/!اللهورسولأنا

حدثناحماد،بنمحمدحدثناأحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضى

.()فذكره.الزهرئعن،جريجوابنمعمرعن،الرزاقعبد

اللهعبدأبوأخبرنماهدونها.إليهمضافاالرهرىعنمالكورواه-943

بنمحمدبنجعفرحدثناإملاء،القاضىمنصوربنيحيىحدثنا،الحافظ

عن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحسين

إناءمنيغتسلكانلمجي!اللهرسولأن،و97/11،عائشةعن،الزبيربنعروة

،"نم":مىف(1)

به.الليثطريقمن(376)ماجهوابن،(228)النسائىأخرجه(2)

.(319/41)مسلم(3)

به.عيينةابنطريقمن(376)ماجهوابن،(319/41)ومسلم،(08924)أحمدأخرجه(4)

.(231)والنسائى،(25634)أحمدطريقهومن،(0271)الرزاقعبد(5)
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والمغتسلالمتوضئبهيتطهرفيماوقتلابابالطهارةكتاب

(2)،ص
يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الجنابةمنالفرقهو

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-449

:قالسعدبنإبراهيمحدثنا،(3)رمعأبوحدثنا،مسلمأبوأخبرناالضفار،

كنت:قالتعائشةعنمحمد،بنالقاسمعنيحذثشهابابنسمعت

:الزهرئفقال:قال.(4)الفرقوهو،واحدناءإمنعجح!واللهورسولأناأغتسل

.()أقساطخمسةأحسبه

.أرطالأربعةوالقسط:عمرابوقال

.هكذا)6(سعدبنإبراهيمعنأيضاغيرهورواه

أخبرنايزيد،ابناللهعبدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووأخبرنا

قال:قتيبةقال:قالالحجاجبنمسلمحدثنا،سفيانبنمحمدبنإبراهيم

الشافعىعنحرملةروايةوفى.(7)عصاثلاثةالفرق:عيينةابنيعنىسفيان

.قاته)8(أنه

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

.(1012)حبانوابن،(238)داودأبوطريقهومن،1/44،45مالك

.(319/04)مسلم

.7/26الكمالتهذيبوينظرأعمرو".:مفى

به.مسلمأبىطريقمن(2391)الأوسطالمحجمفىالطبرانىأخرجه

تقريبا.ليترا1.527حاليابعادلوهر.(طس)ق20/25التاجصاع.نصفيعمكيال:القسط

.299ص(الإسلاميةوالدراصاتالريعةمجلة)ضمنالشرعيةالمقاديربحث

به.سعدبنإبراهمطريقمن(084)والنسائى،(959)راهريهبنإسحاقأخرجه

المقاديربحثتقريبا.ليتزا3.055حاليايعادلوهرالصاعجمعوالآصع.(319/41)مسلم

.299صالشرعية

.1/40الأم
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والمغتسلالمتوضئبهيتطهرفيماوقتلابابالطهارةكتاب

داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا

وسمعته:قالرطلا.عشرستةالفرق:يقولحنبلبنأحمدسمعت:قال

.أرطالثمانية:قالفمن:قيل.وثلثأرطالخمسةذئبأبىابنصاع:يقول

.(1)بمحفوظذلكليس:قال

.بالضاع)2(واغتسلبالمذ،توضأ!تالنبئأنوبلغنا:الشافعىقال

اللهوعبدالفقيهطاهروأبوعليهقراءةالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-945

بنمحمدأخبرنا،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا:قالواإملاءيوسفابن

قالجبر.ابنعن،كدامبنمسعرحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الحارثبنسليمان

.(3)ربجابن:لهيقالالأنصارمنشيخحدثنى:قالحديثهفىاللهعبدأبو

خمسةإلىبالضاعيغتسللمجي!النبئكان:يقولمالكبنأنسسمعت:قال

نعيم،أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواهبالمد)4(.يتوضأوكانأمداد،

.(مسعبر)عنوكيعحديثمنمسلئمورواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-946

حدثنا،شعبةحدثنا،عفانحدثنا،الحربئإسحاقحدثناالصفار،عبيد

.(238)عقبداودأبو(1)

.(299)حديثعقبالمعرفةوفى،(152)الصغرىفىالمصنف(2)

.15/171الكمالتهذيبوينظر"حبر!.:بوفىجير!،9:سفى(3)

نعيمأبىطريقمن(628)عوانةوأبو.بهالطاهرأبىطريقمن(276)السنةشرحفىالبغوىأخرجه(4)

.(532/15)مسلمو،(102)البخارى(5)
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195/1

...دممنالوضوءفىينقصألااستحباببابالطهارةكتاب

لمجماللهرسول!كان:قال!مالكبنأنسعن،(1)ربجبنالقهعبدبنالقهعبد

مكاكئ)3(.بخمسويغتسل،(2)بالمكوكيتوض!أ

عنوغيرهمامعاذبنومعاذ،مهدىبنالرحمنعبدرواهوبمعناه

.()""الصحيحفىعنهحديثهمامنمسلموأخرجه،4شعبة

والفه،كمالهإلافيهوقتلاأنعلىدلقماهذاوفى:الشافعئقال!

الماءوجدت"لإذا:ا!جسففىقالاول!كالشىعنروىقدائهمع،أعلم

صءص(6)ر.ء
منه.شىءتوقيتبغير."جلدكمسه

.(8)تعالىالفهشاءإنوسيرد،الحديثهذامضىوقد:الشيخقال

مد،منالوضوءفىينقصالااستحباب/باب

صاعمنالغسلفىولا

محمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-947

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،الكعبئ

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

.إحبرا:بوفىأجبيرإ،:سفى

بحثليترا.4.582حاليايعادلوهو.2/489للحربىالحديثغريبلمكيال.امم:المكوك

.299صالشرعيةالمقادير

به.عفانطريقمن(627)عوانةوأبو،(13716)أحمدأخرجه

حبانوابن،(611)خزيمةوابن،(73)والنسائى،(50121)وأحمد،(1622)الطيالسىأخرجه

(0312).

.(325/50)مسلم

.،فأمسسها:مفى

.الامفىنجدهولم.(030)حديثعقبالمعرفةوفى،(152)الصغرىفىالمصنفذكره

.(1055)فىوسيأتى،(15)فىتقدم
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...دممنالوصوءفىينقصألااستحباببابالطهارةكتاب

اللهرسولى،ظ97/11(1)صاحبسفينةعن،ريحانةأبىعن،عليةابنإسماعيل

فىمسلمرواهبالمد)3(.ويتطهر(2)بالصاعيغتسلع!بماللهرسولىكان:قالى!ص

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-948

بشرحدثنا،الفلاسحفصأبوحدثنا،(البزاز)النضرأبوحمادبنإسماعيل

كان:قالىسلمةأممولىسفينةعن،ريحانةأبوحدثنا،المفضلابن

علىبنعمروعنمسلمرواه.(7)(6الصاعويغسلهالمديوضئه6)!ج!اللهرسولى

.(8)وغيرهحفصأبى

أخبرنا،ببغدادالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-949

حدثنا،عفانحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمد

!لمجراللهرسولىكان:قالتعائشةأن،صفيةحدثتنى:قالىقتادةحدثنا،أبان

(2

(3

(5

(6

(7

(8

.""مولى:بفى(

."بالمد":بفى(

."بالصاع!:بفى(

،(21931)أحمدوأخرجه.(267)ماجهابنطريقهومن،(711)شيبةأبىابنعندوالحديث

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهعليةابنطريقمن(56)والترمذى،(715)والدارمى

.(53/326)مسلم(

.6/295بغدادتاريخوينظر"البزاردا.:ب،سفى(

."بالصاعويغتسلبالمديتوضأ":دفى(6-

به.الفلاسحفصأبىطريقمن1/94الدارقطنىوأخرجه.ا4/567عدىلابنالكامل(

.(326/52)مسلم(
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...دممنالوضوءفىينقصألااستحباببابالطهارةكتاب

.(1)بالصاعويغتسلبالمديتوضأ

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-950

حدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

جابرعن،الجعدأبىبنسالمعن،زيادأبىبنويزيدحصينعن،فضيلابن

الجنابهومنالمذ،الوضوءمن"يجزئ:عىالفهرسولقال:قالاللهعبدابن

.(2)"عاص

كان:قالبإسنادهوحدهيزيدعنوغيرهعوانةأبوورواه-951

،فوركابنبكرأبوأخبرناهبالقماع.ويغتسلبالمديتوضألمجراللهرسول

أبوحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا

.(3)كرهفذ.نةعوا

الفقيه،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-952

زهير.حدثنا،عمروبنمعاويةحذثنى،اللهعبدبنمحمدبنصالحأنجرنا

الحنظلئ،يعنى،إسحا!تىحدثنامحمد،بناللهعبدوأخبرنابكر:أبوقال

أنه،جعفرأبوحدثنا،إسحادتىأبوحدثنازهير،حدثنا،ادمبنيحيىأخبرنا

.صاعيكفيك:فقالالجنابةمنالغسلعنفسألوه،قوموعندهجابرعندكان

والنائى،(92)داودوأبو.بهعفانطريقمن(48982)أحمدوأخرجه.(531)الصغرىفىالمصنف(1)

.(83)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهقتادةعنطرقمن(268)ماجهوابن،(345)

به.فضيلبنمحمدطريقمن(117)خزيمةابنأخرجه(2)

ول.زيادأبىبنيزيدطريقمن(93)داودوأبو،(04251)أحمدوأخرجه.(1838)الطيالسى(3)
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بهأمرماعلىاتىإذافيهماعنهماالنقصانجوازبابالطهارةكتاب

كانقد:جابرفقال.إليهولاإليهولاذاكيكفينىماوالفه:منهمرجلفقال

فىالبخارىرواه.(3)كنماريخ(2)وأشعرا،منكأوفى1هوامن،-

.(4)مدآبنيحيىعنمحمدبنالفهعبدعن""الصحيح

بنبكرأحمدأبوحدثنا،اللهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-953

،البغدادىأسامةأبىبنالحارثحدثنابمرو،الصيرفئحمدانبنمحمد

سلمة،أبىعن،حفصابنبكرأبىعن،شعبةحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا

من!صاللهرسولغسلعنالرضاعةمنأخوهاسألها:قال.عائشةعن

أخرجه.(ثلاثا)رأسهاعلىوصبتواغتسلتالصاعقدربماءفدعت،الجنابة

عنهارونبنيزيدوقال:قالثمشعبةعنالضمدعبدحديثمنالبخارى)6(

فىوزاد،شعبةعنمعاذحديثمنمسلموأخرجه.7صاعقدر:شعبة

.(8)رتسوبينهاوبيننا:الحديث

بهأمرماعلىأتىإذافيهماعنفماالئقصانجوازبافي

(2

(3

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-954

.د،ب،س،لأصلا:فىلي!(ا

."و":م،بفى

به.إسحاقابىطريقمن(230)ئىالنتأخرجه

.(522)الخارى

به.شعبةطريقمن(227)والنسائىبه.يزيدعن(25107)احمدأخرجه

."الصحيح"فى:مفىبعده

شعبة.عنوالجذىوبهزهارونبنيزيد:وفيه(251)الخارى

.(32/42؟)مسلم

-101-



بهأمرماعلىأتىإذافيهماعنهماالنقصانجوازبابالطهارةكتاب

حدثناالوليد،أبوحدثنا،الهلا!ك،و98/11الحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

بناللهعبدحدثنا،لهواللفظجعفرأبىابنعمروأبووأخبرض!:.قالالليث

بنيزيدعن،الفيثحدثنا،شبابةحدثنا،رافعبنمحمدحدثنامحمد،

وكانتبكر،أبىبنالرحمنعبدبنتحفصةعن،عراكعن،حبيبأبى

ع!ي!والنبئهىتغتسلكانتأنهاأخبرتهاعائشةأنالربير،بنالمنذرتحت

فىمسلمرواه.(1)كلذمنقريباأوأمدادثلاثةيسعواحدإناءمن

.(2)رافعبنمحمد/عن"الصحيح"196/1

ثناحد،(3)بادئاالمحفدطاهربوأثناحد،لفقيهاطاهربوأأخبرنا-955

طهمان،بنإبراهيمحدثنا،العدخ!الوليدبنالفهعبدحدثنا،الحسنبنعلئ

نأعائشةبلغ:قالأنهالمكىعميبربنعبيدعن،المكئالربيرأبوحدثنا

لقد:فقالت،الجنابةغسلعندرأسهاتنقضالمرأةأنيفتىعمروبنالفهعبد

توروإذاهذا-منع!ي!الفهورسولأناأغتسلرأيتنىولقد،تعباالنساء)4(كفف

.(جميعا)مرارثلاثرأسىعلىفأفيض-دونهأوالصئساعمثلموضوع

به.الوليدأبىطريقمن(1202)حبانابناخرجه(1)

.(321/44)مسلم(2)

."االمجدابادى:م،سفى(3)

.""الناس:بفى(4)

إبراهيمطريقمن(51)جابرغيرعنالزبيرأبىجزءفىالثخوأبو،(414)النسائىأخرجه(5)

أبىعنأيوبطريقمن(875)فىالمصنفعندوتقدمجيد.إسناده:1/202الذهبىقالبه.

الزبير.
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بهأمرماعلىأتىإذافيهماعنهماالنقصانجوازبابالطهارةكتاب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-956

حبيبعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنابشار،ابنحدثناداود،

نأ،عمارةأموهىجدع!،عن،تميمبنعبادسمعت:قالالأنصارى

جعفوبنحمدرواه!ذا.(1)دملاشلثىقدر2مافيهبإناءفأح!توضأ!ج!النبئ

.إسنادهفىغيرهوخالفه،شعبةعنغندر

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-957

بنيحيىحدثنا،الرازىموسىبنإبراهيمحدثنا،زيادبنعلىبنالحسن

عن،تميمبنعبادعن،زيدبنحبيبعن،شعبةحدثنا،زائدةأبىبنزكريا

يدلكفجعلفتوضأماء،منمدبثلثئأح!!ي!النبىأنزيد،بناللهعبد

.(2)ذراعيه

حدثنا،ببغدادالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-958

،اوددبنسليمانحدثنا،محمدبنالملكعبدحدثنا،سلمانبنأحمدبكربوأ

عبادعن،الأنصارىزيدبنحبيبعن،شعبةحدثنا،الأحمرخالدأبوحدثنا

.(3)دملاثلثىمنبنحوتوضأ!النبئأن،الأنصارىزيدابنعن،تميمابن

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهبشاربنمحمدعن(74)النسائىوأخرجه.(94)داودأبو(1)

من(0831)حبانوابن،(181)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/441الحاكم(2)

به.شعبةطريقمن(16441)وأحمد.بهزائدةأبىبنيحىطريق

خالد"ابومنبدلا"زائدةابى"ابنوعنده،بهمحمدبنالملكعبدعن(0881)الشاشىأخرجه(3)

"المد".:منبدلا!"المكوك:و،الأحمر"

-اهـ3-



بهأمرماعلىأتىإذافيهماعنهماالنقصانجوازبابالطهارةكتاب

الضحيح:الرازىزرعةأبوقال.(1)شعبةعنمعاذبنمعاذرواهوكذلك

.2غندرحديثعندى

أبىعن،حوشببنشهرعندينار،بنالمئ!لتعنوروى-959

أبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناهمذ.بنصفتوضألمجزالنبئأن،أمامة

يونس،بنسريجحدثنا،البغوئمحمل!بنالفهعبدحدثنا،عدىابنأحمد

ديناربنوالضلت.(3)فذكرهالمئلت.عن،الجزرئثابتبنعلئحدثنا

.(4)بحديثهيفرحلامتروئر

ماء:منبقسط:أخرىمزةوقال:الحديثهذافىعنهروىوقد

الحافظ،إسحاقابنأحمدأبوحدثنا،الحافظحازبمأبوأخبرناه-096

بإسنادهفذكره.يونسبنسريجحدثنا،محمدبنالفهعبدالقاسمأبوأخبرنا

.ماءمنبقسط:أخرىمزةوقال:وزاد،المالينىحديثنحو

مذ:منبأقل:الحديثهذافىعنهقيلوقد

طريقمن1/32المعانىشرحفىوالطحاوى-(859)الخيرةإتحاففىكما-يعلىأبوأخرجه(1)

الاهد.موضعالطحاوىعندولي!،بهمعاذ

.(39)458/1حاتمأبىابنعلل(2)

بنسريجطريقمن-(6)العاليةالمطالبفىكما-يعلىأبووأخرجه.4/1398عدىلابنالكامل(3)

به.يون!

،1/375المجروحين:فىعليهالكلامينظرالبصرى.الأزدىشعيبأبوديناربنالصلتهو(4)

وتهذيب،2/318الاعتدالوميزان،13/221الكمالوتهذيب،4/1397عدىلابنوالكامل

.متروك:1/369التقريبفىحجرابنقال.4/434التهذيب
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الوضوءفيالإسرافعنالنهىبابالطهارةكتاب

عدى،ابنأحمدأبوأخبرناالمالينئ،سعدأبوأخبرناه-961

مذعور،أبىبنعمروبنمحمدحدثناالناقد،الواحدعبدبنمحمدحدثنا

.(1)فذكرهدينار.بنالصلتعن،الجزرىثابتبنعلئحدثنا(ظ98/11

الوضثوءفىالإسرا!عنالنهىباب

أخبرنا،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-962

الصوفئخلفأبىبنأحمدحامدأبووأخبرنا)ح(أيوببنمحمد

حدثنامسعود،بن(2(3)دادزيبنمحمدبكرأبو2)أخبرنابها،المهرجانى

أخبرنا،سلمةبنحمادحدثنا،إسماعيلبنموسىأخبرنا،أيوببنمحمد

اللهم:يقول!ابنهسمعمغفلبناللهعبدأن،نعامةأبىعن،الجريرىسعيد

بنى،يا:/فقال!دخلتها.إذاالجنةيمينعنالأبيضالقصرأسألكإنى

"إنه:يقول!!صاللهرسول!سمعتفإنىالنار،منبهوتعوذالجنةالفهسل

.والدعاء(()4(الطهورفىيعتدو!قوثمالأمةهذهفىسيكون

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-963

مصعب،بنخارجةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

.1398/4الكاملفىعدىابنأخرجهوالحديث.""بإسناده:مفىبعده(1)

.(0132،1054)فىوسيأتىيزداد".ئاداودبنمحمدبنبكر"أبو:سقى(2-2)

."برداد":مفى(3)

ابنموسىعن(96)داودابووأخرجه.(279)الكبيرالدعواتفىوالمص!،1/162الحاكم(4)

به.حمادطريقمن(6764)حبانوابن،(3864)ماجهوابن،(16لم190)وأحمدبه.إسماعيل

.(87)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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الوضوءفىالإسرافعنالنهىبابالطهارةكتاب

عن،كعببنأبىعن،السعدئعتىعن،الحسنعن،عبيدبنيونسحدثنا

:قالأو."فاحذروه.(1)الولهان:لهيقالشيطاناللوفموء"إن:قالأنهع!يمالنبى

.!-(2)
."!اتموه"

وسواسواتقوا"فاحذرو،،:ا!ريثهذافىداودأبىعنغيرهوقال

الماء":

إبراهيم،بنعيسىبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-964

بنومحفدالضفارالفهعبدبنعبدةحدثنا،جميلبنصالحبنمحمدحدثنا

بنعتىعن:إسنادهفىوقال،بمثلهفذكرهداود.أبوحدثناقالا:بشئار

(3)ريص
.ضمره

منبعضه،الحسنعنبيانعنالثورئبروايةمعلولالحديثوهذا

أعلم.والله،مرفوعغيرقولهمنعبيدبنيونسعنوباقيه،مرفوعغيرقوله

أخبرناالأصبهاك!،إبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنابماوذلك-965

بنعلئأخبرنامحمد،بنسفيانحدثنا،العراقئعمروبنأحمدنصرأبو

:قالالحسنعن،بيانعن،سفيانعنالوليد،بنالقهعبدحدثنا،الحسن

.(!ل)و(36/551)التاجفتحها.ويروى،اللامبسكونالولهان(1)

وينظرمنكر.حديث.(21238)المسندزواندفىأحمدبناللهعبدطريقهومن،(549)الطيالسى(2)

الطيالسى.تحقيق

،(57)الترمذىوأخرجه.أضمرةبنأعتى:منبدلا!ضمرةبن"يحى:وفيه،1/162الحاكم(3)

إشادهوليسغريب:الترمذىوقال،بهثارابنعن(122)خزيمةوابن،(421)ماجهوابن

.جذاضعيف:(94)ماجهابنضعيففىالألبانىوقال.بالقوى
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الوضوءفىالإسرافعنالنهىبابالطهارةكتاب

عن،سفيانوعنالوضوء.فىبالناسيضحك،الولهانيدعىالوضوءشيطان

،سفيانوعنالماء.وسواسفاتقوا،وسواساللماءإن:يقالكان:قاليونس

فىحتىإسرافشىءكلفى:يقالكان:قاليسافبنهلالعن،حصينعن

عتمصعببنخارجةغيررواههكذاالنهر.شاطىعلىكانوإن،الطهور

فىبالقوىوليسمسندا،بروايتهينفردوخارجةعبيد.بنويونسالحسن

أعلم.والفه،(1)الرواية

ما(2)معنىمرفوعاحصينبنعمرانعنضعيفاخربإسنادروىوقد

عبيد:بنيونسعنرؤينا

الحسنوأبوالزاهدعثمانأبىبنالملكعبدسعدأبوحدثنا-966

بنبشرسهلأبوأخبرناقالا:الإسفرايينئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاء

محمدحدثنا،ناجيةبنمحمدبناللهعبدحدثنا،التميمئبشربنأحمد

التيمى،سليمانعنكثير،بنيحيىحدثما،الأصبحئ(و99/11حصينابن

!حم:اللهرسولقال:قالحصينبنعمرانعن،الشخيرابنالعلاءأبىعن

.وشيطانا")3(وسواساللماءفإنالماء،وسواس"اتقوا

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالخراسانى.الحجاجأبو،الضبعىمصعببنخارجةهو(1)

وسير،8/16الكمالوتهذيب،288/1والمجروحين،3/375والتعديلوالجرح،3/052

الكذابين.عنيدل!وكانمتروك:1/021،121التقريبفىحجرابنقال.7/326النبلاءاعلام

."يعنى":م،سفى(2)

.متروكيحيى:2؟1/4الذهبىقال(3)
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الناسعندالغسلفىالستربابالطهارةكتاب

الناسعندالغسلفىالسترباب

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-967

الفه،عبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموتجهأبوأخبرنابمرو،ال!ئارئالقاسم

ابنعن،كريبعن،الجعدأبىبنسالمعن،الأعمشعن،سفيانأخبرنا

فبدأ،الجنابةمنيغتسلوهو!رالنبئسترت:قالتميمونةعن،عباس

بيديهمسحثم،أصابهومافرجهفغسلشمالهعلىبيمينهصمثثم،يديهفغسل

علىأفاضثم،رجليهغيرللضلاةوضوءهتوض!أثم،الأرضأوالحائطعلى

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)قدميهفغسلتنخىثمالماء،جسده

الستر)3(.فىالأعمشعنفضيلوابنوزائدةعوانةأبووتابعه.2عبدان

.زائدةحديثمنمسلموأخرجه

أخبرنا،الفقيهإسحاقبنابكربوأأخبرنا،الفقيهطاهربوأأخبرناه-968

عن،زائدةحدثناعمرو،بنمعاويةحدثناالنضر،بنأحمدبنمحمد

قالت:،فذكرهماء.لمخ!للنبىوضعت:قالتبإسنادهفذكره/.الأعمش198/1

القارئموسىعنإبراهيمبنإسحاقعنمسلمرواه.(4)اغتسلحتىوسترته

.(1135)فىوسيأتى.(832،836،851-830)فىتخريجهتقدم(1)

.(276)البخارى(2)

وأبو،(241)خزيمةوابن.بهعوانةأبىطريقمن(266)والبخارى،(26856)أحمداخرجه(3)

به.فضيلبنمحمدطريقمن(864)عوانة

وسيأتى.بهزائدةطريقمن(762)المستخرجفىنعيموأبو،(0402)راهويهبنإسحاقأخرجه(4)

.(1351)فى
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الطهارةكتاب

(1)ريص
.زائدهعن

الناسعندالغسلفىالسترباب

بنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-969

مالك.علىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوس

قتيبة،بنإسماعيلأخبرنا،إسحاقابنبكوأبوأحبرنا،اللهعبدأبووأخبرظ

مرةأباأنالنضر،أبىعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا

:تقولطالبأبىبنتهانىأمسمعأنه،أخبرهطالبأبىهانحأبنتأممولى

تسترهبنتهوفاطمةيغتسلفوجدتهالفتحيومم!مجاللهرسولإلىذهبت

(2)

يحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.بثوب

(3)

يحيى.بن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-597

حدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

مولىمرةأباأن،هندأبىبنسعيدعن،كثيرابنيعنىالوليدعن،أسامةأبو

أبىبنعلىأن،حدثتهطالبأبىهانحأبنتأمأن،حدثهطالبأبىبنعقيل

فذكر.بمكةالفتحغزوةفىلمجحمالفهرسولمعوهمعليهادخلطالب

اغتسلفلقا،بثوبهفاطمةابنتهفسترته،غسللهسكبثم:قالت.الحديث

.(337/73)مسلم(1)

والنسالى،(2734)مذىوالتو،(4941)مىوالدار،(26907)أحمدطريقهومن،1/521مالك(2)

.(18224)فىوسيأتى.(1188)حبانوابن،(225)

.(336/07)ومسلم،(028،5816)البخارى(3)
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وحدهكانإذاالتعرىبابالطهارةكتاب

فىمسلمرواه.(1)ىحضوذلكسجداتثمانفصقىقامثم،بهفالتحفأخذه

.(2)أسامةأبىعنكريبأبىعن""الصحيح

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،ظ99/11،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-971

سليمانأبىبنالملكعبدعن،زهيرحدثنا،نفيلابنحدثنا،داودأبوحدثنا

يغتسلرجلارأىلمجح!اللهرسولأن،يعلىعنعطاء،عن،العرزمى

حىثناؤهجلالله"إن:قالثم،عليهوأثنىالفهفحمدالمنبرفصعد،بالبراز)3(

.فليستتز")4(أحدكماغتسلفإذاوالشتر،الحياءيحبستير

محمدحدثنا،داودبوأأخبرنا،بكربوأأخبرنا،علىبوأوأخبرنا-972

،عياشابنبكرأبوحدثنا،عامربنالأسودحدثنا،خلفأبىبنأحمدابن

عن،أبيهعن،يعلىبنصفوانعن،عطاءعن،سليمانأبىبنالملكعبدعن

.(أتم)الأؤل:داودأبوقال.الحديثبهذالمجيه!النبى

وحدهكانإذاالتعرىباب

(3

(4

(5

(6

المهلبئ)6(العزيزعبدبنحمزةيعلىوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-973

به.هندأبىبنسعيدطريقمن(465)ماجهابنأخرجه

.(336/72)مسلم

.تغوط:الغائطمنقيلكماتبزز:منهواشتقالفضاء،:والبرازإزار!."بلا:داودأبىعندبعده

.4/360اللغةتهذيبوينظر.93/1الفائق

عطاءطريقمن(17968)وأحمد،بهالنفيلىطريقمن(404)النسائىوأخرجه.(1204)داودأبو

.(3387)داودأبىصحيهحفىالألبانىوصححهبه.

وقال.بهمرعابنالأسودطريقمن(504)والنسائى،(1797؟)أحمدوأخرجه.(1304)داودابو

صحيح.حسن:(3388)داودأبىصحيهحفىالألبانى

قال=،النيسابورىالصيدلانىالمهلبىيعلىأبوحمزةبنأحمدبنمحمدبنالعزيزعبدبنحمزة
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وحدهكانإذاالتعرىبابةرلطهاا!كتا

يوسفبنأحمدحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوحدثناقالا:

ماهذا:قالمنبهبنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئ

عليهخرعريانايغتسلأيوب"بينما:مهي!هي!اللهرسولقال:قالهريرةأبوحدثنا

أغنيتكأكنألم،أيوبيا:ربهفناداه،ثوبهفىيحتثىأيولثفجعل،ذهبمنجراذ

.بركنك")2(عن(1)ىبغنىلاولكنرب،يابلى:قالترى؟عما

يغتسلونإسرائيلبنو"كانت:جمجوللهاوسولوقال:قالوبإسنادهما-497

يمنعماوالفه:فقالوا،وحدهيغتسلموسىوكانبعف،سوءةإلىبعضهمينظزعراة

علىثوبهفوضعيغتسلمرة"فذهب:!ال."(3)ردآأنهإلامعنايغتسلأنموسى

حجر.ثوبىحجر،ثويى:أثرهفىموسى"فجمح)4(:!ال.بثويه"الحجرففرالحجر،

:قال.بألم!"منبموسىماوالله:فقالوا،موسىسوءةإلىإسرائيلبنونظرتحتى

:ةهريربوأفقالضربا".بالحجووطفقثوبهفأخذ،إليهنظروامابعد(الحجؤ)"فقام

(1

(2

(4

(5

السياقمنالمنتخبينظر.(ص406)سنةتوفى.وقتهفىتفرد،..العالمالثقةالثيخ:=الذهبى

.17/264النبلاءأعلاموسير،3/573والأنساب،(626)

."لى":ب،سفى

حبانوابن،(279)والبخارى،(9581)أحمدطريقهومن،(961)الصحابةمالىأفىالرزاقعبد

(6229).

.9/375المحكم.الخصيةعظمهى:وقيل.1/31النهاية.الخصيةفىنفخة:بالضمالأدرة

جمح.فقدامرعلىلوجههمضىشىءوكل:الليثقال،شىءيردهلاإسراعاأسرع:أى:جمح

.88/3الينوينظر.1/169الجوزىلابنالحديثغريب

.1/180الأنوارمثارق.ثبتأى:الحجرقام
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خالياكانوانأفضلالستركونبابالطهارةكتاب

رواهمابالحجر)2(.موسىضربسبعةأوسئةبالحجر؟ندبا)1(إنهوالفه

وأخرج،(3)الرزاقعبدعننصربنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارئ

.(4)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعنالثاخ!الحديثمسلم8

خالياكانوإنأفضلالستركون/باب199/1

بنأحمدسعيدأبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدأخبرنا-975

(الصباحبنمحمدبنالحسنعلى)أبوحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمد

عن،حكيمبنبهزعن،عليةابنوإسماعيلمعاذبنمعاذحدثناالزعفراك!،

"احفظ:قالنذر؟ومامنهانأص!ماعوراتنا،الفهنبئيا:قالالهجذهعن،أبيه

بعضهمالقومكانإذاأرأيت:فقلت.((يمينكملكتماأوزوجتكمنإلاعورتك

إذاأرأيت:قلت:قاليراهما".فلاأحد-راهماألااستطعت"إن:قال؟بعضمن

فىالبخارىذكره.(6)((الناسمنيستحياأنأحق"الله:دالحألجا؟أحطراكان

"اله:لمخيه!النبىعن،ه!جعن،أبيهعن:بهزوقال:قال،مختصراالترجمة

المحيطالقاموسوينظر،5/34النهايةالجلد.عنيرتفعلمإذاالجرحأثر:والثدب.""ندب:مفى(1)

(3

.(بد)ن

به.الرزاقعبدطريقمن(6211)حبانوابن،(8173)أحمدأخرجه(

بالحجر.ضرباسبعةأوستةبالحجرلندبإنه:وعنده،(278،279)البخارى(

بالحجر.موسىضربسبعةاوستةندببالحجرإنه:وعنده(339)مسلم(

.6/310الكمالتهذيبوينظر."الصباغمحمدبنعلى"الحسن:سفى(ه-

من(2794)والترمذى.بهإسماعيلعن(03402)أحمدواخرجه.(754)الآدابفىالمصنف(

الكبرىفىوالنسائى،(1920)ماجهوابن،(4017)داودوأبوحسن.:وقال،بهمعاذطريق

فىوسيأتى،(3391)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهحكيمبنبهزطريقمن(8972)

(3255،13669).
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الليلاخرإلىالغسليؤخرالجنببابالطهارةكتاب

.النالر")1(منمنهيستحياأنأحق

الفيث،او،11/05عن،قتيبةعن""المراسيلفىداودأبووروى-976

ألاإلأالفحراءفىتغتسلوا"لا:!يعاللهرسولقال:قالالزهرىعن،عقيلعن

الفهيسمىثم،(2)كالدارةخطاأحدكمفليخطمتوارىتجدوالمفإن،متوارىتجدوا

ا!فسوى،ا!حسينأبوأخبرداهـحمد،ابنرركرأبوأخبرنمافيها".ويغتسلتعالى

.(3)فذكرهداود.أبوحدثنا،اللؤلؤىعلىأبوأخبرنا

يغتسلن"لا:قال!عالفهرسولأن،الزهرىعنايلاسنادوبهذا-977

.()"يكلمهمنهقريبوهوينظر)4(لاإنسانوقربهإلاأحدكم

الليلآخرإلىالغسليؤخرالجنبباب

الحسنأخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-978

بنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

بكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنابرد.عن،حضادحدثنا،بكرأبى

بنإسماعيلحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابن

الحارثبنغضيف!ع،نسىبنعبادةعن،سنانبنبردحدثنا،إبراهيم

.(278)حديثقبلالبخارى(1)

.(رو)د4/296واللسان،(رو)د2/32المحيطالقاموسكالدانرة.ءبالىأحاطما:الدارة(2)

به.الليثطريقمن(7785)المثمعبفىالمصنفوأخرجه.(472)المراسيل(3)

."إليه":م،سفىبعده(4)

.(471)المرإسيل(5)
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ويتوضا...فرجهفيغسلالنوميريدالجنببابالطهارةكتاب

أؤلفىالجنابةمنيغتسلكانكي!القهرسولأرأيت:لعائشةقلت:قال

اخره.فىاغتسلوربما،القيلأؤلفىاغتسلربما:قالت؟آخرهفىأمالفيل

.(1)ةعسالأمرفىجعلالذىللهالحمدأكبر!القه:قلت

فرجهفيغسلالنوميريدالجنبباب

يناما!ثللصلاةوضوءهويتوضأ

أخبرنا،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-979

اللهعبدعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

تصيبهأنهكحوالقهلرسولالخطاببنعمرذكر:قالعمرابنعن،دينارابن

51رو.(2)((منثم!كركواغسل))توضأ:!سسحالقهرسوللهفقال،الليلمنجنابة

عنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارى

(3)

يحيى.بنيحيى

"اغسل:الحديثهذافىديناربنالفهعبدعنوشعبةالثورئوقال

.وتوضأ")4(ذكرك

عبدانبنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-985

والشائىبه.عليةابنطريقمن(1354)ماجهابنوأخرجه.(02242)وأحمد،(226)داودأبو(1)

.(209)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سنانبنبردطريقمن(223)

حبانوابن،(26")والنسائى،(221)داودوأبو،(5314)أحمدطريقهومن،47/1مالك(2)

(1213).

.(25/306)ومسلم،(290)البخارى(3)

.(08421)فىوسيأتى.بهالئورىطريقمن(783)والدارمى،(5190)أحمدأخرجه(4)
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ويتوضا...فرجهفيغسلالنوميريدالجنببابالطهارةكتاب

200/1بنمحمد/العباسأبوحدثناقالوا:المقرئحامدأبىابنمحمدوأبو

اللهعبيدعن،عبيدبنمحمدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

أحدناأيرقد،اللهرسوليا:قالرجلاأن،عمرابنعن،نافععن،عمرابن

عمرتسميةمع""الصحيحينفىمخرج.(1)"اضوتإذا"نعم:قالجنبا؟وهو

.(2)السؤالفىالخطابابن

بنأحمدبكووأبوالمؤكىإسمحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-981

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

قال!:نصربنبحروحدثنا:(3)لاق.وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبد

ابنعنسعد،بنوالليثيزيدبنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ

!مالنبىزوجعائشةجمن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبىعن،شهاب

وضوءهتوضأجنماوهوينامأنأرادإذاكي!اللهرسول!كان:قالتأنها

.(4)ينامأن!قللضلاة

أخبرنا،إسحاقابنبكوأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-982

سعد.بنالليثأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا؟اظ(؟/11،قتيبةبنإسماعيل

!ن(787،794)عوانةوأبو،(5782)احمدوأخرجه.12هصالحدي!علوممعرفةفىالحاكم(1)

بإبهامالحديثلهذاروايةنجدولم،عمرهوالسائلانجميغاوعندهم،بهعبيدبنمحمدطريق

السائل.

.(306)ومسلم،(287)البخارى(2)

.يعقوببنمحمداحباساأبوأى(3)

،(223أداودوأبو،(24872)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(44،9)ا(محبرىفىالنسائىأخرجه(4)

.(994،995)فىوسيأتىبه.يون!طريقمن(593)ماجهوابق
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ويتوضا...فرجهفيغسلالنوميريدالجنببابالطهارةكتاب

وأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)بمثلهفذكره

عنعروةروايةوفى.(2)سلمةأبىعنكثيرأبىبنيحيىحديثمنالبخارى

وتوضأفرجهغسلجنبوهوينامأنأرادإذاجميواللهرسولىكان:قالتعائشة

.(3)مانثمللصئسلاةوضوءه

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأوأخبرنا-983

الربيع،بنالحسنحدثنا،الكلبئأسامةأبوحدثنا،يعقوبابنالعباسأبو

كان:قالتعائشةعن،أبيهعن،هشامعن،علىابنيعنىعثامحدثنا

.(4)تيممأوتوضأينامأنفأرادأجنبإذالمجوالفهرسولى

حدثناالعدل!،حمشاذبنعلئحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-984

بنمعاويةعن،الليثحدثناالنضر،أبوحدثنا،أسامةأبىبنالحارث

م!مجاللهرسولىوترعنعائشةسألت:قالىقيسأبىبنالقهعبدعن،صالح

أوترربما،يفعلكانذلككل:قالت؟آخرهأوالفيلأؤلىمن،يوتركانكيف

كانتكيف:قلت.سعةالأمرفىجعلالذىللهالحمد:قلت.أخرهوربما

قدذلككل:قالتيجهر؟أمالفيلمنبالقراءةيسزأكان،الفيلمنقراءته

الأمرفىجعلالذىللهالحمد:قلت:قالىجهر.وربماأسزربما،يفعلكان

قبلينامأو،ينامأنقبليغتسلأكان،الجنابةفىيصنعكانكيف:قلت.سعة

.(996)فىوسيأتى،بهالليثطريقمن(584)ماجهوابن،(258)النسائىأخرجه(1)

.(286)والبخارى،(503/12)مسلم(2)

.(288)البخارى(3)

.1/394الفتح.إسنادهحجرابنوحسنموقوفا.بنحوهعثامعن(681)شيبةأبىابناخرجه(4)
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يثامثموصوئهببعضفياتىالنوميريدالجنببابالطهارةكتاب

توضأوربما،فناماغتسلربما،يفعلكانقدذلككل:قالت؟يغتسلأن

فىمسلمرواه.(1)ةعسالأمرفىجعلالذىللهالحمد:قلت:قال.فنام

الغسلقصةفذكرالحديثاختصرأنهإلا،الفيثعنقتيبةعن""الصحيح

.(2)قبلهمادون

بنالفهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبوأوأخبرنا-985

حدثنا،القاضىالهيثمبنمحمدالأحوصأبوحدثناببغداد،العبدىعتاب

سعد،بنالفيثحدثنا:قالابكيربناللهعبدبنويحيىعفيربنكثيربنسعيد

كانكيف:عائشةسألت:قالقيسأبىبناللهعبدعن،صالحبنمعاويةعن

نأقبلينامأو،ينامأنقبليغتسلأكان،الجنابةفىيصنع!سيه!اللهرسول

.فنامتوضأوربما،فناماغتسلربما،يفعلكانقدذلككل:قالت؟يغتسل

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)ةعسمرالأفىجعلالذىللهالحمد:قلت

.الفيث)4(عنقتيبة

يناما!ثوضوئهببعضفيأتىالنوميريدالجنبباب

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبن(اللهعبدأحمدأبو)أخبرنا-986

وسيأتى.بهالليثطريقمن(2924)والترمذى،(1437)داودوأبو،(24453)أحمدأخرجه(1)

.(4772،4899)فى

الاتى.الحديثهو(2)

.1/152،153الحاكم(3)

.(26/307)مسلم(4)

.أحمد"اللهعبد"أبو:سفى(ه-5)
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1/1"2

ينامثموضوئهببعضفياتىالنوميريدالجنببابالطهارةكتاب

ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد(احدثنا،المزكىجعفربنمحمد)ابكرأبو

ينامأويطعمأنأرادإذاكانعمربنالفهعبدأن،نافععن،مالكحدثنا،بكير

.(2)مانأوطعمثم،برأسهومسحالمرفقينإلىويديهوجههغسل،ب!نجوهو

إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-987

بشربنالرحمنوعبدرافعبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى

نأ،عمرابنعن،نافعأخبرخ!،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:قالا

او(؟11/1"نعم،:قالجنب؟وهوأحدناينامهل:فقاللمجوالنبئاستفتىعمر

ينامأنأرادإذاعمربنالفهعبدوكان:قالشاء".إذايغتسلحتىلينغثمليتوضأ

التىيدهغسلثم،الشتمالبيدهفرجهغسلثمماءيديهعلىث!ص،جنبوهو

ويديهوجههوغسلعينيهفىونضحواستنشقتمضمضثم،فرجهبهاغسل

فعلجنبوهوشيئايطعمأنأرادوإذا،نامثمبرأسهومسحالمرفقينإلى

.(4)رمعابنفعلدونرافعبنمحمدعنمسلمأخرجه.(3)كلذ

للوضوءتفسيرايكونأنيشبهقدللخبرالزاوىوهو(عمرابنوفعل

وضوءهتوضتماأنه!رالنبىعنروتقدر!نهاعائشةأنإلا،الخبرفىالمذكور

:د.من(سقط\-1)

.(610)الأوسطفىالمنذرابنطريقهومن،48/1مالك(2)

به.جريجابنطريقمن(784)عوانةأبووأخرجه.(1077)الرزاقعبد(3)

.(24/306)مسلم(4)

.م،ب،س:من-ه(سقط5)
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وضوءغيرمنالجنبنومكراهيةبابالطهارةكتاب

والفهالأعضاءسائرمعالرجلينغسلعلىيشتملالصلاةووضوء،للصلاة

ثم،حاجتهفقضىالليلمنقام!كالنبئأنعباسابنعنروىوالذى.أعلم

وسياق،الحدثبهأرادوإنماالوطءبهيريدليس،نامثمويديهوجههغسل

اللهشاءإن(3)بتمامهوسيرد)2(،(1)ذكرهمضىوقد،ذلكعلىيدلالحديث

.(4)تعالى

وضوءغيرمنالجنبنومكراهيةباب

أبوأخبرنا،وقراءةإملاءيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-988

بنالحسنعلىأبوحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

حدثنا،الحضرمىإسحاقبنيعقوبحدثنا،الزعفرانئالصباحبنمحمد

:قالبيهأعن،نجىبناللهعبدعن،زرعةأبىعن،مدركبنعلىعن،شعبة

ولاصورةفيهبيتاالملائكةتدخل"لا:و!مجاللهرسولقال:يقولعلياسمعت

.(كلب")ولاجنب

.(424،604)فىتقدم(1)

."سيأتى":م،سفى(2)

"تمامه".:م،سفى(3)

وغيرها.(2790)فىسيأتى(4)

،(261)والنسائى،(227)داودوأبو،(632)أحمدواخرجه.(1353)معجمهفىالأعرابىابن(5)

داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.شعبهةطريقمن(5012)حبانوابن،(0365)ماجهوابن

(38،892).
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ماةيمسولاينامالجنبفىروىالذىالخبرذكربابالطهارةكتاب

ماءيمسولاينامالجنبفى(1)ىورالذىالخبرذكرباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-989

عن،الثورئسفيانحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ولاجنمبوهوينامكانجمح!النبئأن،عائشةعن،الأسودعن،إسحاقأبى

.ماءيمس

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-099

وحدثناقال:.خيثمةأبوأخبرنا،يحيىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

يونس،بنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمد

بنأحمدأخبرنا،لهواللفظإسحاقابنبكرأبووحذثناقال:زهير.حدثنا

إسحاقأبىعنزهير،حدثناخالد،بنعمروحدثنا،ملحانبنإبراهيم

عائشةحذثتهعما/وصديقا،جارامحروكانيزيد،بنالأسودسألت:قال!202/1

اخره،ويحيىالفيلأؤل!ينامكان:قالت:(3)!لاقفلمج!اللهرسول!صلاةعن

فإذا،ماءيصمنأنقبلينامثم،حاجتهقضىحاجةأهلهإلىلهكانتإنثم

الماء-وأخذقام-:قالتماواللهفلاوثب-:قالتالأؤل!النداءعندكان

.)ورد!:مفى(1)

وابن،بنحوه(911)والترمذى،(282)داودوأبو،(54752)أحمدوأخرجه.(0051)الطيالسى(2)

به.إسحاقأبىطريقمن(9052)الكبرىفىوالنائىبه.سفيانطريقمن(583)ماجه

.ب،س:فىلش(3)
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ماءيمسولاينامالجنبفىروىالذىالخبرذكربابالطهارةكتاب

توضاحاجةلهيكنلموإنتويد-ماأعلموأنا.اغتسل:قالتماواللهولا

عن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(1)الركعتينصفىثمللصلاةالرجلوضوء

لأنوذاك.(2)ءاميصمنأنقبل:قولهدونيونسبنوأحمديحيىابنيحيى

غيرعن،ظ101/11مأخوذةوتوفموهاالففظةهذهفىطعنواالحفاظ

علىواحتجواتدليساته.منفرأوها)3(دلسربماإسحاقأباوأنالأسود،

بخلافالأسودعنالأسودبنالرحمنوعبدالنخعىإبراهيمبروايةذلك

.إسحاقأبىرواية

اللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوفأخبرنا،إبراهيمحديثأما-199

عن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا!بما،بنيونسحدثناجعفر،ابن

لمج!اللهرسولكان:قالتنهاأعائشةعن،الأسودعن،براهيمإعن،الحكم

.()شعبةعنأوجهمنمسلمأخرجه.(4)اضوتكليأأوينامأنفأرادجنئاكانإذا

الحافظاللهعبدأبوفأخبرناهالأسودبنالرحمنعبدحديثماوأ-992

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدوأبو

أوله.علىمقتصرا.بهزهيرطريقمن(1639)والشائى،(64702)أحمدأخرجه(1)

.(739)مسلم(2)

.!فرواها":بفى(3)

والدارمى،(24949)أحمدوأخرجه.(1481)والطيالسى،(156)الصغرىفىالمصنف(4)

طريقمن(512)خزيمةوابن،(195)ماجهوابن،(552)والشائى،(422)داودوآبو،(2312)

.(14210)فىوسيأتىبه.شعبة

.(305/22)مسلم(5)
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ماءيمسولاينامالجنبفىروىالذىالخبرذكربابالطهارةكتاب

الرحمنعبدعن،إسحاق(1)نباعن،فضيلىابنحدثنا،الجتارعبدبنأحمد

نأأرادإذالمجدالنبىوضوءكانكيفعائشةسألت:قالأبيهعن،الأسودابن

.(2)ينامثمللضلاةوضوءهيتوضأكان:فقالتجنب؟وهوينام

الرواية؟جهةمنصحيحال!بيعىإسحاقأبى(3وحديث3):الشيخقال

عنه،معاويةبنزهيرروايةفىالاسودمنسماعهفيهبئنإسحاقأباأنوذلك

.لرذهوجهفلا،ثقةوكانعنهروىمفنسماعهبئنإذاوالمدلس

و(4)،
ابوبينهماجمعوقد.يحتملوجهعلىالروايتينبينالجمعووجهه

الحافظالفهعبدأبوأخبرنا:فيماوذلك،الجمعفأحسن()سريجابنالعباس

حديثعندناصخقدالأستاذ،أئها:فقلتالفقيهالوليدأباسألت:قال

وهوينامكانلمجدالنبئأن،عائشةعنالأسودعنإسحاقأبىعنالثورئ

ابنعنديناربنالفهوعبدنافعحديثصخوكذلك.(6ماءطن!صيولاجنب

إذا"نعم:قال؟ب!نجوهوأحدناأينام،الفهرسوليا:قالعمرأن،عمر

الحديثينعن()سريجابنالعباسأباسألت:الوليدأبومحرفقال.توفأ((7

.24/054الكمالتهذيبوينظرأابى،.:م،دفى(1)

به.إسحاقابنطريقمن(784)والدارمى،(26342)أحمداخرجه(2)

.!بخطأوجدت:ا،سفى(3-3)

.إوجه":م،سفى(4)

."شريح،:مفى(5)

.(989)فىتقدم(6)

.(979،987)فىتقدما(7)
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الأكليريدالجنببابالطهارةكتاب

كان!رالنبئأنأرادتفإنماعائشةحديثماأ،جميعالهما)1(الحكم:فقال

نأخذ.وبه،الوضوءفيهذكرفمفسر،عمرحديثوأما،للغسلماءيصمنلا

الأكلىيريدالجنبباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-993

.(2)شعبةحدثنا،جريربنوهبأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

203/1بنالحسنأخبرناله-واللفظ-الحافظعلىبنالحسينعلىأبو/وأخبرنى

عنوغندر،ووكيععليةابنحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوأخبرنا،سفيان

قالت:أو،02/11عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،الحكمعن،شعبة

مسلمرواه.(3)اضوتينامأويأكلأنفأرادجنباكانإذاجميماللهرسولكان

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى

أخبرنا،الأهوازىعبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-994

،الصباحبنمحمدحدثنا،الحربئإبراهيمحدثنا،الصفارعبيدبنأحمد

نأ،عائشةعن،سلمةأبىعن،الرهرئعن،يونسعن،المباركابنحدثنا

.(يده)غسلجنبوهويأكلأنأرادإذاكانجميمالنبئ

"بهمالا.:م،سفى(1)

."قال":م،سفىبعده(2)

من(152)خزيمةوابن،(55972)أحمدوأخرجه.(591)ماجهابنوعنه،(675)شيبةأبىابن(3)

به.جعفربنمحمدطريقمن(24949)وأحمد،بهوكيعطريق

.(305/22)مسلم(4)

يديه".9:م،سفى(5)
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الأكليريدالجنببابالطهارةكتاب

بوأثناحد،داسةبنابكربوأأخبرنا،بارئالروذعلىبوأوأخبرناه-599

قال.(1)يديهغسل:وقالبإسنادهفذكرهالبراز.الصباحبنمحمدحدثنا،داود

.مقصوراعائشةقولكلالأقضةفجعل،يونسعنوهبابنورواه:داودبوأ

الزهرى:عنسعدبنالفيثرواهوكذلك:الشيخظل

أخبرنا،الحافظعلىأبوأخبرك!،الحافظالقهعبدأبوأخبرناه-996

بنالليثحدثنا،الرملئموهببنيزيدحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمد

إذاكانلمج!اللهرسولأن،عائشةعن،سلمةأبىعن،شهابابنعن،سعد

وإذا:عائشةقالت.ينامأنقبلللضلاةوضوءهتوضأجنبوهوينامأنأراد

.(2)ءاشإنويشربيأكلثميديهيغسليشربأويأكلأنأراد

أصخ.عائشةعنالأسودوحديثهذا،غيرالاسنادهذافىقيلوقد

أخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوالأستاذأخبرنا-997

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفبر،بناللهعبد

ياسربنعمارعن،يعمربنيحيىعن،الخراساك!عطا؟عن،سلمةبنحماد

أتيتأصبحتفلما،بالرعفران)3(فضمخوخ!سفرمنأهلىعلىقدمت:قال

ابنطريقمن(593)ماجهوابن،(256،257)والنسائى،(24872)أحمدأخرجهوالحديث-

.(483)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.المبارك

.(072)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.(223)داودأبو(1)

.(982)فىتخريجهوتقدم،بهقتيبةبنالحسنبنمحمدعن(1217)حبانابنأخرجه(2)

.(خم)ض297/7التاجينظربه.لطخه:بالطيبوضضخهضمخه(3)
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يعودأنيريدالجنببابالطهارةكتاب

فاغسل"اذهب:وقالبىيبشولم،(1)يرحبفلمعليهفسلمت!اللهرسول

فلمعليهفسلصتشىء،منهعلئبقىوقدفجئتهعنىفغسلتهعنك".هذا

أليتثمفغسلتهعنك".هذافاغسل"اذهب:وقالبىيبشولمبىيرحمث

لاالملائكة"إن:!البىورحبالسلامعلئفردعليهفسلمتع!ج!اللهرسول

إذاللجنبورخصالجمب".ولابالؤعفرانالمتضمخولابخييركافرجنازةتحضر

.يتوضأ)2(أنينامأويأكلأنأراد

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىبوأوأنجرنا-998

،بإسنادهفذكرهحماد.حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،السجستانئداود

القصة.يذكرولميتوضأ.أننامأوشربأوأكلإذاللجنبرخص!النبىأن

رجل.الحديثهذافىياسربنوعماريعمربنيحيىبين:داودأبووقال

يأكلأنأرادإذاالجنب:عمروبناللهوعبدعمروابنعلئوقال:قال

لوصا.(3)ء!.ير

يعودأنيريدالجنبباب

(4اللهعبدأبو4)أخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-999

."بى":الطيالسىمسندمنونسختين،مفىبعده(1)

(613)والترمذى،(4176،1460)داودوأبو،(18886)أحمدوأخرجه.(681)الطيالسى(2)

به.حمادطريقمنالثاهد،موضحععلىمقتصرا

.(4590)فىوسيأتى.القصةبذكر(4176)برقمعندهوهو.(225)داودأبو(3)

.بكر""أبو:بوفى،،العباس"أبو:م،سفى(4-4)
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يعودأنيريدالجنببابالطهارةكتاب

أخبرالفراء،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

اللهعبدأخبرنا،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(الأحولعاصم

حدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،لهاظ(02/11والففظ

أبىاعن،عاصمعن،غياثبنحفصحدثنا،شيبة

/منأهلهأحدكمأتى"إذا:!ي!الفهرسولقال:قالسعيد2"1/4

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"اغوضوبينهمافليتوضأ

(2)ريص
شيبه.

حدثنا،محاضرنا

الكعبئمحمدبن

أبىابنبكرأبو

أبىعن،لمتوكل

يعودأنأرادثمالليل

أبىابنبكرأبى

الفقيه،إسحافابنبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوواخبرنا-ا...

عاصمعن،شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا

"إذا:قال!!سمالنبىأن،الخدرئسعيدأبىعن،المتوكلأبىعن،الأحول

.للعود")3(أنشطف!نهفليتوضأالعودأحدكمأراد

.بالوضوء)4(أمرائهالخطاببنعمرعنورؤينا

والترمذى،(220)داودوأبو.بهمحاضرعن(11227)احمدواخرجه.(874)شيبةأبىابن(1)

وابنبه.غياثبنحفصطريقمن(219)خزيمةوابن،(3039)الكبرىفىوالنشائى،(141)

.(03142)فىوسيأتىبه.عاصمطريقمن(587)ماجه

.(308/27)مسلم(2)

(2)9ءاخزيمةوابن،(16111)وأحمد.بهإبراهيمبنمسلمطريقمن(1112)حبانابنأخرجه(3)

.(14204)فىوسيأتىبه.شعبةطريقمن

كا.(875)شيبةأبىابن(4)
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حللنه...إذانسائهعلىيطوفالرجلبابالطهارةكتاب

حلفنهإذانسائهعلىيطو!الرجلباب

واحدبغسلإمائهعلىأو

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ155

أخبرنا،أبىأخبرناالحراخ!،شعيباأبىبنأحمدبنالحسنبنالفهعبد

كانلمجتالنبىأن،أنسعن،زيدبنهشامعن،شعبةعن،بكيربنمسكين

بنالحسنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)دحاوبغسلنسائهعلىيطوف

.(2)شعيبأبىلنأحمد

أحمدحامدأبوأخبرنا،كتابهأصلمنالفقيهطاهرأبووأخبرنا-أ255

بنالحسنحدثنا،وتلاثمائةوعشرينخمسسنةبلالبنيحيىبنمحمدابن

عنحميد،عن،علئةابنإسماعيلحدثناالزعفراخ!،الصباحبنمحمد

.(3)دحاوبغسلليلةفىنسائهعلىطافلمجحهالنبئأن،أنس

.(4)سنأعنقتادةرواهوكذلك

واحدةكلعنديغتسلروى:منروايةباب

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ535

.(11420)فىوسيهأتىبه.شعبةطريقمن(13355)أحمدأخرجه(1)

.(309/28)مسلم(2)

ابنطريقمن(6021)حبانوابن،(263)والنسائى،(182)داودوابو،(96721)أحمدأخرجه(3)

.(202)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.عليه

.(142"2)فىتخريجهسيهأتى(4)
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واحدةكلعنديغتسلروى:منروايةبابالطهارةكتاب

علىأبووأخبرنا.سلمةبنحفادحدثنازكريا،أبوحدثنا،موسىبنبشر

بنموسىحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئ

عن،سلمىعفتهعن،رافعأبىبنالرحمنعبدعن،حفادحدثنا،إسماعيل

،هذهوعندهذهعنديغتسلنسائهعلىيومذاتطافجمرالنبئأن،رافعأبى

وأطيبأزكى"هذا:قالواحدا؟غسلاتجعلهألا،الفهرسوليا:فقلت

.هذامنأصخأنسيوحديث:داودأبوقال.(1)"رهطأو

ليلةفىأجمعنسائهعلىطاف:ال!يلحينىزكرياأبىروايةوفى

غسلافهلأ،الفهرسوليا:فقيلغسلا،منهنواحدةلكليغتسل،واحدة

."وأزكىأطيب)هذا:قال؟اوا!

الكبرىفىوالنسائى،(23862)احمدواخرجه.(912)داودوأبو،(4124)المعرفةفىالمصنف(1)

داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.سلمةبنحمادطريقمن(590)ماجهوابن،(9035)

.(14207)فىوسيأتى.(203)
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التيممفىالرخصةنزولسبببابالطهارةكتاب

التيم!اأبوابجماع

التيم!افىالرخصةنزولل!ثبببافي

بكرأبوأخبرنا،اللهعبدبنمحمدالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ400

:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيهإسحاقابن

(االلهعبدأبو1)حدثنا،اللبماعبدأبووأخبرنا)ح(مالكعلىاو،03/11قرأت

بناللهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثناإملاء،يعقوببنمحمد

أنهاعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،مالكعن،مسلمة

وأبالبيداءكناإذاحتىأسفارهبعضفىعج!اللهرسولمعخرجنا:قالت

وأقام،التماسهعلىلمجيماللهرسولفأقام،!رعقدانقطع(2)الجيشبذات

بكرأبىإلىالناسفأتىماء،معهموليسماء،علىوليسوامعهالناس

معهوبالناسلمجيماللهبرسولأقامت!عائشةصنعتماترىألافقالوا:

رأسهواضعلمجؤاللهورسولبكرأبوفجاءماء.معهموليس،ماءعلىوليسوا

ماء،علىوليسوا(3)والناسجميماللهرسولحبست:فقالنامقدفخذىعلى

وجعل،يقولأناللهشاءماوقالبكرأبوفعاتبنى:قالت.إماء؟معهموليس

الله!رسولمكانإلاالتحركمنيمنعنىفماخاصر!،علىبيدهيطعن

."الحباس"أبو:م،سفى(ا-1)

وبرثان.الحليفةذىبينوادوهو،المدينةقربموضع.الجيشأولات:بعضهموقال:الجيشذات(2)

.13أصالجغرافيةوالمعالم،2/178البلدانمعجمبالشلبية.اليومويعرف

لما.!معه:م،سفىبعده(3)
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التيممكيفبابالطهارةكتاب

عزاللهفأنزل،ماءغيرعلى/أصبححتىلمج!اللهرسولفنام،فخذىعلى205/1

لآيابركتكمبأولهىما:الحضير)1(بنأسيدفقالفتيمموا.التيفمآيةوجل

لفظ.تحتهالعقدفوجدناعليهكنتالذىالبعيرفبعثنا:عائشةقالتبكر.أبى

وغيرهيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواهالقعنبى)2(.حديث

.(3)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعن

التيم!اكيفباب

الفقيهإسحادتىابنبكرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ555

أخبرنا.:بكرأبوقال!،المزكىجعفربنومحقدالقاضىمنصوربنويحيى

بكير،ابنحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدالقهعبدأبو،حدثنا:وقالا

ابنمولىعميرعن،الأعرجعن،ربيعةبنجعفرحذثنى،الليثحدثنى

زوجميمونةمولىيسار)4(بنالقهوعبدأناأقبلت:يقولسمعهائه،عباس

الجهيم:أبوفقالالصمةبنالحارثبنالجهيمأبىعلىدخلناحتىلمج!النبى

عليهيردفلمعليهفسلمرجلفلقيه،(6)لمجبئرنحو(من)جمتاللهرسول!أقبل

.النقباء"أحداوهو:م،سفىبعده(1)

حبانوابن،(262)خزيمةوابن،(309)والمفسائى،(25455)أحمدطريقهومن،1/53مالك(2)

به.مالكعنأوي!أبىابنطريقمن(1076)فىوشاتى.(0130)

.(367/081)ومسلم،(334،3672،4607،0525،6844)البخارى(3)

.233/5الكبيرالتاريخوينظرإب!ثار".:سفى(4)

.د،ب،س:فىلي!(5)

معروتوهو،بذاكيعرتالذىالموضعجهةمن:أى.جملبئرنحومن:قولهفى:حجرابنقال(6)

.1/442البارىفتح.العقيرقمنوهو.الجملبئر:المفسائىوفى،والميمالجيمبفتحوهو،بالمدينة
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التيممكيفبابةرلطهاا!كتا

51روال!لام)1(.عليهردثم،ويديهبوجههفمسحالجدارعلىأقبلحتى

الفيثوقال:فقالمسلئموأخرجه،بكيربنيحيىعن""الصحيحفىالبخارى

(2)

سعد.بن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ565

حدثنا،إسحادتىبنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمدعمرأبوحدثنا،الحافظ

بوجههفصشى:قالأنهإلا،ومعناهبإسنادهفذكره.الليثحدثنى،صالحأبو

.(3)السلامعليهردثموذراعيه

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ575

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،الأعرجعن،الحويرثأبىعن،محمدبنإبراهيمأخبرنا،الشافعى

فسلمتاظأ03/11يبولوهولمجمالفهرسولعلىمررت:قالالصفةابن

يديهوضعثم،معهكانتبعصافحتهجدارإلىقامحتىعلئيردفلم،عليه

.(4)ئلعردثموذراعيهوجههفمسحالجدارعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

وأحمدبه.الليثطريقمن(274)خزيمةوابن،(310)والنسائى،(329)داودأبوأخرجه

به.الأعرص!إريقمن(17541)

.(936)ومسلم،(337)البخارى

.176/1والدارقطنى،(308)المعرفةفىالمصنف

.""السلام:بفىبعده

(31")السنةشرحفىوالبغوى.(306)المعرفةفىوالمصنف،1/51الشافعىأخرجهوالحديث

به.يعقوببنمحمدالعباسأبىعن

ذراعيه-لايديهبلفظأيضاجهيمأبىحديثفىوالثابت:1/442البارىفتحفىحجرابنقال
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التيممكيفبابالطهارةكتاب

عبد؟منقطعهذاأنإلا،الليثكاتبصالحأبىلروايةشاهدوهذا

عميرمنسمعهإنما،الصفةابنمنيسمعهلمالأعرجهرمزبنالرحمن

الأسلمى)1(يحيىأبىبنمحمدبنوإبراهيم.الصفةابنعنعباسابنمولى

عدالتهما،فىالحفاظاختلفقد(2)معاويةبنالرحمنعبدالحويرثوأبو

عمر:ابنحديثمنشاهدافيهالذراعينبذكرلروايتهماأنإلا

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-أ008

الأزدى)3(،إبراهيمبنمسلمحدثنا،عبادبنالحسنبنموسىأخبرنا،الفقيه

أحمدبنعلئالحسنأبو.وأخبرناصدوقاوكانالعبدئبتثابنمحمدحدثنا

بنإسماعيلحدثناالصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،الأهوازئعبدانابن

العبدى،ثابتبنمحمدحدثنا،الأزدىإبراهيمبنمسلمحدثنا،إسحاق

نأفلما،عباسابنإلى(4)حاجةفىعمرابنمعانطلقت:قالنافعحدثنا

سككمنسكةفى!سدالنبىبينما:قاليومئذحديثهمنكانحاجتهقضى

(1)

(2)

(3)

(4)

الضعف.منصالحوأبىالحويرثأبىفىمامع،شاذةروايةفإنها-

والجرح،1/032الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الأسلمىيحصأبىبنمحمدبنإبراهيمهو

التهذيبوتهذيب،2/184الكمالوتهذيب،219/1عدىلابنوالكامل،2/124والتعديل

.متروك:42/1التقريبفىحجرابنقال.ا58/1

الكلامينظر.الزرقىالحويرثأبو،الانصارىمعاويةبنالرحمنعبدوهر.إأتال:م،سفىبعده

وميزان،17/414الكمالوتهذيب،5/284والتعديلوالجرح،5/035الكبيرالتاريخ:فىعليه

سئصدوق:498/1التقريبفىحجرابنتال.6/272التهذيبوتهذيب،2/591الاعتدال

الحفظ.

.م،س:منزيادة

.أحاجته!:موفى،"ىل"حاجة:سفى
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التيممكيفبابالطهارةكتاب

عليه،يردفلمرجلعليهفسفم،بولأوغائطمن"يمجيمالنبئخرجوقدالمدينة

الثانيةبكفيهضربثم،مسحةبوجههفمسحبكفيهضرب!ي!ك!النبئإنثم

علىأكنلمأنىإلاعليكأرذأنيمنعنىلم"إنه:وقاللمرفةجنالىإذراعيهفمسح

الحماظبعضأنكروقد.عبدانابنحديثلفظ.(1)"؟راهطعلى:أووفموء،

مننافععنجماعةرواهفقد؟العبدىثابتبنءحمدعلىالحديثهذارفع

التيممهوإنماعمرابنفعلمننافععنغيرهرواه!والذي،(2)رمعابنفعل

بنالجهيمأبىبروايةمشهورةجمي!النبىعنفهىالقصةهذهفأفا،فقط

ابنعننافععنمحثمانبنالفخخاكعنوثابت.وغيرهالصممةبنالحارث

قضرأنهإلا.(4)عليهيردفلم(3)فسلم،يبولك!جماللهورسولمزرجلاأنعمر

ذلك:منأتمنافععنالهادبنيزيد()ورواه.بروايته

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرنا-أ900

البرلسى،يعنى،يحيىبناللهعبدحدثنامسافر،بنجعفرحدثناداود،

أقبل:قالعمرابنعنحذثهنافعاأن،الهادابنعن،لثريحبنحيوةأخبرنا

عليهيرذفلم،عليهفسفمجملبئرعندرجلفلقيه،الغائطمنلمجم!اللهرسول

بنمحمدطريقمن1/177والدارقطنى،(330)داودأبووأخرجه.(230)الصغرىفىالمصنف(1)

ثابت.بنمحمدعنيحىبنويحىالطيالسىطريقمن(1046)فىوسيأتىبه.ثابت

.(1012)فى)2(سيأتى

."عليه":مفىبعده(3)

.(487)فىتخريجهتقدم(4)

.""ورواية:م،سفى(5)
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وجههمسحثمالحائطعلىفوضعيده،الحائطعلىأقبلحتىلمجتاللهرسولى

.ال!لام)1(الرجلعلىلمجتأو،11/04الفهرسولىرذثم،ويديه

فيهاحفظأنهإلا،العبدىثابتبنمحمدلروايةشاهدوالروايةفهذه

ثمتيممهبذكرالحديثالهادوابنهوساقكما،غيرهيثبتها)2(ولمالذراعين

عمرابنوفعل،بهقضرعثمانبنالضخاككانوإن،ال!لامجوابرذه

بنمحمدروايةلصحةشاهاالمرفقينإلىوالذراعينالوجهعلىالتيمم

لها.منافيغيرثابت

أحمدبكروأبوالسلمئالرحمنعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد

بنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا:قالواالأشناخ!إبراهيمبنمحمدابن

معينبنيحيىسألت:يقولىالدارمئسعيدبنعثمانسمعت:قالىعبدوس

روايةفىقالىكذا.(3)!سأببهلي!:قالىالعبدى؟/ثابتبنمحمد:قلت207/1

التىبالدلائلللنكير)4(مستحقغيرالحديثهذافىوهو،عنهالذارمى

بنيحيىمثل؟ثابتبنمحمدعنالأئفةمنجماعةرواهوقدذىتها،

بنمسلمعليهوأثنى،وغيرهممنصوربنوسعيدمنصوربنومعلىيحيى

وصححهبه.البرلسىيحىبنالفهعبدطريقمن(1316)حبانابنوأخرجه،(331)داودأبو(1)

.(320)داودأبىصحيهحفىالألبانى

."يثتهماأ:!حفى(2)

تضعيفه.معينابنعنوصح:1/215الذهبىوقال،216صالدارمىبروايةمينابنتاريخ(3)

."للتنكير!:موفى،إ"للتزكية:سفى(4)

-الضعفاءفىوالعقيلى.بهمنصوربنمعلىطريقمن3/331القرانأحكامفىالجصاصأخرجه(5)
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.مشهورعمرابنعنوهو،(1)هنعورواهإبراهيم

ببغداد،العدل!الحسمقبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-أ515

العبدئ)2(،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

هوأقبلأنه،عمربناللهعبدمولىنافععن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا

عمربناللهعبدنزل!بالمربد)3(كانواإذاحتىالجرفمنعمربنالفهوعبد

.(4)ىلصثم،المرفقشإلىويديهبوجههفمسحطئبا،صعيدافتيفم

كانعمربناللهعبدأن،نافععن،مالكحدثنا:قال!أ-وبإسناده115

.()المرفقينإلىيتيمم

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ512

يحيىحدثنا،عمروبنحفصحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

وحذثنا:قال!عمر.ابنعن،نافعأخبرك!،عمربنالفهعبيدأخبرنا،سعيدابن

عمر!بالفهعبيدأخبرنا،هشيمحدثنا،أيوببنزيادحدثنا،الحسين

ضربة،ضربتانالتيمم:يقول!كانأنهعمر،ابنعن،نافععن،ويونس

يحى.بنيحيىطريقمن(1046)فىوسيأتىبه.منصوربنسعيدطريقمن38/4الكبير-

.(0810)فىتخريجهتقدم(1)

.308/24الكمالتهذيبينظر.صحيحالنسبينوكلا"البوشنجى".:مفى(2)

.4/484البلدانمعجم.المدينةمنميلينعلىموضمعالمربد:(3)

.56/1مالك(4)

.1/181الدارقطنىطريقهومن.56/1مالك(5)
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.(1)المرفقينإلىللكفينوضربة،للوجه

والضواب،خطأوهو(2)فرفعهعمربناللهعبيدعنظبيانبنعلئورواه

عنالحراخ!داودأبىبنسليمانورواه.موقوفعمرابنعنالففظبهذا

عنالتيمئأرقمبنسليمانورواه.(3)رجملالنبىعنعمرابنعنونافعسالم

بنوسليمانداودأبىبنوسليمان.(4)فجملالنبىعنأبيهعنسالمعنالرهرئ

عنوغيرهمعمرروايةوالصخحيح،(بروايتهما)يحتبئلاضعيفانأرقم

.(6)فعلهمنعمرابنعنسالبمعنالزهرى

وأبوالعدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا130

نعيم،أبوحدثنا،الحربئإسحاقبنإبراهيمحدثناقالا:بالويهابنبكر

أصابتنى:فقالرجلجاء:قالجابرعن،الربيرأبىعن،ثابتبنعزرةحدثنا

فمسحالأرضبيديهفضرب.اضرب:فقال.الترابفىتمغكتوإنىجنابة

.1/180والدارقطنى،(313)المعرفةفىالمصنف(1)

به.ظبيانبنعلىطريقمن179/1الحاكمأخرجه(2)

داودأبىبنسيمانطريقمن1/181والحاكم،1/181والدارقطنى،(6088)البزارأخرجه(3)

به.أرقمبنسيمانطريقمن1/179والحاكم،1/181الدارقطنىأخرجه(4)

والمجروحين،4/151والتعديلالجرح:فىعليهالكلامفينظرالحرانى.داودأبىبنسيمانأما(5)

.3/90الميزانولسان،2/062الاعتدالوميزان،1/335

.(893)عقبفتقدمأرقمبنسيمانوأما

معمرطريقمن1/182والدارقطنى،(537)الأوصطفىالمنذروابن،(817)الرزاقعبدأخرجه(6)
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وإسناده،قال!كذا.(1)المرفقينإلىيديهبهماحص!مفبيديهضربثم،وجهه

بذلك.لهالآهريبئنلمأنهإلاصحيحع

ابنبكروأبوحمشاذبنعلئحدثنا،اللهعبداوأأخبرناوقد-أ140

الأنماطئ،محمدبنعثمانحدثناإسحاوا،بنإبراهيمحدثنا:قالابالويه

عن،جابرعنالربير،أبىعن،ثابتبنعزرةعن،عمارةبنحرمئحدثنا

.(2)"المرفقينإلىلليدينوضربةللوجهضربة"الئيمم:قالكيهمالنبى

208/1الحسنبنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا/-أ150

الربيعحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمأخبرنا،القاضى

أخدمكنت:قال!.الأسلع:لهيقال!رجلعن،جدهعن،أبيهعن،بدرابن

كيفصج!اللهرسول!فأرانىالصعيد)3(،بايةجبريلفأتاهصج!اظ(1/04النبى

ثم،وجهىبهمافمسحتواحدةضربةالأرضبيدئلمحضربت،للتيغالمسح

(6)بر
ضعي!بدربنالربيع0()المرفقينإلىيدى(4)فمسحتالأرضبهماضربت

(1

(2

(3

(5

(6

الدارقطنىواخرجه.(145)الصلاةفىنعيموابو،الذهبىووافقه،وصححه،1/180الحاكم(

به.إسحاقبنإبراهيمطريقمن182/1

الدارقطنى:وقال.بهإسحاقبنإبراهيمطريقمن1/181الدارقطنىوأخرجه.1/180الحاكم(

.موقوفوالصوابثقاتكلهمرجاله

."التيمم":م،سفى(

."بهما":مفىبعده(

من،1/179والدارقطنى،1/131المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.3.اصمجاهدتفسير(

به.بدربنالربيعطريق

=الضعفاء:فىعليهالكلامينظر.البصرىالعلاءأبو،السعدىالتميمىعمروبنبدربنالربيعهو(
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الطهارةكتاب

منفردغيرأنهإلا
(1)

عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكرباب

والحسنالقه)2(عبدبنسالمعنالتابعينمنالقولهذارؤيناوقد

.النخعى)3(وإبراهيموالشعبى)4(البصرى)3(

ل!جبهياسربنعمارعنالتيم!احيفيةفىالرواياتذكرباب

أخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوالأستاذأخبرنا-أ016

أبىابنحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربنالفهعبد

لعائشةعقدهلك:قالياسربنعمارعن،القهعبيدعن،الزهرئعن،ذئب

!واللهرسولمعوعائشة،لمجيهالفهرسولأسفارمنسفرفى(ظفار)جزعمن

بكرأبوفجاء،الليلابتهر)6(حتىعقدهاعائشةفالتمستال!فر،ذلكفى

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

وميزان،9/63الكمالوتهذيب،8/514بغدادوتاريخ،1/297والمجروحين،2/53الكبير=

.متروك:243/1التقريبفىحجرابنقال.38/2الاعتدال

إبهلما.:مفىبعده

.(1685)شيةأبىابنأخرجه

.(1027)فىتخريجهي!أتى

.(1687)شيةأبىابناخرجه

عنالأثيرابنوقال.باليمنلحميرمدينةاسم:وظفار،اليمانىالخرز:والجزع"أظفارأ.:سفى

كأنهبالظفر-شبيهةمنهالقطعة،أسودالطيبمننوعالعطر-بهوأريد،روىهكذا:"أظفار":رواية

سلطنةمناليوممعدودةوظفار.1/269،3/158النهاية.والقلادةالعقدفىويجعلويثقبيؤخذ

.01اصالنبويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةالمعالم.عمان

الأثير:ابنقال"انبهر".:الطيالسىوعفد،إ"انتهى:م،سوفى،"أبهر":بوفى،د:فىلي!

نجومه=طلعتإذا،الليلابهار:وقيل.وسطهشىءكلوبهرة،انتصفأى!الليلابهارحتى"سار
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

اية(1)فأنزلت:قال.2مافيهليسبمكانالناسحبست:وقالعليهافتغيظ

قال.مباركةعلمتمابنيةياواللهأنت:فقالبكرأبوفجاءالضعيد،

بأكفهميمسحونيومئذطفقواالناسأنيحدثعماروكان:عبيدالفه

فيمسحونأخرىضربةفيضربونيعودونثم،وجوههمفيمسحون،الأرض

.(2)يصلونثموالاباطالمناكبإلىأيديهمبها

سعدبنوالليثالأيلئيزيدبنويونسراشدبنمعمررواهوكذلك

اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرئعن،برقانبنوجعفرالرهرئأخىوابن

أبىابنحفظهماكماضربتينويونسمعمرفيهوحفظ.(3)رامععن،عتبةابن

ذئب.

كما:أنسبنمالكورواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا175

علىبن(4)الحسينطاهربوأوأخبرنا.إسحاقبنإسماعيلثناحد،الصفارعبيد

(1

(2

(3

(4

.1/165النهايةأكثر.والأول.واستنارت-

."تعالىالله"فأنزل:مفى

يسمعلماللهعبيد؟منقطع.بهذئبابىابنطريقمن(18888)احمدوأخرجه.(672)الطيالسى

الطيالسى.تحقيقيظرعمار.من

يون!طريقمن(571)ماجهوأبن،(318)داودوأبو.بهمعمرطريقمن(18891)أحمدأخرجه

به.الليثطريقمن(565)ماجهوابنبه.

الرئيسالعدل:الغافرعبدقال،همذانشيخ،المحدثالامامالشيخوهو.""الحسن:م،سفى

السياقمنالمنتخب.(ص416)سنةتوفى.حسنةومعرفةواسعةرحلةله:الذهبىقال.الحافظ

.17/435النبلاءأعلاموسير،(590)
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بهمذانالكعبئسلمةبنمحمدبنالحسنابن

(2)نبحمادبنإسماعيلبنإسحاقبنإسماعيلحدثنا،(ابرزةبنالفه)اعبد

عن،جويريةحدثناأسماء،بنمحمدبنالقهعبدحدثنا،القاضىزيد

أبيه،عنأخبرهأنه،عتبةبنالفهعبدبنالقهعبيدعن،الرهرئعن،مالك

وجوهنافمسحنابالترابلمج!الفهرسولمعتم!حنا:قالياسربنعضارعن

أويسأبورواهوكذلك.عبدانابنحديثلفظ.(3)المناكبإلىوأيدينا

فىأبيهذكرفىشكفإنهعيينةبنسفيانوأقاالرهرئ)4(،عنالمدض!

(6)نفسهالرهرئعنومرة،(الرهرئ)عندينارابنعنمزةورواه،إسناده

عنعباسابنعنالفهعبيدعنالرهرىعنكيسانبنصالحورواه

عضار:

جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبداو،05/11أبوأخبرناه-أ185

بنيعقوبحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،القطيعئ

بنالفهعبيدحذثنى:قالشهابابنعن،صالحعن،أبىحدثنا،إبراهيم

(7)سزع!الفهرسولأنياسر،بنعضارعن،عباسابنعن،الفهعبد

(3

.16/165النبلاءأعلامشروينظر."بردةبنالله)عيد:م،ب،سفى(ا

.13/339النبلاءأعلامشروينظرخطأ."ئنا!:م،سفى

به.أسماءبنمحمدبناللهعدطريقمن(314)الشائىأخرجه

به.أوي!أبىطريقمن(1631)يعلىابوأخرجه

به.سفيانطريىمن(566)ماجهابنأخرجه

.(661)فىتخريجهتقدم

.1/136السننمعالم.إقامةلغيرالنزول:والتعري!،والاشراحةللنومنزل:عرس
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكوبابالطهارةكتاب

،(3)رافظجزعمن(2لهاعقد2)فانقطع،زوجتهعائمثمةومعه(1)الجيشبأولات

مالمح!،الناسمعولي!سالفجرأضاء/حتى،دلكعقدهاابتغاءالناسفحبس

فقام،الطيببالصعيدالتطهررخصحة!ح!ه)4(اللهرسول!علىتعالىاللهفأنزل

ولمأيديهمرفعواثم،الأرضبأيديهمفصربواكيهج!اللهرسولمعالمسلمون

ومن،المناكبإلىوأيديهموجوههمبهافمسحوا،شميئاالترابمنيقبضوا

أباأنوبلغنا،الناسبهذايعتبرولا:لثمهابابنقال.الآباطإلىأيديهمبطون

!()لمباركةإنكمحلمتماوالفه:لعائمثمةقالبكر

وذكر.عباسابن:فيهقالالرهرئعنيساربنإسحاق!بمحمدورواه

(6)و!صءص
ويودس.ذئبابىاب!ذكركماضربتين

بنالزبجأخبرنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

نإ:هذاياسربنعمارحديثفىتعالىاللهرحمهالشافعىقال:قالسليمان

أخبرعمارالأن،منسوخفهومح!مجالفهرسولبأمرالمناكبإلىتيفمهمكان

بعده!رللنبىكانتيمم!كل،التيممايةنزلتحينكانتيفمأؤلهذاأن

.(4001)فىتعريفهاوتقدم،الجيشذاتهىالجيشأولات(1)

."عقدها":م،سفى(2-2)

.(1601)وينظر"أظفار".:سفى(3)

."اية":م،سفىبعده(4)

به.إبراهيمبنيعقوبطريقمن(313)والنسائى،(320)داودأبوواخرجه.(18322)احمد(5)

به.إسحاقبنمحمدطريقمن(1630)يعلىوأبو،(1383)البزارأخرجه(6)
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الطهارةكتاب

ناسخ.لهفهوفخالفه

:()وكفيهوجههييمم

عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكرباب

نأأمره!لمجيهرالنبئأنعمارعنوروى:الشافعئقال

الرحمنعبدالقاسمأبوأخبرض!،الحافظالقهعبدأبوأخبرناه-أ195

،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمدانالأسدى(2)الحسينابن

بنالرحمنعبدبنسعيدعن،ذرعن،عتيبةبنالحكمحدثنا،شعبةحدثنا

فلمأجنبتإنى:فقالالخطاببنعمرإلىرجلجاء:قالأبيهعن،أبزى

سفرفىكناأناتذكرأما:الخطاببنلعمرياسربنعقارفقالالماء.أجد

فأتيت،فصليتفتمعكتأناوأما،تصلفلمأنتفأقا،وأنتأنافأجنبت

فضربهكذا".يكفيككمان"إنما:ر!مجالنبئفقال،لهذلكفذكرتلمجوالنبئ

51رو.(3)وكفيهوجههبهمامسحثمفيهما،فنفخالأرضبكفيهلمجحوالنبئ

حديثمنمسلموأخرجه،(4)إياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارئ

منللحديثالحكمسماعوذكر،شعبةعنشميلبنوالنضرالقطانيحيى

.()نفسهالرحمنعبدبنسعيد

.496،497صللشافعىالحديثواختلاف،(327)المعرفةفىالحصنف(1)

الحسنبنالرحمنعبد:وصوابهفيهما،وقعكذا:قلت:نحاسيةوفى.""الحسن:د،بفى(2)

.مكبهرا

خزيمةوابن،(569)ماجهوابن،(317)والنسائى،(326)داودوأبو،(18332)أحمداخرجه(3)

.(1041)فىوسيأتىبه.شعبةطريقمن(268)

.(338)البخارى(4)

.(368/112،113)مسلم(5)
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبزناوقد-أ520

،زيادبنالرحمنعبدحدثنا،الخولانئسابقبنلصربنبحرحدثنا،يعقوب

أبزى،بنالرحمنلعبدابنعن،ذرعن،الحكمحدتنى:قالشعبةأخبرنا

أبزىبنالرحمنعبد(1)نبامنسمعتهثمةالحكمقال-الرحمنعبدعن

ققالالماء.يجدفلم(2أجنبإنه2):فقالعمرإلىرجلجاء:قال-بخراسان

فأجنبتلمجمالفهرسولاظ،11/05عهدعلىسرئةفىكناأناتذكرماأ:عمارله

فأتيت،صليتثمالترابفىفتمعكتأناقاوأ،تصلفلمأنتقافأ،وأنتأنا

(3)
إلىسطهضربثمهكدا((.يكفيك"إنماكان:فقاللهذلكفذكرتك!ي!النبئ

؟()الكوعيجاوزلم(4)مثوكفيهوجههومسحفيهما،نفخثمالأرض

متنهفىشكأنهإلا،المرهبىالفهعبدبنذرعنكهيلبنسلمةورواه

فيه:واضطرب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ521

بنعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،بزىأبنالرحمنعبدابنعن،ذرعن،سلمةعن،شعبةأخبرنا،مرزوق

أجدفلمفأجنبتسفرفىكنتإنى:فقالالخطاببنعمرأتىرجلاأن،أبيه

:د.فى)1(ليس

."أنجبت"إنى:دفى(2-2)

."ييديه":مفى(3)

.م:فىليس(4)

به.الأصمالعباسأبىطريقمن3/1492والمفترقالمتفقفىالخطيبأخرجه(5)
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

أميريا:ياسربنعمارفقالتصل.لا:الخطاببنعمرلهفقالالماء.

الماء،(2)بصنفلمفأجنبنا)1(سرئةفىوأنتأناكنتإذتذكرأما،المؤمنين

فذكرناجم!الفهرسولفأتينا،الترابفىفتمغكتأنافاوأتصلفلمأنتمافأ

بيديه4وضربهكذا((.تقولأنيكفيككمانانما،(3)رافع"يما:فقاللهذلك

بلغأدرىلا:سلمةقال.ويديهوجههفمسحفيهمانفخثمالأرض(إلى)

أميرياشئتإن:عمارفقالالفه.اتق:عمرفقال:قاللا؟أمالذراعين

بل:عمرلهفقالبه.أحدثألاالحقمنعلئلكالفهجعللماالمؤمنين

توئيت.ماذلكمننوليك

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا/،فوركابنبكرأبووأخبرنا-أ220

كهيلبنسلمةعن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

ثم:شعبةقال.فذكره.أبزىبنالرحمنعبدابنعنيحذثذزاسمعت:قال

غندرجعفربنمحمدرواه.(6)المرفقينإلىأوالكفينإلىيدرفلمسلمةشك

إلىأويعنى،المرفقين7)فيهأدرىلا:وقالهكذاسلمةعنشعبةعن

.(8)(7الكفين

(3

."وأنتانافاجفبت9:م،سفى(

"نجدلا.:بفى(

.إعمر":سفى(

."بيده!:سفى(

.على!9:مفى(

الطيالسى.تحقيقوانظر.صحيح.(674)والطيالسى،(323)المعرفةفىالمصنف(

."الكفينأويعنىالمرفقينإإلى:سفى(7-

به.جعفربنمحمدطريقمن(031)والنسائى،(324)داودوأبو،(18333)أحمدأخرجه(
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-أ235

بإسنادهشعبةحدثنى،حجاجحدثنا،الرملئسهلبنعلئحدثنا،داودأبو

وأالمرفقينإلىوكفيهوجهه(2)اهبومسح،(1)اهيفنفخثم:قالالحديثبهذا

لهفقال.والذراعينوالوجهالكفين:يقولسلمةكان:شعبةقال.الذراعين

.غيوك)3(الذراعينيذكرلافإنهتقولماانظر:يومذاتمنصور

عنالكاهلىصهبانبنحبيبمالكأبىعنكهيلبنسلمةرواه

الرحمن:عبد

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ524

أبىعن،سلمةعن،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

وقال.الحديثفذكرعمر.عندكنت:قالأبزىبنالرحمنعبدعن،مالك

!ذا".تقولأنيكفيككمان"إنما:فقالدذلككصتفذع!ي!لنبئافأتيت:عفار

ويديهاو(06/11وجهه(4بهمامسحثمنفخهماثمالأرضإلىبيديه4وضرب

.()الذراعنصفإلى

يخطبعماراسمعت:قالمالكأبىعنالرحمنعبدبنحصينورواه

س،م:"فيهما".ىف(1)

س،م:"بهما".ىف(2)

التالى.الحديثعلىالتعليقوانظر(316)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(325)داودأبو(3)

.بها"مسحثمنفخهاثمالأرضإلى"بيده:مفى(4-4)

سعفيانيقطلأمن(31)كوالنسائى،(18882)وأحمد.بهكثيربنمحمدمحن(322)داودأبوأخرجه(5)

.شاذفإنهالذرأعم"نصف"إلىقولهإلاصحيح:(313)داودأبىصحيحفىالألبانىقالبه.
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

ورفعه.(1)وكفيهوجههبهمافمسحالأرضبكفيهفضرب،التيفمفذكر

عنكهيلبنسلمةعنمزةالأعمشورواه.(2)حصينعنطهمانبنإبراهيم

عنالرحمنعبدبنسعيدعنسلمةعنومرة،(3)ىزبأبنالرحمنعبد

ولمالساعدنصفإلىوالذراعينوجههمسحثم:متنهفىمرةوقال،(4)أبيه

.()المرفقينيبلغ

بنالحسنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ025

عطاء،بنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يوسفبنيعقوب

الرحمنعبدبنسعيدعن،عزرةعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدأخبرنا

فأمرنه!،التيممعنلمجوالنبئسألت:قالالهعفارعن،أبيهعن،أبزىابن

عنجماعةرواهوكذلك+(6)هبيفتىقتادةوكان.واحدةضربةوالكفينبالوجه

فىعزرةذكردونعروبةبىأابنعنيونسبنعيسىورواه،(7)عروبةبىأبنا

(1)

(3)

(4)

(7)

والدارقطنى،(546)الأوسطفىالمنذروابن،(541)الصلاةفىدكينبنالففلنعيمأبواخرجه

به.الرحمنعبدبنحصينطريقمن1/184

به.طهمانبنإبراهيمطريقمن183/1الدارقطنىأخرجه

دونصحيح:(413)داودأبىصحيحفىالألبانىقال.بهالأعمشطريقمن(323)داودأبوأخرجه

والمرفقين.الذراعينذكر

الأعمش.طريقمن(269)خزيمةابناخرجه

.(323)داودأبوأخرجه

من1/121المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(325)والمعرفة،(234)الصغرىفىالمصنف

به.عطاءبنالوهابعبدطريق

زريعبنيزيدطريقمن(603)الكبرىفىوالنسالى،(441)مذىوالز،(327)داودأبواخرجه

عن-عليةابنطريقمن(267)خزيمةوابن.صحيححسن:الزمذىوقال،بهعروبةأبىابنعن
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

ذكرفىعليهواختلف،قتادةعنالعطاريزيدبنأبانرواهوكذلك.إسناده

المرفقين:إلى:اخربإسنادقتادةعنأبانعنوقيل.(1)إسنادهفىعزرة

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-أ265

التيممعنقتادةسئل:قالأبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

عن،أبزىبنالرحمنعبدعن،الشعبىعنمحدثحدثنى:فقال،السفرفى

.(2)((المرفقين"إلى:قالع!ي!اططرسولأن،ياسربنعمار

علىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبووأخبرنا-ا275

بنمحمدعمروأبوإسماعيلبنالحسينالقاضيانحدثسا،الحافظعمرابن

أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناهاك!،بنإبراهيمحدثنا:قالايوسف

إلى:يقولعمرابنكان:(3)فقالالسفرفىالتيممعنقتادةسئل:قال

:قال.المرفقينإلى:يقولانالنخعئوإبراهيمالحسنوكان.المرفقين

ياسر،بنعمارعن،أبزىبنالرحمنعبدعن،الشعبىعنمحدثوحدثنى

بنلأحمدفذكرته:إسحاقأبوقال.(4)"المرفقين"إلى:قالع!ي!اللهرسولأن

.()أحسنهما:وقالمنهفعجبحنبل

به.عروبةأبىابن=

.عزرةذكربدونبانأطريقمن(772)مىوالدار.عزرةبذكرأبانطريقمن(91831)أحمدأخرجه(1)

منكر.:(72)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.(328)داودوابو،(326)المعرفةفىالمصنف(2)

."الشعبى"عن:دقىبعده(3)

."المرفقينإلىقالالمرفقينإلى"قال:سفىبعده(4)

.1/182الدارقطنى(5)
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

وقعإنماعمارعنأبزىابنحديثمتنفىالاختلافهذا:الشيخظل

رواهقدحافظفقيهعتيبةبنوالحكم،لهوقعلشككهيلبنسلمةمنأكثره

بنسعيدمنسمعهثم،الرحمنعبدبنسعيدعنالفهعبدبنذرعن

قتادةوحديث،فيهشكغيرمنالإثباتعلىالحديثفساق،الرحمنعبد

قتادةحديثماوأ،مالكأبىعنحصينحديثوكذلك،يوافقهعزرةعن

فيه.فينظر/حدثهالذىمنيعلملا،منقطعفهو،الشعبىعنمحدثعن

:إسنادهصحةفىحديثئيثكلاآخروج!منالحديثثبتوقد

العدلبشرانبنالقهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرناه-أ285

بنمحمدحدثنااظ،06/11الضقار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

يعلىحدثنا،ومائتينوستينثمانسنةالأولىجمادىفىالضاغاك!إسحاق

الفهعبدمعجالساكنت:قالشقيقعن،الأعمشحدثنا،الطنافسئعبيدابن

يجدفلايجنبالرجل،الرحمنعبدأبايا:موسىأبوفقالموسىوأبى

ك!يهماللهرسولإن:لعمرعقارقولتسمعألم:قاللا.:قال؟يصفى،الماء

فأخبرناهجمكيهاللهرسولفأتينابالضعيد،فتمغكتفأجنبتوأنتأنابعثنى

رألمإنى:!ال؟ةل!اووكفيه4!وح!وهكذا((.يكفيككمان"إنما:فقال

صحبا!فتيتموأ:الايةبهذهتصنعونفكيف:قلت:قال.بذلكقنععمر

الماءوجدإذاأحدهمكانهذافىلهمرخصنالوإنا:قال.،6:الماندةأطئما!

.(1)اذهلإلاكرههفما:لشقيقفقلت:الأعمشقالبالضعيد.ح!متالبارد

طريق=من(4013،7013)حبانوابن،(18334)أحمدوأخرجه.(233)الصغرىفىالمصنف(1)
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عمار...عنالتيممكيفيةفيالرواياتذكربابالطهـارةكتاب

روايةإلىالبخارىوأشار،(1)الأعمشعنأوجهمنومسلمالبخارىأخرجه

للحديث.سياقةأثبتهموهوعبيد،بنيعلى

بنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

إذاعمارعلىيجوزلا:ياسربنعمارحديثفىالشافعئقال:قالسليمان

أنهإلا!النبىأمرعنالمناكبإلىالآيةنزولعند!يه!النبىمعتيممكان

لميكونأو،والكفينالوجهعلىبالتيممأمرجمحم!النبئأنروىإذ؟منسوخ

التىالصمةابنروايةفتكون،عنهروايتهفاختلفتواحداتيمماإلاعنهيرو

الفهلكتابأوفقلأنها،بهايؤخذأنفأولىتختلفلموإذا،أثبتتختلفلم

التيفمايةسمعواإنمايكونأو،مختلفتينرويتااللتينالزوايتينمنتعالى

اليد؟اسمعليهيقعماغايةعلىفأتوافاحتاطوافتيممواصلاةحصورعند

إلىصاروافلماالوضوء،فىفعلوهلويضزهملاكمايضرهملاذلكلأن

أولىوهذا،فعلوهماأقلالتيمممنيجزيهمأنهأخبرهمكسمالنبىمسألة

الدلائل.منوصفتبماعفارحديثمنشهابابن(2)لروايةعندىالمعاخ!

الوجهتيممأنفىياسربنعفاربروايةنأخذأنمنعناوإنما:الشافعئقال

هذاوأن،وذراعيهوجههمسحأنه،كيمالفهرسولعنالخبربثبوتوالكفين

.(3)مثلهيكونإنماالشئىءمنالبدلفإن؟بالقياسوأشبهبالقرانأشبه

به.الأعمشطريقمن(27")خزيمةوابن،(931)والنساثى،(132)داودوأبو.بهعبيدبن=يعلى

.(368/011)ومسلم،(473)البهخارى(1)

.""برواية:د،بفى(2)

الدلائل.منوصفتبما:قولهإلى(327)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.497صالحديثاخلاف(3)
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عمار...عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابالطهارةكتاب

ابنحديثالشافعىعنالرعفراض!الصباحبنمحمدبنالحسنوروى

أبوقال:قالثم.المرفقينإلىلليدينوضربةللوجهضربةالتيضمفىعمر

شىلمح!فيهروىوقد،يأخذونأصحابنارأيتوبهذا:الشافعئيعنىالفهعبد

تيممنا:عفارقالوقد،فيهأشكولمأعدهلمثابتاأعلمهولو،لمجتالنبىعن

وكأن.والكفينالوجه:لمج!النبىعنعنهوروى.المناكبإلىلمج!النبىمع

فإن،لمجصالنبىأمرعنيكنلم.المناكبإلىلمج!النبىمعتيممنا:قوله

إلى:!صالنبىعنيثبتولم.والكفينالوجه:لمجمالنبىعنعمارعنثبت

سالم.بنسعيدا()ايفتىكانوبهذا،أولىلمج!النبىعنثبتفما.المرفقين

كلفىذكرنالما؟الحديثينثبوتفىشذالقديمفىفكالهاو(07/11

منأثبتوهو،ثابتعفارحديثفىوالكفينالوجهومسح،منهماواحد

بالشئواهدجيدأيضاالذراعينمسححديثأنإلا،الذراعينمسححديث

التيممابتداءفىعمارحديثكانفإن،أخرىقصةفى(2)ىهو،ذكرناهاالتى

أقلالتيمممنيجزيهمأنهفأخبرهمم!جعالنبىإلىورجعواالآيةنزلتحيث

أشبهوهو،يتبعبأنأولىفهو،بعدهالذراعينمسحفحديثفعلوا،مقا

عنه.صحيحعمرابنفعلوهو،والقياسبالكتاب

علىعنوروى،والكفينالوجهمسحعباسوابنعلىعنروىوقد

بخلافه:

ينظر.القداحالمكىعثمانأبوسالمبنسجدوهوسعد"."يفتى:موفى،سعد!"يقول:مىفى(ا-1)

.9/319النبلاءأعلامسير

.هو!9:م،مىفى(2)
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الطيببالصعيدالتيممبابالطهارةكتاب

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-أ529

،المباركابنأخبرنا،عيسىبنالحسنحدثنامحمد،بناللهعبدأخبرنا

كاناعباسوابنعلياأن،حبيبأبىبنيزيدعن،أيوبأبىبنسعيدحدثنا

.عياسابنعنعطاءعنوروى.والكفينالوجه:التيممفىيقولان

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ535

بنسعيدحدثنا،الحربئ)1(براهيمإأخبرنا،علىبنإسماعيلحدثنا،الحافظ

بعضعن،إسحاقأبىعنخالا،أخبرنا،هشيمحدثنا،وشجاعسليمان

.(2)للذراعينوضربةللوجهضربة،ضربتان:قالعلىعن،علىأصحاب

منقطع.علىعنوكلاهما

خالدعنهشيمعنبلاغا"اللهوعبد"علىكتابفىالشافعئحكاهوقد

للكفين)3(.وضربةللوجهضربة:التيممفىقالعلياأن،إسحاقأبىعن

منخروجاالمرفقينإلىاليدينومسحالوجهمسحوالاحتياط

التوفيق.وبالله،الخلاف

الطيببالصعيدالتيممباب

محمدبنمحمدأبوالنضرأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ531

بنيحيىحدثنا،الفقيهنصربنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الفقيهيوسفابن

."الحاردى":سفى(1)

.182/1الدارقطنى(2)

.163/7والشافعى،(329)المعرفةفىالمصنف(3)
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الطيببالصعيدالتيممبابالطهارةكتاب

أبوحدثنا،سفيانبنالحسنوحذثنىالنضر:ابوظل.هشيمأخبرنا،يحيى

جابرحدثنا،الفقيريزيدعنسئار،حدثنا،هشيمحدثنا،شيبةأبىابنبكر

قبلى؟احديعطهنلمخمسا"أعطيت:قال!الفهرسولأن،الفهعبدابن

منرجلفأيماوطهورا،مسجذاالارضلىوجعلتشهبر،مسيرةبالزعبنصرت

وأعطيتقبلى،لاحدتحلولمالغنائملىواحفت،فليصلالضلاةأدركطامتى

رواه.(1)"عامةالنالرالىوبعثتخاضةقومهالىل!عثالنبئوكان،الشفاعة

(2)ءو

51ورو،هشيمعن،وغيرهسنانبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئ

"وجعلت:الحديثفىوقالشيبةأبىابنبكروأبىيحيىبنيحىعنمسلم

.ومسجذا")3(طهوزاطيبةالارضمحلى

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-أ532

عن،بشيربنهشيمأخبرنا،يحىبنيحيىأخبرنا،الذهلئعلىبنإبراهيم

فذكرهلمج!.الفهرسولقال:قالالفهعبدبنجابرعن،الفقيريزيدعن،سيار

.الففظة)4(هذهوذكر،بمعناه

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابن()الحسينأبوأخبرنا-أ533

والدارمى،(14264)أحمدوأخرجه.(1152)حميدبنعبدوعنه،(32174)شيبةأبىابن(1)

به.هثمطريقمن(430،735)والنسائى،(1429)

.(335)البخارى(2)

.(152)مسلم(3)

.(0385)فىوسياتى.بهالذهلىعلىبنإبراهيمطريقمن5/472النبوةدلائلفىالمصنفأخرجه(4)

."الحسن!:م،سفى(5)
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الطيببالصعيدالتيممبابالطهارةكتاب

،هارونابنيعنىيزيدحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثنا،الضفارمحمدابن

لمج!اظ،07/11النبئأن،مامةأأبىعن،سيارعن،التيمئيعنىسليمانأخبرنا

أمتىمنرجلفأيماوطهورا،مسجدا(الأمتىالأرض1)جعلت:بأربع"فضلت:قال

كافة،الناسإلىوأرسلتوطهورا،مسجداالأرضوجدماءيجدفلمالضلاةأتى

.(3)"الغنائملأمتى)2(وأحلتيدى،بينيسيرشهيرمسيرةمنبالرعبونصرت

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ340

زريع،ابنحدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا

قال:قالذرأبىعن،بجدانبنعمروعن،قلابةأبىعنخالا،حدثنا

الماءوجدفإذاحجج،عشرولوالمسلموضوءالطيبالصعيد"إن:ع!جمالنبئ

.(4)"زيخذلكفإنبمبشرتهفليمس

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-أ350

ابنوهومخلاحدثنا:قالابكاربنوأحمدهشامبنعمروحدثنا،عروبة

عن،قلابةأبىعن،الحذاءوخالدال!ختياخ!أيوبعن،سفيانعن،يزيد

وضوءالمجب"الصعيد:سهي!لك!الفهرسولقال:قالذزبىأعن،بجدانبنعمرو

."الأرض"لى:م،سفى(ا-1)

."لى!:مفى(2)

به.التيمىسليمانطريقمن(1553)والترمذى،بههارونبنيزيدعن(09222)أحمدأخرجه(3)

وصحح.!ثقاتأحمدأرجال:259/8المجمعفىالهيثمىتال.(1072،4324)فىوسيأتى

.149/1التلخيصنىحجرابنإسناده

به.زريعبنيزيدطريقمن(22،886)نىتقدم(4)
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الترابهوالطيبالصعيدأنعلىالدليلبابالطهارةكتاب

عنيروبوغيره،ا!رهـل!4د!فر!.(1)"سنينعشرالماءيجدلموإنالمسلم

خالدوعنذز.أبىعنرجلعنقلابةأبىعنال!ختياض!أتوبعنالثورئ

وروى.(2)الناسسائررواهكماذزأبىعنبجدانبنعمروعنقلابةأبىعن

أبىأومحجنعن،قلابةأبىعنخالد،عن،الثورئعن،قبيصةعن

(3).ء
.درابىعن،محجن

الترابهوالطيبالصعيدأنعلىالدليل/باب213/1

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-أ360

الكعبى،محمدبنالفهعبدوأخبرخ!:قال)ح(هارونبنموسىأخبرنا

بنمحمدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا:قالاقتيبةبنإسماعيلحدثنا

قال:قالحذيفةعن،حراشبنربعىعن،الأشجعىمالكأبىعن،فضيل

الملاثكة،كصفوفصفوفناجعلتبثلايئ:الئاسعلىتل!ففا:جميوالفهرسول

.(4)أخرىخصلةكروذطهورا".لناتربتهاوجعلتمسجدا،كلهاالأرضلناوجعلت

(1

(3

(4

.أس:"حججفى

وابن.بهوحدهايوبعنسفيانعنمخلدعنهثامبنعمروعن(321)الشانىأخرجهوالحديث

خالدعنسفيانطريقمن(421)والترمذى،(56812)وأحمد.بهمخلدطريقمن،(1313)حبان

صحيح.حسن:الترمذىوتال،بهالحذاء

.(862)تقدمماوينظربه.سفيانطريقمن(21371)أحمدأخرجه

طريقمن187/1والدارقطنى،(3974)والبزار،317/6الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

،(264)خزيمةابنوأخرجه.(7823،32181)شبةأبىوابن،(247)الصغرىفىالمصنف

طريق-من(263)خزيمةوابن،(23251)وأحمد.بهفضيلابنطريقمن(0064)حبانوابن
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الترابهوالطيبالصعيدأنعلىالدليلبابالطهارةكتاب

"إذا:الحديثفىوزاد،شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

.الماء")1(نجدلم

طهورا":فماترابها"وجعل:فقالمالكأبىعنعوانةأبوورواه

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناوقد-أ037

حدثنا،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزيادابنسهل

عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(الأشجعئمالكأبوأخبرنا،عوانةأبو

،ىب!ضلاعمربنعثمانحدثناالصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،الأهوازى

عن،حراشبنربعىعن،مالكأبىعن،عوانةأبوحدثنا،كاملأبوحدثنا

كصفوفصفوفناجعلتبثلايئ؟الناسعلى"ففملنا:كج!النبئقال:قالحذيفة

من(2)الآيةهذهوأعطيتطهورا،ترابهاوجعلمسجدالناالأرضوجعلت،الملائكة

أحديعطىولاقبلى،منهأحديعطلمالعرلتقتحتكننربيتمن""البقرةسورةآخر

"وجعل:وقالبمعناهعفانوحديث،كاملأبىحديثلفظ.(3)"ىدعبمه

.طهورا"لناترابها

براهيمإثناحد،لقطانابكربوأأخبرنا،لفقيهاطاهربوأأخبرنا-3801

اللهعبدعن،محمدبنزهيرحدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،الحارثابن

به.مالك=أبى

.(522)مسلم(1)

لا.الآيات":مفى(2)

الكبرىفىوالنساثى،(418)الطيالسىواخرجه.474/5،475النبوةدلائلفىالمصنف(3)

به.مالكأبىطريقمن(1697)حبانوابنبه.عوانةأبىطريقمن(8022)
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...التيممعندالترابمناليديننفضبابالطهارةكتاب

أبىبنعلىسمعأنهاو،08/11،الحنفئةابنمحمدعن،عقيلبنمحمدابن

!ا:الأنبياء".منأحذيعطلم/ما"أعطيت:جمجوه!لارسولقال:يقولطالب1/214

وسميت،الأرضمفاتيحوأعطيت،بالرعب"نصرت:فقال!؟الفهرسول!ياهوما

.(1)"الأممخيرأمتىوجعلتطهورا،الترابلىوجعلأحمد،

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ539

جرير،أخبرنا،منصوربنمعفىحدثنا،الجوهرىشاذانبنمحمدأخبرنا

.!2)الحرثأرضالضعيدأطيب:قال!عباسبىابنعن،أبيهعن،قابوسعن

أخبرنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،الأديبعمبروأبووأخبرنا-ا040

كعببنيعقوبحدثنا،بصورالواحدعبدبنأحمدبنمحمدالملكعبدأبو

ابنعن،أبيهعن،ظبيانأبىبنقابوسعن،إدريسابنحدثنا،الحلبئ

.!3)الأرضحرثالحرثالصعيد:قال!عباسبى

بقىإذاالتيم!اعندالترابمناليديننفضباب

حلهالوجهيماسغبازيديهفى

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ041

فىالهيثمىوحسنه.بهزهيرطريقمن(763)أحمدوأخرجه.5/472النبوةدلائلفىالمصنف(1)

.261/1المجمع

به.جريرعن(1713)شيبةأبىابنأخرجه(2)

الصعيدأطيبإن:بلفظبهإدري!ابنطريقمن(5374)3/962تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(3)

لين.قابوس:1/222الذهبىقال.الحرثأرض
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تراباولاماءيجدلممنبابالطهارةكتاب

رذسممع،الحكمعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيبطبنيونسحدثنا

رجلأتى:قالأبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدابنعن،يحدثاللهعبدابن

."يجزئككان"إنما:مي!مجالنبىعن،!مارعن:فيهوقال،الحديثفذكرعمر.

فيهافنفخ،هكذاقالثم،الترابإلىالأرضبيدهع!ي!اللهرسولوضرب

فىمخرج.(1)الذراعانفيهوليس،المفصلإلىويديهوجههومسح

.(2)الحجاجبنشعبةحديثمن""الصحيحين

تراباولاماءيجذلممنباب

بنمحمد(3اللهعبد3)أبوأخبرنا،الحا!ظاللهعبدأبوأخبرنا-أ425

أسامة،أبوحدثنا،كريبأبوحدثنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنى،يعقوب

فهلكت،أسماءمنقلادةاستعارتأنها،عائشةعن،أبيهعن،هشامعن

فصطواالصلاةفأدركتهم،طليهافىأصحابهمنناسا!صاللهرسولفأرسل

أسيدفقال،التيممايةفنزلت،إليهذلكشكوالمجمالنبئأتوافلما،وضوءبغير

منهلكاللهجعلإلاقطأمربكنزلمافوالله،خيرااللهجزاك:حضيرابن

عبيدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)بركةفيهللمسلمينوجعل،مخرجا

.(1901،0201)فىوتقدم.(673)الطيالسى(1)

.(368)ومسلم،(343-034)البخارى(2)

.""العباس:سفى(3-3)

طريقمن(568)ماجهوابن.بهكريبأبىعن-(9170)حبانابنوعنه-(261)خزيمةابنأخرجه(4)

به.هشامطريقمن(322)والنسالى،(317)داودوأبو،(24299)واحمد.بهأسامةأبى
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تراباولاماءيجدلممنبابالطهارةكتاب

.(1)كريبأبىعنمسلمورواه،أسامةأبىعن،إسماعيلابن

بحقصفوالهمطهوزاجعل(2)امعدمواحينرف!ةباح!ئصلافهؤلاء

الماءعدمواإذاغيرهمكذلك،ينكرهفلمجمس!النبىإلىذلكوشكوا،الوقت

.(3)لترابوا

العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرناوقد/-أ215/1430

الخزاعئ،سلمةأبوحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمد

المسئببنسعيدعن،شهابابنعن،الهادابنيعنىيزيدعن،ليثحدثنا

عنهنهيتكم"ما:يقولجمي!الفهرسولسمعت:قالهريرةأبىعن،سلمةوأبى

كنرةقبلكممنائذينأهلكفإنما،استطعتممامنهفافعلوابهأمرتكموما،فاجتنبوه

بنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)"أنبيائهمعلىواختلافهممسائلهم

.()سلمةأبىعنخلفأبىبنأحمد

ولاماءيجدلمفيمنمسعوبوابنعمرمدهب6ومقتضىاظ(18/11

لا:قالايجدهلمفإذا،الماءإلاطهوراللجنبيريالمفإنهما؟يصفىألاترابا

يصفى.

.(673/901)مسلمو،(3773،4615)البخارى(1)

.!ماء!:مفى(2)

."قال":م،سنىبعده(3)

به.شهابابنطريقمن(1337/130)مسلمأخرجه(4)

.(.../3371)مسلم(5)

.(الحديث"هذا:سفىبعده(6)
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التيممفىالنيةبابالطهاوةكتالا

الأديب،الفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنافيماوكذلك-ا544

ء(1)و
الحسينابوعمربنمحمدبنأحمدحدثنا،الإسماعيلئبكرأبواخبرنا

جعفر،بنمحمدحدثنا،الفارضخالدابنيعنىبشرحدثنا،الجرجانئيعنى

بناللهلعبدموسىأبوقال:قالوائلأبىعن،سليمانعن،شعبةعن

شهراالماءأجدلمإننعم:اللهعبدفقال؟يصلىلاالماءيجدلمإن:مسعود

يعنىهكذا-قالالبردأحدهموجدإذاكان،هذافىلهمرخصتلو،أصللم

بقولقنععمرأرلمإنى:قاللعمر؟عمارقولفأين:قلت.وصلى-التيمم

!(2)
.خالد)3(بنبشرعن""الصحيحفىالبحارئرواهءر

التيممفىالنيةباب

عثمانأبوأخبرنا،(4)ئلمالمؤعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-ا450

(اشحئ)الوحرببنسليمانأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرى

علىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرظزيد.بنحمادحدثنا،أيوبأبو

علىبنمحمدبنعلئالحسنوأبوالمهرجاخ!الحافظ(6علىأبىبنار6)

."ثنا":م،سفىبعده(1)

.(1028)فىتخريجهوتقدم،بهجعفربنمحمدعن(18330)احمداخرجه(2)

.(534)البخارى(3)

.(495)فىترجمتهتقدمتوقد.""المزكى:مفى(4)

.10/330النبلاءأعلامسيروينظر"ثنا".:م،سفىبعده(5)

.م:فىليس(6-6)
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باليدينلمبالوجهالبدايةبابالطهارةكتاب

أخبرنا،إسحادتىبنمحمدبنالحسنأخبرناقالا:المهرجاخ!المقرئ

ومسددبكرأبىبنومحضدالزبيعأبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسف

عن،إبراهيمبنمحمدعن،سعيدبنيحيىعن،زيدبنحقادحدثنا:قالوا

سمعت:يقولالخطاببنعمرسمعت:قالالفيثىوفاصبىبنعلقمة

فمننوى،مالامرىوإنما،(1)بالنيةالأعمالإنما،الناسا!أ):يقوللمجي!الفهرسول

دنياإلىهجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرته،ورسويهالفهإلىهجرتهكانت

فىالبخارئرواه.(2)"إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجها،امرأةأويصيبها

حديثفىليسالزبيع)3(،ابىعنمسلمورواهمسذد،عن"الصحيح"

.4سواوالباقىالئاس".أأئها:حرببنسليمان

باليدينثمبالوجهالبدايةباب

.16:الماندةائنه!وأيذيكمبوجوهحئم"فاتسحوأ:تعالىالفهقال

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا4)-ا460

بوأ4(أخبرناو.العبدىىت!باثبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصر

يعنىثابتبنمحمدأخبرنا،يحعىبنيحعىحدثناعلى،بنإبراهيم

."بالنيات5:مفى(1)

،1435)فىوصيأتى،(184،185)فىوتقدمبه.الحسنأبىعن(49)المعرفةفىالمصنف(2)

2287،7445،8188،9065).

.(1907)ومسلم،(3898)البخارى(3)

.ب،ص:منسقط(4-4)
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باليسرىثمباليمنىالبدايةاستحباببابالطهارةكتاب

عمرلابنحاجةفىعباسابنإلىعمرابنمعانطلقت:قالطنافععن،العبدى

نأمئذيوحديثهمنفكان،عباسبنامنحاجتهعمربنافقضى،عباسبنالىإ

منأوئطغامنخرجوقدلسككامنسكةفىمي!مجللهارسولطعلىرجلمر:قالط

منيتوارىأنالرجلكادإذاحتى،ال!لامعليهيردفلمعليهفسلم،بولط

أخرىضربةبيديهضربثم،وجههفمسحالحائطعلىبيديهضرب،ةك!لا

عليكأردأنيمنعنىلم"إنه:وقالطال!لامالرجلعلىردثم،ذراعيهفمسح

01/216أتمهماوهويحيىبنيحيىحديثلفظ.(1)((ريهطعلىأكنلم/أنىإلام!لا

باليسرىثمباليمنىالبدايةاستحبابباب

او(09/11عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ470

حدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

(2)ركبأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرظ.شعبةحدثنا،عمربنبشر

الحوضئ،(3)رمعأبوأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا،إسحاقبنأحمد

عن،أبىسمعت:قالط،سليمبنأشعثأخبرك!:قالط،شعبةحدثنا

تنعلهفىالتيمنيعجبهع!يماللهرسولطكان:قالتعائشةعن،مسروق

بنبشروحديث،الحوضىحديثلفظ.(4)هفكشأنهوفىوطهورهوترخله

.(0801)فىوتقدممنكر.حديثهذاأحمد:قال:1/225الذهبىقال.(1962)الطيالسى(1)

"بنلا.:سفىبعده(2)

.7/26الكمالتهذيبوينظر"عمروإ.:م،سفى(3)

.(064،074)فىوتقدمبه.الحوضىعمرأبىعن(0414)داودأبوأخرجه(4)
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الماءيجدلمإذاالتيمميكفيهالجنببابالطهارةكتاب

،(2)رمعابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(اعن)اعن:وقالبمعناهعمر

.(3)شعبةعناخروجهمنمسلموأخرجه

الماءيجدا!لإذاالتيمميحفيهالجنببافي:

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ480

الفه،عبدأخبرنا،حئانحدثنا،سفيانبنايعنىالحسنأخبرخ!،الإسماعيلئ

نأ،الخزاعئحصينبنعمرانحدثنارجاء،أبىعن،عوفأخبرنا

نأمنعكط،فلان"يا:فقالالقومفىيصللممعتزلارجلاع!رأىالفهرسول

"عليك:فقالماء.ولاجنابةأصابتنى،اللهرسوليا:فقال.((؟القومفىتصلى

الفهعبدعنعبدانعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)((يكفيكفإظبالمعيد؟

.()المباركابن

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ490

بنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفأخبرنا،إسحاقبنمحمد

عن،أبزىبنالرحمنعبدابنعن،ذزعن،الحكمعن،شعبةحدثنا،حرب

سرئةكناإذتذكر:ياسربنعقارلهفقالالخطاببنعمرشهدت:قالأبيه

.م،س:فىسيل(ا-1)

.الإسنادفىالمتقدمعمربنحفصالحوضىعمرأبوهوعمروابن،(168)البخارى(2)

.(268/67)مسلم(3)

.عوفطريقمن(861)فىوتقدمبه.اللهعبدطريقمن(320)الشائىأخرجه(4)

.(348)البخارى(5)
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الماءيجدلمإذاالتيمميكفيهالجنببابةرلطهاا!كتا

كان"انما:فقاللهذلكفذكرناجميهمالنبئفأتينا،الترابفىفتمرغنافأجنبنا

عنالنسخأكثرفىالبخارىرواه.(1)التيمميعنىذلك.ووصف.((اذهيكفيك

(2)
.حرببنن"

علىبنمحمدبنمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ050

يوسفبنأحمدأخبرناالمحمداباذى)3(،طاهرأبوأخبرنا،الروذبارى

بنناجيةعن،إسحادتىأبىعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئ

أتيتثم،الدابةتمعكفتمعكتالرملفىأجنبت:قالعمارعن،كعب

.الئيمم(()4(ذلكمنيكفيك"كان:فقالفأخبرته!ي!النبئ

بنعلىالحسنأبوأخبرنا،بشرانابن()الحسينأبوأخبرنا-أ051

الوليد،بنشجاعبدرأبوحدثنا،يحيىبنمالكحدثنا،المصرىمحمد

عمبرو،بنالمنهالعن،المسعودىهووليساللهعبدبنالرحمنعبدحدثنا

إلاجنبا)ولا:المسافرفىالايةهذهأنزلت:قالعلىعن،حبيشبنزرعن

تيممالماءيجدفلمأجنبإذا:قال.،43النساء:أتغتسلوا!حتىسبيلىعابرى

.(1،0201؟911فىوتقدم،بهيعقوببنيوسفطريقمن(8121المستخرجفىنعيمأبوأخرجه(11

.(043!البخارى(21

.،المجدابادى":سفى(31

وعند.بهإسحاقأبىطريقمن(3121والنسانى،(183151أحمدوأخرجه.(4191الرزاقعبد(41

الألبانىوقال.11/171والاصابة،29/254الكمالتهذيبوينظر.خفافبنناجية:النسائى

.(10641فىوسياتى.قبلهبماصحيح:(3021النسائىصحيحفى

.""الحسن:م،سفى(51
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...التيمميكفيهماوالنفساءالحائضفىروىمابابالطهارةكتاب

.(1)اغتسلالماءأدركفإذا،الماءيدركحتىوصفى

التيمميحفيهماوالنفساءالحائضفىروىماباب

الماءعدمتاإذاالدمانقطاععنداظ(11/09

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ525

بن(2)الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنعمروعن،الضتاحبنالمثنىعن،الثورىيعنىسفيانعن،حفص

إلىأعرابىجاء:قال!هريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن،شعيب

والنفساء،والجنبالحائضوفيناالزملفىبمونإنا:فقال!!سيواللهرسول!

التيفم)3(.يعنى،لتراب"."عليك:قال!الماء.نجدلاأشهرأربعةعلينافيأمح!

.(4)ىوقغيروالمثنى،عمروعنالصباحبنبالمثنىيعرفحديثهذا

عنفرواهالإسنادفىخالفهائهإلا،عمروعنأرطاةبنالحجاجرواهوقد

يقدرلاالزجلعنال!ؤال!فجعلالمتنواختصر/،جذهعنأبيهعنعمرو217/1

.("نعم"):قال!؟أهلهأيجامعالماءعلى

دينار،بنعمروعنسعيدبنأشعثالسمانالربيعأبوورواه-أ535

به.المنهالطريقمن(512)الأوسطفىالمنذروابن،(1674)شيبةأبىاينأخرجه(1)

."الحسن!:م،سفى(2)

من-(7747)أحمدطريقهومن-(191)الرزاقوعبد.بهسفيانطريقمن(8626)أحمدأخرجه(3)

به.المثنىطريق

.(644)عقبتقدم(4)

.(1؟56)فىتخريجهسياتى(5)
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...التيمميكقيهماوالنفساءالحائضفىروىمابابالطهارةكتاب

يا:فقالواع!يهيهالنبىأتواأعراباأن،هريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن

ثلاثةالماءنرىولا،الماءعلىنقدرلاالرمالهذهفىبمونإنا،اللهرسول

:قال.لجنبوائضلحاواالنفساءوفينا-لربيعابوأشكأشهر-أربعةأوأشهر

بنموسىبنومحمدالحافظاللهعبدبنحمدأخبرناه."فبالأر"عليك

أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:الفضل

.(1)فذكره.السمانالزبيعأبوحدثناعطاء،بنالوهابعبدأخبرنا،طالب

.(2)ضعيفالسمانالربيعوأبو

حدثنا،الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا

بنعلىسمعت:قاليحيىبنمحمدحدثنا،الشرقىبنمحمدبنأحمد

سعيدعنديناربنعمروعنروىالزبيعأباإن:لسفيانقلت:يقولاللهعبد

إنما:سفيانفقال.(3)إبلهفىيعزبالرجلفىهريرةأبىعنالمسيبابن

دينار:بنعمروقالوإنما،شعيببنعمروعنالصباحبنالمثنىبهذاجاء

عنهكذارواهشعبةإن:لسفيانقلت:علئقال.يقولهزيدبنجابرسمعت

يريدممنيكنولموالصدقالحفظأهلمنكانشعبةإن:فقالجابر.

.(4)الباطل

به.الربغأبىطريقمن1/369الكاملفىعدىابنأخرجه(1)

،2/272والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر.السمانالربغابو،البصرىسعيدبنأشعثهو(2)

وتهذيب،261/3الكمالوتهذيب،367/1عدىلابنوالكامل،172/1والمجروحين

.متروك:79/1التقريبفىحجرابنقال.1/351التهذيب

.2/20للخطابىالحديثغريب.المرعىفىيبعد:أى،إبلهفىيعزب(3)

.369/1،370عدىلابنالكامل(4)
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...أهلهومعهالماءعنيعزبالرجلبابالطهارةكتاب

ابنعنديناربنعمروعنعروبةأبىابنعنروىوقد:الشيخقال

عمرو.عنالزبيعأبىمنسمعهإنماعروبةأبىوابن،هريرةأبىعنالمسئب

.(1)عروبةأبىابنعنالضلتبنسعدرواهكذلك

ضعيف:اخروجهمنوروى

أحمدأبوأخبرنا،الصوفئالخليلبنمحمدبنأحمدأخبرناه-أ540

حدثنا،شئةبن(2)رمعحدثنا،الزبيعبنمنصوربنمحمدحدثنا،عدىابن

بنسعيدعن،مئئبنعمروعن،الأعمشعن،الأفطسسلمةبنالفهعبد

بمونإنا:فقالوالمجؤالنبىإلىالأعرابجاء:قالهريرةأبىعن،المسئب

والحائض.الجنبوفينا،والثلاثةالشهرينالماءعننعزبوإنا،بالرمل

أعلم.والفه،(4)ضعيفالأفطسسلمةبنالفهعبد.(3)"بالتراب"عليكم:فقال

أهله،ومعهالماءعنيعزبالرجلباب

يتيف!اثمشاءإنفيصيبها

بكرأبوأخبرنا،الفقيهمحمدبن()الحسينعلىأبوأخبرنا-أ055

به.الصلتبنسعدطريقمن1/370الكاملفىعدىابنأخرجه(1)

."عمرو!:مفى(2)

به.المسيببنسعيدطريقمن(1201)الأوصطفىالطرانىوأخرجه.أ4/513عدىابن(3)

والتعديلوالجرح،5/001الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظر.الأفطسسلمةبناللهعبدهو(4)

الميزانولسان،4/1512عدىلابنوالكامل،2/261للعقيلىالكبيروالضعفاء،69/5

3/292.

.("الحسن:دفى(5)
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...أهلهومعهالماءعنيعزبالرجلبابالطهارةكتاب

حدثنا،إسماعيلبنموسىاو(11/10حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمد

:قالعامربنىمنرجلعن،قلابةأبىعن،أيوبعن،سلمةابنيعنىحقاد

اجتويتإنى:ذرأبوفقالذر،أبافأتيتدينىفهمنىالإسلامفىدخلت

ألبمانها".من"اشرب:لىفقال،ونجغبذود)2(!يه!لفهارسوللىمرفأ(1)ينةلمدا

ومعىالماءعنأعزبفكنت:ذرأبو.فقال"أبوالها":فىوأشك:حقادقال

وهوالنهاربنصفجمجوالنبئفأتيت،طهوربغيرفأصلىالجنابةفتصيبنى،أهلى

نعم،:.فقلت"؟زذ"أبو:فقالالمسجدظلفىوهوأصحابهمنرهطفى

الماءعنأعزبكنتإنى:.قلتأهلكك؟""وما:قال!.اللهرسول!ياهلكت

!واللهرسوللىمرفأ،طهور)3(بغيرفأصلى،الجنابةفتصيبنى،أهلىومعى

إلىفتسترت،بملانهومايتخضخض)4(بعسنسوداءجاريةبهفجاءت،بماء

طهورالطيبالضعيدإنذز،أبا"يا:جمسواولارسولفقال،جئتثمفاغتسلتبعير

.()"جلدكفأمشهالماءوجدتفإذا،سنينعشرإلىالماءتجدلموإن

218/1إسماعيلأخبرناببغداد،العدلبشرانابنأبوالحسينأخبرنا/-أ565

عن،سليمانبنمعمرحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،محمدابن

هواؤهايوافقهلمإذاوذلك،تطاولإذاالجوتوداءالمرضوهو،الجوىاصابه:المدينةاجتوى(1)

.1/318النهايةينظر.نعمةفىكنتهـانفيهالمقامكرهتإذاالبلد.اجتويت:ويقالواستوخمها،

.2/171النهايةالعشر.إلىالثلاثبينما:وقيل،التسعإلىالثنتينبينما:الابلمنالذود(2)

.وضوء"9:سفى(3)

.2/39،3/236النهاية.يتحرك:ويتخضض،الكبيرالقدح:العس(4)

.(322)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(333)داودوأبو،(3"1)المحرفةفىالمصنف(5)

.(862)تقدمماوينظر
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...أهلهومعهالماءعنيعزبالرجلبابالطهارةكتاب

إلىرجلجاء:قالجذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الحخاج

:قال؟أهلهأيجامع)1(الماء،علىيقدرلايغيبالزجل:فقال!صالنبى

(3)و"وو(2).
حصينبنوعمرانعفاروحديث،يقوىبالشواهدهذاومثل."لعم"

لهذين.شاهدعنهماالثابت

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ057

موسىعامرأبوحدثنا،الأصبهاخ!الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حئان

عنبشير،ابنيعنىسعيدحدثنا،مسلمابنيعنىالوليدحدثناعامر،ابن

الماءعنأغيبإنى،الفهرسوليا:قالعفهعن،حكيمبنمعاويةعن،قتادة

أغيبإنى،الفهرسوليا:قال)نعم".:قالمنها؟أفأصيب،أهلىومعى

معاوية،بن!كيم4!:!ال.(4)"لنينثلاثمكثت"وإن:فقالأشهرا.

(5)!بر
.لميرى

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ580

عن،أشعثعنجرير،أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

بهمفصفىتيمموأنهجاريتهمنأصابأنه،عباسابنعن،سعيدعن،جعفر

.،"أيصيب:م،سفى()لأا

به.سليمانبنمعمرعن(7097)أحمدأخرجه(2)

.(4801)فىتقدمحصينبنعمرانوحديث،(0191)فىتقدمعمارحديث(3)

فىوالطبرانىبه.مسلمبنالوليدطريقمن(1492)والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنأخرجه(4)

به.بثيربنسعيدطريقمن(797)337/20الكبير

نظر.صحبتهنى:البخارىقال:227/1الذهبىقال(5)
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...المحدثووضوءالجنبغسلبابالطهارةكتاب

.امتيمموهو

كتابفىنقلناهفقد،المرأةفرجرطوبةفىوالكلامالفرجغسلوأما

.(2)الأنجاسبابفىالصلاة

المحدثووضوءالجنبغسلىباب

التيم!ابعدالماءوجدإذا

بنالحسنأبوالفضلأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا595

بنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،العدليوسفبنيعقوب

بنعمرانعن،العطاردىرجاءأبىعن،جميلةأبىبنعوفأخبرنا،عطاء

الليلآخرفىكناإذاحتىليلةسرناوإنا!ج!النبىمعسفرفىكنا:قالحصين

فما:قالمنها.المسافرعندأحلىوقعةولااظ(ا11/0،الوقعةتلكفىوقعنا

يسميهم4)-(3)وفلانفلاناستيقظمنأولوكان،الشمسحرإلاأيقظنا

+4)
لمنامإذاجمجوالنبىوكان:قال.الخطاببنعمرالرابمكانثم-عوف

:قال.نومهفىلهيحدثماندرىلالأنا،المستيقظهويكونحتىأحايوقظه

كبر،(جليدا)أجوفرجلاوكان،الناسأصابماورأىعمراستيقظفلما

مطولا.بهجريرطريقمن(560)الأوسطفىالمنذروابن،(4201)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.المرأةفرجرطوبةفىباب:فى(4190-4187)فىسيأتى(2)

."وفلان":مفىبعده(3)

.عوف"ونسيهمرجاءأبو"يسميهم:التخريجمصادرفى(4-4)

الأنوارمارقالثديد.القوىوالجليد:.جوفهمنصوتهالذىالصوتالبعيد:هناالأجوف(5)

149/1،165.
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...المحدثووضوءالجنبغسلبابالطهارةكتاب

استيقظحتىبالتكبيرصوتهويرفعيكئرزالفما:قالبالتكبير.صوتهورفع

فير"."لا:فقالأصابناالذىإليهشكونااستيقظفلفا،لمجيه!الفهرسوللصوته

بعيد،غيروسارلمججالنبئفارتحل"ارتحلوا".:فقال.عوفشكضرر""لا:أو

منانفتلفلفا،بالناسفصفىبالضلاةونادىفتوضأبوضوءفدعافنزل

معتصلىانفلانيمامنعك"ما:فقالالقوممعيصللممعتزلرجلإذاصلاته

لمجيه!:الفهرسولقالماء.ولاجنابةبتنىأصط،الفهرسوليا:قال."؟القوم

الناسإليهفشكاع!ع!الفهرسولفسار:قال."يكفيكفإنهبالضعيد"عليك

"اذهبا:فقالعلئاودعا-(اعوف)ايسفيهفلانا-فدعافنزل:قال.العطش

ماءمنسطيحتين)2(أومزادتينبينبامرأةصما!إذافانطلقاالماء".فماظبتغيا

هذهأمسبالماءعهدى:قالتالماء؟أين:لهافقالا:قاللها.بعيرعلى

لها:فقالا:قال-عطاشيعنى:الوقابعبدقال-خلوفونفرنا،الساعة

الذىهو:قالتلمجص.الفهرسولإلى:فقالاأين؟إلى:فقالتإذن.انطلقى

إلىبهافجاءا:قالفانطلقى.تعنينالذىهوقالا:؟الصابئ:لهيقال

لمجماللهرسولفدعا،بعيرهاعنفاستنزلها،الحديثوحدثاهلمججالفهرسول

الماءفىفمضمض،ال!طيحتينأوالمزادتينأفواهمنفيهفأفرغ/بإناء219/1

وأطلقأفواههما،أوكأثمال!طيحتينأوالمزادتينأفواهفىوأعاده

.عوف!ونسيهرجاءأبويسميه"كان:اللفظهذاذكرتالتىالمصادرفىالذى(ا-1)

والمزادة،جلدينمنهى،منهاأصغرنحوهاوالسطيحة،الراويةالناسيسميهاالتىهى:المزادة(2)

.1/244عبيدلأبىالحديثغريبمنها.اكبر
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...المحدثووضوءالجنبغسلبابالطهارةكتاب

منوشربشاءمنفاستقىواستقوا"."اشربوا:للناسقالثمالعزا!لى)1(.

:فقالماءمنإناءالجنابةأصابتهالذىأعطىأنذلكاخروكان:قالشاء.

ماالله3وا:قال.بمائهايفعلماتبصرقائمةوهى."عليكفأفرغه"اذهب

فقالفيها،ابتدأحينمنهاأملأأنهاإلينايخئلوإنهأقلعحينعنهاأقلع

لهاجمعواحتىوسويقةدقيقةينمنلها!والها"."ا!هوا:!يمالنبئ

قالثميديها.بينووضعوهوحملوهثوبها،فىوجعلوهطعاما،

الذىهواللهولكنشيئا،مائكمنرزأنا)2(ماأناوالله"تعلمين:ع!ي!اللهرسول

فلانة؟ياحبسكما:لهافقالواعليهماحتبستوقدأهلهافأتت:قاللمقانما".

كذابمائىففعلالصابى،هذاإلىبىفذهبارجلانأتاخ!"العجب:قالت

اللهلرسولإنهأو،وهذههذهبينمنلأسحرإنهفوالله،كانللذى،وكذا

يصيبونولاالمشركينمنحولهامنعلىيغيرونالمسلمونفكان:قالحقا.

عمدااو،اا/11القومهؤلاءإن:لقومهايومافقالت،فيههىالذى(3)الصرم

فىفدخلواجميعافجاءوافأطاعوها؟الاسلامفىلكمهل،يدعونكم

(4)كالىص

.عوفحديثمامن""الصحيحينفىمخرج.الإسلام

الحافظالخوارزمئغالببنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ565

عمروأبىأخووهوالنيسابورئ-أحمدبنمحمدالعباسأبوحدثنا،ببغداد

.(33)فىتعريفهاتقدم(1)

.218/2النهايةينظرشيئا.أخذناولانقصنامارزأنا:ما(2)

.1/14الصحيحينفىماغريبتفسيرالماء.منناحيةبإبلهمينزلونالقوممنالطائفة:الصرم(3)

.(127،861)فىوتقدم،(.../682)ومسلم،(344،348)البخارى(4)
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...المحدثووضوءالجنبغسلبابالطهارةكتاب

بنسلمحدثناالوليد،أبوأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا-حمدانابن

معكانأنهحصينبنعمرانحدثنا:يقولرجاء%باسمعت:قالزرير،

الصئمبحوجهفىكانواإذاحتى،ليلتهمفأدلجوامسيرفىلمجحوالفهرسول

أولفكان،الشمسارتفعتحتىأعينهمفغلبتهم،جميه!اللهرسولعزس

منامهمنلمج!الفهرسوليوقظلاوكانبكر،أبومنامهمناستيقظمن

يكبرفجعل،رأسهعندفقعدعمرفاستيقظجميه!،النبئيستيقظحتىأحد

قدالشئمسرأىاستيقظفلمامج!ج!،اللهرسولاستيقظحتىصوتهويرفع

فاعتزل،فصلىفنزل،الشئمسابيضتحتىبنافسار"ارتحلوا".:قالبزغت

تملىأنمنعكما،فلان"يا:قالانصرففلما،معنايصلفلمالقوممنرجل

ثمبالصعيديتيممأنفأمره.جنابةأصابتنىإنما،اللهرسوليا:قالمعنا؟".

وكنا،الماء(3)لطلبيديهبين(2)ركوبفىجميواللهرسولوعجلنى)1(.صلى

بينرجليها)4(سادلةبامرأةنحنإذانسيرنحنفبينما،شديداعطشاعطشناقد

بينكم:فقلناماء.لا(أيهاه)أيهاه:فقالتالماء؟أين:لهافقلنا،مزادتين

!رإ.اللهرسولإلىانطلقىقلنا:.وليلةيوم:قالتالماء؟وبينأهلك

."جعلنى"الخارىصحيحفى(1)

.12هصالسارىهدى.ركابجمعركائب:أى:ركوب(2)

.""نطلب:دوفى،""فطلبت:سفى(3)

.13اصالسارىهدىبالموحدة.صابلة:ويروى،الجملعلىمرسلتههما:أىرجليهاصادلة(4)

بشرحمسلمصحيح.منهوالياسالمطلوبمنالبعدومعناه،ههاتههاتبمعنىهو:النووىقال(5)

.5/191النووى
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...المحدثووضوءالجنبغسللابالطهاوةكتاب

بهااستقبلناحتىشيئاأمرهامننملكهافلم؟اللهرسولوما:فقالت

مؤتمة)1(.أنهاحذثتهأنهاغيوحدثتنا،الذىبمثلفحدثته،!يهماللهرسول

رجلاأربعينعطاشافشربنا،العلياوينالعزلاوينفىفمبئبمزادتيها،فأمر

نسقلمأناغيوصاحبنا)2(،وغسلنا،وإداوةمعناقربةكلوملأنارويناحتى

فجمعنا.((عندكممما"هاتوا:لناقالثم.الملءمن(3)ضبتكادوهىبعيوا،

عيالك،هذا!أطعمى"اذهبى:لهافقالصئلهاصرحتىوالتمرالكسرمنلها

النالسرح!ملألقيتلقد:قالتأهلهاأتتفلفالثميئا".ممائكمنلززألمأناواعلمى

فأسلمتالمرأةبتلكالصرمذلكاللهفهدىزعموا.كمانبئهوأو

عنمسلمورواه،الوليدأبىعن""الصحيحقىالبخارىرواهوأسلموا)4(.

.زريرإه(بنسلمعنالمجيدعبدبناللهغبيدعنسعيدبنأحمد

القاضىالحسنبنأحمذبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا615

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعبالسأبوحدثنا:قالواعمووأبىابنسعيدوأبو

وووء(6)
عن،بكيرابنوهويونسحدثنا،العطاردىالجئارعبدبناحمدعمووبو

.2/79للخطابىالحديثغريب.ايتامصبيةذات:أى:مؤتمة(1)

صحيح.بهيغتسلماأعطيناه:أى،السينبتثديدهو،الجنبيعنى:صاحبناغسلنا:النووىقال(2)

.5/191النووىبشرحمسلم

.6/584البارىفتحالمزادتين.يعنى؟تسيل:وتبض"تتضرج".نسخةفى:الأصلحاشيةفى(3)

أيوببنمحمدطريقمن6/130النبوةدلائلفىوالمصنف،(089،9902)عوانةأبوأخرجه(4)

به.الوليدأبىطريقمن1/196والدارقطنى،1289)137/18والطبرانىبه.

.!682/231)ومسلم،!3571)البخارى!5)

وهو=،العينبضم"عمو":18880)فىوسيأتى.13380)وفىالموضعهذافىالنسخفىكذا!6)
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1/220

...المحدثووضوءالجنبغسلبابالطهارةكتاب

بنعمرانعن،العطاردىرجاءأبوحدثنى/:قالى،الناجىمنصوربنعباد

رسوليا:قال."؟تصلىأنمنعك"ما:ل!رجلقالجمتاللهرسولأن،حصين

الماءأدركتفإذافصل،فرغتفإذابالضعيد"يخفئم:قال.جنابةأصابتنى،الله

.(1)لحديثاوذكروا."فاغتسل

اللهعبدأبوأخبرنااظأاا/11،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ062

أخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،خالدبنمهرانبنأحمدحدثنا،الصفار

وعمارمسعودابنتمارى:قالىكعببنناجيةعن،إسحاقأبىعن،إسرائيل

يجدحتىيصلىلا:مسعودابنفقالى،الماءيجدولاالجنابةتصيبهالزجلفى

الماء،علىأقدرفلمجنابةفأصابتنىالإبلفىكنت:عفاروقالىالماء.

له،ذلكفذكرتلمجفالنبئأتيتثمالدواث-يعنىتتمغك-كمافتمعكت

الماءعلىقدرتفإذا،ديع!فلابالئيثمذلكمنيكفيككان"إنما:فقالى

.(2)"اغتسلت

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ063

خالدعنخالا،حدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا،الفقيهإسحاق

ابنوانفرد.العينبضمعمرأبوفيهالمعروف:الأصلحاسيةوفى،ترجمتهمصادرفى=كذلك

ابنثقاتينظر.!امجودا.نسخعدةفىهوكذا:مغلطاىقال،العينبفتحعمروأبافكناهحبان

.1/51التهذيبوتهذيب،13/55النبلاءأعلاموسير،378/1الكمالوتهذيب،8/45حبان

منصوربنعبادطريقمن45/1الافعىوأخرجه،279/4النبوةدلائلفىالمصنف(1)

قال.بنحوهرجاءأبىطريقمن1/020والدارقطنى،258/1الصغيهرفىوالطرانىمختصرا.

.واهعباد:1/230الذهبى

به.إسرائيلطريقمن(508)2/13الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(2)
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بالتيممافتتحهاصلاةخلالالماءوؤيةبابهولطهاا!كتا

اجتمعت:قالذرأبىعن،بجدانبنعمروعن،قلابةأبىعنالحذاء،

،(1)الربذةإلىفبدوتفيها((.ابدذزأبا"يا:فقالجمحماللهرسولعندغنيمة

ع!ي!اللهرسولفأتيت،والستالخصسفأمكثالجنابةتصيبنىفكانت

بجاريةفدعا."الويللأمكذز،أباأمك"ثكلتك:فقالفسكت."؟زذ"أبو:فقال

فاغتسلت،بالراحلةواستترتبثوبى)2(،فسترض!ماء،منبعسفجاءت

عشرإلىولوالمسلموضوءالطيب"الصعيد:فقال.جبلاعنىألقيتفكأنى

.(3)"ريخذلكفإنجلدكفأمسشهالماءوجدتفإذالعمنين،

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-أ064

بنيزيدحدثنامسدد،حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

اجتمدت:يقولذرباأسمعت:وقالبنحوهفذكرهالحذاء.خالدحدثنا،زريع

والباقى.والويلالإبليذكرولم.الصدقةغنممنغنمجمجمأاللهرسولعند

.(4)بمعناه

بالتيفمافتتحهاصلاةخلالالماءرؤيةباب

ي!ممعحتىينصرف"لالمج!:قول!ومذلكدىأصحابنابعضاحتج

ذرأبىقبروبهاالحجاز...طريقعلىعرقذاتمنقريبةأميالثلاثةعلىالمدينةقرىمن:الزبذة(1)

.749/2البلدانمعجمالغفارى.

الحاكم.عندكذلكوهى،""بثوب:دفى(2)

،176/1،177والحاكممختصرا،(849)والخلافيات،(251)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الطحانخالدطريقمن(1311)حبانوابنبه.مسددعن(332)داودأبووأخرجه.وصححه

يزيد.طريقمن(22،886)فىتخريجهوتقدم.(336)المعرفةفىالمصنف(4)
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بالتيممافتتحهاصلاةخلالالماءرؤيةبابالطهارةكتاب

يقطغ"لا:الخدرئسعيدأبىحديثفىقولهوبعموم.(1)"احيريجدأوصوتا

.(2)((استطعتمماوادرءواشىء،الصلاة

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-ا065

شعبة،حدثنا،مرزوقبنعمروأخبرنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

(3)و
"لا:قالىصبنالنبئأن،هريرةابىعن،ابيهعن،صالحابىبنسهيلعن

.(4)"حيرأوصوتمنإلاوضوء

سعيد.بىأبحديثولا،يصخلالةالمسأهذهفىالحديثبهذالاستدلالوا

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-ا660

عن/،علىبنحبانحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،صالحبنإبراهيمحدثنا1/221

المنبر:علىقالىأنه،علىعن،حصينعن،الشيبانىمتئبنضرارسنانأبى

لممماأ!صححولا."الحدثإلاالصلاةيقطع"لا:قالجمع!الفهرسولىإن

بنحبانبهتفزد.(تضرط)أوتفسوأنوالحدث،جميمالفهرسولىمنهيستحى

.العنزئ)6(على

(1

(2

(3

(4

(5

(6

زيد.بناللهعبدحديثمن(560،764)فىتخريجهتقدم(

.(3552)فىتخريجهسياتى(

.12/223الكمالتهذيبوينظر"سهلأ.:م،ب،سفى(

.(574)فىتقدم(

عدىوابن،(9651)الاوسطفىوالطبرانى،(1641)المسندزوائدفىأحمدبناللهعبدأخرجه(

يصح.لم:1/231الذهبىقالبه.علىبنحبانطريقمن2/805الكاملفى

،261/1المجروحين:فىعليهالكلامينظرالكوفى.علىأبوالعنزى،علىبنحبانهو(

وتهذيب=،449/1الاعتدالومزان،339/5الكمالوتهذيب،255/8بغدادوتاريخ
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فريضةلكلالتيممبابالطهارةكتاب

فريضةلحلالتيم!اباباو(12/11

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ675

،المباركابنحدثنا،عيسىبن(1)الحسنحدثنامحمد،بناللهعبدأخبرنا

:قالعمرابنعن،نافععن،الأحوليعنر،عامرعن،الوارثعبدأخبرنا

صحيح.إس!اده.(3)يحدثلموإنصلاةلكل2يتيمم

:عباسابنوعن،العاصبنعمرووعن،علىعنروىوقد

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ568

،حجاجعن،هشيمحدثنا،شيبةبىأابنيعنىبكربوأحدثنا،سفيانبنالحسن

.()صلاةلكل(4)يتيمم:قالر!جبهعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ569

أخبرنا،الحنظلئيعنىإسحاقحدثنامحمد،ابنيعنىاللهعبدحدثنا

(2

(3

(4

(5

ضعيف.:147/1التقريبفىحجرابنقال.173/2=التهذيب

."الحسين":سفى

."تيمم":د،ب،سفى

."تحدث":بفى

الماركابنطريرتمن7/95تفسيرهفىجريوابنوأخرجه.(124)الصغرىفىالمصنفعندثووالأ

وعندبه.الوارثعبدطريقمن184/1والدارقطنى،(551)الاوسطفىالمنذروابنبه.

عمر.ابنفعلمنالدارقطنى

."تيمم":د،ب،سفى

(متلخيصفىحجرابنقال.بههثيمطريقمن1/184الدارقطنىوأخرجه.(1702)شيبةأبىابن

.الاعوروالحارث،أرطاةبنحجاجفيه:1/155
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(2/21الكبيرالسن)



1/222

فريضةلكلالتيممبابالطهارةكتاب

لكليحدثكانالعاصبنعمروأن،قتادةعنمعمر،عن،الرزاقعبد

مرسل.وهذا.(1)هبيأخذقتادةوكانتيمما.صلاة

علئأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا575

بنإسحاقحدثنا،الفارسئإسماعيلبنمحمدحدثنا،الحافظعمرابن

عن،الحكمعن،عمارةبنالحسنعن،الرزاقعبدأخبرنا،إبراهيم

صلاةإلابالتيغالزجل/يصقىألاةن!لامن:قالعباسابنعن،مجاهد

.(3)ضعيفعمارةبنالحسن:علئقال.(2)الأخرىللضلاةيتيممثم،واحدة

.(4)عمارةبنالحسنعنالحماك!يحيىأبورواهوكذلكقلت:

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-ا571

ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

بنجريرأخبرك،وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحروحذثنا:قال.وهب

عن،جبربنمجاهدعن،عتيبةبنالحكمعن،عمارةبنالحسنعن،حازم

.(!واحدصلاةإلابالتيقميصلىلا:قالائهعباسبنالفهعبد

.1/184الدارقطنىطريقهومن،(833)الرزاقعبد(1)

.(830)الرزاقوعبد،185/1الدارقطنى(2)

،303/2الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكرفى.محمدأبر،البجلىعمارةبنالحنهو(3)

الكمالوتهذيب،345/7بغدادوتاريخ،229/1والمجروحين،27/3والتعديلوالجرح

.متروك169/1التقريبفىحجرابنقال.513/1الاعتدالوميزان،265/6

به.الحمانىيحىأبىطريقمن1/185الدارقطىأخرجه(4)

المدونة=فىوسحنونبه.العباسأبىطريقمن(810،811)الخلافياتفىالمصنف)5(أخرجه
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الصلاةوقتدخولبعدالتيممبابالطهارةكتاب

(1)الحسنعنالرراقعبدعنزنجويهابنرواهوهكذا

به.يحتبئلاعمارة

الصلاةوقتدخولبعدالتيم!اباب

بنوالحسن.

ببغداد،الحفار)2(جعفربنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرنا-أ572

يزيدحدثنا،الأشعثأبوحدثنا،القطانعئاشبنيحيىبن(31الحسينأخبرنا

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(زريعابن

سليمانحدثنا،زريعبنيزيدحدثنامسدد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا

قدوجلعزالفه"إن:!ال!يماللهنبئأن،ممامطأأبىعن،سيار)4(عن،التيمئ

كافة،الناسإلىأرسلنىبمبأربع-الأممعلى"أمتى:قالأو-الأنبياء"علىففملنى

أفتىمنالرجلأدركتفأينماومسجدا،طهوراولأفتىلىكفهاالأرضوجعل

شهيرمسيرهيدئبينيسيربالزعبونصرنى،طهورهوعندهمسجدهفعندهالصلاة

الأشعث.أبىحديثلفظ.(6)"الغنائملىوأحلتأعدائى،قلوبفىيقذف

(1

(2

(3

به.وهبابنعن48/ا=

زنجويه.ابنطريقمن1/185الدارقطنىأخرجه

كان:الخطيبقال،الحفارالبغدادىثمالكسكرىالفتحأبوسعدانبنجعفربنمحمدبنهلال

مسند،الصدوقالشيخ؟الذهبىوقالالاسناد.عالىبالحديثعالماكان:الأثيرابنوقالصدوقا.

وسير،9/334الأثيرلابنوالكامل،75/14بغدادتاريخينظر.(ص414)سنةتوفىبغداد.

.293/17النبلاءأعلام

.148/8بغدادتاريخوينظر.""الحسن:د،سفى

.313/12الكمالتهذيبوينظر"يسار".:م،سفى

."نصرت،:م،سفى

=،(4601)ىالبوصصصإتحاففىكماومسدد-،بهالفتحأبىعن(245)الصغرىفىالمصنف
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طلبهبعدالماءإعوازبابةرلطهاا!كتا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-أ573

حدثنابكير،ابنيعنىيحيىحدثنا،ملحانابنأخبرناالضقار،عبيد

نأ،جذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنالهاد،ابنعن،الليث

فذكر.(1)يصلىالفيلمنقامتبوكغزوةعاماظ(12/11كجوالفهرسولى

فذكرقبلى((.كانأحدأعطيهنماخمساالفيلةأعطيت"لقد:قال.الحديث

الفحلاةأدركنىأينماوطهورا،مسجداالأرضلى"وجعلت:فيهقال،الحديث

/فأخرت.سألقدنبئكلن!فلعل:لىقيلاوالخامسة:قال.((وصفيتتمشحت223/1

.(2)((اللهإلأإلهلأأنشهدولمنلكمفهى،القيامةيومإلىمسألتى

طلبهبعدالماءإعوازباب

إسحاقأبوأخبرنا،الحافظعلىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ574

حدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدأخبرناالأصبهاك!،القهعبدبنإبراهيم

مالكأبىعن،فضيلابنحدثناالشئهيد،بنحبيببنإبراهيمبنإسحاق

الفهرسولىقالى:قالىاليمانبنحذيفةعن،حراشبنربعىعن،الأشجعى

لناترابهاوجعلمسجدا،كقهاالأرضلناجعلتبثلايئ؟النالرعلى"فضلنا:كجو

الآياتهؤلأءوأوتيتالملاثكة،كصفوفصفوفناوجعلتالماء،نجدلمإذاطهورا

(0331)فىوتقدم.(1080)الطبرانىطريقه-ومن

.!!فصلى:م،سفى(1)

ابنطريقمن(7068)وأحمدبه.الليثطريقمن(4489)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

الترغيبصحيحفىالألبانىوحسنه،233/4الترغيبفىالمنذرىإسنادهوصححبه.الهاد

(3634).
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طلبهبعدالماءإعوازبابالطهارةكتاب

أحدولاقبلىأحدمنهيعطلمالعرلتقتحتكننربيتمن"البقرة((سووةآخرمن

صصهء(1)
ابنعنشيبةابىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه."ىص.

.يفسرها)2(فلمأخرىخصلةوذكر:الثالثةفىقال!أنهإلا،فضيل

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ575

بنأحمدحدثنا،الواسطئمحمدبنمحموداللهعبدأبوحدثنا،الإسماعيلئ

نأ،الحارثبنعمروأخبرك!وهب،ابنحدثناالمصرئ،عيسى

قلادسقطت:قالتأنها،عائشةعن،أبيهعن،حدثهالقاسمبنالرحمنعبد

حجرىفىرأسهفبينا،!يماللهرسول!قامفأ،المدينةداخدوونحنبالبيداء!ل

ثم؟قلادةفىالناسأحبست:وقال!شديدةلكزة)3(فلكزك!،أبىأقبلراقدا

،(4يوجدفلمالماءفالتمسوا4)،الضلاةوحضرت،استيقظلمجماللهرسول!إن

ذكر.إلى،6:الماندةأالصلؤة!إلىقمتوإذاءامنواائذجمت!تأيها:ونزلت

أنتمما،بكرأبىآل!يافيكمللناساللهباركلقد:حضيربنأسيدقال!،التيمم

.(6)بهوبناعنسليمانبنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.()بركةلاإ

(1

(2

(3

(4

فىوتقدم.(331)المعرفةفىوالمصنف،(64؟.)حبانابنطريقهومن،(264)خزيمةابن(

(0361،0371).

.(522/4)مسلم(

العروستاجالصدر.فىالوجءهو:وقيلالجسد.جميعفىالكفبجمعالفربهوالفكز:(

.(زكل15/1320

.يجدوا"فلمالماءالناس"فالتمس:م،سفى(4-

به.وهبابنطريقمن78/7،79تفسيرهفىجريرابنأخرجه(

.(4608،6845)البخارى(
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التيممفيهيجوزالذىالسفربابالطهارةكتاب

التيممفيهيجوزالذىالسفرباب

بكرأبوأخبرنا،اللهعبدبنمحمدالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ076

حدثنى،أويسأبىابنحدثنا،زيادبنعلىبنالحسنحدثنا،إسحاقابن

معخرجنا:قالتعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،مالك

انقطعالجيشبذاتأوبالبيداءكناإذاحتى،أسفارهبعضفىو!عاللهرسول

وليسماءعلىوليسوامعهالناسوأقام،التماسهعلىلمجعدالنبئفأقام،!رعقد

ماإلىترىألا:فقالواالصذيقبكرابىإلىالناسفاتىاو(13/11،ماءمعهم

!ماءمعهموليسماءعلىوليسواوبالناسلمجرالفهبرسولمتاقا؟عائشةصنعت

لمج!القهرسولحبست:فقالفخذىعلىنامقدع!ج!الفهورسولبكبرأبوفجاء

،يقولأناللهشاءماوقالفعاتبنىماء.معهموليسماءعلىوليسواوالناس

ج!عالفهرسولمكانإلاالتحزكمنيمنعنىفلا،خاصرمح!فىبيدهيطعنوجعل

تباركالفهفأنزلماء،غيرعلىأصبححتىعيمالفهرسولفنام،فخذىعلى

هىما:حضيربنأسيدفقالطيصا!.!ميها)فميضموأ/:التيضمايةوتعالى224/1

فوجدناعليهكنتالذىالبعيرفبعثنا:قالتبكر.أبىاليابركتكم(1)لوأ

أويس،أبىبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)تحتهالعقد

.(3)مالكعنيحيىبنيحيىعنمسلمورواه

.ا)بأول:مفى(1)

.(1004)فىتقدم(2)

.(108/367)ومسلم،(4607)البخارى(3)
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التيممفيهيجوزالذىالسفربابالطهارةكتاب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-أ770

ابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

إذاحتىالجرفمنأقبلأنه،عمرابنعن،نافععن،عجلانابنعن،عيينة

المدينةدخلثمالعصر،وصفىويديهوجههفمسح؟تيممبالمربدكان

منقريبوالجرف:الشافعئقال.(1)الصلاةيعدفلممرتفعةوالشمس

المدينة.

:بمحفوظوليسم!عالنبىعنمسنداروىوقدال!ثيخ:قال

أحمدبكروأبوالكبير""الفوائدفىالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ078

عمروأبىابنسعيدوأبوإملاءالسلمئالرحمنعبدوأبوالقاضىالحسنابن

أبوحدثنا:قالوالفظا2مهدىبنمحمدبنمحمدبنعبيدمحمدوأبوقراءة

بنعمروحدثناالقزاز،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

ابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،ح!انبنهشامحدثنا،رزينأبىبنمحمد

مربد:لهيقالبمكانالمدينةبيوتإلىينظروهوتيمملمج!النبئأنعمر،

.(3)النعم

.1/45،46،247/7والافعى،(339)المعرفةفىالمصنف(1)

قال،العدلالأصمالصيدلانىالقشيرىاليسابورىمحمدأبومهدىبنمحمدبنمحمدبنعبيد(2)

السياقمنالمنتخبينظر.(!409)سنةتوفىرضا.ثقة:الذهبىوقالعدل.ثقة:الغافرعبد

.19اص(!042-!104سنةووفيات)حوادثالاسلاموتاريخ،(1357)

،185/1الدارقطنىوأخرجه.وصححه،1/180والحاكم،(859)الخلافياتفىالمصنف(3)

:1/233الذهبىوقال.بهسنانبنمحمدطريقمن5/343،443بغدادتاريخفىوالخطيب،861

.داودأبوكذبهسنانابن
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...يتيمموالمجدوروالقريحالجريحبابالطهارةكتاب

يتيمموالمجدوروالقر-الجريحباب

الضنىشدةأوالماءباستعمالالتلفخا!إذا

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوحدثنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-أ579

الحافظ،علىبنأحمدبكرأبو.وأخبرظخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكر

خزيمة،بنإسحاقبنمحمدأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا

بنسعيدعن،السائببنعطاءعن،جريرحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا

سفر!عكأؤئئىضىكنتم)وإن:تعالىقولهفىرفعهعباسابنعنجبير،

الجدرئأو(1)القروحأواللهسبيلفىالجراحةبالرجلكانت"إذا:قال.(43:النساءأ

على.ابنبكرأبىحديثلفظفلي!يمم")2(.يموتأناغتسلانفيخاف،فيجنب

إسحا!رواهوكذلك.3موسىبنيوسفعنالشئاما!جعفررواهوكذلك

.جرير)4(عنالحنظلئ

حفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناوقد-أ585

جعفر،بنيحيىحدثنا،الفقيه()سلمانبنأحمدحدثناببغداد،المقرئ

بنسعيدعن،السائببنعطاءأخبرنا،عاصمبنعلئأخبرنااظ(13/11

.إالقرخ،:م،سفى(1)

:146/1التلخيصفىحجرابنتال.(129)الجارودابنطريقهومن،(272)خزيمةابن(2)

.(40)1/459حاتمأبىابنعللوينظر.وقفهوالصواب

به.الاماتىطريقمن(342)المعرفةفىالمصنف(3)

،(828)الخلافياتفىالمصنفوعنه،1/165والحاكم،(522)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(4)

به.إسحاقطريقمن

.سليمان"9:سفى(5)
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...يتيمموالمجدوروالقريحالجريحبابالطهارةكتاب

نإيخافالجراحةوبهالجنابةتصيبهالزجلفىعباسابنعنجبير،

.(1)وليصلفليتيمم:قال!،يموتأناغتسل

51رووكذلكموقوفا.عطاءعنأيضاوغيرهطهمانبنإبراهيمورواه

.2موقولمحاجبيربنسعيدعنعزره

:(3قالاعمروأبىابنسعيدوأبو3)الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ081

الصغاض!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

225/1المجدورعنقتادةسألت:قال!شعبةحدثنا4)بكير،أبىبنيحيى/حدثنا

جبيربنسعيدوقال!:قال!.(فرسانها)ذهب:فقال!الشعبئعنهاسئل:فقال!

عن،قتادةعن،الأحول!يعنى،عاصموأخبرض!:شعبةقال!.يحفظهفلمشيئا

يتيفم.إنهالمجدور:فىقال!أنهعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عزرة

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ082

بنالرحمنعبدالقاسمأبوحدثنا4،6يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،شعبةحدثنا،(6إياسأبىبنادمحدثنا،بحلبالهاشمئالرحمنعبد

فىعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عزرةعن،قتادةعن،الأحول!عاصم

واخرجهمرفوغا.عاصمبنعلىعن1/178والدارقطنى،1/459العللنىحاتمأبىابنذىه(1)

به.عطاءطريقمن(5362)تفسيرهنىحاتمأبىوابن،(1076)شيبةأبىابن

به.عزرةطريقمن7/60تفسيرهفىجريروابن،(0801)شيبةأبىابناخرجه(2)

.د،ب،ر،الأصل:فىلي!(3-3)

.م،س:فىلي!(4-4)

به.شعبةطريقمن(0510)الجحدياتفىالغوىاخرجه(5)

.م:فىلي!(6-6)
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الماءوجودعنديتيمملامعناهفىومنالمحمومبابالطهارةكتاب

بنوعبدةالثورىورواهبالضعيد.يتيضئم:قالأجنبإذاوأشباههالمجدور

التيقئمللمريضزخص:قالعباسابنعنبإسنادهالأحولعاصمعنسليمان

.بالضعيد)1(

الماءوجودعنديتيم!الامعناهفىومنالمحمومبافي:

علىبنالحسينعلىأبوحذثنىالحافأ،الفهعبدأبوأخبرنا-أ583

ابنحدثنا،الأيلئسعيدبنهارونحدثنا،سليمانبنمحمذأخبرنا،الحافط

:قالجم!الفهرسولأنعمر،ابنعن،نافععن،مالكحذثنى،وهب

:يقوذعمربنالفهعبذوكان:نافعقالبالماء".فأطفئوهاجهنمفيحمن"الحفى

سليمانبنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواهالرجز)2(.عناأذهبالففئم

ير(3)
بنتاوأسماءعائشهوروته.سعيدبنهارونعنمسلمورواه،وهبابنعن

لمجت.النبىعنكففم،()خديجبنرافغورواه.(4)الصديق

الفهعبدأباأنإجازةالسلمئالرحمنعبدأبوأنبأنى-م/1583

جرير،ثنا،شيبةأبىبنعثمانثنا،البغوئالقاسمأبوثنا،أخبرهمالعسكرئ

طريقمن(831)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن-(158)الصلاةكتابفىنعيمأبوأخرجه(1)

.اعزرة":مكان.إالسائببنعطاء"وعنده،بهعبدةطريقمن1/178والدارقطىبه.الثورى

.945/2مالك(2)

.(0922/79)ومسلم،(5723)البخارى(3)

.(2210)ومسلم،(3263،5725)والبخارى،(24228،24229)أحمدأخرجهاعائةرواية(4)

.(1122)ومسلم،(5724)والبخارى،(26926)أحمدأخرجهاأسماءورواية

.(1222)ومسلم،(5726)والبخارى،(05811)أحمدأخرجه(5)
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...العلةأوالموتخافإذاالسفرفىالتيممبابالطهارةكتاب

بنالرحمنعبدبنالحارثعن،عتبةبنيعقوبعن،إسحاقبنمحمدعن

المسجدفىوهوجمرالنبئالسلمئ(1)الحمامةابنأتى:قالىأبيهعن،هشام

بهقامثم."عليك"أمسك:فقالى،ومدحتكربىعلىأثنيتإنى:فقالى

ومادهاته،ربكعلىبهأثنيت"ما:فقال،المسجدمنبهفخرج،!راللهرسول

ثم،شيئايعطيهأنفأمرهبلالادعافرغإذاحتىفأنشدعنك".فدعهبهمدحتنى

بهفمسح،المسجدحائطعلىيدهفوضعالمسجدعلىلمجماللهرسولأقبل

هشامبنالرحمنعبدأدرىلا:القاسمأبوقالدخل.ثموذراعيهوجهه

.(2)؟الأمو!عالنبىمنسمعالحديثهذاصاحب

البردشدةمنالعلةأوالموتخا!إذاالسفرفىالتيممباب

الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا084

جريربنوهبحدثنا،أسمعوأنامحمدبنالملكعبدعلىقرئ:قالىببغداد

أبىبنيزيدعن،يحدثأيوببنيحىسمعت:قالىأبىحدثنا،حازمابن

بنعمروعنجبير،بنالرحمنعبدعن،أنسأبىبنعمرانعن،حبيب

نإفأشفقت،ال!لاسلذاتغزوةفىباردةليلةفىاحتلمت:قالىالعاص

فذكروا،الضبحبأصحابىصليتاو(11/14ثمفتيممت،أهلكأناغتسلت

بائذىفأخبرته.((؟بنجوأنتبأصحابكصليتعمرو،"يا:فقالو!عللنبىذلك

.2/454،8/364الإصابةوينظر.،حمامة"أبى:م،سفى(1)

عنالتيممكيفيةفىالرواياتذكربابآخرفىمرضعهأنالنسخوفى،هناالحديثهذاجاءكذا(2)

.433/4الصحابةمعجمفىالبغوىعندوالحديثياسر.بنعمار

-871-



226/1

...العلةأوالموتخافاذاالسفرفىالتيممبابالطهارةكتاب

!ولا:يقولوتعالىتباركالفهسمعتإنى:وقلتالاغتسالمنمنعنى

لمجصالفهرسولفضحك.(29النساء:أرحيما!دبهغكاناللهإنأنفسكغنقتلوأ

.شيئا)1(يقلولم

الإسنادفىفخالفه،حبيبأبىبنيزيدعنالحارثبنعمروورواه

جميعا:والمتن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-ا085

أخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،حبيبأبىبنيزيدعن،لهيعةابنأظنهاخرورجلالحارثبنعمرو

بنعمرومولىقيسأبىعن،جبيربنالرحمنعبدعن،أنسأبىبنعمران

يرلمشديابردأصابهموأنهسريةعلىكانالعاصبنعمروأن،العاص

ماوالفهولكنى،البارحةاحتلمتلقدوالفه:فقالالصبحلصلاةفخرج،مثله

مغابنه)2(فغسللا.:قالوا؟مثلهوجوهكمعلىمزهل،هذامثلبردارأيت

سأللمجيه!اللهرسولعلىقدمفلما،بهمصفىثمللضلاةوضوءهوتوضأ

يا:وقالواخيراعليهفأثنوا.((؟وصحابتهعمزاوجدتم"في:5!يه!اورهرسول

فسأله،عمروإلىع!يه!الفهرسولفأرسل.ب!نجوهوبناصفى،الفهرسول

:قالتعالىالفهإن،الفهرسوليا:فقال،البردمنلقىوباتذىبذلكفأخبره

إلىلمجيه!اللهرسولدفحكمت.اغتسلتولوأنفسكخ!.ئقتلوأ!ولا

.177/1،178والحاكم،(824)الخلافياتفىالمصنف(1)

.3/341النهايةينظرالحرالب.عندالأفخاذبراطنهى:المغابن(2)
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...العلةأوالموتخافإذاالسفرفىالتيممبابالطهارةكتاب

عنالقصةهذهوروى:قالثم(2)""السننفىداودأبوأخرجهما.اعمرو

.فتيمم)3(:فيهقالعطيةبنحسانعن،الأوزاعى

غسل:جميعاالروايتينفىنقلمافعلقديكونأنويحتمل:الشيخقمال

.(4للباقىوتيمم4)غسلهعلىقدرما

كتابه،أصلمنالمؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-أ586

،الوهابعبد!بمحمدحدثنا،البصرىاللهعبدبنعمروعثمانأبوحدثنا

معجالساكنت:قالشقيقعن،الأعمشحدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا

فلايجنبالرجل،الرحمنعبدأبايا:موسىأبوقال،موسىوأبىاللهعبد

بعثنىلعمر:عمارقولتسمعألم:فقاللا.:قالأيصلى؟الماءيجد

!صاللهرسولفأتينابالصعيد،فتمعكتفأجنبتوأنتأنا!راللهرسول

واحطة؟()!ص!ووجههو!سحهكذا((.يكفيك"إنما:فقالفأخبرناه

!فلغ:الايةبهذهتصنعونوكيف:فقال.بذلكقنععمرأرلمإنى:فقال

هذافىلهمرخصنالوإنا:فقال؟(6:الماندةأطيبا!صحعيدافتيتموأماءتجدوا

فقلت:الأعمشقالبالصعيد.تمسحالباردالماءوجدإذاأحدهمكان

حبانابنواخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/177والحاكم،(825)الخلافياتفىالمصنف(1)

به.لهيعةابنطريقمن(17812)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(1315)

.(323)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(334،335)داودابو(2)

رجب:ابنقال.الأوزاعىعن-2/279رجبلابنالبارىفتحفىكماالسير-فىالفزارىأخرجه(3)

مرسل.وهذا

.الباقى""يمم:دفى(4-4)

.د،ب:فىلي!(5)
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227/1

بعضدونجسدهبعضفىكاناذاالجرحبابالطهارةكتاب

.(2)""الصحيحينفىمخزج؟(1)اذهلإلاكرههفما:لشقيق

درىفما:الحديثفىقال،الأعمشعنغياثبنحفصورواه

علىبردإذالأوشكهذافىلهمرخصنالوإنا:فقال؟يقولماالفهعبد

:قاللهذا؟الفهعبدكرهفإنما:لشقيقفقلتويتيفم.يدعهأنالماءأحدهم

:(3)

لعم.

بعضدونجسدهبعضفىحانإذاالجرحباب

محمدجعفرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنااظأ14/11-ا087

بنحفصبنعمرحدثنا)4(،خزيمةبنئر!لاحدثناهاخ!،بنصالحابن

عطاءأن،رباحأبىبنالفه(عبيد)بنالوليداخبرخ!،أبىحذثنى،غياث

فاغتسلبالغسلفأمر،فسألشتاءفىأجنبرجلاان،عباسابنعن،حذثه

اللهجعلقد-ا!الش-اللهكعلهم؟كلوهلهمأما:فقالجم!للنبئذلكفذكر،فمات

.طهوزا!)6(التيفم/أوالضعيد

أرسلهالذىالحديثفىالقصخةهذهوتمامموصوذ.حديثهذا

.(1028)فىوتقدم.(322)المعرفةفىالمصنف(1)

.(368/011)ومسلم،(347)البخارى(2)

به.حفصطريقمن(346)البخارىأخرجه(3)

.21/304الكمالتهذيبوينظر.،نب)جعفر:دوفى،،نب)حفص:صفىبعده(4)

.اعبد،:م،صفى(5)

حفصبنعمرطريقمن(273)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/165الحاكم(6)

.(11116)عقبسيأتىكماالمصنفضعفهرباحبناللهعبيدبنوالوليدبه.
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الطهارةكتاب

.عطاءعنالأوزاعى

بعضدونجسدهبعضفىكانإذاالجرحباب

بنمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-ا885

و،ءو(1).و
العباسأبوحدثناقالوا:موسىبنمحمدسعيدوابوال!وسىيوس!

سمعت:قالأبىحدثنا،مزيدبنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمد

نأ،يخبرعباسابنسمعأنه،رباحأبىبنعطاءعنبلغنى:يقولالأوزاعئ

،بالاغتسالمرفأ،احتلامأصابهثمكج!اللهرسولمحهدفىجرحأصابهرجلا

ألمالله،3قتلهم"قتلوه:!ال!كالفهرسول!لكخ!بد،فمات(2)زكففاغتسل

ذلكعنسئللمججاللهرسولأنفبلغنا:2عطاظل."؟السؤالالعئشفاءيكن

.(3)"؟الجرحأصابهحيثرأسهولركجسدهغسل"لو:فقال

فمن،التيمميقتضىوالأول،منهالصحيحغسليقتضىالمرسلفهذا

مرسلة.إحداهماأنإلاالروايتينبينتنافىلا:يقولبينهماالجمعأوجب

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناوقد-ا589

بنمحوررحدثنا،الأنطاكئالرحمنعبدبنموسىحدثناداود،أبوحدثنا

فأصابسفرفىخرجنا:قالجابوعن،عطاءعن،خريقبنالزبيرعن،سلمة

!رتجدونهل:لأصحابهفقال،احتلمثم،رأسهاىفشجهحجرمنارجلا

."يعقوب":م،سفى(1)

.4/170النهايةوينظر،2/411الصحاحالبرد.نفمىهو:وقيل،البردشدةمنيتولدداء:الكزاز(2)

وابن،(337)داودوأبو،(5630)أحمدوأخرجه.بهالحاكمعن(839/)الخلافياتفىالمصنف(3)

5/22المسندتحقيقفىشاكرأحمدالشيخإسنادهوصححبه.الأوزاعىطريقمن(572)ماجه

.الانقطاعاشطاهرهكان!ان:قال،(3057)
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بعضدونجسدهبعضفىكانإذاالجرحبابالطهارةكتاب

فاغتسلالماء.علىتقدروأنترخصةلكنجدما:قالواالتيفم؟فىرخصة

ذإسألواألا!اللهقتلهم"قتلوه:قالبذلكأخبرلمجي!النبىعلىمناقدفلما،فمات

يعمب-أوويعصريتيممأنيكفيهكانإنما،الشؤالالعئشفاءف!نمايعلموا؟)لم

وهذه.(1)"جسدهسائرويغسلعليهايمسحثم،خرقةجرحهعلى-موسىشك

العصابةعلىوالمسحالصحيحغسلبينفيهاجمعموصولةالرواية

أعلم.واللهالاسناد،فىالأوليينالزوايتينتخالفأنهاإلا،والتيمم

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-ا090

سلمة،بنحمادحدثنا،الوليدأبوحدثنا،الأسفاطئالفضلبنعئاسحدثنا/

ترك"من:قاللمجي!اللهرسولأن،علىعن،زاذانعن،ال!ائببنعطاءعن

علئ:قالوكذا".كذاالنارمنبهافعليغسلهالمجنابةمنجسدهمنش!عرةموضع

.2شعرىعادبثئمفمن

والكتاب،منهالضحيحغسليوجبمعناهفىوردوماالحديثفهذا

التوفيق.وبالله.غسلهعلىيقدرلالماالئتفميوجب

إلىالرجوعثمالماءمنيجدمااستعمالعلىيدذالكتابوظاهر

يونسبنعيسىعنإسحاقعناو(15/11روىوقد.يجدهلمإذاالتيمم

يتوضأ:قالأنهلبابةأبىبنعبدةعنويذكر،لبابةأبىبنعبدةعن

:1/236الذهبىقال.(336)داودوأبو،(834)والخلافيات،(346)المعرفةفىالمصنف(1)

.(325)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهيحتيممنليىوالزبير

.(184)تخريجهوتقدمبه.الوليدأبىطريقمن(813)البزارأخرجه(2)
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والجبائرالعصائبعلىالمسحبابالطهارةكتاب

228/1/قالوكذا.(1)هبيتوضأماقدرإلاالماءمنيجدلاالجنبفىويتيمم.

.(3)طقفيتيمم:يقولانوالزهرىالحسنوكان،2راشدببنمعمر

والجبائرالعصائبعلىالمسحباب

أبوأخبرنا،الحافظالعبدوىأحمدبنعمرحازمأبوأخبرنا-أ915

ال!جستاك!الأشعثبنسليمانبناللهعبدبكرأبوأخبرنا،الحافظأحمد

بنمحمدحدثنا،بأنطاكيةالحلبئالرحمنعبدبنموسىحدثناببغداد،

فأصابسفرفىخرجنا:قالجابرعن،عطاءعن،خريقبنلربيراعن،سلمة

!رتجدونهل:أصحابهفسأل،احتلمثم،رأسهفىفشجهحجرمنارجلا

فاغتسلالماء.علىتقدروأنترخصةلكنجدما:فقالوا؟التيممفىرخصة

ألا!اللهقتلفم"قتلوه:فقالبذلكأخبرلمجي!اللهرسولعلىقدمنافلفا،فمات

علىويعصبيتيممأنيكفيهكانإنما،الشؤالالعئشفاغإنمايعلموا؟!لمإذسألوا

.(4)"جسدهسائرويفسلعليها،يمسحثمخرقةلمجرحه

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ920

بنموسىعامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا

عمرابنعن،نافععن،الغازبنهشامأخبرك!،مسلمبنالوليدحدثنا،مرعا

الاتى.الزهرىوقولعبدةقولوفيه،الأوزاعىعنيون!بنعيسىعن(787)شيبةابىابنأخرجه(1)

الآتى.الحسنوقولمعمرقولوفيه،(190)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(787،788)شيبةابىابنومصنف،(901)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

عن-(347)والمعرفة،(835)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن-1/189الدارقطنىأخرجه(4)

.(0891)فىوتقدم.بهداودابىابن
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والجبائرالعصائبعلىالمسحبابالطهارةكتاب

.(2)يغسلهولمحولهماغسل(1)عصابالجرحعلىيكنلمإذا:قال

أنه،الغازبنهثامأخبرنى:قالالوليدحدثنا:قالوبإسناده-أ930

جرحلهكانمن:يقولكانأنهعمربناللهعبدعنيحذثنافعاسمع

.(4)العصابحولماويغسل،(3)العصابعلىومسحتوضأعليهمعصوب

بنسليمانعن،سعياأخبرخ!:قالالوليدحدثنا:قالوبإسناده-أ490

وكان()ةمرارفألبسهاجرحترجلهإبهامأن،عمرابنعن،نافععن،موسى

.عليها)6(يتوض!أ

موسىعن،حمنئبنيحيىحدثنا،الوليدحدثنا:قالوبإسناده-أ950

عليها7)فمسحمعصوبةوكفهتوض!أأنهعمر،ابنعن،نافععن،يسارابن

صحيح.عمرابنعنهوذلك.سوىوغسل،(7العصابوعلى

الثبغأخبرنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوحدثنا

8زندىإحدىانكسرانهعلىعنحديثروىوقد:الشافعئقال:قال

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

.أعصائب!:م،سفى(

به.الوليدطريقمن(525)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(

.""العصائب:م،سفى(

به.هامطريقمن(1457)شيبةأبىابنأخرجه(

للحربىالحديثغريب.الجملإلاروحذىلكلهى،أخضرماءفيهامستديرةدتيقةهنة:المرارة(

.(رر)مالصحاحويظر،1/92

طريقمن(526)الأوسطفىالمنذروابن،1/81،82الحديثغريبفىالحربىإبراهيمأخرجه(

به.الوليد

."العصائب"على:م،سفى(7-

-،1/005قتيبةلابنالحديثغريب.اللحمعنهانحسرما:الذراعمنوالزند:الزندمثنى؟الزندان(
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والجبائرالعصائبعلىالمسحبابالطهارةكتاب

بالصخةإسنادهعرفتولو.الجبائرعلىيمسحأنمي!ك!النبئفأمره،يديه

(1)وو
ما:يعنى.به-

أحمدأبوأخبرنا،الخليلبنمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرناه-أ965

بنسعيدحدثنا،أبانبنمحمدحدثنا،ال!ختياك!)2(عمرانحدثنا،عدىابن

عن،علىبنزيدعنخالد،بنعمروعن،إسرائيلحدثنى،القداحسالم

فسألتزندىإحدىانكسرت:قالطالبأبىبنعلىعن،جذهعن،أبيه

معروفالواسطئخالدبنعمروالجبائر")3(.على"امسح:فقال!ي!ك!النبئ

(6)معينبنويحيى()حنبلبناظ(15/11أحمدكذبه،(4)الحديثبوضع

الحديثوضعإلىالجراحبنوكيعونسبه،الحديثأئفةمنوغيرهما

عمرذلكعلىوتابعه.(7)واسطإلىتحؤللهفطنفلفاجوارنافىكان:وقال

متروكموسىبنوعمر.(8)مثلهعلىبنزيدعنفرواه،وجيهبنموسىابن

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

.98صالمنير=والمصباح

.1/44والشافعى،(343)المعرفةفىالمصنف

.14/136النبلاءأعلامسيروينظر"السجستانى،.:م،ب،سفى

به.إسرائيلطريقمن(657)ماجهابنوأخرجه.5/1775،1776عدىلابنالكامل

وتهذيب،2/76المجروحين:فىعليهالكلامينظر.الواسطىالقرسىخالدأبوخالدبنعمروهو

التقريبفىحجرابنقال.8/26التهذيبوتهذيب،3/257الاعتدالوميزان،12/036الكمال

.متروك:1/96

.(330،3635،4549)الرنجالومعرفةالعلل

.(0521،4733)3/315،4/352الدورىبروايةمعينابنتاريخ

.5/1774الكاملفىعدىابن

به.موسىبنعمرطريقمن(842)الخلافياتفىالمصنفأخرجه
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والجبائرالعصائبعلىالمسحبابالطهارةكتاب

مجهولاخربإسنادوروى.الخذلانمنباللهونعوذ،(1)الوضحإلىمنسوب

ص(2)
بإسنادالمكئيزيدبنخالدالوليدأبوورواهبشىء.وليسعلىبنزيدعن

عنيثبتولا.(4)ضعيفالوليدوأبومرسلا)3(.علىعنعلىبنزيدعنآخر

رباحأبىبنعطاءحديثفيهروىماوأصخشىب!،البابهذافىلمج!النبى

بعدهمفمنالتابعينمنالفقهاءقولفيهوإنما،بالقوئوليستقذمقدالذى

أعلم.والفه.العصابةعلىالمسحفىعمرابنعنروينامامع

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-أ229/1970

شعبة،حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

وبهلناصاحباحتلم:قالالمكىيوسفعن-مزةابنأظنه-عمروعن

ويمسحيغتسل:!قالعميربنعبيدفسألنا،صدرهعصبوقدجراحة

.()صدرهيمسحقال-أو-الخرقة

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-أ980

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالحمصى.الوجهىالميتمىوجيهبنموسىبنعمرهو(1)

،5/1669عدىلابنوالكامل،2/806والمجروحين،6/133والتعديلوالجرح،197/6

.3/224الاعتدالوميزان

.(843)الخلافياتفىالمصنف(2)

ابىطريقمن-(844،845)الخلافياتفىالممنفطريقهومن-1/226الدارقطنىأخرجه(3)

به.الوليد

لابنوالكامل،1/284المجروحين:فىعليهالكلامينظرالوليد.ابو،المكىيزيدبنخالدهو(4)

.2/389،391الميزانولسان،1/646،647الاعتدالوميزان،3/888،889عدى

.بنحوهمرةبنعمروطريقمن(4521)فىوأخرجه،شعبةطريقمن(4481)شيبةأبىابنأخرجه(5)
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والجبائرالعصائبعلىالمسحبابالطهارةكتاب

ابنيعنىيؤيدحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثناالضفار،محمدابن

بالرجل،يكونالخدشعنطاوساسألت:قالالتيمئسليمانأخبرنا،هارون

كانإن:فقال،خرقةعليهعصبوقد،الجنابةمنالاغتسالأوالوضوءفيريد

.فليغسلها)1(يخافلاكانوإن،الخرقةعلىفليمسحيخاف

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ099

حدثنابكر،بنبشرحدثناالتنوخئ،عثمانبنسعيدحدثنا،يعقوب

جبربنومجاهدرباحأبىبنعطاءسمعت:قالبكرأبوحدثنى،الأوزاعى

مهدمنبهأصامايغسل:فقالوا،جرحإصبعهأصابرجلفىيقولونوطاوسا

يظهرحتىالدممنها)2(نفذفإن،توضأإذاالعصابعلىيمسحثم،يعصبهاثم

.توضأ)3(إذاعليهايمسحثم،بأخرىفليبدلها

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانبنمحمدبنعلئوأخبرنا-أ001

عن،سليمانبنمعمرحدثناتصر،بنسعدانحدثناالصفار،محمد

أتىرجلاأن،حدثهحسانبنهشامأن،البصرىالأعلىعبدبنالأعلىعبد

الجنابة.فتصيبهساقهأوفخذهانكسرت:فقال،أسمعوأنافسألهالحسن

.الجبائو)4(علىيمسحأنفأمره

.بنحوهالتيمىسليمانطريقمن(1445)شيبةأبىابنأخرجه(1)

."منه":م،سفى(21

.(1444،1445،1455)شيبةأبىابنومصنف،(621-616)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

أخرجهماايفاوينظرمختصرا.الحسنعنيون!عنهشامطريقمن(4341)شيبةابىابنأخرجه(4)

.(0541)فى
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...للمكتوبةيتوضاالمقيمالصحيحبابالطهارةكتاب

بنعمرانحدثنامعاذ،بنمعاذحدثنا،سعدانوحذثنا:قال-ا511

أبافسألت،جنابةوأصابتنىالطاعونمنشديدجرحبىكان:قالحدير

.(1)يكفيكفإنه،امسح:فقالمجلز

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-اا52

الوليدحدثناعامر،أبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حيان

النخعئإبراهيمسألت:قالأشعثعن،شيبانوأخبرك!:قالمسلمابنيعنى

أصابتنىفربماوجبائرها،وعيدانهاخرقتها)2(وعليهايدىانكسرت:فقلت

.بالمعذرة)3(يعذرتعالىالفهفإن،بالماءعليهاامسح:فقالاو،16/110جنابة

لا:قالقتادةعنسعيد،عنالوليد،حدثنا:قالوبإسناده-ا031

الوضوء،موضعفىكانإذاوالكسرالجرحعلىوالجبائر(4)العصابتوضع

دمه.منظهرلماالجرحذلكموضعويغسلللضلاةوضوءهيتوضمأحتى

للمحتوبةيتوضأالمقيمالصحيحباب

يتيممولاوالعيدوالجنازة

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-اا04

محمدحدثنا:قالاطالبأبىبنوإبراهيممحمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

عنمنئه،بنهقامعنمعمر،حدثنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعابن

.مختصزامعاذطريقمن(1447)شيبةأبىابنأخرجه(1)

"خرقها،.:الأصلمننسخةفى(2)

.بنحوهأشدثطريقمن(1454)شيبةأبىوابن،(622)المصنففىالرزاقعبدأخرجه(3)

"العصانب!.:الأصلفى(4)
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للمكتوبة...يتوضاالمقيمالصحيحبابالطهارةكتاب

حتىأحدثإذاأحدكمصلاة(1)تقبل"لا:صح!اللهرسولقال:قالهريرةأبى

عنالبخارىورواه،رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.2يتوفأ((

.(3)الرزاقعبدعنإبراهيمبن/إسحاق

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ551

إبراهيم،بنمسلمحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

!راللهرسولأن،أبيهعن،أسامةابنيعنىالمليحأبىعن،شعبةحدثنا

بناهولمليحابوأ.(4)"يلولغمنصدقةولاطهولي،بغيرصلاةالفهيقبل"لا:!ال

.ىل!ذهلاعميربنأسامة

الضفار،اللهعبدأبوأخبرناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ061

)ح(عكرمةحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،القاضىالبرص!محمدبنأحمدحدثنا

بنالحسنأخبرنا،الفقيهالوليدأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

بنعكرمةحدثنا،يونسبن(عمر)حدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،سفيان

أخبرك!،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرك!،كثيرأبىبنيحيىحدثنا،عقار

سعدجنازةإلىبكربىأبنالرحمنوعبدناأخرجت:قالالمهرىمولىسالم

لرحمناعبدفدعائشةعاحجرةعلىلرحمناوعبدناأفمررت،وقاصبىأبنا

."الله"يقبل:م،سفى(1)

.(763)فىتخريجهتقدم(2)

.(135)والبخارى،(225)مسلم(3)

شعبةطريقمنوتقدم.بهإبراهيمبنمسلمعن(59)داودأبووأخرجه.3"1/4سفيانبنيعقوب(4)

.(190)فى

."عمرو":م،سفى(5)
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1/231

للمكتوبة...يتوضاالمقيمالصححبابالطهارةكتاب

سمعتفإنى،الوضوءأسبغ،الرحمنعبديا:تناديهعائشةفسمعت،بوضوء

الله،عبدأبىحديثلفظ.(1)"راثلامنللأعقاب"ويل:يقولج!عاللهرسول

له.وقالتبوضوءعائشةلهفأمرت:حديثهفىسعيدأبووزاد

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ071

مالكأبىعن،فضيلابنحدثنابكر،أبوحدثنا،سفيانبنالحسن

تربتهالىاجعلت:ع!ج!الفهرسولقال:قالحذيفةعن،ربعىعن،الأشجعى

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمرواه.(3)"ءاملا(2)دجنلماذاطهورا

الحسنبنالملكعبدبنشريكسعيدأبو/أخبرنا-أأ08

البيهقئ،الحسينبنداودحدثناأحمد،بنبشرأخبرنا،الاسفرايينئ

يصفىلا:قالالهعمرابنعن،نافععن،الفيثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا

.(طاهر)وهوإلاالجنازةعلى

لصلاةالتيضمفىعنهروىوالذى.(6)نافععنمالكرواهوكذلك

عمرابنحديثإسنادوفىالماء.عدمعندرف!لافىيكونأنيحتملالجنازة

روىاظ،16/11وائذى"المعرنة")7(،كتابنئذكرناهضعفالتيفمفى

به.يون!بنعمرطريقمن(.../240)مسلمأخرجه(1)

."يجد":م،سفى(2)

.(1036)فىفضيلابنطريقمنوتقدم.(1673،32181)شيبةأبىابن(3)

.(522/4)مسلم(4)

.(431)فىتخريجهتقدم(5)

.230/1مالك(6)

.1/302،303المعرفة(7)
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...ءاميجدلمإذاالوقتأولفىيتيممالمسافربا!ةلطهارا!كتا

هوإنما،(1)هنعيصحلاذلكفىعباسابنعنعطاءعنزيادبنالمغيرة

ماأحدوهذا،(2)قولهمنعطاءعنجريجابنرواهكذلكعطاء،قول!

رفعوقدزياد،بنالمغيرةعلى(4)معينبنويحيى(3)حنبلبنأحمدأنكر

التوفيق.وبالله"الخلافيات")6(.فىبئناهقدخطأوهو،(!ه)النبىإلى

ماءيجذلمإذاالوقتأولفىيتيممالمسافرباب

الوقتآخرفىالماءوجدوإنيعيدلاثمويصلى

بنالرحمنعبدالقاسمأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ591

نافع،بناللهعبدحدثنا،مرداسبنعميرحدثنا،بهمذانالأسدئالحسن

سعيدأبىعن،يساربنعطاءعن،سوادةبنبكرعنسعد،بنالفيثعن

مابد،معهماوليسالصلاةفحضرتسفرفىرجلانخرج:قال!الخدرئ

الصلاةأحدهمافأعاد،الوقتفىالماءوجداثم،فصلياطيباصعيدافتيمما

(1

(2

(3

(4

(5

(6

الأوسطفىالمنذووابن،1/86المعانىشرحفىوالطحاوى،(11576)سيبةأبىابنأخرجه

به.المغيرةطريقمن(351)والمعرفة،(855)الخلافياتفىوالمصنف،(562)

من1/86المعانىسرحفىوالطحاوى،(1158")سيبةأبىوابن،(6275)الرزاقعبدأخرجه

به.جريجابنطريق

.(5504،5604،4729)3/35،163الرجالومعرفةالعلل

،8/222والتعديلوالجرح،(4011)28/3الرجالومعرفةالعللفىكما-معينبنيحيى

.(353)والمعرفة،(857)والخلافيات

طريقمن-(858)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن-7/2640الكاملفىعدىابنأخرجه

به.المغيرة

.518-2/516الخلافيات
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...ءاميجدلمإذاالوقتأولفىيتيممالمسافربابالطهارةكتاب

لمللذىفقال،لهذلكفذكرالمجعالفهرسولأتياثم،الآخريعدولموالوضوء

الأجر"لك:وأعادتوضألفذىوقال."صلاتكوأجزأتكالسنة"أصبت:يعد

(1)ص
."مرتين

ناجيةأبىبن(2)عميرةعنالفيثعننافعبنالقهعبدغيرورواه-أ511

الفهعبدأبوأخبرظهمرسلا.جميه!النبىعنيساربنعطاءعنسوادةبنبكرعن

،ملحانبنإبراهيمبنأحمدأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظ

فىكذا.(3)فذكره.ناجيةأبىبنعميرعن،الفيثعن،بكيربنيحيىحدثنا

ناجية.أبىبنعميرةباو!ملاوعمير.:كتابى

داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا

.(4)مرسلهو،بمحفوظوليسوهمالحديثهذافىسعيدأبىذكر:قال

ثالث:اختلافوفيه:الشيخقال

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-أ111

أبىعن،سوادةبنبكرعن،لهيعةابنحدثنا،القعنبئحدثناداود،أبو

أصحابمنرجلينأن،يساربنعطاءعن،عبيدبنإسماعيلمولىالفهعبد

،(338)داودوأبو،(771)الدارمىوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/178،179الحاكم(1)

به.نافعبناللهعبدطريقمن(431)والنسائى

"عميرلا.:موفى،"،عمرة:دفى(2)

.179/1الحاكم(3)

وهم.:تولهدون(338)عقبداودأبو(4)
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الطهارةكتاب

.(1)بمعناه.صروالنبى

...ءاميجدلمإذاالوقتأولفىيتيممالمسافرباب

إبراهيمإسحاداأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ121

232/1/حدننا،الصغائإسحادابنمحمدحدثناالزاهد،حاتمبنمحمدابن

:قالنافععنسعيد،بنيحيىعن،الثورئسفيانعن،جعشمبنمحمد

فقدمالعصر،فصلىالمدينةمنميلينأوميلرأسعلىعمرابنتيمم

.(2)الصلاةيعدولممرتفعةوالشمس

أبوأخبرنا،الرفاءيوسفبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ131

حدثنا،القاضىإسحادابنإسماعيلحدثنا،بشربنمحمدبنعثمانعمرو

أبىبنالرحمنعبدحدثناقالا:ميناءبنوعيسىأويسأبىبنإسماعيل

منهمقولهمإلىينتهىالذينفقهائنامنأدركتمنكان:قالأبيهعن،الزناد

منأشياءوذكر،المدينةمنالسبعةالفقهاءفذكر.المسيببنسعيد

وقتفىوهوالماءوجدثمفصلىتيمممن:يقولوننواوكا:وفيها،قاويلهمأ

الصلواتمنيستقبللماويتوض!أاو،17/11،عليهإعادةفلاوقتغيرفىأو

.سواء)3(والوضوءالجنابةمنوالتيمم،ويغتسل

.(933)اوددبوأ(1)

فىالمنذروابن،(884)الرزاقعبدوأخرجه."جعشم":منبدلا""هيثم:وفيه،1/180الحاكم(2)

.(0771)فىتقدمماوينظربه.الثورىطريقمن1/186والدارقطنى،(558)الأوسط

.(8114)شيبةأبىابنومصنف،(881،885،891)الرزاقعبدمصنفينظر(3)
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1/233

...ةقثعلىيكنلمإذابالتيممالصلاةتعجيلبابالطهارةكتاب

.اوغيرهموالرهرئوالنخعىالشثعبىعنورؤيناه

ثقةعلىيحنلمإذابالتيممالصلاةتعجيلباب

الوقتفىالماءوجودمن

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ411

حدثناقالا:مسلمةبنالفهوعبدالخزاعئالفهعبدبنمحمدحدثناداود،

قالت:فروةأئمعن،أمهاتهبعضعن،غنامبنالقاسمعن،عمربناللهعبد

قال.12)"اهتقوأولفى"الضلاة:فقال؟أدضلالأعمالأى:جميهالفهرسولسئل

نأ،ه!مجالنبئبايعتقد.فروةأتم:لهايقاللهعمةعن:حديثهفىالخزاعئ

سئل.!صالنبئ

.!3)ىضمقدماعمرابنعنوروينا

الماءوجودرجاءالوقتآخروبينبينهما(4)تلوممنباب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أأ15

حدثنا،شاذانبنمحمدحدثنا،إسماعيلبنالحسينأخبرنا،الحافظ

إذا:قالعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،شريك/حدثنا،معفى

والنخعى،الشعبىعن(1281،1481)شيبةأبىابنومصنف،(882)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

.الصلاةيعيد:بلفظالزهرىعن(0781)شيبةأبىابنوأخرجه

.(0672)فىوسياتى.(141)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(426)داودابو(2)

.(1117)فىوسيأتى،(1077،1112)فىتقدمماينظر(3)

.(موال4/179المحيطوالقاموس،4/278النهايةوانتظر.تمكث:تلوم(4)
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الطلبحدوقىالماءطلبفىروىممابابةرلطهاا!كقا

تيضمالماءيجدلمفإن،الوقتآخروبينبينهماتلومالسفرفىالرجلأجنب

.(3)هبيحتجلاالأعور)2(الحارث10وصلى

الطلبحدوفىالماءطلبفىؤوىمابافي

أحمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أأ16

أخبرنا،حرملهحدثنا،العسقلانئالحسنبنمحمدأخبرنا،الجرجانئ

القاسمبنالرحمقعبدأن،الحارثبنعمروأخبرنا،وهببناللهعبد

نإثم:قالتالحديثفذكر.!ي!النبىزوجعائشةعن،أبيهعن،حدثه

فنزلت،يوجد)4(فلمالماءفالتمس،الصلاةوحفعوتاستيقظ!الفهرسول

ابنعنسليمانبنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.()التيممآية

(6)

وهب،

عمربنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أأ17

فضيلحدثنا،زنبوربنمحمدحدثنا،صاعدابنمحمدأبوحدثنا،الحافظ

النعمبمربدتيممعمرابنأن،نافععن،عجلانبنمحمدعن،عياضابن

(1

(3

،171!)شيبةابىابنواخرجه.(862)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،1/186الدارقطنى(

به.شريكطريقمن(557)الأوسطفىالمذروابن،(81؟9

."الأعر!":سفى(

.36/1فىتقدم(

."يجده":م،سفى(

.(1076)فىتقدم(

.(4608،6845)البخارى(
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الطلبحدوفىالماءطلبفىروىمابابالطهارةكتاب

مرتفعةوالشمسالمدينةدخلثم،المدينةمنأميالثلاثةعلىوهووصلى

(1)هو.

يحيىورواه،(2)عجلانابنعنسعيدبنويحيىعيينةابنرواه

.(3)نافععنومالكالأنصارئ

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ181

حدثناعامر،أبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثناالأصبهاك!،

الصلاةحضرت:الأوزاعئيعنىعمرولأبىقيل:قالمسلمابنيعنىالوليد

بنموسىحدثنى:قال؟إليهأعدلأنعلئأيجب،الطريقعنجائروالماء

الصلاةفتحضرهرف!لافىيكونكانأنهعمر،ابنعن،نافععنيسار،

.()إليهيعدللاثم،ذلكونحوغلوتين)4(أوغلوةعلىمنهوالماء

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ119

بنالفهعبدسمعت:قالالوليدحدثناعامر،أبوحدثنا،إبراهيمحدثنا

المسيببنسعيدسألت:قالأبيهعن،رزيقبنحكيمعنيحذثالمبارك

:قال،ثلاثةأوميلانالماءوبينوبينهجنابةتصيبهراعأوغنمهفىراععن

طئبا.صعيدايتيفم

.186/1الدارقطنى(1)

به.سعيدبنيحمىطريقمن1/186الدارقطنىوأخرجه.(0771)فىعيينةابنطريقمنتخريجهتقدم(2)

.(1112)فىيحمىطريقمنتخريجهوتقدم.56/1مالك(3)

.334،451صالفقهاءلغةمعجممترا.800184أى،ذراعأربعمانةتساوى:الغلوة(4)

به.الوليدطريقمن(532)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(5)
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...لغسلهماءيجدالمحدثأوالجنببابالطهاوةكتاب

بوأثناحد،براهيمإثناحد،محمدبوأأخبرنا،بكربوأوأخبرنا-5211

أبىعنعمر،بنوإبراهيمشريئرحدثنااظ،17/11الوليد،حدثناعامر،

الوقت،اخريكونحتىالماءاطلب:قالعلىعن،الحارثعن،إسحاق

.(1)لصثمتيفمماءتجدلمفإن

.القرآنظاهرومعه،نقولعمرابنعنوبالثابت.علىعنيصحلموهذا

لغسلهماءيجدالمحدثأوالجنب/باب

فيتيم!االعطشيخا!وهو

حدثنا،الفقيهالوليدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ121

،الأحوصأبوحدثنا،شيبةأبىابنيعنىبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

ماءومعهفلاةأرضفىالرجلأجنبإذا:قالعلىعن،زاذانعن،عطاءعن

.بالصعيد)2(وليتيممبالماءنفسهفليؤثريسير،

حدثنا،مطرابنعمروأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا122

عن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنامحمد،بنيحيى

:قالأوتتوضأ-أنفأردتجنابةأصابتكإذا:قالعلىعن،اذانزعن،عطاء

.فتيمم)3(تخافوأنتتشربماإلاالماء!ممعكوليس-تغتسل

الحسنأخبرنا،الوليدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ231

.(1115)فىتخريجهتقدم(1)

.(1124)شيبةأبىابن(2)

به.سعبةطريقمن1/202الدارقطنىأخرجه(3)
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المتوضئينيؤمالمتيممبابالطهارةكتاب

عن،الرحمنعبدبنحميدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانابن

عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،ال!ائببنعطاءعن،صالحبنحسن

نإفخفتوضوء،غيرعلىأنتأو،ب!نجوأنتمسافراكنتإذا:قال

.(1)لنفسكواحبستوضأفلا،العطشمنتموتأنتوضأت

(2)بر
وعيرهم.وطاوسومجاهدوعطاءالبصرئالحسنعنورويناه

المتوضئين)3(يؤئمالمتيممباب

الفقيه،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ421

أشعث،عن،جريرأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

أصحابمنأناس!معهسفرفىعباسابنكان:قالسعيدعنجعفر،عن

.متيقم)4(وهوبهمفصلىعمار،فيهملمج!النبى

بنعمرووحديث.(والزهرئ)وعطاءوالحسنالمستبابنعنورؤيناه

.(6)البابهذافىمضىقدالعاص

ذلككرهمنكراهيةباب

(1

إسحادتى،ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ251

.(1126)شيبةأبىابنعدوالأثر"توضه،.:الأصلفىجاءتتوضأ،(

.(1251)شيبةأبىابنومصنف،(896،897،899)الرزاقعدمصنفينظر(

."المتهوضئ":دفى(

به.جريرطريقمن(560)الأوسطفىالمنذروابن،(4201)شيبةأبىابنأخرجه(

.(1046،1047)شيبةابىابنومصنف،(906،907،910)الرزاقعدمصنفينظر(

.(0841،0851)فىتخريجهتقدم(
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ذلككرهمنكراهيةبابالطهارةكتاب

عن،الحجاجعن،غياثبنحفصحدثنا،مسددحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

المتوضئيق)1(.المتيمميؤمأنكرهأنه،محلىعن،الحارثعن،إسحاقأبى

الحجة.بهتقوملاإسنادوهذا

حدثنا،اللهعبدأخبرنا،بكرأبوأخبرنا،اللهعبدأبووأخبرنا-أ261

،الحارثبنالعلاءعن،صالحبنمعاويةحدثنا،وهبابنأخبرنا،إسحاق

وكنتبهفصفيتمرك!فأ،فتيممسفرفىجنابةعمرابنأصاب:قالنافععن

.الاستحبابمحلىمحمولوهذا.2متوضئا

ضعيف:حديمثفيهوروى

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-أ127

حدثنامعبد،بنعثمانحدثنا،رميسبنجعفربنمحمدحدثنا،الحافظ

او(18/11الكوفىإسماعيلأبوحدثنا،الحميرىماتعبنسليمانبنسعيد

جابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،بيانبنصالححدثناسعيد،بنأسد

إسناده:علئقال."المتوضئينالمتيفئميؤملا":!اللهرسولقال:!ال

(3)بر
ضعيما.

.""المتوضئ:دفى(1)

إسحاقأبىطريقمن(3668)الرزاقوعبد.بهحفصطريقمن1/185الدارقطنىأخرجهثروالأ

به.صالحبنمعاويةطريقمن(561)الأوصطفىالمنذرابنأخرجه(2)

.1/185الدارقطنى(3)
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1/235

...نجاسةفيهتقعالدائمالماءبابالطهارةكتاب

الماءيفسدماأبوابجماع

قلتينمنأقلوهونجاسةفيهتقعالدائمالماءباب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ128

أخبرنا،الرزاقعبدحدثناال!لمئ)1(،يوسفبنأحمدحدثنا،القطان

اللهرسولقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئهبنهفامعن،معمر

.(2)"هنميغتسلثميجرىلاالذىالدائمالماءفىلمال)الا:!ع

فىيفعيدهفلاأحدكماستيقظ"إذا:ع!يرالفهرسولوقال:قال-أ291

فىمسلمرواهما.(يده")باتتأين(4)أحدكميدرىلا(3)هنإيغسلها،حئىالوفحوء

.الززاق)6(عبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيح

بالماءيعنىبه-عجنفإن:القديمفى/الشافعئقالالزعفراك!:قال

.الذواث)7(وأطعمه،يؤكللمعجينا-النجس

.الذجاج)8(يطعمهائهومجاهدعطاءعنرويناوقدأحمد:الإمامقال

."المسلمى!:دفى(1)

.(68)والترمذى،(8186)احمدطريقهومن،(299)الرزاقعدمصنف(2)

.!الأنه:دوفى،إ"فإنه:م،سفى(3)

.م،ب،س:فىليس(4)

به.الرزاقعدعن(8182)أحمدأخرجه(5)

.(282/96)،(278/000)مسلم(6)

الثافعى.عن279/1الاوصطفىالمنذرابنذكره(7)

.(276)الرزاقعدأخرجه(8)
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...لجاسةفيهتقعالدائمالماءبابالطهارةكتاب

بنمحمدجعفرأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناأ-وقد130

بنإسحاقموسىأبوحدثنا،طالبأبىبنإبراهـيمحدثناهاكأ،بنصالح

،عياضبنأنسحدثنا:قالاالفروىموسىن!بوهارونالأنصارىموسى

معنزلواالنالسأنأخبرهعمرابنأن9خ،ناعن،اللهعبيدحدثنى

فأمرهم،بهوعجنوابيارهامنفاستقواثمودأرضالحجرص!ي!اللهرسول

نأوأمرهم،العجينالإبلويطعموااستقوامايهريقواأنلمجج!اللهرسول

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الناقةتردهاكانتالتىالبئرمنيستقوا

عنالمنذربنإبراهيمعنالبخارىورواه،الأنصارىموسىبنإسحاق

.(2)عياضبنأنس

أمراستعمالهمنممنوعاكانفحيننجسا،يكنلموإنالماءوهذا

لنجاسته.منهممنوعايكونمافكذلك،الإبلبهعجنمابإطعاموأمربإراقته

أحمدأبوأخبرنا،الصوفئمحمدبنأحمدسعدأبووأخبرنا-أ131

بنالوليدحدثنا،خالدبنهشامحدثنا،(3سلمابن3)حدثنا،فظالحاعدىابن

عنسئللمجتالنبئأن،أنسعن،حميدعن،العزيزعبدبنسويدعن،مسلم

النارلأدأ:الوليدقال.أكلهعنع!يمالنبئفنهى،دممنقطراتفيهوقععجين

به.اللهعبيدطريقمن5/234الدلائلفىوالمصنف،(6202)حبانابناخرجه(1)

.(3379)والبخارى،(4؟/2981)مسلم(2)

موافقهوو،الموابوهو،د:منوالمثبت."مسلم"ابن:م،بوفى،"مسلم"أبو:سفى(3-3)

.306/14النبلاءاعلامسيروينظرعدى.ابنعندلما
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...نجاسةفيهتقعالدائمالماءبابالطهارةكتاب

وإنما،كتابهأصلمنسلبمابنحذثناههكذا:أحمدأبوقال.(1)الذمتنشفلا

أنس.عنالحسنعنذكوانبننوحعنسوياهذايروى

موسىحدثنا،(3)الحسنأبىبنصالححذثناه:أحمد)2(بوأقال-أ321

بننوحعن،العزيزعبدبنسويدحدثنا،بقئةحدثنا،المنبجئ(4)سليمانابن

جفنة،فىعجينالهمعجنتلهمجاريةأن،أنسعن،الحسنعن،ذكوان

قالتاكلوه"."لا:فقاللمج!الفهرسولفسأل،العجينفىحديدم!يدهابتفأصا

نوحعنرواهفمرة"الحديثهذاروايةفىخلطالذىوسويد:(أحمد)أبو

لامماحديثهوعامة:أحمدأبوقالأنس.عنحميدعنومئئ.الحسنعن

بنويحيىحنبلبنأحمديعنى.وصفوهكماضعيفوهوعليهالثقاتيتابعه

.سويدا)7(ضغفوا،الأئضةمنوغيرهما6معين

تاريخفىعساكروابن،(8239)الاوسطفىالطبرانىوأخرجه.ا3/262عدىلابنالكامل(1)

به.خالدبنهامطريقمن13/154دمق

.""حديدة:منبدلا!)جريدة:وفيه.ا3/262عدىلابنالكامل(2)

1/434،37/2،3/310،313،5/162عدىلابنالكاملفىوكذا،إأالجن:الأصلفى(3)

فىوجاء.62/80دمقوتاريخ،2/313الاكمالوفىغزاوى(،مختاريحص)تحقيقوغيرها

عن3/169ألاعتدالميزانفىوجاء،1/152،254ينظر.إ"الحسن:الكاملفىاخرىمواضع

.""الجن:منهنسخةوفى.""الحسن:عدىابن

.73/29الكمالتهذيبوينظرسلمانإ.9:دفى(4)

.3/1262الكامل(5)

415/4،458الدورىبروايةمعينابنوتاريخ،(3126)477/2الرجالومعرفةالعلل(6)

(5044.5280).

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالدمشقى.محمدأبو،السلمىنميربنالعزيزعبدبنسويدهو(7)

-.2/125الاعتدالوميزان،12/255الكمالوتهذيب،4/238والتحديلوالجرح،4/481
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الطهارةكتاب

المستعملالماءطهارةباب

المستعملالماءطهارةباب

محمداظ(18/11اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ331

(1ء1)
حدثنا،عمرابوحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوبابن

فصلىبالهاجرةجميهماللهرسولخرج:قالجحيفةبىأعن،الحكمعن،شعبة

وتوضأ،(2)عنزةيديهبينونصشا،ركعتينركعتينوالعصرالظهربالبطحاء

عنحرببنسليمانعنالبخارىرواه.(3)بوضوئهيتمسحونالناسفجعل

.(4)رخآوجهمنمسلموأخرجه،شعبة

بنأحمدسعيدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ134

للثقفى،والففظ،موسىبنمحمدبناللهعبدمحمدوأبوالثقفئيعقوب

بنمحمدعن،شعبةحدثنا،الوليدأبوأخبرنا،أئوببنمحمدحدثنا:قالا

مريفلاوأنايعودنىكحماللهرسولكان:يقول!جابراسمعت:قال!المنكدر

لمن،الفهرسول!يا:فقلت،فعقلتوضوئهمنعلئوصحثفتوضأ،أعقل

فىالبخارىرواه.()الفرائضايةفنزلت؟كلالةيرثنىإنما،الميراث

الحديث.لين:1/340التقريبفىحجرابنقال-

.7/26الكمالتهذيبوينظرعمرو".أبو"حدثنا:م،سوفى،ب:منسمقط(ا-1)

.3/308النهايةمنها.قريبوالعكازة،سنانوفيها،شيئاأكبرأوالرمحنصفمثلعصا:العنزة(2)

به.شعبهةطريقمن(18744،18757)أحمدأخرجه(3)

.(035/532)ومسلم،(105)البخارى(4)

به.شعبةطريقمن(1632)الكبرىفىوالنسائى.بهالوليدأبىطريقمن(1266)حبانابنأخرجه(5)

.(12329،12330)فىوسياتىبهالمنكدرابنطريقمن(0962)والترمذى
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1/236

المستعملالماءطهارةبابالطهارةكتاب

.(1)شعبةعناخروجهمن/مسلموأخرجهالوليد،أبىعن""الصحيح

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ135

عن،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،النضربنأحمدبنمحمدأخبرنا

ميمونة.عن،عباسابنعن،كريبعن،الجعدأبىبنسالمعن،الأعمش

ملحفةفأعطيته،رجليهفغسلتنخىفرغفلما:قالتجمي!النبىغسلفذكرت

عن3)زائدةحديثمنمسلمأخرجه.(2)بيدهالماءينفضفجعل،فأبى

.(3الأعمش

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-أ136

رشدينحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،(4الثقفئإسحاق4)بنمحمدالعباس

عنحميد،بنعتبةعن،أنعمبنزيادبنالرحمنعبدعنسعد،ابنيعنى

رأيت:قالجبلبنمعاذعن،غنمبنالرحمنعبدعن،نسىبنعبادة

سمعت:العباسأبوقال.()ثوبهبطرفوجههمسحتوضأإذاجمي!الفهرسولط

فكتبه.الحديثهذاعنحنبلبنأحمدسألنى:يقولطرجاءأبا

.بالقوئليسوإسناده:الشيخقال

.(...،8/1616)ومسلم،(194)البخارى(1)

.(832،836،851،967-830)فىوتقدمبه.زاندةطريقمن(774)الدارمىأخرجه(2)

.(73/337)مسلمعندوالحديث.د،ب،الأصل:فىليس(3-3)

.388/14النبلاءأعلامصيروينظر)يعقوب".:دفى(44)

سعدبنورشدين،ضعيفوإسناده.غريب:وقال،بهسعيدبن!يبةعن(54)الترمذىأخرجه(5)

.(895)فىوتقدم.الحديثهذافىيضعفانالإفريقىأنعمبنزيادبنالرحمنوعبد
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جديدا...ماءمنهعضولكلياخذأنهعلىالدليلبابةرلطهاا!كتا

سيرينبنمحمديجدلمربما:قال!أنهعبيدبنيونسعنرويناوقد

بثوبه.وجههفيمسح،المنديل

قال!:الربيعحدثنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا

نأقبلمن:قيلنجسا؟يكنلمأينفمن:قائلقال!فإن:الشافعئقال!

نعلمهولم،ثيابهيصيبماالوضوءمنأنشكولاتوضأ،لمجحماللهرسول!

وكان،المسلمينمنأحدذلكفعلعلمتهولاأبدلها،ولامنهثيابهغسل

.(1)ينجسلاأنهنجاسةالماءتمسلمإذمعقولا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ137

عن،سعيدحدثناالجماهر،أبوحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

الذىمنفينتضحالإناء،(2)ىفيغتسلالرجلفىعباسابنعن،عكرمة

.يطهر)3(ولاطهورالماءإن:قال!الاناء،فىعليهيصب

(4)هنمعضولحليأخذأنهعلىالدليلباب

المستعملبالماءيتطهرولاجديداماء

أخبرنا،الأهوازىعبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ138

.1/30الأم(1)

."من":ب،الأصلفى(2)

قتادةطريقمن(562)وايفما.بهعكرمةعنقتادةعنبشيربنسعيدعن(2411)الرزاقعبدأخرجه(3)

.عباسابنعن

.م،س:فىلي!(4)
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جديذا...ماءمنهعضولكلياخذأنهعلىالدليلبابالطهارةكتاب

المدينى،بنعلئحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالصئصفار،عبيدبنأحمد

عن،أسلمبنزيدعن،عجلانبنمحمدحدثناإدري!،بنالفهعبدحدثنا

فغرفتوض!أجميمالفهرسولأن،!بنعباسابنعناو(11/19،يسابىبنعطاء

غرفةغرفثم،وجههفغسلغرفةغرفثم،منهاواستنشقفمضمض،غرفة

ماءمنشيئاأخذثم،اليسرىيدهفغسلغرفةغرفثم،اليمنىيدهفغسل

منوالإبهامينأذنيهباطنفىأصابعهمنبالوسطيينوقال،رأسهبهفمسح

قدمهفغسلغرفةغرفثم،اليمنىقدمهفغسلغرفةغرفثم،أذنيهوراء

.(1)اليسرى

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا139

ابنحدثنا،الأيلىسعيدبنهارونحدثنا،حسنبنحسينحدثنا،يعقوب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرناوهب.

بنعمروعن،وهبابنحدثنا،حر!لابنعمروبنأحمدحدثناداود،

إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا.الحارث

بنهارونحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا/،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى237/1

والمعبنحبانأن،الحارثبنعمروأخبرك!،وهبابنحذثنى،معروف

أنهيذكرالمازخ!عاصمبنزيدبناللهعبدسمعأنه،حذثهأباهأن،حذثه

ويده،ثلاثاوجههغسلثماستنثر،ثمفمضمضتوض!ألمجي!الفهرسولرأى

وغسل،يدهفضلغيربماءبرأسهمسحثمثلائا،والأخرىثلاثا،اليمنى

.(255،317)فىتخريجهتقدم(1)
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جديدا...ماءمنهعضولكلياخذأثهعلىالدليلبابالطهارةكتاب

وأحمدسعيدبنهارونعن""الصحيحفىمسلمرواهأنقاهما)1(.حتىرجليه

(2)ص
.معروفبنوهارونالسرحبنعمروابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ041

الأنطاكئ،جميلبنالهيثمحدثنا،التنوخئعثمانبنسعيدحدثنا،يعقوب

بنتالزبيععن،طالبأبىبنعقيلبنمحمدبنالفهعبدعن،شريكحدثنا

وثلثا،مذاأومداتسعبميضأةءيئاللهرسولأتيت:قالتعفراءابنمعؤذ

مرفقيه،إلىوذراعيهوجههفغسل،عليهفسكبت:قالت"اسكبى".:فقال

هكذاثلاثا)3(.قدميهوغسل،ومؤخرهمقذمهرأسهفمسحجديداماءوأخذ

زيد.بنالفهعبدعنالصحيحةللروايةموافقوهو،اللهعبدبنشريكرواه

موافقته:ويشبهخلافهيشبهماعقيلبنمحمدبنالفهعبدعنوروى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرناه-ا141

ابنعن،سعيدبنسفيانعن،داودبنالفهعبدحدثنا،مسددحدثنا،داودأبو

هكذا.(4)هديفىكانماءفضلمنبرأسهمسحءشي!النبئأن،الربيععن،عقيل

ببلل:بعضهموقال.(الثورئ)عنوغيرهداودبنالفهعبدعنجماعةرواه

.(031،131)وهبابنطريقمنتخريجهوتقدم.(021)داودوأبو،(357)المعرفةفىالمصنف(1)

.(236)مسلم(2)

:(313)ماجهابنصحيحفىالألبانىوقال،بهجميلبنالهيئمطريقمن(390)ماجهابنأخرجه(3)

.جديداماءوأخذ:قولهدونحسن

.(120)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(130)داودوابو،(358)المعرفةفىالمصنف(4)

به.داودأبىبناللهعبدعنطرقمن(869)الخلافياتفىوالمصنف،1/87الدارقطنىأخرجه(5)
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جديدا...ماءمنهعضولكلياخذأنهعليالدليلبابالطهارةكتاب

يديه.ببللرأسهومسحبعضهفصثجديذاماءأخذأراد:وكأنه.يديه

بالحديثالعلموأهل،(1)بالحافظيكنلمعقيلبنمحمدبنالفهوعبد

أبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا.برواياتهالاحتجاججوازفىمختلفون

معينبنيحيىسمعت:قالالذورئعئاسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

عنالبخارىسألت:عيسىأبووقال.(2)بحديثهيحتبئلاعقيلىابن:يقول

إبراهيمبنوإسحاقحنبلىبنأحمدرأيت:فقالعقيلبنمحمدبناللهعبد

أبىعنفيهروىوقد.(3)الحديثمقاربوهو،بحديثهيحتجونوالحميدى

وابنعباسوابنعلىعنوروى،ضعيفوإسناده،لمجي!النبىعنالذرداء

فىشىءالغسلفىلمجح!النبىعنمالكبنوأنساظ،19/11وعائشةمسعود

فىبئنتهوقد،أسانيدهلضعفذلكمنشىءيصحولا،معناه

عن()""المراسيلفىداودأبورواهمافيهشىءوأصخ"الخلافيات")4(،

زياد،بنالعلاءعن،سويدبنإسحاقعن،حمابعن،إسماعيلبنموسى

(1

(2

(3

فى:عل!الكلامينظر.المدنىمحمدابوالهاشس،القرشعقيلبنمحمدبناللهعبدهو

الكمالوتهذيب،6/402النبلاءأعلاموسير،4/4641عدىلابنملوالكا،2/3المجروحين

حديثهفىصدوق:1/447،448التقريبفىحجرابنقال.2/484الاعتدالوميزان،16/78

لين.

32/264دمقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.(1212)3/257الدورىبروايةمعينابنتاريخ

فى3حاأبىوابن.بنحوهبهيعقوببنمحمدطريقمن263/32وفىبه.المصنفطريقمن

.الدورىعن5/154والتعديلالجرح

.(2)عقبوالعلل،(3)عقبالترمذى

.(882-873)الخلافيات

.(7)المراسيل
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جديدا...ماءمنهعضولكلياخذأنهعلىالدليلبابالطهارةكتاب

خصلةفأخذالماء،يصبهالممنكبهعلىلمعةفرأىاغتسلأنهو!عالنبىعن

وهذا.المكانذلكعلىيدهمسحثم،صنكبهعلىفعصرهارأسهشعرمن

متقطع.

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ421

بنمحمدالعباسأبوأخبرناقالوا:القاضىالحسنبنأحمدبكروأبو

أخبرض!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

زهرةبنهشاممولىالسائبأباأن،اللهعبدبنبكيرعن،الحارثبنعمرو

فىأحدكميغتسل"لا:هق!مجادرسولقال:يقولهريرةأباسمعأف،حدف

تناولا)1(.يتناولى:قال؟هريرةباأيايفعلكيف:فقالجنب".وهوالدائمالماء

بنوأحمدالطاهر/وأبىسعيدبنهارونعن""الصحيحفىمسلمرواه

ماءعلىمحمولوهوالإسناد.بهذاروىكذا.(2)بهوابنعنكلهم،عيسى

نأغيرهيمكنفلا،مستعملاصارفيهاغتسلفإذا،قفتينمنأقليكوندائم

واللهمستعملا.فيهيبقىمايصيرلئلاتناولا؟يتناولهبأنفأمر،بهيتطهر

أعلم.

بكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنامامعنىوهكذا-أأ43

سعيدابنهويحيىحدثنامسدد،حدثناداود،أبوحدثنا،داسةابن

ابنطريقمن(5221)حبانوابن،(93)خزيمةوابن،(506)ماجهوابن،(022)النسائىأخرجه(1)

.هريرةأبىقولالنسائىعندولي!به.وهب

.(283)مسلم(2)
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جديدا...ماءمنهعضولكلياخذأنهعليالدليلبابالطهارةكتاب

هريرةأبىعنيحذثأبىسمعت:قال!عجلانبنمحمدعن،القطان

منفيهيغتسلولاالذائمالماءفىأحدكمل!ولن"لا:لمجيداللهوسول!قال!:قال!

الئفظ.بهذاأبيهعنعجلانابنوواه!ذا.(1)((الجنابة

عن،هريرةأبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،عنهوروى-أ441

الجنابة.منفيهيغتسلوأن،الذائمالماءفىيبال!أنانهىالهلمجع!،القهرسول!

بنعبيدحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،صدانابنالحسنبوأأخبرناه

أبىعن،عجلانابنعن،القيثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا،شريك

.(2)فذكرهالرناد.

آخر:لفظعلىالرنادأبىعنعنه:قيلوقد

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-أ145

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفأخبرنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

عن،عجلانابنحدثنا،قيسبنمحمدبنيحيىحدثنابكر،أبىبنمحمد

الماءفىيبال!أننهىلمجع!النبئأن،هريرةأبىعن،الأعرجعنالرناد،أبى

"الصحيحين"فىأخرجالذىهواللفظهذاللجنابة)3(.منهيغتسلثمالدائم

للجنابة.:فيهيخزجلمالهإلامنه.يغتسلثم:الحديثهذامن

(434)ماجهوابن.بهيحعىطريقمن(5712)حبانوابن،(9695)أحمدوأخرجه.(07)داودأبر(1)

.(63)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهمختصرا.بهعجلانابنطريقمن

الجنابة.من:قولهدونبهعجلانابنطريقمن1/15المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.(385)الشائىصحيحفىالألبانىوصححه.بهمحمدبنيحعىطريقمن(396)النسائىأخرجه(3)
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جدفيا...ماءمنهعضولكلياخدأنهعلىالدليلبابالطهارةكتاب

محماأحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنااو(11/20-أ461

حدثنا،الثقفىإسحاوبنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظمحمدابن

أنه،الرنادأبوحدتنا،ش!عيبأحبرنا،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبد

سمعإنه:يقول!هريرةأباسمعأنهيحذثالأعرجالرحمنعبدسمع

رواه.((هنميغتسلثمالذاثمالماءفىأحدكمل!ولن"لا:يقول!!ج!اللهرسول!

.(1)اليمانأبىعن"الصحمح"فىالبخارى

:هريرةأبىعنأبيهعنعثمانأبىبنموسىعنالزنادأبورواهوكذلك

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرناه-أ471

عن،عيينةبنسفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

"لا:قال!رفعههريرةأبىعن،أبيهعن،عثمانأبىبنموسىعن،الزنادأبى

.(2)((هنميغتسلثمالدائمالماءفىأحدكمل!ولن

:هريرةأبىعنسيرينبنمحمدعنثبتوكذلك

بنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ481

هشامحدثنا،الأنصارىحدثنا،الرازى(3)حاتمأبوأخبرنا،التاجرالفهعبد

واللفظالفهعبدابنبكرأبووأخبرك!:قال!اللهعبدأبووأخبرظ.حسانابن

عن،جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،له

.(932)لبخارىا(1)

صحيحفىالألبانىوصححه.بهسفيانطريقمن(66)خزيمةوابن،(122،397)النسائىأخرجه(2)

.(152)النسائى

."حازم":سفى(3)
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جديذا...ماءمنهعضولكلياخذأنهعلىالدليلبابالطهارةكتاب

ييولن"لا:!لمجيمالقهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سيرينابنعن،هشام

الصحيح""فىمسلئمرواه.(2)"هنميغتسلأويتوضأثم(1)الدائمالماءفىأحدكم

.(3)كشيلخمنه".يغتسل"ثم:الحديثفىوقال،جريرعنحرببنزهيرعن

مرفوعا.سيرينبنمحمدعنعوفرواهوكذلك

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-أأ49

يحيىحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفأخبرنا،إسحاف

لىصص(44)
عنمحمدوحدثنا:.قالءيخع!النبىعن،الحسنعن،عوفعن،سعيدابن

يتطفرثمالدائمالماءفىأحدكمييهولن"لا:قال/ءيخج!النبىعن،هريرةأبى239/1

(5)
.منه"

:هريرةأبىعلىموقوفامحمدعنفرواهال!ختياك!،أيوبوخالفهما

عمروبنمحمدأخبرنا،ببغدادبشرانبنمحمدبنعلئأخبرناه-أ051

ابنعن،أئوبعن،عيينةبنسفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الرزاز

.(6)هنميغتسلثمالذائمالماءفىأحدكميبولنلا:قالهريرةأبىعن،سيرين

.الراكد(5:د،ب،الأصلفى(1)

به.هامطريقمن(69)داودوأبو،(757)والدارمى،(0874)أحمدأخرجه(2)

.(282/95)مسلم(3)

.د:فىلي!(4-4)

فىالألبانىوصححه.بهسيرينابنعنعوفطريقمن(57)والنسائى،(7526)أحمدأخرجه(5)

.(56)النسانىصحيح

.(387)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.صفيانطريقمن(398)النسائىأخرجه(6)
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جديدا...ماءمنهعضولكلياخذاتهعلىالدليلبابالطهارةكتاب

موقوفا.سيرينبنمحمدعنإبراهيمبنيزيدرواهوكذلك

مرفوعا:هريرةأبىعنمنبهبنهفامورواه

أحمدأحبرنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-أ511

ماهذا:قالمنبهبنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزا!تىعبدحدثنا،يوسفابن

الذىالدائمالمحماءفىسطل"لا:!اللهرسولقال:قالهريرةأبوحدثنا

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"هنميغتسلثميجرىلااظأ11/20

.(2)ىت!ازرلاعبدعنرافع

منبهبنهماموعن.(3)هريرةأبىعنسيرينبنمحمدعنثبتوكذلك

.هريرةأبىعن

ع!ج!اللهرسولأن،هريرةأبىعنميناء،بنعطاءعنوروى-أ152

زكريابوأأخبرنا."يشربأومنهيتوضأثمالدائمالماءفىأحدكملمولن"لا:قال

نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحادتىأبىابن

بنالحارثعن،عياضبنأنسأخبرك:وهبابنعلىقرممئى:قال

.(4)فذكرهميناء.بنعطاءعن،الرحمنمحبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ153

.(1128)فىتخريجهتقدموالحديث"به".:د،بفى(1)

.(282/96)مسلم(2)

موقوفا.ها("1508،9)شيبةأبىابنأخرجه(3)

-(1256)حبانابنوعنه-(94)خزيمةوابنبه.وهبابنعن1/26المدونةفىسحنونأخرجه(4)

به.ان!طريقمن
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نجسالكلبسؤرأنعلىالدليلبابةرلطهاا!كتا

عن،شعبةعن،عامربنسعيدحدثنا،مرزوقيبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

اغتسلوارهطثمانيةعنسئلعباسابنأنعمرا(،أبى1)يحيىعن،سليمان

.شىلمح!)2(ينخسهلاالماءإن:عباسابنفقال،جنمبأحدهمواحدحوضمن

والماءفيهانغمسواكانواوإنفجائز،تناولايتناولونهكانواإنوهذا

مستعملا،يصيرفيهجنبفبانغماسأقلكانوإن،أيضافجائزفصاعداقفتان

أعلم.والفهنجسا.يصيرلاائهعلىيدلفالأثر

أحمدأبوأخبرنا،الصوفئمحمدبنأحمدسعدأبووأخبرنا-ا154

:يقولالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدسمعت:قالالحافظعدىابن

:قالجابرعنالربير،أبىعن،هشيمحدثنا،منيعبنأحمدجذىحدثنى

.(4)هنمناحيةفىفيغتسلجنمبوهوالغدير)3(يأمح!أحدناكان

نجشالحلبسؤوأنعلىالدليلباب

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1155

هووالمثبتيعمر!."بن:موفىعمرأ،أبىإبن:د،بوفىعمر،،ابى"عن:سفى(\-1)

.31/454الكمالتهذيبوينظر.التخريجمصادرفىلماموافقوهو،الصواب

شيبةأبىوابنبه.شعبةطريقمن(عباسابنمسند-0401)الاثارتهذيبفىجريرابناخرجه(2)

الأوسطفىالمنذروابن،(عباسابنمسند-1041)الآثارتهذيبفىجريروابن،(1156)

.بنحوهبهعمرابىيحىطريقمن(084)المعرفةفىوالممنف،(182)

.(رد)غ8/5اللسانكبيزا.أوكانصغيزاالمطرماءمستنقع:الغدير(3)

أنهجابرعنالزبيرأبىعنهثمعن(5015)شيبةابىابنواخرجه.6/1362عدىلابنالكامل(4)

.بنحوهجابرعنالزبيرابىطريقمن(1506)وايضماالغدير...إلىيتهىالجنبالرجلعنصئل
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مراتسبعالكلبولوغمنالإناءغسلبابالطهارةكتاب

بنعلىحدثنا،الحافظأحمدبنجعفرحدثنا:قالايوسفابنالنضروأبو

وأبىرزينأبىعن،الأعمشأخبرنا،مسهربنعلئحدثنا،السعدىحجر

أحدكمإناءفىالكلبولمحع"إذا:ع!ج!اللهرسولقال:قالهريرةبىأعن،لحصا

(2)رجحبنعلىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"يلارمسبعليغسلهثمفايوقه

240/1مراتسبعالحلبولوغمنالإناءغسل/باب

بنأحمدنصروأبوالمزكىإسمحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ156

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنالمحالا:الفامئ)3(أحمدبنعلى

حازمأبووأخبرظ.مالكأخبرناالشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالربيع

عبدةبنإبراهيمبنالفهعبدبنمحمدالحسنأبوحدثنا:قالالحافظ

الحسيق4)بنمحمدبنجعفرالفضلأبوأخبرنااوأ21/11ال!ليطئ،

عن،الزنادأبىعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،(4الترك

!!اءفىا!بىاشرب"إذا:قال!ج!مجاللهرسولأن،هريرةلأأبىعن،الأعرج

بناللهعبدعن""الصحيحفىافيرئرواه.()((مراتسبعفلينسلهأحدكم

.،إمرات:م،سفى(1)

حبانابنوعنه،(98)خزيمةوابنبه.حجربنعلىعن(66،334)النسائىأخرجهوالحديث

.(1224)فىحجربنعلىعنآخرطريقمنوسيأتىبه.مسهربنعلىطريقمن(1296)

.(279/89)مسلم(2)

.(408)فىترجمتهوتقدمت،،"القاضى:الأصلعداالنسخفى(3)

سيروينظر."التركى)الحسن:موفىالمبرد!،"الحسين:دوفى،"التركىالحسين9:سفى(4-4)

.14/46النبلاءأعلام

احمد-طريقهومن،34/1ومالك،6/1،209/7والثافعى،(361)المعرفةفىالمصنف(5)
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مراتسبعالكلبولوغمنالاناءغسلبابالطهارةكتاب

.(1)ىحيبنيحىعنمسلمورواه،مالكعنيوسف

الوهابعبدورواهالزناد)2(.أبىعنوغيرهعيينةبنسفيانرواهوكذلك

عنالرنافىأبىعن(3)عروةبنهشامعنعتاشبنإسماعيلعنالضحاكابن

ثلاثايغسلهائه،الإناءفىيلغالكلبفىجمح!النبىعنهريرةأبىعنالأعرج

،()متروكالضحاكبنالوفابعبد.بمزةضعيفوهذا.(4)اعبسأوخمساأو

رواهوقدالحجاز)6(.أهلعنروىإذاخاصةبهيحتجلاعياشبنوإسماعيل

لمبع"فاغسلوه:الزنادأبىعنهشامعنإسماعيلعننجدةبنالوهابعبد

(7)ا
.الثقاترواهكما.مرابئ"

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-ا157

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(364)ماجهوابن،(63)والشائى-01/187التحفةفىكما-داودوأبو،(9929)-

.(279/90)ومسلم،(172)الخارى

به.صفيهانطريقمن(96)خزيمةوابن،(7346)أحمدأخرجه

.،)وغيره:م،سفىبعده

به.الوهابعبدطريقمن(897)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،1/65الدارقطنىأخرجه

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالحمصى.الحارثأبو،السلمىالضحاكبنالوهابعبدهو

،494/18الكمالوتهذيب،147/2والمجروحين،74/6والتعديلوالجرح،100/6

.شروك:528/1التقريبفىحجرابنقال.6/446التهذيبوتهذيب

،1/369الكبيرالتاريخ:فىعليههالكلامينظرالحمصى.عتبةأبو،العنسىعياشبنإسماعيلهو

الاعتدالوميزان،3/163الكمالوتهذيب،6/122بغدادوتاريخ،1/288عدىلابنوالكامل

غيرهم.فىمخفطبلدهأهلعنروايتهفىصدوق:73/1التقريبفىحجرابنقال.1/024

بنالوهابعبدطريقمن(898)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،1/65الدارقطنىأخرجه

به.نجدة
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غسلاتهإحدىفىالترابإدخالبابالطهارةضاب

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

لمجم:اللهرسولقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئهبنهفامعن

فىمسلمرواه.(1)"تازمسبعيغسلهأنفيهالكلبولغإذاأحدكمإناء"طهور

.(2)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيح

وفيمامسندا.(4)عباسبناللهوعبد(3)رمعبناللهعبدعنفيهورؤينا

ايلاناءغسلفىوعائشة(6)هريرةوأبى()عباسابنعنوروى.كفايةذكرنا

.(7)فتواهممنسبعاالكلبولوغمن

غسلاتهإحدىفىالترابإدخالباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ581

قالوا:الزاهدعمبروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبو

الخولانئ،سابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا

(1

(2

(3

(5

(6

(7

بنأحمدطريقمن(543)عوانةأبووأخرجه.(8148)أحمدطريقهومن،(329)الرزاقعبد

به.السلمىيوسف

.(279/92)مسلم

.(366)ماجهابنأخرجه

طريقهومن-1/235الكاملفىعدىوابن،(15661)والطبرانى،(كف-278)البزارأخرجه

.(896)الخلافياتفىالمصنف

.(231)الأوسطفىالمنذروابن-01/081،901البرعبدلابنالتمهيدفىكما-المروزىأخرجه

.(1164)عقبتخريجهسيأتى

إليهاالمشارالمصريةالكتبدارمنالمصورةحديث(264)رتمالنسخةمنالموجودينتهىهناإلى

.)ب(بالرمز
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241/1

غسلاتهإحدىفىالترابإدخالبابةرلطهاا!كتا

قال!:الههريرةأبىعن،سيرينابنعن،الأوزاعئحدثنا،بكربنبشرحدثنا

مراتسبعيغسلهأنفيهالكلبولغإذاأحدكمإناء"طهور:جمفهالفهرسولقال!

.(1)"بالترابأولاهن

القطيعئ،جعفربنأحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ159

بنهشامعن،إسماعيلحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا

زهيرعن"الصحيح"فى/مسلمرواه.(2)بمثلهفذكره.سيرينابنعن،ح!ان

.علتة)3(ابنإسماعيلعنحربابن

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-أ061

،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

سيرين،ابنعن،تميمةأبىبنأيوبعن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا

فليغسلهأحدمممإناءفىالكلبولمحى"إذا:قاللمجيوالفهرسولأن،هريرةبىأعن

.(4)"بترابأخراهنأوأولاهنمرايئسبع

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-أ611

بنمحمدأن،قتادةحدثنا،أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،اودفىأبو

بحرطريقمن1/64الدارقطنىوأخرجه.بهزكرياوأبىالحاكمعن(175)الصغرىفىالمصنف(1)

به.نصرابن

به.عليةابنطريقمن(95)خزيمةابنوأخرجه.(1951)وأحمد،(089)الخلافياتفىالمصنف(2)

.(279/91)مسلم(3)

.6/1الأمفىوالئافعى،(364)المعرفةفىالمصنف(4)

-228-



غسلاتهإحدىفىالترابإدخالبابالطهارةكتاب

فىأظ(11/21الكلبولغإذاأ:قالصيئاللهنبىأدن،هريرةبىآعنثهجدسيرين

.(2)"بالتراب(1)السابعة،مزاتسبعفاغسلوهالإناء

:"بالتراب"الأولى:قتادةعنلشيربنسعيدوقال

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرناه-ا162

بكار،بنمحمدحدثنا،هانىبنإبراهيمحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا

.(3)ا(بالتراب"الأولى:قالنهأإلا،نحوهبإسنادهقتادةعن،بشيربنسعيدحدثنا

حدثنا،عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكربوأوأخبرنا-ا631

حدثنى،هشامبنمعاذحدثنا،سنانبنيزيدحدثنا،النيسابورىبكرأبو

:فالنبهىعن،هريرةأبىعن،رافعأبىعن،خلاسعن،قتادةعن،أبى

حديظاهذ.()"بالترابأولاهنمراقي)4(سبعفاغسلوهالإناءفىالكلبولغ"إذا

لمالحديثهذافىالترابلأن؟حسنفهومعاذحفظهكانإن،غريبط

عنقتادةعنهشامغيررواهوإنما،هريرةأبىعنسيرينابنغيرثقةيروه

وهذه،بالترابالسابعةالمرة:أى""السابعةقولهمعنى:1/216داودأبىشرحفىالعينىقال(1)

سغهنا:الروايةمرار"-"سبع:لقولهكالتفسيروقعتلأنها؟الإعرابمنلهامحللاجملة

النصب.محلهاويكون،للسبعصفةتكونأنوالأولى-مرات

فىأيضاوأوردهشاذ."بعةالسا":قولهلكن:(66)داودبىأصحيحفىنىالألباوقال.(73)داودأبو(2)

.(13)داودأبىضعيف

وصححه.،1/64الدارقطنى(3)

.مرار"":دفى(4)

به.معاذطريقمن(337)النسائىواخرجه.وصححه،1/65الدارقطنى(5)
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الطهارةكتاب

.ذكرهسبقكماسيرينابن

غسلاتهاحدىفىالترابإدخالباب

كما:الترابذكرجميرالنبىعنمغفلبنالفهعبدحديثفىثبتوقد

الفضلبنموسىبنومحفدالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-1641

حدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بناللهعبدعن،مطرفعن،التئاحأبوحدثنا،شعبةحدثنا،جريربنوهب

."(1)وللكلاببالى"مما:قالثمالكلاببقتلأمر/جميرالفهرسولأن،مغفل242/1

الإناءفىالكلبولغ"إذا:وقالالضيد،وكلبالزعاءكلبفىورخص

الصحيح""فىمسلمأخرجهبالئرابدأ)3(.عفروهوالئامنةمرالي)2(،سبعفاغسلوه

فروايتهدهرهفىالحديثروىمنأحفظهريرةوأبو.(4)شعبةعنأوجهمن

أولى.

هريرةأبىعنسيرينبنمحمدعنأئوبعنزيدبنحضادروىوقد

أبىبنالملكعبدروايةخطأعلىدلالةذلكوفى،()رواهكماعب!لابفتواه

مامنهيمبللاالملكوعبد.(6)الثلاثفىهريرةأبىعنعطاءعنسليمان

."االكلاب:م،سفى(1)

.(مرات5:م،سفى(2)

وأخرجهبه.وهبطريقمن(764،4902)الدارمىوأخرجه.(891)الخلافياتفى)3(ءالمصنف

.(0120)فىوعيأتىبه.شعبةطريقمن(20566)أحمد

.(280)مسلم(4)

طريقمن(365)والمعرفة،(906)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،(72)داودأبرأخرجه(5)

.(65)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.حماد

فى=المصنفطريقهومن،66/1والدارقطنى،23/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(6)
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الطهارةكتاب

التوفيق.وبالفه،(1)الثقاتفيهيخالف

...بدنهبسائرالكلبماسهمانجاسةباب

رطباأحدهماكانإذابدنهبسائرالحلبماسهمانجاسةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ165

أبووأخبرض!قال:.وهببناللهعبدحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوب

حرملةحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،النسوئأحمدبناللهعبدالقاسم

ابنعن،شهابابنعن،يولسأخبرض!،وهبابنأخبرنا،يحيىابن

لمجراللهرسولطأن،ميمونةحدثتنى:قالطعباسبناللهعبدأن،السباق

منذهيئتكاستنكرتلقد،اللهرسولطيا:ميمونةقالتواجما،يوماأصبح

أما،يلقنىفلمالفيلةيلقانىأنوعذنىكانجبريل"إن:جمواللهرسولطقالط.اليوم

فىوح3"ذلكعلىذلكيوتط!راللهرسولطفظل:قالطأخلفنى".ماوالله

فنضحماءبيدهأخذثم،فأخرجبهمرفأ،(2)انلفسطاطتحتكلبجرونفسه

أنوعدتنىكنت"قد:له!قالالسلامعليهجبريللقيهأمسىفلما،مكانه

به.الملكعبدطريقمن(904-902)الخلافيات=

أبو:وقيل.سليمانأبو:وقيلمحمد،أبو،العرزمىميسرةواسمهسليمانابىبنالملكعبدهو(1)

وسير،18/322الكمالوتهذيب،01/393بغدادتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الكوفى،اللهعبد

فىحبمابنقال.6/396التهذيبوتهذيب،2/656الاعتدالوميزان،107/6النبلاءأعلام

.أوهاملهصدوق:1/519التقريب

نحو:والفسطاط.السباعوسائرالكلبأولادمنالصغير:وفتحهاوضمهاالجيمبكسر؟الجرو(2)

بعضههنابهوالمراد:عياضالقاضىوقال.83/14النووىثرحمسلمصحيحينظرالخباء.

.318/6المعلمإكمال.البيتحجر
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243/1

...بدنهبسائرالكلبماسهمانجاسةبابالطهارةكتاب

فأصبح.صورةولاكل!فيهبيتاندخللاولكنا،أجل:قال."البارحةتلقانى

الحائطكلببقتليأمرإنهحتىالكلاببقتلفأمريومئذلمجماللهرسول

حرملةعن""الصحيحفىمسلمرواهالكبير)1(.الحائطكلبويترك،الصغير

نصربنبحربحديثالفهعبدأبوأخبرناوهكذا.(2)اذكهاو،11/22يحيىابن

حرملة.بحديثمقرونا

وأبو،(3)"الشيخ/"فوائدفىالحافظالفهعبدأبوبهأخبرناوقد-أ661

العباسأبوحدثنا:قالا،"وهبابنمسند"فىالمزكىإسحاقأبىابنزكريا

الأولىجمادىفىالخولاخ!سابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

أخبرخ!،القرشئمسلمبنوهببنالفهعبدحدثنا،ومائتينوستينلستسنة

:قالعباسابنعن،الفهعبيدعن،الرهرئشهالبابنعن،يزيدبنيوذس

فذكرواجما.يوماأصبحجميوالفهرسولأنلمجؤ،النبئزوجميمونةحذثتنى

الفهعبدأبىحديثوفى.(4)مكانهبهفنضحماءبيدهأخذثم:وفيهالحديث

الفه.عبدبنالفهعبيد:الحافظ

البرعبدوابن،283!4المعانىشرحفىوالطحاوى.بهحرملةطريقمن(5856)حبانابنأخرجه(1)

24/17والطبرانى.جبريلقولعلىمقتصراوعندهما،بهوهبابنطريقمن7/590التمهيدفى

.الكلاببقتلالأمرعلىمقتصزابهيون!طريقمن(31)

.(2105)مسلم(2)

."النسخا:م،سفى(3)

وصححه.بهيون!طريقمن(9456)حبانوابن.بهوهبابنطريقمن(5714)داودأبوأخرجه(4)

.(3503)داودأبىصحيحفىالألبانى
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...بدنهبسائرالكلبماسهمانجاسةبابةلطهارا!كتا

عنالسباقابنعنشهابابنعنيونسعنسعيدبنشبيبورواه

عبيدعنشهابابنعنكثيربنوسليمانحمزةأبىبنشعيبورواه.ميمونة

.(1)بمعناهميمونةعنعباسابنعنال!ئاقابن

عباسابنعنالفهعبدبنالفهعبيدعنشهابابنعنعقيلعنوروى

ميمونة:عن

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-أ167

سلامة،حدثنا،الأيلئعزيزبنمحمدحدثنا،مسلمبنمحمدبناللهعبد

نأ،أخبرهالفهعبدبناللهعبيدأن،مسلمبنمحمدأخبرض!،عقيلعن

!و.الفهرسول!أنأخبرته!جالنبىزوجميمونةأن،أخبرهعباسبناللهعبد

!التيلقانى".أنالسلامعليهجبريل"وعدنى:قالأنإلىالحديثوذكر

مكانهنضحثم!يماللهرسولفأخرجه،كلبجروبيتىفىوكان:ميمونة

.بالماء)2(

ما:نسخعلىدلالةالولوغأخبارمنقبلهالذىوفىهذاوفى

محمدبنمحمدالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ168

أحمدحدثنا،الصائغزيدبنعلىبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحسنابن

من(0481،32)23/431،17/24والطبرانىبه.شعيبطريقمن(4294)النسائىأخرجه(1)

.(3994)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.كثيربنسليمانطريق

ابنعلىتعليهقهفىالألبانىإسنادهوضعف.بهالأيلىعزيزبنمحمدعن(299)خزيمةابنأخرجه(2)

السابقة.بالطرقالحديثوصحح،خزيمة
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244/1

الكلبمنحالاأسوأالخنزيرأنعليالدليلبابالطهارةكتاب

حذثنى:شهابابنقالى:قالىيونسعن،أبىأخبرخ!،سعيدبنشبيبابن

عهدفىالمسجدفىأبيتكنت:قالىعمربنالفهعبدأن،الفهعبدبنحمزة

فىوتدبروتقبلتبولىالكلابوكانت،أعزبشاثافتىوكنتلمجداللهرسولى

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)كلذمنشيئايرشئونيكونوافلم،المسجد

.تبولى)2(:قولهيذكرولم،مختصرافذكره.شبيببنأحمدوقالى:فقالى

بولىعلىالزشنووجوببولها،نجاسةعلىالمسلمونأجمعوقد

وغسلالكلاببقتلأمرهقبلكانذلكفكأن!؟الكلبفكيف،الادمى

وجبعلمهفمن،عليهميخفىبولهامكانعلمكانأو،ولوغهمنالإناء

غسله.عليه

الحلبمنحالاأسوأالخنزيرأنعلىالدليل/باب

.نجسا)3(فسماهنضهوتعالىسبحانهالفهلأن:الشافعئقالى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوا-أخبرنا169

بنيحىحدثناقالا:ملحانوابنشريكبنعبيدحدثناالضفار،عبيد

الفضلأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الفيثحدثنابكير،

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمبنمحمد

يقولى:هريرةأباسمعاله،المسئببنسعيدعن،شهابابنعن،الليث

به.يونىطريقمن(030)خزيمةوابن،(382)داودأبوأخرجه(1)

.(471)البخارى(2)

رجسا.فسماهالخنزيروجلعزاللهنصبوقد:بلفظ3/11الشافعى(3)
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النجاساتسائرمنالغسلفيالسنةبابالطهارةكتاب

مريمابنينزلأنليوشكن،بيدهنفسى"والذىاظ،11/22:عيماللهرسول!قال!

!لحتىالمالويفيض،الجزيةويضعالخنزير،ويقتل،الصليبفيكسرمقسطا،حكما

رواه.الجزيةحديثهفىعبدانابنيذكرولم،قتيبةحديثلفظ.(1)"دحأيقبله

.(2)قتيبةعنجميعاومسلمالبخارى

الئجاساتسائرمنالغسلفىالشئةباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ170

بنمحمدحدثناقالا:سلمةبنوأحمدمحمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

نأ،المسيبابنعن،الزهرىعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافع

-إناظفىيدهيدخلفلاأحدكماستيقظ"إذا:ع!ي!اللهرسول!قال!:قال!هريرةباأ

51رو.(3)"يدهباتتأينيدرىلافإنه،مراتثلاثيغسملهاحتى-وضوئهفى:لا!قأو

.(4)رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

السوسى،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبووأخبرنا-أ171

حدثنا،عوفبنمحمدجعفرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،الزهرىعن،الأوزاعىحدثنا،الحجاجبنالقدوسعبدالمغيرةأبو

اللهرسول!قال!:يقول!كانأنههريرةأبىعن،سلمةوأبىالمسيببنسعيد

به.الليثطريقمن(09441)وأحمدبه.قتيبةعن(2233)الترمذىأخرجه(1)

.(551/242)ومسلم،(2222)البخارى(2)

به.الرزاقعبدطريقمن(0760،7815)احمدأخرجه(3)

.(.../278)مسلم(4)
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عليهاياتىواحدةغسلهابابةلطهارا!كتا

وأمزتين(اعليهايفرغ)احتىالإناءفىيدهيدخلفلاالليلمنأحدكمقام"إذا:ع!ج!

.(3)هريرةأبىعنهرمزابنقالهوكذلك.(2)((هديباتتأينيدرىلافإثهثلاثا،

عليها(4)يأتىواحدةغسلهاباب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-أ172

عيينة،بنسفيانحدثنا،نجدةبنالوهابعبدحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا

أسماءعن-امرأتهوهى-المنذربنتفاطمةعن،عروةبنهشامعن

:قال،الثوبيصيبالحيضةدمعنامرأةسألتهلمجيفهاللهرسولأن،جذتها

.(6)"هيفصفىثم،رشيهثمبالماءاقرصيهثم"حتيه

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ173

بنأيوبحدثنا،قدامةبنعلئحدثنا،الدورىالعباسحدثنا،يعقوب

الصلاةكانت:قالعمربنالفهعبدعن،عصمةبناللهعبدعنجابر،

مرار،سبعالبولمنالثوبوغسل،مرارسبعالجنابةمنوالغسل،خمسين

الجنابةمنوالغسل،خمساالصلاةجعلتحتىيسألعيمالفهرسوليزلفلم

د:"يغسلها".)1-ا(فى

صحيح.حسن:مذىالتروقال.بهالأوزاعىطريقمن(393)ماجهوابن،(42)مذىالترأخرجه(2)

.(314)ماجهابنصحيحفىالالبانىوصححه

.(203)فىتخريجهتقدم(3)

."يكتفى!:مفى(4)

.!جدته9:د،الأصلفى(5)

.(37)فىتخريجهتقدم(6)
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الطهارةكتاب

.(1)مئالبولمقالثوبوغسل،مرة/

الهرةلممؤرباب

الهرةسؤرباب

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا174

أنس.بنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصرينلحرحدثتا،يعقوب

بنزيدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،العبالص!أبووحدثناقمال:

عن،طلحةأبىبناللهعبدبنإلممحاقعن،أنسبنمالكحدثنا،الحباب

ابنتحتوكانت،مالكبنكعببن!كبشةعن،رفاعةبنعبيدينتحميدة

منهتشربهرةفجاءت،وضوءالهفسكبتعليهادخلقتادةأباأن،قتادةأبى

أنظرفرآنى:كبشةقالت.شربتحتىالاناءقتادةأبولها!مأصغىاو(23/11

لمجالهللهارسولإن:فقال.نعم:فقلت:لتقا؟أخىبنةاياتعجبينأ:فقال،ليهإ

51روهكذا.(4)"و)3(الطؤافاتعليكمالطؤافينمنإنهابنجسبى)2(،ليست"إنها:قمال

يقمفلمبروايتهالرواةبعضقضووقد،("الموطأ")فىأنسبنمالك

هذاعن-البخارىإسماعيلابنيعنىمحمدا-لتسأ:عيسىبوأقال.إسناده

.(864)فىتخريجهتقدء(1)

وكسرها.الجيمبفتحالأصلفىضبطت(2)

."أو":د،الأصلفى(3)

وهبأبنطريقمن(هـا4)خزيمةابنوأخرجه.وصححه،الثانىبالإسناد1/159،160الحاكم(4)

مذىوالتر،(75)داودوأبو،(22580)وأحمد.بهالحباببنزيدطريقمن(367)ماجهوابن.به

صحيح.حن:الترمذىوقال،مالكطريقمن(68،339)والنسالى،(92)

.22/1،23مالك(5)
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الهرةسؤربابالطهارةكتاب

روايةمنأصحوروايتهالحديثهذاأنسبنمالكجؤد:فقال،الحديث

:(1)
.عيره

مالك:روايةمنبقريبالمعلمحسينرواهوقدال!ثيخ:قال

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرناه-ا175

حدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أبىبناللهعبدبنإسحاقعن،المعلمالحسينحدثنا،الحارثبنخالد

فقربناقتادةأبوعلينادخل:قالتكعببنتخالتهاعن،يحيىائمعن،طلحة

فنظرت،بفضلهتوض!أثم،منهفشربالإناءإليهفأصغىالهزفدنا،اوضوءإليه

سمعتإنى:قال!نعم.:قلت؟تعجبينكأنك:فقال!إلئفالتفتإليه

الطوافينمن(2)نهإنما-أخرىكلمةأو-بنجسيى"ليس:يقول!لمججدالفهرسول!

بنتكبشةهىكعبوابنة،(4)حميدةهىيحىأثم.(3)"عليكموالطؤافات

كعب.

:إسحاقعنيحيىبنهفامرواهوكذلك

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-ا176

.بمعناهالترمذىقرلمن(92)عقبالترمذى(1)

."هى،:موفى)هوأ،:سفى(2)

أبىابنعللشرحفىكما-يعلىوأبو-9/272الظرافالنكتفىكما-راهويهبنإسحاقاخرجه(3)

.6/160العللفىالدارقطنىوذكره.المعلمحسينطريقمن-67/1الهادىعبدلابنحاتم

.159/35الكمالتهذيبينظر"عبيدة،.:دفى(4)
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الهرةسؤربابةلطهارا!كتا

بنهمامحدثنا،الحوضئحدثنا،غالببنمحمدحدثناالصفار،عبيد

حدثنا،يحيىبنهمامحدثنا،حجاجحدثنا،مسلمأبووحدثنا:قال.يحيى

فىحجاجقال-يحيىأمحذثتنى:قالطلحةأبىبنالفهعبدبنإسحاق

-:قالتقتادةأبىبنالفهعبدعندوكانتخالتهاعن-امرأتهيعنى:روايته

إليها،الاناءفأصغىالهرةبهفمرت،الوضؤفسألقتادةأبوعلئدخل

قال!أاللهرسولإن،أخىبنتيا:فقال،يصنعماأنكركأنىأنظرفجعلت

246/1حديثولمحى.(1)"والطوافاتالطوافينمنهىإنما/بنجسة،ليست"إنها:لنا

فدخل،قتادةأبىبناللهعبدتحتكانتأنها،حدثتهاخالتهاأن،الحوضى

فجعلتإليها،الاناءفأصغىالهرةبهفمرتبوضوء،فدعاعليهاقتادةأبو

مثله.الباقىثم.يصنعماتنكركأنهاإليهتنظر

عنقتادةأبىابنعنكثيرأبىبنيحيىعنيحيىبنهمامعنروىوقد

أبيه:

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرناه-أ177

بناللهعبدعن،كثيرأبىبنيحيىحدثنا،همامحدثنا،عفانحدثنا،تمتام

نإ:وقالإليهافأصغىهرةبهفمرتيتوضأكانأنه،أبيهعن،قتادةأبى

.(2)"بنجس"ليست:قالجمحراللهرسول

فىالبرعبدوابن،6/161العللفىوالدارقطنى،1/589.590العللفىحاتمأبىابنذكره(1)

.همامعن348/1التمهد

.(373)المعرفةفىالمصنف(2)
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الهرةسؤربابالطهارةكتاب

اخروجهمنوروى.(1)ريثكأبىبنيحيىعنالثقةعنالشافعئرواهوقد

:قتادةأبىابنعن

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرناه-ا178

الوهابعبدبناللهعبدحدثنا(ظ123/11،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أبىبنالفهعبدبنقتادةعن،الحخاجحدثنا،الواحدعبدحدثنا،الحجبئ

به،يتوضأثم،فيشربللهرالإناءيصغىقتادةأبوكان:قالأبيهعن،قتادة

.(2)يصنع!راللهرسولرأيتماإلاصنعتما:فقالذلكفىلهفقيل

أبوحدثنا،البصرئعثمانأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنااب179

خالد،عن،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمد

ثممنهفتشربالهزةإلىطهورهيقربقتادةأبارأيتلقد:قالعكرمةعن

مالك.روايةلصخةشاهدذلبنوكلبسؤرها)3(.يتوضأ

ما:شواهدهومن

أحمدبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا180

بنمحمدأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،ببخارىالقاضىموسىابن

الحجبئشيبةبنمسافعبنسليمانحدثنا،الزازئجعفرأبىبنالقهعبد

.(372)والمعرفة،(911)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،7/1الافعى(1)

انه:أبيهعنقتادةأبىبناللهعبدعنتتادةإعن:وفيهالحجاجطريقمن(22637)أحمدأخرجه(2)

موقوفا.قتادةأبىبناللهعبدعن163/6العللفىالدارقطنىوذكره.بنحوهاد...ءوضولهوضع

به.عكرمةطريقمن(346)وفى،بهخالدطريقمن(347)الرزاقعبدأخرجه(3)
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الهرةسؤربابالطهارةكتاب

عن،صفيةأمهعنيحذثشيبةبنتصفيةابنمنصورسمدت:قال!

جمحفأهلهى،بنجسليست"إنها:الهرةفىقالأ!يكاللهرسولأن،عائشة

.(1)"البيت

الخطيب،يحيىبنمحمدلنيحيىسعيدأبوأخبرناماومنها-أ181

حدثنا،موسىبنبشرحدثناكوثر،بنالحسنبنمحمدبحرأبوأخبرنا

عنالتقار،صالحبنداودأخبرك!،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،الحميدى

قائمةوعائشةبهافجاءت،هريسةصحفةمحائشةإلىأهدتلهامولاةأن،مهأ

فجاءت!نسووعائشةوعند،فوضعتهاضعيهاأنعائشةليهاإلمحأشارت،تصلى

:للنسوةقالتمحائشةانصرفتفلما-لقمة:قال!أو-أكلةمنها/فأكلتالهرة

أكلتها،ثمفأدارتهاعائشةفأخذتها،الهرةفمموضعيتقينفجعلنكلن.

والطوافاتالطوا!يقمنإنهابنج!ميى،ليست))إنها:قال!ي!لفهارسولإن:لتوقا

.بفضلها)2(يتوضأكي!اللهرسول!رأيتوقد."عليكم

247/1

كفاية.ذكرناوفيما،معناهفىعائشةعنأخرأوجهمنوروى

حدثنا،البربهارىبحرأبوأخبرنا،الخطيم!سعيدأبووأخبرنا-أ182

الربيع،بنالزكينأخبرنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشر

بنمحمدعنا!2/1الضعنثاءفىا!قسلىاوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/160الحاكم(1)

به.الرأزىجعانرأبىابنطريقمن1/69والدارقطى،(152)خزيمةوابن.بهأيوب

طريق،3-(3741والمعرفة،(913)ائخلافياتفىالمصنفطريقهومن-(761داودأبوأخرجه(2)

.لإةاضءهنأى،وانصرفت.(691داودأبىصحمحفىالألياكأوصححه.بهالدراوردى
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الهرةسؤربابالطهارةكتاب

سؤرعنسئلعلىبنالحسينأن،عميلةبنتصفئة:لهايقاللهعفةعن

.بأسا)1(بهيرفلمالهزة

محمدبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناهالذىفاوأ-ا831

أخبرنا:بكرأبووقال،حذثنى:الفهعبدأبوقال،الفقيهالحارثابن

زيادبنمحمدبنالقهعبدبكرأبوحدثنا،الحافظعمربنعلئأبوالحسن

أبوحدثناقالا:عنبسةبنالحسنبنوحفادقتيبةبنبكارحدثنا،الفقيه

قال:قالهريرةبىأعن،سيرينبنمحمدحدثنا،خالدبنقزةحدثنا،عاصم

الأولىمراتسبعيغسلأنفيهالكلبولغإذاالإناء"طهور:عيمالفهرسول

يشذ.قزة.(2)"مرتيناومرةوالهزة،بالتراب

إسحافبنمحمدورواه.(3)عاصمأبىعنمسلمبنعلئرواهوبمعناه

مثل"والهزة:عاصمأبىعن،قتيبةبنبكارعن،او،"خزيمة24/11ابن

أبىقولإدراجفىأخطأأنهإلا،ثقةمخلدبنكاخ!ضلاعاصموأبو.4دلك"

الكلب.فىالمرفوعالحديثفىالهزةفىهريرة

شافيا:بيانافبئنهقزةعنالجهضمئنصربنعلئرواهوقد

شيبةأبىوابن،(357)الرزاقعبدوأخرجه.(375)والمعرفة،(919)الخلافياتفىالمصنف(1)

به.الركينطريقمن(329)

.1/64،67،68والدارقطنى،1/160الحاكم(2)

به.علىطريقمن1/160الحاكمأخرجه(3)

به.خزيمةابنطريقمن1/160الحاكمأخرجه(4)
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الهرةسؤربابالطهارةكتاب

حدثناالمزض!،محمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ184

أبى،حدثنا،علىبننصرحدثنا،الدارمئسليمانبنالحسنمعشرأبو

كيههاللهرسول!عن،هريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن،خالدبنقرةحدثنا

أولاهنمراتسبعيفسلأنالكلبفيهولغإذاأحدكمإناء"طهور:قال

بننصرقال!مزتين.مغآوقالهأدرىلاالهرهريرةأبوذكرثم.(1)((بارتل،

أبىعنسيرينابنعنقرةعناخرموضعفىأبىكتابفىوجدته:على

موقوفا.الهزوفىمسندا،الكلبفىهريرة

:الهزةفىموقوفاقئعنإبراهيمبن!سلمورواه:الشيخقال

الفقيه،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ185

إسحاقابنبكرأبووحذثنا.قال:البر!عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا

المزنئ،محمدأبووحذثنا:.قمالأيوببنمحمدحدثنا،الفقيه

محمدحدثنا،قرةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:قالوا،خليفةأبوحدثنا

248/1آومريغسل:قال!الإناءفىيلغالهزفىهريرةأبى/عن،سيرينابن

.2مرتين

موقوفا:كذلكمحمدعنالسختياض!أيوبورواه

.1/161والحاكم،(922)الخلافياتفىالمصنف(1)

بن"أحمد:منبدلاالبرقى"محمدبنأحمدثنا،الفقيهصهلبن"أحمد:وفيه،1/161الحاكم(2)

ج-أخرجه.13/074البلاءأعلاملسيووينظر."البرتىعشىبنمحمدبناحمدحدثنا،الفقيهسلمان

.،بإبراهيمبنمسلمطريقمن68/1والدارقطنى،(216)الأوسطفىالمنذرابن
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الهرةسؤربابالطهارةكتاب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-أ186

بنمحمدوحذثنا:داودأبوقمالالمعتمر.حدثنامسذد،حدثناداود،أبو

هريرةأبىعنمحمد،عن،أيوبعنجميعا،زيدبنحفادحدثناعبيد،

.(1)ةزمغسلالهزولغإذا:قال

القصبئ،عمربنمحمدفيهوغلط.(2)بوئأعنمعمررواهوكذلك

:المرفوعالحديثفىمدرجاأيوبعنالوارثعبدعنفرواه

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحسنابنبكرأبوأخبرناه-أ187

وأبوبنيسابورإسحاقأبىابنزكريابوأوأخبرنا)ح(الأصمالعباسبوأحدثنا

بنأحمدالحسينأبوحدثناقالا:ببغدادالضقربنعلىبنطلحةالقاسم

محمدحدثنا،الدورىمحمدبنعباسحدثنا:قالاالأدمئيحيىبنعثمان

سيرين،بنمحمدعن،أيوبحدثنا،الوارثعبدحدثنا،القصبئعمرابن

فليغسلهأحدكمإناءفىالكلبولغإإذا:لمجوالفهرسولقال:قالهريرةبىأعن

.مزة((والسنور،بالترابأخراهنأوأولاهنمزاتسبع

هريرةأبىعنمحمدعنعونابنعنواقدبن(3)صفحأيضاورواه

أولى.الجماعةورواية،(4)الحديثفىمدرجامرفوعا

.(65)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(72)داودأبو(1)

عن-1/67والدارقطنى،(217)الأوسطفىالمنذرابنطريقهومن-(344)الرزاقعبدأخرجه(2)

وأهرقه.:وزاد.بهمعمر

.جعفر"9:مفى(3)

-،799/2الكاملفىعدىوابن،(140)ومنوخهالحديثناسخفىشاهينابنأخرجه(4)
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الطهارةكتاب

،حسانبنهشامورواه-أ188

وأمرةالإناءويغسليهراق:السنور

بكرألوحدثناعمر،بنعلئأخبرنا

.هشامحدثناجرير،بنوهبحدثنا

124/11سليمأبىبنليثوروى

.(2)مراتسبعغسلالإناءفىالسنور

(3)اير
لمحوله.من

الهرةسؤرباب

سؤرفىهريرةأبىعنمحمد،عن

،الحارثابنبكرأبوأخبرناهمرشين.

يحيى،بنمحمدحدثنا،النيسابورى

(1):ص
.فدكره

ولغإذا:هريرةأبىعنعطاءعنظأ

عطاءعنوغيرهجريجابنرواهوإنما

:هريرةأبىعنآخروجهمنوروى

الرحمنعبدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناه-أ189

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالسلمى

عن،جريجبناعن،أيوببنيحيىحدثنا،عفيربنسعيدأخبرنى،الصغانئ

(4)نمالإناءيغسل:قالأنههريرةأبىعن،صالحأبىعن،ديناربنعمرو

الجماعة.كروايةعدىابنوعند،بهواقدبنحفصطريقمن11/081بغدادتاريخفى-والخطيب

طريقهومن-(434)الرزاقعبدوأخرجهالهر"."سؤر:وعنده.موقوف:وقال1/67الدارقطنى(1)

به.هشامطريقمن-67/1الدارقطنى

والدارقطنىبه.ليثطريقمن-67/1،69الدارقطنىطريقهومن-(341)شيبةأبىابناخرجه(2)

،موقوفوهذا،بحافظلي!سليمأبىبنليث:وقال.بهليثعنعاصمبنعلىطريقمن68/1

عطاء.قولمنأنهأشبههذا،هريرةأبىعنيصحولا

شيبةابىابنواخرجه.بهجريجابنعن1/69الدارقطنىطريقهومن،(342)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.عطاءعنعلىبنالحسنطريقمن(344)

."ولوغ":م،سفىبعده(4)
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249/1

الهرةسؤربابالطهارةكتاب

بنروحعنوروىموقوفا.عفيرابنرواههكذا.(1)الكلبمنيغسلكماالهز

.بشىء)2(وليسمرفوعاعفيرابنعنالفرج

عن،نعيمبنخيرأخبرش!:قالأئوببنيحىعن:قيلوقد-ا190

الحارثئ،بكرأبوأخبرناهموقوفا.هريرةأبىعن،صالحابىعن،الزبيرأبى

،المغيرةبنعلأنحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثناعمر،بنعلئأخبرنا

.(3)فذكرهائوب.بنيحىحدثنا،مريمأبىابنحدثنا

فىفتياهفىعليهحخةهوما/لمجفالنبىعنهريرةأبىعنيروىوقد

قتادةأبىحديثمنتقذمبمامحجوجفهووإلا،ذلكصخإنالهزة

(4)ريص
خمف.النبىعنوعائشه

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناه-ا191

بنهاشمالنضرأبوحدثنامحمد،بنالعئاسحدثنا،يعقوببنمحمد

أبىعن،زرعةابوحذثنى:قالالمسئبابنيعنىعيسىحدثنا،القاسم

لايعنى،دارودونهم،الأنصارمنقومداريأتىغجييهالنبئكان:قالهريرة

وشرح،1/20المعانىشرحفىوالطحاوىبه.الصغانىطريقمن68/1الدارقطنىأخرجه(1)

به.عفيرابنطريقمن7/75،76المشكل

به.روحطريقمن68/1الدارقطنىأخرجه(2)

أحاديثهبعضفىأيوببنويحى،هريرةأبىعنيثبتولاموقوفهذا:وقال،1/68الدارقطنى(3)

ابىابنطريقمن7/76المشكلوشرح،1/20المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.اضطراب

به.مريم

.(1181-ا174)فىتقدم(4)
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والخنزيرالكلبسوىالحيواناتسائرسؤربابالطهارةكتاب

تأمح!ولافلاندارتأمح!،اللهرسوليا:فقالوا،عليهمذلكفشقيأتيها،

فقاللمشورا.!ارهمفىفإن:قالكلبا((.داركمفى"إن:!جوالنبئفقال!دارنا؟

.(1)((عبس"السنور:ع!ي!النبئ

ال!كرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-أ192

اللهعبدبنعئاسحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

عكرمة،عن،أبانابنيعنىالحكمحدثنا،عمربنحفصحدثنا،الترقفى

.(2)((البيتمماعمن"الهز:!ي!جملاللهرسولقال!:قال!هريرةأبىمم!

والخنزيرالحلبسوىالحيواناتسائرسؤرباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ193

إبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنااو(11/25،يعقوب

قال!:اللهعبدبنجابرعن،أبيهعن،الحصينبنداودعن،يحيىأبىابن

السباعأفضلتوبما"نعم:قالا!مر؟أفضلتبماأنتوضأ،اللهرسوليا:قيل

*2(3)
))

/االذهبىوقالمطولا.بههاشمعن(8342)أحمدوأخرجه.(921)الخلافياتفىالمصنف(1)

الباءبضمالأصلفى"سبعداوضبطت.(12"3)فىسيأتىماوانظرداود+أبوضعفهعيسى:253

وسكونها.

به.الحكمطريقمن(031)خزيمةوابن.بهعباسطريقمن2/794الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

.51والفرخهوحفص:253/1الذهبىقال

.6/1والشافعى،(186)والصغرى،(367)المعرفةفىالمصنف(3)
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والخنزيرالكلبسوىالحيواناتسائرسؤربابالطهارةكتاب

بنداودعن،ذئبأبىابنعنوأخبرنا:الشافعئؤالروايتناغيروفى

.(1)بمثلهالحصين

أحمدأبوأخبرنا،الضوفئمحمدبنأحمدسعدأبووأخبرنا-أ194

جعفربنبسطامحدثنا،الموصلئعلىبنإبراهيمأخبرنا،الحافظعدىابن

حصين،بنداودعن،يحيىأبىبنإبراهيمأخبرنا،الموصلئالمختارابن

أفضلتبماأنتوضأ:سئللمجمالفهرسولأن،الفهعبدبنجابرعن،أبيهعن

.الشباع)2("تل!ففأوبما"نعم:قالالحمر؟

يحيىأبى/بنوإبراهيم.(3)إبراهيمعنالرزاقعبدرواهوبمعناه

فيه،وطعنوابالحديثالعلمأهلأكثرضغفه،ثقتهفىمختلفالأسلمئ)4(

.الكذبعنيبغدهالشافعئوكان

حدثنا،الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،الضوفئسعدأبوأخبرنا

كان:يقولالشافعئسمعت:يقولالزبيعسمعت:قالزكريابنيحيى

روىأنعلىالشافعئحملفما:للزبيعقلتقدرثا.يحيىأبىبنإبراهيم

،يكذبأنمنإليهأحببعدمنإبراهيميخزلأن:يقولكان:قالعنه؟

به.الافعىعن(367)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

.2/804عدىلابنالكاملفىوالحديث"كلهاا.:دفىبعده(2)

.(926)الخلافياتفىالمصنفالدارقطنىطريقومن،1/62الدارقطنىطريقهومن،(252)الرزاوعد(3)

ملوالكا،1/501المجروحين:فىعليهالكلامينظر.الأسلمىيحىأبىبنمحمدبنإبراهيمهو(4)

فىحجرابنقال.أ58/1الاعتدالوميزان،2/184الكمالوتهذيب،219/1عدىلابن

.متروك:1/42التقريب
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الطهارةكتاب

.(1)الحديثفىثقةوكان

والخنزيرالكلبسوىالحيواناتسائرسؤرباب

حديثفيهافليسأحاديثهفىأنانظرتقد:عدىابنأحمدأبوقال

منقبلمنأو،عنهالراوىقبلمنالعهدةكانإذاالمنكريروىوإنما،منكر

.(2)هنعإبراهيميروى

الحصينبنداودعنالحديثهذاروايةفىتابعهوقدالثيئ:قال

كتابفىذكرناهوقدالأشهلئ،حبيبةأبىبنإسماعيلبنإبراهيم

.(3)""المعرفة

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ195

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا،الحافظ

الحصين،بنداودعن،حبيبةأبىابنعن،سالبمبنسعيدأخبرنا،الشافعئ

الحمر؟أفضلتبماأنتوضا،اللهرسوليا:قيل:قالجابرعن،أبيهعن

.الشباع(()4(أففملت"!بما:فقال

بنالعزيزعبدبنعمرنصروأبوال!لمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-أ961

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنانجيد،ابنعميروأبوأخبرنا:قالاقتادةبنعمر

.1/221عدىوابن،(24)المعرفةفىالمصنف(1)

.226/1عدىلابنالكامل(2)

.(369)المعرفة(3)

،1/62والدارقطنى،68،69صالافعىعلىأخطامنخطأوبيان،(369)المعرفةفىالمصنف(4)

الحديث.فىبقوىلي!حبيبةأبىابن:الدارقطنىوقال.6/افعىوان
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251/1

...غيرهعنالكلببهايتفرقالتىالأخبارذكربابالطهارةكتاب

بنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيم

بنعمرأن،حاطببنالرحمنعبدبنيحىعن،التيمىالحارثبنإبراهيم

عمروفقال،حوضاوردواحتىالعاصبنعمروفيهمركبفىخرجالخطاب

ال!باع؟حوضكتردهل،الحوضصاحبيا:الحوضلصاحبالعاصابن

السباععلىنردفإنا،تخبرنالاالحوضصاحبيا:الخطاببنعمرفقال

.اعليناوترد

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا197

منصورابنيعنىمعفىأخبرنا،طالبأبىبنيحىحدثناالضفار،محمد

بسؤريرىلاكانأنه،الحسنعنيونس!،عنخالا،واخبرك!:قال/

.بأشا)2(والبغلالحمار

الحلببهايتفزقالتىالأخبارذحرباب

الاختصارطريقعلىغيرهعن

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-ا198

،الرمافىئمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

هريرةأباأن،سلمةأبىعن،الرهرئعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا

زرعأوصيدأوماشيةكلبإلاكلباائخذ)مناظ،11/25:جم!الفهرسولقال:قال

.(250)الرزاقعبدطريقهومن،23/1،24مالك(1)

.(368-365)الرزاقعبدمصنفينظر(2)
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...غيرهعنالكلببهايتفرقالتىالأخبارذكربابالطهارةكتاب

،هريرةبىأقولعمرلابنفذكر:الزهرئقال.((قيراطيوبمكلأجرهمنانمثص

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)عرزصاحبكان،هريرةأباالفهيرحم:فقال

أبىبنيحيىحديثمنالبخارئوأخرجه،الرزاقعبدعنحميدبنعبدعن

.(2)سلمةأبىعنكثير

"قيراطان"::الحديثفىوقالهريرةأبىعنالمسيببنسعيدورواه

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-أ199

نصر،بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:المزكى

:قالشهابابنعن،يونسأخبرش!:قالوهببنعبدالفهحدثنا

أمن:قاللمجقهاللهرسولأن،هريرةأبىعن،المسئببنسعيدحدثنى

فىقيراطانأجرهمنينقصف!ئهأرفيول!ماشيةول!صيدبكلبليسكلبااقتنى

(3)"و

عنيحيىبنوحرملةالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلئمرواه."يوبم

(4)

وهب.بن

كلبفيه!ظلماولإلا.("قيراطان"):لمجقهالنبىعنعمرابنقالهوكذا

زهيرأبىبنوسفيانهريرةأبوحفظهوقد،عنهالزواياتأكثرفىالأرض

،(4901)والترمذى،(2844)داودوأبو،(7621)أحمدطريقهومن،(19612)الرزاقعبد(1)

.(11361)كثيرأبىبنيحىعنطرقمنتخريجهوصياتى.(0430)والنسائى

.(2322)والبخارى،(5751/58)مسلم(2)

به.وهبابنطريقمن(1430)النسائىوأخرجه.(3549)المعرفةفىالمصنف(3)

.(1575/57)مسلم(4)

،(11126،11127)فىتخريجهصيأتى(5)
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الطهارةكتاب

الشنائئ)1(

."قيراط"

...غيرهعنالكلببهايتفرقالتىالأخبارذكرباب

:وقالالضيديحفظلمزهيرأبىبنسفيانأنإلا،لمجيه!)2(النبىعن

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ200

عن،التياحبىأعن،شعبةعن،يحيىحدثنا،مسذدحدثنا،المثنىبوأأخبرنا

ثمالكلاببقتللمجعالفهرسولأمر:قالمغفلابنعن،الفهعبدبنمطرف

ولغ"إذا:وقالالغنموكلبالضيدكلبفىفرخصولها؟".(3)مهل"ما:قال

فىمسلئمرواه.(4)"بالترابالتامنةوعفروه،مرابئسبعفاغسلوهالإناءفىالكلب

(5)

سعيد.بنيحيىعنحاتمبنمحمدعن"الصحيح"

أخبرنا،عيسىبنعلئأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ201

عن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الأعينمحمدبنموسى

نأ،الأنصارىمسعودأبىعن،الرحمنعبدابنبكرأبىعن،شهابابن

رواه.(6)الكاهنوحلوانالبغىومهرالكلبثمنعننهىجمي!الفهرسول

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

.11/145الكمالتهذيبوينظرأالثوئى".:موفى،(،الثانى:سفى

.(11137)فىتخريجهسيأتى

."لكم!:سفى

الكلب.ولوغذكرعلىمقتصزابهمسددعن193/1الحديثغريبفىالحربىإبراهيمأخرجه

.(1641)شعبةعناخرطريقمنوتقدم.بهيحصعن-(74)داودأبروعنه-(16792)وأحمد

.(.../280)مسلم

.(ول)ح14/194العربلسانينظر.كهانتهعلىلهويجعلالكاهنيحطاهما:الحلوان

من(00717)أحمدوأخرجه.3/11،7/122الثافعىطريقهومن،2/656مالكعندوالحديث

به.شهابابنطريق
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...غيرهعنالكلببهايتفرقالتىالأخبارذكربابالطهارةكتاب

عنمسلمورواه،مالكعن،يوسفبناللهعبدعن""الصمحيحفىالبخارى

(1)

يحيى.بنيحيى

أحبرناإملاء،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-أ202

سفيانعن،هاشملناللهعبدحدثنا،الشرقئالحسنبنمحمدبنالفهعبد

أبىعن،عباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرىعن،عيينةابن

51رو.(2)"صورةولاكلبفيهبيتاالملائكةتدخل"لا:قال!النبئأن،طلحة

بنيحيىعنمسلمورواه،المدينىبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(3)عيينةابنعنكلهم،وغيرهيحعى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ032

الفهعبدأبووأخبوناالنضر.أبوحدثنا،الدورىالعباسحدثنا،يعقوب

بناو(26/11الحارثحدثنا،القاضىالحسينبنانلهعبدأخبرنا،الحافظ

ابنيعنىعيسىحدثنا،القاسمبنهاشمالنضرأبوحدثنا،أسامةأبى

!4!ارسولىن:قالهريرةأبىعن،زرعةأبوحدثنى:قالالمسئب

يا:فقالواعليهمذلكفشق،يأتيهالادارودونهمالأنصارمنقومداريأع!

داركمفى"إن/:صتيالنبئفقالدارنا؟تأمح!ولافلاندارتأمح!،اللهرسول

.(5671/39)ومسلم،(2372)البخارى(1)

أحمدوأخرجه.(3550)والمعرفة،367صوالآداب،(2593)الصغرىفىالمصنف(2)

بهءسفيانطريقمن(3649)ماجهوابن،(4293،5362)والنسائى،(16353)

.(6012/83)ومسلم،(2332)البخارى(3)

-253-

252/1



لحمهيؤكلماسؤرفىوردالذىالخبرذكربابالطهارةكتاب

.(1)"مبد"الشنور:ع!ي!النبئفقالسنورا.دارهمفىفإن:قالكلبا".

عيسى:الحافظعدىابنأحمدأبوقال:قالالمالينئسعدأبوأخبرنا

.(2)يرويهفيماصالحالمسيبابن

الحافظ:عمربنعلئقال:قالالفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا

.(3)الحديثصالحالمستببنعيسى

لحمهيؤحلماسؤرفىوردالذىالخبرذحرباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا452

بناللهعبدحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قالالبراءعن،الجهمأبىعن،مطزفعنسؤار،بنمصعبحدثنا،رجاء

.(4)((هرؤسببأسدلالحمهايهل)ما:ع!يرالفهرسولقال

هووإنما،اسمهفقلبسؤار(.بن)مصعبرجاءبنالفهعبديسفيهكذا

ابنبكرأبوبهأخبرنا.()متروكمصعببنوسؤار.مصعببنسؤار

داود:أبوقال:الذهبىوقال.قطيجرحولمصدوقوعشى،صحيح:وتال،183/1الحاكم(1)

.(1911)فىتخريجهوتقدم.بالقرىليس:حاتمأبووتال.ضعيف

.5/1892عدىلابنالكامل(2)

.63/1الدارقطنى(3)

به.رجاءبناللهعبدطريقمن128/1الدارقطنىأخرجه(4)

الكامل:فىعليهالكلامينظر.المؤذنالأعمىاللهعبدأبو،الكوفىالهمدانىمصعببنصوارهو(5)

،2/246الاعتدالوميزان،2/31الجرزىلابنوالتروكينوالضعفاء،3/1292عدىلابن

.416/1الضعفاءفىوالمغنى
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القليلالماءفىماتإذاسائلةلهنفسلامابابالطهارةكتاب

.(1)الحافظالدارقطنىالحسنأبىعنالفقيهالحارث

51فرو"متنه!عليهاختلفمصعبابنسؤارضعفومع:الشيخقال

بأس"لا:بإسنادهعنهبكيبرأبىبنيحيىورواه،هكذاعنهرجاءبنالفهعبد

مطرفعنالعلاءبنيحيىعنالحصينبنعمروورواه.(2)"لحمهأكلماببول

بنوعمرو.(3)البولفىمرفوعاالفهعبدبنجابرعندثاربنمحاربعن

ذلك.منشىءيصحولا،ضعيفان(العلاء)بنويحيى(4)الحصين

القليلالماءفىماتإذا(6)سائلةلهنفسلاماباب

فيه"بموتهالماءينجسفلاماءفىماتسائلةلهنفسلاماوكل7

.(7ذلكفىالحخةلاجماع

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ552

حدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

.128/1الدارقطنى(1)

به.يجىطريقمن128/1الدارقطنىأخرجه(2)

به.عمروطريقمنروض(-138)وتمام،1/128والدارقطنى،7/2657عدىابنأخرجه(3)

،229/6والعديلالجرح:فىعليهالكلامينظرالبمرى.عمانأبو،العقيلىالحصينبنعمروهو(4)

.متروك:68/2التقريبفىحجرابنقال.21/587الكمالوتهذيب،1798/5عدىلابنوالكامل

،297/8الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالرازى.سلمةأبو،البجلىالعلاءبنيجىهو(5)

الاعتدالوميزان،31/484الكمالوتهذيب،3/151والمجروحين،9/179والتعديلوالجرح

بالوضع.رمى:2/355التقريبفىحجرابنقال.397/4

.236صالمنيرالمصباح.يجرىلهدملا:أى.سائلةلهنفسلا:قولهمومنه،الدم:النفس(6)

.س:فىليى(7-7)
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القليلالماءفىماتإذاسائلةلهنفسلامابابالطهارةكتاب

بنعبيدأن،مسلمبنعتبةحذثنى،بلالبنسليمانحدثنا،وهببنالفهعبد

فىالذبمابسقط"إذا:لمججالفهرسولقال:يقولهريرةباأسمعائهأخبرهحنين

.(1)"ءافشالاخروفىداءجناحيهأحدفىن!ف،ل!مزعهثمكفهفليكمشهأحدكمشراب

.(2)بلالبنسليمانعنمخلدبنخالدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

ابنالحسينوأبوبرهانبنعمربنالحسينالفهعبدأبوأخبرنا-أ652

الحسنحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلحدثنا:قالاببغدادالقطانالفضل

أبىبنسعيدعن،عجلانبنمحمدعن،المفمئ!لبنبشرحدثنا،عرفةابن

وقع"إذا:لمجي!القهرسولقال:قالاظ،26/11هريرةابىعن،المقبرئسعيد

بالجناحيكىوإنهشفاء،الآخروفىداءجناحيهأحدفىن!ف،احدكماناءفىالذباب

عجلانبناعنعلىبن(4)ر!ورواه.(3)((ل!مزعهثمكئهفيضشهالداء،فيهالذى

.()بنحوههريرةأبىعنصالحابىعنالقعقاععن

إبراهيمحدثنا،القطانبكرأبوحدثنا،الفقيهطاهرابوأخبرنا/-ا253/1572

خالدبنسعيدعن،ذئبأبىابنحدثنا،بكيربنيحىحدثنا،الحارثابن

،(6)وكتلةزبداإلئفقذمبمنىالرحمنعبدبنسلمةاباأتيت:قالالقارظى

(1

(2

(3

(4

الدارمىوأخرجه،(5627)الئعبوفى،بهالحاكمعن(326،327)الادابفىالمصنف(

به.بلالبنسيمانطريقمن(2081)

.(0332)البخارى(

،(501)خزيمةوابن-(4384)اوددأبووعنه-(1417)أحمدوأخرجه.(377)المحرفةفىالمصنف(

.(3255)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.بثرطريقمن(1246،0525)حبانوابن

)عمروا.:م،سفى(

به.عجلانابنطريقمن(8485)أحمدأخرجه(

.(لكت)11/582الحربلسانالتر.كنيزمنقطحةوهىالخبزةمناعظم:الكتهلة(
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القليلالماءفىماتإذاسائلةلهنفسلامابابالطهارةكتاب

:فقال؟تصنعماخاليا:فقلت.بخنصرهيمقلهفجعلالربدفىذبابفوقع

الالعامفىالذبمابوقع"إذا:!اللمجي!الفهرسولأنالخدرئسعيدأبوأخبرك!

ويقدمالشفاءيوخروإنهشفاء،الاخروفىدفاجناحيهأحدفىن!ففامقلوه)1(،

.الشئم")2(

بشرعن،الربيدئسعيدأبىبنسعيدعن،الوليدبنبقيةوروى-أ802

سلمانعن،المسئببنسعيدعن،جدعانبنزيدبنعلىعن،منصورابن

مدلهاليسدابةفيهوقعتوشرابطعامكل،سلمان"يا:لمجي!النبئقال:قال

بناأحص!بوأدابرأ،سعدبوأأخبرناه."ووضوءهوشربههل!عاالحلالفهو،فماتت

بقئة.حدئنا،عثمال!بنيحيىحدتطدإود،أبىابنحدثعا،الحافط!عدى

(3)ص.
.فدكوه

ليستعامتهاالزبيدىسعيايرويهاالتىالأحاديثأحمد:أبوقال

..-(4)
بمحموطبما.

لم:قالالحافظعمربنعلئحدثنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا

ضعيف.وهوالربيدئسعيدعنبقثةغيريروه

.(لق)مالمنيروالمصباح،2/214،215عبيدلأبىالحديثغريبينظراغمسوه.:امقلوه(1)

يعلىوأبو،(3504)ماجهوابن،(4273)النسائىوأخرجه،بتمامه(11643)أحمدأخرجه(2)

به.ذئبأبىابنطريقمنجميعهم؟فقطالمرفوعبذكر-(1247)حبانابنطريقه!ومن-(986)

.(3974)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه

به.يحىطريقمن37/1الدارقطنىوأخرجه.3/1241،1242عدىلابنالكامل(3)

.3/1242عدىلابنالكامل(4)

الحمصى.-الثامىعثمانأبوالزبيدىالجبارعبدبنسعيدهوالزبيدىوسعيد.37/1الدارقطنى(5)
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الجرادةأوالماءفييموتالحوتبابالطهارةكتاب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-ا209

محمدحدثنا،الوليدبنمحمدحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

نفسيكل:يقولكانالهإبراهيمعن،مغيرةعن،شعبةحدثناجعفر،ابن

والجرادوالعقربالخنفساءفىرخصولكنمنها،يتوضألاسائله

ذكرقدأظنه:شعبةقالبه.بأسفلاالزكاء)2(فىوقعنإذاوالجدجد)1(

.(3)الوزغة

(4)وعكرمةوعطاءالبصرئالحسنعنمعناهورؤيناال!ثيخ:قال

(الجرادأو)الماءفىيموتالحوتباب

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمد(6)الحسينأبوأخبرنا-ا210

أبوحدثنا،ال!قاكابنأحمدبنعثمانعمروأبوأخبرناببغداد،القطان

سنككم:لهوقلتومائتينعشرةيستسنةحنبلبنأحمدحذثنى،قلابة

(1

(3

(5

(6

الكمالوتهذيب،43/4والتعديلوالجرح،495/3البهيرالتاريخ:فىعل!الكلام-ينظر

ضعيف.:299/1التقريبفىحجرابنقال.147/2الاعتدالوميزان،522/10

،4/494عبيدلأبىالحديثغريبالجراد.منشبهفيهاالصيففىبالليلتصزدويبة:الجدجد(

.)جدد(المحيطوالقاموس،3/662قتيبةلابنالحديثوغريب

.5/204الحينوينظر.2/261النهاية.ركوةمفردهاالمدفيهلربجلدمنصغيرةأوان:الركاء(

مغيرةطريقمن(657)شيبةأبىوابن،(190)الطهورفىعبيدأبووأخرجه.33/1الدارقطنى(

بنحوه.

.1/282المنذرلابنوالأوصط،(658)شيةأبىابنومصنف،(188،189)عبيدلأبىالطهورينظر(

.،والجراد":م،سفى(ه-

.""الحسن:م،د،سفى(
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الجرادأوالماءفىيموتالحوتبابالطهارةكتاب

254/1حدثنا:قال/-وخمسونن!صخأووخمسونأربغ:قالالفه؟عبدأبايا

يعنىمقسمابرعن،حازمبنإسحاقحذثنىالرناد،أبىابنالقاسمأبو

البحر،ماءعنجمجالفهرسولسئل:قالالفهعبدبنجابرعن،الفهعبيد

.ميتئه!)1(الحلماؤهالالهورأهو:فقال

محمدبنعلئالحسنوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا211

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرناقالوا:اخرينفىال!بعى)2(

بنزيدعن،بلالبنسليمانحدثنا،وهبابنحدثنا،سليمانبنالزبيع

الجراد؟ودمانميتتانلناأحفت:قالائهعمربنالفهعبدعن،أسلم

المسند.معنىفىوهوصحيخإسنادوهذا.(3)والطحالوالكبد،والحيتان

أبيهم:عنزيدأولادرفعهوقد

وأبوالمستملى)4(أحمدبناو،27/11كاملجحفرأبوأخبرناه-ا212

أتوببنإسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرناقالا:قتادةابننص

وقال(ء4421)حبانوابن،(121)خزيمةوابن،(388)ماجهابنطريقهومن،(12551)أحمد(1)

.(18997)فىوميأتى.صحيححسن:(311)ماجهابنصحيحفىالألبانى

به.وهبابنعن388/1،1503/4عدىابنوذكره.(3894)الصغرىفىالمصنف(2)

والأنساب،(122)القفقةالأنسابجعفر.بنمحمدبنمحمدبنعلىوهوإالسبيحى،.:مفى(3)

.(1289)السياقمنوالمنتخب،3/216للسمعانى

الغافر:عبدقال،المستملىالحافظالعزائمىجعفرأبوجعفربنأحمدبنمحمدبنأحمدبنكامل(4)

كثيرالثيوخكثيروكان،مدةالمشايخعلىامشملى،ةالقرلحسنالروايةفىبارع،حافظمثهور

،(4521)السياقمنالمنتخبينظرظنا.الأربممانةبعدتوفى.الروايةصحيحثقةوكان،السماع

.228ص(!042-!104)سنةووفياتحوادثالإصلاموتاريخ
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الجرادةأوالماءفييموتالحوتبابالطهارةكتاب

أويس،أبىابنحدثناال!زئ)2(،زيادبنعلىبنالحسنحدثناالضبغئ)1(،

اللهعبدعن،أبيهمعن،أسلمبنزيدبنوالقهوعبدمةوأساالرحمنعبدحدئنا

فالجرادالميتتانفأما؟ودمانميتتانلنا"أحلت:قالجمع!الفهرسولأن،عمربنا

ضعفاءكلهمهؤلاءزيدأولادوالكبد")3(.فالالحالالدمانوأفا،والحوت

المدينى)6(بنوعلئ()حنبلبنأحمدوكان،4معينبنيحيىجرحهم

.الأولهوالحديثهذامنالضحيحأنإلا،(7)ديزبنالفهعبديوثقان

(3

(4

(5

(6

(7

.15/489النبلاءأعلاموسير،3/521الأنسابوينظرالضبهعىإ.9:د،سفى

.733/2المنتبهتبصيروينظر)البسرى".:م،سفى

طريقمن(3218،4331)ماجهوابن،(5723)أحمدوأخرجه.(3893)الصغرىفىالمصنف

به.زيدبنالرحمنعبد

فىزكرياأبىكلامومن،(664،904)157/3،197الدورىبروايةمعينابنتاريخينظر

.(48)4.صالرجال

.(635،1795،0231،4052)1/344،2/135،473،3/271الرجالومعرفةالعللينظر

فىليى:عنه4/2015،1581عدىلابنالكاملوفى،(719)عقبالترمذىسننفىقولهينظر

ئقة.أسلمبنزيدولد

،2/57والمجروحين،5/284الكبيرالتاريخ:فىأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعلىالكلامينظر

ابنقال.177/6التهذيبوتهذيب،17/14الكمالوتهذيب،3/1581عدىلابنوالكامل

ضعيف.:1/480المريبفىحجر

والكامل،1/12العقيلىوضعفاء،1/179المجروحين:فىأسلمبنزيدبنأصامةعلىوالكلام

فىحجرابنقال.174/1الاعتدالويزان،334/2الكمالوتهذيب،386/1عدىلابن

حفظه.قبلمنضعيف:52/1المريب

،59/5والتعديلوالجرح،5/94الكبيرالتاريخ:فىأسلمبنزيدبناللهعبدعلىوالكلام

فىحجرابنقال.5/222التهذيبوتهذيب،14/535الكمالوتهذيب،2/01والمجروحين

لين.فيه،صدوق:417/1المريب
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كانموضعأىمقالإنسانعرقطهارةبابالطهارةك!اب

كانموضع!امنالإنسانعرقطهاوةبافي

تعالى،اللهرحمهفوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأ-أخبرلا213

حدثناداود،أبوأخبرنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا

عن،طلحةأبىبناللهعبدبنإسحاقحدثنا،سلمةألىبنالعزيزعبد

فراشهاعلىوينامسليمأمبيتيدخل!ح!اللهرسولكان:قالأنس

على!الفهرسولهذاهولها:فقيليومافأييت)1(:قال،ثئموليست

فأخذتالحر،فىوذلكشديداعرقاعرقوقدإليهفانتهت.فراشك

فاستيقظ،القارورةفىفتجعلهالعرقذلكمنتأخذفجعلتقارورة

فىنجعلهاللهرسوليابركضك:فقالت."؟"ماتصنعين:فقاللمجمالفهرسول

حمدعن"ا!ح!ح"فى!س!رواه.(2)((تبصأ":لمجماللهرسولفقالطيبنا.

511/255ورو/.(3)بمعناهالماجشونبنالعزيزعبدعنالمثنىبنحجينعنرافعابن

عننسأعنبةقلابوأورواه.(4)مالكبننسأعنسيرينبننسوأالبناك!ثابت

.()سليمأم

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-أ412

."فأتت9:موفى،الأصلفىضبطتكذا(1)

به.العزيزعبدطريقمن(13310،13366)أحمدوأخرجه.(2191)الطيالسى(2)

به.العزيزعبدطريقمن(2331/84)مسلم(3)

خزيمةوابن،(00021)واحمد.بهثابتطريقمن(1233/83)ومسلم،(23961)أحمدأخرجه(4)

به.أنسطريقمن(281)

به.قلابةأبىطريقمن(2332)ومسلم،(27117)أحمدأخرجه(5)
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ومخاطهالانسانبصاقبابالطهارةكتاب

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

كانعمربنالفهعبدأن،نافععنيحذثعمربنالفهعبدسمعت:قالوهب

.(1)وضوءهذلكينقضولاإبطيهعلىيديهفيمرالحزفىيتوضأ

ومخاطهالإنسانبصاقباب

بنأحمدحدئنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا512

حدئنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(قبيصةحدثنا،ال!لمئيوسف

بنزكرياأخبرناجابر،بنالفضلبنمحمدحذئنىالضفار،عبيدبنأحمد

أنسعن،حميدعن،سفيانحدئنا:قالا،الفريابىحدئنا،الزاسبىالحكم

حديثلفظ.ةال!ئصلافىوهويعنى،ئوبهفىجمي!الفهرسولبزق:قال

البخارئرواه.ئوبهفىبزقجمييهالفهرسولأن،قبيصةحديثوفى،الفريابى

.الفريابى)2(عن""الصحيحفى

حدئنا،المحفدابادئطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-ا612

الطويل،حمياحدئنا،هارونبنيزيدحدئنا،ال!عدئالفهعبدبنإبراهيم

فحكهاالمسجدقبلةفىنخامةرأىلمجييهالفهرسولأن،مالكبنأنسعن

رئهيناجىفإنماصلىإذاالعبدأإن:و!العليهذلكشذةوجههفىورئى،بيده

يفعلأو،قدميهتحتأويسارهعنفليبصقأحدكمبصقف!ذا،القبلةوبينبينهفيما

به.العمرىعمربناللهعبدطريقمن(609)شةأبىوابن،(407)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(142)البخارى(2)
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ولعابهاالدوابعرقطهارةبابالطهارةكتاب

.حميذ)1(وأرانا:يزيدقال.ببعضبعضهودلكثوبهفىبزقثمهكذاإ.

حدثنا،يعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ172

،عوفأخبرناعطاء،بنالوهابعبدحدثناأظ،27/11،طالبأبىبنيحيى

فذكرع!ي!.النبىمعسفرفىكنا:قالحصينبنعمرانعنرجاء،أبىعن

منفيهفأفرغبإناءلمجي!اللهرسولفدعا:قالالمشركةمزادتىفىالحديث

المزادتينأفواهفىوأعادهالماءفىفمضمض،السطيحتينأوالمزادتينأفواه

"اشربوا:للناسقالثمالعزا!ر،وأطلقأفواههماأوكأثم،السطيحتينأو

(3)لى
.عوفحديثمن"الصحيحين؟أفىخوجواستقوا(()2(.

،السماكابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ218

أبى(4)نبإسماعيلعن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا

.(سواكه)بفضليتوضشونأهلهيأمركانأنه،جريرعن،قيسعنخالد،

ولعابهاالدوابمحرقطهارةباب

زكرياوأبوعبدانبنمحمدبنمحمدبنسعيدعثمانأبوأخبرنا-أ912

يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالايحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيى

.(3638)فىسيأتىماويتظر.بههارونبنيزيدعن(4361)والدارمى،(13066)أحمدأخرجه(1)

.(0591)فىيتمامهالحديثتقدم(2)

.(682)ومسلم،(344،348)البخارى(3)

.""عن:مفى(4)

به.خالدأبىبنإسماعيلطريقمن1/39،04والدارقطنى،(1826)شيبةأبىابناخرجه(5)
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ولعابهاالدوابعرقطهارةبابالطهارةكتاب

)ح(نعيمأبوحدثنا،الهلاصكعيسىابىبنالحسنبنعلئحدثنا،الحافظ

ببغداد،الايادئ)1(يعقوببنعلىبنمحمدبنعلئالقاسمأبووأخبرنا

نعيم،أبوحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،الشافعئبكرابوحدثنا

خرج:قالسمرةبنجابرعن،حرببنسماكعن،مغولبنمالكحدثنا

2معرورىبفرسأت!رجعفلفا،الذحداحأبىجنازةفىجمي!الفهرسول

وغيرهيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)هعمومشينافركبه

.(4)مالكعنوكيععن

،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ220

العزبكأ،عبدبنسعيدحدثنا،أبىأخبرنى،مزيدبنالوليدبنالعباسأخبرنا

وإنى:قالالحجفىذكرهاقصهفىعمرابنعن،3وغيرأسلمبنزيدعن

.()بالحجيلئىأسمعهلعابها،يمسيىلمجماللهرسولناقةتحتكنت

(1

(2

(3

(4

(5

ثقةكان:الخطيبقال،المالكىالبغدادىالإيادىالقاسمأبويعقوببنعلىبنمحمدبنعلى

ينظر.(!414)سنةتوفى.صالحفقيهثقةمحروتثيخ:السممانيوقال.مالكمذهبعلىيمقه

ها024-كل104)سنةووفياتحوادثالاسلاموتاريخ،1/233والأنساب،21/97بغدادتاريخ

.35هص

مشارق.محرورىفهوعرياركبهإذاالفرساعرورىو،غيرهولاعليهصرجلاالذى:المعرورالفرس

.3/522يةوالها،2/78لأنوارا

به.مغولبنمالكطريقمن(20976)وأحمدبه.نعيمأبىطريقمن(2025)النسائىأخرجه

.(6933)فىوسيأتى

.(965/89)مسلم

.(0890)فىوسيأتى.بهالعزيزعبدبنسعيدطريقمن(274)الثاميينمسندفىالطرانىأخرجه
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ولعابهاالدوابعرقطهارةبابالطهارةكتاب

256/1بنعمربنمحمدبكرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبو/أخبرنا-ا221

جميل،بنالهيثمحدثناالوليد،بنأحمدبنمحمدحدثناالراهد،حفص

بنالرحمنعبدعن،حوشببنشهرعن،قتادةعن،سلمةبنحفادحدثنا

وهىلمج!الفهرسولناقةبزمامآخذاكنت:قالخارجةبنعمروعن،غنم

الحديث.وذكر.(2)ئفتكبينيسيلولعابها،بجرتهاتقصع

)بجرانها!.:صفى(1)

بعضوضمالمضغشدةالجرةقصعوإنما،تهمهأوتقتلهحتىالشىءعلىالشىءضمك:والقصع

بعدأكراشهانىتردهثملتمضغهأجوافهامنفتخرجهالابلتجترهما:والجرةبعض.علىالأسنان

وتهذيب،1/420الفائقوينظر،3/21عبيدلأبىالحديثغريب.تجترهأنبعد:أى،الجرة

.(رر)ج1/402المحيطوالقاموص،1/42اللغة

من(66612)فىوسيأتى.بهسلمةبنحمادطريقمن(17666،82018،83018)أحمدأخرجه(2)

.قتادةعنسعيدطريق
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فيهتحدثبالنجاسةينجسالقليلالماءبابالطهارةكتاب

ينجسلاوالذىينجسالذىالماءأبوابجماع

فيهتحدثبالنجاسةينجسالقليلالماءباب

القطيعئ،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا222

بكروابنالرزاقعبدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثا

له،والففظإبراهيمابنالفضلأبووأخبرنا:قال)ح(جريجابنحدثنا:قالا

ابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

أباسمعأنه،أخبرهزيدبنالرحمنعبدمولىثابتاأن،زيادأخبرك!،جريج

استيقظثمنائفاأحدكمكانإإذا:ع!ي!الفهرسولقال:يقولاو،28/11هريرة

باتتأينيدرى!لفإنه،يدهعلىيمسثحتىالإناءفىيدهيضغفلاالوضوء،فأراد

(1)و

بكر،بنمحمدعنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه."5

.(2)رافعبنمحمدعنأيضاورواه

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-ا223

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

:قالنصربنبحروحدثنا:قال)ح(وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبد

عن،الزنادأبىبنالرحمنوعبدأنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ

شرب"إذا:قال!اللهرسولأنهـهـيرةأبىعن،الأعرجممتالرناد"أبى

به.وحدهالرزاقعبدعن(7674)أحمدأخرجه(1)

.(88عقب/278)عقبمسلم(2)
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فيهتحدثبالنجاسةينجسالقليلالماءبابةرلطهاا!كتا

من""الصحيحينفىخرفي!(1)((مراتسبعدليغسلهأحدكمإناءفىالكلب

:مكان"ولغ".الزناد:أبىعنعيينةابنوقال!.(2)ىفمكمامالكحديث

(2)ص:
."سرب"

بكروأبوالفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ422

علىحدثنا،حجربنعلئحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا:قالااللهعبدابن

قال!:هريرةأبىعن،صالحوأبىرزينأبىعن،الأعمشحدثنا،مسهرابن

سبعلينسلهثمفليرقه،أحدكمإناءفىالكلبولغ"إذاعجيو:اللهرسول!قال!

(3)
.(4)رجحبنعلىعن""الصحيحفىمسلمرواه."مرات

حدثنا،الرزازجعفربوأأخبرنا،بشرانابنالحسينبوأوأخبرنا-أ522

أبىبنموسىعنالزناد،أبىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،نصربنسعدان

ثمالدائمالمحماءفىأحدكملمولن"لا:!الرفعههريرةبىأعن،بيهأعن،عثمان

(5)رو
منه(("-

حدثنا،سلمانابنبكرألوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأحبرنا-أ262

بكربناللهعبدحدثناقالا:ملاعببنحيانبنوأحمدمكرمبنالحسن

لمجدالنبىعن،هريرةأبىعن،سيرينابنعن،حسانبنهشامحدثنا،السهمى

.(1156)فىوتقدم.بهوهبابنطريقمن(536)عوانةابواخرجه(1)

.(279/90)ومسلم،(172)البخارى(2)

.(1155)فىوتقدم.(178)الصغرىفىالمصنف(3)

.(279/89)مسلم(4)

.(1147)فىتقدم(5)
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.ح!ان)2(بنهشامحديثمن!)الصحيحفىمسلمأخرجه0(1)بمعناه

العباسأبوحدثنا،إملاءيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-ا227

ابن/حدثناالخولاك!،سابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

نأ،اللهعبدبنجابرعنالربير،أبىعنسعد،بنالفيثأخبرخ!،وهب

وأطفئوا،الأبوابوأغلقواالشقاء،وأوكواالإناء،"غطوا:قالغ!ع!الفهرسول!

مسلمرواه.(4)"ابابيفتحولاإناغيكشفولاسقاغيحللاالشيطانفإنالشراج)3(،

.(القيث)عنوغيرهقتيبةعن""الصحيحفى

بنإبراهيمأخبرنا،الحافظعلىبنأحمدبكبرأبووأخبرنا-ا228

أبوحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوأخبرناالأصفهاك!،الفهعبد

هريرةأبىعن،أبيهعن،لسهيلعن،الفهعبدبنخالدحدثنا،الواسطئبشر

.الإناء)6(وإكفاء،السقاءوإيكاء،الوضوءبتغطيةلمجمالفهرسول!أمرنا:قال!

تغيزهلممافيهتحدثبنجاسةينجسلاالحثيرالماءباب

العطار،الفوارسأبىبنأحمدبنمحمدصادقأبوأخبرنا-أ229

.(1148)فىوتقدم.بهالسهمىبكربناللهعبدطريقمن(6076)يعلىأبوأخرجه(1)

.(282/95)مسلم(2)

.!أالمصباح:الأصلفى(3)

به.الليثطريقمن(3410)ماجهابنوأخرجه.(6061)الشعبفىالمصنف(4)

.(1220/96)مسلم(5)

طريقمن(1341)ماجهوابن،(2178)والدارمى،(0880)أحمدوأخرجه.(128)خزيمةابن(6)

.(2754)ماجهابنصحيهحفىالألبانىوصححه،بهاللهعبدبنخالد
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تغيرهلمماصهتحدثبنجاسةينجسلاالكليرالماءبابالطهارةكتاب

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،القرظىكعببنمحمداظ،28/11عن،كثيربنالوليدعن،أسامةأبو

يا:قيل:قال!الخدرئسعيدأبىعن،خديجبنرافعبناللهعبدبنالفهعبيد

والجيفالنتنفيهايلقىبئروهى:قال؟بضاعةبئرمنأنتوضأ،اللهرسول

.(1)"ءىشينجسهلاطهور"الماء:فقال!.والكلابوالحيض

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-ا230

قالا:الحرانيانيحيىبنالعزيزوعبدشعيبأبىبنأحمدحدثنا،داودأبو

عن،أيوببنسليطعن،إسحاقبنمحمدعن،سلمةبنمحمدحدثنا

سعيدأبىعن،العدوىثمالأنصارىرافعبنالرحمنعبدبناللهعبيد

بئرمنلكيستقىإنه:لهيقالوهوجمجماللهرسولسمعت:قال!الخدرى

فقال!.الناسوعذروالمحايضالكلابلحومفيهاتلقىوهى،بضاعة

.(2)"ءىشينجسهلاطهورالماء"إن:!ج!اللهرسول

سلمةبنمحمدعنوقيل.إسحاقابنعنسلمةبنمحمدعنروياهكذا

بنيحيىوقالالأنصارى)3(.رافعبنالرحمنعبدعنالاسناد:هذافى

كما،رافعبناللهعبدبناللهعبيدعن:سليطعنإسحاقابنعنواضح

ويونسالوهبئخالدبنوأحمدسعدبنإبراهيموقال!.(4)بعكبنمحمدقال!

.(6)فىوتقدم.لمجتللبىبالخطاباتتوضأدا":الأصلفى(1)

.(60)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه،(67)داودوأبو،(383)المعرفةفىالمصنف(2)

.1/30والدارقطنى،(عباسابنمسند-ا005)الآثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(3)

،(969)الخلافياتفىوالمصنف،389/5الكبيرالتاريخفىالبخارى(4)
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تغيرهلممافيهتحدثبنجاسةينجسلاالكثيرالماءبابالطهارةكتاب

.(1)رافعبنالرحمنعبدبنالفهعبدعن:سليطعنإسحاقابنعنبكيرابن

عن:سلمةأبىبنالفهعبدعنإسحاقابنعنسعدبنإبراهيمعن:وقيل

.(2)رافعبناللهعبدبنالفهعبد

أبيه.عنالخدرئسعيدأبىبنالرحمنعبدعنسليطعن:وقيل

أبوأخبرنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرناه-ا231

بناللهعبدحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،الضفاراللهعبدبنمحمدللهاعبد

عن،نوفأبىبنخالدعن،مطرفعن،مسلمبنالعزيزعبدحدثنا،مسلمة

وهو!النبىعلىأتيت:قالأبيهعن،الخدرئسعيدأبىابنعن،سليط

فيهايلقىمافيهاويلقىمنهاتتوضأ،الفهرسوليا:فقلت/بضاعةمنيتوضأ

.(3)!ءىشينبسهلاالماء)إن:!اللهرسولفقال؟النتنمن

بنالعزيزعبدعنوغيرهئر!لابنبشرعنالحميدئرواهوكذلك

القسملى)4(.مسلم

رافعبنالرحمنعبدبنالفهعبيذعنيتهملاعفنذئبأ-بىابنورواه

الطحاوىأخرجهاالوهبىخالدبنأحمدورواية.(18151)أحمدأخرجهاسعدبنإبراهيمرواية(1)

التاريخفىالبخارىأخرجهابيهربنيون!ورواية.1/31والدارقطنى،1/11المعانىشرحفى

.389/5الكبير

به.سعدبنإبراهيمطريقمن1/31،32الدارقطنىأخرجه(2)

فىالألبانىوصححهبه.صلمبنالعزيزعبدطريقمن(326)والنسائى،(19111)أحمدأخرجه(3)

.(316)النسانىصحيح

.(975)الخلافياتفىالمصنف(4)
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تغيرهلممافيهتحدثبنجاسةينجسلاالكثيرالماءبابالطهارةكتاب

سعيد:أبىعنالعدوئ

بكروأبويحىبنمحمدبنإبراهيمبنيحمىزكرياأبوأخبرناه-ا232

محمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا(1)الحسنبنأحمد

نصبربنبحروحدثنا:قال)ح(وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدابن

اللهعبدعن،يتهملاعمن،ذئبأبىابنأخبرك،وهبابنعلىقرئ:قال

الخدرىسعيدأبىعن-اللهعبيد:محمدوقال-العدوىالرحمنعبدابن

مافيهايطرحوهىبضاعةبئرمنتتوضأإنك:عجسيهاللهلرسولقيل:قالأنه

او،29/11:جمي!اللهرسولفقالوالمحيض.الكلابولحوم(2)الناسينجى

.(3)((ءىشينبسهلاالماء)إن

مرفوعا:سعيدأبىعناخروجهمناللفظةهذهرويتوقد

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-ا233

يعيىقيسحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونص!حدثنا،الأصبهاخ!جعفر

معكنا:قالسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،طريفعن،الربيعابن

بعضوأمسك،القومبعضفتوضأ،جيفةفيهغديرعلىفأتيناجمي!الفهرسول

"توفشوا:فقالالناسأخرياتفىجمي!النبئفجاء،جمي!النبئيجىءحتىالقوم

."الحسين!:م،سفى(1)

.(وج)ن15/304واللسان،5/26النهاية.العذرةمنيلقونهأى:الناسينجى(2)

من(عباسابنمسند-0511)الآثارتهذيبفىجريرابنوأخرجه.(382)المعوفةفىف!ا(3)

.العدوىالرحمنعبدبناللهعبيد:وعندهما،بهذئبأبىابنطريق
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تغيرهلممافيهتحدثبنجاسةينجسلاالكئيرالماءبابالطهارةكتاب

.(1)!ثىغينخسهلاالماءفإنواثربوا؟

أحمدأبوأخبرنا،الخليلبنمحمدبنأحمدسعدأبووأخبرنا-ا234

حدثنا،الذولابئالضئاحبنمحمدحدثنا،يعلىأبوحدثنا،عدئابن

،بمعناهفذكرالخدرئ.سعيدابىعن،نضرةأبىعن،طري!عنشريذ،

بوأقالوسقينا.فاستقينا:قال.(2)!ءىثينخسهلاالماء)إن:لمجيرالنبىعنوقال

.(3)سفيانأبوهوطريف:الذولابئجعفر

قيلوقد.تقذملماشاهداأخرجتهأنىإلا،بالقوئهووليس:الشيخقال

سعيدأبىأوجابرعنعنهوقيل.(4)رباجعنالإسنادبهذاشريكعن

أصخ.كائهسعيدوأبو،()بالشك

حفظها:راويهاكانإنمعناهفىأخرىقضةسعيدأبىعنروىوقد

أخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصبرأبوأخبرنا-ا235

بنعلىبنالحسنحدثناالضبغئ)6(،أئوببنإسحاقبنمحمدالعباسأبو

(1

(2

(3

(4

(6

به.الربغبنقي!طريقمن(978)الخلافياتفىالمصنفوأخرجه.(2269)الطيالسى

ابنمسند-ا056)الآثارتهذيبفىجريرابنوأخرجه.ا1437/4،438عدىلابنالكامل

به.الدولابىالصاحبنمحمدطريقمن(عباس

والكامل،1/381المجروحين:فىعليهالكلامينظر.السحدىسفيانأبر،شهاببنطريفهو

التهذيبوتهذيب،2/336الاعتدالوميزان،13/377الكمالوتهذيب،14/4361عدىلابن

ضيف.:377/1الكريبفىحجرابنقال.اا/5

الجيفة.قصةدونصحيح:(116)ماجهابنضحيففىالألبانىوقال.(520)ماجهابنأخرجه

المحانىشرحفىوالطحاوى،(عباسابنمسند-1056)الآثارتهذيبفىجريرابنأخرجه

.(979)الخلافياتفىوالمصنف،12/1

.)الضبعى":د،صفى
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بنعمرمولىأسلمبنزيدبنالرحمنعبذحدثنا،أويسأبىابنحدثنازياد،

لمجؤللهارسولأن،لخدرئاسعيدبىأعن،يساربنعطاءعن،بيهأعن،الخطاب

والكلاثالسباغتردهاوقالوا:والمدينةمكةبينالتىالحياضعنشئل

.(1)((روهطفمافهوبقىومالها،بطونهافى"ما:كجيهالفهرسولفقالوالحميز.

وهبابنعنوروى.الزحمنعبدعنأويسأبىبنإسماعيلرواههكذا

زيدبنالرحمنوعبدفريرة)2(.أبىعنعطاءعنأبيهعنالرحمنعبدعن

مرفوعا،عمرابنعناخروجهمنروىوقد.(3)بأمثالهيحتجلاضعيف

.بمشهوروليس

259/1بنمحمذالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوا-/وأخبرنا236

برىبنبحربنعلئحدثناالضغاخ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

أفه4)عن،يحيىأبىبنمحمدحدثنا،إسماعيلبنحاتمحدثنا،القطان

أسقيكمأنىلو:فقالنسوةفىالساعدئسعدبنسهلعلىدخلت:(4قالت

وهذا.(منها)بيدىلمجواللهرسولسقيتوالفهوقد،ذلكلكرهتمبضاعةمن

(1

(2

(3

.(511)ماجهابنضعيففىالالبانىوضعفه.بهزيدبنالرحمنعبدطريقمن(915)ماجهابناخرجه(

المشكلشرحفىوالطحاوى،(عباسابنمسند-ا059)الاثارتهذيبفىجريرابناخرجه(

به.وهبابنطريقمن1/31والدارقطنى،(2647)

.(1212)فىتقدم(

قال،.أأبيه:م،سفى(4-

به.الصغانىإسحاقبنمحمدعن(1121)الرويانىوأخرجه.(384)المعرفةفىالمصنف(

بنحاتمطريقمن(0266)والطبرانى،(7519)يجلىوأبو،1/12المعانىشرحفىوالطح!اوى

.مختصرابهيحصأبىبنمحمدطريقمن(02286)واحمد.اقالأبيه"عن:وعندهمابه.إسماعيل
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الطهارةكتاب

.موصوذحسنإسناد

تغيرهلممافيهتحدثبنجاسةينجسلاالكئيرالماءباب

حدثنا،الإسفرايينئيحيىبنمحمدبنيحىسعيدأبوأخبرنا-1237

،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىبحرأبو

أميريا:فقيلامجنةحوضوردعمرأن،عكرمةعنعمرو،حدثنا

فشرب.بلسانهالكلبولغإنما:فقالانفا.فيهالكلبولغإنما،المؤمنين
(2)ء!.ء

وتوصا.

ولغت-بماذهبتقد:قالالقضةهذهفىعكرمةعنأيوبعنوروى

مرسلة.كانتوإنعمرعنمشهورةقصةوهذهبطونها)3(.فى-الكلابيعنى

.(4)رمععنحاطببنالرحمنعبدبنيحيىعنمعناهافىرؤيناوقد

بنبشرحدثنا،بحرأبوأخبرنا،الاسفرايينئسعيدأبووأخبرنا-1238

أمهعناظ،29/11منبوذ،حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسى

منهفتشرب،(والجعلان)البعرفيهبالغديرفتمزميمونةمعنسافركنا:قالت

وأأرادتإنتشرب:أرادإنما،بشكليسوهذا:سفيانقال.(6)هبتوض!أأو

.4/421البلدانمعجم.مكةمنأميالعلىبلد:وقل،الجاهليةفىكانللعربسوقاسم:مجنة(1)

.(389)المعرفةفىالمصنف(2)

به.أيوبطريقمن(عباسابنمسند-0811)الآثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(3)

.(1196)المصنفعندتقدم(4)

.48/5القديرفيض.ماتتطيبةريحاشمتفإن،الغائطقوتهاسوداءدويبة،الجعلان(5)

دهاسحاق،(1517)شيبةابىوابن،(187)الطهوركتابفىعبيدوأبو،(297)الرزاقعبداخرجه(6)

.بنحوهبهسفيانطريقمن(2027)
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النجاسةغيرتهإذاالكثيرالماءلجاسةبابالطهارةكتاب

.أرادتإنتوضأ

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ239

حدثنا،عرفةبنالحسنحدثنا،البرازإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الحافظ

الماءإن:يقول!المسيببنسعيدسمعت:قالهندأبىبنداودعن،هشيم

عنسألناه:سعيدعنداودعنعليةابنوزاد.(1)ءىشينجسهلاكفهطهور

.(2)ءىشينخسهلاطهوراالماءأنزل!:قال!الكلابفيهاتلغالحياض

ابنمحمد)3(أبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ240

بنالوليدحدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حيان

،فتموتالدابةفيهتقعالغديرفى،الزهرئحدثنا،عمروأبوحدثنا،مسلم

.(4)ريحهأوطعمه؟الميتةفتنجسهيقللمماطهورالماءقال!:

الئجاسةغيرتهإذاالحثيرالماءنجاسةباب

محمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهمحمدبنمحمدطاهرأبوأخبرنا-أ241

حدثنامحمد،بنمروانحدثناالأزهر،أبوحدثنا،القطانالحسينابن

مةماأأبىعن،سعدبنراشدعن،صالحبنمعاويةحدثنا،سعدبنرشدين

.29/1الدارقطنى(1)

وإبن،1/29الدارقطنىطريقهومن،(1525)شيبةأبىوابن،(157)الطهورفىعبيدأبواخرجه(2)

به.عليةابنطريقمنعاس(ابنمسند-1641)الاثارتهذيبفىجرير

.إاحمد!:مفى(3)

به.الوليدطريقمن1/362،363التمهيدقىالبرعبدابنأخرجه(4)
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وأطعمه؟عليهغلبماإلافىةينخسةلاإالماء:!ءالفهرسولقال:قالالباهلى

(1)
ريحهلا

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا242

"إذا:قالجمرالنبئانمثلهبإسنادهفذكرهالأزهر.ابوحدثنا،الحافظجعفر

ولفظ،وجدتهكذا.((طعمهأوريحهغلبهماالافىءينبشهلمقفتينالماءكان

غريب.فيهالقفتين

ثناحد،!حماالشاثناحد،الوليدبوأحدثنا،القهعبدبوأناوأخبر-3421

سعد،بنراشدعنيزيد،بنثورعن،أبىحدثناالوليد،بنبقئةبنعطئة

وأ!أوريحهتغيرإنإلاطاهرالماء"إن:قال!لمج!النبىعن،مةماأأبىعن/

.(2)"هيفتحدثبنجاسةلونه

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا-ا442

يعنى،أمئةأبوحدثنا،بدمشقالذمشقئيوسفبنعميربنأحمدالحسن

بنراشدعن،يزيدبنثورحدثنا،عمربنحفصحدثنا،إبراهيمبنمحمد

وأرج!غيرماإلاينجسلا"الماء:جمجكمالفهرسولقال:قالمةماأبىأعن،سعد

(3)
".

عن،سعدبنراشدعنحكيمبنالأحوصعنيونسبنعيسىورواه

وضعفهبه.محمدبنمروانطريقمن(521)ماجهابنوأخرجه.(391)المعرفةفىالمصنف(1)

.(117)ماجهابنضميففىالألبانى

.(981)الخلافياتفىالمصنفعندوالحديثإفيها،.:الأصلفى(2)

به.إبراهيمبنمحمدعن797/2الكاملفىعدىابنأخرجه(3)
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...ينجسلاالذىوالفيرينجسالذىلي!لابينالفرقبابالطهارةقاب

بنوراشدعونأبىعنالأحوصعنأسامةأبوورواهمرسملا)1(.لمج!والنبى

إذاالماءنجاسةفىنعلملاأناإلا،قوىغيروالحديث.2قولهمامنسعد

أعلم.واللهخلافا،بالنجاسةتغير

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

ولونهوريحهالماءطعمتغيرإذاأنهمنقلتوما:قالالشافعئحدثنا،الربيع

وهو،مثلهالحديثأهليثبتلاوجهمنجميوالنبىعنيروىنجسا،كان

.خلافا)3(فيهبينهمأعلملاالعامةقول

ينجسالذىالقليلىبينالفرقباب

يتغيزلمماينجسلاالذىوالحثير

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا(و11/130-أ245

العباسأبوحدثنا:قالواالعطارالفوارسأبىبنأحمدبنمحمدصادقوأبو

أبوحدثنا،العامرىعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

اللهعبدعن،الزبيرابنيعنىجعفربنمحمدعن،كثيربنالوليدعن،أسامة

منينوبهوماالماءعنلمجواللهرسولسئل:قالأبيهعن،عمربناللهعبدابن

رواهاو!كل.(4)"الخبثيحمللمقلتينالماءكمان"إذا:فقالوالدوابالسباع

1/29والدارقطنى،ا"3/16الكاملفىعدىوابن،1/16المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.يونسبنعيسىطريقمن

به.أسامةأبىطريقمن1/29الدارقطنىاخرجه(2)

.081صالحديثاختلاتفىوالشافعى،(390)المعرفةفىالمصنف(3)

-(63)داودأبووأخرجه.1/132والحاكم،(936)والخلافيات،(198)الصغرىفىالمصنف(4)
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

أسامة.أبىعنوجماعةالحنظلئ)1(إبراهيمبنإسحاق

الإسفرايينئ،يحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا-ا246

حدثنا،موسىبنبشرحدثناكوثر،بنالحسنبنمحمدبحرأبوأخبرنا

عنكثير،بنالوليدحدثنا،أسامةبنحفادأسامةأبوحدثنا،الحميدئ

عن،عمربنالفهعبدبنالفهعبدعن،المخزومىجعفربنعبادبنمحمد

و!ز!ك.(2)"انبخيحمللمقفتينالماءكان"إذا:قاللمجج!الفهرسولأن،أبيه

.(3)أسامةأبىعنوجماعةكرامةبنعثمانبنمحمدرواه

عمربنعلئالحسنأبوقال:قالالفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا

فىأسامةأبىعلىاختلففلفا:الروايتينهاتينفىالحافظالدارقطنئ

بنشعيبفإذا،ذلكفىفنظرنا،بالصوابأتىمننعلمأنأحببناإسناده

فصخ،جميعاالوجهينعلىكثيربنالوليدعنأسامةأبىعنرواهقدأيوب

أبوفكان،جميعاعنهمارواهكثيربنالوليدأنوصخ،مةأسابىأعنالقولان

ومر،الزبيربنجعفربنمحمدعنكثيربنالوليدعنبهيحذثمرأسامة

.(56)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.علىبنالحسنعن-

شىء"،ينجسه"لم:بلفظبهإسحاقطريقمن1/132والحاكم،1/14،15الدارقطنىأخرجه(1)

الذهبى.ووافقه،وصححه

ثرطريقمن(938)الخلافياتفىالمصنفوعنه،1/133والحاكم،1/15الدارقطنىاخرجه(2)

به.موسىابن

طريقمن(938)الخلافياتفىالمصنفوعنه،1/133والحاكم،1/16،17الدارقطنىأخرجه(3)

به.كرامةبنعثمانبنمحمد
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلن!بالفرقبابالطهارةكتاب

.(1)أعلمواللهجعفبر،بنعتادبنمحمدعنالوليدعنبهيحدث

الفقيهالحارثابنبكروأبوالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-أ247

بنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظعمربنعلئأخبرناقالا:

عن،أسامةأبوحدثنا،أيوببنشعيبحدثنا،بواسطالصيدلاك!سعدان

بناللهعبدبناللهعبدعنالزبير،بنجعفربنمحمدعن،كثيربنالوليد

ينوبهوما/الماءعنع!سئلاللهرسولأنعمر،بناللهعبدعنعمر،

يحمللمقلتينالماغكان"إذا:كه!اللهرسولفقال،والذوابالسباعمن

.(2)"الخبث

ابنحدثنا،علئأخبرنا:قالابكروأبوالرحمنعبدبوأوأخبرنا-أ482

عن،كثيربنالوليدعن،أسامةأبوحدثنا،أئوببنشعيبحدثنا،سعدان

عن،أبيهعنعمر،بناللهعبدبناللهعبدعنجعفر،بنعبادبنمحمد

.(2)مثله5جم!النبى

علىبنمحمدعلىأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ249

مبشربنالقهعبدبنعلئحدثنا،سألتهوأناكتابهأصلمنالإسفرايينئ

كتير،بنالوليدحدثنا،أسامةأبوحدثنا،أئوببنشعيبحدثنا،الواسطئ

بنالفهعبدعنجعفر،بنعئادبنومحمدالزبيربنجعفربنمحمدعن

مطولا.17/1،18الدارقطنى(1)

.18/1والدارقطنى،(943)الخلافياتفىالمصنف(2)
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

.(1)بمثلهفذكرهالماء.عن-جي!الفهرسولسئل:قالأبيهعن،عمربنالفهعبد

اسامةأبىعنشيبةأبىبنعثمانعنالروايتينإحدىفىروىوقد

إحدىوفىالحميدى،رواهكماالأخرىوفىالعامرئ،رواهكما

كماأسامةأبىعنالحارثىالحميدعبدبنأحمدعن(ظ130/11الروايتين

علىدلالةذلككلوفىالحميدئ.رواهكماالأخرىوفى،العامرئرواه

جميعا.الروايتينصحة

:عثمانعنالأولىالروايةأفا

بنمحمدبنالفهعبدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوفأخبرنا-ا250

حدثنا،شيبةأبىابناوعثمانبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،موسى

.(2)فذكرهالزبير.بنجعفربنمحمدعنكثير،بنالوليدحدثنا،أسامةأبو

عنه:الأخرىالزوايةوأقا

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوفأخبرنا-ا251

كثير،بنالوليدعن،أسامةأبوحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،أبو

(3)ء"ء
جعفر.بنعبادبنمحمدعن

الذهبى.ووافقه،وصححه،1/133والحاكم،(395)والمعرفة،(942)الخلافياتفىالمصنف(1)

شيبةأبىوابن.موسىبناللهعبد:الحاكموعند،الذهبىووافقه،وصححه،1/132الحاكم(2)

الموضعفىجانابنوعند.1/51والدارقطنى،(9412،1253)جانابنطريقهومن،(5331)

جحفر.بنعبادبنمحمد:الثانى

.(56)داودألىصحيحفىالألبانىوصححه.ها/االدارقطىطريقهومن،(63)داودأبو(3)
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

الحميد:عبدبنأحمدعنالأولىالروايةوأما

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوفأخبرنا-ا252

الحارثئ،الحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.(1)فذكرهالربير.بنجعفربنمحمدعنالوليد،عن،أسامةأبوحدثنا

:الأخرىالروايةوأما

الحافظ،عمربنعلئحدثنا،الحارثابنبكرأبوفأخبرنا-ا253

الحارثئ،الحميدعبدبنأحمدأخبر!اسعيد،بنمحمدبنأحمدحدثنا

جعفر.بننعتا؟بقمحمل!صن،كثي!!بالوليدحدثنا،ألممامةأبوحدثنا

(3):ص
فدكره

بنيجعفرلممحمدعنيسار،بنإسضقبقمحمدورواه-أ254

الحسنبقأحمذبكرأبوأحبرناهعمر.بنالقهعبدبناللهعبيدعن،الزبير

منيب،بنالرحيمعبدحدثنا،الطوسئأحمدبنحاجبحدثنا،القاضى

حدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا.(3)إسحاقبنمحمدعن،جريزحدثنا

الحمصى،خهـلىبنخالدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

جعفربنمحمدعن،إسحاقبنمحمدحدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثنا

سمعت:قالعمرابنعنعمر،بنالفهعبدبنالفهعبيدعنالربير،ابن

به.الحاكمعن(393)والمعرفة،(935)والخلافيات،(198)الصغرىفىالمصنف(1)

.17/1والدارقطنى،(394)المعرفةفىالمصنف(2)

به.الحسنبنأحمدطريقمن(282)السنةشرحفىالبهغوىوأخرجه.(396)المعرفةفىالمصنف(3)
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

عاب!لاوالذواثمنينوبهوماالفلاةبارضيكونالماءعنوسنلجمي!النبئ

حديثلفظ.(1)"الخبثيحمللمقفتينقدرالماءكمان"إذا:جمي!الفهرسولفقال

قدامةبنوزائدةالرهرئسعدبنإبراهيمرواهوكذلك.الحافظالفهعبدأبى

.إسحادتى)2(بنمحمدعنوجماعة

منالأديبرجاءبنأحمدبنمحمدبنمحمدبكرأبووأخبرنا-ا255

أبوحدثناإملاء،بالويهبنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،سماعهأصل

بنحفادحدثنا،عائشةبنمحمدبنالفهعبيدحدثناالضقر،ابنالقاسم

اللهعبدبنالفهعبيدعن،جعفربنمحمدعن،إسحاقبنمحمدعن،سلمة

وتردهالفلاةفىيكونالماءعنسئلجمي!الفهرسولأن،أبيهعن،عمرابن

:قالكذا.(3)"الخبثيحمللاقلتينالماءكان"إذا:قالوالكلابالسباع

بنحمادعنإسماعيلبنموسىقالهوكذلك.غريبوهو.عاب!لاوالكلاب

.والدوابالكلاب:إسحاقبنمحمدعنعياشبنإسماعيلوقال!.(4)سلمة

.()إسنادهفىعليهاختلفعياشابنأنإلا

من:بدلاعمر.بناللهعبدبناللهعبد:وفيه،1/133والحاكم،(944)الخلافياتفىالمصنف(1)

عمر.بناللهعبدبناللهعبيد

من1/12الدارقطنىوأخرجه.بهسعدبنإبراهيمعن1/134والحاكم،1/02الدارقطنىذكره(2)

به.زاندةطريق

.(947)الخلافياتفىالمصنف(3)

.(57)داودأبىصحيحبه.إسماعيلبنموسىعن(64)داودأبوأخرجه(4)

به.عياشابنعن1/21الدارقطنىذكره(5)
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

ابنالزبيربنالمنذربنعاصمعن،سلمةبنحمادالحديثهذاوروى

لمجبهم.النبىعن،أبيه/عنعمر،بناللهعبدبناللهعبيدعن،العؤام

:إسحاقابنلروايةقوةوفيهوأ131/11

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-أ2"56

المنذر،بنعاصمحدثنا،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

:قاله!ي!الفهرسولأن،أبىحدثنى:قالعمربناللهعبدبناللهعبيدعن

.(1)"ينجسلافإنهقلتينالماءكان"إذا

الجبارعبدبنوالعلاءالحضرمئويعقوبالسرىبنبشررواهوكذلك

.حفاد)2(عنالطيالسئداودوأبومسلمبنوعفانالمكئ

وأبوالفقيهالوليدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-أ572

الحجاجبنإبراهيمحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا:قالااللهعبدابنبكر

الزبيربنالمنذربنعاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا:قالاخالدبنوهدبة

جلدفيهماءمقرى)3(فيهبستاناعمربناللهعبدبناللهعبيدمعدخلت:قال

عنوقفهزيدبنحماد:وتال،(65)داودوأبو،(949)والخلافيات،(399)المعرفةفىالمصنف(1)

.(58)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.عاصم

،(5855)أحمدأخرجهاعفانوروايةوالعلاء.ويعقوبثرروايةمن23/1الدارقطنىأخرجه(2)

قلتيق:أحمدوعند،1/23والدارقطنى،(189)الأوسطفىالمنذروابن،(46)الجارودوابن

.(2066)مسندهفىالطالسىوروايةالثك.علىثلاثا،أو

،56/4النهايةالماء.فيهيجتمعالذىالحوضبفتحها،وقيل،الميمبكسر:والمقراةالمقرى(3)

.(ىر)ق16/284،285والتا!
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

عنفحدثنىميت؟بعيرجلدوفيهمنهأتتوضأ:فقلت،منهفتوضأ،بعيمهـمئت

كذا.(1)"ءىشئنبشهلمثلاثأوقفتينقدرالماغبلغ))إذا:قاللمجمالنبىعن،بيهأ

ورواية،(2)طلحةبنوكاملهارونبنيزيدقالهوكذلكثلايئ"."أو:قالا

أولى.يشكوالمائذينالجماعة

عمربنعلئحدثنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدأخبرنا-أ258

بنالحسينبناللهعبدحدثنا،الفارسىإسماعيلبنمحمدحدثنا،الحافظ

مجاهد،عن،ليثعن،زائدةعن،المضيصىكثيربنمحمدحدثنا،جابر

!ال.(3)"ءىقينجشهفلاقلتينالماءكماناإذا:قالجمي!النبىعن،عمرابنعن

عمروبنمعاويةورواه،زائدةعنكثيربنمحمدعنالشيخهذارفعه:علئ

:(4)الصوابوهو.موقوفازائدعن

بنالحسينالقاضىبهحدثنا:قالعلئأخبرناأحمد،أخبرنا-أ259

حدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،الضائغمحمدبنجعفرحدثنا،إسماعيل

.(موقوفا)مثلهعمرابنعنمجاهد،عن،ليثعن،زائدة

1/22الدارتطنىوأخرجه)قدر!.:عندهولي!،1/134والحاكم،(398)المحرفةفىالمصنف(1)

به.سفيانبنالحسنطريقمن

به.طلحةبنوكاملهارونبنيزيدطريقمن1/22الدارتطنىأخرجه(2)

.23/1والدارتطنى،(951)الخلافياتفىالمصنف(3)

.23/1الدارتطنى(4)

.1/24الدارتطنى(5)
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ء،.ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

،(1)الحافظالزازىأحمدبنعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-أ265

بنمحمدت!با!فهعبدبكرأبوحدتنا،محمدبنأحمدبنزاهرعلىأبوأخبرنا

ابنقال،حخاجحدشا،المصيصئحميدأبوحذثنى،النيسابورىزياد

إذا:قالعبالسابنأن،مجاهدعن،إسحاقأبىعن،لوطأخبرض!:جريج

.(2)ءىشئنخسهلمفصاعداقلتينالماءكان

كذلكعباسابنعنيحيىأبىعنأبانعنعياشابنبكرأبوورواه

مو!وفا.

:الذىالحديثوأما

أبوحدثنا،الصوفئالخليلبنمحمدبنأحمذسعدأبوأخبرنا-أ261

حدثنا،سعيدابنيعنىسويدحدثنا،يعلىأبوحدثنا،الحافظعدىابنأحمد

اللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعنعمر،بناللهعبدبنالقاسم

.(3)"الخبثيحمللاقلةأربعين(ظ11/131الماءبلغ"إذا:جمي!للهارسولقال:قال

فىضعيفاوكان،فيهغلطوقدهكذاالعمرىالقاسمبهتفردحديثفهذا

إتحافوينظرخسروجرد.فىوثاولدةوقال،318صبيهقتاريخفىالبيهقىزيدبنعلىذكره(1)

.(11)المرتقى

بكرأبىعن(954)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،24/1،25الدارقطنىأخرجه(2)

وفيه:.جريجابنطريقمن(عباسابنمسند-1011)الاثارتهذيبفىجريروابن.بهالنيسابورى

.مجاهد!):منبدلا"محمدلما.

والعقيلى.بهسويدطريقمن(958)الخلافياتفىالمصنفوأخرجه.6/5802عدىلابنملالكا(3)

به.القاسمطريقمن1/26والدارقطنى،473/3
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

منوغيرهموالبخارئ)2(معينبنويحيىحنبلبنأحمدجرحه،(1)الحديث

.الحفاظ

حديث:يقولالحافظعلىأباسمعت:قالالحافظالفهعبدأبووأخبرنا

خطأ،قفة!.أربعينالماءبلغ"إذا:جمي!النبىعنجابرعنالمنكدربنمحمد

قوله.عمروبنالفهعبدعنالمنكدربنمحمدعنوالضحيح

الذارقطنىالحسنأبىعنالفقيهالحارثابنبكرأبومحلىقالهوبمعناه

.(3)الخطأكثيرضعيفاوكانالقاسمفيهووهم:قال،الحافظ

ال!كرئالجئارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرناه-أ262

حدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصخفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

بنالفهعبدعن،المنكدربنمحمدعن،ومعمرالثورئأخبرنا،الرزاقعبد

.(4)ءىشينخسهلمقفةاربعينالماءكانإذا:قالالعاصىبنعمرو

ال!ختياخ!أيوبورواه.(المنكدر)ابنعنالقاسمبنروحرواهوكذلك

والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر.العدوىالعمرىحفصبنعمربناللهعبدبنالقاسمهو(1)

ابنقال.3/371الاعتدالوميزان،23/375الكمالوتهذيب،2/212والمجروحين،7/111

.متروك:118/2التقريبفىحجر

،(686)3/160الدورىبروايةمعينابنوتاريخ،(3136)478/2الرجالومعرفةالعلل(2)

.2/132الصغيروالتاريخ،218/7للبخارىالكبيروالتاريخ

.(959)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،1/26الدارقطنى(3)

به.الصفارإسماعيلعن1/27الدارقطنىوأخرجه.(964)الخلافياتفىالمصنف(4)

روحطريقمن1/27والدارقطنى،(عباسابنمسند-0891)الاثارتهذيبفىجريرابنأخرجه()ه
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...ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقبابالطهارةكتاب

أبىبنيزيدعنلهيعةابنوروى.(1)هبيجاوزلمقولهمنالمنكدرابنعن

إذا:قالأبيهعن،هريرةأبىبنالرحمنعبدعنسنانبنسليمانعنحبيب

263/1أبىعنفرووهواحدغيروخالفه.(2)اثبخيحمللمقفةأربعينقدرالماء/كان

بكرأبو!رقالهدلوا.أربعين:قالمنومنهم.(3)ابرغأربعين:فقالوا،هريرة

.(4)الحافظالدارقطنىالحسنأبىعنالحارثابن

ابنعنخالدبنعمروعنالذهلئيحيىبنمحمدورواه:الشيخقال

أربعون:قالهريرةأبىعنحريثبنعمروعنحبيبأبىبنيزيدعنلهيعة

أولى.وهذا.(اخر)واتبعهالجنبفيهاغتسلوإن،ينجسهلاماءمندلوا

قولالصحابةمنقولهيوافقمنوقول.(6)هبمحتجغيرلهيعةوابن

التوفيق.وبالله.يتبعأنأولىالقلتينفىج!عاللهرسول

(1

(2

(3

(4

(6

-1/27والدارقطنى،473/3الضعفاءفىالعقيلىطريقهومن-(1542)شيبةابىابناخرجه

به.أيوبطريقمن(عباسابنمسنهد-091")الاثارتهذيبفىجريروابن

الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،27/1والدارقطنى،(171)الطهورفىعبيدأبوأخرجه

به.لهيعةابنطريقمن(962)

المنيروالمصباح،388/1قتيبةلابنالحديثغريبالثور.مسكمنيكونالعظيمالدلو:الغرب

.169ص

.(عباسابنمسند-0911)الآثارتهذيبفىجريرابنأخرجهوالأثر

.27/1والدارقطنى،(962)الخلافياتفىالمصنف

وابن،(عباسابنمسنهد-9201)الاثارتهذيبفىجريروابن،(172)الطهورفىعبيدابوأخرجه

.بنحوهبهلهيعةابنطريقمن(181)الأوسطفىالمنذر

.(28)قبلتقدم
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الطهارةكتاب

القلتينثدرباب

القلتينقدرباب

،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدابوأخبرنا-ا263

ابنعن،خالدبنمسلمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

لمقلتينالماءكان"إذا:قالجمراللهرسولأن،ذكرهيحضرض!لابإسنادجريج

.هجر!)بقلال:الحديثفىوقالخب!ا".يحمل

قربتينأوقربتينتسعفالقفةهجر،قلالرأيتوقد:جريجابنقال

نصفمنأقلذلكأنإلىيذهبمسلمكانالشافعئ)2(:قال.وشيئا
(1)ء

وقد،قفتينتسعماأكثرهوقربخمس:فيقول،القربةنصفأواشقربة

نأفالأحتياط:الشافعئقال!قرب.خمصرمنأقلالقلتانوأ132/11نيمو

فىنجسايحمللمقربخمسالماءكانفإذاونصفا)3(،قربتينالقفةيمون

:قاللون.أوطعمأوريحمنهالماءفىيظهرانإلا،غيرهأو4كانجر4

.كباربقربإلاالنجاسةيحمللاالذىالماءيكونفلاكبازالحجازوقرب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-ا264

علىبنأحمدحامدأبووأخبرنا)حالنيسابورئبكرأبوحدثنا،الحافظ

أبىطريقمن(402)والمعرفة،(952)الخلافياتفىالمصنفواخرجه.4/االشافعى(1)

.العباس

.1/4،5الأم(2)

.299صالثرعيةالمقاديربحثلترا.48068الحديثبالتديرالقربةتعادل(3)

.1/261المنذرلابنالأوصطوينظرمصحفة.اجريان،:الأمفى(4-4)
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القلتينقدربابالطهارةكتاب

بناللهعبدبكرأبوحدثنا،أحمدبنزاهرعلىأبوأخبرنا،الحافظالرازى

قال،حجافيأخبرنا،المصيصئحميدأبوحدثنا،النيسابورىزيادبنمحمد

يعمربنيحيىأن،أخبرهعقيلبنيحيىأنمحمذ،أخبرخ!:جريجابن

:قالبأسا".ولانجسايحمللمقفتينالماءكان"إذا:قال!يدالنبئأن،أخبره

قلةكلأنفأظن:قالهجر.قلال:قالهجر؟قلال:عقيلبنليحيىفقلت

رطلا.عشرستةوالفر!:روايتهفىعلىبنأحمدزاد.اني!رف-!خد

264/1أخبرنا،الحافظأحمدأبوحدثنا،الحافظحازمأبووأخبرنا/-ا265

يوسف،بنمحمدحدثنا،السجستاخ!الأزهربنمحمدبنأحمدالعباسأبو

:قالجريجابنعن-طارقبنموسىيعنىقرة-أبوحدثنا،حمةأبايعنى

:قال؟قلالأى:عقيلبنليحيىقلتمحما:قال.فذكرهمحما.أخبرخ!

فىكذا.قربتينتأخذقلبماكلفأظن،هجرقلالفرأيت:محمذقالهجر.قلال

الأولوالإسنادخاللإ،بنمسلمقالمقاأقربوهذا)قربتين(شيخىكتافي

ابنعنهحدثالذىهذامحمذ:الحافظأحمدأبوقال.أعلموالله،أحفظ

.(2)عقيلبنويحىكثيرأبىبنيحىعنيحدث،يحىبنمحمدهوجريج

الشريحئ،الرحمنعبدحدثنا،(3)الفتحأبوالشريفأخبرنا-ا266

.أقربتينا:سفى(1)

.1/24،25والدارقطنى،(034)والمعرفة،(953)الخلافياتفىالمصنفعندوالحديث

.(404)المعرفةفىالمصنف(2)

الغافر:عبدقال،الشريفالقرشىالثافعيالمروزىالفتحأبوعلىبنمحمدبنالحسينبنناصر(3)

وورعا=وفضلانسئامنهموالمنظورين،ومناظريهمبنيسابورالثافعىأصحابفقهاءوجوهمن
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القلتينقدربابالطهارةكتاب

أبىعنشريأ،أخبرناالجعد،بنعلئأخبرنا،البغوئالقاسمأبوحدثنا

:قالشىة.ينخسهلمقفتينالماءكانإذا:قالمجاهدعن،ال!بيعئإسحاق

.الجزتين)1(:قالالقفتين؟ما:قلت

العباسبوأاخبرنا،الحافظأحمدبوأأخبرنا،حازمأبووأخبرنا-6721

إبراهيمابنيعنى-إسحاقأخبرنا،الماسرجسئالحسينبنمحمدبنأحمد

بنعاصمعن،زيدبنحفادعن،رزمةأبىبنالعزيزعبدأخبرناالحنظلئ-

.(3)العظامالخوابى)2(القلال:قالالمنذر

،البغوئالقاسمأبوحدثنا،أحمدأبوأخبرنا،حازمابووأخبرنا-ا682

ابنسألنا:سليمانابنيعنىالرحيمعبدقال:قالعمربنالقهعبدحدثنا

التىالجرارهذه:فقالالقفتينعنيسابىبنإسحاقبنمحمديعنىإسحاق

والذواريق.الماءفيهايستقى

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوواخبرنا-ا269

هشيماسمعت:قالعرفةبنالحسنحدثنا،الوكيلالفهعبدبنأحمدحدثنا

،مدةوأملى...عليهوالمناظرةالفتوىمداروكان،نيسابورأهلبهتفقه:الذهبىوقالوتواضغا.=

يخظر.(ص444)صنةتوفىالقدر.كبير،باليسيرتانغامتعففا،فقيرامتواضغاخيزاوكان...وصنف

.643/17النبلاهأعلاموسير،(1570)السياقمنالمنتخب

به.إسحاقأبىطريقمن(0154)شيبة!أابنوأخرجه.(2129)الجعديات(1)

.(1ب)خ1/207الحروستاج.الكبيرةالجرةوهى،خابيةجمع،الخوابى(2)

به.إسحاقطريقمن1/24الدارقطنىأخرجه(3)

-.29-



القلتينقدربابالطهارةكتاب

.الكبار)1(الجرتينيعنىالقفتين:يقول

القاسمأبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،حازمأبووأخبرنا-ا027

بالقفةيعنى:وكيعقال:قالالحساخ!إسماعيلبنمحمدحدثنا،البغوئ

.(2)الجزة

بنأحمدحدثنا،الوليدأبوأخبرثا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا271

.(3)الجرةالقلة:ادمبنيحيىقال:قالرافعبنمحمدحدثنا،عقاربنمحمد

265/1بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوا-/أخبرنا272

ابنيعيىالوقابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىبكرأبوحدثنا،يعقوب

عن،قتادةعن،عروبةأبىابنيعيىسعيذأخبرنا(ظ132/11،الخفافعطاء

المعراجحديثفذكرلمجؤ،النبىعن،صعصعةبنمالكعن،مالكبنأنس

اذانمثلورقهاأنلمجقهاللهنبئفحذث."المنتهىسدرة(4)ئلإرفعت"ثم:وفيه

ابنحديثمن""الصحيحينفىمخزفي.(هجر)قلالمثلنبقهاوأن،الفيلة

(6)ري

عروبه.بى

.19/1،20الدارقطنى(1)

القلتين.فىعمرابنحديثعقبوكغعن(4753)أحمدأخرجه(2)

.1/262الأوسطفىالمنذ)ابنذكره(3)

.النا":الأصلفى(4)

طريقمن(103)خزيمةابنوأخرجه.376-2/373النبوةودلائل،(572)الصغرىفىالمصنف(5)

به.سعيد

.(164/264)ومسلم،(3207)البخارى(6)
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266/1

بضاعةبئرصفةبابالطهارةكتاب

بضاعةبئرصفةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا273

بئرحديثأفا:قالالشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

لاماالأنجاسمنفيهايطرحكانواسعةالماءكثيرةبضاعةبئرفإن،بضاعة

بئرمنتوضأ:!يمللنبىفقيل،ريخفيهالهيظهرولاطعماولالونالهايغئر

هئ!جنيلا)الماءمجيبا:!يئالنبئفقالوكذا؟كذافيهايطرحوهىبضاعة

.عليها)2(مجيباكان(1)ذإمثلهاالماءفىائهوبئنشىة!.

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-ا274

عمقهاعنبضاعةبئرقئمسألت:سعيدبنقتيبةقال:قالال!جستاك!داودأبو

:قالنقص؟فإذا:قلت.العانةإلى:قالالماء؟فيهايكونماأكثر:فقلت

ذرعته،ثمعليهامددته،بردائىبضاعةبئرقذرت:داودأبوقال.العورةدون

هل:إليهفأدخلئالبستانبابلىفتحالذىوسألت،أذرعسئةعرضهافإذا

.القون)3(متغئرماشفيهاورأيتلا.:فقال؟عليهكانتعفابناوهاغئر

زمزم!كفىجاءما/باب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا275

حدثنا،منصوربنأحمدحدثنازياد،بنمحمدبنالفهعبدحدثنا،الحافظ

الحديث.اختلاففىكذلكوهىإذا".5:صنى(1)

.061صالحديثاختلاففىوانفعى،(387)المعرفةفىالمصنف(2)

.(67)عقبداودوأبو،(976)الخلافياتفىالمصنف(3)

-292-



زمزمنزحفىجاءمابابالطهارةكتاب

زنجياأن،سيرينبنمحمدعن،هشامحدثنا،الأنصارىالفهعبدبنمحمد

.تنزحأنبهاوأمر،فأخرجعباسابنبهفأمر،فماتيعنى،زمزمفىوقع

والمطارف)1(بالقباطىفدلستبهامرفأ،الزكنمنجاءتهمعينفغلبتهم:قال

.(2)عليهمانفجرتنزحوهافلمانزحوها،حتى

ابنفأمرهم،زمزمفىوقعزنجياأن،قتادةعنعروبةأبىابنورواه

يسمعاولمعباسابنيلقيالمفإنهمابلغهما،بلاعوهذا.3بنزحهس.

عنومزة،(4)عباسابنعنالطفيلأبىعنمرةالجعفئجابرورواهمنه.

لاالجعفئوجابر.فنزحتزمزمفىوقعغلاماأن،()نفسهالطفيلأبى

.(8)هبيحتبئلالهيعةوابندينار)7(،بنعمروعنلهيعةابنورواه.بهيحتج :(6)

وزمزم،عباسابنعننعرفهلا:الشافعئالفهعبدأبوقال:الرعفراك!قال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

وهى،مطرفجمع،والمطارفبيضاء.رقيقةمصرثيابمنالثوبوهى،قبطيةجمع،القباطى

.(طبق،فرط)213/9،248واللسان،6/4النهاية.اعلاملهامربعةخزمنأردية

.(984)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،"فدصمتا:وعنده،1/33الدارقطى

أبىوابن.بهسعيدطريقمن(1631)مكةأخبارفىوالفاكهى،(177)الطهورفىعبيدأبواخرجه

بهءعباصابنعنتتادةعنعروبةأبىبنسعيدطريقمن(1733)شيبة

به.جابرعن(405)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره

فىالمصنفطريقهومن،33/1والدارقطى،17/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه

به.جابرطريقمن(985)الخلانيات

والمجروحين،2/012ريب!كلاالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.اللهعبدأبوالجعفىيزيدبنجابرهو

تال.2/46التهذيبوتهذيب،4/465الكمالوتهذيب،2/537عدىلابنوالكامل،8/102

رافضى.،ضعيف:123/1الكريبفىحجرابن

به.لهيعةابنطريقمن(990)والخلافيات،(054)المعرفةفىالمصنف

.(28)تبلترجمتهمصادرتقدمت
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الطهارةكتاب

.بهذا)1(سمعناماعندنا

زمزمنزحفىجاءماباب

1/267

بنالفهعبدحدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرظ

أنا:يقولعيينةابنيعنىسفيانسمعت:يقولقدامةأباسمعت:قالشيرويه

حديثيعرفكبيزاولاصغيراأحداارلمسنةسبعينمنذ(و133/11بمكة

.(2)زمزمنزح:يقولأحداسمعتما،زمزمفىوقعإنهقالواالذىالرنجى

تنزحلاأنهانعتهافىجاءتقدالاثارلأن؟ينبغىلاوكذلك:عبيدأبوقال

و(3)ري.و
الفقيه.الوليدأبوأوعبيدابىعنحكاهقدامةابوادرىلا.تدمولا

حرببنسماكعنرويتمقد:لمخالفيهالشافعئقال:الرعفراخ!قال

أفترىشىء".لاينبسه"الماء:قالأنه!ي!النبىعنعباسابنعنعكرمةعن

وتروون،روايتههذهكانتإنويتركهخبزات!جمالنبىعنيروىعباسابنأن

كانفإن."ينجسلاإالماء:عنه/وتروون،جيفةيدافعغديبرمنتوضأالهعنه

ولكنللنجاسةزمزمتنزحلمأنهعلىيدذفهوصحيخا،هذامنشىء

حتىالماءعلىظهرالذميكونوقد،للشئربوزمزم،فعلكانإنللتنظيف

(4)
فيه.رئى

.9صالمزنىمختصرفىوهو.بهالزعفرانىعن(405)عقبالمعرفةنىالمصنفذكره(1)

.(406)المعرفةنىالمصنف(2)

أعلم:فالته،الصلاحابنبخطإنهاقيلاحاشية:الأصلحاشيةونى.248صعبيدلأبىالطهور(3)

المعجمةبالذاليكون(نويحتمل،تطملا(ىالمهملةبالدالتدملا:قولهيكونأنيحتمل:قلت

المعجمةبالذالفهوالحديثغريبفنفىرأيناهوالذى،أعلموالله،تذمبحيثماؤهايقللاأى

.الماء"تليلةأىالذالبفتحذمة.بئر:قولهممن

.(406)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)
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زمزم!كفيجاءمابابالطهارةكتاب

ببغداد،الجئارعبدبنيحىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا276

حدثنا،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

عباسابنعن،عكرمةعن،حرببنسماكعن،سفيانحدثنا،الرزاقعبد

منامرأةيعيى-الانفلانةبهاستحفت:لهفقيلبماء،توضأ!فهالنبئأن

.شىءإ)1(ينخسهلاالماءإنلا:قال-نسائه

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-ا277

،مسذدحدثنا:قالواعمربنومحثمانالخليلبنوزيادالقاضىإسماعيلحدثنا

عباسابنعن،عكرمةعن،حرببنسماكحدثنا،الأحوصأبوحدثنا

وأليتوضأ!ي!جتالنبئفجاء،جفنةفىت!غالنبىأزواجبعضاغتسل:قال

الماء"إن:!ي!جتالفهرسولفقالجنبا.كنتإنى،اللهرسوليا:فقالتليغتسل

5،،(2)
."يجنب

حدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا،الحسنابنبكرأبوأخبرنا-ا278

:قالعبيدبنيحيىعن،الأعمشعن،وكيعأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيم

.(3)يجنبلاالماء:فقالالحمامماءعنعباسابنسألت

اخبرنا،الإسفرايينئيحىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا-ا279

.(916)فىتقدمماوينظر.(2566)أحمدوعنه،(396)الرزاقعبد(1)

.(917)فىتخريجهتقدم(2)

شيبةأبىوابنبه.دحيمابنطريقمن(084)والمعرنة،(992)الخلافياتفىالمصنفأخرجه(3)

به.الأعمشطريقمن(1441)الرزاقوعبدبه.وكغعن(1156)

-295-



1/268

الطهارةكتاب
زمزمنزحفىجاءماباب

،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارئبحرأبو

الانسان؟تنجسلاأربع:قالعباسابنعن،الشئعبئعنزجمريا،حدثنا

.(1)والأرضوالثوبوالماء

لاأربع:الحديثهذافىزكرياعنالحفاك!يحىأبووقال-ا280

أحمدالحسنأبوحدثنا،الحافظأحمدأبوحدثنا،حازمأبوأخبرناه.يجنبن

يحىابوحدثنا،أيوببنسعيدحدثنا،/الطوابيقئعبيدبنمحمدابن

.(2)فذكرهالحفاك!.

،يعقوبابنالعباسابوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-ا281

يزيدعن،شعبةحدثناجرير،بنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا

.(3)جنابةالماءعلىليست:قالتالهاعائشةعن،معاذةعن،الرشك

قولنا،ثابتبنزيدعننروىونحن:الشافعئقالالرعفراك!:قال

ويروى.جنابةمنبثرفىيغتسلرجلاأمرأنهمحمدبنالقاسمعنونروى

منه.قريباعمرعن

أبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدابوأخبرناالذىالأثروافا-ا282

قال:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا(ظ133/11،يعقوببنمحمدالعباس

من(عباسابنمسند-4201)الآثارتهذيبفىجريرابنوأخرجه.(094)المعرفةفىالمصنف(1)

به.زكرياطريق

وفىبه.زكرياطريقمن(991)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،1/131الدارقطنىأخرجه(2)

يخبثن.لا:الخلافيات

.(190)بنحرهتقدم(3)
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خالطهحرامبلاينتنالماءطهارةبابالطهارةكتاب

،البخترىأبىعن،السائببنعطاءعن،الواسطىخالدعنحكايةالشافعئ

غيرفهذا.(1)تغلبهمحتىتنزح:قال،فتموتالبئرفىتقعالفأرةفى،علىعن

أبوقال:الزعفرانخماقال.منقطعفهو،عليايسمعلمالبخترئأبالأن؟قوى

علىأن،أبيهعنمحمدبنجعفرعنيحيىأبىابنروى:الشافعئاللهعبد

وأدلومنهانزحفيهافماتتالبئرفىالفأرةوقعتإذا:قالطالبأبىابن

.(2)منقطعأيضاوهذا.سبعةأوخمسةمنهانزحتخ!فتفإن:يعنى.دلوان

أخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

فتخالف:قلت،عباسوابنعلىعنبالأثراحتبئمناحتجاجفى،الشافعئ

وخالفتفعلتقد:قلتلا.:قال؟غيرهقولإلىع!جمالفهرسولعنجاءما

نزحالبئرفىالفأرةوقعتإذا:قالعلياأنزعمت؟عباسوابنعلياذلكمع

ثلاثين،أوبعشرينإلاتطهرلاأنهاوزعمتأدلاء،خمسةأوسبعةمنها

منيكفى:تقولوأنت،فيهاوقعزنجىمنزمزمنزحعباسابنأنوزعمت

.(3)ثابتغيرعباسابنوعنعلىعنوهذادلوا،ستونأوأربعونذلك

خالطهحرامبلاينتنالماءطهارة/باب

اللهعبدبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ283

لهيعة،ابنحدثنا،أبىحدثناخالد،بنعمروبنمحمدحدثنا،البغدادى

.7/164والافعى،(041)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الافعىعن(410)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(2)

.11اصالحديثاختلاففىوالافعى.(141)المعرفةفىالمصنف(3)
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خالطهحرامبلاينتنالماءطهارةبابالطهارةكتاب

وجههفىع!حرالنبئأصابوماأحدقضةفى،عروةعن،الأسودابوحدثنا

فأراد،مجنةفىبماءفأتىالمهراس!)1(،إلىطالبأبىبنعلئوسعى:قال

ماء"هذا:رح!مجاللهرسولفقال،ريحالهفوجد،منهيشربأنرح!مجاللهرسول

.(3)الدمأبيهاعنفاطمةوغسلت،منهفتمضمض.2جن!

،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا284

:قالإسحاقابنعنبكير،بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا

انتهىفلما:قالمالكبنكعببناللهعبيدعن،أتهملامنحدثنى

مندرقته)4(ملأحتىطالبأبىبنعلئخرجالشعبفمإلىر!مجالقهرسول

فلمفعافهريحالهفوجد،منهليشربيخيرالفهرسولإلىبهجاءثم،المهراس

"اشتد:يقولوهورأسهعلىوصب،الدموجههعنوغسل،منهيشرب

.جم!فه((نبيهوجهدئىمنعلىالفهغضب

براهيمإبنإسحاقورواه.إسحاقبنمحمدعنبكيربنيونسرواههكذا

بنعبادبنيحيىعنإسحاقابنعنابيهعنجريربنوهبعنالحنظلئ

.موصولإسنادوهو.()أبيهعنالزبيربنالفهعبدعنالزبيربناللهعبد

يوضعمستطيلمنقورحجروالمهراس.حمزةمثهدمنبالقربالشعبفىبأحدماءهو:المهراس(1)

السيرةفىالواردةالجغرافيةوالمعالم،2/496الجوزىلابنالحديثغريب.منهيوضأالماءبه

.(217)عقبتقدمماوينظر،307ضالنبوية

.1/26النهاية.واللونالطممالتغير:الاجنالماء(2)

.3/282،283البوةدلانلفىالمصنف(3)

.(قدر،فج)ح3/122،223المحيطالقاموسينظر.عقبولاخببلاجلدمنالترس:الدرقة(4)

.إسنادهالبوصيرىوصحح(6246)للبوصيرىالإتحاففىكما،راهويهبنإسحاق(5)
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الخفينمحليالمسحفىالوخصةبابالطهارةكتاب

الخفينعلىالمسحأبوابجماع

الخفينعلىالمسحفىالزخصةباب

المزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحىزكرياأبوأخبرنا-أ285

بنمحمد(و11/134العباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبو

.قال:وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

،الحارثبنعمروأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالطنصربنبحروحدثنا

بناللهعبدعن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبىعنالنضر،أبىعن

(1)الخفينعلىمسحأنهلمجتاللهرسولطعن،وقاصأبىبنشعدعن،عمر

بنأحمدالحسنأبوأخبرض!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ286

حدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،العنزىسلمةبنعبدوسبنمحمد

عن،حذثهموهببناللهعبدأن،معروفبنوهارونصالحبنأحمد

ذلكعنعمرسألطعمربناللهعبدوأنوزاد،مثلهبإسنادهفذكرهعمرو.

رواه.(2)غيرهتسألطفلاشيئالمجتاللهرسولطعنسعدحذثكإذانعم:فقالط

.(3)بهوابنعنالفرجبنأصبغعن""الصحيحفىالبخارى

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-أ287

العزيزعبدحدثنا،أسدبنمعلىحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،إسحاق

به.وهبابنطريقمن(182)خزيمةوابن،(121)النسائىاخرجه(1)

العين.بضمدا"عبدوس:الأصلوفى.بهمعروفبنهارونعن(88)أحمداخرجه(2)

.(202)البخارى(3)
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1/270

الخفينعليالمسحفيالرخصةبابالطهارةكتاب

عن،سلمةأبىعنالنضر،ابواخبرخ!،عقبةبنموسىعن،المختارابن

لا"اف:الخفينعلىالوضوءفىجمرالنبىإلىيرفعهحديثاوفاصأبىبنسعد

بذلكحذثه/عمربنالفهعبدأنسلمةأبووحذث.،الخفينعلىبالوضوءبأس

أبىبنسعدحذثك:يلومهكأنهالفهلعبدقالعمروأن،وفاصبىأبىبنسعد

وراءتبغفلالمجصالفهرسولعنسعذحذثكإذا!بهتأخذولمحديثاوفاص

ء(1)
.(2)إسنادهالبخارئذكر.حديثاحديثه

الفقيه،النضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-ا288

أبوحدثنا:قاليحيىبنيحيىحدثنانصر،بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا

مسحوتوضأثمجريربال:قالهفامعن،براهيمإعن،الأعمشعن،معاوية

توضأثمباللمجزاللهرسولرأيت،نعم:قالهذا؟تفعل:فقيل،خفيهعلى

الحديث؟هذايعجبهمكان:إبراهيمقال:الأعمشقال.خفيهعلىومسح

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)""المائدةنزولبعدكانجريرإسلاملأن

عنشعبةعنادمعنالبخارئورواه،معاويةأبىعنوغيرهيحيىبنيحى

.(4)الأعمش

،4521)وأحمد.بهالمختاربنالعزيزعبدطريقمن02/351دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.المرفرعذكرعلىمقتصرابهعقبةبنموصطريقمن(122)والنسائى،(1459

.(022)عقبالبخارى(2)

أبىطريقمن(186)خزيمةوابن،(19168)أحمدوأخرجه.(24،25)الصغرىفىالمصنف(3)

طريقمن(543)ماجهوابن،(118)والنسائى،(93)والترمذى،(.../272)ومسلم.معاوية

به.الأعمق

.(387)والبخارى،(272/72)مسلم(4)
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الخفينعلىالمسحفيالرخصةبابالطهارةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا289

داود،بناللهعبدحدثناالقراز،سنانبنمحمدالحسنأبوحدثنا،يعقوب

توضأثمبالجريراأن،جريربنعمروابنزرعةأبىعن،عامربنبكيرعن

لمجيماللهرسولرأيتوقدأمسحأنيمنعيىما:وقالالخفينعلىومسح

نزولبعدإلاأسلصتما:قال."المائدة"نزولقبلذلككاننماإ:قالوا.مسح

.(1)"لمائدةا"

الحسنبنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا295

حدثنا،ياسإأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذانالأسدى

إلى!عالفهرسولمشى:قالحذيفةعن،وائلأبىعن،الأعمشعن،شعبة

51رو.(3)خفيهعلىومسحفتوضأبماءفجئتهبماءدعاثمقائمافبالقومسباطة)2(

عناخروجهمنمسلمورواه/إياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارى

.(4)الأعمش

أخبرنا،ظ11/134،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا291

بن"محمد:منبدلا!غسانبن"محمد:وعنده.الذهبيووافقه،وصححه،169/1الحاكم(1)

بكيرطريقمن(187)خزيمةوابن.بهداودبناللهعبدطريقمن(451)داودأبووأخرجه.إسنان

.مجروحبكير:1/270الذهبىقالبه.

الكناسةهى:وقيل،المنازلمنيكنسوماوالأوساخالترابفيهيرمىالذىالموضع:السباطة(2)

.2/335النهايةنفسها.

به.الأعمشطريقمن(61)خزيمةوابن،(26،28)والشائى،(23)داودأبوأخرجه(3)

.(273/73)ومسلم،(422)البخارى(4)
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حدثنابكير،بنيحىحدثنا،ملحانابنحدثناالضفار،عبيدبنأحمد

سعيد،بنقتيبةحدثنا،الفضلبنإسماعيلوحذثنا:عبيدابنقال،الفيث

جبير،بننافععن،إبراهيمبنسعدعن،سعيدبنيحىعن،الفيثحدثنا

لحاجتهخرجائه،!ي!الفهرسولعن،أبيهعن،شعبةبنالمغيرةبنعروةعن

ومسحفتوضأحاجتهمنفرغحينعليهفصمث،2مافيهالإداوةالمغيرةفاتبعه

(1)

مسلئمورواه،خالدبنعمروعن"الصحيحدافىالبخارئرواه.خميه

.(2)دعسبنالفيثعنكلاهما،قتيبةعن

،يعقوببنيوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدابوأخبرنا-1292

بنبشرحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبوحدثنا،الطائئعوفبنمحمدوحذثنا:قال)ح(الأوزاعىعنبكر،

أبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)عأالأوزاعئحدثنا،المغيرة

أخبرنا،الموخهأبوأخبرنابمرو،الضائغحليمبنمحمدبنالحسنمحمد

أبىبنيحى.عن،الأوزاعئأخبرنا،المباركبنالفهعبدأخبرنا،عبدان

الفث!مرممئى،أمثةبنعمروبنجعفرعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،كثير

حديثلفظ.وخفيهعمامتهعلىمسح!ي!الفهرسولرأيت:قالأبيهعن

مسح/جمفهالفهرسولراىاله،الاخرينحديثوفى.المباركبنالفهعبد

به.الليثطريقمن(545)ماجهوابنبه.صعيدبنقتيبةعن(124)النساثىأخرجه(1)

.(274/75)ومسلم،(203)البخارى(2)
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الخفينعليالمسحفىالرخصةبابالطهارةكتاب

.(2)عبدانعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)والعمامةالخفينعلى

بنيحىعنوأبانشدادبنوحربالرحمنعبدبنشيبانرواهوكذلك

.(3)الخفينعلىالمسحفىكثيرأبى

عمبرو:عنسلمةأبىعنيحيىعنمعمزورواه

بنأحمدحدثنا،القطانبكربوأاخبرنا،الفقيهطاهربوأأخبرناه-ا932

كثير،أبىبنيحمىعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسف

علىيمسحو!مجالنبئرأيت:قالالضمرئأمئةبنعمروعن،سلمةأبىعن

.(إليها)إشارةالرواياتهذهالبخارئذكروقد.4خفيه

،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا294

الأعمش.عننمير،ابنحدثنا،العامرئعفانبنعلىبنالحسنحدثنا

حدثنا،المزكىإبراهيمبنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا

حدثنا،يونسبنعيسىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمد

بنكعبعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،عتيبةبنالحكمعن،الأعمش

توض!ألمجداللهرسولرأيت:قالع!جرالفهرسولعنبلالحدثنى:قالعجرة

به.المغيرةأبىعن(737)والدارمى،(17616)أحمداخرجه(1)

.(502)البخارى(2)

حربطريقمن(911)والنسائى.بهشيبانطريقمن(402)والبخارى،(46172)أحمدأخرجه(3)

.(51761)أحمدوعنه،(674)الرزاقعبد(4)

.(402،502)عقبالبخارى(5)
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نميرابنحديثوفى.عيسىحديثلفظوالخمار.الخفينعلىومسح

رواه.(1)والعمامةالخفينعلىومسحتوضأ!ي!النبئأن،بلالعنبإسناده

.(2)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

علىوتابعهم.(3)الأعمشعنمعاويةوأبومسهربنعلئرواهوكذلك

51ورو.(4)فضيلبنومحفدالفزارئإسحاقوأبوزيادبنالواحدعبدذلك

فىشعبةرواهوكذلك.()إسنادهفىكعئايذكرفلم،الأعمشعنالثورئ

عنرزيتيبنوعضارزائدةورواه(و135/110(6)ألسرمالحكمعناخرين

أعلم.والفه.ثقاتإسنادهأقامومن.(7)بعكبدلالبراءفيهفذكرا،الأعمش

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-ا295

الأصفهاخ!،مهرانبنأحمدحدثناالأصفهاخ!،الفهعبدبنمحمدالفهعبد

وهوبريدةابنعنمرثد،بنعلقمةعن،سفيانحدثنا،قادمبن!ئحدثنا

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

من(018)خزيمةوابن،(401)والنسائى،(40239)أحمدوأخرجه.(62)المعرفةفىالمصنف

به.يونىبنعيسىطريقمن(561)ماجهوابنبه.نميرابنطريق

.(275)مسلم

أبىطريقمن(180)خزيمةوابن،(401)والنسائى،(275)ومسلم،(23884)أحمدأخرجه

به.علىطريقمن(011)والترمذىبه.معاوية

المعرفةفىالمصنفوذكره.بهففيلابنطريقمن(6101)والطبرانى،(717)عوانةأبوأخرجه

.إسحاقوأبىالواحدعبدعن(62)عقب

به.الثورىطريقمن(23898)أحمدأخرجه

به.شمبةطريقمن(061)والنسائى،(23898)احمدأخرجه

به.زائدةطريقمن(051)والنسانى،(23915)أحمداخرجه
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ومسحمئمزةتوضأع!ي!اللهرسولرأيت:قالأبيهعن،بريدةبنسليمان

شيئاصنعت:عمرلهفقال،واحدبوضوءكلهاالصلواتوصلىالخفينعلى

.(1)"رمعيافعلته"عمدا:فقال.تصنعهكنتما

،اوددأبوحدثنا،داسةبناحدثنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا-أ962

سليمانعنمرثد،بنعلقمةحدثنا،سفيانعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا

صلواتخمسالفتحيومع!ي!اللهرسولصلى:قالأبيهعن،بريدةابن

لمشيئاصنعترأيتكإنى:عمرلهفقال،خفيهعلىومسحواحدبوضوء

حاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"صنعته"عمدا:قال.تصنعه

(3)

سعيد.بنيحيىعن

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-أ297

عبيد،بنمحمدحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمد

شعبةبنالمغيرةحذثنى،نعمأبىبنالرحمنعبدعنعامبر،بنبكيرحدثنا

272/1ثمحاجتهفقضىواديا!ي!مجاللهرسولفدخل/،!ي!مجاللهرسولمعسافرأنه

تخلعلم،نسيت،اللهرسوليا:فقلت،خفيهعلىومسحفتوضأخرج

.(4)"لجوعزربىأمرنىبهذا،نسيتأنتبل"كلا:قال؟الخفين

مقتصزاقادمبنعلىطريقمن(171،172)فوالدهفىوتمام،(52)حديثهفىعروبةابوأخرجه(1)

.(577)فىوتقدمالوضوء.ذكرعلى

.(172)داودوأبو،(154)المعرفةفىالمصنف(2)

.(277)مسلم(3)

الذهبىوقالبه.بكيرطريقمن(156)داودوابو.بهعبيدبنمحمدعن(45181)أحمدأخرجه(4)

.(27)داودابىضعميففىالألبانىوضعفهضعيهف.بكير:272/1
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أبىبنوعلى،(1)الخطاببنعمرعنالخفينعلىالمسحجوازورؤينا

بنالفهوعبدمسعود)4(،بنالفهوعبد،(3)صافوابىبنوسعد،(2)طالب

موسىوأبىالأنصارى)7(،أئوبوأبى،(6)اليمانبنوحذيفة،س.

بنوعمرو،(10)اللهعبدبنوجابر،(9)رسايبنوعفارالأشعرئ)8(،

مسعودوأبى،(13)دعسبنوسهل،(12)مالكبنوأنس،(11)العاص

سعيدوأبى،(14)عازببنوالبراء،(14)شعبةبنوالمغيرةالأنصارئ)41(،

بنالفهوعبدالباهلىأ71(،أمامةوأبى،(16)سمرةبنوجابر،(1الخدرئ)

.(1013،2013،4132،5132،1335،1342)وسيأتى.(1286،1287)فىتخريجهتقدم(1)

.(1328)فى)2(سياتى

.(1301،1302)فىسيأتى(3)

.(1326،1327،1334)فىسيأتى(4)

.(1303،1329)فىسيأتى(5)

.(1928)شيبةأبىابنومصنف،(798)الرزاقعبدمصنفينظر(6)

.(494)المنذرلابنوالأوصط،(1864)شيبةأبىابنومصنف،(769)الرزاقعبدمصنفينظر(7)

.(452)المنذرلابنوالأوصط،(1909)شيبةأبىابنمصنفينظر(8)

.(455)المنذرلابنوالأوصط،(1192)شيبةأبىابنومصنف،(764)الرزاقعبدمصنفينظر(9)

.(1908)شيبةأبىابنومصنف،(771)الرزاقعبدمصنفينظر(10)

.(448)المنذرلابنالأوصطينظر(11)

.(1313)فىسيأتى(12)

.(1025)الرويانىومسند،(112)شيبةأبىابنمسندينظر(13)

.(1928)شيبةابىابنمصنفينظر(14)

.(454)المنذرلابنالأوسطينظر(15)

.(444)المنذرلابنوالأوسط،(0191)شيبةابىابنمصنفينظر(16)

.(450)المنذرلابنوالأوصط،(بغية-77)الحارثمسندينظر(17)
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أجمعين.عنهماللهرضىالأنصارى)2(،زيدوأبى،(1)ءزجبنالحارث

حدثنا،الجراحئبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ298

زمعة،بنوهبحدثنا،السكرىالكريمعبدحدثنا،3ساسويهبنيحى

علىالمسحفىلي!:المباركبناللهعبدقال:قالالباشانىعلئأخبرنا

يكونأنبهفأرتابالمسحعنليسألنىالرجلوإن،خلافعندناالخفين

(4)

.هوىحب

هذهعقيبقالأنهالمنذربنإبراهيمبنمحمدبكرأبىعنبلغنى

كرهأنهع!ي!اللهرسولأصحابمنعنهروىمنكلأنوذلك:الحكاية

.(ذلك)غيرعنهروىفقد،الخفينعلىالمسح

أما.عباسوابنوعائشةعلىعنذلككراهيةبلغناوإنماقال!الثيخ:

يروولم.(6)الخفينعلىالمسحالكتابسبق:قالأنهعلىعنفيهالرواية

ثم،(7)كلذكرهتفإنها،عائشةوأما.مثلهيثبتموصولبإسنادعنهذلك

!صالنبىعنأخبروعلئعلى،علىذلكبعلمأحالتأنهاعنهاثبت

فيه.بالرخصة

(2

(3

.الحارثبناللهعبدعن427/1،428الأوسطفىالمنذرابنذكره

.(456)المنذرلابنالأوسطينظر

.1/435فىعليهالتعليقوينظر.المعجمةبالثين)شاسويهإ.:مفى

ليسألنى.الرجلوإن:قولهدونالمباركابنعن(423)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره

.1/434الأوسط

.(1957)شيبةأبىابنمصنفينظر

.(1955،1964)شيبةأبىابنمصنفينظر
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أبن،ظ11/135سعيدوابوالحافظالفهعبدأبوذلكبصخةاخبرنا-أ992

محمدالعباسبوأحدثنا:قالوا(1)خيثمةبنعتبةالهيثمأبووالقاضىعمروأبى

معاويةأبوحدثنا،العطاردئالجتارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوبابن

عن،مخيمرةبنالقاسمعن،عتيبةبنالحكمعن،الأعمشعنالفخرير،

ائت:فقالت،الخفينعلىالمسحعنعائشةسألت:لاق!خاهبنشريح

كان:فقالالمسحعنفسألتهعلئافأتيتمنى.بذلكأعلمفإنهعليا،

مسلئمرواهثلاثا)2(.والمسافروليلةيوماالمقيميمسحأنمرنايأ!ي!اللهرسول

.(3)معاويةأبىعنحرببنزهيرعنلما"الصحيحفى

:وقالالإسنادهذافذكر.عتيبةبنالحكمحدثنا:أنيسةأبىبنزيدوقال

ومن:قلت.أعلمفهوفسلهرجلاائتولكن،علمبهذامحرما:عائشةفقالت

.(4)نحوهذكرثئم.فسلهائته،طالبأبىبنعلئ:قالتهو؟

بنأحمدبنعمربنالفهعبدحدثنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-ا003

شريك،عن،عونبنعمروحدثنا،أئوببنشعيبحدثنا،بواسطشوذب

قال،زمانهنعمان،الحنفيةشيخ،الحنفياليسابورىالهيئمأبوحاتمبنمحمدبنخيئمةبنعتبة(1)

وقال.والتدريسالفقهفىالنظيرعديم،حنيفةأبىأصحابمنوالقضاةالفقهاءأستاذ:الغافرعبد

ينظر.(ص406)سنةتوفى.والحديثوالإمامةوالقضاءالعلمبيتمنمشهور،ثقة:القرشي

.3/575المضيةوالجواهر،13/7النبلاءأعلاموصير،(1356)السياقمنالمنتخب

.(1316)وسيأتىبه.معاويةأبىطريقمن(129)والشاثى،(906)أحمدأخرجه(2)

.(.../276)مسلم(3)

به.زيدطريقمن(85بقع/276)مسلماخرجه(4)
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الخفينعلىالمسحعنعائشةسألت:لالأبيهعن،شريحبنالمقدامعن

كنا:فقالفسألتهفأتيته!يخيو،اللهرسولمعيسافركانفإنه،علياائت:فقالت

.خفافنا)1(علىبالمسحيأمرنا!لجيواللهرسولمعسافرناإذا

الخفينعلىعقيوالنبىمسحلهيثبتلمحينكرههفإنماعباسابنوأما

إليه.رجعلهثبتفلما،""المائدةنزولبعد

273/1الجئارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوذلكبصحةأخبرنا/-ا103

منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،السكرى

مقسماأن،خصيفأخبرخ!،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،الزمادى

عندأنا(2)تنك:قالأخبرهعباسابنأن،أخبرهالحارثبناللهعبدمولى

:قاللسعد.فقضى،الخفينعلىالمسحعنعمروابنسعدسألهحينعمر

أقبلولكن،خفيهعلىمسح!يخيواللهرسولأنعلمناقدلسعد:فقلت

.""المائدةبعدمسح!يخيواللهرسولأنأحديخبركلابعدها؟أم.""المائدة

.3عمر

حدثنا،أحمدحدثنا،إسماعيلأخبرنامحمد،أبووأخبرنا-ا203

:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

به.شريكطريقمن(949)أحمدأخرجه(1)

.د،الأصل:فىلي!(2)

سعد.كلاممنفجعله..+يخبركلا:تال:وعنده،بهالرزاقعبدعن(3462)أحمدأخرجه(3)

به.جريجابنطريقمن5/246الاشرافتحفةفىكما-داودوأبو
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الخفين،علىالمسحفىعمروابنسعدإليهاختصمحينعمرعندأنا

والبردالبعيدرف!لافىبهذاقلتملو(و136/11:فقلتلسعد،فقضى

الشئديد)1(.

ينكرهكانأنبعدالشتديدوالبردالبعيدرف!لافىللمسحمنهتجويزفهذا

جميعا:والمسافرللمقيمبهافتىالهعنهروىوقد.الاطلاقعلى

أبوحدثنا،البيهقئعلقبنالفهعبدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ303

حدثنا،خليفةأبوأخبرنا،بجرجانالغطريفبنأحمدبنمحمدأحمد

:قالسلمةبنموسىسمعت:قالقتادةعن،شعبةحدثنا،حرببنسليمان

ولياليهنأئامثلاثةللمسافر:فقالالخفينعلىالمسحعنعباسابنسألت

صحيح.إسنادوهذا.(2)وليلةيوموللمقيم

أبوحدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ403

عن،فضيلابنحدثنا،الجئارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

ابنكان:يقولكانعكرمةإن،محمدأبايا:لعطاءقلت:قالخليفةبنفطر

عباسابنكان،عكرمةكذب:قال.الخفين(3)الكتابسبق:يقولعباس

جاسابنيحدثرجلاسمعت:قالأبيهعنطاوسابنعنمعمرعن(768)الرزاقعبدمصنف(1)

...عمروابنسعدبخبر

وسرح،1/84المعانىشرحفىوالطحاوىحرب.بنسليمانعن(بغية-78)الحارثأخرجه(2)

به.شعبةطريقمن(443)الأوصطفىالمنذروابن،(2490)عقبالمشكل

على".)الصح:مفىبعده(3)
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الخفينعليالمسحفىالرخصةبابالطهارةكتاب

.الخلاء)1(منخرجتوإنالخفينعلىامسح:يقول!

ماقال!عباسابنيكونأنويحتمل.(2)رطفعنوغيرهوكيعرواهوكذلك

نزول!بعدمسحانهلمجتنالنبىعن(3)الثبتجاءهلماثم،عكرمةعنهروى

.عطاءقال!ماقال!""المائدة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ305

إبراهيم،عن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،شيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

قالوا:.خفيهعلىومسحمطهرةمنتوضأجريراأن،الحارثبنهمامعن

وكان.الخفينعلىيمسح!يهماللهرسول!رأيتإنى:قال!؟خفيكعلىتمسح

كانإنما:ويقولونمسعود-ابنيعنىالفه-عبدأصحابيعجبالحديثهذا

عمربىأابنعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)"ئدةالما"لزول!بعدجريرإسلام

عييحه.بنسميالىعن

أبوحدثنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ306

حدثنى،بقيةأخبرنا،عيسىبنإبراهيمأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمد

فتوضأحوشببنبشهرنزلت:قال!حئانبنمقاتلحدثنى،أدهمبنإبراهيم

ومن-(1962)شيبةأبىوابن.بهالمصنفطريقمن41/121دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.فطرطريقمن1905/5الكاملفىعدىوابن-389/6المهيدفىالبرعبدابنطريقه

به.وكيعطريقمن6/2056الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

.(تبث)4/476التاج.والبينةالحجة:والثبت.إإالتثبت:مفى(3)

به.سفيانعن(11920)وأحمدبه.شيبانبنأحمدعن(696)عوانةأبوأخرجه(4)

.(.../272)مسلم(5)
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1/274

الخفينعلىالمسحفىالرخصةبابالطهارةكتاب

بنجريرا(بى)انزل:قالخفيك؟علىتمسح:لهفقلتخفيهعلىومسح

نعم،:قالخفيك؟علىتمسح:لهفقلتخفيهعلىومسحفتوض!أالفهعبد

:قال؟"المائدة"نزولبعد:قلت:قال.خفيهعلىيمسحلمجزالفهرسولرأيت

بنإبراهيمقال/:(3)دمحيابوقال.(2)""المائدةنزولبعدإلاأسلمتما

.هذامنأحسنبحديثالخفينعلىالمسحفىسمعتما:أدهم

نصروأبو(4)حبيببنمحمدبنالحسنالقاسمأبووأخبرنا-أ307

أبوحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالاالفامئأحمدبنعلىبنأحمد

شريح،بنحيوةحدثنا،ظ136/11،الطرسوسئإبراهيمبنمحمد!مئه

جريرعن،حوشببنشهرعن،مقاتلعن،أدهمبنإبراهيمعن،بقئةحدثنا

نزولبعدفقالوا:.خفيهعلىيمسحلمجي!النبئرأيت:قالالفهعبدابن

.(6)""المائدةنزولبعدأسلمتإنما:جريرقال؟""المائدة

.بجرير""نزلت:دفى(ا-1)

،1/194والدارقطنى،(94)عقبالترمذىوذكره،(77)الأحكاممختصرفىالطرسىأخرجه(2)

مقاتلطريقمن(94)والترمذى.بهبقيةطريقمن(32،33)ادهمبنإبراهيممسندفىمندهوابن

.(82)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه.بنحره

.4/192الكمالتهذيبوينظرصاند.بنالوليدبنبقيةهويحمدوابوإمحمد!.:د،سفى(3)

"عقلاءكتابصاحبالواعظالمفسرالنيسابورىالقاسمابوأيوببنحبيببنمحمدبنالحسن(4)

الذهبى:وقال.وجمعسمع،الكاملالمفسر،الواعظالامامالأستاذ:الغافرعبدقال،!المجانين

فاللهالسجزىعلىبنمسعردعنهنقلهارقعةفىالحاكمفيهتكلم...والادابالتفسيرفىصنف

.237/17بالنبلاءأعلاموسير،(482)السياقمنالمنتخبينظر.(!064)سنةتوفى.أعلم

.327/24الكمالتهذيبوينظرإامامةا.:دفى(5)

من=(31)ادهمبنإبراهيممسندفىمندهوابن،(2495)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(6)
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...الخفينعلى-!ي!النبىمسحبابالطهارةكتاب

جميعاوالحضرالسفرفىالخفينعلىلمججرالنبىمسحباب

،إملاءيوسفبنالفهعبدمحمدبوأأخبرناففيمارف!لافاأ:قال-أ803

السلمئ،يوسفبنأحمدأخبرنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا

،زيادابنعئادعن،شهابابنحذثنى،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

فى!!صاللهرسولمعكنا:قالالمغيرةعن،شعبةبنالمغيرةبنعروةعن

أتا:ىثمفتبرز،بالاداوةمعهوتخففتتخففالطريقبعضفىكانفلفا،سفر

وأرادوجههغسلفلما،الصبحصلاةعندوذلك،فتوضأيديهعلىفسكبت

الجبةتحتمنيدهفأخرج،شاميةجبةوعليه،جئتهكفاضادتىذراعيهغسل

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)خفيهعلىفمسحتوضأثمذراعيهفغسل

.(2)الرزاقعبدعنرافعبنومحفدالحلوانه!علىبنالحسن

إسحاقبنأحمدبكربوأأخبرنا،يوسفبنامحمدبوأوأخبرنا-أ903

بنسريجحدثنا،الحربئإسحاقبنإبراهيمأخبرنا،الفقيهأيوبابن

بننافععن،إبراهيمبنسعدعن،سلمةأبىبنالعزيزعبدحدثنا،النعمان

!مالفهرسولذهب:قالأبيهعن،شعبةبنالمغيرةبنعروةعنجبير،

فغسل،تبوكغزوةفىإداوةمنالماءعليهأسكبفقمت،حاجتهليقضى

أسفلمنفأخرجهماالجئةكفاعليهفضاقذراعيهليغسلوذهبوجهه

به.حيوةطريق=

الكبرىفىوالنسائى.(1515)خزيمةوابن،(18194)أحمدطريقهومن،(748)الرزاقعبد(1)

به.جريجابنطريقمن(166)

.(274/051)مسلم(2)
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...الخفينعلى!النبىمسحبابالطهارةكتاب

عنبكيرابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)خفيهعلىمسحثمفغسلهما

.(2)دعسعناخروجهمنمسلمورواه،العزيزعبدعنالفيث

أبوأخبرك!،الحافظالفهعبدابوأخبرناففيماالحضر،واقا-ا031

يحيى،بنيحيىحدثنانصر،بنمحمدالفهعبدابوحدثنا،الفقيهالنضر

معكنت:قالحذيفةعن،شقيتيعن،الأعمشعن،خيثمةأبوأخبرنا

خفيه.علىومسحفتوضأقائضا،فبالقومسباطةإلىفانتهىلمجزالفهرسول

اخروجهمنالبخارئوأخرجه،يحىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه

.(3)الأعمشعن

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنابوواخبرنا-ا131

عن،الأعمشعن،طلحةبنمحمدحدثنا،الضمدعبدحذثنى،تمتامحدثنا

ثم،قائمافبالبالمدينةقومسباطةلمجزالنبئأتى:قالحذيفةعن،وائلأبى

.(4)خفيهعلىومسحفتوضأبطهوردعا

أبىابنزكريابووأالفقيهطاهبربووأفظالحاالفهعبدبوأوأخبرنا-ا213

العباسأبو/حدثنا،و137/11:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاق

الفهعبدأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد

به.العزيزعبدطريقمن(18226)وأحمدبه.سريجطريقمن(706)عوانةابواخرجه(1)

.(75/274)ومسلم،(4421)البخارى(2)

.(422)والبخارى،(273/73)مسلم(3)

به.طلحةبنمحمدطريقمن5/11بغدادتاريخفىالخطيباخرجه(4)
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...الخفينعلى-حعالنبىمسحبابالطهارةكتاب

عن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،قيسبنداودحدثنا،نافعابن

قال!.خرجثملحاجتهفذهبالأسوافلمخ!الفهرسول!دخل:قال!أسامة

توضاثملحاجتهلمجرالنبئذهببلال!:قال!صنع؟مابلالافسألت:أسامة

.(1)الخفينعلىومسحبرأسهومسحويديهوجههفغسل

بالمدينة.حائطالأسواف)2(:تعالىالفهرحمهالشيخقال

مسحع!يواللهرسول!أنعلىدليلبلال!حديثوفىالشافعئ)3(:قال!

الحضر.فىحملبلالالأنالحضر؟فىالخفينعلى

المسحجواز(4)ىلعدليلالتوقيتفىوغيرهعلىوحديثال!نيخ:قال

الحضر.فىالخفينعلى

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-أ313

يعفورأبىعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

ومسحفتوضابماءدعاحريثبنعمرودارفىمالكبنأنسرأىأنه،العبدى

(5)!و
خصه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

خزيمةابنوأخرجهبه.الحاكمعن(413)وفى،بهزكرياأبىعن(66)المعرفةفىالمصنف

وحسنهبه.نافعابنطريقمن(120)والنسائىبه.الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعن(185)

.(116)النسائىصحيحفىالألبانى

معجموفى.أ1/51استعجممامعجم.المدينةحرممنوهو،معروفبالمدينةموضع:الأسواف

ثابت.بنزيدصدقةموضعأنه169/1البلدان

.الحضر!فىحملبلالا"لأن:منبدلأالحضر!فىجملبئرلأن9:وفيه.33/1الافعى

."فى!:دفى

.(496)المنذرلابنوالأوسط،(1934)شيبةأبىابنومصنف،(738)الرزاقعبدمصنفينظر
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الخفينعلىالمسحفيالتوقيتبابالطهارةكتاب

.!ه(3)رمعوالن(2)وقاصألىلنوسعدعمرعنفيه10ورؤ ...(1)سا

الخفينعلىالمسحفىالتوقيتبابلأ

ال!كرىالجبارعبدبنيحىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا314

،مافىئالزمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

عن،الملائئقيسبنعمروأخبرخ!،الثورئأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

أتيت:لاق!خاهبنشريحعن،مخيمرةبنالقاسمعن،عتيبةبنالحكم

-،(5)،ء(4)ء
يسافركانفإنه،طالبأبىبابنعليك:فقالتالخفينعناسالهائشة

نمسحأنلمجي!الفهرسولأمرنا:فقالفسألتهعلئافأتيتلمجي!.القهرسولمع

.أقمنا)6(إذاوليلةويوما،سافرناإذاثلاثا

جعفر،بىأابنعمروأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا531

بنحوهفذكره.الرزاقعبدأخبرنا،إسحاقحدثنا،محمدبنالفهعبدحدثنا

ويوما،للمسافرولياليهنأتامثلاثة!الفهرسولجعل:فقال:قالائهإلا

.(1301،1302،1324،1325)فىوصيأتى،(1286،1287)فىتقدم(1)

.(1301،1302)فىتقدم(2)

.(1347،1357)فىصيأتى(3)

.،!البىزوج5:م،صفىبعد.(4)

.على"الصح5:مفىبعد.(5)

الصحابةآثارفىالأمالىفىالرزاقوعبد،بهال!كرىمحمدح!*اعن(129)الصنرىفىالمصنف(6)

.(الكرىمحمدأبىرواية-92)

-316-



الخفينعلىالمسحفىالتوقيتبابالطهارةكتاب

فىمسلئمرواه.عليهأثنىعمراذكرإذاسفيانوكان.(1)للمقيموليلة

.الحنظلى)2(إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

أبوأخبرناالأصبهاض!،يوسفبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-ا316

محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

عتيبة،بنالحكمعن،الأعمشحدثنا،الضريرمعاويةأبوحدثنا،الزعفراخ!

المسحعنعائشةسألت:لاق!صاهبنشريحعن،مخيمرةبنالقاسمعن

لمجي!.الفهرسولمعيغزوكانفإنهطالبأبىبنعلئسل:فقالتالخفينعلى

للمسافر،ولياليهنأيامثلاثةلمجي!اللهرسولعهدعلىنمسحكنا:فقالفسألته

أبىعنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(3)للمقيموليلةويوما

فأتيتمنى.بذلكأعلمفإنهعلئاائت:فقالت:الحديثفىوقال،معاوية

بنالحكمعنانيسةأبىبنزيدحديثمنأيضاوأخرجه.فذكرهعلئا.

(4)ري،
عتيبه.

ببغداد،الحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحابواخبرنا-ا317

مجشر،بنإبراهيماخبرنا،القطانعئاش!بنيحىبنالحسيناخبرنا

عن،الحضرمئاللهعبيدبنبسرعنعمرو،بنداودعن،هشيئمحدثنا

.(128)والنسائى،(1261)أحمدطريقهومن،(789)الرزاقعبد(1)

.(276/85)سلم(2)

منتخريجهوتقدمبه.الزعفرانىعن(194)خزيمةابنوأخرجه.(428)المعرفةفىالمصنف(3)

.(1299)معاويةأبىطريق

.(1299)فىوتقدم.(85بقع/276)سلم(4)
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الخفينعليالمسحفىالتوقيتبابالطهارةكتاب

نأ،الأشجعئمالكبنعوفحدثنا:قالالخولاك!،ظ137/11إدريسأبى

ولياليهنأئامثلاثة؟تبوكغزوةفىالخفينعلىبالمسحأمر!ي!الفهرسول

.(1)للمقيموليلةويوئمللمسافر،

بنمحمدبنالحسنحدثنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-ا318

بشير.بنهشيمحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

.بنحوهفذكره

الحديثهذاعنالبخارئيعنىمحمداسالت:الترمذىعيسىأبوقال

.(2)نسححديثهو:فقال/276/1

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا931

بنزيدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنالرحمنعبدعن،الحذاءخالدعن،الثقفئالوفابعبدحذثنى،الحباب

:فقال،الخفينعلىالمسحعنسئلجمرالفهرسولأن،أبيهعن،بكرةأبى

ويغسلخفيهينزعأبىوكان.إوليلة-روثموللمقيمولياليهن،أئابمثلانةاللمسافر

(3)
رجليه.

ببغداد،الحرفئالفهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبووأخبرنا-ا032

الحديث.صالحدصثقىداود:1/275الذهبىوقالبه.ثيمعن(23995)أحمدأخرجه(1)

.(68)ههصالكبيرالترمذىعلل(2)

فىو!ياتىبه.عفانبنعلىبنالحسنطريقمن1/120أصبهانأخبارفىنعيمأبوأخرجه(3)

(1352).
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الخفينعلىالمسحفىالتوقيتبابالطهارةكتاب

بنالحسنأخبرنا،الكوفئالقرشئالربيربنمحمدبنعلئالحسنأبوحدثنا

بمثله.فذكره.عفانبنعلى

(1)ىبأالمهاجرعنالثقفىالوهابعبدعنجماعةرواهالحديثوهذا

منهغلطايكونأنفإفا،الحذاءخالدعنعنهالحباببنزيدورواه،مخلد

الوجهينعلىرواهالوهابعبديكونأنوإفا،علىبنالحسنمنأو

محفوظة.تكونأنأولىالجماعةوروايةجميعا.

أبوأخبرناالأصبهاض!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-ا321

محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

بنززعنالنجود،أبىبنعاصمعن،عيينةبنسفيانحدثناالرعفراض!،

أبتغى:فقلت؟بكجاءما:فقالالمرادئعسالبنصفوانأتيت:قالحبيش

قلت:.يطلببمارضاالعلملطالبأجنحتهالتضعالملائكةإن:فقال.العلم

منامرأوكنت،والبولالغائطبعدالخفينعلىالمسحصدرىفىحذ

:قالشيئا؟ذلكفىمنهسمعتهلأسألكفأتيتكلمجصالفهرسولأصحاب

ثلاثةخفافناننزعألامسافرينأوسفزاكناإذامرنايأ!يرالفهرسولكان،نعم

عنمعمرورواه.(2)ونوموبوليغائطمنولكن،الجنابةمنإلاولياليهاأئام

فىتخريجهصيأتىوالحديثمخلد.أبرمخلدبنالمهاجرفهوصوابوكلاهما!بن".:دفى(1)

(1352،1353).

،(95018)أحمدوأخرجه.(013)الصغرىفىالمصنفعندوالحديث."وأبدلأأو":م،سفى(2)

به.سفيانطريقمن(17)خزيمةوابن،(478)ماجهوابن،(261)والنسائى،(3535)والترمذى

.(1354،1383)فىوصياتىصحح.حسن:الترمذىوقال
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الخفينعلىالمسحفيالتوقيتبابالطهارةكتاب

.(1)المقيممسح:فيهوزاد،عاصم

حديثأئ:قلتالبخارئيعنىمحمداسألت:الترمذئعيسىأبوقال

بنصفوانحديث:فقال؟الخفينعلىالمسحفىالتوقيتفىأصخعندك

.(2)نسحبكرةأبىوحديث،عسال

(3)البابهذافىروىماأصخعلىنع!خاهبنشريححديث:الشيخقال

تعالى.الفهرحمهالحخاج)"(بنمسلمعند

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا322

عطئةروقأبىعن،مةأساأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصئم

المرادئعسالبنصفوانعن،الغريفأبوحدثناالهمداخ!،الحارثابن

أحدكموليمسح9:قالوفيه،الحديثفذكر.سرئة!عالفهرسولبعثنا:قال

.()"وليلةفيوثممقيماكانلىإذاولياليهن،؟لابمثلاثةمسافراكانإذاخفيهعلى

حدثنا،و138/11،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا323

حدثنامسذد،حدثنا،الضبئعمربنعثمانحدثناالضفار،عبيدبنأحمد

.(1354)فىصيأكأ(1)

.(66،67)54.55صالكبيرالترمذىعلل(2)

.ا"الكتاب:الأصلنى(3)

.(1299،0130)نىوتقدم.(.../276)مسلم(4)

وأحمد.الريةذكرعلىمقمرابهأصامةأبىطريقمن(8837)البهرىنىالشاكأأخرجه(5)

الزجاجةمصباحوفى.بهعلىبنالحسنعن(2857)ماجهوابن.بهروقأبىطريقمن(94180)

.(1355)فىوصيأكأ.حسنإصناده:(1101)
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الخفينعلىالمسحفىالتوقيتبابالطهارةكتاب

،ميمونبنعمروعن،التيمىإبراهيمعن،مسروقبنسعيدعن،عوانةأبو

فى!اللهرسولقال:قالثابتبنخزيمةعنالجد!ر،اللهعبدأبىعن

.(2)"مويوللفقيم(1)ثلاث"للفسادنر:الخفينعلىالمسح

الحسن،بنالرحمنعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا432

براهيم،إعن،حمادلمعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنبراهيمإحدثنا

.(3)ولياليهنأيامثلاثةللمسافرالمسح:قالعمرعن،نباتةعن،الأسودعن

نصرأبوأخبرنا،الحافظإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-ا325

الحسن،بنعلئحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانأخبرنا،عمروبنأحمد

عمرعن،عثمانبىأعن،عاصمعن،سفيانحدثنا،الوليدبناللهعبدحدثنا

.وليلتها)4(يومهامنساعتهاإلىخفيهعلىالزجليمسح:قالأنه

عن،كهيلبنسلمةحذثنى،سفيانحدثنا:قالولإسناده-ا326

277/1ثلاثة:مسعودبناللهعبد/قال:قالسويدبنالحارثعن،التيمىإبراهيم

.(فراشى)اص!حتىخفئأنرخفما:الحارثقال.للمقيمويومللمسافرأيام

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدوأخبرنا-ا327

.!أيام"ثلانة:م،سفى(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهعوانةأبىطريقمن(1330)حبانوابن،(95)الترمذىأخرجه(2)

.(1333،1336،1337-133")سياتىماوانظر

به.حمادطريقمن1/84المعانىشرحفىوالطحاوى،(794)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.عاصمطريقمن1/84المعانىشرحفىوالطحاوى،(808)الرزاقعبدأخرجه(4)

.(1334)فىتخريجهسيأتى(5)
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التوقيتتر&فىوردمابابالطهارةكتاب

عن،شقيقعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنانصر،بنسعدانحدثنا

إلىمسعودبنالفهعبدمعخرجت:قالالمصطلقبنالحارثبنعمرو

.(1)عليهيمسحثلاثاالخفينزعفلم،المدينة

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ328

بنشجاعبدرأبوحدثنا،ال!وسئيحيىبنمالكغ!انأبوحدثنا،الأصم

عن،مخيمرةبنالقاسمعن،إسحاقأبىعن،خيثمةبنزيادحدثنا،الوليد

علىسل:فقالتالخفينعلىالمسحعنعائشةسألت:لاق!ضاهبنشريح

.للمسافر)2(أيابموثلاثةللمقيميوم:فقالفسألته:قال.طالبأبىابن

أخبرنا،الزفاءعلىأبوأخبرنا،العزيزعبدابننصرأبوأخبرنا-أ329

عن،أبىحدثنا،العمئخلفبنموسىبنخلفحدثنا،العزيزعبدبنعلى

علىالمسحعنعباسابنسألت:قالالهذمحرسلمةبنموسىعن،قتادة

.(3)للمقيموليلةويوم،للمسافرولياليهنأتامثلاثة:قالالخفين

التوقيتتركفىوردماباب

حدثناالحافظ،الفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-أ335

وعد.بهالأعمشطريقمن(080)الرزاقوعدبه.معاويةأبىعن(1902)يثيبةأبىابنأخرجه(1)

."المدائن"إلى:شبةأبىابن

المعانىشرحفىوالطحاوى،(2567)الجعدياتفىوالبغرى،(1903)شبةأبىابنأخرجه(2)

.(1299)فىوتقدم.عائشةذكريثيبةأبىابنعدولي!به.إمحاقأبىطريقمن1/84

.(1303)فىتخريجهتقدم(3)
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التوقيتتركفيوردمابابالطهارةكتاب

السوسئ،يحيىبنمالكغسانأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:يقولمنصوراسمعت:قالمةقدابنزائدةحذثنى،الوليدبنشجاعحدثنى

علىالمسحفذكرنا،التيمئبراهيمإومعناالنخعئيعنىإبراهيمحجرةفىكنا

اللهعبدأبىعن،ميمونبنعمروحدثنا:التيمئإبراهيمفقال،الخفين

استزدتهولو،ثلاثاع!ي!اللهرسوللناجعل:قالثابتبنخزيمةعن،الجدلى

.للمسافر)1(الخفينعلىالمسحيعنىلزادنا.

السكرىالجئارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ331

حدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

بنعمروعن،التيمىإبراهيمعن،أبيهعن،الثورىأخبرنا،الرزاقعبد

:قالثابتبنخزيمةعن،الجدلىالفهعبدأبىعن،الأودئميمون

أقمناإذاوليلةيوماالخفينعلىنمسحأن!يراللهرسول(ظ138/11أمرنا

خمسا)2(لجعلهامسألتهفىالسائلمضىلواللهوايمسافرنا،إذاوثلاثا

استزدتهولو:الحديثفىفقالالثورئعنسعيدبنيحيىورواه

المقيم:مسحدونالتيمىإبراهيمعناللهعبيدبنالحسنورواهلزادنا)3(.

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-أ332

من(1332)حبانوابن،(21857)وأحمدبه.زائدةطريقمن(64)العللفىالترمذىأخرجه(1)

به.منصورطريق

.(21881)أحمدوعنه،(790)ومصنفه،(93)الصحابةاثارفىالأمالىفىالرزاقعبد(2)

.(437)المعرفةفىالمصنف(3)
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فضيلحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بنعمروعن،التيمىإبراهيمعن،الفهعبيدبنالحسنعن،سليمانابن

سألأعرابئاأن،ثابتبنخزيمةعن،الجدمحلىالفهعبدأبىعن،ميمون

فرأينا:قال."ولياليهنأيابم)اثلاثة:فقالالخفينعلىالمسحعنه!عاللهرسول

بنالحسنعنزياد،بنالواحدعبدرواهوكذلكلزاده)1(.استزادهلوأنه

الفه.عبيد

ميمونبنعمروبينفأدخلالتيمى/إبراهيمعنكهيلبنسلمةورواه

وبينميمونبنعمروبينوتركسويد،بنالحارثالتيمىإبراهيموبين

لزادنا:استزدتهولو:يذكرولم،الجدمحلىالفهعبدأباثابتبنخزيمة

بنعلئالحسنأبوحدثنا،العزيزعبدابننصرأبوأخبرناه-ا333

حدثنا،الفهعبدبنعلئحدثنا،الحراض!شعيبأبوأخبرنا،الخزاعئالفضل

إبراهيمسمعت:قالكهيلبنسلمةعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمد

بنخزيمةعن،ميمونبنعمروعن،سويدبنالحارثعن،يحذثالتيمئ

أحسبه:شعبة!ال.((أيامثلائةالمسافر"يمسح:قالع!ميهالفهرسولأن،ثابت

.(2)""ولياليهن:قال

:إسنادهفىشعبةفخالف،سلمةعنالثورىورواه

به.اللهعبيدبنالحسنطريقمن9/147بغدادتاريخفىوالخطيب،(3758)الطبرانىاخرجه(1)

.!أولياليهن:يختقولهدون

فىالألبانىوصححه.بهجعفربنمحمدطريقمن(554)ماجهوابن،(21853)أحمدأخرجه(2)

.(449)ماجهابنصحح-
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الخزاعى،الفضلبنعلئأخبرنا،العزيزعبدبنعمرأخبرناه-ا334

عن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،اللهعبدبنعلئحدثنا،شعيبأبوأخبرنا

بنالحارثعن،التيمىإبراهيمعن،كهيلبنسلمةعنسعيد،بنسفيان

أخلعما:الحارثوقال:قالثلاثا.المسافريمسح:قالاللهعبدعن،سويد

فراشى)1(.اع!حتىخفئ

جميعا:فخالفهمالتيمىإبراهيمعنزيادأبىبنيزيدورواه

بنعلىأخبرنا،قتادةبنالعزيرعبدبنعمرنصرأبوأخيرناه-ا335

بنجريرحدثنا،القهعبدبنعلئحدثنا،شعيبأبوأخبرنا،الفضل

بنالحارثعن،التيمىإبراهيمعنزياد،أبىبنيزيدعنالحميد،عبد

ثلاثا.الخفينعلىالمسافريمسح:قالعمرعنسويد،

رواهاالتىالزيادةدون،الجدلىاللهعبدأبىعنالنخعئإبراهيمورواه

التيمى:إبراهيمعنمسروقبنوسعيدمنصور

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرناه-ا336

الحكمعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

ثابتبنخزيمةعن،الجدلىالفهعبدأبىعن،إبراهيمعنوحماد،

وليلة،يوم"للمقيم:ا!فينعلىحس!لافىقالأنهكي!النبىعن،الأنصايىى

ابنطريقهومن،(799)الرزاقوعبد.بهمهدىبنالرحمنعبدعن(1937)شيبةأبىابناخرجه(1)

الحارثوقول.بهسفيانطريقمن1/84المعانىشرحفىوالطحاوى،(046)الأوسطفىالمنذر

.(1326)فىالأثروتقدم.وحدهشيبةابىابنعن
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.(1)((ولياليهناصيابمثلاثةوللمسافر

.النخعى)2(إبراهيمعنمعشروأبوالعكلئيزيدبنالحارثرواهوكذلك

الحديثهذاعن،البخارىيعنىمحمداسألت:مذئالترعيسىأبوقال

لالانه؟(3)المسحفىثابتبنخزيمةحديثعندىيصخلا:فقال،و139/11

يسصعلم:يقولشعبةوكان،خزيمةمنسماعالجدمحرالفهعبدلأبىيحرف

.(4)المسححديثالجدمحرالفهعبدأبىمنالنخعئإبراهيم

وقد،شعبةقالماصخةعلىتدذمنصورعنزائدةوقصخةالثيخ:قال

.()البابأؤلفىمضت

(6)برص
عن،مطرفعن-ضعي!وهو-الحارثئعلبةبنذؤادورواه-ا337

:قاللمجصالنبىعن،ثابتبنخزيمةعن،الجدمحرالفهعبدأبىعن،الشعبى

ابننصرأبوأخبرناهلزادنا.استزدناهولوأثابمإ.ثلاثةالمسافر"يمسح

علىحدثنا،شعيبأبوأخبرنا،الخزاعئالفضلبنعلئحدثنا،العزيزعبد

(1

(2

(3

وصححه،بهشعبةطريقمن(157)داودوأبو،(21852)أحمدوأخرجه.(1315)الطالسى(

.(142)داودأبىصحيحفىالألبانى

به.معشرأبىطريقمن(21870)وأحمدبه.الحارثطريقمن(3786)الطبرانىأخرجه(

.االخفين)على:م،صفىبعده(

.(64)عقب53صالكبيرالترمذىعلل(

.(1330)فىتقدم(

،3/264الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الكوفىالمنذرأبو،الحارثىعلبةبنذوادهو(

التهذيبوتهذيب،2/32الاعتدالوميزان،8/519الكمالوتهذيب،48/2العقيلىوضعفاء

عابد.ضعيف:238/1التقريبفىحجرابنقال.3/221
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.(1)علبةبنذوادحدثناعتاد،بنشهابحدثنا،المدينىابنيعنى

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-أ338

بنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،القطان

بنالرحمنعبدعن،أيوببنيحيىحدثنا،عفيربنسعيدحدثنى،سفيان

279/1عن،عبادةعن،قطىبنأيوبعن،زيادأبىبن/يزيدبنمحمدعن،رزين

الفه،رسوليا:فقلت:قال،بيتهفىصلىجمي!اللهرسولأن،عمارةبنأبى

فقلت:"ويومين".:قاليوما؟:قلت"نعم".:فقال:قال؟الخفينعلىمسحأ

.(2)"كلبداما"نعم:قال؟اللهرسولياوشلاثة:قلت"وثلائ!".:قال؟ويومين

العين.بكسرعمارةابن:ويقال،الأنصارىعمارةبنأبى:يعقوبقال

أيوببنيحيىعن،طارقبنالزبعبن!رورواه:الشيخأ-قمال339

شئت".وما"نعم:قال:الحديثفىوقالإسنادهفىنسىبنعبادةذكردون

حدثنا،داودبوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرنماه

بنيحيىقال:فيهوزادفذكره.الربيعبنعمروحدثنا،معينبنيحيى

.(3)القبلتينكي!النبىمعصلىقدوكان:أيوب

،(65)العللفىوالترمذىبه.عبادبنشهابطريقمن986/3الكاملفىعدىابناخرجه(1)

.""علبةبدل""علية:الأصلنسخةوفى.بهذوادطريقمن(3761)والطبرانى

،(546)والطبرانى،79/1المعانىشرحفىالعححاوىوأخرجه.316/1والتاريخالمعرفة(2)

ماجهوابن.يثبتلاالإسنادهذا:الدارقطنىوقال،بهعفيربنسعيدطريقمن1/198والدارقطنى

به.أيوببنيحىطريقمن(557)

.(158)داودأبو(3)
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الطهارةكتاب

.إسنادهفىأيوبذكردونعمروعن:قيلوقد

التوقيتتر&فىوردماباب

كما:أتوببنيحيىعنمريمأبىبنسعيدورواه

بنمحمدبنأحمدسعيدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ034

أبوحذثنى،الزبيعبنحميدبنالحسيناخبرنا،بالكوفةالأحمسئعمرو

بنيحيىعن،مريمأبىبنسعيدحدثنا،خزاعةمولىسلأمبنالقاسمعبيد

زياد،أبىبنيزيدبنمحمدعن،رزينبنالرحمنعبدحذثنى:قالأيوب

صتى:قال-بالكسرعبيدأبوقالكذا-عمارةبنأبىعن،نسىبنعبادةعن

علىأمسح،الفهرسوليا:فقال،القبلتينعمارةبيتفىعصفهالفهرسول

"ويومين".:قال؟ويومين:!ال"نعم".:قالمما؟يو:قال"نعم".:قال؟الخفين

لمجص:الفهرسولقالثم،سبعاعذضى."نعم":قال؟الفهرسولياوثلاثا:قال

روايتنا.فىهكذا.(1)"كلبداما"نعم

وقديزيد.بنالرحمنعبدعن:الإسنادهذافىمريمأبىابنعنوقيل

ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرظهذا.غيرالاسنادهذافىقيل

.(2)بالقوىوليسإسنادهفىاختلفقد:ال!جستاخ!داودأبوقال:قالداسة

:قالالحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا

أيوببنيحىعلىفيهاختلفوقد،يثبتلاإسنادهذا،ظ139/11

معرفةفىنعيموأبو،1/79المحانىشرحفىوالطحاوى،(41)الصحابةمعجمفىالبغوىأخرجه(1)

به.مريمأبىابنطريقمن(763)الصحابة

.(158)عقبداودابو(2)
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التوقيتتركفىوردمابابةرلطهاا!كتا

(3)نطقبنوايوبيزيدبنومحمد(1)الرحمنوعبدكثيرا،اختلافا
(2)

.(4)أعلموالله،كلهممجهولون

محمدبنعلئأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ341

اللهعبدبنمحمداللهعبدأبووأخبرناداود.بنمقدامحدثنا،المصرى

الرعينئ،تليدبنداودبنالمقدامحدثنا،البغدادىجعفرأبوأخبرنا،الحافظ

بنالفهعبيدعن،سلمةينحمادأخبرنا،الحراك!داودبنالغفارعبدحدثنا

أحدكمتوفأ"إذا:قال!حماللهرسولأن،مالكبنأنسعن،وثابتبكرأبى

.()"جنابةمنإلاشاءإنيخلعهمالاثمعليهما،وليمسحفيهمافليصل،خفيهولبس

عمربنعلئحدثنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ342

أسدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،صاعدابنمحمدأبوحدثنا،الحافظ

!ص(6)

الصلتبنزييدعن،زيافىبنمحمدعن،سلمةبنحمادحدثنا،موسىابن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

الكمالوتهذيب،5/82حبانابنثقات:فىعليههالكلامينظر.الغافقىرزينبنالرحمنعبدهو

التقريبفىحجرابنقال.6/170التهذيبوتهذيب،2/560الاعتدالوميزان،17/91

.صدوق:479/1

،1/260الكبيرالتاريخ:فىعليههالكلامينظر.الفلسطينىالثقفىزيادابىبنيزيدبنمحمدهو

حجرابنمال.9/524التهذيبوتهذيب،27/17الكمالولهذيب،8/126والتعديلوا!جرح

.محوامة()طبعةالحالمجهول:513صا!تقريبفى

وتهذيب،2/254والتعديلالجرح:فىعليههالكلامينظر.الفلسطينىالكندىقطنبنايوبهو

لين.فيه:1/90التقريبفىحجرابنقال.1/292الاعتدالوميزان،488/3الكمال

.198/1الدارقطنى

الذهبى.ووافقه.بمرةشاذأنهإلاثقاتاخرهمعنرواته،صحيحإسناد:وقال.1/181الحاكم

معا.اجروابالضمغيرهوقيدهغيرلاالزاىبكسرالصلاحابنبخطكذا:الأصلحاشيةفى
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التوقيتتر&فىوردمابابةلطهارا!كتا

وليصلعليهمافليمسحخفيهولبسأحدكمتوض!أإذا:يقولعمرسمعت:قال

.(1)جنابةمنإلاشاءإنيخلعهماولافيهما،

وثابت،بكرأبى/بناللهعبدعن،سلمةبنحضادوحذثنا:قال-أ1/280343

أسدإلابهجاءأحداعلمتوما:صاعدابنقال.مثله!س!النبىعن،أنسعن

(2)ص

موسى.!ب

الحرانئ،داودبنالغفارعبدالمسندالحديثفىتابعهوقد:ال!ثيخقال

أعلم.والله،بمشهوروليسحضاد،عنالبصرةأهلعندوليس

فيما:وذلك،مشهورةذلكفىعنهفالروايةالخطاببنعمرفأقا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ344

حدثنا،بكربنبشرحدثناالخولاك!،سابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوب

منخرجت:قالالجهنىعامربنعقبةعن،أبيهعن،رباحبنعلىبنموسى

متى:!لىفقالالخطاببنعمرعلىفدخلت،الجمعةيومالمدينةإلىالشام

قلت:نزعتهما؟فهل:قال.الجمعةيوم:قلت؟رجليكفىخفيكأولجت

.(3)السنةأصبت:قاللا.

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-أ345

.203/1والدارقطنى،(431)المعرفةفىالمصنف(1)

.203/1الدارقطنى(2)

بنبشرطريقمن1/196الدارقطنىو(خرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/180،181الحاكم(3)

يأتى.وفيماهنامعا،وضمهاالعينبفتحالصلاحابنبخطضبطت!رباحبنعلى9و.،بكر
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التوقيتتركفىوردطبابةلطهارا!كتا

الحكم،عبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال!نصربنبحروحدثنا:قمال.وهبابنأخبرنا

عن،حبيبأبىبنيزيدعن،سعدبنوالليثالحارثبنوعمرولهيعةابن

بنعقبةأن،يخبراللخمئرباحبنعلئسمعأنه،البلوىالحكمبناللهعبد

خفانوعلىالشاممنبفتحالخطاببنعمرعلىقدمت:قال!الجهنئعامر

تنزعهما؟لممنذلككم:فقال!عمرإليهمافنظر،غليظانجرمقاييان)1(!ر

.(2)أصبت:قال!.ثمانالجمعةيومواليومالجمعةيوملبستهما:قلت:قال!

السنة:أصبت:فيهوقال!،حبيبأبىبنيزيدعنفضالةبنمفضلورواه

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ346

بنيزيدعن،فضالةبنمفضلحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،شريكبنعبيد

بنعقبةعن،رباحبنعلىعن،البلوىالحكمبناللهعبدعن،حبيبأبى

.(3)السنةأصبت:وقال!،مثلهعمرعنعامر،

حينإليهرجعيكونأنفإقا،التوقيتالخطاببنعمر!،ءرؤيناوقد

يوافقالذىقولهيكونأنوإما،التوقيتفى!القهرسول!عنالثبتجاءه

أولى.المشهورةالسنة

.35.صوينظر.ا1/62الفقهاءلغةمعجم.الخففوقيلبسصغيرخف:الجرموق(1)

2/136دمشقتاريخفىعساكروابن.بهزكرياأبىعن(432،433)المعرفةفىالمصنفأخرجه(21

به.وهبابنطريقمن1/195،196والدارقطنىبه.الحكمعبدبنومحمدبحرطريقمن

به.مفضلطريقمن137/2،488/40دمسقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)
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الطهارةعلىالخفينلبسلمنالمسحرخصةبابالطهارةكتاب

وقتا:فيهيوقتلاكانأنهعمرابنعنروىوقد

الحسنبناللهعبدأخبرنى،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرناه-أ347

بنهشامحدثنا،عبادةبنروححدثنا،مةأساأبىبنالحارثحدثنا،القاضى

لاكانأنه،عمرابنعناو(11/40،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،حسان

.(1)اتقوالخقينعلىالمسحفىيوقت

عنرؤيناوقد.(2)رمعبناللهعبيدعنرجاءبناللهعبدرواهوبمعناه

ء(4)(3)
التوقيت،(6)عباسبناللهوعبد(مسعود)بناللهوعبدوعلىعمر

الرجلين،غسلوجوبوالأصلوأكثر.أشهرهىالتىالسنةيوافقوقولهم

التوفيق.وبالله،أولىإليهفالمصير

فىالتوقيتإلىالشافعئالفهعبدأبورجعالرعفرانخما:علىأبوقال

.منها)7(يخرجأنقبلببغدادعندناالمسح

الطهارةعلىالخفينلبسلمنالمسحرخصة/باب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ348

(3)

(4)

(7)

به.روحطريقمن1/196الدارقطنىوأخرجه.(434)المعرفةفىالمصنف

به.رجاءبناللهعدطريقمن1/196الدارقطنىأخرجه

.(1324،1325،1335)فىتقدم

.(1328)فىتقدم

.(1326،1327،1334)فىتقدم

.(1303،1329)فىتقدم

.(437)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره
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الطهارةعلىالخقينلبسلمنالمسحرخصةبا!الطهارةكتاب

،(االوهابعبدبنمحمد1)حدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالا

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(زائدةأبىبنزكرياحدثنا،عونبنجعفرأخبرنا

الحسنبنعلىحدثنا،إملاءيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظ

عروةعن،عامرعن،زكرياحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الهلالىعيسىأبىابن

"معك:فقالسفرفىلمجممآالنبىمعكنت:قالأبيهعن،شعبةبنالمغيرةابن

الليل،سوادفىعنىتوارىحتىمشىثمراحلتهعنفنزل.نعم:قلت.((؟غام

،صوفمنجبةومحليهووجههيديهفغسلالاداوةمنمحليهفأفوغتجاءثم

فغسل،الجبةأسفلمنأخرجهماحتىمنهادراعيهيخرجأنيسشطعفلم

أدخلتهـمافإفى"دعهما:فقال،خفيهلأنرخأهويتثم،برأسهومسحذراعيه

ى!البخارىرواه،لعيمأبىحديثلفظ.2عليهمافمسحطاهرتيق".

أبيهعننميربناللهعبدبنمحمدعنمسلمورواه،لعيمأبىعن""الصحيح

الشعبىعامرعقالسفرأبىبناللهعبدرواهوكذلك.3زكرياعن

مختصرا)4(.

محمويهابنبكرأبوأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-أ349

بنموسىحدثنا،صالحينيحيىحدثنا،غيلانبنعيسىحدثنا،العسكرى

."اللهعبدبن"إبراهيم:مفى(ا-1)

أبىعن(074)الدأرمىوأخرجهبه.الثانىبالإسنادالحاكمعن(993)الخلافياتفىالمصنف(2)

به.زكرياطريقمن(18196)وأحمدبه.نعيم

.(274/79)ومسلم،(206،5799)البخارى(3)

به.السفرأبىبناللهعبدطريقمن(3525)الأوسطوفى،(868)20/372الطبرانىأخرجه(4)
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الطهارةعلىالخفينلبسلمنالمسحرخصةبابالطهارةكتاب

عن،المغيرةبنعروةعن،عامرعن،خالدأبىابنهوإسماعيلعن،أعين

:قال؟اللهرسولياخفيكأنرخألا:فقلت:قالأنإلى،معناهفذكر.أبيه

.(1)((دعبأحتفلم،طاهرتينأدخلتهماقد))إنى

سعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبووحدثنا-أ350

وأخبرنا)ح(المخرمئنصربنسعدانأخبرنازياد،بنمحمدابنأحمد

حدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبو

حمنئعن،محمدبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيانحدثنا،نصربنسعدان

تخلف":فقال،سفرفىلمجحماللهرسولمعكنا:قالأبيهعن،المغيرةابن

!صاللهرسولفقضىماء،ومعىفتخففت."الناسأيهاوامضوا2مغير-

ذهبثم،وجههفغسلماء،عليهفصببترجعثم،حاجتهاظ(40/11

فغسلأسفلمنيدهفأدخلكفها،فضاقروميةجبةوعليهيديهيغسل

.(3)خفيهعلىومسحبرأسهومسح،يديه

بنعروةعن،الشئعبىعن،حصينفيهوزاد:سفيانقال-أ351

علىأتمسح،عليكالفهصلى،اللهرسوليا:قلت:قال،أبيهعن،المغيرة

.طاهرتان(()4(وهماأدخلتهما"إنى:قال؟خفيك

.(869)02/372،373الطبرانىوأخرجهأجنب!.9:م،سفى(1)

التاء.بإثبات،مغيرة9:م،سفى(2)

صحيحفىالالبانىوصححهبه.سفيانطريقمن(125)والنسائى،(757)الحميدىأخرجه(3)

.(121)النسانى

به.سفيانطريقمن(190،191)خزيمةوابن،(758)الحميدىأخرجه(4)
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الطهارةعلىالخفينلبسلمنالمسحرخصةبابالطهارةكتاب

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ352

القاضى،يعقوببنيوسفحدثنا،الاسفرايينئإسحاقبنمحمدبنالحسن

الثقفئ،المجيدعبدابنيعنىالوهابعبدحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا

أنهجمحمالنبىعن،أليهعن،بكرةأبىبنالرحمنعبدعن،المهاجرحدثنا

ولبستطهرإذا،وليلةيوموللمقيم،ولياليهنأيامثلاثةفىللمسافررخص

عليهما.يمسحأنخفيه

أخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا:قال!الحافظحازمأبوأخبرلا-أ353

وبشربشاربنمحمديعنىبندارحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبو

المجيد،عبدبنالوها!عبدحدثنا:قالواأبانبنومحمدالعقدىمعاذابن

عن،بكرةأبىبنالرحمنعبدعن،مخلدأبومخلدابنوهوالمهاجرحدثنا

وليلةيوماوللمقيمولياليهنأيامثلاثةللمسافررخصأنه،!ح!النبىعن،أبيه

.عليهما)1(يمسحأنخفيهفلبستطهرإذا

والعباسالمثنىبنمحمدموسىوأبوعلىبنوعمرومسذدرواهوهكذا

نأإلا،الوقابعبدعنالشافعئرواهوكذلك.(2)الوهابعبدعنيزيدابن

ابنوأض!.(426)المحرفةفىوالمصنف،1/402الدارقطنىطريقهومن،(192)خزيمةابن(1)

.(451)ماجهابنصحيهحفىالألبانىحسنهبه.بشاربنمحمدعن(556)ماجه

1/194والدارقطنى.بهالمثنىبنمحمدطريقمن1/194والدارقطنى،(1324)حيانابنأخرجه(2)

به.والعباسمسددعنطرقمن
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الطهارةكتاب
الطهارةعلىالخفينلبسلمنالمسحرخصةباب

وهو،الشافعىقولمنفجعله.خفيهفلبستطقرإذا:قولهفىشكالربيع

.(1)الحديثفى

بنمحمدبنأحمدبكروأبوال!لمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-ا354

حدثنا/،صاعدابنحدثنا،الحافظعمربنعلئحدثنا:قالاالفقيهالحارث

،الرزاقعبدحدثنا:قالا،لهوالففظالزبيعأبىبنوالحسنمحمدبنزهير

صفوانجئت:قالحبيشبنزرعن،النجودأبىبنعاصمعن،معمرأخبرنا

فإنى:قال.العلمأطلبجئت:فقلت؟بكجاءما:فقالالمرادئع!الابن

إلاالعلمطلبفىبيتهمنيخرجخمارحمن"ما:يقولجمججلاالفهرسولسمعت

علىالمسحعنأسألكجئت:قال.((يصنعبمارضماأجنحتهاالملانكةدوضعت

نأفأمرناك!حيهاللهرسولبعثهمالذىالجيشفىكنتنعم:قال.الخفين

إذاوليلة،سافرناإذاثلاثا؟طهرعلىأدخلناهمانحنإذاالخفينعلىنمسح

جنابة.منإلانخلعهماولا،نومولاغائطولابولمننخلعهماولاأقمنا،

مسيرتهللتوبةمفتوحابابابالمغرب"إن:يقوللمج!الفهرسولوسمعت:قال

(2)
."نحوهمنالشمستطلعحتىيغلقلاسنةسبعون

الشافعىعلىأخطأمنخطأوبيان،(425)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.34/1الشافمى(1)

سفاء(-123)الشافعىمسندفىوهو.بهالربغطريقمن(237)السنةسرحفىوالبغوى،7.ص

سك.بغير

،(18093)أحمدطريقهومن،1/222تفسيرهوفى،(793)الرزاقوعد،1/196الدارقطنى(2)

ابنوعد،ال!وبةذكرعلىمقتصزاالرزاقعدتفسيروفى.(193)خزيمةوابن،(226)ماجهوابن

العلم.ذكرعلىمقتصراماجه
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الطهارةعلىالخفينلبسلمنالمسحرخصةبابالطهارةكتاب

حدثئا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا355

وحوثرةاو(11/41موسىبنيوسفحدثناأحمد-بنجعفريعنىالمث!اما!-

عن،الغويفأبوحدثنا،روقأبىعن،أسامةأبوحدثنا:قالامحمدابن

"ليمسح:وقال!سريةفى!صالقهرسول!بعثنا:قال!المرادئعسال!بنصفوان

وليمسح،ولياليهنأيامثلاثةطاهرتينأدخلهماإذاخفيهعلىمسافواكانإذاأحدكم

.(1)"وليلةيوماالمقيم

بنأحمدبنعمربناللهعبدأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرنا-ا356

علىبنحسينحدثنا،أيوب!بشعيبحدثنا،بواسطالمقرئشوذب

الحكم،عن،ليلىأبىبنالرحمنعبدبنمحمدعن،زائدةعن،الجعفئ

عنأسألهاعائشةأتيت:هاك!قال!بنشريحعن،مخيمرةبنالقاسمعن

!ر.اللهرسول!معيسافركانقدفإنه،علياائ!:فقالتالخفينعلىالمسح

الخفين؟فىترىفما،كثيوةوثلوجباردةأرضفىنكونإنا:فقلتفأتيته

يوموللمقيمولياليهن،أيامثلاتة"للمسافو:يقول!!يهجي!الفهرسول!سمعت:قال

محمدالزيادةبهذهتفردطاهرتان".وقدماهأدخلهماإذاخفيهعلىيمسح،وليلة

ليلى.أبىبنالرحمنعبدابن

الأمحرابىابنلممعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-ا357

قالا:الصفارمحمدبنإلممماعيلأخبرنا،بجغدادبشرانبنعلئوأضرنا)ح(

.1132،)فىوت!مدم.بهموسىبنيوسفعن12467)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنأخرجه11)

-337-

(2/22الكيرالن)



1/283

د!عاللهرسولعليهمسحالذىالخفبابالطهارةكتاب

ابنسمعت:قال!ديناربناللهعبدعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا

الخفين؟فىورجلاهأحدناأيتوضأ:الخطاببنعمرسألت:يقول!عمر

.طاهرتان)1(وهماأدخلهماإذانعم:قال!

لمجفاللهرسولعليهمسحالذىالخفباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ358

أخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،الذورىمحمدبنالعتاسحدثنا،يعقوب

بنإبراهيمحدثنا،العباسأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرظ.صالحبندلهم

بنحجين)2(عن،صالحبندلهمحدثنا،نعيمأبوحدثنا،المروزىبكر

لمجيهمالنبىإلىالنجاشئأهدى:قال!أبيهعن،بريدةبنالفهعبدعن،الفهعبد

،(4)نعيمأبىحديثلفظعليهما.ومسحفلبسهما،(3)أسودينساذجينخفين

أسودينخفين/لمجماللهرسولإلىأهدىالنجاشئأن،اللهعبيدحديثوفى

.(عليهما)ومسحفتوضأ،ساذجين

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

به.الأعرابىابنطريقمن379/6التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه

"حجير".:مفى

وهذه،اخرلونسوادهمايخالطلم:المرادكان:العراقىالولىقالوفتحها،الذالبكسرالساذج

المصنفينرايتولاالمعنىبهذااللغةكتبفىأجدهاولمالمعنىبهذاالعرففىتستعحلالكلمة

.(ذج)س6/34التاجذكروها.الحديثغريبفى

عليهما.ومسحفلبسهما:فيهولب!،نعيمأبىعن107/3الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

مذىوالتر،(551)داودوأبو،(98122)أحمدوأخرجه.(4834)الدورىبروايةمعينابنتاريخ

لين،فيهدلهم:1/282الذهبىوقالبه.دلهمطريقمن(549.3620)ماجهوابن،(2820)

.يعرفلاوحجين
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-شرواللهرسولعليهمسحالذىالخفبابةرلطهاا!كتا

ثناحد،لعئاساحدثنا،لعباسابوأحدثنا،للهاعبدبوأوأخبرنا-9531

المغيرةعن،الشعبىعن،الشيبانحطعن،أبىحدثنا،غياثبنحفصبنعمر

عندرجلفقال:قال!.خفيهعلىومسحتوضأري!هي!الفهرسول!أن،شعبةابن

قال!:؟خفانلمجمللنبىكانأينومن،شعبةبنمغيرةيا:شعبةبنالمغيرة

.النجاشئ)1(إليهأهداهما:المغيرةفقال!

بنعروةعناظ،41/11المسححديثروىإنماوالشعبئ:الشيخقال

أعلم.والفه،صالحبندلهملحديثشاهدوهذا.(2)أبيهعنالمغيرة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ365

الرزاقعبدحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،محمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

مواضعمنخرجإذا:فقال!الخففىيكونالخرقعنمعمراسألت:قال

.(3)واخلععليهتمسحفلاشىءالوضوء

امسح:يقول!الثورىسمعت:قال!الرزاقعبدوحدثنا:قال!-أ361

.تخرقا)3(وإنبالقدمتعلقاماعليهما

مشققة.مخرقةوالأنصارالمهاجرينخفافكانتوكذلك:قال

.إلينا)4(أحبذلكفىراشدبنمعمرقول!

.(4835)الدورىبروايةمعينابنتاريخ(1)

.7/99الدارقطنىوعلل،(8)1/401حاتمأبىابنعللوينظر.(1351-1348)فىتقدم(2)

.(4230،4231)الدورىروايةمعينابنتاريخ(3)

."لما":دفىبعده(4)
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والنعلينالجوربينعلىالمسحفىوردمابابةلطهارا!كتا

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ362

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

لمجمالنبىعن،أبيهعن،سالمعن،الرهرىعن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئ

منأسفليكوناحتىفليقطعهماالثعلين،يجدلالمنإلاخفينيلبس"لا:لمحرمافى

.(2)""الصحيحينفىمخزج.(1)((الكعبين

الخفأنعلىدلالةفيه:الفقيهالوليدأبوقال:قالالفهعبدأبوأخبرنا

عليه.المسحيجوزبخففليسالقدمجميعيغطلمإذا

والنعلينالجوربينعلىالمسحفىوردماباب

أبوحدثنا:قالايوسفابنمحمدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ363

عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكر

بنهزيلعن،قيسأبىعن،سفيانحدثنا،عاصمأبوحدثنا،الدرابجردى

.(3)ونعليهجوربيهعلىمسح/لمجبالنبئأن،شعبةبنالمغيرةعن،شرحبيل1/284

الفقيهمحفوظبنعبدوسبنعثمانسعيدأبوأخبرنا-أ364

داودأبووعنه،(4538)أحمدوأخرجه،147/2والئافعى،(2825)المعرفةفىالمصنف(1)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(2666)والنسائى،(1823)

.(1771/2)ومسلم،(6580)البخارى(2)

مذىوالتر،(951)داودوأبو،(60182)وأحمد.بهعاصمابىطريقمن(981)خزيمةابنأخرجه(3)

وصححه.صحيححسن:الترمذىوقال.(559)ماجهوابن،(130)البهرىفىوالنسائى،(99)

.(143)داودأبىسننصحيحفىالألبانى
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والنعلينالجوربينعليالمسحفىوردمابابالطهارةكتاب

بنأحمدبنمحمدحدثنا،منصوربنيحيىمحمدأبوحدثنا،الجنزروذى)1(

.بنحوهفذكره.عاصمأبوحدثنا،أنس

أبو:وقال،الخبرهذاضغفالحجاجبنمسلمرأيت:محمدأبوقال

الذينالأجفةمخالفتهمامعهذايحتملانلاشرحبيلبنوهزيلالأودئقيس

ظاهرنتركلا:وقال.الخفينعلىمسح:فقالواالمغيرةعنالخبرهذارووا

العباسلأبىمسلمعنالحكايةهذهفذكرت.وهزيلقيسأبىبمثلالقرآن

بنمخلدبنعلئسمعت:يقولفسمعتهالذغومحر،الرحمنعبدبنمحمد

بنالرحمنعبدقال:يقولالسرخسئقدامةأباسمعت:يقولشيبان

قبلتهماهزيلعنقيسأبىبحديثحدثتنىلو:الثورىلسفيانقلت:مهدى

نحوها.كلمةأوواه.:أو.ضعيفالحديث:سفيانفقالمنك.

أبوحدثنا:قالاموسىبنمحمدسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا

:يقولحنبلبنأحمدبناللهعبدسمعت:قاليعقوببنمحمدالعباس

أبىحديثمنإلاهذايروىليس:أبىفقال،الحديثبهذاأبىحدثت

.منكر)2(هو:يقول،بهيحدثأنمهدىبنالرحمنعبدأبى:أبىقال.قيس

الإسفرايينئ،محمدبنالحسنحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

المغيرةحديث:المدينىبنعلئقال:قالالبراءبنأحمدبنمحمدأخبرنا

قرية:جنزروذ2/131،132البدانمعجموفى.""الجنزورذى:دوفى،""الجنزوردى:سفى(1)

.نيسابورقرىمن

.(5612)3/366،367الرجالومعرفةالعلل(2)
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والنعلينالجوربينعليالمسحفىوردمابابالطهارةكتاب

وأهلالكوفةوأهلالمدينةأهلالمغيرةعنرواهالمسحفىشعبةابن

علىومسح:قالالهإلا،المغيرةعنشرحبيلبنهزيلورواه،البصرة

.الناسوخالف.الجوربين

بكرأبوأخبرنا،ببغدادالجئارعبدبنيحيىبنالفهعبدأخبرنااو(11/42

:قالغ!انبنالمففئلحدثنا،الأزهربنمحمدبنجعفرأخبرنا،الشافعئ

كفهمالناس:فقالالحديثهذاعن،معينبنيحيىيعنىزكرياأباسألت

.!يقأبىغير،الخفينعلى:يروونه

داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا

عنالمعروفلأن؟الحديثبهذايحذثلامهدىبنالرحمنعبدكان:قال

عنأيضاهذاوروى:داودأبوقال.الخفينعلىمسح!يرالنبئأنالمغيرة

.(1)بالقوىولابالمتصلولي!،ع!ي!النبىعنالأشعرئموسىأبى

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا365

منصور،بنالمعفىحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،الشامامح!أحمدبنجعفر

بنالضسحاكعن،سنانبنعيسىسنانأبىعن،يونسبن/عيسىحدثنا285/1

الجوربينعلىيمسحجم!الفهرسولرأيت:قالموسىأبىعن،الرحمنعبد

.(2)والنعلين

بنوعيسى،موسىأبىمنسماعهيثبتلمالرحمنعبدبنالفمحاك

.(159)عقبداودأبو(1)

.(454)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.المعلىطريقمن(560)ماجهابناخرجه(2)
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والنعلينالجوربينعلىالمسحفىوردمابابةرلطهاا!كتا

العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا.(1)هبيحتجلاضعيفسنان

:يقولمعينبنيحيىسمعت:قالمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

(2)لىء
ضعي!.سنانبنعيسى

بنأحمدبنمحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ366

ثناحلى"أبىثناحلى،معاذبناللهعبيدثناحلى،غالببنمحمد!دورا،دالود4

كعببناللهعبد:لهيقالقومهمنرجلاسمعالورقاء)3(،أبىعن،شمعبة

.(4)والنعلينالجوربينعلىمسحثمبالعليارأيت:يقول

اللهعبدبنكعبعن،اللهعبدبنالزبرقانعنإسرائيلورواه-أ367

بنمحمد.أخبرظهوجوربيهنعليهعلىمسحثم،وتوضأبالعلئارأيت:قال

،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبد

.()فذكره.إسرائيلحدثنا،عمربنعثمانحدثنا

.الربرقان)6(عنالثورىرواهكذلك

(1

(2

(3

(6

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالحنفى.الفلسطينىالقسملىسنانأبوسنانبنعيسىهو

،22/606الكمالوتهذيب،7/235حبانابنوثقات،6/277والتعديلوالجرح،6/396

الحديث.لين:98/2التقريبفىحجرابنقال.312/3الاعتدالوميزان

.(1621)3/336الدورىبروايةمعينابنتاريخ

حاشيةوينظر.الفهعبدبنالزبرقانكنيةوكلتاهما.1/283المهذبفىوكذا"الزرقاء":الأصلفى

.3/435الكبيرالتاريخ

به.شعبةطريقمن7/224الكبيرالتاريخفىالبخارىذكره

به.إسرائيلطريقمن6/232الطبقاتفىسعدابناخرجه

من=7/224الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(1996)شيبةابىوابن،(773)الرزاقعبدأخرجه
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والنعلينالجوربينعلىالمسحفىوردمابابالطهارةكتاب

الحسن،بنالرحمنعبدأخبرض!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ368

:قالمنصورعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمأخبرنا

الجوربينعلىيمسحالأنصارئمسعودباأرأيت:يقولسعدبنخالدسمعت

.(1)والنعلين

حدثنا،الضفارإسماعيلأخبرنا،ببغدادبشرانبنعلئوأخبرنا-أ369

بنإسماعيلعن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

الجوربينعلىفمسحتوضأثمبالعازببنالبراءرأيت:قالأبيهعن،رجاء

.(2)ىفصثموالنعلين

بنمحمدالطئبأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ370

الله،عبدبنحفصحدثنا،عصامبنمحمشحدثنا،الشعيرىالفهعبد

سعيدعن،أظنهالأعمشعن،الثورئسفيانعن،طهمانبنإبراهيمحذثنى

علىومسحفتوضحأ،الخلاءأتىمالكبنأنسرأيت:قالائهاللهعبدابن

الضعفاءبعضورفعه.3مرعرىأسودينجوربينوعلىمزرورةبيضاءقلنسية

(1)

(2)

(3)

به.الثورى=طريق

به.منصورطريقمن(774)الرزاقعبدأخرجه

به.الاعمشطريقمن(1995)شيبةأبىوابن،(778)الرزاقعبدأخرجه

للمجدالقاموسوفى،بخطهالصلاحابنقيدههكذا:الأصلحاضيةوفىأمرعزينأ.:مفى

شعرتحتالذىالزغب:الكلفىالميمتقحوقدخففإذاوبمدوالمرعزىوالمرعز:الشيرازى

.(ز)رع183/2المجطالقاموسوينظر.لفظهانتهىالعنز.

واصلعنالثورىطريقمن(9931)شيبةأبىوابن.بهالثورىعن(547)الرزاقعبدأخرجهوالأثر

الثاهد.ذكرعلىمقتصراسجدعن
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الطهارةكتاب

.بشىءوليس

النعلينعلىالمسحفىوردماباب

وعمروسعدبنوسهلأمامةأبىعنالجوربينعلىالمسحفىوروى

.عباسوابنالخطاببنعمرعنذلكوروى:داود)2(أبوقال.\حريثبن

المسححديثيؤولتعالىاللهرحمهالوليدأبواظ(11/42الأستاذوكان

علىجوربأنهلامنعلينجوربينعلىمسحأنهعلىوالنعلينالجوربينعلى

الحافظ.اللهعبدأبوعنهبذلك.أخبرظالانفرادعلىونعلالانفراد

ذلك:علىيدلأثرامالكبنلأنسوجدتوقد

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-أ371

،هارونبنيزيدحدثنا،المنادىالفهعبدبنمحمدحدثنا،المحمدابادئ

دخلمالكبنأنسرأيت:قالنجيحبنراشدعن،الأحولعاصمحدثنا

.عليهما)3(فمسح،خزوأعلاهماجلودأسفلهماجوربانوعليهالخلاء

النعلينعلىالمسحفىوردما/باب

أحمدأبوأخبرنا،الخليلبنمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا-أ372

عنرواد،حدثنا،عميرأبوحدثناالقراز،بشربنمحمدحدثنا،عدىابن

نأ،عباسابنعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،سفيان

.(479،485،487)المنذرلابنوالأوسط،(1990،1020)شيبةابىابنمصنفينظر(1)

.(159)عقبداودأبو(2)

.(195)2/35حاتمابىلابنالعللينظر(3)
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النعلينعلىالمسحفىوردمابابالطهارةكتاب

.(1)نعليهعلىومسحمزةمرةتوضألمجيه!اللهرسول

هذابمناكيرالثورئعنينفردوهوالجزاح)2(،بنروادرواههكذا

الففظة.هذهدونالثورئعنرووهوالثقات،أحدها

:بمحفوظولي!هكذاالثورىعنالحباببنزيدعنوروى

أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-أ373

زيدحدثنا،أبىحذثنى،الوكيعئعمربنأحمدبنإبراهيمحدثنا،الطبراخ!

النعلين.علىمسحلمجيه!النبئأن:بإسنادهفذكره.سفيانحدثنا،الحبابابن

،(4)دعسبنوهشام(3)الذراوردىالعزيزعبدورواه.الجماعةروايةوالصحيح

وذلك.النعلوفيهاالرجلعلىرشئاالحديثفىفحكيا،أسلمبنزيدعن

بنومحمد()بلالبنسليمانرواهفقد،النعلفىغسلهايكونأنيحتمل

أسلم،بنزيدعنكثير)8(بىأبنجعفربنومحمد(7)رمعبنوورقاء6ن.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.1038/3عدىلابنالكامل

،3/336الكبهيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالعسقلانى.الامىعصامأبوالجراحبنروادهو

التهذيبوتهذيب،2/55الاعتدالميزانو،9/272الكمالوتهذيب،3/452والعديلوالجرح

الثورىعنحديثهوفى،فتركباخرهاختلطصدوق:253/1التقريبفىحجرابنقال.288/3

شديد.ضعف

.(233،345)فىتقدم

.(268،344)فىتقدم

.(245،346)فىتقدم

.(255)فىتقدم

.(319،348)فىتقدم

.(349)فىتقدم
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النعلينعلىالمسحفىوردمابابالطهارةكتاب

الكثيروالعددواحد،حديثوالحديث،رجليهغسلهالحديثفىفحكوا

الرشبعدالغسلفيهحفظمنحفظفضلمع،اليسيرالعددمنبالحفظأولى

يحفظه.لممنعلى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-أ374

بنيعلىعن،هشيمحدثناقالا:موسىبنوعبادمسددحدثناداود،أبو

رأيت:قالالثقفئأوسبىأبنأوسأخبرض!:قالعباد:قال،بيهأعن،عطاء

رأىأنه:مسددوقال.(1)وقدميهنعليهعلىومسحتوضأ!شي!اللهرسول

جميم.اللهرسول

الثقفى،أوسعن،عطاءبن/يعلىعن،سلمةبنحمادورواه-أ375

ابنبكرأبو.أخبرناهمنقطعوهو.نعليهعلىومسحتوض!ألمجيمالفهرسولأن

داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فورك

وهو،قوىغيرالإسنادوهذا.(2)فذكره.سلمةبنحفادحدثنا،الطيالسئ

.الأولالحديثاحتملمايحتمل

ما:النعلينفىالرجلينغسلبهالمرادأنعلىيدلواثذى

حدثنامنصور،بنيحيىأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ376

عن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،ال!لامعبدبنمحمد

عمر:بنالفهلعبدقالأنهجريجبنعبيدعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيد

.(145)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(160)داودأبو(1)

به.حمادطريقمن(16165)أحمدوأخرجه.(9012)الطيالسى(2)
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النعلينعلىالمسحفىوردمابابالطهارةكتاب

أصحابكمنأحداأرلمأربغاتصنعرأيتك،الرحمنعبداو(43/11أبايا

.(1)السبتيةالنعال!تلبسرأيتك:فيهنوقال!فذكرهنهن؟ما:قال!يصنعها؟

فيهاليسالتىالنعال!يلبس!يهجيمالفهرسول!رأيتفإنىال!بتئةالنعال!أقا:قال!

عن""الصحيحفىالبخارئرواهألبسها)2(.أنأحبفأنا،فيهاويتوضأشعر

وكذلك.(3)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبد

.المقبرئ)4(سعيدعنجماعةرواه

عليها.ويمسح:فيهفزادالمقبرئعنعجلانابنعنعيينةابنورواه

الله،عبدبنإبراهيمأخبرنا،الحافظعلئابنبكرأبوأخبرناه-ا377

حدثناالعلاء،بنالجتارعبدحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدأخبرنا

قيل:قال!جريجبنعبيدعنسعيد،عن،عجلانبنمحمدحدثنا،سفيان

قال!:هو؟وما:قال!.غيركيفعلهأحدانرلمشيئاتفعلرأيناك:عمرلابن

ويتوضأيلبسها!يهجيمالفهرسول!رأيتإنى:قال!.ال!بتئةالنعال!هذهتلبسرأيناك

.(عليها)ويمسحفيها

المدبوغة.البقرجلودمنتكون:والسعةالعمةأهلنعالوهى،السينبكسر،السبتيةالنعال(1)

لانت.أى،بالدباغانسبتتلانها:وقيل،وأزيلحلقأىعنهاسبتقدشحرهالانبذلكوسمت

.2/330،331والنهاية،2/150عبيدلأبىالحديثغريبينظر

والشائى،(1772)داودوأبو،(5851)والبخارى،(5338)أحمدطريقهومن،1/333مالك(2)

(171).

.(1871/25)ومسلم،(166)البخارى(3)

به.سعيدعنطرقمن(117)والنسائى،(4672)أحمدأخرجه(4)

.(199)خزيمةابن(5)
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النعلينعلىالمسحفىوردمابابالطهارةكتاب

فىيغسلهطفقدغسلهما،تنافىفلامحفوظةكانتإنالزيادةوهذه

أعلم.والفه،(1)عمامتهوعلىبناصيتهمسحكماعليهما،ويمسحالنعل

حدثنا،البصرئعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ378

بنحبيبعن،سفيانحدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمد

علىومسحتوضأثم،قائموهوعلئبالى:قالىوهببنزيدعن،ثابتأبى

.(2)النعلين

ظبيانأبىعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانحدثنا:قالىوبإسناده-أ379

فصفىخرجثم،النعلينعلىومسحتوضأثم،قائموهوعلئبال:قال

الطهر)3(.

288/1بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو/وأخبرنا-أ380

عن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

ى!أف،أرغى)4(حتىقائمابالىبالرحبةطالبأبىبنعلئرأيت:قالىظبيانأبى

ومسح،وذراعيهوجههوغسلوتمضمضواستنشقيديهفغسلماءمنبكوز

علىينحدرالماءرأيتحتىرأسهعلىفوضعهماءمنكفاأخذثم،برأسه

فأمتقدمثم،نعليهفخلعالصلاةأقيصتثم،نعليهعلىمسحثم،لحيته

ظبيانأبارأيتإذا:قالىإبراهيمفحدثت:الأعمشقالى:نميرابنقالى.الناس

التفشرطاثلا.هذاما:285/1الذهبىقال(1)

به.سفيانطريقمن(20؟6)سيبةابىابنأخرجه(2)

.بنحوهظبيانطريقمنوالشافعى.بهكهيلبنسلمةطريقمن1/97المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.(و)رغ38/170التاج.رغوةلبولهصارت:البائلأرغى(4)
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الموقينعلىالمسحبابالطهارةكتاب

فأتاه.ظبيانأبوهذا:فقلت،(1)الكناسةفىقائفاظبيانأبافرأيتفأخبرخ!.

وضوءوصفحينرجليهغسلائهعلئعنوالمشهور.(2)الحديثعنفسأله

فهوالنعلينعلىمسحهفأفالمججو،النبئيخالفلاوهولمجؤ،الفهرسول

المسحلأن؟النعلينعلىوالمسحالنعلينفىالرجلينغسلعلىمحمول

وجوبوالأصل،موضعهابهايعذىفلابالخفينرجلاهتغطتلمنرخصة

علىوليس،فيهيختلفلاإجماعأوثابتةسنةخضتهماإلاالرجلينغسل

أعلم.والله،منهماواحاالجوربينعلىولاالنعلينعلىالمسح

الموقينعلىالمسحباب

به.احتجالجرموقينعلىالمسحأجازمنأنإلا،الخفهووالموق

الحسنبنالرحمنعبدأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا381

،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنااظ(43/11،الأسدى

بنيحيىحدثنا،العدلجعفبربنمحمدوأخبرنا:قال)ح(شعبةحدثنا

عن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،العنبرئمعاذبن(3الفهعبيد3)حدثنامحمد،

مربنتيمبنىمولىاللهعبدأباسمعسعد،بنعمربنحفصابنبكرأبى

عنبلالايسألعوفبنالرحمنعبد/شهدأنه،الرحمنعبدأبىعنيحذث289/1

استعجممامعجمكناصتهم.فيهايطرحونتميموبنوأصدبنوكانبالكرفةمعروفمكان:الكاسة(1)

4/1361.

طريقمن(4739)العللفىوأحمد،(2009)شيبةأبىوابن،(784)الرزاقعبدأخرجه(2)

.ااصهالمنةتمامفىالألبانىإصنادهوصحح،الأعمش

."الله"عبد:مفى(3-3)
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الجنابةمنالغسلفىالرجلينوغسلالخفينخلعبابالطهارةكتاب

فيتوضأ،بالماءفآتيهحاجتهيقضىيخرجكان:فقالع!حيهاللهرسولوضوء

مئ.بنتميم:غيرهوقالوموقيه)1(.عمامتهعلىويمسح

بنجعفرمحمدأبو2)حدثنا،إسحاقبىأابنزكريابوأوأخبرنا-أ382

2)
بنالحسنحدثناالعزيز،عبدبنعلئحدثنا،الصوفئلصيربنمحمد

نأ،مالكبنأنسعن،الأحولعاصمعن،الحناطشهابأبوحدثنا،الربيع

.والخمار)3(الموقينعلىيمسحكانع!جيهاللهرسول

الجنابةمنالغسلفىالرجلينوغسلالخفينخلعباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ383

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،النضرأبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

له:قلتعسالبنصفوانأتيت:قالحبيشبنزرعن،النجودبىأبنعاصم

جم!اللهرسولمنسمعتهل،الخفينعلىالمسحمنصدرىفىحكقدإنه

نخلعألامسافرينأوسفراكناإذاكي!اللهرسولأمرنا،نعم:قالشيئا؟فيه

.(4)الجنابةمنإلا،نومولابولولاغائطمنولياليهنأيامثلاثةخفافنا

،(03239)واحمد،(0194)سيبةأبىابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/170الحاكم(1)

فىالألبانىوصححه.الموقين:منبدل.الخفين:أحمدوعند.بهشعبةطريقمن(153)داودوأبو

.(139)داودأبىصحيح

.434صالصوفيةطبقاتوينظرمحمد".بنمحمدبنجعفر"أبو:م،سفى(2-2)

العللفىالدارقطنىوقال.بهالربغبنالحسنطريقمن(4921)معجمهفىالأعرابىابناخرجه(3)

وهم.:12/101،201

.(1321،1354)فىوتقدمبه.خثمةأبىمعاويةبنزهيرطريقمن(127)النسائىأخرجه(4)
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عليهمامسحمابعدخفيهخلعمنبابالطهارةكتاب

عليهمامسحمابعدخفيهخلعمنباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ384

حدثناسعيد،أبايعنىالأشبئأخبرناأحمد،بنجعفريعنىالشامامح!

يحيىعن،الذالاك!وهوالرحمنعبدبنيزيدحدثنا،حرببنالسلامعبد

فىجم!النبىأصحابمنرجلعن،مريمأبىبنسعيدعن،إسحاقابن

.(1)قدميهيغسل:قالفينزعهما،لهيبدوثمخفيهعلىيمسحالزجل

بنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيم(2)نبابكرأبووأخبرنا-أ385

إسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبوحدثنا3كأ،الأصفهااللهعبد

:البخارئقال.بمعناهفذكره.ال!لامعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،البخارئ

.(3)لمجتالنبىأصحابمنسعيدولا،لاأمسعيدمنسمعيحىأننعرفولا

(4)الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-أ386

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،القرشئمحمدبنعلئأخبرناببغداد،

عنالحذاء،خالدعن،الثقفئالوفابعبدحذثنىالحباببنزيدحدثنا

به.حرببنالسلامعبدعن(1969)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.م،س:فىلي!(2)

.3/512الكبيرالتاريخ(3)

المعروفالدقاقالبغدادىاللهعبدأبوطاهرأبىبنالفرجبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد(4)

بغدادتاريخينظر.(!415)سنةتوفى.ثقةصالخافاضلأضيخاكان:الخطيبقال،البياضبابن

.386ص(!420-!401)سنةوونجاتحوادثالإسلاموتاريخ،353/1
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عليهمامسحمابعدخفيهخلعمنبابالطهارةكتاب

وكان:قالالمسحقضةفى!ي!النبىعن،أبيهعن،بكرةأبىبنالرحمنعبد

.(1)رجليهويغسلخفيهينزعأبى

.(2)كلذمثلعطاءعنويذكر

290/1عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبو/وأخبرنا-أ387

الهيثمحدثنا،خلدونبنإسحاقحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

عن،حمادعن،أنيسةأبىبنزيدعن،عمروبناللهعبيدحدثنا،جميلابن

يخلعهماثمخفيهعلىويمسحيتوضأالرجلفىوالأسودعلقمةعن،إبراهيم

.(3)رجليهيغسل:قالا

عنوروى.(4)نفسهإبراهيمعنحفادعنحنيفةأبوورواهأو،44/11

.(6)الحسنقولوهو.()قدميهيغسلولايصفى:إبراهيمعنوغيرهالحكم

ثالث:2شىإبراهيمعنوروى

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-أ388

حيوةحدثنا،المستملىيزيدبنمحمدحدثنا،يونسبنإبراهيمبنإسحاق

.(1319)فىتخريجهتقدم(1)

.458/1الأوصطفىالمنذرابنذكره(2)

عمرو.بناللهعبيد:بدلعمرو.بناللهعبدالاصناد:فىوعنده.1/052الدارقطنى(3)

عن(812)الرزاقوعبد،(15)الآثارفىالحسنبنومحمد،(74)الآثارفىيوسفابوأخرجه(4)

به.حنيفةأبى

إبراهيم.عن(1979)ثيبةابىوابن،(081)الرزاقعبدأخرجه(5)

.(1981)ثيبةابىابنومصنف،(809)الرزاقعبدمصنفينظر(6)
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عليهمامسحمابعدخفيهخلعمنبابالطهارةكتاب

أبىعن،عروبةأبىبنسعيدعن،الأعمشعن،مروانعن،شريحابن

.(1)وضوءهخلعخلعهماثمخفيهعلىمسحإذا:قالإبراهيمعن،معشر

،يعقوبابنالعباسأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبواخبرنا-ا389

:يقولالأوزاعئسمعت:قالابىأخبرخ!،مزيدبنالوليدبنالعتاسحدثنا

أحدثثم،طاهرتينالخفينرجليهفادخلتوضأرجلعنالرهرئسألت

يستأنفبل:قال؟وضوءهيستأنفأمأيغسلهما،نزعهماثم،عليهمافمسح

(2)

.وضوءه

فىالشئافعىعنورؤينا.(3)كلذمثلمكحولعنويروى:الشيخقال

فىفيهالاثارمضتوقد،الوضوءتفريقعلىليلىابىوابنحنيفةأبىكتاب

وإنما.(يتوضاب!:قالحصا!خفهدخلرجلفىالشئعبىعنورؤينا.4به.

ويتوضأ.الحصاةلاخراجخفهينزع:أعلموالفهأراد

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئأخبرنا-ا390

عمرحدثنا،(6بكرأبى6)بنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

شعبةبنالمغيرةعن،بردةأبىعن،ميمونةابىبنعطاءحدثنا،رديحابن

(1

(3

غسل:وعنده،بهسعيدطريقمن(1971)شيبةأبىابنوأخرجه.3/1232عدىلابنالكامل(

.وضوءهخلع:بدل.قدميه

به.الأوزاعىطريقمن(1973)ضيبةأبىابنأخرجه(

.(1973)شيبةأبىابنأخرجه(

.257-252/1فىتقدم(

.(1182)العللفىوأحمد،(78)جزئهفىمينبنيحىأخرجه(

.24/535الكمالتهذيبوينظرابكرأ.:دفى(6-
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الخفينعلىالمسحكيفبابالطهارةكتاب

ولياليهاأئامثلاثةالخفينعلىبالمسحفأمرنا!يخي!الفهرسولمعغزونا:قال

رديحبنعمربهتفزد.(ايخلعاو1)يخلعلمماللمقيموليلةويوما،للمسافر

.بالقوئ)2(وليس

الخفينعلىالمسححيفبافي:

الاسفرايينئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبوأخبرنا-ا391

حدثنا،يعلىأبوحدثنا،الإسفرايينئأحمدبنبشرسهلأبوأخبرنابها،

بنرجاءعنيزيد،بنثورعن،مسلمبنالوليدحدثنا،موسىبنالحكم

يمسحكانانه!يخي!النبىعن،شعبةبنالمغيرةعن،المغيرةكاتبعن،حيوة

.(3)وأسفلهالخفأعلى

وأبوالفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا392

بمقالفهعبدحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا:قالاال!لمئالرحمنعبد

ثورعن،مسلمبنالوليدحدثنا،رشيدبنداودحدثنا،العزيزعبدبنمحمد

بنالمغيرةعن،شعبةبنالمغيرةكاتبعن،حيوةبنرجاءحدثنا،يزيدابن

الخفأعلىعلىفمسح،تبوكغزوةفى!ي!الفهرسولوضأت:قالشعبة

:م.فىىيل(ا-1)

به.رديحبنعمرطريقمن(0501)0418/2الطبرانىأخرجهوالحديث

الاعتدالوميزان،5/1683عدىلابنوالكامل،6/081والتعديلالجرح:فىعيهالكلامينظر(2)

.4/306الميزانولسان،3/196

وقال،بهمسلمبنالوليدطريقمن5ء(0)ماجهوابن،(97)والترمذى،(18197)أحمدأخرجه(3)

فىالألبانىوضعفه.مسلمبنالوليدغيريزيدبنثورعنيسندهلم،معلولحديث:الترمذى

.(120)ماجهابنضعيف
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الخفينعلىالمسحكيفبابالطهارةكتاب

.حيوةبنرجاءحدثنا:الإسنادهذافىقالكذا.(1)وأسفله

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-أ393

فذكرهرشيد.بنداودحدثناالحلواخ!،/إسحاقبنيحىبنأحمدحدثنا1/291

.رجاء)2(عن:وقال،بمعناه

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا-أ439

قالا:الدمشقئخالدبنومحمود)3(الزقئمروانبنموسىحدثناداود،

يروى:داودأبوقال.حيوةبنرجاءعن:قال،(4)بمعناهفذكرهالوليد.حدثنا

.رجاءمنالحديثهذا،ظ144/11يسمعلمثوراأن

51رو:الحافظعمربنعلئقال:قالالفقيهالحارثابنبكرابووأخبرنا

،المغيرةكاتبعن،حيوةبنرجاءعنحذثت:وقالثوبىعنالمباركابن

.()المغيرةفيهليسمرسلا،لمج!النبئعن

.الزازئ)6(زرعةوأبىالبخارئعنعيسىأبوذكرهوهذاالثيخ:تال

الفقيه،الوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-1395

حدثنا،حباببنزيدحدثنارجاء،بنعتارحدثنا،عبدانبنمكئحدثنا

.195/1الدارتك(11

.1/160البمالتلخيصوينظر.(1351الصغرىفىالمصنف(21

.عمرو"5:دفى(31

.(1651داودوأبو،(9961الخلافياتفىالمصنف(4)

به.المباركابنطريقمن1/328الأوصطالتاريخفىالخارىوأخرجه.ا1/95الدارقطى(5)

.(701عقبالعللوفى،(97)عقب163/1الترمذى(6)
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الخفينظاهرعلىبالمسحالاقتصاربابالطهارةكتاب

علىيمسحكانأنه،عمرابنعن،نافععن،جريجابنعن،الثورىسفيان

.(1)وباطنهالخفظهر

عن،العمرىاللهعبدحدثنا،زيدحدثناعمار،وحدثنا:قال-أ396

.(2)مثلهعمرابنعن،نافع

قالا:العزيزعبدابننصروأبوالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-أ397

حدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،نجيدابنعمروأبوأخبرنا

منيذاالخفينعلىيمسحالذىيضع:يقولكانأنهشهابابنعن،مالك

ماأحبوذلك:هالكقال.(3)يمسحثمالخفتحتمنويداالخففوف

الخفين.مسحفىإلئسمعت

الخفينظاهرعلىبالمسحالاقتصارباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-ا398

عنالرناد،أبىابنحدثناداود،ابوحدثنا،حبيببنيون!حدثناجعفر،

ظاهرمسح-لمجورالنبئأن،شعبةبنالمغيرةعن،المغيرةبنعروةعن،أييه

(4)،ء
خميه.

وكذلكالرناد،أبىبنالرحمنعبدعنالطيالسئداودأبورواهكذا

6/398اتمهيدفىالبرعبدوابن،(997)الخلافياتوفى،(443)المحرفةفىالمصنفأخرجه(1)

به.صفيانطريقمن

به.العمرىطريقمن-(442)عقبللمصنفالمعرفةفىكماانفعى-أخرجه(2)

.38/1مالك(3)

ضعيف.هـاسناده(727)الطيالسى(4)
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الخفينظاهرعليبالمسحالاقتصاربابالطهارةكتاب

داودبنسليمانورواهالرناد،أبىابنعنموسىبنإسماعيلرواه

عنالزنافىأبىابنعن،(3)رجحبنوعلئالضئاح)2(بنومحفدالهاشمئ)1(

أعلم.والفه.المغيرةعنالزبيربنعروةعنأبيه

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا/-ا292/1399

عن،أسامةأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

ثمبال!غ!يوالفهرسول!رأيت:قال!شعبةبنالمغيرةعن،الحسنعن،أشعث

ويده،الأيمنخفهعلىاليمنىيدهووضعخفيهعلىومسحتوضئأحتىجاء

إلىأنظركأنىحتىواحدةمسحةأعلاهمامسحثم،الأيسرخفهعلىاليسرى

.(4)الخفينعلىري!مجالفهرسول!أصابع

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا504

الأعمش،عن،غياثبنحفصحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنااود،فىأبو

لكانبالزأىالذينكانلو:قال!علىعنخير،عبدعن،إسحاقأبىعن

علىيمسح!ي!الفهرسول!رأيتوقد،أعلاهمنبالمسحأولىالخفأسفل

(5)،ء
خميه.هر

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-ا104

به.سليمانعن(18156)عقب(حمد(خرجه(1)

.(882)02/377والطبرانى،(161)داودوأبو،8/186الكبيرالتاريخفىالخارىأخرجه(2)

حسن.حديث:وقال،بهحجربنعلىعن(98)الترمذىأخرجه(3)

ما.انقطاعفيه:1/289الذهبىقالبه.الحسنعنالخزازعنالحنفىعن(1968)شيبةأبىابن(4)

.(147)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(162)داودوأبو،(136)الصغرىفىالمصنف(5)
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الخفينظاهرعلىبالمسحالاقتصاربابةرلطهاا!كتا

بنحفصأخبرنا،زيادبنإبراهيمحدثنا،السقطئجابربنالفضلبنمحمد

باطنلكانبالرأىاللهدينكانلو:علئقال:ا!البإسنادهفذكره.غياث

يمسحلمجمالفهرسولرأيتولقد،أعلاهمناو،45/11بالمسحأحقالخف

.(1)بأصابعههكذا

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرشا-أ254

بنيزيدحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،رافعبنمحمدحدثناداود،أبو

إلاالقدمينباطنأرىكنتما:مالالحديثهذاالأعمشعن،العزيزعبد

.(3)خفيهظهرعلىيمسحلمجؤاللهرسولرأيتحتى(2)بالغسلأحق

بنمحمدالطئبأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ453

الله،عبدبنحفصحدثنا،عصامبنمحمشحدثناالشئعيرى)4(،اللهعبد

علىعن،الخيواض!خيرعبدعن،إسحاقأبىعن،طهمانبنبراهيمإحذثنى

ظاهرهمامنبالمسحأحقالقدمينباطنأنأرىكنت:قالطالبأبىابن

.()خفيهعلىقدميهظهرعلىومسحتوضحألمجماللهرسولرأيتحتى

فيما:وقعاختصارعلىدلالةبالخفينالمقئداتالزواياتهذهكلوفى

شودبابنمحمدأبوحدثنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-أ454

به.زيادبنإبراهيمطريقمن1/199الدارقطنىأخرجه(1)

داود.أبىعندلماموافقوالمثبت.إ!بالمسح:م،دوفى،سفىليس(2)

.(148)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(163)داودأبو(3)

.(0137)فىوتقدمدا.الشعرى":مفى(4)

به.طهمانابنعن(444)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(5)
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الغفينظاهرعليبالمسحالاقتصاربابالطهارةكتاب

أبىبنيونسعن،نعيمأبوحدثنا،أثوببنشعيبحدثنا،بواسطالمقرئ

:قالثمومسحتوضأعلئارأيت:قالخيرعبدعن،إسحاقبىأعن،إسحاق

وأأسفلهماأنلرأيتالقدمينظهرعلىيمسحيخزالفهرسولرأيتأنىلولا

.(1)بذلكأحقباطنهما

يحتبئلمخيروعبد.(2)أبيهعنخيرعبدابنعنال!وداءأبورواهوكذلك

الخف؟قدمابهأريدإنمامعناهفىروىومافهذا.""الصحيحصاحبابه

علىعن،خيرعبدعن،علقمةبنخالدعنرؤيناماوبدليلمضىمابدليل

.ثلاثا)4(ثلاثارجليهغسلأنهفذكر!ي!مبالنبىوضوء3صفةفى

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا405

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

حذثنى،بكرأبىبنخالدحذثنى،الحباببنزيدحدثنا،شيبةأبىبنعثمان

عنوقاصأبىبنسعدسألهالخطاببنعمرأن،أبيهعن،الفهعبدبنسالم

علىبالمسح(يأمر)!غالفهرسولسمعت:عمرفقال،الخفينعلىالمسح

أحمداليئوصححهبه.نعيمأبىعن(794)والبزار،(742)والدارمى،(1264)أحمدأخرجه(1)

.(1263)للمسندنحبفهفىشاكر

زوائدفىأحمدبناللهوعبد،(47)والحميدى،(57)الرزاقوعبد،7/164الافعىأخرجه(2)

بدلالغ!لوعندهمبه.الوديهأبىطريقمن(120)الكبرىفىوالنسانى،(918)المسند

البخارىلهيخرجلمخيرعبد:1/290الذهبىوقالوالمحالغ!لالافىوعند،المح

فيه.تكلمالصريمىوشعيبهو،منيدرىلاوابنه،وسلم

."وصفه5:مفى(3)

.(299)فىتخريجهتقدم(4)

."يأمرنا،:م،سفى(5)
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الخفينظاهرعلىبالمسحالاقتصاربابالطهارةكتاب

بالقوئ)2(،ليسبكرأبىبنخالدطاهرتان)1(.وهمالبسهماإذاالخفينظهر

كفاية.مضىوفيما

293/1بنإبراهيمحدثنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا/-ا604

إسماعيل،بنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبوحدثنا،الأصبهاخ!الفهعبد

مخراقبنحميدحدثنى،أئوبأبىبنسعيدحا،ثنا،يزيدبناللهعبدحدثنا

مسحة(3)بكفهخفيهظاهرمسحبقباءمالكبنأنسرأىأنه،الأنصارئ

(4)"ص،
.واحده

بنأحمدبنمحمدأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا407

عن،عونبىأعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،يونسبنمحمدأخبرنا،بالويه

ومسحفتوض!أبالاله،عبادةبنسعدبناظ،45/11قيسعن،عراربنالعلاء

.()القدمينظهورخفيهعلى

:قالالعلاء6(أبىيريم6)عنإسحاقأبىعنالثورىورواه-ا084

به.الحباببنزيدطريقمن1/951والدارتطنى،(017)يعلىوابو،(1883)شيبةأبىابناخرجه(1)

وتهذيب،3/323والتعديلالجرح:فىعليههالكلامينظر.المدنىالعدوىبكرابىبنخالدهو(2)

لين.فيه:1/211التقريبفىحجرابنقال.628/1الاعتدالوميزان،33/8الكمال

."بكفيها:م،سفى(3)

وابن،(738)الرزاقوعبد-7/226الافعىوعنه-1/37مالكواخرجه.2/358الكبيرالتاريخ(4)

.!نأعن(1934)شيبةابى

هالك.وهويون!-بنمحمديعنىالكديمى-إسنادهفى:1/291الذهبىقال(5)

البخارى.حكاهيريمبنهبيرةوالدهذايريم:الأصلحاثيةوفىاالعلاءا.:مفى(6-6)
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...الرجلوغسلالخفنزعجوازبابالطهارةكتاب

خفيهظهرعلىومسحوتوضأدجلةأتىثم،بالعبادةبنسعدبنقيسرأيت

أخبرنا،الحافظاللهعبدأبو.أخبرناهخفيهعلىأصابعهأثرورأيت،هكذا

المثنىبنمحمدحدثناالقباك!،علىأبوحدثنا،الهاشمئإبراهيمبنمحمد

.(1)فذكره.سفيانحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا:قالابشئاربنومحفد

عمرعنهذامعنىوروى،(2)إسحاقأبىعنوغيرهشعبةرواهوكذلك

.د!حبه)3(الخطابابن

بكرأبوحدثنا،"شعبةأحاديث"فىالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا904

،عونأبىعن،شعبةحدثنا،روحدثنا،يون!بنمحمدحدثنا،بالويهابن

علىومسحفتوضأبالأنه،عبادةبنسعدبنقيسعن،عراربنالعلاءعن

.(4)القدمينظهورخفيه

إذاالرجلوغسلالخفنغجوازباب

السنةعنرغبةفيهيحنلم

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-ا541

،عونبنعمروحدثنا،إسحاقبنإبراهيمحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمد

للبوصيرىالخيرةوإتحاف،(012)العاليةالمطالبفىكما-ومسدد،(852)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(472)الأوسطفىالمنذروابن-(1101)

به.إسحاقأبىعن(882)18/347والطبرانى،(1918)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(1916)ثيبةأبىابنأخرجه(3)

.(0741)رقمللاثرتكراروهوالأئر،هذاجاءكذا(4)
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...الرجلومخسلالخفنزعجوازبابالطهارةكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(منصورعن،هشيمحدثنا

الربيعأبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،سيرينبنمحمدعن،زاذانبنمنصورحدثنا،هشيمحدثنا،الزهراخ!

الخفين،علىبالمسح(1)رميأكانأنه،أيوبأبىعن،أيوبأبىمولىأفلح

تغسل؟وأنتبالمسحتأمركيف:ذلكفىلهفقيل،قدميههويغسلوكان

الفه!رسول!رأيتقد،علئومأثمةلكممهنأةكانإن،!رمابئس:فقال!

الزهراخ!.حديثلفظالوضوء)2(.إلئحببامرؤولكنى،بهويأمريفعله

.إيأمرنا":مفى(1)

الأوسطفىالمنذروابن،(1864)شيبةأبىوابن.بهالربيعأبىطريقمن(1511)الاشىأخرجه(2)

به.هثمطريقمن(3982)والطبرانى،(465)
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للجمعةالغسلبابالطهارةعتاب

ذلكوغيروالأعمادللجمعةالغسلابوابجماع

للجمعةالفسلباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا114

،يعقوببنمحمدالعباسأبواخبرنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبو

حذثهمنافعاان،مالذأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا

الجمعةإلىأحدكمجماء"إذا:قال-لمجمالفهرسولأن،عمربنالفهعبدعن

ص،-(1)ص.
عنيوسفبناللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه."ص-.-

.(2)مالك

أخبرنا،ببغدادالحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرنا-ا214

الزبيع،أبىبنالحسنحدثنا،القطانعثاشبنيحيىبنالحسينالفهعبدأبو

بنسالمعن،شهابابنأخبرض!،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

(3)منكمجماء)من:قالأنه!لمج!الفهرسولعن،عمربنالفهعبدعن،الفهعبد

.فلينتسل!)4(الجمعة

عمر،بنالفهعبدبنالفهعبدعن،شهابابنوحذثثى:قال-ا413

أحمدطريقهومن،1/021ومالك.5/418تاريخهفىعاكرابنطريقهومن،(218)وهبابن(1)

.(1375)والنسانى،(5771)والدارمى،(1531)

.(877)ابخارى(2)

."إلى":م،صفىبحده(3)

.(6369)احمدطريقهومن،(5291)الرزاقوعبد،(3028)الشعبفىالمصنف(4)
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للجمع!ةالغسلبابالطهارةكتاب

جماء"من:المنبرعلىقائثموهوقالجمممالفهرسولأن،عمربنالفهعبدعن

.فلينتسل،)1(الجمعةمنكم

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابواخبرنا-ا414

عبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،طالبابىبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

فىمسلمرواهالأؤل.الففظعلىمدرجاجميعاعنهمافذكره.الرزاق

.(2)رافعبنمحمدعن""الصحيح

294/1زكرياوأبوالحسنابنبكروأبو/الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا415

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالواالسلمئالرحمنعبدبووأإسحاقأبىابن

أنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصبربنبحرحدثنا،يعقوب

أخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(حذثهمسليمبنصفوانأن،وغيره

صفوانعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدبكرأبو

:قاللمجؤالفهرسولأن،الخدرىسعيدأبىعن،يساربنعطاءعن،سليمابن

حديثوفى.القعنبىسث!حلفظ.(3)إمحتليمكلعلىواجبالجمعةيوم!غسل

القعنبى،عن""الصحيحفىالبخارىرواه.إالجمعةيومإالغسل:وهبابن

.(4)مالكعنيحىبنيحيىعنمسلمورواه

به.الرزاقعبدعن(6370)احمدأخرجه(1)

.(2بقع/844)مسلم(2)

.(1376)والنسائى،(15781)أحمدأخرجهمالكطريقومن.(134)داودوابر،1/521مالك(3)

به.وهبابنطريقعن(1742)عقبخزيمةابنواخرجه

.15727)فىالمصنفوصيذكره،(846/5)ومسلم،(895)البخارى(4)
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اختيارسنةللجمعةالغسلأنعلىالدلالةبابالطهارةكقاب

اختيارسنةللجمعةالغسلأنعلىالدلالةباب

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنااو،46/11-ا164

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

يوسف،بنالفهعبدمحمدأبووحذثنا)حعبادةبنروححدثناالضغاض!)1(،

بنمحمدحدثنا،بمكةالرهرئيحىبنالرحمنعبدمحمدأبوأخبرنا

ابنعن،أنسبنمالكحدثنا،عبادةبنروححدثنا،المخائغإسماعيل

أصحابمنرجلاأن،أبيهعنعمر،بنالفهعبدبنسالمعن،شهاب

عمر:فقال،يخطبالخطاببنوعمرالجمعةيومالمسجددخللمجرالنبى

النداء،فسمعتقو!لامنانقلبت،المؤمنينأميريا:فقالهذه؟ساعةأئة

نأعلمتوقدأيضاالوضوء:عمرفقال.وأقبلتتوضخأتأنعلىزدتفما

.(2)بالغسليأمركانصتيالفهرسول

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-ا417

بنمحمدبنالفهعبدحدثنا،العنبرئالمثنىأبوحدثنا،بالويهبنأحمد

سالمعن،الرهرئعن،أنسبنمالكعن،أسماءبنجويريةحدثنا،أسماء

للخطبةقائئمهوبيناالخطاببنعمرأن،عمرابنعن،عمربنالفهعبدابن

51فناد،الأؤلينالمهاجرينمن-يخيوالنبىأصحابمنرجلجاءإذالجمعةيوم

.الصفار"5:سفى(1)

المبهمةالأسماءغوامضفىبشكوالوابن،6/62التمهيدفىالبرعبدوابن،(312)أحمدأخرجه(2)

.(5729.5910)فىوصيأتىبه.روحطريقمن59/1
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اختيارسنةللجمعةالغسلأنعلىالدلالةبابالطهارةكتاب

سمعتحتىأهلىإلىأنقلبفلماليومشغلتإنى:قال؟هذساعةأئة:عمر

نأعلمتوقدأيضاالوضوء:عمرقال.توضأتأنعلىأزدفلم،التأذين)1(

الفهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)بالغسلمريأكانع!يدالفهرسول

فلم"الموطأ")4(فىأنسبنمالكأرسلهحديمثوهذاأسماء)3(.بنمحمدابن

والموصول"الموطأ"،خار!ووصله،إسنادهفىعمربنالفهعبديذكر

الرهرئعنراشدبنومعمرالأيلئيزيدبنيونسرواهفقد،صحيخ

.*(5)
موصولا.

ر!جه:عمرعنهريرةأبىحديثمنذلكوثبت

بنمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا184

بنالعئاسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاال!وسئيوسف

أبوحدثنى،يحيىحذثنى،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرخ!،مزيدبنالوليد

الجمعةيومالناسيخطبالخطاببنعمربينا:قالهريرةأبوحذثنى،سلمة

يتأخرونرجالبالما:فقالعمرلهفعزضالمسجد،عفانبنعثماندخل

حينزدتما،المؤمنينأميريا:عفانابنيعنىعثمانفقالالنداء؟بعد

.""المنادى:سفى(1)

به.محمدبناللهعبدطريقمن6/62التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(2)

.(878)الخارى(3)

.101/1مالك(4)

معمرطريقمن(494)والترمذى،(202)واحمدبه.يونمىطريقمن(3/845)مسلماخرجه(5)
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اختيارسنةللجمعةالغسلانعلىالدلالةبابالطهارةكتاب

تسمعأولمأيضا!/الوضوء:عمرفقال.أقبلتثمتوضأتانالنداءسمعت

مسلمرواهفلينتسل!)2(؟الجمعة(1)ىلإأحدكمجماء)إذا:يقولجمرالفهرسول

الأوزاعى،عنمسلمبنالوليدعنإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفى

.(3)ريثكأبىبنيحىعناخروجهمنالبخارئوأخرجه

للغسلالضلاةعثمانيتركلمفلفا:تعالىالفهرحمهالشافعئقال

أمرأنعلماقدأنهماعلىذلكدذ،للغسلبالخروجعمريأمرهولم

.الاختيار)4(علىبالغسلغجيرالفهرسول

العباسأبوحذثنى،الحافظالفهعبدبنمحمداظ،11/46أخبرنا-أ914

العطار،عيسىبنمحمدجعفرابوحدثنا،كتابهأصلمنيعقوببنمحمد

يومالغسلعنعمرةسألت:قالسعيدبنيحىحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا

الناسكان:فقالتالجمعةيومالغسلعنعائشةسألت:فقالتالجمعة

مخزج.(اغتسلتم؟أ)الو:لهمفقيل،بهيئتهميروحونفكانوا،أنفسهمعفال

.الأنصارئ)6(سعيدبنيحىحديثمن""الصحيحينفى

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلئبوأأخبرنا-أ024

الأصل.:منزيادة(1)

به.الوليدطريقمن(1748)خزيمةابنوأخرجه.(645)الصغرىفىالمصنف(2)

.(882)والبخارى،(584/4)مسلم(3)

.بنحوه149،015صالحديثاختلاف(4)

به.سعيدبنيحىعنطرقمن(1236)حبانوابن،(352)داودوأبو،(43392)أحمدأخرجه(5)

.(847)ومسلم،(903)البخارى(6)
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الطهارةكتاب
اختيارسنةللجمعةالغسلأنعلىالدلالةباب

عنمحمد،ابنيعنىالعزيزعبدحدثنا،مسلمةبناللهعبدحدثناداود،

جاءواالعراقأهلمنأناساأن،عكرمةعنعمرو،أبىابنيعنىعمرو

أطهرولكنه،لا:قالواجبا؟الجمعةيومالغسلأترى،عباسابنيا:فقالوا

بدأكيفوسأخبركم،بواجبعليهفليسيغتسللمومن،اغتسللمنوخير

وكان،ظهورهمعلىويعملونالضوفيلبسونمجهودينلناساكان،الغسل

يومفى!ي!اللهرسولفخرجعريش!،هونماإالسقفمقاربضئقامسجدهم

بعضهمبذلكاذىرياحمنهمثارتحتىالصوفذلكفىالناسوعرق،حار

اليوئمهذاكانإذاالنال!ق،"أيها:قالالر!حظكجمجمالفهرسولوجدفلفا،بعضا

ثم:عباسابنقال."وطيبهدهنهمنيجذماأفضلأحدكموليم!مقفاغتسلوا،

وذهب،مسجدهمووشعالعملوكفواالصوفغيرولبسوابالخيراللهجاء

.(1)العرقمنبعضابعضهميؤذىكانالذىبعض

محمدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ421

طلحةبنعمروحدثنانصر،بنأحمدحدثنا،العدلالصفارإسحاقابن

:قالعباسابنعن،عكرمةعن،السدئعن،نصربنأسباطحدثنا،القناد

اغتسلومن،الفريضةمنويجزئونعمتفبهاتوضأ)من:!ي!الفهرسولقال

يعرفنماوإ،الوجههذامنغري!باللفظبهذاالحديثوهذا.إأفضلفمالغسل

.وغيرهالحسنحديثمن

عمروأبىبنعمروطريقمن(1755)خزيمةوابن،(2419)أحمدواخرجه.(353)داودابو(1)

.(5730)فىوسيأتى،(034)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بنحوه
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الطهارةكتاب
اختيارسنةللجمعةالغسلأنعلىالدلالةباب

محمدجعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبواخبرنا-أ422

حدثنا،عفانحدثناشاكر،بنمحمدبنجعفرحدثناالرزاز،عمبروابن

يومتوضأ"من:قال!عيهالنبئأن،سمرةعن،الحسنعن،قتادةحدثنا،همام

.أففمل")1(فهواغتسلومن،ونعمتفبهاالجمعة

:قتادةعنشعبةعنروىوهكذا

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-أ423

شعبةحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،رجاءابىبنالعزيزعبدبنمحمدحدثنا

ع!ي!:الفهرسولقال:قالسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،الحجاجابن

.(2)((لمففأفالغسلاو(11/47اغتسلومن،/ونعمتفبهاالجمعةيومتوضأأمن

بنسعيدوخالفهما،(3)شعبةعنالجحدرئسفيانبنسعيدرواهوكذلك

مرسلا:فرواهعروبةأبى

بنالحسنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-أ424

عطاء،بنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،العدليعقوب

مرسلا)4(.!يرالنبىعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدأخبرنا

.()قتادةعنالعطاريزيدبنأبانرواهوكذلك

.(5734)فىوسيأتى.بهعفانعن(1581)والدارمى،(02592)أحمدأخرجه(1)

به.رجاءأبىابنطريقمن2/352بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(2)

حسن.:وقال،بهسفيانبنسعيدطريقمن(497)الترمذىأخرجه(3)

.87صالكبيرالعللفىالترمذىذكره(4)

.2/541العللفىحاتمأبىوابن،87صالكبيرالعللفىالترمذىذكره(5)
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اختيارسنةللجمعةالغسلأنعلىالدلالةبابالطهارةكتاب

كما:الحسنعنحغآلرقاشئأبوورواه

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ425

الحسن،عن،حغبوأحدثنا،داودبوأحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

:قال!صالنبىأن،!صالنبىعنإلاأعلمهولا:قالسمرةبنالرحمنعبدعن

.(1)"أففلفالغسلاغتسلومن،ونعمتفبهاتوضا"من

.!ح!اللهرسولقال:قالبإسنادهحئبىأعنبكاربنبكرورواه-أ264

سختويه،بنمحمدبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه.يشكولم

حرة.أبوحدثنابكار،بنبكرحدثناالأصفهاض!،مندهبنمحمدحدثنا

.فذكره

نظر:إسنادهوفى،لمجتالنبىعناخروجهمنوروى

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ427

الفقيه،طاهربوأوأخبرنا)ح(الربيعحدثنا،داودبوأحدثنا،حبيببنيونس

البغدادىموسىبنإبراهيمبنالحسنحدثنا،البلامحلىحامدأبوأخبرنا

يزيدعن،صبيحبنالربيعحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،بمكة

الجمعةيومتوضأ"من:لمجيه!اللهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،الزقاشى

:اوددبوأيذكرلم.(2)"السنةمنوالغسل،أففلفالغسلاغتسلومن،ونعمتفبها

حرةأبىطريقمن(7765)الأوسطفىوالطبرانى،2/671العقيلىوأخرجه.(4741)الطيالسى(1)

تحقيقوانظر،الحسنعنروايتهفىمضعفحرةوأبو.جندببنلسمرةهوإنماوالحديثبه.

الطيالسى.

الكامل=فىعدىوابن،119/1المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(2224)الطيالسى(2)
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الطهارةضاب

ءالشنة،من"والفسل

اختيارسنةللجمعةالفسلانعلىالدلالةبب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا428

حئانحدثناداود،بنموسىحدثنا،الطائئعوفبنمحمدحدثنا،يعقوب

:قالمالكبناذسعن،الزقاشبىيزيدعن،صبيحبنالزبيععن،علىابن

فاشتذالشئتاء(1)ناكفلفافلينتسل،.الجمعةإلىجماء)من:لمجي!الفهرسولقال

ومن،ونعمتفبهاتوضأ)امن:فقاللمجي!الفهرسولإلىذلكفشكوناعلينا،

.(2)إأفضلفالفسلاغتسل

جمز:النبىعنالخدرئسعيدابىعنأيضاوروى

عبيدبنأحمدحدثنا،عبدانابنالحسنابوأخبرناه-ا429

الجقال)4(زيدبنأسيد)3(حدثناالخراز،علىبنأحمدحدثناالصفار،

سعيدأبىعن،نضرةأبىعنعوف،عن،شريكحدثنامحمد،أبو

ومن،ونعمتفبهااظ!47/11الجمعةيومتوضأ)من:لمجي!الفهرسولقال:قال

.(.)،افضلفالفسلاغتسل

الطيالسى.تحقيقوانظر،ضعيفإشادهبه.الربيعطريقمن993/3-

جاءا.5:م،سفى(1)

أنى.عنأبانطريقمن6/4120الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

.اأصد،:سفى(3)

.)حدئناا:مفىبحده(4)

زيدبنأسيدفيه:2/175المجمعفىاله!شقالبه.أسيدطريقمن(!ك-630)البزارأخرجه(5)

.كذابوهو
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اليهاالروأحضدللجمعةال!غسلبابالطهارةكتاب

51ورو،-لمجب!)1(النبئعنجابرعننضرةأبىعنحذثهعفنالثورىورواه

.سفيانعنالحفرئداودأبىعنإسحاق

إليهاالرواحعف!يلجمعةالغسلىباب

،العدلحمشاذبنعلئحذثنى،الحافظاللهعبدأبوا-أخبرنا430

بنشيبانحدثنا،نعيمأبوحدثناالواسطئ،سليمانبنمحمدحدثنا

أبىعن،سلمةأبىعنكثير،أبىبنيحيىعن،النحوىالرحمنعبد

:فقال،رجلجاءإذالناسيخطبهوبينماالخطاببنعمرأن،هريرة

النداءسمعتأنىإلاهوما:الرجلفقال؟ال!اعةهذهإلىتحتبسونلم

"إذا:يقوللمجي!الفهرسولتسمعألم/والوضوء!:عمرفقال.فتوضأت

بىأعن"الصحيح"فىالبخارئرواه؟(3)"فليغتسلالمسجد)2(إلىأحذكمراح

(4)بر

لعيم

إلىأحذكمراح"إذا:كثيرأبىبنيحيىعنشذادبنحربرواهوكذلك

وقال.(6)((مكذحأجاء"إذا:يحىعنالأوزاعئوقال.(فلينتسل")الجمعة

(1)

(3)

(4)

الرجلوسمىالثورىطريقمن(0771)حميدبنوعبد.بهالثورىعن(5313)الرزاقعبدأخرجه

.67/2التلخيصفىحجرابنضعفهوالحديث.عياشأبىابنوهوأبانا.

.اأالجمعة:دفى

به.ضيبانطريقمن(91)أحمدأخرجه

.(882)الخارى

به.حربطريقعن(319)أحمدأخرجه

.(1418)فىتخريجهتقدم
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يومهافىقبلهاغسلهكانإذالهاالفسلجوازبابالطهارةكتاب

.(1)"أحدكمأتىاإذا:يحىعنسلأمبنمعاوية

يومهافىقبلهاغسلهحانإذالهاالغسلجوازباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ431

محمدأبوحدثناسعيد،أبووأخبرنا)ح(الذمشقئزرعهأبوحدثنا،يعقوب

أخبرك!،اليمانأبوحدثنا:قالاعيسىبنمحمدبنعلئأخبرناالمزك!،

:عباسلابنقلتطاوس!:قال:قالالرهرئعن،حمزةأبىبنشعيب

لموإنرءوسكمواغسلواالجمعةيوم"اغتسلوا:قالع!موالفهرسولأنذكروا

وأقا،فنعمالغسلأقا:عباسابنفقال.((الطيبمنوأصيبواجنئا،تكونوا

.(3)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)أدرىفلاالطيب

علىواجبالجمعةيوم"الفسل:ع!يوالنبىعنسعيدأبىحديثفىورؤينا

غسلالجمعةيوماغتسل"من:ع!موالنبىعنهريرةأبووقالمحتلبم")4(.كل

والثالثةوالثانيةالأولىال!اعةفىالغسلبعدرواحهفذكر.((حارثمالجنابة

.()والخامسةوالزابعة

به.معاويةطريقمن(034)داودأبوأخرجه(1)

من(6811)الكبرىفىوالنسانى،(5803)أحمدوأخرجه.(1762)تاريخهفىالدمشقىزرعةأبو(2)

به.اليمانأبىطريق

.(884)البخارى(3)

.(1415)فىتقدم(4)

.(5929)فىتخريجهسيأتى(5)
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يردهالممندونالجمعةأرادمنعلىالغسلبابالطهارةكتاب

ئردهالممندونالخمعةأرادمنعلىالغسلبافي

بنمحمدبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ432

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،العدلسختويه

أراد"إذا:يقوللمجماللهرسولسمعت:قالعمرابنعن،نافععن،الليث

عن""الصحيحفىمسلمرواهاو،48/110فلينتسل(()1(الجفعةيأقىأنأحدكم

(2)

يحيى.بنيحيى

.(3)الجمعةعليهتجبمنعلىالغسلإنما:قالأنهعمرابنعنويذكر

نأغيرهاستحئاوقد.(4)الجمعةيومفىالسفرفىيغتسللاكانأنهوعنه

بما:واحتجتنظفامرةأسبوعكلفىيغتسل

(أحمد)بوأأخبرنا،الضبئاللهعبدبنمحمداللهعبدبوأأخبرنا-أ433

القاضى،الهيثمبنمحمدالأحوصبوأحدثنا،بمروحمدانبنمحمدبنبكر

عن،هلالبىأبنسعيدعن،يزيدبنخالدعن،الليثحدثنا،بكيربناحدثنا

قال:قالهريرةبىأعن،طاوسعن،لحجاجابىأمجاهدعن،لحصابنبانأ

:البخارئقال.(6)"امويأيابمسبعةكلفىيغتسلأنحقمسلبمكل"على:كسمالنبئ

به.الليثطريقمن(333)السنةشرحفىوالبغوى،(2582)عقبعوانةأبوأخرجه(1)

.(1/844)مسلم(2)

.(1530)الشعبفىوالمصنف،9/21الحليةفىنعيمأبوأخرجه(3)

.(0675)شيبةأبىوابن،(5198،5324)الرزاقعبدأخرجه(4)

.15/554النبلاءأعلامسيروينظر"بن،.:مفىبعده(5)

صحيح.سنده:296/1الذهبىقال(6)
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الطهارةكتاب

(1)فذكره.صالحبنأبانورواه

الجمعة.

...اعمنواهمااذاجميعاوالجمعةللجنابةالاغتسالباب

يومغسلأيضابهأراديكونأنيشبهوهذا.

298/1

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنافقد-1434

وهيمث)2(،حدثنا،موسىحدثنا،غالببنمحمديعنىتمتائمحدثنا،الضفار

"نحن:قال!شيرالنبىعن،هريرةأبىعن،أبيهعن،/طاوسابنحدثنا

بعدهم،منوأوتيناقبلنا،منالكتابأوتواأئةكلبيد،القيامةيومالسابقونالآخرون

فسكت.((للئصارىغل!وبعدلليهود،فغذاله،الفهفهدانافيهاختلفواالذىاليومقهذا

51رو.(3)إوجسدهرأسهيغسليوئااسيايمسبعةكلفىمسليمكلعلى"حق:وقال

.مختصرا)4(إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئ

معا،نواهماإذاجميغاوالجمعةللجنابةالاغتسالباب

نوى"ماامرئويحل،بالنياتالأعمال!انما8لمجيرلقويه

بنإبراهيمبنيحىزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1435

محمد(الفهعبد)بوأأخبرنا:قالواال!لمئالرحمنعبدبووأيحىبنمحمد

،هارونبنيزيدحدثنا،ال!عدئالفهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوبابن

بنعلقمةسمعأنه،التيمىإبراهيمبنمحمدعنسعيد،بنيحىأخبرنا

.(898)رىلبخاا(1)

.)وهب،:مفى(2)

فحسب.اخرهبذكرمسلموكدبه.ويبطريقمن(849)ومسلم،(8503)أحمدأخرجه(3)

.(3486)البخارى(4)

.االحباص،:م،صفى(ه-5)
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...الجمعةغسلعنالجنابةبغسليكتفىهلبابالطهارةكتاب

:يقول!يدالفهرسولسمعت:يقولالخطاببنعمرسمعت:يقولوفاص

رسولهوإلىالفهإلىهجرتهكانتفمننوى،مالامرى3وإئما،بالنية)االأعمال"إنما

يتزؤجها،امرأ؟إلىأواه!صيدنياإلىهجرتهكانتومن،رسولهوإلىالفهإلىفهجرته

الفهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(2)"إليههاجرماإلىفهجرته

سعيدبنيحمىعنأوجهمنالبخارىورواه،هارونبنيزيدعننميرابن

.نصارئ)3(الأ

الحسنحدثنا،الوليدأبوأخبرنا،الفهعبدبنمحمدوأخبرنا-ا436

ليث،عن،جريرحدثنا،شيبةأبىابنيعنىبكرأبوحدثنا،سفيانابنيعنى

.واحدا)4(غسلاوالجمعةللجنابةيغتسلكانأنهعمر،ابنعن،نافععن

الجمعةغسلعنالجنابةبغسليجتفىهلباب

الجنابة؟معينوهالمإذا

بنمحمدجعفرأبوحذثنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-ا437

299/1الحافظحازمأبو/.وأخبرنازيادبنمحمدبنالحسمينأخبرناهاخضبنصالح

(6)ء(5)ه
زكريا،بنأحمدبنمحمذالحسنأبوحدثنا:قالاالشعيبئسعدوأبو

."امرئلكلسانما"بانبات:عاجهابنوسنن،م،صفى(ا-1)

.(184،185،4501)فىوتقلم.بهيزيدطريقمن(4227)ماجهوابن،(030)أحمداخرجه(2)

.(2287،7445)فىوصيأتى

.(1،45،2529،3898،6689،6953)والبخارى،(0791)مسلم(3)

.(9305)شيبةأىابن(4)

.1/101فىترجمتهوتقدمت)سعيد(.:سفى(5)

)الشعبى،.:م،صفى(6)
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...الجمعةغسلعنالجنابةبغسليكتفىهلبابالطهارةكتاب

بنسريجحدثنا،!ا48/11القئاخ!،زيادبنمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا

عنالعطار،يزيدبنأبانحدثنا،العجلئمسلمبنهارونحدثنا،يونس

أغتسلوأناأبىعلئدخل:قالقتادةأبىبنالفهعبدعن،كثيرأبىبنيحيى

:قال.جنابةمن:قلت:قال؟للجمعةاوجنابةمنغسلك:فقالالجمعةيوم

كانالجمعةيوماغتسل"من:يقولجمي!الفهرسولسمعتنىفإ،اخرغسلاأعد

.حازمأبىحديثلفظ.(1)"الأخرىالجمعةإلىطهارةفى

أبوحدثنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا-ا438

،الأحوصأبوحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمدالعباس

بعدالجمعةيومالجنابةمنالزجلاغتسلإذا:قالمجاهدعن،منصورعن

.(2)الجمعةيومغسلمنأجزأهالفجرطلوع

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا439

بنسفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنانصر،بنسعدانحدثناالصفار،

استئا:قالزاذانعنجبير،بنسعيدعن،ال!ائببنعطاءعنسعيد،

يغتسللاالذىكمثلإذنأنا:أحدهمافقالجمي!النبىأصحابمنرجلان

.(3)الجمعةيوم

الحسينطريقمن1/282الحاكموأخرجه.بهالحسنأبىطريقمن(458)المعرفةفىالمصنف(1)

به.مسلمبنهارونطريقمن(1222)حبانوابن،(1760)خزيمةوابنبه.زيادبنمحمدابن

هو.منيدرىلاهارونمنكر...حديثهذا:1/297الذهبىوقال

به.الأحوصأبىعن(5077)شيبةابىابناخرجه(2)

.(3023)الثعبفىالمصنف(3)
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الطهارةكتاب

للأعيادالاغتسالباب

للأعيادالاغتسالباب

بنبشرحدثنا،أصلهمنالسلمئ(االرحمن)اعبدأبوأخبرنا-أ544

بنيزيدخالدأبوحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثناالمهرجاك!،أحمد

سعيدحدثك:أنسبنمالكعلىقرئ:قالبإسكندرئةالإسكندراخ!سعيد

فىصيناللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،المقبرىسعيدأبىابن

عيدا،لكمتعالىاللهجعلهيومهذاإن،المسلمينمعالثر"يا:الجمعمنجمعة

ورواه.مالكعنالشيخهذارواههكذا.(2)"بالسواكوعليكمفاغتسلوا

.مرسلا)3(لمجي!النبىعنالسباقابنعنالزهرىعنمالكعنالجماعة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ441

بنمحمدعن،فضيلابنحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

مناغتسالهالعيدينفىيغتسلكانأنهعمر،ابنعن،نافععن،إسحاق

.(4)الجنابة

.()العيدينكتابفىتعالىالفهشاءإنيردوذلك،أيضاغيرهعنوروى

."اللهعبد9:سفى(ا-1)

غرائبفىالمظفروابن،(3433)الأوسطفىوالطبرانى،(591)العللفىحاتمأبىابنأخرجه(2)

به.سعيدبنيزيدطريقمن(88)مالك

المطالبفىكما-ومسدد،197/1والثافعى،(217)وهبابنطريقهومن،65/1مالك(3)

.(0266)فىسيأتىماوانظر.وغيرهم(0525)شيبةأبىوابن-(687)العالية

مطولا.بهإسحاقابنطريقمن(5590)شيبةأبىابنأخرجه(4)

.(6194)وعقب،(6193)فىسيأتىماينظر(5)
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300/1

الميتغسلمنالغسلبابالطهارةكتاب

الميتغسلمنالغسلباب

بنبكرا(أحمدأبو1)أخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ424

نعيم،أبوحدثنا،النرسئالفهعبيدبنأحمدحدثنابمرو،ئفري!ئملامحمد

عن،حبيببنطلقعن،شيبةبنمصعبعن،زائدةأبىبنزكرياحدثنا

أربع؟من)ايغتسل:قالع!ي!النبئأنحذثتهائها،عائشةعن،الزبيربنالفهعبد

.(2)((والحجامة،الميتغسلومن،الجمعةويوم،الجنابةمن

حدثنا،داسةابنبكرأبواخبرنا،الزوذبارئعلىبوأوأخبرنا/-أ434

زكريا،حدثنا،بشربنمحمدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،فىاوفىأبو

منيغتسلكان:قالائهإلامثلهلإسنادهفذكره.شيبةبنمصعبحدثنا

(4)ء"،!
شيبة.بنمصعبعنمسعررواهوكذلك.3ربع

إبراهيماو(11/49إسحاقأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ444

حدثناالضمد،عبدبنالحسنسغيدأيوحدثناالزاهد،حاتمبنمحمدابن

بناللهعبدعن،سمانحدثنا،بنيسابورالمروزوذئح!تانبنالضحئدعبد

أعلامسيروينظر.،بكرمحمدأبوا:كملحااوكد،أحمد"بكلرأبو5:موفى،بكر"أبو5:سفى(\-1)

.15/554النبلاه

به.زكرياطريقمن(562)خزيصةابنوأخرجه.1/631والحاكم،(2001)الخلافياتفىالمصنف(2)

داودأبىضحيففىالألباشوضعفه.(348.3160)داودوأبو،(461)المعرفةفىالصصنف(3)

(75،693).

.(461)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)

-الجرحيظرالمروزى.:ويقال،المروروذىحسانبنالصمدعدوهواالمرروزى".:مفى(5)
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الميتغسلمنالغسلبابالطهارةكتاب

بناللهعبدسمعت:قالحبيببنطلقعن،شيبةبنمصعبعن،السفرأبى

من،خمسةمن"الغسل:لمج!اللهرسولقال:تقولعائشةسمعت:يقولالزبير

.(1)"الحمامماءمنوالغسل،الميتوغسل،الجمعةيوموغسل،والحجامة،الجنابة

عنحبيببنطلقعنشيبةبنمصعبحديث""الصحيحفىمسلمأخرج

اوويثهذاوترك.(2)"الفطرةمن"عشر:ع!ج!النبىعنعائشةعنالزبيرابن

.(3)هيفالحفاظبعضلطعنإلاتركهأراهولا،يخرجهفلم

يذكولمائهإلا،العاصبنعمروبنالفهعبدحديثمنشاهدوله

المئت:غسلمنالغسل

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا445

أبوحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا

:قالالعاصبنعمروبنالفهعبدعن،مجاهدعن،الأعمشعن،معاوية

ومن،(الإبطونتف)،(4والحفام،الحجامة4)من؟خمسمننغتسلكنا

،4/302الميزانولان،9/175النبلاءأعلاموصير،8/514حبانابنوثقات،6/15-واتحديل

.1/819المنفحةوتحجيل

الغسليذكرولما...اربعمنيغتسل5:بلفظبه.السفرايابنطريقمن(25190)احمدأخرجه(1)

.الحمامماءمن

.(156،243)نىتخريجهوتقدم.(261/56)مسلم(2)

.(113)1/570حاتمأبىابنعللينظر(3)

.اوالحجامة)الجنابة:م،سفى(4-4)

:المهرةالخيرة!اتحافالعاليةالمطالبوفى،"إالموسى:الرزاقعبدمصنففىمكانهجاء(ه-5)

."الموتىأ
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كانواما:فقاللإبراهيمذلكفذكرت:الأعمشقال.الجمعةويوم،الجنابة

يوميغتسلواأنليستحبونكانواوإن،الجنابةمنإلاواجباغسلايرون

.(1)الجمعة

جعفر،بنالفهعبدحدثنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-أ446

حدثناأبى،حدثناحفص،بنعمرحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا

،الحماممناغتسل:قالعمروبنالفهعبدعنمجاها،حذثنى،الأعمش

.(2)والموسى،مةوالحجا،والجنابة،والجمعة

حدثنا،يحىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-أ447

بنمحمدعن،كثيرأبىبنجعفربنمحمدحدثنا،محمدبنأحمدسهلأبو

نأ،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،حكيمبنالقعقاععن،عجلان

.فلي!وضأإ)3(حملهومنفلينتسل،ا!مغسل"من:قالجميرالفهرسول

ابنالفضلابوأخبرناالعزيز،عبدابننصرأبووأخبرنا-أ448

أبى/بنالملكعبدبنمحمدحدثنا،إدريسبنالحسينحدثنا،خميرويه

عن،أبيهعن،سهيلحدثنا،المختارابنأظنهالعزيزعبدحدثنا،الشئوارب

!مىالوضوء،)4(.حملهومن،الغسلغسله"من:قالجميرالنبئعن،هريرةأبى

الخيرةداتحاف،(236/2)المطالبفىكما-ومسدد،(1141،5309)الرزاقعبدأخرجه(1)

.بنحرهبهالأعمشطريقمن-(977)المهرة

."أالحمام:بدل،"الجماعوفيه.3/471والتاريخالمعرفة(2)

به.عجلانابنعن397/1تاريخهفىالبخارىذكره(3)

=:الترمذىوقال،بهالملكعبدبنمحمدطريقمن(6341)ماجهوابن،(993)الترمذىأخر-(4)
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الطهارةكتاب

المتت.

الميتغسلمنالغسلباب

عن،صالحأبىبنسهيلعن،سلمةبنوحمادجريجابنرواهوكذلك

(1)-و
.هريرهابىعن،ابيه

عن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلعن،عيينةبنسفيانورواه-ا494

علىأبوأخبرناه.بمعناهجمييهالنبىعن،هريرةأبىعن،زائدةمولىإسحاق

بنحامد)2(حدثناداود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارى

.(3)فذكره.سفيانعن،يحى

.موقوفا)4(ومرمرفوعامرةسهيلعنعليةابنرواهوكذلك

كما:سهيلعنخالدبنوهيبورواه

كاملبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا450

منوكانالمأمونالثقةالضريرمهرانبناللهعبدحدثناببغداد،القاضى

سهيلحدثنا،خالدبن()وهيبحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،الناسأحفظ

قال:قالهريرةأبىعنمخلد،بنالحارثعن،أبيهعن،صالحأبىابن

.01/161الدارقطنىعللوينظر=دن.

به.ححادطرجمقمن(1161)حبانوابن.بهجريجابنطريقمن(7689)أحمدأخرجه(1)

."حاتم":م،صفى(2)

.(2708)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3162)داودأبو(3)

.1/396،397تاريخهفىالبخارىذكره(4)

.!"وهب:مفى(5)
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فىاظ،49/11يعيىالوضوء!)1(.حملهومن،الغسلغسل!)من:!ي!مبالفهرسول

حفظه.أراهولارواهكذا.والجنازةالمئت

الرحمنعبدبنمحمدعنواقد،أبوحدثنا،وهيبعنوقيل-ا451

:قالع!يوالنبىعن،هريرةأبىعن،زائدةمولىوإسحاق،ثوبانابنيعنى

أخبرنا،عبدانبناحمدبنعلئ.أخبرناه!الوضوءحميهومن،الغسلغسيه)من

ابنيعنىموسىحدثنا،غالببنمحمدحدثناالضفار،عبيدبنأحمد

المسئببنلسعيدذلكفذكرت:قالوزاد.فذكره.وهي!ثحدثنا،إسماعيل

.أم!ه)2(لمنجسنائهعلمتلو:قال

ذلك.غيروقيلسعيد.أبىعنإسحاقعن:وقيل

بنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرناه-ا452

البخارى،إسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبوحدثنا،الفهعبد

سعيدأبىبنسعيدعن،أسامةعن،وهبابنعن،سليمانبنيحىحذثنى

)من:وقبلهمثلهسعيدأبىعن،زائدةمولىإسحاقعنالمهريين)3(،مولى

.مي!اظينتسل،)4(غسل

به.وهبعن10/161العللفىالدارقطىذكره(1)

فىوالبخارى.به)صماعيلبنموصعن2/462التحليقتغليقفىكما-فوائدهفىسمويهأخرجه(2)

به.ويبطريقمن(8261)والبزار،397/1تاريخه

.6/363حبانابنوثقات،474ولالكبيراتاريخينظر(3)

.397/1الكبيراياريخفىوهوفليتوضأ".حملهاومن:مفىبعده(4)
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عنكثير،أبىبنيحيىعنمعمر،وقال:البخارئقال-ا453

.(1)!ي!النبىعن،هريرةأبىعن،إسحاق

يحى،عن،أبانعن،إسماعيلبنموسىوحذثنا:قال-ا454

عن،هريرةأبىعن،(2إسحاقأبى2)عنليث،بنىمنرجلعن

(3)ئيصالنبى

بنمحمدعنحفاد،عن،إسماعيلبنموسىوحذثنا:قال-ا455

.(4)مثلهجميمالنبىعن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعنعمرو،

أبىعن،محمدعن،الذراوردئعن،الأويسئوحذثنى:قال-ا564

.(4)أشبهوهذا:البخارئقال.قولههريرةأبىعن،سلمة

.(شىءطالبابهذافىيصخلا:وعلىحنبلبنأحمدوقال:قال

داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا

المئتغسلمنالغسلعنوسئلحنبلبنأحمدسمعت:قالالمئمجستاض!

يعنى،هذافىهريرةأبىوبينبينهصالحأبوأدخلالوضوء.يجزيه:فقال

:وعنده،بهمعمرعن(7770)أحمدوعنه،(0161)الرزاقعبدواخرجه.1/397الكبيرالتاريخ(1)

التالى.الإسنادفىصياتىكما.إسحاق:مكان.إسحاقابو

.)إسحاق،:مفى(2-2)

به.أبانطريقمن(7771)أحمدوأخرجه.1/397الكبيرالتاريخ(3)

.397/1الكبيرالتاريخ(4)

الكبير.التاريخفىنجدهولم،بهالبخارىعن(463)المعرفةفىالمصنفأخرجه(5)
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ليسخصاذفيه،2ضعيفمصع!وحديث:قال.(1)زائدةمولىإسحاق

.(3)العملعليه

عنالبخارئإسماعيل/بنمحمدسألت:عيسىأبووقالال!ثيخ:قال302/1

فىيصحلا:قالاالفهعبدبنوعلئحنبلبنأحمدإن:فقالالحديثهذا

.(4)بذاكليسالبابهذافىعائشةوحديثمحمد:قالشىء.البابهذا

أخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبووأخبرنا

الميتغسلمنالغسلإيجابمنمنعنىوإنما:الشافعئقال:قالالربيع

ماعلىهذايومىإلىحديثهثبتمعرفة(منأقع)لمرجلاإسنادهفىأن

المئتمسنمنالوضوءوأوجبتأوجبتهيمنعنىمنوجدتفإن،يمنعنى

.واحد)6(حديثفىفإنهما،إليهمفضيا

أبوأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

غسل"من:فيأعلملا:يقوليحعىبنمحمدسمعت:قالالمطرزبكر

.(8)استعمالهلزمناثبتولوثابتا،حديثافليكتسل!.ميما)7(

.(1449)فىتقدم(1)

.(1444-1442)فىتقدم(2)

.(3162)عقبداودأبو(3)

.143صالكبيرالعلل(4)

.عن""أقغ:م،سفى(ه-5)

.38/1والافعى،(459)المعرفةفىالمصنف(6)

."الميتا:سفى(7)

.318/1التحقيقتفقيحفىالهادىعبدابنذكره(8)
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مرفوعا:سلمةأبىعنضعيفآخروجهمنروىوقدأحمد:الإمامقال

بنحاجبحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناه-ا457

بنأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا.يحيىبنمحمدحدثنا،أحمد

الزبيعبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،بمكةالزملئمحبوب

حدثنىبكير،بناللهعبدبنيحيىحدثنا:قالااو،50/11بمصرالتميمئ)1(

سلمةأبىعن،سليم(2)نبصفوانعن،حكيمأبىبنحنينعن،لهيعةابن

هذا.((فلينتسلا!يمغسل"من:لمجج!ابخئعن،هريرةبىأعن،الرحمنعبدبنا

الميتغسل"من:جميوال!رسولقال:قالالحافظروايةوفى.القاضىلفظ

.بهما)4(يحتجلاحكيمأبىبنوحنينلهيعةابنالوضوء")3(0حملهومنالفسل،

قولمنموقوفالبخارىإليهأشارماسلمةأبىحديثمنوالمحفوظ

:هريرةأبى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-ا458

أخبرناعطاء،بنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

.التيمى!ة:سفى(1)

.!أبى!:مفىبعده(2)

به.لهيعةابنطريقمن(8568)البزارأخرجه(3)

.(27)عقبلهيعةابنعلىالكلامتقدم(4)

،3/501الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.المصرىالأموىالقرشىحكيمأبىابنهووحنين

وتهذيب،1/621الاعتدالوميزان،457/7الكمالوتهذيب،286/3والتعديلوالجرح

.صدوق:207/1التقريبفىحجرابنقال.3/64الهذيب
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ميتاغسلمن:قالائههريرةأبىعن،سلمةأبىعنعمرو،بنمحمد

يقضىحتىيجلسفلامعهامشىومنفليتوضأ،ميتاحملومن،فليغتسل

دفنها)1(.

إليهأشاركماهريرةأبىعلىموقوفاالقححيحهوهذاالتنيخ:قال

.البخارئ

مرفوعا:هريرةأبىعناخروجهمنروىوقد

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرناه-ا594

الرحيمعبدبنمحمدحدثنا،إملاءببغدادالأشعثبنسليمانبنالفهعبدبكر

حدثنا،سلمةأبىبنعمروحدثنا:قالامسافربنوجعفر،البرقئ)2(يعنى

!من:ه!عالفهرسولقال:قالهريرةابىعن،أبيهعنالعلاء،عنزهيز،

روى:البخارئقالمحمدبنزهيرفليتوضأإ)3(.حملهومنفلينتسل،ا!مغسل

ليسزهير:النسائئالرحمنعبدأبووقالمناكير)4(.أحاديثالشئاماهلعنه

.(بالقوئ)

تاريخهفىوالبخارى،(51251)شيبةأبىوابن.بهالوهابعدطريقمن(7992)البزاراخرجه(1)

به.عمروبنمحمدطريقمن397/1

.503/25الكمالتهذيبوينظر"البرتى،.:دفى(2)

طريقمن(8333)والبزار.بهسليمانبناللهعدبكرابىعن(31)ناسخهفىشاهينابناخرجه(3)

الدارقطىعللوينظربه.محمدبنزهيرعن(986)الأوصطفىوالطبرانى.بهسلمةأبىبنعمرو

9/293.

.3/427الكبيروالتاريخ،(127)الصغيرالضعفاء(4)

.(218)والمتروكينالضعفاهفىالنسائى(5)
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مرفوعا:هريرةأبىعناخروجهمنوروى

303/1حدثنا،داسةابنبكرأبوحدثنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه/-أ546

أبىابنحذثنى،فديكأبىابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،أبو

نأ،هريرةأبىعنعمير،بنعمروعن،عباسبنالقاسمعن،ذئب

بنعمروفليتوضا")1(.حملهومنفليكتسل،الميتغسل"من:قالجم!الفهرسول

.بالمشهور)2(وليسالحديثبهذايعرفإنماعمير

حدثناجعفر،بناللهعبدحدثنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ461

صالحعن،ذئبأبىابنحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

ا!يمغسل"من:جمفاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،التوءمةمولى

أبىابنحديثمنالمشهورهوهذافليتوضأ")3(.جنمازةحملومنفليكتسل،

.(4)بالقوىليسالتوءمةمولىوصالخذئب.

(1)

(2)

(3)

(4)

ابنوثقه:1/301الذهبىقالالخراسانى.المنذرابو،العنبرىالتيمىمحمدابنهروزهير=

وتهذيب،073/31عدىلابنالكامل:فىعليهالكلامينظر.أخرىوليناه،مرةوأحمدمعين

/3التهذيبوتهذيب،2/84الاعتدالوميزان،168/8النبلاءأعلاموسير،9/414الكمال

بسببها.فضعف،مستقيمةكيرعنهالثامأهلرواية:1/264التقريبفىحجرابنقال.348

.(3161)داودوأبو،(4001)الخلافياتفىالمصنف

والعديلوالجرح،6/355الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الحجازىعميربنعمروهر

قال.8/84التهذيبوتهذيب،3/282الاعتدالوميزان،22/173الكمالوتهذيب،6/250

.مجهول:2/75المقريبفىحجرابن

به.ذئبألىابنطريقمن(1096،9862)أحمدوأخرجه.(2433)الطيالسى

عليهالكلامينظر.المدنىمحمدابو،الجمحىخلفبنأميةبنتالتوءمةمولىنبهانبنصالحهو

-وميزان،99/13الكمالوتهذيب،365/1والمجروحين،4/291الكبيرالتاريخ:فى
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حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناوقد-ا624

حدثناخالد،بنمحمودحدثنا،الذمشقئعاصمابنيعنىأحمدبنجعفر

صالحعنأخبرخ!ذئبأبىابنإن:سعدبنلفيثقلت:قالمسلمبنالوليد

حمله"ومن:يعنىقالجمتالفهرسولأن،هريرةأبىعن"التوءمةمولى

بنالفهلعبدذكر،هريرةأبىحديثمنهذاأنبلغنا:الفيثقال.((فليوفأ

إلاالجنازةيشهدألاجمتالفهرسوليريد:الفهعبدفقالالعاصبنعمرو

متوضئ.

نأإلا،منصوصاهريرةأبىعناخروجهمنهذاروىوقد:الشيخقال

ضعيف:إسناده

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا463

حدثنا،عماربنهشامحدثنا،الدمشقئعاصمبنأحمدبنأظ،11/50جعفر

قال:قالهريرةأبىعن،وردانبنموسىعن،لهيعةابنحدثنىالوليد،

.فليوضأ"(1)يحملانأرادمن9:جمتالفهرسول

قوية؟غيرهريرةأبىعنالبابهذافىالمرفوعةالزوايات:الشيخقال

قولهمنهريرةأبىعنوالضحيح،(2)بعضهموضعفرواتهابعضلجهالة

:مرفوعغيرموقوفا

بأخرة.اختلطصدوق:1/363التقريبفىحجرابنقال.2/302الاعتدال-

.،ميا):م،سفىبعده(1)

بعض.إلىبعضهاضمإذاالقوةمنبعيدةغيرهىبل:3"1/1الذهبىقال(2)
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الطهارةكتاب
الميتغسلمنالغسلباب

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا464

اللهعبدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا

عن،شهابابنعن،خالدبنعقيلعن،أيوببنيحيىحذثنى،حل،غصابن

أدخلهومن،فليغتسلالميتغسلمن:قالهريرةأبىعن،المسئببنسعيد

.فليتوضأ)1(قبره

:(2)قولهفىالمسئبابنعنقيلوقد

المزنئ،محمدأبوأخبرناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرناه-ا465

أبىبنشعيبأخبرك!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا

يغتسلأنالسنة(3)ىفأن:المسيببنسعيدحدثنى:قالالزهرىعن،حمنئ

فىأحدعلىوضوءولا،يدفنحينحفرتهفىنزلمنويتوضأ،ميتاغسلمن

.معها)4(مشىممنولا،جنازتهحملممنولاءلميهصلىممنذلكغير

.(أمسهلمنجس!أنهعلمتلو:قالأنهالمسي!ابنعنمضىوقد (.

مرفوعا:اليمانبنحذيفةعنذلكفىوروى

304/1أحمدبنمحمدبنإبراهيمإسحاق/أبوالفقيهحدثنا-أ466

به.صالحبناللهعبدعن9/294العللفىالدارقطنىذكره(1)

.!قوله"فى:مفى(2)

دا.من":موفى،د:فىلي!(3)

.مختصرابهالزهرىطريقمن(11253)شيبةأبىابناخرجه(4)

.(1451)فىتخريجهوتقدم.د:فىلي!(ه-5)
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الميتغسلمنالغسلبابالطهارةكتاب

النسوئ،سفيانبنالحسنحدثنا،النسوئالقاسمأبوأخبرناالأرموئ)1(،

أبىعن،راشدبنمعمرحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،منهالبنمحمدحدثنا

ا!مغسل"من:خميرالفهرسولقال:قالحذيفةعن،أبيهعن،إسحاق

(2).ير.
لا.-

أبىعن،(3)إسحاقعن،كثيرأبىبنيحىعن،معمرعن:غيرهوقال

(4)

.()هريرةأباسمع،إسحاقابىعن،يحىعن:أبانوقال.هريرة

عنأبيهعنإسحاقأبىخبر:الفقيهإسحاقابنبكرأبوالشيخقال

حديث.فيهيثبتلا:المدينىبنعلئوقال:قال.ساقطحذيفة

كعببنناجيةعنإسحاقأبىعنوالمشهور:تعالىالفهرحمهالشيخقمال

كما:علععنالأسدئ

الفقيه،علئبنمحمدبنمحمدبنالحسينعلئأبوأخبرناه-1467

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

الحافظ،،المحدث:الغافرعبدتال،الأرموىإصحاقأبوعلىبنأحمدبنمحمدبنإبراهيمهو

وتال.الصحيحينعلىخرج،وقهفىوحدهنسيجوكان،وثقاتهمالمحدثنكبارمن،الأصرلى

يروولم،والتراريخوالمسانيدالأصولمنكثيراوجمعوجد،طاف،مكنناأصولياكان:الذهبى

ووفياتحوادثالإصلاموتاريخ،(271)السياقمنالمتخبينظرهأ.428)شةتوفى.القليلإلا

.213ص(لك440-كل42ا)شة

بنمحمدطريقمنوغيرهما(37)ناصخهفىشاهينوابن،(2760)الأوصطفىالطبرانىأخرجه

به.المنهال

."صحاقأبى5:مفى

به.سرطريقمن(7770)أحمدأخرجه

به.إصحاق(بىعنرجلعنيحىعن(بانطريقمن1/397الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه
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الطهارةكتاب
الميتغسلمنالغسلباب

بنشعيبحدثنا،بواسطالمقرئشوذببنأحمدبنعمربناللهعبدحدثنا

عن،إسحاقأبىعن،إسرائيلعن،موسىبناللهاعبيدحدثنا،أيوب

!لمجي!النبئأتيتطالبأبوتوفىلما:قالعلىعن،الأسدىكعببنناجية

فقلت:فواره"."فانطلق:قال.هلكقدالفت!العمكإن،الفهرسوليا:فقلت

تأتييى".حتىشيئاتحدثنولافواره،انطلق؟يواريه"فمن:قال.بمواريهأناما

مابهايسرخ!ومابدعواتمحردعاثم،أغتسلأنفأمرك!،فواريتهفانطلقت

.(2)ءىشمنالأرضعلى

الأعمش،ورواه،إسحاقأبىعنوشريكوشعبةالثورىأيضاورواه

عندعدالتهتثبتلمالأسدى)4(كعببنوناجية.(3)ىلععنرجلعنعنه

غسله.أنهفيهوليس،""الصحيحصاحبى

حدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

علىحديثاو(11/51:المدينىبنعلئقال:قالالبراءبنأحمدبنمحمد

(1)

(2)

(3)

(4)

س:"عبد!.فى

.4/144الدارقطنىعللوينظر.بهإسرائيلطريقمن(2952)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه

وأحمد.بهالثورىطريقمن(0502)والنسائى،(3214)داودوأبو،(0931)أحمدأخرجه

به.شريكعن4/144العللفىالدارقطنىوذكره.بهشعبةطريقمن(190)والنسائى،(759)

به.الأعمشعن4/146العللفىالدارقطنىوذكره

إنهما:ويقال.الكوفىخفافأبو،العنزىخفافبنناجية:ويقال،الأسدىكعببنناجيةهو

والمجروحين،8/486والتعديلوالجرح،8/071الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظر.اثنان

التقريبفىحجرابنقال.399/10التهذيبوتهذيب،29/254الكمالوتهذيب،57/3

ثقة.:294/2
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305/1

الميتغسلمنالغسلبابالطهارةكتاب

وفى،الكوفةأهلدنع-الإنجدهلم،طالبأبايوارىأنأمرهلمجتالنبئأن

عنروىأحدانعلمولا،ناجيةعنإسحاقأبورواهال!ثئىء،بعضإسناده

.إسحاقأبىغيرناجية

هكذا:علىعنضعيياخروجبمامنروىوقدأحمد:الإمامقمال

إسحاقأبوأخبرنا،إملاءيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحذثناه-ا468

زيدبنعلىبنمحمدحدثنا،بمكةالذيبلئ)1(إبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

سمعت:قالالأصثميزيدبنالحسنحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،الضائغ

لما:قالطالبأبىبنعلىعن،ال!لمىالرحمنعبدأبىعنيحذثئذ!لا

فقالمات.قدالشيخعفكإن:فقلتلمجتالفهرسولأتيتطالبأبوتوفى

:فقال،أتيتهثمفواريته2).تأتييى((حتىشيئاتحدثلاثمفواره،"اذهب:لى

لىفدعا،أتيتهثمفاغتسلت.تأت!ى((2(حتىثئئاتحدثلاثم،فاغتسل"اذهب

.(3)النعمحمربهايسزخ!مابدعوات

الفضلبنالعباسحدثناالعزيز،عبدبنعمر/وأخبرنا-ا469

بإسنادهفذكرهسعيد.حدثنا،نجدةبنأحمدحذثنى،بهاالهروئالنضروئ

بهتفزد.(4)اغتسلمئئاغسلإذاعلئوكانوسودها.النعمحمر:زاد.نحوه

فىالصوابعلىوستأتى.د:فىمنقرطةوغير،التحتيةالموحدةبتقديم"الدبيهلى،:م،أ،سفى(1)

(48601،19598).

.د:منزيادة(2-2)

من(7401)المسندزوائدفىاللهوعبد،(078)أحمدوأخرجه.(تفسير-4201)منصوربنسعيد(3)

به.يزيدبنالحسنطريق

.تفسير(-1042)منصوربنسعيد(4)
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الطهارةكتاب
الميتمخسلمنالغسلباب

.هذابإسنادهالأصميزيدبنالحسن

الحافظعدىبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا

ليسالسدىعنوحديثه،بالقوىليسالكوفئيزيدبنالحسن:قال

عنالسبيعىإسحاقأبىعلىالمشهورالحديثهذاومداربالمحفوظ)1(،

.(2)ىلععنكعببنناجية

بنعلىعن،الفروىمحمدبنإسحاقروىوقد:الشيخأ-قمال475

،عثمانبنعمروعن،حسينبنعلىعن،الزهرىعناللهبى)3(،علىأبى

فأخبره!اللهرسولإلىطالبأبىبنعلئدخل:قالزيدبنأسامةعن

فغسلته.ثأتييى"حتىشيئاتحدثنولا،لأكسله"فماذهب:فقال،لبطابىأبموت

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرناهفماغتسل".))اذهب:فقال،أتيتهثموواريته

الأصفهاك!اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوحدثنابها،النوقاخ!اللهعبد

محمدبنإسحاقحدثناالطيالسئ،محمدبنجعفرحدثناالصفار،

بهذالهأصللامنكروهذا،(4)فذكرهعلى.أبىبنعلئحدثنا،الفروئ

ويحيىحنبلبنأحمدجرحه،()ضعيفاللهبئعلىأبىبنوعلئ،الإسناد

،2/930الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.قريشمولى،علىأبو،الأصميزيدبنالحسنهو(1)

فىحجرابنقال.6/346الكمالوتهذيب،7/450بغدادوتاريخ،43/3والتعديلوالجرح

يهم.صدوق:173/1التقريب

.738/2،739عدىلابنالكامل(2)

.5/149والأنساب،288/6الكبيرالتاريخوينظر"التممىأ*:دفى(3)

به.الفروىطريقمن(97)الغيلانياتفىالشافعىبكرأبوأخرجه(4)

-والجرح،288/6الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.المدنىاللهبىعلىأبىبنعلىهو(5)
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الميتغسلمنالغسلبابالطهارةكتاب

منعلئعنويروى،النسائئالرحمنعبدوابوالبخارئوجزحه،معينابن

ضعيف.صماسنادههكذا،اخروجه

بالقوئ:وليسقولهمنعلغعنوروى

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا471

حدثناأبى،حدثنا،صالحبنمقاتلبنصالححدثنا،الفقيهإسحاق

عن،إسحاقأبىعنمسلبم،بنإسماعيلعنالربرقان،بنمحمد

أتيتطالبأبوماتلماقال:طالبأبىبنعلىعن،الحارث

!م:النبئفقالالضاذ.الشيخمات،الفهرسوليا:فقلتبخيهالفهرسول

بذلكأحق"ومن:فقالانا؟،الفهرسوليا:فقلت."وكفتهفاغسله"اذهب

تأتييى".حتىشيئاتحدثنولاوجننه،وكفنهاظ،51/11فاغسلهاذهبمنك؟

هذا.(1)"الجنابةغسلفاغتسل)اذهب:قالأتيتهفلقا:قال.ففعلتفانطلقت

بنوصالحتقذم.كماعلئعنناجيةعنإسحاقأبىعنوالمشهور،غلط

.المناكير)2(يروىصالحبنمقاتل

قوله:منعلىعنالحارثعنذلكفىوروى

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا472

بنعلئحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.4/245الميزانولسان،3/147الاعتدالوميزان،2/071والمجروحين،6/197والتعديل=

به.إسحاقأبىعن4/145العللفىالدارقطنىذكره(1)

الاعتدالوميزان،9/321بغدادتاريخ:فىعليهالكلامينظر.صالحبنمقاتلبنصالحهو(2)

.177/3الميزانولسان،436/1الضحفاءفىوالمغنى،3/301
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الميتغسلمنالغسلبابالطهارةكتاب

عن،الشعبىعنجابر،عنزيد،عنعمرو،بناللهعبيدحدثنامعبد،

.فليغتسل)1(ميتاغسلمن:قالأنهعلىعن،الحارث

قوله:منعباسابنعنذلكفىوروى

حدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا473

عامر،بنالأسودحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابنالعباسأبو

:قالعباسابنعن،عمارأبىبنعمارعن،مطرعن،سلمةبنحمادحدثنا

عباسابنعنوالصحيح،الإسنادبهذاعنهروىكذا.فليغتسلميتاغسلمن

ذلك.خلاف

أبوحدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا474

عمر،بنعثمانحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

ميتاغسلمنعلىهل:عباسابنسئل:قالعطاءعن،جريجابنحدثنا

.الوضوء)2(منهيكفى!؟صاحبكمأنخستم:فقالغسل؟

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا/-ا475

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أنهعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الزبيرأبىعن،سفيانعن،حفصابن

يعنى؟منهمفتغتسلونهمأنجاس:فقالالميتغسلمنالغسلعنسئل

المئت.غسلمنالغسل

.51والجعفىجابر:303/1الذهبىتالبه.جابرطريقمن(11252)شبةأبىابنأخرجه(1)

به.جريجابنعن(1061)الرزاقعبدأخرجه(2)
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الميتغسلمنالغسلبابةرلطهاا!كتا

بنمحمدحدثنا،العباسأبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-ا476

بنسليمانحدثناقالا:سلمةبنومنصورمعفىحدثناالضغاخ!،إسحاق

عليكمليس:قالعباسابنعن،عكرمةعن،عمروأبىبنعمروعن،بلال

وليسطاهرلمؤمنمئتكمإنغسلتموه،إذاغسلميتكمافى

.(2)أيديكمتغسلواأنفحسبكم،بنجس

رفعه:يصخولامرفوعاهذاوروى

علىبنالحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-ا477

براهيمإشيبةبوأحدثنا،الهمداخ!محمدبنأحمدالعباسبوأحدثنا،الحافظ

أبىبنعمروعن،بلالبنسليمانحدثنا،مخلدبنخالدحدثنا،الفهعبدابن

فىعليكم"ليس:لمجييهالفهرسولقال:قالعباسابنعن،عكرمةعن،عمرو

تغسلواأنفحسبكمبنجسيى،ليسالمسلموإنغسلتموه)3(،إذاغشلمييهكمغشل

وروى،(أظن)كماشيبةأبىعلىفيهوالحمل،ضعيفهذا.(4)إأيديكم

مرفوعا.عباسابنعناخروجهمنبعضه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

"غسلأ.:م،دفىبعده

به.الصغانىإسحاقبنمحمدطريقمن(39)ناسخهفىشاهينابنأخرجه

التالية.الحاضيةفىالتخريجمصادروينظرطاهر،.مؤمنمسلم"إنه:م،سفىبعده

وصححه،،"!جنيلي!المسلمإوان:مكانبنج!(لي!ميتكمن!ف":وعنده،1/386الحاكم

به.محمدبنأحمدعن(38)ناسخهفىشاهينوابن،2/76الدارقطنىوأخرجه.الذهبىووافقه

ابنوفيه...منكرةبأضياءيأتىفإنهخالد؟مناكيرمنهذالكن:وقالثقة.هوبل:1/303الذهبىفال

الجرح:فىالفهعبدبنإبراهيمشيبة(بىعلىالكلاموينظر:قلت.اكل.مجروح،الحافظعقدة

التهذيبوتهذيب،1/235الكمالتهذيبواكمال،128/2الكمالوتهذيب،2/110والتعديل

.صدوق:37/1التقريبفىحجرابنقال.136/1
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الطهارةكتاب
الميتغسلمنالغسلباب

بنعصمةبنإبراهيمأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ478

بكرأبوحدثنا،البغدادىزهيربنالمسئبمسلمأبوحدثنا،العدلإبراهيم

بنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا:قالاشيبةأبىابناوعثماناو،52/11

"لا:!راللهرسولقال:قالعباسابنعن،رباحأبىبنعطاءعن،دينار

وجهمنروىوهكذا.(1)"اتئمولاحئابنجسيىليسالمسلمفإن،موتاكمتنجسوا

+(2)

.موقوفوالمعروف،عيينةابنعنغريباخر

الحسنأبوأخبرناالأشناخ!،محمد)3(بنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ479

محبوبحدثنا،مئالدارسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمد

بنسعيدعن،السائببنعطاءعن،الفزارىإسحاقأبوحدثنا،موسىابن

الميت؟ما:فقال؟الميتغسلمنأيغتسلعمر:لابنقلت:قالجبير

.(4)استطعتمابالمؤمنفتم!ح:قال.مؤمنايكونأنأرجو:فقلت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ480

أخبرناعطاء،بنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

شىءمنهفأصابهميتاغسلمن:يقولعمرابنكان:قالنافععن،العمرى

الدارقطنىوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/385والحاكم،(0792)المعرفةفىالمصنف(1)

.(6304)عقبالضعيفةالسلسلةفىالألبانىوضعفهبه.عنةابنطريقمن2/70

.(11237)شيبةأبىابنأخرجه(2)

."بن":سفىبعده(3)

السنةفىوالخلال،(654)السنةفىأحمدبناللهوعبد،مختصرا(12381)شيبةأبىابناخرجه(4)

به.عطاءطريقمن(1338)
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الطهارةكتاب

فليتوضئحأ.وإلافليغتسل

الميتغسلمنالغسلباب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوواخبرنا-ا481

أبوحدثنا،المخرمنالفهعبدبنمحمدحدثناصاعد،ابنحدثنا،الحافظ

عمر،بناللهعبيدحدثنا،وهيبحدثنا،المخزومنسلمةبنالمغيرةهشابم

لامنومنايغتسلمنفمنا،المئتنغسلكنا:قالعمرابنعن،نافععن

.(أ)يغتسل

إسماعيلأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا482

،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبن(2الكريمعبد2)حدثناالضفار،محمدابن

بعضنافيتوضئحأالميتنغسلكنا:نافعقال:قالحمزةابىبنشعيبأخبرخ!

.لوضوء3(نعود3)ولا/عليهونصلىنحنطهثمفنكفنهنعودثم،بعضويغتسل3"7/1

الفهعبدرأيتقد:نافعقال:قالشعيبأخبرك!:قالولإسناده-ا483

ولمفصفىالمسجددخلثمحملهفيمنوحملهزيدبنسعيدحنطعمرابن

يتوضئحأ.

الحافظ،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبووحذثنا-ا484

كرامة،بنعثمانبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقبنمحمدأخبرنا

وصححه.بهاللهعبدبنمحمدطريقمن5/424تاريخهفىالخطيبوأخرجه.2/72الدارقطنى(1)

.138/1التلخيصفىحجرابن

.13/335النبلاءأعلامسيروينظر."الرحمن"عبد:دفى(2-2)

الوضوءأ."نعيد:م،سفى(3-3)
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الميتغسلمنالغسلبابالطهارةكتاب

بنتعائشةعن،الغفارعبدابىعن،عمربنالفهعبيدعن،أسامةأبوحدثنا

البيتأتىثم،وحنطهزيدبنسعيدسعاغسل:قالتوقاصأبىبنسعد

مناغتسلتولكنى،إتاهغسلىمنأغتسللمإنىأما:لناقالثم،فاغتسل

.الحر)1(

علىبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ485

،سنانبنيزيدبنمحمدبنيزيدفروةأبوحدثنا،عتيقكتابمنالمقرئ

جابر،عن،أنيسةأبىبنزيدحدثنا،سنانبنيزيدأبىحدثنى،أبىحدثنى

نجساصاحبكمكانإن:قالمسعودابنعن،علقمةعن،الشعبىعن

.بالقوىليسإسناده؟(2)المؤمنمنيغتسلفلممؤمناكانوإنفاغتسلوا،

اللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ486

بنالحكماليمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

فىأنسإلىقمت:قالمكحولعنالعزيز،عبدبنسعيدحدثنا،نافع

صلاةفىكناإنما:فقالالجنائز،منالوضوءعنفسألتهالمسجدهذا

.وضوء)3(فلاصلاةإلىأظ،52/11ورجعنا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ487

.3/439الحاكم(1)

.مسعودابنعناخروجهمن438/4شيبةأبىابنأخرجه(2)

تاريخهفىعساكروابن،7/534الكبرىالطبقاتفىسعدابنوأخرجه.2/104سفيانبنيعقوب(3)

به.سعيدطريقمن9/334
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الميتغسلمنالغسلبابالطهارةكتاب

أخبرناعطاء،بنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوب

الله!سبحان:قالتعائشةأن،إبراهيمبنمحمدعن،اعمبروبنمحمد

فحمله؟عوذاأخذرجلإلاهووهل!أنجاسالمؤمنينأموات

.26/212الكمالتهذيبوينظر"عمر".:مفى(1)
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الحيضكتاب

الحيضىحتاب

تصومولاتصلىلاالحائضباب:

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-أ488

الرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنيزيدعن،الجوخ!عمرانأبىعن،سليمانبنجعفرحذثنى،مهدىابن

؟تعنونالحيض:قالت؟العراكفىتقولينما:لعائشةقلت:قالبابنوس

.(1)لجوعراللهسماهكماسموه:قالتنعم.:قلنا

تصومولاتصلىلاالحائض/بافي:

سهلبنأحمدنصرأبوأخبرنا،الصافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ489

بنمحمدحدثنى،جزرةالحافظد!رمبنصالحأخبرنا،ببخارىالفقيه

سنانبوأحفويه)2(بنوأحمدحاتمأبوإدريسبنومحمدالبرقئالرحيمعبد

بنمحمدأخبرنا،مريمأبىابنالحكمبنسعيدحدثنا:قالواالثقفئالبلخئ

عن،سعدبنالفهعبدبنعياضعن،أسلمبنزيدأخبرخ!،كثيربىأبنجعفر

إلىالفطرأوالأضحىفىجميمالفهرسولخرج:قالالخدرىسعيدأبى

الثاس،"أيها:فقال!بالضدقةمرهموأالناسفوعظانصرفثم،فصفىالمصلى

فإنىتمدقنالنساء،معشر"يا:فقال!النساءعلىفمزانصرفشم.((تصدقوا

اللعن"تكثرن:قال؟اللهرسولياذاكولم:فقلن.((النارأهلر!عارأيتكن

.(1513)فىتخريجهسيأتى(1)

.43/8حبانابنثقاتوينظر،حمزة".:دفى(2)
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الصلاةتضمىولاالصومت!ميالحانضباب:الحيضكتاب

يامنكنالحازمالزجلللبأذهبودعبعقلناقصاتمنرأيتماالعشير،وتكفرن

مثلالمرأةشهادة)أليس:قالوديخشا؟عقلنا!مانوط:لىفقلن."النساءمعضر

إذاأليسعقلها،نقصانمن)فذلك)1(:قال.بلى:قلن.،؟الزجلشهادةنصف

.(2)"دشهانقصانمن!فذلك:قال.بلى:قلن.إ؟غصتولمتصللمالمرأةحاضت

عنمسلمورواه،مريمأبىبنسعيدعن"أالصحيحفىالبخارئرواه

.(4)مريمأبىابنعنوغيرهالحلواك!)3(

الصلاةتقضىولاالصومتقضىالحائضبافي:

الفقيهإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0491

بنأحمدحدثنا:قالاالفضللأبىوالففظالمزكىإبراهيمابنالفضلوأبو

عن،معمرحدثنا،الرزاقعبدأخبرنا،إبراهيمبنإسخاقأخبرنا،سلمة

بالما:عائشةسألتاو،53/11امرأةأن،العدوئةمعاذةعن،الأحولعاصم

أنت؟احرورئةلها:فقالتالضلاة؟تقضىولاالصخومتقضىالحائض

عهدعلىذلكيصيبناكان:فقالت.أسألولكنىبحرورئةلست:فقالت

وأخبرنامعمر:.قمالالضلاةبقضاءنؤمرولاالضومبقضاءمرفنؤز!مجالفهرسول

للخطابأنهعلىفتحهاويجرز،الخطابترلتالتىللواحدةخطاباالكاتبكسر:حجرابنقال(1)

.1/406البارىفتح.العام

.(8191)فىسيأتى(2)

."الخولانى،:سفى(3)

.(80)ومسلم،(304،1462،1951)البخارى(4)
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بالبيتتطوفلاالحائضباب:الحيضكتاب

فىمسلئمرواه.(1)مثلهعائشةعن،معاذةعن،قلابةأبىعن،أيوب

وأخرجه،عاصمعنمعمرعنالرزاقعبدعنحميدبنعبدعن""الصحيح

.أئوب)2(عنحمادحديثمن

بالبيتتطو!لاالحائضبافي:

بنأحمدسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا194

الصباحبنمحمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمد

عن،بيهأعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزعفراك!

منهقريبأوبسرف)3(كناإذاحتىلمجتاللهرسولمعخرجنا:قالتعائشة

قلت:"؟أنفستلك؟"ما:فقالأبكىوأنا!ي!اللهرسولعلئفدخل،حضت

إلاالحاجيقف!ىمافاقفى،آدمبناتعلىوجلعزاللهكعبهأمرهذا"إن:لقا.نعم

بالبقر)4(.ضحى:قالتأوجمي!،اللهرسولوذبح:قالت."بالبيتالالواف

بكرأبىعنمسلمورواه،سفيانعنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.()سفيانعنوغيرهشيبةأبىابن

عقبأحمدوعنه،(1277،1278)الرزاقوعبد،(1368،1369)الصغرىفىالمصنف(1)

.(8192)فىوسيأتى،(25951)

.(335/67،69)مسلم(2)

المعالمينظر.المؤمنينأمميمونةقبربهيوجد،مكةشمالميلأ12بعدعلىيقعواد:سرف(3)

.156صالجغرافية

حبانوابن،(29،2936"5)خزيمةوابن،(289،347)والنسائى،(90124)أحمدأخرجه(4)

.(9374)فىوسيأتىبه.عنةابنطريقمن(3834)

.(1121/191)ومسلم،(294)البخارى(5)
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فيهتعتكفولاالمسجدتدخللاالحائضباب:الحيضكتاب

فيهتعتحفولاالمسجدتدخللاالحائضبابئ:

محمد(االفهعبد)اأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ924

سعيدبنهارونحدثنا،مهاجربنحسنبنحسينحدثنا،إملاءيعقوبابن

عن،الأسودأبىعن،الحارثبنعمروأخبرك!،وهبابنحدثنا،الأيلئ

المسجدمنرأسهإلئيخرججميمالفهرسولكان:قالتالهاعائشةعن،عروة

بنهارونعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)حائضوأنافأغسله،مجاوروهو

.(3)عروةعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،الأيلىسعيد

مصلىيعتزلنأنالحئضأمر/ائهجممالنبىعنعطئةائمحديثوفى309/1

.(4)العيدينكتابفىتعالىالفهشاءإنيردوذلك.المسلمين

القرآنتقرأولاالمصحفتصمقلاالحائضبابئ:

أبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرأخبرنا-أ493

حدثنا،الصوفىالجتارعبدبنالحسنبنأحمدحدثنامطر،ابنعمرو

حدثنىداود،بنسليمانعن،حمنئبنيحيىحدثنا،موسىبنالحكم

،جدهعن،أبيهعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىعن،الرهرى

.االعباسأ:سفى(ا-1)

به.وهبابنطريقمن(275)النسائىأخرجه(2)

.(296،0462)والبخارى،(8/297)مسلم(3)

.(6308،6312)فىسيأتى(4)
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القرانتقرأولاالمصحفتمسلاالحائضباب:كتا!الحيض

والسننالفرائضفيهبكتاباليمنأهلإلىكتبلمجيماللهرسولأن

"ولا:قالوفيه،الحديثفذكر،حزمابنعمروابهوبعث،والديات

ه!أفعمرابنعنويذكر.أعلموالله،غيرهأرسله.(2)"رهاطإلاالقرآنيصمق

.(3)المصحفمسللحائض

عبدبنيحىبناللهعبدمحمدوأبوالروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ494

بنالحسنحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا:قالا،السكرىالجبار

ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،عرفة

منشيئاالجنبولاالحائفىتقرأ"لا:قالكفاظ(53/11اللهرسولعن،عمر

.بالقوىهذاليس.(4)"القرآن

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكربوأأخبرنا-أ954

بنالوليدحدثناعامر،أبوأخبرنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

الجنبعنالزهرىسئل:قال،الأوزاعئهوعمروأبوحدثنا،مسلم

شيئا.القرانمنيقرءواأنلهمئرخصلم:فقالوالحائضوالنفساء

والنخعىالعاليةوأبىعطاءعنثم،()اللهعبدبنجابرعنورويناه

عمرو".إمع:غيرهاوفى،الاصلفىكذا(1)

.(411،412)فىوتقدم.(297)الخلافياتفىالمصنف(2)

.(629)الأوسطفىالمنذروابن،(7598)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(422)فىوتقدم.(3)جزئهفىعرفةوابن.(116)المعرفةفىالمصنف(4)

.(422)عقبتقدم(5)
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وتغتسلتطهرحتىتوطالاالحائضباب:الحيضكتاب

.(1)القرانتقرألا:الحالضفىجبيربنوسعيد

وتغتسلتطهرحتىتوطألاالحائضبافي:

جثمقفألؤهىتطهر!فاذايظهرنصئقربرهن!ولا:ثناؤهجلاللهقال

.،222:البقرةأالله!أمركم

)فإذا،المحيضمن!يظهرن!.:اعلموالفهفقيل:الشافعئقال

بالماء)2(..!تطهر!

بنأحمدالحسنأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-ا496

بنالفهعبدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

فىعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،حذثهصالحبنمعاويةأن،صالح

فروجهن،نكاحاعتزلوا:يقولالمحيف!!.فىالنسا)فاعتزلوأ:تعالىقوله

بالماء،وتطفرنالدممنطهرنإذا:يقول."يظهرنصنقربرهن!ولا

فعلفمن،غيرهإلىتعدوالاالفرجفى:يقول.!اللةأمركمجثمق!فآلؤهف

.(3)اعتدىفقدذلكمنشيئا

،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا497

.2/97المنذرلابنوالأوصط،(0931)شيبةابىوابن،(1303)الرزاقعبدينظر(1)

.1/61الأم(2)

،2/104تفسيرهفىحاتمابىوابن،3/723،724،733،736تفسيرهفىجريرابناخرجه(3)

مفتصزا-062صناسخهفىوالنحاس-الايةمنالأخيرالجزءذكردون-(1521،1921)024

به.صالحابىطريقمن-الآيةمنالأولالجزءعلى
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وتغتسلتطهرحتىتوطالاالحائضباب:الحيضكتاب

أبىابنعن،سفيانعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

ينقطعحتى:!يظهرنصئئنقربرهن!ولا:وجلعرقولهفىمجاهدعن،نجيح

.(1)اغتسلنإذا:يقول:قالتطفرن!.)فاذا،الدم

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-ا498

الحائضفىالحسنعن،يونسعن،هشيمحدثنا،عمربنالفهعبيدحدثنا

.(2)تغتسلحتىزوجهايأتيهالا:قالالدممنطهرتإذا

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-ا499

بنموسىعامرأبوأخبرنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،3ن

بأسلا:يقولالحسنسمعأنه،سالمأخبرنا،مسلمبنالوليدحدثنا،عامر

إذاسفرفىحيضتهامنطهرتإذاماءبحضرتهوليسامرأتهالزجليغشىأن

(4)يرء
تيممت.

حدثنا،جعفرابنبكربوأأخبرنا،المهرجاكزأحمدأبوأخبرنا-ا005

وسليمانسالمعنبلغهأنه،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إيراهيمبنمحمد

نأقبلالطهررأتإذازوجهاأيصيبها،الحائضعنسئلاأنهمايسارابن

طريقمن902صناسخهفىوالنحاس،731لم3تفسيرهفىجريروابن،(1121)الدارمىأخرجه(1)

به.سفيان

به.هشيمطريقمن(1251)الدارمىأخرجه(2)

.إحبان،:م،دفى(3)

الحسن.عناخروجهمن3/734تفسيرهفىجريروابن،(1125)الدارمىأخرجه(4)
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الحيضكتاب

.(1)تغتسلحتىلا،فقالا:؟تغتسل

الازار...فوقفيماالحائضمباشرةباب

القاسمأبواخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا105

.قال:قبيصةحدثنا،الزقئعمربنحفصحدثناالطبراخ!،أحمدبنسليمان

عن،سفيانحدثنا:قالا،كثيرابنيعنىمحمدحدثنا،المثنىبنمعاذوحذثنا

أبىعن،المسئببنسعيدعن،شعيببنعمروعن،الضئاحبنالمثنى

بالرملبمونإنا،الفهرسوليا:فقال!فهالنبىإلىأعرابىجاء:قالهريرة

والجنب،،و11/154والحائضالنفساءفينافتكون،أشهرخمسةأوأشهبرأربعة

.بالضعيد(()2("عليكم:قالترى؟فما

الإزار،فوقفيماالحائضمباشرةباب

يحرمومامنهايحلوما

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-ا502

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

كانت:قالتعائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعنمنصوبى،عنجرير،

51رويباشرها)3(.ثمبإزارتتزرأنع!ح!الفهرسولأمرهاحاضتإذاإحدانا

منالبخارىوأخرجه،إبراهيمبنإسحاقعن"الصحيح"فىمسلم

.58/1)1(مالك

.(1052)فىتقدم(2)

جريرطريقمن(636)ماجهابنوأخرجه.(285)النسائىوعنه،(1493)راهويهبنإسحاق(3)

-410-



الإزار...فوقفيماالحائضمباشرةبابالحيضكتاب

(1)ص
.منصورعنالثورىحديث

أخبرك!،الإسماعيلىبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-أ035

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثناالجرجاك!،العلاء2(بنعمربنمحمد
(2

عن،أبيهعنالأسود،بنالرحمنعبدعنالشيباك!،عنمسهر،بنعلئ

1/311فورفىتأتزرأنلمجتالنبئ/مرهاأحائضاكانتإذاإحداناكانت:قالتعائشة

يملكلمجصاللهرسول!كانكماإربهيملكوأيكميباشرها،ثمحيضتها)3(

بنعلىعنالخليلبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواه.4ءربه

.()شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواهمسهر،

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ405

اللهعبدوأبوالسبعئمحمدبنعلئالحسنوأبوالسلمئالرحمنعبدوأبو

وغيرهمالعطارالفوارسأبىابنصادقوأبوالسوسئ(6محمدبنإسحاق6)

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.(2030)والبخارى،(293/1)مسلم(

.347،348صجرجانتاريخوينظرعمرو".9:دفى(2-

.203/3النووىبثرحمسلمصحيحكثرتها.ووقتمعظمهاحيضتها:فور(

.(635)ماجهابنوعنه،(16966)شيبةأبىابن(

ومعناه،الراءإسكانمعالهمزةبكسرفيهالرواياتأكثرإربه.يملكوأيكم:وقولها:النووىقال

شهوةوهىحاجتهومعناه،والراءالهمزةبفتحجماعةورواه،الفرجأى،بهيستمتعالذىعضوه

صحيح.أعلموالله،المحدثينعلىوعابهاالأولىوأنكرالروايةهذهالخطابىواختار...الجماع

.1/84السننمعالموينظر،3/204النووىبثرحمسلم

.(293/2)ومسلم،(302)البخارى(

.!إسحاقبنأمحمد:م،سفى(6-
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الإزار...فوقفيماالحائضمباشرةبابالحيضكتاب

عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

)ح(الشيباك!إسحاقأبىعن،القرشىمحمدبنأسباطاخبرنا،العامرئ

بنهارونحدثنا،الفقيهالنضرابوأخبرك!،الحافظالفهعبدابووأخبرنا

عنالشئيباك!،عن،الفهعبدبنخالداخبرنا،يحىبنيحىحدثنا،موسى

كان:قالت!ي!النبىزوجالحارثبنتميمونةعنشداد،بنالفهعبد

فىمسلئمرواه.(1)قفئحوهنالإزارفوقنساءهيباشرلمجزالفهرسول

.(2)ىحيبنيحيىعن"الصحيح"

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنابووأخبرنا-ا505

حدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

عنالهاد،بنشذادبنالفهعبدعنالشئيباك!،أخبرنازياد،بنالواحدعبد

منمرأةايباشرأنأرادإذار!مجالفهرسولكان:قالتءلمجمالنبىزوجميمونة

أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهفاتزرت)3(.أمرهاحائفقوهىنسائه

.الواحد)4(عبدعنالنعمان

محمد(الفهعبد)أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-ا605

سعيدبنهارونحدثنا،مهاجرابنيعنىحسنبنحسينحدثنا،يعقوبابن

به.الانىطريقمن(26846)وأحمد.بهخالدطريقمن(0861)الدارمىأخرجه(1)

.(3/294)صلم(2)

به.الواحدعبدطريقمن(26855)أحمدأخرجه(3)

.(303)البخارى(4)

."الباس":سفى(ه-5)
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الإزار...فوقفيماالحائضمباشرةبابالحيضكتاب

كريبعن،أبيهعنبكير،بنمخرمةأخبرض!،وهبابنحدثنا،الأيلئ

معىيضطجع!يخيمالفهرسولكان:تقولميمونةسمعت:قالعباسابنمولى

(1)لىء
هارونعن""الصحيحفىمسلمرواه.لوبوبينهوبييىحائض!وأنا

.الأيلى)2(

سهلى،بنحامدحدثنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ075

محمدوأخبرنا.الفهعبدأبىاظ،11/54بنهشامحدثنا،فضالةبنمعاذحدثنا

إبراهيمأخبرنا،إملاءإسحاقبنأحمدبكبرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابن

الذستوائئ،هشامحدثنا،الحوضئعمرأبوأخبرنا،الحربئإسحاقابن

بينما:قالتسلمةائمعن،زينبعن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحىعن

فلبستفانسللت،حضتإذ(3)الخميلةفىمضطجعة!يخيمالفهرسولمعأنا

فدعاىنعم.:قلت"أنف!ست((.:!لمجيماللهرسوللىفقال،حيضيىثياب

حديثمنجميغاومسلئمالبخارممئىأخرجه.(4)الخميلةفىمعهفاضطجعت

.(هشابم)

بنالحسنأخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئوأخبرنا-أ508

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

به.وهبابنطريقمن(896)عوانةأبوأخرجه(1)

.(295)مسلم(2)

.2/81النهايةينظركان.شىءأىمن-هدب-خمللهثوبكلوهى،القطيفة:الخميلة(3)

به.هامطريقمن(282)والنسائى،(0851)والدارمى،(26703)أحمدأخرجه(4)

.(296)ومسلم،(298،323)البخارى(5)
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الإزار...فوقفيماالحائضمباشرةبابالحيضكتاب

أنها،سلمةائمعن،عكرمةعنخالا،حدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بكر

فمائزرى)قومى:لهافقال،الحيضفأصابهالحاففىلمجي!الفهرسولمعكانت

(1)

عودى((تم

البصرى،عثمانأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا509

محمدحدثنامخلد،بنخالدحدثنا،الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا

عن،يسابىبنعطاءعننمر،أبىبنالفهعبدبنشريكحذثنى،جعفرابن

"ما:فقالفانسللتواحدلحاففى!ي!الفهرسولمعكنت:قالتعائشة

.ادخلى!)2(ثمإزاركعليك"شدى:فقال.حضت:فقلت.!؟شأنك

ذلكوقعيكونأنويحتملمرسلا)3(.عائشةعنربيعةعنمالذورواه

جميغا.سلمةوأملعائشة

المحفداباذى،طاهرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا051

موسى-ابنيعنى-اللهعبيدحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا

أكان:عائشةسألت:قالأبيهعن،شريحبنمقدامعن،إسرائيل/حدثنا312/1

ع!ي!الفهرسولكان،عاركوأنا:قالت؟حائضوأنتيباشركيخيماللهرسول

محكياكلأىن:قلتطويلا.ليلايإيضخ!ثمبكيرإ.أبىبنت"ائزرى:يقول

فيعفقياخذهثم،منهفأعض(4)العرقليناولنىكانإن:قالت؟حائضوأنت

.51/227الدارقطنىوعلل.239صالتحميلجامعوينظر.بهيزيدطريقمن(67432)أحمدأخرجه(1)

.167/1التلخيصفىحجرابنإصنادهصحح(2)

.58/1مالك(3)

.2/19للعينىداودأبىئرح.اللحمبقيةعليهالعظم:العرق(4)



الإزار...فوقفيماالحائضمباشرةبابكتا!الحيض

شرابك؟منيشرب!شي!اللهرسولكانهل:قلت.منهعضضتالذىمكان

فئوضعتحيثفاهفيضعيأخذهثم،فأشربالإناءيناولنىكان:قالت

.(1)فيشرب

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-أ151

هاض!،بنشريحبنالمقدامعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،تمتامحدثنا

فيضمع،حائضوأناالقدحمنلأشربكنتإن:قالتعائشةعن،أبيهعن

فيضع،منهفأنهشالعرقوآخذ،منهشربتالذىالمكانعلىفاهلمجيوالنبئ

الثورىسفيانحديثمنمسلمأخرجه.(2)هنمنهشتالذىالمكانعلىفاه

.(3)المقدامعنومسعر

إسحاقابنبكرأبوأحبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ512

بنداودأخبرنا،يحىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

أنهاعائشةعن،أفهعن،صفيةابنمنصورعن،المكئالرحمنعبد

ويقرأحائضوأناحجرىفىيتكئءلمجي!اللهرسولكاناوأ55/11:قالت

وأخرجه،يحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)القران

خزيمةواب!،(643)ماجهوابن،(279)والنسائى،(259)داودوأبو،(24954)أحمدأخرجه(1)

.أ232)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححهبه.المقدامطريقمن(110)

طريقمن(011)خزيمةوابن،(70)والنسائى،(1011)والدارمى،(25594)أحمدأخرجه(2)

به.سفيان

.(300)مسلم(3)

به.داودطريقمن(25246)أحمدأخرجه(4)
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الإزار...فوقفيماالحائضمباشرةبابالحيضكتاب

.منصوراعنزهيرحديثمنالبخارئ

بنالفهأخبز"نا-عبد،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-ا513

بنحفادحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

عائشة.علىدخلنا:قالبابنوسبنيزيدعن،الجوك!عمرانأبىعن،سلمة

رأسى)2(منويناليتوشئحنىىلمجؤالفهرسولكان:قالت:وفيهالحديثفذكر

.الازار)3(وعلئحائفقوأنا

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ415

محمد،ابنيعنىمروانحذثنىبكار،بنمحمدبنهارونحدثناداود،

عن،حكيمبن(4)حرامعن،الحارثبنالعلاءحدثنا،حميدبنالهيثمحدثنا

!لك:قال؟حائفقوهىمح!مرأامنمحريحلما:ع!ي!اللهرسولسألنهأ،عفه

عفه.الحديثوساق،أيضاالحائضمؤاكلةوذكر:قال(الإزار!.)فوقما

بناللهعبدعفهعنمعاويةبنحرام:وقيل.الأنصارئسعدبناللهعبد

(6)
سعد.

.(792)لبخارىاو،(103)مسلم(1)

.577/2للخطابىالحديثغريب.القبلةتريد:راصىمنوينال،المعانقةمن:يتوشحنى(2)

طرفوتقدم.بهحمادطريقمن(9201)مىوالدار،(24552)احمدواخرجه.(0621)الطالسى(3)

.(4881)فىمنه

المهملتين.والراءالحاءبفتححرامهو:الأصلحاشهوفى.،"حزام:دفى(4)

.(197)داودس!اصححفىالألباشوصححه.(212)داودابو(5)

به.الحارثبنالعلاءطريقمن(133)والترمذى،(08190)احمداخرجه(6)
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الجماعدونماالحائضمنيصيبالرجلبابالحيضكتاب

الضفار،عبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ551

بناللهعبيدحدثنا،الزقئقسيطبنعمروحدثنا،الفضلبنإسماعيلحدثنا

عنعمرو،بنعاصمعن،إسحاقأبىعن،أنيسةأبىبنزيدعن،عمرو

أبإذن:عمرلهمفقال!عمرإلىالعراقأهلمننفرجاء:قالعمرمولىعمير

وما:قال!.ثلاثعننسأل!جئنا:قالوا؟بكمجاءفما:قال.نعم:قالوا؟جئتم

امرأتهمنللرجليصلحوماهى؟ماتطؤعابيتهفىالزجلصلاة:قالواهن؟

يالا:قالوا؟أنتمأسحرة:عمرفقال!؟الجنابةمنالغسلوعن؟حائضوهى

سألنىماأشياءثلاثةعنسألتموض!لقد:قال!.بسحرةنحنما،المؤمنينميرأ

بيتهفىالرجلصلاةأما؟قبلكمعنهنجم!اللهرسول!سألتمنذأحدعنهن

تحته،مالهوليسالإزارفوقفماالحائضماوأ،استطعتمابيتكفنؤر،نور

الإناءفىيدكتدخلثم،ياركعلىبيمينكفتفرخالجنابةمنالغسلوأما

رأسكعلىتفرخثم،للضلاةوضوءكتوضأثم،أصابكومافرجكفتغسل

.(1)جسدكسائرتغسلثم،مزةكلرأسكتدلك،مزاتثلاث

313/1الجماعدونماالحائضمنيصيبالرجلى/باب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ516

وأخبرنا.سلمةبنحمادحدثنا،داودبوأحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

موسىحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبو

به.اللهعبيدطريقمن(026،261)المختارةفىوالفجاء،52/286تاريخهفىعساكرابنأخرجه(11

صحيح.!!ناده:وتال
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الجماعدونماالحائضمنيصيبالرجلبابالحيضكتاب

نأ،مالكبنأنسعنالبناك!،ثابتحدثناحفاد،حدثنا،إسماعيلابن

ولميؤاكلوهاولم،البيتمنأخرجوهاالمراةمنهمحاضتإذاكانتاليهود

عناظ،55/11لمجدالفهرسولفسئل.البيتفىيجامعوهاولميشاربوها،

فىالئشآفاعتزلوأأذىهوقلافمحيضعن)ويشلونك:وجلعرالفهفأنزل،ذلك

فى)جامعوهن:ع!فهالفهرسولفقال.،222:البهقرةأالايةاخرإلىالمحيف!!

يدعأنالزجلهذايريدما:اليهودفقالتغيرالئكاحأ.شىءكلواصنعوا،البيوت

جم!فه،النبىإلىبشربنوعثادحضيربنأسيدفجاء!فيهخالفناإلاأمرنامنشيما

المحيض؟فىننكحهنأفلا،وكذاكذاتقولاليهودإن،الفهرسوليا:فقالا

فاستقبلتهمافخرجا،عليهماوجدقدأنظنناحتىع!ي!الفهرسولوجهفتمغر

يجدلمأنهفظننافسقاهما،اثارهمافىفبعث!زالفهرسولإلىلبنمنهدثة

الطيالسى:داودأبىحديثوفى،إسماعيلبنموسىحديثلفظعليهما)1(.

البيوتفىيجامعوهنوأنيشاربوهنوأنيؤاكلوهنأنع!فهالفهرسولمرفأ

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.بمعناهالباقىوذكر.الجماعلاإشاءواماويفعلوا

.حقاد)2(عنمهدكمابنالرحمنعبدعنحرببنزهير

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ517

بكيروابنصالحأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

عن،شهابابنحذثنى:قالسعدبنالفيثعن،رمحوابنيونسبنواحمد

.(852،5612)اوددوأبر،(5612)لسىالطيا(1)

.(203)ملم(2)
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الجماعدونماالحائضمنيصيبالرجلبابالحيضكتاب

نأ،!مالنبىزوجميمولهعن،ميمونهمولاةاندبةعن،عروةمولىحبيب

إزازعليهاكانإذا،حائضقوهىنسائهمنالمرأةيباشركانجميماللهرسول

.(2)هبمحتجنئالركبتينأوالفخذينأنصافيبلغ

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا185

حدثنا،خلىبنخالدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

مولىحبيمثأخبرخ!:قالالرهرىعن،أبيهعن،حمزةأبىبنشعيببنبشر

أرسلتهاائهاأخبرتهكي!النبىزوجميمونةمولاةندبةأنالزبير،بنعروة

معزوذفراشهفإذا،عليهفدخلت،رسالةفىعباسبنالفهعبدإلىميمونة

لها.ذلكذكرتثم،رسالتهافبفغتهاميمونةإلىفرجعت،امرأتهفراشعن

فسألتها،ليهاإفرجعت.ذلكعنفسليهاتهامرأإلىارجعى:ميمونةلهافقالت

إلىميمونةفأرسلت.عنهافراشهاللهعبدعزلطمثتإذاأنهافأخبرتها

لمجم؟اللهرسولسنةعنأترغب:وقالتعليهفتغئظتعباسبنالفهعبد

ثم،فخذيهاأنصافيبلغمابالثوبلتأتزرأؤواجهمنالمراةكانتإنفوالله

.(3)جسدهبسائريباشرها

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارىعلىبوأأخبرنا-ا915

وىن:1/551،156المجتبىفىوقال،واحدوهما."إبدية:المسندنسخوبعض،النسائىفى(1)

.1/72المنتبهوتبصير،(267)عقبداودأبىسننوينظر.ندبة:يقولالليث

،(267)داودوأبو،(0971)والدارمى،(02682)أحمدوأخرجه.1/421سفيانبنيعقوب(2)

.(239)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الليثطريقمن(286)والنسائى

به.الزهرىعنطرقمن(02،21)24/12،13الطبرانىأخرجهوالحديثأجسدها".:م،صفى(3)
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الجماعدونماالحائضمنيصيبالرجلبابالحيضكتاب

خلاساسمعت:قال.(1)حبصبنجابرعن،يحيىحدثنا،مسذدحدثنا،اودد

فىنبيتلمج!الفهورسولأناكنت:تقولعائشةسمعت:قالالهجرئ

غسلشىءمنىاو،56/11أصابهفإن،طامثحائضوأناالواحدال!ثئعار)2(

.(3)هيفوصفىيعدهولممكانهغسل-ثوبهتعنى-أصابوإن،يعدهلممكانه

داود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،علىأبووأخبرنا-أ052

عن،غانمبنعمرابنيعنىالفهعبدحدثنا،مسلمةبنالفهعبدحدثنا

أنهاحذثتهلهعفةأن،غراببنعمارةعنزياد،ابنيعنىالرحمنعبد

واحد.فراشإلاولزوجهالهاوليستحيضإحدانا:قالتعائشةسألت

أبوقال-مسجدهإلىفمضىدخل؟جم!الفهرسولصنعماأخبرك:قالت

البردوأوجعهعينىغلبتنىحتىينصرففلم-بيتهمسجدتعنى/داود:314/1

."فخذيكعناكشفى"وإن،:قال.حائضإنى:فقلت."منى"ادفى:فقال

دفئحتىعليهوحنيت،فخذئعلىوصدرهخذهفوضح،فخذئفكشفت

(4)ا

.ونام

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ152

.4/441الكمالتهذيبوينظر)صبيحا.:م،سفى(1)

.1/114السننمعالم.بدنهيلىممايجعله:أى،الإنسانيستشعرهالذىالثوب:الشعار(2)

بنيحصعنطرقمن(283،772)والنسائى،(17342)أحمدوأخرجه.(692،6612)داودأبو(3)

.(241)داودأبىصحيحبه.سجد

.51وسنده:1/312الذهبىقال.(270)داودأبو(4)
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الجماعدونماالحائضىمنيصيبالرجلبابالحيضكتاب

بعضعن،مةعكرعن،أيوبعن،حمادحدثنا،(1)رمعبوأحدثنا،مسلمبوأ

علىفألقتمرهاأشيئاالحائضمنأرادإذاكانلمجدالنبئأنلمجد،النبىأزواج

.ثقاتكحوالنبىأزواجوكل:بكرأبوقال.(2)دارأماصنعثمثوبافرجها

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبوأأخبرنا-أ252

،إسحاقأبوحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الفضلبنالعباس

واحدشعارفىيباشرخ!جمسوالفهرسولكان:قالتعائشةعن،ميسرةأبىعن

بنزهيررواهكذا.(3)هبرإيملكأو،لإربهملككمأكانولكنه،حائضىوأنا

.(4)إسرائيلوتابعه،معاوية

الاتزار:بعدكانذلكأنفبينشعبةورواه

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرناه-أ523

شعبة،حدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

حائضوأناالزركنت:قالتعائشةعن،ميسرةأبىعن،إسحاقأبىعن

.()لحافهفىلمجداللهرسولمعوأدخل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.7/45الكمالتهذيبوينظر"عمرو".:مفى

وينظر.(242)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححهبه.حمادطريقمن(272)داودأبوأخرجه

.1/404البارىفتح

،(52752)أحمدواخرجه.بهيون!بنأحمدطريقمن3/37المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه

.(361)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه،بهإسحاقأبىعنطرقمن(284،371)والنسائى

به.إسرانيلطريقمن(24824)أحمدأخرجه

به.شعبةطريقمن(0881)والدارمى،(16254)أحمدأخرجه
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حائضاامرأتهأتىمنكفارةفيروىمابابالطهارةكتاب

نأويحتمل،وأبينأصخهذاقبلالبابفىمضتالتىوالأحاديث

تلكفىمبئنهوماالأحاديثهذهمنيصخأنعسىبماالمراديكون

أعلم.والفه،الأحاديث

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ524

،أبوكأخبرك:الفيثبنشعيبعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

:قالأنهعقالبنحكيمعن،طالبأبىبنعقيلمولىمزةأبىعن،بكيرعن

قالت:؟صائموأناامرأمح!منعلئيحرمما:المؤمنينأئمعائشةسألت

.فرجها)1(:قالت؟حاضتإذاامرأمح!منعلئيحرمما:فقلت:قالفرجها.

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-أ525

بنالحكمحدثنا،القاسمبنهاشمالنضرأبوحدثنا،مكرمبنالحسن

مناتق:قالعباسابنعنأظ(11/56،عكرمةعن،الحذاءخالدعن،فضيل

.(2)النعلموضعمثلالحائض

حائضاامرأتهأتىمن!فارةفىروىماباب

المحبوبى،العباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ526

عن،شعبةحدثنا،شميلبنالنضرحدثناالجئار،عبدبنالفضلحدثنا

عن،عباسابنعن،مقسمعن،الرحمنعبدبنالحميدعبدعن،الحكم

به.شعيبطريقمن2/362التمهيدفىالبرعبدوابن،3/38المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.الليثطريقمن11/304،305حزموابن

به.هاشمطريقمن727/3تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

-422-.



حائضاامرأتهأتىمنكفارةفىروىمابابالحيضكتاب

بنصفأوبدينالي"يتصدق:قالحائضوهىامرأتهيأكأالذىفىجمتالنبى

.((دينالي

(1)القطانسعيدبنيحيىرواهوكذلك

شعبة.عن

الخفافعطاءبنالوهابوعبد،

ابنعلىموقوفاشعبةعنحرببنوسليمانمسلمبنعفانورواه

عباسبى:

جعفرأبوأخبونا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبونا-أ527

)ح(شعبةحدثنا،عفانحدثناشاكر،بنمحمدبنجعفرحدثناالرزاز،

315/1بنمحمد/بنالحسنأخبونا،المقرئمحمدبنعلئالحسقأبووأخبونا

حدثما،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحات

،(2)عباسأبنعلىموقوفابإسنادهفذكره.شعبة

بنوحجاجالحوضىعمربنوحفصإبراهيمبنمسلمرواهوكذلك

.(3)عباسابنعلىموقوفاشعبةعنوجماعةمنهال

كانمابعدرفعهعنرجعأنهشعبةعنمهدىبنالرحمنعبدبئنوقد

(064)ماجهوابن،(289،370)والنسالى،(264،1682)داودوابو،(0324)أحمدأخرجه(1)

به.يحىطريقمن

به.القاضىيعقوببنيوسفطريقمن224صالكفايةفىالخطيبأخرجه(2)

الحكمعنعوانةأبىعنإبراهيمبنمسلمطريقمن01/430المشكلىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

به.شعبةعنالوليدأبىعن(1461)والدارمى.بهالحجاجطريقمن1/429وفى.به
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حائضاامرأتهأتيمنكفارةفىروىمابابالحيضكتاب

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا528

حدثنا،أبىحذثنى،حنبلبناحمدبنالفهعبدحدثنا،كتابهاصلمنبالويه

ابنيعيىالحميدعبدعن،الحكمعن،شعبةحدثنا،مهدىبنالرحمنعبد

حائض.وهىامرأتهيأمح!الذىفى،عباسابنعن،مقسمعن،الرحمنعبد

كنتإنى:قال.ترفعهكنتإنك:لشعبةفقيل:مهدىابنقالموقوفا.فذكره

ابنقولمنوجعلهالحديثهذارفععنشعبةرجعفقد.افصححتمجنولا

.عتاس

بنمحمدبكرأبواخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا529

الوليدبنالفهعبدحدثنا،الهلامحلىالحسنبنعلئحدثنا،القطانالحسين

بنالحكمعن،الوزاقمطزحذثنى،طهمانبنإبراهيمحدثناالعدض!،

علىوقعفيمنع!يرالفهرسولقال:قالعباسابنعن،مقسمعن،عتيبة

جماعةرواههكذادينار)2(.نصفأوبديناريتصذقانهحائض!،وهىامرأته

مقسم:عنعتيبةبنالحكمعن

مقسم،منيسمعهلمالحكمأنعلىدلالةالحكمعنشعبةروايةوفى

مقسم.عنالخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدمنسمعهإنما

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا530

أنجرناعطاء،بنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحمىحدثنا،يعقوب

به.مهدىابنطريقمن(110)الجارودابنوأخرجه.مختصزا(2032)عقبأحمد(1)

.(12132)الطبرانىطريقهومن،(30)طهمانابنميخة(2)

-424-



حائضاامرأتهأتىمنكفارةفىروىمابابالحيضكتاب

يتصدقأنأمرهلمجي!النبئأن،عباسابنعن،مقسمعن،قتادةعنسعيا،

يجدلموإنفدينار،واجداكانإن:قالقتادةففسرهدينار.نصفأوبدينار

ص-ص(1)
ممسم:منقتادةيسمعهلم.دينارفنصف

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمداو،57/11أخبرنا-أ531

حدثنا،بكربناللهعبدحدثنا،(2)دابعبنالحسنبنموسىأخبرنا،إسحاق

رجلاأن،عباسابنعن،مقسمعنالحميد،عبدعن،قتادةعنسعيذ،

يتصدقأنفأمره،ذلكعنلمجي!الفهرسولفسألحائضقوهىامرأتهغشى

الحميد:عبدمنأيضايسمعهولمدينار)3(.نصفأوبدينار

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ532

بنحمادحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

الرحمنعبدبنالحميدعبدأن،عتيبةبنالخكمحذثنى،قتادةحدثنا،الجعد

أتى"أففزعملمججالنبىأتى/رجلاأن،عباسابنعنحذثهمقسماأن،حذثه

يجدلمفإنبديناريتصدقأنلمجتاللهنبئفأمره،حائضقوهىامرأتهيعيى

وفىمرفوعا.الحكمعنقتادةعنالجعدبنحمادرواهكذا.4دينارفنصف

.موقوفذلكأنعلىدلالةالحكمعنشعبةرواية

.قتادةتفسيردونبهالوهابعبدعن(2122)أحمدأخرجه(1)

.378/13النبلاءأعلامسيروينظر!عبادة!.:م،سفى(2)

به.بكربناللهعبدطريقمن(9104)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

حماد:1/314الذهبىقالبه.هدبةطريقمن(4229)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(4)

وقفه.والصحيح،ضغف
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حائضاامرأتهأتيمنكفارةفىروىمابابالطهارةكتاب

منالحميدعبدأسقطأنهإلاموقوفاالشقرئالفهعبدأبورواهوكذلك

:دهسناإ

،إسحاقابنبكرأبواخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-1533

أبوحدثنازيد،بنسعيدحدثنا،عارمحدثناالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا

فىعباسبىابنعن،مقسمعن،عتيبةبنالحكمعنأراه،الشقرئالفهعبد

.(1)الحديثعليها.وقعإذاالحائض

قالى:قالداسةابقبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1534

ص،اك،هأبىبنيزيدعنالأوزاعئوروىال!جستاخ!:داودأبو

:قالجممالنبىعن،الخطال!بنعمرعنأظنه،الرحمنعبدبنالحميدعبد

.(2)((ديناليبخمسئيتصذقأن"آفزه

الحنظلئ،إسحاقإجازةرواه،ومتنهإسنادهفىثالثاختلافوهذا

،الخطاببنعمرعنالإسناد،بهذاالأوزاعىعنالوليد،ابنبقثةعن

بالحيضة،لهاعتقتأرادهاكفمافكان،الزجالتكرهامرأةلهكانتائه

يتصذقأنفأمرهجممالنبئفأتى،صادقةفوجدهافأتاهاكاذبةأنهافظن

(3)اوو
.ديناربخمسئ

به.الشقرىطريقمن(9101)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.(266)عقبداودأبو(2)

"عن:المطالبوفى،(0681)المهرةالخيرة!اتحاف،(247)العاليةالمطالبفىكما-إسحاق(3)

"بخمس:وعندهماعمرإ.عنيزيدابنعنيزيد"عن:الإتحافوفىعمرإ،عنزيدابنعنيزيد

.دينار!
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حائضااكرأتهأتيمقكفارةفىووىمابابالحيضكتاب

عنالحميدعبدبنزيدعنيونعحربنعيسىعقإسحاقرواهوكذلك

بينمنقطعوهو.(1)فذكرهامرأي!.لهكانتالخطاببنعمرأن،أبيه

وعمز.الحميدعبد

الروذبارى،على!بمحمد(2بنمحمد2)بنالحسينأخبرنا-أ535

،الصباحبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا

:قاللمج!النبىعن،عباسابنعن،مقسمعن،خصيفعن،شريكحدثنا

.(3)((ديناليبنصففلتتصدقحائضوهىبأهلهالزجلوقعا!!"

رفعه.فىفشكمئشريئررواه:الشيخقال

فأرسله:وخصيفبذيمةبنعلىعقالثورىورواه

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ536

بنعلىحدثنى،سفيانعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

وهىامرأتهيأمح!الذىفىاظ(57/11!النبىعنمقسمعن،وخصيفبديمة

به.محتبئغيرالجزرىخصيف.(4)الحديثحائف!.

منكر.:314/1الذهبىقال.(248)العاليةالمطانبفىكمأ-إسحاق(1)

.م،س؟منسقط(2-2)

.(05)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(266)داودأبو(3)

به.سفيانطريقمن3/287والدارقطنى،(1263)الرزاقعبدأخرجه(4)

فى:عليهالكلاميظر.موىالأالخضرمىالحرانىعونأبو،الجزرىالرحمنعبدبنخصيفهو(5)

النبلاءأعلاموسير،8/237لالك!وتهذيط،3/034وانتعديلوالجرح،3/228الكبيرالتاريخ

بأخرة.خلطالحفظسئ،صدوق:1/224التقريبفىحجرا-بئقال.ا4د/6
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317/1

حائضاامرأتهأتيمنضارةفيروىمابابالحيضكتاب

محمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-ا537

أخبرنا،الأسودأبوحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

مقسم،عن،البصرئالكريمعبدأمئةأبىعن،جريجابنعن،يزيدبننافع

فلتتصذقالذمفىامرأتهأحدكمأتى)إذا:قاليخي!لفهارسولأن،عباسبناعن

هكذا/.(1)((ديناليبنصفقذص!يلفتغتسلولمالالهررأتوقدوطئهاوإذابدينالي،

جريج.ابنروايةفى

مقسم:قولمنالتفسيرفجعلالكريمعبدعنعروبةأبىابنورواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا538

أخبرنا،عطاءبنالوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوب

نأأمرهجميرالنبئأن،عباسابنعن،مقسمعن،الكريمعبدعنسعيا،

الدمفىغشيهاإن:فقالمقسمذلكوفسردينار.نصفأوبديناريتصدق

.دينار)2(فنصفتغتسلأنقبلالذمانقطاعبعدغشيهاوإنفدينار،

:عباسابنعنعكرمةعنالكريمعبدعنسعيدعن:وقيل

،المحمداباذىطاهرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا539

عن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،عبادةبنروححدثنا،قلابةأبوأخبرنا

فىقالع!فهالفهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن،أمئةأبىالكريمعبد

هضدينمالي".فيصفيجدلمن!فبدينمالي،)يتمدق:ئضقحاوهىمرأفامح!يأالذى

.بنحوهبهجريجابنطريقمن(3473)أحمدأخرجه(1)

به.صعيدطريقمن(111)الجارودابنأخرجه(2)
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حائضاامرأتهأتىمنكفارةفىروىمابابالحيضكتاب

فنصفالدمانقطاعفىكانوإذافدينار،الدمإقبالفىكانإذا:فقالمقسم

.دينار)1(فنصفتغتسللموإذادينار،

ابنعن،مقسمعن،الكريمعبدعن،الزازئجعفرأبورواه-ا054

الدمكان"إن:قالحائضوهىامرأتهيأع!الذىفىلمجي!النبىعن،عباس

الحسنأبوأخبرناه.((ديناليفنصفالصفرةفىكانوإنبدينار،فليتصذقعبيطا)2(

قالا:والنرسئالباغندىحدثناالصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابن

.(3)فذكرهالرازى.جعفرأبوحدثنا،العبسئموسىبناللهعبيدحدثنا

فوقفه:الكريمعبدعنالدستوائئهشامورواه

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناه-ا145

هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

الذىفىعباسابنعن،مقسمعن،أمئةأبوالكريمعبدحدثنا،الدستوائئ

أشبههذادينار.نصفأوبديناريتصدق:قالحائضوهىامرأتهيأح!

.4بهمحتجغيرأمئةأبوالمخارقأبىبنالكريموعبد.بالصواب

318/1ماعباسابنعلىموقوفامقسم/عنالجزرىالحسنأبىعنوروى

مقسم:تفسيريوافق

أخبرنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-ا542

.328/5المعرفةفىالمصنفذكره(1)

.(طب)ع19/466التاجينظر.الطرىالدمهو:العبيطالدم(2)

به.موسىبناللهعبيدعن(1511)الدارمىأخرجه(3)

.(498)فىتقدم(4)
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حائضاامرأتهأتىمنكفارةفىروىمابابالحيضكتاب

،سليمانابنيعنىجعفرحدثنامطفر،بنال!لامعبدحدثناداود،أبو

عنالجزرئ،الحسنأبىعنالبناخ!،الحكمبنعلىعنأو،58/11

فىأصابهاوإذافدينار،الذمفىأصابهاإذا:قالعباسابنعن،مقسم

.دينار)1(فنصفالذمانقطاع

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ543

حبيببنمحمدبنالحسنالقاسموأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبو

،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمف!ر

الحسينأبووأخبرنا.يونسبنأحمدحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا

،الأحوصأبوالهيثمبنمحمدأخبرنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابن

مقسم،عن،عطاءابنعن،عياشابنبكرأبوحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا

حائضوهىامرأتهعلىيقعالذىفىع!ييهالفهرسولقال:قالعباسابنعن

.(3)بحديثهيحتضىلاعطاءبنويعقوب.(2)أدينالينصفأوبدينالي))يتصذق:قال

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ445

عطاءحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،أيوببنمحمد

فىالألبانىوقال."...الدمأولفىأصابها"إذا:الأولالموضعفىوجاء(265،1692)داودابو(1)

.موقوتصحيح:(238)داودأبىصحيح

(4237)المشكلشرحفىوالطحاوى.بهمحمدبنالعباسطريقمن3/286الدارقطنىأخرجه(2)

به.يونىبناحمدطريقمن

والجرح،8/398الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الحجازىرباحأبىبنعطاءبنيعقوبهو(3)

فىحجرابنقال.453/4الاعتدالوميزان،353/32الكمالوتهذيب،9/211والمتعديل

ضعيف.:2/376التقريب
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حائضاامرأتهأتىمنكفارةفىروىمابابالحيضكتاب

وهىامرأتهيأكأالذىفىلمججالنبىعن،عباسابنعن،عكرمةعن،العطار

!بنابنهوعطاء.(1)((ديناليفنص!يجدلمفمانبدينالي،"يتصذق:!ضحط

(2)!!ب
.متروكضعي!

وروى.(3)ءىشبوليس،عباسابنعنوعكرمةعطاءعنعنهقيلوقد

.الفه)4(يستغفر؟عليهشىءلا:قالاائهماوعكرمةعطاءعن

الفقيه:إسحاقبنأحمدبكرأبوقال:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا

الحميدوعبدالعطارعطاءإلىيرجعوموقوفهامرفوعهاالأخبارهذهجملة

.(نظر)وفيهم،أميةأبىالكريموعبد

فإن،موقوفاعباسابنعنعطاءعنجريجابنعنقيلوقد:الشيخقمال

يصح:عباسابنقولمنفهومحفوظاكان

319/1أبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناه/-ا545

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

(1

(2

(3

به.عطاءطريقمن(4234)المشكلشرحفىالطحاو!أخرجه

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.العطارالبصرىمحمدأبو،الحنفىعجلانبنعطاءهو

،2/129والمجروحين،5/1996عدىلابنوالكامل،6/335والتعديلوالجرح،6/476

ابنوقال.تركوه:662/2الذهبىقال.75/3الاعتدالوميزان،20/94الكمالوتهذيب

.متروك:22/2التقريبفىحجر

.بنحوهبهالعطارعطاءطريقمن03/520الكاملفىعدىابنأخرجه

.(1137،0114)الدارمىأخرجه

والجرح،6/45الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرزيد،بنالرحمنعبدابنهوالحميدعبد

.7/276الميزانولسان،16/494الكمالوتهذيب،6/15التعديل
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فيهاحاضتالمرأةوجدتالتىالسنبابالطهارةكتاب

عن،جريجابنعن،الثورئسفيانحدثنا،الجوابأبوحدثناالضغاخ!،

فىأتاهاإن:قالحائف!وهىامرأتهيأمح!الزجلفىعباسابنعن،عطاء

.ديناربنصفتصذقالذمغيرفىأتاهاوإن،بدينارتصذقالدم

عن،جمريجابنعن،الرزاقعبدوروى:تعالىاللهرحمهأحمدالإمامقال

جريجابنعنوالمشهور.(1)تعالىالفهيستغفرأنإلاعليهليس:قالعطاء

أعلم.والله،تقذمكماعباسابنعنمقسمعنأميةأبىالكريمعبدعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا546

كتابفىيعنى،تعالىالفهرحمهالشافعئقال:قالالزبيعأخبرنا،يعقوب

تغتسل:ولمالذمتوليةبعدأوحائضاامراتهاتىفيمن"القران"أحكام

لوشىءفيهروىوقد،الصلاةلهاوتحلتطهرحتىيعودولاتعالىالفهيستغفر

.(2)مثلهيثبتلاولكنه،بهأخذناثابتاكان

فيهاحاضتالمرأةوجدتالتىالشقباباظ،58/11

العباسأبىعن،عنهروايتهالحافظالفهعبدأبولىأجازفيما-ا547

يحضنالنساءمنبهسمعتمنأعجل:قالالشافعىعن،الزبيععن،الاصئم

سنين.لتسعيحضن،بتهامةنساء

أحمدأبوحذثنى،عليهقراءةالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا548

.(9621)الرزاقعبد(1)

.5/172الأم(2)
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الحيضأقلبابالحيضكتاب

الأرزناخ!)2(،الرحمنعبدبنمحمدحدثناالشعيبئ)1(،أحمدبنمحمد

رأيت:قالالشافعئحذثنى،جدىحدثنى،حرملةبنطاهربنأحمدحدثنا

عشر،ابنةوولدت/تسعابنةحاضت؟سنةوعشرينإحدىبنتجدةبصنعاء

عشر.ابنةوولدتتسعابنةالبنتوحاضت

بنتجدةصارتلناجارةأدركت:قالأنهصالحبنالحسنعنويذكر

اثنتئابنوأنااحتلمت:قالانهالضبىمغيرةوعن.(3)ةنسوعشرينإحدى

فهىسنينتسعالجاريةبلغتإذا:قالتأنهاعائشةعنوروينا.(3)ةنسعشرة

.امرأةفهىفحاضت:أعلموالفهتعنى.(4)امرأة

1/023

الحيضأقلىباب

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ549

قرأت:قالالنفيلئحدثنا،الجنيدبنالحسينبنعلئأخبرنا،الفقيهإسحاف

.(يوم)الحيضوقتأدنى:قالعطاءعن،معقلعلى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ550

مصعببنمحمدحدثنا،الذورئمحمدبنالعتاسحدثنا،الأصميعقوب

.2/21،22اللبابوينظر.!إالشعبى:م،د،سفى(1)

بضمأنها1/110الأنسابفىونص.35/91التاجفىمثلهوذكر،!"الأصلفىضبطتكذا(2)

الزاى

.3/391التغليقفىحجرابنوينظر،(2664)حديثقبلمعلفاالبخار!ذكره(3)

تعليقا.418/3الترمذ!ذكره(4)

به.النفيلىطريقمن(1501،1601)الخلافياتفىوالمصنف،208/1الدارتطنىأخرجه(5)
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الحيضأقلبابالحيضكتاب

.عشئة)1(وتطهرغدوةتحيضامرأ!ههناعندنا:يقولالأوزاعىسمعت:قال

:قالإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوواخبرنا-ا551

العلاء.أئم:لهايقالامرأةكانت:مهدىبنالرحمنعبدقال:إسحاققال

.يومانالذهرأئاممنذحيضيى:قالت

أنهاواحدؤغيرعنزماننافىلناوصخ:إسحاقوقال:قال-أ552

.(2)يومينتحيضامرأوعندى:هارونبنيزيدوقال.يومانحيضتى:قالت

عن،العباسأبىعن،عنهروايتهالفهعبدأبو!رأجازوفيما-ا553

يوفاتحيضتزللمأنها!رأثبتامرأةرأيت:قالائهالشافعئعن،الزبيع

وعن،ثلاثمنأقليحضنيزلنلمأنهننساءعن!روأثبت،عليهتزيدولا

تحيضتزللمائهاكثرأأوةامرأوعن،عشرخمسةيحضنيزلنلملهنانساء

.؟(3)يكونالهعلمنامايكونلاأنهزعمتوكيف،عشرةثلاث

شهرفىحيضثلاثجؤزاأنهماوشريحعلىعنورؤينا:الشيخقال

قال.(4)تعالىاللهشاءإنالعددكتابفىيردوذلك،ليالوخمس

النبىعنروىلماموافقلائه؟علىعنروىبمانقولونحن:الشافعئ

أقبلت"إذا:جمي!النبىبحديثواحتبئ.(وقتا)للحيضيجعللماله!ص

به.الدورىمحمدبنالعباسطريقمن1/902الدارقطىوأخرجه.(1701)الخلافياتفىالممنف(1)

.228/2الأوصطفىالمنذرابنذكره(2)

.1/64الأم(3)

.(15493،15494)فىسياتى(4)

.173/7الأم(5)
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الحيضأكثربابالحيصكتاب

."وصلىعنكالدمفاعسلىقدرهاذهبوإذاالضلاة،فاتركىاو(59/11الحيضة

بنأحمدبكووأبوإسحاقأبىالقركرياأبوبالإجازةأخبرنا-أ554

،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالحسن

321/1عائشةعن،أبيهعن،عووةبنهشامت!ع،مالكأخبرنا،الشافعئ/أخبرنا

لاإنى،الفهرسوليا:جميماللهلرسولحبيشأبىبنتفاطمةقالت:قالتأنها

فاذا،بالحيضةوليسعرقذلك"انما:!ج!جمللهارسولفقال؟الصلاةفأدعأ،أطهر

رواه.(1)"وصلىعنكالذمفاغسلىقدرهاذهبفإذا،الصلاةفاتركىالحيفمةأقبلت

.(2)مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارى

الحيضىأكثرباب

بناللهعبدمحمدبوأأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكوبوأأخبرنا-أ555

بنيحيىبنمحمدحدثنىالأصبهاض!،الشيخأبوحئانبنجعفربنمحمد

عن،مهلهلبنمفضلعن،إدريسابنحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا،منده

.(3)رشعخمسةالحيضأكثر:قالعطاءعن،جريجابنعن،الثورئسفيان

وابنمففخلعن،آدمبنيحيىعن،حنبلبنأحمدورواه-أ556

.عشرةخمسالحيضكثرأ:قالعطاءعن،جريجبناعن،سفيانعن،المبارك

.(1568،1585)نىمالكطريقومن،(1566،1567)فىوسياتى،1/61مالك(1)

.(603)البخارى(2)

يوما".":م،سفىبعده(3)

به.إدريسابنطريقمن(870)الدارمىأخرجهوالأثر
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الحيضأكثربابالحيضكتاب

،الحارثابنبكرأبوبذلكأخبرنا.حنبلبنأحمديذهبكانصماليه

بنأحمدحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا

.(1)فذكرهآدم.بنيحىحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،الرهرئسعد

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1557

عن،الزبيععن،وكيعحدثنا،جنادةبن(2)ملسحدثنا،إسحاقبنمحمد

.(3)رشعخمسةتجلس:قالالحسن

.(4)رشعخمسةالحيض:قالعطاءعن،الزبيععنوبإسناده-1558

بنمحمدالحسنأبوأخبرنا،ال!لمىالرحمنعبدأبواخبرنا-1559

أبوحدثنا،الحافظعلئبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،المروزئمحمود

بنالزبيعحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،المثنىبنمحمدموسى

فهىزادتفإن،(عشرة)خمسالحيض:قالعطاءعن،صبيح

عطاء.قولإلىالحيضفىيذهبمهدىابنورأيت:قال.6ضة-

.عشرةخمسحيضتهاامرأعندناكانت:مهدىابنقال

به.مفضلعنيحصطريقمن(1801)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،1/082الدارتطنى(1)

.218/11الكمالتهذيبوينظر."سلاما:م،سفى(2)

طريقمن(1020)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،3/994الكاملفىعدىابنأخرجه(3)

به.الربغ

به.الربغطريقمن(860)والدارمى.بهوكغطريقمن208/1الدارتطنىأخرجه(4)

."رع)خمسة:م،سه(فى-5)

به.الربغطريقمن(1019)الخلافياتفىالمصنفأخرجه(6)
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الحيضأكثربابالحيضكتاب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا056

،مطرفحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سهلبنيحيىبنمحمدبكرأبو

فىقالواأنهم،وربيعةسعيدبنويحيىأخيهعنعمر،بنالفهعبدحدثنا

وتصلى.تغتسلثمعشرةخمسالضلاةعنيمفماأكثرإن:الحائضةالمرأ

ذلك.يقولونوهمالناسوأدركت:اللهعبدقال

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا561

الرفاعئ،هشامبوأحدثنا،الحناطمحمدبنسعيدعثمانأبوأخبرنا،الحافظ

322/1بنمحمدحدثناحماد،بنإبراهيموحذثناعلى:.قالادمبنيحيى/حدثنا

امرأةعندنا:قالشريكحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،المخرمئالفهعبد

.صحيحا)1(مستقيماحيضاالشهرمنعشرةخمستحيض

أبوحدثناالحناط)3(،محمدبنسعيدوحذثنا)2(:علئقال-ا562

الحيضأكثر:قالاصالحبنوحسنشريكعن،ادمبنيحيىحدثنا،هشام

(4)ريص
.عشرهخمس

بكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناالذىالحديثماوأ-ا563

بنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الفقيهإسحاقابناظ،59/11

.(0231)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،1/092الدارقطنى(1)

.بن"يحى9:دفىبعده(2)

.!إالخياط:سفى(3)

.(0241)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،1/209الدارقطنى(4)
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الحيضأكثربابالحيضكتاب

عن،قرةبنمعاويةعن،أيوببنالجلدعنزيد،بنحضادحدثنا،حرب

.تجاوز)1(لا،عشرا،تسعا،سبعا،خمسا،ثلاثاتنتظرالمستحاضة:قالأنس

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-أ564

منصور،بنسعيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

:قالقزةبنمعاويةعن،أيوببنجلدحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا

ثمعشر،،ثمان،سبع،لست،خمسالحائضقرء:مالكبنأنسقال

ذلكنكرأوقد،أيوببنبالجلديعرفحديثفهذا.(2)وتصفىوتصومتغتسل

عليه.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ565

بنالجلدحديثفىالشافعئقال:قالسليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

عن،قئبنمعاويةعن،أئوببنالجلدعن،علئةابنأخبرنيهقد:أتوب

أربع.،ثلاث-المرأةحيضقرء:قالأو-المرأةقرء:قالأنهمالكبنأنس

يعرفلاأعرابئأئوببنالجلد:عليةابن!روقال.عشرةإلىانتهىحتى

عنها،عباسابنفسئلأذميآلمنمرأةااستحيضتقد:!روقال.(3)الحديث

المجروحينفىحبانوابن،598/2الكاملفىعدىوابن،46/3سفبانبنيعقوبأخرجه(1)

والدارمى.بهحرببنسليمانطريقمن(0251،0261)الخلافياتفىوالمصنف،1/211

به.حمادطريقمن(867)

الدارقطنىطريقهومن،(156)جزئهفىالأشجسيدأبووأخرجه.3/46،47صفيانبنيعقوب(2)

به.عليةابنعن868/2والمختلفالمزتلفوفى،209/1السننفى

والتعديل-والجرح،257/2الكبيرالاريختفىعليهالكلامينظر.الضرىأيوببنالجلدهو(3)
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الحيضأكثربابالحيضكتاب

علممنقلتمامالكبنأنسعنديكونفكيف،حئوأنسفيهالمحأفتى

ونحق:الشافعئقال.علمفيهعندهفيماغيرهمسألةإلىويحتاجونالحيض

بأقلمنهأحفظهومنغلطعلىويستدلالجلد،مثلحديثنثبتلاوأنت

.(1)اذهمن

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفصلابنالحسينأبوأخبرنا

ابنيعنىحمادكان:حرببنسليمانقال:قالسفيانبنيعقوبحدثنا

.(2)الحديثيعقليكنلم:ويقولالجلديضغفزيد،

خبروأما:قالإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا:قالأخبرناإسحاقبنإسماعيلفإن،أنس

فحذثنا،أيوببنالجلدإلىحازمبنوجريرأناذهبت:قالزيدبنحماد

323/1لاهوفإذانوقفهفذهبنا،الحائضفىأنس/عنقرةبنمعاويةبحديث

.والمستحاضة)3(الحائضبينيفصل

أباسمعت:قالالدارمىأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

سألت:يقولالذارمئسعيدبنأحمدسمعت:يقولإسحاقبنمحمدبكر

.133/2الميزانولسان،1/042الاعتدالوميزان،598/2عدىلابنوالكامل،548/2-

.1/64والشافعى،(1029)والخلافيات،(491)المعرفةفىالمصنف(1)

.46/3سفيانبنيعقوب(2)

به.حرببنسليمانطريقمن1/502الضعفاءفىالعقيلىوأخرجه.(492)المعرفةفىالمصنف(3)

به.حمادطريقمن1/210السننفىوالدارقطنى
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الحيضأكثربابالحيضكتاب

مشايئمنشيخاكان:وقالجذاأمرهفضغفأئوببنالجلدعنعاصمأبا

.(1)هنعالزوايةفىاصحابناتساهلالعرب

حدثناجعفبر،بنالفهعبدأخبرنا،ببغدادالفضلابنالحسينابووأخبرنا

ابنيعنىالفهعبدقال:قالعثمانبنالفهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوب

منشيخ:ويقولونأئوببنالجلدحديثينكرونالبصرةأهل:المبارك

بهأعلم(2)مصرهوأهل:المباركابنقال.حدي!ببصاحبليسالعربشيوخ

بناو،60/11وصدقةحرببنسليمانوسمعت:يعقوبقال.غيرهممن

يضغفونأنهم،حنبلبنأحمدعنوبلغنى،إبراهيمبنوإسحاقالفضل

.الحخة)3(موضعفىيرونهولاأتوببنالجلد

أخبرنا،الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالييئسعدأبوأخبرنا

حدثنا:قالالبخارئحدثناالجنيد،بنالفهعبدبنمحمديعنىالجنيدئ

أتوببنالجلدحديثيضغفونالبصرةأهل:قالالمباركابنعن،عبدان

جلا؟!ومنجلا!:يقولعيينةابنكان:قالصدقةوحذثنى:قال.البصرئ

!؟(4)ذلجكانومن

حضادابنحدثنا،عدكثىابنأحمدأبوحدثنا،الصوفئسعدأبووأخبرنا

."عاصم"أبى:منبدلا"عاصماابن:وفيه،ضعفهفيمن(493)المعرفةينظر(1)

.)مصر":م،دفى(2)

.47/3سفيانبنيعقوب(3)

.2/51الصجروالتاريخ،598/2عدىلابنوالكامل،257/2الكبهيرالتاريخ(4)
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مميزةكانتإذاالمستحاضةبابالحيضكتاب

:قالحنبلابنيعنىأحمدبنالفهعبدحدثنا،حمادبنأحمدبنمحمديعيى

ضعيفشيئا،حديثهيسوىليس:فقالأيوببنالجلدذكرأبىسمعت

.(1)الحديث

بينتقد،ضعافأحاديثوأكثرهالحيضأقلفىروىوقد:الشيخقال

.(2)""الخلافياتفىضعفها

هميزةحانتإذاالمستحاضةباب

بنإبراهيمبنيحىزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ566

محمدحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثناقالا:يحيىبنمحمد

عن،أبيهعن،هشامأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدابن

فقالت:لمجؤالفهرسولإلىحبيشأبىبنتفاطمةجاءت:قالتعائشة

عرنذاكإنما"لا،:قالالضلاة؟أفأحأطهر،فلاأستحاضامرأةإنى

،324/1عنكفاغسلىأدبرتوإذا،الصلاةفدعىالحيضةأقبلتاذ!ف/بالحيفمة،وليست

.(3)"وصلىالذم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-أ567

.(775)الرجالومعرفةوالعلل،598/2عدىلابنالكامل(1)

بعدها.وما3/134الخلافياتينظر(2)

والدارمىبه.الوهابعبدبنمحمدعن(927)عوانةأبووأخرجه.1/124الصغرىفىالمصنف(3)

.(1554)فىوتقدم.بهعونبنجعفرطريقمن(180)
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مميزةكانتإذاالمستحاضةبابالحيضكتاب

يونس،بنأحمدحدثنا،المؤدثالعباسبنمحمدحدثناالضفار،عبيد

اللهعبدابووأخبرنا)ح(عروةبنهشامحدثنا،معاويةبنزهيرحدثنا

بنالحسنأخبرنا،الحافظعلىبنالحسينعلىأبوأخبرك!،الحافظ

.عروةبنهشامعن،وكيغحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيان

يونس،بنأحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)مثلهبإسنادهفذكره

.(2)شيبةابىابنبكرأبىعنمسلمورواه

بنوحماد،(3)عيينةبنسفيانوإدبارهالحيضإقبالفىرواهوهكذا

،،ء(5)(4)ء بنوجريرالضرير)6(،معاويةوأبو،محمدبنالعزيزوعبد،زيد

إلا،عروةبنما!ثمهعنكبيري!وجماعة،(8)ريمنبنالفهوعبدالحميد)7(،عبد

بالشك.الاغتسالفيهزادعيينةوابنالوضوء،فيهزادحماداأن

ذهباذ!ف":الحديثفىوقالهشامعن،الإمامأنسبنمالكورواه

(1

(2

(3

وابن.بهيونسبنأحمدعن(0801)الخلافياتفىالمصنفطريقهومن،(282)داودأبوأخرجه

،(122)والنسائى،(512)والترمذى،(56222)وأحمد.بهضيبةأبىابنطريقمن(162)ماجه

به.وكغطريقمن(217)الكبرىوفى

.(333/62)مسلمو،(133)البخارى

.(1575،1576)فىتخريجهصيأتى

.(570)فىوتقدم.(1643)فىتخريجهصيأتى

.(1586)فىتخريجهسيأتى

.(1645)فىتخريجهصيأتى

به.جريرطريقمن(.../333)مسلمأخرجه

.(1569)فىتخريجهسيأتى
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الحيضكتاب

:"وصفىالذمعنكفاغسلىقدرها

مميزةكانتإذاالمستحاضةباب

الفقيه،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ568

بنمالكحدثنى،أويسأبىبنإسماعيلأخبرنا،أيوبابنمحمدأخبرنا

بنتفاطمةقالت:قالتأنهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أنس

لهافقال؟الصلاةأفأدعأطهر،لاإنى،اللهرسوليا:حبيشأبى

فاتركىالحيضةأقبلتفإذابالحيضة،وليسعرقذلك"إنما:!ج!اللهرسول

فىالبخارىرواه.(1)((وصلىعنكالذمفاغسلىقدرهاذهبوإذا،الصلاة

بنأحمدعنالبخارىورواه.(2)مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيح

الحديث:فىفقالمتنهفىفخالفهم،(3)هشامعنأسامةأبىعنرجاءأبى

ثم،فيهاتحيضينكنتالتىقدرالأثامالفملاةدعىولكن،عرقذلكإن"لا،:فقال

."وصلىاكتسلى

فيه:شكأنهعلىدلماأسامةأبىعنروىوقد

أخبركأ،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،الأديبعمروبوأأخبرنا-أ569

حدثنا،الكوفئكرامةبنمحمدحذثنى،ياسينبنمحمدبناللهعبد

صالح،بناللهعبدوأخبرخ!:بكرأبوقال)ح(أسامةوأبونميربناللهعبد

فىتخريجهوتقدم.بهأويسأبىابقطريقمن(890)24/358الطبرانىوأخرجه.1/61مالك(1)

مالك.عنأخرىطرقمن(1585)فىوسيأتى،(1554)

.(3؟6)الخارى(2)

.(532)الخارى(3)
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مميزةكانتإذاالمستحاضةبابالحيضكتاب

بنوجعفركناسةبنومحمدأسامةأبوحدثنا،الفهعبدبنهارونحدثنا

أتتحبيشأبىبنتفاطمةأنعائشةعن،أبيهعن،هشامعن،عون

لهافقالالضلاة؟أفأح،أطهرفلاأستحاضإنى:فقالتجمتالفهرسول

تحيف!ينكنتالتىالأئامالصلاةدعىوكن/عرن،ذلكاإنما:لمجم!الفهرسول1/325

أبىلفظعلى(2)الحديثأنأظنوأنا.قالكماأو.(1)"وصلىاغتسلىثمفيها،

وقد.هشامعنالجماعةرواهالذىالففظعلىغيرهعنرؤينافقد،أسامة

الحيضإقبالفىالجماعةرواهالذىالففظعلىأسامةأبىعنروى

:وإدباره

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-أ575

أبوحدثنا،كرامةابنحدثنااظ(11/60،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

:قال؟الصلاةأفأح:الحديثفىوقالفذكره.عروةبنهشامعن،أسامة

أدبرتوإذا،الضلاةفدعىالحيضةأقبلتف!ذا،عرنذلكإنما،بالحيضذلك"ليس

الجماعةروايةلموافقته؟محفوظايكونأنأولىوهذا.(3)"وصلىفاكتسلى

..أعلموالله،بالشكعيينةابنأيضاقالهوقد"فاغتسلى".:قالائهإلا

العباسابوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيل!أبوأخبرنا-أ571

حدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،يعقوببنمحمد

بنجعفرطريقمن(1566)فىتخريجهوتقدمبه.نميرابنطريقمن(.../333)مسلماخرجه(1)

عون.

.،!الحديثين:مفى(2)

.206/1الدارقطنى(3)
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مميزةكانتإذاالمستحاضةبابالحيضكتاب

الزهرئ،عن،علقمةابنيعيىعمروبنمحمدحدثنا،عدىأبىبنمحمد

"إن:!س!النبئلهافقال،تستحاضنتكاحبيشبىأبنتفاطمةأن،عروةعن

الآخركانوإذا،الصلاةعنفامسكىذلككانفاذا،يعرفاسودالحيضةدم

ابنكان:يقولأبىسمعت:اللهعبدقال.\عكرو"هؤظنمما،وصلىثموضى

.(2)تركهثمعائشةعنبهحدثناعدىأبى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-أ572

ابنيعنىمحمدعن،عدىأبىابنحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،داودأبو

حبيشأبىبنتفاطمةعن،الزبيربنعروةعن،شهابابنحدثنى،عمرو

اسوددئمفانهالحيضةدمكان"اذا:!ي!النبئلهافقالتستحاضكانتأنها

1/326فانما/وصلى،فتوضىالاخركانفاذا،الصلاةعنفامسكىذلككانف!ذا،يعرف

حدثناثمهكذاكتابهمنعدىأبىابنبهحطشأ:المثنىابن!ال.((عكرقهو

عن،عروةعن،الزهرئعنعمرو،بنمحمدحدثنا:قالحفظابعد

.(3)معناهفذكرتستحاض.كانتفاطمةأن،عائشة

قال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ573

غليأ،أسودمهادإن،الحيضةعليهنيخفىلاالنساء:مكحولقال:داودأبو

به.احمدطريقمن(806)الأومطفىالمنذرابنأخرجه(1)

به.عدىأبىابنطريقمن(216،361)النسائىأخرجه(2)

"ف!نما:ذكردونالثانىالموضعوفى(286،430)داودوأبو،(9001)الخلافياتفىالمصنف(3)

عائشة.ذكردونالأولبالإسنادبهعدىأبىابنطريقمن(512،036)النسالىوأخرجه."عرقهو
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مميزةكانتاذاالمستحاضةبابالحيضكتاب

.(1)وتصفىفلتغتسل،مستحاضةفإنهارقيقةصفرةوصارتذلكذهبفإذا

أمامةأبىعنمكحوذقالمامعنىروىوقد:تعالىالفهرحمهالشيخقال

ضعيف:بإسنادمرفوعا

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-ا574

بنح!انحدثنا،عونبنعمروحدثنا،سليمانبنمحمدالباغندئأخبرنا

يقولمكحولاسمعت:قالالعلاءعن،الملكعبدأخبرنا،ماك!الكرإبراهيم

اوفىم:قال،الحديثفذكرجمف.الفهرسولقال:قالالباهلىأمامةأبىعن

فلتحتشغلبهان!ف،رقيقأصفزالمستحاضةودم،حمرةتعلوهخاثز)2(أسودالحيض

قطر،وإنالصلاةتقطعفلاالضلاةفىغلبهافإن،بأخرىفلتعلهاغلبهان!فكردفا)3(،

والعلاء،(مجهولى)هذاالملكعبد.(4)"وتصلىوتصوماو،11/61زوجهاويأتيها

والفهشيئاأمامةأبىمنيسمعلمومكحول،(6)الحديثضعيفكثيرابنهو

أعلم.

.(286)عقبداودأبو(1)

.(رث)خ4/230اللسانينظر.الرقيقعكسوهو،الغليظالثخين:الخاثر(2)

.4/631النهاية.القطن:الكرسف(3)

طريقهومن،218/1الدارقطنىوأخرجه.(494)والمعرفة،(0401)الخلافياتفىالمصنف(4)

به.الباغندىطريقمن(1041)الخلافياتفىالمصنف

.347،348صللعراقىالاعتدالميزانذيلفىعليهالكلامينظرالكوفىالملكعبد(5)

،6/513الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الدثقىالشامىاليثىسعدأبوكثيربنالعلاءهو(6)

ابنقال.22/535الكمالوتهذيب،2/181والمجروحين،6/360والتعديلوالجرح،514

.متروك:2/93التقريبفىحجر
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حيضتهاإدبارعندالمميزةالمستحاضةغسلبا!الحيضكتاب

الدارقطنىالحسنأبىعنالفقيهالحارثابنبكرأبوبذلكأخبرنا

.(1)الحافظ

حيضتهاإدبارعندالمميزةالمستحاضةغسل/باب

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا575

حدثنا،(2)رمعأبىابنحدثنا،يوسفبنهارونأخبرص!،الإسماعيلئ

بنتفاطمةأنلمجمالنبىزوجعائشةعن،بيهأعن،غروةبنهشامعن،شفيان

ذلك"إنما:فقالذلكعنلمجماللهرسولفسألت،تستحاضكانتحبيشأبى

فاغتسلىأدبرتوإذا،الصلاةفدعىالحيفمةأقبلتفإذابالحيضة،وليستعرن

"(3)
سفيانعنمحمدبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواهدأوعلى

فيه:الغسلذكرفىيشئكعيينةابنوكان.(4)اذكه

،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا576

.عروةبنهشامحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

"اغسلى:قالأو."وصلىفاغتسلىأدبرت"واذا:وقال!ومعناهلإسنادهفذكره

.()"وصلىم!لاعنك

عقبالمعرحةفىالمصض--طريقهومن،1/218والدارقطنى،(4101)الخلافياتفىالمصنف(1)

(494)،

.)عمرو":م،صنى(2)

.(1566)نىتقدم(3)

.(320)الجارى(4)

.458/8،459،12/125التمهيدفىالبرعبدابنطريقهومن،(193)الحميدى(5)
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1/328

حيضتهاإدبارعندالمميزةالمستحاضةغسلبابالحيضكتاب

ابوورواه،بمحفوظةوليستصلاةلكلالوضوءزيادةفيهروىوقد

وفى،(1)سياقهفىالجماعةخالفأنهإلاالاغتسالفيهوذكرهشامعنأسامة

فيه.يشككانانهعلىدلالةالخبر

بنمحمدالعباسابوحدثنا،عمروابىابنسعيدابواخبرنا-ا577

سمعت:قالابىأخبرخ!مزيد،بنالوليدبنالعئاساخبرنا،يعقوب

بنتوعمرةالربيربنعروةحذثنى،شهابابنحذثنى:قالالاوزاعئ

أئماستحيضت:قالتجم!النبىزوجعائشةان،زرارةبنسعدبنالرحمنعبد

ذلكواشتكت،سنينسبععوفبنالرحمنعبدتحتوهىجحشبنتحبيبة

دعرق،هوإنمابالحيضة،ليستأإنها:جمحالفهرسوللهافقالجمينالفهرسولإلى

عائشة:قالت.((صفىثمفاغتسلىأدبرتوإذاالضلاة،فدعىالحيضةأقبلتف!ذا

حمرةإنحتىجحشبنتزينب/لاختهامركننفىتقعدحبيبةأئموكانت

.الماء)2(لتعلوالذم

وإذا-الحيضةأقبلتاذ!ف):وقوله،صحيخالحديثهذافىالغسلذكر

أئمأنوالصحيح،الرهرئاصحابثقاتبينمنالاوزاعئبهتفزد.أأدبرت

عنأبيهعنعروةبنهشامذكرهاإنماالففظةهذهوان،معتادةكانتحبيبة

حبيشبى.ابىبنتفاطمةقضةفىعائشة

:الثقاتمنغيرهرواهكماالأوزاعئعنبكبربنبشررواهوقد

.(1569)فىتقدم(1)

.(819)فىتقدم(2)
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استحاضتها...حالفىواعتكافهاالمستحاضةصلاةبابالحيضكتاب

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناهاظ،61/اأ-ا578

حدثنابكر،بنبشرحدثنا،التنوخئعثمانبنسعيدحدثنا،يعقوبابن

سعدبنالرحمنعبدبنتوعمرةعروةحذثنى،الزهرىحذثنى،الأوزاعئ

جحشبنتحبيبةأماستحيضت:قالت!دالنبىزوجعائشةأن،زرارةابن

!قهالفهرسولإلىفاشتكت،سنينسبععوفبنالرحمنعبدتحتوهى

قالت.((ىفصثمفاغتسلىعرق،هذاولكنبالحيضة،ليستهذه)إن:فقال

لأختهامركنفىتقعدوكانت،تصلىثمصلاةلكلتغتسلوكانت:عائشة

.الماء)1(لتعلوالذمحمرةإنحتىجحشبنتزينب

استحاضتها،حالفىواعتحافهاالمستحاضةصلاةباب

ياتيهاأنلزوجهاوالإباحة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا579

يزيدحدثنا،عفانحدثنا،الضغاك!إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوب

معاعتكفت:قالتعائشةعن،عكرمةعن،الحذاءخالذحدثنا،زريعابن

،والصفرةالحمرةترىوكانت،مستحاضةأزواجهمنمرأباىحزالفهرسول

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)تصفىوهىتحتهاالطستوضعنافربما

(3)بر"ير

رريع.بنيزيدعنلتيبة

الأحكاممختصرفىوالطو!س،(0274)المشكلثرحفىوالطحاوى،(931)عرانةأبوأخرجه(1)

.(818)فىتقدمماوينظر.بهبكربنبشرطريقمن(109)

فىوالنسانى،(4762)داودوأبو.بهعفانطريقمن(0178)ماجهوابن،(99842)أحمدأخرجه(2)

به.يزيدطريقمن(3346)الكبرى

.(031،3702)البخارى(3)
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استحاضتها...حالفيواعمكافهاالمستحاضةصلاةبابالحيضكتاب

أخبرك!،الاسماعيلئبكرأبوحدثنا،الأديبعمروأبواخبرنا-ا585

أخبرنا،بقئةبن/وهبحدثنا:قالا،موسىبنوعمرانسفيانبنالحسن329/1

حدثنا،شاهينبنإسحاقحدثنا،الكريمعبدابنوحذثنىبكبر:أبوقمال!الا.

نأ،عالشةعن،عكرمةعن،الحذاءيعنىخالدعن،الفهعبدابنيعنىخالذ

،الذمترىمستحاضةوهىنسائهبعضمعهفاعتكفاعتكفجمزالفهرسول

العصفرماءرأتعائشةأنوزعم.الذممنتحتهاالطستوضعتفربما

مثلهإسحاقوحديث،وهبلفظ.(1)تجدهفلانةكانتشىءهذاكأن؟فقالت

.(2)شاهينبنإسحاقعن!)الصحيحفىالبخارئرواهسوا"،

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا581

بنعلىعن،منصورابنيعنىمعفىحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثناداود،

زوجهاوكانتستحاضحبيبةأثمكانت:قالعكرمةعن،المثئيبامح!عن،مسهر

.يغشاها)3(

أحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،بكرأبواخبرنا،علىابوا-واخبرنا582

قيس،أبىبنعمروحدثنا،الجهمبنالفهعبدأخبرنا،الزازئسريجأبىابن

وكانمستحاضةكانتأنها،جحشبنتحمنةعن،عكرمةعن،عاصمعن

-14/74دمضقتاريخفىعساكرابنطريقهاومن-(80)جزئهافىالصمدعبدبنتبيبىأخرجته(1)

به.اللهعبدبنخالدطريقمن(906)والدارمىبه.شاهينبنإصحاقطريقمن

.(903)ابخارى(2)

مرسل.هو:1/322الذهبىقال.(309)داودأبو(3)
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كتا!الحيض

.(معها)1يجازوجها

استحاضتها...حالفىواعتكافهاالمستحاضةصلاةباب

والحسنالمسيبابنقولوهووطأها)2(.أباحالهعباسابنعنويذكر

(3)ص

وغيرهم.جبيربنوسعيدوعطاء

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا583

وطءعنأبىسألتاو،11/62:قالحنبلبنأحمدبناللهعبدأخبرنا،يعقوب

بنالملكعبدعن،غيلانعن،سفيانعن،وكيغحدثنا:فقال،المستحاضة

يغشاهالاالمستحاضة:قالتعائشةعنقمير،عن،الشئعبىعن،ميسرة

عنغندزورواه.وكيغرواهكماالأشجعىكتابفىورأيت:أبىقال.زوجها

يغشاهالاالمستحاضة:قالالهالشئعبىعن،ميسرةبنالملكعبدعن،شعبة

روجها.(4)،:

قولمنالشعبىقولففصلشعبةعنمعاذبنمعاذرواهوقد:الشيخقال

عائشة:

جعفر،بنمخلدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرناه-أ584

.(303)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(031)داودأبو(1)

.(038،408)الأوسطفىالمنذروابن،(484)والدارمى،(1881،1891)الرزاقعبدأخرجه(2)

،17129،17132)شيبةأبىابنومصنف،(1187،1194-ا184)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

داودأبىلابنوالمماحف،(848،850،851،853-846)الدارمىومسند،(17133

.881ص

.(5351)3/430الرجالمعرفةفىالعللفىوأحمد،7.صالحديثعلوممعرفةفىالحاكم(4)
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الاستظهارفىباب:الحيضكتاب

عن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنا،الفريابئجعفزأخبرنا

عائشةعن،مسروقامرأةقميرعن،الشئعبئعن،ميسرةبنالملكعبد

.(1)صلاةلكلوتتوضأتغتسلثمحيضتهاأئامالضلاةتدعالمستحاضة:قالت

غشيانهافىالكلامفعادزوجها)2(.يغشاهاولاتصوملا:الشعبئوقال:قال

علىالذلالةمنمضىبماوتركناه.حنبلبنأحمدقالكماالشئعبىقولإلى

واغتسلت.حيضهاتولىإذاوطئهاإباحة

الاستطهارفىبافي:

سلمانبناحمدبكرابوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا585

قالا:الحسنبنوإسحاقالقاضىإسحاقبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالفقيه

نأ،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهثامعن،مالكحدثنا،القعنبئحدثنا

قال؟الضلاةافادع،أطهرلاإنى،الفهرسوليا:قالتحبيشبىأبىبنتفاطمة

وإذاالضلاة،فاتزكىأقبلتف!ذابالحيفة،وليسعروذلك)إنما:-جميراللهرسول

فىالبخارىرواه.لاسماعيلوالففظ.(3)،وصفىالذمعنلبىيي!كامفقدرهاذهب

.(4)مالكعنيوسفبنالفهعبدعنالصحيح!9

الشئيرازئ،الفقيهمحمدبنعلىبنمحمدنصرأبوأخبرنا-ا586

به.شحبةطريقمن(0811)الخلافياتفىوالمصنف،1/501المحانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.ضبةطريقمن(17124)ثيبةأبىابنأخرجه(2)

به.القعنبىطريقمن(1350)حبانوابن،(283)داودأبووأخرجه.1/61)3(مالك

.(603)البخارى(4)
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الاستظهارفىباب:الحيضكتاب

،الفراءالوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد(االفهعبد)اأبوحدثنا

1/330،الحافظالفهعبدبنمحمد.وأخبرنماهشائمحدثنا،الموزعبنمحاضرحدثنا/

بنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيهإسحاقابن(2)ركببواأخبرنا

عن،ابيهعن،عروةبنهشامعنمحمد،بنالعزيزعبدأخبرنا،يحى

فقالت:جميمالفهرسولإلىجاءتحبيشأبىبنتفاطمةأن،عائشة

لمجر:اللهرسولفقالالضلاة؟أفأدع،أطهرفلاأستحاضإنى،الفهرسوليا

ادبرتوإذاالضلاة،فدعىالحيضةاقبلتفاذابالحيفحة،وليستعرنذلك"إنما

محاضروحديثالعزيز،عبدحديثلفظصفىأ.ثمعنكالدمفاغسلى

(3)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهاظ(62/11،بمعناه

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىبوأاخبرنا-ا587

عن،حبيبأبىبنيزيدعن،الفيثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثناداود،

سألتحبيبةأئمإن:قالتائها،عائشةعن،عروةعن،عراكعنجعفر،

لهافقال،دمملءمركنهارأيت:عائشةفقالت،الذمعنلمجؤالفهرسول

رواهاغتسلى")4(.ثمحيفمتكتحبسككانتماقدر)امكلىلمجؤ:الفهرسول

،"(5)

سعيد.بنقتيبةعن"الصحيح"فىمسلئم

.أ"العباس:سفى(ا-1)

.ثنا!إداسة:م،سفىبحده(2)

.(.../333)مسلم(3)

.دماأإملان:وعنده،(279)داودوأبو،(476)المعرفةفىالمصنف(4)

.(334/56)مسلم(5)
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الاستطهارفىبابالحيضكتاب

قدرمضىأوحيضتها،أدبرتإذا؟جميعافيهمالمجرالفهرسولفجعلها

بالاستظهار)1(.يأمرولم،الطاهراتحكمفىتحبسها،حيضتهاكانتما

فيه:يكونأنيوهمماضعيفحديثفىروىوقد

الفقيه،إسحادتىابنبكرأبواخبرنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-ا588

حدثنامحمدا،يعنىالملكعبدابنحدثنا،إسحادتىبنإبراهيمأنجرنا

عن،جابرابنعن،عثمانبنحرامعن،عئاشابنبكرابوأخبرنا،الفريابئ

:قالحيضتى.تنكرت:فقالتلمجرالنبئأتتالأنصارئةمرثدابنةأن،أبيه

ذلكرأيت))إذا:قالعاودتنى.منهاتطفرتفإذاتأخذك!:قالت"كيف؟".

ائهويحتمل،واهالخبر:إسحاقابنيعنىبكرابوالشيخقال.(2)"ائالثفامكثى

ذلك.بعدحيضافيكونالحيضوسطفىيقعكثيراالطهرلأن؟قال

.الحخة)3(بمثلهتقوملاضعيفعثمانبنحرامالمثيخ:قال

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا589

يعنىيزيدحدثنا،ال!عدىالقهعبدابنيعنىإبراهيمحدثنا،الشئيباك!يعقوب

سألأنه،أخبرهحكيمبنالقعقاعانسعيد،بنيحيىأخبرنا،هارونابن

منى،بهذاأعلمأحدما،أخىابنيا:فقالالمستحاضةعنالمسئببنسعيد

)الاستطهار".يخرهاوفى.البابأولوفىهناالأصلفىجاءتكذا(1)

به.حرامطريقمن(7557)الصحابةمحرفةفىنعيمأبوأخرجه(2)

والضعفاء،3/101الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالأنصار!.اللمىعثمانبنحرامهو(3)

الاعتدالوميزان،1/269والمجروحين،2/850عد!لابنوالكامل،1/032للعقيلىالكبير

468/1.
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لتصلى)1(ثمفلتغتسلأدبرتوإذا،الصلاةفلتدعالحيضةأقبلتإذا

.(2)يحيىعنزيدبنحمادرواه

الدمينبينتميزلاالمعتادةباب

وكذلك.

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا059

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاق

بناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

بنجعفرعن،أبيهعنمضر،بنبكرابنيعنىإسحاقحدثنا،الحكمعبد

لمجدالنبىزوجعائشةعن،الزبيربنعروةعن،مالكبنعراكعن،ربيعة

شكتعوفبنالرحمنعبدتحتكانتالتىجحشبنتحبيبةأمإن:قالت

1/331ثمحيضتكتحبسككانتماقدر"امكثى/:لهافقالالدملمجي!اللهرسولإلى

فىمسلمرواهاو،63/110(3)صلاةكلعندتغتسلوكانتاغتسلى".

رواهوكذلك.(4)ركببنإسحاقعنالتميمىقريشبنموسىعن""الصحيح

ربيعة:بنجعفرعنحبيبأبىبنيزيد

به.يحمصطريقمن(1360)شيبةأبىوابن.بههارونبنيزيدعن(814)الدارمىأخرجه(1)

به.زيدبنحمادعن8/471التمهيدفىالبرعبدوابن،(286)عقبداودأبوذكره(2)

عن(1101)الخلافياتوفى،سعيدوأبىبكرأبىذكربدون(164)الصغرىفىالمصنفأخرجه(3)

عبدبناللهعبدبنمحمدطريقمن(755)مشخرجهفىنعيموأبو،(938)عوانةوأبوبه.الحاكم

به.الحكم

.(334/65)مسلم(4)
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بنمحمدالفضلابوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرناه-ا591

ادحشبوأوأخبرنا.الفيثثناحد،قشيبةحدثنا،سلمةبنأحمدثناحد،براهيمإ

،ملحانابنحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبناحمدبنعلئ

عراكعن،ربيعةبنجعفرعن،يزيدعن،الفيثعنبكيبر،بنيحىحدثنا

عنلمجمالفهرسولسألتحبيبةأئمأن،عائثةعن،عروةعن،مالكابن

جميم:الفهرسوللهافقالدما.مملوءامركنهارأيتلقد:عائثةقالت،الذم

الصحيح""فىمسلئمرواه.(1)!اغتسلىثمحيفشكتحبسككانتماقدر)امكثى

مختصرا:عروةعنالزهرئورواهالفيث)2(.عنقتيبةعن

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبناحمدبنعلئاخبرناه-ا592

)ح(الفيثحدثنابكير،بنيحىحذثنى،شريكبنعبيدحدثناالصئحفار،

بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بنعروةعن،شهابابنعن،الفيثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمة

!يرالفهرسولجحشبنتحبيبةأئماستفتت:قالتاثهاعائثةعنالزبير،

فكانت."صفىثمفاغتسالى،عرقذلكإنماا:فقال.أستحاضإنى:فقالت

51رووهكذا،(4)قتيبةعنلما"الصحيحفىمسلئمرواه.(3)صلاةكلعندتغتسل

طريقمن(58592)وأحمد.بهصيدبنتيبةعن(072،135)والنساثى،(279)داودأبوأخرجه(1)

به.الليث

.(334/65)مسلم(2)

به.الليثطريقمن(092)داودوأبو.بهتيبةعن(602.035)والنسائى،(912)الترمذىأخرجه(3)

.(433/63)مسلم(4)
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.الزهرئعنجماعة

الإسنادفىفخالفهم،عروةعنالزهرىعنصالحأبىبنسهيلورواه

جميعا:والمتن

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-أ593

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرناالأسفاطئ.حدثنا

سهيلعنجرير،حدثنا،موسىبنيوسفحدثناقالا:داود،أبوحدثنا

فاطمةحدثتنى:قالالزبيربنعروةعن،الزهرىعن،صالحأبىابنيعنى

فاطمةأمرتهاأنها،حدثتنىأسماءأو-أسماءأمرتأنها،حبيشأبىبنت

كانتالتىالأئامتقعدأنفأمرها،كيماللهرسولتسألأن-حبيشأبىبنت

بنخالدورواه.سهيلعنالحميدعبدبنجريررواههكذا.اتغتسلثمتقعد

أبىبنتفاطمةشأنفىأسماءعنعروةعنالزهرئعنسهيلعناللهعبد

ورواهالماء)2(.فوقالصفارةرأتإذاغسلهاكيفيةفىقصةفذكرحبيش

استحاضتهافذكر.فاطمةعنعروةعنالزهرىعنعلقمةبنعمروبنمحمد

وفىوفيهالأسود)3(.الدمرأتإذاالصلاةعنبالإمساكإئاهاجمهمالنبىوأمر

أبىبنتفاطمةأنعلىدلالة(4)عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامرواية

.(251)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(281)داودأبو(1)

طريقمن(0273)المشكلوشرح،أ؟؟/أالمعانىشرحفىوالطحاوى،(296)داودأبوأخرجه(2)

به.خالد

*(1572)فىتخريجهتقدم(3)

.(1586)فىتقدم(4)
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إسنادوفى،نظرفيهاسهيلورواية،الذمينبينتمئزكانت،ظ163/11حبيش

ينبغى.كمايحفظهالمأنهعلىدلالةعنهالثانيةالروايةفىثمحديثه

المخفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنابوأخبرنا-1594

أبىابنعنالفيث،حدثنابكير،بنيحىحدثنا،ملحانابنحدثنا

بنعروةعن،المغيرةبنالمنذرعن،الفهعبدبنبكير/عن،حبيب332/1

فشكتلمجؤالقهرسولأتتأنها،حذثتهحبيشأبىبنتفاطمةأنالربير،

دلاوؤكأتاكإذافانظرى،عرقذلكإإنما:لمجرالفهرسوللهافقال،الذمإليه

لدماهذاوفى.(9)"ءرقلاإلىالقرءبينماصفىثمكيطفرى،القرءمزفإذا،تصفى

بئنفقد،حبيشأبىبنتفاطمةمنعروةسماعوهو،يحفظهلمائهعلى

عائشة،منحبيشأبىبنتفاطمةقضةسمعإنماأباهأنعروةبنهشام

قال.المغيرةبنالمنذرروايةمنأصخجميعاوالمتنالاسنادفىوروايته

مأأن،سلمةأمبنتزينبعنالربير،بنعروةعن،قتادةورواه:داودأبو

ثمأقرائهاأئامالضلاةتدعأنلمجيالنبئفأمرهااستحيضتجحشبنتحبيبة

.شيئا)2(عروةمنيسمعلموقتادة:داودأبوقال.وتصفىتغتسل

مأشأنفىعائشةعنعروةعنمالكبنعراكورواية:الشيخقال

:1/324الذهبىقال.(062)ماجهوابن،(280)داودوأبو،(27360،27630)أحمدأخرجه(1)

.مجهولهذاوالمنذر

.(281)عقبداودأبو(2)
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عنعروةعنثابتأبىبنحبيبروايةأما،الروايةهذهمنأصح()حبيبة

.(2)تعالىاللهشاءإنضعفهابيانوسيرد،ضعيفةفإنهافاطمةشأنفىعائشة

فاطمةعنمليكةأبىابنعنالكاتبشععدبنعثمانحديثوكذلك

.()ضعيف

الفقيه،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ595

بنعمرنصرأبووأخبرنما.يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

بنإبراهيمحدثنامطر،ابنعمروأبوأخبرناعمر،بناو(64/11العزيزعبد

عقيل،أبوالمتوكلبنيحيىأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الذهلئعلى

تدرىلا،حيضهاسببعنيعنى،عائشةتسألامرأةسمعت:قالتبهيةعن

حيضهافسدلامرأة!الفهرسولسألت:عائشةلهافقالت،تصلىكيف

نأ!اللهرسولفأمرك!:قالت.تصلىكيفتدرىولادماوأهريقت

وفى.فلتعذ)4("مستقيئموحيفهاش!هركلفىتحيضكانتماقدر"فلئتظز:مرهاآ

فيهنالصلاةلتدعثموالليالى،الأياممنذلكوتقدر"فلمقعد:إسماعيلحديث

نأأرجودإنى،تصلىثمبثوب(تستذفز)ثمطهرها،وتحسقلتغتسلثمبقدرهن،

.(1587،1590)فىتقدم(1)

.(1646)عقبسيأتى(2)

.(1682-ا680)فى)3(سيأتى

"فلتعتدلما.:م،مىفى(4)

عون.الدمسيلانلتمنعبخرقةفرجهاتثدأنهووالاستذفار،بمعثىوهما"تستثفر".:مىفى(5)

.123/2المعبود
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قالت:."تعالىالفهشاءإنعنهاتعالىالفهيذهبهاوأن،الشيطانمنهذايكون

حديثلفظ.(1)بذلكصاحبتكفمرىعنها،الفهفأذهبهاففعلتفأمرتها

على.بنإبراهيم

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياابوأخبرنا-ا596

عبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا

بناللهعبدمحمدأبووحدثنا)ح(مالكعن،وهبابنأخبرنا،الحكم

بنالربغأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناإملاء،يوسف

عنعمر،ابنمولىنافععن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

الدمتهراقكانتامرأةأن،!ي!النبىزوجسلمةأئمعن،يساربنسليمان

زظ!ل":فقاللمجؤاللهرسولسلمةاملهافاستفتتلمجؤاللهرسولعهدعلى

أصابها،الذىيصيبهاأنقبلره!ئلامنتحيضهنكانتالتىوالأيامالفيالىعدد

ثمبثوبوتسعنكزفل!نتسلذلكخففتفإذا،ره!ئلامنذلك/قدرالضلاةفلتتزك

أن!بنمالكأودعهمشهوزحديثهذا"الشافعى.حديثلفظ.2!"-

لميساربنسليمانأنإلا(3)""السننكتابفىداودأبووأخرجه"الموطأ"،

.ضعفوهالمتوكلبنيحص:1/325الذهبىقالبه.عقيلأبىطريقمن(4624)يعلىأبوأخرجه(1)

.(1642)فىوسيأتى.ا139/35،40الكمالتهذيبوينظر

به،الربغعنالعباسأبىطريقمن(473)والمعرفة،(1012)الخلافياتفىالمصنف(2)

من(208،353)والنسانى،(26716)أحمدوأخرجه.1/60.208/7الأمفىوالافعى

به.مالكطريق

.1/25،53داودأبىصحيحوانظر.091صالتحصيلجامعينظر.(274)داودوأبو،1/62مالك(3)
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أخبرنا،الأهوازئعبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا597

حدثنابكيبر،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالصفار،عبيدبنأحمد

زوجسلمةأمعن،أخبرهرجلاأن،يساربنسليمانعن،نافععن،الليث

لهافاستفتتجميهر،الفهرسولعهدعلىالذمتهراقكانتامرأةأنجميهر،النبى

التىىلا!للاوالأيامعدد"لتنظز:جميهرالفهرسول:فقالجميهرالفهرسولسلمةأئم

لذلك،الصلاةفلتتركالشهرمنوقدرهنكانالذىبهايكونأنقبلتحيف!هنكانت

تابعه.(1)((وتصلىبثوبوتستثفزفلتغتسلالصلاةوحضرتذلكخففتفإذا

وجويريةجويريةبنوصخرعقبةبنإبراهيمبنوإسماعيلعمربنالفهعبيد

نافع:عنأسماء،ابن

،الزوذبارئعلىأبوفأخبرنا:اللهعبيداظ،11/64حديثأما-ا598

حدثنا،مسلمةبناللهعبدحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوحدثنا

عنيسار،بنسليمانعن،نافععن،الفهعبيدعن،عياضابنيعنىأنس

الليثحديثمعنىفذكر.الدمتهراقكانتامرأةأنالأنصار،منرجل

.(2)معناهوساقفلتفتسل".الصلاةوحضرتخلفتهناذ!ف":وقال

العدلبشرانابنالحسينأبوفأخبرناهإسماعيلحديثوأما-ا599

أبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الليثطريقمن(807)والدارمى،(275)داودأبوأخرجه(1)

،(246)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(276)داودأبو(2)

-46-ا



1/334

الدمينيينتميزلاالمعتادةبابالحيضكتاب

يزيد،بنيوسفحدثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ببغداد

عن،نافغعن،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلعن،عئابأبىبنيعقوبحدثنا

الذماءتهراقكانتامرأةان،سلمةائمعنأخبرهرجلأأن،يسابىبنسليمان

فقال!:جمر.الفهرسول!سلى:سلمةأئملهافقالتلمجتالقهرسول!عهدعلى

كانالذىبهايكونأنقبل(تحيفصنكانتالتى1)والليالىالأيامعدد"لتنظز

ثم(2ثوبهافى2)زكن!ستلثمولينتسل،ذلكقدرالضلاةفلتتركالشهر،منوقدرهن

.((تصفى

ابنأخبرنامحمد،بنالحسينفأخبرناصخبر،حديثوأفا-ا065

حدثنا،مهدىابنحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،داودأبوحدثنا،داسة

قدرالضلاة)فلتترك:وقال!،ومعناهالفيثبإسنادنافععن،جويريةبنصخر

.(3)،تصفىثمبثوبولتس!كزفل!نتسلالصلاةحضرتإذاثم،ذلك

،قتادةابننصرأبوفأخبرنا:أسماءبنجويريةحديثوأقا-ا601

بنإبراهيم/حدثنا،عقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئالحسنأبوأخبرنا

بنجويريةحذثنىأسماء،بنمحمدبنالفهعبدحدثنا،البغوئهاشم

سلمةأئمعن،أخبرهرجلأأن،يساربنسليمانأخبرهأنه،نافععن،أسماء

فاستفتت!يخؤالفهرسول!عهدعلىالذمتهراقكانتامراةأن!يه!،النبىزوج

.فلتغتسل،قدرهاذهباذ!ف":م،صفى(ا-1)

."بثوبها":م،سفى(2-2)

بدلتستذفر،5:اياصلوفى.(247)داودأبىصحيحفىايالبانىوصححه.(277)داودأبو(3)

التس!مفرأ.
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الدمينبينتميؤلاالمعتادةبابالحيضكتاب

نأقبلتحيف!هنكانتالتىوالأئامالليالىعدةالتحظز:فقالكيهيهالنبئسلمةأملها

ذلكخففتفإذا،ذلكقدرالصلاةخصركالأشهر،منوقدرهنكانالذىبهايكون

."تصلىثمبثوبولتستذفزفل!نتسل،الصلاةوحضرت

عنمرجانةعنيسابىبنسليمانعننافععنعقبةبنموسىعنوروى

سلمة:أئم

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-ا256

حدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،حمنئبنمحمدحدثناالأصفهاخ!،

براهيمإحدثنا-ثقةوكان-الأيلئنزاربنخالدحدثنا،عمرانبنالعزيزعبد

الثقاتمنوهو-عقبةبنموسىحدثنا-الحديثفىثبتوهو-طهمانابن

عن،مرجانةعن،يساربنسليمانعن،نافعحدثنا-عليهيملىمالكوكان

(اسلمةأموأن،اللهرسولعهدعلىالدمتهراقكانتامرأةأن1)،سلمةأم

قبلتحيضهنكانتالتىوالفيالىالأئامعددالتحظز:قال،!حلفهارسولسألت

ذهبفإذاذلك،قدرالضلاةفلتتركالشهر،منوقدرهنكان،الذىلهايكونأن

.(2)"وتصفىبثويهاولتستذفزفلعنتسلقدرها

سفىأنهإلا،سلمةأئمعنيساربنسليمانعنال!ختياخ!أئوبورواه

حبيش:أبىبنتفاطمة:فقالالحديثفىالمستحاضه

.م،س:)1-ا(لي!فى

بنوإسحاق.مرجانةابن:وفيه،بهنزاربنخالدطري!قمن(649)293/23الطبرانىأخرجه(2)

مرجانة.ذكردونعقبةبنموصىطريقمن(1845)راهويه
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الدمينبينتميزلاالمعتادةبابالحيضكتاب

ببغداد،المقرئعمربناحمدبنعلىالحسنأبوأخبرناه-ا603

حدثناشاكر،بنمحمدبنجعفرحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدحدثنا

نأ،سلمةأمعن،يساربنسليمانعن،أئوبحدثنا،وهي!بحدثنا،عفان

(1)غالبةوهىفتخرجلها،مركنمنتغتسلفكانتاستحيضتفاطمة

قرئهاأيامالتتظز:فقال،عسزالفهرسولسلمةأئملهافاستفتت،الضفرة

بثوبوتستذفر،ذلكسوىفيماوتغتسل،الصلاةفيهاكعدعحيضها،وأيام

(2)"ء
ولصلى"

وحديث.(3)حبيشابىبنتفاطمة:وقالأئوبعنزيدبنحضادورواه

منأصخ(4)حبيشأبىبنتفاطمةشأنفىعائشةعنأبيهعنعروةبنهشام

نإويحتمل،غيرهاسلمةأئملهااستفتتالتىالمراةأنعلىدلالةوفيههذا.

مذةفىحالتانلهاكانتأنسلمةأئمحديثفىصحيحةتسميتهاكانت

إقبالعندالصلاةبتركفأفتاها،الذمينبينفيهاتمئزحالةاستحاضتها؟

فامرها،الذمينبينفيهاتمئزلاوحالة،إدبارهعندوبالضلاةالحيض

وأعلم.والفه،ذلكغيرويحتمل،العادةإلىبالزجوع

التسمية:دونسلمةأئمعنسلمةأبىعنوروى

."عالية":دفى(1)

به.وهيبطريقمن(278)داودوأبوبه.عفانعن(02674)أحمدأخرجه(2)

به.حمادطريقمن8/454التمهيدفىالبرعبدوابن،208/1الدارقطنىأخرجه(3)

.(1586)فىتقدم(4)
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الدمينبينتميزلاالمعتادةبابالحيضكتاب

335/1،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-ا604

اللهعبدحدثنا،الفروىمحمدبنإسحاقحدثنا،إسحاقبنإسماعيلأخبرنا

قالأنهلمجج!النبىعن،سلمةأمعن،سلمةأبىعن،النضرأبىعن،عمرابن

تغتسلثمتحيف!هنكانتالتىوالأيامالليالىعدد"تنظر:المستحاضةفى

(1).لم
.ولصلى"

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا506

ابنعن،سليمانبنجعفرحدثنا،بقيةبنوهبانحدثنا،إسحاقبنموسى

سألت:قالتقيسبىبنتفاطمةعنجاببر،عنالزبير،أبىعن،جريج

ثمطهبركلعندتغتسلثمأقرائهاأيام"تقعد:فقالالمستحاضةعنلمجج!للهارسول

فىفقالسليمانبنجعمرعننسيربنقطنرواهوهكذا.2((تصلىتمتحتشى

بنجعفرجهةمنإلايعرفولا.(3)سألتقيسبنتفاطمةإن:الحديث

أعلم.والله.سليمان

قال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا606

سودةأن،جعفرأبىعن،الحكمعن،المسيببنالعلاءوروى:داودأبو

عمربناللهعبدطريقمن4/56والحاكم،(559)23/265والطبرانى،(65932)أحمدأخرجه(1)

.بنحوهبه

،219/1والدارقطنى،(226)الصغيروفى،(2960،7818)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(2)

تغتسلثمأقرائهاأيام"تقعد:الحاكموعند،بهبقيةبنوهبانطريقمن55/4،56والحاكم

.(1684)سيأتىماوينظرطهرهاإ.عندوتصلى

.(1683)فىتخريجهسيأتى(3)
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الدمينبينتميزلاالمعتادةبابالحيضكتاب

.(1)وصفتاغتسلتأتامهامضتإذا!يئالفهرسولفأمرها،استحيضت

عنخزيمةابنرواهفيماوهذا:تعالىاللهرحمهأحمدالإمامقمال

:داود)3(أبوقال.ذلكمنأتئمالعلاء)2(عن،غياثبنحفصعن،العطاردئ

قرئها.أيامتجلسالمستحاضة:عباسوابنعلىعنجبيربنسعيدوروى

الحسنقولوهو.عائشةعنمسروقامراةقميرعنالشئعبئرواهوكذلك

نأ،والقاسموسالموإبراهيمومكحوليوعطاءالمسئببنوسعيد

اقرائها.أئامالضلاةتدعالمستحاضة

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبواخبرنااظ،11/65-ا076

الضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا:لاقا

بنالملكعبدعن،شعبةحدثنا:قالاالنضروابوبكيرأبىبنيحيىحدثنا

الشعبئسمعواإنهم:حديثهفىبكيرأبىابنقال،وبيانومجالدميسرة

الضلاةتدعالمستحاضة:قالتعائشةعن،مسروقامرأةقميرعن،يحذث

.وضوءا)4(صلاةكلعندتوض!أثمتغتسلثمحيضهاأئام

ببغداد،العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-ا608

يزيدحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

.(257)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(281)عقبداودأبو(1)

به.حفصطريقمن(9184)الأوسطفىوالطرانى،(1357)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(281)عقبداودأبو(3)

والدارمى،(1359)شيبةأبىابنوأخرجهبه.الحاكمعن(1081)الخلافياتفىالمصنف(4)

.(1584)فىتقدمبه.مجالدطريقمن(817،826)

-466-



حيضالحيضأيامفىوالكدرةالصفرةباب:الحيضكتاب

:قالحبيبابنيعنىطلقعن،التيمئيعنىسليمانحدثنا،هارونابنيعيى

كانإنعليهتعطمإليهفكتبت،سنتينمنذالدمفىعباسابنإلىامرأةكتبت

أتىفما،وتصلىتغتسلثمأقرائهاوقتتجلس:فقالبهأنبأهاإلاعلمعنده

.(1)طهرتحتىشهرانعليها

حيصقالحيضأيامفىوالحدرةالصفرةباب:

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-أ096

336/1،البوشنجئ/إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

عائشةمولاةمهأعن،علقمةأبىبنعلقمةعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا

فيها(2)بالدرجةعائشةإلىيبعثنالنساءكان:قالتأنهاءشيه!النبىزو!

القصةترينحتىتعجلنلا:فتقول،الحيضدممنالصفرةفيهالكرشف

الكرشفبكير:ابنقال.الحيضةمنالطهرأى:بذلكتريذالبيضاء)3(.

القطن.

ائها،عمتهعن،بكرأبىبناللهعبدعن:مالكقالوبإسناده-أ061

جوفمنبالمصابيحيدعونكننساءأنبلغهاأنه،ثابتبنزيدابنةعنحذثته

فىالمنذروابن،1/99،001المعانىشرحفىوالطحاوى،(1781،1791)الرزاقعبدأخرجه(1)

.عباسابنعنآخرطريقمن(54.55)1/159الأوسط

خفالمرأةفيهتضعوعاءوهو،درججمع،الراءوفتحالدالبكسريروىهكذا:الأثيرابنقال(2)

.رج()د1/194المحيطوالقاموس،2/111النهايةينظرمتاعها.

المنذرابنطريقهومن،1/59مالكوأخرجهبه.بكيرابنطريقمن(477)المعرفةفىالمصنف(3)

.(319)عقبالبخارىوعلقه.(329)السنةشرحفىوالبغوى،(814)الأوسطفى
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حيضالحيضأيامفىوالكدرةالصفرةباب:الحيضكتاب

النساءكانما:وتقولعليهنذلكتعيبفكانت،بهالطهرإلىلينظرنالفيل

.!(1)

.هدايصنعن

اخر:وجهعلىهذاروىوقد

حدثنا،الفقيهالوليدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1611

عبادعن،إسماعيلحدثنا،حجربنعلئحدثنا،خلفبنسليمانبنمحمد

تنهىكانتأنها،عائشةعن،عمرةعن،بكرأبىبناللهعبدعن،إسحاقابن

المئفرةتكونقدإنها:وتقول،الحيضفىليلاأنفسهنإلىينظرنأنالنساء

.(2)ةوالكدر

ثالث:وجهعلىروىوقد

محمد(3الفهعبد3)أبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2161

حدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوبابن

بنتفاطمةصاحبتهعنبكر،أبىبنالفهعبدعن،إسحاقابنيعنىمحمذ

عمرةإلىقريثبىمنامرأ!أرسلت:قالتعمرةحجرفىوكانتمحمد

منالمرأةترلمإذاترىهل:تسألهاالمئفرة-أرادأظنهفيها-قطنكرسفة

.خالصا)4(البياضترىحتىلا،:قالت؟طهرتهذاإلاالحيضة

.(1014)شيبةأبىابنطريقهومن،59/1مالك(1)

به.إسماعيلعن(885)والدارمى،(1001)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.،العباس5:سفى(3-3)

به.عيدبنيعلىعن(888)والدارمى،8/496سعدابنأخرجه(4)
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حيضالحيضأيامفيوالكدرةالصفرةباب:الحيضكتاب

اسماءعنالمنذربنتفاطمةعنإسحاقبنمحمدعن:وقيلاو،66/11

بكر:أبىبنت

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-ا136

:قالزهيز.حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الحربئإسحاقبنإبراهيمأخبرنا

عن،الأعلىعبدحدثنا،شيبةأبىابنيعنىبكرأبوحدثنا،إبراهيموأخبرنا

بناتمعحجرهافىكنا:(1)قالتأسماءعن،فاطمةعن،إسحاقبنمحمد

فتسألهااليسيرةبالصفرةتنتكسثم،تصلىثمتطهرإحدانافكانت،أخيها

.خالضا)2(البياضترينحتىذلكرأيتنماالصلاةاعتزلن:فتقول

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا416

أشعث،أخبرنا،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،إسحاقبنبراهيمإ

فإنهاالضلاةعنتمسكفإنهاالتريئةالمرأةرأتإذا:قالالحسنعن

!!(3)
حيض.

حدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثنا،إبراهيموأخبرنا:قال-ا615

إذا:قالسلمةأبىعبن،يحيىعن،سلامبنمعاويةعن،المباركبنمحمد

فيهن.تصلىولافيهنتحيضكانتالتىالأيامفلتنظرالتريئةالمرأةرأت

طمة.فا:أى(1)

به.يون!بنأحمدطريقمن(816)الأوصطفىالمنذرابنوأخرجه.(1013)شيبةأبىابن(2)

به.إسحاقابنطريقمن!889)والدارمى،(2259)راهويهبنلىاسحاق

أبىابنمصنفوينظرالطهور.إلاالغسلبعدشىءالتريةفىلي!:بلفظ!897)الدارمىأخرجه(3)

التالى.الأثرعقبالتريثةعنالمصنفكلاموصيأتى،(0801)شيبة
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1/337

الطهربعدتراهماوالكدرةالصفرةبابالحيضكتاب

اليسير.الخفئالشئىءوهوالترتةالمخواب

الطهربعدتراهماوالحدرةالصفرة/باب

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-أ616

محمدعن،أئوبعن،علتةابنإسماعيلأخبرنامسذد،حدثنا،المثنىأبو

51رو.(1)ائيشوالصخفرةالكدرةنعذلاكنا:قالتعطتةائمعن،سيرينابن

.(2)ةئلعابنعنقتيبةعن""الصحيحفىالبخارئ

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ617

،أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،الحربىإسحاقبنإبراهيمحدثنا

بعدوالكدرةالصفرةنعذلاكنا:قالتعطتةأئمعن،حفصةعن،قتادةعن

شيئا.الطهر

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلئأبوأخبرنا-أ618

ائمعن،قتادةعنحقاد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناأبوداود،

الكدرةنعذلاكنا:قالت-عجيمالنبئبايعتوكانت-عطئةائمعن،الهذيل

.(3)حفصةهىالهذيلأئم:داودأبوقالشيئا.الطهربعدوالصئ!فرة

حقافىعنوغيرهمنهالبنحجاجرواهوكذلك:تعالىالفهرحمهالضيخقال

من(366)والشائى،(893)والدارمى.بهمسددعن(308)داودأبوواخرجه.1/174الحاكم(1)

به.عيةابنطريق

.(326)البخارى(2)

.(030)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(307)داودأبو(3)
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الطهربعدتراهماوالكدرةالصفرةبابالحيضكتاب

.(2)قتادةعنعروبةأبىبنسعيدأيضاورواه،(1)سلمةابن

:ذكرهيسوىلاضعيفبإسنادعائشةعنوروى

بنمحمدبنمحمدالطئبأبوأخبرك!،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ619

سليمانبنإبراهيمحدثنا،السلمئأشرسبنمحمدحدثنا،الحناطالمبارك

أنهاعائشةعن،عروةعن،الزهرئعن،ال!فاءبحرعن،العبدىالزيات

!شي!.اللهرسولمعونحنشيئاوالصفرةالكدرةنعدكناما:قالت

ذلك:منأمثلبإسنادعائشةعنمعناهوروى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ625

ابنيعنىمحمدحدثناالنضر،أبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

إذا:قالتأنهاعائشةعن،عطاءعن،موسىابنيعنىسليمانعنراشد،

ذلكرأتفإذا،كالقضةأبيضتراهحتىالصلاةعنفلتمسكالدمةالمرأرأت

فإذا،ولتصلفلتتوضأكدرةأوصفرةذلكبعدرأتفإذا،ولتصلفلتغتسل

.(3)ولتصلفلتغتسلأحمردمااظ(66/11رأت

أخبرناببغداد،القطانالفضلابن(4)الحسينأبوأخبرنا-أ621

،(151)25/63والطبرانى،(819)2/236الأوسطفىالمنذروابن،(090)الدارمىأخرجه(1)

الذهبى.ووافقه،الحاكموصححه،بهحجاجطريقمن1/174والحاكم

به.سعيدطريقمن(152)25/64الطبرانىأخرجه(2)

نكارته.معصالحإسناده:1/329الذهبىقالبه.راشدبنمحمدطريقمن(891)الدارمىأخرجه(3)

لا."الحسن:م،سفى(4)
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العادةأيامغيرفيرئيتإذاالصفرةفىروىمابابالحيضكتاب

بنيحيىحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،القطانزيادابنسهلأبو

نأ،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىحدثنا،سلأمبنمعاويةحدثنا،صالح

(1)التىالمرأةفىقالعفيمالفهرسولاناخبرتهاعائشةأن،حذثتهبكرأبىام

،"(2)
.عروو"هى)إنما:او.عرق!هى)إنما:قالالطهربعديريبهاماترى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدابوأخبرنا-ا622

محماحدثنا،شاكبربنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابو

بنسلمةأبىعنكثير،أبىبنيحيىعن،شيبانحدثنا،سابقابنيعنى

الفهرسولقال:قالتعائشةانأخبرتهانهابكر،ابىائمعن،الرحمنعبد

عرن".هى"إنما:قالالطهر.بعدتراهاالذممنالشئىءترى(1)التىةالمرأ،ع!يم

،-(3)
)عروو!:او

إذابهالمراديكونأنويحتمل،الصفرةبهالمراديكونأنيحتملوهذا

اعلم.والفهيوما،عشرخمسةجاوز

العال!أيامغير!رئيتإذاالصفرة!روىماباب

ابناللهعبدأبوحدثنا،إسحاقابىابنزكرياابواخبرنا-ا623

حدثنا/،عونبنجعفرحدثنا،الوفابعبدابناحمدأبواخبرنا،يعقوب338/1

:د.فى)1(ليست

فىالألبانىوصححهبه.كثيرأبىبنيحصطريقمن(293)داودوأبو،(24428)أحمدأخرجه(2)

.(278)داودأبىصحيح

به.شيبانطريقمن(646)ماجهوابن،(26388)أحمدأخرجه(3)
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الدمينبينتميز!لالمبتدئلابابالحيضكتاب

عتبة،بنعمروبنبكرأبىأختعن،رويبةبنعمارةبنابكرأبىعن،مسعز

.(1)تغتسلحينصفرتهالتبقىإحداناكانتإن:قالتسلمةأمعن

الدمينبينتميزلاالمبتدئةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا624

بنالملكعبدعامرأبوحدثنا،الذورئمحمدبنالعتاسحدثنا،يعقوب

)ح(عقيلبنمحمدبناللهعبدحدثنا،محمدبنزهيرحدثنا،العقدئعمرو

بنالحارثحدثنا،القاضىالحسينبنالفهعبدأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا

عن،الزقئعمروبنالفهعبيدحدثنا،عدىبنزكرياحدثنا،أسامةأبى

عفهعن،طلحةبنمحمدبنإبراهيمعن،عقيلبنمحمدبنعبدالفه

حيضةاستحاضكنت:قالتجحشبنتحمنةافهعن،طلحةبنعمران

أختىبيتفىفوجدته،وأخبرهاستفتيه-لمج!الفهرسولفأتيت،شديدةكثيرة

كثيرةحيضةأستحاضامرأ!إنى،الفهرسوليا:فقلتجحشبنتزينب

الكرسف،لك)أنعت:قال.والضومالضلاةمنعتنىقدفيها؟ترىفماشديدة

هو:قالت.أثوبا)فاتخذى:قال.ذلكمنأكثرهو:لتقا."الدميذهب،!ف

فطتأيهما.بأمرين!ستآمرك:-لمج!الفهرسولقالثخا.أثبئإنما،ذلكمنأكثر

إإنما:ءيئالفهرسولفقال.،أعلمفأنتعليهماقويتن!فالآخر،منعنكأجزأ

اللهعلمفىأثابمسبعةأوسئةكعحيفىالشيطانركضاتمنركضةاو(67/11هذه

1/339وعشرينثلاا/فصفىتأق!تساوطهرتقدأنكرأيتإذاحتىاغت!ي!لىثم،وجلعز

به.عقيلبنمحمدبناللهعبدعن(2190)مسندهفىراهويهبنإسحاقأخرجه(1)
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الدمينبينتميزلاالمبتدئةبابالحيضكتاب

كماشهبركلفافعلىوكذيكيجزئك،ذلكن!فوأثامها،ليلةوعشرينأربفاأوليلة

تؤخرىأنعلىقويتوإنوطهرهن،حيضهنميقاتيطهرنوكماتحيفالنساء

وتؤخرينوالعصر،الظهرالضلاتينبينكعجمعينضتسلينالعصروتعبلىالظهر

نإوصومىفافعلى،الف!لاتينبينوتجمعينتغتسلينثمالعشاءوتعبلينالمغرب

.إلقلأ)1(الأمرينأعجب)وهذا:لمجرالفهرسولقالذلكإ.علىقدرت

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-1625

بإسنادهفذكرهعمرو.بنالملكعبدحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،داودأبو

وزاد"وصومى".:وأئامها"ليلةوعشرينأربفا)أو:قولهعندزادأنهإلا،مثله

أبوقال.(2)"كلذعلىقدرتإنوصومىفافعلى،الفجرمع"وتغتسلين:أيضا

هذا:فقلت:حمنةقالت:قالعقيلابنعنثابتبنعمرورواهداود:

حمنة.كلاموجعلهلمجزالنبىكلاميجعلهلمإلئ.الأمرينأعجب

(1)

(2)

بالإصناد(479)والمعرفة،(169)الصغرىوفى،(1013،1014)الخلافياتفىالمصنف

أحمدوأخرجهأوأيامهاإ.:قرلهبعد"وصومى":بزيادةوعنده،1/172،173والحاكم،الأول

ابنوأخرجه.صحيححسن:وتال،بهالعقدىعامرأبىطريقمن(128)والترمذى،(27474)

به.محمدبناللهعبدطريقمن(627)ماجه

تعليقهفىاللهرحمهشاكرأحمدالثختال،شاذةمهمرزة""استنقأت:أنبعضهمادعىوقد:قلت

كثيربمهموزليىماهمزإنإذ،ومسموعجانزاستعمالهوبل،شاذاليى:1/422مذىالترعلى

إلابالياءمروياالحديثهذارواياتمنشىءفىأرهلم""استنقأتالحرفوهذا...العربكلامفى

هووكذلك،بالهمزةعندهممروىف!نهوالحاكموالترمذىداودأبووأما،الدارقطىروايةفى

طريقمنبإصنادهفيهرواه،الجوزىلابنالتحقيقمنعيقةصحيحةمخطوطةنسخةفىبالهمزة

تيمية.ابنللمجدالمنتقىمنقديمةصحيحةمخطوطةنسخةفىوكذلك،حنبلابنأحمدمسند

.(267)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(287)داودأبو
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الدمينبينتميزلاالمبتدئةبابالحيضكتاب

عيسىأبىعنوبلغنى.(1)هبمحتبئغيرهذاثابتبنوعمرو:الشيخقال

بنتحمنةحديث:يقولىالبخارىإسماعيلبنمحمدسمعأنهالترمذئ

طلحةبنمحمدبنإبراهيمأنإلا،حسنحديثهوالمستحاضةفىجحش

بنأحمدوكانلا؟أمعقيلبنمحمدبناللهعبدمنهسمعأدرىلا،قديمهو

.(2)صحيححديثهو:يقولحنبل

مأهى:المدينىبنعلئقالىفقدجحشبنتحمنةوأما:الشيخقال

أبوبذلكأخبرنا.جحشبنتحمنةوهىحبيبةبأميمنىكانت،حبيبة

حدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبد

340/1بنيحيىوخالفه.(3)يقولهعلياسمعت:/قالى،الدارمئسعيدبنعثمان

عوفبنالرحمنعبدتحتجحشبنتحبيبةأمالمستحاضةأنفزعممعين

بكرأبوأخبرناببغداد،السكرىمحمدأبوبذلكأخبرنا.بحمنةليست

عن،غسانبنالمفضلحدثنا،الأزهربنمحمدبنجعفرأخبرنا،الشافعئ

(4)ص:
.فدكره.معينبنيحيى

عيينةابنوكان،حبيبةأمغيرأنهاعلىيدلىعقيلابنوحديث:الشيخقال

:1/331الذهبىقالالكوفى.-ثابتأبو:ويقالمحمد-أبوالبكر!هرمزبنثابتبنعمروهو(1)

،6/223والتهعديلوالجرح،6/319الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظريترفض.وكانتركوه

.3/249الاعتدالوميزان،5/1772عد!لابنوالكامل،2/76والمجروحين

.(74)الكبيرالعلل(2)

به.الدارمىسعيدبنعثمانعن(479)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

به.غسانبنالمفضلعن(479)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)
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يوماوتطهريوماتحيضالمراةبابالحيضكتاب

حبيبة،أئمهىإنماخطأ،وهوجحش.بنتحبيبة:عائشةحديثفىقالربما

فىيكونأنيحتملعقيلابنوحديث.(1)سواهالزهرئأصحابقالهكذلك

ناسبعاكانوإن،ستايتركهاأنسئاكانإنفأمرهاشكتأنهاإلا،المعتادة

فىيكونأنويحتمل،الحيضأقلإلىترجعوالمبتدئةسبعا.يتركها

قالوقد.أعلموالفهالنساء.حيضمنالأغلبإلىفترجع،المبتدئة

البكرفىقالائهرباحأبىبنعطاءعنويذكر:تعالىالفهرحمهالشافعئ

.نساؤها)2(تقعدكماتقعد:الذمبهايستمز

يوماوتطهريوماتحيضالمراةباب

داسةابنبكرأبوأخبرنااظ،67/11،الزوذبارئعلعأبوأخبرنا-ا626

أنسالمنامرأةاستحيضت:قالسيرينبنأنسروى:داودأبوقال:قال

الذمرأتإذا:فقالذلكعنعباسابنفسألتفأمروخ!،مالكابن

فلتغتسلالنهارمنساعةولوالطهررأتوإذا،تصفىفلاالبحراخ!)3(

،"(4)-.،

إسماعيلعن،ائوببنزيادعن:(خزيمةابن)كتابفىوقراته.ولتمل

رأتماأقا:قالأنهغير،سيرينبنأنسعن،الحذاءخالدعن،علتةابن

.()تصفىفلاالبحراض!الذم

."سواء":م،دفى(1)

.(875)الدارسوصنن،(0120)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

معالموصعته.لكثرتهالبحرإلىونسب،الرحمقمرمنيخرجالذىالواسعالغيظالدم:البحرانى(3)

.87/1النن

.(264)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(286)عقبداودأبو(4)

طريقمن(828)والدارس.بهعليةابنطريقمن(827)والدارس،(1376)ثيبةأبىابنأخرجه(5)

خزيمة.ابنعدنجدهولم،بهالحذاءخالد
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الحيضكتاب

النفاسباب/

النفاسباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا627

حدثنا،غ!انأبوحدثنا،النرسئالفهعبيدبنأحمدحدثنا،راف!ئملاعبيد

ة!معن،البصرةأهلمنسهلأبىعن،الأعلىعبدبنعلئحدثنازهيز،

بعدتقعد!ؤالفهرسولعهدعلىالنفساءكانت:قالتسلمةأمعن،الأزدئة

منبالورسوجوهنانطلىوكنايوما،أربعينأو،ليلةأربعيننفاسها

الأعلى،عبدبنعلىعنمعاويةبنزهيرعنجماعةرواههكذا.(1)الكلف

عبدعنزهيرعنالوليد:أبووقال،الكويئالأحولالحسنأبووهو

.بمحفوظوليس.(2)الأعلى

الأعلى:عبدبنعلىعنالوليدبنشجاعبدرأبورواهوقد

ال!كرئالجئارعبدبنيحىبناللهعبدمحمدأبوأخبرناه-ا628

أبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،راف!ئملامحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

أبىعن،الأعلىعبدبنعلئحدثنا،ال!كوك!)3(الوليدبنشجاعالكندئبدر

عهدعلىتجلسالنفساءكانت:قالتسلمةأئمعن،الأزدئةة!معن،سهل

طريقمن(131)داودوأبو،(12656)وأحمد.بهغسانأبىطريقمن1/222الدارقطنىأخرجه(1)

الألبانىوقال.بهعلىطريقمن(486)ماجهوابن،(139)مذىوالتر،(26584)وأحمد.بهزهير

صحيح.حسن:(304)داودأبىصحيحفى

الوجه.تعلوكدرةوحمرة،والحمرةالسوادبينولون،كالسمسمالوجهيعلوضىء:والكلف

.(فل)ك198/3المحيطالقاموص

به.الوليدأبىعن(995)الدارمىأخرجه(2)

.12/382الكمالتهذيبوينظر،صحيحوكلاهما"الكوفىأ.:مفى(3)
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النفاسبابالحيضكتاب

.والرعفران)1(بالورسوجوهنانطلىوكنا،يوماأربعينز!مجالفهرسول

عنالبخارئيعنىمحمداسألت:قالالهالترمذئعيسىأبىعنبلغنى

كثيرسهلوأبو،شعبةلهروى،ثقةالأعلىعبدبنعلئ:فقالالحديثهذا

.(2)الحديثهذاغيرة!ملأعرفولا،ثقةزيابابن

كما:زيادبنكثيرسهلابىعننافعبنيونسورواه:خي!ثلاقال

(3)حليمبنالحسنحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا629

عن،المباركبناللهعبدحدثنا،عبدانحدثنا،الموخهأبوحدثنا،المروزئ

قالت:الأزدئةة!محذثتنى:قالسهلأبىزيادبنكثيرعن،نافعبنيونس

جندببنسمرةإن،المؤمنينأئميا:فقلتسلمةائمعلىفدخلتحججت

نساءمنالمرأةكانت،يقضينلا:فقالت.الحيضصلاةيقضينالنساءيأمر

صلاةبقضاء!ي!النبئيأمرهالاليلةأربعينالنفاسفىتقعدز!مجالفهرسول

.(4)النفاس

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا063

الرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابو

وقال،بهبلرأبىطريقمن(648)ماجهوابن،(139)والترمذى،(26584)أحمدأخرجه(1)

غريب.:مذىالتر

.(77)الكبيرالعلل(2)

."سليم":دوفىإحيهم"،:سفى(3)

داودأبوواخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/175والحاكم،3/904الخلافياتفىالمصنف(4)

.(305)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.المباركبناللهعبدطريقمن(312)
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النفاسبابالحيضكتاب

ابنعن،ماهكبنيوسفعن،بشرأبىعن،عوانةأبوحدثنى،مهدىابن

.(1)نحوهأو،يوماأربعينتنتظرالنفساء:قالعباس

بنبشرعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا:قالوبإسناده-ا631

يعنى-تنتظر:قالعباسابنعن،عكرمةعن،جريجابنعن،منصوبى

فواحدةوإلاطهرتفإنعشر،فأربعةوإلاطهرتفإنسبعا،-النفساء

.(2)تصفىثمفأربعينوإلاطهرتفإنأو،68/11،وعشرين

.مالب)3(بنوأنسعمرعنفيهاروىوقد

حدثنا،عدئابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-ا632

عن،داودبوأحدثنا،حكيمبنيحيىحدثنا،الصمدعبدبنالحسينبنأحمد

النفساءتنتظر:قالالثقفىالعاصأبىبنعثمانعن،الحسنعن،حزةأبى

.(4)تغتسلثميوماأربعين

342/1وقد،ضعيفةذكرناماسوىكفها،مرفوعةأحاديث/فيهاروىوقد

الحديث.أصحاببعضرؤيناماإلىذهب

عن(219اللهعيد)مسائلوأحمدبه.الحاكمعن(1075)الخلافياتفىالمصنفأخرجه(1)

به.عرانةأبىطريقمن(994)والدارمىبه.مهدىبنالرحمنعبد

به.جريجابنعن(1961)الرزاقعبدأخرجه(2)

المنذرلابنوالأوسط،(126)نعيملأبىوالصلاة،(1197،1198)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

.(0721،0741)للمصنفوالخلانيات،1/221الدارقطنىوسنن،(826،830)

.2548/7عدىلابنالكامل(4)
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النفاسبابالحيضكتاب

الحافظ،عمربنعلئحدثنا،الفقيهالحارثابنبكرابواخبرنا-ا633

أسمعوأناحنبلبناحمدسئل:قالالعزيزعبدبنمحمدبنالفهعبدحدثنا

.(1)تغتسلثميومااربعين:قال؟الذمرأتإذاتقعدكمالنفساءعن

رأينإنغيرهنوان،عادتهنعلىفيهارؤيناماحملإلىبعضهموذهب

.بالوجوداعتبارايوماستينيجاوزلممامكثنذلكمنأكثر

حدثنا،الفقيهالوليدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-ا634

عن،ليثعن،زيدبنحفادحدثنا،عبدةبنأحمدحدثنا،إسحاقبنمحمد

(2)شهرينوبينبينهاماترئصتالذمبهاطالإذا:يقولانكاناوالشئعبئعطا

.(3)وتصفىتغتسلثم

يعنىالشئاما!حدثناالوليد،أبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-ا635

عن،سفيانحدثنا،وكيغحدثنامحمد،بنالحسنحدثناأحمد،بنجعفر

.يوما)4(ستينالنفساءتجلس:قالالشئعبئعن،الفيث

بنمحمدحدثناالوليد،أبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-ا636

إذا:قالالحسنعن،أشعثعن،حفادحدثنا،الأشعثأبوحدثنا،إسحاق

.(40)لبغوىأحمدالإمامعنمسائلفىوجزء،1/222الدارقطنى(1)

.أستين":مفى(2)

وشن،(999)الدارمىوشن،(41762)شيةأيىابنومصنف،(013)نحيملأيىالصلاةينظر(3)

.2/251النذرلابنوالأوصط،(139)عقبالترمذى

.2/251المنذرلابنوالأوصط،(139)عقبالترمذىوشن،(130)نميملأبىالصلاةينظر(4)
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النفاسبابالحيضكتاب

عنعبيدبنيونسرواهوكذلك.(1)ليلةخمسينأقامتالنفساءرأت

العاصأبىبنعثمانعنرواهماتأولكانأنهعلىدليلذلكوفى.(2)الحسن

إلىالأربعيندونفيمايذهبكانالعاصأبىبنعثمانأنعلىالأربعينفى

ماعباسابنعنرؤيناوقد.أربعينتبلغحتىزوجهايغشهالمطهرتوإنأنها

.(3)الأربعيندونفيماخلافهإلىيذهبكانأنهعلىيدذ

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-ا637

حدثنا،الحساض!إسماعيلبنمحمدحدثنا،مخلدبنمحمدحدثنا،الحافظ

ال!لمى،عرفجةعن،الثقفىيعلىبنعمرو)4(عن،إسرائيلحدثنا،وكيغ

.()تصفىأنإلاالطهررأتإذاللنفساءيحللا:قالعلىعن

بنمحمدبنأحمديسهلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا638

إسماعيلبنمحمدإسماعيلأبوحدثناببغداد،النحوئزيادبنالفهعبد

بنبقئةحدثنا،سليئمولقبهالحمصئمحمدبنال!لامعبدحدثنا،ال!لمئ

بنالرحمنعبدعن،نسىبنعبادةعن،ثعلبةبنالأسودأخبرض!الوليد،

:وقال،الحسنعناشعثطريقمن(51762)ثيبةابىابنوأخرجه.(139)عقبالترمذىذكره(1)

لية.أربعينمنأكثرالنفساهتجلسلا

به.يونسطريقمن(990)والدارمى،(1012)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(1631)فىتخريجهتقدم(3)

.417/21الكمالتهذيبوينظر)عمر،.:التخريجمصدروفى.بالنسخكذا(4)

به.إسرائيلعن(127)الصلاةفىنيمأبووأخرجه.223/1الدارقطنى(5)
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343/1

النفاسبابالحيضكتاب

رأتثمسبعللنمساءمضى)إذا:قاللمجي!النبىعن،جبلبنمعاذعن،غنم

سهل.أبىعنالفهعبدأبواخبرناهوهكذا.(1)!ولتصلفلتغتسلالالهر

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-1639

الوليد،بنبقئةحدثنا:قالأنهإلافذكرهزياد.ابنسهلأبواخبرنا،الحافظ

فلقيت:سليمقال:آخرهوفىلأسود.اعن،علقبنعلئحدثنا:قالاظ،11/68

بنالرحمنعبدعن،نسى(2بنعبادة2)عن،الأسودعنفحذثنىعلىبنعلئ

.بالقوئليسوإسناده،أصخهذا.(3)!يجملالنبىعن،جبلبنمعاذعن،غنم

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابو/وأخبرنا-1640

زيل!عن،سفيانحدثناكثيبر،بنمحمدحدثنا،أئوببنمحمدحدثنا،الفقيه

)وقت:لمجي!الفهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،إياسابىعن،العفى

.(4)!كلذقبلالالهرترىأنإلاليلةأربعونالنمساء

العرزمئ)6(ورواه.(أنس)عنحميل!عنالطويلسلأئمرواهوكذلك

كثيربنالعلاءورواه.(7)سلمةائمعنة!معنلهبأسانيدالفهعبيدبنمحمد

-230)فوائدهفىتماموأخرجه.الذهبىووافقه،البابفىغريب:وقال،176/1الحاكم(1)

به.محمدبنالسلامعبدطريقمنروض(

.عن"اقتادة:صفى(2-2)

.1/221الدارقطنى(3)

.(1071)الخلافياتفىالمصنف(4)

به.الطويلسلامطريقمن(649)ماجهابنأخرجه(5)

."مىالعزر5:م،صفى(6)

-.هبالعرزمىطريقمن(5201،0531)الخلايخاتفىوالمصنف،1/223الدارقطنىأخرجه(7)
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...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةبابالحيضكتاب

العمئ)2(وزيذ.(1)جمحيهالنبىعنالذرداءوأبىهريرةأبىعنمكحولعن

كفهم(الدمشقئ)كثيربنوالعلاءوالعرزمئ)4(المدائنئ)3(سلمبنوسلأم

أعلم.والفهضعفاء.

حدثناالأصفهاخ!،إسحاقأبوحدثنا،الفارسئبكرأبوأخبرنا-ا164

سليم:بنىمولىسهئمقال،إسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبو

مرأ!اأنت:فقالتعائشةفلقيت،دماترفلمبمكةولدتيوسفأئممولاتهإن

.(6)إسماعيلبنموسىلناقالهمحمذ:قال.رأتنفرتفلفا،الفهطفرك

وتغتسل،الدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةباب

صلاةلحلتتوضأا!ث،وتصلىبثوبوتستثفر

ابنبكرأبوأخبرنا،الفقيهمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-ا642

(1

(3

(4

(5

(6

.(6855)ارقطنىللدلأفراداوينظر=

،224/47دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،5/1861الكاملفىعدىابنأخرجه

بهءكثيربنالعلاءطريقمن(1060)الخلافياتفىوالمصنف

.(381)عقبتقدم

والتعديلوالجرح،4/133الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.المدائنىالطويلسلمبنسلامهو

وقال،2/175الاعتدالوميزان،12/277الكمالوتهذيب،339/1والمجروحين،4/260

.متروك:1/342التقريبفىحجرابن

عليهالكلامينظر.الكوفىالرحمنعبدأبو،الفزارىالعرزمىسليمانأبىبناللهعبيدبنمحمدهو

،246/2والمجروحين،(521)للنسائىوالمتروكينوالضعفاء،1/171الكبيرالتاريخ:فى

.متروك:2/187التقريبفىحجرابنقال.9/322التهذيبوتهذيب،62/14الكمالوتهذيب

.(1574)عقبتقدم

.4/194الكبيرالتاريخ
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...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالسمتحاضةبابالحيضكتاب

بهئةعن،عقيلأبوحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبوحدثنا،داسة

عائشة:فقالت:قالأظنه،حيضهاعنيعنىعائشةتسألةمرأاسمعت:قالت

فأمرك!دما،وأهريقتحيضهافسدامرأةعنلمججالفهرسولسألت

وحيضهاشهركلفىتحيضكانتماقدرفلتنظرامرهاأن!ي!الفهرسول

ثموبقدرهن،فيهنالضلاةلتدعثمالأئام،منذلكبقدر)فلتقعد:وقالمستقيئم

.(1)!لتصلثمبثوبتسسكزثمتغتسل

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبواخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا436

زيد.بنحفادحدثنا،هشامبنخلفحدثنا،المرثدىسعدبنبشربنأحمد

بنمحمدبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبووأخبرك!قال:

بيه،أعن،عروةبنهشامحدثنا،زيدبنحفادحدثنا،الزبيعبوأحدثنا،يحى

أستحاضإنى:فقالت!ي!النبئاستفتتحبيشأبىبنتفاطمةأن،عائشةعن

أقبلتف!ذابالحيضة،وليستعرن)ذلك:فقالالضلاة؟أفأدعأطهر،فلا

فإنما،وصفىوتوضئىالذمأثرعنكفاغسلىأدبرتوإذاالضلاة،فدعىالحيضة

نأخلنىحديثوفى،الربيعأبىحديث.لفظبالحيضة(()2(وليستعرنذلك

وتوضئىالذمعنك)فاغسلى:وقال!لمج!الفهرسوللتسأ/حبيشأبىبنتفاطمة1/344

دونهشامبنخلفعن""الصحيحفىمسلئمرواه.بمعناهوالباقى."وعلى

.هشامعنالزواةساثراو،69/11لمخالفتهضغفهوكأنه.3أوتوضئى":قوله

.(1595)فىوتقدم،(55)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(284)داودأبو(1)

به.زيدبنحمادطريقمن(621)ماجهوابن،(217،362)النسائىأخرجه(2)

.(.../333)مسلم(3)
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...وتغتسلالدمألرعنهاتغسلالمستحاضةبابالحيضكتاب

يذكرولمالحديثأرسلأنهإلا،هشامعنالسكرىحمنئأبوورواه

عائشة:

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا644

بنمحمدحدثنا،المروزىاللهعبدأبوحدثنامحمد،بناللهعبدأخبرنا

هشاماسمعت:قالحمزةأبوحدثنا،عثمانبناللهعبدحدثنى،اللهعبد

إنى،اللهرسوليا:قالتحبيشأبىبنتفاطمةأن،أبيهعنيحدث

لكلوتوضئىطهركعند"فاغتسلى:فيهوقالالحديثأطهر.فلاأستحاض

-(1)
."؟

عنالعطار،داودعنالشافعئمحمدبنإبراهيموروى:بكرأبوقال

أبىعنزياد،بنالحسنوروى.عروةبنهشامعن،عجلانبنمحمد

.(2)"صلاةلكل"وتوضئى:فيهوقال،الحديثعروةبنهثامعن،حنيفة

الزبير:بنعروةقولمنالكلمةهذهأنوالصحيح:ال!ثينقال

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-ا456

هشامعن،معاويةأبوحدثنا،يحيىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

إلىحبيشأبىبنتفاطمةجاءت:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةابن

به.حمزةأبىطريقمن(1354)حبانابناخرجه(1)

المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.1/368للخوارزمىالمسانيدجامعفىكمازياد-بنالحسن(2)

التمهيدفىالبرعبدوابن،(895)24/360والطبرانى،(2732)المشكلوشرح،102/1

به.حنيفةأبىطريقمن124/12
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345/1

الحيضكتاب
...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةباب

أفأدع،أطهرفلاأستحاضامرأةإنى،الف!رسوليا:فقالتلمجؤالل!رسول

فدعىحيفشكأقبلتفإذا،بالحيضوليسعرنذلكإنما"لا،:فقال؟الضلاة

لكلتوضئى"ثم:بىأقال:قال."صفىثمالدمعنكفاغسلىأدبرتوإذا،الصلاة

يحيىبنجيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"الوقتذلكيجىءحتىصلاة

(2)،1يربر
.عروةدولىدود

عنثابتأبىبنحبيبحديثفىذلكوروى،صحيحفيهعروةوقول

عائشة:عنعروة

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-ا466

)ح(الأعمش(3)نع،وكيعحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،أبو

حدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا

حدثنا،وكيعحدثناالح!اخ!،إسماعيلبنمحمدحدثنامخلد،بنمحمد

جاءت:قالتعائشةعن،عروةعن،ثابتأبىبنحبيبعن،الأعمش

امرأ!إنى،الف!رسوليا:فقالتلمجؤالف!رسولإلىحبيشبىأبىبنتفاطمة

بالحيضة،وليستعرقذلكإنما"لا،:قال؟المخلاةأفأدع،أطهرفلاأستحاض

علىالدمقطروإنصلاةلكلوتوفشىاغتسلىثممحيف!ك،أيامةال!غلا/اجتنبى

هاشمبنعلئرواهوهكذا.الحارثابنبكرأبىحديثلفظ.(4)"الحمير

به.معاويةأبىطريقمن(222)والنسانى،(125)والترمذى،(228)البخارىأخرجه(1)

.(.../333)مسلم(2)

"حدثنا،.:م،سفى(3)

.1/212والدارقطنى،(298)داودو(بو،(488)المعرفةفىالمصنف(4)
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...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةبابالحيضكتاب

علىفيهواختلف،(1)الأعمشعنوجماعةربيعةبنومحمدعيسىبنوقرة

بنوأسباطأسامةوأبوغياثبنحفصورواه،الخريبىداودبنالفهعبد

.واختصروه)2(عائشةعلىفوقفوه،الأعمشعنمحمد

بكرأبوحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا

عندمنجئنا:قالالحكمبنبشربنالرحمنعبدحدثنا،النيسابورى

جئتم؟أينمن:فقالالقطانسعيدبنيحيىإلىالخريبىداودبناللهعبد

عن،الأعمشعنحدثنا:قلنا؟حدثكمما:فقالداود.ابنعندمن:قلنا

نإأما:يحيىفقال.الحديث.عائشةعن،عروةعن،ثابتأبىبنحبيب

يسمعلمثابتأبىبنحبيبأنزعم،بهذاالناسأعلمكانالثورىسفيان

.شيئا)3(الربيربنعروةمن

أبوحدثنا،السمرقندئيحيىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بنعلىسمعت:قال،يحىبنمحمدحدثنانصر،بنمحمدالفهعبد

الزبيربنعروةمنيسمعلمثابتأبىبنحبيب:يقولالمدينئاللهعبد

.(4)ءىشلاالزبيربنعروةعنحبيبحديث:سعيدبنيحيىقالشيئا.

،1/112والدارقطنى.بههاشمبنعلىطريقمن1/121والدارقطنى،(45124)أحمداخرجه(1)

به.ربيعةبنومحمدعيسىبنقرةطريقمن212

معلقا.اسباطعنوذكرهبه.أسامةوابىحفصطريقمن213/1الدارقطنىأخرجه(2)

،(4799)يعلىابوواخرجه.(018)المعرفةفىالممنفطريقهومن،1/139،132الدارقطنى(3)

به.داودابنطريقمن(0841)المحجمفىالأعرابىوابن

المعرفة=فىالمصنفطريقهومن،1/139الدارقطنىواخرجه.(437)الخلافياتفىالمصنف(4)
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...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةبابالحيضكتاب

:قاليعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

ثبت؟حبيب:معينبنليحيىقلت:يقولالذورئمحمدبنالعثاسسمعت

تصفىحديث-منكرينيريديحىأظن-حديثينروىإنما،نعم:قال

.(1)القبلةوحديث،الحصيرعلىالذمقطروإنالحائض

:قال،داسةابناظ،69/11بكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلعأبوأخبرنا

علىودذ،ضعيفحبيبعنالأعمشحديث:ال!جستاخ!داودأبوقال

عائشة،علىوقفهغياثبنحفصأنهذاحبيبعنالأعمشحديثضعف

الأعمش،عنأسباطأيضاووقفهمرفوعا،حبيبحديثيكونأنوأنكر

عندالوضوءفيهيكونأنوأنكر،أؤلهمرفوعاالأعمشعنداودابنورواه

عروةعنالرهرئروايةأنهذاحبيبحديثضعفعلىودذ،صلاةكل

.(2)المستحاضةحديثفى.صلاةلكلتغتسلفكانت:قالتعائشةعن

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدابووأخبرنا-ا476

محمد/بنالعئاسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:346/1

أبىبنأئوبيعنىالعلاءأبوأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الذورئ

قالم!مجالنبىعن،عائشةعن،كلثومأئمعن،أرطاةبنالحخاجعن،مسكين

،ياممثلإلىئثوض!أثممزة،تغتسلثمأقرائها،؟لامالضلاةاثدع:المستحاضةفى

.بنحوهبهعلىطريقمن(181)-

.(2925)18/4الدورىبروايةمينابنناريخ(1)

.1/213الدارقطنىطريقهومن،(030)عقبداودابو(2)
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...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةبابالحيضكتاب

."وصفتوتوضأتانتضحتصفرةرأتفإنأقرائها،

أخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،محمدبنالعباسوحذثنا:قال-ا486

لمجتالنبىعن،عائشةعن،مسروقامرأةعن،شبرمةابنعن،العلاءأبو

.،1)مثله

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-ا946

أنهإلابالإسنادينفذكرهمايزيد.حدثنا،القطانسنانبنأحمدحدثنا،داود

لاضعيفالعلاءبىأأيوبوحديث:داودبوأقال.ئشةعاقولمنالأولجعل

(2)ير

يصح

مرفوعا:يوسفأبىعنوروى:تعالىالفهرحمهالشيخقمال

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا565

أبىبنالصمدعبدبناللهعبدحدثنا،عقبةبناللهعبيدحدثناالأصبهاك!،

عن،إبراهيمبنيعقوبيوسفأبوحدثنامطر،بنعمارحدثنا،خداش

نأ،عائشةعن،مسروقامرأةقميرعن،الشعبىعن،خالدبىأبنإسماعيل

فقالأستحاض.امرأةإنى،اللهرسوليا:فقالت!ي!النبئأتتفاطمة

واستذفرى،فاغتسلىجاوزتف!ذا،أقرائلثأيامفانظرىعرقذلك))إنما:لمجي!النبئ

."صلاةلكلتوضئىثم

طريقمن،35/274الكمالتهذيبفىالمزكماطريقهومن،2/149الصغيرفىالطبرانىأخرجه(1)

به.الدورى

.(992،003)داودأبو(2)
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...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةبابالحيضكتاب

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوواخبرنا-ا651

بنالضمدعبدبنالفهعبدحدثنا،الباهلئمحمدبنسليمانبنمحمدحدثنا

(2)ضعيفوهومطربنعفاربهتفزد:علىقال.(1)بنحوهفذكره.خداشأبى

موقوفا:الاسنادبهذاإسماعيلعنالتاسعندوائذى،يوسفأبىعن

.صلاؤلكلوتتوضأ،وتغتسلأقرائها،أتامالضلاةتدعالمستحاضة

حدثناأحمد،بنمكرمحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا652

بيانعن،شعبةحدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،الحربئإسحاقبنإبراهيم

فىقالتالهاعائشةعنقمير،عنيحذث،الشعبئسمعتقال:

عند/وتوضأوتستذفروتغتسلحيضتها،أئامالضلاةتدع:المستحاضة347/1

.(3)صلاةكل(و170/11

محمدأخبرنا،إسحاقبنابكرأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا-ا653

عامر.عن،بيانحدثنا،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةأخبرناأحمد،ابن

.صلاؤ)3(لكلتتوضأثم:وقالفذكره

عن،ومجالدوخراشبى)4(ومغيرةوبيالؤميسرةبنالملكعبدروايةهكذا

أبىبنداودورواية.(3)صلاةلكلتتوضأ:عائشةعن،قميرعن،الشعبى

.1/210،211الدارقطنى(1)

فىوالمغنى،1727/5عدىلابنوالكامل،6/394والنعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر(2)

.3/169الاعتدالوميزان،2/459الضعفاء

.(1584،1607)فىتخريجهتقدم(3)

.،"فراس:م،دفى(4)
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...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةبابالحيضكتاب

.(1)ةرميومكلفىتغتسل:عائشمةعن،قميرعن،الشعبىعن،وعاصمهند

فاطمةقضةفىمليكةأبىابنعنالكاتبسعدبنعثمانروايةفىوكذلك

وروى،(31بالقوئليسسعدبنوعثمان.(2)!جملالنبىعن،حبيشأبىبنت

.(4إبالقوىوليسمليكةأبىابنعنأرطاةبنالحجاجعن

أبوحدثنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ654

قرأت:قاليحيىبنيحيىخدثنا،علىبنإبراهيمحدثنا،مطرابنعمرو

عن،جدهعن،أبيهعن،ثابتبنعدىعن،اليقظانأبىعن،شريكعلى

صلاةلكلوتتوضأوتغتسلحيضتها،أيامالصلاةتدع"المستحاضة:قاللمج!االنبى

.(!"وتصلىوتصوم

حدثنا،براهيمإحدثنا،عمروبوأحدثنا،نصربوأوأخبرنا-5561

عن،ثابتبنعدىعن،اليقظانأبىعن،شريكعلىقرأت:قال،يحيى

(1

(3

(4

(5

(53)الأوسطفىالمنذروابن.بهداودطريقمن(184)والدارمى،(1359)شيبةأبىابناخرجه

به.وعاصمداودطريقمن

.(1682)فىتخريجهسيأتى

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.المعلمالكاتبالبصرىبكرأبو،القرشىسعدبنعمانهو

،375/19الكمالوتهذيب،96/2والمجروحين،153/6والتعديلوالجرح،225/6

ضعيف.:9/2التقريبفىحجرابنقال.ا17/7التهذيبوتهذيب

.(32)عقبأرطاةبنالحجاجترجمةمصادرتقدمت

،(625)ماجهوابن،(73)العللوفى،(126،127)والتر!ذى،(297)داودابوأخرجه

الذهبىقال.اليقظانأبىعنشريكبهتفرد:التر!ذىوقال،بهشريكطريقمن(082)والدارمى

.يحرفلاوأبان،جدهإلىفنسب،الظفرىقي!بنثابتبنأبانبنعدىصوابه:337/1
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الحيضكتاب

.(1)مثلهعلىعن،أبيه

...وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاضةباب

:قاليعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

:يقولمعينبنيحيىسمعت:يقولالذورئمحمدبنالعثاسسمعت

دينار.اسمهوجذه:يحىقال،!النبئعنجذهعنابيهعنثابتبنعدئ

.دينار)2(اسمههكذاهو:فقاليحىعلىأنافرددته:الفضلأبوقال

داودأبوقال:قالداسةابنبكرابوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبواخبرنا

اليقظانأبوورواه،يصخلاضعيفهذاثابتبنعدئحديث:ال!جستاك!

.(3)ىلععنأبيهعنثابتبنعدئعن

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا656

عن،يوسفأبوأخبرك،الوليدبنبشرعلىقرئ:يعلىأبوقال،الأصبهاخت

جم!النبئأن،جابرعن،عقيلبنمحمدبنالفهعبدعن،الافريقىأيوبأبى

علىبنالفهعبدعنيوسفأبوبهتفرذ.(4)صلاةلكلتوضسأانالمستحاضةمرأ

(5)
ثقة.عنيروىكانإذاثقةيوسفوابو،الافريقىائوببن

الخلافياتفىوالمصنف،1/021المعانىشرحفىوالطحاوى،(1374)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.شريكطريقمن(1084،1085)

.(23)3/7الدورىبروايةمعينابنوتاريخ،(0831)الخلافياتفىالمصنف(2)

.(003)عقبداودأبر(3)

والطبرانى.بهيعلىأبىطريقمن(489)المعرفةوفى،(0861)الخلافياتفىالمصنفأخرجه(4)

زرعة.أبولينهالأفريقى:1/337الذهبىقال.بهالوليدبنلرطريقمن(1597)الأوسطفى

"أبى".:م،دفى(5)
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الحيضكتاب
المستحاضةغسلباب

348/1أبىعنعنهروايتهالحافظالفهعبدابوصرأجازوفيماأظ،70/11/

أمرجميمالنبئأنرويناإنااما:لهقيلأنه،الشافعىعن،الزبيععن،العباس

ذلكرؤيتمقد،نعم:قلت:الشافعئقال؟صلاةلكلتتوضاالمستحاضة

ذكرأودبرمنخرجمفاالوضوءفىلمجي!الفهرسولسنةعلىقياسا؟نقولوبه

.(1)القياسمنإليناأحمثكانعندنامحفوظاهذاكانولو:قالفرج.أو

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا657

عن،علئةابنحدثنا،(2)الحسينبنعلئأخبرنا،أتوببنمحمدأخبرنا

منجميمالفهرسولخرج:قالعباسابنعن،مليكةأبىابنعن،أئوب

إذابالوفوءأمرت"إنما:فقالالوضوءعليهفعرضوا،طعامإليهفقربالخلاء

بالوضوءمرهأتعالىالفهأنجميمالنبئأخبر:بكرأبوقالالضلاة")3(.إلىقمت

خروجه.أووقتدخوللاالصلاةإلىقامإذا

المسثحاضةغسلباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا658

أبووأخبرنا)ح(وهببنالفهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

محمدأخبرناالجرجاك!،أحمدبنإسماعيلوحذثنا:قالالحافظاللهعبد

أخبرش!،وهبابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنابن

.1/62الأم(1)

.0379/2،380الكمالتهذيبوينظر.!"الحسن:الشخفى(2)

.(192)فىتخريجهتقدم(3)
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349/1

الحيضكتاب
المستحاضةغسلباب

بنتوعمرةالربيربنعروةعن،شهابابنعن،الحارثبنعمرو

الرحمنعبدتحتكانتجحشبنتحبيبةأئمأن،عائشةعن،الرحمنعبد

ليسهذاإن9:لمج!والط!رسولفقالسنينسبعاستحيضتوأنها،عوفابن

حرملةحديثوفى،الزبيعحديثلفظفماغتسلى")1(.عرق،ولكنهابالحيضة

ليستهذه)إن:جموالفهرسولفقالذلكفىجموالفهرسولاستفتتأنها

عندتغتسلوكانت:عائشةقالت."وصفىفماغتسلى،عرنهذاولكنبالحيف!ة،

الذمحمرةتعلوحتىجحشبنتزينبأختهاحجرةفىمركنفىصلاةكل

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبابذلكفحذثنا:شهابابنقالالماء.

كانتإنوالفهالفتيا،بهذهسمعتكانتلوهندا،الفهيرحم:فقالهشام

سلمةبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)تصفىلاكانتلأنهالتبكى

عنذئبأبىابنحديثمن/البخارئوأخرجه،بطولهوهبابنعن

3)ير-ص
هند.!صةدونالزهرى

.جميعا)4(عنهماالرهرئعنالأوزاعئقالهوكذلك

أخبرناه.عائشةعنعمرةعنالرهرئعنسعدبنبراهيمإورواه-9561

به.وهبابنطريقمن(502)والنانى،(285،288)داودأبووأخرجه.1/173الحاكم(1)

ابنعندولي!،بهحرملةطريقمن(1352)حبانوابن،(750)مستخرجهفىنعيمابوأخرجه(2)

الزهرى.قولحبان

.(327)والخارى،(334/64)مسلم(3)

.(819،1577،1578)فىتخريجهتقدم(4)
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

بنالقهعبدأخبرنا،الحسنأبىابنأحمدأبوحذثنى،الحافظاللهعبدأبو

سعد.بنإبراهيم)احدثناالوركاك!،جعفربنمحمدحدثنا،البغوئمحمد

جعفربنمحمدعن(2)""الصحيحفىمسلئمرواههند.قصةدونبمعناهفذكره

عنعمرةعنالزهرىعنعيينةوابنويونسمعمررواهوكذلك.(االوركانى

مأعنعمرةعن(و171/11الزهرئعن:ويونسمعمزقالوربما.عائشة

(3)ري
حسه.

والحديث،عائشةعنعروةعنالزهرىعنسعدبنالفيثورواه

عنهماجميعا.صحيخ

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا066

بكير،ابنيعنىيحيىحدثنا،(4)ملحانبنإبراهيمأخبرناالضفار،عبيد

أنهالمجيمالنبىزوجعائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،الفيثحذثنى

أستحاض.إنى:فقالتو!عاللهرسولجحشبنتحبيبةأئماستفتت:قالت

قال.()صلاةكلعندشغتسل!كانت.((ىلصثمفاغتسلى،عرقذلك"إنما:فقال

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(255441أحمداخرجهوالحديث.م،د،س:منسقط(أ-1)

.(.../334)مسلم(2)

أبووذكره.حبيشأبىبنتفاطمةالمستحاضةان؟وفيه،بهمعمرعن(1651)الرزاقعبداخرجه(3)

من(021،355)والنسائى،(334/64)مسلموأخرجه.ويونسمعمرعن(290)عقبداود

.بمعناهحبيبةامعن،عمرةعنمعمر،قالوربما:داودأبىوعند،بهعيينةابنطريق

."ملحانبنإبراهيمبناحمدوصوابهأكذا:الأصلحاشيةفى(4)

.(1592)فىتخريجهتقدم(5)
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

ناجحشبنتحبيبةائمامريخي!الفهرسولأنشهابابنيذكرفلم:الفيث

"الصحيح"فىمسلمرواه.فعلتهشىةولكنه-صلاةكلعنديعنى-تغتسل

وبمعناه.(1)دعسبنالفيثكلاموذكر،الفيثعنرمحبنومحفدقتيبةعن

.أيضا)2(عيينةابنقاله

عن،الزبيععن،العباسابىعن،عنهروايتهالفهعبدابو!رأجازوفيما

انهفيهوليس،وتصفىتغتسلأنجم!الفهرسولامرهاإنما:قالالهالشافعى

تطؤعاكانغسلهاأنتعالىالفهشاءإنأشكولا،صلاةلكلتغتسلأنمرهاأ

.(3)اهلواسغوذلك،بهامرتماغير

اخبرنا،العباسابوحدثنا،عليهقراءةالحافظالفهعبدأبواخبرناه

ع!ي!النبئأنالحديثهذاالرهرئغيرروىوقد:الشافعئقال:قال،الزبغ

وال!ياق،الإسنادبهذاعمرةعنرواهولكن،صلاةلكلتغتسلأنأمرها

:قال،غلطالحديثأنعلىيدذشيئافيهروىوقد،منهاحفظوالرهرئ

.الأطهار)4(الأقراء:تقولوعالشةأقرالها.قدرالضلاةتترك

ما:اعلموالفهاراد!مانما

بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئ()الحسينأبوأخبرنا-ا661

.(334/63)مسلم(1)

.(1659)فىتخريجهتقدم(2)

.1/62الأم(3)

.1/62والشافعى،(483)المعرفةفىالمصنف(4)

.أالحسنا:م،سفى(5)
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الحيضكتاب
المستحماضةغسلباب

بنعثمانبنيحيىحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسنبوأأخبرنا،ببغداد

حدثنى،الهادابنحدثنى،بىأحدثنا،مضربنبكربنإسحاقحدثنا،صالح

بكرأبوأخبرنا،لهواللفظالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(محمدبكرابنأبو

ابنحدثنا،كالسبابنحدثنا،الفضلبنالعئاسأخبرنا،الفقيهإسحاقابن

عنمحمد،ابنبكرأبىعنالهاد،بناللهعبدبنيزيدعن،حازمأبى

:فقالذلكلمجيدللنبىفذكرتاستحيضتحبيبةأئمأن،عائشةعن،عمرة

تحيضكانتالتىأقرائهاقدرفلتتظزالزحم،منركضةوكنهابحيفةليست"إنها

350/1بعضقال:بكرأبوقالصلا؟/وتصلى")1(.كلعندتغتسلثم،الصلاةكعرك

.(2)محفوظغيرالهادابنخبر:مشايخنا

عروةعنالزهرئعنيسار(3)نبإسحاقبنمحمدرواهوقد:الشيخقال

عائشة:عن

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرناه-ا662

،وةعرعن،الزهرئعن،إسحاقابنعن،عبدةعن،هنادحدثنا،داودأبو

مرهافألمجيداللهرسولعهدفىاستحيضتجحشبنتحبيبةأئمأن،عائشةعن

الوليدأبوورواه:داودأبوقال.الحديثوساق:قال.صلاةلكلبالغسل

أبىابنطريقمن(24972)وأحمدبه.بكربنإسحاقطريقمن(209،354)النسائىأخرجه(1)

به.حازم

.(484)المعرفةفىالمصنف(2)

."عن!:م،سفى(3)
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الحيضكتاب
المستحاضةغسلباب

عن،عروةعن،الرهرئعن،كثيربنسليمانعن،منهاسمعهولمالطيالسئ

لكل"اغتسلىجمير:النبئلهافقالجحشبنتزينباستحيضت:عائشة

ابنيعنىالمخمدعبدورواه:داودأبوقال.الحديثوساق،ظ11/171"صلاة

منوهموهذادا.صلاةلكل"توضئى:قالكثيربنسليمانعنالوارثعبد

الوليد)1(.أبىقولوالقولالصمد،عبد

بنمسلمرواهفقد،محفوظةغيرأيض!االوليدأبىورواية:الشيخقال

الرهرى:عنالناسسائررواهكماكثيربنسليمانعنإبراهيم

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرناعمبرو،أبىابنسعيدأبوأخبرناه-ا663

حدثنا،مسلمحدثنا،القاضىالبرمح!محمدبنأحمدحدثناالمخفار،اللهعبد

قالت:عائشةعن،عروةعنالزهرى،عنكثيبر،ابنيعنىسليمان

ثمماءلهامركناتملأفكانت،سنينسبعجحشبىبنتزينبأختاستحيضت

لش!إنه9:لهافقالجميراللهرسولفاستفتت،الذمحمرةالماءتعلوحتىتدخله

وهذا،صلاةلكلبالغسلالأمرفيهليس."وصلىفماكتسلىعرن،ولكئهبحيضة

عنإسحاقبنمحمدورواية،الرهرئعنالرواياتسائرلموافقته؟أولى

الزوايةومخالفتها،الزهرئعنالزواياتسائرلمخالفتها؟غلطالرهرئ

عائشة:عنعروةعنمالكبنعراكعنالصحيحة

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابن(2)الحسينأبوأخبرناه-ا664

.(922)اوددبوأ(1)

.أالحسن(:م،سفى(2)
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

صالح،بنعثمانبنيحيىحدثنا،المصرىأحمدبنمحمدبنعلئالحسن

بكرحدثنا:قالواالجبارعبدبنوالنضرمضربنبكربنوإسحاقأبىحدثنا

عنالربير،بنعروةعن،مالكبنعراكعن،ربيعةبنجعفرعن،مضرابن

عوفبنالرحمنعبدتحتكانتالتىجحشبنتحبيبةأمإن:قالتعائشة

حيضتكتحبسككانتماقدر"امكثى:لهافقالالدم!يه!واللهرسولإلىشكت

.انفسهاعندمنصلاةكلعندتغتسل!كانت:وال."اغتسلىثم

بالغسليأمرهالملمجمالنبئأنبيانالضحيحتينالروايتينهدهففى .(2)

الأمريكونفكيفنفسها،عندمنذلكتفعلكانتوأنها،صلاةكلعند

.؟عروةحديثمنثابتاصلاةكلعندبالغسل

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانخ!أحمدأبوأخبرناوقد-أ665

هشامعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

351/1غسلاتغتسلأنإلاالمستحاضةعلىليس:قالأنهأبيهعن،عووةابن/

.للضلاةذلكبعدتوضأثم،واحدا

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-أ666

ثم:قالأنهإلابمثلهفذكره.مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

.(3)صلاةلكلذلكبعدتوضأ

.(1590)نىتخريجهتقدم(1)

النسخ.نىهكذا(2)

.63/1ومالك،209/7والشافعى،(487)المعرفةنىالمصنف(3)
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الحيضكتاب
المستحاضةغسلباب

.(1)بمعناهأبيهعنعروةبنهثامعنمعاويةأبوورواه

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1667

عن،خالداو،11/72بنعمروحدثنا،يحىبنمحمدحدثنا،الفهعبدأخبرنا

علىترىتكنلمالها،عائشةعن،عروةعنالأسود،أبىعن،لهيعةابن

عنمسروقيامرأةقميرعنتقذمفيماورؤيناواحدا)2(.غسلاإلاالمستحاضة

.(3)اذهعلىيدذماعائشة

بكرأبواخبرنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-1668

الحجاجأبىبنعمروبنالفهعبدمعمرأبوحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابن

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،المروزئنصرويهبنمحمددولأبووأخبرنا)ح(

حدثنا،معمبرأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا،(4)بنخبنأحمد

بنيحيىعن،الحسينعن:داودأبىروايةوفى.حسينحدثنا،الوارثعبد

أبىبنتزينبأخبرتنى:قالالرحمنعبدبنسلمةأبىعنكثير،أبى

نأ،عوفيبنالرحمنعبدتحتوكانتالذمتهراقكانتامرأةأن،سلمة

حسينرواهكذا.()وتصفىصلاةكلعندتغتسلأنأمرها!زالفهرسول

به.معاويةأبىعن(1361)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.عروةطريقمن(3026)الجعدابنأخرجه(2)

.(1584)فىتقدم(3)

وسياتى.2/157ماكولالابنالإكمالينظر.""خبيب:موفى"حنب"،:دونى،""حبيب:سفى(4)

.(6891)فى

.(277)داودأبىصحيحنىالألبانىوصححه.(293)داودأبو(5)
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الحيضكتاب

فأرسله:الذستوائئهشائموخالفه،المعثم

السشحاضةغسلباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا669

براهيم،إبنمسلمحدثنا،اللهعبدبنإبراهيممسلمأبوحدثنا،الضفارعبيد

النبئسألتجحشبنتحبيبةأمأن،سلمةابىعن،يحيىعن،هشائمحدثنا

.(1)وتصلىصلاةكلعندتغتسلأنفأمرهااذم.أهراقإنى:و،لتصبن

سلمة:أمبنتزينبالمستحاضةفجعل،يحيىعنالأوزاعئورواه

حدثنا:قالا،ال!وسئاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا670

بكر،بنبشرحدثنا،عثمانبنسعيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

وعكرمةسلمةأبوحدثنى:قال،كثيرأبىبنيحيىحدثنا،الأوزاعئحدثنا

وهىلمجي!الفهرسولمعتعتكفكانتسلمةأئمبنتزينبأن،عباسبنامولى

.(2)صلاةلكلتغتسلأنلمجي!اللهرسولفأمرها،الدمتهريق

هذا:بخلافعكرمةعناخروجهمنوروى

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا671

بشر،بىأعن،هشيئمأخبرنا،يحىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

نأفأمرهالمجي!النبئفسألتاستحيضتجحشبنتحبيبةأمأن،عكرمةعن

طريقمن(935)والدارمى.بهإبراهيمبنمسلمطريقمن8/484التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(1)

به.هثام

غلط،هذا:1/134الذهبىتال.عكرمةأو:وفيه،بهالأوزاعىطريقمن(932)الدارمىأخرجه(2)

.هذايخالفماعكرمةعنوجاه،جذاصغيرةكانت؟عتاللهرسولمعاعتكفتولاحاضتلازينب
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

توضأتشيئاذلكبعدرأتفإذا،وتصلىتغتسلثمأقرائهاأيامتنتظر

عائشةحديثمنأقربمنقطعأيضاوهذا.(1)وصلتواحتشتواستثفرت

يكونأنأولىعنهاالثابتالوجهمنعائشةوحديث،(2)الغسلبابفى/352/1

صحيحا.

ثمواحداغسلاتغتسلأنهاالرحمنعبدبنسلمةأبىعنرؤيناوقد

عنه:يرويهفيمالمجي!النبئيخالفلاوهوتتوض!أ،

ابنبكرأبوأخبرنا،ظ172/11،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا672

حدثنا،الأعلىعبدبنمحمدحدثنا،اللهعبدحدثنا،الفقيهإسحاق

تغتسل:قالأبيهعن،سلمةأبىبنعمرعن،عوانةأبوحدثنا،الرحمنعبد

تتوضأ.ثمواحداغسلا

اخر:وجهمنذلكفىوروى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوا--أخبرنا6*

حدثنا،عاصمحدثنا،سهلبنالحسنيعنىالمجؤزحدثناالصخفار،عبيد

امرأةأن،عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،شعبة

وتعجلالظهرتؤخرأنجمعيهالنبئمرهافأ،لمجي!اللهرسولعهدعلىاستحيضت

هذهوتؤخرهذهتعخلوالعشاء،والمغربغسلا،لهماوتغتسلالعصر

غسلا.لهماوتغتسل

.(298)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بههثيمطريقمن(305)داودأبوأخرجه(1)

.(818،819)فىتقدم(2)
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

بنسهلبنالحسنعنالفقيهإسحاقابنبكرأبورواهوهكذا

الحسن.جهةمنغلطوهوالعزيز،عبد

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنافقد-أ674

عن،شعبةحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،حفصبنعمرأخبرنا،الفقيه

عهدعلىاستحيضتمرأةاأن،عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

غسلا،لهماوتغتسلالعصروتعجلالظهرتؤخرأنفأمرت،لمجفاللهرسول

وتغتسلغسلا،لهماوتغتسلهذهوتعجلهذهتؤخروالعشاءوالمغرب

شعبة.عنجماعةرواهوهكذاغسلا.للصبح

الحديث:رفعمنالقاسمبنالرحمنعبدامتناعمنهمجماعةوذكص

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ675

عن،شعبةحدثنا،الفيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

علىامرأةاستحيضت:قالتعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

لست:(1)لاقجم!ج!؟النبئ،ا!رمأمن:قطت.فأمرتلمجفاللهرسولعهد

العصروتعجلالظهرتؤخرأنفأمرت:قالتشيئا.!النبىعنأحذثك

لهماوتغتسلالعشاءوتعجلالمغربوتؤخرواحدا،غسلالهماوتغتسل

.غسلا)2(للصبحوتغتسلغسلا،

عن:الرحمنلعبدفقلت:قالوفيهشعبةعنمعاذبنمعاذورواه

"قالتإ.:د،سفى(1)

به.شعبةعنطرقمن(213،358)والنسائى،(25391)احمدوأخرجه.(1522)الطالسى(2)
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

بنالنضرقالهوكذلك.(1)بشىلمجي!النبىعناحذثكلا:فقالع!ز؟النبئ

(2)-،ء،8
شعبه.عن-

فىشعبةفخالف،الرحمنعبدعنيساربنإسحاقبنمحمدورواه

المستحاضة:وسفىرفعه

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-1676

عن،عبدةحدثنا،ئر!لابنهناد،و173/11حدثنا،الفضلبنالعئاسأخبرنا

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئابووأخبرنا.إسحاقبنمحمد

ابنيعنى/محماحذثنى،يحىبنالعزيزعبدحدثناداود،أبوحدثنا353/1

ص(3)ري
عن،ابيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدعن،

تغتسلأنفأمرهاع!ز،النبئفأتتاستحيضتسهيلبنتسهلةأن،عائشة

بغسل،والعصرالطهربينتجمعأنأمرهاذلكجهدهافلفا،صلاةكلعند

وفىعلى.أبىحديثلفظ.(4)للصبحوتغتسل،بغسلوالعشاءوالمغرب

نأ،سهيلبنتسهلةهىإنما:قالتعالشةعنالفهعبدابىحديث

أمرها.عليهاشقفلفا،صلاةكلعندبالغسليأمرهاكانز!عالفهرسول

الخبرهذايسندلم:مشايخنابعضقال:إسحاقابنبكرابوقال.الحديث

الخبريكونأنوأنكر!ي!النبئيذكرلموشعبة،إسحاقبنمحمدغير

.(281)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهمعاذطريقمن(294)داودأبوأخرجه(1)

به.النضرعن(964)راهويهبنإسحاقاخرجه(2)

.ه"مسلمة:مفى(3)

به.إسحاقابنطريقمن(803)والدارمى،(24879)احمدواخرجه.(295)داودأبو(4)
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

اختلفوقد:بكرأبوقال.المستحاضةتسميةفىأيضاوخطأهمرفوعا،

الخبر.هذاإسنادفىالزواة

مضى.كماإسحاقبنومحمدشعبةفرواه:تعالىالفهرحمهالشيخقال

رفعه:فىمحمداوافقانهإلافأرسلهعيينةابنورواه

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا677

عن،سفيانأخبرنا،إسحاقحدثنامحمد،ابنيعنىالفهعبدأخبرنا

فسألتاستحيضتالمسلمينمنامراةأن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

.(1)الحديث.يخيمالفهرسول

جحش:بنتزينبعن،بيهأعن،القاسمبنالرحمنعبدعنالثورئعنوروى

أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا678

ابنحمدثنا،حفادبننعيمحدثنا،صالحبنعثمانبنيحىحدثنا،الطبراك!

محمد،بنالقاسمعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،سفيانأخبرخ!،المبارك

إنها:فقلتلحمنة-لجيمالفهرسولسألت:قالتجحشبنتزينبعن

العصروتعجلالظهروتؤخزتفتسل،ثمأقرائهااصيامالتجلسق:فقال.مستحاضة

وتغتسلوتصئيهما،وتغتسلالعشاءوتعجلالمفربوئؤخر،وتصلىضتسل

.(2)
.،.

الذهبىقال.بهسفيانطريقمن1/001المعانىشرحفىوالطحاوى،(1761)الرزاقعبدأخرجه(1)

مرصل.:342/1

بن=نيمطريىمن1/010المحانىشرحفىالطحاوىواخرجه.(145)156/24الطبرانى(2)
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354/1

المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

آخر:وجهمنعميسبنتأسماءعنوروى

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارىعلىبوأأخبرنا-ا679

الحافظ،الفهعبدأبوواخبرنا)ح(خالااخبرنا،بقئةبنوهبحدثنا،داود

عبدحدثنامحمد،بنالفهعبداخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبوأخبرنا

وفى،عروةعن،الزهرئعن،سهيلعنخالذ،حدثنا،بيانبنالحميد

عن:اللهعبدأبىحديثوفى.عميسبنتأسماءعن:علىابىحديث

الله،رسوكيا:قلت/:قالت،أصخعلىابىوروايةبكر.أبىبنتأسماء

:فقالتصل.فلموكذاكذامنذاستحيضتحبيشأبىبنتفاطمةإن

رأيناحتىفيهفجلست."مركننفىلتجلسق،الشيطانمنهذاالفها)سبحان

تغتسلثمواحذا،غسلأوالعصرللظهراتغتسل:فقالالماء.فوقالضفارة

بينمافأتتوثمواحذا،غسلأللفجرتغتسلثمواحذا،غسلأوالعشاءللمفرب

فإذامركننفىالتجلس:علىبىاحديثوفى،اللهعبدأبىحديثلفظذلك".

عنصالحبىأبنسهيلرواههكذا.(1)وذكره.فلعنتسل!الماءفوقصفارةرأت

الجمهوررواية،ظ173/11والمشهور،عليهفيهواختلف،عروةعنالرهرى

.(2)ىضمكماجحشبنتحبيبةائمشأنفىعائشةعنعروةعنالزهرئعن

مليكة:ابىابنعنذلكفىوروى

.بهذاانفردالحديثمنكرنعيم:1/342الذبىقالبه.حماد-

به.خالدطريقمن1/215الدارقطنىوأخرجه.(296)داودأبر(1)

.(1577،1578)تقدمماانظر(2)
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

بنمحمد(1)الحسينأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ685

عاصمأبوحدثنا،الرقاشئقلابةأبوحدثناببغداد،القنطرىتميمبنأحمد

جاءت:قالمليكةأبىابنحدثنا،القرشئسعدبنعثمانحدثنا،النبيل

النار،فىأقعأنأخافإنى:فقالتعائشةإلىحبيشأبىبنتفاطمةخالتى

يجىءحتىانتظرى:فقالتأصلى.لاوالسنتينالسنةالصلاةأحإنى

جمر:النبئلهافقالوكذا.كذاتقولفاطمةهذه:عائشةفقالتفجاءع!ي!.النبئ

واحدا،غسلايويمكلفىلتغتسلثمقرئها،أثامشهركلفىالصلاةفلتدعلها"قولى

منركضةأوعرض،داءهوفإنماولتحتشى،ولتنظف،صلاةكلعندالالهورثم

.(2)"انقطععرقأو،الشيطان

لكلبعدالطهور"ثم:وقالكذلكعاصمأبىعنشبةبنعمرورواه

-(3)
5".

سعد:بنعثمانعنغيرهوخالفه

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-أ681

الحداد،عبيدةأبوأخبرنا،زرارةبنعمروحدثنا،محمدبنالفهعبدأخبرنا

أنها،حبيشأبىبنتفاطمةخالتهعن،مليكةأبىابنعن،سعدبنعثمانعن

!رالنبئفدخللها،ذلكفذكرتعائشةالمؤمنينأئمفأتتاستحاضت

."الحسن!:مفى(1)

الذهبى.ووافقه،وصححه،1/175والحاكم،(ا"79)الخلافياتفىالمصنف(2)

به.شبةبنعمرطريقمن217/1الدارقطنىأخرجه(3)
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355/1

المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

"قولى:لمجفالنبئفقالتستحاض.ائهاذكرتفاطمة،الفهرسوليا:فقالت

تغتسلثمهذا،لهايعرضأنقبلاقرائهاعددث!هبركلفىالضلاةعنتمسكلفاطمة

.!صلاةكلعندالالهرثم،واحدةغسلة

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-ا682

علئ:/قال.المقدامبنأحمدالأشعثأبوحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا

عنبسة،بنالحسنبنحمادحدثنا،بكرأبىبنمحمدبنأحمدذزأبووحذثنا

أخبرخ!،الكاتبسعدبنعثمانحدثنا،البرساخ!بكربنمحمدحدثنا:قالا

خالتهأن،الأشعثبىأحديثوفى-حبيشأبىبنتفاطمةأن،مليكةبىأابن

المؤمنينأتمفأتت،تصفىلازمانافلبثتاستحيضت-حبيشأبىبنتفاطمة

!ر:اللهرسولفقال:قالت،ققمةوذكرتلهاذلكفذكرت،عائشة

الايامتلكت!فمفاذاقروئها،عددالصلاةعنث!هبركلفىتمسكلفاطمةإقولى

صلاةكلعندالالهورثموتسنكر،وتنظفتس!تدخلواحدةغسلةفلعكتسل

لها".عرضداخاو،انقطععرنأو،الشيطانمنركضةاعابهاالذىن!ف،وتصفى

عن،أبيهعنبنحوهفأخبرخ!،عروةبنهشامفسألت:سعدبنعثمانقال

(1)ري-
ئشه.

مليكةابىابنعنأرطاةبنالحخاجعنوروى:تعالىالفهرحمهالشيخقمال

غيرأرطاةبنوالحجاج.(2)دعسبنعثمانعنالثانيةالزوايةمعنىعائشةعن

.216/1،217الدارقطى(1)

.(1653)عقبتقدمماويظر،بهالحجاجطريقمن(1080)الخلافياتفىالمصنفأخرجه(2)
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

ويحيىسعيدبنيحمىكان؟بالقوئليسالكاتبسعدبنوعثمان،بهمحتبئ

.(1)أمرهيضعفانمعينابن

الفه:عبدبنجابرعنذلكفىوروى

عمر،بنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا683

نسيربنقطنحدثناالعزيز،عبدبنمحمدبنالفهعبدحدثنااو،74/11

عنالزبير،أبىعن،جريجابنحدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،الغبرى

لمج!اللهرسولسألتقيسبنتفاطمةأن،الأنصارىالفهعبدبنجابر

كلفىتغتسلثمأقرائها،أيام"تقعد:قال؟تصنعكيفالمستحاضةالمرأةعن

."وتصلىطهيركلعنديويم

جعفر.عنمطفربنالسلامعبدرواهوكذلك

طهير":كلعند"تغتسل:بقئةبنوهبانوقال

حدثنا،إسحاقبنابكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرناه-ا684

ه!ذف.سليمانبنجعفرحدثنا،بقيةبنوهبانحدثنا،إسحاقبنموسى

356/1المستحاضةعن!الفهرسولسألت:قالتقيسبنت/فاطمةعنبإسناده

بوأقال.(2)"تصلىثمتحتشىثمطهبركلعندتغتسلثمأقرائها،اسيام"تقعد:فقال

لابنالحديثهذايرفولا،(3)زظنفيهسليمانبنجعفر:إسحاقابنبكر

بروايةمعينابنتاريخفىوهوسعيد.بنيحىعن1816/5الكاملفىعدىابنذكره(1)

.(1653)عقبسعدبنوعثمان،36/1فىآرطأةبنالحجاجوتقدم.ا4/42الدورى

.(1605)فىتخريجهتقدم(2)

الجملة،فىجماعةوثقهفد:343/1الذهبىقالالبصرى.سليمانأبو،الضبعىسليمانبنجعفرهو(3)

=،2/481والتعديلوالجرح،2/192الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.مسلمبهواحتج
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المستحاضةغسلبابالحيضكتاب

عليهواختلف،حخةتقوملاوبمثله،هذاغيروجهمنالربيرلأبىولاجريج

لكل:روايةوفى.(1)مويكلتغتسلائهاعلىعنورؤيناال!ثيخ:قال

عليهااشتذلما:روايةوفى.(2)صلاةكلعند:عباسابنوعن.2ؤ

مالك:بنوأنسعمرابنوعنالمخلاتين)3(.بينتجمعأنأمرهاالغسل

وفى،()كذلكعائشةعنالزواياتإحدىوفى.(4)رهطإلىطهرمنتغتسل

عباسوابنعلىعنأخرىروايةوفى.(6)السغيومكل:الثانيةالزواية

.(7)صلاةلكلالوضوء:وعائشة

عن،العباسابىعنعنهروايتهالحافظالفهعبدأبومحلىأجازوفيما

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

)آ(

(7)

فىحجرابنقال.2/95التهذيبوتهذيب،8/176النبلاءاعلاموصير،5/43الكمالوتهذيب

يثغ.كانلكنهزاهدصدوق:1/131التقريب

.(302)داودابواخرجه

،(931،933،936)والدارمى،(13آ1367،9)شيهبةأبىوابن،(1781)الرزاقعبدينظر

.(55)اآ1/2المنذرلابنوالأوسط،1/001للطحاوىالمعانىوشرح

وشرح،(937،094)مىوالدار،(1363،1370)شيهبةابىوابن،(1731)الرزاقعبدينظر

.()آه163/1المنذرلابنوالأوسط،1/101،021للطحاوىالمعانى

الرزاقعبدوينظرظهر.إلىظهرمن:وعندهم،(103)عقبداودابىوصنن،(248)مىالدارينظر

الظهر.صلاةعندمرةيومكلالطهرإلىالطهرمنتغتسل:فيهولفظه.(ااآ7)

.(1667)فىتخريجهتقدم

.(1680)عقبتخريجهتقدم

لابنوالأوسط،(816،902)والدارمى،(0001)شيهبةأبىوابن،(1611)الرزاقعبدينظر

.(05،15)المنذر
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البولأوبالمذىيبتلىالرجلبابالحيضكتاب

"إنلها:قاللمجيدالنبئأنحمنةحديثوفى:قالالشافعىعن،الزبيع

وصفى،بغسلوالعشاءالمغربوبينبفسل،والعصرالظهربينفاجمعىقويت

الأؤلالأمريجزئهاوأنه،لهاإليهالأمرينأحبائهوأعلمها."بغسلالضبح

روىوإن:قال.بعدهبغسليأمرهالمثم،الحيضمنالطهرعندتغتسلأن

يجزئغيرهوأناختيازأنهبئنحمنةفحديث،مغلقحديثالمستحاضةفى

(1)
منه.

البولأوبالمذىيبتلىالرجلباب

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا685

أبوأخبرنا،الأسفاطئالفضلبنالعباسحدثنا،الفقيهأيوببنإسحاق

عن،السلمىالرحمنعبدأبىعن،حصينأبىعن،زائدةحدثنا،الوليد

نأفاستحييتلمجؤ،الفهرسولابنةعندىوكانمذاءرجلأكنت:قالعلى

.(2)"أضوتوذكركفاغسلذلكوجدت"إذا:فقالفسألهرجلامرتفأ،أسأله

.الوليد)3(أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا686

جويج،ابنحدثنا،عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

."إمغلق:بدل!إمستغلق:وعنده.1/16،62انفعى(1)

طريقمن(2699)المشكلوثرح،1/46المعانىثرحفىوالطحاوى،(0261)أحمدأخرجه(2)

به.زائدة

.(269)البخارى(3)

-اه-ا



البولأوبالمذىيبتلىالرجلبابالحيضكتاب

فيدخلهاالفتيلةيأخذفكان،مذاءرجلاطالبابىبنعلئكان:قالعطاعن

.إحليله)1(فى

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-1687

ابز،حدثنا(ظ174/11،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفرابنبكرأبو

:قالالخطاببنعمرعن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،مالكحدثنا،بكير

ذكرهفليغسلذلكأحدكموجدفإذا،الخريزةمثلمنىيتحذرلأجدهإنى

.المذى)2(يعنى.للضلاةوضوءهوليتوضأ

جندبعن،أسلمبنزيدعن،مالكحدثنا:قالوب!سناده-1688

بنالفهعبدسألت:قالائهالمخزومئربيعةأبىبنعئاشبنالفهعبدمولى

.للضلاة)3(وضوءكوتوضأذكركفاغسلوجدتهإذا:فقالالمذىعنعمر

ابنبكرأبوأخبرنا،المؤذنعلئبنالخالقعبدأخبرنا-1689

(4)ءه
بنسليمانبنائوبحدثنا،الترمذئإسماعيلبنمحمدحدثنا،خنب

بنيونسعن،بلالبنسليمانحذثنى،اويسأبىابنبكرأبوحذثنى،بلال

منه(سلس)قدثابتبنزيدكان:قالزيدبنخارجةعن،الزهرئعن،يزيد

وهويصفىوكان:قال.أرسلهغلبهفلقا،غلبمامنهيدارىفكان،البول

.(لل)ح627/5الكبيرالمحجمالإنان.منالبرلمخرج:الإحليل(1)

.1/11المدونةفىصحنونطريقهومن،1/41ومالك،(265)المحرفةفىالمصنف(2)

.(26)الأو!فىالمنذرابنطريقهومن،1/41مالك(3)

.(1668)فىوتقدماحبيب،،:آوفى"حقب،،:صفى(4)

.اصلسل":م،صفى(5)
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الحيضكتاب

هنم!خرخي
(1)

البولأوبالمذىيبتلىالرجلباب

357/1إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-أ690

أخبرنا،الحنظلئيعنى،إسحاقحدثنامحمد،بنالفهعبدأخبرنا،الفقيه

ثابتبنزيدبنخارجةعن،(2الزهرئعن2)معمر،أخبرنا،الرزاقعبد

غلبهفإذا،استطاعمايداريهفكان،البولمنه(3)سلسحتىزيدكبر:قال

.(4)وصلىتوض!أ

ضعف:فيهبإسنادحديثمعناهفىروىوقد

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-أ691

ابنيعنىهشامحدثناببغداد،الواسطئسليمانبنمحمدبنمحمدبكر

بنعمروعن،مهرانبنالملكعبدحدثناالوليد،بنبقثةحدثناعضار،

باسورا،بىإن،اللهرسوليا:قالرجلأأن،عباسبنالفهعبدعن،دينار

فلاقدمكإلىقرنكمنفسالتوضأت"إذا:!ي!النبئفقال.سالتأ!ضوتوكلما

عليك"وضوء

به.يون!طريقمن1/202الدارقطنىأخرجه(1)

.م:منسقط(2-2)

.)سلسلا:م،سفى(3)

،(57)الأوسطفىالمنذرابنطريقهومن،(582)الرزاقوعبد،(497)المعرفةفىالمصنف(4)

.1/202والدارقطنى

سليمانبنمحمدبنمحمدطريقمن173/37،174دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(5)
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جرحأورعافمنالدمغلبهمنيفعلهمابابالحيضكتاب

أحمدأبوأخبرنا،الصوفئمحمدبنأحمد(1)دعسأبووأخبرنا-ا692

كرهفذ.الملكعبدعن،بقئةحدثنا،سويدحدثنا،يعلىبوأأخبرنا،عدىابن

ثم.فيسيلأتوض!مأنىوإ،الناصوربىإن:فقالهق!مجالنبئأتىرجلاأن،بإسناده

بنعمروعنرواه(3)أعلملامنكرهذا:أحمدأبوقال.(2)بنحوهالباقىذكر

ليسمجهولوهوأحمد:أبوقال.(4)مهرانبنالملكعبدغيردينار

.بالمعروف

جرحأورعا!منالدمغلبهمنيفعلهماباب

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالقهعبدأحمدأبوأخبرنا-ا693

بكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدأخبرنا،المزكىجعفربنمحمدبكبرأبو

اله،أخبرهمخرمةبنالمسورأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكحدثنا

طعنالتىالفيلةمنحب!صلاصفىأنبعدالخطاببنعمرعلىدخل،و175/11

ولانعم:عمرفقال.الضبح،المخلاةالمخلاة:لهفقيلعمرفأوقظ،عمرفيها

.(دما)يثعبوجرحهعمرفصفى.المخلاةتركلمنالإسلامفىحط

س،م:أسعيد".ىف(1)

به.سويدطريقمن37/174دمقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.ا5/945عدىلابنالكامل(2)

.أأحدا،:م،سفىبعده(3)

،5/370والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظرالرقاعى.هامأبو،مهرانبنالملكعبدهو(4)

المزانولسان،2/665الاعتدالوميزان،3/34العميىوضعفاء،7/031جانابنوثقات

69/4.

به.بيهرابنطريقمن(498)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.39/1،40مالك(5)

-514-



جرحأورعافمنالدمغلبهمنيفعلهمابابالحيضكتاب

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ469

بنالوليدحدثنا،عامربنموسىحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمأخبرنا

لاالراعففىعكرمةعنكثير،أبىبنيحيىعن،شيبانأخبرش!،مسلم

.(1)ويصلىويتوضأأنفهيسد:يرقأ

شهابابنسمعأنه،نمربنالرحمنعبدوأخبرنى:الوليدقال-أ695

ذلك.مثليقولالزهرى

والحيضالطهارةكتابآخر

الثانىالجزءومنهالفهبحمدتم

الثالثالجزءويتلوه

الصلاةك!اب:وأوله

به.كثيرأبىبنيحىطريقمن(576.3615)الرزاقعبداخرجه(1)
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الموضوعاتفهرس

الموضوعاتفهرس

نىالثالجزءا

الموضوع
الصفحة

500000000000000000000000000000000000000000000000الغسليوجبماابوابجماع

5000000000000000000000000000000000000000الختالينبالتقاءالغسلوجوبباب

0000،0000000071ة.........................المنىيحروجالغسلوجوبباب

000000000000000000000000000000000000000000000081منامهمىيرلالرجلباب

00000000000000000000000000000091الرجليرىمامنامهامىترىالمرأةباب

0000000000000،0000000000000000000000000032المرأةوماءالرجلماءصمةباب

000000000000000000000000000000000052الغسليوجبادلاوالودىالمذىباب

00000000000000000000000062احتلامايدكرولامنياثوبهمىيجدالرجلباب

000000000000000000000000000000000000000072طهرتإداتغتسلالحائصباب

00000000000000000000000000،0000،000000000000000082فيغتسليسلمالكادرباب

0000000000000000،00000000000000000000000000033الجنابةمنالغسلأبوابجماع

0000000000000000000000000000000000000000030033الغسلمىالجنببدايةباب

000000000000000000000000000000043بشمالهالأدىمنبهماالجنبغسلباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000000043وغسلهابعدهبالأرصاليددلكباب

0000،0000000000000000000000000000000000000000000063الغسلقبلالوصوءباب

00000000000000000000083الوصوءعنالقدمينغسلتأحير!ىالرحصةباب

000،0000000000000000000000000000000000000093بالماءالشعرأصولتخليلباب

000000000000000000000000000024الرأسعلىالماءصبدىالتكرارسنةباب

00000000000000000000000000000000000000054جسدهسائرعلىالماءإفاصةباب

00000000000000000064السرةلىالإصبعوإدخالالعينيندىالماءلصحباب

00000000000000000000000000074الغسللىوالاستنشاقالمضمضةتأكيدباب

0000000000000000000000000000084الغسلدىالوصوءدحولعلىالدليلباب

0000000000000000000000000000000000000000000045الغسلبعدالوصوءتركباب

000000000000000000000000000000000055والحيضالجنابةمنالمرأةغسلباب

000000000000000000000000000،000000000000000075قرونهالقصالمرأةتركباب

00000000000000000000000000000000000000026بالخطمىرأسهالجنبغسلباب

00000000000000000000000000000036الحيضمنغسلهاعندللمرأةالطيبباب

0000000000000000000000000000000000066الغسلدىالترتيبدرصسقوطباب

00000000000000000000000000000000076الأيمنبالشقلمحيهالبدايةاستحبابباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000000000000000000000096بالمنديلالتمسحباب

00000000000000000000،000037والجنبالحائصعرقطهارةعلىالدليلباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000،0077الجنبدضللمحىباب

8300000000000000000000000000000000000000000000اليدلمحىالحيضةليستباب

000000000068.."........................................المحدثفضلباب

0000000000000000،000000000000000000000000078دلكعنالنهىلمحىجاءماباب

00000900000000000000000039والمغتسلالمتوصئبهيتطهرفيماوقتلاباب

000000000000000000000000000089مدمنالوصوءلمحىيسقصألااستحبابباب

01!أ000000000000000000000000000،00000000000000000عنهماالنقصادجوارباب

000000000000000000000000000000000105الوصوءلمحىالإسرا!عنالنهىباب

00000000000000000000000000000000000000108الناسعندالغسللمحىالسترباب

000000000000000000000000000000000000000000000011وحدهكادإداالتعرىباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000112افضلالستركودباب

0000000000000،0000000000000000113الليلاحرإلىالغسليؤحرالجنبباب

00000000،0000000000000000000000000114!رجهفيغسلالنوميريدالجنبباب

0000000000000000000000000117وصوئهببعصفيأتىالنوميريدالجنبباب

-519-



الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000000021ينامالجنبدىروىالذىالخبردكرباب

0000123..-....................................الأكليريدالجنبباب

000000000000000000000000000000000000000000000125يعودأديريدالجنبباب

000000000000000000000000000000127حقلنهإدانسائهعلىيطو!الرجلباب

0000000،00000000،00000000127واحدةكلعنديغتسل:روىمنروايةباب

00000000000000000000000000000000000129التيممدىالرحصةلرولسببباب

0،000000000000000000000000000000000138التيممكيفيةدىالرواياتكرفىباب

00،00000000،00000000000000000000000000000000151الطيببالصعيدالتيممباب

0000000000000000000000000000000000154الطيبالصعيدأدعلىالدليلباب

00000000000000000000000000000000000000000156الترابمناليدي!لمصب.

00000000000000000000000000000000000000000157تراباولاماءيجدلممنباب

0000000000000000000000000000000000000000161باليمنىالبدايةاستحبابباب

0000000000000162............-....................التيمميكفيهالجنبباب
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000000000000000000000000000000000000164والنفساءالحائصدىروىماباب

166....-........،.............................الماءعنيعربالوجلباب

000000000،0000000000000000000000000169المحدثووصعالجنبغسللاب

000000000000000000000000000175بالتيممافتتحهاصلاةخلالالماءرؤيةباب

000000000000000000000000000000000000000000000000177دريصةلكلالتيممباب

00000000000000000000000000000000000179الصلاةوقتدحولبعدالتيممباب

0000000000000000000000000000000000000000000000185طلبهبعدالماءإعوارباب

0000000000000000000000000000000004000182التيمملمحيهيجورالذىالسفرباب

00000000000000000000000،0000000184يتيمموالمجدوروالقري!الجري!باب

000000000000000000000000000000000000000000186معناهدىومنالمحمومباب

00000000000000000000000187العلةأوالموتخا!إداالسفردىالتيممباب

0000000000000000000000000000000000190جسدهبعص!ىكالىإداالجرحباب

00000000000000000000000000000،0000193والجبائرالعصائبعلىالمسحباب

0000،0000000000000000000000000000198للمكتوبةيتوضاالمقيمالصحيحباب

000000000000000000000000000000000000012الوقتأولدىيتيممالمسادرباب

00000000000000000000000000000000000000000000254بالتيممالصلاةتعجيلباب

00000254.-................،.....،.الوقتاحروبينبينهماتلوممنباب
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الموضوعاتفهرس

00000000205الماءطلبلمحىروىماباب

000000000000000000000000000000257لغسلهماءيجدالمحدثأوالجنبباب

000000000000000000000،000000000000000000000258المتوصئينيؤمالمتيممباب

0000000000000000000000000000000000000000000000258دلككرهمنكراهيةباب

0000000000000000000000000000000000000000000000012الماءيمسدماأبوابجماع

000000000000000،0000000000000000000000215نجاسة!يهتقعالدائمالماءباب

0000000000000000000000000000000000000000000213المستعملالماءطهارةباب

000000000000000000215جديداماءمطعصولكليأحدألهعلىالدليلباب

00000000000000000000000000000000224لجسالكلبسؤرأدعلىالدليلباب

0000000000000000000000000225مراتسبعالكلبولوعمنالإناءغسلباب

000000000000000000000000000000000227غسلاتهإحدىلىالترابإدخالباب

0000000000000000000000000000000231بدلهبسائرالكلبمسهمانجاسةباب

000000،00000000000234الكلبمنحالااسوأالخنزيرأدعلىالدليلباب

00000000000000000000000000000235النجاساتسائرمنالغسلدىالسنةباب

00000000000000000000000000000000000000000236عليهايأتىواحدةغسلهاباب

00000000000000000000000000000000000000000000247الحيواناتسائرسؤرباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000250الكلببهايتمرقالتىالأخباردكرباب

00000000000000000000254لحمهيؤكلماسؤردىوردالذىالخبردكرباب

باب

0000000000000000000000000000000258الجرادأوالماءدىيموتالحوتباب

0000000000000000000000000000000000000000000000261الإنسالىعرقطهارةباب

0000000000000000000000000000000000000000000262ومخاطهالإنسالىبصاقباب

000000000،0000000000000000000000000000263ولعابهاالدوابعرقطهارةباب

0000000000000000000000000266ينجسلاوالذىينجسالذىالماءأبوابجماع

000000000000000000000000000000000000،0000000000266ينجسالقليلالماءباب

000000000000000000000000000،00000000000000000268يحجسلاالكثيرالماءباب

0000275..!........................................الكثيرالماءنجاسةباب

0000000000277ينجسلاالذىوالكثيرينجسالذىالقليلبينالفرقباب

0000000000000000000000000000000000000000000،0000000292بضاعةبئرصعةباب

000292
...........................................،.رمرملرخ!ىجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000297يشنالماءطهارةباب

00000000000000000000.0000000000000000000299الخفينعلىالمسحابوابجماع
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الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000000000000299الخفينعلىالمسحدىالرحص!باب

0000000000313جميعاوالحضرالسفردىالخفينعلى!زالنبىمسحباب

000000000000000000000000000000000316الخفينعلىالمسحدىالتوقيتباب

000000000000000000000000،00000000000000000322التوقيتتركدىوردماباب

0000000000000000000332الطهارةعلىالخفينلبسلمنالمسحرحص!باب

000000000000000000000000000338جم!ي!!اللهرسولعليهمسحالذىالخفباب

0000000000000000000000543والنعلينالجوربينعلىالمسحدىوردماباب

00000000000000،00000000000000000000345النعلينعلىالمسحدىوردماباب

000000000000000000000000000000000000000000000355الموقينعلىالمسحباب

00000000000000000،0000000000000000000351الرجلينوغسلالخفينخلعباب

00000000000000000000000000000000352عليهمامسحبعدماحميهخلعمنباب

0000000000000000000000000000000000000000355الخفينعلىالمسحكيفباب

00000000000000000000000000000357الخفينظاهرعلىبالمسحالاقتصارباب

00000000000000000000000000000362الرجلوغسلالخفلرعجوارباب

000000000000000000000000000000000000364والأعيادللجمعةالغسلأبوابجماع

00000000000000000000000366اختيارسنةللجمعةالغسلأدعلىالدليلباب
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الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000000000000373إليهاالرواحعندللجمعةالغسلباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000374لهاالغسلجوارباب

0000000000000000000000000000000000000375الجمعةأرادمن.علىالغسلباب

00000000000000000000000000000000376جميعاوالجمعةللجنابةالاغتسالباب

0000000000000000000000377الجمعةغسلعنالجنابةبغسليكتفىهلباب

0000000000000000000000000379......-.................للأعيادالاغتسالباب

000000000000000000000000000000000000000000380الميتغسلمنالغسلباب

00000000000000000000000000403الحيضكتاب

0000000000000000000000000000000000000453تصومولاتصلىلاالحائصباب

00000000000000000000000404الصلاةتقصىولاالصومتقصىالحائضباب

0000000000000000000000000000000000000000455بالبيتتطو!لاالحائصباب

000000000000000000000000000000000000000406المسجدتدخللاالحائصباب

0000000000000000000000000000000000000456المصحفتمسلاالحائضباب

00000000000000000000000000000408وتغتسلتطهرحتىتوطألاالحائصباب

00000000000000000000000000000000514الإرارلوقفيماالحائصمباشرةباب

0000000000000000000000417الجماعدودماالحائصمنيصيبالرجلباب

0000000000000000000000000422حائضاامرأتهأتىمنكفارةلىروىماباب
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الموضوعاتفهرس

4320000000000000000000000000000000فيهاحاضتالمرأةوجدتالتىن!لاباب

00،0000000000000000000000000000000000441مميزةكالتإداالمستحاصةباب

0000000000000000000000000000000000000000447المميزةالمستحاصةغسلباب

000000000000000449استحاضتهاحاللمحىواعتكافهاالمستحاصةصلاةباب

00000000000000000000000000000000000000455الدمينبينتميرلاالمعتادةباب

00000000000000000000000467حيصالحيضأياملمحىوالكدرةالصفرة:باب

0000000000000000000000000000000475الطهربعدتراهماوالكدرةالصفرةباب

00000000000000000472العادةأيامعيرلمحىرثيتإداالصفرةدىروىماباب

00000000000000000000000000000000000000473الدمينبينتميرلاالمبتدئةباب

0000000000000000000000000000000000476يوماوتطهريوماتحيصالمرأةباب

483..ء.....................وتغتسلالدمأثرعنهاتغسلالمستحاصةباب

........المستحاصةغسالا! 0000000000493"........................ص..

000000000000000000000000000000000000511البولأوبالمذىيبتلىالرجلباب
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كلأجم!بخ-
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