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الصلاةفرضأصلبابالصلاةكتاب

لممل!،11

الصلاة/حتاب

الصلاةفرضأصلىباب

ألصحلوةولقيمواحنفاءالدينلهنحلصينافهلئغبدو(إلاأعسوأ)وما:ثناؤهعزللهاقال

.الصلاةفرضذكرفيهآيعددمع.(ه:البينةأ!أتقيمهدينلكوذالزكؤحويؤتوأ

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ696

)ح(موسىبناللهعبيدحدثنا،مهرانبنأحمدحدثناالصفار،اللهعبد

أبوأخبرنا،بالكوفةالمحاربئجناحبننذيربنجناحمحمدأبووأخبرنا

أخبرنا،غرزةأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفر

بنعكرمةسمعت:قال،سفيانأبىبنحنظلةأخبرنا،موسىبناللهعبيد

الرحمن،عبدأبايا:فقالعمرابنإلىرجلجاء:قالطاوشايحدثخالد

خصيىبمعلىالإسلام"بنى:لمجوللمجقهاللهرسولسمعتإنى:فقالتغزو؟ألا

رمفحان")1(.وصوم،والحبئ،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهإلاإلهلاأنشهادة

ابنعنمسلمورواه،موسىبناللهعبيدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(2)حنظل!عنظأ175/11أبيهعننميبر

القاسمأبووحذثنا،قراءةإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ697

أحمدوأخرجه.(31)الأوقاتفضائلوفى،(02)الشعبوفى،(255)الصغرىفىالمصنف(1)

حبانوابن،(308)خزيمةوابن،(5016)والشائى،(2609)عقبوالترمذى،(6301)

به.خظلةطريقمن(158،1446)

.(16/22)ومسلم،(8)البخارى(2)
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الصلاةفرضأولبابالصلاةكتاب

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا:قالاإملاء)1(،ال!زاجمحمدبنالرحمنعبد

بنهشامحدثنا،مئالدارسعيدبنعثمانحدثنا،ائفئالطرعبدوسبنمحمد

بنالملكعبدعن،حديربنعمرانحدثنا،معاويةبنمروانحدثناعضار،

لمجصالفهرسولعن،عفانبنعثمانعن،أبالببنحمرانعن،ال!دوسىعبيد

.الجئةده)2(دخل،مكتوبئأو،واجبئحقالصلاةأنعلم"من:قال

الصلاةفرضأولباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ698

حدثنا،العبدئبشبربنمحمدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

الههشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةحدثنا،عروبةأبىبنسعيد

قالت:.لمجصالفهرسولقيامعنأنبئينى،منينالمؤأئميا:فقالعائشةعلىدخل

تعالىالفهفإن:فقالت:قالبلى.:قلت:قالالمرفل!؟)يأيها:تقرأألست

حتىحولاوأصحابهلمجصالفهرسولفقام،ال!ورةهذهأؤلفىالقيامافترض

ثمال!ماء،فىشهزاعشراثنئخاتمتهاالفهوأمسك،أقدامهمانتفخت

بعدتطؤعاالفيلقيامفصار،السورةهذهاخرفىالتخفيفتعالىالفهأنزل

(3)ص

بنمحمدعنشيبةابىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.فريضة

عبدقال،السراجاليسابورىالقرشىالقاسمأبومحمدبنالفهعبدبنمحمدبنالرحمنعبد(1)

.(!418)سنةتوفى،عصرهفىالمحدثينوجه،الأصيلالنبيلالقدر،الجليلالثقةالفقيه:الغافر

.116/5للسبكىالافعيةوطبقات،(995)السياقمنالمنتخبينظر

به.حديربنعمرانطريقمن(423)المسندزواندفىأحمدبناللهوعبد،(49)حميدبنعبدأخرجه(2)

.مجهولالملكعبد:1/346الذهىوقال

-،بهثربنمحمدطريقمن،(1344)داودأبووأخرجه.(1)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)



الصلاةفرضأولبابالصلاةكتا!

.(1)طويلحديثفىبشر

وزاد،الروايةدونهذامعنىإلىتعالىاللهرحمهالشافعىأشاروقد

الضحلؤة)أفو:تعالىاللهبقول""المزملفىوصفتمانسخ:ويقال:فقال

)وقرءان:العتمة.الل!وغسق)إكزوالهاالشمسودلوكألشمس!!.لدلوك

النلومن!ممثهورا%؟الفخرقرءان)إنالضبحالفجروقرآن.ألفجر!

فريضة،لانافلةالليلصلاةأنفأعلمه.(78،79ا!سراء:أو!كلنافهبهءفتهخذ

.نهار)2(أوليلمنذكرفيماالفرائضوأن

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-أ699

نافع،عن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

.ميلها)3(الشمسدلوك:يقولكانعمربناللهعبدأن

:قالأنهالحصينبنداودعن،مالكحدثنا:قالوبإسناده-أ070

الفىء،فاءإذاالشمسدلوك:يقولكانعباسبناللهعبدأنمخبرأخبرنه!

.(4)وظلمتهالليلاجتماعالليلوغسق

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ170/

به.سعيدطريقمن(1271)خزيمهوابن،(0160)والنسالى،(24269)واحمد-

.(.../746)مسلم(1)

.68/1الافعى(2)

.(936)الأوسطفىالمنذرابنطريقهومن،1/11مالك(3)

.(6326)شيبةابىابنيقهطومن،1/11مالك(4)
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الصلاةفرضأولبابالصلاةكتاب

أخبرنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

)لدلوك:تعالىقولهفىقتادةعنسعيد،أخبرناعطاء،بنالوفابعبد

غسق)إك.الظهرلصلاةال!ماءبطنعنالشمسزالتإذا:قالالشتس!.

.(1)المغربصلاةالفيلبدء:قالالل!.

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانبنمحمدبنعلئأخبرنا-ا702

بنمحمد.وأخبرناالذيرعاقوكالهيثمبنالكريمعبدحدثناالضفار،محمد

علئأخبرنا،المزنئالفهعبدبنأحمدمحمدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبد

الزهرى،عن،شعيبأخبرك!،اليمانأبوحدثنا:قالا،عيسىبنمحمدابن

هريرةأباأن،الرحمنعبدبن،و11/176سلمةوأبوالمسئببنسعيدأخبرك!

وحدهأحدكمصلاةالجميعصلاة)تفضل:يقولز!مجالفهرسولسمعت:قال

ثمالفجر".صلاةفىالئهاروملائكةالفيلملائكةوتجتمعجزءا،وعشرينبخمسة

%؟الفخرقزانإنالفجران)وقره:شئتمإناقرءوا:هريرةأبويقول

عنمسلمورواه،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)!امشهور

.(3)اليمانأبىعنإسحاقابنبكرأبى

منصوربنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-ا703

به.سعيدطريقمن27/15،31،32تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

الإمامخلفالقراءةفىالبخار!وأخرجهبه.الحاكمعن(2)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

به.اليمانأبىعن(249)

.(649/246)ومسلم،(648)البخار!(3)



الصلاةفرضأولبابالصلاةكتاب

الكلابئ،واقدبنزرارةبنعمروحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

أبىبنقيسحدثناخالد،أبىبنإسماعيلحدثنا،الفزارىمروانأخبرنا

عندخلوساكنا:يقولوهواللهعبدبنجريرسمعت:قالحازم

كماربكمسترون"إنكم:!مالابىرليلةالقمرإلىنظرإذءشي!اللهرسول

قال."صلاةعلىتغلبواألااستطعتمفإن،رؤيتهفىتف!امون)1(لاالقمر،هذاترون

ر!ايعنىغروبها".وقبلالشمسطلوع."قبلتفوتنكملا:يقول:إسماعيل

وقبلالشمسطلوعقبلرئكبحمد2"فسئحجرير:قرأثموالفجر.

(3)و
عنمسلمورواه،الحميدىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.عروبها"

فىالقراءةأدرجالحميدىأنإلا،(4)مروانعنكلاهما،حرببنزهير

فىالقراءةمعاويةبنمروانغيرالثقاتمنجماعةأدرجوقد،الحديث

أعلم.والله،()الحديث

(1

(2

(3

وقتوتزدحمونبعضإلىبعضكمينضملا:معناهفالتشديد؟والتخفيفبالتشديديروى:فونتضا(

دونبعضكمفيراهرؤيتهفىضيمينالكملا:التخفيفومعنىوفتحها.التاءضمويجوز،إليهالنظر

.2/59الانوارومثارق،4/329السننمعالموينظر.ا3/10النهاية.الظلموالضيمبعض.

القائمونوأثبتها،البخارىنسخفىهكذ!اللفظةأنالبخارىصحيححاشيةوفى،النسخفىهكذا(

فىوهى،""فسبحالنسخفىكذلك(2211)فىوستأتى.للتلاوةموافقة""وسبحتصحيحهعلى

.قالثم:هناكالراوىلقول،هىكماوأثبتوها"!فسبح(573)البخارى

به.الفزارىمروانطريقمن(8)141-2/094التوحيدفىخزيمةابنأخرجه(

.(633/112)ومسلم،(455)البخارى(

.(2211)فىسيأتى(



الصلاةفرضأولبابالصلاةكتاب

إسحادتى،ابنبكرأبوالشيخحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ407

بنالرحمنعبدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدأخبرنا

بننافعجاء:قالرزينأبىعن،عاصمعن،سفيانحدثنا:قال،مهدى

نعم.:فقال؟القرآنفىالخمسالصلوات:فقالعباسابنإلىالأزردتى

!هو.تصبحون)وصين،المغربصلاة:قالتضسوت!هوصينالله)فسبحن:فقرأ

،17:الرومأالظهرصلاة!هوتظهرون)وجين،العصرصلاة)وعشتا!الفجرصلاة

.(58افور:فئملأ)1(أعؤرتثنثاتعشاحصحلؤةبغد)ومن:وقرأ.(18

قالا:،عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ557

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

تعالى:قولهفىالحسنعنعبيد،بنعمروأخبرناعطاء،بنالوفابعبد

!هوتص!بحون)وصين،والعشاءالمغربصلاة:قالتخسوت!هوصينالله)فسبحن

)وصين.العصر:قالوعشثا!وألازض!السنؤتفىانحضد)وله،الغداةصلاة

الطهر.:قال!تظهرون

.(2)مثلهقتادةعنسعيدعنالوهابعبدوأخبرنا:قال-أ706

قولهفىالحسنعن،عمروأخبرنا،الوهابعبدوأخبرنا:قال-أ077

الآخروالطرفالفجر،صلاة:قالالنهار!.طرفىأ!لؤة)وأقر:تعالى

الذهى.ووافقه،وصححه2/410،411الحاكم(1)

به.سجدطريىمن18/475تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)



الخمسفرائضبابالصلاةكتاب

.والعشاء)1(المغرب0(114مهـأهود:الئلمن)وزلفا،والعصرالظهر

قولهفىقتادةعنسعيا،أخبرنا،الوهابعبدوأخبرنا:قال-أ758

العصر،وصلاةالصبحصلاة:قال.النهار!طرفىالصلؤة)وأصقر:تعالى

.والعشاء)2(المغرب:قالمهـ.الئلصمن)وزلفا

قتادةعن،سعياأخبرنا(ظ176/11،الوهابعبدوأخبرنا:قال-أ975

.بالحشى)3(وركعتينبالغداةركعتينالصلاةبدءكان:قال

الخمسفرائضباب/

العباسأبوأخبرنا،الحافظمحمدبنياللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ571

الوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىبكرأبوأخبرنا،يعقوببنمحمد

عن،قتادةعن،عروبةأبىابنيعنىسعياأخبرنا،الخفافعطاءابنيعنى

المعراجقصةفذكر،!ح!النبىعن،صعصعةبنمالكعن،مالكبنأنس

صلاةبخمسينأمرت:!الأو-يويمكلصلاةخمسونعلئ"وفرضت:قالوفيها

؟أمرتبملى:فقالموسىعلىأتيتحتىفجئتسعيد-منالشك-يويمكل

بنىوعالجتقبلكالناسبلوتقدإنى:قال.يومكلصلاةبخمسينأمرت:فقلت

التخفيففسفهربكإلىفارجع،ذلكيطيقونلاأمتكوإن،المعالجةأشدإسرائيل

عنطرقمن12/406،506،906،061تفسيرهفىجريروابن،(1771)الرزاقعبدأخرجه(1)

.بنحوهالحسن

به.سعيدطريقمن12/605،610تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

مطولا.بهسعيدطريقمن238/3،239تفسيرهفىجريرابنأخرجه(3)

-11-
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الخمسفرائضبابالصلاةكتاب

موسى،وبينربىبينأختلفزلتفماصلوابئ،خمسعنىفحطفرجعت.لأمتك

أتيتفلمايوبم،كلصلواتبخمسرجعتحئىمقالتهمثللىقالعليهأتيتكلما

قدإنى:قال.يوبمكلصلواتبخمسأمرت:قلت؟أمرتبم:لىقالموسىعلى

ذلك،يطيقونلاأمتكوإن،المعالجةأشدإسرائيلبنىوعالجتقبلكالناسبلوت

استحييتحتىربىإلىرجعتلقد:قلت.لأمتكالتخفيففسلهربكإلىفارجع

سعيد-منالثئك0(1)منادىنادانى:أو-"فنوديت:قالوأسفم".أرضىولكن

أمثالها")2(.عشرحسنةبكلوجعلتعبادى،عنوخففتفريضتى،تي!فمأقدأن

.(3)عروبةأبىبنسعيدحديثمن""الصحيحينفىمخزج

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوواخبرنا-ا711

،ادئالمرسليمانبنالزبيعحدثنا،كتابهأصلمنموئالأيوسفبنيعقوب

بنشريكحدثنا،بلالبنسليمانحدثنا،القرشئوهببنالفهعبدحدثنا

أسرىليلةعنيحذثنامالكبنانسسمعت:قالنمبرأبىبنالفهعبد

شاءماإليهفأوحى:وفيهالحديثفذكر.الكعبةمسجدمنجمحداللهبرسول

موسىبلغحتىهبطثم،وليلةيومكلأفتهعلىصلاةخمسينأوحىفيما

خمسينإلئ"عهد:قالرئك؟إليكعهدمامحمد،يا:فقالفاحتبسه

فليخفففارجعتستطيعلاأفتكفإن:قال."وليلةيويمكلأفتىعلىملاة

فأشار،ذلكفىيستشيرهكأنهال!لامعليهجبريلإلىفالتفت.وعنهمعنك

"منادإ.:م،سفى(1)

.(1272)فىتخريجهتقدم(2)

.(164/264)ومسلم،(3207)البخارى(3)

-12-



الخمسفرائضبابالصلاةكتاب

فإنعنا،خففربئ"يا:فقالجبريلبهفعلا.شئتإننعم:أنإليه،و177/11

فاحتبسه،موسىإلىرجعثم،صلواتعشرعنهفوضع.((اذهتستطيعلاأمتى

عنداحتبسهثم،صلواتخمسإلىصارحتىربهإلىموسىيردةيزل!ولم

)اهذهمنأدنىعلىإسرائيلبنىراودتواللهقد،محمديا:فقال!الخامسة

وأبصاراوقلوباأجساداأضعفوأفتك،وتركوهفضئعوه(االخمس

فلا،عليهليشيرجبريلإلىفالتفترئك.عنكفليخفففارجعوأسماعا،

ضعافأفتىإنرب،"يا:فقالادىامسطعندفرفعه،جبريلذلكيكره

القول!يبدل!لاإنى:فقال!عنا".فخففوأبصارهموأسماعهموقلوبهمأجسادهم

أمثالها،عشرحسنةبكلولك،الكتابأمفىعليكمكتبتكماهى،لدئ

أخرجه.(2)الحديثوذكر.عليكخمسوهى،الكتابأمفىخمسونهى

1/361عنمسلم/وأخرجهبلال!،بنسليمانحديثمن""الصحيحفىالبخارى

.(3)بهوابنعنالأيلىهارون

أصلمنالأصفهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ712

الزعفرانى،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا،كتابه

عن،مالكحدثنا:قالاالشافعئإدريسبنومحمدنافعبناللهعبدحدثنا

."هذا":دفى(\-1)

بنمحمدعن(712)الإيمانفىمندهابنوأخرجه.(414،930)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

،(عباسابنمسند-719)الآلارتهذيبوفى،042-14/164تفسيرهفىجريروابن.بهيعقوب

به.الربغعن(357)عوانةوأبو،(315)التوحيدفىخزيمةوابن

أوله.علىمقتصزاالبخارىوعند،(162/262)ومسلم،(3570)البخارى(3)
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الخمسفرائضبابالصلاةكتاب

جاء:يقولالفهعبيدبنطلحةسمعائه،أبيهعن،مالكبنسهيلأبىعمه

نفقهولاصوتهدوىنسمع،الزأسثائرنجدأهلمنجموالقهرسولإلىرجل

فقال،الاسلامعنيسألهوفإذالمج!الفهرسولمندناحتى،يقولما

غيرهن؟علئ!ل:!ال.((والليلةالومفىصلوالت"خمس:لمجفاللهرسول

صل:قالرمفان".شهر"وصيام:جم!القهرسولقال."تطوعأنإلا"لا،:قال

،ةا!رلاع!يههالفهرسولدى!و:!ال."تطوعأنإلا"لا،:قال؟غيرهعلئ

والله:يقولوهوالزجلفأدبر."تطوعأنإلا"لا،:قالغيرها؟علئهل:قال

قال.(1)"قدصإن))أفلح:صونالفهرسولفقال.منهأنقصولاهذاعلىأزيدلا

فىمخرجغيرها؟علئهل:فقالالضدقةوذكر:حديثهفىالشافعئ

.(2)مالكحديثمن""الصحيحين

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ713

الفخرير،عمروأبوحدثنا،القهعبدبنإبراهيممسلمأبوأخبرنا،الصفارعبيد

اللهعبدعن،حتانبنيحيىبنمحمدعن،سعيدبنيحيىعن،حمادحدثنا

:يقولالضامتبنعبادةسمعت:قالكنانةمنرجلعنمحيريز،ابنيعنى

،عبادهعلىوجلعزاللهكمبهنصلوايئ"خمس:يقولجم!القهرسولسمعت

ومالك،فقطالصلاةبذكر1/68والافعى،(025)المعرفةوفى،(256)الصغرىفىالمصنف(1)

.(4508)فىوسيأتى،(1390)أحمدطريقهومن،1/175

.(11/8)ومسلم،(46،2678)البخارى(2)
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الخمسالصلواتركعاتعددبابالصلاةكتاب

ومن،الجنةيدخلهوأنلهيغفرأنعهداللهعندلهكان،يضيعهنلمبهن(1)وافىفمن

غفرلثعاءوإنعذبهلثعاءإنعهد،اللهعندلهفليس،بحقهناستخفافابهنيوافلم

منرجلالإسناد:هذااظ(77/11فىسعيدبنيحيىعنمالكوقال.2"

.المخدجى)3(يدعىكنانةبنى

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-أ471

محمدعن،الهادابنعن،الليثحدثنا،بكيرابنحدثنا،ملحانابنأخبرنا

:يقول!راللهرسولسمعأنه،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،براهيمإابن

منمئقيا)4(تقولونمامراتخمسيومكلمنهيغتسلأحدكمببابنهراأنلو"أرأيتم

الخمسالصلواتمثل"فذلك:قالشيئا.درنهمنيبقىلا:قالوا."؟ظرد

الليث،عنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(الخطايا")بهنيمحوالله

.الهاد)6(ابنعناخروجهمنالبخارىوأخرجه

الخمسالصلواتركعاتمحددباب

،ءالصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ571

أويس،أبىبنإسماعيلحدثنا،الفضلبنالعباسيعنىالأسفاطئحدثنا

"وفى".:م،سفى(11

.(2257)فىوسيأتى.بهيحيىطريقمن(1618)والدارمى،(22693)أحمدأخرجه(2)

.123/1مالك(3)

"يبقى".:م،سفى(4)

فىوسيأتىبه.الليثطريقمن(461)والنسانى،(2868)والترمذى،(8925)أحمدأخرجه(5)

(5035).

.(528)والبخارى،(667/283)مسلم(6)
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1/362

الخمسالصلواتركعاتعددبابالصلاةكتاب

أبىعن،محمدابنبكرأبىعن،سعيدبنيحمىعن،بلالبنسليمانحدثنا

دلوكوذلك.فصلقم:فقال/جم!النبئال!لامعليهجبريلأتى:قالمسعود

مثلهظفهكانحينأتاهثم،أربعاالطهرفصفىفقام،الشمسمالتحينالشمس

قم:فقالالشئمسغربتحينأتاهثمأربغا،العصرفصفىفصل.قم:فقال

فصفىفصل.قم:فقالالشئفقغابحينأتاهثم،ثلاثاالمغربفصفىفصل.

الضبحفصفىفصل.قم:فقالالفجربرقحينأتاهثم،أربعاالآخرةالعشاء

قم:فقالمثلهشىءكلظلصارحينالطهيرة)1(فىالغدمنأتاهثم،ركعتين

قم:فقالمثليهشىء2(كلظل2)صارحينأتاهثم،أربعاالطهرفصلىفصل.

:فقالالشئمسغربتحينمسبالأالوقتأتاهثم،أربعاالعصرفصفى.فصل

قم:فقالوأظلمالشفقغابأنبعدأتاهثم،ثلاثاالمغربفصفى.فصلقم

فصل.قم:فقالالفجرأسفرحينأتاهثمأربعا.الاخرةالعشاءفصفىفصل.

بنمحمدابنبكرأبو.(3)صلاةهذينبينما:قالثمركعتينالصبحفصفى

بلغه.بلاغهووإنما،الأنصارىمسعوبأبىمنيسمعهلمحزمبنعمرو

مرسل:اخرحديثفىذلكروىوقد

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرناه-ا716

الفهعبيدبنمحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ببغداد

بنشيبانحدثنا،المؤذبمحمدبنيونسحدثنا،المنادىابنيعنى

."الظهر":م،سفى(1)

إظله،.:غيرهاوفى.الأصلفىكذا(2-2)

به.الأسفاطىعن(724)263/17الطبرانىوأخرجه.(517)المعرفةفىالمصنف(3)
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الخمسالصلواتركعاتعددبابالصلاةكتاب

بنمالكأن،مالكبنأنسحدثنا:قالقتادةعن،النحوىالرحمنعبد

الصلواتفرضوفيه،بطولهالمعراجحديثفذكرحذثهم.صعصعة

.(1)الخمس

بهنجاءلماا!مجاللهنبئأن،البصرىيعنىالحسنوحدثنا:قتادةقال

فيهم:نودىالسماءبطنعنالشئمسزالتإذاحتىعنهمخلاقومهإلى

لمج!اللهرسولبهمفصلى،فاجتمعوالذلكالقومففزع:قال.جامعةالصلاة

ويقتدى،لمجيه!اللهبنبىالناسيقتدى،علانيةفيهنيقرألاركعاتأربع

عنالشمستصوبتإذاحتى،السلامعليهبجبريل،و178/11!لمج!أالل!نبى

لذلكالقومففزع،جامعةبالضلاةفيهمنودىنقيةبيضاءوهىالسماءبطن

علانية،فيهنيقرألاركعاتأربعالعصرلمجيه!%اللهنبئبهمفصلى،فاجتمعوا

حتى،السلامعليهبجبريللمجفاللهنبئويقتدى،لمجج!اللهبنبىالناسيقتدى

بهمفصلىفاجتمعوا،،جامعةبالصلاةفيهمنودىالشمسغربتإذا

يعنى،(2واحدةفىيقرأولاالركعتين2)فىيقرأركعاتثلاثلمج!اللهنبى

عليهبجبريللمجيه!اللهنبئويقتدى!شيه!اللهبنبى(3)الناسيقتدى،علانية

فصفىفاجتمعوا،جامعةبالضلاةفيهمنودىالشفقغابإذاحتى،ال!لام

الثنتين،فىيقرأولاعلانيةركعتينفىيقرأركعاتأربع!سيه!اللهنبىبهم

بذكرمحمدبنيونسعن(17834)وأحمد،بهاللهعبيدبنمحمدعن(339)عوانةأبوأخرجه(1)

.(1710)فىوتقدم.الصلاةيذكرولم،المعرا!

دا.الواحدةفىيقرأولاالاوليين":م،سفى(2-2)

.د،الاصل:فىليست(3)
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1/363

الخمسالصلواتركعاتعددبابالصلاةكتاب

:قال.السلامعليهبجبريل!صالفهنبئويقتدىلمجمالفهبنبىالناسيقتدى

نودىالفجرطلعإذاحتى.لاأمذلكعلىأيزادونيدرونلاوهمالقومفبات

فيهمايطيلركعتين!اللهنبئبهمفصلىفاجتمعوا.جامعةةال!ئصلا:فيهم

عليهبجبريل!الفهنبئويقتدىجمجحماللهبنبىالناسيقتدى،القراءة

.(1)السلام

بعدبمكةكانذلكأنعلىدليلمعناهفىروىوماالحديثهذاففى

بأعدادهن.حينئذفرضنالخمسالصلواتوأن،المعراج

ذلك:خلافر!لمحنهاعائشةعنثبتوقد

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا717

حدثنازهير،بنفياضحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،الإسماعيلئ

قالت:عائشةعن،عروةعن،الزهرىعنمعمر،أخبرنا،الرزا!تىعبد

المدينةإلىخرجفلما،ركعتينركعتينبمكةلمجؤالنبىعلىالصلاةفرضت

الصحيح""فىالبخارىأخرجه.(2)ركعتينالسفرصلاةوأقزت،أربعافرضت

.معمر)3(عنالرزا!تىعبدوتابعه:قالمعمر.عنزريعبنيزيدعنمسددعن

وسائر،الرهرى/عنراشدبنمعمربهتفردالتقييدوهذاال!ثيخ:قال

فىداودوأبو،4/452،453التمهيدفىالبرعبدوابن،(416)تاريخهفىخيثمةأبىابناخرجه(1)

قتادةطريقمن2/074،084النبوةدلائلفىوالمصنف،1/260والدارقطنى،(12)المراسيل

الحسن.عن

.(5448)فىوسيأتىبه.الرزاقعبدعن(1475)حميدبنعبدأخرجه(2)

.(3935)البخارى(3)
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الصلاةكتاب

.أطلقوهالثقات

الخمسالصلواتركعاتعددباب

السوسئ،يعقوببنيوسفبنمحمدبنإسحادتىأخبرناوقد-أ718

حدثنا،المغيرةأبوحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا

يهاجرأنقبلبمكةلمج!النبىصلاةكانتكيف:الزهرىسئل:قالىاعئالأوز

اللهفرض:قالتعائشةعنالزبير،بنعروةأخبرنى:فقالى؟المدينةإلى

السفرصلاةوأقرتا!حضر،فىأتمهاثم،ركعتينفرضهاماأولىالصلاة

.(1)الأولىالفريضةعلى

ز!نها:عائشةعنمسروقعن(ظ178/11الشعبىعامرعنوروى

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ971

بكارحدثنا،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا:قالا

عنعامر،عنهند،أبىبنداودحدثنا،سيرينبنمحمدبناللهعبدابن

قدمفلما،ركعتينالصلاةفرضتماأولىإن:قالتعائشةعن،مسروق

الغداةوصلاة،وترنهالأالمغربغيرركعتينزادواطمأنالمدينة!واللهنبى

.(2)الأولىصلاتهصلىسافرإذاوكان:قالتقراءتها.تطولى

والشائى.بهعوفبنمحمدعن(1324)عوانةابوواخرجه.2/064النبوةدلائلفىالمصنف(1)

به.الأوزاعىطريقمن(453)

به.هندابىبنداودطريقمن(305،944)خزيمةابنواخرجه.(259)الصغرىفىالمصنف(2)

واه.وهو،السيرينىاللهعبدبنبكارروايةمنهو:1/353الذهبىوقال
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المواقيتأبوابجماعالصلاةكتاب

المواقيتأبوابجماع

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-ا720

اللهعبدحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا،الحافظيعقوببنمحمدالفهعبد

علىأبووحذثنى:قالالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكعن،مسلمةابن

بنيحيىحدثناالضفار،الحسينبنعلئأخبرنا،الحافظعلىابنالحسين

أخرالعزيزعبدبنعمرأن،شهابابنعن،مالكعلىقرات:قاليحيى

الضلاةأخرشعبةبنالمغيرةأنفأخبرهالربيربنعروةعليهفدخل،مايوالصلاة

؟مغيرةياهذاما:فقالالأنصارئمسعودأبوعليهفدخل،بالكوفةوهويوما

ثم،!يرالفهرسولفصفىفصفىنزلال!لامعليهجبريلأنعلمتقدأليس

فصفىصفىثمجم!ير،الفهرسولفصفىصفىثمجم!ير،الفهرسولفصفىصفى

عمرفقال.مرتأبهذا:قالثم،ري!مجالفهرسولفصفىصلىثم،ري!مجالفهرسول

وقتري!مجالفهلرسولأقامهوجبريلإنأو!عروةياتحذثماانظر:لعروة

قال.أبيهعنيحذثمسعودأبىبنبشيركانكذلك:عروةفقال؟الصلاة

العصريصفىكان!يرالفهرسولأن!يرالنبىزوجعائشةحذثتنىولقد:عروة

اللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)رهظتأنقبلحجرتهافىوالشئمس

.(2)يحمىبنيحيىعنمسلمورواه،مسلمةابن

من(074)داودوأبو،(0451)حبانابنوأخرجه.(22353)أحمدطريقهومن،1/3،4مالك(1)

.(2107،2108)فىوسيأتى.آخرهبذكرداودأبىوعند،بهالقعنبىمسلمةبناللهعبدطريق

.(061/167،161/168)ومسلم،(152)البخارى(2)



المواقيتأبوابجماعالصلاةكتاب

أخبرنا،إملاءالأصبهاض!يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-أ721

محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

عندقالالربيربنعروةأن،الرهرئعن،عيينةبنسفيانحدثناالرعفراض!،

فصليتفأمماالسلامعليهجبريل"نزل:كي!اللهرسولقال:العزيزعبدبنعمر

خمسعذ.حتىمعه"فصليتفأمنانزلثممعه،فصفيتفأفنانزلثممعه،

.عروةياتقولماوانظرالفهاتقالعزيز:عبدبنعمرفقال.صلوات

:قال!ماللهرسولأنأبيهعنمسعودأبىبنبشيرأخبرك!:عروةفقال

خمسعذحتى.((هعمفصفيتفأمنانزلثم،معهفصفيتفأمناجبريل(و11/179"نزل

.(1)صلوات

أبىبنوشعيبمعمرنحو،الزهرىأصحابمنالجمهوررواهوكذلك

ولمفيهصفىالذىالوقتيذكروالم،2وغيرهمسعدبنوالفيثحمنئ

.يف!روه

أبوبهأخبرمازادأنهإلا،الرهرىعنالليثئزيدبنأسامةرواهوكذلك

ذلك:بعديصنعرآهعمامسعود

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرناه-أ722

أسامة،أخبرخ!،وهببناللهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

فصليت.فامنى:وفيه،بهسفيانعن(451)الحميدىاخرجه(1)

والنسالى،(061/166)ومسلم،(1322)والبخارى.بهمعمرطريقمن(17089)احمدأخرجه(2)

شعيب.طريقمن(0521)فىوسيأتىبه.الليثطريقمن،(668)ماجهوابن،(493)
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المواقيتأبوابجماعالصلاةكتاب

العصرفأخرالمنبرعلىقاعداكانالعزيزعبدبنعمرأنأخبرهشهابابنأن/1/364

!رمحمداأخبرال!لامعليهجبريلإنأماالربير:بنعروةلهفقالشيئا،

أبىبنبشيرسمعت:عروةفقال.تقولمااعلم:عمرلهفقال.الصخلاةبوقت

"نزل:يقول!عالفهرسولسمعت:قالأبيهعنيحذثالأنصارئمسعود

صليتثممعه،صليتثممعه،فصليتالفحلاة،بوقتفأخبرنىالسلامعليهجبريل

ورأيت،صلواتخمسبأصابعهيحسب.((هعمصليتثممعه،صليتثممعه،

يشتدحينأخرهاوربما،الشئمستزولحينالطهريصفىلمج!الفهرسول

الضفرة،تدخلهاأنقبلبيضاءمرتفعةوالشئمسالعصريصلىورأيته،الحز

ويصلى،الشمسغروبقبلالحليفةذافيأع!الصخلاةمنالزجل!رف

أخرهاوربما،الأفقيسوذحينالعشاءويصفى،الشئمستسقطحينالمغرب

فأسفرأخرىمزةصفىثم،(1)سلغبالصبحوصفى،الناسيجتمعحتى

.يسفر)3(أنإلىيعدلم،ماتحتىبغلسذلكبعدصلاتهكانتثم،(2)اهب

بنبكرأبىحديثفىلمجربالنبىال!لامعليهجبريلصلاةكيفيةوتفسير

:وغيرهعباسابنروايةفىوهو،(4حزم

.377/3النهاية.الصباحبضوءاخلطتإذاالليلاخرظلمة:الغلس(1)

الأنوارمشارقينظرالفجر.ضوءوسطوعوقتهاتبينبعدأى،الإسفاروقتصلاها:بالصلاةأسفر(2)

226/2.

طريقمن(394)داودوابو.بهالربغعن(352)خزيمةابنواخرجه.(151)المعرفةفىالمصنف(3)

به.وهبابن

.(1730)فىوسيأتى،(1715)فىتقدم(4)
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المواقيتأبوابجماعالصلاةكتاب

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-أ723

حدثنا،مريمأبىبنمحمدبناللهعبدحدثنا،المصرئمحمدبنعلىأخبرنا

بنحكيمعن،الحارثبنالرحمنعبدعن،الثورىسفيانحدثنا،الفريابئ

قال:قالعباسابنعن،مطعمبنجبيربننافععنعباد،بنحكيم

حينالظهربىفصلى،البيتعندمرتينالسلامعليهجبريل))أمنى:كي!اللهرسول

شىءكلظلكانحينالعصربىصلىثم،(1)الشراكبقدرفكانتالشمسمالت

الشفق،غابحينالعشاءبىصلىثم،الصائمأفطرحينالمغرببىصلىثم،مثله

الغدمنالظهربىصلىثم،الصائمعلىوالشرابالطعامحرمحينالفجربىصلىثم

مثليه،شىءكلظلكانحينالعصربىصلىثم،ظله(2)ردقشىءكلظلكانحين

ثم،الأولالليللثلثالعشاءبىصلىثم،الصائمأفطرحينالمغرببىصلىثم

قبلك،منالأنبياءوقتهذامحمد،يا:فقالإلئوالتفتفأسفر،الفجربىصلى

.(3)"الوقتينهذينبينفيماوالوقت

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-أ472

آلزبيرئ،حمربنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

ابنوهو-الرحمنعبدعن،الدراوردىمحمدبنالعزيزعبدحدثناظأ11/179

زوالولكن،التحديدمعنىعلىلي!ههناوقدره،وجوههاعلىتكونالتىالنعلسيوراحد:الشراك(1)

.2/238للعينىداودأبىشرحالقدر.هذابمكةوكان،الظلمنيرىمابأقلإلايبينلاالشمس

.""مثل:مفى(2)

وأخرجه،بهسفيانطريقمن(325)خزيمةوابن،(393)دأودوأبو،(3081)أحمدأخرجه(3)

صحيح.حسن:وقال.بهالحارثبنالرحمنعبدطريقمن(149)الترمذى
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الظهروقتأولبابالصلاةكتاب

فذكره.حكيمعنالمخزومئ-ربيعةأبىبنعئاشبنالفهعبدبنالحارث

ير(1)
اللهوعبدالأنصارئ)3(مسعودوأبىالفه)2(عبدبنجابرعنورؤينا.005

صء(5)ء(4)
عليهجبريلمامةإقضةفىالخدرئ)6(سعيدوابىهريرةوابىعمروبن

بنوبريدةالأشعرئ)8(موسىأبىعنوثبت.(7)بمكةلمجيمالنبئال!لام

مواقيتفىجميوالنبىعن(10)العاصبنعمروبنالفهوعبد(9)الحصيب

تعالى.اللهشاءإنروايتهاعلىنأمح!ونحن،القضةهذهغيرفىالصلاة

الظهروقتأولباب

الصلؤه)أقو:ثناوهجلالفهقال

.زوالها)11(الشمسدلوك:الشافعى

قال.،78ا!سراء:أاكصتس!لدلوك

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10

(11

سفاء-ا45)مسندهفىوالشافعىبه.الزبيرىحمزةبنإبراهيمطريقمن1/193الحاكمأخرجه

به.الدراوردىطريقمن258/1والدارقطنى-(512)المعرفةفىالمصنفطريقهومنالعى(،

.(1742،1743)فىسيأتى

.(1730)فىوسياتى،(1715)فىتقدم

.1/355للذهبىوالمهذب،398/1السننمعرفةوينظرإعمر،.:م،سفى

.(1745،1746)فىسيأتى

.(12491)أحمدأخرجه

.د:فىلي!

.(1736،1754،1772)فىسيأتى

.(1755،1773)فىسيأتى

.(1727،1728،1735،1738،1756،1757،1775،1792)فى(سيأتى

.1/56،59القرآنوأحكام،68/1الأمفىالشافعى(
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الظهروقتأولبابالصلاةكتاب

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانبنمحمدبنعلئأخبرنا-ا725

عننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثناالصفار،محمدابن

نصفبعدميلهاالشمسدلوك:قالعمرابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيد

.النهار)1(

منصوربوأأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمروأخبرنا-ا726

منصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،الضبئالفضلبنالعئاس

:قالعباسابنعن،الشئعبىعن،مغيرةعنوخالذ،عوانةأبوحدثنا

.زوالها)3(دلوكها)2(

،،(4)
أصلمنالفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدطاهرأبوأخبرنا-ا727

365/1بنأحمدحدثنا/،القطانالحسنبنالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،كتابه

.،طهمانبنإبراهيمحدثنا،رزينبنالفهعبدبنعمرحدثنا،ال!لمئيوسف

بنالفهعبدعن،أئوب(أبى)عن،قتادةعن،الحخاجبنالحجاجعن

لىماالفجرعلاة"وقت:فقالالضلاةوقتعن!ستالفهرسولسئل:عمرو

لمماالشماءبطنعنالشمسزالتإذاالظهرصلاةووقت،الأؤلالشمسقرنيطلع

به.عمربناللهعبيدطريقمن(6327)شيبةأبىوابن،4/371الحديثغريبنىعبيدأبوأخرجه(1)

.(1699)فىوتقدم

الشص!."دلوك:م،س،دفى(2)،

،15/25تفسيرهفىجريروابنبه.عوانةأبىطريقمن(937)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(3)

به.مغيرةطريقمن(1371)الأوسطالمعجمفىوالطرانى

.بن!"الحسن:سفىبعده(4)

.د:منسقط(5)
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الظهروقتأولبابالصلاةكتاب

ووقت،الاولقرنهاويسقطالشمستصفزلمماالعصرصلاةووقتالعصر،يحضر

نصفالىالعشاءصلاةووقت،الشفقيسقطلمماالشمسغابتاذاالمغربصلاة

يوسفبنأحمدعن"الصحيح"فىالحخاجبنمسلمرواه.(1)"الليل

.(2)السلمى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-أ728

الحوضئ،عمرأبوحدثنا،غالببنمحمديعنىتمتامحدثناالضفار،عبيد

بناللهعبدعن،العتكىأئوبأبىعن،قتادةحدثنا،يحيىبنهقامحدثنا

الشمسزالتاذاالطهرصلاة"وقت:لمجفالقهرسولقال:قالالعاصبنعمرو

.بمعناها!ىريثداقىى!و.(3)"رصعلايحضرلمماكطولىالزجلظلوكمان

.هقام)4(عنالضمدعبدعنالذورقىعنمسلمأخرجه

بنعلىبنمحمدجعفربوأأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ972

عثمانحدثنا،غرررآلغفارئأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،الشيبانئدحيم

بكرأبوأخبرنا،الزوذبارئمحمدبنأو،11/80الحسينعلىأبووأخبرنا)ح(

بنعبيدةحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،أبوحدثنا،بكربنمحمد

عن،مدركبنكثيرعن،طارقبنسعدالأشجعىمالكأبىعنحميد،

أحمدعن(2601،9701)عوانةأبووأخرجه.(027)الصغرىوفى،(053)المعرفةفىالمصنف(1)

به.طهمانبنإبراهمطريقمن(1368)مستخرجهفىنعيموأبوبه.يوسفابن

.(612/174)مسلم(2)

فىوسيأتىبه.همامطربقمن(6966)وأحمدبه.الحوضىطريقمن(0251)عوانةأبوأخرجه(3)

(5173).

.(216/173)مسلم(4)
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العصروقتوأولالظهروقتآخربابالصلاةكتاب

فىلمجتاللهرسولصلاةقدركان:قالمسعودبناللهعبدأنالأسود،

سبعةإلىأقدامخمسةالشتاءوفى،أقدامخمسةإلىأقدامثلاثةالصيف

.داودأبىحديثلفظ.(1)أقدام

بهبالمعروفإقليمكلفىفيقدر،والأقاليمالبلدانفىيختلفمرأوهذا

.الزوالأمرمن

العصروقتوأولالظهروقتآخرباب

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ730

إسماعيلبنمحمدحدثنا،إملاءالحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبو

أويس،أبىابنبكرأبوحدثنى،بلالبنسليمانبنأيوبحدثنا،البخارى

،حزمابنبكرأباسمعت:كيسانبنصالحقال:قالبلالبنسليمانحدثنى

مرهفأ،بالصلاة!صالنبىعلىالسلامعليهجبريلنزل:قالمسعودباأأنبلغه

شىءكلظلكانحينالعصرصلىثم،الشمسزالتحينالظهرفصلى

وهىالعتمةصلىثم،الشمسغابتحينالمغربصلىثم،مرةبقدره

الغدمنجاءهثم،الفجرطلعحينالصبحصلىثم،الشفقغابحينالعشاء

المغربصلىثم،مرتينظلهقدرإلىالعصروأخر،ظلهقدرإلىالظهرفأخر

بينما:قالثم.بالصبحأصبحثم،بالعشاءأعتمثم،(2)الشمسوجبتحين

صلا!.هذين

طريقمن(025)النسائىواخرجه.(004)داودوأبو.الذهبىووافقه،وصححه،1/199الحاكم(1)

.(387)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.حميدبنعبيدة

.5/115النووىبشرحمسلمصحيح.غابت:الشمسوجبت(2)
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العصروقتوأولالظهروقتاخربابالصلاةكتاب

جابرعنيحذثرباحأبىبنعطاءوكان:كيسانبنصالحقال-أ731

.يحذثمسعودأبوكانمانحوالصخلاةوقتفىالفهعبدابن

مثليحذثانالمكئالربيربووأديناربنعمرووكان:صالحقال-أ732

.ال!لمى)1(الفهعبدبنجابرعنذلك

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ733

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:قال،ربيعةأبىبنعياشبنالرحمنعبدحدثنا،سفيانعن،حفصابن/366/1

ابنعن،جبيربننافععن،حنيفبنسهلبنعبادبنحكيمبنحكيمحذثنى

مزتين،البيتعندالشلامعليهجبريل)ائنى:جم!الفهرسولقال:قالعباس

حينالعصربىصلىثم،الشراكبقدروكانتالشمسزالتحينالظهربىفصلى

حينالظهرالغدبىصلى"ثم:فيهقال،الحديثوذكر."مثلهشىءكلظلكان

وذكر."مثليهثمىءكلظل(2)ناكحينالعصربىصلىثم،مثلهشىءكلظلكان

منالأنبياءوقتهذاانمحمد،يا:فقالإلقالكت)ثم:آخرهوفى،الحديث

.(3)!ن!تكولاهذينبينفيماالوقت،قبلك

آخرمنينفصلالعصروقتاؤلأنإلىيذهبالفهرحمهالشافعئوكان

ء(1715)فىمسعوداءىعنحزمابنبكرأبىطريقمنوتقدم.(518)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1743)فىجابرعنعطاءحديثوصأتى

.اصار":مفى(2)

-(1723)فىوتقدمبه.حفصبنالحسينطريقمن(10752)الطرانىأخرجه(3)
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العصروقتوأولالظهروقتاخربابالصلاةكتاب

العصربى"صلى:وي!جملالنبىعنعإسابنقولوأن،ظ11/180،الظهروقت

بأقلذلكجاوزمثلهشىءكلظلتمحين:يعنى."مثلهدثىءكلظلكانحين

وصفت،مامعنىعباسابنأصحاببعضعنوبلغنى:قال.يجاوزهمما

.(1)عباسابنعنذكرهوأحسبه

إبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرك!ماأرادوكأنه:الشيخقال-أ734

محمدبنسفيانأخبرناعمرو،بنأحمدنصرأبوحدثنا،الحافظ

،سفيانعنالوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرى

والعصر،العصرإلىالظهروقت:قالعباسابنعن،طاوسعن،ليثعن

بنحبيبتابعهالفجر)2(.إلىوالعشاء،العشاءإلىوالمغرب،المغربإلى

ابنعنزيد،بنجابرعن،هرمبنعمروعنالأنماطصاحبحبيبأبى

إلىالشمستزولحينالظهرصلاةووقت:فقالالظهروقتفىعباس

.(3)أدركتفقدصليتماوقتاىالعصر،صلاة

وهىتعالىاللهرحمهالشافعئوصفمامعنىالثابتةالسنةفىوموجود

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ735

شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

ص.73/1الأم(1)

به.الثورىعن(2226)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.حبيبطريقمن808/2الكاملفىعدىابنأخرجه(3)
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العصروقتوأولالظهروقتاخربابالصلاةكتاب

نأ،(1)ورمعبناللهعبدعن،الأزدئاتوبأبىعن،قتادةعن،وهمام

يحضرلمماكطولهالزجلظلوكانالشمسزالتإذاالظهر)وقت:قال!ي!النبئ

وقال-الشفقلغبلمماالمغربووقت،الشمستصفزلمماالعصرووقتالعصر،

ووقت،الليلنصفوبينبينكماالعشاءووقت-الشفق(2)روثيقعلمما:شعبة

أحيانا:شعبةقال:داودأبو.قال(3)"الشمستطلعلمماالفجرطلعإذاالصبح

.وهفام)4(شعبةيثحدمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.يرفعهلاناوأحيايرفعه

العصروقتجاءفإذا،العصروقتإلىيمتذالطهروقتأنالبيانوفيه

الطهر.وقتذهب

محمدأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبواخبرنا-ا736

بدرحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،الطوسئأحمدبنحاجب

أبو.وأخبرناأبيهعن،الأشعرئموسىأبىبنبكرأبوحدثنا،عثمانابن

بنإسماعيلحدثنا،الكعبئمحمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبد

أبىعن،عثمانبنبدرعن،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبة

عنفسألهلمج!النبئأتىسائلاأن،أبيهعن،منهسمعتهموسىأبىابنبكر

س،د:"عمر".ىف(1)

الفوتية.بالموحدةإنرر":الطيالسىومسند،م،سفى(2)

الأفق.فىالشمسحمرةبقيةوهى:بالفاء."الشفق)فور:أيضاوجاء،حمرتهثوران:الشفقوثور

.126/1السننمعالم

،(6993)أحمدوأخرجه.(355)خزيمةوابن،(152)النسائىطريقهومن،(2363)الطيالسى(3)

.همامطريقمن(1728)فىوتقدم،بهشعبةطريقمن(396)داودوأبو

.(216/172،173)مسلم(4)



للعصرالاختياروقتاخربابالصلاةكتاب

الفجرانشقحينفأقامبلالاأمرثمشيئا،عليهيردفلم،الصلاةمواقيت

وهو.تزللمأوالشمسزالتقد:يقولوالقائلالظهرفأقاممرهأثم،فصلى

367/1فأقاموأمره،مرتفعة/والشمسالعصرفأقامأمرهثم،منهمأعلمكان

:قال.الشفقسقوطعندالعشاءفأقاموأمره،الشمسوقعتحينالمغرب

وهو.تطلعلمأوالشمسطلعتقد:يقولوالقائلالغدمنالفجرصلىثم

العصروصلى،مسبالأالعصروقتمنقريباالظهروصفى،منهمأعلمكان

يغيبأنقبلاو(11/81المغربوصلى.الشمساحمزتقد:يقولوالقائل

ما؟الوقتعنالشائل"أين:قالثم،الأولالليلثلثالعشاءوصلى،الشفق

أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمأخرجط.(1)"تقوالوقتينهذينبين

ص(3)(2)ري
لم:الحديثفىوقال،عثمانبنبدرعننميربناللهعبدورواه،شيبه

.(4)بالأمسالعصروقتمنقريباكانحتىالظهرأخر

تعالى.اللهرحمهالشافعىتأويلصحةعلىدليلذلكوفى

للعصرالاختياروقتآخرباب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-ا737

حدثنا،الزبيرىحمنئبنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

1/263الدارقطنىوأخرجه.(1372)مستخرجهفىنعيمأبوطريقهومن،(3237)شيبةأبىابن(1)

به.وكغطريقمن

.(179/614)مسلم(2)

."بلال،:م،سفى(3)

به.نميربنالفهعبدطريقمن(178/614)مسلمأخرجه(4)
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العصرلصلاةالجوازوقتآخربابالصلاةكتاب

بننافععن،حكيمعن،الرحمنعبدعن،الذراوردئمحمدبنالعزيزعبد

الكعبةبابجمندجبريل)أتاض!:قاله!مجالنبئأن،عباسبنالفهعبدعن،جبير

حينالعصرصئى)ثم:الأخرىالمزةفىيعنى،وفيه،الحديثفذكرمزتين".

.(1)،مثليهشىءكلظلصار

العصرلصلاةالجوازوثتأخرباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا738

حدثناقالا:موسىبنوعمرانيحىبنمحمدبنيحىحدثنا،يعقوب

عن،أيوبأبىعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيد

ووقتالعصر،يحضرلمماالظهر)وقت:قاللمجيرالنبئعن،عمروبنالفهعبد

العشاءووقت،الشفق(2)روثيسقطلمماالمفربووقت،الشمستصفزلمماالعصر

فىمس!رواهالشم!قإ)3(.تطلعلمماالفجرصلاةووقت،الفيلنصفإلى

.العنبرئ)4(معاذبنالفهعبيدعن""الصحيح

صلاة"ووقت:الحديثفىوقالقتادةعنالحخاجبنالحجاجورواه

.()بإسنادهمضىوقد.إالأولقرنهاويسقطالشمستصفزلمماالعصر

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوابوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا739

.،جبريل،أمنى:ولفظه،(1724)فىتخريجهتقدم(1)

.)نور!:مفى(2)

.(1735)فىوتقدم.بهمماذبنالثهعبيدعن(396)داودأبوأخرجه(3)

.(612/172)مسلم(4)

.(1727)فىتخريجهتقدم(5)
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العصرلصلاةالجوازوقتاخربابالصلاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:القاضىالحسنبنأحمدبكروأبو

أنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرياأبووأخبرنا)ح(

أسلم،بنزيدعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

368/1هريرةأبىعن،الأعرجالرحمنوعبد/سعيدبنبسروعنيساربنعطاءعن

أدركفقدالشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك"من:قالكج!للهارسولأن

لفظ.(1)"رصعلاأدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدركومن،الصبح

.(2)مالكحديثمن""الصحيحينفىمخرجوهبابنحديث

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-أ574

وكان-عدىبنزكرياحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

بنمحمدوأخبرنا)ح(المباركبناللهعبدحدثنا-تعالىاللهخلقخيارمن

بنمحمدحدثناإملاء،(ظ181/11إسحاقابنبكرأبووحذثنا،اللهعبد

،المباركبنالفهعبدحدثنا،الربيعبنالحسنحدثناالنضر،بنأحمد

:قالهريرةأبىعن،عباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرأخبرنا

،أدركفقدالشمستغربأنقبلركعةالعصرمنأدرك"من:عقي!الفهرسولقال

والشافعى،(985)خزيمةابنطريقهومن-(450)وهبوابن.(515)المعرفةفىالمصنف(1)

.(516)والنسانى،(186)والترمذى،(9954)أحمدطريقهومن-6/1ومالك،73/1

ء(608/163)ومسلم،(579)البخارى(2)
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المعربوقتبابلصلاةاكتا!

أبىحديثلفظ.(1)"أدركفقدالشمستطلعأنقبلركعةالفجرمنأدركومن

.الزبيع)2(بنالحسنعن""الصحيحفىمسلمرواهالعباس

المغربوقتباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ174

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

حكيم،بنحكيمحذثنى،عتاشبنالرحمنعبدحدثنا،سفيانعن،حفص

عليهجبريل"أمنى:!لمج!اط!رسولقال:قالعبالصابنعن،جبيربننافععن

حينالمغرببىصفى"ثم:قالوفيه،يثاد!فذ!مزتين".البيتعندالشلام

أفطرحينالمغرببىصلى"ثم:الأخرىالمزةفىوقال."الصائمأفطر

.(3)((الصائم

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ742

قالا:بمرو،المروزتانحكيبم)4(بنالحسنمحمدوأبوال!ئارئالقاسم

أخبرنا،عثمانبنعبدانحدثنا،الفزارئعمروبنمحمدالموتجهأبوأخبرنا

بنوهبأخبرك!،الحسينبنعلىبنالحسينأخبرنا،المباركابنالفهعبد

إلىالسلامعليهجبريلجاء:قالالأنصارئالفهعبدبنجابرحدثنا،كيسان

خزيمةوابن،(513)والشائى،(7798)وأحمد.بهالربيعبنالحسنعن(124)داودأبوأخرجه(1)

به.معمرطريقمن(1582،1585)حبانوابن،(984)

.(608/165)مسلم(2)

.(1733)فىتقدم(3)

.أحليم،:مفى(4)
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المغربوقتبابالصلاةكتاب

فصلىفقامالظهر.فصلمحمدياقم:فقال!الشئمسزالتحين!رالنبى

فقال!:فجاءه،مثلهالزجلفئءكانحتىمكثثم،الشمسزالتحينالطهر

الشئمسغابتحتىمكثثمالعصر،فصفىفقامالعصر.فصلمحمدياقم

ذهبحتىمكثثم،سواءغابتحينفصلاهافقام.المغربفصلقم:فقال!

سطعحينجاءه3فصلاها،فقامالعشاء.فصلقم:فقال!فجاءه،الشفق

الغدمنجاءهثم،الصبحفصلىفقامفصل.محمدياقم:فقال!للصبحالفجر

الظهر،فصفىفقامالطهر.فصلمحمدياقم:فقال!مثلهالرجلفئءكانحين

فصلىفقام.(1)لصفمحمدياقم:فقال!مثليهالزجلفئءكانحينجاءهثم

قم:فقال!عنهيزل!لمواحداوقتاالشمسغابتحينالمغربجاءهثم،العصر

فصلقم:فقال!الأول!الليلثلثذهبحينللعشاءجاءهثم.المغربفصل

بينما:قال!ثم.الصبحفصلقم:فقال!جذاأسفرحينللصبحجاءهثمالعشاء.

(2)لى،و
وقت.كلههدين

الفه:عبدبنجابرعنرباحأبىبنعطاءعنسنانبنبردرواهوبمعناه

علىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرناه-أ743

369/1/بنإسحاقحدثناصاعد،بنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظعمرابن

بنبردحدثنا،الحارثئبشربنعمروحدثنا،بالبصرةالصوافإبراهيم

جبريلأن،اللهعبدبنجابرعن،رباحأبىبنعطاءعن،سنان(و182/11

."العصر":دفىبعده(1)

،(051)والترمذى،(45381)أحمدواخرجه.الذهبىووافقه،وصححه1/195،196الحاكم(2)

غريب.صحيححسن:الترمذىوقال،بهالمباركابنطريقمن(525)والنسائى
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المغربوقتبابالصلاةكتاب

فتقذم،الشمسزالتحينفجاءه،الصخلاةيعفمه!ي!النبئأتىال!لامعليه

الظهر،فصفىع!عوالفهرسولخلفوالناسخلفهجم!الفهورسولجبريل

جبريلفتقذم،الزجلشخصقامةمثلالطلصارحينجاءهثم

جاءهثم،العصرفصفىلمج!الفهرسولخلفوالناسخلفهجم!الفهورسول

خلفه!حاللهورسولال!لامعليهجبريلفتقذم،الشمسوجبتحين

وقالالحديثباقىذكرثم.المغربفصقىجمي!الفهرسولخلفوالناس

فتقذمواحد،لوقتالشمسوجبتحينجاءهالثاك!،اليومأتاهثم:فيه

فصفى!ي!الفهرسولخلفوالناسخلفهجم!الفهورسولال!لامعليهجبريل

فسأل:قال.وقتالصخلاتينبينما:قالثم:آخرهفىوقال:قال.المغرب

عليهجبريلبهصفىكمابهمفصفى،الصخلاةعنجم!الفهرسولرجل

.(1)"تقوالفملاتينبينماالفحلاة؟عنالسائل"أين:قالثم،ال!لام

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابووأخبرنا-أ474

بنعقبةبنمحمدأخبرش!،حاتمأبىبنالرحمنعبدأخبرناالأصفهاك!،

عطية،بنح!انحدثنا،الأوزاعئحدثنا،أبىحدثنا،إلئكتبفيماعلقمة

عنجم!لفهارسولرجلسأل:قالجدهعن،بيهأعن،شعيببنعمروحذثنى

ظلكانحينالعصروصفىالفئء،فاءحينالطهرفصفى،الصخلواتوقت

حينالعشاءوصفى،الشمسوجبتحينالمغربوصفى،مثلهشىءكل

والنسائىبه.صاعدبنيحصطريقمن(052)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.1/257الدارقطنى(1)

فلتنه.علياإلاوثقوهبرد:1/360الذهبىوتالبه.بردطريقمن(512)
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المغربوقتبابالصلاةكتا!

الثانىاليومالظهرصلىثم،الفجرأولبداحينالصبحوصلى،الشفقغاب

مثليه،شىءكلظلكانحينالعصروصلى،مثلهشىءكلظلكانحين

وصلى،الليلثلثفىالعشاءوصلى،الشمسوجبتحينالمغربوصلى

.(1)"وقتهذينبينماأنليكلمكمأمنىجبريل"إن:قالثم،أسفرمابعدالصبح

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ745

بنيوسفحدثنا،عمروبنمحمدالموجهأبوحدثنابمرو،السيارىالقاسم

عن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدحدثنا،موسىبنالفضلحدثنا،عيسى

شم."دينكميعلمكمالسلامعليهجبريل"هذا:ع!ي!للهارسولقال:قالهريرةبىأ

لماثم،الشمسغربتحينالمغربصلىأنهذكرثم،الصلاةمواقيتذكر

.واحد)2(وقتفىالشمسغربتحينالمغربصلىالغدمنجاءه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ746

دكين،بنالفضلنعيمأبوحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

هريرةأباسمعأنه،محمدعناظ(11/82،أسيدبنالرحمنعبدبنعمرحدثنا

بهفصلىأتاهالسلامعليهجبريلأن،حدثهمع!ي!اللهرسولأنيخبر،

غابتساعةبىفصفىالمغربفى"فجاءئ:قاللمغربالاإوقتينفىالصلوات

.(3)"هزيفيلمالشمسغابتساعةبىفصلىالمغربفىالغدمنجاءنىثمالشمس!،

صحيح.إسناده:1/360الذهبىوقالبه.عطيةبنحسانعن(394)عقبداودأبوذكره(1)

حديث:البخارىوقالبه.موسىبنالفضلطريقمن(150)النسانىوأخرجه.ا1/94الحاكم(2)

.3/160المنيرالبدروينظر.63صللترمذىالكبيرالعللحسن.

طريق=من1/261الدارقطنىوأخرجه.يخرجاهولمالإسنادصحيح:وقال،1/194الحاكم(3)

-37-



1/073

المغربوقتبابالصلاةكتاب

.المؤذنسعدبنعضارابنهومحما

سعيدأبىوعن،الأنصارى)1(مسعودأبىعنحزمبنابكربىأعنورؤينا

.(2)كلذبنحوالمغربصلاةفىالقضةهذهفىعمربنالفهوعبدالخدرى

محمدبنبكرأحمدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ747

بنيزيدعن،مكئحدثنا،البلخئالفضلبنالصمدعبدحدثنا،الصيرفئ

لمججيماللهرسولمعنصفىكنا:قالالأكوعابنيعنىسلمةعنعبيد،أبى

بنمكىعن""الصحيحفىالبخارئرواه/.(3)بالحجابتوارتإذاالمغرب

.يزيد)4(عنآخروجبمامنمسلموأخرجه،إبراهيم

بنمحمدبنإسحاقالفهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ748

العتاسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالاال!وسئيوسف

النجاشى،أبوأخبرنا،الأوزاعئحذثنى،أبىأخبرخ!،مزيدبنالوليدابن

عهدعلىالمغربنصلىكنا:قالالأنصارىخديجبنرافعحذثنى

فىمخزج.()نبلهمواقعإلىلينظروإنهأحدنافينصرفعج!الفهرسول

(3

(4

.المرفوعذكردوننعيمأبىعن1/185الكبيرالتاريخفىوالبخارىبه.-الدورى

.(1715،1730)فىتخريجهتقدم

.الخدرىسعيدأبىحديثمن(11249)أحمدأخرجه

ماجهوابن،(164)والترمذى،(174)داودوأبو.بهإبراهيمبنمكىعن(01655)أحمدأخرجه

به.عبيدأبىابنطريقمن(688)

.(636/162)ومسلم،(561)البخارى

من(687)ماجهوابن،(17275)أحمدوأخرجه.1/921والحاكم،(916)المعرفةفىالمصنف

به.الأوزاعىطريق
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الصلاةكتاب

.الأوزاعى)1(حديثمن""الصحيحين

المغربوقتباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ749

عن،ذئبأبىابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

الفهعبدبنجابرعن،حكيمبنالقعقاععن،المقبرىسعيدأبىبنسعيد

لرأينارمينافلو،سلمةبنىنأص!ثمالمغوبوي!مجالفهرسول!معنصلىكنا:قال!

.نبلنا)2(مواقع

التوءمة،مولىصالحعن،ذئبأبىابنحدثنا:قال!وبإسناده-أ575

نأ!ثمالمغوبع!يواللهرسول!معنصلىكنا:قالالجهنىخالدبنزيدعن

.مواقعها)3(رأينابالنبلرمينافلو،السوق

الحسينبناللهعبدأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ751

حدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنابمرو،القاضى

له،واللفظالقطيعئجعفربنأحمدوأخبرنا:قال!)ح(إسحاقبنمحمد

علية،ابنوهوإسماعيلحدثنا،بىأحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

الفهعبدبنمرثدعن،حبيبأبىبنيزيدحدثنى:قالإسحاقبنمحمدعن

فأخر،مصرعلىيومئذعامربنوعقبةغازياأئوبأبوعليناقدم:قالاليزك!

:!لفقا.شغلنا:فقال!؟عقبةياالضلاةهذهما:فقال!يوبأبوأليهإفقامالمغوب

.(637/712)مسلمو،(955)البخارى(1)

به.ذئبابىابنطريقمن(337)خزيمةوابن،(15096)احمدواخرجه.(1880)الطيالسى(2)

به.ذلبأبىابنطريقمن(281)حميدبنوعبد،(17029)أحمدوأخرجه.(996)الطيالسى(3)
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المغربوقتبابالصلاةكتاب

هكذا،تصنعثم!ج!الفهرسولرأيتأنكالناسيظنأنإلاآسىماوالفهماأ

ما-الفطرةعلى:أوبخيبر-أفتىتزال"لا:يقولجمت،و11/183لفهارسولسمع!ت

.(1)"النجومتشتبكحئىالمغربيؤخروالم

ابنعمروأبوجذىأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-أ752

أبىعفهعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدأخبرنا،نجيد

الأشعرئموسىأبىإلىكتبالخطاببنعمرأن،أبيهعن،مالكبنسهيل

نأقبلنقيةبيضاءوالشئمسوالعصر،الشئمسزالتإذاالطهرصل:أن

وصل،تنملمماوالعشاء،الشمسغربتإذاوالمغرب،صفرةتدخلها

.(2)المفضلمنطويلتينسورتينفيهاواقرأ،باديةوالنجومالضبح

أخبرنا،العنبرئزكرياأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ753

عن،الأعمشعنجرير،أخبرنا،إسحاقأخبرنا،ال!لامعبدبنمحمد

ابنيعنى-اللهعبدكان:قاليزيدبنالرحمنعبدعن،وعمارةإبراهيم

إلىيومافنظرنا:قال.طالعةالشمسأننرىونحنالمغربيصفىمسعوب-

إلهلاوائذىهذا:الفهعبدقال.الشمسإلى:قالوا؟تنظرونما:فقال،ذلك

الل!غسقإكافصضسلدلوكالضلؤة)اقص:قالثم.المخلاةهذهميقاتغيره

.الشئمس)3(دلوكفهذاالإسراء:87،.أ

خزيمةابنواخرجه.(23534)وأحمد،الذهبىووافقه،وصححه،1/190،191الحاكم(1)

وقال.بهإسحاقابنطريقمن(339)خزيمةوابن،(184)داودوأبو.بهعليةابنطريقمن(339)

صحيح.حسن:(034)داودأبىصحيحفىالألبانى

.(0362)الرزاقعبدطريقهومن،7/1مالك(2)

-،1/154المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه363/2الحاكم(3)



الصلاةكتاب

وقتانللمغرب:قالمنباب

وقتانللمغرب:قالمنباب

الخبر.ثبوتعلىمعلفاتعالىاللهرحمهالشافعئذكرهوقد

قرممئى:قالطسلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبوأأخبرناه-أ475

بناللهعبدمحمدأبووحدثنا)ح(نعيمأبوحدثنا:محمدبنالملكعبدعلى

حدثنا،بمكةالإخميمئسعيدبنأحمدبكرأبوأخبرناالأصفهاك!،يوسف

،عثمانبنبدرحدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبوحدثنا،الحسنبنموسى

أتاهأنهجميمالنبىعن،أبيهعن،الأشعرىموسىأبىابنبكرأبوحدثنى

الفجرفأقامبلالافأمرشيئا،عليهيردفلمالصلاةمواقيتعنفسألهسائل

1/371الظهرفأقامأمرهثم/،بعضابعضهميعرفيكادلاوالناسالفجرانشقحين

منهم،أعلمكانوهوالنهار.انتصف:يقولطوالقائلالشمسزالتحين

وقدتحينالمغربفأقامأمرهثم،مرتفعةوالشمسالعصرفأقاموأمره

حتىالغدمنالفجرأخرثم،المثمفقغابحينالعشاءفأقاممرهأثم،الشمس

كانحينالظهرثم.كادتأوالشئمسطلدت:يقولطوالقائل،منهاانصرف

احمرت:يقولطوالقائل،منهاانصرفحتىالعصرأخرثم،العصرمنقريبا

حتىالعشاءأخرثم،المثمفقسقوطعندكانحتىالمغربأخرثم.الشمس

بينفيما"الوقت:ظلثم،السائلفدعاأصبحثم،الأولالليلثلثكان

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.يوسفابنحديثلفظ.اين"

به.الأعمشطريقمن(9151)الكبيرفىوالطبرانى-

به.بدرطريقمن(522)والنسائى،(395)داودوابوبه.نعيمأبىعن(19733)أحمدأخرجه(1)

-41-



وقتانللمغرب:قالمنبابالصلاةكتاب

.الففظ)1(بهذاعثمانبنبدرعنأبيهعننميربناللهعبد

،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-أ755

سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،السلمئإسماعيلبنمحمدحدثنا،ظ183/11

جذىحدثنا،سماعهأصلمنالعنبرئطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(

اللهعبيدقدامةأبوحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيى

الأنصارئ،الصمدعبدبنأحمدالنهرواك!أئوبوأبواليشكرئسعيدابن

بنعلقمةعن،الثورئسفيانحدثنا،الأزرقيوسفبنإسحافأخبرنا

عنفسألهرجلجم!النبئأتى:قالأبيهعن،بريدةبنسليمانعنمرثد،

،ن!أ!بلالاأمرالشمسزالتفلفا."(2)هذينمعنا"صل:فقالالضلاةوقت

نقئة،بيضاءمرتفعةوالشئمسالعصرفأقامأمرهثم،الطهريعنىفأقامأمرهثم

حينالعشاءفأقامأمرهثم،الشمسحاجبغابحينالمغربفأقامأ!رهثم

أمرهالغدمنكانفلفا،الفجرطلعحينالفجرفأقامأمرهثم،الشفقغاب

والشمسالعصرفأقاموأمره،(3)اهبيبردأنفأنعمبها،فأبردالظهرفأقام

يغيبأنقبلالمغربفأقاموأمره،كانالذىذلكفوقفأخرهابيضاء

فأسفرالفجرفأقاموأمره،الليلثلثذهبحينالعشاءفأقاموأمره،الشفق

:قالثم:ح!يثهفىأئوبأبوزا!رأيغ".كماصلائكم"وقت:قالثم،بها

"وقت:قال.الفهرسولياأنا:الرجلفقال."؟الصلاةوقتعنالسائل"أين

.(416/178)مسلم(1)

.إ،الوتين:سوفى،!"اليومين:الأصلفىبعده(2)

.323/2المعلمإكمالحسن.:الشىءونعم،وأحسنالإبرادفىبالغ:أى(3)
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وقتانللمغربقال:منبابالصلاةكتاب

فىالحجاجبنمسلمرواه.(1)صالحأبىحديثلفظ.((رأيتمممابينصلاتكم

عيسىأبى"عللوفى،(2)ديعسبنالفهعبيدقدامةأبىعن"الصحيح"

الثورىوحديث،حسنموسىأبىحديث:قالأنهالبخارىعنالترمذى"

!!!(3)

حسن.حديثهوالمواقيتفىأبيهعنبريدةابنعنمرثدبنعلقمةعن

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ756

القاضى،يعقوببنيوسفحدثنا،الإسفرايينئإسحادتىبنمحمدبنالحسن

الفهعبدعن،أيوبأبىعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا

الطهروقت:قال-يرفعهلاوأحيانايرفعهأحياناوكان:شعبةقالعمرو-ابن

ماالمغربووقت،المغربتحضرلمماالعصرووقت،العصرتحضرلمما

ماالضبحووقت،الليلينتصفلمماالعشاءووقت،الشفق(4)روثيسقطلم

وفى،شعبةعنأوجهمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.()الشمستطلعلم

)6(صص)7(
بنوهمامالذستوالئهشامرفعهوقد.مزةورفعهمزتينيرفعهلم:بعضها

(1

(3

طريقمن(323)خزيمةوابن،(667)ماجهوابن،(152)مذىوالتر،(22955)أحمدأخرجه(

به.سفيانطريقمن(518)والنسائىبه.إسحاق

.(613/176)مسلم(

.63صالترمذىعلل(

."نور":مفى(

به.شجةطريقمن(396)داودوأبو،(6993)أحمدأخرجه(

.(612/172)مسلم(

.""رواه:سفى(

-43-



وقتانللمغربقال:منبابالصلاةكتاب

.(1)قتادةعنالحخاجبنوالحخاجيحيى

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ757

بنمعاذحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا،يعقوب

نأعمرو،بناللهعبدعن،أئوبأبىعن،قتادةعن،أبىحذثنى،هشام

الشمسقرنيطلعأنإلىوقتفإنهالفجرصليتم"إذا:قال(و11/184لمجس!الفهنبئ

فإنهالعصرصليتمفإذاالعصر،يحضرأنإلىوقثفإنهالظهرصليتمإذاثم،الأول

ف!ذا،الشفقيسقطأنإلىوقثف!نهالمغربصليتمفإذا،الشمستصفرأنإلىوقت

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)((الليلنصفإلىوقثفإنهالعشاءصليتم

.(3)المثنىبنمحمد

الفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا/-أ1/372758

الفهعبدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثناالضفار،

عن،موسىبنسليمانعنيزيد،بنثورحذثنى،المخزومئالحارثابن

جم!اللهرسولرجلسأل:قالالفهعبدبنجابرعن،رباحأبىبنعطاء

!لىثم:وفيثي!حداوز!مضا"."صل:فصالالضلاةوقتعن

المغربصفىثمالثاخ!:اليومفىوقال،الشمسوجبتحينالمغرب

طريقمن(326)خزيمةوابن.بههمامطريقمن(173/612)ومسلم،(6966)أحمدأخرجه(1)

.(1727)فىالحجاجطريقوتقدم،(1774)فىوسيأتى،بههام

.(1738)فىتخريجهتقدم(2)

.(612/171)مسلم(3)
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الصلاةكتاب

.(1)الشفقغيبوبةقبل

العشاءدونالمغرببصلاةالمغربتسميةفىالسنةباب

وذكر،كجالنبئجبريلمامةإقصةفذكر،عطاءعنسنانبنبردورواه

الضلواتأوقاتعنالسائلوسؤال،قصةوتلكواحدا)2(،المغربوقت

وقت:قولهمنعباسابنعنوروينا.أعلموالله،نظنكماأخرىقصة

.العشاء)3(إلىالمغرب

العشاءدونالمغرببصلاةالمغربتسميةفىالسنة:باب

جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ759

الص!عبدحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئ

بريدةبناللهعبدعن،المعلمحسينحدثنا،أبىحذثنى،الوارثعبدابن

علىالأعرابئيغلبنكم"لا:قاللمججاللهرسولأن،المزض!اللهعبدحدثنى:قال

فىالبخارىرواه.(4)"4العشاهى:الأعرابئ"تقوذ:فقال."المغربصلاةاسم

اللهعبدبنهارونرواهوبمعناه.()الوارثعبدعنمعمرأبىعن""الصحيح

الصمد.عبدعن

خبرناأ،لإسماعيلئابكربوأناأخبر،يبلأداعمروبوأخبرناوأ-0671

بنسليمانعن(395)داودأبووعلقهبه.الحارثبنالفهعبدطريقمن(503)النسائىاخرجه(1)

به.موسى

.(1743)فىالروايةهذهتقدمت(2)

.(1734)فىتقدم(3)

به.الصمدعبدطريقمن(341)خزيمةابنوأخرجه.(55302)احمد(4)

.(635)البخارى(5)
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العتمةدونالعشاءبصلاةالعشاءتسميةفىالسنةبابالصلاةكتاب

حسينعن،أبىأخبرناالصمد،عبدأخبرنامسعود،أبوأخبرنا،الفريابئ

"لا:لمجصاللهرسولقالالمغفلبنالقهعبدعن،بريدةابنعن،المعلم

."عتمةتسميهاالأعرابفإن،صلاتكماسمعلىالأعرابيغلبنكم

فىأنهعلىيدذمسعودأبىحديث:الإسماعيلئبكرأبوالشيخقال

.الآخرةالعشاءفىعمرابنعنروىوكذلك،الاخرةالعشاءصلاة

أكثر.الأؤلالقفظعلىالصمدعبدعنرووهاتذينأنإلا:الشيخقال

العتمةدونالعشاءبصلاةالعشاءتسميةفىالسنةبافي:

حدثنا:قالوااظ(11/84آخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ761

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوبابنالعباسأبو

ابنعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعنلبيد،أبىابنعن،عيينةبنسفيان

إلاالعشاء،هى،صلاتكماسمعلىالأعرابمكئ!لغي"لا:قالت!عالنبئأن،عمر

وغيرهحرببنزهيرعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"(1)لبالابيعتمونانهم

(3).او
سفيالى.عن

بن(4)الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ762

.2/66الانوارمارقحينئذ.يحلبونهاأى:بالابلويعتمون،ظلمتهالليلعتمة(1)

،(4984)داودوأبو،(4572)أحمدوأخرجه.1/74والافعى.(532)المعرفةفىالمصنف(2)

به.سفيانطريقمن(349)خزيمةوابن،(470)ماجهوابن،(054،541)والنسائى

.(228/644)مسلم(3)

."الحسين!:م،سفى(4)
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العشاءوقتأولبابالصلاةكتاب

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أهلمنرجلعنرؤاد،أبىبنالعزيزعبدعنسعيد،بنيحيىحدثنا

!والنبىعن،عوفبنالرحمنعبدعن،شرحبيلبنغيلانعن،الطائف

العشاغ،وجلعزاللهكتابفىفإنها،صلاتكماسممنالأعرابئيغلبنكم"لا:قال

.لحلابها((11(إبلهاأجلمنالعتمةالأعرابسمتهاوإنما

العشاءوقتأولباب

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ763

عن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،الطوسئأحمد

حكيمبنحكيمعن،الررقىربيعةأبىبنعياشبنالحارثبنالرحمنعبد

قال!:قال!عباسابنعن،مطعمبنجبيربننافععن،حنيفبنعبادابن

!لوقايثلحداكرفذ."مرتينالبيتعندالسلامعليهجبريل"أمنى:لمجيه!للهارسول!

.(2)"الشفقغابحينالعشاءبى"وصلى:فيه

(3إالحمرةبغيبوبةالعشاءوقتدخول/باب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ764

به.العزيزعبدطريقمن(868)مسندهفىيعلىبووأ،(5501)والبزار،(5381)سيبةبىأابناخرجه(1)

،1723،1733)فىوتقدمبه.وكغطريقمن(325)خزيمةوابن،(3322)أحمداخرجه(2)

وكغ.طريقمن(1771،1786،2127)فىوسياتى.سمانطريقمن(1741

شعاعها.بقيةوهىالشمسمغيببعدالسماءفىتبقىالتىالحمرةوهى.""الشفق:م،سفى(3)

.2/256الأنوارمشارق
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الحمرةبغيبوبةالعشاءوقتدخولبابالصلاةكتاب

عن،الدراوردىحدثنا،مصعبأبوحدثنا،زياببنعلىبنالحسنأخبرنا

أبوقال.(1)الحمرةالشئفق:قالعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيد

.(2)الحمرةالشئفق:مالكقال:مصعب

ال!كرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-أ765

،مادىالزمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

:قالعمرابنعن،نافععن،عمربنالفه(3)دبعأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

.الحمرةالشفق

وروىموقوفا)4(.عمرابنعن،أبيهعن،نافعبنالفهعبدرواهوكذلك

.موقوفوالصخحيحمرفوعا،نافععنمالكعنيعقوببنعتيقعن

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ766

هارونحدثناالصمد،عبدبنعلئحدثنامحمد،بنالعزيزعبدأخبرنا

عن،نافععن،مالكعن،صديقبنيعقوببنعتيقعن،سفيانابن

وجبتالشفقغابفإذا،الحمرة"الشفق:ع!ج!اللهرسولقال:قالعمرابن

.الضلاة")5(

به،مصعبأبىطريقمن(534)المعرفةفىوالمصنف،(964)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(1)

به.الفهعبيدطريقمن1/269والدارقطنى،(3378)شيبةأبىوابنعمر.بناللهعبد:وعنده

.12/1مالك(2)

،عبيدإ.:مفى(3)

.(2122)الرزاقعبد(4)

به.الصمدعبدبنعلىطريقمن269/1الدارقطنىأخرجه(5)
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الحمرةبغيبوبةالعشاءوقتدخولبابالصلاةكتاب

ابنعمروأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرناأو،11/85-أ767

بنأحمديعنىالفهعبدأبالسمعت:قال!إسحاقبنحنبلحدثنا،السماك

أخوهو:الفهعبدأبوقال!-يحيىبنالرحمنعبدعن،هشيئمحدثنا،حنبل

الشفق:قال!عباسابنعن،جبلةأبىبنحبانعن-الصدفىيحيىبنمعاوية

.(1)6الحمر

.(2)الحمرةالشفق:قالواأنهمهريرةوأبىوعلىعمرعنوروينا

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-أ768

معلى،حدثنا،شاذانبنمحمدحدثنا،الشافعئبكرأبوأخبرنا،الحافظ

الصامتبنعبادةعن،مكحول!عن،يزيدبنثورعن،حمنئبنيحيىحدثنا

الحمرةغابتفإذا،والبياضالحمرة؟شفقانالشفق:قالاأوسبنوشداد

انصدعفإذا،والمعترضالمستطيل؟فجرانوالفجر،الصلاةحلت

.الصلاةحلتالمعترض

الحمرةذهبتإذا:قال!أنهمكحول!عنثورعنسفيانعن3وروينا

لاالبياضلأنعندنا؟الشفقوذلكإلينا،أحبوهو:سفيانقال!فصل.

الليل.يمضىحتىيذهب

الأوسطفىالمنذروابن.بهبشرانبنالحسينطريقمن36/04دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.حنبلبنأحمدطريقمن(965)

والصغرى،2/186السنةوشرح،1/269الدارقطنىوسنن،(969)المنذرلابنالأوسطينظر(2)

.(272)للمصنف

."روى":م،سفى(3)
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الحمرةبغيبوبةالعشاءوقتدخولبابالصلاةكقاب

عن،رباحأبىبنعطاءعن،موسىبنسليمانرواهوائذى:الثيخقال

الشئفق.غيبوبةقبلالعشاءصفىثم:الضلاةأوقاتفىلمجصالنبىعن،جابر

:الرواياتلسائرمخالف

حدثناالضقار،الفهعبدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-أ769

الحارثبناللهعبدحدثناأبى،حذثنى،حنبلبنأحمدبنعبدالله

.(1)فذكره.سليمانعن،يزيدبنثورحذثنى،المخزومى

بنالفهعبدعن،سعيدبناللهعبيدعن،النسائئالرحمنعبدأبوورواه

فىوقال.الشفقغابحينوالعشاء:الأؤلفىفقالالمخزومىالحارث

.(2)الفيلثلثإلىأرى:العشاءفىقالثم:الحارثبنالفهعبدقال:الثاك!

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ775

أبوحدثنا،الفضلبنمحمدالنعمانأبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا

بنالنعمانعن،سالمبنحبيبعن،ثابتبنبشيرعن،بشرأبىعن،عوانة

كان،الآخرةالعشاءصلاةالضلاةهذهبوقتالناسلأعلمإنى:قالبشير

.(3)لثالثةالقمرلسقوطيصقيهاجمع!اللهرسول

مسقلةبنورقبةبشيربنهشيمورواه.(4)رشبأبىعنشعبةرواهوكذلك

.(1758)فىتقدم(1)

.(1758)فىوتقدم.(503)النسانى(2)

والنسائى،(165)والترمذى،(419)داودوأبو،(18415)احمدوأخرجه.أ1/94فىالحاكم(3)

.(404)داودأبىصحيهحفىالألبانىوصححه.بهعوانةابىطريقمن(528)

به.شعبهةطريقمن1/270والدارتطنى،(18396)أحمدأخرجه(4)



الصلاةكتاب

.(1)لم!المبنحبيبعنبشرأبىعن

العشاءوقتاخرباب

العشاءوقتآخرباب

احتبئبالأولقالفمن،نصفهوالاخر،الليلثلثأحدهما؟قولانوفيه

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ771

عن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،الطوسئأحمد

بننافععن،حكيمبنحكيمعن،الحارثبناظ،85/11الرحمنعبد

البيتعندجبريل"أفنى:!يه!يكلهاللهرسولظل:!العباسابنعنجبير،

فىيعنى.(2)"الأولالليلثلثالعشاءبى"وصلى:وفيه/ا!ريثفذكصمزتين".

.الآخرةالمرة

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-أ772

أبوحدثنا،عثمانبنبدرعن،داودبنالفهعبدحدثنا،مسددحدثنا،داود

شيئاعليهيردفلممي!هي!النبئلأ!مللم!ائلاأن،موسىأبىعن،موسىأبىبنبكر

حينالعشاءفأقامبلالاوأمر:فيهقالالحديثفذكر.فأقامبلالاأمرحتى

إلىالعشاءوصلى:فيهقالالحديثركذف.دغلامنكانفلفا،الشفقغاب

.(3)((هذينبينفيماالوقت؟الصلاةوقتعنالشائل"أين:قالثم،الليلثلث

به.رقبةطريقمن(527)والنسالىبه.هثيمطريقمن(18377)أحمدأخرجه(1)

.(1763)فىتقدم(2)

.(395)داودأبو(3)
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العشاءوقتاخربابالصلاةكتاب

.(1)عثمانبنبدرعنأوجهمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

مسجدىف(2)الفقيهعلىبنعمربنالفهعبيدالقاسمأبوأخبرنا-ا773

،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،النجادسلمانبنأحمدحدثنا،ببغدادالرصافة

شعبة،حدثنا،حفصةأبىبنعمارةبنحرمئحدثنا،اللهعبدبنعلئحدثنا

صيهروالنبئأتىرجلاأن،أبيهعن،بريدةبنسليمانعن،مرثدبنعلقمةعن

جمع!اطهرسولفأمرالضلاة".معناده!ثا":فقالالصلاةمواقيتعنفسأله

بطنعنالشمسزالتحينبالطهرأمرهثم،الصبحفصلىبغلسفأذنبلالا

وجبتحينبالمغربأمرهثم،مرتفعةوالشئمسبالعصرأمرهثمال!ماء،

ثم،بالصبحفنؤرالغدأمرهثم،الشفقوجبحينبالعشاءمرهأثم،الشمس

صفر!،يخالطهالمنقيةبيضاءوالشمسبالعصرأمرهثمفأبرد،بالطهرأمر

وأالفيلثفثذهابعندبالعشاءأمرهثم،الشفقيقعأنقبلبالمغربأمرهثم

.(3)"تقورأيتمابينما؟السائل"أين:قالأصبحفلقا-روحأبوشك-بعضه

بنى!رحعنعرعرةبنمحمدبنإبراهيمعن""الصحيحفىمسلمرواه

:قالمرثدبنعلقمةعنالثورىحديثمنرويناهوقد.4روحأبىعمارة

.(179/614)مسلم(1)

الخطيب:قال،البهقالابن،البغدادىالفامىالفقيهالمقرئالقاسمأبوعلىبنعمربناللهعبيد(2)

ووفيات)حوادثالاسلاموتاريخ،01/382بغدادتاريخ:ينظر.(ص514)سنةتوفى.ثقةفقهاكان

.38.ص(ص420-ص401)سنة

به.اللهعبدبنعلىطريقمن(324)خزيمةابنأخرجه(3)

.(136/177)مسلم(4)
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العشاءوقتاخربابالصلاةكتاب

.(1)الليلثلثذهبحينالعشاءفأقام

بنأحمدمحمدأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ774

أخبرك!،اليمانأبوأخبرنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزك!اللهعبد

أعتم:قالتعائشةأنالربير،بنعروةأخبرك!:قالالزهرىعن،شعيمب

.والصبيانالنساءنام،الصلاة:فقالعمرناداهحتىبالعتمةلمج!اللهرسول

!لىولا.((فغيركمالأرأهلمنأحذينتظرها"ما:فقاللمجقهالفهرسولفخرج

شفقيغيبأنبينفيماالعتمةيصفونوكانوا،بالمدينةإلايومئذاو(86/11

أخرجهوكذلك،اليمانأبىعنالبخارىرواه.(2)الأولالليلثلثإلىالفيل

.الرهرى)3(عنكيسانبنصالححديثمن

بما:احتجالثانىبالقولقالومن

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرظ-أ775

،قتادةحدثنا،يحيىبنهمامحدثنا،الحوضئ(4)رمعأبوحدثنا،تمتامحدثنا

اللهرسولقال:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعن،العتكىأيوبأبىعن

أخر!.()"الليلنصفإلىالعشاءصلاة"وقت:فيهقاليثل!!اوز!صئى.

.(17551فىتقدم(11

والنسائى،(6381/218ومسلم،(24؟591وأحمد.بهشعيبطريقمن(5341النسائىأخرجه(21

به.الزهرىطريقمن(4811

.(8621،569البخارى(31

"عمرو".:م،سفى(41

به.همامطريقمن(69661وأحمد.بهعمرأبىطريقمن(9741الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(51
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العشاءوقتاخربابالصلاةكتاب

الحديث:فىوقال،قتادةعنوغيرههمامحديثمن""الصحيحفىمسلم

العشاءصليتم"فإذا:قتادةعنهشامحديثوفى.(1)"الأوسطالليلنصف"إلى

.(2)((الليلنصفإلىوقتف!نه

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ776

،هارونبنيزيدأخبرنا،ال!عدىالفهعبدبنإبراهيمأخبرنا،المحضدابادئ

لمج!اللهرسولاصطنعهلسئلأنه،مالكبنأنسعن،الطويلحميدأخبرنا

فلما،الليلشطرإلىليلةذاتالعشاءصلاةالضلاةأخر،نعم:فقالخاتما؟

صلاةفىتزالوالنوإبممورقدوا،صلواقد"الناس:فقالبوجههعليناقبلأصفى

فىالبخارىرواه.(4)خاتمهوبيص)3(إلىأنظر!كلأنى."الصلاةانتظرتممنذ

.()هارونبنيزيدعنمنير/بنالفهعبدعن""الصحيح375/1

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ777

أبووأخبرنا)ح(قزةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

أحمدعمروأبوحدثنا،سختويهبنمحمدبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبد

حدثنا،العطارالصباحبناللهعبدحدثنا:قالامحمدبنالقهوعبدنصرابن

.(612/173،174)مسلم(1)

.(1757)فىتقدم(2)

.5/146النهاية.البريق:الوبيص(3)

طريقمن(692)ماجهوابن،(539)والنسائىبه.هارونبنيزيدعن(13069)أحمدأخرجه(4)

به.حميد

.(847)البخارى(5)

-54-



العشاءوقتاخربابالصلاةكتاب

مالكبنأنسعن،قتادةعن،قرةحدثنا،الحنفئالمجيدعبدبناللهعبيد

!رالنبىفجاء،الليلنصفمنقريباكانحتىليلة!النبئنظرنا)1(:قال

أبىروايةوفىفضة.حلقةخاتمهوبيصإلىأنظرفكأنما:قال.فصلى

"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)بمعناهوالباقى.الفيلشطرمضىحتى:داود

.(3)الصباحبناللهعبدعن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ778

عن،حمادحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،علىبنهشامحدثنا،الصفارعبيد

أخر،نعم:قال؟خاتمه!كاللهلرسولكانهل:سئل:قالأنسعن،ثابت

شطرعندأوالليلشطريذهبكادوقدليلةذاتالعشاءلمجؤاللهرسول

ماصلاةفىتزالوالنوإنكموناموا،صلواقدافماس"إن:فقالجاءثم،الليل

بيدهوأشار.فضةمنخاتمهوبيصإلىأنظركأنى:أنسقالالفملاة".3انتظر

.(4)ووصف(ظ186/11اليسرى

منصوربنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-أ779

(بهز)حدثنا،نافعبنمحمدبكرأبوحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا،القاضى

.2/12الأنوارمشارقانتظرنا.:نظرنا(1)

من(6372)الشعبفىالمصنفوأخرجه.(5217)النسائىطريقهومن،(0821)الطيالسى(2)

به.قرةطريق

.(640)مسلم(3)

حمادطريقمن(0129)حميدبنوعبد،(13819)أحمدواخرجه.(6371)الشعبفىالمصنف(4)

.257/4الكمالتهذيبوينظرازيد".:مفى(5)
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العشاءوقتآخربابالصلاةكتاب

خاتمعنمالكبنأنسسألوانهمأ،ثابتعن،سلمةبنحفادحدثنا،العمئ

الخنصر)1(.اليسرىإصبعهورفع:قال!ائهإلابمعناهفذكره.لمج!الفهرسول!

.(2)نافعابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

محمدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ785

يعنىيحيىحدثنا،العدل!الخراساض!(3)نباإبراهيمبنإسحاقبنالفهعبد

عن،هندأبىبنداودأخبرنا،عاصمبنعلئأخبرنا،الربرقانبنجعفرابن

إلىالآخرةالعشاءصلاةجم!القهرسول!أخر:قال!سعيدأبىعن،نضرةأبى

ماالصلاةفىتزالوالن"إنكم:وقال!ضفىخرجثم،الفيلشطرمنقريب

الحاجة-"وذو:قال!أحسبه-"الضعيفوضعفالكبيركبرولولاانتظرتموها،

عنوغيرهالمفضلبنبشررواهو!زا."الفيلشطرإلىا!لاةهذهلأخرت

.(4)دنهأبىبنداود

الله:عبدبنجابرعن:فقال!داودعنرير!صلامعاويةأبووخالفهم

ابنسعيدأبوأخبرنا،الأصبهاض!يوسفابنمحمدأبوأخبرناه-أ781

بنأحمدطريقمن(6370)الشعبفىوالمصنف.بهنافعابنبكرأبىعن(5285)النساثىأخرجه(1)

به.سلمة

.(222/640)مسلم(2)

.د:فىليست(3)

أبىابنطريقمن(534)خزيمةوابن،(11؟51)وأحمد.بهبسرطريقمن(224)داودأبوأخرجه(4)

به.داودعنكلهمالاعلىوعدالوارثعدطريقمن(693)ماجهوابن،(538)والنسائى.عدى

.(074)داودأبىصححفىالألبانىوصححه
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العشاءوقتاخربابالصلاةكتاب

هند،أبىبنداودعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابى

أصحابهعلىلمجواللهرسولخرج:قالالفهعبدبنجابرعن،نضرةأبىعن

ماصلاةفىإنكمأماتنتظرونها،وأنتمورقدوا"صفوا:فقال،لعشاءاينتظرونوهم

شطرإلىالضلاةهذهلأخرتالكبيروكبرفيع!فلاضعفولولاانتظرتموها،

.(1)"الفيل

ذهبحتى:القضةهذهفىعائشةعنبكرأبىبنتكلثومأمروايةوفى

الأشعرئ:موسىأبىحديثوفىالمسجد)2(.أهلناموحتى،الليلعافة

واستيقظوا،الناسرقدحتى:عباسابنحديثوفى.(3)الفيلابهارحتى

عمر:ابنعننافععنعتيبةبنالحكمروايةوفىواستيقظوا)4(.ورقدوا

أبىعنالمنهالأبىحديثوفى.()بعدهأوالفيلئلثذهبحينعلينافخرج

إلى:قالثم.الفيلثلثإلىالعشاءبتأخيريبا!رلاوكان:برورآلأسلمى

وقال.الفيلثلثأو:فقالمرةلقيتهثم:شعبةقال:معاذوقال.الفيلشطر

أبىعن،سلمةبنحمادوقال.الفيلنصفإلى:شعبةعنالحارثبنخالد

.(6)الليلثلثإلى:ا!همال

به.معاويةابىطريقمن(1939)يعلىوأبو،(1529)حبانوابن،(0761)حميدبنعبداخرجه(1)

.(2146)فى)2(سيأتى

.(1601)فى.الليلابهار:قولهعلىالكلاموينظر.(164/422)ومسلم،(567)البخارىأخرجه(3)

.(2143)فىسيأتى(4)

.(2145)فى)5(سيأتى

.(647/237)ومسلم،(01980)أحمدأخرجه(6)
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أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-ا782

القاضى،يعقوببنيوسفحدثنا،الإسفرايينئإسحاقبنمحمدبنالحسن

أبىعن،الأعصشعن،غزوانبنفضيلبنمحمدحدثنا،موسىأبوحدثنا

وإنوآخرا،أولاللصلاة"إن:!ع/اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،صالح

العصر،وقتيدخلحينوكهاآخروإن،الشمستزولحينالطهرصلاةوقتأؤل

تصفزحينوكهاآخروإنوكها،او،87/11يدخلحينالعصروقتأولوإن

يفيبحينوقتهاآخروإن،الشمستغربحينالمغربوقتأؤلوإن،الشمس

وإن،الليلينتصفحينوكهاآخروإن،الأفقيفيبحينالعشاءوقتأؤلوإن،الأفق

.(1)"الشمستطلعحينوكهاآخروإنالفجر،يطلعحينالفجروقتأول

:قاليعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

يضغفمعينبنيحيىسمعت:يقولالذورئمحمدبنالعئاسسمعت

أحسب.هريرةأبىعنصالحأبىعنالأعمشعنفضيلبنمحمدحديث

عنالأعمشعنيروىإنما:وقالوآخرا".أولاللضلاةاإنيريد:يحى

-ص(2)

ابىعنالأعمشحديث"التاريخ":مناخرموضعفىوقال.هد.

51رووآخرا".أولاللصلاةإن9:!عالفهرسولقال:قالهريرةأبىعنلحصط

.مرسلا)3(مجاهدعنالأعمشعنكفهمالناس

به.ففيلبنمحمدطريقمن(151)والترمذى،(7172)أحمدأخرجه(1)

.(1909)393/3الدورىبروايةمعيهنابنتاريخ(2)

.(3175)4/66الدورىبروايةمعيهنابنتاريخ(3)
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العشاءوقتاخربابالصلاةكتاب

.(1)تعالىاللهرحمهالبخارىذكرهوبمعناهالثيخ:قال

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ783

عن،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،النضربنأحمدبنمحمدأخبرنا

.(2)فذكرهواخرا.أولاللضلاةإن:يقال!كان:قال!مجاهدعن،الأعمش

بنعبثرزبيدوأبوالفزارئمحمدبنإبراهيمإسحاقأبورواهوكذلك

.مجاهد)3(عنالأعمشعنالقاسم

ببغداد،الحفارجعفربنمحمدبنهلال!الفتحأبووأخبرنا-أ784

محمدحدثنا،الأشعثأبوأخبرنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسينأخبرنا

مجاهدعن،سيرينبنمحمدعن،أئوبحدثنا،الطفاوئالرحمنعبدابن

كتبل!بهعمرأنالكتابمنسمعتمماحديثىيوافق،انظروا:يقول!كان

تزول!،يعنى،الشمسترتفعحينالظهرصلواأن،الأشعرىموسىأبىإلى

الشمس،تغيبحينالمغربوصلوا،نقيةبيضاءوالشمسالعصروصلوا

بسواد،أوبغلسالصبحوصفوا،الأول!الليلنصفإلىالعشاءوصفوا

.القراءةوأطيلوا

.(151)حديثعقبعهالترمذىذكره(1)

به.أحمدبنمحمدطريقمن1/262والدارقطنى،119/4الضعفاءفىالعقيلىأخرجه(2)

عبثرطريقمن1/262والدارقطنى.بهإسحاقأبىطريقمن(511)حديثعقبالترمذىاخرجه(3)
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العشاءلصلاةالجوازوقتاخربابالصلاةكتاب

العشاءلصلاةالجوازوقتآخرباب

.الفجر)1(إلىالعشاءوقت:قالائهعباسابنعنروينا

الفجر:طلوعقبلتطهرالمرأةفىعوفبنالرحمنعبدوعنوعنه

إفراطما:هريرةلأبىقالأنهجريجبنعبيدوعنوالعشاء)2(.المغربصلت

أعتم:قالتعائشةعنورؤيناالفجر)3(.طلوع:قالالعشاء؟صلاة

أهلنام(4)وحتى،الفيلعافةذهبحتىبالعشاءليلةذاتجميواللهرسول

أمتى((.علىألثتئأنلولالوقتها"إئه:وقال!مفصفىإليهمخرجثم،المسجد

.(العشاء)تأخيربابفىيردوهذا

الأصبهاك!،يوسفبنالفهعبدظأ187/11محمدأبوأخبرنا-ا785

الحارثبنإبراهيمحدثنا،القطان(6)الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا

ثابتحذثنى،المغيرةبنسليمانحدثنا،بكيبرأبىبنيحىحدثنا،البغدادئ

طويلحديثفىلمجيوالنبىعن،قتادةأبىعن،رباحبنالفهعبدعن،البناخ!

وقتيجىءحئىالضلاةيصللممنعلىالئفريطإئما،تفريطالنومفى"ليس:قال

.(977)الأوصطفىالممنذرابنأخرجه(1)

.عباسوابنعوفبنالرحمنعبدعن(1836،1837)فىسياتى(2)

.1/159المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.)قد":م،سفى(4)

.(2146)فىسيأتى(5)

.15/318النبلاءأعلامصيروينظر.!"الحسن:مفى(6)
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والصبحبالفجرالصبحصلاةتسميةفىالسنةبابالصلاةكتاب

بنسليمانعنشيبانعن""الصحيحفىالحجاجبنمسلمرواه.(1)"الأخرى

.(2)المغيرة

والصبحبالفجرالصبحصلاةتسميةفىالسنة:بافي

سثهورا!%؟الفخرقرةانإنألفجر)وقرءان:تعالىاللهقال

.الفجر)3(صلاةبهأرادأنهعلىدلماهريرةأبىعنورويناالإسراء:871.أ

فقدالشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك"من:جمتاللهرسولوقال

.(4)بإسنادهمضىقد/وذلك.((الصبحأدرك

الضبحصلاةوقتأولباب

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ786

عن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثناأحمد،

ابنعن،جبيربننافععن،حكيمبنحكيمعن،بن.الحارثالرحمنعبد

مزتين".البيتعندالسلامعليهجبريل"أمنى:جمتاللهرسولقال:قالعباس

،(144)داودأبووأخرجه.4/282والدلائل،(986)والمعرفة،(969)الصغرىفىالمصنف(1)

ماجهوابن،(177)والترمذى،(3297)وأحمد.بهالمغيرةبنسليمانطريقمن(616)والنسائى

به.ثابتطريقمن(410،989)خزيمةوابن،(698)

.(681/131)مسلم(2)

.(1702)فىتقدم(3)

.(1739)فىتقدم(4)
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...الصبحوقتودخولفجران،الفجربابالصلاةكتاب

الطعامحرمحينالفجربى"وصلى:الأولىالمرةفىفيهقال!،الحديثفذكر

.فأسفر")1(الفجربى"وصلى:الآخرةالمحرةفىو!ال."الصائمعلىوالشراب

القصةهذهفىالفهعبدبنجابرعنكيسانبنوهبحديثفىوروينا

الفجرسطعحين،لمججاللهرسول!ال!لامعليهجبريل:يعنى،جاءهثم:قال

الثانية:المرةفىوقال!.الصخبحفصلىفقام.فصلمحمدياقم:وقالللصبح

.(2)ادجأسفرحين

هنهماالآخربطلوعالصبحوقتودخول،فجرانالفجر:بافي

بكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-ا787

المدائنئ،روحبناللهعبدحدثنابمرو،الذاربردىحاتمبنأحمدبنمحمد

الرحمن،عبدبنالحارثعن،ذئبأبىابنأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا

قال!قال!:اللهعبدبنجابرعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعن

فلاالشرحان)3(كذنبيكونالذىالفجزفأمافجران؟"الفجر:ت!عالفهرسول!

الصلاةيحلف!نهالأفقفىمستطيلايذهبالذىوأما،الطعاميحزمولاالصلاةيحل

.موصولا)4(الاسنادبهذا،و188/11روىهكذا.أالطعامويحزم

أصخ:وهومرسلاوروى

.(1723)فىتقدم(1)

.(1742)فىتقدم(2)

الفجروهو،اعتراضغيرفىصاعدمتدقلأنهالسرحانبذنبيثبهلىانما،الذئب:السرحان(3)

.1/174قتيبةلابنالحديثغريب.يحرمهولاشيئايحللاالذىالكاذب

الذهبى.ووافقه.صحيحإسناده:وقال،1/191الحاكم(4)
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...الصبحوقتودخولمجران،الفجربابالصلاةكتاب

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ788

نصرأبووحدثنا.قال:علىبنعاصمحدثنا،-حفصبنعمرحدثنا،إسحاق

قالا:الجعدبنعلئحدثنامحمد،بنصالححدثناسهل،بنأحمد

بنمحمدعن،الرحمنعبدبنالحارثعنذئب،أبىابنأخبرنا

فذىفجران"."الفجر:!يماللهرسولوال:قالثوبانبنالرحمنعبد

.سواء)1(مثلهالحديث

وموقوفا:مسندااخروجهمنوروى

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-أ789

حدثنا،الأدمىيحيىبنعثمانبنأحمد(2)الحسينأبوأخبرنا،ببغدادالقطان

يعنىمحمدبنعمروحدثنا،الطبرىمرزوقبنالرحمنعبدبنأحمد

عطاء،عن،جريجابنعن،سفيان-دثنا،الزبيرىأحمدأبوحدثنا،الناقد

الطعامفيهيحلفجرفجران،"الفجر:قال!قهاللهرسولأن،عباسابنعن

أبورواههكذا.(3)"الطعامفيهويحرمالصلاةفيهيحلوفجر،الصلاةفيهويحرم

.مسنداأحمد

أصح:والموقوف،موقوفاغيرهورواه

به.ذئبأبىابنطريقمن268/1الدارقطنىأخرجه(1)

.568/15النبلاءأعلامسيروينظر.""الحسن:مفى(2)

طريقمن(8083)فىوسيأتىبه.الزبيرىأحمدأبىطريقمن(356،1927)خزيمةابنأخرجه(3)

به.الناقدعمروطريقمن(2181)وفى.بهالرحمنعبدبنأحمد
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الصبحلصلاةالاختياروقتاخربابالصلاةكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا790

الحسينحدثنا،عاصبمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الفجر:قالعباسابنعن،عطاءعن،جريجابنعن،سفيانعن،حفصابن

وفجر،الضلاةفيهيحلولاوالشرابالطعامفيهيحلبليلىيطلعفجر؟فجران

رءوسعلىينضرالذىوهو،والشئرابالطعامفيهويحرمالضلاةفيهيحل

.(1)الجبال

الصبحلصلاةالاختياروقتآخرباب

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا791

،هارونبنيزيدأخبرنا،ال!عدئالفهعبدبنإبراهيمأخبرنا،المحفدابادئ

عنلمج!الفهرسولسألرجلاأن،مالكبنأنسعن،الطويلحمياحدثنا

فلما،فصفىأقامثم،الفجرطلعحينفأذنبلالافأمر/،الفجرصلاةوقت378/1

الزجلدعاثم،فصفىفأقاميميمأنأمرهثمأسفر،حتىأخرالغدمنكان

وهذاهذابين"ما:قالنعم.:قال."؟واليومأمسةال!فلا"أشهدت:فقال

--(2)
."!لو

حديثوهو،!ي!النبىعنالحصيببنبريدةحديثفىمعناهورؤينا

.(3)صحيح

به.جريجابنعن(4765)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.هارونبنيزيدطريقمن(642)والنسائى،(12219)احمدأخرجه(2)

.(1773)فىتقدم(3)
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الصبحلصلاةالجوازوقتاخربابالصلاةكتاب

الضبحلصلاةالجوازوقتآخرباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا792

الحوضئ،(1)رمعأبوحدثنا،غالببنمحمدتمتائمحدثناالصفار،عبيد

بناللهعبد،ظ188/11عن،أئوبأبىعن،قتادةحدثنا،يحيىبنهفامحدثنا

"ووقث:فيهقالالحديثفذكر!الفهرسولقال:قالالعاصبنعمرو

تطفعف!نها،(2)الشمسطلعتفإذا،الشمستطلعلمماالفجرطلوعمنالصبحصلاة

.شيطافي(()3(قرنىبين

همامعن،الصمدعبدعن،الدورقىإبراهيمبنأحمدعنمسلمأخرجه

قرنىبينتطلعف!نهاالصلاةعنفأمسكالشمسطلعتفإذا9:قالأنهإلا

(4)

.في"-ء

حدثناجعفر،بنأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-ا793

ابنيعنىالصمد،عبدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبذ

.()بإسنادهفذكرههفام.حدثنا،الوارثعبد

.إعمرو!:مفى(1)

.!الصلاةعنأفأمسك:م،سفىبعده(2)

والعصر.الظهرصلاةذكرعلىمقتصرا(1728)فىتقدم(3)

.(216/173)مسلم(4)

.(6966)أحمد(5)
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منهاركعةب!دراكالصبحصلاةإدراكبابالصلاةكتاب

منهاوحعةيادواكالصبحصلاةإدواكباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا794

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:القاضىالحسنبنأحمدبكروأبو

بنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

الحافظ،الشئيباخ!يعنىيعقوببنمحمدحدثنا،الفهعبدابووأخبرنايزيد.

أخبرخ!،وهبابنحدثنا،يحىبنحرملةحدثنامحمد،بنتميمحدثنا

قال:قالتر!بفأعائشةعنحذثهالربيربنعروةأن،شهابابنعن،يونس

الضبحمنأو،الشمستغربأنقبلسجدةالعصرمنأدرك)من:-لمجيدالفهرسول

حرملةعن""الصحيحفىمسلئمرواهأدركها،)1(.فقد،الشمستطلعأنقبل

.الزكعة)2(هىإنماةدج!لاو:الحديثفىوزاد

علئأبوأخبرناببغداد،العدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا795

محمدحدثنا،الذورئعئاس!حدثنا،الضفارإسماعيلبنمحمدبنإسماعيل

الحافظ،القهعبدأبووأخبرنا(ح)(3)رمعبنالفهعبيدحدثناعبيد،ابن

المثنى،بنمحمدحدثنامحمد،بنالفهعبدحدثناالوليد،أبوأنجرك!

أبىعن،سلمةابىعن،الرهرئعن،الفهعبيدحدثنا،الوقابعبدحدثنا

به.يونىطريقمن(551)والنسانى،(24489)واحمدبه.حرملةعن(070)ماجهابناخرجه(1)

.(609/164)مسلم(2)

.)عمرو":مفى(3)
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فيهاالشمسبطلوعتبطللاأنهاعلىالدليلبابالصلاةكتاب

أدركهافقدركعةالفملاةمنأدرك))من:!ي!الفهرسولقال:قالهريرة

.(2)المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"اهفك

فيهاالشمسبطلوعتبطللاأنهاعلىالدليلىباب

المحاربئالقاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-أ796

الحسينبنمحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنعحمدجعفرأبوحدثنا،بالكوفة

بنيحيىعن،شيبانحدثنا،دكينابنيعنىالفضلحدثنا،(3)الحنينأبىابن

أحدكمأدرك))إذا:قالجمي!النبئأن،هريرةأبىعن،سلمةبىأعن،كثيربىأ

أولأدركوإذا،صلاتهفلييمالشمستغربأنقبلالعصرصلاةمنسجدةأول

فىالبخارىرواه.(4)"صلاتهفلييهمالشمستطلعأنقبلالصبحصلاةمنسجدة

.()دكينبنالفضلنعيمأبىعن""الصحيح

منصوربنيحيىابنةابنطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-أ797

سعيدبناو،89/11قتيبةحدثنا،سلمةبنأحمد(6)ىذجحدثنا،القاضى

والترمذىبه.الفهعبيدطريقمن(554)والشائىبه،عبيدبنمحمدعن(8883)أحمدأخرجه(1)

.(1834،1261،5799)فىوسيأتىبه.الزهرىطريقمن(1848)خزيمةوابن،(524)

.(607)مسلم(2)

.!"الحسين:مفى(3)

.بنحوهيحمىطريقمن(7458)وأحمدبه.نعيمأبىطريقمن(515)النسائىأخرجه(4)

.(655)الخارى(5)

خطأ."ثنا!:مفىبعده(6)
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فيهاالشمسبطلوعتبطللاأنهاعلىالدليلبابالصلاةكتاب

بنعطاءعن،أسلمبنزيدعنمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا،الثقفئ

سلمة:بنأحمدقال)ح(قالع!ج!الفهرسولأن،هريرةأبىعنيسار،

أخبرك!،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،الحنظلئإبراهيمبنإسحاقوحذثنا

عنيحذثونه،الأعرجوعنسعيد/بنوبسريساربنعطاءعن،أسلمبنزيد379/1

تطلعأنقبلركعةالغمبحمنأدرك"من:قال!يوالفهرسولعن،هريرةأبى

العصرمنركعةأدركومن،(2أدركهافقدالشمس2)(اتطلعمابعد)اوركعةالشمس

.(4)أدركها)3("فقدتغربمابعدوثلاتاالشمستغربأنقبل

وعطاءالأعرجعنأسلمبنزيدعنالرنجئخالدبنمسلمرواهوبمعناه

الصئحبح.صلاةفى

ببغداد،العدلبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوواخبرنا-ا798

محمدبنجعفرحدثنا،الرزازالبخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

ثمركعةصفىرجلعنقتادةسئل:قالهقامحدثنا،عفانحدثنا،شاكرابن

هريرةأباأن،رافعأبىعن،خلاسحذثنى:فقال:قال،الشمسقرنطلع

.()إصلاته)يتم:قالت!عالنبئأن،حذثه

:س.)1-ا(لي!فى

."الصبحأدرك"فقد:م،سفى(2-2)

.الحصر""أدرك:م،سفى(3)

.(1739)فىوتقدم.بهالدراوردىطريقمن(985)خزيمةوابن،(699)ماجهابنأخرجه(4)

به.همامطريقمن(464)الكبرىفىوالنساثىبه.عفانعن(03591)أحمدأخرجه(5)
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فيهاالشمسبطلوعتبطللاانهاعلىالدليلبابالصلاةكتاب

،بالطابرانالبرازإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرنا-أ799

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبنالفهعبدحدثنا

عن،قتادةعن،عروبةأبىابنيعنىسعياحدثنا،روححدثنا،الصائغ

منصفى"من:قاللمجج!اللهرسولأن،هريرةبىأعن،رافعأبىعن،خلاس

.(1)"أخرىإليهافليصلفطلعتالشمستطلعأنقبلركعةالصبحصلاة

بها،المهرجاض!المقرئمحمدبنعلئ2)الحسنأبوأخبرنا-أ585

القاضى،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبن(2الحسنأخبرنا

عن،قتادةعن،أبىحدثنا،هشامبنمعاذحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا

منركعةأحدكمصفى"إذا:قال!والنبىعن،هريرةبىأعن،تميمجمنىكىرة

.(3)"أخرىإليهافليصلالشمسطلعتثمالصبحصلاة

سعيدأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-أ185

حدثنا،أيوببنمحمدحدثنا،الرازىالوهابعبدبنمحمدبناللهعبد

بكرأبوبناصلى:قالأنسعن،قتادةحدثنا،هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلم

طلعتلو:قال.تطلعالشمسكادت:فقالوا"عمرانآل"فقرأالصبحصلاة

.(4)غافلينتجدنالم

به.روخعن(03391)أحمدأخرجه(1)

.م،ص:منسقط(2-2)

به.هثامبنمعاذطريقمن(463)الكبرىفىالنسائىاخرجه(3)

به.قتادةطريقمن1/181المعانىشرحفىوالطحاوى،(2712)الرزاوعبدأخرجه(4)
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المواقيتأدلةمراعاةبابالصلاةكقاب

ابنسعيدأبوأخبرناالاصبهاخ!،يوسفابنمحمدابوأخبرنا-ا258

،الأحولعاصبمعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابى

ظنحتىسفمفما،الفجر!حبهعمرخلفصفيت:قالالنهدئعثمانأبىعن

المؤمنين،ميرأيا:قالواسفمفلفا،طلعتقدالشئمسأنالعقولذووالزجال

قال؟شىءأئ:فقلت.أفهمهلمبشى؟فتكفم:قال.تطلعالشمسكادت

.(2)غافلينتجدنالم(1)طلعتلو:قال:فقالوا

المواقيتأدلةمراعاةباب

بنوعلئإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبوأاخبرنا-ا358

بمكة،العطارالعلاءبنالجتارعبدحدثنا،موسىبنبشرحدثنا:قالاحمشاذ

أوفىأبىابنعن،ال!كسكىإبراهيمعن،مسعرعن،عيينةبنسفيانحدثنا

والنجوموالقمرالشمسيراعونائذيناللهعبادخيار)ان:مج!الفهرسولقال:قال

بإسنادهالعلاءبنالجتارعبدبهتفزد.(3)!وجلعزالفهلذكراظ(89/11والأظلة

ثقة.وهو،هكذا

الفهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياابوأخبرناهوقد-ا480

عودؤ،بنجعفرحدثنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

.!"الشمس:م،سفىبعده(1)

به.عاصمطريقمن(2717)الرزاقعبدأخرجه(2)

فىوالبغوى،(1876)الدعاءفىالطبرانىوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/51الحاكم(3)

.(3440)الصحيحةوينظربه.الجبارعبدطريقمن(398)السنةشرح
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الفجرطلوعقبلالصبحلصلاةالأذانفىالسنةبابالصلاةكتاب

أنهالذرداءأبىعن،أصحابناحدثنى،السكسكىإبراهيمعن،مسعرأخبرنا

،الناسإلىالفهويحببون،اللهيحبونالذيناللهإلىالفهعبادأحئماإن:قال

.الفه)1(لذكروالأظلةوالنجوموالقمرالشمسيراعونوالذين

:معناهفىهريرةأبىعلىموقوفاوروى

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرناه-ا805

بنمحمدحدثنا،يوشفأبوأحمدبنمحمدحدثنا،عاصمأبىابنأخبرنا

نإألا:قالهريرةأبىعن،الأسوارىأيوب(2أبىعن2)،واصلعن،سلمة

.الضلاةلمواقيتوالقمر)3(/الشئمس!يراعونالذينلمجيممحمل!أمةخيار

الفجرطلوعقبلالضبحلصلاةالأذانفىالسنةباب

يعقوببنأحمدبنيعقوببنمحمدالحسنأبوالفقيهأخبرنا-ا680

عثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنا،بالطابران

بنسالمعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،سعيدابن

واشربوافكلوا،بليلينادىبلالا"ان:قالجمي!اللهرسولأنأبيهعن،اللهعبد

لاأعمىرجلأمكتومأمابنوكان:شهابابنقالمكعويم".أئمابنينادىحئى

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)أصبحتأصبحت:لهيقالحتىينادى

به.مسعرطريقمن1/51والحاكم،(35746)شيبةأبىابناخرجه(1)

."بن":مفى(2-2)

.اوالنجوم":م،سفىبحده(3)

خزيمة-وابن،(4551)وأحمدبه.النضرأبىطريقمن(539)المعرفةفىالمصنفاخرجه(4)
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الفجرطلوعقبلالصبحلصلاةالأذانفىالسنةبابالصلاةكتاب

والحديث،(2)مالكعنالزواةمنوجماعةالشئافعئوأرسلهالقعنبئ)1(،

بنوروحوهبابنمنهممالكعنجماعةوصلهوقدموصول!،الأصلفى

عنجماعةأيضاووصله،طلحةبنوكامل(3)الرزاقوعبدعبادة

.الرهرئ)4(

قالا:موسىبنمحمدسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا807

الفهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوثنا3حد

سالم،عن،شهابابنعنسعد،بنوالليثيونسأخبرخ!قال!:وهبابن

بللإ،يؤذنبلالأ"إن:يقول!ه!مجالفهرسولسمعت:قالعمربناللهعبدعن

وكان:الحديثفىيونسقالمكعوم".ائمابنأذانتسمعواحتىوافربوافكلوا

كانوتوذ+!.)بمس:فيهوجلعزالفهأنزل!الذىالأعمىهومكتومائمابن

يقولحتىيؤذنيكنولمالبصرضريررجلاوكان:سالمقال!.بلالمعيؤذن

"الصحيح"فىمسلمرواه.(أذن):الفجربزوغإلىينظرونحينالناسله

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(2027)فىوسيأتىبه.الزهرىطريقمن(401)-

.(176)البخارى

،(348)الحسنبنمحمدوبرواية،1/74يحصبنيحصبروايةوالمرطأ،83/1الثافعى

.(202)مصعبأبىوبرواية

.(1885)الرزاقعبد

عنكلاهماعيينةابنعن(1226)والدارمى.الماجثونبنالعزيزعبدعن(5160)أحمدأخرجه

به.الزهرى

به.الليثطريقمن(638)والنائى،(203)والترمذى.(290)الصغرىفىالمصنف
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الفجرطلوعقبلالصبحلصلاةالأذانفىالسنةبابالصلاةكتاب

دونوهبابنعنحرملةأو،90/11وعن،الليثعنيحىبنيحيىعن

.القضة)1(

سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ858

عن،مالكعن،القعنبئحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالنجاد،

يخمافىىبلالا"إن:!الجميههادرسولأن،عمربناللهعبدعن،ينارفىبناللهعبد

"الصحيح"فىالبخارىرواهمكتويم")2(.أمابنينادىحتىواشربوافكلوا،بليل

.(3)مالكعنيوسفبناللهعبدعن

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ859

أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

عن،بيهأعن،القشيرىسوادةبناللهعبدحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،الربيع

بلاليأذانسحوركممنيغرنكم"لا:كج!اللهرسولقال:قالجندببنسمرة

يعنى،بيدهحمادوحكاه.(4)"اذكهيستطيرحتىالمستطيلفالأفقبيماولا

.()الربيعأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهمعترضا.

.(9201/36،37)مسلم(1)

.(637)والنسالى،(5316)آحمدطريقهومن،1/74مالك(2)

.(062)البخارى(3)

طريقمن(1929)خزيمةوابن،(14902)وأحمد.بهحمادطريقمن(2348)داودأبوأخرجه(4)

به.سوادةطريقمن(2171)والنسائى،(7"6)والترمذىبه.سوادةبنالفهعبد

.(43/1094)مسلم(5)
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1/381

الفجرطلوعقبلالصبحلصلاةالأذانفىالسنةبابالصلاةكتاب

القهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابن(1)الحسينأبوأخبرنا-أ081

الرحمنعبدأبو/حدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

علوسابنالحسينأحمدأبووأخبرنا)ح(المقرئيزيدبنالقهعبديعنى

بنبشرعلىأبوأخبرنا،القطيعئجعفربنأحمدأخبرنا،(2)همذانبأسداباذ

بنالرحمنعبدحدثنا،المقرئيزيدبنالفهعبدحدثنا،الأسدئموسى

الحارثبنزيادسمعت:قالالحضرمئنعيمبنزيادحذثنىزياد،

حديثاوذكر.الإسلامعلىفبايعته!والقهرسولأتيت:قاليحذثالضدائئ

ياأقيم:أقولفجعلتفأذنتأمرخ!الضبحصلاةأذانكانفلما:قالطويلا

الفجر،إلىالمشرقناحيةإلىينظرجممالفهرسولفجعلالفه؟رسول

إلئانصرفثمفتبززجمفهالفهرسولنزلالفجرطلعإذاحتى.((ال":فيقول

شى2إلالا،:فقلتصداء؟".أخايامماءمن،هل:فقالأصحابهتلاحقوقد

كفهفوضعففعلت."هباثشىثمإناءفى)اجعله:!والنبئفقال.يكفيكلاقليل

محرفقالتفور.عيناأصابعهمنإصبعينبينفرأيت:الضدائئقال،الماءفى

لهكانمنبأصحابىنادوأسقينا،لسقيناربىمنأستحىأنىالولا:جمفهالفهرسول

إلىجمفهالفهرسولقامثم،منهمأرادمنطخدليمفناديتالماء".فىحاجة

أذنومن،أذنهوصداءأخا"إن:لمجفهالنبئلهفقاليقيمأنبلاذفاراد،الضلاة

عن""السننفىداودأبوأخرجهالم!ملاة)3(.فأقمت:ائئط!اظل."يقيمفهو

."الحسنأ:مفى(1)

.""همدان:دفى(2)

أحمد=وأخرجه.2/954سفيانبنويعقوب،5/355الدلائلوفى.(456)المعرفةفىالمصنف(3)
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بليلبلاللهايؤذنالتىالمعانىذكربابالصلاةكتا!

الرحمنعبدعنأظأ90/11غانمبنعمربنالفهعبدعنمسلمةبنالفهعبد

مركأأالضبحأذانأولكانلما:الحديثفى!فاليلإفي،مختصرا،زيادابن

ء2!؟*!1-!3!!(1)فأذنتصتى!النبئ

بليلىبلاللهايؤذنالتىالمعانىذحرباب

يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ181

ال!فان)2(،سعدبنأزهرحدثنا6الدورىمحمدبنالعئاسحدثنا،الأصئم

له،واللفظالقطيعئجعفربنأحمدوأخمبهرنا:قاك)ح(التيمئسليمانحدثنا

عن،إسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

"لايمنعن:ح!عال!رسولقال:قالمسعودابنعن،عثمانأبىعن،سليمان

:قالأوييذن-فإنه،سحورهمن-بلالينداء:قالأو-بلاليأذانمنكمأحذا

وأهكذا".يقولأن"ليس:قالشمنائمكم"."لينتبه:أو.قائمكم"ليرجع-ينادى

،(4)سليمانعنأوجهمنالبخارئرواه.(3)((اذكهيقولحتى"هكذا:قال

(2

(3

(4

الرحمنعبدطريقمن(717)ماجهوابن،(199)والترمذى،(514)داودوأبو،(17538)=

.(1890)فىوسيأتى.ضعيفوهو:375/1الذهبىوتال،بهزيادابن

.(514)داودأبو(

.9/441النبلاءأعلامصيروينظر.!اليمان"بن:مفى(

وابن،(6961)ماجهوابن،(146،0172)ئىوالنسا،(9423)داودأبووأخرجه.(4714)أحمد(

به.التيمىطريقمن(024،1928)خزيمة

.(621،5298،7247)البخارى(
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1/382

...مكتومأموابنبلالأذانبينكانالذىالقدربابالصلاةكتاب

.علئة)1(ابنإسماعيلعنحرببنزهيرعنمسلمورواه

،محتومأموابنبلالأذانبينحانالذىالقدرباب

بلاليأذانعلىمحتومأمابنأذانقدممنورواية

أبوأخبرنا،الأديبأحمدبناللهعبدبنمحمدعمروابوأخبرنا-ا281

بنإسحاق/حدثنا،الفاريابئمحمدبنجعفرأخبرنا،الاسماعيلئبكر

بنالقاسمعن،عمربنالفهعبيد)2(حدثنا،سليمانبنعبدةحدثنا،موسى

مؤذنان؟م!عللنبىكان:قالاعمرابنعن،نافع.وعنعائشةعنمحمد،

واشربوافكلوا،بليليؤذنبلالا"إن:!ي!الفهرسولفقال.مكتومائموابنبلال

هذاينزل!أنإلاأذانهمابينيكنلم:القاسمقال!مكعويم".أئمابنيؤذنحتى

(3).ص

،(4)عبدةعنإبراهيمبنإسحاقعن"الصحيح"فىمسلمرواه.هداويرقى

.(الفه)عبيدعنأخرأوجهمنالبخارئورواه

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-ا813

عن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

مأوابنبلالكان:قالتأنيسةعفتىحذثتئ:قالالرحمنعبدبن6خبيب

.(9301/39)مسلم(1)

."عبد،:د،سفى(2)

فىوسيأتى،بهالفهعبيدطريقمن(034)خزيمةوابن،(639)والنسائى،(5195)أحمدأخرجه(3)

.(0921)مسلم(4)

.(622،623،1918)البخارى(5)

.8/227الكمالتهذيبوينظر،التاليةالأسانيدفىالصوابعلىوسياتى"حبيب!.:النسخفى(6)
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...مكتومأموابنبلالأذانبينكانالذىالقدربابالصلاةكتاب

فكلوابليليؤذنبلالا"إن:جمي!الطرسولفقال،وي!جملللنبىيؤذنانمكتوم

:فنقولالأذانعنمكتومأمابننحبسفكنامكعويم".أمابنيؤذنحتىواشربوا

نأإلاأذانهمابينيكنولمنتسخر.حتىأنتكمانتسخر،حتىأنتكما

عنوجماعةاو،11/91مرزوقبنعمرورواهوهكذا.(1)اذهويصعدهذاينزل

(2)ريو
شعبه.

إسحاقابنبكرأبوأخبرناالحافأ،اللهعبدأبووأخبرنا-أ814

شعبة،حدثنا:قالاعمربووأالوليدبوأأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،الفقيه

:قالجميماللهرسولأن،أنيسةعمتىسمعت:قالالرحمنعبدبنخبيبعن

.(3)"بلالينادىحئىواشربوافكلوا،بليلينادىمكتويمأئمابن"إن

يونسبنمحمدورواهعنهما.الزازئأيوببنمحمدرواههكذا

.4مرزووبنوعمروالطيالسئرواهكماالوليدأبىعنالكديمئ

بالشك:وجماعةحرببنسليمانورواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-أ815

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الصفارعبيد

.(1766)الطالسى(1)

الأسماءغوامضفىبشكوالوابن.بهعمروطريقمن35/134الكمالتهذيبفىالمزىأخرجه(2)

به.شعبةعنكلاهماالحارثبنخالدطريقمن2/830

الك.علىلفظهوساقبه.عمربنحفصعمرأبىطريقمن(480)24/191الطبرانىأخرجه(3)

حبانوابن،138/1والطحاوى،(404)خزيمةوابن،(639)والنسائى،(27440)وأحمد

وبنحوه.بهخبيبطريقمن(3474)

به.الوليدأبىعن8/364سعدابنأخرجه(4)

-77-



...مكتومأموابنبلالأذانبينكانالذىالقدربابالصلاةكتاب

حختقدوكانت،عفتىسمعت:قالالرحمنعبدبنخبيبحدثنى،شعبة

فكلوا،بليليؤذنبلالا"إن:لمج!الفهرسولقال:قالتلمج!،الفهرسولمع

فكلوا،بليليؤذنمكتوبمأئمابنإن":قالأومكتوبمإ.أئمابنيؤذنحتىواشربوا

بهنتعفقفكنا،هذاوينزلهذايصعدوكان:قالت."بلاليؤذنحتىواشربوا

نتسخر)1(.حتىأنتكما:فنقول

الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابووأخبرنا-ا816

مكتومائمابنبينيكونأنيجوزفقد،وغيرهعمرأبىروايةصخفإن:قال

إذامكتومأئمابنوكان،بليلأذننوبتهكانتإذابلالفكان،نوببلالوبين

عمرابنخبرصخفقديصخلموإن،صحيحجائزوهذا،بليلأذننوبتهكانت

.(2)بليليؤذنكانبلالاأنوعائشةوسمرةمسعودوابن

أئمابنأذانتقديمعائشةعنعروةحديثفىروىوقد:الشيخقمال

مكتوم:

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا817

حدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا

هشامحدثنا،محمدبنالعزيزعبدحدثناالمدخ!،عيسىبنمحمدبنيعقوب

مكعويمأئمابن"إن:ري!مجالفهرسولقال:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةابن

من(7563)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(480)24/191البهيرالمعجمفىالطبهرانىأخرجه(1)

بنمحمدطريقمن(504)خزيمةوابن،عفانعن(27439)وأحمد.بهالذعبدبنإبراهيمطريق

الك.علىبنحوهشعبةعنكلاهماجعفر

.(408)حديثعقبخزيمةابنصحيح(2)
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...مكتومأموابنبلالأذانبينكانالذىالقدربابالصلاةكتاب

بلالىوكان:عائشةقالتبلاذ((.يؤذنحتىواشربوافكلواأذنفإذا،أعمىرجل

روىكذا.(1)رمعابنغلط:تقولىعائشةوكانت:هشامقالىالفجر.يبصر

.(2)حصأعائشةعنمحمدبنالقاسمعنعمربناللهعبيدوحديث،بإسناده

ثابت:بنزيدعنلهبإسناد-(3)ةخحبوليسالواقدئ-ورواه

وأبويحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرناه-أ818

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالفوارسأبىبنأحمدبنمحمدصادق

الواقدى،عمربنمحمدحدثنا،الصغاض!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

محمدعن،الأسودمولىيزيدبناللهعبدعن،زيدبنمةأساحدثنااظ(11/91

ابن"إن:قالى!ماللهرسولىأن،ثابتبنزيدعن،ثوبانبنالرحمنعبدابن

.(4)((4بلايؤذنحتىواشربوا/فكلوا،بليليؤذنمكتوبمأم

أبوحدثنا،الحاكميحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-أ819

،سفيانأخبرنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىبحر

أبىبنعلئأتيت:يقولىالحارثبنحبانسمعأنه،غرقدةبنشبيبحدثنا

فقلت:فكل.ادن:فقالىيطعمفوجدتهموسىأبىبديرمعسكروهوطالب

:النباحلابنقالىمهطعامنفرغفلفا.الصومأريدوأنا:فقالى.الصومأريدإنى

به.العزيزعبدطريقمن(406)خزيمةابنأخرجه(1)

.(1812)فىتقدم(2)

.116/1فىترجمتهمصادرتقدمت(3)

.متروكوهو:1/376الذهبىوقالبه.الواقدىعن209/4الطبقاتفىسعدابنأخرجه(4)
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الصلاةكتاب

.الضلاة)1(أقم

الوقتقبلالأذانعنالنهىروىمنروايةباب

الوقتقبلالأذانعنالنهىروىمنروايةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ082

سلمةبنحمادحدثنا،الفخريرعمرأبوحدثنا،مسلمأبوحدثنا،الصفارعبيد

أخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

ابنعن،نافععن،أتوبعن،حفادحدثنا،موسىأخبرنا،أتوببنمحمد

إن"ألا:فينادىيرجعأنجمرالنبئفأمرهالفجرطلوعقبلأذنبلالاأن،عمر

فرجع:حديثهفىإسماعيلبنموسىزادثلاثا.نام".العبدإنألانام،العبد

.(2)مانالعبدإنألا:فنادى

سعيدعنأيضاوروى.أئوبعنسلمةبنحفادبوصلهتفزدحديثهذا

وحديث،منفرد!حماديةوروا،(3)ضعيفسعيداأنلاإ،أيوبعنزربىابن

عنالرهرىروايةومعه،(4)اهنمأصخعمرابنعننافععنعمربناللهعبيد

(1)

(2)

(3)

(4)

وردمامجموع:1/376،377الذهبىوقال.(2176)فىوسيأتى.(541)المعرفةفىالمصنف

بل،ذلكنحوأوالواقعةقراءةمقداريبلغلالعلهيسيربزمنذلكإنماالفجرقبلالأذانتقديمفى

اولاللفجريؤذنأنهمنزماننافىيفعلماأمابأكئر،لاالمديمففيلةتحصلالمقدارفبهذا،اقل

.جوازهسلملوالسنةفخلافالأخيرالثلثمن

(532)داودوابو،(780)حميدبنوعبد.بهموسىطريقمن(425)المعرفةفىالمصنفأخرجه

به.حمادطريقمن

،473/3الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالعئادانى.البصرىالخزاعىزربىبنسعيدهو

وتهذيب،3/1201عدىلابنوالكامل،318/1والمجروحين،23/4والتهعديلوالجرح

الحديث.منكر:1/295التقريبفىحجرابنقال.2/136الاعتدالوميزان،01/430الكمال

.(1812)فىتقدم



الصلاةكقاب

.(1)أبيهعنسالم

الوقتقبلالأذانعنالنهىروىمنروايةباب

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ182

سلمة.بنحمادحدثنا:قالاوطالوتهدبةحدثنا،عبدانحدثنا،الشيخأبو

المدينى:بنعلئقال:قالثمالضرير.عمرأبىحديثنحوالحديثفذكر

نافع،عنيعنىاللهعبيدحديثوالصحيح،الحديثهذافىحمادأخطأ

.(2)سالمعنالزهرىوحديث

:قالالفقيهإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

حمادحديث:يقوليحيىبنمحمدسمدت:يقولالمطززبكرأباسمدت

شاذالفجر.طلوعقبلأذنبلالاأن،عمرابنعننافععنأيوبعنسلمةابن

عمر.ابنعنالناسرواهماخلافوهو،القلبعلىواقعغير

بليل.مزةبلاذأذن:قالأيوبعنراشدبن!عمررواهوقط:الشيخقمال

اوأ92/11نافععنرؤادأبىبنالعزيزعبدعنوروىمرسلا)3(.فذكره

يصح.لاضعيفوهوموصولا،

بنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ822

خالدبنبكربنمحمدحدثناالخزاز،علىبنأحمدحدثناالضفار،عبيد

العزيزعبدعن،محذورةأبىبنالعزيز)4(عبدبنبراهيمإحدثنا،النيسابورى

،1/411حاتمأبىلابنالعلل:يراجعقصتهفىوالصحيحالحديثهذاوحول.(7018)فىتقدمت(1)

.1/393الجوزىلابنالمتناهيةوالعلل،12/339الدارقطنىوعلل

.(203)حديثعقبالترمذىذكره(2)

به.معمرعن1/244الدارقطنىطريقهومن،(1888)الرزاقعبدأخرجه(3)

.138/2الكمالتهذيبوينظرمحمددا."بن:د،الأصلفىبعده(4)
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الوقتقبلالأذانعنالنهىروىمنروايةبابالصلاةكتاب

"ما:عجيوالنبىلهفقالبليلأذنبلالاأن،عمرابنعن،نافععن،روادأبىابن

طلعقدالفجرأنفظننتوشانوأنااستيقظت:قال."؟كلذعلىحملك

أقحدهثمرقد".العبد"إن:شلاثاالمدينةفىينادىأنجمججوالنبئفأمره،فأذنت

جمججوالفهرسول/ركعثم:قال."الآن"قم:قالثم،الفجرطلعحتىجنبهإلى1/384

.الفجر)1(ركعتى

وهومختصرا،موصولاالعزيزعبدعنمدركبنعامرأيضاورواه

.2حرببنشعيبروايةوالصواب،وهم

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-ا823

عن،حرببنشعيبحدثنامنصور،بنأيوبحدثناالسجستاك!،داود

أذن.مسروح:لهيقاللعمرمؤذنعن،نافعحدثنا،روادأبىبنالعزيزعبد

.(3)سلمةبنحمادحديثنحويعنى،نحوهذكرعمر.فأمرهالصبحقبل

وأنافععنعمربنالفهعبيدعنزيدبنحمادورواه:(4)دوادأبوقال

عن،الذراوردىورواه.غيرهأو.مسروح:لهيقاللعمرمؤذناأن،غيره

مسعود.:لهيقالمؤذنلعمركان:قالعمرابنعننافععنعمربناللهعبيد

أصح.(عمر)حديث:يعنى.ذاكمنأصحوهذا:داودأبوقال.نحوهفذكر

به.محذورةأبىابنطريقمن(308)العللفىحاتمأبىابناخرجه(1)

به.عامرطريقمن1/244الدارتطنىاخرجه(2)

.(499)داودابىصححفىالألبانىوصححه.(533)داودوأبو،(543)المعرفةفىالمصنف(3)

.(533)حديثعقبداودأبو(4)

عمر(.إابن:م،سفى(5)
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الوقتقبلالأذانعنالنهىروىمنروايةبابالصلاةكتاب

الأذانعجلوا:قالالهالخطاببنعمرعنروىوقد:الشيخقال

.(2العامرةوتخرج2)(1)المدلجيدلجبالصبح

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الإمامطاهرأبوأخبرنا-أ824

بنجعفرعن،سفيانحدثنا،الفريابئيوسفبنمحمدحدثناالأزهر،

يتسحروهو!لمجيمالنبىإلىبلالجاء:قال(3)عياضمولىشدادعن،برقان

يطلعحتىتؤذن"لا:فقالالغدمنجاءهثمالفجر".ترىضىتؤذن"لا:فقال

بينوجمع.((اذ!الفجرترىحضىتؤذن"لا:!مالالشدمنجماءهشمالفجر".

مرسل.وهذا.4بينهمافروثميديه

بلالا.يدركلمعياضمولىشدادالسجستاخ!:داودأبوقال

.(داود)أبىعنداسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىأبوبذلكأخبرنا

كتابفىضعفهابيناقدضعيفةكلهاأخرأوجهمنروىوقد:الشيخقال

:وغيرههلالبنحميدحديثمنمرسلايعرفوإنما،(6)""الخلاف

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-أ825

إدلاجا:وأدلجلما.اليلآخرمنبالتثديدوادلج،اليلأولمنبالتخفيف"أدلج:الأصلحاشيةفى(1)

.76صالمنيرالمصباحبالتثديد.ادلجفقداليلاخرخرجن!ف،كلهاليلسار

الجن.منسكانها:البيوتوعمارالعائرة".،يخرج:سوفى."العاهرة"وتخرج:الأصلفى(2-2)

.1/412للمصنفالمعرفةفىكماالقديمفىالافعىأخرجهوالأثر.467/1الصحاحمختار

.،عاصم":دفى(3)

به.جعفرطريقمن(1211)والطبرانى،(1374)والبزار،(2234)شيبةأبىابنأخرجه(4)

.(534)عقبداودأبو(5)

.467/1اللخمىفرحلابنالخلافياتمختصرفىوهو،الخلافياتمنالمطبوعفىنجدهلم(6)
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1/385

الوقتدخولبعدالصلواتلسائرالأذانفيالسنةبابالصلاةكتاب

عن،المغيرةبنسليمانحدثنا،المقرئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيه

ثلاثا:فنادمقامكإلى/"ارجع:!ي!القهرسولفقالبليلبلالأذن:قالحميد

:يقولوهو.((مانالعبدإنألا

جبينهديمنضحمنوابتلأممهتلدهلمبلالاليتاظ،92/11

.(1)مانالعبدإن:ثلاثافنادى

التىالضحاحوالأحاديث،مرسلاهلالبنحميدعنجماعةرواههكذا

التوفيق.وبالفه،منهبالقبولأولىالحرمينأهلفعلمعذكرهاتقذم

عمروأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبواخبرنا-أ826

يعنىاللهعبدأبوحذثنى،(2حنبلبنإسحاقبنحنبل2)حدثنا،ال!فاكابن

قدأليس:أنسبنلمالكقلت:قالحرببنشعيبحدثنا،حنبلبنأحمد

يؤذنبلالا"إن:لمجينال!رسول!ال:فقال؟الأذانيعيدأنبلالاكجالنبئأمر

يزللم،لا:قال؟الأذانيعيدأنأمرهقدأليس:قلتواشربوالأ.فكلوا،بليل

.(3)بليلعندناالأذان

الوقتدخولبعدالصلواتلسائرالأذانفىالشنةبافي:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-أ827

من1/244والدارقطنى.بهسليمانعن(221)الصلاةكتابفىدكينبنالفضلنيمابوأخرجه(1)

به.حميدطريق

.13/51النبلاءأعلامسيروينظر)إسحاق!.:م،سفى(2-2)

ومن،الأذانذكردون(475)الرجالومعرفةالعللفىوأحمد،(545)المعرفةفىالمصنف(3)

.137/9التمهيدفىالبرعبدابنطريقه
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الوقتدخولبعدالصلواتلسائرالأذانفىالسنةبابالصلاةكتاب

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،النضرأبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

إذايؤذنبلالكان:قالسمرةبنجابرحدثناسمائر،حدثنا،إسحاقأبو

.(2)يراهحينأقاماهرفإذا،ج!عالنبئيرىحتىيقيملاثمالشئمس)1(،دحضت

.(3)خيثمةأبىحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

حمدانبنالرحمنعبدأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ828

وهيبحدثنا،أسدبنمعلىحدثنا،الرقئالعلاءبنهلالحدثنا،الهمداخ!

أتيت:قالالحويرثبنمالكعن،قلابةأبىعن،أيوبعنخالد،ابن

فلما،رقيقارحيماوكان،ليلةعشرينعندهفأقمنا،مىقومننفرفىلمجيروالنبئ

حضرتفإذاوصقوا،وعلموهمفيهمفكونوا"ارجعوا:قالأهليناإلىشوقنارأى

الصحيح""فىالبخارىرواهام!بركم")4(.وليؤمكم،أحدكملكمفليؤذنالصلاة

.(أسد)بنمعلىعن

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،أحمدأبوأخبرنا-أ829

(1

(2

(3

(4

(5

دحفت،كانها،المغربجهةإلىالسماءوسطعنزالتآى:الشمسودحفت.د،س:فىليس(

.2/410النهايةينظر.زلقتآى

ماجهوابن،(034)داودوأبو.إسحاقأبىذكربدون،بهالنضرأبىعن(08522)أحمداخرجه(

به.سماكطريقمن(713)

.إسحاقأبىذكربدونسماكعنخيثمةأبىعن(606/160)مسلم(

،1963،1964،2301،5063)فىوسيأتىبه.وهيبطريقمن(1253)الدارمىأخرجه(

5064،5359).

.(628)البخارى(
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وعملهمالحجازأهلقولترجيحعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

يزللم:مالكقال:قالبكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

(1)اهلينادىنرهالمفإناالضلواتمنغيرهاقافأ،الفجرقبلبهاينادىالضبح

.وقتها)2(يحلانبعدإلا

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

إلاالضبحغيرلصلاةيؤذنلا:الشافعئقال:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا

قبللصلاةاذنانه!سفهالفهرسولعنحكىأحداأعلململأنى؟وقتهابعد

إلاوقتهادخولبعدإلايؤذنونعندناالمؤذنيننرولمالفجر،غيروقتها

الفجر.

،
(3)وعلمهمالحجازأهلقولترجيحعلىبهيستدلماباباو،93/11

بتمامهوهو،الأذانمسألةفىإلطأشارالشتافعئلأنههناأوردتهوإنما

.""المدخلكتابفىمخزج

بنيسابورالفقيهالزوذبارئمحمدبن(4)الحسينعلىأبوأخبرنا-ا830

أخبرناقالا:ببغدادبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينوأبو

يوسفبنإسحاقحدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

قال:قال/هريرةأبىعن،سيرينابنعن،عونابنحدثنا،الأزرق386/1

م:)بها!.ىف(1)

.72/1مالك(2)

"عملهم،.:الأصلحاشية،م،س،دفى(3)

.هالحسن!:مفى(4)
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وعملهمالحجازأهلقولترجيحعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

الإيمان،أفئدةأرقهم،(االيمنأهلأتاكم1)،اليمنأهل))أتاكم:!شج!اللهرسول!

عمروعن""الصحيحفىمسلمرواهيمايخه")2(.والحكمةيمافي،والفقهيمافي،

أبىعنصالحأبىحديثمنالبخارىوأخرجه،الأزرقإسحاقعنالناقد

!-(3)
.هريره

فىفضلهمعلىبهدل!مامعيمانيتانوالمدينةومكة:الشافعئقال!

"091(4)علمهم

بنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثناهالذىالحديثوذكر-أ831

الرحمنعبدحدثنا،الشرقىابنحامدأبوأخبرنا،وقراءةإملاءالعلوىداود

أبىعن،الزبيرأبىعن،جريجابنعن،سفيانحدثنا،الحكمبنبشرابن

الإبلأكبادتضربواأن"يوشك:!شج!اللهرسول!قال!:قال!هريرةبىأعن،لحصط

لمفيانعنالقديمفىالشافعئرواه.(المديخه(()عالممنأعلمعافما!بونفلا

عيينة.ابن

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ832

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوإسحاق

.م،س:فىسيل(ا-1)

به.عونابنطريقمن(0272)أحمدوأخرجه.1/90المعرفةفىالمصنف(2)

.(4388)والبخارى،(52/83)مسلم(3)

.1/416والاثارالسننمعرفة(4)

(3736)حبانوابن،(9142)الكبرىفىوالنسائى،(0682)والترمذى،(7980)أحمدأخرجه(5)

خطأ،هذا:النسائىوقالالزبير.أبى:مكانالزناد.أبو:النسائىعندووقعبه.سمانطريقمن

الزبير.أبو:والصواب
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...يفيقوالمجنونيسلموالكافريبلغالصبىبابالصلاةكتاب

فديك،أبىابنأخبرنا،المصرئالحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا

أبواخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(ذئبأبىابنحذثنى

أبىابنأخبرنا،الحباببنزيدأخبرنا،جعفربنيحىحدثنا،الرزازجعفر

بنالرحمنعبدعن،عوفبناللهعبدبنطلحةعن،الرهرئعن،ذئب

الرجلينقوةمثل"للقرشئ:قالع!يرالفهرسولأن،مطعمبنجبيرعن،أزهر

فقيل:روايتهفىزيازاد،فديكأبىابنحديثلفظقريشبى((.غيرمن

.(1)الرأىنبل:قال؟بذلكتريدما:للرهرئ

والحائضيفيقوالمجنونيسلموالحافريبلغالصبىباب

شيئاالصلاةوقتمنفيدرك،الوقتمضىقبلتطهر

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ833

عطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

نأ،هريرةأبىعنيحدثونهالأعرجوعنسعيدبن2بسروعنيسارابن

أدركفقدالشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك"من:قالجمجواللهرسول

أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصراظ!93/11منركعةأدركومن،الصبح

يحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)"رمعلا

المعرفةفىوالمصنف،(1941)والطبرانى،(6562)حبانوابن،(52033)لئميبةأبىابنأخرجه(1)

.يخرجوهولمصحيح:1/380الذهبىقالبه.ذئبأبىابنطريقمن(93/1)

.4/594النبلاءاعلامسيروينظرابشرأ.:مفى(2)

الثوخمعجمفىوالصيداوى،(341)الموطامسندفىوالجرهرى،(1583)حبانابنأخرجه(3)

.(1739)فىوتقدمبه.القعمبىطريقمن(268)الصغرىفىوالمصنف،(302)
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الصلاةكتاب

(1)مالكعنكلاهما،يحيىابن

العصر...وقتب!دراكوالعصرالظهرقضاءباب

وقضاءالعصر،وقتيادراكوالعصرالظهرقضاءباب

العشاءوقتيادراكوالعشاءالمغرب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا834

أنس،بن/مالكعلىقرأت:قاليحىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

!عالنبئأن،هريرةأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،شهابابنعن

ابنعنالبخارئرواه.(2)((الفلاةأدركفقدالفلاةمنركعةأدرك"من:ق!ال

.(3)مالكعنيحىبنيحيىعنمسلمورواه،يوسف

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ835

وثلاثمائة،وعشرينخمسسنةالحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبو

حدثناعمر،بنعثمانحدثناقالا:سعيدبنوعلئيحيىبنمحمدحدثنا

عن،الطفيلأبىعن،ديناربنعمروعن-الثورىيعنى:علئقال-سفيان

والمغربوالعصر،الظهربينجمع!عاللهرسولأن،جبلبنمعاذ

فىمخرج.(4)تبوكغزوةفىسعيد:بنعلئوقال.تبوكعاموالعشاء،

.(086/163)ومسلم،(579)البخارى(1)

،(7765)أحمدوأخرجه.(553)والنسائى،(1123)داودأبوطريقهومن،1/10مالك(2)

به.الزهرىطريقمن(1849)خزيمةوابن،(1221)ماجهوابن،(524)والترمذى

.(706/161)ومسلم،(058)البخارى(3)

.(5597-5593)فىسيأتى(4)
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العصر...وقتب!دراكوالعصرالظهر!ماءبابالصلاةكتاب

بنعمروحديثمنوهو،(1)الطفيلبىأعنالزبيرأبىحديثمن"الصحيح"

عمر.بنعثمانبهتفزدغريمثدينار

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبواخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-ا836

محمدبنالعزيزعبدحدثنا،يونسبن(2)سريجحدثنا،البغوئالقاسم

عن،يربوعبنسعيدبنالرحمنعبدبنعثمانبنمحمدعن،الذراوردئ

بنالرحمنعبدعن،عوفبنالرحمنلعبدمولىعن،الرحمنعبدجذه

والعصرالطهرصفتالشئمستغربأنقبلالحائضطهرتإذا:قالعوف

.جميعا)3(والعشاءالمغربصفتالفجرقبلطهرتواذا،جميعا

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا837

،زائدةحدثناعمرو،بنمعاويةحدثناالنضر،بنأحمدبنمحمدأخبرنا

فىةالمرأطهرتإذا:قالعباسابنعن،طاوسعن،زيادأبىبنيزيدحدثنا

فىطهرتوإذا،العصرلتصلثمفلتصفها،بالطهرفلتبدأالعصرصلاةوقت

.والعشاء)4(المغربفلتصلفلتبداالاخرةالعشاءوقت

.(53/706))1(مسلم

.11/146والسير،01/221الكمالتهذيبوينظرإثريح،.:م،س،دفى(2)

فىالمنذروابن،(7275)ثيبةأبىوابن،(24)الصلاةفىدكينبنالفضلنحيمأبوأخرجه(3)

وعند،الرحمنعبدجدهعن:نحيمأبىعندوليى،بهعثمانبنمحمدطريقمن(824)الأوسط

عن،جدتىعن:المنذرابنوعندعوف.بنالرحمنلعبدمولىعن،جدتىعن:ثيبةأبىابن

.عوفبنالرحمنلعبدمولاة

مقسمطريقمن(922)والدارمى،(7277)ثيبةابىابنوأخرجه.(548)المحرفةفىالمصنف(4)

به.عباسابنعن



...الوقتينذهاببعديفيقعليهالمغميبابالصلاةكتاب

عباسابنعن،وعطاءطاوسعن،سليمابىبنليثورواه-ا838

.والعشاءالمغربصئتالفجرقبلطهرتوإذا:قال

الوليد،أبوأخبرنا،عنهروايتهالحافظاللهعبدأبومحرأجازفيماوهو

.(1)فذكره.ليثعن،حفصحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا،الشامامح!حدثنا

قولهما)2(.منعنهماعنه:وقيل

أهلمنال!بعةالفقهاءوعنسواهما،التابعينمنجماعةعنورؤيناه

المدينة.

الوقتينذهاببعديفيقعليهالمغمىاو،11/94باب

قضاؤهماعليهيحونفلا

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-ا839

بكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدأخبرنا،المزكىجعفربنمحمدبكرابو

يقضفلمعقلهفذهبعليهأغمىعمربنالفهعبدأن،نافععن،مالكحدثنا

فىوهوأفاقمنوأما،ذهبالوقتأنوذلك:مالكوقال:قال.الصلاة

.(3)يصفىفإنهوقت

عنعمربناللهعبيد)4(روايةوفى،نافععنجماعةروايةفىهكذا

به.ليثعن(548)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

به.ليثطريقمن(926)والدارمى،(7279)شيبةأبىوابن،(1282)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.بكيرابنطريقمن(549)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.(452)وهبابنوعنه،13/1مالك(3)

."عبد!:دفى(4)
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...الوقتينذهاببعديفيقعليهالمغمىبابالصلاةكتاب

.(2)أيامثلاثة:نافععنأئوبروايةوفى.اوليلةيوم:نافع

،الزفاءالبغدادئيوسفبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-ا388/1084

حدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،بشربنمحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا

كان:قالأباهأن،الرنادأبىبنالرحمنعبدحدثنا،أويسأبىبنإسماعيل

المدينة-أهلتابعىمنيعنى-قولهمإلىينتهىائذينفقهاشامنأدركتمن

وهويفيقأنإلاالضلاةيقضىلاعليهالمغمى:وفيهاأحكامافذكر.يقولون

قبلفيفيقعليهيغمىوائذى،الضوميقضىوهوفليصفها،صلاةوقتفى

صلىالفجرطلوعقبلأفاقوإنوالعصر،الطهريصفىالشمسغروب

غروبقبلطهرتإذاالحائضتفعلوكذلكقالوا:والعشاء.المغرب

الفجر.طلوعأوالشمس

أعلم:واللهضعفإسنادهفىمسندحديثفيهوروى

عدىابنأحمدأبوأخبرناالمالينئ،سعدأبوأخبرناه-ا841

بنخارجةحدثناالذغو!ر،الرحمنعبدبنمحمدحدثنا،الحافظ

هوعطاءبنالفهعبدعن،خارجةحدثنا،بديلبنمغيثحدثنا،مصعب

عنعائشةسألأنه،القاسمعن،الأيلىالفهعبدبنالحكمعن،يسارابن

فقالت:،ذلكمنوأكثرواليوميناليومالضلاةفيتركعليهيغمىالزجل

صلاته،فىعليهيغمىأنإلاقف!اة،ذلكينلشىءلش":جمي!الفهرسولقال

.2/82والدارقطنى،(5214)الرزاقعبداخرجه(1)

.2/82الدارقطنىأخرجه(2)
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الصلاةكتاب

.فيصليها(()1(وقتهافىوهوفيفيق

...الوقتينذهاببعديفيقعليهالمغمىباب

حدثنا،محمدحدثنا،أحمدأبوأخبرنا،سعدأبووأخبرنا-أ284

الحكم،عن،عطاءبناللهعبدعن،خارجةحدثنا،مغيثحدثنا،خارجة

.(1)كلذمثلجم!اللهرسولعن،عمرابنعن،نافععن

عنروىوكذلكالأكبر)2(،خارجةعنخالدبنأحمدرواهوكذلك

،(3)راسيبنعطاءبنحسينبناللهعبدوهوحسينأبىعنبلالبنسليمان

الأيلىاللهعبدبنوالحكم.(نظر)فيه:وقال(4)""التاريخفىالبخارىذكره

.(6)حديثهعنحنبلبنأحمدونهى،يوهنهالمباركابنكان،تركوه

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ843

حدثنا،سنانبنأحمدحدثنامبشر،بناللهعبدبنعلئأخبرنا،الحافظ

بنعمارأن،عمارمولىيزيدعن،السدىعن،سفيانعن،الرحمنعبد

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.3/926الكامل

به.حسينبناللهعبدعنخارجةعنخالدبناحمدطريقمن2/82الدارقطنىاخرجه

به.سليمانطريقمن2/82الدارقطنىاخرجه

.5/72الكبيرالتاريخ

/هوالتعديلالجرح:فىعليهالكلاميظر.المدنىالهلالىيساربنعطاءبنحسينبناللهعبدهو

تال.5/187التهذيبوتهذيب،41/914الكمالوتهذيب،2/61حبانلابنوالمجروحين،35

ضعيف.:409/1التقريبفىحجرابن

،2/534الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلاميظرالأيلى.اللهعبدابو،سعدبناللهعبدبنالحكمهو

،1/248حبانلابنوالمجروحين،1/256العقيلىوضعفاء،3هصىرا!خبللالصغيروالضعفاء

.2/332الميزانولسان
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389لما

...الصلاةمقدارالوقتأولمنتدركالمرأةبابالصلاةكتاب

الفيل،نصففأفاق،والعشاءوالمغربوالعصرالطهرفىعليهأغمىياسر

.والعشاء)1(والمغربوالعصرالطهرفصفى

الضلاةمقدارالوقتاولمنتدركالمراةباب

عليهااغمىأوحاضتا!ث

حدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنااظ(11/94-ا484

بنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمد

:قالأحاديثفذكرلمججم.محمدعنهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئه

بسؤالهمقبلكممنائذينهلكف!نماتركعكم،ما)ؤرونى:لمجيكالفهرسولوقال

منهفأتوابالأمرأمرتكماوإؤ،فاجتمبوهفىءعننهيتكموإؤا،أنبيائهمعلىواختلافهم

عنرافعبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)إاستطعتمما

.الززاق)3(.عبد

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا845

عن،شعبةحدثناحقاد،بنيحىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

بنعمرأنالجوزاء،أبىعن،ثقةوهوالزاسبئثبيتأبىابنوهو/عقبة

صلاةيريد.يحضنأنمخافةالعشاءعنيبتنأنالنساءنهىالخطاب

العشاء)4(.

.2/81الدارقطنىسنن(1)

.(8144)أحمدوعنه،(20372)الرزاقعبد(2)

.(1337/113)مسلم(3)

.2/110سفيهانبنيعقوب(4)
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سكرانالصلاةيقربلابابالصلاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا846

شبرمة،ابنحدثنا،الجوابأبوحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

تلكقضتتحيضحتىالصلاةفىالمرأةفزطتإذا:قالالشعبىعن

.(1)"الصلا

سحرانالضلاةيقربلابافي:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا847

أبوالسلومحلىمنصوبىبنإسحاقحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

بنعمروعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا،الكوفىالرحمنعبد

أقيمتإذا:ينادىخميدالنبىمنادىسمعت:!بهعمرقال:قالشرحبيل

.(2)سكرانالضلاةيقربفلاالصلاة

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-ا848

عنجعفر،بنإسماعيلحدثناالختلئ)3(،موسىبنعئادحدثناداود،

قضةفى!بهالخطاببنعمرعن،عمروعن،إسحاقأبىعن،إسرائيل

)يأكا:"النساء"فىالتىالآيةفنزلت:وفيه،الحديثفذكرالخمر.تحريم

.،43النساء:أنقولون!ماتغلمو(حقسبهرئوأنترالضلؤةتقربوالاءامنوأالذين

طريقمن3/63القضاةأخبارفىووكغ،(4730)شيبةأبىوابن،(1289)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.شبرمةابن

به.إسرائيلطريقمن(5555)والنسائى،(378)أحمدأخرجه(2)

وفتحها.المشددةالتاءبضمالأصلفىوضبطت.2/322الأنسابوينظر"الحبيلى".:سفى(3)
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السكرأقلصفةبابالصلاةكتاب

.(1)سكرانالضلاةيقربنلاأن:ينادى!زالفهرسولمنادىفكان

الشحرأثلصفةباب

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-ا984

أبىعن،ال!ائببنعطاءعن،سفيانعن،يحىحدثنا،مسذدحدثنا،داود

دعاهالأنصارمنرجلاأن،!التهعلىعنال!لمى،الرحمنعبد

فىعلىفأفهمالخمر،يحزمأنقبلفسقاهماعوفبنوعبدالرحمن

الا:فنزلتفيها.فخلطانفرون!،جمأئهااو(95/11)قل:وقرأالمغرب

.النساء:34،أنقولون!)2(مائغدموأحقسبهرئوأشرالضدؤةتقربوأ

عذرايحونلابالشرالعقلزوالباب

عنهالفرضسقوطفى

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-ا850

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

نأ،الحارثبنعمروحذثنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبد

عن،العاصبنعمروبنالفهعبدعن،أبيهعن،حذثهشعيببنعمرو

وماالدنيالهكانتفكأنماواحدةمزةسكزاالصلاةترك"من:قال!شي!الفهرسول

طينةمنيسقيهأناللهعلىحقاكانمزابئأربعسكزاالضلاةتركومنفشلبها،عليها

.(1713)داودأبىصحيحنىالألبانىوصححه.(0367)داودوأبو،(0043)الصغرىفىلمصنفا(1)

.(1831)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(3671)داودأبو(2)
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عنهالفرضسقوطفىعذرايكونلابالسكرالعقلزوالبابالصلاةكتاب

.(1)"مئهجأهل"عصارة:قال؟اللهرسولياالخبالطينةوما:قيلالخبالإ.

بكرأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ851

بنمحمدبنجعفرالفضلأبوحدثنا،بالأهوازالعسكرىمحمويهبنمحمد

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،عفاربنهشامحدثنا،ملةبالزالقلانسئحفاد

عجؤ:الفهرسولقال:قالجابرعن،المنكدربنمحمدعن،محمدبنزهير

فيضعمواليهإلىيرجعحتىالابقالعبد:حسنةلهمتصعدولاصلاةلهمتقبللاإثلاثة

بهتفزد.(2)((وحصيحتىوالشكرانزوجها،عليهاالساخطوالمرأة،أيديهمفىيده

.هكذا)3(زهير

(6659)أحمدوأخرجه."...مراتأربعسكراالصلاةترك)من:قولهعلىمقتصرا(78)وهبابن(1)

.ثقاتورجاله،أحمدرواه:وقال،5/69،70المجمعفىالهيثمىوذكره.بهوهبابنطريقمن

به.هثامطريقمن(5535)حبانوابن،(094)خزيمةابنوأخرجه.(8727)الشعبفىالمصنف(2)

زهير.مناكيرمنهذا:383/1الذهبىقال(3)
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الصلاةكتاب

والإقامةالأذانأبوابجماع

الأذانبدءباب

الاذانبدءباب

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-أ852

الوليد/بنأحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،1/390

مولىنافعأخبرخ!:جريجابنقال:قالمحمدبنحخاجحدثنا،الفخام

قدمواحينالمسلمونكان:يقولكانأنهعمربنالفهعبدعنعمر،ابن

يومافتكلمواأحد،بهاينادىوليس،الصلواتفيتحينونيجتمعونالمدينة

بعضهم:وقال؟النصارىناقوسمثلناقوسانتخذ:بعضهمفقال،ذلكفى

.بالضلاةينادىرجلاتبعثونأولا:رضجنهعمرفقالاليهود؟قرنمثلقرنابل

"الصحيح"فى!سلمرواهبمالضلاة")1(.فنادقم،بلال"يما:لمجيه!الفهرسولفقالط

ابنعنآخروجهمنالبخارىوأخرجه،حخاجعناللهعبدبنهارونعن

(2)

جريج.

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ853

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنااظ،11/95،سلمةبنأحمدأخبرنا،الفقيه

يعلمواأنذكروا:قالطأنسعن،قلابةأبىعن،خالدأخبرنا،الوقابعبد

نارا،ينؤرواأوناقوسا،يضربواأنفذكروا،فيعرفونهبشىءالصلاةوقت

به.حجاجطريقمن(361)خزيمةوابن،(625)والنسائى،(190)الترمذىأخرجه(1)

.(406)والبخارى،(377)مسلم(2)
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الأذانبدءبابالصلاةكتاب

عنمحمدعنالبخارئرواه.(1)الإقامةيوتروأنالأذانيشفعأنبلالفأمر

.(2)إبراهيمبنإسحاقعنمسلمورواه،الثقفىالوفابعبد

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا854

يحيىبنمحمدحدثنا،الجوهرىشاذانبنمحمدأخبرنا،الفقيهإسحاق

أبىعن،الحذاءخالاحدثنا،ميمونةأبىبنعطاءبنروححدثناالقطعئ)3(،

سعىلمجراللهرسولعهدعلىحضرتإذاالصلاةكانت:قالأنسعن،قلابة

لو:فقالواالناسعلىذلكفاشتذ!الصلاةالص!ملاة:فنادىا!ريقفىرجل

بوقا؟اتخذنالو:فقالواللنمارى((."ذلك:فقال؟اللهرسولياناقوسااتخذنا

.(4)الإقامةويوترالأذانيشفعأنبلالافأمر:قاللليهود"."ذلك:قال

بكرأبوأخبرنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىابوأخبرنا-ا855

أئوب،بنوزيادالختلئموسىبنعئادحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابن

أبوأخبرنا:زيادقالبشر-أبىعن،هشيمحدثنا:قالا،أتمعبادوحديث

لمجؤالنبئاهتم:قالالأنصارمنلهعمومةعن،أنسبنعميرأبىعنبشر-

فإذاالضلاةحضورعندرايةانصب:لهفقيل،لهاالناسيجمعكيفللصلاة

يعنى،القنعلهفذكر:قال،ذلكيعجبهفلمبعضاءبعضهمآذنراوها

به،الوهابعبدطريقمن(366،368)خزيمةوابن،(626)والنسائى،(931)الترمذىاخرجه(1)

.بلالأمر:قولهعلىمقتصراجميعماوعندهم

.(378/3)مسلمو،(606)البخارى(2)

.608/26الكمالتهذيبوينظر!القطيعى!.:سفى(3)

به.القطعىيحىبنمحمدعن(369)خزيمةابنوأخرجه.(281)الصغرىفىالمصنف(4)
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الأذانبدءبابالصلاةكتاب

اليهود".أمرمن"هو:وقالذلكيعجبهفلمليهود.اشبور:زيادوقال،(الشبور)1

زيدبناللهعبدفانصرف.إالنصارىأمرمنإهو:فقالالناقوسلهفذكر:قال

علىفغدا:قال.منامهفىالأذانفأرى!ؤ،الفهرسوللهئممهتموهو

تاأتاك!إذويقظاننائملبينإنى،اللهرسوليا:فقالفأخبرهلمجرالفهرسول

عشرينفكتمهذلكقبلاهرقدالخطاببنعمروكان:قال.الأذانفأراك!

:فقالتخبرنا؟((.أنمنعك"ما:لهفقال،لمجرالفهرسولأخبرثم:قال،يوما

مافانظزقغبلال"يا:لمجراللهرسولفقال.فاستحييتزيدبناللهعبدسبقنى

أبوفأخبركأ:بشرأبوقالبلاذ.فأذن:قالفافعلهدا.زيل!بنالفهعبدبهيأمرك

لجعلهمريضايومئذكانأنهلولازيدبناللهعبدأنتزعمالأنصارأنعمير

.مؤذنا)2(لمجقهالفهرسول

محمدبنأحمديحيىأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا856

اللهعبيدحدثنا،نصربنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،ال!مرقندئإبراهيمابن

عن،أبىحدثنا،إبراهيمبنيعقوبعمىاو،11/96حدثنا،الرهرئسعدابن

بنمحمدعن،التيمئالحارثبنإبراهيئمبنمحمدحذثنى:قالإسحاقابن

أمرلما:قالزيدبنالفهعبدابىحذثنى:قالرئهعبدبنزيدبنالفهعبد

بىأطافللصخلاةالجمعفىللناسبهليضرثيعملبالناقوسلمجرالفهرسول

.4/115،116النهايةينظراكثرها.وهووالنونوالثاهوبالتاءبالباءروى،البوقهو:القغ(1)

.2/044يةالنها.لبوقاوهو،نيةعبرالفظة:وافير

.(468)داودابىصححفىالألبانىوصححه.(498)داودابو(2)
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الأذانبدءبابالصلاةكتاب

؟الناقوسأتبيع،اللهعبديا:لهفقلت،يدهفىناقوسايحملرجلنائموأنا

هوماعلىلكأفىأفلا:قال.الصلاةإلىبهندعو:فقلت؟بهتصنعوما:قال

1/391اللهأكبرالله،أكبرالفه/أكبرالفه:تقول:قالبلى.:قلتذلك؟منخير

محمداأنأشهد،الفهإلاإلهلاأنأضهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدأكبر،

علىحى،الضلاةعلىحئ،اللهرسولمحمذاأنأشهد،الفهرسول

إلهلاأكبر،اللهأكبرالفه،الفلاحعلىحئ،الفلاحعلىحئ،الصلاة

اللهأكبرالله:الصلاةأقصتإذاتقولثم:قالبعيدغيراستأخرثم.اللهإلا

الصخلاةعلىحئ،اللهرسولمحمذاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،أكبر

لا،أكبراللهأكبرالفه،الصلاةقامتقدالضلاةقامتقد،الفلاحعلىحئ

"إنها:فقالرأيتمافأخبرتهجميه!اللهرسولأتيتأصبحتفلفا.الفهإلاإله

(1)أندىف!نه؟بهفليؤذنرأيتماعليهفألقيلاليمعفقئم،تعالىاللهشاءإنحقلرؤيا

صربذلكفسمع،بهويؤذنعليهألقيهفجعلت،بلالمعفقمتمنك".صوتا

يابالحقبعثكوائذى:ويقولرداءهيجرفخرجبيتهفىوهوالخطابابن

.الحمد")2("فلله:ع!يماللهرسولفقالرأى.مامثلرأيتلقدالفهرسول

القطيعئ،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا857

بإسنادهفذكره.يعقوبحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا

أمد:أى:القاضىوقال.5/37النهايةأبعد.:وقيل.وأعذبأحسن:وقيل.وأعلىأرفع:أى(1)

.2/7الأنوارمثارق.غايةوأبعد

من(371،373)خزيمةوابن،(994)داودوأبو،(137)العبادأفعالخلقفىالبخارىأخرجه(2)

صحيهح.حسن:(469)داودأبىصحيهحفىالألبانىوقالبه.يعقوبطريق



الأذانبدءبابالصلاةكتاب

بنمحمدذكرهوكذلكمزتين)1(.الأذانصدرفىالتكبيرذكرالهإلامثله

.(2)إسحاقابنعنسلمة

:داودأبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا

قصةيعنى،زيدبنالفهعبدعن،المسئببنسعيدعن،الرهرئرواهوهكذا

الفه:الزهرىعنإسحاقابنفيهوقال،الاقامةوإفرادالأذانلثنيةفىالزؤيا

الله:الرهرئعنويونسمعمرفيهوقالاكبر.الفهأكبرالفه،أكبرالفهأكبر

.يثنيا)3(لماكبر،الفهأكبر

بنأحمدبكرأباالإمامسمعت:قالالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا

:يقولالمطرزيحيىبنمحمدبكرأباسمعت:يقولائوببنإسحاق

قضةفىزيدبنالقهعبدأخبارفىليس:يقوليحيىبنمحمدسمعت

بنمحمدعن،إسحاقبنمحمدحديثيعنى-هذامنأصخخبرالأذان

أبيه،منسمعمحمدالأن-زيدبنالفهعبدبنمحمدعن،التيمىإبراهيم

"العلل"كتابوفى،زيدبنالقهعبدمنيسمعلمليلىأبىوابناظ،96/11

هذاعنالبخارئإسماعيلبنمحمدسألت:قالالترمذئعيسىلأبى

حديثعندىهو:فقالالئيمى-إبراهيمبنمحمدحديثيعنى-الحديث

(4)و

صحيح.

.1/241الدارقطنىطريقهومن،(16478)أحمد(1)

به.صلمةبنمحمدطريقمن(706)ماجهوابن،(138)البادأفعالخلقفىالبخارىأخرجه(2)

.(499)عقبداودابر(3)

نجدهولم.بهالذهلىيحىبنمحمدعن(372)خزيمةابنواخرجه.(593)المعرفةفىالمصف(4)

العلل.منالمطرعفى
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والإقامةبالأذانالقبلةاستقبالبابالصلاةكتاب

والإقامةبالأذانالقبلةاستمبالباب

منصوربنيحيىبستابنطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-ا858

حفصبنعمربكرأبوحدثنامنصور،بنيحيىجدىأحبرنا،القاضى

مئ،بنعمروحدثنا،المسعودىحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،السدوسئ

ثلاثةالصلاةأحيلت:قالجبلبنمعاذعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن

،الضلاةببعضالمسبوقحالآخراوذكر،القبلةحالأولافذكر.أحوال

بدضابعضهميؤذنللصلاةيجتمعونوكانوا:فقالالأذانحالذلكبينوذكر

أتىزيدبناللهعبد:لهيقالرجلاإنثم،ينقسواأنكادواأونقسوا)1(حتى

عليهشخصارأيتواليقظانالنائمبينأنابينا،اللهرسوليا:فقال!النبئ

منفرغحتى،أكبراللهأكبرالقه:فقالالقبلةفاستقبل،(2)ماقأخضرانثوبان

الله،إلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله:أذانهاخرفىقالثم،مرتينمزتينالأذان

قدالصلاةقامتقد:زادأنهمخير،قالالذىمثلفقالقامثم،شيئاأمهلثم

!ان!أمنأول!طنبلالا"."علمها:كح!اللهرسولفقالالضلاة.قامت

الذىمثلبىطافقد،اللهرسوليا:فقالالخطاببنعمروجاء،بلال

عنجماعةرواهوبمعناه.(3)إليكسبقنىأنهمخيرزيدبناللهبعبدأطاف

وشرح،5/061النهايةمنها.أصغربخسبةتضربطويلةخثبةوهى،بالناقوسالضرب:النقس(1)

.2/044للعينىداودأبى

.""قائم:مفى(2)

وصححه.بهالمسعودىطريقمن(381)خزيمةوابن،(075)داودوأبو،(42122)أحمدأخرجه(3)

.(1999،3662)فىوسيأتى،(479)داودابىصحيحفىالألبانى
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1/392

والاقامةالأذانفىالقيامبابالصلاةكتاب

لمليلىأبىبنالرحمنعبدأنغير،المسعودئالفهعبدبنالرحمنعبد

مرسل.فهومعاذا،يدرك

والإثامةالأذانفىالقيام/باب

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-ا859

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عنعمر،ابنمولىنافعأخبرخ!:جريجابنقال:قالمحمدبنحخاج

فذكر.المدينةقدمواحينالمسلمونكان:يقولكانأنهعمربنالفهعبد

فنادقم،بلال"يا:جميوالفهرسولفقال:اخرهوفى،الأذانبدءفىالحديث

ء(1)-9
.(2)ىضمكمامسلماخرجه.!5با

محمدابوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا086

سليمانبن(3)ملسحدثنا،سنانبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،هارونبنجعفر

عن،عتبةبنالحارثحدثناالمازخ!،الفهعبيدبنصدقةحدثنا،الضئئ

وهوإلاالزجليؤذنألامسنونةوسنةحق:قالأبيهعن،وائلبنالجئارعبد

.(4)قائموهوإلايؤذنولا،طاهر

بنمحمدعن(946)عوانةوأبوبه.العباسأبىطريقمن(588)المعرفةفىالمصنفأخرجه(1)

.(1852)فىحجاجطريقمنتخريجهوتقدم،بهإسحاف

.(1852)فىوتقدم،(377)مسلم(2)

.2/185الاعتدالميزانوينظر.(سلمة5:موفى،")سالم:سفى(3)

.(1880)فىالثخأبىطريقمنتخريجهسيأتى(4)
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الصلاةكتاب

وجالشاراكباالأذانباب

وجالساراكباالأذانباب

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنااو،97/11-أ861

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عمرابنكان:قالنافععن،العمرىاللهعبدحدثنا،عطاءبنالوهابعبد

.(1)بالأرضيقيمثمالصمبحراحلتهعلىأذنربما

يحقوب،بنمحمدالعباسأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا-أ862

عن،الثورىسفيانعن،شعبةحدثنا،مرعابنسعيدحدثنا،قلابةأبوحدثنا

.(2)راحلتهعلىيؤذنكانعمرابنأن،طعمةأبى

مرسل:حديثفيهوروى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ863

أنجرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

فىبلالامرألمجؤالفهرسولأن،الحسنعن،إسماعيلأخبرنا،الوهابعبد

فصلىفأقاممرهأثم،ركعتينركعتينفصفوانزلواثم،راحلتهعلىفأذنسفر

.(3)الصبحبهم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ864

به.العمرىالفهعبيدعنعبدةطريقمن(2226)سيبةابىابنأخرجه(1)

كتابفىنعيهموأبوبه.سفيانطريقمن(2196)شيبةأبىوابن،(1816)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.طعمةأبىطريقمن(030،301)الصلاة

.مختصرابنحوهالحسنطريقمن(2237)عقبالرزاقعبدأخرجه(3)

-ا55-



1/393

الأذانفىالترجيعبابالصلاةكتاب

بنإسماعيلأخبرنا،عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يحقوب

وأقامفأذنالأنصارىزيدأبىعلىدخلت:قالمحمدبنالحسنعن،مسلم

اللهسبيلفىرجلهأصيبأعرجوكانبنافصقىرجلوتقذم:قال.جالسوهو

.(1)تعالى

.(2)رذعمنإلاقاعدايؤذنأنيكره:قالائهرباحأبىبنعطاءعنوروينا

الأذانفىالترجيعباب

بنأحمدبكرأبوالامامحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ865

بنالفهعبيدحدثنازياد،بنمحمدبن(3)الحسينأخبرنا،أتوببنإسحاق

مكحولي،عن،الأحولعامرعن،أبىحدثنا،هشامبنمعاذحدثنا،سعيد

:الأذانهذاعلمهجم!النبئأن،محذورةأبىعنمحيريز،بناللهعبدعن

الفه،إلاإلهلاأنأشهد،الفهإلاالهلاأناشهداع!بر،الفهرب!عااللهأكبر،اللهأكبر"الفه

لاأنأشهد:فيقوليعودثم،الفهرسولمحمداأنأشهد،اللهرسولمحمداأنأشهد

محمداأنأشهدالفه،رسولمحمذاأن/أشهدالفه،إلاإلهلاأناشهد،الفهإلاإله

أكبر،اللهرب!عااللهمزتين،الفلاحعلىحقمزتين،الضلاةعلىحق،اللهرسول

بنإسحاقعن""الصحيحفىالحجاجبنمسلمرواه.(4)"اللهإلاإدلا

به.محمدبنالحسنطريقمن(2228)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.(2230،2231)سيبةأبىابنومصنف،(1815)الرزاقعبدمصنفيظر(2)

.الحسن"9:م،دفى(3)

به.معاذطريقمن(630)الشالىأخرجه(4)
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الأذانفىالترجيعبابالصلاةكتاب

.(1)هشامبنمعاذعنإبراهيم

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ866

مسلمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

أبىبنالملكعبدبنالعزيزعبدأخبرنى:قال!جريجابنعنخالد،ابن

محذورةأبىحجرفىيتيماوكان،أخبرهمحيرينربناللهعبدأن،محذورة

لىإخار!نىإ،عئمأىاظ(11/97:محذورةبىلأفقلت،الشئامإلىجهزهحتى

:(2!لاق.محذورةأبافأخبرك!2)،تأذينكعنأسأل!أنأخشىوإنى،الشام

حنين،منمي!هي!الفهرسول!فقفل،حنينطريقببعضفكنانفرفىخرجت،نعم

بالصلاة3)ع!ج!اللهرسول!مؤذنفأذن،الطريقبعضفى!ي!الفهرسول!فلقينا

نحكيهفصرخنا،متنكبونونحنالمؤذنصوتفسمعنا،(3مي!هي!اللهرسول!عند

فقال!،يديهبينوقفناأنإلىإلينافأرسلجمي!اللهرسول!فسمع،بهونستهزئ

إلئ!كالقومفأشار."؟ارتفعقدصوظسمعتالذى"أيكم:!س!الفهرسول!

شىءولافقمت."بالصلاةفأذن"قغ:فقالوحبسنىكلهمفأرسل،وصدقوا

!صاللهرسول!يدىبينفقمت،بهيأمرك!مضاولا!ي!النبىمنإلئأكره

الله،أكبراللهاكبرالله:"قل:فقالبنفسههوالخأذينجمه!اللهرسولعلئفألقى

محمداأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدأكبر،اللهأكبر

."صوتكمنفامدد"ارجع:لىقالثم."اللهرسولمحمداأنأشهد،اللهرسول

.(3791مسلم(11

."فقال":مفى(2-2)

."بصلاة":سفى(3-3)
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الأذانفىالترجعبابالصلاةكتاب

محمذاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدالفه،إلاإلهلاأنأشهد"قل::قالثم

حن،الصلاةعلىحنالضلاة،علىحق،اللهرسولمحمذاأنأشهد،اللهرسول

حيندعاكأثم."اللهإلاإلهلااع!بر،اللهكبرالفه،الفلاحعلىحن،الفلاحعلى

ناصيةعلىيدهوضعثم،فضةمنشى!فيهاصزةفاعطاك!التأذينقضيت

بلغتثم،كبدهعلىثم،ثدييهبينمنثموجههعلىأمزهاثم،محذورةأبى

وباركفيك،الفه)1("بارك:!ييهالفهرسولقالثم،محذورةأبىسريده

."،أمرتك"قد:فقال.بمكةبالتأذينمرك!الفهرسوليا:فقلت."عليك

محئةكلهذلكوعاد،كراهيةمنلمجفهالفهلرسولكانشىءكلوذهب

فأذنت،و!مجاللهرسولعاملأسيدبنعتابعلىفقدمتلمجفه،للنبى

أدركتمنبذلكوأخبرك!:خريجابنقال.!الفهرسولمرأعنبالصخلاة

.محيرينر)2(ابنأخبرممانحوعلىمحذورةأبىآلمن

بنالعزيزعبدبنإبراهيموأدركت:الفهرحمهالشافعئقال-أ867

عنيحذثوسمعتهمحيريز،ابنحكىكمايؤذنمحذورةأبىبنالملكعبد

.(3)جريجابنحكىمامعنى!ييهالنبىعنمحذورةأبىعنمحيريزابنعنأبيه

ابنعنعبادةبنوروحعاصموأبومحمدبنحخاجرواهوبمعناه

،(4)

.03جريج

"لك".:الاصلفى(1)

.(556)المعرفةفىالمصنفطريقهومن،1/84،85الأم(2)

به.الربغطريقمن1/234الدارقطنىوأخرجه.1/84والافعى،(557)المعرفةفىالمصنف(3)

=.هبعاصمأبىطريقمن(379)خزيمةوابن،(708)ماجهوابن،(503)داودأبواخر!(4)
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الأذانفىالترجيعبابالصلاةكتاب

السمرقندى،يحيىأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ868

،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،نصربنمحمداللهعبدأبوحدثنا

مولى(1)الشيخأبيهعن،مولاهمالسائببنعثمانحدثنى،جريجابنأخبرنا

أبىمن/سمعاأنهما،محذورةأبىبنالملكعبدأموعن،محذورةأبى

حنين،إلىاو(98/11مح!مجالنبىمعفتيانعشرةفىخرجت:قالمحذورة

."الفتيانبهؤلاء"ا"ذونى:م!عالنبئفقال،بهممستهزئيننؤذنوقمنافأذنوا

الذىهذا))نعم:ع!ههالنبىفقال،صوتاأحذصموكضت،فأذنوا"أذنوا".:فقال

نأاللهرسولأمرنىأسيد:بنلعتابوقل،مكةلأهلفأذناذهب،صوتهسمعت

لاأنده!ثلأأكبر،اللهرب!عااللهأكبر،اللهأكبرالله:"قل:وقال."مكةلأهلأؤذن

إلهلاأنده!ثلأ:فقلارجعثم،مرتيناللهرسولمحمداأنده!ثلأ،مرتيناللهإلاإله

علىحئ،مرتينالصلاةعلىحئمزتين،اللهرسولمحمداأنده!ثلأ،مرتيناللهإلا

قامتقد،مرتينفقلهاأقمتوإذا،اللهإلاإلهلااع!بر،اللهرب!عاالله،مرتينالفلاح

.(2)"الصلاةقامتقدالصلاة

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-أ869

بنالملكعبدبنمحمدعن،عبيدبنالحارثحدثنا،مسددحدثنا،داودأبو

.(475)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهروحطريقمن(15380)-وأحمد

وينظر.(1995)فىهناكماالإسنادتكرروقد."السائب":التخريجمصادروفى.النسخفىكذا(1)

.10/196الكمالتهذيبفىعثمانوالدالسائبترجمة

فىالألبانىوصححه.(501)داودوأبو،(15376)احمدطريقهومن،(1779)الرزافعبد(2)

.(473)داودأبىصحيح

-109-
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الأذانفىالترجيعبابالمملاةكتاب

سنةعلمنى،اللهرسوليا:قلت:قالجذهعن،أبيهعن،محذورةأبى

اللهأكبرالفهأكبر،اللهأكبرالله:"تقول:وقالرأسىمقذمفمسح:قال.انالأذ

شهدأ،اللهإلاإلهلاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنشهدأ:تقولثم،صوتكبهاترفعأكبر،

ترفعثم،صوتكبهاتخفض،اللهرسولمحمذاأنأشهد،اللهرسولمحمداأن

محمذاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،بالشهادةصوتك

حئ،الصلاةعلىحئ،الصلاةعلىحئ،اللهرسولمحمذاأنأشهد،اللهرسول

،النوممنخيرالصلاة:قلتالصبحصلاةكانفإن،الفلاحعلىحئ،الفلاحعلى

.(1)"اللهإلاإلهلااكبر،الفهاكبرالفه،النوممنخيرالصلاة

الزجوعالحديثهذافىمحذورةأبىعنالرواياتبعضفىروىوقد

الرواياتمخالفتهمع،بقوىذلكوليس،الشئهادتينبعدالئكبيركلمةإلى

.الحجازأهلوعملالمشهورة

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-ا587

بكربوأحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالقهعبدأخبرنا

:قالالقرظعائذبنسعدبنعماربنسعدبنالرحمنعبدحدثنا،الحميدئ

سعد،بنعمربنحفصابناوعمروعقارعقاربنمحمدبنالقهعبدحدثنى

يعنى،الأذانهذاإن:يقولسمعهأنهالقرظسعدأبيهعن،سعدبنعفارعن

الفه،أكبراللهأكبرالفه:وهووإقامتهه!عالفهرسولبهمرهأالذىبلالأذان

نأأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،أكبرالفهأكبر

.(472)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(050)داودوأبو،(594)المعرفةفىالمصنف(1)
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الفلاحعلىحى،الصلاةعلىحىفى:الالتواءبابالصلاةكتاب

نأأشهد:فيقولىيرجعثم)أ،الفهرسولىمحمداأنأشهد،الفهرسولىمحمدا

أشهد،الفهرسولىمحمداأنأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد،الفهإلاإلهلا

علىحى،الصلاةعلىحئ،الصلاةعلىحئالفها(،رسولىمحمداأن

والإقامة،الفهإلاإلهلاأكبر،الفهأكبرالفه،الفلاحعلىحئ،الفلاح

،الكتابفىكذا.(2)واحدةمرةالضلاةقامتقد:ويقولىواحدةواحدة

يرويهثم،مرتينالأذانصدرفىالتكبيرفيذكرالحميدىعنيرويهوغيره

زائد.لأنه؟بهونأخذأربعا.محذورةأبىحديثفىاظ،98/11الحميدى

الفلاحعلىحى،الصلاةعلىحىفى:الالمواء/باب

بوأثناحد:لاقاعمروبىأبنابوسعيدوأفظلحاالفهاعبدبوأأخبرنا-1871

حفص،بن(3)الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

وهوجمجالنبئأتيت:قالىجحيفةبىأعن،جحيفةبىأبنعونعن،سفيانعن

فبين،مي!جماللهرسولىوضوءبفضلبلالىإلينافخرج،(4)بالأبطححمراءقئةفى

.وههنا)6(طهنافاهأتتئعفجعلت،بلالىفأذن:قالى.منه(وناضح)نائل

:س.فى)1-ا(لش

من(455)المعرفةفىوالمصنف،1/236الدارقطنىواخرجه.1/280،281سفيانبنيعقوب(2)

به.الحميدىطريق

.6/369الكمالتهذيبوينظر.""الحسن:دفى(3)

إلىالمنحنىمنالمارالشارعاليومسمىوقد،والحجونالمنحنىبينمكةوادىمنجزع:الابطح(4)

.33صالجغرافيةالمعالمينظر.منىإلىالحاجطريقوعليه،الأبطحشارع،الحجون

.م:منزيادة(ه-5)

خزيمة-وابن،(5393)ئىلشاوا،(971)مذىوالتر،(463)والبخارى،(95871)احمدأخرجه(6)

-اا-ا
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الفلاحعلىحى،الصلاةعلىحىفى:الالتواءبابالصلاةكتاب

حدثنا،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا872

حدثنا،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،ابىحذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

،بلالوأذنفتوضأ:قالوفيه،الحديثفذكر.أبيهعن،جحيفةأبىبنعون

،الضلاةعلىحئ:يقولوشمالا،يمينايقولوههناههنافاهأتبعفجعلت

وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الفلاحعلىحئ

(2)ص

وثيع.عن

أبوحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-ا873

جحيفة،أبىبنعونعن،الزبيعابنيعنىقيسحدثنا،موسىحدثناداود،

،الضلاةعلىحئ:بلغفلضا،فأذنالأبطحإلىخرجبلالارأيت:قالأبيهعن

فأخرجدخلثميستدر،ولموشمالا،يميناعنقهلوى،الفلاحعلىحئ

:فقالأرطاةبنالحجاجوخالفه،قيسرواههكذا.(3)حديثهوساق.العننئ

أذانه:فىواستدار

أخبرنا،المقرىعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا874

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

عن،أرطاةبنالحجاجحدثنا،2زيابنالواحدعبدحدثنا،بكرأبىبنمحمد

قئةفىبالأبطحوهولمجفاللهرسولأتيت:قالأبيهعن،جحيفةأبىبنعون

به.سفيانطريقمن(387)=

بنوا،(387،5992)خزيمةبنوا،(246)ئىلنساوا،(025)اوددبوأوأخرجه.(87621)أحمد(1)

.(5565)فىوسيأتىبه.وكغطريقمن(2394)حبان

.(249/503)مسلم(2)

.(520)دواد)3(أبو
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التاذينعندالأذنينفىالاصبعينوضعبابالصلاةكتاب

إصبعيهووضعأذنثم،طهورا!شي!الفهلرسولفوضعبلالخرجثم،حمراء

.(1)أذانهفىواستدار،أذنيهفى

علىحى:فىالتفاتهبالاستدارةأرادالحجاجيكونأنويحتمل

396/1أرطاةبنوالحجاج.الرواةلسائرموافقافيكون/،الفلاحعلىحى،الصلاة

وله.لنايغفروالله،(2)بحجاجليس

جحيفةأبىبنعونعن،الثورىسفيانعن،الرزاقعبدرواهوقد

رواية""الجامعفىاللفظةهذهروىإنماوسفيان،(3)الحديثفىمدرخا

بنعونعنسلمةبنحمادعنوروى.عونعنيسمهلمرجلعنعنهالعدض!

أعلم.والله.(4)أبيهعنيقللممرسلا،جحيفةأبى

التأذينعندالأذنينفىالإصبعينوضعباب

بكربوأأخبرنا،فظالحاأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-أ875

الدورقئ،إبراهيمبناو(99/11يعقوبحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمد

بلالارأيت:قالأبيهعن،جحيفةأبىبنعونعن،حجاجعن،هشيمحدثنا

.(وشمالا)يميناأذانهفىيلتوىوهو،أذنيهفىإصبعيهجعلوقديؤذن

به.حجا!طريقمن(1235)والدارمىبه.الواحدعبدطريقمن(711)ماجهابناخرجه(1)

.(866)عقبوينظر.(33)قبلتقدم(2)

صحيح.حسن:وقال(197)والترمذى،(18759)احمدطريقهومن-(1806)الرزاقعبد(3)

متصلا.ابيهعنعونعنحجا!عنحمادطريقمن(259)22/105الطبرانىأخرجه(4)

2/14الأحكاممختصرفىالطوسىوأخرجه.هشيم:منبدلا.هشام:وفيه،(388)خزيمةابن(5)

به.الدورقىعن(181)
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التاذينعندالأذنينفىالإصبعينوضعبابالصلاةكتاب

حدثنا،حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكربوأأخبرنا-أ876

سعد،بنعماربنسعدبنالرحمنعبدحدثنا،عفاربنهشامحدثنا،عبدان

إصبعيهيدخلأنبلالامرألمجرالفهرسولأن،جذهعن،أبيهعن،أبىحدثنى

5(1)واحدةمرةالضلاةقاصتقد:مفردةإقامتهوكانت،أذنيهفى

حدثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ877

كالسب،ابنحدثنا:قالاعاصمأبىابنوأخبرظ،رستةبنالفهعبدبنمحمد

حفص،ابنئوعقاروعمرمحمدبنالقهعبدعن،سعدبنالرحمنعبدحدثنا

أذنت"إذا:لهقال!تالفهرسولأن،بلالعن،أجدادهمعن،ابائهمعن

.(2)ألصوتكأرفعف!نه؟أذنيكفىإصبحيكفاجعل

حدثنا:لاقالحسنابنابكربووأإسحاقبىأبنازكريابوأأخبرنا-8781

وهب:ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بناعن،حارثةبنعيسىعن،الأنصارئمحمدبنسعيدعن،لهيعةابنأخبرك

أذنيهفىإصبعيهفجعل،يؤذنانبلالا!ي!الفهرسولأمر:قالانهالمسئب

يومئذ.منةن!لافمضت،ذلكينكرفلمإليهينظرلمجفهالفهورسول

وأأذانهبعضفىأذنيهفىإصبعيهجعلبلالاأنسيرينابنعنوروينا

.(3)إقامتهفى

.(149)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه.بهعماربنهامعن(071،731)ماجهابنأخرجه(1)

وفيه:1/334المجمعفىالهيثمىوتالبه.بس!اكابنطريقمن(1072)الطبرانىأخرجه(2)

ضعيف.وهوعماربنسعدبنالرحمنعبد

.(2195،2197،2198)شيبةأبىابنومصنف،(1807)الرزاقعبدمصنفينظر(3)
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الصلاةبا!تك

طاهزإلايؤذذ!لابافي:/

طاهرإلايؤذنلاباب

،حيانبنامحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثئبكربوأأخبرنا-أ879

عن،مسلمبنالوليدحدئناءكلمار،بنهشامحدثنا،عاصمأبىابنأخبرنا

نأ،هريرةأبىعن،المسيببنسعبدعن،الزهرئعن،يحيىبنمعاوية

.(1)"متوضئإلايؤذن"لا:قالعج!النبئ

روايةوالصحيح.(2)ضعيفوهوالصدفئيحيىبنمعاويةرواههكذا

ينادىلا:هريرةأبوقال:قالالرهرىعنوغيرهالأيلىيزيدبنيونس

.(3)متوضئإلابالصلاة

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدأخبرنا-أ588

عمرانبنعميرحدثنا،بشربنهلالحدثنا،عبدانحدثنا،الشيخأبوحيان

حق:قالأبيهعن،وائلبنالجبارعبدعن،عتبةبنالحارثحدثنا،العلاف

بنالجئارعبد.(4)قائموهوإلايؤذنولا،طاهروهوإلايؤذنألامسنونةوسنة

مرسل.أبيهعنوائل

(1)

(2)

(3)

(4)

شرحهفىالحديثهذاعلىرجبابنكلامويراجعبه.الوليدطريقمن(002)الترمذىأخرجه

.3/165للبخارى

،3/3المجروحين:فىعل!الكلامينظر.الدمشقىمىالاروحأبو،الصدفىيحىبنمعاويةهو

الكمالوتهذيب،128/3الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،6/2395عدىلابنوالكامل

ضعيف.:2/261التقريبفىحجرابنقال.138/4الاعتدالوميزان،28/221

به.يون!طريقمن(102)الترمذىأخرجه

من:بدلاعبيد.بنالحارث:وفيه،1/292الرايةنصبفىكما-الأذانكتابفىالشيئابو

قائم.:منبدلا.راكب:وفيه.عتبةبنالحارث
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بالأذانالصوترفعبابالصلاةكتاب

بأسايرونلانواكا:النخعئبراهيمإوقال.(1)رباحأبىبنعطاءقولوهو

البصرئالحسناظ،99/11قالوبه.(2)ءوضوغيرعلىالزجليؤذنأن

مضىودد،الأذكارفىالطهارةاستحبابإلىيرجعفيهوالكلام،3ودتاده

.(4)الطهارةكتابفى

بالأذانالصوترفعباب

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ881

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنمحمدبنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

حدثنا،أويسأبىابنحدثناالشعراض!،محمدبنالفضلحدثنا،سختويه

صعصعةأبىبنالرحمنعبدبنالفهعبدبنالرحمنعبدعن،مالك

"إنى:قالالخدرىسعيدأباأنأخبرهائه،أبيهعنالمازخ!،ثمالأنصارئ

فارفعللصلاةفأذنتبادييكأوغنمكفىكنتف!ذا،والباديةالغنمتحبأراك

لهشهدإلاشىءولاإئسولاجنالمؤذنصوتمدىيسمعلاف!نهبالنداء؟صوتك

أبىابنحديثلفظ.(لمجيد)الفهرسولمنسمعته:سعيدأبوقال."القيامةيوم

.(2207)شيبةأبىابنومصنف،(1799)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

.(2199،0220)شيبةأبىابنومصنف،(1801)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.(2201،2203)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)

.(430،431)فىتقدم(4)

.(643)والنسانى،(11305)أحمدطريقهومن،1/69ومالك،87/1الافعى(5)
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بالأذانالصوترفعبابالصلاةكتاب

بناللهعبدبنالرحمنعبدعن،مالكعن،الشافعىحديثوفى.أويس

بالضلاة"فأذنت:وقال:لهقالالخدرىسعيدأباأن،أبيهعن،صعصعةأبى

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه."...صوتكمدىيسمعلاف!نه،صوتكفارفع

.(1)أويسأبىبنإسماعيل

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-ا882

بنموسىعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

حدثنى:قال-بالكوفةمنارةأطولعلىيؤذنوكان:شعبةقال-عثمانأبى

:يقولهريرةأباسمعت:قالالبيتحوليعنى،معهأطوفوأنايحيىأبو

عوته،(2)دمديغفر"المؤذن:يقولفيهمنوسمعتهع!ي!الفهرسولسمعت

ويكفرحسنةوعشرونخمسلهيكتبالضلاةوشاهدويابسبى،رطبكللهويشهد

مابينهما")3(.عنه

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا883

عامرأبوحدثنا،عبيدبنيونسابنعبيدأبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

أذنتمكةعمرقدملما:قالمحذورةأبىعن،مليكةأبىابنعن،الخزاز)4(

.(8457)لبخارىا(1)

لما.مدى":سفى(2)

ماجهوابن،(464)والنسائى،(515)داودوأبو،(9906)أحمدوأخرجه.(2665)الطيالسى(3)

.يعرفلايحىأبو:1/392الذهبىوقال.بهشعبةطريقمن(390)خزيمةوابن،(724)

.13/47الكمالتهذيبوينظر."الخزار":دوفى،"الخراز":سفى(4)
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منفعةفيهللناسبماالأذانفىالكلامبابالصلاةكتاب

مريطاؤك)1(؟.3تنشقأنخفتأما،محذورةأبايا:عمرمحرفقال

منفعةفيهللناس(2)امبالأذانفىالحلامباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ884

بنحضادحدثنا،مسددحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،راف!ئصلاعبيد

اللهعبدعن،الزيادىصاحبالحميدوعبدالأحولوعاصمأتوبعن،زيد/1/398

حى:المؤذدبلغفلقا،3ردغذىيومفىعباسابنخطبنا:قالالحارثابن

إلىبعضهمالقومفنظر.الرحالفىالضلاة:ينادىأنأمره،الصلاةعلى

منى،خيرهومنهذافعلقدهذا؟!أنكرتمكأبمم:فقال(و200/11بعض

أبىعنمسلمورواه،مسذدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)ةمزعوإنها

.(الحميد)عبدعناخزينوجهينومن،وعاصمزيدبنحفادعنالزبيع

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-أ885

عضار،بنهشامحدثنا،بدمشقالبزاز)6(الملكعبدبنمروانبنمحمدبكر

حدثنى:قالالأوزاعىحدثنا،العشرينأبىبنحبيببنالحميدعبدحدثنا

حدثه،التيمىالحارثبنإبراهيمبنمحمدأن،الأنصارئسعيدبنيحيى

أبىمصمنفاتفيهمجموعفىوالأثر.4/320النهاية.والحانةالسرةبينالتىالجلدةالمريطاء:(1)

به.مكرمبنالحسنعن(1317)مكةأخبارفىالفاكهىوأخرجه.(482)الرزازالبخترىجعفر

"فيماا.:النسخبقيةوفى،الأصلفىكذا(2)

.دغ()ر22/477العروستاج.الوحل:الردغ(3)

.(5712)فىوشاتى.بهعاصمطريقمن(1864)خزيمةوابن،(939)ماجهابنأخرجه(4)

.(28-26/699)ومسلم،(616)البخارى(5)

.إالزار"ةم،سفى(6)
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الأذانآخرإليالكلامتاخيراستحباببابالصلاةكتاب

،باردةغداةفىمرطها)1(فىامرأمح!معكنت:قالالنحامبننعيمعن

قاللو:قلتسمعتفلما،الصبحصلاةإلى!ماللهرسولمنادىفنادى

:قال.النوممنخيرالصلاة:قالفلفا.حرجفلا!عدومن:غجحمالفهرسول

.2حرجلمحلاقعدومن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ886

حدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،السيرافئعلىبنهشامحدثناالضفار،عبيد

بنموسىعنشداد،بنجامععن،مصرفبنطلحةابنيعنىمحما

كانأنه،صحبةلهوكانت،صردبنسليمانعن،الأنصارىيزيدبناللهعبد

.(3)أذانهفىوهوبالحاجةغلامهفيأمربالعسكريؤذن

الأذانآخرإلىالحلامتأخيراستحبابباب

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ887

عن،عمربنالفهعبيدعن،المحاربئحدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمد

فىصلوا:قالثم،باردةليلةفىبضجنان)4(ليلةأذنعمرابنأن،نافع

.(طر)م217صالمنيرالمصباحبه.المرأةوتتلفعبهيؤتزرخزأوصوفمنكساء:المرط(1)

به.هثامطريقمن3/152،153الصحابةمعجمفىقانعوابن،(759)عاصمابىابنأخرجه(2)

.(1889)فىوسياتى

به.طلحةبنمحمدطريقمن1/122الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(9022)شيبةأبىابنأخرجه(3)

المحسنبة.بحرةاليومتعرف،المدينةطريقعلىكيلا(54)مسافةعلى،مكةشمالحرة:ضجنان(4)

.179صالجغرافيةالمعالم
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الأذاناخرإلىالكلامتاخيراستحباببابالصلاةكتاب

ثم،بالضلاةفينادىالمنادىمريأكان!ي!الفهرسولأنأخبرهمثم.رحالكم

.المطيرةالفيلةأوالباردةالفيلةفى،رحالكمفىصفواان:إثرهافىينادى

إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ888

أخبرنالمحفد،والحديثأيوببنومحفدالمثنىأبوحدثنا،إملاءالفقيه

أذنعمربناللهعبدأن،نافعحذثنى:قالالفهعبيدعن،يحيىحدثنا،مسدد

فىصفواألا:ذلكإثرعلىوقالباردةليلؤفىبضجنانبالعشاءليلة

ذلك:إثرعلىيؤذنأنمؤذنامريأكان!يخج!الفهرسولأنوأخبرناالزحال)1(.

البخارئرواهالسفر)2(.فىالمطيرةأوالباردةالفيلةفى،الزحالفىصفواألا

.(3)اللهعبيدعناخروجهمنمسلمورواهمسذد،عن""الصحيحفى

إسحاقبنالحسنبنأحمد)4(بنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ889

بمكة،الفاكهئإسحاقبنمحمدبنالقهعبدمحمدأبوأخبرنا،ببغدادالبزاز

حدثنى،أويسبىأبىابنحدثنا،()مسرةأبىابن،ظ11/200يحىأبوحدثنا

بننعيمعن،إبراهيمبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن،بلالبنسليمان

مرطفىوهوبارديومفىبالصبحنودى:قالكعببنعدئبنىمنالنحام

!س!النبىمنادىفنادى.حرجفلاقعدومن:ينادىالمنادىليت:فقالامرأته

.""رحالكم:سفى(1)

فىوسياتى.بهيحىطريقمن(1655)خزيمةوابن،(6201)داودوأبو،(5151)أحمدأخرجه(2)

(0815-0855).

.(697/23،24)ومسلم،(632)البخارى(3)

.أحمد!أبن:د،الأصلفىبعده(4)

.!،ميسرة:سفى(5)

-125-



غيرهويقيميؤذنالرجلبابالصلاةكتاب

.عجفه)1(النبىزمنفىوذلك،حرجفلاقعدومن:أذانهاخرفى

خيرالصلاة:قالفلما:قالأنهإلاسعيدبنيحيىعنالأوزاعئتابعه

.(2)!رحفلاقعدومن:قال.النوممن

غيرهويقيميؤذنالرجل/باب

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-أ089

حدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرىمحمدبنعلئأخبرناببغداد،

قالا:يحىبنخلادحدثنا،سوادةبنجامعوحذشىعلئ:قال.الفردافي

زيادعن،نعيمبنزيادعن،زيادبنالرحمنعبدعن،الثورىسفيانحدثنا

بلالفجاء،بالفجرفأذنتعجواللهرسولأتيت:قالالضدائئالحارثابن

.(3)"يقيمفهوأذنومنأذن،صداءأخاإن،بلال"يا:عجقهالفهرسولفقاليقيم

ضعف:إسنادهوفىعمرابنحديثمنشاهدوله

بناللهعبدبنمحمدبكرأبوحدثنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ891

محمدأبوالمقرممئىهشامبنخلفحدثنا،البغوىالقاسمأبوحدثنا،جميل

ابنعن،رباحأبىبنعطاءحدثناالمازض!،راشدبنسعيدحدثنا،البزار

بلالافطلبواالقومفنزل،الضلاةفحضرتلهمسيرفىكانعصقهالنبئأن،عمر

.62/175،176دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،(104)الفاكهىمحمدأبىفوالد(1)

سليمانطريقمن(6429)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(553)مسندهفىشيبةابىابنوأخرجه

به.بلالابن

.(1885)فىتخريجهتقدم(2)

.(1810)فىوتقدمبه.الثورىطريقمن(17537)احمدأخرجه(3)

-ا2-ا
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الصلاةكتاب
غيرهويقيميؤذنالرجلباب

أذن.قدرجلاإن:القومفقال!بلال!جاءثم،فأذنرجلفقام،يجدوهفلم

،بلاليما"مهلا:جم!حكلهالنبئلفقاليقيمأنأرادبلالاإنثم،(1)انوهالقومفمكث

(3)وص، .سصص(2).ء
صعي!.وهو،راشدبنسيدبهتفرد.افىن"منيقيمفإنما

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ892

حدثنا،الحميدىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

أبارأيت:قال!رفيعبنالعزيزعبدعنالشيبانه!،حذثنى،غياثبنحفص

لماشاهاصحيحإسنادوهذا.(4)قامأثمفأذنقبلهنسانإأذنوقدجاءمحذورة

.تقدم

بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبو(و201/11أخبرناوقد-أ893

حدثنا،الطيالسىداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناأحمد،بنجعفر

اللهعبدعمهعن،الأنصارىمحمدبنالفهعبدعن،الواقفئعمروبنمحمد

فأذن:قال!،لهذلكفذكرلمج!النبئفأتى،المنامفىالأذانرأىائه،زيدابن

الرؤياأرىإنى،الفهرسوليا:فقالجم!النبىإلىعمىوجاء:قال!.بلال!

محمدعنداودأبورواههكذا.(عقى)فأقامأنت"."فأقم:قال!بلال!!ويؤذن

"هوثاإ.:الاصلحاشيةفى(1)

به.البغوىعن(168)والمنوخالناسخفىشاهينابنأخرجه(2)

،.هصللبخارىالصغيرالضعفاء:فىعل!الكلامينظر،السماكالمازنىراشدبنسعيدهو(3)

الذهبىوقال.27/3الميزانولسان،373/1الضعفاءفىوالمغنى،2/135الاعتدالوميزإن

.متروك:النسانىقال:1/394

به.حفصعن(2254)شميبةأبىابنوأخرجه،85/3سفيانبنيعقوب(4)

به.عمروبنمحمدطريقمن(512)داودوأبو،(16476)أحمدوأخرجه.(1991)الطيهالسى(5)
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غيرهويقيميؤذنالرجلبابالصلاةكتاب

عنسيرينبنمحمدعنالواقفىعمروبنمحمدعنمعنورواهعمرو.ابن

(1)رظنفيه:البخارىقالزيد.بناللهعبدعنزيد،بناللهعبدبنمحمد

المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ894

محمدحدثنا،الهيثمبنمحمدحدثنا،النجادسلمانبنأحمدأخبرنا،ببغداد

عن،العميسأبىعن،حرببنالسلامعبدحدثناالأصبهاض!،سعيدابن

لمج!النبئأتيت:قالجدهعن،أبيهعن،زيدبنالفهعبدبنمحمدبنالفهعبد

فلما."صوتامنكأندىفإنه؟بلالعلىألقه":فقالالأذانرأيتكيففأخبرته

51روهكذا.(3)فأقامو!عاللهرسولفأمره،اللهعبد(2)مدقبلالأذن

كذلك.جدهعنأبيهعناللهعبدبنمحمدبنزيدعنوروىالعميس.أبو

سبقبماالحديثهذايضغفالفقيهأئوببنإسحاقبنأحمدبكرأبووكان

.ذكره

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوبما-أ895

بشر،أبىعن،هشيمأخبرنا،يحىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

400/1أصحابمنالأنصارمنمحلىعمومةحدثنى/:قالأنسبنعميرأبىعن

بناللهعبدوكان:فيهوقال،الحديثفذكر.ؤ!مجالنبئاهتم:قالواع!يمالنبى

بعضهملصمماعيذكرلملانه؟نظرفيه:وقال،بهمعنعن5/183الكبيرالناريغفىالبخارىأخرجه(1)

بعض.من

."ندم":المعانىوشرح،مفى(2)

محمدطريقمن1/142المعانىشرحفىوالطحاوى،5/183الكبيرالتاريخفىالبخارىاخرجه(3)

به.سعيدابن
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الصلاتينبينللجمعوالاقامةالأذانبابالصلاةكتاب

لمجي!الفهرسوللجعلهمريضايكنلملوأنهتزعموالأنصار،يومئذمريضازيد

(1)ا.ص،
مؤدلا

كانالصخدائىحديثوصخزيدبنالفهعبدحديثصخولو:الشيخقمال

وبالله.زيدبنالفهعبدحديثبعدلكونه؟الصخدائىلحديثالحكم

التوفيق.

الضلاتينبينللجمعوالإقامةالأذانباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا896

إسماعيل،بنحاتمحدثنا،زرارةبنعمروحدثنا،محمدبنالفهعبداخبرنا

أخبرك!:فقلتاللهعبدبنجابرأتينا:قالأبيهعنمحمد،بنجعفرعن

أقامثم،بلالأذنثم:فيهوقالالحديثفذكر.لمجي!الفهرسولحجةعن

فلفا:قال.ركبثم،بينهمايصلولمالعصرفصفىأقامثمالطهر،فصفى

.(2)وإقامتينبأذانوالعشاءالمغربصئى،!تالنبئيريد،المزدلفةأتى

بنحاتمعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلثمرواه

هذا:ولمال،(3)!النبىحخةفىالطويلالحديثفىمدرجاإسماعيل

مرسل.الحديثمن(ظ201/11القدر

.(1855)فىتخريجهتقدم(1)

(2853)خزيمةوابن،(036،655)والنسائى،(0743)ماجهوابن،(5091)داودأبوأخرجه(2)

.(1898،9573،9593)فىوديأتىبه.إسماعيلبنحاتمطريقمن

.(1218/147)مسلم(3)
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الصلاتينبينللجمعوالإقامةالأذانبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرنا-أ897

أبووحذثنا:قال.بلالبنسليمانحدثنا،مسلمةبنالفهعبدحدثناداود،

واحا-المعنىالثقفئ-الوهابعبدحدثنا،حنبلبنأحمدوحدثنا:قالداود

واحدبأذانوالعصرالظهرصفى!شج!النبئأن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن

بأذان(1)بجمعوالعشاءالمغربوصفى،وإقامتينبينهمايستحولمبعرفة

حاتمأسندهالحديثهذا:داودأبوقالبينهما)2(.يسئحولم،وإقامتينواحد

علىبنمحمدإسنادهعلىحاتماووافق،الطويلالحديثفىإسماعيلابن

والعتمةالمغربفصلى:قالأنهإلاجابر،عنأبيهعنجعفرعنالجعفئ

فىحاتمأخطأ:حنبلابنيعنىأحمد!رقال:داود)3(أبوقال.وإقامةبأذان

الطويل.الحديثهذا

حاتئم:رواهكماجعفرعنغياثبنحفصرواهوقد:الشيخقال

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-أ898

بنحفصحدثنا،الضئاحبنمحمدحدثناسعد،بنبشربنأحمدأخبرنا

صفى!شج!النبئأدنجابر،عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا،غياث

.(4)وإقامتينبأذانوالعشاءالمغرب

.296/1النهاية.المزدلفة:جمع(1)

.(1677)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1906)داودأبو(2)

المحبودعونوينظر،بهداودأبىعن-488/1الخلافياتمختصرفىكما-المصنف)3(ذكره

أيدينا.بينالتىداودأبىكتبفىنجدهولم.131/2

به.حفصطريقمن(1281)خزيمةوابن،(1908)داودوأبو،(148/1218)ملمأخرجه(4)
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الصلاتينبينللجمعوالإقامةالأذانبابالصلاةكتاب

واختلف،جمن!النبىعنعمرابنعنبجمعوالعشاءالمغربفىوروى

ذلك.فىعليه

القاضىالحسنبنأحمدبكروابوالحافظاللهعبدابوأخبرنا-1899

البصرئمرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

سالمعن،شهابابنعن،ذئبأبىابنحدثنا،عمربنبشرحدثنا،بمصر

والعشاءالمغرببينجمع!/الفهرسولان،أبيهعن،الفهعبدابن

علىولابينهمايسبحولم،بإقامةإلامنهماواحدةكلفىينادولم،بالمزدلفة

ابنعنإياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارئرواهمنهما)1(.واحدةإثر

.(2)

دئب.بى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-0091

عن،ذئبابىابنعن،خالدبنحفادحدثنا،حنبلبناحمدحدثناداود،

قال:حنبلبنأحمدقالبينهما.جمعإقامةبإقامة:وقال،بمعناهالرهرئ

.بماقامة)3(صلاةكلصفى:وكيع

داود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبواخبرنا،علىابووأخبرنا-ا109

بنمخلدوحدثناداود:أبوقال.شبابةحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا

حنبلبناحمدبإسنادذئبأبىابنعن،المعنى،عمربنعثمانحدثنا،خالد

به.ذنبأبىابنطريقمن(659،0832)والنسانى،(9261)والدارمى،(1865)أحمدأخرجه(1)

.(6731)البخارى(2)

وكغ.قولأحمدعندولى،(6473)وأحمد،(1927)داودأبو(3)
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الصلاتينبينللجمعوالإقامةالأذانبابالصلاةكتاب

ولمالأولىفىينادولم،صلاةلكلواحدةبإقامة:وقال،ومعناهحمادعن

.منهما)1(واحدةفىينادلم:قالمخلا:قالمنهما.واحدةإثرعلىيسبح

ابنعنالرواياتأصحوهى،أبيهعناللهعبدبنسالمروايةهكذا

عمر.

الفقيه،طاهرأبوأخبرناكماعمرابنعنجبيربنسعيدورواه-أ259

محمدبنالعباسحدثنا،المحمداباذىالحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا

أبىعن،خالدأبىبنإسماعيلأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدلنا،الدورئ

بنافصلىعمرابرمع(و202/11أفضنا:قالجبيربنسعيدعن،إسحاق

بناصلىهكذا:قالثم،وركعتينثلاثاواحدةبإقامةوالعشاءالمغرب

ابتبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)المكانهذافىلمجمالفهرسول

بنالحكمحديثمنوأخرجه،إسماعيلعننميربناللهعبدعنشيبةأبى

.(3)بمعناهجبيربنسعيدعنكهيلبنوسلمةعتيبة

أبىأبنزكرياأبوأخبرناكماإسحاقأبىعنالثورىورواه-ا953

أصلهمنالصيدلانئالفوارسأبىبنمحمدصادقوأبوالمزكىإسحادتى

،الدورىمحمدبنالعئاسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

.(2891)داودبوا(1)

طريقمن(506،586)ئىوالنسا،(888)مذىوالتر،(1931)داودبووأ،(2544)احمدأخرجه(2)

به.إسماعيل

.(1288/288،291)مسلم(3)
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الصلاتينبينللجمعوالاقامةالأذانبابالصلاةكتاب

بنالفهعبدعن،إسحاقبىأعن،الثورئسفيانحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا

ركعتينوالعشاءثلاثابجمعالمغربعمرابنمعصفيت:قالالأزدئمالك

الزحمن؟عبدأباياالضلاةهذهما:خالدبنمالكلهفقالواحدؤ.بإقامة

.(1)واحدةلإقامةالمكانهذافى!ي!الفهرسولمعصفيتهما:قال

جبيربنسعيدعن،إسحاقأبىعن،القاضىشريأورواه-ا490

بإقامةوالعشاءالمغرببالمزدلفةعمرابنمعصفينا:قالامالكبنالفهوعبد

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبواخبزنا،الزوذبارئعلقابواخبرناه.واحدة

يوسف،ابنيعنىإسحاقحدثنا،الأنبارئسليمان(2بنمحمد2)حدثنا،داود

.فذ!ه)3(.شريكعن

متنه:فىغيرهفخالفإسحاقأبىعنإسرائيلورواه

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-ا905

عن،إسرائيلأخبرنا،رجاءبنالفهعبدحدثنا،الضئئعمربنعثمانأخبرنا

جمعصلاتينعمرابنخلفصفيت:قالمالكبنالفهعبدعن،إسحاقأبى

أباياالضلاةهذهما:مالكبنخالدلهفقالجميغا،وإقامؤبأذان

وقال،بهسفيانطريقمن(887)والترمذى،(1929)داودوأبو،(4676)أحمدأخرجه(1)

مالك،بناللهعبد:أحمدوكد،عمرلابنالقائلب!بهامالترمذىوكدحسن.صحيح:الترمذى

.الحارثبنمالكداود:أبىوعند

.د:فىلي!(2-2)

.(419)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1930)داودأبو(3)
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الصلاتينبينللجمعوالاقامةالأذانبابالصلاةكتاب

.(1)المكانهذافى!ي!الفهرسولمعصفيتهما:قالالزحمن؟عبد

ورواية،جبيربنسعيدروايةلموافقتهماأصخوشريكالثورئرواية

واحدةإقامةأرادإنهحيثمنسالبملروايةموافقةتكونأنيحتملسعيد

أعلم.والفهصلاةلكل

إسرائيل:روايةنحواخروجهمنعمرابنعنروىوقد

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا609

أبيهعن،سليمبنأشعثحدثنا،الأحوصأبوحدثنامسذد،حدثنا،داود

التكبيرمنيفتريكنفلم،المزدلفةإلىعرفاتمنعمرابنمعأقبلت:قال

بنافصفى،وأقامفأذنإنسانامرأأووأقامفأذن،المزدلفةأتيناحتىوالتهليل

العشاءبنافصفى.الصلاة:فقالإليناالتفتثم،ركعاتثلاثالمغرب

حديثبمثلعمروبنعلاج(ظ11/022وأخبرك!:قال.بعشائهدعاثم،ركعتين

.هكذا)2(لمجتالنبىمعصليت:فقالذلكفىعمرلابنفقيل،عمرابنعنأبى

واحدةكلصفياأنهمامسعودبناللهوعبدالخطاببنعمرعنوروى

وإقامة.بأذانمفصولتينالعشاء/وقتفىالضلاتينمن

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا907

عودب،بنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدأخبرنا،*الحافظيعقوب

402/1

به.إسرائيلطريقمن3/175تاريخهفىالبخارىأخرجه(1)

"الصلاة"فقال:قولهلكنصحيح:(422)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.(1933)داودأبو(2)

.إفأقام":والمحفوظثاذ
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الصلاتينبينللجمعوالإقامةالأذانبابالصلاةكتاب

بنالرحمنوعبدالأسودعن،إبراهيمعن،الحكمعن،العميسأبوأخبرنا

عنهمافذكرا،ر!لمحيطاللهعبدصحبوالاخرعمرصحبأحدهماأنيزيد،

ثم،وإقامةبأذانالمغربفصلياجمعا،نزلاحتىالمغربيصليالمأنهما

صحيح.إسنادهذا.(1)وإقامةبأذانصفياثمتعشيا،

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا908

يعنىأحمدحدثنا،الذمشقئعمروبنالرحمنعبدزرعةأبوحدثنا،يعقوب

يزيدبنالرحمنعبدعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا،الوهبئخالدابن

جمعا،قدمناثم:قالالحديثفذكر.مكةإلىمسعودابنمعخرجت:قال

أخرجهبينهما)2(.والعشاءوإقامةبأذانوحدهاصلاةكلالمخلاتينبنافصفى

.(3)إسرائيلعنرجاءبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

الحديث:فىوقال!،إسحاقأبىعنمعاويةبنزهيرورواه-ا099

دعاثم،ركعتينبعدهاوصقىالمغربصفىثم،وأقامفأذنرجلافأمر

الآخرةالعشاءصفىثم،وأقامفأذنزهير-شكأرى-أمر،ثم،بعشائه

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرض!،الفهعبدبنمحمدأخبرظه.ركعتين

أبوحدثنا،زهيرحدثنا،البجلئعمروبنالرحمنعبدحدثنا،اض!الحزعروبة

فذكر.الفهعبدحبئ:يقول!يزيدبنالرحمنعبدسمعت:قال!إسحاق

عنإبراهيمطريقمن2/211المعانىشرحفىوالطحاوى،(14216)شيبماأبىابناخرجه(1)

.نجحوهعمرعنالأصود

به.إصرانيلطريقمن(3969)أحمدأخرجه(2)

.(6831)البخارى(3)
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الصلاتينبينللجمعوالإقامةالأذانبابالصلاةكتاب

عمروعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ذكرهقدمنامافيهوذكر،الحديث

.(2)معاويةبنزهيرعنخالدابن

تعالىاللهرحمهالعلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-أ091

بنأحمدحدثناالزمهراخ!،شعيببنمحمدبناللهعبدأخبرناإملاء،

عن،الجعفىجاببرعن،طهمانبنإبراهيمحدثنى،أبىحدثنى،حفص

الأنصارى،أيوبأبىعن،الأنصارىيزيدبناللهعبدعن،ثابتبنعدى

العشاءوصلاةركعاتثلاثالمغربصلاةبجمعجميه!الفهرسولمعصلىأنه

الجعفئ،جابررواهكذا.(3)واحدةوإقامةبأذانجميعافصلاهما،ركعتين

.(4)هبيحتجلاوجابر

عن،اللهعبدعن،ثابتبنعدىعن،عمارةبنالحسنورواه-أ119

وصلاةالمغربصلاةبمزدلفةجميه!اللهرسولمعصفيت:قالالهأيوبأبى

أخبرنا،العلوىالحسنأبوحدثناه.الأذانيذكرلمواحدةبإقامةالعشاء

الفه،عبدبنحفصبنأحمدحدثنا،شعيب(و203/11بنمحمدبناللهعبد

.فذكره.عمارةبنالحسنعن،طهمانبنإبراهيمحدثنى،أبىحذثنى

70(به)يحتجلاوالحسن

به.زهيرطريقمن(4404)الكبرىفىوالنسائى،(4399)أحمدأخرجه(1)

.(5671)البخارى(2)

.الأذانيذىولم.ب!قامة:وفيه،بهجابرطريقمن(23573)أحمدأخرجه(3)

.(1275)عقبترجمتهمصادرتقدمت(4)

+(1070)عقبتقدم(5)
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فائتاتصلواتبينللجمعوالاقامةالأذانبابالصلاةكتاب

فائتاتصلواتبينللجمعوالإقامةالأذانباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا912

حدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عن،المقبرئسعيدعن،ذئبأبىابنحدثناالرهراك!،عمربنبشر

عنالخندقيومحبسنا:قالأبيهعن،الخدرئسعيدأبىبنالرحمنعبد

الفهقولوذلككفينا،حتىالفيلمنبهوق)1(المغرببعدكانحتىالمئلاة

مرنأ.(25:ا!حزابأ!مب!خيتودااللهوكاتائقتالائمؤضنينالله)كفى:وجلعر

كانكماصلاتهافأحسنالطهر،فصفىالمئلاةفأقامبلالا-لمجي!الفهرسول

المغربفصفىفأقامأمرهثم،كذلكالعصرفصفىفأقامامرهثميصفيها،

فىتعالىالفهينزلأنقبلوذلك،كذلكالعشاءفصفىفأقاممرهأثم،كذلك

.(239:ةرق!بلاأ(2)!ركباناأؤ،)درط:الخوفصلاة

،(3)بئذأبىابنعنفديكأبىابنعنالجديدفىالشافعئرواهوهكذا

الحديث:فىوقال،(4)بمعناهذئبأبىابنعنالطيالسئداودأبوورواه

القديمفىالشافعئورواه.إقامةصلاةلكلفاقامبلالاجميرالفهرسولفأمر

403/1مرفأ:الحديثفىوقالمنهمأحدايسئملم/ذثبأبىابنعنواحدغيرعن

.5/285النهاية.الزمانمنالطويلالجن:الهوى(1)

طريقمن(0289)حبانوابن،(996)خزيمةوابن،(066)والنائى،(19811)أحمدأخرجه(2)

به.ذئبأبىابن

.86/1الأم(3)

.(6071)فىمسنداوصيأتى.(2345)الطيالسى(4)
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فائتاتصلواتبينللجمعوالإقامةالأذانبابالصلاةكتاب

فأقامأمرهثمالعصر،فصفىفأقامأمرهثمالظهر،فصلىوأقامفأذنبلالا

.العشاءفصلىفأقامأمرهثم،المغربفصفى

القصةهذهفىأبيهعنمسعودبناللهعبدبنعبيدةأبورواهوهكذا

مرسلوهو،أباهيدركلمعبيدةأباأنإلا،عنهالروايتينإحدىفى

جئا.

بالكوفة،القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرناه-ا913

محمد،بنالفهعبدأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا

عن،جبير(1)نبنافععنالربير،أبوأخبرنا،هشيمحدثنا،شيبةأبىابنيعنى

صلواتأربععنلمجج!النبئشغلواالمشركينإن:اللهعبدقال:قالعبيدةأبى

فصلىوأقامفأذنبلالافأمر،الفهشاءماالفيلمنذهبحتىالخندقيوم

فصفىأقامثم،المغربفصفىأقامثمالعصر،فصفىأقامثمالطهر،

العشاء)2(.

هشائمورواهالزبير.أبىعنبشيربنهشيمعنجماعةرواههكذا

،(3)هنعحفظهمنمنهم؟الأذانفىعليهواختلف،الزبيرأبىعنالدستوائئ

.":)عنحطىف(1)

،(179)مذىوالتر،(5535)أحمدوأخرجه.(903)مسندهوفى،(4812)شيبةأبىابنمصنف(2)

منيسمعلمعبيدةأباأنإلابأسب!سنادهلي!:الترمذىوقال،بهثيمطريقمن(661)والنسائى

لله.اعبد

.ثامعن(569)عقبالمعرنةنىالمصنفذكره(3)
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الصلاةكتاب

(1)يحفظهلممنومنهم

.(2)إقامةبإقامةبعضا

للفائتةوالاقامةالأذانباب

بعضهايتاج:فقالالربيرأبىعنالأوزاعئورواه.

للفائتةوالإقامةالأذانباب،ظ11/032

الفه،عبدابنبكرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا914

وهب،ابنحدثنا،يحمىبنحرملةحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

،هريرةأبىعن،المسئببنسعيدعن،شهابابنعن،يونسأخبرك!

ثم:قالوفيه،الحديثفذكرخيبر.غزوةمنقفلحين!يرالفهرسولأن

51روالضبح)3(.بهمفصفىالضلاةفأقامبلالاوأمرعنتنالفهرسولتوضأ

.(4)الأذانذكرفيهوليس،حرملةعن"الصحيح"فىمسلم

معمر:عنالعطارأبانغيرالوصلمعأحاالأذانفيهيذكرولم

أبوأخبرنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرناه-ا915

القاضى،البر!محمدبنأحمدحدثناالضفار،الفهعبدبنمحمدالفهعبد

الرهرئ،عن،معمرحدثنا،العطارأبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

مرجعهبناعجتالفهرسولعزس:قالهريرةأبىعن،المسئببنسعيدعن

به.هامطريقمن(621،662)والشائى،(1340)أحمدأخرجه(1)

.(1936)فى)2(سيأتى

داودوأبوبه.حرملةعن(697)ماجهوابنبه.سفيانبنالحسنعن(2069)حبانابنأخرجه(3)

.(3219)فىوسيأتى،بهوهبابنطريقمن(435)

.(680/903)مسلم(4)
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الصلاةكتاب
للفائتةوالاقامةالأذانباب

!عتحشىموادشاأنا.:بلالىفقال."؟الصلاةعلينايحفظ"من:فقالخيبرمن

الذىبنفسىأحذ:وال."؟تمنبلال"يما:(1)ويمجاللهرسولفقال،الشمس

عن"تحولوا:كي!ادرسولوقال،وأقامفأذنبلالافأمربأنفاسكم.أخذ

فليصلهاصلاةنسى"من:كيوللهارسولوقال."الغفلةفيهأصابتكمالذىمكانكم

2(2)
ورواه."،14:أطه!لذتحرىالضلؤة)وآدض:قالوجلعزالهفإن،!كرطا!إ

.(3)الأذانفيهوذكرمرسلاالمسيبابنعنالزهرىعن"الموطأ"فىمالك

:هريرةأبىغيررواهقد،ثابتصحيحالقصةهذهفىوالأذان

القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ619

حدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا:قالا

،قتادةأبىبناللهعبدعن،الرحمنعبدبنحصينعن،4لمحضيلبنمحمد

يابناعرستلو:القومبعضفقالليلةءشج!الفهرسولمعسرينا:قالأبيهعن

1/404.أودطكمناأ:بلال/فقال."الصلاةعنشمامواأنأخماف"إنى:فقال؟للهارسول

فاستيقظ،عيناهفغلبتهراحلتهإلىظهرهبلالوأسند،فاضطجعواالقومفنزل

أين،بلال"يا:ءشج!اللهرسولفقال،الشمسحاجبطلعوقد!شج!الفهرسول

فقالقط.مثفهانومةعلئألقيتما،الفهرسوليا:بلالقال."؟تلقما

مكانوصياتىيث!ف!.الفهرسولفقالالغفلةبهأصابتكمالذىمكانكمعن)تحولوا:م،سفىبعده(1)

قريبا.العبارةهذه

.(3220)فىتخريجهسيأتى(2)

.13/1،14مالك(3)

.293/26الكمالتهذيبوينظر.إأفضل:د،سفى(4)
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الصلاةكتاب
للفائتةوالإقامةالأذانباب

ثمشاءا(.حينإليكمورذهاشاء،حينأرواحكمقبضالفه)إن:ت!عالفهرسول

بيفختواالشئمسارتفعتفلما،فتوضأبالضلاة!.افماسفآذنقغ،بلالأيما:قال

محمدعنميسرةبنعمرانعن"الصحيحدافىالبخارئرواه.(1)ىفصفقام

فضيلى)2(.ابن

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبنالفهعبدمحمدابووأنجرنا-1917

الحارثبنإبراهيمحدثنا،القطانالحسينبن،و204/11محمدبكر

ثابتحذثنى،المغيرةبنسليمانحدثنا،بكيرأبىبنيحىحدثنا،البغدادئ

نومهمفىبطولهالحديثفذكر.قتادةأبىعن،رباحبنالفهعبدعن،البناك!

فصفى،بالضلاةبلالنادىثم:وفيه،الشئمسطلعتحتىالضلاةعن

كليصنعكانكمافصنع،الغداةصلاةصلىثم،ركعتين!الفهرسول
(3)ء

فىوقال،سليمانعنفزوخبنشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه.يوبم

.بالضلاة)4(بلالاذنثم:الحديث

الحسنالفضلابوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأنجرنا-1918

من(1579)حبانوابن،(904)خزيمةابنوأخرجه.بهالحاكمعن(302)الصغرىفىالمصنف(1)

به.فضيلابنطريق

.(595)البخارى(2)

من(0641)حبانوابن،(561)والشائى،(144)داودأبووأخرجه.(986)المعرفةفىالمصنف(3)

،(698)ماجهوابن،(177)والترمذى،(22546)وأحمدومختصزا.مطولابهسليمانطريق

.(3215)فىوصيأتى.مختصزامطولابهثابتطريقمن(410،989)خزيمةوابن

.(681)مسلم(4)
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للفائتةوالاقامةالأذانبابالصلاةكتاب

عطاء،بنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،العدليعقوبابن

حصينبنعمرانعن،العطاردىرجاءأبىعن،جميلةأبىبنعوفأخبرنا

:قال،الصلاةعننومهمفىالحديثفذكرلمجج!.النبىمعسفرفىكنا:قال

،عوفشكضرر".لا:أو"لاضير.:فقالأصابناالذىإليهشكونااستيقظفلما

بوضوء،فدعافنزلبعيد،غيروسارلمجن!النبئفارتحلارتحلوا".دا:فقال

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)بالناسفصلى،بالصلاةونادى

.(2)فوععنشميلبنالنضرعنإبراهيم

بنمحمدأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ919

بنالوفابعبدحدثناجعفر،بنيحىحدثناالرزاز،البخترىبنعمرو

نأ،حصينبنعمرانعن،الحسنعنعبيد،بنيونسأخبرناعطاء،

بلالافأمر:قال،الشمسطلعتحتىالصلاةعنفنامسفرفىكان!رالنبئ

فصلىفأقامأمرهثم،الشمساستعلتحتىانتظرثم،ركعتينوصلىفأذن

.(4)الحسنعنهشامرواهوكذلك.3بهم

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-أ092

حسينحدثنا،أبىحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،الفقيهإسحاق

.بالصلاةونادى:فيهولي!،بنحوه(335)المعرفةفىالمصنف(1)

.(.../682)مسلم(2)

به.يونسطريقمن(443)داودوأبوبه.الوهابعبدطريقمن(19991)احمداخرجه(3)

.(3217)فىتخريجهسياتى(4)

-371-



4؟5/1

للفائتةوالاقامةالأذانبابالصلاةكتاب

عن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالقاسمعن،سماكعن،زائدةعن،علىابن

عننومهمفىالحديثفذكرجمم.الفهرسولمعليلةسرنا:قالمسعودابن

.(1)أقامثمفأذنبلالافأمر:فيهوقال،الشمسطلعتحتىالمخلاة

حدثنا،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ921

أخبرنا،حيوةحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،أسامةأبىبنالحارث

عمروعفهعن،حذثهالربرقانأن،حذثهصبيحبنكليبأن،عباسبىبنعئاش

يصلولمفنام،أسفارهبعضفىوي!جمالفهرسولمعكنا:قالئرم!فلاأمئةابن

أصحابهمنأحدولالمجوالفهرسوليستيقظفلم،الشئمسطلعتحتىالضبح

ذلكعنيتنخواأنلمجمالفهرسولفأمرهم(ظ204/11الشمسحزاذاهمحتى

صحابهأمروأ،الفجرمج!يوركعتىلفهارسولصفىثم،فأذنلابلامرأثم،المكان

.(2)،!الفهرسولفصلىالصلاةفأقامبلالاأمرثم،الفجرركعتىفصفوا

بناللهوعبدالحبشى)4(مخبروذى،(3)عباسابنعنذلكفىوروينا

لمجم.النبىإلىمرفوعا()العاصبنعمرو

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا/-أ922

(1

(2

(3

به.حسينطريقمن(1580)جانوابن،(0105)يعلىأبروأخرجه.(4307)أحمد(

مةالإقاذكرأحمدوعند،بهالرحمنعبدأبىطريقمن(444)داودوأبو،(15172)أحمدأخرجه(

.(428)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.فقط

.(624)والشانى،(2349)أحمدأخرجه(

.(942)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(544،994)داودوأبر،(46821)أحمدأخرجه(

.(13الجزءمنقطعة-ا02)الطبرانىأخرجه(
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...للمكتوبةوالإقامةالأذانسنةبابالصلاةكتاب

ابنيعنىالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

زييد)1(أن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عياضبنأنسأخبرنا،الحكمعبد

قدهوفإذافنظر،الجرفإلىرفجبهالخطاببنعمرمعخرجالصلتابن

وماوصفيت،شعرتومااحتلمتقدوأنىإلاأظنماوالله:فقالاحتلم

ثموأقاموأذن،يرلمماونضحثوبهفىرأىماوغسلفاغتسل:قال.اغتسلت

.متمكنا)2(الضحىارتفاعبعدصلى

والجماعةالانفرادحالتىفىللمحتوبةوالإقامةالمحأذانسنةباب

أبوأخبرنا،الصوفئالمالينئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا-أ923

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،البغوىحدثنا،الحافظعدىبناللهعبدأحمد

كان:قالأنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادعن،القطانسعيدبنيحيى

الأذانسمعفإن،الأذانيستمعوكان،الفجرطلعإذايغيرلمجتاللهرسول

فقالأكبر.اللهأكبرالله:يقولرجلافسمع:قالأغار.وإلاأمسك

فقال.اللهإلاإلهلاأنأشهد:قالثم."الفطرة"على:لمجتالفهرسول

.(3)ىزعمراعىهوفإذافنظروا:قالالنار".من"خرجت:صئىالفهرسول

(4)،صص

.حرببنرهيرخيثمةأبىعن""الصحيحفىمسلمأخرجه

.3/1451للدارقطىوالمختلفالمؤتلفوينظر"زيد".:سفى(1)

.(816)فىتخريجهتقدم(2)

روض(-881)فوائدهفىتماموأخرجه.(34"6)للبغوىوالجعديات،2/682عدىلابنالكامل(3)

به.القطانطريقمن

.(382)مسلم(4)
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للمكتوبة...والإقامةالأذانسنةبابالصلاةكتاب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-ا924

إسماعيلبنوموسىالطيالسئالوليدأبوحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمان

نأ،مالكبنأنسعن،ثابتحدثنا،سلمةبنحفادحدثناقالا:

مسكأاذاناسمعفإن،يستمعفكان،الفجرصلاةعنديغيركان!يرالفهرسول

فقالأكبر.الفهأكبرالفه:يقولرجلافسمعيومذاتفاستمعأغار،وإلا

"خرجت:فقال.اللهلاإلهإلاأنأشهد:فقال.!الفطرة)الفطرة:!ي!مبالفهرسول

.2حرببنزهيرخيثمةأبىعن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(1)"رانلامن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا925

طالب،أبىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو،و205/11حدثنا

،الأحوصأبىعن،قتادةعنسعيا،أخبرناعطاء،بنالوفابعبدأخبرنا

ذإأسفارهبعضفىلمجمالفهرسولمعنحنبينما:قالمسعودبنالفهعبدعن

.((الفطرة"على:جميهمالفهرسولفقالأكبر.الفهأكبرالفه:يقولمنادياسمعنا

:قالالنارإ.منج!"لمجؤ:الفهرسولفقال.الفهإلاإلهلاأنأشهد:فقال

.(3)اهبفنادىالضلاةأدركتهماشيةصاحبهوفإذافابتدرناه

أبووعنه-(2634)داودوأبو.بهالوليدأبىطريقمن3/082المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

ابووأخرجهأغار!."هـالا:قرلهإلىمختصروعندهم،بهإسماعلبنموسىعن-(6596)عوانة

بتمامه.(91)العراقيينفراندفىالنقاشسعيد

.(382)مسلم(2)

سعيدطريقمن(66501)الكبرىفىالشائىوأخرجه.بهالوهابعبدعن(3861)أحمدأخرجه(3)
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للمكتوبة...والاقامةالأذانسنةبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-ا269

نأ،الحارثبنعمروعن،وهبابنحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،داود

لمجتالفهرسولسمعت:قالعامربنعقبةعن،حذثهالمعافرئعشانةأبا

ويصفى،بالصلاةيؤذن،للجبل(1)شظيةرأسفىغنبمراعىمنرئك"يعجب:يقول

غفرتقد،منىيخافللصلاةويقيميوذنهذاعبدىإلىانظروا:وجلعزالفهفيقول

.(2)"ىتنجوأدخلتهلعبدى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا927

بنجعفربنيحيىبكرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنالحسبلنأبووأخبرنا)ح(ومائتينوستينثمانسنةفىببغدادطالبأبى

أبىبنيحىحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشران

عثمانأبىعن،التيمئسليمانحدثنا،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،طالب

صعيدايتيفمأوفيتوضا(3)ىقبأرضرجليكونلا:قالسلمانعن،النهدى

فيقيمها-:العباسأبىحديثوفى-فيصفىيقيمهاثم،بالضلاةفينادىطمبا

.التيمئ)4(شذ.طرفاه:قالأو.قطراهيرىلامنالفهجنودمنأئمإلا

.2/476النهاية.الجبلرأسفىمرتفعةقطعة:الشظية(1)

.(0621)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(0312)داودأبو(2)

،3/234الفائق.الخاليةالقفرالأرضهى:والتثديدبالكسر،القئوالأرض،"فىء":م،سفى(3)

.4/136يةوالنها

نعيموأبو،(2289)شيبةأبىوابن،(1955)الرزاقوعبد،(341)الزهدفىالمباركابنأخرجه(4)

به.سليمانطريقمن1/204،205الحليهفى
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وغيرهاالبيوتفىوالإقامةالأذانسنةبابالصلاةكتاب

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا/-ا406/1928

،سليمانحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثنا،الضفار

ماعوجدإنفيتوضأقئبأرضرجليكونلا:قالسلمانعن،عثمانأبىعن

يرىلاماوجلعراللهجنودمنأتمإلايميمها،ثمبالمخلاةفينادى،تيفموإلأ

يصخولا،مرفوعاروىوقد.موقوفالضحيحهوهذا.طرفه:قالأو،طرفاه

رفعه:

أبوحدثنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-ا929

ابنيعيى،إسحاقحدثنا،ببيروتالبيروع!الفهعبدبنمحمدالرحمنعبد

ابنيعنىالقاسمحدثناالنضر،ابنيعنىالوليدحدثناالزملئ،سويد

الفارسىسلمانعن،النهدئعثمانأبىعنهند،أبىبنداودعن،غصن

ويقيمالصلاةبحفرةفيؤذنقئبأرفبىيكونرجلمن"ما:ت!عالنبئقال:قال

يركعونقطراه،يرىلاماالملاثكةمنخلفه!صإلا،فيصلى،ظ11/205الصلاة

.(1)"دعائهعلىويؤمنونبسجوده،ويسجدون،بركوعه

وغيرهاالبيوتفىوالإقامةالاذانسنةباب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا930

الفهعبدحدثنا،الفئحئئيونسبنأحمدأخبرناالأصبهاض!،الضفارالفهعبد

الرحمنوعبدمالكبنتليلىعن،جميعبنالوليدحدثنا،الخريبئداودابن

به.داودطريقمن-4/32الاسرافتحفةفىكما-الكبرىفىالنالىاخرجه(1)
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واقامتهمالجماعةباذانالاكتفاءبابالصلاةكتاب

يقول!:كانلمججاللهرسول!أن،الأنصاريةورقةأئمعن،الأنصارىخالدابن

فىدارهاأهلوتؤمويقاملهايؤذنأنمروأفنزورها((.الشهيدةإلىبخما"انطلقوا

.(1)ئضلفراا

وإقامتهمالجماعةبأذانالاكتفاءباب

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ931

عن،معاويةأبوحدثنانصر،بنسعدانحدثناالأعرابى،ابنسعيد

ابنيعنىاللهعبدأتينا:قالاوعلقمةالأسودعن،إبراهيمعن،الأعمش

فصلوا.قوموا:فقال!لا.:قلنا؟خلفكمهؤلاءأصلى:فقال!دارهفىمسعود

فىمسلمرواه.(3)امهبصلاته(2)اقتصثم.إقامةولابأذانيأمرنافلم

.(4)معاويةأبىعنكريبأبىعن""الصحيح

بشرأخبرنا،المهرجاخ!المعروفأبىابنالحسنأبووأخبرنا-أ932

أبوحدثنا،حمادبننعيمحدثنا،الكاتبمحمدبنحمزةحدثنا،أحمدابن

بناللهعبدصلى:قال!علقمةعن،الشعبىعن،هندأبىبنداودعن،معاوية

الحىأذانيجزئنا:قال!وربما،إقامةولاأذانبغيروبالأسودبىمسعود

متهم.وإقا

.(5420)فىوسيأتى،203/1والحاكم،(589)الصغرىفىالمصنف(1)

"اقضالا.:مفى(2)

به.الأعمشطريقمن(1636)خزيمةوابن،(718،719)النسائىأخرجه(3)

.(534)مسلم(4)
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407/1

أحدهماتركأووالإقامةالأذانتر&معالصلاةصحةبابالصلاةكتاب

بناللهعبدحدثنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينابوأخبرنا-ا933

حدثنا،حربابنيعنى،سليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

إذا:عمرابنقال:قالالفقيريزيدعن،ديناربنعمروعنزيد،بنحماد

.(1)كلذأجزأكوسدمامفيهايؤذنقريةفىكنت

جعفر،بنالفهعبدحدثنا،الفضلابنالحسينابووأخبرنا-ا934

عمراسمعت:قالسفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

ابنأن،واقدبنالفهعبدعنيحذثسمعهأنه،خالدبنعكرمةعن،يحذث

الفجرركعتىيصفىلاوكان،ةال!ئصلابهاتقامبأرضةال!ئصلايقيملاكانعمر

يقولزيدبنحمادفإن:لسفيانقيلالحضر.فىيدعهمالاوكانال!فر،فى

عمراسمعتما:سفيانفقالالفقير.يزيدعن:بعضهفىأوالحديثهذافى

عنيحذثخالدابنيعنىعكرمةسمعأنهإلالناقالما،قطالفقيريزيدذاكرا

واقد.بنالفهعبد

والإقامةالأذانتركمعالصلاةصحةباب/(و206/11

أحدهماتركأو

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا935

ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

بنسالمعن،شهابابنعن،ذئبأبىوابنأنسبنمالكأخبرك!،وهب

جميعا.بالمزدلفةوالعشاءالمغربصلىع!ي!الفهرسولأن،بيهأعن،اللهعبد

.2/209سفيانبنيعقوب(1)
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أحدهماتركأووالإقامةالأذانتر&معالصلاةصحةبابالصلاةكتاب

ولى،بإقامةإلامنهماواحدةكلفىينادلم:الحدشافىذشاأبىابنقالى

عن""الصحيحفىالبخارىأخرجهمنهما)1(.واحدةإثرعلىولابينهمايستح

.(2)مالكعنيحيىبنيحيىعنمسلموأخرجهذلمجا،أبىابنعنادم

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ936

عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثناالأصبهاخ!،الشيخأبو

الأوزاعئ:يعنىعمروأبوقالى:قالىمسلمبنالوليدحدثنا،عامربنموسى

عن،عبيدةأبىعن،مطعمبنجبير(3)نبنافععن،المكئالزبيرأبوأخبرخ!

،الخندقيومالعدوموازى!عاللهرسولىمعكنا:قالىمسعودبنالفهعبدأبيه

نصفكانحتىوالعشاءوالمغربوالعصرالظهرعنع!قهالفهرسولىفشغلوا

ثمالمغربثمالعصرثمفصلاها،بالظهرفبدأع!يوالفهرسولىقامثم،الئيل

إقامة.بإقامةبعضابعضهايتاج،العشاء

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ937

أبىابنحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

أبىعن،سلمةأبىوعن.هريرةأبىعنسعيد،عن،الزهرئعنذشا،

السكينة،وعليكمفامشواالصلاةأقيمت))إذا:ع!ي!الفهرسولىقالى:قالىهريرة

والنسائى،(1926)داودوأبو،(5287)أحمدطريقهومن،1/004ومالك،(91)وهبابن(1)

.(1899)فىذئبأبىابنطريقمنتخريجهوتقدم.(606)

.(2871/037)ومسلم،(1673)الخارى(2)

.""عن:م،سفى(3)
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...نفسهفىويقيميؤذنأناستحبمنبابالصلاةكتاب

ادمعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)"(افماتكمماواقضواأدركممما)افصلوا

.الرهرئ)3(عناخروجهمنمسلمورواه،ذئبأبىابنعن

وإقامة،أذانايحضرأنفاتهفقدالضلاةاخرأدركومن:الشافعئقال

خرجوقدالمسجدجاءإذاائهمخالفاأعلمولم،يقمولملنفسهيؤذنولم

.(4)إقامةولاأذانبلايصفىأنلهكانالضلاةمنالإمام

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-أ938

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عمرابنكان:قالديناربنعمروعن،قيسبنعمرأخبرنا،الوفابعبد

إقامتهم.أجزأتهالضلاةفيهأقيمتقدمسجدفىصفىمن:يقول

.()ئم!داووال!ثئعبئادحن!الوول:تعالىالفهرحمهالشيخلآل

مسجدادخلإذانفسهفىويقيميؤذنأناستحبمنباب

الصلاةفيهأقيمتقد

.(6)لنفسهيقيم:يقول2عطاوكان

(1

(2

(3

(6

فأتموا!.فاتكمومافصلراأدركتمفما"والوقار:م،سفى(ا-

،(176)مامالإخلفالقراءةفىوالبخارى،(89301)أحمدوأخرجه.(2142،0642)الطيالسى(

به.ذئبأبىابنطريقمن(2146)حبانوابن

.(206)ومسلم،(636،809)البخارى(

.87/1الأم(

شيبةأبىابنومصنف،(269)دكينبنللفضلالصلاةوكتاب،(0196)الرزاقعبدمصنفينظر(

(5231،2316،2318).

--281)دكينبنللفضلالصلاةوكتاب،(1957،1958،1970)الرزاقعبدمصنفينظر(
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بهيقملموانواقامتهغيرهباذانالمرءأخذبابالصلاةكتاب

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-أ939

أبىبنالفهعبدبنعباسحدثناالضفار،محفدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

عن،سفيانحدثنا(ظ206/11،يوسفبنمحمدحدثنا،الترقفئعيسى

فأذنالفجر،صليناوقدكل.امبنأنسجاءنا:قالعثمانأبىعن،يونس

.(1)بأصحابهالفجرصفىثم،وأقام

المسيبابنعنثم،(2)والإقامةالأذانفىالأكوعبنسلمةعنورؤيناه

.لزهرئ)3(وا

بهيقملموانواقامتهغيرهبأذانالمؤأخذباب

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ094

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

ابنخبيبعن،غزيةبنعمارةأخبرنى،محمدبنإبراهيمأخبرنا،الشافعئ

للمغربيؤذنرجلامح!مجالنبئسمع:قالعاصمبنحفصعن،الرحمنعبد

408/1قامتقد:قال/وقدكيمالنبئفانتهى:قالقال.مامثلعجتالنبئفقال

هذاالأسود")4(.العبدذلكبإقامةالمغربفصلوا"انزلوا:لمجي!النبئفقال.الصلاة

مرسل.

.(2286،2287،2311)شيبةأبىابنومصنف،(284=

به.يونسطريقمن(7162)شيهبةأبىوابن.بهالثورىعن(3418)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(1191)المنذرلابنالأوسط(2)

.(2312،2313)شيهبةأبىابنمصنفينظر(3)

واه.إبراهيم:03/14الذهبىوقال،87/1والشافعى،(571)المعرفةفىالمصنف(4)
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إقامةولاأذانالنساءعلىليسبابالصلاةكتاب

إقامةولاأذانالنساءعلىليسبافي:

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالمزكىزكرثاابوأخبرنا-ا941

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدكنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

علىليس:قالائهعمرابنعن،نافععنعمر،بنالفهعبدأخبرك:وهب

.(1)إقامةولاأذانالنساء

ابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا-ا942

موسى،بنالحكمحدثناالجئار،عبدبنالحسنبنأحمدحدثنا،عدى

:قالقالتأسماءعن،القاسمعن،الحكمعن،حمزةبنيحىحدثنا

ولا،جمعةاغتسالولا،جمعةولاإقامةولاأذانالئساءعلىاليس:لمج!لفهارسول

الأيلئ،لفهاعبدبنالحكمرواههكذا.(2!اكوسطهنفىتقوموكنامرأةتقدمهن

(3)!بص
ضعي!وهو

ورفعه،ومرفوعاموقوفا)4(مالكبنأنسعنوالاقامةالأذانفىوروينا

.(والنخعئ)سيرينوابنالمسئبوابنالحسنقولوهو،ضعيف

(1

(2

(3

به.الحمرىعمربناللهعبدعن(5022)الرزاقعبدواخرجه،(473)موطئهفىوهبابن

به،الحسنبنأحمدطريقمن57/173دثقتاريخفىعساكرابنواخرجه.2/062الكامل

.بنحره

.(1842)فىتقدم

.(2329)شيبةأبىابنمصنفينظر

-2324،2326)شيبةأبىابنومصنف،(5020،5021،5023)الرزاقعبدمصنفينظر

2328).
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وصواحباتهالنفسهاواقامتهاالمرأةأذانبابالصلاةكتاب

وصواحباتهالنفسهاوإقامتهاالمرأةأذانبا!

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا943

ليث،عن،إدريسبناللهعبدحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

.(1)وسطهنوتقومالنساءوتؤئموتقيمتؤذنكانتالها،عائشةعن،عطاءعن

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثئبكبرأبوأخبرنا-ا944

أبىبنعمروحدثنا،البرقئالرحيمعبدبنأحمد)2(حدثنا،صاعدابنحدثنا

حذثهأباهأنفحدثنى؟إقامةالنساءعلىهل:ثوبانابنسألت:قالسلمة

علىيزدنلموإن،أفضلفذلكفأقمنأذنإذا:فقالمكحولاسألت:قال

الرهرىفإن،يقمنلموإن:ثوبانابنقال،و0207/11عنهنأجزأتالإقامة

إقامة.بغيرنصلىكنا:قالتعائشةعنعروةعنحدث

وتركهامرذلكفعلهالجواز؟يتنافيانفلاالأولمعصحإنوهذا

الهاللهعبدبنجابرعنويذكر.أعلموالفه،جميعاالأمرينلجواز،أخرى

نعم.:قال؟المرأةأتقيم:لهقيل

للرجالتؤذنلاالمرأة:بابئ

الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا945

العباسأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:الصيدلاك!

:1/404الذهبىوقالبه.إدريىابنعن(2335)شيبةأبىابنوأخرجه.1/032،402الحاكم(1)

لين.ليث

،محمدلما.:مفى(2)
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المؤذنيقولمامللالقولبابالصلاةكتاب

ابنقال:قالمحمدبنحخاجحدثنا،بأصبهانالفئ!ئئيونسبنأحمد

كان:يقولكانائهعمربنالفهعبدعن،عمرابنمولىنافعأخبرك!:جريج

بهاينادىوليسالصلاةفيتحئنونيجتمعونالمدينةقدمواحينالمسلمون

ناقوسمثلناقوسااتخذوا:بعضهمفقال،ذلكفىيومافتكفمواأحد،

تبعثونأولا:عمرفقالاليهود.قرنمثلقرنابل:بعضهموقال.النصارى

بالضلاة")1(.فنادقم،بلال"يا:جم!الفهرسولفقال؟بالصلاةينادىرجلا

"الصحيحين")2(.فىمخزفي

المقذنيقولمامثلالقولباب

الفهرحمهالعلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-ا946

محمدحدثنا،الشرقئالحسنبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا:قالإملاءتعالى

الزهرى،عن،مالكعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،الذهلئيحيىابن

"إذا:لمج!الفهرسولقال:قالالخدرىسعيدأبىعنيزيد،بنعطاءعن

بناللهعبدعنالبخارئرواه.(3)"المؤذنيقولمامثلفقولواالنداءسمعتم

.(4)مالكعنكلاهما،يحىبنيحيىعنمسلمورواه،يوسف

.(1852،1859)فىوتقدم.(588)المعرفةفىالمصنف(1)

.(377)مسلمو،(406)البخارى(2)

ماجهوابن،(672)والنسائى،(082)والترمذى،(522)داودأبوطريقهومن،1/67مالك(3)

به.مهدىابنعن(02011)أحمدوأخرجه.(411)خزيمةوابن،(720)

.(383)ومسلم،(161)البخارى(4)
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المؤذنيقولمامثلالقولبابالصلاةكتاب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ947

بنمحمدحدثنا،الهلا!لىعيسىأبىبنالحسنبنعلئأخبرنا،إملاءيعقوب

409/1بنخبيبعن،غزيةبنعمارةعنجعفر،بنإسماعيلحدثنا،/جهضم

جدهعن،أبيهعن،الخطاببنعمربنعاصمبنحفصعن،الرحمنعبد

أكبز.اللهاعثبرالله:الفؤذنقال"إذا:!شييماللهرسولقال:قالالخطاببنعمر

إلهلاأنأشهد:قال.الفهإلاإلهلاأنأشهد:قالثمأكبز.الفهأكبرالله:أحذكئمفقال

ثم.اللهرسولمحمداأنأشهد:قال.الفهرسولمحمداأنأشهذ:قالثم.اللهإلا

:قال.الفلاحعلىحق:قالثم.باللهإلاقوةولاحوللا:قال.الصلاةعلىحق:قال

:قالثمأكبر.اللةأكبرالله:قالأكبز.اللهأكبزالفه:قالثم.باللهإلاقوةولاحوللا

الحجاجبنمسلمرواه.(1)((الجنةدخلقلبهمن.اللهإلاإلىلا:قال.الفهإلاإلىلا

.2جهضمبنمحمدعنمنصوربنإسحاقعن""الصحيحفى

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ948

أخبرنا،الموجهأبوأخبرنابمرو،الداربردىحاتمبنمحمدبنأحمد

حنيفبنسهلبنعثمانابنبكرأبوحدثنا،اللهعبدحدثناظأ207/11،عبدان

سفيانأبىبنمعاويةسمعت:يقولحنيفبنسهلبنمةماأأباسمعت:قال

معاوية:فقالأكبر.اللهأكبرالله:فقالالمؤذنأذنالمنبرعلىجالس!وهو

الكبرىفىوالنسائى،(527)داودابوواخرجه.(297)والصغرى،(47)الدعواتفىالمصنف(1)

به.جهضمبنمحمدطريقمن(417)خزيمةوابن،(9868)

.(385)مسلم(2)
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المؤذنيقولمامثلالقولبابالصلاةكتاب

:فقال.ذلكمثلمعاويةفقال.الفهإلاإلهلاأنأشهد:فقالاكبر.الفهكبرأالفه

أثها:قالالتأذينانقضىفلفاوأنا.:معاويةفقال.الفهرسولمحمداأنأشهد

،المؤذنأذنحينالمجلسهذاعلىيقول!يرالفهرسولسمعتإنى،الناس

بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواهمقالتى)1(.منسمعتممامثلفقال

.(2)المباركبنالفهعبدعنمقاتل

أبوحدثنا:قالاموسىبنمحمدسعيدوابواللهعبدأبوأخبرنا-ا499

بنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

عمروأبووأخبرنا)ح(الدستوائئالفهعبدأبىبنهشامأخبرناعطاء،

خيثمة،أبوحدثنا،المنيعئأخبرخ!،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديب

بنمحمدحدثنا،كثيرأبىبنيحيىعن،أبىحدثنى،هشامبنمعاذحدثنا

فنادىمعاويةعلىدخلنا:قالطلحةبنعيسىحدثنا،الحارثبنإبراهيم

أكبر.الفهأكبرالله:معاويةفقالأكبر.الفهأكبرالفه:فقالبالضلاةالمنادى

الله.إلاإلهلاأنأشهدوأنا:معاويةفقالالفه.إلاإلهلاأنأشهد:فقال

محمداأنأشهدوأنا:معاويةفقالالفه.رسولمحمداأنأشهد:فقال

الضلاة.علىحئ:قاللماأنهلناصاحمبفحذثنا:يحيىقال.اللهرسول

حديثلفظ.!رنبئكمسمعناهكذا:قالثم.بالفهإلاقوةولاحوللا:قال

يحيىمنالتفصيلهذاعنهروىمنأوالوهابعبديثبتولم،هشامبنمعاذ

به.أمامةأبىطريقمن(674)والنسائى،(16862)آحمدآخرجه(1)

.(419)البخارى(2)
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ذلكمنفرغ)ذايقولمابابالصلاةكتاب

هشامعنفضالةبنمعاذعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ريثكأبىابن

.(2)يحيىمنالزيادةهذهدونمختصرا

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ059

أبيه،عن،هشامعن،مسهربنعلئحدثنا،مهدئبنإبراهيمحدثناداود،

.(3)"انأو"وأنا:قال!يتشفدالمؤذنسمعإذاكانع!يراللهرسول!أن،عائشةعن

ذلكهنفغإذايقولماباب

العدل!بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-ا951

قالا:ببغدادالبزاز)4(إسحاقبنالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنوأبو

أبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا

أبىبنسعيدحدثنا،المقرئيزيدبنالفهعبدحدثنا،مسئئأبىابنيحى

بناللهعبدعنجبير،بنالرحمنعبدعن،علقمةبنكعبحدثنا،أيوب

كمافقولوايؤذنالمؤذنسمعتم"إذا(و11/082:هق!مجاللهرسول!قال!:قال!عمرو

عشزا،عليهاللهصلىإلاصلاةعلئيصفىأحدليسفإنهعلئ،وصلوا،يقول

منلعبدإلاتكونأنينبنىلاالجن!ةفىمنزلةالوسيلةفإن،الوسيلةلىاللهوسلوا

به.هشامطريقمن(441)خزيمةوابن،(1238)والدارمى،(16828)احمدأخرجه(1)

.(216)البخارى(2)

.(494)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(526)داودأبو(3)

."البزار،:مفى(4)
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ذلكمنفرغإذايقولمابابالصلاةكتاب

.(2)((القيامةيومشفاعتى/عليه)1(حلتلىسألهاومناكونه،أنوأرجو،اللهعباد1/410

محمد،أبوأخبرناالبراز،إسحاقابنالحسنأبووأخبرنا-ا952

أنه،علقمةبنكعبأخبرنا،حيوةحدثنا،المقرئحدثنا،يحيىأبوحدثنا

سمعإنه:يقولعمروبنالفهعبدسمعإنه:يقولجبيربنالرحمنعبدسمع

عنحديثهنحوالمقرئحدثناثم.(3)"المؤذندمعتم"إذا:يقوللمجيهرالنبئ

.أيوبأبىبنسعيد

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا953

حدثنا،المرادئسلمةبنمحمدأخبرنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنكعبعن،وغيرهماأئوبأبىبنوسعيدحيوةعن،وهببنالفهعبد

لىسألفمنهو،أنااكونأن"وأرجو:وقال،ومعناهبإسنادهفذكره.علقمة

.(المرادى)سلمةبنمحمدعنمسلمرواه.(4)"الشفاعةلهحفتالوشلة

أحمدبنعلىبنأحمدنصروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا954

،عوفبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالفامئ

المنكدر،بنمحمدعن،حمزةأبىبنشعيبحدثنا،عئاشبنعلئحدثنا

."م:الهىف(1)

به.المقرئطريقمن(418)خزيمةوابن،(1614)الترمذىواخرجه.(051)الفاكهىفوائد(2)

والتر!ى،(6568)أحمدواخرجه.(106)الفاكهىوفوائد.(50)الدعواتفىالمصنف(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهالمقرئطريقمن(418)خزيمةوابن،(3614)

طريقمن(0691)حبانوابن،(983)عوانةوأبوبه.صلمةبنمحمدعن(523)داودأبوأخرجه(4)

به.وحدهحيوةعنوهبابن

.(384)مسلم(5)
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ذلكمنفرغاذايقولمابابالصلاةكتاب

اللهمالئداء:يسمعحينظل"من:ع!ي!الفهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن

والفضيلة،الوسيلةمحمداآت،القائمةوالضلاةالتامةالدعوةهذهبحقأسألكإنى

لث!فاعتى")1(.لهحفتإلاالميعاد.تخلفلاإنك،وعدتهالذىالمحمودالمقاموابعثه

.(2)عياشبنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-ا559

بنمرعاعن،قيسبنالفهعبدبنحكيمعن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا،داو!

"من:قالع!ي!اللهرسولعن،وقاصأبىبنسعدعن،وقاصأبىبنسعد

محمداوأنلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهدوأنا:المؤذنيسمعحينقال

رواه.(3)((هلغفر.ديناوبالإسلامرسولاوبمحفل!رئاباللهرضيت،ورسولهعبده

.(4)قتيبةعن""الصحيحفىمسلئم

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا956

الوليدبنالفهعبدحدثناالهلا!ر،الحسقبنعلئحدثنا،الحافظيعقوب

عن،سلمةأممولىكثيرأبىعن،المسعودئمعنبنالقاسمحدثنا،العدخ!

هذا"اللهم:المغربأذانعندأقولأنجم!اللهرسولعلميى:قالتسلمةأم

،(112)مذىوالتر.(952)داودأبووعنه،(48171)أحمدوأخرجه.(94)الدعواتفىالمصنف(1)

به.عياشبنعلىطريقمن(420)خزيمةوابن،(679)والنسائى،(722)ماجهوابن

جميعفىالزيادةهذهتردلم:الألبانىقالالميعاد".تخلفلا"إنك:قولهبدون.(614)البخارى(2)

فهىلغيرهخلافاالبخارىلصحيحالكشميهنىروايةفىإلاالفهمعياشبنعلىعنالحديثطرق

.1/260الغليلإرواء.شاذة

.(552)داودأبو(3)

.(386)مسلم(4)
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والاقامةالأذانبينالدعاءبابالصلاةكتاب

فىكذا.(1)"ىلفاغفزدعاتك،وأصوات،نهاركوإدبار،لييكإقبال،ظ208/11

ورواهالمسعودئ)2(.حدثنا:قالمعنبنالقاسمعنغيرهوقال،كتابى

.صلائكإ)3("وحضور:ليهوزادكثيرأبىعنإسحاقبنالرحمنعبد

والإقامةالأذانبينالدعاءباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ957

حيى،عن،وهبابنحدثنا:قالاسلمةبنومحفدحر!لاابنحدثناداود،

يا:قالرجلاأنعمرو،بنالفهعبدعن،الحبلىالرحمنعبدأبىعن

فإذا،يقولونكما"قل:!لمجرالفهرسولفقاليفضلوننا.المؤذنينإن،الفهرسول

.(4)"طعتفسلانتهيت

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا،علىأبووأخبرنا-أ958

بنأنسعن،إياسأبىعن،العفىزيدعن،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمد

.()!والإقامةالأذانبينالذعاءروذالا:-لمج!الفهرسولقال:قالمالك

(1

(2

(3

(4

من(964)والليلةاليومعملفىالسنىابنوأخرجه،الذهبىووافقه،وصححه،1/991الحاكم

به.العدنىطريق

داودوأبو.المسعودىحدثنا:تالأظنه:وفيه.بهالحاكمعن(333)الدعواتفىالمصنفأخرجه

به.العدنىطريقمن(530)

الرحمنعبدطريقمن(3589)والترمذى،بهالرحمنعبدطريقمن(1451)حيدبنعبدأخرجه

وحفصة،الوجههذامننعرفهإنماغريبحديث:الترمذىوتالبه.كثيرأسأبيهاعن،حفصةعن

أباها.ولانعرفها،لاكثيرأبىبنت

صحيح.حن:(492)داودأىصحيحفىالألبانىوتال.(524)داودأبو

-(489)ود4دأبىصحيحفىالأليانىوصححه-(521)داودوأبو،(60)الدعواتفىالمصف
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الاقامةسمعإذايقولمابابالصلاةكتاب

بىأبنامحمدبووأالقاضىبكبروأبوالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-أ599

أبوحدثنا:قالواالضيدلاخ!الفوارسأبىابنصادقوأبوالمقرئحامل!

سعيدأخبرناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

دينابى،ابنحازمأبوحدثنى،معئالزيعقوببنموسىأخبرنا،مريمأبىابن

قل2)أو-(اتردانلااثنتان1)":قالجمي!اللهرسولأن،أخبرهسعدبنسهلأن

رفعه.(3)"اضعببعفطيلحمحينالبألروعندالنداء،عندالدعاء-تردان(2ما

.الامامأنسيبنمالكووقفهالرمعئ

411/1جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرناه/-أ960

أبىعنمالذ،حدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

ال!ماء،أبوابفيهماتفتحساعتان:قالالساعدىسعدبنسهلعن،حازبم

.الفه)4(سبيلفىوالضف،بالصلاةالنداءحضرة،دعوتهعليهتردداعوقل

الإقامةسمعإذايقولماباب

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلئبوأأخبرنا-1691

رجلحدثنى،ثابتبنمحمدحدثنا،العتكئداودبنسليمانحدثنا،داود

أصحاببعضعنأو،أمامةأبىعن،حوشببنشهرعن،الشئامأهلمن

.،تردانلاأثنتان:موفى."يردانلا"اثنان:ص،دفى(ا-1)

.ما"أتال:دفى(2-2)

،(0425)داودوأبو،(1236)الدارمىوأخرجه.1/981والحاكم،(52)الدعواتفىالمصنف(3)

.(2215)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.مريمأبىابنطريقمن(419)خزيمةوابن

.(29730)ضيبةأبىوابن،(0191)الرزاقعدطريقهومن،1/70مالك(4)
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السفرفىالأذانبابالصلاةكتاب

قالالصئحلاة.قامتقد:قالفلضاالاقامةفىأخذبلالاأن،لمج!النبى

حذيثكنحو(و209/11الإقامةسائرفىوقالوأدامهالأ.الله"أقامها:ع!ي!النبئ

.(1)الأذانفىعمر

منتعالىاللهرحمهالشافعئاستحئهلماشاهذصخإنوهذا:الشيخقل

الففظةهذهوبعضعملا.اهلهاصالحمنواجعلناوأدمهاأقمهااللهئم:قوله

فيما:

حدثنا:قالاعمروابىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا962

الوفابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قالالأسوارئعيسىأبىعن،الأحولعاصمعن،شعبةأخبرنا،عطاءابن

المستجابةالدعوةهذهرثالفهئم:قالالأذانسمعإذاعمرابنكان

عليها،وأحينىعليهاتوفنى،التقوىوكلمةالحقدعوةلها،المستجاب

.(2)القيامةيومعملاأهلهاصالحمنواجعلنى

السفرفىالأذانباب

بنحاجبأخبرنا،القاضى(3)الحسنبنأحمدبكرأبواخبرنا-ا963

خالدعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،الطوسئأحمد

وابنأناع!ي!النبئأتيت:قالالحويرثبنمالكعن،قلابةأبىعن،الحذاء

.(401)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(528)داودوأبو،(71)الدعراتفىالمصنف(1)

به.شعبةطريقمن(463)الدعاءفىالطبرانىأخرجه(2)

.ا"الحسين:م،سفى(3)
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السفرفىالإقامةعلىاقتصرمنقولبابالصلادةكتاب

.أكبركما")1(وليؤمكماوأقيما،فأذناسافرتما"إذا:فقاللىعم

حدثنا،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-ا496

عن،الفريابىحدثنا،زنجويهابنحدثنا:قالاوالمنيعئزكريابنالقاسم

51رو.(2)ىلعمابن:قولهيذكرلمالهإلا،ومعناهبإسنادهفذكره.سفيان

.الفريابى)3(يوسفبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

وحديث،(4)بالأبطحبلالأذانفىجحيفةأبىحديثمنمضىوفيما

مسألةفىنذكرهوفيما،(خيبر)منمنصرفهمبلالأذانفىوغيرهقتادةأبى

سنةمنوالإقامةالأذانأنعلىدليل،(6)رذأبىحديثمنبالظهرالإبراد

السفر.فىالصلاة

السفرفىالإقامةعلىاقتصرمنقولباب

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا965

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:المزكىإسحاق

عمرابنأن،نافععن،أنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

يؤذنكانفإنه،الصبحفىإلاالضلاةفىرف!لافىالإقامةعلىيزيدلاكان

،633)والنسائى،(502)والترمذى.بهبكرأبىطريقمن(431)السنةشرحفىالبغوىأخرجه(1)

به.وكغطريقمن(396)خزيمةوابن،(780

حبانوابن،(668)والنسانى،(11560)وأحمد.بهالفريابىطريقمن(968)عوانةأبوأخرجه(2)

.(2301،5063،5064)نىوصيأتىبه.خالدطريقمن(2129)

.(063)البخارى(3)

.(1874-1871)فىتقدم(4)

.(1916،1917)نىتقدم(5)

.(2088-2086)نىصيأتى(6)
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412/1

الإقامةافرادبابالصلاةكتاب

.(1)الناسيجتعإليهالذىللإمامالأذانإنما:ويقول!ويقيمفيها

ببغداد،شاذانبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنعلىأبووأخبرنا-ا966

حدثنا،الذورئمحمل!بنالعئاسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرنا

الربيرأبىعن،الزحيلأخيهعن،خيثمةأبومعاويةبنزهيرحدثنا،النضرأبو

!للفأر)2(؟،ظ11/092؟تؤذنلمن:قال!ال!فر؟فىأؤذن:عمرابنسألت:قال!

أبىحديثلولا،يحتملشىءعمرابنإليهذهبالذىوهذا:ال!ثيخقال

فىوغيرهمالكبنانسوحديث،(3)الباديةفىالأذانفىالخدرئسعيد

كانوإنالضلاةسنةمنالأذانأنعلىدلالةذلككلوفىالزاعى)4(،أذان

منأخفالسفرفىالأذانتركأنعلىعمرابنبحديثويستدذ،وحده

قال!الهطالبأبىبنعلىعنضمرة/بنعاصمعنورؤيناالحضر.فىتركه

حديثرفعالناسوبعض.()أقامشاءوإن،وأقامأذنشاءإن:المسافرفى

فاحسثن.وهئموهو،عمرابن

الإثامةإفرادباب

البزاز)6(،بلال!ابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرابوأخبرنا-ا967

.73/1ومالك،(477)وهبابن(1)

.للفأرة:وفيه.أخاهيسمولم،بهمعاويةبنزهيرطريقمن3/48الأومطنىالمنذرابنأخرجه(2)

.(1881)فىتقدم(3)

.(1923،1924)فىتقدم(4)

به.عاصمطريقمن(2288)شيبةأبىابنأخرجه(5)

.16/1فىتحريرهوتقدمأالبزار،.:النسخفى(6)
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الإقامةإفرادبابالصلاةكتاب

بىأعن،خالاحدثنا،الخفافعطاءبنالوهابعبدحدثنا،الأزهرابوحدثنا

.(1)الإقامةويوترالأذانيشفعأنبلاذأمر:قالأنسعن،قلابة

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا968

يحىحدثنا:قالامحمدبنوجعفريحىبنمحمدبنيحىحدثنا،يعقوب

عن،قلابةأبىعن،الحذاءخالدعن،علئةابنإسماعيلحدثنا،يحيىابن

إلا:فقالأئوببهفحذثت.مةالإقاويوترالأذانيشفعأنبلالىمرأ:قالأنس

عنمسلثمورواه،علئةابنعنالفهعبدبنعلىعنالبخارئرواه.(2)الإقامة

(3)

يحى.بنيحى

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا969

بنسليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،راف!ئصلاالفهعبد

قلابة،أبىعن،أئوبعن،عطيةبنسماكعن،زيدبنحمادحدثنا،حرب

51رو.(4)الإقامةإلاالإقامةويوترالأذانيشفعأنبلالىأمر:قالأنسعن

.(حرب)بنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئ

أبوحدثناالوليد،أبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا970

به.عطاءبنالوهابعبدطريقمن(948)عوانةابوأخرجه(1)

به.عليةابنطريقمن(509)داودوأبو،(12971)أحمدأخرجه(2)

.(378/2)مسلمو،(706)البخارى(3)

.(1853)فىوتقدم،بهحرببنسليمانطريقمن(376)خزيمةوابن،(1231)الدارمىأخرجه(4)

.(1979)فىعنهداودأبىطريقمنوسيأتى

.(506)البخارى(5)
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الإقامةإفرادبابالصلاةكتاب

أخبرنازيد،بنحمادحدئنا،هشامبنخلفحدثنا،منيعبنتابنالقاسم

ويوترالأذانيشفعأنبلالأمر:قالأنسبىعن،قلابةأبىعن،الحذاءخالد

.(2)هشامبنخلفعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الإقامة

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ971

وأخبرنا.الوارثعبدحدثنامسذد،حدثنا،محمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

الإسماعيلئ،بكرأبوحدثنا،البسطامئالأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبو

،الوارثعبدحدثنا،هلالبنبشرحدثنا-فيهشكعلى-خزيمةابنأخبرك!

،والناقوسالنارذكروا:قالأنسعن،قلابةأبىعن،الحذاءخالاحدثنا

لفظ.(3)الإقامةويوترالأذانيشفعأنبلالفأمر،والنصارىاليهودوذكروا

عنميسرةبنعمرانعن""الصحيحفىالبخارئرواهعمرو.أبىحديث

.(4)الوارثعبد

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ972

قالا:الحجاجبنوإبراهيممسذدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،المئسفار

أمر:قالأنسعن،قلابةأبىعن،أثوبعن(و11/210،الوارثعبدحدثنا

القواريرئعن"الصحيح"فىمسلمرواه.()مةالإقاويوترالأذانيثنىأنبلال

به.زيدبنحمادطريقمن(095)عوانةأبوأخرجه(1)

.(378/2)مسلم(2)

.(366)خزيمةابن(3)

.(603،3457)البخارى(4)

به.الوارثعبدطريقمن(834)مستخرجهفىنعيهمأبوأخرجه(5)

-ا62-



الصلاةكتا!

.(1)الوارثعبدعن

الإقامةإفرادباب

الفقيه،النضرأبوأخبرخ!2)،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ973

وهيب،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا

ذكرواالناسكثرلما:قال!مالكبنأنسعن،قلابةأبىعن،الحذاءخالدعن

يضربواأوناراينورواأنفذكروا،يعرفونهبشىءالصلاةوقتيعلمواأن

الصحيح""فىمسلمرواه.(3)مةالإقاويوترالأذانيشفعأنبلالمرفأ،قوسانا

.(4)وهيبعنأسدبنبهزعنحاتمبنمحمدعن

إسحاقأبوأخبرنا،(2الحافظعلىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ974

حدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدأخبرناالأصبهاخ!،اللهعبدبنإبراهيم

أنسعن،قلابةأبىعن،خالدحدثنا،الثقفئيعنىالوهابعبدحدثنا،بندار

نأفذكروا،يعرفونهبشىءالصلاةوقتيعلمواأنذكرواالناسكثرلما:قال!

.()الإقامةويوترالأذانيشفعأنبلالفأمر،ناقوسايضربواأونارايوقدوا

بنإسحاقعنمسلمورواهمحمد،عن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(378/3)مسلم(1)

.د:منسقط(2-2)

إسماعيلبنموسىطريقمن(38)والسراج.(952)عوانةأبووعنه،(508)داودأبواخرجه(3)

.(378/4)مسلم(4)

.(1853)فىالوهابعبدطريقمنتخريجهوتقدم.(366،368)خزيمةابن(5)
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413/1

الإقامةإفرادبابالصلاةكتاب

.الوفاب)1(عبدعن/كلاهما،إبراهيم

حدثناعمر،ابننصرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا975

حدثنا،الثقفئالوقابعبدحدثنا،بشئابىبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمد

ويوترالأذانيشفعأنبلالأمر:قالأنسعن،قلابةأبىعن،أئوب

عنالقواريرئالفهعبيدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)الإقامة

الوفاب)4(.عبدعنالشافعئرواهوكذلكالوفاب)3(.عبد

نأ،بإسنادهالوفابعبدعنسعيدبنوقتيبةمعينبنيحىورواه

نأعلىدليلالحديثققمةساقمنسياقوفىبلالا.أمرجمييهالفهرسول

يخيم.الفهرسولهوبهالامر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا976

حدثنا،معينبنيحىحدثنا،الذورئمحمدبنالعئاسحدثنا،يعقوب

نأ،انسعن،قلابةابىعنال!ختياخ!،أئوبعن،الثقفئالوفابعبد

.()الإقامةويوترالأذانيشفعأنبلالاأمرع!يمالفهرسول

صالحبنمحمدجعفرابوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا977

.(783/3)مسلمو،(606)رىلبخاا(1)

به.لاربنمحمدعن(366)خزيمةابنأخرجه(2)

.(378/5)مسلم(3)

.(582)المعرفةفىالمصنفطريقهومن،(71)للافسالمأثورةالسنن(4)

بروايةمعينابنوتاريخ،1/198والحاكم،(284)والصغرى،(583)المعرنةفىالمصنف(5)

.1/024الدارقطىطريقهومن،(0432)الدورى
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باقيهاوإفرادالصلاةقامتقد:قولهتثنيةبابالصلاةكتاب

بنأحمدعمبروأبوحدثناقالا:يعقوببنالحسنالفضلهاخ!وأبوابن

المجيد،عبدبنالوهابعبدحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،المستملىالمبارك

يشفعأنبلالاجمي!اللهرسولأمر:قالأنسعن،قلابةأبىعن،أيوبعن

.(1)الإقامةويوترالأذان

ابنسعيدوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ978

بنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبى

عنيزيد،بنأبانعن،مهدئبنالرحمنعبدحدثناالأصبهاخ!،سليمان

.مرةمرةوإقامته،مثنىمثنىأذانهكانمالكبنأنسأن،قتادة

باقيها)2(وإكراد،الصلاةقامتقدثويه:شنيةباب

الفضلبن(3)الحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا(ظ210/11-ا979

أبىابنحدثناالضفار،عمرويهبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،ببغدادالقطان

أخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا.المباركبنالرحمنعبدحدثنا،خيثمة

الرحمنوعبدحرببنسليمانحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدبكربوأ

أبىعن،أيوبعن،عطئةبنسماكعن،(4)"امححدثنا:قالاالمباركابن

.()الإقامةإلاالإقامةويوترالأذانيشفعأنبلاذأمر:قالأنسعن،قلابة

به.قتيبةعن(626)النسائىأخرجه(1)

.قبلهااما5:مفى(2)

.االحسن5:مفى(3)

.زيد(بن5:م،دفىبحده(4)

.(592)عرانةأبووعنه،(508)داودوأبو،(1399)خيثمةأبىابنتاريخ(5)
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باقيهاوافرادالصلاةقامتقد:قولهتثنيةبابالصلاةكتاب

.(1)برحبنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئرواه

البزاز)2(،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا980

أبىعن،أثوبعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الأزهرأبوحدثنا

قد:قولهإلاالاقامةويوترالأذانيشفعأنبلالأمر:قالأنسبىعن،قلابة

.(3)الصلاةقامتقد،ةال!ثملاقامت

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا981

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:اخرينفىعمروأبىابنسعيدوأبو

،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،الأصبهاك!سليمانبنهارونحدثنا،يعقوب

كان:قالعمربنالفهعبدعن،المثنىأبىعن،جعفرأبىعن،شعبةحدثنا

المؤذنأنغير،مثئمثئوالاقامة،مثنىمثنىلمجفهالفهرسولعهدعلىالأذان

.مزتين)4(قال.ةال!ئملاقامتقد:قالإذا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا982

النضر،أبوحدثناالصغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا

سمعت:قالالمثنىأباسمعت:قال،الفزاءيعنىجعفرأبىعن،شعبةحدثنا

مرةمةوالاقا،مثنىمثنىلمجفهالفهرسولعهدعلىالأذانكان:يقولعمرابن

.(506)لبخارىا(1)

.!البزار!:م،صفى(2)

.(375)خزيمةابنطريقهومن،(1794)الرزاقوجد،(282)الصغرىفىالمصنف(3)

وأخرجه.بهالعباصأبىطريقمن(589)المعرفةوفى.بهالحاكمعن(285)الصغرىفىالمصنف(4)

به.مهدىابنعن(5602)أحمد
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الصلاةكتاب
باقيهاوافرادالصلاةقامتقد:قولهتثنيةباب

توضأأحدناالإقامةسمعفإذا،ثناها.الضلاةقامتقد:قالإذاأنهغير،مرة

(1)ص

خرص!.ثم

414/1مسلمعنالمدنحأجعفرأبىعنشعبةعنجبلةبنوعثمانغندرورواه/

العريانمسجدمؤذنجعفرأبىعنشعبةعنعامرأبوورواه،(2)المثنىابن

.الأكبر)3(مسجدمؤذنالمثنىأباسمعت:قال

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا983

بنأحمدحدثنا:قالاالفضلبنإبراهيمبنمحمدالفضلوبأو!خناهبنصالح

بنالعزيزعبدبنإبراهيمأخبرنا،الحنظلئإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمة

الذىالأذانهذايؤذنونوجذىأبىأدركت:قالمحذورةأبىبنالملكعبد

فذكر.محذورةباأعفمهكجالنبئإن:فيقولون،مةالإقاهذهويقيمون،أؤذن

الله،إلاإلهلاأنأشهد،أكبراللهأكبرالفه:فرادىوالإقامة:قال.الأذان

قامتقد،الفلاحعلىحئ،الضلاةعلىحئ،اللهرسولمحمداأنأشهد

.(4)اللهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله،الصلاةقامتقدالضلاة

بنأحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-ا984

به.شعبةطريقمن(1677)حبانوابن،(374)خزيمةوابن،(627)الشائىأخرجه(1)

طريقمن(4671)حبانوابن،(437)خزيمةوابن،(015)اوددوأبو،(6955)أحمدأخرجه(2)

به.غندر

.(483)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهعامرأبىطريقمن(151)داودأبوأخرجه(3)

وقالبه.إبراهيمطريقمن(378)خزيمةوابن،(628)والنسائى،(191)الترمذىأخرجه(4)

صحيح.:مذىالتر
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الصلاةقامتقد:قولهب!فرادقالمنبابالصلاةكتاب

البغدادئ،جزرةالحافظمحمدبنصالحأخبرنا،ببخارىالفقيهسهل

بنالعزيزعبدبنإبراهيمحدثنا،كايسببنحميدبنيعقوبحذثنى

أبىعن،يحذثانوجذىأبىسمعت:قالمحذورةابىبنالملكعبد

قد:يقولائهإلاالإقامةفيفردع!يرللنبع(و11/211يؤذنكانانه،محذورة

.الضلاة)1(قامتقدالضلاةقامت

الصلاةثامتثد4قويهيافرادثالمنباب

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا985

حدثنا:قالابمروالمروزئانالحليمئمحمدبنالحسنمحمدوأبوالمحبوبئ

،عثمانبنعبدانحدثنا،الفزارئالموخهبنعمروبنمحمدالموخهأبو

اخبرك!:قالالرهرئعن،يونسأخبرنا،المباركابنوهوالفهعبدأخبرنا

منالأنصارمنرجلالنومفى(2)أريهمنأؤلأنالنداءعنالمسئببنسعيد

أنابينا:زيدبنالفهعبدقالزيد.بنالفهعبد:لهيمالالخزرجبنالحارثبنى

هذاأتبيع،الفهعبديا:فقلتناقوس!يدهوفىيمشىرجلاارىإذنائم

:فقال.بالضلاةللنداءأتخذهانأريد:فقلت؟إليهتريدما:فقال؟الناقوس

الفه،إلاإلهلاأنأشهد،أكبرالفهاكبرالفه:قلذلك؟منبخيرأخبركألا

محمداأنأشهد،الفهرسولمحمداأنأشهد،الفهإلاإلهلاانأشهد

حئ،الفلاحعلىحى،الضلاةعلىحى،الضلاةعلىحى،الفهرسول

به.حميدبنيعقوبعن(793)والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنأخرجه(1)

.بها)أمر:مفى(2)
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الصلاةقامتقد:قولهب!فرادقالمنبابالصلاةكتاب

أكبر،اللهأكبرالله:قال!ثم.اللهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله،الفلاحعلى

حى،الصلاةعلىحئ،اللهرسول!محمداأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد

ابنقال!.اللهإلاإلهلا،أكبرالفهأكبرالله،الضلاةقامتقد،الفلاحعلى

أتىحتىأقبلثم،ثيابهعليهفجمعزيدبناللهعبدفاستيقظ:المسئب

بنعمروأرى:المسيبابنقال!ذلك.منأرىبالذىلمجواللهرسول!

ذلك،منأرىبالذىجمحراللهرسول!أخبرحتىفأقبل،ذلكمثلالخطاب

الأنصارى،زيدبناللهعبدجمبهراللهرسول!إلىبالرؤياسبقأولهماوكان

415/1فأذنبلالام!مجاللهرسولفأمر،بالتأذينأمرقد/!اللهرسول!فوجد

.الزهرىعنالأيلئيزيدبنيونسرواههكذا.(1)بالإقامةثمالأول!بالأذان

كما:يساربنإسحاقبنمحمدورواه

بكرأبوأخبرنا،حمدويهبنمحمدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ986

حنبل،بنأحمدبناللهعبدأخبرنا،ببغدادالزاهدحمدانبنجعفربنأحمد

ابنعن،أبىحدثنىسعد،بنإبراهيمابنهويعقوبحدثنا،أبىحدثنى

عن،المسيببنسعيدعن،الزهرىمسلمبنمحمدذكر:قال!إسحاق

بالناقوسيضربأن!حواللهرسول!أجمعلما:قال!ربهعبدبنزيدبناللهعبد

الليلمنبىأطاف،النصارىلموافقةكارهلهوهوللصلاةالناسيجمع

يحمله،ناقوسيدهوفىأخضرانثوبان،ظ11/121عليهرجل،نائمناوأطائف

من3/238،239التمهيدفىالبرعبدوابن،(1937)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنأخرجه(1)

به.الزهرىطريقمش(1774)الرزاقوعبد.بهيونسطريق
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الصلاةقامتقد:قولهب!فرادقالمنبابالصلاةكتاب

بهأدعو:قلتبه؟تصنعوما:قال؟الناقوسأتبيع،الفهعبديا:لهفقلت

:فقال،بلى:فقلتذلك؟منخيرعلىأدلكأفلا:قالالضلاة.إلى

أشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد،أكبرالفهأكبرالفه،أكبرالفهأكبرالفه:تقول

الفه،رسولمحمداأنأشهد،الفهرسولمحمذاأنأشهد،الفهإلاإلهلاأن

علىحئالفلا!،علىحئالضلاة،علىحئالضلاة،علىحئ

ثم:قالثم،بعيدغيراستأخرثم.الفهإلاإلهلا،أكبرالفهأكبرالفه،الفلاح

نأأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد،أكبرالفهأكبرالفه:الصلاةأقصتإذاتقول

الضلاةقامتقد،الفلاحعلىحئ،الضلاةعلىحئ،الفهرسولمحمذا

أتيتأصبحتفلفاالفه.إلاإلهلاأكبر،الفهأكبرالفه،الضلاةقامتقد

إنحقلرؤياهذه"إن:لمج!اللهرسولفقال،رأيتبمافأخبرتهلمجمالفهرسول

.(1)بذلكيؤذنبكرأبىمولىبلالفكان،بالتأذينأمرثم."تعالىاللهشاء

ذلك:بمثلاخرإسنادفيهيسابىبنإسحاقبنولمحمد

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرناه-أ987

عن،أبىحدثنا،يعقوبحدثنا،الطوسىمنصوربنمحمدحدثنا،داودأبو

محمدعن،التيمئالحارثبنإبراهيمبنمحمدحذثنى،إسحاقبنمحمد

أمرلما:قالزيدبناللهعبدأبىحذثنى:قالرثهعبدبنزيدبنالفهعبدابن

الحديثفذكر.الضلاةلجمعالناسبهليضربيعملبالناقوس!رالفهرسول

.(1985)فىوتقدم.(16477)أحمد(1)
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الصلاةقامتقد:قولهب!فرادقالمنبابالصلاةكتا!

الإقامة:فىوقالالمسيبابنحديثمنبنحوالأذانحكايةوفىرؤياهفى

أشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،أكبراللهأكبرالله:الصلاةأقمتإذاتقولثم

الضلاةقامتقد،الفلاحعلىحئ،الصلاةعلىحئ،اللهرسولمحمداأن

إفرادإلىالحديثفعاد.اللهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالفه،الصلاةقامتقد

.(1)الصلاةقامتقد:قولهوتثنيةالإقامةكلماتسائر

الفهعبدبنإبراهيمأخبرن!،الحافظعلىبنأحمدبكرأبوحدثنا

يحيىبنمحمدسمعت:قالخزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا،الأصفهانه!

لأن؟هذامنأصحخبرالأذانقصةفىزيدبنالفهعبدأخبارفىليس:يقوذ

يسمعهلمليلىأبىبنالرحمنوعبد،أبيهمنسمعهزيدبناللهعبدبنمحمد

.(2)ديزبناللهعبدمن

الإسفرايينئيحيىبنمحمدبنيحيىسعيد)3(أبوأخبرنا-أ988

بشرحدثنا،البربهارىكوثربنالحسنبنمحمدبحرأبوأخبرنا،بنيسابور

الرحمنعبدحدثنا،الحميدىالربيربناللهعبدحدثنا،الأسدىموسىابن

عماربنمحمدبناللهعبدحدثنى،القرظعائذبنسعدبنعماربنسعدابن

سعدأبيهعن،سعدبنعمارعنسعد،بنعمربنحفصابناوعمروعمار

بهأمرالذىبلالأذان(و212/11الأذانهذاإن:يقولسمعهأنهالقرظ

أبىصحيحفىالألبانىوقال.(499)داودوأبو،7/17والدلائل،(592)المعرفةفىالمصنف(1)

صحيح.حسن:(469)داود

.(372)خزيمةابن(2)

."سعد":دفى(3)
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الصلاةقامتقد:قولهب!فرادقالمنبابالصلاةكتاب

الفه،إلاإلهلاأنأشهد،أكبرالفهأكبرالفه:وهو،هـاقامتهز!عالفهرسول

محمداأنأشهد،الفهرسولمحمداأناشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد

الفه،إلاإلهلاأنأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد:فيقوليرجعثم،الفهرسول

،الضلاةعلىحى،الفهرسولمحمداأنأشهد،الفهرسولمحمداأنأشهد

أكبر،الفهأكبرالفه،الفلاحعلىحى،الفلاح/علىحى،الضلاةعلىحى416/1

مرةالضلاة.قامتقد:ويقولواحد!واحد!والاقامةالفه.إلاإلهلا

.(1)بطولهالحديثباقىوذكر،واحدة

بنالعزيزعبدبنإبراهيمإسماعيلأبوحدثنا:الحميدئقال-ا989

محذورةأبىبنالملكعبدجذىسمعت:قال،محذورةأبىبنالملكعبد

فذكر.عليهالأذانهذاألقىز!عالنبئأن،محذورةأبىأبيهعن،يحذث

.بالترجيع)2(الأذانذكرثم،مزاتأربعصدرهفىالتكبير

الملكعبدبنالعزيزعبدبنإبراهيموحذثنا:الحميدىا-قالي990

فذكر.فيقولونيقيمونوأهلىوأبىجذىأدركت:قالمحذورةأبىابن

الفهأكبرالفه،الضلاةقامتقدالضلاةقامتقد:وقالفرادىالإقامة

.الفه)3(إلاإلهلاأكبر،

فىوتقدمبه.مرسىبنبثرطريقمن1/236الدارقطنىوأخرجه.(554)المعرفةفىالمصنف(1)

(0871).

من(378)خزيمةوابن،(629)والشائى،(191)والترمذى،(552)المعرفةفىالمصنف(2)

صحيح.:الترمذىوقال،بهإبراهيمطريق

من(9831)فىوتقدم.بهبثرطريقمن1/236الدارقطنىو(خرجه.(579)المعرفةفىالمصنف(3)

إبراهيم.طريق
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الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنبابالصلاةكتاب

أبوشهد:الحميدئقال.مكةأهلقولمعافيهماالقول:الحميدئقال

الفه،أكبراللهأكبرالفه:الأذانأؤلفىعليهألقىكي!النبئأنعلىمحذورة

لأبىموافقافكان،واحدةبمزةبلالعلىسعذوشهدأكبر،الفهأكبر

قد:إلىفصرنا،الاخرعلىشاهدازائدامحذورةأبووكان،فيهامحذورة

الأذانيشفعأنبلالىأمر:قالمالكبنأنسلأن،مزتينالصلاةقامت

كلمةبتثنيةأمربلالاأنعلىشاهداأنس!فصار.الاقامةإلاالإقامةويوتر

إجماعولأن،الصلاةقامتقد:تثنيةإلىصرناذلكأجلفمن،الإقامة

بتثنيتهما.المدينةأهلعلىالناس

أستاذهعنأخذهفإنماالحميدىذكرهالذىالكلاموهذاالثيخ:قال

روايةالقديمكتابفىذكره،تعالىالفهرحمهالشافعىإدريسبنمحمد

.مختصرابمعناهعنهالرعفراخ!

الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ991

وأخبرناالوليد.أبوحدثنا،الأسفاطئالفضلبنعتاسحدثناالضفار،عبيد

المثنى،أبوأخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو

،مكحولعن،الأحولعامرحدثنا،يحيىبنهمامحدثنا،الوليدأبوحدثنا

تسعالأذانعلمهلمجؤالفهرسولأن،حذثهمحذورةأباأنمحيريز،ابنعن

أكبرالله،كبرأاللهأكبرالله:الأذان،كلمةعشرةسبعمةوالإقا،كلمةعشرة

محمداأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،أكبرالفه
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417/1

الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنبابالصلاةكتاب

أشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد1)،الفهرسولمحمداأنأشهد،الفهرسول

محمداأنأشهدالفه،رسولمحمداأنأشهدالفه،إلاإلهلاأن

مرتين،الفلاحعلىحئ،مزتينالضلاةعلىحئظأ212/11(1اللهرسول

.(2)مثنىمثنىوالإقامة،الفهإلاإلهلاأكبر،الفهأكبرالفه

قد:آخرهافىوزاد،مئنىمثنىالإقامةر!فو،هفامعنعفانورواه

.الفه)3(إلاإلهلاأكبر،اللهأكبرالفه،الصلاةقامتقدالضلاةقامت

كما:هفامعنعامربنسعيدورواه

الفضلبنموسىبنومحفدالحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-أ992

إسحادتىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

عن،الأحولعامرعن،هقامعن،عامرابنيعنىسعيدحدثناالضغاك!،

مننحواأمر/جمتالنبئأن،محذورةأبىعنمحيريز،ابنعن،مكحول

اع!بر،اللهأكبرالله:"قل:قالمحذورةأبىصوتفأعجبهأذنوارجلاضرين

محمداأنأشهد،اللهإلاالهلاأنأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهداع!بر،اللهأكبرالله

الهلاأنأشهدالفه،إلاإلهلاأنأشهدالفه،رسولمحمداأنأشهد،اللهرسول

،الصلاةعلىحئ،اللهرسولمحمدااناشهدالفه،رسولمحمداأنأشهد،اللهإلا

أكبر،اللهأكبرالله،الفلاحعلىحئ،الفلاحعلىحئالضلاة،علىحئ

:د،س،م.)1-ا(لي!فى

به.همامطريقمن(630)والناتى،(502)داودو(بو،(27252)أحمدأخرجه(2)

:الزمذىوقال،بهعفانطريقمن(97)ماجهوابن،(921)مذىوالتر،(53811)أحمدأخرجه(3)

صحيح.حسن
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الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنبابالصلاةكتاب

.رواههكذا.(1)"كلذمثلوالإقامة،اللهإلاإلهلا

كانإذاالكلماتعددفىكالأذانليستالإقامةأنعلىوأجمعوا

منوقعتفسيرهاوأن،الكلماتجنسبهالمرادأنعلىفدذ،بالترجيع

عنالحديماهذاالذستوائئالفهعبدأبىبنهشامروىوقد.الرواةبعض

الحخاجبنمسلمأخرجهالمقداروذلك.فيهالإقامةذكردونالأحولعامر

للشكيحيىبنهقامروايةتركولعله،(2)هلذكرناتقدمكما""الصحيحفى

أعلم.والله،فيهالمذكورةالإقامةسندفى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ993

:قالعبادةبنروحأخبرنا،النرسئاللهعبيدبنأحمدأخبرنا،الصفارعبيد

أبىبنالملكعبدأمعن،السائببنعثمانأخبرنى:جريجابنقال

خرجتحنينمنلمجماللهرسولرجعلما:قالمحذورةأبىعن،محذورة

نستهزئنؤذنفقمنا،للصلاةيؤذنونفسمعتهم،أطلبهممكةمنعشرةعاشر

."الصوتحسنإنسافيتأذينهؤلاءفىسمعت"لقد:فقالجموالنبئفقامبهم

"تعال".:أذنتحينفقالآخرهمفكنترجلا،رجلافأذناإلينافأرسل

:قالثم،مراتثلاثعلىوبارك،ناصيتىعلىفمسح،يديهبينفأجلسنى

فعلمنى؟اللهرسولياكيف:ظت(و213/110"الحرامالبيتعندفأذن"اذهب

نأأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدأكبر،اللهرب!حما"الله:بهاالانيؤذنونكماالأذان

به.عامربنسعيدطريقمن(377)خزيمةوابن،(025)داودوأبو،(1232)الدارمىأخرجه(1)

.(1865)فىوتقدم.(379)مسلم(2)
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418/1

الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنبابالصلاةكتاب

لاأنأشهدالفه،رسولمحمدااناشهدالفه،رسولمحمداأنأشهدالفه،إلاإلهلا

محمداأنأشهد،اللهرسولمحمداانأشهدالفه،إلاإلهلاأنأشهدالفه،إلاإله

،الفلاحعلىحئ،الفلاحعلىحئ،الصلاةعلىحئالضلاة،علىحئالفه،رسول

اكبر،الفهرب!عاالله-الضبحمنالأولىفىالئوممنخيزالضلاة،النوممنخيزالضلاة

أشهداع!بر،الفهرب!عاالله9:مزتينمزتينمةالإقاعفمنىوقد:قالالفهإ.إلاإدلا

محمداأنشهدأ،اللهرسولامحمدأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنشهدأ،الفهإلاإلهلاأن

،الفلانعلىحئ،الفلاحعلىحئ،الضلاةعلىحئالضلاة،علىحئ،اللهرسول

ابنقال.(1)"هفلاإلاإله/لااع!بر،الفهأكبرالله،الصلاةقامتقدالصلاةقامتقد

أنها،محذورةأبىبنالملكعبدأثمعنكفهعثمانهذاأخبرك!:جريج

جريج.ابنعنعبادةبنروحرواهكذا،محذورةأبىمنذلكسمعت

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرناه-أ994

حدثنا،المصيصئحميد)2(أبوحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا،الحافظ

وأئمأبىأخبرك!،ال!ائببنعثمانأخبرخ!:جريجابنقال،حخاج

إلى!رالنبئخرجلما:قالمحذورةأبىعن،محذورةأبىبنالملكعبد

وعفمنى:قالأربعا.الأذانصدرفىالتكبيرفىوقال،الحديثفذكر.حنين

محمداأنأشهدالفه،إلاإلهلاانأشهداكبر،اللهاكبر"الفه:مزتينالإقامة

قامتقدالضلاةقامتقد،الفلاحعلىحئالضلاة،علىحئالفه،رسول

به.روحطريقمن(385)خزيمةابنأخرجه(1)

.16/52الكمالتهذيبوينظر"عبيد!.:دفى(2)
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الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنبابالصلاةكتاب

،ترىكمامفردةالإقامةفذكر.(1)"ةئلاإلاإدلااعجز،اللهاعجراللهالضلاة،

الاقامة.كلمةإلىعالدا)2(.مزتين:قولهوصار

جريج:ابنعنالرزاقعبدروايةأيضاتدذذلكوعلى

بنبراهيمإإسحادتىبوأأخبرنا،الحافظعلىابنبكربوأأخبرناه-أ959

حدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،خزيمةبنإسحادتىبنمحمدحدثنا،الفهعبد

أبيهعن،مولاهمالسائببنعثمانحدثنى،جريجابنأخبرنا،الرزا!تىعبد

أنهما،محذورةأبىبنالملكعبدأموعن،محذورةأبىمولى(3)الشيخ

فىوقال،حجاجحديثبنحوالحديثفذكر.محذورةأبىمنذلكسمعا

."؟(4)أسمعت.الصلاةقامتقدالصلاةقامتقد:مرتينففلهاأقمت"وإذا:اخره

مسحجم!اللهرسوللأن؟يفرقهاولاناصيتهيجرلامحذورةأبوفكان:وزاد

عليها.

بنإبراهيمإسحادتىأبوأخبرنا،الحافظعلىابنبكرأبو،ظ213/11أخبرظ

تثنيةمعالأذانفىالترجيع:خزيمةبنإسحادتىبنمحمدقال:قالالقهعبد

الأذانفىفيرجعالمؤذنيؤذنأنفمباح،المباحالاختلافجنسمنالإقامة

به.حجاجطريقمن(633)النسائىواخرجه.1/234الدارقطنى(1)

.س،د:فىلي!(2)

وتقدم،(1868)فىهناكماالإسنادهذاتقدموتد.""السائبالتخريجمصادروفى.النسخفىكذا(3)

عليه.التعليق

ايةرومن(1868)فىوتقدم.(53761)أحمدوعنه،(1779)الرزاقوعبد،(385)خزيمةابن(4)

.الرزاقعبدعنرافعبنمحمد
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الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنبابالصلاةكتاب

الأمرينكلاصخقدإذ؟الإقامةويفردالأذانيثنىأنومباح،الإقامةويثنى

.بهما)1(مرالأكحوالنبىعنيثبتفلموالاقامةالأذانتثنيةفأما،جم!النبىمن

وكلمتىالتكبيرسوىالإقامةكلماتفىالتثنيةصحةوفىالثيخ:قال

إلىعادبالتثنيةالأمريكونأنيوهمماالرواياتاختلافففى،نظرالإقامة

وإفرادالأذانترجيععلىوأولادهمحذورةأبىدواموفى،الاقامةكلمتى

إلىصارالأمرأنيقتضىأو،تثنيتهاروىمنروايةضعفيوجبماالاقامة

وحرمتعالىاللهحرمفىوأولادهالقرظوسعد،وأولادههوعليهبقىما

أعلم.والفهالمصرئين)2(،/أئامفىالتغييروقعانإلىلمج!القهرسول419/1

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ969

:قالالشافعئحدثنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأ

حكىكمايؤذنمحذورةأبىبنالملكعبدبنالعزيزعبدبنإبراهيمأدركت

محيريزابنعنأبيهعنيحذثوسمعته:قال.بالترجيعيعنىمحيريز،ابن

.(3)جريجابنحكىمامعنىجم!النبىعنمحذورةأبىعن

إلهلاأنأشهد،أكبراللهأكبرالله:فيقوليقيموسمعته:الشافعئقال

،الفلاحعلىحئ،الصتملاةعلىحئ،الفهرسولمحمداانأشهد،القهإلا

قالالفه.إلاإلهلا،أكبرالفهأكبرالفه،القملاةقامتقدالصلاةقامتقد

.(376)حديثعقب1/194خزيمةابن(1)

وثلاثمالة.ستينسنةحوادثضمن328/15،329والنهايةالبدايةنىكثيرابنذكرهماينظر(2)

.(1867)فىتقدم(3)
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الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنبابالصلاةكتاب

وفى.(1)الأذانيحكىكماخبراالإقامةيحكىسمعتهوحسبتنى:الشافعئ

كيفتةمسألةفىالشافعىعنالزعفراخ!الصباحبنمحمدبنالحسنرواية

فىمراتخمسالأذان،تكلففيهالرواية:الشافعئقالوالاقامةالأذان

مكةومؤذنو،والأنصارالمهاجرينرءوسعلىالمسجدينفىوالليلةاليوم

ثم،الأذانوعلمهع!حماللهلرسولمحذورةأبوأذنوقد،محذورةأبىال

وزمنبالمدينةلمج!اللهرسولزمنمنذالقرظسعدالوأذن،بمكةولده

قلنا،كماالفجروقتوالتثويبوالإقامةالأذانيحكونكلهمبكر،أبى

منويأتينا،بحضرتهموالناسجماعتهممنغلطاهذايكونأنجازفإن

ثممنىوعنعرفةعنيسألناأنلهجاز،و214/11يعلمنا،منالأرضطرف

الأ!رهذامنخلافنافىلهأجوزكانالمواقيتفىخالفناولويخالفنا،

.(2)هبالمعمولالظاهر

محمدبنأحمديحيىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ997

بنأحمدالوليدأبوحدثنا،نصربنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،إبراهيمابن

عنأنسبنمالكسألت:قالمسلمبنالوليدحدثنا،القرشئالرحمنعبد

قال؟الأذانأخذتموعمن؟الأذانفىنتمأتقولونما:فقال،الأذانفىالسنة

لمبلالاأنوغيرهماجابروابنالعزيزعبدبنسعيدأخبرخ!:فقلت:الوليد

وحبسه،منعهبكرأبوفأرادالجهادوأراد،لمج!اللهرسولبعدلأحديؤذن

به.الربيعطريقمن1/234الدأرقطنىوأخرجه.1/85والثافعى.(557)المعرفةفىالمصنف(1)

.(581)حديثعقبالمعرفةفىالمصنف(2)
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الأذانترجيععندالإقامةبتثنيةقالمنبابالصلاةكتاب

لنفسكأعتقتنىكنتوإن،الجهادعنتحبسنىفلالفهأعتقتنىكنتإن:فقال

الخطاببنعمرعليهمقدمحتىبالشئامفكان،سبيلهفخفى.أقمت

لهم،يؤذنبلالالهميسألأنالخطاببنعمرالمسلمونفسأل،(1)الجابية

أكثركانيومايرفلم:قالوا،واحدةصلاة:قالواأو،يومالهمفأذنفسأله

فنحن:قالوا.جم!اللهلرسولمنهمذكرا،صوتهسمعواحينيومئذمنهمباكيا

ماأدرىما:مالكفقاليومئذ.أذانهعن/الشاماهلأذانإن:نقولأونرى1/420

بنعمرزمانفىالمسجدهذافىالقرظسعدأذن،يومصلاةأويومأذان

فكان،أحامنهمينكرهفلم،فيهمتوافرونلمجتالفهرسولوأصحابالخطاب

يجمعأنلرأيتمنىيسمعوالكانولو،اليومإلىبأذانهيؤذنونوبنوهسعا

الله:يقول:قال؟أذانهمكانفكيف:لمالكفقل.أذانهمعلىالأفةهذه

إلهلاأنأشهد،الفهإلاإلهلاأناشهد،أكبرالفهأكبرالفه،أكبرالفهاكبر

يرجعثم،الفهرسولمحمداأنأشهد،الفهرسولمحمداأنأشهد،الفهإلا

محمداأنأشهد،القهإلاإلهلاأنأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد:فيقول

علىحئ،الصخلاةعلىحئ،الفهرسولمحمداأنأشهد،الفهرسول

إلهلاأكبر،الفهأكبرالفه،الفلاحعلىحئ،الفلاحعلىحئ،الضلاة

.(2)ةزممزةوالإقامة:قالالفه.إلا

المعالمينظر.الجولانمنقريبةالجابيةبتليعرفتلولها،الصنمينبلدةشمالتقعقرية:الجابية(1)

.249صالنبويةالسيرةفىالواردةالجغرافية

المصنف.طريقمن01/470دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)
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والإقامةالأذانتثنيةفىروىمابابالصلاةكتاب

قدالحديثأصحابفقهاءفأرىنصر:بنمحمدالفهعبدأبوقال

أبىأذانبعضهمفاختار،الأذانفىواختلفواالإقامةإفرادعلىأجمعوا

منهمجماعةواختار،وأصحابهماوالمثئافعئأنسبنمالكمنهم،محذورة

زيد.بناللهعبدأذان

وإلى،الإقامةوإفرادالأذانتثنيةيختاركانالأوزاعئمنهم:الشيخقال

البصرى،والحسنالربير،بنوعروة،المسيببنسعيدذهبمةالإقاإفراد

مشيخةفى،العزيزعبدبنوعمر،ومكحوذ،والزهرى،سيرينبنومحمد

.(1)وفرالتابعينمنسواهمجلة

والإقامةالأذانتثنيةفىروىماباب،ظ11/214

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا998

عن،الأعمشحدثنا،وكيغحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،الطوسئأحمد

لمجيممحمدأصحابحدثنا:قالليلىأبىبنالرحمنعبدعن،مئبنعمرو

فىرأيت،اللهرسوليا:قاللمجج!النبىإلىجاءالأنصارئزيدبناللهعبدأن

وعليهقعذوقعد،مثنىقاموأ،مثنىفأذن،(2)حائطجذمعلىقامرجلاالمنام

مىةبنعمروعنجماعةرواههكذاأخضران)3(.بردان

.(405)عقبالسنةشرحفىوالبغوى،17/3المنذرلابنالأوسطينظر(1)

.497/1قتيبةلابنالحديثغريب.اصلهالحائطوجذم،الأصل:الجذم(2)

ناسخفىشاهينوابن،1/131المعانىشرحفىوالطحاوى،(2131)شيبةأبىابناخرجه(3)

به.وكغطريقمن(193)ومنسوخهالحديث
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1/421

والإقامةالأذانتثنيةفيروىمابابالصلاةكتاب

معاذ:عنليلىأبىبنالرحمنعبدعنعنه:وقيل

أخبرنا،القاضىمنصوربنيحىبنتابنصالحأبوأخبرنا-ا999

حدثنا،علىبنعاصمحدثنا،ال!دوسئحفصبنعمرحدثنا،جذى

بنمعاذعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،مزةبنعمروحدثنا،المسعودى

بنالفهعبدرؤيافىالحديث/فذكر.أحوالثلاثةالصخلاةأحيلت:قالجبل

أكبر،الفهأكبرالفه:أذانهاخرفىقالثم،مزتينمزتينالأذانوذكرزيلإ،

قامتقد:زادائهغيرقالالذىمثلفقالقامثم،شيئامهلأثم،الفهإلاإلهلا

.الصخلاة)1(قامتقدالضلاة

ابنعنمربنعمروعنالأعمشعنعتاشابنبكرأبورواهوكذلك

.معاذ)2(عنليلىأبى

بنالفهعبدعنليلىأبىبنالرحمنعبدعنمئئبنعمروعن:وقيل

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-0002

بكر،بىأبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

الرحمنعبدعن،مزةبنعمروعن،ليلىأبىابنحدثنا،نميربنحصينحدثنا

(3)و
.رؤياهفىبحديثهر!كالنبىعن،زيدبناللهعبدعن،ليلىأبىابن

.(1858)فىتقدم(1)

به.بكرأبىطريقمن(381)خزيمةابنأخرجه(2)

به.حصينطريقمن(380)خزيمةابنأخرجه(3)
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والإقامةالأذانتثنيةفىروىمابابالصلاةكتاب

عنالرحمنعبدبنحصينعنالعوامبنوعبادشريئررواهوكذلك

.(1)ديزبناللهعبدعنليلىأبىبنالرحمنعبد

ليلىأبىبنالرحمنعبدعنحصينعنلميربنحصينورواه1002-2

فيه:وقالالحديثفذكر.الأذانفىالناسجميماللهرسولاستشار:(2قال

مثنى.مثنىأقامثم،قعدةقعدثم،مثنىمثنىفأذن

حدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا

نمير،ابنحصينحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسف

.(4)فذكره.(3حصينحدثنا
(3

بنعمروعن،الأعمشعن،وغيرهفضيلابن،جماعةرواهوكذلك

إسنادهفىالاختلافمعوالحديث.()ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،مزة

زيد،بناللهعبدولامعاذايدركلمليلىأبىبنالرحمنعبدلأن"مرسل

أحدهما.عنأوعنهماحدثهمنيسئمولم

قال:قالاللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،الحافظعلىابنبكرأبوأخبرنا

من(و11/215يسمعلمليلىأبىبنالرحمنعبد:خزيمةبنإسحاقبنمحمد

به.شريكطريقمن(382)عقبخزيمةابناخرجه(1)

.م،س:فىليى(2-2)

."الرحمنعبدبن"حصين:دوفى،م:فىليى(3-3)

به.ليلىابىابنعننميربنحصينطريقمن(380)خزيمةابناخرجه(4)

به.فضيلابنطريقمن(384)خزيمةابناخرجه(5)
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الصبحأذانفيالتثويببابالصلاةكتاب

نأجائزفغير،الأذانصاحبرئهعبدبنزيدبنالفهعبدمنولاجبلبنمعاذ

.(1)ثابتةأخبارعلىثابتغيربخبريحتج

قدضعيفةكفهاأخرأوجبمامنأخبازالبابهذافىروىوقد:الشيخقمال

حديثالاقامةتثنيةفىروىإسنابوأمثل"الخلافيات".فىضعفهابئنت

رؤيابعدفهوثنائئةروىأذالبفكلصخإنوهو،ليلىأبىبنالرحمنعبد

كيفئةفىالاختلافمع،رؤياهفىروىمفاأولىفيكونزيد،بنالفهعبد

مثنىيروونهاوالكوفئون،مفردةيروونهافالمدنئون،الاقامةفىرؤياه

موصولومع،مرسلالكوفيينوإسناد،موصولالمدنئينوإسناد،مثنى

رويناماثم،إرسالاالتابعينأصخوهوالمستب)2(،بنسعيدمرسلالمدنتين

التوفيق.وبالفه،الحرمينأهلوفعل،بعدهبالإفرادالأمرمن

الضبحأذانفىالتثويبباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2002

عن/،قدامةأبوعبيدبنالحارثحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا422/1

يا:قلت:قالجذهعن،أبيهعن،محذورةأبىبنالملكعبدبنمحمد

،الفلاحعلى"حئ:فيهوقالالحديثوذكر.الأذانسنةعقمنى،الفهرسول

منخيرالفحلاة،النوممنخيرالصلاةقل:الضبحعلاةكانفإن،الفلاحعلىحئ

.(384)عقب1/020خزيمةابن(1)

.(1985)فىتقدم(2)
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الصبحأذانفيالتثويببابالصلاةكتاب

.(1)"اللهإلاإلهلااكبر،اللهاكبرالفهالئوم،

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-0302

ابنعن،الرزاقوعبدعاصمأبوحدثنا،علىبنالحسنحدثناداود،أبو

أبىبنالملكعبدمئأ(2)وأبىأخبرخ!،السائببنعثمانأخبرخ!،جريج

،النوممنخير"الضلاة:وفيهنحوه!ييهالنبىعن،محذورةأبىعن،محذورة

.الف!بح")3(منالأولىفى،النوممنخيرالصلاة

،(4)سلمانأبىعن،جعفرأبىعن،الثورئسفيانعنوروينا-4002

فىأقولفكنتؤ!عللنبىأؤذنكنت:يقولسمعته:قالمحذورةأبىعن

خيرالصلاة:الفلاحعلىحئ،الفلاحعلىحئ:بعدالفجرمنالأؤلالأذان

أخبرنا.الفهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله،النوممنخيرالصلاة،النوممن

حدثنا،الهيثمبنيزيدحدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبو

سلمانوأبو.()فذكره.سفيانعن،الأشجعئحدثنا،الليثأبىبنإبراهيم

.المؤذنهماماسمه

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5002

.(1869)فىوتقدمبه.المثنىأبىعن(6751)الطبرانىوأخرجه.(553)المعرفةفىالمصنف(1)

."عن!:سفى(2)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(501)داودوابو،(595)المعرفةفىالمصنف(3)

(473).

.33/167الكمالتهذيبوينظردا.سليمان9:مفى(4)

به.سفيانطريقمن(647)والنسائى،(15378)أحمدأخرجه(5)
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الصبحأذانفىالتثويببابالصلاةكتاب

حدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

سعدبنعمربنحفصعن،الرهرئعن،يونساخبرناعمر،بنعثمان

فحدثنى:حفص!قال.!مجالفهلرسول(ظ11/215يؤذنكانسعداان،المؤذن

فنادى.نائمإنه:فقالواالفجربصلاةليؤذنهجم!الفهرسولأتىبلالاأنأهلى

.الفجر)1(صلاةفىفأقزت.النوممنخيرالضلاة:صوتهبأعلىبلال

المزض!،محمدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-0602

عن،شعيمبأخبرخ!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا

لىإورؤياهزيدبنالفهعبدقضةفذكر.المسئببنسعيدحذثنى:قالالرهرئ

أتىبلالاأنوذلك،النوممنخير/المخلاة:التأذينفىبلالىزادثم:قالأن423/1

فقيل،بالصلاةجم!النبئ(2)فيؤذنالفجرصلاةمنالأولىالتأذينةأذنمابعد

فأقزت.النوممنخيرالمخلاة:صوتهبأعلىبلالفأذن.نائمجم!النبئإن:له

.الفجر)3(لصلاةالتأذينفى

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابوأخبرنا-2007

كرامة،بنعثمانبنمحمدحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

إذاالسنةمن:قالأنسعنمحمد،عن،عونابنحدثنا،أسامةأبوحدثنا

،النوممنخيرالضلاة:قال.الفلاحعلىحئ:الفجرأذانفىالمؤذنقال

طريقمن(22)المراسيلفىداودوأبو،(9211)الدارمىوأخرجه.(596)المعرفةفىالممنف(1)

به.عثمان

.ا"ليزذن:م،سفى(2)

.(1985)فىوتقدمبه.اليمانأبىعن1/260تاريخهفىالفموىأخرجه(3)
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الصبحأذانفيالتثويبلابالصلاةكتاب

51رووكذلك.(1)اللهإلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله،النوممنخيرالضلاة

صحيخ.إسنادوهو،أسامةأبىعنجماعة

سعدبنأحمدبناللهعبدأخبرنا)2(،قتادةابننصرأبوأخبرنا-5802

نصيربنعماربنهشامحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحدثنا،الحافظ

أبىبنحبيببنالحميدعبدحدثنا،الدمشقئالوليدأبوالظفرىثمالسلمئ

بنمحمدأن،الأنصارىسعيدبنيحيىحدثنى،الأوزاعئحدثنا،العشرين

فىامرأح!معكنت:قال!النحامبننعيمعنحدثهالتيمئالحارثبنإبراهيم

فلما،الصبحصلاةإلىعج!اللهرسولمنادىفنادى،باردةغداةفىمرطها

منخيرالصلاة:قال!فلما:قال!حرج.فلاقعدومن:قال!لو:قلتسمعت

.(3)!صرحفلاقعدومن:قال!.النوم

القاسمأبوحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9052

حدثنا،نعيمبوأحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الطبرانئأحمدبنسليمان

الأول!الأذانفىكان:قال!عمرابنعن،نافععن،عجلانابنعن،سفيان

.النوئم)4(منخهـيرالصلاة،النوممنخهـيرالصلاة:الفلاحبعد

المعرفةفىوالمصنفبه.عثمانبنمحمدعن(386)خزيمةابنوأخرجه.243/1الدارقطنى(1)

به.أسامةأبىطريقمن(597)

.16/5النبلاءأعلامسيروينظر.نسخةفىساقطةأنهاالحاشيةفىوأشار!أبوإ.:سفىبعده(2)

كا.(1885)فىتقدم(3)

وأخرجه.137/1المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،(244)الصلاةكتابفىنعيمأبو(4)

.بهالثورىعن(1822)الرزاقعيد
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424/1

الصبحأذانغيرفىالتثويبكراهيةبابالصلاةكتاب

كانأنهعمرابنعنبإسنادهالثورئعنالعدخ!الوليدبناللهعبدورواه

فى،(االنوممنخيرالضلاة1)،الفلاحعلىحئ،الفلاحعلىحئ:يقول

.الضبح)2(فىيعنىمزتين.الأؤلالأذان

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2010

إسماعيلبنمحمدحدثنا،و216/11مخلد،بنمحمدحدثنا،الحافظ

عمر.عنعمر،ابنعن،نافععن،العمرئعن،وكغحدثناالح!اخ!،

عمرعن،عمرابنعن،نافععن،عجلانبنمحمدعن،سفيانعن،ووكغ

منخيزالضلاة:فقلالفجرفىالفلاحعلىحئ:بلغتإذا:لمؤذنهقالائه

.(3)النوممنخيزالصلاة،النوم

الصبحأذانغيرفىالتثويبحراهيةباب/

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبواخبرنا-1102

الوفابعبدأخبرنا،طالبابىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،عتيبةبنالحكمعن،شعبةأخبرناعطا؟،ابن

.غيرها)4(فىيثؤبولاالضبحصلاةفىيثؤبأنبلاذر!أ:قال

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،بشرانبنمحمدبنعلئوأخبرنا-2012

عن،السائببنعطاءحدثنا،عاصمبنعلئأخبرناجعفر،بنيحىحدثنا

مرتين.مفىجاهت-ا(1)

.(1130)4/6الأوسطفىالمننرابناخرجه(2)

.243/1الدارقطنى(3)

به.الحكمطريقمن(1823)الرزاقعبدأخرجه(4)
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العملخيرعلىحيفي:روىمابابالصلاةكتا!

إلاأثؤبألالمججوالفهرسولأمرخ!:قالبلالعن،ليلىأبىبنالرحمنعبد

أبوحدثنا،الربيرئأحمدأبوحدثنا،منصوربنأحمدحدثنى2).الفجر)1(فى

النبىأمرنى:قالبلالعن،ليلىأبىابنعن،عتيبةبنالحكمعن،إسرائيل

ليلىبىأبن(2الرحمنعبدفإن2)،مرسلأيضاوهذا.(2الفجرفىأثؤبأنلمجيى

بلالا.يلقلم

سويدعنوزبيدمصرفبنطلحةعنأرطاةبنالحخاجورواه-1302

علىحئ:أذانهفىيقولفكان،الفجرفىإلايثؤبلاكانبلالاأن،غفلةابن

أنجرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرظه.النوممنخيرالضلاة،الفلاح

سليمانبنمعفرحدثنا،نصربنسعدانحدثناالصخفار،محمدبنإسماعيل

.الحخا!)3(عن،الزقئ

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4102

مجاهدعن،يحىأبوحدثنا،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا،داودأبو

فإنبنااخرج:فقالالعصرأوالطهرفىرجلفثؤب،عمرابنمعكنت:قال

!(4)
بدعه.هده

العمليخرعلىحىفى:روىماباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5102

به.عاصمبنعلىعن(23913)أحمدأخرجه(1)

.م،س:فىلش(2-2)

.بنحوهبهحجاجطريقمن(2182)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(405)داودأبىصحيحفىالأبانىوحسنه.(538)داودأبو(4)
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العملخيرعلىحىفى:روىمابابالصلاةكتاب

الوقابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

النداءفىيكئرعمرابنكان:قالنافععن،أنسبنمالكحدثنا،عطاءابن

حئ:إثرهاعلىقال.الفلاحعلىحئ:قالإذاأحياناوكان،ثلاثأويشهدثلاثا

.(1)العملخيرعلى

أذانه:فىزادربماعمرابنكان:قالنافععن،عمربنالفهعبيدورواه

.(2)العملخيرعلىحئ

كما:نافععنسعل!بنالفيثورواه

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6152

:قالنافععن،سعدبنالفيثحدثنا،داودبنموسىحدثنا،موسىبنبشر

علىحئ،(3الضلاةعلىحئ:يقيم3)وكان،سفرهفىيؤذنلاعمرابنكان

.(4)العملخيرعلىحئ:يقولوأحيانا.الفلاح

فىذلك(ظ216/11يقولكانأنه،عمرابنعنسيرين/بنمحمدورواه425/1

السفر.فى:وقالعمرابنعنذعلوقبننسيررواهوكذلك.أذانه

أمامة.ابىعنذلكوروى

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-2517

.(92)الحسنبنمحمدبروايةمالك(1)

به.اللهعبيدطريقمن(2253)شيبةأبىابنأخرجه(2)

"يقولا.:مفى(3-3)

به.نافعطريقمن(1797)الرزاقعبدأخرجه(4)
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المنارةفىالأذانبابالصلاةكتاب

بنحاتمحدثناداود،بنموسىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،إسحاق

فىيقولكانالحسينبنعلئأن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،إسماعيل

الأذانهو:ويقول.العملخيرعلىحئ:قال.الفلاحعلىحئ:قالإذاأذانه

.(1)ؤللأا

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-1852

رستة،بنالقهعبدبنمحمدحدثناالأصفهاخ!،الشيخأبوحيانابنمحمد

عن،المؤذنسعدبنالرحمنعبدحدثنا،كالشابنحميدبنيعقوبحدثنا

عنسعد،بنعمربنحفصابنىوعمروعمارعقاربنمحمدبناللهعبد

خيرعلىحئ:فيقولبالصبحينادىكانأنهبلالعن،أجدادهمعن،ابائهم

حئ:وترك.النوممنخيرالصلاة:مكانهايجعلأنمي!مجالنبئمرهفأ.العمل

.(2)العملخيرعلى

وأبابلالاعلمفيمامي!مجالنبىعنتثبتلماللفظةوهذهالتنيخ:قال

التوفيق.وبالقه،(3)هيفالزيادةنكرهونحن،محذورة

المنارةفىالأذانباب

بوأأخبرنا،داسةبنابكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-9152

بنمحمدعن،سعدبنبراهيمإحدثنا،أيوببنمحمدبنأحمدحدثنا،داود

به.حاتمطريقمن(2251)ثيبةأبىابنأخرجه(1)

به.حميدبنيعقوبطريقمن(0711)الطبرانىأخرجه(2)

للإمامية.وشعاراسمةصارتوقد:1/419الذهبىقال(3)
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المنارةفيالأذانبابالصلاةكتاب

منامرأةعن،الزبيربنعروةعنالزبير،بنجعفربنمحمدعن،إسحاق

يؤذنبلاذفكان،المسجدحولبيتأطولمنبيتىكان:قالتالنخاربنى

رآهفإذاالفجر،إلىينظر(1)البيتعلىفيجلسبسحرفيأكأالفجرعليه

-.دينكيميمواأنقريشعلىوأستعينكأحمدكإنىالفهئم:قالثمتمطى

هذهواحدةليلةتركهاكانعلمتهماوالله:قالت.يؤذنثم:قالت

.(2)الكلمات

عن،الجريرئعن،سفيانحدثنا:قالعمروبنخالدوروى-0202

المنارةفىالأذانةن!لامن:قالبرررآلأسلمئأبىعن،شقيقبناللهعبد

المسجد.فىوالإقامة

بىأابنأخبرنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرظه

عمرو.بنخالدحدثنا،الأطرابلسئيزيدبنمحمدبناحمدحدثنا،حاتم

منكرضعيفوهو،عمروبنخالدغيريروهلممنكرحديثوهدا.3فدكره

.(4)الحديث

.اثم،:مفىبعده(1)

.(487)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(519)داودأبو(2)

به.محمدبنأحمدطريقمن(264)فوائدهفىتمامأخرجه(3)

فى:عليهالكلامينظرالكوفى.الأموىالقريئمىسعيدأبو،الفهعبدبنمحمدبنعمروبنخالدهو(4)

/8بغدادوتاريخ،1/283والمجروحين،343/3والتعديلوالجرح،3/164الكبيرالتاريخ

:1/612التقريبفىحجرابنوقال.3/901التهذيبوتهذيب،8/138الكمالوتهذيب،994

الرضع.إلىوغيرهجزرةصالحونسبه،بالكذبمجنابنرماه
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...الناسعوراتعلىللأشرافثقة؟عدلإلايؤذنلابابالصلاةكتاب

ثقةعدلمإلايؤذنلا4بافي

المواقيتعلىوأماناتهمالئاس،عوراتعلىللإشرا!

العلوى،داودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا(و217/1أ-1202

يزيدبنمحمدحدثنا،سلمويهبنأيوببنعلىبنمحمدبكرأبوأخبرنا

سليمان(1)نبنافععن،حيوةحدثنايزيد،بنالفهعبداخبرنا،السلمئ

:قاللمخرالنبئ/أن،عائشةعن،أبيهعن،صالحأبىبنمحمدعن،المكى

.(2)أدالمؤذنعنوعفاالإماماللهفأرشد،مؤتمنوالمؤذن،ضامن"الإمام

أخبرنا،بهاالاسفرايينئخلفأبىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-2202

زيدانبناللهعبدحدثناالمخفار،يحىبنمحمدبنمحمدالحسنأبوالفقيه

الرحمن.عبدأبوعيسىبنالحسينحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا،البجلئ

محمدالعباسأبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا

الخطمئإسحاقبنموسىبكرأبوحدثنا،!بغئ-أبنإسحادتىابن

عيسىبنحسينحدثناالحماخ!،الحميدعبدبنيحيىحدثنا،الأنصارى

قال:قالعباسابنعن،عكرمةعن،أبانبنالحكمحدثنا،الحنفئ

.أقرؤكم")3(وليؤمكم،خياركملكم"ليؤذن:!يوالفهرسول

426/1

.!نع":م،سىف(1)

طريقمن(92)العللفىوالترمذى،1/78الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(43632)أحمدأخرجه(2)

به.حيوةطريقمن(1532)خزيمةوابن.بهالمقرئ

الذهبىوقالبه.الحنفىعيسىبنحسينطريقمن(726)ماجهوابن،(590)داودأبوأخرجه(3)

مناكير.لهالقارئسليهمأخوهوحسين:420/1
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...الناسعوراتعلىللأشرافثقة؟عدلإلايؤذنلابابالصلاةكتاب

الحفامىابنالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2302

بنمحمدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرناببغداد،تعالىاللهرحمه

أبىبنإبراهيمحدثنىالحميد،عبدبنيحىحدثنا،سليمانبناللهعبد

عن،محذورةأبىبنالملكعبدبنالعزيزعبدبنإبراهيموهو،محذورة

المسلمين"أمناء:لمججاللهرسولقال:قالمحذورةأبىعن"جدهعن"أبيه

.(1)"المؤذنونودحورهمصلاتهمعلى

إبراهيمبنيحيىزكرياوأبوالحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-2402

حدثنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

:قال!لمج!النبئأن،الحسنعنيون!،عن،الوفابعبدأخبرنا،الشافعى

وهذا،غيرهامعهاوذكر:قال.(2)"صلاتهمعلىالمسلمينأمناء"المؤذنون

.تقدملماشاهدالمرسل

بحرحدثنا،العباسأبوحدثنا:قالابكبروأبوزكرياأبووأخبرنا-2502

بنبكرعن،شريحبنحيوةأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصرابن

الأنصار:منخطمةلبنىقال!سج!الفهرسولأن،سليمبنصفوانعن،عمرو

مرسل.أيضاوهذا."أنفسكمفىأفضلكممؤذنكماجعلواخطمة،بنى"يا

،السماكابنعمروأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-2602

.مجروحيحى:1/420الذهبىقالبه.اللهعبدبنمحمدعن(6743)الطبرانىأخرجه(1)

من(1281)الإتحاففىكما-مسددوأخرجه.1/87والافعى،(598)المعرفةفىالمصنف(2)

به.يونىطريق
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بالوقتأخبرهأوقبلهبصيرأذنإذاالأعمىأذانبابالصلاةكتاب

إسماعيلأبوحدثنا،الليثأبىبنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا

علىقدمنا:قالحازمأبىبنقيسعن،خالدأبىبنإسماعيلعن،المؤدب

هكذابيدهفقال.مواليناوعبيدنا:فقلنا؟مؤذبمممن:(1)لاقالخطاببنعمر

مع-الأذانأطقتلوشديد،لنقصبكمذلكمإنوموالينا!عبيدنايقفبها:

.لأذنت)3(الخليفى)2(

بالوقتأخبرهأوقبلهبصيزأذنإذاالأعمىأذانباب(ظ217/11

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2752

مسلمة،بناللهعبذحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الضفارغبيد

أخبرنا،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،الأديبعمروبوأوأخبرظمالذ.حدثنا

عن،شهابابنعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،خليفةأبو

427/1،بليلبلالايخمادى"إن:!ال!لمجيكلهاط!رسولأن،أبي!عن،اللهعبدبن/سالم

!كسؤمأمابنوكان:!ابابن!ال!تويم".أمابنيخمادىحئىواشربوافكلوا

فىالبخارىرواه.(4)أصبحتأصبحت:لهيقالحتىئنادىلاأعمىرجلا

.(القعنبى)مسلمةبناللهعبدعن"الصحيح"

.،فسأل":م،سفى(1)

الذهبىوقال.319/3عيدلأبىالحديثغريب.الخلافة:والقصروالتثديدبالكسرالخليفى(2)

الخلافة.أعباءمنيتفرغلاأنهيعنى:1/421

.(2066)فىمختصراسيأتى(3)

القعنبى.طريقمن(1806)فىتقدم(4)

.(617)البخارى(5)
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صئتاالمؤذنيكونأنفىالرغبةبابالصلاةكتاب

بكر،بنمحمدبكبرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئابوأخبرنا-2028

بنيحىعن،وهبابنحدثنا،سلمةبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا

نأ،عائشةعن،بيهأعن،عروةبنهشامعن،الرحمنعبدبنوسعيدالفهعبد

فىمسلئمرواه.(1)اعمىوهو!يمالفهلرسولمؤذناكانمكتومائمابن

.المرادئ)2(سلمةبنمحمدعن""الصحيح

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدبواأخبرنا-9202

حدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عروبة،أبىعن،ديناربنمالكعن،عروبةأبىبنسعيدعن،مرعابنسعيد

.(3)اعمىالمؤذنيكونانيكرهكانالربيرابنأن

منفردأعمىعلىمحمولذلكفىمسعود)4(ابنعنروىوالذىوهذا

الوقت.يعلمهبصيزمعهيكونلا

صيتاالمؤذنيحونانفىالرغبةباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرابوأخبرنا،الزوذبارئعلعابوأخبرنا-0302

عن،أبىحدثنا،يعقوبحدثنا،الطوسئمنصوربنمحمدحدثناداود،

محمدعن،التيمئالحارثبنإبراهيمبنمحمدحذثنى،إسحاقبنمحمد

.(553)اوددأبو(1)

.(381)ملم(2)

به.عروبةأبىبنصعيدطريقمن(2266)ثيبةأبىابناخرجه(3)

.(2264)ثيبةس-أابناخرجهماينظر(4)
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الإقامةوحذفالأذانترسيلبابالصلاةكتاب

قضةفذكرزيد.بنالفهعبدأبىحذثنى:قالرئهعبدبنزيدبنالفهعبدابن

ماعليهفألقبلاليمعفقئم،تعالىاللهشاءإنحقلرؤيا"إئها:فقاللمجحوللنبىرؤياه

.(1)"كنمصوتاأندىفإنهبه،فليؤذنرأيت

إحدىفىقالحيث،ذلكعلىدذمامحذورةأبىحديثفىرؤيناوقد

"لقد:الأخرىالروايةوفى.(2)"؟ارتفعصوتهدمعتالذى"أيكم:الروايتين

السائب.بنعثمانروايةوهى.(3)"الصوتحسنإنسابئتأذينهؤلاءفىسمعت

الإقامة(4)وحذ!الاذانترسيلباب

الفهعبد)بنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0312

بنمالكعنسعيد،بنقتيبةحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،(الوزاق

صعصعةأبىبنالرحمنعبدبناللهعبدبنالرحمنعبدعنأنس،

الغنمتدبئأراك"إنى:قالالخدرئسعيدباأأنأخبرهلها،بيهأعن،نصارىالأ

عوتكفارفعبالصلاةفأذنتوباديتكغنمكفى،و218/11كنتفإذا،والبادية

يوملهده!ثلإلاشىءولاإنسولاجنالمؤذنصوتمدىيسمعلافإنهبالئداء،

فىوتقدم.(994)داودوأبو،7/17والدلانل،(592)والمعرفة،(276)الصغرىفىالمصنف(1)

(1856).

.(1866)فىتقدم(2)

.(1993)فىتقدم(3)

المشىفىالحذموأصل،الإصراع:والحذم.الإطالةوتركالتخفيف:والحذف)حذم".:مفى(4)

.356/1،357النهايةينظرفيه.الإصراع

."الرزاقعبد5:م،سفى(ه-5)
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الإقامةوحذفالأذانترسيلبابالصلاةكتاب

فىالبخارىرواهلمجحو)1(.اللهرسولمنسمعتهسعيد:أبوقال."القيامة

.سعيد)2(بنقتيبةعن""الصحيح

.(3)الأذانترتيلعلىيدذالضوترفعفىوالترغيب:الشافعئقال

أحمدأبوأخبرنا،المالينئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا/-428/15322

،مهدىبنمعلىحدثنا،العمرئعلىبنإبراهيمأخبرنا،الحافظعدىابن

عن،وعطاءالحسنعن،مسلمبنيحيىحدثنا،البصرئالمنعمعبدأخبرنا

أقمتوإذافترلع!ل،أذنتإذا،بلال"يا:لبلالقاللمججمالفهرسولأن،جابر

شريه،منوالشارب،هل!عامنالاكليفرغماقدروإقامتكأذانكبينواجعل،فاحذم

جماعةرواههكذا."ترونىحتىتقومواولا،حاجتهءا!فقلدخلإذاوالمعتصرد(

.(6)ديعسأبىنعيمبنالمنعمعبدعن

البكاءمسلمبنويحيى.(8)الحديثمنكرهوالبخارئ)7(:قال

.(1881)فىتقدم(1)

.(3296)البخارى(2)

.88/1الافعى(3)

العصر:أوالعصرمنإما،بالمعتصرعنهكنى،الحاجةلقضاءالغانطيأتى(نيريدالذى:المعتصر(4)

.(رص)ع13/70التاجينظروالمستخفى.الملجأوهو

به.المنحمعبدطريقمن،(961)مذىالتروعنه،(6001)حميدبنعبدوأخرجه.7/9462عدىابن(5)

،(1952)الأوسطفىوالطبرانى،(196)عقبمذىوالتر،(6001)عقبحمدبنعبد(خرجه(6)

.مجهولإسناده:الترمذىنال،بهالمنحمعبدعنطرقمن113/1جرجانتاريخفىوالسهمى

.6/137الكبيرالتاريخ(7)

التاريخ:فىعليهالكلامينظرالسقاء.صاحبالبصرىسعيدأبو،الأصوارىنعيمبنالمنحمعبدهو(8)

-الكمالوتهذيب،2/157حبانلابنوالمجروحين،6/67والعديلوالجرح،6/137الكبير
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الصلاةكتاب

.(2)معينبنيحيىضغفهالكوفئ)1(

الإقامةوحدفالأذانترسيلباب

وليس،هريرةأبىعنوعطاءالحسنعناخربإسنادروىوقد

:بالمعروف

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرناه-2533

السيرافئ،عمربنصبيححدثنا،البغدادىخالدبنالهيثمبنحمدانحدثنا

:قالهريرةأبىعنكلاهما،وعطاءالحسنعن،الفهعبيدبنالحسنحدثنا

الأؤلالإسناد."حاجته"لقضاء:قولىإلىمثلهفذكر.لبلالع!جمالقهرسولقال

.هذامنأشهر

بكرأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2534

اللهعبدبنمحمدعمروأبوحدثنا،العسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمد

عن،بيهأعن،العطارالعزيزعبدبنمرحومحدثنا،القعنبئحدثنا،ال!وسئ

أذنتإذا:الخطاببنعمرمحرقال:قالالمقدسبيتمؤذنالزبيرأبى

فاحدر)3(.أقمتوإذا،فترشل

.متروك:1/525التقريبفىحجرابنوقال.6/431التهذيبوتهذيب،439/18-

عليهالكلامينظر.الفضلبنالقاسممولى،بالبكاءالمعروفالبصرىسليمأبومسلمبنيحىهو(1)

،3/901حبانلابنوالمجروجن،8/462،281الكبيروالتاريخ،7/542سعدابنطبقات:فى

:358/2التقريبفىحجرابنوقال.278/11التهذيبوتهذيب،533/31الكمالوتهذيب

.9/186والتعديلالجرخ(2)

به.مرحومطريقمن(226،228)الصلاةكتابفىنعيمأبوأخرجه(3)

-ا99-



الصلاةكتاب
الأذانعلىالاستهامباب

الكارزئ،الحسنأبوأخبرنا،ال!لمئالرحمنعبدابوواخبرنا-3502

بنمحمدالأنصارئحذثنيه:عبيدابوقال:قالالعزيزعبدبنعلئأخبرنا

نأالمقدسبيتمؤذنالربيرأبىعن،أبيهعن،العطارمرحومعن،اللهعبد

قال:(2)ديبعأبوقالفاحذم)1(.اقمتوإذا:قالائهإلا،ذلكلهقالعمر

التطويل.وقطعالاقامةفىالحدرالحذم:الأصمعئ

.(4)الإقامةويحدرالأذان(3)يرتلكانانهعمرابنعنورؤينا

الاذانعلىالاستهامباب

أخبرنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-0362

أبىعن،سمىعن،مالكحذثنى،أويسأبىابنأخبرنا،أيوببنمحمد

افداءفىماالناسيعلملو9:جمعيهالقهرسولقال:قالهريرةأبىعن"صالح

فىمايعلمونولو،عليهلاستهمواعليهيستهمواأنإلايجدوالمثمالأؤلوالصف

51رو.(حبؤا")ولولأتوهماوالصبحالعتمةفىمايعلمونولو،إليهلاستبقواالتهجير

مسلمورواه،أويسابىبن(ظ218/11إسماعيلعن""الصحيحفىالبخارئ

به.مرحومطريقمن1/238والدارقطنى،(2246)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.3/245الحديثغريب(2)

.أيرسل،:م،سفى(3)

.(2247)شيبةأبىابنأخرجه(4)

،(225)والترمذى،(7226)أحمدطريقهومن،1/68ومالك،(602)المعرفةفىالمصنف(5)

.(21437)فىمالكطريقمنوسيأتى.(391،1554)خزيمةوابن،(054،671)والنسائى

لأذنواذلكساغلوإذمغا،جماعة(ذانكراهيةعلىدالالحديثهذا:1/422الذهبىوقال

الاستهام.إلىاحتاجواولماجميعهم

-250-



المؤذنينعددبابالصلاةكتاب

.(1)مالكعنكلاهما،يحيىبنيحيىعن

.(2)دعسبينهمفأقرعالأذانفىاختلفواقوماأنويذكر:البخارئقال

الكارزى،الحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرناه-3702

429/1شبرمةابنحدثنا،هشيمخدثناعبيد،أبوحدثنا،العزيزعبدبنعلى/حدثنا

فأقرعسعد،إلىفاختصموا،بالقادسيةالأذانفىالناستشاح)3(:قال

(4)و

بينهم.

المؤذنينعددباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3802

قالا:سفيانبنوحسنيحيىبنمحمدبنيحيىحدثناالشيبانه!،يعقوب

عن،نافععن،اللهعبيدعن،أبىحدثنا،نميربنالفهعبدبنمحمدحدثنا

الأعمى،مكتومأموابنبلال؟مؤذنانلمجحماللهلرسول!كان:قالعمرابن

مكتويم".أمابنيؤذنحتىواشربوافكلوابليليؤذنبلالا"إن:لمجمللهارسولفقال

.(هذا)ويرقىهذاينزلأنإلابينهمايكنولم

عن،عائشةعن،القاسمعن،اللهعبيدعنالإسنادوبهذا-2539

.(374/921)مسلمو،(9862)رىلبخاا(1)

.(615)حديثقبل،الأذانفىالاستهامبابالبخارى(2)

."تشاجر":مفى(3)

منقطع.سنده:423/1الذهبىوقال،3/456الحديثغريب(4)

.(1812)فىوتقدمبه.نميرابنطريقمن(38/1092)مسلمأخرجه(5)
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المؤذنينعددبابالصلاةكتاب

.(2)ريمنبنالفهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)مثلهلمجوالنبى

.الفه)3(عبيدعناخروجبمامنالبخارئورواه

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2040

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،الأسفاطئالفضلبنالعباسأخبرنا

قالت:عائشةعن،الأسودعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلعن،ادمبنيحيى

قال.(4)مكتومأموابنمحذورةوأبوبلال؟مؤذنينثلاثةجمي!للنبىكان

لهكان:قالفمن،تقذموماهذا()بمعنىصحيحانوالخبران:بكبرأبو

محذورةأباأراد.ثلاثة:قالومن،بالمدينةيؤذنانكاناالفذينأراد.مؤذنان

بمكة.يؤذنكانالذى

جوازعلىدلالةواحدمؤذنعلىبمكةاقتصارهوفى:الشيخقال

واحد.مؤذنعلىالاقتصار

حدثنا،الاسماعيلىبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-1402

حدثنا:قالاموهببنويزيدسعيدبنقتيبةحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفر

نأأخبرهيزيد،بنال!ائبعن،الرهرئعن،عقيلعنسعد،بنالفيث

وكان،المدينةأهلكثرحينعثمانبهأمرإنماالجمعةيومالثالثالتأذين

.(1812)فىتقدم(1)

عالة.حديثمن(380،1092)وفى،عمرابنحديثمن(7/380،38/1092)مسلم(2)

.(1812)فىوتقدم.(622،623،1918)البخارى(3)

به.إسرائلطريقمن(084)خزيمةابنوأخرجه.(0134)الخيرةإتحاففىكما-شيبةأبىابن(4)

.!"يعنى:م،سفى(5)
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الصلاةكتاب
بالأذانالتطوعباب

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)الإماميجلسحينالجمعةيومالتأذين

وردوالخبر.الثالثصارالإقامةمعإنه:ويقالالفيث)2(.عنبكيربنيحيى

أعلم.والفه،المؤذنفىلاالتأذينفى

بالأذانالتطؤعباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2542

بنحمادحدثنا،عفانحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عثمانعن،مطرفعن(و219/11،العلاءأبىعن،الجريرىأخبرك!،سلمة

"أنت:قال.قومىإماماجعلنى،الفهرسوليا:قلت:قالالعاصأبىابن

.(3)"ازجأأذانهعلىيأخذلامؤذناوائخذبأضعفهم،فاقتد،إمامهم

المؤذنرزقباب

واحتج.عفانبنعثمان،هدىإمامالمؤذنينرزققد:الشافعئ)4(قال

عنالضداقكتابفىرؤينابماالخيرتعليمعلى(الاجتعال)جوازفى

المنبر"."على:م،سفىبعده(1)

،392)والنسائى،(1351)ماجهوابن،(789)داودوابو،(15716)أحمدأخرجهوالحديث

به.الزهرىطريقمن(1773)خزيمةوابن،(1993

.(591)البخارى(2)

داودأبووأخرجه.بهعفانطريقمن(672)والنسائى،(16271)أحمدوأخرجه.1/199الحاكم(3)

به.حمادطريقمن(423)خزيمةوابن،(531)

.(1857)الرزاقوعبد،453/1المعرفةفىالمصنفذكره(4)

.(لع)ج4.صالمنيرالمصباحينظرالأجر.وهو،الجعلأخذ:الاجتعال()ه
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الصلاةكتاب

.(1)انالقرمنسورؤعلىامرأةزؤجاله!ي!النبى

المؤذنرزقيباب

30/1
البسطامئ،أحمدبنالفهعبدبنمحمدعمبروأبو/واخبرنا-42043

عمربنالفهعبيدحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا

الفهعبيدحدثنا،البراءمعشرأبويزيدبنيوسفحدثنا،القواريرئميسرةابن

أصحابمننفراأن،عباسابنعن،مليكةأبىبنالفهعبدعن،الأخنسابن

هل:فقالوا،(2)سليمأولديغوفيهمالعرباحياءمنبحىمزواجممالفهرسول

شاءعلىفرقاهمنهمرجلفانطلق.سليمااولديغاالماءفىفإن؟راقمنيخم

وجلعرالفهكتابعلىأخذت:وقالواذلككرهواأصحابهأتىفلفا،فبرأ

فقال،بذلكفأخبرهلمجؤالفهرسولأتى!ي!الفهرسولعلىمواقدفلفا!أجرا

فىالبخارئرواه.(3)"اللهكابأجزاعليهأخذتمماأحق"إن:ه!مجالفهرسول

.معشر)4(أبىعنمضارببنسيدانعن""الصحيح

التأذينقضىحيندعاهه!مجالنبئأنمحذورةأبىحديثفىورؤينا

.()ة!ضفمنشىءفيهاصزةفأعطاه

.(14474،14475)فى)1(صيأتى

المعنى.فقلبرااللديغمنتطيروالأنهمسليمااللدفيسمىإنما:الأصمعىقال،اللديغ:السليم(2)

.1/74عيدلأبىالحديثغريب

.(14516)فىوصياتى.بهالفهعبيدطريقمن3/65والدارقطنى،(5146)جانابنأخرجه(3)

.(5737)البخارى(4)

يتألفه.أعطاهإنما:1/424الذهبىوقال.(1866)فىالروايةهذهتقدمت(5)
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الإمامةعلىالتاذينفضلبابالصلاةكتاب

الإمامةعلىالتأذينفضلباب

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4402

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلعن،محمدبنإبراهيمحدثنا،الشافعئ

الأئمةاللهفأرشدأمناء،والمؤذنونفمناء"الأئفة:قالجميه!النبئأنهريرةأبى

(1).ص2.ص
.للمؤدنين"وعفر

منسمعهإنماأبيهمنسهيليسمعهلمالحديثوهذاأحمد:الإمامقال

الأعمش.

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-4520

أخبرخ!،جعفربنمحمدحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،سعيدبنعثمان

نأ،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن،صالحأبىبنسهيل

الأئمةاللهفأرشد،مؤتمنوالمؤذن،ظ11/219ضامن"الإمام:قاللمجيه!اللهرسول

(2).ص2ص.
للمؤدنين((وعفر

حدثنا،الرزازجعفربوأأخبرنا،بشرانابنالحسينبوأوأخبرنا-6402

حدثناقالا:عبيدبنومحمدالغفارعبدبنعمروحدثناجعفر،بنيحيى

(1531)خزيمةوابن،(9428)احمدوأخرجه.1/87والثافعى،(060)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سهيلطريقمن

معجمهفىالمقرئوابنبه.مريمابىبنسعيدطريقمن(3062)الشعبفىالمصنفأخرجه(2)

به.جعفربنمحمدطريقمن83/2أصبهانأخبارفىنعيموأبو،(1028)
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1/431

الإمامةعلىالتاذينفضلبابالصلاةكتاب

،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبو.وأخبرظالأعمش

،عثمانبناللهعبدأخبرنا،الموخهبنعمروبنمحمدالموتجهأبوحدثنا

عن،صالحأبىعنيحذثالأعمشسمعت:قال!ال!كرئحمنئأبوحدثنا

أرشداللهئم،مؤتمنوالمؤذنضامن"الإمام:كج!الفهرسول!قال!:لمحال!هريرةبىأ

يا:رجلفقال!:قال!روايتهفىحمزةأبوزاد.(1)"للمؤذنينواغفزالأئفة،

بعدكم"إن:قال!زمانا.بعدكالأذاننتنافسونحنتركتنالقد،القهرسول!

أبىمنباليقينالأعمشيسمعهلمالحديثوهذامؤذنهم".دفاتهمزمانا

.2صماأبىعنرجلمنسمعهوإنما،صالح

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4752

عن،الأعمشحدثنا،فضيلابنحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،أبو

ضامن"الإمام:صتىالفهرسول!قال!:قال!هريرةأبىعن،صالحبىأعن،رجل

.(2)"للمؤذنينواغفزالأئمةأرشدالفهم،مؤتمنوالمؤذن

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا،علىأبوأخبرنا-4852

/أبىعننتئت:قال!الأعمشحدثنانميبر،ابنحدثنا،علئبنالحسن

!و.الفهرسول!قال!:قال!هريرةأبىعنمنهسمعتهقدإلاأرىولا،صالح

.(3)مثله

(9478)أحمدوأخرجه.(335)مصنفاتهفيهمجموعفىوالبخترى.(3063)الشعبفىالمصنف(1)

.(5398)فىوميأتىبه.عبيدبنمحمدعن

.(486)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(7169)وأحمد،(517)داودأبو(2)

.(185)داودأبو(3)
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الامامةعلىالتاذينفضلبابالصلاةكتاب

عنوبلغنى.عائشةعنأبيهعنصالحأبىبنمحمدعنروىوقد

.(1)حصأعائشةعنصالحأبىحديث:قالأنهالبخارى

المزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرناه-4952

ببغدادالبزازإسحادتىبنالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنوأبوبنيسابور

حدثنا،بمكةالفاكهىإسحادتىبنمحمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا:قالا

،حيوةحدثنا،الرحمنعبدأبوالمقرئحدثنا،مسئأبىابنيحيىأبو

سمعأنه،أبيهعن،حدثهصالحأبىبنمحمدأن،سليمانبننافعحدثنى

،ن!ؤموالمحؤذنضمامن"الإممام:!القهرسولقال:تقول!ي!ك!النبىزوجئشةعا

.(2)"المؤذنعنوعفاالإماماللهفأرشد

عمر:ابنعنمجاهدعنالأعمشعن:قيلوقد

أبوأخبرنا،إملاءالعلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5552

بنوقطنالفراءمحمدبناللهوعبدحفصبنأحمدحدثنا،الشرقىابنحامد

عن،طهمانبنإبراهيمحذثنى،اللهعبدبنحفصحدثنا:قالواإبراهيم

صوته،مدلهيغفرالمؤذن:قالأنهعمرابنعنمجاهد،عن،الأعمش

لمجص،و11/220اللهرسولإن:يقولوسمعته:قال.ويابسرطبكلويصدقه

هكذا.(3)((للمؤذنينواغفزالأئمةأرشداللهم،مؤتمنوالمؤذنضامن"الإمام:قال

.6صهالترمذىعلل(1)

.المقرئيزيدبناللهعبدروايةمن(0212)فىوتقدم.(34)فوائدهفىالفاكهى(2)

به.حفصبنأحمدطريقمن(72)مسندهفىالسراجأخرجه(3)
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الصلاةكتاب

.طهمانبنإبراهيمرواه

الإمامةعلىالتاذين!ملباب

عنمجاهد،عن،الأعمشعن،رزيقبنعضاررواهوقد-2051

ويشهدد،صوته(1)دمللمؤذنيففر9:جميرالفهرسولقال:قالعمربنالفهعبد

أخبرناهالاخر.الحديثدونمرفوعاالقدرهذا."صوتهدمعويابسيىرطبكل

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو

(3)ص(2)،ء .فذكره.رزيقبنعضارحدثنا،الجؤابأبوحدثنا،إسحاق

كما:الغفارعبدبنعمروورواه

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابن(4)الحسينأبوأخبرنا-2052

بنعمروحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،القطانزيابابنسهل

قال:قالهريرةأبىعنمجاهلإ،عن،الأعمشحدثناعبدالغفار،

.()"سمعهويابسيىرطبكللهويشهد،صوتهمدىللمؤذن"يففر:جمميهالفهرسول

كما:غياببنحفصورواه

محمدبنأحمدحامدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-0532

سليمانبنسعيدحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا،الفقيهشعيبابن

."مدى!:مفى(1)

.!"رزق:مفى(2)

أبىعن(6201)أحمدوأخرجهبه.الحاكمعن(1294)عقبالإتحاففىالبوصيرىذكره(3)

به.الأعمشطريقمن(13469)والطبرانىبه.الجواب

.")الحسن:مفى(4)

به.سهلأبىطريقمن(1223)والمفنرقالممقفىالخطيبأخرجه(5)
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الإمامةعلىالتاذينفضلبابالصلاةكتاب

أبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن،غياثبنحفصحدثنا،الواسطئ

رطبكللهويشهد،صوتهمدىلهيغفر"المؤذن:جم!اللهرسولقال:قالهريرة

(1)"سمعهويابسبى

أبىعنيحيىأبىعنعثمانأبىبنموسىعنالحديثهذارويناوقد

(2)اير
مرفوعا.هريره

مرسلا:لمجينالنبىعنالبصرىالحسنعنالأؤلالحديثوروينا

بنالفضلبنعلئأخبرنا،العزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرناه-5402

حدثنا،المدينىبنعلئحدثناالحراخ!،شعيبأبوأخبرنا،عقيلبنمحمد

قال!:أنهلمجصالنبئ)3(ذكر،الحسنعن،يونسأخبرنا،عدىأبىبنمحمد

:قالأو.(4)"للمؤذنينوغفر،الأئمةاللهفأرشد،مؤتمن/والمؤذنضامن"الإمام

.عدىأبىابنشك."المؤذنينوأرشدللأ"لمة،الفه"غفر

1/432

عن،يونسعن،عدىأبىبنمحمدحدثناالاسنادوبهذا-2055

صلاتهمعلىالمسلمينأمناء"المؤذنون:لمجراللهرسولقال:قال!الحسن

.()"حاجاتهم:أو.وحاجتهم

به.حفصطريقمن(121)الاوسطفىالطبرانىاخرجه(1)

.(1882)فىتقدم(2)

.النيى()عن:دفى(3)

.(599)المعرفةفىالمصنف(4)

.(2؟24)فىوتقدم،(599)المعرفةفىالمصنفأخرجه()ه
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الأذانفىالترغيببابالصلاةكتاب

بمحفوفي.وليس،جابرعنالحسنعنيونسعنذلكروىوقد

أمامة:أبىعنذلكفىوروى

الفضلبنعلئأخبرناالعزيز،عبدابننصرأبوأخبرنا-2056

،عبادةبنروححدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،شعيبأبوأخبرنا،الخزاعئ

:يقولأمامةأباسمعت:قالغالبأبوأخبرنا،سلمةبنحمادحدثنا

لىإأحمث،ظ11/022والأذان:قال.ضمناءوالأئفة،المسلمينمناءأالمؤذنون

.(1)الإمامةمن

الأذانفىالترغيبباب

بكرأبوأخبرنا:قالاالمهفبئيعلىوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-5702

حدثناال!لمئ،يوسفبنأحمدحدثنا،القطانالحسينبنمحمد

.هريرةأبوحدثناماهذا:قالمنتهبنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

لاحتىضراطلهالشيطانأدبربالضلاةنودى"إذا:جمج!الفهرسولوقال:قال

الثثويبقضىإذاحتىأدبر،بهاثؤبإذاحتى،أقبلالثأذينقضىف!ذاالتأذين،يسمع

قبل،منيذكريكنلملماكذا.اذكزكذااذكز:لهيقولونفسهالمرءبينيخطرأقبل

عن""الصحيحفىمسلئمرواه.(3)"ىفص(2كيفيدرىإن2)الزجليظلحتى

الأعرجحديثمنالبخارئوأخرجه،الرزاقعبدعنرافعابنمحمد

.بنحوهحمادعن12/275العللفىالدارقطنىذكره(1)

.كم!يدرى"ما:مفى(2-2)

به.الرزاقعبدطريقمن(1663)حبانوابن،(8139)أحمدأخرجه(3)
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الصلاةكتاب

(1)وء
.هريرةابىعن

الأذانفىالترغيبباب

ما:عليهيدلقوالذى،الاقامةهاهنابالتثويبوالمراد

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2558

عن،جريرحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،محمدبنإبراهيمحدثنى،يعقوب

ا!!الشيطان"إن:قاللمجيمالنبىعن،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمش

سكتفإذا،صوتهيسمعلاحتىضراطله-يعنى-(2)أحالبالصلاةالنداءسمع

رجعسكتفإذا،صوتهيسمعلاحتىذهبالإقامةسمعفإذا،فوسوسرجع

(3)
.(4)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.سوس"

.(خصاص")وله"أدبر:أبيهعنصالحأبىبنسهيلروايةوفى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5592

أبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا

لمج!:اللهرسول!قال:قالجابرعن،سفيانأبىعن،الأعمشعن،معاوية

ثلاثونالمدينةمنوهىبالروحاء".يكونحتىالشيطانهربالفؤذنأذن"إذا

(1

(2

(3

(4

.(608،1222)والبخارى،(153/602)مسلم

.463/1النهاية.موضعهمنتحولاى:أحال

به.الأعمشطريقمن(9170)أحمدأخرجه

.(389/61)مسلم

بنسهيلطريقمن(389/17)مسلموأخرجه.ا7/03والدلائل،(4830)الشعبفىالمصنف

به.صالحأبى

هو:وقيل،ويعدوبأذنيهويصربذنبهيمصعأنهو:وقيل.وسرعتهالعدوشدة:والحصاص

.4/181عبيدلأبىالحديثغريبينظر.الضراط

-211-



1/433

الأذانفىالترغيببابالصلاةكتاب

ء.-5صء(1)
ابىعنوعيرهشيبهابىابنبكرابىعن،"الصحيحفىمسلمرواه.-

(2)ري

ويه.

حدثناالضفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينابواخبرنا-0602

يحى،بنطلحةحدثناعبيد،بنيعلىحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمد

سمعت:يقولسفيانابىبنمعاويةسمعت:قالطلحةبنعيسىحدثنى

أخرجه.(3)أملالقيامةيومأعناقاالئاساطولالمؤذنينإن9:يقولع!يماللهرسول

.(4)ىحيبنطلحةعنوجهينمن"الصحيح"فىمسلم

بنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابوأخبرنا-1602

أبىسمعت/:داودأبىابنبكرأبوقال:قالالأصفهاك!الشيخأبوجعفبر

نأليس.أالقيامةيومأعناقا()الناساطولإالمؤذنون:جمي!النبئقولمعنى:يقول

الإنسانعطشفإذا،القيامةيوميعطشونالناسأنوذلك،تطولأعناقهم

.(6)قائمةفأعناقهم،يعطشونلاوالمؤذنون،عنقهانطوت،و11/221

الحسنأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-6202

أبىطريقمن(393)خزيمةوابن،(14404)أحمدوأخرجه.(3049)الشعبفىالمصنف(1)

وية.معا

.(388)مسلم(2)

من(725)ماجهوابن.بهيعلىطريقمن(5130)الشعبفىوالمصنف،(16861)أحمدأخرجه(3)

به.طلحةطريق

به.سفيانطريقمن(387)وفى.بهعبدةطريقمن(387/14)مسلم(4)

.س،د:فىلي!(5)

.(3053)الشعبفىالمصنف(6)
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الأذانفىالترغيببابالصلاةكتاب

صالح.بنالفهعبدحدثنا،عرفةبنخيرحدثنا،المصرىمحمدبنعلئ

يحيىبنعثمانبنأحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

حدثنا،السلمئإسماعيلبنمحمدإسماعيلأبوحدثناببغداد،الأدمئ

عن،جريجابن(1)نع،أيوببنيحىحذثنى،المصرىصالحبناللهعبد

الجنة،لهوجبتسنةعشرةاثنتىأذن"من:قاللمجي!النبئأن،عمرابنعن،نافع

أبوقال.2"حسنةثلاثونوبإقامته،حسنةستونمرةكلفىبتأذييهلهوكمب

لهيعة.بنالفهعبدحديثمنشاهاولهصحيححديثهذا:اللهعبد

عنحدفعضنجريجابنعنالمتوكلبنيحيىرواهوف:الشيخظل

.(3)أشبهوهذا:البخارئقال.نافع

بنمحمدحدثنا،الفهعبدأبوفأخبرناه:لهيعةابنحديثوأما-6302

وأبوالطاهرأبوحدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،هاك!بنصالح

أبىبناللهعبيدعن،لهيعةابنأخبرك!،وهبابنأخبرناقالا:الربيع

سنةعشرةاثنتىن!أ"من:والي!عالنئأن،!رابنعن،نافععن،جعفر

.((حسنهثلاثونإقامةويكل،حسنةستونأذافيبكللهوكمب،الجنةلهوجبت

.على""حدثنا:م،سفى(1)

طريقمن(3059)الشعبفىوالمصنف،(728)ماجهابنوأخرجه.1/204،205الحاكم(2)

.(594)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.صالحبنالفهعبد

.8/306الكبيرالتاريخ(3)

وهبابنطريقمن1/024الدارقطنىوأخرجه.1/502والحاكم،(5703)الشعبفىالمصنف(4)
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الأذانفىالترغيببابالصلاةكتاب

أبوأخبرنا،إملاءالعلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-0642

)ح(السلمئيزيدبنمحمدحدثناقوهيار،بنمحمدبنالعئاسالفضل

يزيد،بنمحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا

عن،عمروبنمحمدعن،سلمةبنحمادحدثنا،رستمبنإبراهيمحدثنا

صلواتخمسأذن"من:جم!الفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمةأبى

إبراهيمحديثمنإلاأعرفهلا.(1)إذنبهمنتقذممالهغفرواحتساباإيماناوأفهم

.(2)دافحعنرستمابن

أحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدبوأأخبرناهالذىالحديثماوأ-6502

نصربنالقاسمأخبرنا،الهاشمئهارونبنمحمدحدثنا،الحافظعدىابن

عنزياد،بنجعفرأخبرنا،البجلئعمروبنإسماعيلأخبرنا،المخرمى

نهى:قالاللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،سوقةبنمحمد

.بمرةضعيفإسنادهحديثفهذامؤذنا)3(.الإماميكونانلمجوالقهرسول

يتابعلمبأحاديثحدثالكوفئإسحاقأبونجيحبنعمروبنإسماعيل

(5)!بصوصو4ص
صعي!.ريادبنوجعمر،

به.رستمبنإبراهيمطريقمن6/72تاريخهفىالخطيبأخرجه(1)

.1/270الكاملوينظر.الحديثمنكر:وغيرهعدىابنقال:إبراهيمعن1/427الذهبىقال(2)

.316/1عدىلابنالكامل(3)

ثقات:فىعليهالكلاميظر.الاصبهانىثم،الكوفىالبجلىإسحاقابو،نجيحبنعمروبنإسماعلهو(4)

/االضعفاءفىوالمغنى،1/239الاعتدالوميزان،1/316عدىلابنوالكامل،8/001حبانابن

ترجمته.فىخطأعلىتنيفا1/032التهذيبتهذيبفىحجرابنوذكره.1/425الميزانولسان،139

-،2/192البهيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكوفى.القهعبدأبو،الأحمرزيادبنجعفرهو(5)
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الأوقاتأوائلفىبالصلواتالتعجيلفىالترغيببابالصلاةكتاب

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-6602

أخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،يعقوب،ظ11/221بنمحمد

حازمأبىبنقيسعن،خالدأبىابنيعنىإسماعيلأخبرنا،عونبنجعفر

.لأذنت)1(الخفيفىمعالأذانأطيقكنتلو:عمرقال!:قال!

الأوقاتأوائلفىبالصلواتالتعجيلفىالترغيبباب

قال!.،78ا!سراء:أالشس!!لدلوكالصحلؤة)أقو:وجلعزالقهقال!

.(4)عباسابنقول!ومعنى،(3)رمعابنقول!وهوميلها)2(.ودلوكها:الشافعئ

قال!.1238:البقرةأألوشطئ!ووالصلوةالصلؤتعلى)خفظوا:تعالىوقال!

434/1الفحلؤة!الووأقص/:تعالىوقال!.()تعجيلهالشىءعلىوالمحافظة:الشافعئ

.،14:أطهلذتحرى!

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2067

سلمةبنمنصورسلمةأبوحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

(1

(2

(3

،38/5الكمالوتهذيب،213/1جانلابنوالمجروحين،480/2والتعديل=والجرح

يتشيع.صدوقت1/130التقريبفىحجرابنقال.2/92التهذيبوتهذيب

وتقدم،بهقيسطريقمن(2357)شيبةأبىوابن،(931،962)الصلاةكتابفىنعيمأبوأخرجه(

.(2026)فىهذامنباطول

زوالها.دلوكها:ولفظه68/1الأم(

.(1699)فىتقدم(

.(1700)فىتقدم(

.(307)الصغرىفىالمصنفذكره(
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الأوقاتأوائلفىبالصلواتالتعجيلفىالترغيببابالصلاةكتاب

جذتهعن،غنامبنالقاسمعن،العمرئعمربنالفهعبدحدثنا،الخزاعئ

منوكانت،جميه!النبئبايعتمقنوكانت-فروةائمجذتهعنالدنيا،

:فقالالأعمالأفضلعنوسئلجميه!النبئسمعتأنها-الأولالمهاجرات

.(2)"السنن"فىداودأبوأخرجه.(1)"اهتقولأؤل"الصلاة

أبوحدثنا-(3)ءدبعلىعودا-الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2068

مكرمبنالحسنحدثنا،ال!قاكابنالفهعبدبنأحمدبنعثمانعمرو

بنالوليدعن،مغولبنمالكحدثنا،(عمر)بنعثمانحدثناالبزاز)4(،

سألت:قالمسعودبناللهعبدعنالشيباخ!،عمروأبىعنالعيزار،

؟أىثم:!لتوقتها".أولفى"اورة:!ال؟فضلأالحملأى:لمجزالفهرسول

رواهوهكذا.(6)((الوالدين"بر:قال؟أئثم:قلت."اللهسبيلفى"الجهاد:قال

فىخزيمةابن(75روا،وعنه7)عمربنعثمانعنبنداربشئاربنمحمد

(1

(3

(7

والترمذى.بهالخزاعىعن(40271)أحمدوأخرجهعمر.بنالفهعبيد:وعنده1/189الحاكم(

.العمرىطريقمن(1114)فىوتقدمبه.العمرىطريقمن(170)

.(624)داودأبو(

.(308)الصغرىيظر.مرةغير:يعنى(

.147/1المنتبهتبصيرويظرالبزارأ.9:مفى(

."عمرو!:مفى(

علوممعرفةوفى،الذهبىووافقه،وصححه،1/188والحاكم،(308)الصغرىفىالمصنف(

به.عمربنعثمانطريقمن428صالكفايةفىالخطيبوأخرجه.ا97صالحديث

عمر.بنعثمانبهتفردوتتها".أولفى"الصلاة:(1479)عقبحبانابنوقال

.محمد،رواه"عه:مفى(7-
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الأوقاتأوائلفىبالصلواتالتعجيلفىالترغيببابالصلاةكتاب

عنشعبةعنالمدائنئحفصبنعلئرواهوكذلكالمختصر")1(."مختصر

أبىعن،المكتبعبيدعن،شعبةعن،غندرعنوروىالعيزار)2(.بنالوليد

.(3)بمثلهمج!مجالنبىاصحابمنرجلعنعمرو،

جعفرأبوحدثنا،الحافظمحمدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0692

بنمسلمحدثنا،خزيمةبنالسرئحذثنى،هاك!بنصالحبنمحمد

:قالعمروبنمحمدعن،إبراهيمبنسعدحدثنا،شعبةحدثنا،إبراهيم

الظهريصلىكان:فقالجمججمالنبىصلاةوقتعناللهعبدبنجابرسألنا

وجبت،إذاالمغربويصفى،حئةوالشئمسالعصرويصفى،بالهاجرة

.(4)سلغبالصبحويصفى،أخرقلواوإذاعجلالناسكثرإذا؟العشاءويصلى

435/1من/مسلموأخرجه.إبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارئرواه

شعبه.حديث

العباسأبوحدتنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-2070

وهب،بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمد

.(327)خزيمةابنصحيح(1)

من(3208)فىوسيأتى.بهعلىطريقمن1/188،189والحاكم،1/246الدارقطنىأخرجه(2)

شعبة.طريق

به.غندرطريقمن1/189والحاكم،1/246والدارقطنى،(23120)احمداخرجه(3)

وأحمد،بهإبراهيمبنمسلمعن(397)داودابوواخرجه.(310)الصغرىفىالمصنف(4)

به.شعبةطريقمن(527)والنسائى،(1184)والدارمى،(14969)

.(233/646)ومسلم،(565)البخارى(5)
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الأوقاتأوانلفىبالصلواتالتعجيلفىالترغيببابالصلاةكتاب

قالى:الربيربنعروةعن،و222/11،أخبرهشهابابنأن،أسامةأخبرخ!

رأيت:قالىأبيهعن،يحذثالأنصارئمسعودأبىبنبشيرسمعت

يشتذحينأخرهاوربما،الشمستزولىحينالظهريصفىجم!الفهرسولى

الضفرة،تدخلهاأنقبلبيضاءمرتفعةوالشمسالعصريصقىورأيتهالحز،

ويصتى،الشمسغروبقبل(1)الحليفةذافيأ!الضلاةمنالزجلفينصرف

وربما،الأفقيسود)2(حينالعشاءويصقى،الشتمستسقطحينالمغرب

فأسفرأخرىمغصقىثم،بغلسالضبحوصفى،الناسيجتمعحتىأخرها

.يسفر)3(أنإلىيعدلمثم،ماتحتىبغلسذلكبعدصلاتهكانتثم،بها

هانحط،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0712

بنالقيثحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،البجلئالفضلبنالحسينحدثنا

لمجينالفهرسولىصقىما:قالتعائشةعن،عمرةعن،النضرأبىعن،سعد

بنمعقىرواهوكذلك.(4)لجوعرالفهقبضهحتىالاخرلوقتهاصلاة

.(الفيث)عنالرحمنعبد

كما:الفيثعنسعيدبنقتيبةورواه

بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2072

ببئارمةالعاعداليوموتحرف،جنوئاأكيالنسعةمكةطريقعلىالمدينةعنتبدبلدة:الحيفةذو(1)

.104،051صالجغرافيةالمعالمينظرعلى.

إتسود،.:الأصلفى(2)

به.يعقوببنمحمدعنالحاكمطريقمن(1720)فىتقدم(3)

.1/190والحاكم،(612)المعرفةفىالمصنف(4)

به.محلىطريقمن249/1الدارقطنىأخرجه(5)
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الأوقاتأوائلفىبالصلواتالتعجيلفىالترغيببابالصلاةكتاب

الليث،حدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،شاذانبنمحمدسعيدأبوحدثناهاك!،

عائشةعن،عمربنإسحادتىعن،هلال!أبىبنسعيدعن،يزيدبنخالدعن

عزاللهقبضهحتىمرتينالاخرلوقتهاالصلاة!لمج!ماللهرسول!صلىما:قالت

عائشة.يدركلمعمربنإسحادتى،مرسلوهذا.اوجل

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-0732

حدثنا،منيعبنأحمدحدثنا:قالاصاعدابنوحدثناأسباطبنإبراهيمأخبرنا

قال!:عمرابنعن،نافععن،العمرئعمربناللهعبدعن،الوليدبنيعقوب

.(2)"اللهعفوالاخروالوقت،اللهرضوانالأؤل"الوقت:!سؤاللهرسول!قال!

بنهارونبنمحمدحدثنا،أحمدأبوأخبرنا،سعدأبووأخبرنا-7402

فع،ناعن،اللهعبيدعن،الوليدبنيعقوبحدثنا،منيعبنأحمدحدثنا،حميد

حميد،بنالنايقول!كانهكذا:أحمدبوأقال!.(3)مثلهلمج!النبىعن،عمربناعن

على،أسباطوابنصاعدابنحدثناهماوالضوابالإسناد.هذافىاللهعبيدعن

الفه.عبيد:أو.الفهعبد:فيهقيلإنباطلالإسنادبهذاالحديثهذاأن

ويعقوبالمدنحط)4(.الوليدبنبيعقوبيعرفحديثهذاال!ثيخ:قال

:الترمذىوقال.بهقتيبةطريقمن(174)والترمذى،(42461)أحمدوأخرجه.1/190الحاكم(1)

بمتصل.إسنادهولي!،غريبحسنحديثهذا

به.منغبنأحمدطريقمن(172)والترمذى.بهصاعدابنلاطريقمن1/249الدارقطنىأخرجه(2)

به.اللهعبيدطريقمن(1134)معجمهفىعساكرابنوأخرجه.2606/7عدىلابنالكامل(3)

ينظر.هلالأبو:وتيل،يوسفأبوالمدنىالأزدىهلالأبىبنالفهعبدبنالوليدبنيعقوبهو(4)

=،216/9والتعديلوالجرح،(615)للنسائىوالمتروكينالضعفاء:فىعليهالكلام
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الأوقاتأوائلفىبالصلواتالتعجيلفىالترغيببابالصلاةكتاب

وسائر(2)حنبلبنأحمدوكذبه،امعينبنيحيىضغفه،الحديثمنكر

أخربأسانيدروىوقد.الخذلانمنبالفهنعوذ،الوضعإلىونسبوهالحفاظ

(3)ء،،
ضعي!.

عثمانعمروأبوحدثنا،ظ11/222،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-0752

إبراهيمحدثنا،اسطئالو(4)إبراهيمبنعلئحدثنا،ببغدادالذفاقأحمدابن

مكة،مؤذنمحذورةأبىبنإبراهيمحدثنا،عبدسىأهلمنزكرئاابن

الوقت"أول:كج!الفهرسولقال:قالمحذورةباايعنىجذىعن،بىأحذثنى

.(الفه")عفوالوقتوآخر،اللهرحمةالوقتوأودطالفه،رضوان

عنحذث،إسحاقأبايكنىالفحريرالعجلئهوهذازكريابن/إبراهيم

عدىابنأحمدأبىعنالمالينئسعدأبولناقالهبالبواطيل)6(،الثقات

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

قال.11/397التهذيبوتهذيب،32/372الكمالوتهذيب،3/137حبانلابن=والمجروحين

.وغيرهأحمدكذبه:377/1التقريبفىحجرابن

.7/2604،2605عدىلابنوالكامل،2/681الدورىبروايةمعينابنتاريخ

.548/1،538/2العلل

."ضعات5:دوفى،"ضميفة5:م،سفى

.أحمد،"بن:دفىبمده

من(48)الأعمالفضائلفىشاهينوابنبه.الدتاقأحمدبنعثمانعن1/942الدارقطىأخرجه

به.زكريابنإبراهيمطريقمن1/255الكاملفىعدىوابنبه.الواصطىإبراهيمبنعلىطريق

ولسان،1/31الاعدالوميزان،1/33الجرزىلابنوالمتروكينالضحفاء:فىعليهالكلامينظر

-والبصرىالحجلىزكريابنإبراهيمليئواحدغيرفرقوقد:حجرابنقال.58/1الميزان

وضعفاء،1/511والمجروجن،8/07حبانابنثقاتينظر.المبدصالواسطىزكريابنإبراهيم

.48/1الضحفاءفىوالمغنى،53/1،54العقيلى
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الحرشدةغيرفىالظهرتعجيلبابالصلاةكتاب

الملكعبدبنالعزيزعبدبنإبراهيمهومحذورةأبىبنبراهيموإ.(1)الحافظ

(2)ىلص
.مشهور،محدورةأبىابن

بنوجرير(3)عباسابنعنالأؤلالففظعلىالحديثهذاوروى

.بشىءوليسمرفوعا،()مالكبنوأنس(4)اللهعبد

الباقر:علىبنمحمدجعفرأبىقولفىأصلوله

الفقيه،إسحاقبنابكربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدبوأأخبرناه-7602

جعفرعن،أبىحدثنا،أويسأبىابنحدثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا

الله.عفوالوقتوآخر،الفهرضوانالوقتأؤل:قالأبيهعن،محمدابن

جعفر.عنأويسأبوقالههكذا

.(6)ديكالنبىعن،علىعن،جذهعن،بيهأعن،جعفربنموسىعنوروى

،-

الحرشدةغيرفىالظهرتعجيلىباب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2077

عن،المنهالأبىعن،شعبةحدثنا،عمربنحفصحدثناداود،أبوحدثنا

(1

(2

(3

.1/254الكامل(

،113/2والتعديلوالجرح،1/304الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالمكى.إسماعيلابو(

يخطئ.صدوق:1/39الكريبفىحجرابنوقال.2/138الكمالوتهذيب،6/7حبانابنوثقات

.2/135والتفريقالجمعأوهامموضحفىالخطيباخرجه(

.249/1الدارقطنىاخرجه(

.(651)العللفىالجوزىوابن،2/509الكاملفىعدىابناخرجه(

به.موسىطريقمن(626)المعرفةفىالمصنفاخرجه(
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الحرشدةغيرفىالظهرتعجيلبابالصلاةكتاب

ويصفى،الشمسزالتإذاالطهريصفى!تالقهرسولكان:قالبرررأبى

ونسيت،حيةوالشمسويرجعالمدينةأقصىإلىيذهبأحدناوإنالعصر

شطرإلى:قالثم:قال.الفيلثلثإلىالعشاءبتأخيريبا!رلاوكان،المغرب

الصخبحيصفىوكانبعدها،والحديثقبلهاالنوميكرهوكان:قال.الفيل

إلىالستينمنفيهايقرأوكان،يعرفهكانالذىجليسهأحدناويعرف

منمسلمورواه،عمربنحفصعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)المائة

.(2)شعبةعناخرينوجهين

بوأثناحد،سحاقإبنابكربوأناأخبر،فظلحااللهاعبدبوأناخبرأ-7802

جابرعن،حرببنسماكعن،شعبةعن،يحىحدثنا،مسذدحدثنا،المثنى

يعنى::الشمستدحضحينالظهريصلىجميرالفهرسولكان:قالسمرةابن

(3)ءص
.(4)القطانيحيىعنبشاربنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.تزول

الفضلبنموسىبنومحفدالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0792

عاصم،بنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا،و223/11

عن،إبراهيمعن،جبيربنحكيمعن،سفيانعن،حفصبنالحسينحدثنا

منبالظهرتعجيلاأشدكانإنسانارأيتما:قالتعائشةعنالأسود،

.(398)اوددأبو(1)

.(647/235،236)ومسلم،(541)البخارى(2)

به.شعبةطريقمن(806)داودوأبر،(16021)وأحمدبه.يحىطريقمن(673)ماجهابنأخرجه(3)

.(816/881)مسلم(4)
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الحرشدةفىالظهرتاخيربابالصلاةكتاب

سفيانعنالجماعةرواههكذا.(1)رمعولاأباهااستثنتماجمحو.اللهرسول

.لثورىا

1/437هأخبرظ.براهيمإعنمنصورعنسفيانعنالأزرقإسحاقورواه/-0802

بنالفضلبنمحمدأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبو

دونبنحوهفذكره.الأزرقإسحاقحدثنا،الأذرمئالرحمنعبدأبوجابر

قاله،الجماعةروايةوالصواب.وهموهو.(2)رمعولاأباهااستثنمتما:قوله

.(4)الصوابعلىمرةإسحاقرواهوقد،وغيرهحنبلى)3(ابن

الحرشدةفىالظهرتأخيرباب

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-8102

حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابنسهلأبوأخبرنا

نأ،هريرةأبىعنسعيد،عن،الرهرىحدثنا،سفيانحدثنا،علئ

جهنم،فيحمنالحزشذةفإن،بالصلاةفأبردواالحزاشتد"إذا:قالكيىللهارسول

بنفسينبملهافأذنبعضا.بعضىأكلرب:فقالتوجلعزربهاإلىالنارواشتكت

منتجدونماوأشدالحزمنتجدونماأشدفهو،الصيففىىب!فنوالشتاءفىنفس

.(الزمهرير(()

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

به.سفيانطريقمن(155)والترمذ!،(25038)أحمدأخرجه

به.الأذرمىالرحمنعبدأبىعن73/15،74العللفىالدارقطنىذكره

.303/3العللينظر

المصنف.ذكركماالصوابعلىبهإسحاقعن(25809)أحمدأخرجه

،(1488)والنسائى،(7246)وأحمدبه.المدينىبنعلىطريقمن(4101)عوانةأبوأخرجه

به.سفيانطريقمن(329)خزيمةوابن

-223-



الحرشدةفىالظهرتاخيربابالصلاةكتاب

وأبوإسحاقابىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرناه-8202

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالحسنابنبكر

ائهإلابمثلهفذكره.الرهرئعن،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

فمنالبردينتجدونماوأشذحزها،فمنالحزمنتجدونما)فأشذ:قال

ير(1)
.المدينى)2(اللهعبدبنعلىعنلما"الصحيحفىالبخارئرواه.زمهرررهالم

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلعأبوأخبرنا-8302

ابنعن،حذثهمالفيثأن،وقتيبةموهببنخالدبنيزيدحدثناداود،

لمجرالفهرسولأن،هريرةأبىعن،سلمةوأبىالمسئببنسعيدعن،شهاب

ث!ذةفمانأبالضلاة،:موهبابنقالالضلاة!.عندأبردواالحزاشتذأإذا:قال

.سعيد)4(بنقتيبةعن""الصحيحفىمسلثمرواه.(3)!جهنمفيحمنالحز

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنابوأخبرنا-0842

عن،مسلمةبنالفهعبدحدثنا،القاضىإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

بنسلمةأبىعن،سفيانبنالأسودمولىيزيدبنالفهعبدعن،مالك

نأ،هريرةأبىعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدوعنالرحمنعبد

فيحمنالحزشذةن!فالف!لاة،عنفأبردواالحزكان)إذا:قالجممالفهرسول

بنفسين:عابمكلفىلهافأذنوجل،عزربهاإلىاشتكتالنار"أن:وذكرجهئمكا.

.1/72والئافعى،(606)المعرفةفىالمصنف(1)

.(536)البخارى(2)

.(204)داودأبو(3)

.(516/018)مسلم(4)
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الحرشدةفيالظهرتاخيربابالصلاةكتاب

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)"الضيففىونفسيىالشتماءفىنفسيى

مالكعنالشافعى(ظ223/11رواهوقد.(2)مالكعنعيسىبنمعنعنموسى

.(3)القديمفى

وأبو،العلوىعلىبنمحمددنجعفربنزيدالقاسمبوأأخبرنا-8502

محمدجعفوأبوأخبرنا:قالا4بالكوؤالقاضىجناحبننذيربنجناحمحمد

بنوكيعحدثنا،العبسىاللهعبدبنإبراهيمحدثنا،دحيمبنعلىابن

قال!:قال!سعيدأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعنالجراص!،

أخرجه.(4)"جهنمفيحمنالحرشدةفإنبالطهر"أبردوالمجو:اللهرسول

وأخرجه.()إشارةوبعضهاروايةبعضهاالأعمشعنأوجه/منالبخارى

.لمجج)6(النبىعنعمرابنعننافعحديثمنأيضا

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأصرنا-0862

الحسنأبوأخبرض!،شعبةحدثنا،الطيالسئالوليدبوأحدثنا،داودبوأحدثنا

فأرادلمج!النبىمعكنا:يقولذرأباسمعت:يقول!وهببنزيدسمعت:قال!

وأمرتين"أبرفى".:فقال!يؤذنأنأرادثمأبرفى".دا:فقال!الظهريؤذنأنالمؤذن

1/438

.(061)المعرفةفىوالمصنف،(9955)أحمدطريقهومن،1/16مالك(1)

.(18لأ617/6)مسلم(2)

.(123)المأثورةالسنن(3)

به.الأعمشطريقمن(679)ماجهوابن،(11490،11497)أحمداخرجه(4)

ويحىسفيانروايةإلىإشارة(538)عقبوذكره،الأعمش!طريقمن(538،3259)البخارى(5)

الأعمش.عنعوانةوأبى

.(453)البخارى(6)

-225-

(5131الكيرالن)



الحرشدةفيالظهرتاخيربابالصلاةكتاب

اشتدفإذا،جهنمفيحمنالحزشذةإندا:قالثمالتلولى)1(فىءرأيناحتىثلاثا

البخارىرواه.(2)الحسنأبومهاجرهو:داودأبوقال.((بالصلاةفأبردواالحز

المؤذنفأراد:شعبةعنجماعةقالوكذاالوليد)3(.أبىعن""الصحيحفى

.يؤذنأن

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-0872

إنه:يقولىذرأباسمعأنه،مثلهبإسنادهفذكرهالوليد.أبوحدثنا،الأسفاطئ

"أبرفى")4(.:لمججالنبئلهفقالى،المؤذنفأذنسفرفىلمجح!اللهرسولىمعكان

شعبة:عنغندرقالهوكذلك.وذكره

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2088

حدثنا:قالازيادبنمحمدبنوالحسينطالبأبىبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

الحسن،أبىمهاجرعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،المثنىبنمحمد

صروهل!لارسولىمؤذنأذن:قالىذزأبىعن،يحذثوهببنزيدسمعأنه

شذة"إن:وقالانتظر"."انتظر،:قالأوأبرد((.)أبرد:لمجج!النبئلهفقال،الطهر

رأيناحتى:ذزأبوقالىالضلاة".عنفأبردواالحزاشتذفإذا،جهنمفيحمنالحز

العائدالظلهووالفىءفىء.للتلالظهرحتىالسماءوسطعنوبعدتالشمسمالتحتى:يعنى(1)

.3/72رجبلابنالبارىفتحفيئا.يسمىبعدهكانوماظلايسمىالزوالقبلكانفما...زوالهبعد

.(104)داودأبو(2)

.(5832)الخارى(3)

أبىطريقمن(9051)حبانوابن.الأسفاطىطريقمن(091)والنثورالبعثفىالمصنفأخرجه(4)

به.الوليد
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الحرشدةفىالظهرتاخيربابالصلاةكتاب

ورواه،جعفربنمحمدعنبشاربنمحمدعنالبخارىرواهالتلول!)1(.فىء

.(2)المثنىبنمحمدعنمسلم

الأذانوأن،التأذينبعدكانبالإبرادمرالأأنعلىكالذلالة)3(هذاوفى

الوقت.أؤل!فىكان

جعفر،بناللهعبدأخبرنالفظا،فوركابنبكرأبووحدثنا-2089

عن،سلمةبنحمادحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

بنسئاروحدثنيه:حمادقال!.(4)سمرةابنيعيىجابرعن،حرببنسماك

إذايؤذن،و11/224بلال!كان:أحدهماقال!،برورآلأسلمىأبىعن،سلامة

.()الشمسدحضتإذايؤذنبلالكان:الآخروقال.الشمسدلكت

أبوحدثنا،يونسحدثنا،اللهعبدحدثنا،بكرأبووحدثنا-0902

يحذملابلال!كان:قال!سمرةبنجابرعن،سماكعن،شريكحدثنا،داود

.(6)ائيشالإقامةأخرربماوكان،الأذان

(1

(3

(5

(6

خزيمةوابن،(581)داودوأبو.بهغندرطريقمن(328)خزيمةوابن،(53312)أحمداخرجه

به.شعبةطريقمن(394)

.(616/184)ومسلم،(535)البخارى

.""دلالة:سوفى،""الدلالة:دفى

الألبانىوقال.بهحمادطريقمن(034)داودوأبو،(12"19)أحمدوأخرجه.(680)الطيالسى

صحيح.حسن:(390)داودأبىصحيحفى

.(963)الطيالسى

(1947)والطبرانى،(0574)يعلىأبووأخرجه.(713)ماجهابنطريقهومن،(807)الطيالسى

.(584)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنهبه.شريكطريقمن
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الحرشدةفىبهاالتعجيلفىروىمابابالصلاةكتاب

.(1)الشمسدحضتإذايؤذنبلالكان:قولهمضىوقد

الحرشدةفىبهاالتعجيلفىروىماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2591

زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

محمدأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

أبوحدثنا،خيثمةأبوحدثنا،منصوربنمعفىحدثنا،الجوهرئشاذانابن

حزلمجيهاللهرسولإلىشكونا:قالخئابعن،وهببنسعيدعن،إسحاق

أفى:قلت.نعم:قالالطهر؟فى:إسحاقلأبىقلتيشكنا)2(.فلمالرمضاء

.(4)يونسبنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)معن:قالتعجيلها؟

البرازإسحاقبنالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنأبوأنجرنا-9202

إسحاقبنمحمدبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا،سماعهأصلمنببغداد

حدثنا،يحيىبنخلادحدثنا،مسئأبىابنيحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئ

:قالوهببنسعيدحدثنى:قالإسحاقأبىعن/،إسحاقأبىبنيونس439/1

.(1827)فىتقدم(1)

الابرادإلىتأخيرهاوسألوه،الظهرصلاةفىمنهاأقدامهميصيبوماالشمسحرإليهشكوا:أى(2)

ضدأحدهمامعنيانلهالحرفوهذا،يجبهمولمذلكعنينزعلم:أى،يشكهمفلموقولهقليلا.

شكانىالذىالأمرعننزعت:وأشكيته،الشكايةإلىأحوجتهإذا،الرجلأشكيت:تقول،الآخر

.609/1قتيبةلابنالحديثغريبله.

به.إسحاقأبىطريقمن(52021،06221)وأحمدبه.زهيرطريقمن(497)النسائىأخرجه(3)

.(619/190)مسلم(4)
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وغيرهخبابلخبرناسخبهاالابرادخبرأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

أشكانا،فمامضاءالزجمجواللهرسولإلىشكونا:قالالأرتبنخبابحدثنى

.فصقوا")1(الشمست!از"إذاوقال

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-9352

محمدحدثنا،عبادبنعبادحدثنا:قالاومسذدحنبلبنأحمدحدثنا،داود

كنت:قالاللهعبدبنجابرعن،الأنصارئالحارثبنسعيدعن،عمروابن

أضعها،كفىفىلتبردالحصامنقبضةفاخذع!ج!اللهرسولمعالطهرأصلى

.الحر)2(لشذةعليهاأسجدلجبهتى

وغيرهخبابلخبرناسخبهاالإبرادخبرأنعلىالدليلباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبن(3)ئلعالحسنأبوأخبرلا-9452

معين،بنيحيىزكرياأبوحدثنا،الخرازعلىبنأحمدحدثنا،الصفارعبيد

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الأزرقإسحاقحدثنا

إسحاقحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الفقيهإسحاق

،حازمأبىبنقيسعن،بشربنبيانعن،شريكعن،الأزرقيوسفابن

صلاة!عاللهرسولمعنصفىكناقال:شعبةبنالمغيرةعن

فيحمن(ظ224/11الحزشدةفإنبالفحلاة،"أبردوا:لنافقال،بالهاجرةالطهر

به.خلادطريقمن(969)3/312الأوصطفىالمنذرابنواخرجه.(74)فوائدهفىالفاكهى(1)

به.يون!طريقمن(5402)الأوصطوفى،(3703)والطبرانى،(2134)والبزار

وحسنه.بهعبادبنعبادطريقمن(0801)والنسالى،(07451)أحمدوأخرجه.(399)داودأبو(2)

.(2698)فىوسياتى.(386)داودأبىصحيهحفىالألبانى

.محمد""بن:م،سفىبعده(3)
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وقتهااخربتاخيرهايبلغلاأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

يعنىمحمداسألت:عنهبلغيىفيماالترمذئعيسىأبوقال.(1)"جهنم

عقبيانعنشريكغيررواه:وقالمحفوظافعذهالحديثهذاعنالبخارئ

أبردوالنا:فقيلبالهاجرة،الطهرنصفىكنا:قالالمغيرةعنقيس

بنعمرعنعيسىأبوورواه.جهنمفيحمنالحزشدةفإن،بالضلاة

.البخارى)2(قالكما،بيانعن.أبيهعنمجالدبنإسماعيل

شيبانبنإسحاقبنأحمدأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-9552

يعنىنافعحدثنا،يحمىبنخلأدحدثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا،البغدادى

أبىصوتفسمعمكةقدمالخطاببنعمرأن،مليكةأبىابنعن،الجمحئ

:قال.!مريطاؤه)3(؟تنشقأنيخافأما!صوتهأشذماويحه:فقالمحذورة

ينشقأنتخافأما!صوتكأشذماويحك:فقالبالضلاةيؤذنهفأتاه

إنك:قال.المؤمنينأميريالقدومكصوع!شددتإنما:فقال!؟مريطاؤك

انزلثم،أذنثمثلاثاأومزتينأبردثم،الناسعلىفأبرد،حازةبلدةفى

.(4)كتاثؤبثمركعتينفاركع

وقتهاآخربتأخيرهايبلغلاأنهعلىالذليلباب

نصرأبىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2596

ابنوأخرجه.(5015)حبانابنطريقهومن،(18185)وأحمد،(131)الصغرىفىالمصنف(1)

به.إسحاقطريقمن(680)ماجه

أيدينا.بينالتىالترمذىكتبفىنجدهلم(2)

.298/3عبيديأبىالحديثغريب.العانةإلىالسرةبينماهىالمريطاء:(3)

."إقامتك،:موفى،!إامامك:سفى(4)

به.مليكةأبىابنعن2/141للفاكهىمكةأخبارفىوالاثر
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وقتهاآخربتاخيرهايبلغلاأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

الله،عبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهبوأحدثنا،بمرو(1)الداربردى

اللهعبدبنبكرعن،القطانغالبحدثنى،الرحمنعبدبنخالدأخبرنا

بالظهائرومح!!مل؟اللهرسولخلفصليناإذاكنا:قالمالكبنأنسعنالمزنحما،

بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)رحلااتقاءثيابناعلىسجدنا

هذابغيرغالبعنآخروجهمنمسلمورواه،المباركبنالفهعبدعنمقاتل

.(3)اللفظ

أخبرنا،بإسفرايينالمقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9752

بنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحافبنمحمدبنالحسن

مالكبنأنسعن،العلاءأبى(4)موسىعن،سلمةبنحمادحدثنا،حرب

منمضىمايدرىوما،الشتاءأيامفىالظهريصفىلمججاللهرسولكان:قال

.(بقى)ماأوأكثرالنهار

وقتفىوالصيفالشتاءبينالفرقعلىكالدلالةصحإنهذاوفى

فىأخرهاأنهعلىمحمولالمزك!اللهعبدبنبكرخبروأن،كي!صلاته

حرالتأخيرمعيجدونفكانواوقتها،اخربتأخيرهايبلغلمأنهإلاالحر،

أعلم.والله،والبطحاءالرمال

."الداربجردى9:سفى(1)

به.المباركابنطريقمن(1115)والنسائى،(584)الترمذىأخرجه(2)

.(620)ومسلم،(542)البخارى(3)

.8/169والتعديلالجرحوينظربنإ.9:سفىبعده(4)

به.حمادطريقمن(12388،12634)أحمداخرجه(5)
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440/1

العصرصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

العصرصلاةتعجيلباب/،و11/225

بنمحمدبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2598

وأخبرنا.مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوس

بنمحمدبنجعفرحدثنا،عيسىبنعلئأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو

عن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحسين

فيأتيهمقباءإلىالذاهبيذهبثمالعصرنصفىكنا:قالمالكبنأنس

عنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)مرتفعةوالشمس

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالك

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأنجرنا-9902

أنهمالكبنأنسعن،شهابابنعن،الفيثحدثنا،قتيبةحدثنا،داودأبو

حئة،مرتفعةبيضاءوالشمسالعصريصفىكانجم!الفهرسولأن،أخبره

فىمسلمرواه.(3)ةئحمرتفعةوالشئمسالعوالىإلىالذاهبويذهب

الزمح)4(.بنومحفدسعيدبنقتيبةعن""الصحيح

الرهرئ:عنيونسعنالقيثعنصالحبناللهعبدورواه

به.القعنبىطريقمن(0191)الأوسطفىالمنذرابنوأخرجه.9/امالك(1)

.(162/931)مسلمو،(155)البخارى(2)

.(404)داودأبىعندوالحديث.!د!:فىليست(3)

.(621/192)مسلم(4)
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العصرصلاةتعجيلبابالصلاةكتا!

المصرى(1)نظيفبنالفضلبنمحمداللهعبدأبوأخبرناه-2100

إملاءالمدينئكاملأبوخروفبنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،بمكة

كاتبصالحبناللهعبدحدثنا،الحمراوىزكير)2(بنأحمدحدثنا،بمصر

أنسأخبرنى،شهابابنأخبرنى،يونسعن،سعدبنالليثحدثنى،الليث

حية،مرتفعةوالشمسالعصرصلاةيصلىكانلمجيماللهرلممول!أن،مالكابن

منالعوالى(4)وبعض.(3)مرتفعةوالشمسالعوالىإلىالذاهبفيذهب

وبعد:يونسعنالليثزاد:البخارىقال!.ثلاثةأوميال!أأربعةعلىالمدينة

.()ثلاثةأوأميال!أربعةالعوامحر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2101

أخبرنا،اليمانأبوحدثناالصغا!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

يصلىكان!يه!النبئأن،مالكبنأنسأخبرض!:قال!الزهرىعن،شعي!ب

فيأتيهاالعوالىإلىالذاهبفيذهب،حيةمرتفعةوالشمسالعصرصلاة

رواهأميال!.أربعةعلىالمدينةمنالعوامحر(4)وبعض.مرتفعةوالشمس

المدينةمنالعوالىوبعض:وقال!،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارى

الصفدى:قالالمعمر،المسندالعالمالثيخالفراء،المصرىاللهعبدأبووهو.""لطيف:مفى(1)

نيفوقد،(ص431)سنةتوفىالإسناد.بعلوالدنيافىتفرد:الذهبىوقال.زمانهفىمصرديارمسند

.17/476النبلاءاعلاموسير،4/323بالوفياتالوافى.التسعينعلى

"بكير".:م،س،دفى(2)

به.الليثطريقمن(13331)أحمداخرجه(3)

."بعد":دفى(4)

.(7329)عقبالبخارى(5)
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العصرصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

قوله.منعنهمعمرذكره،الرهرئقولمنوهذا.(1)نحوهأوأميالأربعةعلى

القاضى،منصوربنيحيىابنةابنصالحأبوذلكبصخةأخبرنا-2012

حدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جذىأخبرنا

نأ،مالكبنأنسأخبرك!الزهرئ،عنمعمر،عن،عبدالرزاق

والشئمسالعوالىإلىالذاهبفيذهبالعصريصلىكان!هالفهرسول

وثلاثة.ميلينعلىالمدينةمنوالعوا!ر:الرهرى،ظ225/11قال.مرتفعة

.(2)وأربعة:قالوأحسبه

منصور،بنيحيىجذىحدثنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-0312

منصور/عن،جريرأخبرنا،براهيمإبنإسحاقثناحد،سلمةبنأحمدأخبرنا1/144

.حزها)3(تجدأنتهاحيا:فقال،(حيةبيضاءلشئمس)واخيثمةعندكرناتذا:قال

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4021

حدثنابكير،بنيحيىحدثناالبزار،شريكبنعبيدحدثناالضفار،عبيد

عروةعن،شهابابنعن،زيدبنمةأساعن،حبيببىأبنيزيدعن،الفيث

:قالأنهمسعود،أبىعن،الأنصارئمسعودأبىبنبشيرأخبرخ!:قال

شذةفىأخرهاوربما،الشمسزاغتحينالطهريصفىلمج!الفهرسولرأيت

ىذإلىمنهاينصرفحينالزجليسيرمرتفعةوالشمسوالعصرالحر،

.(055)البخارى(1)

.(12644)أحمدوعنه،(2069)الرزاقعبد(2)

به.جريرطريقمن(064)داودأبوأخرجه(3)
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العصرصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

.(1)الحديثوذكر.الشمسغروبقبلأميالستةالحليفة

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-5012

بنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناالمزخ!،اللهعبدبنأحمدمحمدأبو

إحدىسنةفىالحمصىنافعبنالحكماليمانأبوأخبرنا،الخزاعئعيسى

عن،القرشئحمنئأبىديناربنشعيببشرأبوحدثنى،ومائتينوعشرين

الزبيربنعروةسمعت:قالالزهرىشهاببناللهعبدبنمسلمبنمحمد

لزماناذلكفىالصلاةيؤخرعمروكان،مارتهإفىالعزيزعبدبنعمريحدث

فدخل،الكوفةأميروهوالعصرصلاةشعبةبنالمغيرةأخر:عروةلهفقال

أمهأبوالحسنبنزيدجذوهو-الأنصارىعمروبنعقبةمسعودأبوعليه

نزللقد،علمتلقدواللهأما؟مغيرةياهذاما:فقال-بدراشهدممنوكان

ثم،لمج!النبىفصفىصقىثم،لمجفالنبئفصلىفصلىالسلامعليهجبريل

حينعمرففزع.أمرتهكذا:قالثم،صلواتخصسلمجفالنبئفصلىصلى

لهوجبريلإن!؟عروةيابهتحذثمااعلم:وقالبذلكالزبيربنعروةحذثه

عنيحدثمسعودأبىبنبشيركانكذلك:عروةقال؟الضلاةوقتلهمأقام

(2)ء

،(1987)الآحادفىعاصمابىوابن.بهبكيربنيحىطريقمن(716)17/259الطبرانىاخرجه(1)

به.الليثطريقمن(8694)الأوسطفىوالطبرانى،1/154المعانىشرحفىوالطحاوى

طريقمن(1731)الاميينومسندبه.اليمانأبىعن1/135الصغيرالتاريخفىالبخارىاخرجه(2)
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العصرصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

يصلىكانجمحواللهرسولأن،عائثةحذثتنىولقد:عروةقال-6012

بنعمريزلفلم.الشمستظهرأنقبلحجرتهافىوالشئمسالعصرصلاة

.الدنيا)1(فارقحتىبعلامبماالضلاةوقتيتعلماليومذلكمنالعزيزعبد

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-0712

قعنب،بنمسلمةبناللهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلأخبرنا

القحلاةأخرالعزيزعبدبنعمرأن،شهابابنعن،مالك،و226/11حدثنا

الصلاةأخرشعبةبنالمغيرةأنفأخبرهالربير،بنعروةعليهفدخل،يوما

!؟مغيرةياهذاما:فقالالأنصارىمسعودأبوعليهفدخل،بالكوفةوهويوما

!؟و!الفهرسولفصفىفصفىنزلال!لامعليهجبريلأنعلمتقدألي!

.(2)بنحوهالحديثفذكر

عم!القهرسولأنلمجحمالنبىزوجعائثةحذثتنىولقد:عروةقال-8012

فىالبخارىرواه.(3)رهظتأنقبلحجرتهافىوالشصسالعصريصتىكان

عنيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىوعناليمانأبىعن""الصحيح

.(4)مالك

الفىءيظهرلمحجرتهافىوالشمس:الرهرئعن/والليثيونسوقال

به.اليمانأبىطريقمن(3094)الاميينفىالطبرانىأخرجه(1)

.(1720)فىوتقدم.(510)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1720)فىوتقدم.(615)المعرفةفىالمصنف(3)

.(0172)عقبوتقدم.(061/167)ومسلم،(152،0704)البخارى(4)
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العصرصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

لمحجرمح!فىطالعةوالشئمس:الزهرىعنعيينةابنوقال!.احجرتهامن

لموالشصس:عائشةعنأبيهعنعروةبنهشاموقال!.(2)دعبالفىءيظهر

دعرمن:هشامعنأسامةأبووقال!:البخارئقال!.3حجرتهامنتخرج

(4)
حجرتها.

حدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-5921

عن،أبيهعن،هشامعن،أسامةأبوحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،ناجيةابن

.(حجرمح!)قعرفىوالشمسالعصريصفىع!حمالفهرسول!كان:قالتعائشة

بنيحيىجذىحدثناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-2115

أبوحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنامنصور،

قعرفىبيضاءوالشمسوقال!:.فذكره،عروةبنهشامحدثنا،معاوية

روىماأبينمنوهذا:مالكحديثعقيبالشافعئقال!.(6)طالعةحجرع!

المدينة،منمنخفضموضمعفىع!يمالنبىأزواجحجرلأن،الوقتأول!فى

والنساثى،(591)والترمذى،(455)والبخارى.بهيونسطريقمن(161/169)مسلمأخرجه(1)

به.الليثطريقمن(504)

خزيمةوابن،(683)ماجهوابن،(161)ومسلم،(546)والبخارى،(95024)أحمدأخرجه(2)

به.عييةابنطريقمن(332)

وغيرهما(161/170)ومسلم،(25685)وأحمد.اللفظبهذا(544،0331)البخارىأخرجه(3)

به.هشامطريقمنبنحوه

.(544)حديثقبلالبخارى(4)

."الرحمن"عبدبدل"الرحمنعبد"أبو:وفيه.2/255التعليقتغيقفىكما-الاسماعيى(5)

.م،س:فىليست(6)
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العصرصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

وقتأؤلفىمنهاالشمسترتفعأنمنلهاأقربوذلك،بالواسعةوليست

.العصر)1(

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1121

وهب،ابنحدثنا،(2)ال!رحئسؤادبنعمروحدثنا،سفيانبنالحسن

(3)و
سعدبنموسىان،حبيبابىبنيزيدعن،الحارثبنعمرواخبرخ!

لناصفى:قالأنهمالكبنأنسعن،القهعبيدبنحفصعنحذثهالأنصارممئى

يا:فقالسلمةبنىمنرجلأتاهانصرففلماالعصر،لمجرالفهرسول

"نعم((.:قالتحضرها.أننحبونحن،لناجزوراننحرأننريدإنااللهرسول

طبخثمقطعتثمفنحرت،تنحرلمالجزورفوجدنا،معهوانطلقنافانطلق

عمروعن""الصحيحفىمسلمرواهالشتمس)4(.تغيبأنقبلأكلناثم،منها

.(سواد)ابن

بنإسحاقالفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2112

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:السوسئيوسفبنمحمد

)ح(الأوزاعئحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،عوفبنمحمد،ظ226/11حدثنا

،العباسأبوحدثنا:قالاالسوسئاللهعبدوأبوالحافظالقهعبدأبووأخبرنا

.462/1المعرفةفىالمصنفذكره(1)

.22/57الكمالتهذيبوينظرالسرخسى".":دوفى،"الثرجى":سفى(2)

.68/29الكمالتهذيبوينظر"سجد".:مفى(3)

به.وهبابنطريقمن1/255والدارقطنى،(1516)حبانابنأخرجه(4)

.(197/624)مسلم(5)
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العصرصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

الأوزاعى،حدثنىبكر،بنبشرحدثنا،التنوخئعثمانبنسعيدحدثنا

معنصلىكنا:قالخديجبنرافعحدثنىالنجاشى،أبوحدثنى

تطبخ،ثمقسمعشرفتقسمالجزورننحرثم،العصرصلاة!جاللهرسول

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)الشمستغيبأنقبلنضيجالحمافنأكل

الرازىمهرانبنمحمدعنمسلمورواه،الأوزاعىعنيوسفبنمحمد

.الأوزاعى)2(عنمسلمبنالوليدعن

51روماخطاعلىتدذخديجبنرافععنالصحيحةالروايةوهذه

443/1بنرافعابنعنالكلابى)3(،نفيعأونافعبنالحميدعبدأو/الواحدعبد

مختلفوهوالعصر)4(.بتأخيرمرهميأكان!ج!اللهرسولأنأبيهعنخديج

الله.عبد:فيهفقيلرافعابناسمفىعليهواختلف،أبيهواسماسمهفى

خطئهعلىواحتج.عليهيتابعلا:(البخارى)قال.الرحمنعبد:وقيل

أخبرنافيماالدارقطنئالحسنأبووقال.رافععنالنجاشىأبىبحديث

عنوالصحيحالإسناد،ضعيفحديثهذا:(6)هنعالحارثابنبكرأبو

هذا.ضدوغيرهرافع

(3

(5

(6

به.المغيرةأبىعن(17275)أحمدوأخرجه.(318)الصغرىفىالمصنف(

.(198/625)ومسلم،(2485)البخارى(

حبانلابنوالمجروحين،6/24والتعديلوالجرح،6/61الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر(

.2/582الضعفاءفىوالمغنى،2/157الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،2/154

به.الواحدعبدطريقمن5/89،6/61،62تاريخهفىالبخارىأخرجه(

.89/5البهيرالتاريخ(

.1/251الدارقطنى(
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بنعلئالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-1321

بناللهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،سختويهبنمحمد

بنمحمدبنجعفرحدثنا،(1)الحسنأبووحذثنا:قال.مالكعن،مسلمة

بنإسحاقعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحسين

يخرجثمالعصرنصلىكنا:قالمالكبنأنسعن،طلحةأبىبناللهعبد

حديثلفظالعصر)3(.(2)يصفونفيجدهمعوفبنعمروبنىإلىالانسان

فىالبخارىرواه.الإنسانفيخرج:القعنبىحديثوفى،يحيىبنيحى

.(4)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىمسلمةبنالفهعبدعن""الصحيح

ببغداد،الحرفئالفه(عبيد)بنالرحمنعبدالقاسمأبووأخبرنا-4112

حدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحذثنى،الشافعئالفهعبدبنمحمدحدثنا

مالكبنأنسأن،الرحمنعبدبنعثمانعن،فليححدثنا،النعمانبنسريج

نعضها)6(ثمالجزورتنحرمابقدرالعصريصفىكانلمججالفهرسولأن،أخبره

قبلفيرجعالحارثبنحارثةبنىإلىيذهبأنوقدر،الشئمسلغروب

الشئمس)7(.غروب

.2/225فىتقدمماوينظر.")الحسين:مفى(1)

.يصلوا!)أن:مفى(2)

.1/190المعانىشرحفىوالطحاوى،(0792)الرزاقعبدطريقهومن،1/81مالك(3)

.(621/194)ومسلم،(548)البخارى(4)

.58/1فىتقدمماوينظرإعبد،.:م،سفى(5)

.3/256النهايةينظراعفاءها.ونفصلنقطعهاأىنعضها:(6)

به.صريجعن(43)جزئهفىحنبلأخرجه(7)
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العصرتاخيرحراهيةباب

البخارى،سهلبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1521

مزاحمأبىبنمنصورحدثنا،الحافظحبيببنمحمدبنصالححدثنا

بكرأبوأخبرنا(و227/11،المباركبنالفهعبدحدثنا:قالا(1)جميلبنوأحمد

بنعمرمعصلينا:يقولأمامةأباسمعت:قالحنيفبنسهلبنعثمانابن

فوجدناه:قالمالكبنأنسعلىدخلناحتىخرجناثم،الظهرالعزيزعبد

العصر،:قال؟صليتالتىالصلاةهذهما،عميا:فقلتالمحصر،!!

الصحيح""فىالبخارىرواه.(2)هعمنصفىكناالتىلمجراللهرسولصلاةوهذه

.(3)مزاحمأبىبنمنصورعنمسلمورواه،اللهعبدعنمقاتلبنمحمدعن

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2116

الربيع،أبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمدبنالحسن

حدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوحدثنا)ح(جعفربنإسماعيلحدثنا

،الصباحبنمحمدحدثنا،المرثدئبشربنمحمدحدثناحمشاذ،بنعلئ

444/1علىدخلأنه،الرحمنعبدبنالعلاءحدثناجعفر،بنإسماعيل/حدثنا

بجنبوداره:قال-الظهرمنانصرفحينبالبصرةدارهفىمالكبنأتس

انصرفناإنما:قلناالعصر؟أصليتم:قالعليهدخلنافلما:قال-المسجد

انصرفنافلمافصفينا،فقمنا:قالالعصر.فصلوا:قالالظهر.منالساعة

.4/76بغدادتاريخوينظرالمروزى.جميلبنأحمدوهو.""حنبل:م،س،دفى(1)

به.المباركابنطريقمن(508)النسائىأخرجه(2)

.(623)ومسلم،(549)البخارى(3)
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يرقبيجلس،(االمنافقصلاة")اتلك:يقولءلمجيوالفهرسولسمعت:قال

إلاوجلعزاللهيذكرلاأربغا،فنقرهاقامالشيطانقرنىبينكانتإذاحتىالشمس

وص(2)
بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهالزبيع.أبىحديثلفظ."-

.(3)وغيرهالصباص!

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-7112

دخلنا:قالأنهالرحمنعبدبنالعلاءعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،داود

ذكرناصلاتهمنفرغفلقا،العصريصفىفقام،الطهربعدمالكبنأنسعلى

صلاة"تلك:يقولءجيواللهرسولسسمعت:فقالذكرهاأوالضلاةتعجيل

إذاحتىأحدهميجلس،المنافقينصلاةتلك،المنافقينصلاةتلك،المنافقين

لاأربعا،فنقرقام،شيطافيقزنعلىأو،شئطافيقرنىبينفكانتالشمساصفرت

.(4)((أليلقإلافيهاوجلعزالفهيذكر

ببغداد،الذقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-8112

بنإبراهيمحدثنا،(البراز)أتوببن(ظ227/11إبراهيمبناللهعبدحدثنا

علىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرظ.مسلمحدثنا،البصرىاللهعبد

."المنافقينصلاة"تلك:دوفى،االمنافقينصلاةتلك،المنافقينصلاةإتلك:سفى(ا-1)

به.إسماعيلطريقمن(333)خزيمةوابن،(1497)الكبرىفىالشانىأخرجه(2)

.(195/622)مسلم(3)

.1/220ومالك،(413)داودأبو(4)

.16/252النبلاءأعلامسيروينظر.د:فىمنقوطةوغير،،البزار!:م،سفى(5)
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يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

يحيىحدثنا،اللهعبدأبىبنهشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،القاضى

فىغزوةفىبريدةمعكنا:قالالمليحأبىعن،قلابةأبىعن،كثيرأبىابن

صلاةترك"من:!ال!والنبئ!ان،العصربصلاةبكروا:فقالغيمذىيوم

.(2)إبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"عملهحبطالعصر

ومتنه:إسنادهفىالأوزاعئوخالفه

بن(3)الحسيناللهعبدوأبوبنيسابورالروذبارىعلىأبوأخبرنا-1921

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمد(3)الحسينوأبوالغزالبرهانبنعمر

حدتناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا:قالواببغدادوغيرهما)4(القطان

عن،السبيعىإسحاقأبىبنيونسبنعيسىحدثنا،عرفةبنالحسن

عنالمهاجر،أبىعن،قلابةأبىعنكثير،أبىبنيحيىعن،الأوزاعى

:فقال:قال،غزواتهبعضفىلمججاللهرسولكان:قالالأسلمىبريدة

.()"عملهحبطالعصرعلاةتركمنفإنه،الغيماليومفىبالصلاة"بكروا

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0212

وأخبرنا.مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيل

به.هثامطريقمن(336)خزيمةوابن،(473)والنسائى،(22957)أحمداخرجه(1)

.(535)البخارى(2)

."الحسن":م،سفى(3)

."غيرهم":م،سفى(4)

به.الأوزاعىطريقمن(694)ماجهوابن،(23055)احمداخرجه(5)
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بنمحمدبنجعفرحدثناعمر،بنمحمدنصبرأبوأخبرنا،اللهعبدأبو

ابنعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحسين

أهله)اوتركأنماالعصرصلاةتفوته"الذى:قاللمجتالفهرسولأنعمر،

مالك،عنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)"(وماد\

.(3)ىحيبنيحيىعنمسلمورواه

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكبرأبووأخبرنا-2121

الرهرئ،/عن،سفيانحدثنا،منيببنالرحيمعبدحدثنا،الطوسئأحمد445/1

وتر"كأنما:العصرصلاةتفوتهالذىفىجمتالنبئبهيبلغأبيهعن،سالمعن

.(4)"ومالهأهله

بنأحمدالحسنأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2122

علئسمعت:يقولالذارمئسعيدبنعثمانسمعت:قالعبدوسبنمحمد

عن،أبيهعن،سالمعن،الرهرىعن،سفيانحديثفىيقولالمدينىابن

."وولدهماله):م،سفى(ا-1)

الصحيحهووالنصبورفعهما،اللاينبنصبروى:النووىقال.!ومالهأهلهوتر9ر!عوتوله

منهانتزعومعناه،فاعلهيسملممافعلىرفعومن،نانمفعولأنهعلىالجمهررعليهالذىالمشهور

.125/5،126النووىدرحمسلمصحيهح.ومالهأهله

(414)داودأبووأخرجه،(365)البهرىفىوالنسانى،(5313)أحمدطريقهومن.1/11مالك(2)

به.القعنبىعن

.(626/200)ومسلم،(552)البخارى(3)

،(685)ماجهوابن،(511)والنسالى،(4545)أحمدوأخرجه.(2845)العبفىالمصنف(4)

به.سفيانطريقمن(335)خزيمةوابن
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!ان:!انولت:ىلئ!الوممالى".أهلهوترفكمائماالعصرفماق!"من:لمجوالنبى

منهسمعته:فقال.!جالنبئسمعمعاويةبننوفلعنيسندهذئبأبىابن

فىمسلمرواه.أبيهعنسالمعنههنا:أنككماوحفظتهقلبىووعاه

بنعمروحديثمنوأخرجه،سفيانعنالناقدعمروعن"الصحيح"

بنوإبراهيممعمررواهوكذلك،(1)كذلكالزهرىشهابابنعنالحارث

.الزهرئ)2(عن(و228/11سعد

بىأبنازكريابووأالفقيهطاهربووأالحافظلفهاعبدبوأوأخبرنا-2312

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاق

فديكأبىابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

بنالرحمنعبدبنبكرأبىعن،شهابابنعن،ذئبأبىابنحذثنى

"من:لمجواللهرسولقال:قالالديلىمعاويةبننوفلعن،هشامبنالحارث

أتدرىبكرأبايا:فقلتشهابابنقالومالى".أهلهوترفكمائماالروة!ق.امف

الخطاببنعمربناللهعبدأنبلغنىإنه:شهابابنقالهى؟صلاةأية

ورواه.(3)"ومالهأهلهوترفكأنماالعصرصلاةفاتته"من:ع!يماللهرسولقال:قال

فذكرت:الزهرئقال:آخرهفىوقالذئبأبىابنعنالطيالسئداودأبو

.(626/020،201)مسلم(1)

به.إبراهيمطريقمن(6324)وفى،بهمعمرطريقمن(6320)أحمدأخرجه(2)

طريقمن(23642)وأحمدبه.الحكمعبدابنطريقمن7/507التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(3)

به.ذئبأبىابن
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صلاةترك"من:قاللمجتالطهرسولأن،أبىحذثنى:فقاللسالمذلك

بنبكرأبىعن،شهابابنعن،كيسانبنصمادحروى.وقدالعصر")1(

عنالأسود،بنمطيعبنالرحمنعبدعن،الحارثبنالرحمنعبد

فىجمجوالفهرسولعنيعنى-هريرةأبىحديثمثلمعاويةبننوفل

أهلهوترفكأنمافاتتهمنصلاةالفملاةاومن:فيهيزيدبكرأباأنإلا-الفتن

جميعا،عنهمامحفوظوالحديث"الصحيحين")2(فىمخرجوهو."وماله

إفا-عمربنالفهوعبد،معاويةبننوفل:معاعنهمامالكبنعراكرواه

.سماعا)3(أوبلاغا

أخبرنا:قالاقتادةابننصروأبوالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-4212

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،نجيدابنعمروبوأ

موسىأبىإلىكتبالخطاببنعمرأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

ثلاثةالراكبيسيرماقدرنقئةبيضاءوالشمسالعصرصلأن،الأشعرئ

الفيلشطرفإلىأخرتفإن،الفيلثلثوبينبينكماالعتمةصلوأن،فراسخ

.(4)الغافلينمنيمنولا

عمرأن،عمربنالفهعبدمولىنافععن،مالكوحذثنا:قال-2125

.(1912)الطيالسى(1)

.(2886/11)ومسلم،(0236)البخارى(2)

عراكطريقمن(477،478)والنسائى،(7483)المسنداطراففىكما-أحمدأخرجه(3)

.7/1مالك(4)
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وأحفظهامن،الصلاةعندىأمركمأهئمإن:عمالهإلىكتبالخطابابن

صلواأن،كتب.ثمأضيعسواهالمافهوضيعهاومن،دينهحفظعليهاحافظ

والشمسوالعصر،مثله(1)أحدكمظليكونأنلىإذراعاالفىءكانإذاالظهر

غربتإذا،والمغربثلاثةأوفرسخينالراكبيسيرماقدرنقيةبيضاء

عينه،نامتفلانامفمن،الليلثلثإلىالشئفقغابإذاوالعشاء،الشمس

446/1باديةوالنجوموالصبح،عينهنامتفلانامفمن،/عينهنامتفلانامفمن

.(2)عينهنامتفلانامفمن،مشتبكة

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2126

محمدحدثنا،يعقوببنيوسفأخبرنا،إسحاقبنمحمدبن(ظ228/11

تميمةحدثتنى:قاللاحقبنزيادعنسعيد،بنيحيىحدثنا،بكرأبىابن

مأيافقلنا:الكوفةأهلمننسوةفىعائشةأتتأنها،سلمةبنت

فلمافجلسنا،اجلسن.:قالت؟الصلواتمواقيتعننسألك،المؤمنين

قائمةوهىبنافصلتقامتالنهارنصفتدعونهاالتىالساعةكانت

بلادنافىهذهندعوإنا،المؤمنينأميالها:قلتانصرفتفلماوسطنا،

كانتفلماجلسنا،ثم!ؤ.محمدالصلاتناهذه:قالتالئهار.نصف

مأيالها:فقلناالعصر،بناصلتالصلاتينبينتدعونهاالتىالساعة

لاصلاتناهذه:قالتالضلاتين.بينبلادنافىهذهندعوإنا،المؤمنين

كانفلوجلسنا،ثم:قالتالصفراء.نصفىلامحمدالإنا!ر،محمد

شىء"."كل:م،س،دفى(1)

.6/1،7مالك(2)
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نأعرفتقدولكن،تجبأنقبلالمغربصلتقدأنهالظنناعائشةغير

فىبالقراءةوجهرت،وجبتحينالوقتعندإلاتصلىلاعائشة

لهنتأذك!لا:فقالت،الشامأهلمننسوةعليهافاستأذن،المغرب

.(1)الحماماتصواحب

المغربصلاةتعجيلباب

بنحاجبحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-2127

عن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبنالفهعبدحدثنا،الطوسئأحمد

بنعبادبنحكيمعن،ربيعةأبىبنعياشبنالحارثبنالرحمنعبد

لمجيه!:الفهرسولقال:قالعباسابنعن،مطعمبنجبيربننافععن،حنيف

فىصلاةكل،الحديثفذكر."مرتينالبيتعندالشلامعليهجبريل"أمنى

أفطرحينالمغرببى"وصلى:ج!حااليومينفىالمغربفىوقال،وقتين

.الفمائم")2(

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2128

بن(3)ىكمحدثنا،المقرئحامدأبىبنحامدحدثنا،الحافظيعقوب

يحيىحدثنا،الزاهدسعدأبووحذثنا)ح(عبيدأبىبنيزيدحدثنا،إبراهيم

القاضى،منصوربنيحيىابنةابنصالحأبووأخبرظ.القاضىمنصورابن

نعيم.أبوايضاعنهروى،صدوقوزياد،السننفىوتميمةلزيادروايةلا:438/1الذهبىقال(1)

عباد.بنحكيمبنحكيمعن:وفيه،بهوكغعن(3322)أحمدأخرجه(2)

)بكر،.:دفى(3)
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حدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جذىحدثنا

نأ،الأكوعبنسلمةعنعبيد،أبىبنيزيدعن،إسماعيلابنيعنىحاتم

.(1)بالحجابوتوارتالشمسغربتإذاالمغربيصلىكانلمج!اللهرسول

بنمكىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه،صالحأبىحديثلفظ

.(3)قتيبةعنمسلمورواه،(2)إبراهيم

بنمحمدبنإسحاقالل!عبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2129

447/1بنمحمدحدثنا/،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالسوسئيوسف

أبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(الأوزاعئحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،عوف

إسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصوربنيحيىجدىحدثنى،طاهر

حدثناالدمشقئ،إسحاقبنشعيبأخبرناوأ229/11،إبراهيمابن

نصلىكنا:قالخديجبنرافعحذثنى،النجاشىأبوحدثنى،الأوزاعئ

لفظ.(4)نبلهمواضعيرىوهوأحدنافينصرفالمغرب!عاللهرسولمع

البخارثوأخرجه،إبواهيمبنإسحاقعنمسلمرواه،ح-أصاأبىحديث

.(الأوزاعى)عنمسلمبنالوليدحديثمن

به.قتيبةعن(164)الترمذىأخرجه(1)

.(1747)فىوتقدم،(561)البخارى(2)

.(636/162)مسلم(3)

.2/41ىالبا!فتحينظرالفوء.لبتهاءبها؟رمىإذاسهامهإليهاتصلالتىالمواضعيرى:أى(4)

.4بالمغيرةأبىعن(17275)وأحمد.بهعوفبنمحمدعن(6601)عوانةأبواخرجهوالحديث

الأوزاعى.طريقمن(1748)فىتخويجهوتقدم

.(955)والبخارى،(637/712)مسلم(5)
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محمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2130

أخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنابخسروجرد،الخسروجردئالحسينابن

كنا:قالمالكبنأنسعن،ثابتحدثناحفاد،حدثنا،إسماعيلبنموسى

سهمه.(1)موضعأحدنافيرى،نرمىثم،جمجمالفهرسولمعالمغربنصلى

الإسناد.بهذاغريب

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-3112

السرئ،بنئشرحدثنا،معينبنيحىحدثناالحلواش!،يحىبنأحمد

:قال(3)سميرةأبىبناللهعبدبنالوليدعن،إسحاق(2)نبزكرياحدثنا

:قالالطائفلأهلمحاصروهولمجفهالنبىشاهدكانأنه،طريفأبوحذثنى

.(4)نبلهمواقعأبصربنبلهرمىإنساناانلوحتىالبصرصلاةبنايصفىفكان

وغيرهيحيىعنمحفوظوالحديث،ألفاظهبعضفىالحلواك!جعفرأبوشذ

صلاةسميتوإنما،المغربصلاةبهاأرادالبصروصلاة.الئفظبهذابشرعن

.()الفيلظلمةقبلتؤذىلالهاالبصر

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناوقد-2312

.أ"مواقع:م،سفى(1)

.9/356الكمالتهذيبوينظر"أبىا.:دفىبعده(2)

.2/434المنفعةتعجيلوينظر.!"شميلة:أحمدوعند.!"سمرة:الاثارمعانىوشرح،م،سفى(3)

وأحمد.بهلرطريقمن1/178المعانىشرحفىوالطحاوى،9/46تاريخهفىالبخارىأخرجه(4)

به.إسحاقبنزكرياطريقمن(15437)

.1/74الجوزىلابنالحديثغريبحيننذ.الأشخاصيثتالبصرلأن؟الفجرصلاة:وقيل(5)
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بنالوليدعن،إسحاقبنزكرياحدثنا،الهلا!لىعقيلبنعبيدحدثنا،لكديمئا

(1)ريو
حصن!اللهرسولمعحاصرنا:قالالهذ!لىطريفأبىعن،سميرهبى

.(2)نبلهمواقعيرىوأحدناالمغربصلاةبنايصلىفكان،الطائف

محمدالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2133

نصربن(4)الحسينبناحمدحدثنامنصور،بنالحسينبن(3الحسنبن13)

أبىبنزكريابنيحيىحدثنا،المدييئاللهعبدبنعلئحدثنىالحذاء،

:قالالوادعىعطيةأبىعن،عميربنعمارةعن،الأعمشأخبرك!،زائدة

منرجلان:مسروقلهافقالالمؤمنينأئمعائشةعلىمسروقمعدخلت

ويعخلالمغربيعجلأحدهما،الخيرعنيألولاكلاهما!فهالنبىأصحاب

يعخلالذىأيهما:قالتالإفطار.ويؤخرالمغربيؤخروالآخر،الافطار

يصنعكانهكذا:قالتمسعود.ابن:قالالإفطار؟ويعجلالمغرب

بنيحيىعنكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.()جم!عيهاللهرسول

.6ركريا

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-2134

."سمرة":م،سفى(1)

به.عقيلبنعبيدطريقمن373/2الصحابةمعجمفىقاحابنأخرجه(2)

.16/66النبلاءأعلامسيروينظر.م:فىلي!(3-3)

.4/97بغدادتاريخوينظر.""الحسن:دفى(4)

طريقمن(2160)والشسائى،(702)مذىوالتر،(2354)داودوأبو،(24212)أحمدأخرجه(5)

-.بهالأعمش

.(1099/50)مسلم(6)

-251-



المغربصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

بريد،عن،مةأساأبوحدثنا،الحارثئ(ظ229/11الحميدعبدبنأحمدحدثنا

الآن:أقولىوأناجعفى)1فىفمررتالجبانمنأقبلت:قالىبردةأبى/عن448/1

أصفيتم؟:فقلتمسجدهمعندغفلةبنبسويدفمررت،الشمسوجبت

الخطاببنعمركانكذلك:قالى.عخلتمقدإلاأراكمما:فقلت.نعم:فقالى

يصفيها.

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2135

يونسأخبرنى،وهبابنحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،العباسأبوحدثنا

بنحميدأخبرنى:قالشهابابنعن،أنسبنومالكالحارثبنوعمرو

يصليانكاناعفانبنوعثمانالخطاببنعمرأن،عوفبنالرحمنعبد

بعديفطرانثميفطرا،أنقبلالأسودالقيلإلىينظرانحينالمغربصلاة

.الضلاة)2(

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-3612

،إسحاقأبىعن،الأحوصأبوحدثنا،الوليدأبوأخبرنا،الأسفاطئحدثنا

وقالى:،الشمستغربحينالمغربيصعفىالفهعبدكان:قالىالأسودعن

.(3)الصلاةهذهوقتغيرهإلهلاوائذىهذا

المحيهطالقاموس.باليمنحىأبوالعشيرةيمعدبنجعفىولدوهى،تجيلة،ككرسى:جعفى(1)

مذحج.منوهو:وقال،1/231اللباب،(فع!)127/3

.5/154يمعدوابنالس(،شفاء-731)مسندهفىالافعىطريقهومن،289/1مالك(2)

به.الأحوصأبىعن(3339)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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الصلاةكتاب

المغربتأخيركراهيةباب

المغربتأخيركراهيةباب

الحرفىاللهعبدبناللهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبوحدثنا-2137

للهاعبدحدثنا،النجادسلمانبنأحمدحدثنا،المنصورمعجافىإملاءببغداد

لفه:اعبدقال!،معروفبنايعنىهارونثنىحد،بىأحدثنى،حنبلبنأحمدابن

الأسودابناللهعبدحدثنى،وهبابنأخبرنا:قال!هارونمنأناوسمعته

:!لقاجمبهالهللهارسول!أن،يزيدبنئبا!لاعن،ثهحدخصيقةبنيزيدأن،القرشى

."إا(النجومطلوعقبلالمغربصفواماالفطرةعلىأفتىتزال"لا

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2138

عئادحدثنا،الفراءموسىبنإبراهيمحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا

عن،الحسنعن،قتادةعنمعمر،عن،إبراهيمبنعمرعن،العؤامابن

تزال"لا:قال!!النبىعن،المطلبعبدبنالعباسعن،قيسبنالأحنف

.(2إ"ا!نجومتشتبكحتىالمغربيؤخروالمما،الفطرةعلىأمتى

منذلكوروى،الأنصارى)3(أيوبأبىحديثمنمضىفيمارويناوقد

.(!مالكبنوأنس،(4إطالبأبىبنعلىحديث

.14/14تاريخهفىالخطيبطريقهومن،(15717)أحمد(1)

به،موسىبنإبراهيمطريقمن(042)خزيمةوابن،(689)ماجهوابن،(4612)الدارمىأخرجه(2)

منكر.حديثهذا:حنبلبنأحمدقال:1/440الذهبىوقالمعمر.ذكرماجهابنعنوليس

.(1751)فىتقدم(3)

.497/4التمهيدفىالبرعبدابنذكره(4)

.968/3عدىابنأخرجه(5)
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العشاءبتعجيلقالمنبابالصلاةكتاب

بنأحمدبنعلئأخبرنابماالمغربأخرمنبعض9312-واحتبئ

حدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدان

(1)نباعن،الحضرمئنعيمبنخيرحذثنى،الفيثحدثنابكير،بنيحيى

:قالالغفارئبصرةأبىعنالجيشاخ!،تميمأبىعن،ال!بائىهبيرة

عرضتالصلاةهذه"إن:فقالدالمخمص)2(الحصرر!عاللهرسولبناصلى

ولا،مرتينأجرهأوتى)3(عليهاحافظفمنفضئعوها،قبلكمكانمنعلى(و11/230

الشتاهدعنالليثسألت:بكيرابنقالالشاهد")4(.يطلعحتىبعدهاصلاة

يجوزولا.(الفيث)عنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.النجمهو:فقال

التطوعنفئبهذاالمقصودوإنمابهذا،المشهورةالضحيحةالأحاديثترك

.المغربوقتبيانلابعدها

العشاءبتعجيلىقالمنباب

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0412

عن،بشرأبىعن،عوانةأبوحدثنا،مسذدحدثنا،المثنىأبوأخبرنا،اعقيها

الناسأعلمأنا:قالبشيربنالنعمانعن،سالمبنحبيبعن،ثابتبنبشير

!أبى،.:م،سىف*(1)

.4/444البلدانمعجمينظرمكة.إلىعيرجبلفىطريق:المخمص(2)

.أ)أوفى:مفى(3)

به.الليثطريقمن(4431)فىسيأتىماوينظربه.خيرطريقمن(27228)أحمدأخرجه(4)

.(830/292)مسلم(5)
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العشاءبتعجيلقالمنبابالصلاةكتاب

449/1القمرلسقوطيصليها/!يه!اللهرسول!كانالعشاء،صلاةالضلاةبوقت

مضىقدالعمومعلىبالصلواتالتعجيلفىروىماوسائر.(2)(1)لثالثة

.(3)ذكره

جعفرأبوأخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلىوأخبرنا-1412

روححدثنا،المنادىابنالفهعبيدبنمحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

حدثنا،بهاالطابراكأإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبووأخبرظ.عبادةابن

الصائغ،إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبناللهعبد

أبىعن،الحسنعن،زيدبنعلئحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،روححدثنا

بكر:أبوفقال!،الليلثلثإلىليال!تسعالعشاءري!مجاللهرسول!أخر:قال!بكرة

روايةوفىلقائمنا)4(؟أمكنلكانالصلاةهذهعجلتأنكلو،اللهرسول!يا

بنعكبهتفود؟(ذلك)بعدفعجل.الفيلمنلقيامنامثلألكان:المنادىابن

.(6)بالقوىوليس،جدعانبنزيد

(1

(2

(3

ليلةأى:""لثالثة:وقوله،الغروبالىسقوطهأو،غروبهوقتأى:القمرلما"لسقوط:بقولهالمراد

.1/161العبودعونالشهر.منئالثة

والنسائى،(165،166)والترمذى،(18415)وأحمد.بهمسددعن(194)داودابوأخرجه

.(404)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.عوانةأبىطريقمن(528)

.(2"76-2067)فىتقدمماينظر

."لقيامنا":سفى

به.روخعن(48302)أحمدأخرجه

.(28)قبلتقدم
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الناساجتمعاذابتعجيلهاقالمنبابالصلاةكتاب

الناساجتمعإذابتعجيلهاقالمنباب

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2412

عن،إبراهيمبن(1)دعسعن،شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،داود

كان:فقال،لمجصالفهرسولصلاةوقتعنجابراسألنا:قالعمروبنمحمد

غربتإذاوالمغرب،حئةوالشئمسوالعصر،بالهاجرةالطهريصفى

.(2)سلغبوالصبح،أخرقلواوإذاعخلالناسكثرإذا؟والعشاء،الشمس

الحجاجبنمسلمورواه،إبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.3شعبةعناخروجهمن

تأخيرهااستحبمنباب

ابنعمروأبوأخبرض!،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-2143

حدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،حفصأبىبنأحمدحدثنا،إسماعيل

نأإليكأحمثحينأئ:لعطاءقلت:قالجريجابنأخبرنا،الرزاقعبد

عباسابنسمعتصقالوخلوا؟إماماالعتمةالناسيقولهاالتىالعشاءأصقى

ورقدوا،واستيقظواالناسرقدحتىالعشاءليلةذات!ج!القهنبئأعتم:يقول

:عباسابنقال:عطاءقال.الصلاة:فقالالخطاببنعمرفقام،واستيقظوا

يدهواضعا،ظ11/230ماءرأسهيقطر،الانإليهأنظرحتى!ي!جملالفهنبئفخرج

.(2069)فىتقدموما.10/024الكمالتهذيبوينظر)سعبد!.:م،سفى(1)

.(2069)فىتقدمماوينظر.(397)داودأبو(2)

.(233/646)ومسلم،(565)البخارى(3)
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تاخيرهااستحبمنبابالصلاةكتاب

قال!:."كذلكيصلوهاأنلأمرتهمأفتىعلىأشقأن"لولا:فقال!رأسهشقعلى

فبدد؟عباسابنأنبأهكمارأسهعلىيدهجمتالنبئوضعكيفعطاءفاستثبت

فرقعلىأصابعهأطرافوضعثمتبديد،منشيئاأصابعهبينعطاب!!لى

الأذنطرفإبهامهمستحتىالرأسعلىكذلكيمرهاضمهاثم،الرأس

بشىء(1)يبطشولايقصرلا،اللحيةوناحيةالصدغعلىثم،الوجهيلىمما

لا:قال!ليلتئذ؟لمججالنبئأخرها(2لكذكر2)كملعطاء:قلت.كذلكإلا

صلاهاكمامؤخرةوخلواإماماتصليهاأنإلىفأحبعطالمح!:قال!.أدرى

الجماعةفىالناسعلىأو،خلواذلكعليكشقفإن:قال!ليلتئذ.و!مجالنبى

فىمسلمرواه.(4)مؤخرةولامعجلةلا؟(3)ةطسوفصلها،إمامهموأنت

عنمحمودعنالبخارىورواههكذا،رافعبنمحمدعن"الصحيح"

.(5)الرزاقعبد

450/1السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحملإأبوأخبرنا/-2144

منصوبىبنأحمدأخبرناالصفار،محمل!بنإسماعيلأخبرناببغداد،

اللهعبدحدثنا،فعناأخبرخ!،جريجابنحدثنا،لرزاقاعبدحدثنا،الرمادى

.2/51البارىفتح.يستعجللاأى:يطشولا.يبطئلاومعناه،التقصيرمنيقصر:لا(1)

."ذلك":م،مىفى(2-2)

."وسطا"مسلموعند،اللغةكتبفىنجدهاولم،اللفظةهذهجاءتهكذا(3)

.(3466)احمدوعنه،(2112)الرزاقعبد(4)

.(571)والخارى،(225/642)مسلم(5)
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تاخيرهااستحبمنبابالصلاةكتاب

ثمرقدناحتىيخرجفلم،ليلةةال!ئصلاعنشغلجميمالفهنبئأنعمر،ابن

الأرضأهلمنأحد"ليس:وقالعلينا!خرج،استيقظناثمرقدناثم،استيقظنا

ورواه،محمودعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"غيركمالصلاةهذهينتظر

.(2)ىت!اززلاعبدعنكلاهمارافعبنمحمدعنمسلم

يحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا-4521

جرير،حدثنا،براهيمإبنإسحادتىحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصورابن

:قالعمرابنعن،نافععن،عتيبةبنالحكمعن،المعتمربنمنصورعن

حينعلينافخرج،الاخرةالعشاء3(لصلاة3)لمجمالفهرسولننتظرليلةمكثنا

أهلينتظرهاماصلاةتنتظرون"إبمم:خرجحينفقال،بعدهأوالفيلثلثذهب

أمرثم:قالالشاعةا(.هذهبهملصفيتأمتىعلىيقلأنولولا،غيركمديني

بنإسحادتىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)ىفصثمفأقامالمؤذن

.()إبراهيم

قالا:الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4612

الضغانئ،إسحادتىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا.ج!رجابن!ال:قال!اج-!ررا

.(347)خزيمةوابن،(199)داودوأبو،(1561)أحمدطريقهومن،(1521)الرزاقعبد(1)

.(639/221)ومسلم،(570)البخارى(2)

التخريج.مصدروينظراللعشاء".:م،سفى(3-3)

به.جريرطريقمن(344)خزيمةوابنبه.إسحاقعن(536)النسانىأخرجه(4)

.(639/022)مسلم(5)
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تأخيرهااستحبمنبابالصلاةكتاب

أحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالسكرئالجبارعبد

مغيرةأخبرنى،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،الرمادىمنصورابن

أعتم:قالتعائشةعنأخبرتهبكر،أبىبنتكلثومائمعن،حكيمابن

أهلناموحتى،الليلعامةذهبحتىبالعشاءليلةذات!صاللهرسول!

أنلولااهت!قول"اظ:وقال!،بهمفصلىإليهمخرجثم(و11/231:قالتالمسجد.

مأعائشةعن:حجاجحديثوفى،الرزاقعبدحديثلفظامتى".علىأشق

مسلمرواه.(1)ءاوسبمعناهوالباقىبالعشاء.:يقلولم.قالتأنهاالمؤمنين

وغيرهرافعبنمحمدوعنحخاجعنالفهعبدبنهارونعن""الصحيحفى

.الززاق)2(عبدعن

بنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2147

حدثنا،عوفحدثنا،يحيىحدثنا،مسددحدثنا،المثنىأبوأخبرنا،إسحاق

حدثنا:أبىلهفقال!برورآلأسلمىأبىإلىأبىمعانطلقت:قال!المنهال!أبو

وهىالهجير)3(،يصلىكان:قال!؟المكتوبةيصلى!سماللهرسول!كانكيف

أحدنايرجعثمالعصرويصلى،الشمستدحضحين،الأولىتدعونهاالتى

قال!:،المغربفىقال!ماونسيت.حئةوالشمسالمدينةأقصىفىأهلهإلى

بعدها.والحديثقبلهاالنوميكرهوكان:قال!العشاء.يؤخرأنيستحمثوكان

من(348)خزيمةوابن،(535)النسائىوأخرجه.(25172)أحمدوعنه،(4112)الرزاقعبد(1)

به.حجا!طريق

.(638/912)مسلم(2)

."الظهر":سفى(3)
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451/1

تاخيرهااستحبمنبابالصلاةكتاب

الستينمنويقرأ،جليسهأحدنايعرفحينالغداةصلاةمنينفتلوكان:قال

أوجهمنمسلمورواه،مسددعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)المائةإلى

.(2)المنهالأبىعنأخر

المهرجاخ!سعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبوأخبرنا-2148

الذهلئ،/علىبنإبراهيمحدثنا،بشربنأحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،بها

سمرةبنجابرعن،سماكعن،الأحوصأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)الآخرةالعشاءصلاةيؤخرجمي!النبئكان:قال

:(4)
.وعيرهيحيىبنيحىعن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9412

بنعلئحدثنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قالسعيدأبىعن،نضرةأبىعنهند،أبىبنداودأخبرنا،عاصم

ثم،الليلشطرمنقريبإلىالاخرةالعشاءصلاةجمي!اللهرسولأخر

كبرولولاانتظرتموهما،ماصلاةفىتزالوالن)إنكم:وقالبهمفصفىخرج

الصلاةهذهلأخرت،الحاجةأوذو:قالوأحسبه:قال.!الضعيفوضعفالكبير

،(674)ماجهوابن،(452)والنسائى،(97671)وأحمد.بهمسددعن(9484)داودأبوأخرجه(1)

به.يحصطريقمن(346)خزيمةوابن

.(647/235)ومسلم،(599)البخارى(2)

به.ايأحوصأبىطريقمن(532)والنسانى،(08292)أحمدأخرجه(3)

.(226/643)مسلم(4)
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تاخيرهااستحبمنبابالصلاةكتاب

الوارثوعبدعدىأبىوابنالمففئ!لبنبشررواهوكذلك.(1)"الليلشطرإلى

أبى:بدلجابر.عن:فقالداودعنمعاويةأبوورواه.2داودعنوغيرهم

(3)

سعيد.

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-2150

أخبرنا،اليمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

السكوخ!حميدبنعاصمعنسعد،بنراشدعن،الرحبئعثمانبنحريز

العتمةلصلاة!رالفهرسولبقينا)4(:قالمعاذعن،جبلبنمعاذصاحب

بعدخرجإنهثم،بخار!ليسأو،صلىقدأنالظانظنحتىبهافتأخر،ليلة

وأ،اللهنبئياصليتقدأنكظننالقد،اللهنبئيا:قائللهفقال،ظ231/11

علىبهافف!لتمقدفإنكم،الصلاةبهذه"أعتموا:لمجي!النبيلنافقال.بخار!لست

.()"قبلكمأمةئصفهاولم،الأممسائر

حدثنا،النضروئمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-5112

أبىبناللهعبيدعن،سفيانحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمد

به.عاصمبنعلىعنجعفربنيحىطريقمن(1780)فىتخريجهتقدم(1)

من(534)خزيمةوابن،(51011)وأحمد.بهالمفضلبنر!نبطريقمن(224)داودآبوأخرجه(2)

به.الوارثعبدطريقمن(693)ماجهوابن،(537)والنسائى.بهعدىأبىابنطريق

ابىطريقمن(1529)حبانوابن،(1939)يعلىوأبو،(0824)2/354شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.معاوية

.دحاشيةفىكماانتظرنا.:يعنى(4)

.بحريزطريقمن(421)داودوأبو،(06622)أحمدوأخرجه.2/313سفيانبنيعقوب(5)
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452/1

وقتها...عنيتاخرحتيالعشاءقبلالنومكراهيةبابالصلاةكتاب

(1)!الئلمن)وزلفا:ويقرأالعشاءتأخيريستحمثعباسابنسمعيزيد،

.(114اهود:

وقتها،عنيتأخرحتىالعشاءقبلالنومكراهيةباب

خيرغيرفىبعدهاالحديثوكراهية

حامدأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-2152

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمدحدثنا،الشرقىابن

انهصينالنبىعن،برزةأبىعن،المنهالأبىعن،ابىالأعرعوفعن،سفيان

فىأخرجاهالعشاء)2(.صلاةيعيىبعدها((والحديثقبلهاالنوم"أكره:!ال

.(3)ىضمكما"الصحيح"

بكرأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا،-2153

عامرأبوحدثناالأزهر،بنأحمدحدثنا،القطانالحسينبنمحمد

الرحمنعبدعن،الطائفئ(4الرحمنعبد4)بنالفهعبدأخبرخ!،العقدئ/

ولاقبلها،جم!الفهرسولنامما:قالتعائشةعن،أبيهعن،القاسمابن

.()الآخرةالعشاءيعنىبعدها.سمر

فىالمنذرابنطريقهومن،تفسير(-1103)منصوربنوسعيد،(628)المعرفةفىالمصنف(1)

.(0321)الأوسط

.(1132)الرزاقعبد(2)

.(0772)فىوتقدم.(647/235،236)ومسلم،(541)البخارى(3)

.15/226الكمالتهذيبوينظرأعامر،.:م،سفى(4)

وصححه.بهالطائفىطريقمن(26280)وأحمد.بهعامرأبىطريقمن(702)ماجهابنأخرجه(5)

.(576)ماجهابنصحيحفىالألبانى
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وقتها...عنيتاخرحتىالعشاءقبلالنومكراهيةبابالصلاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2154

ابنوهومعاويةحدثنى،وهبابنحدثنانصر،بنبحرحدثنا،يعقوب

رأيتما:قالتأنهاج!عالنبىزوجعائشةعن،حمنئأبىعن،صالح

وإقا،فيغنمذاكراإقا،بعدهالاغيا)1(ولا،العشاءقبلنائماج!عالقهرسول

.(2)فيسلمنائما

زكرياوأبوالسلمىالرحمنعبدوأبوفظالحااللهعبدأبوأخبرنا-5512

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابن

سلمة،بنشقيقعن،السائببنعطاءعن،فضيلابنحدثناالجئار،عبد

صلاةبعدالسمر!ي!اللهرسوللنا(3)بدج:قالمسعودبناللهعبدعن

.(!)العتمة

بالكوفة،المحاربئجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-2156

،غرزةبىأبنحازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

ابنسمععفن،خيثمةعنمنصور،عن،سفيانحدثنا،نعيمأبوأخبرنا

.(!سمافير")أولمصلإلاا!لاةبعدسمر"لا:ع!ج!اللهرسولقال:يقولمسعود

"لاعبا".:م،س،دفى(1)

به.وهبابنطريقمن(4878)يعلىأبووأخرجه.(4936)الشعبفىالمصنف(2)

.1/243النهايةينظر.وعابذمأى:وجدب"حدث".:م،سفى(3)

طريقمن(3686)وأحمد.بهفضيلابنطريقمن(0134)خزيمةوابن،(703)ماجهابنأخرجه(4)

.(577)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.عطاء

خيثمة:وفيه،بهمنصورطريقمن(3917)فىوايضا،بهسفيانطريقمن(4424)أحمدأخرجه(5)

.مسعودابنعق
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وقتها...عنيتاخرحتىالعشاءقبلالنومكراهيةبابالصلاةكتاب

أخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنأخبرنا،جناحوأخبرنا-5712

ىفعج(1)لجرعن،خيثمةعن،منصورعن،سفيانحدثنا!و11/232،نعيمأبو

إلاالضلاةبعدسمردالا:جمفهالفهرسولقال:يقول(2مسعودبن2)الفهعبدسمع

عن،يخمةعن،منصورعن،شعيب(4)نبحفادورواه.(3)"رفاسمأولمصل

خطأ.وهو،الفهعبدعنعلقمةعن:وقيل.فيهوأخطأ،الفهعبدعن،الأسود

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2158

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

أميريا:فقالبعرفةوهوعمرإلىرجلجاء:قالعلقمةعن،إبراهيم

قلبه.ظهرعنالمصاحفيملىرجلابهاوتركتالكوفةمنجئت،المؤمنين

:قالثم()الرجلشعبتىبينمايملأكادحتىوانتفخعمرفغضب:قال

حتىالغضبويسزيطفئزالفمامسعود.بنالفهعبد:قالهو؟منويحك

منأحذبقىأعلمهماوالفهويحك:قالثمعليها،كانالتىحالهإلىعافى

يزاللاجمرالفهرسولكان،ذلكعنسأحذثك،منهبذلكأحقهوالمسلمين

وأناليلةذاتعندهسمروأنه،بكرأبىعندالمسلمينأمرمنالأمرفىيسمر

."من،:مفىبعده(1)

.س،دفىلي!(2-2)

به.قومهمنرجلعنخيثمةعنمنصورطريقمن(3603)أحمدأخرجه(3)

زرعة.وأبومعينوابنالبخارىضعفه،التميمىشعبأبو،شعيببنحمادوهو.أ"عن:مفى(4)

.1/251والمجروحين،3/142والعديلوالجرح،3/25الكبيهرالتاريخ:ينظر

شرخاه؟:الزحلوشعبتا.إالرحلإشعبتى:خزيمةوابنأحمدوعند.والمستدرك،النسخفىهكذا(5)

.1/444للمطرزىالمغربواخرته.قادمتهوهما
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وقتها...عنيتاخرحتيالعشاءقبلالنومكراهيةبابالصلاةكقاب

فىيصفىقائمرجلفإذا،معهنمشىوخرجنالمججمالفهرسولىخرجثم،معه

الزجلمننعرفأنأعيانافلما،قراءتهيستمعلمجحماللهرسولىفقام،المسجد

مأابنقراءةعلىفليقرأهأنزلكماغفاالقرآنيقرأأنسره"من:لمجفلفهارسولقالى

."تعطه"لمل:لهيقولىع!ج!اللهرسولفجعليدعو،الزجلجلس!ثمعبد".

لأبشره،إليهفغدوت:قالى.فلأبشرنهإليهلأغدون:فقلت:عمرفقالى:قالى

سبقنىإلاقطخيرإلىسابقتهماووالفه،فبشرهإليهسبقنىقدبكرأبافوجدت

453/1روايةأنعلىدليلذلكوفى،الأعمش/عنجماعةرواههكذا.(1)إليه

علقمة.رواية(2)ىف،الفهعبدمنلاعمرمنرم!لا

بناللهعبدحدثنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-2159

عن،الأعمشحدثنا،نعيمأبوحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

يملىرجلعندمنجئتك:فقالىعمرإلىرجلجاء:قالىعلقمةعن،إبراهيم

عنسأحذثك:عمرقالىثم،الحديثبعضفذكر.قلبهظهرعنالمصاحف

حاجةمنيكونمابعضفىبكرأبىبيتفىليلةسمرناإنا،الفهعبد

العطارمحمدقالىاخرهوفى.بمعناهالحديثباقىذكرثملمجؤ.النبى

يريد،نعم:قالى؟مروالنبنقيسالزجلاسمإن:خيثمةقالىأليس:للأعمش

.(3)رمعإلىجاءالذىالزجل

وابن،(5682)الكبرىفىوالنسائى،(691)والترمذى،(175)احمدواخرجه.2/227الحاكم(1)

به.معاويةأبىطريقمن(1156،1341)خزيمة

"وفى".:دفى(2)

.313/2سفيانبنيعقوب(3)
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وقتها...عنيتاخرحتىالعشاءقبلالنومكراهيةبابالصلاةكتاب

القرثععنرواهإنما،عمرعنقيسبنعلقمةيسمعهلمالحديثوهذا

عمر:عنقيسعن

،ظ232/11محمدبنعلئالحسنأبوذلكبصحةأخبرنا-2160

،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

حدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا،عفانحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا

وأقيسعن،القرثععن،علقمةعن،إبراهيمحدثنا،اللهعبيدبنالحسن

وأنالمجوالفهرسولمز:قال!الخطاببنعمرعن،جعفىمنرجلقيسابن

يذكرلمالهإلا،بمعناهالقضةفذكريقرأ.وهومسعودبناللهعبدعلىمعه

ال!مر)1(.قصة

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-2161

عن،هشامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهاش!جعفر

كنا:قالمسعودبناللهعبدعن،حصينبنعمرانعن،الحسنعن،قتادة

فلما،أهلناإلىرجعناثم،بالحديثأكثرحتىليلةذاتجم!اللهرسولعند

الأنبياءعلى"عرض:لمجواللهرسولفقالط!عييه!اللهرسولعلىغدوناأصبحنا

بطوله.الحديثوذكر.(2)"اهممأمنوأتجماعهابأممها

اللهعبدبنأحمدمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6212

شعيب،أخبرش!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئحدثناالمزش!،

به.عفانعن(265)أحمداخرجه(1)

به.هامطريقمن(3987،3988)أحمدوأخرجه.(404)الطيالسى(2)
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الصبحصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

اللهعبدأن،(1)حثمةأبىابنبكروأبوالفهعبدبنسالمأخبرك!،الزهرىعن

قاملكلفلما،حيافاخرفىالشاءصلاةجم!ييهالفهرسولىصفى:قالىعمرابن

علىاليومهوممنلمقىلامنهاسنةمائةرأسعلىفإنهذه؟ليلتكم"أرأيتكم:فقالى

مقالةفىالناسفوهل)2(عمر:بنالفهعبدقالالأرفأحذ".ظهر

قالىوإنما،سنةمائةعن،الأحاديثهذهمنيتحدثونماإلىج!عاللهرسولى

أنهابذلكيريدأحد".الأرضظهرعلىاليومهوممنلمقى"لا:ع!ييهاللهرسولى

(4)صص:(3)وص
ورواه،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.القرندلكتخرم

.()اليمانأبىعنالرحمنعبدبنالفهعبدعنمسلم

الصبحصلاةتعجيلباب

،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6312

1/454عن/،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدأخبرنا

أنهار!نهاعائشةعن،الزبيربنعروةأخبرك!:قالىأنهشهابابنعن،عقيل

الفه!رسولىمعالفجرصلاةيشهدنكنالمؤمناتمننساءأن،أخبرته

ولا،الصلاةيقضينحينبيوتهنإلىينقلبنثم،مروطهنفىمتلفعات

.عمر"بنالله"عبدترجمة207/3النبلاءأعلامسيروينظر"خيثمة".:د،سفى(11

.2/75البارىفتح.أقربوالأول،نسواأوفزعوااوتوهمواأوغلطوا:الناسوهل(2)

.1/262الهاية.انقضى:أى،القرنذلكتجرم:وروى.تقطع:تخرم(31

به.اليمانأبىعن(6028)أحمدأخرجه(41

.(5372/172)مسلمو،(106)البخارى(5)
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الصبحصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

بنيحىعن""الصحيحفىالبخارئرواه،و233/110الغلسمنأحايعرفهن

.بكيبر)1(

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2164

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الأعرابى

الرهرئ،عن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:قالاالضفارمحمدابن

معيصفينالمؤمناتمننسام!كن:قالتعالشةعن،عروةعن

أهلهن،إلىيرجعنثم،بمروطهنمتلفعاتالصئحبحصلاةلمجتالفهرسول

شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)احأيعرفهنوما

(3):ا،
.سفيادعنوغيره

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6512

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرناقالوا:وغيرهما

أبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا.مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

بنالفهعبدحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبد

عن،الرحمنعبدبنتعمرةعنسعيد،بنيحىعن،مالكعن،مسلمة

متلفعاتالنساءفينصرفنالضبحليصفىجمي!الفهرسولكانإن:قالتعائشة

.(875)رىلبخاا(1)

طريقمن(035)خزيمةوابن،(669)ماجهوابن،(545)والنسانى،(96024)أحمدأخرجه(2)

به.سفيان

.(645/230)مسلم(3)
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الصبحصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

الفهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.الغلس)1(منيعرفنمابمروطهن

.(2)مالكعنجميعا،معنعنعلىبننصرعنمسلمورواه،يوسفابن

أخبرناإملاء،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-2166

حدثنا،الزازىحاتمأبوحدثنا،النيسنابورىالوفابعبدبنمحمدبنمحمد

بنالرحمنعبدحدثنا،سليمانبنفليححدثنا،الوحاظئصالحبنيحيى

الصبح،يصلىلمجحواللهرسولكان:قالتعائشةعن،القاسمعن،القاسم

رواهالغلس)3(.منيعرفنلابمروطهنمتلفعاتالمؤمنينونساءفينصرف

.(4)فليحعنمنصوربنسعيدعنموسىبنيحيىعنالبخارى

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-2167

،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرك!،الاسماعيلئ

الأسلمىبرقبىأعلىبىوأناأدخلت:قالمةسلابنسئارعن،عوفأخبرنا

الحديثفذكر.المكتوبةيصلىلمجيماللهرسولكانكيفأخبرنا:أبىلهفقال

جليسه،الرجليعرفحينالغداةصلاةالصلاةمنينفتلوكان:قالأنإلى

بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.()المائةإلىبالستينيقرأوكان

عن(423)داودأبووأخرجه.ه/اومالك،1/74والشافعى،(630)المعرفةفىالمصنف(1)

به.القعنبى

.(645/232)ومسلم،(867)البخارى(2)

(26222)احمدوأخرجه."الوهابعبدبنمحمدبن"أحمد:وفيه،(317)الصغرىفىالمصنف(3)

به.فليحطريقمن

.(872)البخارى(4)

.عوفعنالقطانيحعىطريقمن(2147)فىتخريجهتقدم(5)
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الصلاةكتاب

(1)المباركبناللهعبدعنمقاتل

.(2)المنهال

الصبحصلاةتعجيلباب

أبىعناخروجهمنمسلموأخرجه،

المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-455/12168

حدثنا،محمدبنالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرناببغداد،

عن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةحدثناقالا:الصمدوعبدجريربنوهب

بنجابرفسألت،الصخلاةيؤخرالحخاجكان:قالحسنبنعمروبنمحمد

والعصر،الشئمسزالتإذاالظهريصفىلمجؤالنبئكان:فقالاللهعبد

قلةالناسفىرأىإذاوالعشاء،الشئمسغابتإذاوالمغرب،حئةوالشئمس

"الصحيحين"فىمخرج.(3)سلغبوالصبح،عخلكثرةفيهمرأىوإذا،أخر

(4)ري،
شعبه.(ظ233/11حديثمن

أخبرنا،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6912

أبىبنيزيدعن،الليثحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنأحمد

بشيرأخبرنى:قالعروةعن،شهابابنعنزيد،بنأسامةعن،حبيب

وقالالحديثفذكر.ه!مجالنبىعنمسعود،أبىعنمسعود،أبىابن

إلىيعدلمثمبها،فأسفريوماصلأهاثم،بغلسالصخبحصفىثم:فيه

.(745)لبخارىا(1)

.(2147)فىتخريجهوتقدم.(461،647/237)مسلم(2)

به.شعبةطريقمن(526)والنسائى،(397)داودوأبو،(14969)أحمدأخرجه(3)

.(646)ومسلم،(560.565)البخارى(4)
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الصلاةكتاب

.(1)لجوعزاللهقبفمهحتىالإسفار

الصبحصلاةتعجيلباب

،بالطابرانالبزارإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرنا-1702

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبناللهعبدحدتنا

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرظ.روححدثنا،الصائغ

المقرئعطاءبنيحيىبنأحمدحدثنا،الدورئخلفبتالهيثمأخبرنى

أنسعن،قتادةعن،عروبةأبىابنيعنىسعيدحدثنا،روححدثنا،الجلاب

سحورهمامنفرغافلما،تسحراثابتبنوزيد!حيهالفهرسولأن،مالكابن

منفراغهمابينكانكم:لأنسقلت.فصلىالصلاةإلى!جيهالفهرسولقام

.(2)ةياخمسينالرجليقرأماقدر:فقال؟الصلاةفىودخولهماسحورهما

(3)

.روحعنالصباحبنالحسنعن""الصحيحفىالبخارئرواه

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2171

،همامحدثنا،المقرئحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

معتسحرأنه،حدثهثابتبنزيدأن،مالكبنأنسعن،قتادةعن

كم:لزيدفقلت:أنسقال.الصلاةإلىخرجتثم:قال.لمجواللهرسول

فىتخريجهوتقدمبه.زيدبناسامةطريقمن(352)خزيمةوابن،(394)داودأبوأخرجه(1)

(0172).

سعيدطريقمن(5612)والنسائى،(27391)وأحمد.بهروحطريقمن(1341)البخارىأخرجه(2)

به.عروبةأبىابن

.(576)البخارى(3)
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الصبحصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)ةياستينأوخمسينقدر:قالذلك؟بينكان

لمجوالنبىمعتسخرواانهمزيدعن:قالائهإلا،هفامعنعاصبمبنعمروعن

عنهارونبنيزيدعنالناقدعمبروعنمسلمورواهالضلاة.إلىقامواثم

.(2)بمعناههفام

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2172

أبىبنإسماعيلحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،الفقيهإسحاق

سمعأنه،حازمأبىعن،بلالبنسليمانعن،بكرأبوأخىحذثنى،أويس

صلاةأدركأنسرعةأبكرثم/أهلىفىأتسخركنت:يقولسعدبنسهل456/1

بنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)رجملالفهرسولمعالصخبح

.(4)أويسأبى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2173

سمعت:قالأبىأخبرك!مزيد،بنالوليدبنالعئاسأخبرنا،يعقوب

صفيت:قالسمىبنمغيثحذثنى،يريمبننهيكحدثنا:يقولالأوزاعئ

قلتسفمفلقابها،يسفروكان،بغلسفصقىالفجر،صلاةالربيرابنمع

هذه:فقال(و234/11جانبىإلىوهوالضلاة؟هذهما:عمربنالفهلعبد

بهاأسفرعمرقتلفلضارة!ثنما،وعمربكروأبىلمجرالفهرسولمعصلاتنا

به.همامطريقمن(21616)أحمدأخرجه(1)

.(9701)ومسلم،(575)البخارى(2)

به.سليمانطريقمن(1942)خزيمةابنأخرجه(3)

.(577)البخارى(4)
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الصلاةكتاب
الصبحصلاةتعجيلباب

بنمحمدقال:قالالترمذىعيسىلأبى"العلل"كتابوفى.نا8

بالفجرالتغليسفىيريمبننهيكعنالأوزاعىحديث:البخارىإسماعيل

+(2)
لا.حسنحديث

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-2174

الضحاكحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بنالحارثعن،جندببنمسلمعن،ذئبأبىابنحدثنامخلد،ابن

فىإليككتبت:الأشعرىموسىأبىإلىكتبعمرأنالهذلى3عمرو

كيف!راللهرسولرأيتوقد،دينهممنالمسلمونتعاهدماوأحقالصلاة

فصلى،نسيتماذلكمنونسيت،حفظتماذلكمنحفظت،يصلىكان

فطرحلحينوالمغرب،حيةوالشمسالعصروصلى،بالهاجرةالظهر

فيها(4)وأطال،بغلسوالصبح،الناسرقاديخفلمماوالعشاء،الصائم

.()القراءة

الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا-2175

حدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىبحرأبوأخبرنا،الإسفرايينئ

طريقمن(671)ماجهوابنبه.المصنفطريقمن59/452تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

الأوزاعى.

السابق.الموضعفىعساكرابنوأخرجه،الترمذىعللمنأيدينابينفيمانجدهلم(2)

."عمر!:م،سفى(3)

."أطل،:د،سفى(4)

طريقمن(1341)المهرةالخيرةوإتحاف،(283)المطالبفىكما-راهويهبنإسحاقأخرجه(5)

به.ذلبأبىابن
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الصبحصلاةتعجيلبابالصلاةكتاب

:قالالأسدىحيانبنمنصورعن،معاويةبنمروانحدثنا،الحميدئ

صلاةالخطاببنعمرمعصفيت:يقولالأودئميمونبنعمروسمعت

.أا(يتكلمأنإلاأعرفهلمأذرعثلاثةمنىابنىأنولو،الفجر

الأصتم،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-1762

بنشبيبعن،عيينةابنأخبرنا:الشافعئقال:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا

أبىبديرمعسكرأ2(وهوعلئاأتيت:قالالحارثبنحتانعن،غرقدة

وأنا:قال.الصومأريدإنى:فقلت.فكلادن:فقاليطعمفوجدته،موسى

.الضلاةأ4(أقم،(31النتاحابنيا:قالفرغفلقا،فأكلتفدنوت.أريده

دعلجمحمدأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2177

(خالأحفصبنسعيدحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحدثنا،أحمدابن

أبىعندينار،بنعمروعن،القهعبيدبنمعقلعلىقرأنا:قالالنفيلى

الفجر،يطلعحينحب!صلابنايصفىكان:قالمسعودابنعن،عبيدة

لمجمأ6(.الفهرسولمعصلاتناهذه:يقولثم،الشتمستغربحينوالمغرب

به.منصورطريقمن(10501الأوسطفىالفذروابن،(2/21132521شيبةأبىابنأخرجه(11

"بمعسكر".:د،سوفىمعسكرإ.)صوابهحاشتها:وفىإبعسكر،.:الأصلفى(21

/7الإكمالعنه.اللهرضىعلىمؤذنالنباحبنعامرالنباحأبو:ماكولاابنوقال.""التياح:مفى(31

.79صفىوتقدم.(حب)ن7/161العروستاجوينظر.330

(03111العاليةالمطالبفىكمامسددوأخرجه.7/165والافعى،(6391المعرفةفىالمصنف(41

به.سفيانعن

.01/390الكمالتهذيبوينظرإقال،.:مفى(51

به.حفصبنسعيدطريقمن6/2445الكاملفىعدىابنأخرجه(61
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الصلاةأعمالكمخيرباب:الصلاةكتاب

457/1سورةأخدتما:قالأنهعميربنالفرافصة)1(/عنوروينا-2178

أخبرنايرفىفىها.كانماكثرةمن،الضبحفىإياهاعثمانةقراءمنإلا"يوسف"

الشافعئ،أخبرنا،الربيعأخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،القاضىبكرأبو

.قالعميربنالفرافصةأن،وربيعةسعيدبنيحيىعن،مالكأخبرنا

مغلسا.فيهايدخلكانأنهعلىيدلودلك.2لمحذكره

(ظ234/11الصلاةاعمالىخيرباب:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2179

عن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عفانبنبن-علىالحسنحدثنا،يعقوب

ولن"استقيموا،:!س!الفهرسولقال:قالثوبادعن،الجعدبىأبنايعنىسالم

.(3)"مؤمنإلاالوضوءعلىيحافظولنالضلاة،أعمالكمخيوأنواعلمواتحصوا،

بنالفهعبدعنمجاهدعنليثورواه،(4)ثوبانعنال!لو!ركبشةأبوتابعه

الشافعئ)7(:قال.(6)يرفعهأمامةأبىعنوروى،()!سي!النبىعنعمرو

عنالحديثمنمضىماوذكرادم.بنىأعمالأعلىمنالمقدمةوالصلاة

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

العربفىاسمكل:حبيبابنقول7/64فىذكرثم،الأولىالفاءبفتح7/63الإكمالفىذكره

ابنوذكر.ثعلبةبنعحروبنالأحوصابنوهو-رجل-الفرافصةإلاالفاءمضمومفهوفرافصة

.7/63المشتبهتوضيحوينظر.الجاهليةبأهلمختصحبيبابنقولأن3/0711التبصيرفىحجر

.1/82ومالك،2"7/7والشافعى،(1195)المعرفةفىالمصنف

به.الأعصثىطريقمن(681)والدارمى،(22378)احمداخرجه

به.كثةأبىطريقمن(682)والدارمى،(22433)احمدأخرجه

لين.ليثو،ثوبانيلقلمسالم:447/1الذهبىقال.بهليثطريقمن(278)ماجهابناخرجه

.(279)ماجهابناخرجه

.174صالحديثاختلاف
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معترضاالاخرالفجرطلوعيتبينحتىبالفجرالاسفاربابالصلاةكتاب

.(1)((اهعكوأولفىالصلاة9:قال؟أفضلالأعمالأئسئلحينلمجيوالنبى

معترضارخ-الاالفجرطلوعيتبينحتئىبالفجرالإسفارباب

ببغداد،العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-2180

الوليدبنأحمدحدثنا،الرزازالبخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

عمربنعاصمعن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الفخام

سمعت:قالخديجبنرافععنلبيد،بنمحمودعن،قتادةابن

.للأجر")2(أعظمفإنهبالفجر"أسفروا:يقولجميرالفهرسول

رخ-الاالفجرطلوعقبلافتتحهامنصلاةإعادةباب

المقرئالقاسمبنمحمدبنأحمدبنمحمدأسامةأبوأخبرنا-2181

حدثنا،النقاشالحسنبنعلىبنمحمدبكرأبوأخبرنا،بمكةالهروئ)3(

حدثنا،الربيرئأحمدأبوحدثناالناقد،عمروحدثنا،الموصلئيعلىأبو

:قالصروالنبئأن،عباسابنعنعطاء،عن،جريجابنعن،سفيان

(1

(2

(3

.(1114،2067،2068)فىتخريجهتقدم

ابنطريقمن(154)مذىوالتر،بهيزيدطريقمن(1490)حبانوابن،(15819)أحمدأخرجه

وابن،(672)ماجهوابن،(547)والشائى،(424)داودوأبو.صحيححسن:وقال.بهإسحاق

صحيح.حسن:(645)ماجهابنصحيحفىالألبانىوقال.بهعمربنعاصمطريقمن(4891)حبان

السامرىعلىتلا،الهروىالمقرئالمحدثأصامةأبوالقاسمبنمحمدبنأحمدبنمحمد

وربما،بمكةيقرئرأيته:الدانىعمروأبوقال،وبدمقبمكةحدث،غلبرنابنالطيبوأبى

أعلامشرينظر.(!417)سنةتوفىالمترن.وغيرالأصانيد،فقلب،حفظهمنالحديثأملى

.86/2،87النهايةوغاية،17/364النبلاء
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الظهرهىقال:منوقول،الوسطىصلاةبابالصلاةكتاب

الطعامفيهيحلوفجر،الصلاةفيهوتحل،الطعامفيهيحرمفجرفجران:"الفجر

.(1)"الصلاةفيهوتحرم

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8212

458/1بن/الوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصمالعباسأبو

الأشعرىموسىأباأن،مالكبنأنسعن،قتادةعنسعيد،أخبرنا،عطاء

،الصلاةبهمفأعادبهمصلىثم،الصلاةبهمفأعادبليلحبم!صلابهمصلى

.(3)رمعابنعنذلكفىوروى.(2)مراتثلاث

الظهرهىقال:منوقول،الوسطىصلاةباب

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2183

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفأخبرنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

عن،حكيمأبىابنيعنىعمروعن،شعبةأخبرنا،مرزوقبنعمرو

وأ-بالهجيريصلىكانجممالنبئأن،ثابتبنزيدعن،عروةعن،الزبرقان

علىخفظوأ!و:فنزلتأصحابهعلىالصلاةأثقل،و11/235وكانت-بالهاجرة

قبلهالأن:قالط.،238:البقرةأقغتينمهوللهوقوموأالوشطئوالصلوةالصلؤت

الصمدوعبدغندرجعفربنمحمدرواهوكذلك.(4)صلاتينوبعدهاصلاتين

.(1789)فىتخريجهتقدم(1)

.فذكره.موسىأباأننبئت:قالسيرينابنطريقمن(7271)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(7272)شيبةابىابنمصنف(3)

طريقمن1/167المعانىشرحفىوالطحاوى.بهيعقوببنيوسفعن(1482)الطبرانىأخرجه(4)

به.عمرو
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الظهرهىقال:منوقول،الوسطىصلاةبابالصلاةكتاب

459/1

بالهاجرة)1(.الطهر:الحديثفىوقالا،شعبةعنالوارثعبدابن

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووأخبرنا-1842

أبىابنحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

فأرسلوا،ثابتبنزيدعندجلوساكنا:قالزهرةعن،الربرقانعن،ذئب

كانالطهر،هى:فقالالوسطىالصلاةعنفسألوهزيدبنأسامةإلى

فقال:فيهفزاد،داودأبىعنغيرهورواهبالهجير)2(.يصفيهاجمي!الفهرسول

ذئبأبىابنعنغيرهورواه.(3)أسامةإلىفأرسلواالظهر.هى:زيدايعيى

.(4)نحوهوأسامةثابتبنزيدعنالضمرئأمتةبنعمروبنالزبرقانعن

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأنجرنا-2185

بنحيوةحدثنايزيد،بنالفهعبدحدثنا،البصرىسنانبنمحمدحدثنا

قاعداكاناله،حدثهالمسثبابنأن،معبدبنزهرةعقيلأبوحدثنا،شريح

أباسمعت:المسئببنسعيدفقال،طلحةبنوإبراهيمالربيربنوعروة

ابنعلينافمز:قالالظهر.صلاةهىالوسطىصلاة:يقولالخدرىسعيد

جاءثم،فسألهماغلاليهإفأرسلنا.فسلوهعمرابنإلىأرسلوا:عروةفقالعمر

فذهبنا/جميعافقمنا،الغلامقولفىفشككناالطهر.صلاةهى:فقالالرسول

بنمحمدطريقمن(357)الكبرىفىوالنسائى،(141)داودوأبو،(21595)أحمدأخرجه(1)

.(397)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححهبه.جعفر

.(662)الطيالسى(2)

ابىعنعلىبنعمروعنكلاهما(361)الكبرىفىوالنسائى،3/434تاريخهفىالبخارىأخرجه(3)

به.الطيالسىداود

.(356)الكبرىفىوالنسانى،(21792)أحمدأخرجه(4)
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العصرصلاةهىقال:منبابالصلاةكتاب

.الظهر)1(صلاةهى:فقال،فسألناهعمرابنإلى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2186

،عفانحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ثابت،بنزيدعن،عمرابنعن،المسيببنسعيدعن،قتادةعن،همامعن

.الظهر)2(صلا"الوسطىالصلاء؟:قالأنه

العصرصلاةهىقال:منباب

أحمدبنمكرمأخبرك!،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2187

،الزبيرىأحمدبوأحدثنا،الزبرقانبنجعفربنيحيىحدثنا،ادببغدالقاضى

بنالبراءحدثنى،العبدىعقبةبنشقيقحدثنى،مرزوقبنفضيلحدثنا

عهدعلىفقرأناهاالعصر(وصلاةالصلواتعلى)حافظوانزلت:قالعازب

)خفظوأ:فأنزلنسخهااللهإن:قالثمنقرأهاأناللهشاءما!يواللهرسول

صلاةأهى:رجللهفقال.(238البقرة:أائوشطى!والصلوةالصلؤتعل

51رو.(3)أعلمللهوا،اللهنسخهاوكيفنزلتكيفأخبرتكقد:فقالالعصر؟

عنادمبنيحيىعنإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفى،ظ235/11مسلم

قد:البراءفقالالعصر؟صلاةإذنهى:رجلفقال:قالأنهإلا،الفضيل

به.يزيدبنالفهعبدطريقمن4/360تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

من4/359تفسيرهفىجريروابن.بهمرزوقابنعن1/167المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(2)

به.عفانطريق

به.فضيلطريقمن(18673)أحمدوأخرجه.2/281الحاكم(3)
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العصرصلاةهىقال:منبابالصلاةكتاب

51ورو:(2أمسلمقال!.(اأتعالىالفهنسخهاوكيف،نزلتكيفأخبرتك

لأشجعئ.ا

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبواخبرناكمايعنى-8812

حدثنا،الطرائفئعبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا:قالاالمزكى

أبووأخبرنا)ح(الفيثأبىبنإبراهيمحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمان

الشافعئ،القهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسين

الأشجعئ،حدثنا،الفيثأبىبنإبراهيمحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا

عازببنالبراءعن،عقبةبنشقيقعن،قيسبنالأسودعن،سفيانعن

وصلاةالصلواتعلى)حافظوازمانا:لمجرالفهرسول!معقرأناها:قال!

القرة:أائوشطئ!والضلؤةالضدؤتعلى)خفظوأبعد:قرأناهاثمالعصر(

؟(3أالأمهىأهىأدرىفلا.،238

الرحمنعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-2189

،الأنصارىحدثنا،الزازئحاتمابوحدثنا،الوزيرأبىبناللهعبدبنمحمد

ال!لماك!،عبيدةحدثنا،سيرينبنمحمدحدثنا،ح!انبنهشامحذثنى

الله"ملأ:فقالالخندقيوملمجمالنبىمعكنا:قالطالبأبىبنعلئحدثنا

وهى،الشمسغابتحتىالوسطىالصلاةعنشفلوناكماناراوقبورهمبيوتهم

.(063)مسلم(1)

.(063)عقبمسلم(2)

به.الليثابىابنطريقمن(0411)عوانةأبوأخرجه(3)
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العصرصلاةهىقال:منبابالصلاةكتاب

1/460المثنىبنمحمدعنهكذا""الصحيحفىالبشارىأخرجه/.(1)"رصعلاصلاة

.الأنصارئ)2(الفهعبدبنمحمدعن

أخبرنا،إملاءالأصبهاك!يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-5219

الضئاحبنمحمدحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

عن،الثورىسفيانحدثنا،جعشمبنشرحبيلبنمحمدأخبرناالصنعاك!،

علياسمعت:قال!العبسىشكلبنشتيرعن،الضحىأبىعن،الأعمش

فقالوالعشاء،المغرببينماالعصرصليناالأحزابيومكانلما:يقول

وأجوافهمقبورهمالفهملأالعصر،صلاةالوسطىصلاةعن"شغلونا:لمجج!النبئ

.(4)الأعمشعنمعاويةأبىحديثمنمسلئمأخرجه.ظر"
(3)

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-2191

حدثنا،سفيانحدثناكثير،ابنيعنىمحماحدثنا،الضبئعمربنعثمان

الوسطى.صلاةعنعلئاسل:لرجلقيل:قالحبيمشبنزرعن،عاصم

يومجم!اللهرسولسمعتحتىالفجرصلاةأنهانرىكنا:فقالفسأله

الفهملأ،الشمسغابتحتىالعصر،الوسطىصلاةعن"شفلونا:يقولالأحزاب

(904)داودوأبو،(627)ومسلم،(499)أحمدوأخرجه.(018)القبرعذابإنباتفىالمصنف(1)

به.هثامطريقمن(1335)خزيمةوابن،

.(6396)البخارى(2)

خزيمةوابن،(11؟358،45)الكبرىفىوالنسائى.بهسفيانطريقمن(0361)أحمدأخرجه(3)

.(3232،3233)فىوسيأتىبه.الأعمشطريقمن(1337)

!(627/205)مسلم(4)

-28-ا



الصلاةكتاب

.ناراإ)1(وأجوافهمقبورهم،و11/236

العصرصلاةهىقال:منباب

أبوأخبرنا،بالكوفةالمحاربئنذيبربنجناحمحمدابووأخبرنا-9212

بنوعوندكينبنالفضلأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفر

بناللهعبدعن،مزةعن،مىاليازبيدعن،طلحةبنمحمدحدثنا:قالاسلأم

صلاةعن"لثفلونا:الخندقيوميقول!ج!الفهرسولسمعت:قالمسعود

فىمسلمرواه.(2)"ارانوقبورهمأجوافهمالفهملأالعصر،صلاةالوسطى

.سلأم)3(بنعونعن""الصحيح

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-2193

حدثنا،همامحدثنا،عفانحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،الرزاز

صلاةالوسطى"صلاة:قال!يه!الفهرسولأن،سمرةعن،الحسنعن،قتادة

.(4)((رصعلا

حدثنا،الرزازجعفبربوأأخبرنا،بشرانابنالحسينبوأوأخبرنا-4912

أبوأخبرنا،القطانالفضلابن()الحسينأبووأخبرنا.اللهعبيدبنمحمد

ماجهوابن،(1288)أحمدوأخرجهبه.سفيانطريقمن(360)الكبرىفىالنسالىأخرجه(1)

به.عاصمطريقمن(1745)حبانوابن،(1336)خزيمةوابن،(684)

وابن،(181،9852)مذىوالتر،(6137)أحمدوأخرجه.(186)القبرعذابإثباتفىالمصنف(2)

به.طلحةبنمحمدطريقمن(686)ماجه

.(628)مسلم(3)

صحيهح.حن:وقال.بهقتادةطريقمن(2983)والترمذى.بهعفانعن(02552)أحمدأخرجه(4)

.""الحسن:م،سفى(5)
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العصرصلاةهىقال:منبابالصلاةكتاب

حدثنا،المنادىابنيعنىاللهعبيدبنمحمدحدثنا،السماكابنعمرو

،هريرةبىأعن،صالحبىأعن،التيمئسليمانحدثنا،عطاءبنالوهابعبد

.الإسنا!بهذاروىكأا.(1)((رصعلاصلاةالوسطى"صلاة:قال!ي!النبىعن

:هريرةأبىعلىموقوفاالتيمىعنفرواه،غيرهخالفه

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2195

حدثنى،الأنصارىحدثنا،البصرىاللهعبدبنإبراهيمحدثناالصفار،

.موقوفا)2(فذكرهالتيمى.سليمان

قالا:/عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2196

أبى،حدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا

ليس:بىأقال:اللهعبدقالموقوفا.فذكره.التيمىعن،سعيدبنيحيىحدثنا

.(3)ميزاناسمه:يعنى.ميزانأراهبصرىهذا،باذامولاالسمانصالحأبوهو

وقول،عنهالروايتينأصحفىطالبأبىبنعلىقولوهذاال!ثيخ:قال

بنعمروبناللهوعبدهريرةوأبىالأنصارىأيوبوأبىكعببنأبى

الخدرىسعيدوأبىعباسوابنعمرابنعنالروايتينوإحدى،العاص

رلمحتئ)4(.وعائشة

به.الوهابعبدطريقمن(1338)خزيمةابنأخرجه(1)

(5870)3/585شيبةأبىوابن،بهإبراهيمطريقمن(43)المغطىكشففىالدمياطىأخرجه(2)

به.التيمىطريقمن

.(1186)أحمدعلل(3)

-،8686)شيبةأبىابنومصنف،(22؟2191،2195،2197،1)الرزاقعبدمصنفينظر(4)
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الصبحهىقال:منبابالصلاةكتاب

.(2)المغربصلاةالها:(1)التابعينمنوهو،ذؤيببنقبيصةعنوروى

الصبحهىقال:منباب

.(3)تعالىالفهرحمهالشافعئمالوإليه

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرنا-2197

نأبلغهأنه،مالكحدثنابكيبر،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

الوسطىالصلاة:يقولانكانا(ظ11/236عباسبنالفهوعبدطالبأبىبنعلئ

.(4)!صأروذلك:مالذقالالضبح.صلاة

حدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9812

عن،همامعن،عفانحدثنا،مرزوقيبنإبراهيمحدثنا،الأصئمالعباسأبو

الوسطىصلاة:قالعئاسابنعن،زيدبنجابرعن،الخليلأبىعن،قتادة

.(إلفجر)صلاة

(1

(2

(3

.2/366المنذرلابنوالأوسط،(8689-8692،8704-8706=

أبيهوفاةبعدثمانشةالفتحعامولد،الدمشقىثمالمدنىالخزاعىسعيدأبوذؤيببنقبيصة

منكثيرعنروىذلك.هويعولم،قيالنبىلهودعا،ييئالنبىبدنصاحبحلحلةبنذؤيب

.4/282النبلاءأعلامصير.وثلاثينثمانأوصغأو!ستشةتوفى.المحابة

.4/367تفسيرهفىجريرابنأخرجه

.(644)السننومعرفة،(307)الصغرىالسننينظر

.139/1مالك

من4/367تفسيرهفىجريروابنبه.مرزوقابنعن1/170المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه

به.عفانطريق
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الصلاةكتاب
الصبحهىقال:منباب

أخبرنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبووأخبرنا-2199

السمح،بنالفضلبنالحسنعلىأبوحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

رجاءأبىعنزرير،بنوسلمالأشهبأبوحدثنا،تمامبنسهلحدثنا

،البصرةعلىأميروهوالصبحصلاةعباسابنبناصلى:قالالعطاردى

إبطيه،بياضلرأىيديهبينرجلاأنلوحتىيديهورفع،الركوعقبلفقنت

عراللهذكرهاالتىالصلاةهذه:فقالبوجههعليناأقبلالضلاةقضىفلما

قنتين!للهوقوموأائوشطئوالصلوةالصلؤتعل)خفظوأ:كتابهفىوجل

.رجاءأبىعنعوفرواهوكذلك.،238:البقرةأ

أبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبواللهعبدأبوأخبرنا-0022

عن،حبيببنعمراحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،الأصمالعباس

قبلفقنت،الصبحصلاةعباسابنبناصلى:قالرجاءأبىعن،عوف

فيها:وجلعزاللهقالالتىالوسطىصلاةهذه:قالانصرففلفا،الركوع

.،238:البقرةأ2!قنتينلئه)وقوموأ

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-1022

حدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،مجاهدعن،نجيحأبىابنحذثنى،العطارداودحدثنا،النضرأبو

.21/290الكمالتهذيبوينظر)عمرو".:م،سفى(1)

عوفطريقمن1/170المعانىشرحفىوالطحاوى.4/367،368تفشرهفىجريرابنأخرجه(2)
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الصبحهىقال:منبابالصلاةكتاب

مالك،بنأنسعنأيضاورويناه.(1)الصبحالوسطىالضلاة:قالعمر

(2)وعكرمةومجاهدوطاوسعطاءقولوهو.عباسابنبهاحتبئبماواحتبئ

أبوحذثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنابمااحتبئبهقالومن-0222

يحيىحدثناالضفار،الحسينبنعلئأخبرنا،الحافظعلىبنالحسينعلى

حكيم،بنالقعقاععن،أسلمبنزيدعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىاين

لهاأكتبأنر!تنأعائشةأمرتنى:قالائه،عائشةمولىيونسأبىعن

الضلؤتعلى)خفظوأ:فآذنىالايةهذهبلغتإذا:قالتثممصحفا،

على)حافظواعلئفأملت،اذنتهابلغتهافلفا.(238:البقرةأالوشالئ!والضلؤة

وقالت.(قانتينلفهوقومواالعصروصلاةالوسطىوالصلاةالضلوات

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)ري!عالفهرسولمنسمعتها:عائشة

العصر.غيرالوسطىأنعلىدلالةوفيه.4يحى

بنمحمدبكبرأبوأخبرنا،العدلالمهرجاك!أحمدأبووأخبرنا-0322

حدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيم،و237/11بنمحمدحدثنا،المزكىجعفبر

مصحفاأكتبكنت:قالائه،رافعبنعمروعن،أسلمبنزيدعن،مالك

به.داودعنتفسير(-397)منصوربنسعيدأخرجه(1)

،2/448حاتمأبىابنوتفسير،4/370جريرابنوتفسير،2/367المنذرلابنالأوسطينظر(2)

.123صللدمياطىالمغطىوكف

والنسائى،(9822)والترمذى،(014)داودوأبو،(48442)أحمدطريقهومن،1/138مالك(3)

.(629)مسلم(4)
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الصبحهىقال:منبابالصلاةكتاب

عل)خفظوأ:فاذنىالايةهذهبلغتإذا:فقالتكجوالنبىزوجلحفصة

على:فأملتآذنتها،بلغتهافلما.(238تالبقرةأائوشطئ!والصلرةالصلؤت

لفهوقومواالعصروصلاةالوسطىوالصلاةالصلواتعلى)حافظوا

.(1)(قانتين

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2254

الفضل،بنعارمحدثنا،الصغاكأإسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوب

حفصةأمرت:قالنافععنعمر،بناللهعبيدعنزيد،بنحمادحدثنا

فذرالصلاةذكرعلىأتيتإذا:يكتبلفذىفقالتلها،يكتببمصحف

:(2فكتبففعل2).يقرألمج!هاللهرسولسمعتماأعلمكحتىموضعها

فرأيت:نافعقالالعصر(.وصلاةالوسطىوالضلاةالصلواتعلى)حافظوا

أخبربماأكدهثم،نافعجههمنإرسالافيهأنإلامسندوهذا.(3)معلقةالواو

موقوفا،كانوإنموصولتبالكاعمروعنأسلمبنزيدوحديث،رؤيتهعن

نافع.عنعمربنالفهعبيدروايةلصحةشاهدفهو

محمدهوجعفرأبىعن،يساربنإسحاقبنمحمدرواهوقد-5522

463/1بنعمرمولىرافعبنعمرعنكلاهماعمر،ابن/مولىونافع،علىابن

فاستكتبشىع!يىالنبىأزواجزمانفىالمصاحفأكتبكنت:قال،الخطاب

به.بكيرابنعن16صهالقرانفضائلفىعبيدابووأخرجه.139/1مالك(1)

."فكتبت!ففعل:موفى،""فكتبت:دفى(2-2)

به.حمادطريقمن118/3التمهيهدفىكماإسحاقبنإسماعيلأخرجه(3)
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الصبحهىقال:منبابالصلاةكتاب

الاية:هذهإلىانتهيتإذابنئأى:صرفقالت،لهامصحفاعمربنتحفصة

كماعليكفأمفها)1(تأتينىحتىتكتبهافلا.(238:البقرةأالضلؤت!على)خفظوأ

والذواةالورقةحملتإليهاانتهيتفلفا:قال.!ي!الفهرسولمنحفظتها

هى؟الوسطىوالضلاةالضلواتعلى)حافظوا:اكتب:فقالتجئتهاحتى

أحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه.(قانتينلفهوقوموا،العصرصلاة

الذمشقئزرعةأبوحدثنا،الأصئمالعباسابوحدثنا:قالاالقاضىالحسنابن

.إسحاقبنمحمدحدثناخالد،بنأحمدحدثناعمرو،بنالرحمنعبد

والمتنالاسنادفىعمربنالفهوعبيدأسلمبنزيدروايةفخالف.2فدكره

لاوعمر،رافعبنعمروهووإنما.رافعبنعمرعن:قالحيثجميعا،

وصلاة:هووإنما،العصرصلاةهى:قالوحيثالبخارئ)3(،قاله،يصخ

،ذكرناهماوالضحيح،متنهفىأيضاعائشةحديثإسنادخولفوقدالعصر.

بوفاقه.روىوقد

والضلاةالضلواتعلى)حافظوا:قرأانهعباسابنعنوروى-6022

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناهالعصر(.وصلاةالوسطى

حدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

الميم.وكسراللامبثديد:الأصلحاشيةوفىإفامليها!،:سفى(1)

طريقمن(2971)يعلىوأبو.بهخالدبناحمدطريقمن86صالمصاحففىداودأبىابنأخرجه(2)

به.إسحاقابن

.6/330الكبيرالتاريخ(3)
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الصبحهىقال:منبابالصلاةكتاب

ابنعن،يريمبنعمير)1(عن،إسحاقأبىعن،شعبةعن،جريربنوهب

بذلك.عباس

الفضيلة.بزياتالصبحصلاةبتخصيصالسنةثمالكتابجاءوقد

محمدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبو(ظ237/11أخبرنا-0722

شعيب،أخبرخ!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزخ!

أباأن،الرحمنعبدبنسلمةوأبوالمسيببنسعيدأخبرخ!،الزهرئعن

فىالنهاروملانكةالليلملانكة"يجتمع:يقولاللهرسولسمعت:قالهريرة

قصءانإنالفبزم!وقرءان:شئتمإناقرءوا:هريرةأبويقولثمالفجر".صلاة

أبىحديثمن""الصحيحينفىمخرج.(78ا!سراء:أمشهؤا!)2(%؟الفخر

.(3)اليمان

بالكوفة،القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-2208

بنالفضلنعيمأبوأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفربوأأخبرنا

،عمرةأبىبنالرحمنعبدعن،حكيمبنعثمانعن،سفيانحدثنا،دكين

1/464كانجماعةفىالعشاءصلى"من:ع!يوالفهرسول/قال:قالعفانبنعثمانعن

منمسلمأخرجه.(4)"ليلةكقيامكانجماعةفىالفجرصفىومن،ليلةنصفكقيام

.)هبيرة":مفى(1)

.(1702)فىتخريجهتقدم(2)

.(246بقع/649)ومسلم،(648)البخارى(3)

.)أخرى!:مفىبعده(4)

أبى-طريقمن(4731)خزيمةوابن،(0261)والدارمى،(94)حميدبنعبدأخرجهوالحديث
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الصلاةكتا!

.الثورئ)1(عنوجهين

الصبحهىقال:منباب

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-9022

بنيزيدأخبرنا،الواسطئإبراهيمبنعلئحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

العلقى،سفيانبنجندبعن،الحسنعن،هنل!أبىبنداودأخبرنا،هارون

لا،آدمابنيافانظز،وجلعزاللهذمةفىفهوالثبحصفى"من:قال!لمجؤالنبىعن

.(2)
ابىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلئمرواه."دفتهمنبشىءاللهيطلئتك

.3هارودبنيزيدعنشيبه

(4)عروةبنعلىبنإبرا!3بنإسماعيلالقاسمأبووأخبرنا-0221

موسىالسرىأبو-ضدثنا،الشافعئاللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،ببغداد

خالاحدثنا،المفضلبنبشرحدثنا،عفانحدثنا،النسائئ()الحسنابن

قال!:قال!اللهعبدإقجندبسمعت:قال!سيرينبنأنسعنالحذاء،

ذمتهمنالفهيطلبنكمفلا،الفهذفةفىفهوالصبحصلاةصفى))من:لمجعيهالفهرسول!

من(2705)فىوشاتى،لفظهفىخلافمعأيضانعيمأبىطريقمن(5902)حبانوابن.به=نحيم

.هناكألفاظهفىالخلافالمصنفذكروقد،وغيرهنعيمأبىطريق

.(656/260)مسلم(1)

به.يزيدطريقمن(222)والترمذى،(18814)أحمدوأخرجه.(223)الرزازجحفرأبو(2)

.(657/262)مسلم(3)

كتبت:الخطيبقال،البندارعروةبابنالمعروفالقاسمأبوعروةبنعلىبنإبراهيمبنإسماعيل(4)

)حوادثالإسلاموتاريخ،313/6بغدادتاريخينظر.(ص423)سنةتوفيصدوقا.وكان،عنه

.103ص(ص440-ص421سنةوويات

.13/378النبلاءأعلامصيروينظر.!)الحسين:دفى(5)
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الصبحهىقال:منبابالصلاةكتاب

فىمسلمرواه.(1)"جهنمنارفىفيكبهيدركهبشىءيطلئهمنفإنهبشىء،

.(2)رشبعنعلىبننصرعن"الصحيح"

جميعا.والعصرحبم!صلافضيلةبزيادةالسنةثمالكتابجاءوقد

إسحادتىبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1221

حدثنا،إسماعيلعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا،المثنىبوأأخبرنا،الفقيه

القمرإلىنظرإذ!ج!النبىعندكنا:اللهعبدبنجريرلىقال!:قال!قيس

تضاهونلاأوتضامون-لاهذا،ترونكماربكمسترونإنكم"أما:فقال!لبدراليلة

غروبهاوقبلالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبواألااستطعتمفإنرؤلته،فى-

وقبلالشمسطلوعقبلربكبحمد(3)"فسبح:قال(و238/11!فافعلوا".

أوجهمنمسلمورواهمسذد،عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)"الغروب

.(خالد)أبىبنإسماعيلعنأخر

العلوى،داودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-2212

المزكى،بالويهبنإبراهيمبناللهعبيدالقاسمأبوأخبرنا،تعالىاللهرحمه

همامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا

به.ثرطريقمن(1683)والطبرانى،(1276)عوانةابوأخرجه(1)

.(657/261)مسلم(2)

.(1703)فىذلكعلىالتعليقوتقدم،النسخفىكذا(3)

به.يحيىطريقمن(317)خزيمةوابن،(460)الكبرىفىوالضسالى،(192؟5)أحمدأخرجه(4)

فىوتقدم.بهإسماعيلطريقمن(177)ماجهوابن،(2551)والترمذى،(4729)داودوابو

(1703).

.(633)ومسلم،(573)البخارى(5)
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465/1

466/1

الصبحهىقال:منبابالصلاةكتاب

"الملالكة:!صاللهرسول!قال!/:قال!هريرةأبوحدثناماهذا:قال!منئهابن

وصلاةالفجرصلاةفىيجتمعونبالنهار،وملائكةبالفيلملائكة؟فيكميتعاقبون

ترمحعمكيف:بهمأعلموهو،فيسألهم،فيكمباتواالذين(1)اليهيعرجثمالعصر،

.(2)((نوفميوهموأتيناهميمفونوهمتركناهمقالوا:عبادى؟

محمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبووأخبرنا-2213

الفه،عبدبنحفصحدثنا،عقيلبنمحمدحدثنا،الحافظالحسنابن

عنالرناد،أبوأخبرخ!،عقبةبنموسىعن،طهمانبنإبراهيمحذثنى

فذكره.!ج!جملاللهرسول!قال!:يقول!سمعهأنه،هريرةأبىعن،الأعرج

(3)

،الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.".

.(4)هريرةأبىعنالأعرجحديثمنالبخارئوأخرجه

القطانالفضلبنالحسينبنمحمد()الحسينأبوأخبرنا-2214

بنجارودبنمحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

،(6)جمرةأبوحدثنا،همامحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،القطان/فىينار

امن:قال!ع!ج!النبئأن،أبيهعن،(7قيسبنالفهعبدابن7)بكرأبىعن

:م.)1(لي!فى

به.الرزاقعبدعن(8120)أحمدأخرجه(2)

.(896)والصفاتا،سماءوفى،(2836)الشعبفىالمصنف(3)

.(555،2332)والبخارى،(632)مسلم(4)

"الحسن،.:مفى(5)

.29/362الكمالتهذيبوينظر"حمزةا.:سفى(6)

.م،س:فىلي!(7-7)
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الصلاةكتاب

.(1)"الجنةدخلالبردينصلى

الصبحهىقال:منباب

إسحافبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2215

سنانبنمحمدأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،وثلاثينثلاثسنةإملاء

بكرأبىعن،جمرةأبوحدثنا،همامحدثنا:قالاخالدبنوهدبةالعوقئ)2(

البردينصفى"من:جميهماللهرسولقال:قال،أبيهعن،قيسبناللهعبدابن

لمأنهمالاإ،خالد)4(بنهدبةعنجميعاومسلمالبخارىرواه.(3)"الجنةدخل

موسىأبىبنبكرأبووهو،غيرهعنونسباه،هدبةعنبكرأباينسبا

قيس.بناللهعبدموسىأبىواسم،الأشعرى

بها،الطابراض!الفقيهيعقوببنمحمدالحسنأبووأخبرنا-2216

الحسنبنالفهعبدحدثنا،ببغدادالصوافأحمدبنمحمدعلىأبوأخبرنا

ابىعن،جمرةابىعن،هقامحدثنا،عفانحدثناالحزاض!،شعيبابايعنى

قال.(6)"الجنةدخلالبردينصفى"من:!سيه!النبئقال:قالأبيهعنبكر،

إنه:يقالهذابكروأبو:قالوعشيا.غدوة:النحويينبعضقال:شعيبأبو

رويبة.بنعمارةابنبكرأبو

به.عفانعن(1465)الدارمىوأخرجه.(0284)الشعبفىالمصنف(1)

.25/032الكمالوتهذيب،4/259الأنسابوينظربالفاء."العوفى،:م،سفى(2)

به.هدبةعن(06731)المسندئدزوافىاللهوعبد.بهصنانبنمحمدطريقمن(515)الرويانىأخرجه(3)

البخارى.نسخبعضفىبكرأبىنسبةووردت،(635/215)ومسلم،(574)البخارى(4)

.(.../635)ومسلم،(574)عقبالبخارى(5)

به.شعيبأبىعن(127)الأمثالفىالرامهرمزىأخرجه(6)
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الصلاةكتاب
الصبحهىقال:منباب

أبىبنبكرأبوهوجمرةأبوعنهرواه(ظ238/11والذىال!ثيخ:قال

.بمعناهرواهقدأيضاعمارةابنبكروأبو.موسى

إبراهيمبناللهعبدبنعلئالحسنأبوأخبرنافيماوهو-2217

علئحدثنا،السماكابنأحمدبنعثمانعمروأبوحدثنا،ببغدادالهاشمئ)1(

خالد،أبىبنإسماعيلأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الواسطئإبراهيمابن

أبوحدثنا،لهواللفظالحافظالفهعبدأبووأخبرظ.عمارةابنبكرأبىعن

بنيحيىحدثنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

رويبة،بنعمارةابنعن،عميربنالملكعبدعن،شيبانحدثنابكيبر،أبى

وقبلالشمسطلوعقبلصفىمنالثارييج"لا:جمي!الفهرسولقال:قالأبيهعن

جمي!؟النبىمنهذاسمعتأنت:فقالالبصرةأهلمنرجلوعطهغرويها".

لمجؤالنبئسمعتلقدأشهدوأنا:الرجلفقال.عليهبهأشهد،نعم:قال

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)هنمسمعتهالذى(2المكانفى2)يقول

ابنحديثمنأيضاوأخرجهبكير،أبىبنيحيىعنإبراهيمبنيعقوب

.(4)دلاخأبى

وثقه،للمنصورالمدينةقضاءولى،الهاشمىالعيسوىالحمنأبوإبراهيمبنالقهعبدبنعلى(1)

أعلاموسير،12/8بغدادتاريخ.(لك514)سنةتوفى.الصدوقالعلامة:الذهبىوقال،الخطيب

.17/321النبلاء

.!!بالمكان:م،سفى(2-2)

طريقمن(318)خزيمةوابن،(486)والشائى،(427)داودوأبو،(18297)أحمدأخرجه(3)

به.خالدأبىبنإسماعيل

.(634/213،214)مسلم(4)
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الصلاةكتاب
الصبحهىقال:منباب

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-1822

)ح(هندأبىبنداودأخبرنا،عاصمبنعلئحدثنا،جعفربنيحيىحدثنا

جعفربناللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابن(1)الحسينأبووأخبرنا

خالا،حدثنا،عونبنعمروحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهابن

الفهعيدعن،الأسودأبىابنيعنىحربأبىعن،هندأبىابنيعنىداودعن

قال!:أنعفمنىفيماوكان!يماللهرسول!عفمنى:قال!أبيهعن،فضالةابن

فمرخ!،أشغال!فيها!رساعاتهذهإن:قلت.((الخمسالصلواتعلى"حمافظ

منكانتوما.((العصرينعلى"حافظ:قال!.عنىأجزأفعلتهأناإذاجامعمربأ

قبلوصلاة،الشمسطلوعقبل"صلاة:قال،و11/239؟انلعصراماو:قلتلغتنا

وص(2)بر
.القطانحديثلفظ.عروبها"

أوائلفىعليهنحافظ:أعلمواللهأرادوكأنه:اللهرحمهالشيخقمال

مرهفأ،أوقاتهنأوائلعنتأخيرهاإلىالمفضيةبالأشغال!فاعتذر،أوقاتهن

التوفيق.وبالله.وقتيهماأول!فىبتعجيلهماالصلاتينهاتينعلىبالمحافظة

.""الحسن:مفى(1)

عونبنعمروعن(428)داودأبووأخرجه.1/134سفيانبنويعقوب،(687)الرزازجعفرابو(2)
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2/2

الكعبةالىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلبابالصلاةكتاب

القبلةاستقبالأبوابجماع/اظ،/21

الحعبةإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلباب

اخرينفىالسراج(1)القاسموأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2219

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالوا

:قالرض!عمربنالفهعبدعن،ديناربنالفهعبدعن،مالكأخبرنا،الشافعئ

قدجمتالفهرسولإن:فقالاتأتاهمإذالمئحبح)2(صلاةفىبقباءالناسبينما

وكانتفاستقبلوها.،الكعبةيستقبلأنامروقد،قرآنالفيلةعليهأنزل

قتيبةعنومسلمالبخارئرواه.(3)الكعبةإلىفاستداروا،الشئامإلىوجوههم

.(4)مالكعن

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-0222

الفهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرنا

عبيدبنأحمداخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوواخبرنارجاء.ابن

أبىعن،إسرائيلأخبرنا،2رجاابنحدثنا،علىبنهشامحدثناالضفار،

.!"إصحاق:دفى(1)

.،العصرأ:سفى(2)

،(5934)أحمدطريقهومن،1/195ومالك.1/94والافعى.(655)المعرفةفىالمصنف(3)

.(2272)فىوصيأتى.(435)خزيمةوابن،(492،744)والنسائى

.(13/526)وسلم،(4494)البخارى(4)
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الكعبةإليالمقدسبيتمنالقبلةتحويلبابالصلاةكتاب

بيتنحؤفصلىالمدينةجمبهراللهرسولقدم:قال!عازببنالبراءعن،إسحاق

نحويوجهأنيحمثلمجوالنبئوكان،شهراعشرسبعةأو(1)رشعستةالمقدس

قنلةكتيل،ونلفالشماءفىوجهكتقفبلزى)قذ:وجلعزاللهفأنزل!،الكعبة

كانرجلفمر.،144:البقرةأالاية!الحراشانسمجدشظروتجهثلؤللزضنها

بيتنحوركوعوهميصلونالأنصارمنقومعلىكج!النبىمعيصلى

(2)وحنفتحرفوا.الكعبةإلىوجهقدكج!اللهرسول!أنأشهد:فقال!،المقدس

كاراالققبلنهمعنولنهئم)ما:اليهودوهمالناسمنالسفهاءفقال!،الكعبة

صعرطإكدشآءمنحمهدىوالمغرلهالمشرقئئه)قل:وجلعزاللهقال!علتهأ!و.

(3)ير
،رجاءبناللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.،142:البقرةأ!مستقيص

.(4)إسحاقأبىعناخرينوجهينمنمسلمورواه

()سلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2221

نعيم،أبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا،الفقيهالحسنبنوأ2/21

صلىوهي!هي!اللهرسول!أن،عازببنالبراءعن،إسحاقأبىعن،زهيرحدثنا

3/2يمونأنيعجبهوكان،شهراعشرسبعةأوشهرا/عشرستةالمقدسبيتقبل

."شهرا":مفىبعده(1)

."إلى":سفى(2)

وابن،(034،2962)والترمذى،(18707)أحمدوأخرجه.628-2/625سفيانبنيعقوب(3)

به.إسرائيلطريقمن(433)خزيمة

.(525/11،12)ومسلم،(399)الخارى(4)

.106/1فىتقدموقد"سليمان".:سفى(5)
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الكعبةإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلبابالصلاةكتاب

ممنرجلفخرج،قوممعهوصفىالعصرصلاةصلىوأنه،البيتقبلقبلته

لقدبالفهأشهد:فقال،راكعونوهممسجدأهلعلىفمز،معهصفىكان

.(1)البيتقبلهمكمافداروامكة.قبل!سواللهرسولمعصليت

تحولأنقبلماتواالذين(2)اذه:قيل:قالالبراءعنوبإسناده-2222

وجل:عراللهفأنزل.فيهمنقولماندرفلمقتلوا،ورجال،(3)الكعبةإلى

.،143:البقرةأ(4)!ريحزلرءوفيأفاسألمحهابرإيننكنمليفحيعألئه؟ن)وما

.()نعيمأبىعنالبخارىرواهما

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-2322

بنيحيىحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

نأ،عباسابنعنمجاهد،عن،سليمانعن،عوانةأبوحدثناحماد،

إلىتحؤلماوبعديديهبينوالكعبةالمقدسبيتنحويصلىكانلمجيدالنبئ

.(6)الكعبةإلىتعالىالفهصرفهثم،شهراعشرستةالمدينة

أبوأخبرنا،ببغدادالقطانالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-4222

زهيرطريقمن(18496)أحمدوأخرجه.2/573النبوةودلائل،(347)الصغرىفىالمصنف(1)

."هؤلاء":الصغرىوفى،1/455والمهذب،النسخفىكذا(2)

."القبلة":سفى(3)

.(348)الصغرىفىالمصنف(4)

.(4486)البخارى(5)

به.حمادبنيحىعن(2991)أحمداخرجه(6)
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الكعبةإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلبابالصلاةكتاب

بنمحمدحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،(1)القطانزيادابنسهل

سعداسمعت:قالالمسيببنسعيدعنسعيد،بنيحيىحدثنا،فضيل

بيتنحوشهراعشرستةالمدينةقدممابعدجمحماللهرسولصلى:يقول

هكذا.(2)بشهرينبدرقبلالحرامالمسجدقبلذلكبعدحولثم،المقدس

عن(زيد)بنوحماد(4)والثورى(3)مالكورواه.فضيلابنعنالعطاردىرواه

سعد.ذكردونمرسلاالمسئببنسعيدعنسعيدبنيحيى

ابنبكرأبوأخبركأ،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2225

أبىعن،سفيانحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،المثنىأبوأخبرنا،إسحاق

عنه:تعالىاللهرضىعلىعن،الكندىزيادبنعميرةعن(ظ21/2،إسحاق

.(6)قبله:شطره:قال.(144:البقرةأ!الحراشائمسجدشظروجهث)دؤذ

الحسنبنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2226

أبىابنعن،ورقاءأخبرنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

(1

(2

(3

(5

(6

.15/521النبلاءأعلامسيروينظر"العطار".:سفى

عبدبنأحمدطريقمن2/574الدلائلفىوالمصنف،149/1الكاملفىعدىابنأخرجه

.4/365الدارقطنىعللوينظر.بهالعطاردىالجبار

،(656)المحرفةفىوالمصنف،(190)1/178مسندهفىالافعىطريقهومن،1/196مالك

.573/2الدلائلوفى

.هاصالثورىتفسير

به.زيدبنحمادطريقمن573/2الدلائلفىالمصنفأخرجه

1/254تفسيرهفىحاتمأبىوابن،2/664تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.269/2الحاكم

به.إسحاقأبىطريقمن(1363)
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استقبالهاوفضل،القبلةفرضبابالصلاةكتاب

.(1)نحوهيعنى)شظن!:قولهفىمجاهل!عن،نجيح

عثاس:ابنعنطلحةأبىبنعلئذكرهوكذلك

الحسنأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرناه-2227

بنمعاويةعن،صالحبنالفهعبدحدثنا،الدارمئعثمانحدثنا،الطرائفئ

.(2)بذلكعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالح

استقبالهاوفضل،القبلةفرضباب

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-2228

إبراهيمابنهوأحمدحدثنا،الذورئخلفبنالهيثمأخبرنا،الإسماعيلئ

ميمونعن،سعدبنمنصورحدثنا،مهدقبنالرحمنعبدحدثنا،الذورقئ

صلاتنا،صلى"من:م!مجالفهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،سياهابن

فلا،رسولهوذمةاللهذفةلهالمسلئم،فذلكذبيحتنا،وأكلقبلئتا،واستقبل

عنالعباسبنعمروعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)((ذمتهفىاللهتخفروا

.الزحمن)4(عبد

بنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2229

.216صمجاهدتفشر(1)

القهعبدطريقمن7صاناسخهفىوالنحاص،(1329)1/482تفشرهفىحاتمأبىابنأخرجه(2)

به.صالحابن

به.مهدىبنالرحمنعبدطريقمن(1250)النسائىأخرجه(3)

.(139)البخارى(4)
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السفر...فىاستقبالهاتركفىالرخصةبابالصلاةكتاب

حدثهم،حمادبننعيمأن،شريكبنعبيدأخبرخ!،العدلسختويهبنمحمد

قال:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدحدثنا،المباركابنأخبرنا

وأئىاللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالثالم!أقاتلأن"أمرت:جمي!اللهرسول

واس!قبلواصلاتنا،وصلوا،اللهرسولوأنىاللهإلاإلهلاأنشهدوافإذا،اللهرسول

وحسابهمبحقها،إلاوأموالهمدماؤهمعليناحرمتذبيحتنا،وأكلواقبلتنا،

.حماد)2(بننعيمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"اللهعلى

السفرفىاستقبالهاتركفىالرخصة/باب

ماشياأوراحباتطوعإذا

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا،و2230-3/21

،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبو

بنكامل3)وأخبرنما.مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

بنداودحدثنا،الإسفرايينئأحمدبنبشرأخبرنا،المستملى(3أحمد

اللهعبدعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحىحدثنا،البيهقئالحسين

حيثماراحلتهعلىيصلى!جماللهرسولكان:قالعمرابنعن،دينارابن

حديثلفظذلك.يفعلعمرابنكان:ديناربناللهعبدقالبه.توجهت

(3977،1805)والنسائى،(8026)مذىوالتر،(1426)داودوأبو،(56013)أحمداخرجه(1)

به.المباركابنطريقمن

.(392)البخارى(2)

.(2236،3491،3749)فىوسيأتى،(1212)فىوتقدم."كاملبن"احمد:النسخفى(3-3)

301-3-
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السفر...فىاستقبالهاتركفىالرخصةبابالصلاةكقاب

علىيصلى!صاللهرسولكان:قالالشافعىروايةوفى.يحيىبنيحيى

بنمسلمرواه.بعدهمايذكرولم.(1)هبتوجهتحيثمارف!لافىراحلته

آخروجهمنالبخارىوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىالحجاج

.دينار)2(ابنعن

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2231

الطنافسى،عبيدبنمحمدحدثنا،الدورئمحمدبنعباسأخبرنا،يعقوب

يصفىعمرابنكان:قالجبيربنسعيدعن،سليمانأبىبنالملكعبدحدثنا

جمجالنبئوكان:قالتطؤعا.بوجههتوجهتأينماإيماءيومئراحلتهعلى

اللةوضهفثئمتولوأفأينماوانمعرفيانشرق)ودثه:الآيةهذهقرأثمذلك.يفعل

.(3)الآيةهذهأنزلتهذافى:قالثم.(115:البقرةأعلير!وسعأدلهإت

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2232

حدثنا،القواريرىعمربناللهعبيدحدثناالجئار،عبدبنالحسنبنأحمد

عنجبير،بنسعيدحدثنا،سليمانأبىبنالملكعبدعنسعيلإ،بنيحى

علىالمدينةإلىمكةمنمقبلوهويصلىلمج!اللهرسولكان:قالعمرابن

،(5334)أحمدطريقهومن،1/151ومالك،97/1والافعى.(660)المعرفةفىالمصنف(1)

.(491،742)والنسائى

.(1096)والبخارى،(37/7؟.)مسلم(2)

الملكعبدطريقمن(99701)الكبرىفىوالنسانى،(2958)والترمذى،(1005)أحمدأخرجه(3)

به.سليمانأبىابن
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-..مركوباىعلىذلكإباحةعلىالدليلبابالصلاةكتاب

رواه.(1)وهمالفةوض!فثمتولوأم!فأتنما:نزلتوفيه:قال.وجههكانحيثراحلته

.القواريرى)2(اللهعبيدعن""الصحيحفىمسلم

أحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2233

حدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمأخبرنا،بهمذانالتمارقرقوبابن

بنجابرعن،سراقةبناللهعبدبنعثمانأخبرنا،ذئبأبىابن،ظ3/21

علىيصلىأنمارغزوةفىلمجي!الفهرسولرأيت:قالالأنصارىالفهعبد

آدمعن""الصحيحفىالبخارئرواهتطوعا)3(.المشرققبلمتوجهاراحلته

.(4)إياسأجمطابن

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2234

الحسن،عن،الأشعثحدثنا،معاذبنمعاذحدثنا،سعدانحدثنا،الصفار

أتىوإن،توخهتأينماالإبليسوقوهوتطوعايصلىأنبأسايرىلاكانأنه

وسجد.قرأهاسجدةعلى

مركوبأىعلىذلكإباحةعلىالدليلباب

حماراأوناقةكان

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2235

به.سعيدبنيحيىطريقمن(1267)خزيمةوابن،(490)والنسائى،(4714)أحمدأخرجه(1)

.(007/33)مسلم(2)

به.ذئبابىابنطريقمن(01420)احمدأخرجه(3)

.(0414)البخارى(4)
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5/2

...مركوبأىعلىذلكإباحةعلىالدليلبابالصلاةكتاب

بنالفهعبدبنمحمدحدثناالضغاض!)1(،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

جمرالفهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،أبىحدثنا،نمير

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)ناقتهبهتوخهتحيثما(2)سبحتهيصقىكان

.(4)ريمنبنالفهعبدبنمحمد

بنبشرأخبرنا،المستملى(أحمد)بنكاملجعفرأبوأخبرنا-2236

يحىبنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودأخبرنا،الاسفرايينئأحمد

سعيدالحبابأبىعنالمازض!،يحيىبنعمروعن،مالكعلىقرأت:قال

وهوحمارعلىيصلىبئالفهرسولرأيت:قالالهعمرابنعن،يسارابن

(8)(7)ص(6)و-
يحيى.بنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.خيبرإلىموجه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-2237

وأخبرنا)ح(همامحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،تمتامحدثناالضفار،عبيد

،همامحدثنا،رجاءابنحدثنا،علىبنهشامحدثناأحمد،أخبرنا،علئ

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

."الصفار":سفى

.2/331النهايةيظر.النافلةصلاةهناوالمقصود،الشبيحمنالسبحة

به.نميرابنعن(6287)أحمدأخرجه

.(700/31)مسلم

.حرب"9:سفى

قاصد،:ويقال،متوجه:اى،الجيمبكسرهو:النووىالإمامقال،وموخه.""متوجه:سفى

.5/211النووىلرحمسلمصحيح.مقابل:ويقال

.(739)والشانى،(1226)داودوأبو،(0452)أحمدطريقهومن،1/015مالك

.(070/35)مسلم
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الإحرامعندبالناقةالقبلةاستقبالبابالصلاةكتاب

قدمحينعنهتعالىاللهرضىمالكبنأنستلقينا)1(:قال!سيرينبنأنسعن

منووجههحمارعلىيصقىفرأيته-:قال!التمر)2(.بعينفلقيتهالشاممن

القبلة؟لغيرتصقىرأيتك:لهفقلت-القبلةيسارعن:يعنى-الجانبهذا

حديثوفى.(3)فعلتهمايفعلهمح!مجاللهرسول!رأيتأنىلولا:فقال!،و4/21

لم:اخرهفىوقال!،القبلةيسارعنهماموأومأ.الجانبذلكووجهه:عفان

عنسعيدبنأحمدعن،""الصحيحفىالبخارىرواه.التطوعيعنى.أفعله

.(4)عفانعنحاتمبنمحمدعنمسلمورواه،هفامعنحبان

الإحرامعندبالناقةالقبلةاستقبالباب

دحيم،ابنجعفربوأحدثنا،القاضىالحسنابنبكربوأأخبرنا-2382

حدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،()الحنينأبىبنالحسينبنمحمدحدثنا

أبىبنعمروحدثنىالهذ!ر،سبرةأبىبنالجارودبناللهعبدبنربعى

نأ،مالكبنأنسحدثنى،سبرةأبىبنالجارودحدثنى،الحجاج

فكئر،القبلةبناقتهاستقبلبالصلاةيتطؤعأنفأرادسافرإذاكانك!يماللهرسول!

س،م:"لقينا".ىف(1)

اللهرضىبكرأبىعهدفىالوليدبنخالدافتتحها،الكوفةغربىالأنبارمنقريبةبلدة:التمرعين(2)

.757/3البلدانمعجمينظرعنهما.

به.همامطريقمن(2365)عوانةوأبو،(13131)أحمدأخرجه(3)

.(207/14)ومسلم،(0011)البخارى(4)

.(458،070،1796)فىوتقدم.""الحسين:النسخفى(5)
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الركوعمنأخفضوالسجودوالسجودبالركوعالإيماءبابالصلاةكتاب

.(1)الناقةبهتوجهتحيثصلىثم

الركوعمنأخفضوالسجودوالسجود،بالركوعالإيماءباب

بنمحمدسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-2239

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالفضلبنموسى

حدثنى:قال!الزهرىعن،شعيبعن،اليمانأبوحدثنا،الصغاك!)2(إسحاق

علىوهويستحكانعجحماللهرسول!أن،عمربناللهعبدعن،اللهعبدبنسالم

بناللهعبدوكانإيماء.برأسهويومئ،وجههكانحيثيبا!رلا،راحلتهظهر

.(4)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)كلذيفعلعمر

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5224

محمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيد

أبوأخبر:ى:جريجابنقالط:قال!حجاجحدثناالصغاك!)2(،إسحاقابن

وهويصلى!صالنبئرأيت:يقول!نصارىالأاللهعبدبنبرجاسمعنهأ،الربير

ويومئالزكعةمنالسجدتينيخفضولكنه،جهةكلمنالنوافلراحلتهعلى

.(إيماء)

فىالأليانىوحسنه.بهالجارودبنربعىطريقمن(1225)داودوأبو،(90131)أحمدأخرجه(1)

.(0841)داودأبىصحيح

."الصفار":سفى(2)

به.اليمانأبىعن(6155)أحمدأخرجه(3)

.(5011)البخارى(4)

به.جريجابنطريقمن(1270)خزيمةوابن،(14156)أحمدأخرجه(5)
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الراحلةعلىالوتوبابالصلاةكتاب

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظ(ظ21/4اللهعبدأبووأخبرنا-4122

حفص،بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،العبالصأبوحدثنا:قالا

فجئت،لحاجةجميمالنبئبعثنى:قالجابرعن،الزبيربوأحدثنى،سفيانعن

فسلمت،الركوعمنأخفضوالسجودالمشرقنحوراحلتهعلىيصلىوهو

.(1)"ىلصأكنت"إنى:قالفرغفلفا،علئيردفلم،عليه

الراحلةعلىالوترباب

،إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4222

مالئر!حدثنى،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا

:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،بكرأبووحدثنا)ح(

عمربناللهعبدبنالرحمنعبدبنعمربنبكرأبىعن،مالكعلىقرأت

مكة،بطريقعمرابنمعكنت:قالأنهيساربنسعيدعن،الخطابابن

فىلكأليسعمر:ابنفقالفأوترت،نزلتالصبحخشيتفلفا

علىيوتركانلمج!اللهرسولفإن:قالبلى.:قلتأسوملى)2(؟!صاللهرسول

6/إورواه،أويسأبى/بنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواهالبعير)3(.

وقال،بهسمانطريقمن(351)والترمذى،(1227)داودوأبو،(14555)احمدأخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذى

."حسنة":م،سفىبعده(2)

ماجهوابن،(1687)والنسالى،(472)والترمذى،(4519)أحمدطريقهومن،1/124مالك(3)

(0012).
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الراحلةعلىالوتربابالصلاةكتاب

.(1)يحيىبنيحيىعنمسلم

الحافظالخوارزمئغالببنمحمدبناحمدبكبرأبوأخبرنا-2243

بناللهعبدحدثنا،النيسابورىأحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرناببغداد،

حدثنا،حضاببنالأعلىعبدحدثناقالا:محمدبنوتميمالقاضىأبى

راحلتهعلىيصلىعمرابنكان:قالنافععن،عقبةبنموسىحدثنا،وهيب

رواه.(2)كلذيفعلكانلمجي!النبئأنويخبرعليها،ويوتربهتوجهتحيث

.حضاب)3(بنالأعلىعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

أبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا)4(-2244

عن،سعيدبنيحيىحدثنا،(بشر)بنالرحمنعبدأخبرنا،الشرقىابنمدحا

علىيوتركان!ي!النبئأن،عمرابنعن،نافععن،الأخنسبنالفهعبيد

.(6)راحلته

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-2245

عن،زيدبنحمادحدثنا،سلمةأبوحدثنا،غالببنمحمذحدثناالصفاز،

علىيوترعمرابنأكان:لنافعقلت:قالحازمبنجريرعن،عونابن

.(070/36)ومسلم،(999)البخارى(1)

به.وهيبطريقمن(5822)أحمدأخرجه(2)

.(9501)البخارى(3)

.س:فىالأثرهذايردلم(4)

.!بشير،:مفى(5)

به.سعيدبنيحىطريقمن(1685)النسائىأخرجه(6)
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الراحلةعلىالوتربابالصلاةكتاب

كانلقدللهواإى!؟لتطوعا(و21/5ئرساعلىفضبلةللوتروهل:قال؟لراحلةا

.عليها)1(يوتر

:اخرهفىوزاد،هكذاسلمةبىأعنغالببنمحمدغيرورواه-6422

بوأأخبرنا،المالينئسعدأبو.أخبرنماهحازمبنجريروحدثنيه:سلمةأبوقال

بنعمربنحفصحدثنا،معشرأبىبن(2)الحسينحدثنا،عدىابنأحمد

.(3)بزيادتهفذكره.سلمةأبايعنىإسماعيلبنموسىحدثنا،الصباح

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،اللهعبدأبوأخبرنا-4722

بن4ثويرعن،الثورىسفيانأخبرك!،وهببناللهعبدحدثنا،نصربنبحر

.()راحلتهعلىيوتركانعنهتعالىالفهرضىعلئاأن،أبيهعن،فاختةأبى

اللهعبدأبوأخبرنماه.إيماء)6(يومئ:الثورىعنغيرهفيهزاد-2248

بنأسيدحدثنا،العباسأبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظ

.(7)بزيادتهفذكره.سفيانعن،حفصبنالحسينحدثنا،عاصم

(2

(3

الاتية.وبالزيادة،بهسلمةأبىطريقمن3/85بأصبهانالمحدثينطبقاتفىاليئأبوأخرجه(

.""الحسن:دفى(

.2/553عدىلابنالكامل(

."لور":دفى(

به.الثورىسفيانطريقمن533/2عدىوابن،(6987)شيبةابىابناخرجه(

.د:قىليسى(

.(669)المعرفةفىالمصنف(
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للمكتوبةالنزولبابالصلاةكتاب

للمحتوبةالنزولباب

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2249

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمزكىإسحاقأبىابنزكريا

عنيزيد،بنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا

قال!:عمربنالفهعبدأبيهعنعمر،بنالفهعبدبنسالمعن،شهابابن

ويوتر،(اتوخه(2)وجهةأئقبلالزاحلة)اعلىيسئحع!ي!الفهرسول!كان

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)المكتوبةعليهايصفىلاالهغيرعليها،

.(4)يونسعنالفيثحديثمنالبخارئوأخرجه،وهبابنعنحرملة

عثمانأبوأخبرنا،المؤفلبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-5225

معاذحدثنى،السمرقندىحفصبنعمرحدثنا،البصرىالفهعبدبنعمرو

أبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبووأخبرنا)ح(هشامحدثنا،فضالةابن

أئوببنإبراهيمبناللهعبدمحمدأبوأخبرناببغداد،البياضبنطاهر

حدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،البصرئالفهعبدبنإبراهيمحدثنا،البراز

بنالرحمنعبدبنمحمدعن(ظ21/5،كثيرأبىابنيعنىيحيىحدثنا،هشام

قبلراحلتهعلىيصفىكان!يرالنبئأن،الفهعبدبنجابرعن،ثوبان

.أتوجهتوجهةأىقبلراحلته!على:سفى(ا-1)

."وجه!:مفى(2)

وهبابنطريقمن(0901،1262)خزيمةوابن،(489)والنسائى،(4122)داودأبوأخرجه(3)

.(9801)والبخارى،(070/39)مسلم(4)
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للمكتوبةالنزولبابالصلاةكتاب

لفظ.(1)وصلىالقبلةواستقبلنزلالمكتوبةيصلىأنأرادفإذا،المشرق

نحو:وقال.اللهعبدبنجابرحذثنى:قالمعاذروايةوفى،مسلمحديث

7/2بنومعاذإبراهيمبنمسلم/عن""الصحيحفىالبخارىرواه.المشرق

.(2)فضالة

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2251

عن،الفيثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،إبراهيمبنأحمدأخبرنا،الفقيه

رأيت:قالأبيهعن،ربيعةبنعامربنالفهعبدعن،شهابابنعن،عقيل

توجه،وجهأىقبلبرأسهويومئ،راحلتهعلى(3)وهويسبح!ج!الفهرسول

فىالبخارئرواه.(4)المكتوبةالضلاةفىذلكيصنع!يهماللهرسوليكنولم

ابنعنيونسحديثمنمسلموأخرجهبكير،بنيحيىعن"الصحيح"

.(5)

الصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5222

بنالوليدحدثنا،الدمشقئدحيمحدثنا،الزمادىمنصوربنأحمدحدثنا

بىأعن،سلام(6)ىبأجدهعن،زيدأخيهعن،سلامبنمعاويةحدثنى،مسلم

به.هشامطريقمن(1554)والدإرمى،(42721)أحمدأخرجه(1)

.(4،1099؟.)البخارى(2)

.س:فىليس(3)

به.الليثطريقمن(1555)والدارمى،(15695)أحمدأخرجه(4)

.(4؟/7"1)مسلمو،(9701)البخارى(5)

."ابن":دفى(6)
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للمكتوبةالنزولبابالصلاةكتاب

فىجميدالفهرسول!معسرنا:قال!الحنظلئةابنسهلعن،ال!لومحركبشة

بن(1)سنأفقال."؟الليلةيحردنا"من:ظل:فيهقال،الحديثفذكر.جيش

هذاالى))انطلق:جمرالفهرسول!لهفقال!.الفهرسول!ياأنا:الغنوئمرثدأبى

.(2)"حاجةقاضىأومصلياإلاتنزلنولا،أعلاهفىتكونحتىالشعب

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الفقيهمحمدبنالحسينأخبرنا-2253

النعمانعن،شعيببنمحمدحدثنا،خالدبنمحمودحدثنا،داودأبوحدثنا

نأللنساءرخصهل:ر!نهاعائشةسأل!نهأ،رباحأبىبنعطاءعن،المنذرابن

قال!.(3)ءاخرولاشذةفىلهنيرخصلم:قالتالذواب؟علىيصفين

المكتوبة.فىهذامحمد:

المهرجاض!الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبو،و6/21أخبرنا-2254

حدثنا،الكاتبمحمدبنحمزةحدثناأحمد،بنبشرسهلأبوحدثنا،بها

عن،الأوزاعىعن،مسلمبنوالوليدالمباركابنحدثناحماد،بننعيم

فىالفريضةيصلواحتىالسفرفىمرضاهينزل!كانأنه،عمرابنعن،نافع

حديثه.فىنافعايذكرلمالمباركابنأنإلا.الأرض

بكربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناهالذىالحديثفاوأ-5522

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،إسحاقبنأحمد

.1/260الاصابةوينظر.""انيس:م،سفى(1)

.(3925)فىتخريجهوينظر.(18487)،(2283)فىسياتى(2)

.(1087)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.(1228)داودأبو(3)
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...الراحلةعليالوترصلاتهفىجاءمابابالصلاةكتاب

سلمةبنالحسنبنعلىبنالحسينطاهرأبووأخبرنا)ح(الزماحبنعمر

حدثنا،بهاالإسفرايينئبشربنأحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،بهاالهمذاخ!

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،البيهقئعقيلبنالحسينبنداودسليمانأبو

عن،أبيهعن،يعلىبنعثمانبنعمروعن،زيادبنكثيرعن،الرماحابن

يحيى:قالوالسماء-،وأصحابههومضيقإلىانتهىم!عالنبئأن،جده

وحضرت،منهمأسفلمنوالبلة،فوقهممن-:قال.البلةأو:قالوأحسبه

بهمفصلى،راحلتهعلىهف!هي!اللهرسولفتقدم،فأقامالمؤذنفأمر،الصلاة

منأخفضسجودهأو،الركوعمنأخفضال!جوديجعلإيماء،يومئ

!(1)
منوالعدو:قالاحسبه:يحيىقالاللهعبدابىروايةوفى.ركوعه

بعضعدالةمنيثبتولم،ضعفإسنادهوفى.أسفلمنوالبلة،فوقهم

.الخوفشذةفىذلكيكونأنويحتمل،خبرهقبوليوجبمارواته

الدلالةمنالراحلةعلى(2الوترصلاتهفىجاءما2)باب

بواجبليسالوترأنعلى

فيها.الأخبارذكرناوقد

8/2إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد/-2256

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبوالمزكى

،ظ6/21بنمالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوب

غريب.:وقال،بهالرماحبنعمرطريقمن(141)والترمذى،(17573)أحمدأخرجه(1)

.الوتر"صلاتهفى"ما:موفى،،الصلاة"فى:سفى(2-2)

-313-



...الراحلةعلىالوترصلاتهفىجاءمابابالصلاةكتاب

اللهعبيدبنطلحةسمعأنه،أبيهعن،مالكابنسهيلأبىعمهعن،أنس

فقال!،(االإسلامعنيسأل!هو)افإذاع!مو،الفهرسول!إلىرجلجاء:يقول!

غيرها؟علئهل:فقال!."والفيلةاليومفىصلوات"خمس:ع!يدا(الفهارسول

.(3)مالكحديثمن""الصحيحينفىمخرج.(2)"تطوعانإلا"لا،:قال!

العدل!،(4)الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبووأخبرنا-2257

بكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفبرابنبكربوأأخبرنا

بنيحيىبنمحمدعن،الأنصارىقيسبنسعيدبنيحيىعن،مالكحدثنا

رجلاسمعالمخدجئيدعىكنانةبنىمنرجلاأنمحيريز،ابنعن،حبان

إلىفرحت:المخدجئقال!.واجبالوترإن:يقول!محمدأبايدعىبالشام

قال!بالذىفأخبرته،المسجدإلىرائحوهولهفاعترضت،متالصت!ابنعبادة

يقول!:ع!يواللهرسول!سمعتمحمد،أبوكذب:عبادةفقالمحمد،أبو

استخفافاشيئامنهنيضيعلمبهنجاءفمنالعباد،علىاللهكمبهنصلوايئ"خمس

عهد،الفهعندلهفلش!بهنيأتلمومن،الجنةيدخلهانعهداللهعندلهكانبحقهن

.()"الجنةادخلهشاءوإنعذبهشاءإن

:س.فىىيل(ا-1)

.(1712)فىوتقدم،(050)المعرفةفىالمصنف(2)

.(11/8)ومسلم،(46،2678)البخارى(3)

."إالحسين:م،سفى(4)

فىوسيأتى،(1713)فىوتقدم،(460)والنسائى،(0421)داودأبوطريقهومن،1/123مالك(5)

(4511،21013).
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...المكتوبةفىالقبلةاستقبالتركفىالرخصةبابالصلاةكتاب

بكرأبوأخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحىوأخبرنا-2258

وأناجعفربنيحىعلىقرئ:قال!الفقيهالحسنبنسلمانبنأحمد

عن،إسحاقأبىعن،سفيانحدثنا،الربيرئأحمدأبوأخبرنا،أسمع

سنهاسنةولكنه،بحتمليسالوتر:قال!4!فرعلىعن،ضمرةبنعاصم

.(1)نيكاللهرسول!

الآثارسائرمعذلكوكل،عباسوابنالصامتبنعبادةقول!وهو

.(2)التطوعصلاةبابموضعهافيهالواردة

المحتوبةفىالقبلةاستقبالتركفىالرخصةباب

القتالوشدةالمسايفةحال

أبوحدثنا،المزكى(و7/21إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2259

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

الخوفصلاةعنسئلإذاكانعمربناللهعبدأن،نافععن،أنسبنمالك

فإن:الحديثفىعمرابنوقال!،الحديثقصثم.وطائفةالاماميتقدم:قال!

وغيرالقبلةمستقبلىوركبانا،رجالاصلواذلكمنأشدخوفاكان

مستقبليها)3(.

فىوسيأتىبه.سفيانطريقمن(1675)والنساثى،(454)والترمذى،(652)أحمدأخرجه(1)

(4513).

.(4525-4506)فى)2(سيأتى

البخارىطريقهومن،1/184ومالك،1/96والشافعى،(671،1846)المعرفةفىالمصنف(3)

.(9060)فىوسيأتى.(980،981،1366،1367)خزيمةوابن،(45351
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الكعبةعينإصابةباجتهادهطلبمنبابالصلاةكتاب

،ه!مجالنبىعنعمرابنعننافععنعقبةبنموسىجهةمنثابتوهو

.(1)الخوفصلاةكتابوموضعه

الحعبةعينإصابةباجتهادهطلبمنباب

السكرىالجئارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2260

،مادىالزمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

ا!رعباسابنسمعت:لعطاءقلت:قالجريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

عنينهىيكنلم:قال.بدخولهتؤمرواولمبالطوافأمرتمإنما:يقول

دخللمالمجو/النبئأن،زيدبنمةأساأخبرخ!:يقولسمعتهولكن،دخوله

ركعتينركعخرجفلما،خرجحتىفيهيصلولم،كفهانواحيهفىدعاالبيت

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)"القبلة"هذه:قالثم،الكعبةقبلفى

ذكرودونعطاء،عنالذخولقصئ!ةدونالرزاقعبدعننصربنإسحاق

جريجابنعناخروجهمنمسلموأخرجهرؤينا،ماوالضحيح،(3)أسامة

.(4)أسامةوذكربطوله

الحعبةجهةباجتهالهطلبمنباب

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1226

.(6089)فىمسنذاشأتى(1)

والنسائى،(21754)احمدطريقهومن،(9056)الرزاقوعبد.(1125)المعرفةفىالمصنف(2)

.(432)خزيمةوابن،(2917)

.(398)البخارى(3)

.(0133/395)مسلم(4)
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الكعبةجهةباجتهادهطلبمنبابالصلاةكتاب

،هارونبنيزيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنا،ظ7/21بمرو،المحبوبئ

نأعمر،ابنعن،نافععنمجبر،بنالرحمنعبدبنمحمدأخبرنا

.(1)"قبلةوالمغربالمشرقبين"ما:قالكجوالفهرسول

علىبنمحمدعلىأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا-2262

بنشعيبحدثنا،الواسطئيوسفبنيعقوبيوسفأبوحدثنا،الإسفرايينئ

ابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدعننمير،بنالفهعبدحدثنا،أيوب

.(2)((قبلةوالمغربالمشرقبين"ما:قاللمجيوالنبئأن،عمر

الخلأل)4(،يوسفبنيعقوببالثاكأوتفزد،(3)رثجمابنبالأولتفزد

سعيدبنويحيىقدامةبنوزائدةسلمةبنحقادالجماعةروايةوالمشهور

.()قولهمنعمرعنعمرابنعننافععناللهعبيدعن،وغيرهمالقطان

بشرأبوأخبرنا،الطوسئبكربنمحمدبكرأبوالفقيهأخبرنا-2263

زهير،بنأحمدبنمحمدالحسنأبوحدثنا،الحاضرىأحمدبنمحمد

:1/461الذهبىوقالبه.هارونبنيزيدطريقمن1/271الدارقطنىوأخرجه.1/062الحاكم(1)

.؟اومحمد

به.يوسفابىعن1/270الدارقطنىوأخرجه.206/1الحاكم(2)

الكلامينظرالبصرى.العمرىالخطاببنعمربنالرحمنعبدبنمجبربنالرحمنعبدبنمحمد(3)

وميزان،2196/6والكامل،263/2والمجروحين،7/320والتعديلالجرح:فىعليه

.5/246الميهزانولان،3/621الاعتدال

،1/326الغليهلإرواءفىالقهرحمهالألبانىالئخقبلمنذلكذكروتد،ترجمةعلىلهنقفلم(4)

.عندىالتىالرجالكتبفىذكرالهأجدلم:قالفقد849صالمستطابالئمروفى

عن2/31العللفىالدارقطنىوذكره.بهزائدةطريقمن9/182المهيدفىالبرعبدابنأخرجه(5)

يحى.
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الكعبةجهةباجتهادهطلبمنبابالصلاةكتاب

أخبرض!،الفهعبيدحدثناسعيد،بنيحىحدثنا،هاشمبنالفهعبدحدثنا

قبلة.والمغربالمشرقبينما:قالعمرعن،عمرابنعن،نافع

وروىمرفوعا)1(.هريرةأبىعنوروى،نافععنغيرهمارواهوكذلك

علىعنوروىمرسلا)2(.لمجي!النبىعنقلابةأبىعنكثيرأبىبنيحيىعن

.قولهما)3(منعباسوابن

أهلسمتعلىقبلته(4)كانتومن،المدينةأهلأعلمواللهبهوالمراد

عينها.يطلبثمقبلتهميطلب،والمغربالمشرقبين(مما)المدينة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنافقد-2264

أبىبننافعحدثنا،مخلدبنخالدحدثنا،محمدبنالعئاسحدثنا،يعقوب

المشرقبينما:قالر!حنهالخطاببنعمرعن،عمرابنعن،نافععن،نعيم

.(6)البيتقبلتوخهتإذاقبلةوالمغرب

أبوأخبركأ،إملاءيوسف(و8/21بنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-2265

ابنبكرأبووأخبرنا)ح(محمدبوأعنبسةبنجعفرحدثنا،الأعرابىابنسعيد

ابنالعباسأبوحدثناقالا:علىبنأحمدنصروأبوالقاضىالحسن

صحيح.حسن:(344)عقبالترمذىوقال.(1101)ماجهوابن،(434-342)الترمذىأخرجه(1)

أعلم.والفهصحيحالطرقبهذهفالحديث:1/326الارواءفىالألبانىقال(2)

.(7505،7506)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)

.!أكان:م،سفى(4)

."فيما،:م،سفى(5)

به.نعيمأبىبننافععن2/32العللفىالدارقطنىذكره(6)
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التحرىعندالقبلةفىالاختلافبابالصلاةكتاب

فىاليشكرىيعقوببنعمروبنعنبسةبنجعفرمحمدأبوحدثنا،يعقوب

جريج،ابنحدثنا،الدارعبدولدمنالمكئحفصبنعمرحدثنا،(1)نخيلة

10/2ل!أل2)قبلة"المحت:!الك!ي!الله/رسولأن،عباسابنعنعطا"عن

مشارقهافىالأرضلأهلقبلةوالحرم،الحرملأهلقبلةوالمسجد،(2المسجد

يحتجلاضصوهو،المكئحفصبنعمربهتفرد.(3)"ىتمأمنومغاريها

ولا،(موفوعا)كذلكحبشىبناللهعبدعنضعيفاخربإسنادوروى.4به

أعلم.والقه،بمثلهيحتج

التحرىعند(6)القبلةفىالاختلافباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2266

حدثنا،عمروبنداودحدثنا،المرثدئبشربنأحمدحدثنا،الصفارعبيد

كنا:قال!جابرعن،عطاءعن،سالمبنمحمدعن،الواسطىيزيدبنمحمد

فىواختلفنافتحرينا،غيمفأصابنا،سريةأومسيرفىلمجحماللهرسول!مع

(1

(2

(3

(5

(6

مراصدينظرالثام.سمتعلىالكوفةقربموضع،نخلةتصغير:ونخيلة"بجيلة".:سفى(

.3/1366الاطلاع

.""لأهله:سفى(2-

به.عنبسةبنجعفرعن(1262)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(

،3/190الاعتدالميزان:فىعليهالكلامينظرالمكى.العبدرىالقرشىحفصبنعمرهو(

.4/030الميزانولسان،37/2الضعفاءفىوالمغنى

.213/1الحبيرالتلخيصفىكما-البزارأخرجه(

."الاجتهاد":سفى(
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التحرىعندالقبلةفىالاختلافبابالصلاةكتاب

لنعلميديهبينيخطاحدنافجعل،حدةعلىمنارجلكلفصفى،القبلة

فذكرنا،القبلةغير(2)ىلإصفيناقدنحن(اواذانظرناأصبحنا1)فلفا،أمكنتنا

(3)سالمبنمحمدبهتفزدصلائكم".أجزأت)قد:فقالعني!،للنبىذلك

.ضعيفانوهما(عطاء)عنالعرزمئ)4(اللهعبيدبنومحضد

قالا:الفقيهالحارثئبكروأبوال!لمئالرحمنعبدأبوأخبرنا6)-2267

العزيزعبدبنمحمدبنالفهعبدعلىقرئ:قالالحافظعمربنعلئأخبرنا

.المرثدئ)7(روايةبمثلفذكرهعمرو.بنداودحذثكم:أسمعوأنا

:غيرهوقال.سالبمبنمحمدعن:قالكذا:الحافظعمربنعلئقالثم

وهماعطاء.عن،العرزمىالفهعبيدبنمحمدعنيزيد،بنمحمدعن

.(6ضعيفان

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرناه-6822

مروانابنيعنىموسىحدثنا،بأنطاكيةالزقئموسىبنالحسينالطئب

.ف!ذاأنظرناهاأصبحنا:موفى،ف!ذا"نظرناإأصبح:صفى(ا-1)

."على":م،دفى(2)

،1/051الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكوفى.سهلأبو،الهمدانىسالمبنمحمدهو(3)

وتهذيب،25/238الكمالوتهذيب،6/2164عدىلابنوالكامل،7/272والتعديلوالجرح

ضعيف.:163/2التقريبفىحجرابنوقال،179/9الهذيب

.(1640)عقبترجمقهمصادرتقدمت(4)

.(2275)فىمسنداسيأتى(5)

.ص:فىليى(6-6)

.1/271الدارقطنى(7)
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بالقبلةبصيرغيرأوأعمىكانلمنمشركدلالةتسمعلابابالصلاةكتاب

بنعطاءعن،اللهعبيدبنمحمدعن،الواسطئيزيدبنمحمدحدثنا،الزقئ

.بمعناهفذكره.اللهعبدبنجابرعن،ظ8/21،رباحأبى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2269

حدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثناخالد،بنمحمدحدثنا،يعقوب

اللهعبدعن،مسروقعن،وثاببنيحيىعن،حصينأبىعن،إسرائيل

لافبالأمواتأبيتمفإن،الرجالدينكمتقلدوالا:قالأنهمسعودابنيعنى

.بالأحياء)9(

بالمبلةبصيرغيرأوأعمىحانلمنمشركدلالةتسمعلابافي:

أخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينبوأأخبرنا-0272

حدثنا،الذورىمحمدبنعباسحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلعلىأبو

:قالأبيهعن،نملةأبىابنعن،الزهرىعن،يوذسحدثنا،عمربنعثممان

هذهأتكلممحمديا:فقالاليهودمنرجلعليهدخلإذ!ي!النب!عندكنت

دال.يمطما!أأشهدأشا:اليهودئفقال."أعلم"الله:ءشي!النبئفقال؟الجنازة

بالفهآمظوقولوا:تكذبوهم،ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحذثكمداما:لمججدالنبى

بىأبناكصدقوهم")2(0لمباطلاكانوإن،تكذبوهملمحقاكانفإن،ورسلههب!كو

الأنصارى.نملةأبىبننملةهونملة

به.العباسأبىطريقمن(460)والمتفقهالفقيهفىالخطيبأخرجه(1)

داودوأبوبه.يونىطريقمن(6257)حبانوابن،بهعمربنعثمانعن(17226)أحمدأخرجه(2)

.(786)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.الزهرىطريقمن(3644)
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الاجتهادبعدالخطااستبيانبابالصلاةكتاب

سعيدأبوأخبرناإملاء،يوسفبنالقهعبدمحمدأبوأخبرنا-2271

التسترئ،سهلبنالهيثمحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمد

بنجابرعن،الشعبىعامرعن،سعيدبنضجالدحدثنا،زيدبنحضادحدثنا

فإثهمشىء؟عنالكتابأهلتسألوا"لا:كع!/الفهرسولقال:قالر!نحكيظاللهعبد

.(1)"اوقضوقديهدوكملن

الاجتهادبعدالخطأاستبيانباب

الفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا،و2272-9/21

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرنا،القطان

عمرابنعن،ديناربنالفهعبدعن،مالكعن،بكيروابنقعنبابنحدثنا

لمجوالفهرسولإن:فقالاتجاءهمإذالصخبحصلاةفىبقباءالناسبينما:قال

وجوههموكانتفاستقبلوها.،الكعبةيستقبلأنأمروقد،قرانعليهأنزلقد

حديثمن""الصحيحفىأخرجاه.(2)الكعبةإلىفاستداروا،الشامإلى

.(3)مالك

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2732

نس،أعن،وحميدبتثاعن،حضادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،اودفى

الذهبىوقالبه.زيدبنحمادطريقمن(14631)أحمدوأخرجه.(179)الشعبفىالمصنف(1)

بحجة.لي!ومجالد،؟اوالهثم:463/1

.(2219)فىوتقدم.(346)الصغرىفىالمصنف(2)

.(2219)عقبوتقدم.(13/526)ومسلم،(4494)البخارى(3)
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الاجتهادبعدالخطااستبيانبابالصلاةكتاب

الآية:هذهنزلتفلما،المقدسبيتنحويصلونكانواوأصحابه!كج!النبئأن

شظرفى!وجوهكغفولوأكنترماوحيثالحراشانمسجدشظروجهث)فوذ

نحوالفجرصلاةفىركوعوهمفناداهمسلمةبنىمنرجلمر.(144:البقرةأ

همكمافمالوا:قال.مرتين.الكعبةإلىحولتقدالقبلةإنألا:المقدسبيت

سلمةبنحمادحديثمن""الصحيحفىمسلئمأخرجه.(1)الكعبةإلىركوغ

(2):ء
الس.عنئابتعن

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-2274

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناأحمد،بنجعفر

الله،عبيدبنعاصمحدئنا:قالاقيسبنوعمر)3(الربيعأبوسعيدبنالأشعث

سفرفىونحنمرةأظلمت:قالأبيهعن،ربيعةبنعامربناللهعبدعن

صلىبعضناإذاانجلتفلما،حيالهمنارجلكلفصلى،القبلةعلينافاشتبهت

:فقال!كج!،اللهلرسولذلكفذكرنا،للقبلةصلىقدوبعضنا،القبلةلغير

.(4)،151:البقرةأالله!وضهفئتمتولوأ)فأينما:ونزلت."صلاتكم،ظ21/9"مضت

(2

(3

(4

.(5401)ودادبوأ

أصحابه.ذكربدون،...يصلىكان-ح!الفهرسول"أن:وعنده.(527/15)مسلم

،الترمذىعلىتعليقهفىشاكرأحمدالثخوذكر"عمرو!.:الطيالسىمنونسختين،سفى

عمرأنهوالصواب.مسلمرجالمنالملانىقي!بنعمروأنه1/323الإرواءفىالألبانىوالثخ

العراقىكلاموينظر،12/487الكمالتهذيبينظر.الحديثمتروك،بسندلالمعروفقي!ابن

.1/280الأحوذىتحفةفى

.وحدهالأشعثعن1/272والدارقطنى،(0201)ماجهابنطريقهومن،(1241)الطيالسى

حديثمنإلانعرفهلا،بذاكليمىالحديثهذا:وقال،بهالأشعثطريقمن(345)والترمذى

:463/1الذهبىوقال.الحديثفىيضعفالسمانالربغأبوسعيدبنوأشعث،السمانأشعث

معين.ابنضعفهعاصم
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العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-2275

أخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

جابرعن،رباحأبىبنعطاءعن،القهعبيدبنمحمدعن،نبهانبنالحارث

فلفاعلما،و-عفمناالقبلةعليناوخفيتغيمفىليلةصفينا:قالاللهعبدابن

جمجواللهلرسولذلكفذكرنا،القبلةغيرإلىصفيناقدنحنفإذانظرناانصرفنا

.(1)د!أندأمز!اولم."أحسنتم"قد:فقال

العرزمىالملكعبدوعن،عطاءعنسالمبنمحمدعنروىوكذلك

.(2)ىضمفقدعطاءعنسالمبنمحمدحديثأفاعطاء،عن

الحسنبنالفهعبيدبنأحمدوجاداتفىفإنهالملكعبدحديثوأفا

أبيه:عنالعنبرئ

الحسينبنعلئالحسينأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2762

بنأحمدحذثنى،العسكرىالحارثبنمحمدحدثناببغداد،الرصافئ

الملكعبدحدثنا،أبىكتابفىوجدت:قالالعنبرىالحسنبناللهعبيد

الفهعبدبنجابرعن،رباحأبىبنعطاءعن،العرزمئسليمانأبىابن

نعرففلمظلمةفأصابتنافيها،كنتسرئة-لمجزالفهرسولبعث:قال

خطا،وخطوافصلوا.الشمالقبلههناالقبلة:منهاطائفةفقالت/،القبلة

أصبحنافلقاخطا،وخطوا.الجنوبقبلههناالقبلةبعضنا:وقال

.(449)موطنهفىوبابن(1)

.(2266،2267)فىتقدم(2)
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فأتيناسفرنامنفقدمنا،القبلةلغيرالخطوطتلكأصبحتالشمسوطلعت

المشرق)ودله:وجلعزاللهوأنزل،قسكت،ذلكعنفسألناهلمجؤ،النبئ

.(1)كنتمحيثأى.(115:القرةأاللة!وضهفثتمتونوأفأتنماوافعرلب

محمدبنومحفدالمعمرىشبيببنعلىبنالحسنرواهوكذلك

الحديثلهذانعلمولا،اللهعبيدبنأحمدعن،الباغندئسليمانابن

العمرئ،عمربنالفهعبيدبنعاصملأنوذلك؟قوياصحيحاإسنادااو(21/0

ضعفاء)2(،كلهم،الكوفئسالمبنومحمد،العرزمئاللهعبيدبنومحفد

وغيرها،الوجادةمنفيهلما؟واضحغيرمىالعرزالملكعبدإلىوالطريق

سليمانأبىبنالملكعبدعنوصحيح.ذلكفىالايةنزول!أيضاحديثهوفى

الآيةأن،الخطاببنعمربناللهعبدعن،جبيربنسعيدعن،العرزمى

.(4)ذكرهمضىوقد.(3)بعيركبكتوجهحيثخاضةالتطوعفىنزلتإنما

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2277

سعيدحدثنا،سليمانأبىبنالملكعبدعن،يحيىحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

(2)

(3)

(4)

بنالحسنطريقمن-228/1كثيرابنتفسيزفىكما-مردويهوابن،1/271الدارقطنىأخرجه

لاس.بهشبيببنعلى

فى:عليهالكلامينظر.العدوىالخطاببنعمربنعاصمبناللهعبيدبنعاصمفهرعاصمأما

وتهذيب،127/3،128والمجروحين،333/3ىليقعلل-ءافمضلاو،6/484البهبيهرالتاريخ

المريبفىحجرابنوقال.64"/هالتهذيبوتهذيب،3/353الاعتدالوميزان،13/005الكمال

.(2266)فىسالمءبنومحمد،(0164)عقبالعرزمىمصادروتقدبخت.فيعض+:1/384

!.3بهالملكعبدطريقمن1/271الدارقطنىأخرجه

7ص3.تم2231)فىتقدم
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إلىمكةمنمقبلوهويصفىجمي!الفهرسولكان:قالعمرابنعن،جبيرابن

فثنمتولوأ)فأتنما:نزلتوفيه:قال.وجههكانحيثراحلتهعلىالمدينة

(2)سعيد.بنيحىعنالقواريرئعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)!اللةوفي

وذلك،منسوخةصارتثمالمكتوبةفىنزلتأنهاعئاسابنعنورؤينا

فيما:

محمدبنإسماعيلبكرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-2782

محمد،بنحخاجحدثنا،الأزرقالفرجبنمحمدحدثنا،بالزئالفقيه

فيماالقرانمننسخماأؤل:قالعباسابنعنعطاء،عن،جريجابنعن

انمثرق)ودئه:وتعالىتباركالفهقال،القبلة(3)ناش،أعلموالفهلناذكر

فصفىلمجيرالفهرسولفاستقبل.،115:البقرةأأدئه!وجهفثتمتولوأفأئنماواقعرب

ماالاسمنالشفهاء)سيقول:فقال،العتيقالبيتوترك،المقدسبيتنحو

فنسخها،المقدسبيتيعنون.،142:البقرةأعلئهأ!كاو(الققبلئهمعنوفئهئم

دج!قاشطروجهكفوذحزختخث)ومق:فقالالعتيقالبيتإلىالفهفصرفه

.،150:البقرةأشظرلم!)4(وجوهحئمفولوأكنتضماوجثأفوامى

ابنعنالزوايةهذهفىما،ظا./21بيانالفهرحمهالشافعىكلاموفى

بيتاستقبلالمدينةإلىهاجرفلضا:كلامهمبسوطفىدخلالهوهو،عئاس

.(2232)فىتقدمماوينظرويحى.المثنىأبىبينمسددبزيادة(659)المعرفةفىالمصنف(1)

.(2232)عقبوتقدم،(070/33)مسلم(2)

.أبشأن،:دفى(3)

السند.أولمنهوسقط،2/267والحاكم.(657)المعرفةفىالمصنف(4)
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البيتباستقباللهالفهقضىلويحبوهو،الحرامالبيتعنمولياالمقدس

تقلبلزى)قذ:اللهأنزلأنإلى،الآيةهذهوجلعزاللهفأنزل،الحرام

.(144:البقرةأ(1)و!الشملىفىوخهك

عنولنهتممامال!:قولهمفىنزلتأنهاعباسابنعنوروى:الشيخقال

عليهأ!و.كارأالىقتلخهم

الحسنأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2279

حدثنا،مئالدارسعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفئعبدوسبنمحمدبنأحمد

ابنقال:قالطلحةأبىبنعلىعن،صالحبنمعاويةعن،صالحبناللهعبد

هاجرلما!جاللهرسولأنوذلك،القبلةالقرانفىنسخماأولإن:عباس

،المقدسبيتيستقبلأناللهأمرهاليهود،أهلهاأكثروكان،المدينةإلى

وكانشهرا،عشربضعةمي!هي!اللهرسولفاستقبلهااليهود،ففرحت

إلىوينظراللهيدعوفكان،السلامعليهإبراهيمقبلةيحبمي!هي!اللهرسول

قتلةكنيل،ونلفالشماءفىوجهكتقلبلزئ)قد:وجلعزاللهفأنزلالسماء،

فارتاب،نحوهيعنى.(144:البقرةأشظرة!ووجرهحئم)فولوأ:قولهإلى.ترضحنها!

13/2اللهفأنزلعدنهأ!.كارأائىقبلخهمعن/ولنهتممالوما:وقالوااليهود،ذلكمن

التىالقبلةجمدنا!الوومااللة!.وجهفثمتولوأفأينماوالمعربئائشرق)ودئه:تعالى

:عباسابنقال.(2)و!ةيبقععكينقلبمتنألزسوليتبعمنلنغلمإلاعليهآكنت

.1/64للشافعىالقرانأحكام(1)

248/1،253تفسيرهفىحاتمأبىوابن،2/450،623،658تقسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

به.صالحبنالفهعبدطريقمن7اصناسخهفىوالنحاس،(1329،1355)
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كالت)وإن:وجلعرالفهقال،والزيبةالشئكأهلمناليقينأهلوليميز

الشئك،أهلعلىتحويلهايعنى.،143:البقرةأ!أدئةهدىألذين!إلألكبير

.(1)تعالىالفهأنزلبماالمصذقينيعنى.،45:البقرةأالخشعين!عل)إلا

فثئم:أعلموالفهيعنى.!اللةوجه)فثتم:قولهفىالفهرحمهالشافعئقال

.(2)إليهالفهوخهكمالذىالوجه

القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2280

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصئمالعباسأبوحدثناقالا:،و11/21

قولهفىمجاهدعن،عربىابنيعنىالنضرعن،أسامةأبوحدثنا

مشرقفىكنتفأينما،الفهقبلة:قالاللة!.وجهفثنمتولوأ)فأئنما:تعالى

.إليها)3(إلاتوخهنفلامغربأو

أبوحدثنا،الزفاءيوسفبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-2281

حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،بشبربنمحمدبنعثمانعمرو

عن،أبيهعنالرناد،أبىبنالرحمنعبدحدثنا،أويسأبىبنإسماعيل

علىأو،طهرغيرعلىصفىمن:يقولونكانواأنهمالمدينةأهلمنالفقهاء

،1/031،052تفسيرهفىحاتمأبىوابن،1/622،2/436،476تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

به.صالحبناللهعبدطريقمن(489،1341،1344)251

.1/64للشافعىالقرآنأحكام(2)

طريقمن2/574تفسيرهفىجريروابن،(9582)عقبمذىوالتر،(3393)شيبةابىابنأخرجه(3)

به.عربىبنالنضر
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يكونأنإلا،الوقتغيرأوالوقتفى،كان(1)ىنأالصلاةأعاد،قبلةغير

.يسيرا)2(شيئاأوتحرفاالقبلةخطؤه

يعيد)3(لا:لغيرالقبلةيصلىالذىفىقالأنهالنخعىإبراهيمعنورؤينا

عنهمعفؤ(4)الانحرا!خطأنعلىبهيستدلماباب

أبوأخبرض!،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-2282

حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالنضر

وراءهفصليناج!عاللهرسولاشتكى:قالأنهجابرعن،الزبيرأبىعن،ليث

فىمخرج.الحديثوذكرإلينا.فأشارقيامافرآناإلينافالتفتقاعا،وهو

!(5)

."مسلم"صحيح

بنعبيدبنأحمدجعفربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2283

الربيعتوبةأبوحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنابهمذان)6(،الحافظإبراهيم

سلامأباسمعأنه،سلامبنزيدأخبرنى،سلامبنمعاويةحدثنا،نافعابن

لما:قالالحنظليةابنسهلعنحذثهأنهالسلو!ر،كبشةأبوحدثنى:يقول

(اظ21/1أنسفقال."؟الليلةيكلؤنمارجل"ألا:قالحنينإلى!يواللهرسولسار

.م،س:)1(لي!فى

.2/22الخلافياتمختصرينظر(2)

.(3402،3404)سيبةأبىابنمصنفينظر(3)

."الاجتهاد":سفى(4)

.(3462،6001)فىوسيأتى،(413)مسلم(5)

.يالدال"بهمدان":د،سفى(6)
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خرجالغدكانفلما"انطلق".:قالالفه.رسولياأنا:الغنوىمرثدأبىابن

عجيهمالنبئفجعللا.:قالوا."مك!سرامفأحسستم"هل:فقال،يصفىو!جعالنبئ

جاءفلما."أقبلقدمك!سرظ"إن:قالسفمفلما،الشعبإلىويلتفتيصفى

اطلعتإنى:قالثم.حاجةقاضياأومصقثاإلالا:قال."نزلت"لعلك:قال

فقال.حنينإلىمتوخهونونعمهموشائهمبظعنهم)1(هوازنفإذاالشثعبين

الحديث.وذكر.(2)"اللهشاءإنغداالمسلمين"غنيمة:جمججرالفهرسول

الحسينأحمدأبوحدثنا،الززجاهئالأديبعمروأبوأخبرنا-2284

محمودحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،التميمئعلىابن

ىر!ألاالحسينبنمحمدبنجعفرمحمدأبو.وأخبرناالمروزئغيلانابن

حدثنا،بهمذانإسماعيلبنمحمدبنجبريلحدثنا،بهمذانالصوفئ)3(

موسىبنالفضلحدثنا،غيلانبنمحمودحدثنا،حئويهبنمحمد

عنيزيد،بنثورعنهند،أبىبنسعيدبنالفهعبدحدثنا،ال!ينانئ

وشمالايميناصلاتهفىيلحظكانغجحرالفهرسولأنعباسابنعن،عكرمة

غيرهوخالفه،موسىبنالفضلرواههكذا.(4)ظهرهخلفعنقهيلوىولا

ظعينة.:للمرأةفقيل،وترتحلتظعنالتىالراحلة:الظعينةوأصل،ظعينةواحدتها،النساء:الطعن(1)

.2/024السننمعالم.ظعنتإذاالراحلةعلىتحمللأنهاأو،ظعنحيثماالزوجمعتظعنكانتإذا

.(3925،18487)فىتخريجهوسيأتى،(2252)فىتقدم(2)

والطريقة.المعرفةعلمفىعصرهوحيد،وخطرشأنلهعارفا،صدوقائقةكان،الصوفىالهمذانى(3)

.17/576النبلاءأعلامسير.(ص428)سنةتوفى

تحفةفىكما-داودوابو،(2485)وأحمد،بهكيلانبنمحمردعن(587)الترمذىأخرجه(4)

موسى-بنالفضلطريقمن(485،871)خزيمةوابن،(0012)والنسالى،5/171الأشراف
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منقطعا.15ورو

.،.الوقتأولفىيصليهاأوفيتمها،صلاتهفىيبلغالصبىباب

14/2بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا/-2285

أبىبنسعيدبناللهعبدحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،أحمد

يلحظ!عاللهرسولكان:قالاو(21/2عكرمةأصحابمنرجلعن،هند

.(1)عنقهبهيلوىأنغيرمنصلاتهفى

يصليهااوفيتمها،صلاتهفىيبلغالصبىباب

إعادتهايلزمهفلايبلغثمالوقتأولفى

تركه.علىمضروبابفعلهمأمورا(2)ناكمافعللأنه

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنافيماوذلك-2862

ملاسبنهشامبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بنالملكعبدعمىحدثنى،الجهنئالعزيزعبدبنحرملةحدثنا،النميرى

الصبئ"مروا:قال5!ي!اللهرسولعن،جدهعن،أبيهعن،سبرةبنالربيع

.(3)((ريشعابنعليهاواضربوهسبع،ابنبالصلاة

.(4)الربيعبنالملكعبدعنسعدبنأبراهيمتابعه

غريب.حسن:الترمذىوقال،-به

به.وكغطريقمن(588)والترمذى،(2486)احمدأخرجه(1)

."يكون":سفى(2)

من(407)والترمذى،(1471)والدارمىبه."هثامبنمحمدعن(147)الجارودابنأخرجه(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهحرملةطريق

:(465)داودابىصحيحفىالألبانىوقال.بهسعدبنإبراهيمطريقمن(494)داودأبوأخرجه(4)

صحيح.حسن
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الصلاةفىالنيةبابالصلاةكتاب

الصلاةصفةأبوابجماع

الصلاةفىالنيةباب

زكرياوأبوالسلمئالرحمنعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2872

قالوا:ال!راجمحمدبنالرحمنعبدالقاسموأبوالمزكىإسحاقأبىابن

اللهعبدبنإبراهيمحدثناالشئيباخ!،يعقوببنمحمدالقهعبدأبوأخبرنا

بنمحمدعنسعيد،بنيحىاخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،ال!عدئ

سمعت:يقولعمرسمعت:يقولوقاصبنعلقمةسمعاله،التيمىإبراهيم

هجرتهكانتفمن،نوىما2لامروإنما،بالنئةالأعمال"إنما:يقولغ!قهلفهارسول

يصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،رسولهوإلىاللهإلىفهجرتهرسولهوإلىالفهإلى

ابنعن"الصحيح"فىمسلئمرواه.(1)((إليههاجرماإلىفهجرتهيتزؤجهاامرأةأو

يحيىعنأخراظ،21/2أوجهمنالبخارئوأخرجه،هارونبنيزيدعننميبر

(2)

سعيل!.بن

يعنىالأصبهاخ!عمبروأباسمعت:قالالحافظالقهعبدأبوأخبرنا

:يقولالقاضىسفيانبنهارونبنسفيانسمعت:يقولمندهابن

:يقولالبويطئسمعت:يقولالزمادئمنصوربنأحمدسمعت

"الأعمال:حديثفىيدخل:يقولعليهالقهرحمةالشافعئسمعت

.(7445،9065)فىوميأتى.(184،185،0451،1435)فىتقدم(1)

.(1،54،2529،3898،0705،6689،6653)والبخارى،(.../0719)مسلم(2)
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الصلاةكتاب

.(1)العلمثلث."بالنيات

الإحرامبعدالنيةعزوبباب

الإحرامبعدالنيةعزوبباب

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2882

15/2،عياض/بنفضيلأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

صم!الفهرسولصلى:قالالفهعبدعن،علقمةعن،براهيمإعن،منصورعن

حدث(2)لهاللهرسوليا:قالواالضلاةقضىفلفا،نقصأوفيهافزادصلاة

ثمرجلهفثنى،فعلالذىفذكرنا:قال."!؟كاذ"وما:قال؟2شىالصلاةفى

فىحدث"لو:فقالبوجههعليناأقبلثم،سجدتينفسجدالقبلةاستقبل

وأيكم،فذكرونىنسيتفإذا،تنسونكماأنسىبشرأناوإنما،لأنبأتكمشىءالصلاة

سجدتىيسجدثم،عليهفلييهمالصوابأنهيرىالذىفليتحرصلاتهفىنسىما

البخارىوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"وهسلا

.منصور)4(عناخروجهمن

سعيدأبوأخبرناإملاء،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-2289

الصباح(بن)محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمد

.(51)المعرفةفىالمصنف(1)

.د:فىلي!(2)

فىوشأتىبه.عياضبنالفضيلطريقمن(1028)خزيمةوابن،(1242)النسائىأخرجه(3)

(5387).

.(104)لخارىوا،(.../572)مسلم(4)

.م،س:فىلي!(5)
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التكبيرمنالصلاةفيبهيدخلمابابالصلاةكتاب

عن،علقمةعن،براهيمإعن،الأعمشحدثنا،معاويةبوأثناحد،اخ!الرعفر

فسجدالص!صلاةفىسهالمجد،و13/21الفهرسولىأنل!نهمسعودبنالفهعبد

أبىعنوغيرهكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهال!هو)1(.سجدتى

-(2)
ويه.

التحبيرمنالصلاةفىبهيدخلىماباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2290

قالا:طالبأبىبنوإبراهيمالصيدلاك!محمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

اللهعبيدحدثنانمير،بنالفهعبدحدثناالحلواك!،علىبنالحسنحدثنا

دخلرجلاأنلتماحبههريرةأبىعنسعيلإ،أبىبنسعيدعن،عمرابنيعنى

فسفمجاءثمفصفىالمسجد،ناحيةفىجالسلمج!اللهورسولىالمسجد

.((لصتلمفإنكفصلارجع،السلام"وعليك:لمج!القهرسولىلهفقالى،عليه

لمفإنكفصلارجع،السلام"وعليك:فقالى،فسفمجاءثمفصلىفرجع3

"إذا:فقالى.اللهرسولياعقمنى:بعدهاالتى(4)وأالثالثةفىفقالى."(3تصل

منمعكتيسر(ما)اقرأثمفكئز،القبلةاسعكبلثمالوضوء،فأسبغالصلاةإلىقمت

وسيأتى.بهمعاويةابىطريقمن(5901)خزيمةوابن،(393)مذىوالتر،(4358)أحمدأخرجه(1)

.(3899)فى

.(572/95)مسلم(2)

.س:فىليس(3-3)

."فى":م،سفىبعده(4)

"بما!:م،سفى(5)
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التكبيرمنالصلاةفىبهيدخلمابابالصلاةكتاب

حتىاسجدثمقائما،تستوىحتىارفعثمراكعا،تطمئنحتىاركعثم،القرآن

51رو.(1)"كلهاصلالكفىذلكافعلثم،جالساتطمئنحتىارفعثمساجدا،تطمئن

بنمحمدعنمسلمورواه،منصوربنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارى

.نمير)2(بناللهعبدعنكلاهمانمير،بناللهعبد

أبوحدثنا،العدل!الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-1922

بنيزيدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

عائشةعن،الجوزاءأبىعن،ميسرةبنبديلعن،حسينأخبرنا،هارون

أخرجه.الحديثوذكربالتكبير)3(.الصلاةيفتتحلمجيمالفهرسول!كالن:قالت

فىزيدبنحمادخالفهوقد،(4)المعلمحسينحديثمن"الصحيح"فىمسلم

:إسناده

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-2292

حماد،حدثنا،الربيعأبوحدثنا(ظ13/21،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

كالنجميماللهرسول!أدن،عائشةعن،شقيقبناللهعبدعن،()بديلحدثنا

وابن،(1060،3695)ماجهوابن،(2692)الترمذىوأخرجه.(351)الصغرىفىالمصنف(1)

.(2396،0125،2792،4280،0004)فىوسياتى.بهنميربنالفهعبدطريقمن(445)خزيمة

.(397/64)ومسلم،(1562)البخارى(2)

داودوابو،(03024)واحمدبه.هارونبنيزيدطريقمن(812،869،893)ماجهابناخرجه(3)

،2587،2741،2742)فىوسيأتىبه.المعلمحسينطريقمن(699)خزيمةوابن،(783)

1030).

.(498/240)مسلم(4)

."الربيعحدثنايعقوببنيوسفثناإسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا"التركى:سفىبعده(5)

-533-



16/2

التكبيركيفيةبابالصلاةكتاب

.(1)،2:الفاتحةأألفلمين!رلتدته)انحضد:بوالقراءةبالتكبيرالضلاةيفتتح

بنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2293

عن،نعيمأبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثناالطبراخ!،أئوببنأحمد

إلىرفعهعلىعن،الحنفئةابنعن،عقيلبنمحمدبنالفهعبدعن،الثورئ

.التسليئم(()2(وإحلالهاالتكبيز،وإحرامهاالالهوز،الصلاة"مفتاح:قالجميرالنبى

.مسعوبابنعنروىوكذلك:القديمفىعليهالفهرحمةالشافعئقال

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-2294

حفصحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

:قالالفهعبدعن،الأحوصبىأعن،إسحاقبىأعن،شعبةثناحد،عمربنا

.(4)التسليموانقضاؤها،التكبيرالضلاة)3(مفتاح

التحبيركيفيةباب

أحمدبنمحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9522

الدارقطنىعللوينظربه.زيدبنحمادطريقمن2/151أصبهانأخبارفىنعيمأبوأخرجه(1)

41/397.

والترمذى،(61،618)داودوأبو،(0610)(حمدوأخرجه.(1)الصلاةكتابفىنعيمأبو(2)

هذافىشىءأصحالحديثهذا:الترمذكماوقال،بهالئوركماطريقمن(275)ماجهوابن،(3)

.(4"0430،3419،27)فىوسيأتى.وأحسنالباب

وإحرامها"."الطهور:م،سفىبعده(3)

وسيأتىبه.إسحاقأبىطريقمن(9271)والطرانى،(2)الصلاةكتابفىنعيمأبوأخرجه(4)

.(0630)فى

-336-



التكبيركيفيةبابالصلاةكتاب

عن،سفيانحدثنا،عاصمأبوحدثنا،الرقاشئقلابةأبوحدثنا،الحنظلئ

ل!نهالخدرىسعيدأبىعن،المسيببنسعيدعنبكر،أبىبناللهعبد

:قالوإذااع!بر.اللهفقولوا:اع!بر.الله:الإمامقال"إذا:كتاللهرسولقال:قال

.الحمد")1(ولكربنافقولوا:.حمدهلمناللهسمع

بنسليمانالقاسمأبوأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-2296

حدثنا،علىبنعمروحدثنى،حنجلبنأحمدحدثناالطبراخ!،أحمد

سفيانعنيروهلم:القاسمأبوقال.طويلحديثفىبمثلهفذكره.عاصمأبو

عاصم.أبوإلاأو(21/4

بنمحمدبناللهعبدحديثمنذلكروىوقد:اللهرحمهالشيخقمال

أعلم.واللهسعيد،عنعقيل

الأصبهانئ،أحمدبنيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثناه-2297

بنإبراهيمحدثنا،القطانالحسنبنالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا

عنمحمد،بنزهيرحدثنابكير،أبىبنيحيىحدثنا،البغدادىالحارث

الخدرىسعيدأبىعن،المسيببنسعيدعن،عقيلبنمحمدبناللهعبد

الخطايابهاللهيكفرشىءعلىأدلكم"ألا:يقولع!يماللهرسولسمعأنه،ر!جنه

عندالوفوء"إسباغ:قال.اللهرسوليابلى:قالوا"؟الحسناتفىبهويزيد

منمنكمما،الصلاةبعدالصلاةوانتظارالمساجد،هذهإلىالخطاوكرة،المكاره

هذافىيقعدثم،جماعةفىالصلاةالمسلمينمعفيصلىمتطهرابيتهمنيخرجرجل

به.عاصمأبىطريقمن(1577)خزيمةابنوأخرجه.1/215الحاكم(1)
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التكبيركيفيةبابالصلاةكتاب

ارحمه.اللهمله،اغفزاللهم:تقولالملائكةأنإلا،الأخرىالصلاةينتظرالمسجد

وراءمنأراكمفإنى،الفرجوسذوا،وأقيموهاصفوفكمفاعدلوالصلاةاإلىقمتمفإذا

:قالوإذافاركعوا،ركعوإذاأكبر.الله:فقولواأكبر.الله:إمامكمقالفإذا،ظهرى

،المقدمالرجالصفوفخيروإن.الحمدلكرئنااللهم:فقولوا.حمدهلمناللهسمع

إذاالنساء،معشريا،المقدموشرهاالمؤخر،النساءصفوفوخيرالمؤخر،وشرها

.الأزر")1(ضيقمنالرجالعوراتترينلاأبصاركن،فاخفف!نالرجالسجد

.القطانبكرأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبووأخبرنا-2298

."الجماعةصلاةالمسلمينح"ويصلى:تحماول!ىأنإلا،بمثلهالحديثفذكر

سواب!.والباقى

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2299

(اظ21/4إسماعيلحدثنا،الهروئالقهعبدبنإبراهيمحدثنا،محمدبنتميم

حدثنا،ثوربوأحدثنا،سفيانبنالحسنوحذثنا:النضربوأقال.إبراهيمابن

عونعن،الزبيرأبىعن،عثمانبىأبنالحخاجحدثنا،إبراهيمبنإسماعيل

ذإنصلىلمج!اللهرسولمعنحنبينما:قالرضالاعمرابنعن،اللهعبدابن

بكرةالفهوسبحانكثيرا،للهوالحمدكبيرا،أكبرالله:يقولرجلاسمع

ياأنا:ربرل!الوكذا؟"كذاكلمةالقائل"من:كج!القهرسولفقالوأصيلا.

ر!لإظ:عمرابنقالالسماء".أبوابلهافتحتلهابم"عجبت:فقال.الفهرسول

مىاروالد،(49901)وأحمد.بهبكيرأبىبنيحىطريقمن(274،776،877)ماجهابنأخر!(1)

صحح.حسن:(342)ماجهابنصححفىالألبانىوقالبه.محمدبنزهيرطريقمن(726)
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...الصلاةبهتجزئماتعلموجوببابالصلاةكتاب

"الصحيح"فىمسلمرواهيقولهن)1(.!لمجيمالفهرسولسمعتمنذتركتهنفما

.(2)إبراهيمبنإسماعيلعنحرببنزهيرعن

التحبيرمنالصلاةبهتجزئماتعل!اوجوب/باب

ذلكوغووالذحروالقرآن

بعثكوالذى:صلىالذىالداخلقصةفىل!جبههريرةأبىحديثفى

وذىفكئز".المملاةإلىقمت"إذا:فقال.فعلمنى،هذاغيرأحسنمابالحق

.(3)الحديث

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2300

علئوحذثنا:.قالعفانحدثنا،الصغانئإسحاقينمحمدحدثنا،يعقوب

حدثنا:قالا،حذثهممنهالبنحجاجأن،مسلمأبوأخبرناحمشاذ،ابن

علىقدموااليمتأهلأن،ل!عبهأنسعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

بيدفأخذ.والإسلامالسنةيعلمنارجلامعناابعث:فقالوا،لمجي!اللهرسول

عمروعن!سلمرواه.(4)"الأمةهذهأمين"هذا:فقال،الجراحابنعبيدةأبى

.()عفانعنالناقد

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-1023

به.إبراهيمبنإسماعيلطريقمن(885)والنسالى،(3592)والترمذى،(4627)احمدأخرجه(1)

.(106/015)مسلم(2)

.(2290)فىتقدم(3)

به.سلمةبنحمادطريقمن(12261)فىوايضابه.عفانعن(14048)أحمداخرجه(4)

.(54/2419)مسلم(5)
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...الصلاةبهتجزئماتعلموجوببابالصلاةكتاب

والففظالحافظالفهعبدأبووأخبرنا.إسماعيلحدثنا،مسذدحدثنا،داودأبو

،زرارةبنعمروحدثنا،سلمةبناحمدحدثنا،براهيمإبنمحمدأخبرنا،له

بنمالكاو(21/5عن،قلابةأبىعن،أئوبعن،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا

عشرينعندهفأقمنا،متقاربونشببةونحنجميرالفهرسولاتينا:قالالحويرث

أهلنا)1(،اشتقناقدأنافظن،رقيقارحيمالمجزالفهرسولوكان:قال.ليلة

فيهم،فأقيمواأهليكمإلىإارجعوا:فقال،شاهفأخبر،أهلنافىتركناعفنلناوسأ

ا!بركمإ)2(.ليؤمكمثم،أحدكمفليؤذنالصلاةحضرتوإذا،ومروهموعفموهم

عنحرببنزهيرعنمسلمورواه،مسذدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.علئة)3(ابنإسماعيل

بنإسماعيلعلىأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2302

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثناالصخفار،محمد

إلىمعاويةكتب:قالجذهعن،سلأمبنزيدعن،كثيرابىبنيحيىعن

فجمعهم.جميرالفهرسولمنسمعتماالناسأعلمأن،شبلبنالرحمنعبد

تغلوافلاعلمتموهقذا،القرآن"تعلموا:يقولجمفهالطرسولسمعتإنى:فقال

الحديث.باقىوذكر.(4)"هبتستكثرواولابه،تاكلواولاعنه،تجفواولافيه،

اهلناأ.)إلى:مفى(1)

أحمدوأخرجه.بهقلابةأبىعنالحذاءخالدعنإبراهيمبنإسماعيلعنمسددعن(589)داودأبو(2)

عليةابنإسماعيلطريقمن(151؟،398)خزيمةوابن،(634)والنسائى،(15598،11560)

.(1828،1963،1964)فىوتقدمبه.

.(674/292)ومسلم،(0860)البخارى(3)

.(15666)احمدوعنه،(19444)الرزاقوعبد،(990)الصغرىفىالمصنف(4)
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...الصلاةيهتجزئماتعلموجوببابالصلاةكتاب

،(1)سليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالإمامالشيخحدثناه-2353

حدثنا،البجلىأيوببنمحمدحدثنانجيد،بنإسماعيلعمروأبوأخبرنا

،سلامبنزيدعن،كثيرأبىبنيحيىعن،يزيدبنأبانحدثنا،بكاربنسهل

،الأنصارىشبلبنالرحمنعبدعن،اض!الحبرراشدأبىعن،سلامبىأعن

.(2)بنحوهفذكره.قالجم!ميهالنبئأن

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمد(3)الحسينأبووأخبرنا-4230

بنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،القطان

عمروأبوالطيالسئالوليدوأبوإبراهيمبنومسلمالحجاجحدثنا،سفيان

بنسعدسمعت:قالمرثدبنعلقمةأخبرك!:قالشعبةحدثنا:قالواوآدم

:قاللمج!النبىعن،عثمانعن،السلمىاظ،21/5الرحمنعبدأبىعن،عبيدة

عثمانمرةإفىالرحمنعبدأبووأقرأ:قالوتعئمه".القرآنعفممنخيرممم"إن

فىالبخارىرواه.(4)اذهمقعدىأقعدك!ذاك:وقال،الحجاجكانحتى

(1

(2

(4

قال،الشافعىالفقيه،النيسابورىالزيادىالصعلوكىالطيبابوسليمانبنمحمدبنسهل

منأنظرهو:الحاكموقالودينا.علماوقتهفىالنظيرعديم...عليهمتفق،وقتهفىالامام:الخليلى

عنهواخذ،والدينالدنيارئاسةجمع،أديبافقيهاالطيبأبوكان:الشيرازىإسحاقأبووقالرأينا.

،17/072النبلاءأعلاموسير،(773)للخليلىالإرشادينظر.(!404)سنةتوفىنيسابور.فقهاء

.393/4للسبكىالشافعيةوطبقات

من(15668)فىوايضا.بهأبانطريقمن(56701)أحمدوأخرجه.(4262)الشعبفىالمصنف

به.يحمىعنهمامطريق

!""الحسن:مفى

،124)وأحمد.بهعمربنحفصعمرأبىعن(1452)داودأبووأخرجه.2/590سفيانبنيعقوب

به.شعبةعنطرقمن(112)ماجهوابن،(8036)الكبرىفىوالشائى،(92؟7)والترمذى،(134
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18/2

...الصلاةبهتجزئماتعلموجوببابالصلاةكتاب

.منهالي)1(بنحخاجعن"الصحيح"

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا/-2305

ماهانبنالفهعبدبنيوسفحدثنا،السمسارالحسينبنعبدوس(2)الفضل

حدثنا،الخرازعامرأبىبنعامرحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،الدينورئ

والدنحل"ما:لمجيههالفهرسول!ال:!الجذهعن،أسهعن،موسىبنأيوب

بنسعيدبنعمروابنهوموسىبنأتوب.(3)"حسنيأدبمندخيراولدا

.(4عامرأبىبنعامر)4عنجماعةرواهوكذلك،العاص

محمويهابنبكرأبوأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-2306

عن،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،القلانسئمحمدبن(جعفر)حدثنا،العسكرئ

تعفموا:قالانهل!بهالخطاببنعمرعن،عثمانأبىعن،الأحولعاصم

.(6)العربية

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-2307

.(7205)لبخارىا(1)

.""العباس:دفى(2)

،15403،16710)أحمدوأخرجه.(5162)فىوسيأتى.(1673)الشعبفىا!مصنفا(3)

والخبر،ضعيفوهو:1/471الذهبىوقالبه.عامرطريقمن(1952)والترمذى،(16717

مرسل.

.د:فىليس(4-4)

به.عامرعنوالقواريرىمسلمطريقمن(1673)الشعبفىالمصنفأخرجهوالحدب

."حفص!:دفى(5)

به.شعبةطريقمن(2227)العلمبيانجامعفىالبرعبدابنأخرجه(6)
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بالتكبيرالإمامجهربابالصلاةكتاب

نافع،عن،اللهعبيدعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

.(1)ضربهيلحتولدهبعضسمعإذاعمرابنكان:قال!،ر!يهطعمرابنعن

بالتحبيرالإمامجهرباب

اللهعبدوأبوالصقر(2)نبعلىبنطلحةالقاسمأبوأخبرنا-2308

بنعثمانبنأحمدأخبرنا:قالاببغدادالدفاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمد

بنيونسحدننا،الدورىحاتمبنمحمدبنعباسحدثنا،الأدمئيحيى

،غابأوهريرةأبواشتكى:قال!الحارثبنسعيدعن،فليححدثنا،محمد

نأوبعد،ركعوحين،افتتححينبالتكبيرفجهر،الخدرىسعيدأبوفصلى

وحينالسجود،منرأسهرفعوحين.حمدهاوأ6/21لمناللهسمع:قال!

ذلك،علىصلاتهقضىحتى،الركعتينمنقاموحين،رفعوحينسجد،

عندقامحتىفخرج.صلاتكعلىالناساختلفقد:لهقيلانصرففلما

تختلف،لمأوصلاممماختلفتأبا!رماواللهإنى،الناسأيها:فقال!المنبر

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)يصفىهكذا!اللهرسول!رأيتإنى

.(4)سليمانبنفليحعنصالحبنيحيى

الأدبصحيحفىالألبانىوصححه.بهاللهعبيدطريقمن(880)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)

.(676)المفرد

."أبى":دفىبعده(2)

به.فليحطريقمن(580)خزيمةوابن،(11140)أحمدأخرجه(3)

.(582)البخارى(4)
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19/2

التكبيرمنالاماميفرغحتىالماموميكبرلابابالصلاةكتاب

صوتهفيرفعالناسيؤثمكانأنهزلمحبهالخطاببنعمرعنورؤينا

بالتكبير.

التحبرمنالإماميفررمحتىالمأموميحبرلابافي:

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2309

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

وقال!:قال!ل!نههريرةأبوحدثناماهذا:قال!منبهبنهفامعنمعمر،

ركعوإذافكبروا،كبرفإذا،عليهتختلفوافلابه،لئؤتئمالإمام"إنما:جمي!الفهرسول!

سجدوإذا.الحمدلكربنا/اللهم:فقولوا.حمدهلمناللهسمع:قالوإذافاركعوا،

فىالبخارىرواه.(1)((أجمعونجلوسافصفواجالساصلىوإذافاسجدوا،

كلاهما،رافعبنمحمدعنمسلمورواه،محمدبناللهعبدعن""الصحيح

.(2)الرزاقعبدعن

الإماميخرجحتىالمؤذنيقيملابافي:

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0231

بنمحمدبنالحسنحدثنا،شبيببنسلمةحدثنا،محمدبناللهعبدأخبرنا

إذايؤذنبلال!كان:قال!سمرةبنجابرعن،سماكأخبرنا،زهيرحدثنا،أعين

خرجفإذاجمسو،النبئيخرجاظ(6/21حتىيقيمفلا-الشمسيعنى-دحضت

.(8156)أحمدوعنه،(0824)الرزاقعبد(1)

.(144)عقبومسلم،(722)البخارى(2)
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والاقامةالأذانبينكمبابالصلاةكتاب

.(2)شبيببنسلمةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)يراهحينالصلاةأقام

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1231

بنومسلممرزوقبنوعمروالحوضئعمرأبوأخبرنا،غالببنمحمد

يحدثيسافبنهلالسمعت:قالمنصورعن،شعبةأخبرنا:قالواإبراهيم

،بالأذانأملكالمؤذن:قالل!!جبهعلىعن،السلمىالرحمنعبدأبىعن

.(3)بالإقامةأملكوالإمام

مرفوعا)4(،هريرةأبىعنصالحأبىعنالأعمشعنشريكعنوروى

.بمحفوظوليس

والإقامة؟الأذانبينكمبافي:

الحسنأبىابنأحمدأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2312

خالد،حدثنا،شاهينبنإسحاقحدثنا،المسيببنمحمدحدثنا،مىالدار

نأ،ل!نهالمزك!مغفلبناللهعبدعن،بريدةابنعن،الجريرىعن

البخارئرواه.(شاء")لمنثلاثا--صلاةأذانينكل"بين:قالجمي!اللهرسول

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

،إسحاقعنخيثمةأبىطريقمن(1827)فىوتقدم.بهزهيرطريقمن(08522)أحمدأخرجه

به.سماكعنكلاهما،شريكطريقمن(2090)وفى

.(606)مسلم

وابن،(1836)الرزاقوعبد.بهشعبةطريقمن(1982)عقبالمثكلشرحفىالطحاوىأخرجه

.(4669)عقبالضعيفةفىالألبانىوصححهبه.منصورعنسفيانطريقمن(4190)شيبةأبى

به.سريكطريقمن1327/4الكاملفىعدىابناخرجه

-.هبالجريرىطريقمن(1287)خزيمةوابن،(1283)داودوأبو،(20574)أحمداخرجه
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والإقامةالأذانبينكمبابالصلاةكتاب

عناخروجهمنمسلمورواه،شاهينبنإسحاقعن"الصحيح"فى

.الجريرئ)1(

أخبرك!،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-2313

جعفر،ابنيعنىمحمدحدثنابشار،بنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

مالكبنأنسعن،يحذثالأنصارئمرعابنعمروسمعت:قالشعبةحدثنا

القه!رسولأصحابمنناسقامأذنإذاالمؤذنكانإن:قالل!يهنه

كذلك؟وهملمجوالقهرسول(2)عليهميخرجحتىيصلونال!وارىفيبتدرون

51رو.(3)ءىشوالإقامةالأذانبينيكنولم،المغربقبلالركعتينيصلون

شعبةعنعمربنعثمانورواهبشتار)4(،بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

.()المغربصلاةفىبهيعنى.قريبمةوالاقاالأذان(و17/21بينوكان:فقال

سعيدوأبوالسلمئالرحمنعبدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-2314

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمبروأبىابن

حدثنا،مباركبنالرحمنعبدحدثنا،حمدانولقبهالوراقعلى

(3

(4

عنكهمسطريقمن(4549،4552،4553)وفى،الجريرىطريقمن(0455)فى-وسياتى

به.بريدةابن

.(838)عقبومسلم،(624)البخارى

.د:فىلي!

عن(13983)وأحمد.بهثاربنمحمدعن(4892)حبانابنوعنه،(1288)خزيمةابنأخرجه

به.ضعبةطريقمن(681)والنسالىبه.جعفربنمحمد

.(562)البخارى

به.عمربنعئمانطريقمن-108/2البارىفتحفىكما-مستخرجهفىالإسماعيىأخرجه
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...سلجوالاالصلاةأقامجماعةرأىفإنيخرجالامامبابالصلاةكتاب

الحسنعن،مسلمبنيحيىحدثنىفائد،بنعمرو(1)نتخعبدالمنعم

بلال"يا:لبلال!قال!ؤ!مجالفهرسول!أن،ل!حبهالفهعبدبنجابرعن،وعطاء

شربه،منوالشارباع!له،منالاحمليفرغمابقدروإقامتكاذانكبيناجعل

(2)هء
نظر.إسنادهفى.ترونى"حتىتقومواولا،حاجتهمنوالمعتصر

جلسوإلاالصلاةأقامجماعةراىفإنيخرجالإمامباب

سعةالوقتفىكانإذا،جماعةهنهميرىحتى

ببغداد،البزازالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-2315

20/2يحيى/أبوأخبرنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبناللهعبدأخبرنا

حدثنا،أبىحدثنا،مسئأبىبنالحارثبنزكريابنأحمدبنالفهعبد

عن،عقبةبنموسىأخبرع!،جريجابنعنالعزيز،عبدبنالمجيدعبد

رأىفإذا،المسجدإلىالنداءبعديخرجكانلمجيمالنبئأن،النضرأبىسالبم

خرجإذاوكان،يصفىثمجماعةمنهميرىحتىجلسقليلأالمسجدأهل

.الضلاةأقامجماعةفرأى

عنجبير،بننافععنأيضا،عقبةبنموسىوحذثنى:قال!-2316

.(3)الحديثهذامثل!عنهطالبأبىبنعلىعن،الررقىالحكمبنمسعود

ابنته.زوجالعامةعندالرجلوختن،والاخكالأبالزوجةقرابةمنكانمنكلالعربعند:الختن(1)

.(نت)خ63صالمنيرالمصباح

.(2032)فىتقدم(2)

.(948)الأمالىفىبشرانابنطريقهومن،(141،115)الفاكهىفوائد(3)
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الصلاةكتاب

جريجابنعنعاصمأبوأيضاورواه
(1)

الماموميقوممتىباب

(2)المأموميقوممتىباب

محمد(ظ17/21الفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2317

بنداودحدثنا:قالاطالبأبىبنوإبراهيمسهلبنأحمدحدثنا،يعقوبابن

سلمة،أبىعن،الرهرىعن،الأوزاعىعن،مسلمبنالوليدحدثنا،رشيد

الناسفيأخذجم!الفهلرسولتقامالضلاةكانت:قال!بههريرةأبىعن

إبراهيمعن"،الصحيحفىمسلمرواه.(3)مقامه!تالنبئيأخذأنقبلمقامهم

.مسيم)4(بنالوليدعنموسىابن

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-2318

عن،كهمسبنعونحدثنا،ال!دوسئعلىبنأحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

فقال،بعضنافقعد،يخرجلموالإمامالضلاةإلىبمنىقمنا:قالكهمسأبيه

.(ال!مود)هذا:قال.بريدةابن:قلت؟يقعدكما:الكوفةأهلمنشيخ!ر

:قالعازببنالبراءعن،عوسجةبنالرحمنعبدبهحذثنى:الشيخ!رفقال

:قاليكئر.أنقبلطويلاجم!الفهرسولعهدعلىصفوفاالضلاةفىنقومكنا

.(701،801)داودأبىضعيففىالألانىوضعفه،بهجريجبناطريقمن(645،،54)داودأبوأخرجه(1)

.---،03(أ-الإمام:سفى(2)

به.رشيدبنداودفئيقمن(541)داودأبرأخرجه(3)

،خ--.(605/159)مسلم(4)-

يرىأنقبليقوممنعلىالانكاروالمقصود.صدرهناصبا7هح!أررافغأكانإذاالمتصب:السامد(5)

.17س2/4انمبردوغون،398/2النهايةينظر.الإمام
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الماموميقوممتيبابالصلاةكتاب

أحبخطوةمنوما،الأولالض!يلونائذينعلىيصلونوملأثكتهالفه"إن:وقال

.(1)"افصبهايصليمشيهاخطوةمنثناؤهجلالفهإلى

روى"علىصأيضاروىقدالحديثهذافىبريدةابنعنروىواثذى

قيامونحنر!جبهطالبأبىبنعلئإليناخرج:قالالهـوالبىخالدأبىعن

.قياما)2(يعنى!؟سامدينأراكم!رما:فقال

بل،لا:قالقعودا)3(؟أوقياماالإمامأينتظرون:النخعئإبراهيموسئل

.قعودا

ويأخذون،كي!النبىخروجقبلالصلاةإلىيقومونكانواالهموالأشبه

تخفيفا،خرجقديروهحتىيقوموالابأنأمرهمثميأخذ،أنقبلمقامهم

عليهم.

أخبرنااظ،8/21،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنافقد-9231

بنمسلنمحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

الفهعبدعن،كثيرأبىبنيحيىحدثنا،الفهعبدأبىبنهشامحدثنا،إبراهيم

حئىوقوموافلااورةأقيمت"إذا:قالكي!النبئأن،أبيهعن،قتادةأجم!ابن

(4)
.()إبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.تروصنى"

لأ.(061)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(543)داودأبو(1)

-عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(4113)شيبةأبىوابن،(1933)الرزاقعدأخرجه(2)

ط-"؟-.بهخالدأبىطزيقمن(4205)

د.(4115)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.ثامطريقمن(789)والنسانى،(22633،22641)آحمدأخرجه(4)

.(637)البخارى(5)
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الماموميقوممتىبابالصلاةكتاب

بنيحعىجذىحدثنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-0232

أخبرنا،براهيمإ/بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

عن،كثيرأبىبنيحيىعنمعمز،حدثنا:قالاالرزاقوعبديونسبنعيسى

فلاالفلاةأقيمت"إذا:قالجمقهالفهرسولعن،أبيهعن،قتادةأبىبنالفهعبد

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)!خرجتقدتروض!حئىتقوموا

قدترونى!حئى:يحعىعنشيبانعنمسلمبنالوليدرواهوكذلك.(2)إبراهيم

بنمحمدروايةمنيحيىعنالمخؤافالحخاجقالهوكذلك.3"خرجت

نعيموأبو،معمرعنعيينةبنسفيانورواه.4عنهسعيدبنيحعىعنبشئار

"قد:قولهدونالحخاجعنالقطانيحيىعنسعيدبنالفهوعبيد،شيبانعن

خرجالأ.(5)-

فىقائماترونىحتى":الحديثهذافىالمتفقهةبعضيرويهالذىوأفا

قامتقد:قيلإذاانهل!!حبهمالكبنأنسعنورؤينايبلغنا.فلمالضف".

يفعلكانانههالاطالبأبىبنعلىبنالحسينوعن.فقاموثبالضلاة.

من(686)والنائى،(592)الترمذىوأخرجه.،خرجت"قد:قولهبدون،(9321)الرزاقعبد(1)

به.معمرطريق

.")الصواف:م،سفىبعده(2)

.(.../460)مسلمعندوالحديث

.(.../460)مسلم(3)

.خرجتا"قد:قولهبدونلار.بنمحمدعن(1526)خزيمةابنأخرجه(4)

أبىعن(638)والبخارىبه.سفيانعن(427)الحميدىوأخرجه.(677)المعرفةفىالمصنف(5)

به.سعيدبناللهعبيدطريقمن(156/604)ومسلمبه.شانعننعيم
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خلفهالصفوفبتسويةيامرحتىالإماميكبرلابابالصلاةكتاب

.(1)لحسنواعطاءقول!وهو،لكذ

خلفهالصفو!بتسويةيأمرحتىالإماميحبرلاباب

الحسنبنمحمدطاهرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2321

بن(ظ18/21إبراهيمحدثنا:قالاالبزازبلال!ابنحامدوأبوالمحفداباذى

بنأذسعن،الطويلحميدأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،ال!عدىالفهعبد

يكبرأنقبلالضلاةأقيصتأنبعدجم!حيهاللهرسول!أنعنهتعالىالفهرضىمالك

وواءمنأواكمدإنىوتراصوا؟صفوفكم"أقيموا:فقالأصحابهعلىبوجههأقبل

فىقامإذاأخيهبمنكبمنكبهيلزقالرجلرأيتفلقدقال!:ظهوى".

.الضلاة")2(

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2322

حدثناعموو،بنمعاويةحدثنا،النضربنأحمدبنمحمدأخبرنا،الفقيه

فأقبلالصلاةأقيمت:قال!ل!جبهمالكبنأذسحدثناحميد،حدثنا،زائدة

وواءمنأراكمفإنىوتراصوا؟صفوفكم"أقيموا:فقالبوجهه!يمللهارسول!علينا

ء(3)
معاويةعنرجاءأبىبناحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه."ى

(4)

.عمووبن

.(4118)شيبةابىابنومصنف،(1938-1936)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

به.حميدعنطرقمن(2173)حبانوابن،(813،844)والنسانى،(10112)أحمدأخرجه(2)

به.معاويةعن(13778)أحمدأخرجه(3)

.(917)البخارى(4)
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خلفهالصفوفبتسويةيامرحتىالاماميكبرلابابالصلاةكتاب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2323

بنيحيىحدثنا:قالامحمدبنوجعفرالوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

بها،الاسفرايينئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنابووأخبرنا)ح(يحى

الذهلئ،علىبنإبراهيمحدثنا،(1)رشببنأحمدبنبشرسهلابوأخبرنا

سمعت:قالحرببنسماكعن،خيثمةأبوأخبرنا،يحىبنيحىحدثنا

كانماحتىصفوفنايسؤى-يئالفهرسولكان:يقول!ئهبشيربنالنعمان

كادحتىفقاميوماخرجثم،عنهعقلناقدانا(3)ىأرحتى،(2)القداحبهايسؤى

وأصفوفكملتسونالئه،"عباد:فقالالضفمنصدرهباديارجلافرأىيكئر،

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)أوجوهكمبينالئهليخالفن
(5)

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4232

حدثنا،الحارثابنيعنىخالاحدثنا،معاذ(6)نباحدثنا،داودأبوأو،9/21

زحنهبشيربنالنعمانسمعت:قالسماكعن،صغيرةأبىابنيعيىحاتم

.(7)رئكاستوينافإذا،للصئلاةقمناإذاصفوفنايسؤى!ي!اللهرسولكان:قال

.اريشب!:م،سىف(1)

.2/194المملمإكمالقدح.واحدها،وتبرىتنحتحينالسهامخب:القداح(2)

."يرى":م،سفى(3)

عنطرقمن(994)ماجهوابن،(227)والترمذى،(663)داودوأبو،(27184)أحمدأخرجه(4)

.سماكعنأخرىطرقمن(5247،5248)فىوسيأتىبه.سماك

.(436/128)مسلم(5)

.158/19الكمالتهذيبوينظر."نب"معاذ:مفى(6)

.(665)داودأبو(7)
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الصفوفبتسويةالأمرفىيقولمابابالصلاةكتاب

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-2325

بكيبر،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكبرأبو

الضفوف،بتسويةمريأكان4!ضرالخطاببنعمرأن،نافععن،مالكحدثنا

.(1)ربكاستوتقدأنفأخبروهجاءوهفإذا

حدثناجعفر،ابنبكرأبوأخبرنا،العدلأحمدأبووأخبرنا-2326

ابنلسهيلأبىعمهعن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

2/22وأناالصلاةفأقيصتل!نهعفانبنعثمانمعكنت:قالأنهأبيهعن،مالك/

حتى،بنعليهالحصباءيسؤىوهوأكلمهأزلفلم،!لىيفرضأنفىأكفمه

،استوتقدالضفوفأنفأخبروه،الصفوفبتسويةوكلهمقدرجالجاءه

.(2)ربكثم.الصففىاستو:!لىفقال

الصفو!بتسويةالأمرفىيقولماباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-2327

بنثابتبنمصعبعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،قتيبةحدثناداود،أبو

المقصورةصاحبالسائببنمسلمبنمحمدعنا!ربير،ابناللهعبد

هذاصنعلمتدرىهل:فقاليوما،مالكبنأنسجنبإلرءصفيت:قال

:فيقوليدهعليهيضعلمجي!اللهرسولكان:قال.واللهلا:قلتالعود؟

.158/1مالك(1)

.(0824)الرزاقعبدوعنه،1/158مالك(2)
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الصلاةكتاب

.(1)(عحفوفكملوااعد،"استووا

الإقامةبعدالحاجةلهتعرضالامامباب

حدثنا،داودبوأحدثنا،بكرأبوأخبرنا،علىأبووأخبرنا-2328

محمدعن(ظ19/21،ثابتبنمصعبحدثناالأسود،بنحميدحدثنا،مسدد

إلىقامإذاكانلمجوالفهرسولإن:قالالحديثبهذاأنسعن،مسلمابن

أخذهثم."صفوفكمدؤوا"اعتدلوا)2(،:فقالالتفتشم،بيمينهأخذهالصخلاة

.عحفوفكم")3(سووا"اعتدلوا)2(،:فقالبيساره

وكيفئتهاالمخفوفتسويةفىنن!لاوسائر:تعالىاللهرحمهالشيخقال

.(4)تعالىالفهبمشيئةالإمامةأبوابفىمخزجة

الإقامةبعدالحاجةلهتعرضالإمامباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2329

الوارثعبدحدثنامسذد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحىحدثنا،يعقوب

الحسنأخبرك!،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(

صهيب،بنالعزيزعبدحدثنا،الوارثعبدحدثنا،شيبانحدثنا،سفيانابن

جانبفىرجلايناجىلمجي!والنبئالصخلاةأقيمت:قال!لمحنهأنسعن

فىالألبانىوضعفه.بهإسماعيلبنحاتمطريقمن(13669)أحمدوأخرجه.(669)داودأبو(1)

.(129)داودأبىضعيف

."اعدلوا":م،صفى(2)

ابىضعيففىالألبانىوضعفهبه.مسددطريقمن(2168)حبانابنوأخرجه.(670)داودأبو(3)

.(013)داود

بعدها.وما(5254-5241)فىصتأتى(4)

-354-



الاقامةمنالمؤذنفراغقبليكبرأنهزعممنبابالصلاةكتاب

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)القومنامحتىالضلاةإلىقامفما،المسجد

.(2)فروخبنشيبانعنمسلمورواه،الوارثعبدعنمعمرأبىعن

الإقامةمنالمؤذنفراغقبلىيحبرأنهزعممنباب

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-2330

وأخبرنا:.قمالسهمبنالرحمنعبدبنمحمدحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،و21/02

بنحجاجحدثنا:قالا،جميلبنأزهرحدثنا،صاعدابنحدثنا،أحمدأبو

أبىبناللهعبدعن،حوشببنالعؤامحدثنا،الواسطئالتميمئفزوخ

لمجقهاللهرسولنهض.الضلاةقامتقد:بلالقالإذاكان:قالل!بهأوفى

صو4.ير(3):
معينبنيحيىوكان،دروخبنالحجاجإلايرويهلاوهذا...

يضعمه.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

بنبنداربنعلئالحسنأبوحدثناالزاهد،(6)دعسأبوحدثنا-2331

،(079)والنسائى،(98711،41231)وأحمد.بهالوارثعبدطريقمن(445)داودأبوأخرجه

به.صهيببنالعزيزعبدطريقمن(1527)خزيمةوابن

.(376/123)ومسلم،(642)البخارى

البوصيرى:وقال.(1344)للبوصيرىالإتحاففىكما-يعلىوأبو.2/649عدىلابنالكامل

.الحجاجلضعفضعيفإسنادهذا

وضعفاء،165/3والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظرالواسطى.فروخبنحجاجهو

وميزان،2/650عدىلابنوالكامل،203/6،8/202حبانابنوثقات،1/284العقيلى

.464/1الاعتدال

.2/102ورىالبروايةمعينابنتاريخ

.!سعيد!م،سفى
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2/23

الإقامةمنالمؤذنفراغقبليكبرأنهزعممنبابالصلاةكتاب

محمدحدثنا،الفريابئالحسنبنمحمدبنجعفرحدثنا،الصوفئالحسين

عثمانأبىعن،الأحولعاصمحدثناعتاد،بنعئادحدثنابكر،أبىابن

.بامين)1(تسبقنىلا:فقال،/جمفالنبئسألأنه،!حبهبلالعن،النهدئ

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-2332

حدثنا،الواحدعبدحدثناعبيد،بنمحمدحدثنا،الحنائئزكرياأبوحدثنا

بآمين.تسبقنىلا:!صالفهلرسول!حنهبلالقال:قالعثمانأبىعن،عاصم

ضعيفبإسنادوروىمرسلا.عاصمعنزيادبنالواحدعبدرواهكذا

إنمابشىء؟وليس.(2)بلالقال:قالسلمانعنعثمانأبىعنعاصمعن

.سلمانذكردونعاصمعنالثقاتالجماعة3رواه

آخر:بلفمعاصبمعنفضيلبنمحمدورواه

فىالقطيعئجعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرناه-2333

بنمحمدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا"المسند"،

"لا:جم!الفهرسولقال:بلالقال:قالعثمانأبىعن،عاصمحدثنا،فضيلي

(4)-؟ء
بامينث!تسبمنى

"لا:قالجمينالفهرسولأن،بلالعن:وقال،عاصمعنشعبةورواه

به.بكرأبىبنمحمدعن(314)العللفىحاتمأبىابنذكره(1)

به.الأحولعاصمطريقمن(1251)والطرانى،(1375)والبزار،(8032)صيةأبىابنأخرجه(2)

.(2476،2477)فىوسيأتى

."رواية5:م،سفى(3)

.(2478)فىوسيأتى.(23883)أحمد(4)
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الصلاةفىالتكبيرفىاليدينرفعبابالصلاةكتاب

قبليؤفنكان،ظ21/20كأفبلالاأنإلىالحديثفيرجع.\بآمين"تسبقنى

أ!لم.شعالىوالط!بآمين".تسبقنى"لا:فقالكتنالنبىتأمين

الصلاةفىالتحبيرفىاليدينرفعباب

حدثنا،الحسينئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-2334

الحكم،بنبشربنالرحمنعبدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمد

رأيت:قالبيهأعن،عمربنلفهاعبدبنسالمعن،الزهرىعن،شفيانحدثنا

وإذا،ركعاوإذ،منكبيهبهمايحاذىالضلاةافتتحإذايهيديرفعلمججوالفهرسول

فىمسلمرواهال!جود)2(.فىذلكيفعلولا،الزكوعمنرأسهرفع

وجوهمنالبخارئوأخرجه،سفيانعنوغيرهيحيىبنيحيىعن"الصحيح"

.الرهرئ)3(عنأخر

هنحبيهحذويديهيرفعقال:منباب

أبىبنوشعيبعيينةبنوسفيانجريجوابنأنسبنمالكروايةاتفقت

أبيهعنسالمعنالزهرىعنوغيرهميزيدبنويونسخالدبنوعقيلحمزة

نافععنأئوبروايةفىهووكذلك.(4)المنكبينحذوالزفعفىلمجؤالنبىعن

.(2477)فىمسنذاسيأتى(1)

،(4201)والنساثى،(552،652)والترمذى،(172)داودبوأوعنه،(0454)أحمدأخرجه(2)

به.سفيانطريقمن(858)ماجهوابن

.(735،736)والبخارى،(039/12)مسلم(3)

.(2347،2539،2542،2545،2576،2641،6257)فىالرواياتهذهصتأتى(4)
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24/2

منكبيهحذويديهيرفعقال:منبابالصلاةكتاب

فىال!اعدئحميدأبىروايةفىهووكذلك،عصرالنبىعنعمرابنعن

.ه!نغالنبىأصحابمنعشرة

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا/-2335

مسلبم،بنعفانحدثنا،المئمثاحبنمحمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالأعرابى

إذاكانغ!ي!الفهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،أثوبعنحقاد،حدثنا

منرأسهرفعوإذا،ركعص!اذا،منكبيهحذويديهرفعالمئلاةفىفىخل

.(2)بذلكالبخارئ،و21/21استشهدوقد،سلمةابنهوحفادالزكوع)1(.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2336

أبوحدثنا،ببغدادالبصرئالقرازسنانيبنمحمدالحسنابوحدثنا،يعقوب

،(3)،ء
:قالعطاءبنعمروبنمحمدحدثنىجعمر،بنالحميدعبدعن،عاصم

قتادةبوأفيهملمجتالقهرسولأصحابمنعشر؟فىال!اعدئحميدأباسمعت

رفعالمئلاةإلىقامإذالمجزالفهرسولكان:حميدبوأفقال،ربعىبنالحارث

رفعووصف،الحديثباقىوذكريكئر.ثم،منكبيهبهمايحاذىحتىيديه

كلفىوقال،الزكعتينمنقامص!اذا،منهالزأسرفعوعند،الزكوععنديديه

.(4)منكبيهبهمايحاذىحتى:منهماواحد

.(2548،2549)فىوصيأتىبه.عفانعن(5762)أحمدأخرجه(1)

.(739)عقبالبخارى(2)

."عمر!:مفىبعده(3)

ماجه=وابن،(305)والترمذى،(730،963)!او!أبروأخر!ه.(421)الصغرىفىالمصنف(4)
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منكبيهحذويديهيرفعقال:منبابالصلاةكتاب

!ص:النبىعنل!يهبهطالبأبىبنعلىروايةفىهووكذلك

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرناه-2337

بنمحمدحدثنا،الطستئعلىبنالضمد)1(عبدالحسينأبوحدثناببغداد،

وص(2)
ابىابنحدثنا،الهاشمئداودبنسليمانحدثنا،البزازسليمانبنربح

عن،القرشىالفضلبناللهعبدعن،عقبةابنوهوموسىعنالرناد،

إذا!صالنبئكان:قالز!بهعلىعن،رافعأبىبناللهعبيدعن،الأعرج

منرأسهرفعوإذا،يركعأنأرادوإذا،منكبيهحذويديهرفعالصلاةافتتح

مثلال!جدتينمنقاموإذا،سجودهمنشىءفىذلكيفعللاوكان،الركوع

.(3)كلذ

21

31

حجر:بنوائلعنالروايتينإحدىفىهووكذلك

والنساثى،(23599)واحمدبه.عاصمابىطريقمن(588.625)خزيمةوابن،(0611)=

فىوسيأتى.صحيححسن:الترمذىوقال،بهجعفربنالحميدعبدطريقمن(0381،0110)

(2555،2857).

."العزيز!:سفى

.2/161المنتبهتبصيروينظر"رمح!.:سفى

وابن،(8641ماجهوابن،(34231والترمذى(7441،761داودوأبو،(717)أحمدأخرجه

فىالبخارىوأخرجه.صحيححسن:الترمذيوقال،بهداودبنسليمانطريقمن(5841خزيمة

كانواأنهمجتالنبىأصحابمنا!فنعرسبعةعنيروىوكذلك:وقال،22صاليدينرفع

الرايةنصبينظر.صحيح:فقال،هذاعلىحديثعنأحمدوصئل.الركوععندأيديهميرفعون

1/124.
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25/2

منكبيهحذويديهيرفعقال:منبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2338

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

وائلحذثنى:يقولأبىسمعت:قالكليببنعاصمعن،سفيانأخبرنا

يديهيرفعالضلاةافتتحإذالمجير،ظ21/21الفهرسولرأيت:قالحجبرابن

ثم:وائلقالالزكوع.منرأسهيرفعماوبعد،ركعوإذا،منكبيهحذو

51رووكذلك.(1)البرانسفىأيديهميرفعونفرأيتهمالشئتاءفىأتيتهم

زيادبنالواحدعبدعنروىوكذلك.عيينةابنعنوغيرهالحميدئ)2(

(3)ا

عاصم.عن

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-2339

عن/،سليمانبنالرحيمعبدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،أبو

أبصرأنه،أبيهعن،وائلبنالجئارعبدعن،النخعىالفهعبيدبنالحسن

وحاذى،منكبيهبحيالكانتاحتىيديهرفعالضلاةإلىقامحينلمجيرالنبئ

.(4)رئكثمأذنيهإبهاميه

(691)خزيمةوابن،(5811)النسائىوأخرجه.7/002والافعى،(765)المعرفةفىالمصنف(1)

ماجهوابن،(292)مذىوالتر،(726،957)داودوأبو،(01885)وأحمد.بهصفيانطريقمن

صحح.حسن:الترمذىوتال،ومختصزامطرلأبهعاصمعنطرقمن(810،912)

.(885)الحميدى(2)

.(2553،2731)فىمسنداسيأتى(3)

.(145)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(724)داودأبو(4)
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منكبيهحذويديهيرفعقال:منبابالصلاةكتاب

المفضلبنوبشرقدامةبنوزائدةعوانةوأبووشعبةالثورىورواه

حاذتاحتىيديهفرفع:الحديثفىفقالوا،كليببنعاصمعنوجما!ة

رفع:وقال!،عاصمعنشريكورواه.(1)أذنيهحذاء:بعضهموقال.أذنيه

وائلبنالجئارعبدعن(3)الثابتةالروايةفىهووكذلك.(2)أذنيهحيال!يديه

الحويرثبنمالكعن()ثابتةروايةوفى،(4)وائلعنوائلبنعلقمةعن

يحاذىحتى:ثابتةأخرىروايةوفى.أذنيهبهمايحاذىحتى:جمتالنبىعن

أذنيه:فروعبهما

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-5234

سعيدعن،عدىأبىابنحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،محمدبناللهعبد

،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(

زريع،بنيزيدحدثناالمنهال!،بنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا

الحويرثبنمالكعن،الليثىعاصمبننصرعن،قتادةعنسعيد،حدثنا

وإذا،أذنيهفروعبهمايحاذىحتىيديهرفعكبرإذاكج!اللهرسول!كان:قال!

(1

(3

طريقمن(4621)والنسائى،(672)داودبوأوأخرجه.بهسفيانطريقمن(11887)أحمداخرجه(

فىزائدةطريقمنوسيأتى.(2338)فىعاصمعنطرقمنتخريجهوتقدم.المفضلبنبشر

(2358).

به.شريكطريقمن(728)داودأبوأخرجه(

لا.الثانية":سفى(

.(2552)فىمسنداسياتى(

."ثانية":سفى(
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منكبيهحذويديهيرفعقال:منبابالصلاةكتاب

فى،و22/21مسلمرواه.(1)كذلكالزكوعمنرأسهرفعوإذا،كذلكركع

.(2)المثنىبنمحمدعن"الصحيح"

رفع:أؤلهفىوقال،عروبةأبىبنسعيدعنعلئةابنإسماعيلورواه

قتادةعنالذستوائئهشامقالهوكذلك.(3)أذنيهمنقريبايجعلهماحتىيديه

51ورو.أذنيهفروعإلى:الأخرىالزوايةفىوقال،(4)هنعالزوايتينإحدىفى

حذو:روايةوفى.أذنيهفروعبهمايحاذىحتى:فقال،قتادةعنشعبة

منكبيه.

وإفا،بينهمافيخئربالجميعيؤخذأنفإقا،الرواياتهذهاختلفتوإذا

عليه.يختلفلممنبروايةويؤخذ،عليهالروايةاختلفتمنروايةتتركأن

أولىوالعدد،عددحديثوأنها،إسناداأثبتلائها:الفهرحمهالشافعئقال

.(الواحد)منبالحفظ

د!به:الخطاببنعمرفعلروايتهمومع:اللهرحمهالشيخقال

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-2341

(01560)وأحمد"سجددا-بدل"شجة،وعندهبه-المئنىبنمحمدعن(0841)النسائىأخرجه(1)

.(2551)فىوسيأتىبه.سجدطريقمن(41560)وأحمد.بهعدىأبىابنعن

.(26/391)مسلم(2)

به.عليةابنطريقمن(880،1023)والنسائى،(05362)أحمدأخرجه(3)

به.هامطريقمن(859)ماجهوابن،(20535)أحمدأخرجه(4)

.177صالحديثاختلاف(5)
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المحبيرمعالافتتاحفىاليدينرفعبابالصلاةكتاب

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،الأسودعن،إبراهيمعن،عدىبنالربيرعن،سفيانعن،حفصابن

.(1)المنكبينإلىيديهيرفعكانل!نهعمر

.(2)هريرةوأبوعمربنالفهعبديفعلكطنوكذلك:اللهرحمهالشيخقال

أحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،ملاعإالعلوئالحسنأبوحدثنا-2234

26/2عنمحمد،بنأسباط/حدثنا،الأزهربنأحمدحدثنا،الدقاقدلويهابن

ل!نهعازببنالبراءعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعنزياد،أبىبنيزيد

.أ!في)3(حذويموناحتىيديهرفعالصلاةافتتحإذا!شجاللهرسول!كان:قال!

(4)ءيروبر
.لمحوىعيرزيادابىبنيزيد

التحبيرمعالافتتا!فىاليدينرفعباب

ببغداد،العدل!بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلىأخبرنا-2343

الهيثم،بنالكريمعبدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلعلىأبوأخبرنا

مسلمبنمحمدعن،القرسئحمنئأبىبنشعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا

به.سفيانطريقمن(2425)شيبةابىوابن،(2532)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(2426،2434)سيبةأبىابنومصنف،(2519،2520،2525)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

الثورىسفيانطريقمن88صاليدينرفعجزءفىوالبخارى.بهأسباطعن(18674)أحمدأخرجه(3)

به.زيادأبىبنيزيدعن

للبخارىالكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الهاشمىالقرشىالقهعبدأبو،زيادأبىبنيزيدهو(4)

وقال،11/329التهذيبوتهذيب،32/135الكمالوتهذيب،3/99والمجروحين،8/334

شيعثا.وكان،يتلقنصارفتغير،كبر،ضعيفكأ2/365التقريبفىحجرابن
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التكبيرمعالافتتاحفىاليدينرفعبابالصلاةكتاب

عن،الفهعبدبنسالم(ظ21/22أخبرخ!:قالالرهرئشهاببنالفهعبيدابن

افتتحإذا!صالفهرسولرأيت:قالالهر!بهالخطاببنعمربنالفهعبد

كئرإذاثم،منكبيهحذويجعلهماحتىيكئرحينيديهرفعالضلاةفىالتكبير

ذلك،مثلفعل."حمدهلمنالله"سمع:قالإذاثم،ذلكمثلفعلللزكوع

منرأسهيرفعحينولايسجدحينذلكيفعلولاالحمد".ولك"رئنا:وقال

مالكروايةوفى.(2)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهال!جود)1(.

روايةمعنىفىوهو.(3)يديهرفعالضلاةافتتحإذا:الرهرئعنعيينةوابن

أبين.شعيبروايةأنإلاشعيب

بنأحمدحدثنا،الززازجعفرأبوأخبرنا،بشرانبنعلئأخبرنا-4234

:قالالمسعودىالرحمنعبدحدثنا،النضرأبوحدثناالبرجلاك!،الخليل

كانأنه،وائلأبىعن،بيتىأهلحذثنى:قالوائلبنالجئارعبدسمعت

علىاليمنىويضع،التكبيرمعيديهيرفعاهرلمججالفهرسولعلىقدمحين

.(4)كفيهبينويسجد،الضلاةفىاليسرى

وائل:عناليحصبئعامربنالرحمنعبدرواهوكذلك

،إسحاقابنبكرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2345

به.شعيبطريقمن(875)النسائىأخرجه(1)

.(738)البخارى(2)

.(2334)فىوتقدم.(2641)فىسيأتى(3)

الألبانىوصححه.بهالمسعودىطريقمن(725)داودوأبو،(41884،18852)أحمدأخرجه(4)

.(2356،2552)فىسياتىوما.(2339)فىتقدمماوينظر،(665)داودأبىصحيحفى
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بالتكبيرالابتداءقبلبالرفعالابتداءبابالصلاةكتاب

عن،شعبةأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،ال!فاكربحبنمحمدأخبرنا

بنوائلعن،اليحصبىالرحمنعبدعن،البخترىأبىعن،مئبنعمرو

وإذا،التكبيرمعيديهرفعكبرفلما،لمج!اللهرسولخلفصليت:قالحجر

.(1)شمالهوعنيمينهعنيسفمورأيته-سجد:قالأو-رفعوإذا،ركع

بالتحبيرالابتداءقبلبالرفعالابتداءباب

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-2346

ابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،بشربنالرحمنعبدحدثنا،القطانالحسين

كان:يقولكانعمرابنأن(و23/21،سالمعن،شهابابنأخبرخ!،جريج

.(2)ربكثم،منكبيهحذوتكوناحتىيديهرفعالصلاةإلىقامإذالمجيهراللهرسول

الحديث.وساق

محمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-2347

حدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،يعقوبابن

نأ،اللهعبدبنسالمعن،شهابابنحدثنى،جريجبناأخبرنا،لرزاقاعبد

حذوتكوناحتىيديهرفعللضلاةقاماإذلمجيه!اللهرسولكان:قالر!ي!عمرابن

فعلالزكوعمنرفعوإذا،ذلكمثلفعليركعأنأرادوإذاكئر،ثم،منكبيه

فىمسلمرواهالسجود)3(.منرأسهيرفعحينيفعلهولا،ذلكمثل

غريب.:1/480الذهبىوقال.بهسجةطريقمن(1287)والدارمى،(18848،18853)أحمدأخرجه(1)

وينظر.بهبثربنالرحمنعبدطريقمن1/287،288الدارقطنىوأخرجه.(2518)الرزافعبد(2)

التالى.التخريج

به.رافعبنمحمدطريقمن(456)خزيمةابنوأخرجه.(2518)الرزاقعبد(3)
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2/27

بالرفعالابتداءقبلباللكبيرالابتداءبابالصلاةكتاب

ابنعنالأيلئيزيدبنيونسقالهوكذلك.(1)رافعبنمحمدعن""الصحيح

عنعطاءبنعمروبنمحمدعنجعفربنالحميدعبدرواهوكذلك.2ب"

بنمحمدعنحلحلةبنعمروبنمحمدروايةوفىال!اعدئ)3(.حميدأبى

حذاءيديهجعلكترإذارأيته:الحديثهذافىحميدأبىعنعطاءبنعمرو

.(4)منكبيه

بالرفعالابتداءقبلبالتحبيوالابتداء/باب

حدثنا،الفقيهالنضرأبو،أخبرض!الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2348

بنخالدأخبرنا،يحيىبنيحمىحدثنا:قالاعلىبنوإبراهيمنصربنمحمد

الحويرثبنمالكرأىائه،قلابةأبىعن،الحذاءيعنىخالدعن"،الفهعبد

منرأسهرفعوإذا،يديهرفعيركعأنأرادوإذا،يديهرفعثم،كبرصفىإذا

فىمسلمرواه.(هذا)يفعلكانلمجوالقهرسولأنوحذث،يديهرفعالزكوع

شاهينبنإسحاقعنالبخارئورواه،يحيىبنيخمىعن"الصحيح"

.6يديهورفعكئرصفىإذا:وقال،الفهعبدبنخالدعنالواسطى

.(4233)تقدمماوينظر.(039/22)مسلم(1)

.(2542)فىمسنذاسيأتى(2)

.(2336)فىتقدم(3)

.(2584)مسنداسيأتى(4)

بنخالدطريقمن(1873)حبانوابن،(585)خزيمةابنوأخرجه.(767)المعرفةفىالمصنف(5)

به.الفهعبد

.(737)والخارى،(391/24)مسلم(6)
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الصلاةافتتاحفىاليدينرفعكيفيةبابالصلاةكتاب

أولىفهىوأكثرأثبتالتكبيرمعالزفععلىروايتهدلتمنورواية

التوفيق.وبالله،بالاتباع

الصلاةافتتاحفىاليدينرفعكيفيةباب(ظ23/21

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-2349

أبىابنحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

الزرقيينمسجدر!نههريرةأبوعلينادخل:قال!سمعانبنسعيدعن،ذئب

هنيةسكتثممذايديهرفعالصلاةدخلإذاجميماللهرسول!كان:فقال

.(1)عكروإذا،خفضإذايكبروكان،فضلهمنالفهيسأل!

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2355

العقدى،عامرأبوحدثنا،بمصرالبصرىمرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

مسجدهريرةأبوعلينادخل:قالسمعانبنسعيدعن،ذئبأبىابنحدثنا

إذاكان،الناستركهنبهنيعملجميماللهرسول!كانثلاث:فقال!زريقبنى

ولمأصابعهبينيفزجولمبيدهعامرأبووأشارهكذا.قال!الضلاةإلىقام

.يضمها)2(

الرفاء،علىأبوأخبرنا،العزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا-2351

(273)خزيمةوابن،(042)مذىوالتر،(0896،49201)أحمدواخرجه.(2495)الطيالسى(1)

.(3118)فىسيأتىماوينظربه.ذئبأبىابنطريقمن

من(1777)حبانوابن،(459)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/234الحاكم(2)

.بنحوهبهالعقدىعامرأبىطريق

-367-



الصلاةافتتاحفىاليدينرفعكيفيةبابالصلاةكتاب

حدثناالأصبهاض!،ابنسعيدبنمحمدحدثناالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا

زجبه،هريرةأبىعن،سمعانبنسعيدعن،ذئبأبىابنعن،يمالببنيحيى

.نشرا)1(أصابعهنشرالضلاةافتتحإذاكانع!ج!الفهرسولأن

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-2352

عمروبنمحمدعن،ذئبأبىابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيون!

:قالز!بههريرةأبىعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعنعطاء،ابن

.الضلاة)2(فىيعنىمذا.يديهيرفعغ!ج!الفهرسولرأيت

التكبير.قبلكانذلكإن:الزوايةهذهفىقيلوقد

محمدأبوأخبرنا،الحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-2353

حدثناسوار،بنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،الشيخأبوحئانابن،و24/21

عن،إسحاقابنحدثنا،بكيربنيون!حدثنانميبر،بناللهعبدبنمحمد

هريرةأبىعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعن،عطاءبنعمروبنمحمد

يديهشهرإلاتطوعولافريضةصلاةفىقامخمي!الفهرسولرأيتماةقال!نه

.إسحاقابنعنجريرتابعه.بعديكبرثميدعوالسماءإلى

يديهفليرفعالفحلاةأحدكماسعكتح"إذا:قالائهحديثفىروىوقد

عليه.فضربتضعيفأنهإلا.(3)"القبلةبباطنهماويسمحبل

اليمانبنيحم!طريقمن(1769)حبانابنوعنه،(458)خزيمةوابن،(239)مذىاقرأخرجه(1)

حسن.:الترمذىوقال،به

به.ذئبأبىابنطريقمن(8875،49101)أحمدوأخرجه.(2685)الطيالسى(2)

=عمرانبنعميرفيه:الهيثمىوقالعمر.ابنحديثمن(7801)الأوسطفىالطرانىأخرجه(3)
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الثوبفىاليدينرفعبابالصلاةكتاب

الثوبفىاليدينرفعباب

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2354

28/2،زائدة/حدثنا،رجاءبناللهعبدحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،العنزى

حجربنوائلأن،أبىأخبرخ!:قالالجرمئكليببنعاصمحدثنا

فنظرت:قاليصئى.كيف!لمجيماللهرسولإلىلأنظرن:قلت:قالأخبره

بعدجئتثم:اخرهفىوقالالحديثوذكر.يديهورفعوكبر،قامإليه

منأيديهمتحرك،الثيابجلعليهمالناسفرأيتبرد،فيهبزمانذلك

.(1)الثيابتحت

أتيتهمثم:الحديثفىوقال،عاصمعنعيينةبنسفيانورواه-2355

الحافظ،اللهعبدأبوأخبرظه.البرانسفىأيديهميرفعونفرأيتهم،الشتاءفى

.(2)فذكره.سفيانأخبرنا،فعئالشاأخبرنا،لربيعاأخبرنا،لعباسابوأأخبرنا

الصلاةفىاليسرىعلىاليمنىاليدوضعباب

ببغداد،العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-2356

حدثنا،عفانحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرأخبرنا،الرزازجعفربوأأخبرنا

.2/021الزوائدمجمع.ضعيف-وهو

طريقمن(0186)حبانوابن،(888)والنسائى،(727)داودوأبو،(18870)أحمدأخرجه(1)

.(2339)فىوتقدم.بهزائدة

.(2338)فىتقدم(2)
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أنهمالهمومولى(1)وائلبنالجبارعبدعن،جحادةبنمحمدحدثنا،همام

فىدخلحينصينالنبئرأىأنهحجر،بنوائلأبيهعن،حذثاه(ظ24/21

ثم،بثوبهالتحفثم-أذنيهحيالهماموصف:عثمانأبوقال-كئرالصئصلاة

الثوبمنيديهأخرجيركعأنأرادفلما،اليسرىيدهعلىاليمنىيدهوضع

سجدسجدفلما،يديهرفع.((حمدهلمنالفهلاسع:قالفلفا،فكئرورفعهما

بر(2)
.(3)عفانعنحرببنرهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.كميهبين

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرناه-2357

عمير)4(بنموسىحدثنا،نعيمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

فىقامإذاكانصينالنبئأن،أبيهعن،وائلبنعلقمةحذثنى،العنبرئ

:يعقوبقال.()يفعلهعلقمةورأيت،بيمينهشمالهعلىقبضالصئصلاة

ثقة.كوفىعميربنوموسى

محمدبنأحمدالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2358

حدثنا،زاثدةحدثنا،رجاءبنالفهعبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،العنزئ

.،وائلبنعلقمةعن9:التخريجمصادرفىوبعده،1/481الذهبىومختصرالنسخفىهكذا(1)

التخريج.لمصادرموافقوهو.(2552)فىالصوابعلىوصيأتى

حبانوابن،(723)داودوأبو.بهعفانطريقمن(906)خزيمةوابن،(18866)أحمدأخرجه(2)

به.جحادةبنمحمدعنسعيدبنالوارثعبدطريقمن(1862)

.(401)مسلم(3)

.29/126الكمالتهذيبوينظر"عمر!.:دفى(4)

عميربنمرسىطريقمن(886)والنسانى،(18846)أحمدوأخرجه.3/121سفيانبنيعقوب(5)
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قال!:أخبرهحجربنوائلأن،أبىأخبرخ!:قال!الجرمىكليببنعاصم

وكبرقامإليهفنظرت:قال!.يصلىكيفع!يماللهرسول!إلىلأنظرن:قلت

اليسرىكفهظهرعلىاليمنىيدهوضعثم،بأذنيهحاذتاحتىيديهورفع

.الساعد)1(منوالرسغ

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-2359

قالا:الحسنبنوإسحاقإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الفقيهسلمان

قال!:أنهسعدبنسهلعن،حازمأبىعن،مالكعن،القعنبئحدثنا

فىاليسرىذراعهعلىاليمنىيدهالرجليضحأنيؤمرونالناسكان

تشبهها)2(.كلمةأوذلك.ينمىأنهإلاأعلمولا:حازمأبوقال!.الصلاة

ولا:حازمأبوقال!:وقال!،القعنبىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه

.لمجحو)3(النبىإلى(و25/21ذلكينمىإلاأعلمه

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-0236

بىأبنالحجاجعن،بشيربنهشيمعن،الريانبنبكاربنمحمدحدثنا،داود

يدهفوضع،يصلىكاننهأر!نهمسعودبناعن،النهدىعثمانبىأعن،زينب

.(4)اليسرىعلىاليمنىيدهفوضعلمج!،النبئفرآه،اليمنىعلىاليسرى

.(2354)فىتقدم(1)

.(21849)أحمدطريقهومن،159/1مالك(2)

.(047)البخارى(3)

الذهبىوقالبه.هثيمطريقمن(181)ماجهوابن،(887)النسائىواخرجه.(755)داودأبو(4)

عن:فقالالمزنىالحسنبنمحمدوخالفه،عنههثيمرواههكذا،ثقاترواته:482/1

.(661)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهجابر.عنسفيانأبىعن،حجاج
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بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا/-2361

عن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبنالفهعبدحدثنا،الطوسئأحمد

ع!يمالفهرسولرأيت:قالأبيهعن،هلببنقبيصةعن،حرببنسماك

قنافة.بنيزيداسمههلسبالضلاة)أ(.فىشمالهعلىيمينهواضعا

الأنصارئ،شرحبيلبنوشذادالكندىغضيفبنالحارثعنوروينا

.(2)كلذفعلجم!ييهالنبئرأىمنهماواحدكلأن

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-2362

،القداحسالمبنسعيدبنيحيىحدثنا،بمكةالخزاعئأحمدبنإسحاق

ابنعن،نافععن،أبيهعنرؤاد،أبىبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدحدثنا

وتأخيرالفطر،بتعجيلبثلابئ؟أمرناالأنبياءمعاشر))إنا:قالع!ييهالنبئأن،عمر

المجيد)4(،عبدبهتفزد.(3)"الصلاةفىاليسرىعلىاليمنىاليدووضعالسحور،

،عباسابنعنعطاءعن-بالقوىوليس-(عمبرو)بنبطلحةيعرفوإنما

سماكطريقمن(908)ماجهوابن،(522)مذىوالتر.بهصفيانطريقمن(96712)أحمدأخرجه(1)

.(3657)عيأتىماوينظر.حسنحديث:الترمذىوقالبه.

والطبرانى،2/535صفيانبنويعقرب.غفيفبنالحارثعن(69671،69681)أحمدأخرجه(2)

شرحبيل.بنشدادعن(7111)

به.أحمدبنإسحاقعن(3029)الاومطفىالطبرانىوأخرجه.ا5/983عدىلابنالكامل(3)

فى:عل!الكلامينظرالمكى.الحميدعبدأبو،الأزدىروادأبىبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدهو(4)

الكمالوتهذيب،2/160والمجروحين،6/64والتعديلوالجرح،6/112الكبيرالتاريخ

يخطئ،صدوق:517/1التقريبفىحجرابنوقال،6/381التهذيبوتهذيب،16/271

.تروك:فقالحبانابنأفرط،مرجئاوكان

-،4/350الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظرالمكى.الحضرمىعثمانبنعمروبنطلحةهو(5)
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الصلاةكتاب

.(1)!رإالنبىعنهريرةأبىعنومزة

الصلاةفىاليسرىعلىاليمنىاليدوضعباب

ثلاث:وقالتعائشةعنالأنصارىأبالزبنمحمدكلنالصحيحولكن

قولها.منفذكرهن.النبوةمن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-2363

بنشجاعحدثنا،العزيزعبدبنمحمدظأ25/21بناللهعبدحدثنا،الحافظ

عن،الأنصارىأبانبنمحمدعنحدثنا:منصورقال،هشيمحدثنا،مخلد

اليدووضع،السحوروتأخير،الإفطارتعجيل؟النبوةمنثلاثة:قالتعائشة

.(2)الصلاةفىاليسرىعلىاليمنى

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2364

إسماعيل،بنموسىحدثنا:قالاأيوببنومحمدعلىبنهشامحدثنا

عن،صهبانبنعقبةعن،الجحدرئعاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا

علىيمينكوصعهو:قال2أ.الكوثر:أوانحر!لربك)فصل:ر!نهعلى

بنعقبةعنالجحدرىعاصمشيخنا:قالكذا.(3)الصلاةفىشمالك

.صهبان

وتهذيب،427/13الكمالوتهذيب،382/1والمجروحين،478/4والتعديل=والجرح

.متروك:1/379التقريبفىحجرابنوقال،23/5التهذيب

.(8205)فىمسنداسياتى(1)

ولا:عقبهوقال.بههشيمطريقمن1/32الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.1/284الدارقطنى(2)

عالة.منسماغا،أبانابنيعنىلمحمد،نعرف

.2/537الحاكم(3)
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عن،ظبيانبنعقبةترجمةفى""التاريخفىالبخارئرواه2365

عن،الجحدرئ(1)عاصمسمع،سلمةبنحفادعن،إسماعيلبنموسى

اليمنىيدهوضع:وانحر!لربك)فصل:علىعن،ظبيانبنعقبةعن،أبيه

إسحاقأبوأخبرنا،الفارسئبكرأبوأخبرناه.صدرهعلىساعدهوسطعلى

البخارىإسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبوأخبرنا،الأصبهاض!

.(2)فذكره.سلمةبنحمادحدثنا،موسىأخبرنا:قالالفهرحمه

الرحمن،عبدبنحميدعن:قتيبةلناقال:البخارئوقال:قال-2366

أصحابمنعقبةعن،الجحدرئعاصمعن،الجعدأبىبنزيادبنيزيدعن

.الكرسوع)3(علىوضعهما:علىعن،على

بنمحمدبنجعفرحدثنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-2367

بنمسلمحدثنا،مسلمبناللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،إملاءالخلدىنصير

أبيه،عن،جريربنغزوانحدثنا،حازمأبىبنالسلامعبدحدثنا،إبراهيم

الصلاةإلىقامإذاعلىكان:قالطالبأبىبنلعلىالفزومشديدكانأنه

حتىكذلكيزالفلاالأيسر،(و26/21رسغهعلىاليمنىبيدهضربفكبر

سلام:-يمينهعنسلمسقمفإذا،ثوبهيصلحأوجلدايحكأنإلا،يركع

.(4783،8346)فىسياتىماينظر(1)

.437/6الكبيرالتاريخ(2)

.1/050قتيبةلابنالحديثغريبالخنصر.يلىالذىالزندراس:الكرسوع(3)
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2/03لا:يقول!ثم،يقول!ماندرىفلا،شفتيه/فيحزكشمالهعنيلتفتثم.عليكم

ثم.إياهإلانعبدلا،بالفهإلاقوةولاحول!لا،لهشريكلاوحدهالفهإلاإله

إسنادهذا.(1)شمالهعنأوانصرفيمينهعنيبامحرفلا،بوجههالقومعلىيقبل

حسن.

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-2368

عن،صالحبنالعلاءعن،أحمدأبوحدثنا،علىبننصرحدثنا،داودأبو

ووضعالقدمينصف:يقولىالربيرابنسمعت:قال!الرحمنعبدبنزرعة

.(2)السنةمناليدعلىاليد

السنةمنالصلاةفىالصدرعلىاليدينوضعبافي:

ابنأحمدأبوأخبرنا،الصوفئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا-2369

بنمحمدحدثنا،سعيدبنإبراهيمحدثناصاعد،ابنحدثنا،الحافظعدى

أمه،عن،أبيهعن،وائلبنالجبارعبدبنسعيدحدثنى،الحضرمئحجر

فدخل،المسجدإلى(3)ضهنج!ك!اللهرسول!حضرت:قال!حجربنئلواعن

.(4)صدرهعلىيسراهعلىيمينهوضعثم،بالتكبيريديهرفعثم،المحراب

بنعاصمعن،الثورىعن،إسماعيلبنمؤملأيضاورواه-2370

...سلمفإذا:قولهدون،بهالسلامعبدطريقمن(3957)شيبةابىابناخرجه(1)

.(156)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(754)داودابو(2)

.نهضى"حين-أو-"إذا:م،سفى(3)

.6/2166عدىلابنالكامل(4)
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وضعهماثمشمالهعلىيمينهوضعجمي!النبئرأىنهأ،وائلعن،بيهاعن،كليب

حدثنا،حيانابنمحمدأبوحدثنا،الحارثابنبكرأبو.أخبرناصدرهعلى

.(1)فذكرهمؤقل.حدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،العباسبنمحمد

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-2371

حدثنا،ظ26/21،الكلابئالحريشأبوحدثنا،الشيخأبوحئانابنمحمد

بنعقبةعن،أبيهعن،الجحدرئعاصمحدثنا،سلمةبنحقادحدثنا،شيبان

:قالوانحر!.لربك)فصل:الايةهذهفىقالعلئاأنقال-كذا-صهبان

.(2)صدرهعلىوضعهماثم،اليسرىيدهوسطعلىاليمنىيدهوضع

حماد،حدثنا،شيبانحدثنا/،الحريشأبووحذثنا:وقال-2372

جميو.النبىعن:قالأو،مثلهأنسعن،رجلىعن،الأحولعاصمحدشا

بنيعقوببنالحسنأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2373

بنروححدثنا،الحباببنزيدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىأخبرنا،البخاركئى

ابنعنالجوزاء،أبىعن،النكرئمالكبنعمروحدثنى:قالالمسئب

علىاليمينوضع:قال.وانحر!لرئبث)فصل:وجلعرالفهقولفىعباس

النحر)3(.عندةال!صلافىالشمال

والطبرانى،(1263)والنسائى،(18845)وأحمد.بهمؤملطريقمن(479)خزيمةابنأخرجه(1)

ومطولا.مختصرابهسفيانطريقمن(78)33/22

.(2364،2365)فىتخريجهتقدم(2)

:1/484الذهبىوقال.بهالنكرىمالكبنعمروطريقمن2/434الحديثغريبفىالحربىأخرجه(3)

.02/78والتمهيد،4/534البغوىتفسيروينظر.صويلح:معينابنوقال،حبانابنتركهروح
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السنةمنالصلاةفىالصدرعلىاليدينوضعبابالصلاةكتاب

،يعقوببنالحسنأخبرنا،إسحاقبىأابنزكريابوأوأخبرنا-2374

عن،جريجابنعن،سفيانحدثنا،زياأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

،الصلاةفىاليدانيمونأين:سعيداأسألأنعطاءمرخ!أ:قالالزبيرأبى

بنسعيدبهيعنى.(1)السرةفوق:فقالفسألته؟السرةمنأسفلأوالسرةفوق

جبير.

البابهذافىروىأثروأصح،(2)ديمحبنلاحقمجلزأبوقالهوكذلك

إسنادهوفى.السرةتحت:علىعنوروى،مجلزوأبىجبيربنسعيدأثر

ضعم!.

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-2375

يحيىحدثنا،كريبأبوحدثنا،زكريابنالقاسمبنمحمدحدثنا،الحافظ

السوائئ،زيدبنزيادحدثنى،إسحاقبنالرحمنعبدعن،زائدةأبىابن

علىالكفوضحالصلاةفىالسنةمنإن:قالعلىعن،جحيفةأبىعن

.(3)السرةتحتالكف

بن(و27/21حفصورواه.(4)الرحمنعبدعنمعاويةأبورواهوكذلك

وأبىسعيدعن(757)عقبداودأبووذكره.بهجريجابنعن(54)الأمالىفىالرزاقعبدأخرجه(1)

مجلز.

السابقة.الحاشيةوينظر.(3959)شيبةأبىابنأخرجه(2)

طريقمن(756)داودوأبو.بهزائدةأبىابنطريقمن(875)أحمدوأخرجه.1/286الدارقطنى(3)

به.الرحمنعبدعنغياثبنحفص

به.معاويةأبىطريقمن1/286الدارقطنىأخرجه(4)
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التكبيربعدالصلاةافتتاحبابالصلاةكتاب

كما:الرحمنعبدعنغياث

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-2376

عن،غياثبنحفصحدثنا،كريبأبوحدثنا،القاسمبنمحمدحدثنا

منإن:يقولكانأنهعلىعن،سعدبنالنعمانعن،إسحاقبنالرحمنعبد

.ال!زة)1(تحتالشتمالعلىاليمينوضعالقحلاةسنة

أحمدجرحهالقرشئ)2(،الواسطئهوهذاإسحاقبنالرحمنعبد

وغيرهم.(والبخارئ)(4)معينبنويحيى(3)/حنبلابن

هريرةأبىعن،وائلأبىعن،(6)راتسعن،الرحمنعبدأيضاورواه

متروئر.إسحاقبنالرحمنوعبد.(7)كذلك

التحبيربعدالصلاةافتتاحباب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنابنبكرأبوحدثنا-2377

.286/1الدارقطنى

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالواسطى.شيبةأبو،الحارثبنإسحاقبنالرحمنعبد

،516/16الكمالوتهذيب،54/2والمجروحين،322/2العقلىوضعفاء،259/5

ضعيف.:472/1المريبفىحجرابنوقال،136/6التهذيبوتهذيب

لابنوالكامل،213/5والعديلوالجرح،(758)عقبداودأبىوسنن،2/286أحمدعلل

.4/1613عدى

.1613/4عدىلابنوالكامل،2/344الدورىبروايةمعينابنتاريخ

.5/259الكبيرالتاهـدخ

.5/392النبلاءأعلامسيروينظر.الخريجمصدرمنوالمثبتاسفيان!".:دوفى،،يسار":م،سفى

به.الرحمنعبدطريقمن(758)داودأبوأخرجه
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التكبيربعدالصلاةافتتاحبابالصلاةكتاب

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناأحمد،ابن

وأخبرنا)ح(سلمةأبىبنالماجشونعمىحدثنى،سلمةأبىبنالعزيزعبد

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبو

حدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بناللهعبيدعن،الأعرجالرحمنعبدعن،أبىحدثنى،الماجشونيوسف

إلىقامإذاكانأنه،لمج!اللهرسول!عن،طالبأبىبنعلىعن،رافعأبى

منأناوماحنيفاوالأرضالشمواتفطرلفذىوجهى"وخهت:قالالصلاة

لهشريكلا،العالمينربللهومماتىومحياىونسكىصلالىإن،المشركين

وأناربىأنتأنت،إلاإلهلاالملكأنتالفهئم،المسلمينمنوأناأمرتوبذلك

،ظ27/21يغفرلاجميعا،ذنوبىلىفاغفزبذنبى،واعترفتنفسىظلمت،عبدك

واصرف،أنتإلالأحسنهايهدىلا،الأخلاقلأحسنواهدنى،أنتإلاالذنوب

يديك،فىكقهوالخير،وسعديكلئيك،أنتإلالم!م!هاعنىيصرفلا،اه!م!ملعنى

فإذا."إليكوأتوبأستغفرك،وتعاليتتباركت،وإليكبكأنا،إليكليسوالضز

سمعىلكخشع،أسلمتولك،آمنتوبك،ركعتلك"اللهم:قالركع

الحمد،لكربنا"اللهم:قالرأسهرفعفإذاوعصبى".وعظامىومخىوبصرى،

:قالسجدفإذابعد".شىءمنششتماوملءبينهما،وماوالأرضالسمواتملء

،فصورهخلقهللذىوجهىسجد،أسلمتولك،آمنت!بك،سجدتلك"اللهم

بينيقولمااخرمنيكونثم."الخالقينأحسناللهتبارك،وبصرهسمعهفشق

وماأعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمتمالىاغفز"اللهم:والسلامالتشهد
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التكبيربعدالصلاةافتتاحبابالصلاةكتاب

لفظ.(1)"أنتإلاإلهلاالمؤخر،وأنتالمقذمأنتمنى،بهأعلمأنتوما،أسرفت

كانالعزيز:عبدروايةوفى،سلمةأبىبنيعقوببنيوسفحديث

الم!لمين((.أؤل"وأنا:و!ال:!الثمفي.ةال!ئصلااستفتحإذالمججالفهرسول

الشمواتملءالحمد،ولكربنا،حمدهلمنالله"سمع:رأسهرفعوإذا:وقال

فأحسن"فصوره:وقالبعد".شىءمنشئتماوملءبينهما،ماوملءالأرضوملء

فذكر.قالسفمفإذا."الخالقينأحسنالفهتبارك،وبصرهسمعهوشق،صورته

محمدعن""الصحيحفىمسلمرواه."أسرفت"وما:قولهيذكزولمالدعاء

أبىبنالقهعبدبنالعزيزعبدعناخرينوجهينمنوأخرجه،بكرأبىابن

.(2)((أسرفت"وما:قولهوذكر،سلمة

أبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبو(و28/21وأخبرنا-2378

وأناالأنماطئإسحاقبنإبراهيمحدثنا،الحافظيعقوببنمحمدالفهعبد

ابنعن،محمدبنحجاجحدثنا،الذورقئإبراهيمبنأحمدحدثنا،سألته

عن،الفضلبنالفهعبدعن،عقبةبنموسىأخبرض!:قالجريج

نأ،طالبأبىبنعلىعن،رافعأبىابنعن،الأعرجالرحمنعبد

اللهعبدالماخونعمىعن:الطيالسىفىوجاء،(266)الترمذىطريقهومن،(471)الطيالسى(1)

،729)أحمدوأخرجهالترمذى.علىالتعليقفىشاكرالثخأشاركماخطأوهو.سلمةأبىابن

(1773)جانوابن،(462)خزيمةوابن،(896)والنسالى،(076،9051)داودوأبو،(8"3

حسن:وقال،بهويوصفالعزيزعبدطريقمن(1234،2234)مذىوالتر.بهالعزيزعبدطريقمن

به.يوصفطريقمن(1966)جانوابن،(723)خزيمةوابنصحح.

.(177/102،202)مسلم(2)
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التكبيربعدالصلاةافتتاحبابالصلاةكتاب

فطرللذىوجهى"وجهت:!الا!تو!زالصلاةابتدأإذاكانلمجماللهرسول

2/33ومحياىونسكىصلاتىإن،المشركين/منأناومامسلماحنيفاوالأرضالسموات

أنتاللهم،المسلمينمنوأناأمرتوبذلك،لهشريكلاالعالمينربللهومماتى

نفسىظلمت،عبدكوأناربىأنتويحمدك،سبحانكأنت،إلاإلهلاالملك

لأحسنواهدنى،أنتإلاالذنوبيغفرلاجميعا،ذنويىلىفاغفزبذنبى،واعترفت

أنت،إلاسيئهايصرفلا،سيئهاعنىواصرف،أنتإلالأحسنهايهدىلا،الأخلاق

تباركت،وإليكبكأنا،هديتمنوالمهدى،بيديك(1)هقكوالخير،وسعديكلبيك

ركعت،لك"اللهم:قال!ركعإذاوكان:قال."إليكوأتوبأستغفرك،وتعاليت

وعظامى،ومخىوبصرى،سمعىلكخشعربى،أنت،أسلمتولك،آمنتوبك

فىالركوعمنرأسهرفعوإذا."العالمينربللهقدمى،منبهاسقلتوما

وملء،الأرضوملءالسمواتملءالحمد،لكربنا"اللهم:قالالمكتوبةالضلاة

(2)رو
.شىءبعد"نم!ئشما

قالا:عمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2379

بناللهعبدحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الفضلبناللهعبدعن،عقبةبنموسىعن،الزنادأبىابنأخبرك!،وهب

عن(ظ28/21،رافعأبىبناللهعبيدعن،الأعرجالرحمنعبدعن،الهاشمى

كبرالمكتوبةالضلاةلىإقامإذاكاننهأجميوالفهرسولعن،طالببىأبنعلى

:د.)1(لي!فى

به.جريجابنطريقمن(607)خزيمةوابن،(960)أحمدأخرجه(2)
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اللكبيربعدالصلاةافتتاحبابالصلاةكتاب

بعدالضلاةيفتتححينويقول:قال،الحديثوذكر.منكبيهحذويديهورفع

لاالملكأنتالفهئم،المسلمينمن)وأنا:وقالفذكرهوجهىلأ.)ولجهت:التكبير

.""واهدصنى:قولهيذكرولم،فذكره.!عبدكوأنارئىأنتسبحانك،أنتإلاإله

إليك،إلامنك9منجالا،وإليكبكأنا،وس!عديكالئيك:قالثمالئيكإ.قولهإلى

وحديث،العزيزعبدحديثبمعنىالباقىذكرثم.(1)"إليكأتوبثمأستغفرك

اتثم.العزيزعبد

بنمحمدبنإسماعيلأخبرنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-2380

عن،هشيمأخبرنا،عودببنعمروحدثنا،جذىحدثناالشثعراخ!،الفضل

استفتحإذالمجرالنبئكان:قالعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،شعبة

لاإئه،لىفاغفزسوءاوعملتنفسىظلمت،سبحانكأنتإلاإلهألا:قالالضلاة

منأناوماحنيفاوالأرضالشمواتفطرلفذىوجهىولجهت،أنتإلاالذنوبيففر

له،شريكلاالعالمينربئللهومماتىومحياىونسكىصلاتىإن،المشركين

لأ.المسلمينمنوأناأمرتويذلك

عن،أصحابهبعضعن،سماعغيرمنهشيمعنالشافعئحكاهوقد

نأفيحتملمحفوطاكانفإن،(2)ئلععن،الخليلأبىعن،إسحاقأبى

أعلم.والفهمنهما،سمعهإسحاقأبويكون

.(2858)فىوسيأتى،بهالزنادأبىابنطريقمن(464،673)خزيمةابنأخرجه(1)

7/166الافعىو(خرجههثم.عنبلغهفيماالافعىقال:وفيه،(683)المعرفةفىالمصنف(2)

هثيم.(خبرنا:وفيه
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وبحمدكاللهمبسبحانكالاستفتاحبابالصلاةكتاب

فىوكألك."المسلمينأول"وأنا:سلمةأبىبنالعزيزعبدحديثوفى

قال."المسلمينمن"وأنا:بعضهاوفى،عقبةبنموسىعنالرواياتبعض

."المسلمينمن."وأنا"المسلمينأول"وأنا:مكانيجعل:اللهرحمهالشافعئ

منوجماعةالمنكدربنحسمدمرأوبذلكوأ29/21:اللهرحمهالشيخظل

المدينة.فقهاء

يعقوببنمحمدالعباسأباسمعت:قال!الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

معينبنيحيىسمدتيقول!:الدورىمحمدبنالعباسسمعتيقول!:

لاوالشر:تفسيره."إليكليس"والشر:الفهرحمهشميلبنالنضرقال:يقول!

.(1)إليكبهيتقرب

وبحمدكاللهمبسبحانكالاستفتاحباب

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2381

حدثنا،غنامبنطلقحدثنا،الذورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

الجوزاء،أبىعن،ميسرةبنبديلعن،الملالئحرببنال!لام/عبد

"سبحانكقال!:الصئحلاةاسنتفتحإذاجمي!الفهرسول!كان:قالتعائشةعن

.(2)((غيركإلهولاجدك،وتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم

.2/517الطحاويةوشرح،القيملابن179صالعليلشفاءوينظر.168صالاعتقادفىالمصنف(1)

وقال.بهطلقطريقمن1/299الدارقطنىطريقهومن،(776)داودابووأخرجه.1/235الحاكم(2)

.بالقوىالحديثهذاولي!:الدارقطنى
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وبحمدكاللهمبسبحانكالاستفتاحبابالصلاةكتاب

داودأبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا

يروهلم،حرببنال!لامعبدعنبالمشهورليسالحديثهذا:ال!جستاخ!

فيهيذكروالم،بديلعنجماعةالمخلاةقضةروىوقد،غنامبنطلقإلا

2(1)اذهمنشيئا

عائشة:عنضعيفاخروجبمامنوروى:اللهرحمهالشيخقال

الفهعبدوأبوبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرناه-2382

عمروبنمحمدجعفرأبوحدثناقالا:الغضائرئ)2(الحسنبنالحسين

عن،محمدبنحارثةعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الززاز

حذويديهرفعالضلاةاستفتحإذاجمرالفهرسولكان:قالتعائشةعن،عمرة

إلهولا،جذكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهئم"دبحانك:يقولثممنكبيه

وهو،(4)الزجالأبىبنحارثةحديثمنإلانكتبهلموهذا.(3)"غيرك

ضعيف.

(1

(2

(3

(4

.(776)عقبداودأبو

الامام،اللهعبدأبوالبغدادىالغضائرىالمخزومىحلبسبنمحمدبنالحسنبنالحسين

صنةتوفى.سمعناهمشهورجزءله:الذهبىوقالفاضلا.ثقةوكانعنهكتبنا:الخطيبقال،الصالح

.17/327النلاءأعلاموسير،8/34بغدادتاريخ.التسعينجاوزلعله:الذهبىقال.(!414)

وقال.بهمعاويةأبىطريقمن(470)خزيمةوابن،(680)ماجهوابن،(432)الترمذىأخرجه

الرجه.هذامنإلاعاثةحديثمننعرفهلا:الترمذى

عليهالكلامينظر.المدنىالنجارىالأنصارىالرحمنعبدبنمحمدالرجالأبىبنحارثةهو

الكمالوتهذيب،1/268والمجروحين،3/255والتعديلوالجرح،3/94الكبيرالتاريخ:فى

ضعيف.:145/1المتقريبفىحجرابنوقال،165/2التهذيبوتهذيب،313/5
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وبحمدكاللهمبسبحانكالاستفتاحبابالصلاةكتاب

الخعدرئ:سعيدأبىحديثفىوروى،ظ29/21

أصلمنقتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-2383

حدثنا،شاذانبنمحمدحدئنا،الرفاءمحمدبنمدحاعلىأبوأخبرنا،كتابه

أبىعن،علىبنعلىعن،سليمانبنجعفرعن،عدىابنوهوزكريا

فاستفتحالفيلمنقامإذاجمتالفهرسولكان:قالسعيدأبىعن،المتوكل

إلهولاجذك،وتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكالفهم"سبحانك:قالالضلاة

كئرئم."اللهإلاإلهلاالفه،إلاإلهلا،اللهإلاإله"لا:ا!رظ!لثم:!ال."غيرك

الرجيم،الشيطانمنالعليمالسميعبالفهأعوذأكبر،اللهرب!عااللهأكبر"الله:للاشا

ونفخه،الشعرونفثه،(2)الموتةهمزه:جعفرقال.ونمخه"ونفثههمزهمن (1).ص

الكبر.

:داودأبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا

جعفر)3(منالوهم.الحسنعنعلىبنعلىعنهو:يقولونالحديثهذا

وبحمدكاللهمبسبحانكالاستفتاحفىوروىالفه:رحمهالشيخقال

مرفوعا)4(،أبيهعنمسعودبناللهعبدلنعبيدأبىعنليثعناخرحديث

،898)والنسائى،(242)والترمذى،(775)داودوأبو،(11473،11657)احمدأخرجه(1)

قد:الترمذىوقال.بهسليمانبنجعفرطريقمن(467)خزيمةوابن،(480)ماجهوابن،(899

وقالالرفاعى.علىبنعلىفىيتكلمسعيدبنيحىوكان،سعيدأبىحديثإسنادفىمملم

الحديث.هذايصحلاأحمد:

.4/112الفائقوالغمز.النخسمنجعلهلأنههمزاسماهوإنما،الجنون:الموتة(2)

.(775)عقبداودأبو(3)

به.ليثطريقمن1835/5عدىابنأخرجه(4)
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35/2

بينهماالجمعروىمنبابالصلاةكتاب

وجهمنوروى،(1)سنأعنحميدعنمرفوعاذلكوروىبالقوئ.وليس

.(2)عائشةعنآخر

:الخطاببنعمرعلىالموقوفالأثرفيهروىماوأصخ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-2384

شعبة،أخبرنا،هارونابنيعنىيزيدحدثنا،مكربمبنالحسنحدثنا،يعقوب

افتتححينالخطاببنعمرأنالأسود،عن،إبراهيمعن،الحكمعن

وتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكالفهئمسبحانك/:قالثمكئرالضلاة

.(3)غيركإلهولاوأ30/21،جذك

بينهماالجمعروىمنباب

بنأحمذأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2385

حدثنا،الجوزجاك!يعقوببنبراهيمإحدثنا،ناجيةابنحدثنا،الصفارعبيد

أباهأن،حمنئأبىبنشعيببنبشرحدثنا،الحمصئمحمل!بنال!لامعبد

نأ،أخبرهالفهعبدبنجابرأن،أخبرهالمنكدربنمحمدأن،حدثه

وتجمارك،وبحمدكاللهم"سبحمانك:قالالضلاةاستفتحإذاكانلمجي!الفهرسول

والأرضالسمواتفطرللذىوجهىوجهت،غيركإلهولاجدك،وتعالى،اسمك

.1/030والدارقطنى،(3735)يعلىأبوأخرجه(1)

عاثة.عنعطاءطريقمن1/301الدارقطنىأخرجه(2)

عنالأعمشطريقمن(2393)فىوصأتى.بهشعبةطريقمن(186)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(3)

عمر.عنعبدةحديثمن(399)مسلمعندوالحديث.بهإبراهيم
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الافتتاحبعدالتعوذبابالصلاةكتاب

لا،العالمينربللهومماتىومحياىونشكىصلاتىإن،الفشركينمنأناوماحنيفا

.(1)"هلشريك

سهلأبواخبرناالسلمئ،الرحمقعبدأبووأخبرنا-2386

يعقوببنإبراهيمحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئ

الله،عبدبنبرجاحدثنا:قالأنهلاإبنحوهفذكره.إسحاقأبوالجوزجاض!)2(

.سواءوالباقىاسفك"."تبارك:وقال

بنمحمدعن-(3)ضعيفوهوالأسلمئ-عامربناللهعبدورواه

.(4)رمعابنعنالمنكدر

الافتتاحبعدالتعؤذباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-2387

عمروأخبرض!،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

أبيه،عن،مطعمبنجبير(6)نباعن،يحدث(العنزى)عاصمسمع،مئابن

)إن:فيهوالذى،الذكرينبينالجمعفيهوليس.حمزةأبىبنشعيبطريقمن(895)النسائىأخرجه(1)

جيد.سندهغرابتهعلى:487/1الذهبىقال.إ...الأعماللأحسناهدنىالفهمونسكى...صلاتى

."ثنا":م،سفىبعده(2)

،5/156الكيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.المدنىعامرأبو،الأسلمىعامربنالفهعبدهو(3)

التهذيبوتهذيب،15/015الكمالوتهذيب،2/6والمجروحين،5/123والتعديلوالجرح

ضعيف.:425/1التقريبفىحجرابنوقال،275/5

به.عامربنالفهعبدطريقمن(13324)الطبرانىاخرجه(4)

.(5555.8346)فىهذامثلعلىالتعيقوينظر"العنبرى".:سفى(5)

.س:فىلي!(6)
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الافتتاحبعدالتعوذبابالصلاةكتاب

ثلاشاقالهاكبيرا".أكبر"الله:قالكثرالضلاةفىدخللمام!عالنبئأن

"أعوذ:ثلاثاقالهاوأصيلا".بكرةالله"وسبحانثلاثاقالهايمنرا".لله"والحمد

(1).ص.ص
.وهمزه"ونمهنمخهمنالزجيم،الشيطانمنبالله

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-2388

شعبة.حدثنا،الوليدأبو(ظ21/30حدثنا،القهعبدبنإبراهيممسلمأبوأخبرنا

قال:وزادالزجيم".الشيطانمنبكأعوذإنى"الفهغ:قالىائهإلابمعناهفذكره

.الشعر)2(ونفثه،الموتةوهمزهالكبر،نفخه:عمرو

رجلعن،عمروعن،وشعبةمسعرعن،هارونبنيزيدورواه-2389

لمجتالنبىعن،أبيهعن،مطعمبنجبيربننافععن،عاصم:لهيقالىعننئمن

قالى:ولكن،عمروإلىينسبهلمأنهإلاالتفسيروزاد،داودأبىحديثبمعنى

الكبر.:قالى؟نفخهوما:قيل.آدمبناتأخذالتىالموتة:قالى؟همزهماو:قيل

بنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو.أخبرنماهالشعر:قالى؟نفثهوما:قيل

حدثنا،هارونبنيزيدحدثنامحمد،بنالحارثحدثناالضفار،الفهعبد

(3)ص.يروو
.فدثره.وشعبهمسعر

وضعفهبه.شعبةطريقمن(1780)حبانوابن،(764)داودأبووأخرجه.(989)الطيالى(1)

.(160)داودأبىضعيففىالألبانى

طرقمن(1779)حبانوابن،(468)خزيمةوابن،(807)ماجهوابن،(67841)أحمد(خرجه(2)

به.شعبةعن

من(469)خزيمةوابن.بهمسعرطريقمن(765)داودوأبو،(16739،01674)أحمد(خرجه(3)

وعاصم:الحديثعقبخزيمةابنقال.عاصمبنعادعن:فقال،الرحمنعبدبنحصينطريق

.(161)داود(بىضعيفنىالألبانىوضعفههما.منيدرىلامجهرلانعاصمبنوعادالعنزى
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الافتتاحبعدالتعوذبابلصلاةاكتا!

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخيرنا-5239

بنعلىعن،سليمانبنجعفرحدثنا،مطهربنالسلامعبدحدثنا،داودأبو

كان:قال!الخدرىسعيدأبىعن،الناجىالمتوكلأبىعن،الرفاعىعلى

اللهم،بسبحانكاستفتاحهفذكركبر.الليلمنقامإذا!لمجي!اللهرسول!

من،الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعبالله"أعوذ:ثاثلابعدهوالتكبيروبالتهليل

!!1)

.يقراثم."ونفثهونفخههمزه

وموقوفا:مرفوعامسعودبناللهعبدعنورويناه

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2391

أبىبنأحمدحدثنا،السعدىاللهعبدبنإبراهيمحدثناالشيباع!،يعقوب

أخبرنى،اللهعبدبوأوأخبرنا)2()ح(السائببنعطاءعن،ورقاءحدثنا،ظبية

أبىابنبكرأبوحدق،،أيوببنمحمدحدثنا،موسىبنمحمدبناللهعبد

الرحمنعبدأبىعن،السائببنعطاءعن،فضيلبنمحمدحدثنا،شيبة

دخلإذالمجواللهرسول!كان:قالمسعودبن(و21/31اللهعبدعن،السلمى

نقول!:أنيعلمنا!يه!اللهرسولكان:ورقاءحديث.وفىيقولالصلاةفى

عطاء:قال!.3ونمثه"ونفخه/همزهالزجيم،الشيطانمنبكأعوذإنى"اللهخ

.(2383)فىوتقدم.(775)داودأبو(1)

بنأحمدناالسعدىالفهعبدبنإبراهيمناالثيبانىالقهعبدأبوأناالحافظاللهعبد"أبو:دفىبعده(2)

.وأخبرناأالسائببنعطاءعنورقاءناظبيةأبى

خزيمةوابن،(808)ماجهابنوأخرجه.(12961)شيبةأبىوابن.(376)الصغرىفىالمصنف(3)

:(302)الزجاجةمصباحوفى.بهعطاءطريقمن(3828)وأحمد.بهففيلابنطريقمن(473)

=،الاختلاطبعدففيلبنمحمدمنهوسمعبآخرهاختلطالسائببنعطاء؟ضعيفإسنادهذ!
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الصلاةكتاب
بهالاسرارأوبالتعوذالجهرباب

الكبر.ونفخهالشئعر،ونفثه،الموتةفهمزه

فوقفه:عطاعنسلمةبنحفادورواه

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحذثناه-2392

عطاءعن،سلمةبنحفادحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

الضلاةفىيتعؤذكانأنه،مسعودابنعن،الرحمنعبدأبىعن،ال!ائبابن

(1).ص.بر. .وهمزهونمثهدمحهمن،الزجيمالشيطانمن

الاسفرايينئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبووأخبرنا-2393

الكاتب،محمدبنحمزةعلىأبوحدثنا،أحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،بها

عن،الأعمشعن،غياثبنحفصحدثنا،الخزاعئحضادبننعيمحدثنا

الفه:قالالضلاةفىدخلإذاكانعمرأنيزيد،بنالأسودعن،إبراهيم

ولا،جدكوتعالى،اسمكتبارك،وبحمدكاللهمسبحانك:يقولثمأكبر.

.(2)آنالقرمنلهبدامايقرأثم،الزجيمالشئيطانمنباللهيتعؤذثم.غيركإله

بهالإسراراوبالتعوذالجهرباب

وأبوالحسنابنبكروأبوإممحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2394

الأصئم،هويعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيد

عنمحمد،بنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأنجرنا

.(341)الارواءوينظرمسعود.ابنمنيسمعلمالسلمىالرحمنعبدأباإنقيل=وقد

.(369)الطيالسى(1)

به.حفصطريقمن1/301والدارقطنى،(2467)شيبةأبىابنأخرجه(2)
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التعوذبعدركعةكلفىالقراءةفرضبابلصلاةاكتا!

الناسيؤثموهوهريرةأباسمعأنه،صالحأبىبنصالحعن،عثمانبنربيعة

أتممنفرغإذاالمكتوبةفى.الرجيمالشيطانمنبكنعوذإناربنا:صوتهرافعا

عمرابنوكان:اللهرحمهالشافعئقال:روايتهفىسعيدأبوزاد.(1)القران

حينيتعوذبعضهموكان،أجزأهالرجلفعلوأيهما(ظ21/31،نفسهفىيتعوذ

.أقولوبذلك،القرانأمقبليفتتح

قبليتعوذأنهعلىتدلقبلهالبابفىوالأحمادلمجث:اللهرحمهالشيخقمال

ركعة.أولفىويقوله:اللهرحمهالشافعئقال.القراءة

قالالنخعئ.وإبراهيموعطاءالحسنقالوبه:اللهرحمهالشيخقمال

(2)فحسنالقرانأمقبلركعةكليفتتححين/قالهإن:قيلوقد:الشافعئ

كلفىيستعيذكانأنهسيرينابنعنىك!ص!و:اللهرحمهالشيخقمال

"(3)
ركعه.

02/73

التعوذبعد(4ركعةكلفى4)القراءةفرضباب

أخبرخ!،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،لأديباعمروبوأأخبرنا-5932

سعيد،ابنهويحيىحدثنا،الباهلئخلادبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

نأ،هريرةأبىعن،أبيهعنسعيد،أبىبنسعيدحدثنى،اللهعبيدحدثنا

.(218)المسندفىوالثحافعى.(688)المعرفةفىالمصنف(1)

.107/1الأموينظرحسن(."فهو:مفى(2)

.86-2/83الرزاقعبدمصنفينظر(3)

.د:فىلي!(4-4)
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التعوذبعدركعةكلفىالقراءةفرضبابالصلاةكتاب

علىفسفمجاءثمفصفى،رجلفدخلالمسجددخلجميرالفهرسول

لمفإئكفصلارجع9:وقالال!لامعليهجميرالفهرسولفرذ،ور!جملالفهرسول

فسفملمجصروالنبىإلىجاءثم،يصفىكمافصفىالزجل!زجع:قالتصل".

حتى."تصللمف!نكفصلارجع،السلام!وعليك:!يدالفهرسوللهفقال،عليه

هذاغيرأحسنمابالحقبعثكوائذى:الزجلفقال،مرارثلاثذلكفحل

اركعثم،القرآنمنمعكتئشرمااقرأثمفكئز،الغحلاةإلىقمت)إذا:قال.فعفميى

ارفعثمساجدا،تطمئنحئىاسجدثمقائما،تعتدلحئىارفعفمراكعا،تطمئنحتى

يحىحديثمنأخرجاه.(1)"اهفكصلاتكفىذلكافعلثمجالسا،تطمئنحتى

.(2)القطان

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوواخبرنا-2396

،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،الذورئمحمدبنالعتاسحدثنا،يعقوب

هريرةأبىعن،النهدئعثمانأبىعن،الأنماطبياععلىأبىجعفبرعن

بفاتحةبقرآيئ،إلاصلاة"لا:انادىأن!يرالفهرسولأمرخ!،و32/21:قال

.(3)"دازفماالكتاب

بالكوفة،القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأنجرنا-2397

الله،وعبيديعلىأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفرأبوحدثنا

.(2290)فىتقدم(1)

.(45/397)ومسلم،(757،793)البخارى(2)

.بنحوهبهجعفرطريقمن(1791)حبانوابن،(819،082)داودو(بر،(9529)(حمد(خرجه(3)

.(2494،4010)فىصيآتىماوينظر
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الكتاببفاتحةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

أكان:خباباسألنا:قالمعمرأبىعنعمير،بنعمارةعن،الأعصثىعن

تعرفونكنتمشىءبأى:قلنا.نعم:قاللعصر؟والأولىافىيقرأكجرللهارسول

أوجه/من""الصحيحفىالبخارىأخرجه.(1)لحيتهباضطراب:قالدلك؟

.اللأعمش)2(عن

الحتاببفاتحةالقراءةتعيينباب

الأصبهاكأأحمدبنيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-2398

الزعفرانئ،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا،إملاء

بنعبادةعن،الربيعبنمحمودعن،الزهرىعن،عيينةبنسفيانحدثنا

بفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:قالكي!اللهرسولأن،رفجبهالصامت

مسلمورواه،المدينىبنعلىعن""الحمحيحفىافيرىرواه.(3)"الكتاب

.(4)عيينةابنعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-2399

حدثنا،الحميدىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

والنسائى،(530)الكبرىفىوالنسائى،(180)داودوأبو،(0621،61021؟)أحمدأخرجه(1)

من(1826،1830)حبانوابن،(505)خزيمةوابن،(826)ماجهوابن،(530)الكبرىفى

.(2468،3103)فىسيأتىماوينظربه.الأعمشطريق

.(746،760،761،777)البخارى(2)

محن(488)خزيمةابنوأخرجه.(17)الامامخلفالقرأءةوفى،(379)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الزعفواتى

.(394/34)ومسلم،(756)البخارى(4)
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الصلاةكتاب
الكتاببفاتحةالقراءةتعيينباب

بنعبادةعنيحدثالزبيعبنمحمودسمعت:قالالرهرىحدثنا،سفيان

.(1)"الكتاببفاتحةفيهايقرألملمنصلاة"لا:قالجم!الفهرسولأن،متالصا

بفاتحةفيهايقرألملمنصلاة"لا:سفيانعنوالحميدئالشافعئرواهوكذلك

.(2)"الكتاب

أخبرنا:قالايوسفابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5542

سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،إسحاقابنبمرأبو

أحمدحذثنا،عمربنمحمدوأخبرنا:قالالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

عيينة،بنسفيانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحذثنا،سلمةابن،ظ32/21

ز!نههريرةأبىعن،أورهعن،يعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءحدثنى

فهىالكتاببأئمفيهايقرألاصلاة:"كليقول!كالفهرسولسمعت:قال

أحياناأكونفإنى:هريرةأبايافقال."خداجهىثم،خداجهىثم،(3)خداج

جمحيهالفهرسولسمعتنىفإ،نفسكفىبهااقرأ،فارسئيا:قال.مامالاوراء

قالفإذا،سألماولعبدى،عبدىوبينبينىالصلاةقسمت:وجلعزالله"قال:يقول

الرخن):!آلوإذاعبدى.حمدفى:اللهلق.!العظمينرتدقهآلمحمد):العبد

قال:الدلى!.يوو)ملكقال:وإذاعبدى.علئأثنىقال:الرصص!.

وإئاكنغبدإتاك!ال!قال:وإذاعبدى.إلئفوض:قالأوعبدى.مجدنى

.1/356سفيانبنويعقوب،(18)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

.(386)والحميدى،107/1الشافعى(2)

المصدرأحل،مخدجةبمعنىهناخداج:وقيل،النقصان:والخداج،نقصذات:أى:خداج(3)

.1/230الأنوارمثارق.ناقصة:أى،الفعلمحل
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الكتاببفاتحةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

المحرروآهدنا):قالفإذا.سألماولعبدىعبدىوبينبنىهذه:قالالهـ.نسئتعين

ولاعلئهتماتمغضوبغيزعلتهئمأنعضساالذلى!!رروألم!تقيص

بنالعلاءعلىدخلت:سفيانقال.(1)((سألماولعبدىلعبدىفهذاالصفالين!.

مسلمرواه.الحديثبهذافحدثنى،فسألته،مريضوهوبيتهفىالرحمنعبد

الدلى!و.يومص)فلك:وقال،(2)إبراهيمبنإسحادتىعن،""الصحيحفى

عن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،عيينةبنسفيانرواههكذا

،(4)القاسمبنوروح،(3)الحجاجبنشعبةإسنادهعلىوتابعه.هريرةأبى

بنومحمد،(6)رفعجبنوإسماعيل،(الدراوردى)محمدبنالعزيزوعبد

عنأبيهعنالعلاءعنفرووه،(8)اللهعبدبنوجهضمالبصرى)7(،يزيد

كما:فرواهأنسبنمالكوخالفهمرضريهه.هريرةأبى

(1

(3

(4

(5

(6

(7

(8

الكبرىفىالنسالىوأخرجه.(973،974)والحميدى،(64)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف

به.إسحاقعن(8013)

.(395/38)مسلم

طريقمن(049)خزيمةوابن،(261)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(9898)احمدأخرجه

به.روحطريقمن(11،77)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىاخرجه

طريقمن(2953)مذىوالتر،(78)مامالإخلفةالقراءفىوالبخارى،(974)الحميدىأخرجه

به.الدراوردى

به.إسماعيلطريقمن(76)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه

به.البصرىيزيدبنمحمدطريقمن(73)الامامخلفالقراءةفىالمصنفأخرجه

طريقمن(72)الإمامخلفالقراءةفىوالمصنف،(1454)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه

به.جهضم
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الكتاببفاتحةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

داسة،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-0124

،و33/21اللهعبدأبو.وأخبرظمالك/عن،القعنبئحذثناداود،أبوحذثنا39/2

،سفيانبنالحسنأخبرنا،اللهعبد(1)نبابكرأبوأخبرك!،الحافظ

الرحمن،عبدبنالعلاءعن،أنسبنمالكعنسعيد،بنقتيبةحدثنا

:يقولهريرةأباسمعت:يقولزهرةبنهشاممولىال!ائبأباسمعائه

فهى،خداجفهىالقرآنبأئمفيهايقرألمصلاةصلى:"منلمج!الفهرسولقال

وراءأكونأحياناإنى،هريرةأبايا:فقلت:قالتمايم".غيرخداجفهى،خداج

فإنى،فارسئيانفسكفىبهااقرأ:وقالذراعىفغمز:.قال!الامام

عبدىوبينبشىالضلاةقسمت:وجلعزالفه"قال:يقول!جم!القهرسول!سمعت

ءيخج!:القهرسول!قالسأل".ماولعبدىلعبدى،ونصفهالىفنصفها،نصفين

عبدى.حمدنىالفه:يقول!و.الفلمينربلته)اتحضدالعبد:يقول"اقرءوا.

العبد:يقولعبدى.علئأثنىالفه:يقولألرخير!.الرخنمالوالعبد:ويقول

نغبد)إلظكالعبد:يقولعبدى.مجدنى:اللهيقولالدلى!.يوو)فلك

يقول.سألماولعبدى،(2)نصفينعبدىوبينبييىالايةفهذه.!مدنثتعينوإتاك

غيزعلثهئمأنعضتاتذيفصهررو!ائم!تقيرألفزرو)اقدناالعبد:

لفظ.((لأسماولعبدىلعبدىفهؤلاء.!المحالينولاعلتهتماثمغضوب

الدلى!و.يوو)فلثالمجد::"يقولالقعنبىحديثوفى،قتيبةحديث

."داسة":سفىبعده(1)

.د:منسقط(2)
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الكتاببفاتحةالقراءةتعيينبابالصلاةكقاب

.(1)بنحوهقىلباواعبدى((.وبينبييىالآيةوهذه،عبدىمجدنى:وجلعزاللهيقول

(2)صو

سعيد.بن!تيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه

بنوالوليد،(4)راسيبنإسحادتىبنومحمد،(3)جريجابنرواهوكذلك

(ظ33/21سمعهوكأنه.()هريرةأبىعن،السائبأبىعن،العلاءعنكثير،

جميعا.منهما

:هريرةبىأعنعنهماالعلاءعنالمدنىأويسأبىروايةعليهيدل!والذى

بنمحمداللهعبدأبوحذثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-2402

عيسى.بنالحسنبنالمؤملبنمحمدبكروأبوالحافظيوسفبنيعقوب

كتابه،أصملمنالصالحالشيخمئالفاأحمدبنعلىبنأحمدنصرأبووأخبرنا

الشعراض!،محمدبنالفضلحدثنا:قالاالمؤملبنمحمدبكرأبوحذثنا

قال!:الرحمنعبدبنالعلاءعن،أبىحذثنى،أويسبىأبنإسماعيلحدثنا

قال!:هريرةلأبىجليسينوكاناجميعا،السائبأبىومنأبىمنسمعت

الكتاببفاتحةفيهايقرألمصلاةصلى"من:!ماللهرسول!قال!:هريرةبوأوقال!

نصرأبووذكر.القهعبدأبىحديثانتهى0(6)"تمامغيرخداجهى،خداجفهى

به.سعيدبنقتيبةعن(908)النسالىوأخرجه.(821)داودوابو.(693)المعرفةفىالمصنف(1)

.(395/39)مسلم(2)

وابن،(4؟/395)ومسلم،(75)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(0674)أحمدأخرجه(3)

به.جريجابنطريقمن(489)خزيمةوابن،(838)ماجه

به.إسحاقابنطريقمن(73)الامامخلفالقراءةفىوالبخارى،(7838)احمدأخرجه(4)

.(2968)فىسيأتى(5)

=(9532)عقبمذىالتروأخرجه.(6951والمعرفة،(76،77)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(6)
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40/2

الكتاببفاتحةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

فىمسلمورواه.مالكعنالقعنبىروايةبنحوالحديثباقىالفامئ

أبىعنمحمدبنالنضرعنالمعقرئجعفربناحمدعن"الصحيح"

(1)ء

ويس.

أبيه،عن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،سمعانبنزيادبناللهعبدورواه

التسمية:فيهفزاد،هريرةأبىعن

الطيبأبوحذثنى،الحافظأحمدبنعمرحازمأبوأخبرنا-2403

أحمدبنجعفرحذثنا،بخطهلىوكتبه،الذهلئحمدونبنأحمدبنمحمد

عن،إياسأبىبنادمحذثنا،المقرئنصربنأحمدحذثنا،الحافظنصرابن

قال!:قال!هريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،سمعانابن

عبدىوبينبييىالشورةهذهقسمت:وتعالىتباركالفه"يقول:كيهيهالفهرسول!

الله:يقولالزصحيؤ!.الرخفذ!أى!)!34121العبد:قمالفإذا،نصفين

/حمدنى:اللهيقولالعظمينمهـو.رلتدله)ا!حتدقمال:فإذاعبدى.ذكرنى

قال:فإذاعبدى.علئأثنى:اللهيقولألرخيص*!و.م!الرخنقال:فإذاعبدى.

!خبرإياك):قالا!!وعبدى.مخدنى:اللهيقولالدجمتمه!.يومى)ملك

.لم!أل")2(ماولعبدىلعبدىهذا:قاللمحتتعين*!و.وإثاك

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2404

به.اويسابىابنطريق=من

.(395/41)مسلم(1)

الامامخلفالقراءةفىالمصنفوعنه،132،133صالحديثعلوممعرفةفىالحاكمأخرجه(2)

به.أحمدبنجعفرطريقمن(696)والمعرفة،(75)
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الكتاببفاتحةالقراءةتعيينبابالمملاةكتاب

بهلول!،بنإسحاقبنيعقوببنيوسفالأزرقبكرأبوحدثنا،الحافظ

عن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،سمعانابنحدثنا،أبىحدثنا،جدىحدثنا

يقرألمصلاةصلى"من:قالنهأ،مج!ييهاللهرسول!عن،هبج!ط!لهريرةبىأعن،أبي!

زا!ثم،أولفىعيينةابنحديث!حوفذ!."خداجفهى(1)الكتاببأئمفيها

احشو."نصفينعبدىوبينبييىالآية"فهذه:اوو!ثاحشفىوقال،الضس!ة

الله:رحمهالحافظعمربنعلئقال!.(2)((لأسطولعبدى"لعبدى،:السورة

.(3)الحديثمتروك،سمعانبنزيادبناللهعبدهو،سمعانابن

الرحمن،عبدبنالعلاءعنالثقاتمنجماعةالحديثهذاوروى

وابن،(6)القاسمبنوروح،()جريجوابن،(4)سنأبنمالك:منهم

وغيرهم،(10)أويسوأبو،(9)رحلابنوالحسن،(8)عجلانوابن،عيينه

.جاآنلقرا":دفى

.1/312الدارقطنى

لبخارىالصغيرالفعفاء:فىعليهالكلاميخظر.سلمةأممولى،سمعانبنسليمانبنزيادبنالفهعبدهو

.4/4441عدىلابنوالكامل،2/7والمجروحين،2/452للعقيلىالبهيروالضعفاء،46ص

.(2401)فىتقدم

.(2401)عقبتقدم

.(2400)عقبتقدم

.(2400)فىتقدم

البرعبدوابن،(79)ما!!لاخلفالقراءةفىوالمصنف،9/38الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

به.عجلانابنطريقمن11/216،217،227التمهيدفى

خلفالقراءةفىوالمصنف،(166)الاميينمسندفىوالطبرانى،(776)حبانابنأخرجه

به.الحربنالحسنطريقمن(78)ما!!لا

.(2402)فىتقدم(
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الكتاببفاتحةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

أحديذكرفلم،المتنعلىمنهمواتفاقالإسناد،فىمنهماختلافعلى

خلافعلىواتفاقهمالزجض!.ألرخمفألته)لمجر:حديثهفىمنهم

أعلم.،والقهبالضوابأولىسمعانابنرواهما

حدثنا،يعقوببنمحمدحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5524

يحيى،بنيحىحذثناقالا:ال!لامعبدبنومحفدمحمدبنجعفر

أبوقال:قال(ظ21/34عطاءعن،المعقمحبيمبعن،زريعبنيزيدأخبرنا

وما،أسمعناكملمج!النبئأسمعنا،فماقراءةصلاةكلفى:زجبههريرة

زادومن،عنهأجزأتفقد(االكتاببأمقرأمن)ا،منكمأخفيناهمناأخفى

.3يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)أفضلفهو

فظ،الحاعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-6542

سهلحدثنا،الأودىحكيمبنعثمانبنأحمدحذثنا،مخلدبنمحمدحذثنا

قيسعن،خالدبىأبنإسماعيلعن،سفيانبنهريمحذثنا،البجلئمرعابنا

:ب(4)ركعةأؤلفىفقرأ،بالبصرةعباسابنخلفصفيت:قالحازمأبىابن

فقرأ:الثانيةفىقامثم،ركعثم،""البقرةمنايةوأوللله!)اتحضد

عليناأقبلانصرففلقا،ركعثم،""البقرةمنالثانيةوالاية!دتهائحضد)

.م،س:منطقس(ا-1)

.(11)الامامخلفالقراءةفىوأخرجه.(1185)المعرفةفىالمصنف(2)

.(396/44)مسلم(3)

لا.الركعة":م،سفى(4)



...قرانكلهرصوالصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

عمربنعلئقال.،2.:المزملأ!ومنةر!يتما)فاقرءو(:يقولتعالىاللهإن:فقال

ما)فاقرءو(:قولهمعنىإن:يقوللمنحجةوفيه،حسنإسنادهذا:الفهرحمه

.(1)أعلموالله.الكتابفاتحةقراءةبعدهوإنماذلكأن!و.منةر!يت

،قرآنكلهر.!كيونالصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلباب

السورفواتحفىالرحي!االرحمناللهوبسم

جملتهمن"براءة"سورةسوى

بنمحمدبنإسماعيلأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2457

41/2/بنمحمدثابتأبوحدثنا،جدىحدثنا،الشعرانئمحمدبنالفضل

عن،ال!تاقبنعبيدعن،شهابابنعن،سعدبنإبراهيمحدثنا،اللهعبيد

عمروعنده،اليمامةأهلمقتلر!عبهبكرأبوإلئبعث:قالل!يهنهثابتبنزيد

استحر)2(قدالقتلإن:فقالأتانىعمرإن:بكرأبوفقال،ل!يهنهالخطابابن

فىالقرانبقزاءالقتليستحرأنأخشىوإنى،القرانبقراءاليمامةيوم

.القرانبجمع(و21/35مرتأأنأرىوإنى،كثيرقرآنفيذه!كلهاالمواطن

فلمخير.واللههو:عمرفقالكحو؟اللهرسوليفعفهلمشيئاأفعلكيف:قلت

عمر،صدرلهشرحللذىصدرىاللهشرححتىذلكفىيراجعنىعمريزل

شابرجلوإنك:بكرأبوقال:زيدقالعمر.رأىالذىذلكفىورأيت

القرالنفتتبعصط،اللهلرسولالوحىتكتبكنتقد،نتهمكلاعاقل

.338/1والدارقطنى،(45")الإمامخلفالقراءةقىالمصنف(1)

.187/1الأنوارمثارقواشتد.كثر:استحر(2)

-451-
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...قرانكله!الصحابةمصاحفجمعتهماأنعليالدليلبابالصلاةكتاب

مماعلئبأثقلكانماالجبالمنجبلنقلكففنىلوفوالفه:زياقال.فاجمعه

قال؟م!جمالفهرسوليفعلهلمشيئاتفعلانكيف:قلت.القرانجمعمنكلفنى

صدرىاللهشرححتىذلكفىيراجعنىيزلفلمخير.والفههو:بكرأبو

فتتئعت:قال.رأياالذىذلكفىورأيت،وعمربكرأبىصدرلهشرحللذى

فوجدت،الرجالوصدوروالفخاف)3((2)والرقاعالعسب)1(منأجمعهالقران

إلى.(128:التوبةأ!مئ!سفنأرسوهـئنجاء-)لقذ:""التوبةسورةاخر

وكانت،السورةفىفألحقتها،خزيمةأبىأو،خزيمةمع(4)ال!ورةاخر

حفصةعندثم،اللهتوفاهحتىحياتهعمرعندثم،حياتهبكرأبىعندالضحف

.()ثابتأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهعمر.بنت

حدثنا،الكشميهنئأحمدبننصرويهبنمحمدسهلأبوأخبرنا-8542

بنإسماعيلإسحافأبوحذثناإملاء،(6)بنخبنأحمدبنمحمدبكرأبو

قال:سعد.بنإبراهيمحذثنا،الطيالسئالوليدأبوحذثنا،القاضىإسحاف

عبيدعن،الرهرىحدثنا،سعدبنإبراهيمحذثنا،حمنئبنإبراهيموحدثنا

ابنقال:(ظ35/21وزاد،بنحوهفذكره.ثابتبنزيدعن،السئافابن

الحديثغريبأيضا.الجريديسمونهالحجازوأهل،النخلسعفوهو،عسيبجمع:العسب(1)

.4/156عبيدلأبى

.قع()رالوسيطالمعجمينظرفيها.يكتبالجلدأوالورقمنقطعةوهى،رقعةجمع:الرقاع(2)

.4/156عبيدلأبىالحديثغريب.رقاقبيضحجارةوهى،لخفةجمع:اللخاف(3)

."أصبنها!:دفىبعده(4)

.(7191)البخارى(5)

جيبلا.9:م،سفى(6)
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...قرانكله!الصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

(1)رخامنآيةفقدت:قالثابتبنزيدعن،زيدبنخارجةوأخبركأ:شهاب

أجدهافلمفالتمستها،بهايقرألمجمالفهرسولأسمعكنتقد"الأحزاب"سورة

شهادةشهادتهلمجماللهرسولجعلالذىالأنصارىخزيمةمعإلاأحدمع

(2)!علتهالئهعهدوأماصحدقوأرجالألصؤمنين!الومن:تعالىاللهقولفىرجلين

.إ-23:الأحزابأ

نأ:مالكبنأنسأخبرخ!:قالالزهرئعنالإسنادوبهذا-0924

أهلمعيغزووكان،ولايتهفىعفانبنعثمانعلىقدماليمانبنحذيفة

الشامأهلمن()الفرجذلكغزوهمفى(4)وأذربيجانإرمينية)3(قبلالعراق

مافيهاختلافهممنز!جبهحذيفةسمعحتىالقرآنفىفتنازعوا،العراقوأهل

المؤمنين،أميريا:فقالل!عحهعثمانعلىقدمحتىحذيفهفركب،6ءذعره

فىوالنصارىاليهوداختلافالقرآنفىيختلفواأنقبلالأمةهذهأدرك

إليناأرسلىأن،عمربنتحفصةإلىفأرسل،رضرجنهعثمانلذلكففزع.الكتب

(1

(2

(3

(4

(5

(6

:د.ىف!يل

واحمد.بهالوليدأبىطريقمن(6،45)حبانابنواخرجه،7/148النبوةدلائلفىالمصنف

يه.إبرأهيمطريىمن(7995)الكبرىفىوالنسائى،(0331)والترمذى،(21643،21644)

مفتوحة؟خفيفةوياءالنونوكسرساكنهوياءالميموكسرثانيهوسكون،ويفتحاولهبكسر:إرمينية

أربمسنةالباهلىربيعةبنسلمانقتحها،كثيرةكورايضم،الشمالجهةوإسعمحظيملصقعاسم

.2هصالمعطاروالروض،1/219البلدانمعجمينظر.عنهاللهرضىعثمانزمنوعشرين

فتحها،والعراقوتركياروسياحدودعلىإيرانمنالغربىالشمالأقصفىتقع:أذربيهجان

،1/9الكبيرالمعجم.عنهاللهرضىالخطاببنعمرخلافةفىفرقدبنعتبةيدعلىالمسلمون

.(أرم،)اذر232

.17/9البارىفتحالثغر.:الفرج

.""أوغره:سحاشيةوفى،"ادعوه":م،سفى
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42/2

...قرانكله!طالصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

بنزيدعثمانمرفأ،حفصةإليهبهافأرسلت.القرانفيهاجمعالتىبالصحف

بنالحارثبنالرحمنوعبد،الزبيربنالفهوعبد،العاصبنوسعيد،ثابت

بنوزيدأنتماختلفتمإذا:لهموقال/،المصاحففىينسخوهاأن،هشام

أنزلالقرانفإن،قريشبلسانفاكتبوهاالقراناعربئةمنعربئة1)فىثابت

حفصة،إلىالصخحفعثمانرذثم،المصاحفكتبتحتىففعلوا.بلسانهم

كليحزقواأنمرهموأ،بمصحفالمسلمينأجنادمنجندكلإلىوأرسل

حرقتزمانوذلكبه،أرسلالذىالمصحفيخالفمصحف

سعدبنإبراهيموحديث،حمنئأبىبنشعيبحديثلفظ.(2)المصاحف

وقال.هشامبنالحارث:الوليد)3(أبى(و21/36روايةفىقالأنهإلا،بمعناه

الصحفرذيذكرولم.الحارثبنالرحمنعبد:حمنئبنإبراهيمروايةفى

فىوقال،حمنئابنروايةفىوذكرهاالوليد،أبىروايةفىحفصةإلى

وأمر،بمصحفأفقكلإلىفبعث،المصاحففىالصحففكتبوا:اخره

رواه.()تحرقأوتمحىأنصحيفةكلفى(4)القراءةمنذلكسوىبما

إبراهيمعنإسماعيلبنموسىوعن،اليمانأبىعن"الصحيح"فىالبخارئ

الثهعهدوأماصحدقوأرجال"انمؤفين)من:جميعاالروايتينفىوقالسعد،ابن

.!كريةمنكرية9:سفى(ا-1)

به.الوليدأبىطريقمن(4506)حبانابنوأخرجه.ا7/150،51النبوةدلائلفىالمصنف(2)

به.إبراهيمطريقمن(7988)الكبرىفىوالنسائى،(4031)والمرمذى

"بنلا.:م،سفىبعده(3)

."القرآن":سفى(4)

به.ضعيبطريقمن19،02صالمصاحففىداودأبىوابن،مختصرا(01642)أحمدأخرجه(5)



الصلاةكتاب

(1)!صص
.(32:حزابلأا1!وعلته

...قرانكلهرعوالصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5142

حدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،حسينأختزوجوهوأبانبنمحمدعن،الجعفئعلىابنيعنىحسين

ل!جنهعلىعن،غفلةبنسويدعن،(2)!لورجبنالعيزارعنمرثد،بنعلقمة

يقول!الرجلفجعل:قال!رضريهبهعثمانعهدعلىالقرآنفىالناساختلف:قال!

أصحابفجمعنار!جبهعثمانذلكفبلغ:قال!.قراءتكمنخيرقراءمح!:للرجل

بينوأنتمالقراءةفىاليوماختلفواقدالناسإنفقال!:كجالفهرسول!

معرأينافاجتمع:قال!.واحدةقراءةعلىأجمعهمأنرأيتفقد،ظهرانيهم

مثللصنعتولىالذىمثلوليتلو:د!جنهعلىوقال!:قال!.ذلكعلىرأيه

.(3)عنصالذى

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2411

حدثنا،الأزردتىإسحاقحذثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

نأحملكمما:لعثمانقلت:قال!عباسابنعن،الفارسىيزيدعن،عوف

فقرنتمالمثانىمنوهى"الأنفال!"وإلى،المئينمنوهى""براءةإلىعمدتم

الرحيض!و.ألىخمى،دئه)تجرو:فيهسطرابينهماتجعلواولمبينهما،

.(82"7)رىلبخاا(1)

.3؟7/2حبانلابنالثقاتوينظر"حريث".:سفى(2)

،22،23صالمصاحففىداودأبىوإبن،3/994،995المدينةأخبارفىشبةابناخرجه(3)

به.أبانبنمحمدطريقمن(1243)الشريعةفىوالآجرى
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...قرانكله!الصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

:عثمان،ظ21/36فقال؟ذلكعلىحملكمما،الطوالعب!لافىووضعتموها

فإذا،وكذاكذافيهايذكرائتىرو!لامنعليهينزلمضاكان!يمالفهرسولإن

ا!!نوى1).وكذا"كذاموضعفىالآياتهذه"ضعوا:يقولالاياتعليهأنزلت

"نفالالأ"وكانتوكذا".كذاموضعفىهذه"ضعوا:يقولال!ورةعليه(انزلتأ

وكانتنزولا،القراناخرمن"براءة"وكانت،بالمدينةعليهأنزلماأول

منها؟أنهافظننت،أمرهايبئنولملمجمالفهرسولفقبض،قصتهاتشبهقصتها

أدئهص!):فيهسطرابينهماأجعلولمبينهما،قرنتذلكأجلمن

ائهاعلىدذماهذاففى.(2)الطوالعب!لافىووضعتهاارضز!.ألرصف

.المشاهدةدلالةمعالضحابةمصاحففىكتبتإنما

رو!لافواتحفىكتبتإنماأنهاعلىدلماعباسابنعنرويناوقد

.أخرىوابتداءسورةانقضاءيعلمكاننزولهاوعند،لنزولها

بكرأبوأخبرنا،""السننكتابفىالروذبارىعلىأبوأخبرنا-2412

محمدبنوأحمدسعيد،بنقتيبةحذثناداود،أبوحذثنا،داسةابن

جبير.بنسعيدعن،عمروعن،سفيانحذثنا:قالواالسرحوابن،المروزى

."نزلت"فإذا:مفى(ا-1)

من(0780)الكبرىفىوالنسائى،(3086)مذىوالتر،(786)داودوأبو،(399)أحمدأخرجه(2)

هوبلجذا،ضعيفعندىهوبل،كثيرنظرإسنادهفى:شاكرأحمدالثخوقالبه.عوتطريق

سورمعرفةفىتشيهكوفيالفارسى...يزيدعلىرواياتهكلفىإسنادهيدور،لهأصللاحديث

البسملةإثباتفىتشيهكوفي،المصاحففىوكتابةوسماغاقراءة،القطعىبالتواترالابتةالقران

/االمسندشرح...ذلكمنوحاشاه،برأيهوينفيهابرأيهيثبتهاكانعثمانكأن،السوراواللفى

329،330.
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...قرانكلهر!كل!الصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

حتىالسورةفصليعرفلامح!هي!الفهرسولكان:قالعباسابنعن:قتيبةقال

.(1)و!ضصراألىخمى،دئه)تجص:عليهتنزل

دينار:بنعمروعنجريجابنورواه

2/43أحمدبنمحمدعمروبوأأخبرك!،فظالحاالفهعبدأبوأخبرنا/-3142

عمروبنمحمدحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدحدثنا،العدلإسحاقابن

عن،ديناربنعمروحذثنا،جريجابنحذثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الغزى

انقضاءيعلمونلاالمسلمونكان:قالر!جمتمعباسابنعن،جبيربنسعيد

تجص):نزلفإذاارحيضمهـو.الىحمف،دئه)تجص:تنزلحتىالسورة

.(2)انقضتقد(و37/21ال!ورةأنعلمواارصض!،ألرخف،لئه

فلم،بهقصرأنهإلا،مسلمبنالوليدعنالنعيمبندحيمرواهوكذلك

.إستادهفىجبيربتسعيديذكر

حامدأبوأخبرنا،كتابهأصلمنالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2414

بنعيسىحذثنا،أصولهمنبخسروجردالبيهقئالحسينبنمحمدبنأحمد

بنعلىحذثناقالا:البيهقئالحسينبنوداودالمروزئعيسىبنمحمد

:قالمالكبنأنسعن،فلفلبنالمختارعن،مسهربنعلئحدثنا،حجر

رفعثم،إغفاءةأغفىإذالمسجدفىأظهرنابينيومذاتمي!هي!اللهرسولبينما

فصل!اتكوثرأغطتتفإناا،حيوآلرحمف،لله)تجو:فقرأرأسه

صحيحفىالألبانىوصححه.(788)داودوابو،(2329)والشعب،(395)الصغرىفىالمصنف(1)

.(707)داودابى

الذهبى.ووافقه،وصححه،1/231،232الحاكم(2)
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...قرانكلهرف!الصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

"هل:قالثم.،3-االكوثر:أالانتر!هوشانئفإت!وانحرلصبك

فىرئىوعدنيهنهر"إنه:فقال.أعلمورسولهالله:قلناالكوثر؟".ماتدرون

يا:فأقولمنهمالعبد(فيختلج)1،أمتىعليهترد،الكواكبعددمنأكرانيته،الجنة

.(2)"بعدكأحدثماتدرىلاإثك:فيقال.أمتىمنإئه،رب

علىبنأحمدبنمحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2415

علئحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،المقرئ

اللهرسولبينما:قالمالكبنأنسعن،فلفلبنالمختارحدثنا،مسهرابن

ما:فقلنامتبسما،رأسهرفعثم،إغفاءةأغفىإذأظهرنابينيومذاتلمج!

ألله)تجص:!قرأ."سورةآنفاعلئ"نزلت:قالالفه؟رسولياأضحكك

.(3)الحديثوذكراخرها.إلىاتكوثر!.أعطثتل!إناارجمصالىصف

على(4)رجحبنوعلىشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

ومحمدزيادبنالواحدعبدأيضارواهأيضالفظهوعلىبكر.أبىحديثلفظ

والمشهورآنفا.:بعضهميقللموربما.()فلفلبنالمختارعنفضيلابن

بنعلىحديثولفظ،مكئةال!ورةهذهأنوالمغازىالتفسيرأهلبينفيما

أولى.يكونأنفيشبه،قولهم،ظ37/21يخالفلاحجر

.429/2قيبةلابنالحديثغريبينظر.ويقطعيجتذب:يختلج(1)

به.حجربنعلىعن(903)النسائىأخرجه(2)

.(35)والكولرالحوضفىمخلدبنبقىوعنه،(32187)شيبةأبىابن(3)

.(040/53)مسلم(4)

به.فضيلابنطريقمن(784،4747)داودوابو،(.../004)ومسلم،(19961)احمدأخرجه(5)
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...قرانكله!هالصحابةمصاحفجمعتهماأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-6142

المكئ،الأعرجحميدحدثنا،جعفرحدثنا،نسيربنقطنحدثناداود،أبو

جلس:قالتالافكذكرفىر!تهاعائشةعن،عروةعن،شهابابنعن

باللهأعوذ:قالأوبالسميع)1(-"أعوذ:لوظوجههعنوكشفع!يماللهرسول

.(2)الآية0(11:النورأبالإقك!"جآءوائذينإن):الزجيمالشيطانمن-العليمالشميع

حميد.كلاممنالاستعاذةأمريكونأنأخاف:داودأبوقال

ارضص!.ألىحمىأدئهص!):قرأع!يمفالنبئ:اطهرحمهالشيخقمال

ذلكوفى،سورةأولتكنلماياتافتتاحعنديقرأهاولم،سورةافتتاحعند

حيثالمصاحففىكتبتإنماوأنها،ر.بمبنعباسابنعنروينالماتأكيد

أعلم.والله،نزلت

إسحاقبنأحمدمحمدأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-1742

أخبرنا،يحيىبنخلادحدثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا،بهراةالبغدادى

افتتحإذاكانأنه،مت!ةرعمرابنعن،نافعحذثنارواد،أبىبنالعزيزعبد

44/2فإذا.!للهاتحتدارضوألرخمف/ألله)تجو:قرأثم،كبرالصلاة

كتبتلم:يقولوكان:قالآرضؤ!و.ألرخمفأدثه)تجصقرأ:فرغ

.(3)!؟أرقتلمإنالمصحففى

."السميع"بالفه:سفى(1)

.(167)داودأبىضعيففىالالبانىوضعفه.(785)داودأبو(2)

والشافعىبه.روادابىابنطريقمن(2336)الشعبفىواخرجه.(040)الصغرىفىالمصنف(3)

عمر.ابنقولدون،بهنافعطريقمن108/1
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...ةياأريخيز!آلفخمفألمحهأبسصأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

الزجض!ألرضفأللهص!)أنعلىالدليلباب

الفاتحةمنتامةآية

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-2418

عن،جريجابنحذثنا،بىأحدثنى،موئالأيحيىبنسعيدحدثنا،داودبوأ

قراءة-غيرهاكلمةأو-ذكرت:سلمةأمعن،مليكةأبىبناللهعبد

ربلته)آتحمدآل!جض!،ألرخمفألتهص!)جمصو:اللهرسول!

يقطع.(4-ا:الفاتحةأالدلى!يوو)ئك،!الرخيصالرحمين)،!آلفلمين

.(1)ةيآآيةقراءته

ببغداد،(و38/21المقرئأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2419

الفهعبدحذثنا،السلمئإسماعيلبنمحمدحدثنا،سلمانبنأحمدحدثنا

مأعن،مليكةأبىابنعن،جريجابنعن،يحيىبنهمامحدثنا،رجاءابن

الزصص!،ألرخمفأدتهص!):كانت!سوالنبىقراءةأنر!نها،سلمة

بنحفصرواهوكذلك.كلمةكلمةيعنى.(2)!الفلمينرلتلله)آتحضد

.(3)بمعناهجريجابنعنغياث

الأموىسعيدبنيحىطريقمن(9272)مذىوالتر،(65832)أحمدوأخرجه.(1004)داودأبو(1)

بقصل.إصنادهولي!...غريب:وقال

به.همامطريقمن(26742)أحمدأخرجه(2)

-(937)23/392والطبرانى،(6920)يعلىأبوطريقهومن-(8813)ضيبةأبىابنأخرجه(3)

به.حفصطريقمن94صالمصاحففىداودأبىوابن،1/199المعانىشرحفىوالطحاوى
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...ةياآلجض،أرخمف،فهأيخسصأنعليالدليلبابالصلاةكتاب

فيه:فزادجريجابنعنبالقوئ-وليس-(1)هارونبنعمرورواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-2420

حذثنا،خداشبنخالدحذثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

نأ،سلمةأمعن،مليكةأبىابنعن،جريجابنعن،هارونبنعمر

فعدهاآ)صز!.ألرخمفألثه)تجو:الضلاةفىقرأ!لمجصاللهرسول

.اياتثلاثألرحير!هو.)الرخنايتين..!الفلمينرتجاددهأئحتد!واية.

وإئاكنغبد)إياكهكذا:وقال.اياتأربعألدهمت!ه!.يومى)نلك

.(2)أصابعهخمسوجمعلنمتتعين!.

.الصغاخ!)3(عن""كتابهفىخزيمةابنرواه

أبوحدثنا:قالوااخرينفىعمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-2421

.حجاجحدثنا،الصغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

ابن(4)لهسأبوأخبرناببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلىوأخبرنا

(1

(2

(3

(4

،8هصللنسائىوالمتروكينالضعفاء:فىعليهالكلامينظر.حفصأبو،البلخىهارونبنعمرهو

.228/3الاعتدالوميزان،218/2الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،2/90والمجروحين

.متروك:2/64التقريبفىحجرابنقال

وقال.1/232والحاكم،(703)والمعرنة،(388)والصغرى،(2318)الشحبفىالمصنف

:وغيرهالنسائىوقال.كذاب:وغيرهمعينابتقالوقد،عمربهشذمنكرخبر:1/496الذهبى

علىيدلفلابأصابعهكانوإن،للصلاةمناففذلكالصلاةفىبلسانهعدهاكانفإنوأيضا.متروك

الفاتحة.منبدولاايةأنها

.1/232الحاكمطريقهومن،(493)خزيمةابن

."الله"عبد:م،سفىبعده
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...ةياآ!صض!أرخمفأته)يضرأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

الأعورمحمدبنحخاجحذثنا،الأزرقالفرجبنمحمدحذثنا،القطانزياد

!الوولقذ:لهفقالأخبرهجبيربنسعيدأن،أبىأخبرنى:جريجابنقال:قال

علىوقرأ:أبىقال.القرانأئمهى:قال.(87الحجر:أالمحثاق!لأمنسبعاءانيتك

:قالثمختمها،حتىالزصضمهـو.الرضفأدئهص!):جبيربنسعيد

لأبى:جبيربنسعيدقال.ال!ابعةالاية.الزصض!الرخمفأدثه)تجر

الرخفأدثهتجص!الو:قالثم،عليكقرأتهاكماعباسابنعلئوقرأها

فمالكمالقهفذخرها،ظ38/21:عتاسابنقال.السابعةالآيةالزحيؤ!.

.(1)قبلكملأحدأخرجها

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبووأخبرنا/-2422

حذثنا،الجبارعبدبنأحمدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،جبيربنسعيدعن،أبيهعن،جريجبنالملكعبدعن،غياثبنحفص

.الكتابفاتحة:قال.المحثاق!ثنستعاءانيتك)ولقذ:تعالىقولهفىعباسابن

.الفصض!)2(ارخفأدثه)تجص:قال؟ال!ابعةفأين:عباسلابنقيل

ر!به:علىعنذلكوروى

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-2423

واصل،بنالأعلىعبدحذثنا،زكريابنالقاسمبنمحمدحذثنا،الحافظ

عيدعن،ئذ!لاعن،نصربنأسباطحذثنا،المقرئخالدبنخلأدحذثنا

تقيرهفىجريرابنوأخرجه.1/550،551والحاكم،(383،384)الصغرىفىالمصنف(1)

به.حجاجطريقمن118/14،119

.257/2الحاكم(2)
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...ةياآيخحيض!آلىحمفمله)نجصأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

له:فقيل*!و.دله)ائحضد:فقالالمثاخ!السبععنل!!عبهعلئسئل:قالحير

.(1)ةياآلرصص*!و.ألرحمفألله!و!الو:فقال.اياتدستهىإنما

أصح:والموقوف،وموقوفامرفوعال!جنههريرةأبىعنوروى

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2424

،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عن،ثابتبنعلئحدثنا،الأنصارئجعفربنالحميدعبدبن2سعدحدثنا

أبىعن،المقبرىسعيدعن،بلالأبىبننوححدثنى،جعفربنالحميدعبد

سبعمهـوالفلمينربللهاتحتد"!الو:يقولكانأنهجمميهؤ،النبىعن،ل!جنههريرة

المثانى)1(السئعوهىآلجئص*!و،الرخمفأدلهص!)إحداهن،آيات

.(4)((الكتابفاتحةوهى،القرآنأموهى،العظيموالقرآن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدوأخبرنا-2542

جعفرحدثنا:قالامخلدبنومحمدصاعدبنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظ

نوحأخبرنى،جعفربنالحميدعبدحدثنا،الحنفئبكرأبوحدثنا،مكرمابن

،41/131تفسيرهفىجريرابنطريقهومن-61أصتفسيرهفىسفيانوأخرجه.1/133الدارقطنى(1)

الضريسوابن-(2353)الشعبفىوالمصنف،(121؟)عقبالمئكلشرحفىوالطحاوى،411

.الكتابفاتحةالمئانىالسبع:بلفظ،بهالسدىطريقمن(154)القرانفضائلفى

.10/285الكمالتهذيبوينظر!سعيد،.:سنى(2)

.المثانى!!من:دنى(3)

البياننىالدانىعمرووأبو.بهالحميدعبدبنسعدطريقمن(0251)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(4)

طريقمن(2325)والشعب،(993)الصغرىفىوالمصنف،37صالقراناىعدفى

به.الحميدعبد
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آيخصض"..أرخمىأنهإيخسربالصلاةفىالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

هن!!لهريرةأبىعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيدعن،بلالأبى،و21/39ابن

أفه)تجصفاقرءوا:!للهأتحضد):قرأتمأإذا:جم!الفهرسولقال:قال

أفهتجص)والمثافىوالشبع،ب!لاوأم،القرآنأمإنها،!ضص%مل!ألر!ى

عنفحذثنىنوحالقيتثم:الحنفئبكرأبوقالإحداها!.الزجمض!ألرحمى

.(2)يرفعهولم(1)مثلههريرةأبىعنالمقبرئسعيدأبىابنسعيد

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2642

الضغاخ!،إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا

أبىعن،(3فضالةابنيعنى3)المففملحذثنا،الفهعبدبنح!انحذثنا

وهى/،الكتابأئمهى:قالالثاق!.نن)سئعا:كعببنمحمدعن،صخر

ء-30آلمصز!)4(ألرخمفأذ)لمجص:باياتلمغ

ألزصز"ألرخمفألئهإلمجر:بالضلاةفىالقراءةافتتاحبماب

بالفاتحةجهرإذابهاوالجهر

يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2742

بنعمروحذثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحذثنا،الحافظيوسفابن

بنأنسسئل:قالقتادةحذثناقالا:وجريرهفامحذثنا،الكلابئعاصم

قرأ:ثممذا،كانت:قالجمي!؟الفهرسولقراءةكانتكيف:ز!بهمالك

.!س،د:)بمثلهىف(1)

.1/213قطنىارلدا(2)

.د:منزيادة(3-3)

به.حسانطريقمن53صالقراناىعدفىالبيانفىالدانىعمروأبوأخرجه(4)



آلمجيض!...أرخمف،لنه!بمتحوبالصلاةفىالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

.(1)و!ؤصرلا):ويمد)الرخمف!و،:يمدآلرصض!و.آلرحمفأللهص!)

:قالأنهإلا،(2)مافهعنعاصمبنعمروعن""الصحيحفىالبخارىرواه

)الرحيض!و.:بويمد.)ألرحمف!و:بويمد.!وألله)تجص:يمد

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2428

بنأحمدبنمحمدجعفرأبوحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

قالا:حازمابنيعنىوجريرهمامحدثنا،عاصمبنعمروحدثناالجنيد،

:قال!و؟اللهرسولقراءةكانتكيف:مالكبنأنسسئل:قالقتادةحذثنا

يمد:(ظ39/21آلزصض!و.الىحمفألله)تجصقرأ:ثممدا.كانت

.(3)و!ؤصزلآ):ويمذ،)ألرحمف!و:ويمد،!وألله!ص)

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2429

الليثبنوشعيبأبىحدثنا،(4)المصرىالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

ببغداد،الفقيهسلمانبنأحمدوأخبرنا:قالسعد.بنالليثحذثنا:قالا

بنالليثحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،القاضىالهيثمبنمحمدحدثنا

:قالالمجمرنعيمعن،هلالأبىبنسعيدعن،يزيدبنخالدحدثنى،سعد

بأمقرأثمالزجص!،ألرحمفأدئه)تجص:فقرأهريرةأبىوراءكنت

(6317)حبانابنوأخرجه.1/233والحاكم،(732)والمعرفة،(ا"02)الصغرىفىالمصنف(1)

وابن،(1301)والنسانى،(4651)داودوأبو،(19812)وأحمد.بهعاصمبنعمروطريقمن

به.جريرطريقمن(1353)ماجه

.(6405)البخارى(2)

.308/1الدارقطنى(3)

.،"البصرى:!حفى(4)
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آلمصض،...أرحمىأنهأ!نسصبالصلاةفىالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

ويقول.امين:الناسوقال.امين:قال.الصئآلين!ولا):بلغحتىالقران

سفم:إذاويقولاكبر.الله:قالالجلوسمنقاموإذاأكبر.الله:سجدكفما

عبدابنحديثوفى.جمزاللهبرسولصلاةلأشبهكمإنىبيدهنفسىوائذى

عنالمصرئشريحبنحيوةرواهوكذلك.(1)هريرةأبىوراءصفيت:الحكم

.الدارقطنى")3("كتابفىوهو.(2)نحوهالاسنادبهذايزيدبنخالد

منها:شواهدوله،صحيحإسنادوهو

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبواخبرناما-2435

بنعثمان/حذثنا،الفارسئإسماعيلبنمحمداللهعبدأبوحذثنا،الحافظ

بنالعلاءعن،اويسابوحذثنا،مزاحمأبىبنمنصورحذثناخززاذ،

أئمإذاكانلمجيرالنبئأن،هريرةأبىعن،أبيهعن،يعقوببنالرحمنعبد

.الزصجض!)4(ألر!ألذ)لمجص:قرأالناس

طالببوأحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،بكربوأوأخبرنا-4312

جذى،حذثنا،مزاحبمابىبنمنصوربنمحمدبنأحمدحذثنا،الحافظ

:بافتتحالناسيؤئموهوقرأإذاكانلمجيرالنبئأن،لإسنادهفذكره

خزيمةابنوأخرجه.1/232والحاكم.(071)والمعرفة،(396،397)الصغرىفىالمصنف(1)

عن(490)والنسانىبه.الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدعن-(1180)حبانابنوعنه-(499)

به.شعيبعنالحكمعبدبنالفهعبدبنمحمد

به.حيوةطريقمن(1797)حبانوابن،(688)خزيمةابنأخرجه(2)

.306/1الدارتطنى(3)

به.خرزاذبنعثمانطريقمن4/0150الكاملفىعدىابنوأخرجه.1/306الدارتطنى(4)
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آلمجض،...ألىخمفألله)يتحصبالصلاةفيالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

الفهكتابمنايةهى:هريرةأبوقال.ألرحيسز!ألرحمفأده)تجص

.(1)السابعةالآيةفإنها،القرانفاتحةشئتمإناقرءوا،وجلعز

أخبرنا،عبدانبنأحمدبن،و21/40علئالحسنأبووأخبرنا-4322

بنعقبةحذثنا،السراجإسحاقبنإبراهيمحدثناالضفار،عبيدبنأحمد

هريرةأبىعن،قيسبنمحمدعن،مسعرعن،بكيربنيونسحدثنا،مكرم

ألرصف،لهو!):بالصلاةفىيجهرجمتاللهرسولكان:قال

عن،يونسعن،عقبةعن،السراجقالهكذا.(2)كلذالناسفتركالزصز!.

عن،مكربمبنعقبةعن،سفيانبنالحسنورواه.قيسابنعنمسعر،

.الصوابوهو.مخرمةبنقيسبنمحمدعن،معشرأبىعن،يونس

بكرأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2433

بنيحيىحذثنا،علىبنأحمدحذثنا،العسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمد

خالد،أبىعن،سليمانأبىبنحمادبنإسماعيلعن،معتمرحدثنا،معين

ألرخمف،ذ)تجسو:بالقراءةيستفتحكانجمتالنبئأن،عباسابنعن

.الزصجص!و)3(

،سليمانبنمعتمرعن،الحنظلئإبراهيمبنإسحاقورواه-2434

.5/96بغدادتاريخفىالخطيبطريقهومن،1/306الدارقطنى(1)

وعندبه.السراجإبراهيمطريقمن232/1،233والحاكم،306/1الدارقطنىأخرجه(2)

أبو:498/1الذهبىوقالمعشر.أبوالصواب:وقال،"مسعر!:منبدلاإمعشرلما:الدارقطنى

ضعيف.معشر

:وقال،بهمعتمرطريقمن(452)والترمذى-(6537)الأشرافتحفةفىكما-داودأبوأخرجه(3)

.مجهولخالدوأبو،مقالفيهإسماعيل:498/1الذهبىوقال.بذاكإصنادهليس
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آرخيز!...أرخمفألنه)يشربالصلاةفىالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

عن،خالدأبىعنيحذثسليمانأبىبنحضادبنإسماعيلسمعت:وقال

آلزصص!.الزخمف،دثه)تجو:يقرأكان!عالقهرسولأن،عباسابن

أحمدبوأأخبرنا،قتادةابننصرأبو.أخبرظهبهايجهركان:يعنى،ةال!تصلافى

الحسينبنمحمدبنأحمدالعباسأبوأخبرنا،التميمىعلىبنالحسين

بنالمعتمرأخبرنا،الحنظلئإبراهيمبنإسحاقحذثنا،الماسرجسئ

.(1)""الخلافياتفىذكرناها،عباسابنعنشواهدوله.فذكره.سليمان

حليمبنالحسنأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-2435

وحذثناقال:.القهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنا،المروزى

حريث،بنمحمدبنأحمدحذثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو

ابنعن،المباركبنالفهعبدحدثناالطالقاض!،يعقوببنسعيدحذثنا

المثاض!السبعفىعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،أبيهعن،جريج

ألىحمى،ذ)تجو:بعباسابنقرأها،الكتابفاتحةهى:قال

بنسعيدأخبرك:لأبىفقلت:جريجابنقالسبعا.(ظ210/40آلرصض!

منايةآلرصض!.ألىخف،ذ)تجر:قالأنه/عباسابنعن،جبير

ألىطف،ذ)تجص:بعباسابنقرأها:قالثمنعم.:قالالفه؟كتاب

.جميعا)2(الزكعتينفىالزجض!.

المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2436

.2/51،52الخلافياتمختصريظر(1)

.1/551الحاكم(2)
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ألمجش،...ارخمفأفه)بخصبالصلاةفىالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

محمدبنالملكعبدعلىقرئ:قالالفقيهسلمانبنأحمدأخبرناببغداد،

عن،ذربنعمرحدثنا،قتيبةابنحدثناداود،بنسليمانحدثنا،أسمعوأنا

الخطاببنعمرخلفصليت:قالأبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدبنسعيد

.الزصؤ!)1(ألىخفأله)تجص:بىفجهر

أحمدبنمحمدبكرأبوحذثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2437

بنحفصبنأحمدحدثنا،الزيقئالحسنبنعلئالحسنأبوحذثنا،الريقئ

بنسعيدبنعمرعن،طهمانبنإبراهيمحذثنا،أبىحذثنى،اللهعبد

وصليت،طالبأبىبنعلئرأيت:قالالشعبىعن،أبيهعن،مسروق

.المجض!)2(ألىخفأله)لمجص:بىيجهرفسمعته،وراءه

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا4382

علىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعبالصأبوحدثنا:قالا

بناللهعبدعن،نافععن،زيدبنمةوأساعمربناللهعبدأخبرك:وهبابن

هوهذا.(3)و!ضج!فاألىخمفأفه)تجص:بىالكتابأثميفتتحكان:عمر

.موقوفالصحيح

بنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،الراهدسعدأبوحذثنا-4392

حذثناالوليد،بنأحمدحدثنا،فارلصبنسليمانبنمحمدحدثنا،يحيى

المعانىشرحفىوالطحاوى،(4176)شيبةأبىابنوأخرجه،(712)المعرفةفىالمصنف(1)

متهم.الثاذكونىهوسليمان:499/1الذهبىوقالبه.ذربنعمرطريقمن1/200

.(722)عقبوالمعرفة،(399)الصغرىفىايمصنفذكره(2)

.(352)وهبابن(3)
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49/2

...9آلميخيزألىخمفأفهألبنسربالصلاةفىالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

أحمدأبوأخبرخ!،الحافظحازبمأبووأخبرنا)ح(الزبيرىيعقوببنعتيق

بنأحمدحدثنا،الضبئالرحمنعبدبنمحمدجعفرأبوأخبرخ!،الحافظ

بنالرحمنعبدحدثنى،الربيرئيعقوببنعتيقحدثناالحلواخ!،يحى

نافع،عنعمر،ابنيعنىالفهعبيدعفهوعن،أبيهعنعمر،بنالفهعبد

:بيبدأالصلاةافتتحإذاكان،و41/21لمج!اللهرسولأنعمر،ابنعن

فىوزاديقرأ.الراهد:روايةوفىالزجمز!)1(.ألرخمفأذ)تجص

ذأص!):بيقرأالص!ملاةافتتحإذاكانعمربنالفهعبدوأن:روايته

والضوابتليها.ائتىالسورةوفىالكتابائمفىالزجمض!.ألرخف

نافع.عنوغيرهما(2)جريجوابنأيوبرواهوكذلك.موقوف

حذثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0442

/أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،نافععن،أئوبعن،عروبةأبىبنسعيدأخبرنا،عطاءبنالوفابعبد

.الميز!)3(ألرحمفأفه)!ثسص:بالضلاةيفتتحكانانه،!اعمرابن

بنسعيدعن،بهدلةابنعاصمعنسعيا،وأخبرنا:قال-2441

أفهص!):بالقراءةتفتتح:يقولكانانه!اعباسابنعنجبير،

وقالبه.الحلرانىطريقمن1/305والدارقطنى،(080،841)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(1)

.بالكذببعضهمواتهمه،تركوهالرحمنعبد:1/499الذهبى

طريقمن1/002المعانىشرحفىوالطحاوى،(2608)الرزاقوعبد،1/081الشافعىأخرجه(2)

به.جريجابن

.أيوبعن308/12العللفىالدارقطنىذكره(3)
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...!شجإأألىخمفألله)دينحصبالصلاةقىالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

.الزصجمض!و)1(الزخمف

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالقطاناكتضلابنالحسينأبووأخبرنا-2442

حميدعنمعاذ،بنمعاذحدثنان!كر،بنسعدانحدثنا،الصفارمحمدابن

فىالقراءةيستفتحر!يهماالزبيرابنكان:قالاللهعبدبنبكرعن،الطويل

إلامنهايمنعهمما:ويقولالرحيضمهـو.ألرحمفأللهص!):بالصلاة

.الكبر)2(

أحمدأخبرنا،ادببغدالمقرئأحمدبنعلئالحسنبوأوأخبرنا-4342

بنبشرحدثنا،أسمعوأنامحمدبنالملكعبدعلىقرئ:قالسلمانابن

فقرأ،الزبيرابنخلفصليت:قالقيسبنالأزرقعن،شعبةحدثنا،عمر

.(3)!ضصزلاالرحمفألله)بمتحسو:بفجهر

.(4)هنعصحيحبإسنادهريرةأبىعنوروينا

أبوحدثناقالوا:اخرينفىيوسفابنمحمدأبوأخبرنا-2444

المجيدعبدعن،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،الأصمالعباس

من1/002المعانىشرحفىالطحاو!وأخرجه.(072)والمعرفة،(024)الصغر!فىالمصنف(1)

به.عاصمطريق

به.معاذبنمعاذعن(4175)شيبةأبىابنوأخرجه.(404)الصغر!فىالمصنف(2)

الشعبفىوالمصنف،1/200المعانىشرحفىوالطحاو!،(4173)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.شعبةطريقمن(2334)

.(2429)فىتقدم(4)
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آف!ضى،...ألىخمىأفهإلمجصبالصلاةفىالقراءةافتتاحببالصلاةكتاب

نأ،خثيمبنعثمانبنالفهعبدأخبرخ!:قالجريجابنعن،العزيزعبدابن

معاويةصفى:قالمالكبنأنسأن،أخبرهعمربنحفصابنبكرأبا

ألىحمىأدلهر!):بفقرأبالقراءةفيهافجهر،صلاةظأ21/41بالمدينة

تلكقضىحتىبعدهاالتىلل!ورةبهايقرأولم،القرانلائمالمصر!.

منناداهسفمفلفا،الضلاةتلكقضىحتىيهوىحينيكئرولم،القراءة

مأالضلاةأسرقت،معاويةيا:مكانكلمنالمهاجرينمنذلكشهد

لل!ورةآلمجر!.ألر!فأدثهص!):قرأذلكبعدصفىفلفا؟نسيت

عنالرزاقعبدرواهوكذلكساجدا)1(.يهوىحينوكئر،القرانأئمبعدالتى

جريج.ابن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-2445

الجرجاخ!،يحيىبنالحسنحدثنا،النيسابورئبكرأبوحذثنا،الحافظ

الزبيعحذثنا،بكرأبووحذثنا:علئ.قالجريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحذثنا

ابنعن،العزيزعبدبنالمجيدعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانابن

آريخض!.ألرخمفألته!!سص:يقرأفلم:قالالهإلا،فذكره.جريج

الأنصار.:وزادالحديثفذكربعدها.ائتىلل!ورةبهايقرأولم،القرانلائم

لأئمالمجمز!.ألر!فأدئه)تجر:قرأإلاذلكبعديصلفلم:قالثم

لفظحملوكأنهساجدا)2(.يهوىحينوكئربعدها،التىوالسورةالقران

.108/1والافعى،(398)الصغرىفىالمصنف(1)

.(2618)الرزاقوعد،1/311الدارقطنى(2)

-422-



...!أ!جيضألىنهىألله)بنحمصبالصلاةفىالقراءةافتتاحبابالصلاةكتاب

حديثولفظ،يبينولمالرزاقعبدحديثلفظعلىالشافعىحديث.

.(1)""المبسوطفىرواهوكذلكروينا،ماعلىالشافعى

محمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-2446

بنإبراهيمأخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوبابن

بنعبيدبنإسماعيلعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدحذثنىمحمد،

يقرأ:ولمبهم/فصلىالمدينةقدمرضرفيمعاويةأن،أبيهعن،رفاعة

51فناد،رفعوإذاخفضإذايكبرولمآلزصضمهو.الرحمىأدلهص!)

أين:،صلاتكسرقت،معاويةأى:سلمحينوالأنصارالمهاجرون

!؟رفعتوإذاخفضتإذاالتكبيروأينآلرجمؤ!؟الرخىأدثهتجسص!الو

.(2)عليهعابواالذىفيهاذلكفقالأخرىصلاة(و42/21بهمفصفى

عن،سليمبنيحيىأخبرنا،الشافعئأخبرنا:قالوبإسناده-2447

عن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيلعن،خثيمبنعثمانبنالفهعبد

الفه:رحمهالشافعئقال.(3)معناهمثلأو،مثلهوالأنصاروالمهاجرينمعاوية

الأؤل)4(.الاسنادمنأحفظالإسنادهذاوأحسب

عن،خثيمابنعن،عياشبنإسماعيلورواه:اللهرحمهالشيخقال

ينظر.والزعفرانىسليمانبنالربغعنهرواه،الفقهفىاللهرحمهالشافعىمامللإالمبسوطكتابهو(1)

.13صالمستطرفةوالرسالة،1/021الفهرست

.08/11والشافعى.(715)المعرفةفىالمصنف(2)

.108/1والشافعى.(716)المعرفةفىالمصنف(3)

."أحفظ":منبدلا"أخفض":وفيه،108/1الافعى(4)
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أف!صض،...ألزخفأفهص!أبالصلاةفىالؤاءةافتتاحبابالصلاةكتاب

.(1)المدينةقدممعاويةأن،جذهعن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيل

أعلم.والقهمنهما،سمعهخثيبمابنيكونأنويحتمل

ابنبكرأبوالامامأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2448

أثوببنيحيىحذثنا،مريمأبىابنحذثنا،شريكبنعبيدأخبرنا،إسحاق

سنةمن:قالائه،شهابابنعن،خالدبنعقيلحذثنا:قالايزيدبنونافع

ثم،الكتابفاتحةثمال!جض!.ألرحمفأدئه)!حص:يقرأأنالضلاة

شهابابنفكان.سورةيقرأثم.الزجز!أإغفأدئه)دمتحى:يقرأ

أدئهص!):بمنهاسورةكليفتتحالكتابفاتحةمعبسورةأحيانايقرأ

ألىخمفأللهص!)قرأ:منأؤل:يقولوكانال!جز!.ألرخمف

.(2)اتيحرجلاوكانالعاصبنسعيدبنعمروبالمدينةسزاالمصص!و.

بنوسعيدومجاهدوطاوسعطاء؟مكةفقهاءعنبهاالجهرورؤينا

،(3)

جبير.

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-4942

مريم،أبىابنحذثنا،شريكبنالواحدعبدبنعبيدحذثنا،القطانزيابابن

عن،أبيهعنذز،بنعمرأخبرخ!كثير،أبىبنجعفربنمحمدأخبرنا

آيةأعظمالقرآنأهلمناسترقالشيطانإن:لمحالاله،رفالاعباسبنالفهعبد

به.عياشبنإسماعيلطريقمن1/311الدارقطنىاخرجه(1)

الرحمناللهببسميقتحكان:قالأنهالزهرىعنمعمرعن(2612)الرزاقعبدواخرج.نجدهلم(2)

.الناستركهاالفهكتابمناية:ويقولالرحيم

.(4171،4172)شيةابىابنومصنف،(2614)الرزاقعبدمصنفينظر(3)
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بهايجهرلاقال:منبابالصلاةكتاب

عن:كتابىفىكانكذا.(1)و!ضصزلاألرحمفأدله)تجص:القرانفى

منقطع.(ظ42/2أوهو.عباسابنعنأبيه

بهايجهرلاقال:منباب

فىعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2450

الوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا"الفوائد"

بنقتادةإلىكتب:قالالأوزاعىسمعت:قالأبىأخبرك!،مزيدابنيعنى

وعمربكروأبىع!يمالنبىخلفصلىأنهز!جنهمالكبنأنسحدثنى:دعامة

لاالزصض!.ألرخمفأدله)تجحص:بيستفتحونفكانوارفاجمئوعثمان

اخرها)2(.فىولاقراءةأولفىالرجمض!و.ألرحمفألئه)تجسص:يذكرون

51/2عن،مسلمبنالوليدعنمهرانبنمحمد/عن""الصحيحفىمسلمرواه

.الأوزاعى)3(

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2451

المنيرأبوالمحبربنبدلحدثنا،السلمئيزيدبنمحمدأخبرنا،القطان

صليت:قالمالكبنأنسسمعت:قالقتادةعن،شعبةحدثنا،اليربوعئ

منهمأحداأسمعفلمر!الهئوعثمانوعمربكرأبىوخلفج!ك!اللهرسولخلف

عن""الصحيحفىمسلمأخرجه.الرحيض!آلرخمفأللهص!):قال

.(721)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الأوزاعىطريقمن(191،012)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(13337)أحمدأخرجه(2)

.(399/52)مسلم(3)
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بهايجهرلاقال:منبابالصلاةكتاب

أسمعفلم:وقال،شعبةعن،غندرجعفربنمحمدعن،وبندارموسى(1)ىبأ

رواهاللفظوبهذا.(2)!ضجزلاألرخفألتهر!)يقرأ:منهمأحدا

:بيجهروافلم:شعبةعنعامربنوأسودوكيعورواه.شعبةعنجماعة

فلم:شعبةعنحباببنزيدورواهالزجيز!)3(.الرصفألئهص!)

عن،وهمامشعبةعن،موسىبنالفهعبيدرواهوكذلك.(4)يجهرونيكونوا

الحوضئعمروأبو(6)القطانسعيدبنويحيىهارونبنيزيدورواه.(دة-

الرخىأدته)تجر:بالقراءةيفتتحونكانوا:شعبةعنوجماعة

.(7)""الصحيحفىالبخارىأخرجهاللفظوبذلك.الزجض!

،العدلحمشاذبنعلئحذثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرناه-2452

عن(و21/43،قتادةعن،شعبةحدثنا،عمرأبوأخبرنا،أيوببنمحمدحذثنا

:بالقراءةيستفتحونكانوار!بهبئوعمربكروأباو!غاللهرسولأن،أنس

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.د،س:ىف!يل

.(399/50)مسلم

طريقمن1/315والدارقطنىبه.وكغطريقمن(495)خزيمةوابن،(12845)أحمدأخرجه

به.عامربنأسود

به.الحباببنزيدطريقمن1/315الدارقطنىاخرجه

الفهعبيدطريقمن(183)الجارودوابن.بهموسىبنالفهعبيدطريقمن1/316الدارقطنىأخرجه

به.شعبةعنموسىابن

.،يزيدطريقمن(725)عقبالمعرفةفىوالمصنف،1/316الدارقطنىأخرجه

به.شعبةعنعمربنحفصعن(743)البخارى
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بهايجهرلاقال:منبابالصلاةكتاب

أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.الرحيسومهو)1(ألرحمفألله)بمتحسو

عافهرواهفقدمحفوظا.يكونأنأولىاللفظوهذا.2عمربنحفصعمر

وأيوب،(3)الطويلحميدمنهم؟اللفظبهذاقتادةعنقتادةأصحاب

يزيدبنوأبان،(6)عروبةأبىبنوسعيد،(الدستوائئ)وهشام،السختياك!)4(

وغيرهم.(8)سلمةبنوحقادالعطار)7(،

(9)سنأعنوغيرهقتادةعنالمحفوظوهو:الذارقطنئالحسنأبوقال

طلحةأبىبنالقهعبدبنإسحاقرواهوكذلك:اللهرحمهالشيخقال

عائشةعنالجوزاءأبورواهوكذلك.(10)مالكبنأنسعنالبناك!وثابت

أدته)تجص:بوالقراءةيالتكبير،الصلاةيفتتحكانعموو:النبىعنز!لمحنها

(3

(4

(6

(9

عمر.بنحفص:بدل.غياثبنحفصعن(117)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه

.(437)البخارى

حميد.عن1/316الدارقطنىذكره

.(2453)برقممسنداسيأتى

وأبو،(125)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(1276)والدارمى،(12135)أحمدأخرجه

به.هثامطريقمن(782)داود

وابن،(906)والنسائى،(121)الامامخلفالقراءةفىوالبخارى،(11991)احمدأخرجه

الرحمناللهببسميقرأمنهمأحداأسمعلم:الشائىولفظبه.سعيدطريقمن(496)خزيمة

الرحيم.

به.أبانعن1/316الدارقطنىذكره

به.حمادطريقمن(122)الامامخلفالقراءةفىوالبخارى،(12714)احمدأخرجه

.316/1الدارقطنى

به.إسحاوطريقمن(52عقب/399)ومسلم،(012)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه(

به.ثابتطريقمن(497)خزيمةوابن،(13784)وأحمد
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الصلاةكتاب

ألر!فآلزصجمض!)1(.

بهايجهرلاقال:منباب

52/2

العباسأبوحذثنا:قالواآخرينفىالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5342

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بكروأبوجمتالنبئكان:قالر!حبهأنسعن،قتادةعن،أتوبعن،سفيان

أبوزادالفدين!)2(.ربللهأتحضد)بالقراءةيفتتحونرفالظوعثمانوعمر

أئمبقراءةيبدءون:يعنى:الشافعئقالروايتيهما)3(:فىسعيدوأبواللهعبد

:يتركونأنهميعنىولا،أعلموالفهبعدها،يقرأماقبل(4)القران

.(آلزجض!)ألرخمفأفه)تجص

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرنا-2454

حدثنابكير،ابنحذثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحذثنا،المزكى

أبىوراءقصت:قالائه،مالكبنأنسعن،الطويلحميدعن،مالك

)تجصأده:يقرألاكانفكلهم/،رفووعثمانالخطاببنوعمربكر

وخالفه،مالكرواهكذا.(6)الصلاةافتتحإذاأف!صضمهـ.الرخمف

.(2741،0130)فىتخريجهسيأتى(1)

جزءفىوالبخارى،(08412)أحمدوأخرجه.أ1/07والافعى.(472)المعرفةفىالمصنف(2)

به.سفيانطريقمن(902)والنسالى،(813)ماجهوابن،(127)الامامخلفالقراءة

"روايتهمالا.:د،سفى(3)

.إ"الكتاب:مفى(4)

.107/1الافعى(5)

.1/202المعانىشرحفىوالطحاوى،67/1المدونةفىسحنرنطريقهومن،1/81مالك(6)
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الصلاةكتاب

لفظه.فىحميدأصحاب

بهايجهرلاقال:منباب

إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرناه(ظ2455-43/21

عن،الطويلحميدعن،معاذبنمعاذحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفار

رفيم،وعثمانوعمربكرأبىخلفصفيتكنت:قالىر!بهمالكبنأنس

(1)رواههكذاالفدفي!.ربلله)أئحضد:بقراءتهميفتتحونفكانوا

بلفظذكروهم!أغيرلمجيو،اللهرسولبعضهموذكرحميد،عنالجماعة

.الفدفي!ربلله)أتحتد:بالافتتاح

بنسفيانخالفه:حميدعنمالكروايةفىالشافعئقالى:(2)حرملةقالى

له،مخالفينمتفقينثمانيةأوسبعةلقيتهموعددوالثقفئ)3(والفزارىعيينة

عنأيوببروايةروايتهمرجحثمواحد.منبالحفظأولىالكثيروالعدد

.(4)ىضموقدأنس.عنقتادة

وأبوالسلمىالرحمنعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2456

الصيدلانئالفوارسأبىابنصادقوأبوعبدانبنمحمدبنسعيدعثمان

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:

!""رواية:م،سفى(1)

به.حرملةعن(723)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(2)

-324)فوائدهفىوتمامبه.سفيانطريقمن(126)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه(3)

عنالثافعىطريقمن(723)عقبالمعرفةفىوالمصنفبه.الفزارىمروانطريقمن(الروض

به.الثقفىالوهابعبد

.(2453)فىتقدم(4)
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بهايجهرلاقال:منبابالصلاةكتاب

عن،الحنفئنعامةأبوحذثنا،غياثبنعثمانحذثنا،روححذثنا،الضغاض!

بكروأبىه!عاللهرسولخلفصفيت:قالأبيهعن،مغفلبنالفهعبدابن

.(1)!زجراأرخمفألئه)تجصيقرأ:منهمأحداسمعتفماوعمر

متنه:فىوزاد،الحنفىعبايةبنقيسنعامةأبىعنالجريرئرواهوكذلك

خالاوخالفهما.(2)اهبجهرمنهمأحداأسمعفلم:قالأنهإلار!جميهنئ.عثمان

مالك:بنأنسعن،نعامةأبىعنفرواه،الحذاء

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2457

عنالوليد،بنالفهعبدحذثناالهلاصر،الحسنبنعلئحذثنا،القطان

:قالمالكبنأنسعن،الحنفىنعامةأبىعنالحذاء،خالدعن،سفيان

:ديجهرونلا:يعنى.يقرءونلاوعمربكروأبووح!مج،و21/44الفهرسولكان

بنالحسينورواه.الحديثفىكذا.(3)!ؤجزلاألرخىأدته)!حص

بنقيسنعامةوأبو.يقرءونلا:يقلولم.يجهرونلا:وقالسفيانعنحفص

أعلم.والفه،(4)الشيخانبهيحتبئلمعباية

(1

(2

(3

(4

عثمانطريقمن(079)والشائى،8/144الكيرالتاريخفىوالبخارى،(54502)احمدأخرجه

به.غياثابن

،(244)والترمذى،(161،130)الامامخلفالقراءةفىوالبخارى،(16787)أحمدأخرجه

به.الجريرىطريقمن(815)ماجهوابن

به.الوليدبنالفهعبدعن(13259)أحمدأخرجه

والجرح،7/156الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالحنفى.نعامةأبو،عبايةبنقي!هو

الاعتدالوميزان،24/70الكمالوتهذيب،316/5حبانابنوثقات،102/7والتعديل

التقريبفىحجرابنوقالجرحا.فيعلمتماصدوقبصرى:503/1الذهبىقال.397/3

ثقة.:129/2
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الصلاةكتاب

المصلىقراءةكيفباب

المصلىقراءةكيفباب

.(4:المزملأترتلامهوآتقزهانم!ورتل:وجلعرالفهقال

عنالقرانفىالعجلةتركالترتيلأقل:اللهرحمهالشافعئقال

.(1)الإبانة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2458

إبراهيمبنومسلمعفانحدثنا،الضغافإسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوب

لمجمالنبىقراءةعنأنساسألت:قالقتادةحذثنا،حازمبنجريرحذثنا:قالا

.(3)إبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)اذميمدكان:فقال

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدأخبرنا/-2459

أبىابنعن،جريجابنحدثنا،همامحدثنا،عفانحدثنا،الرعفراك!حدثنا

ألرخىأدله)تجص:كانتك!جوالنبىقراءةأن،سلمةأمعن،مليكة

.(4)صوتهحرفبكلومد،حرفاحرفاعفانووصف.مهوالزصض

بكرأبوأخبرنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-0246

محمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمد

.109/1الأم(1)

(4651)داودوأبو،(228)العبادأفعالخلقفىوالبخارى.بهعفانعن1/376سعدابنأخرجه(2)

.(2427،2428)فىوتقدمبه.مسلمعن

.(5؟54)البخارى(3)

.(2419)فىوتقدمبه.عفانعن1/376سعدابنأخرجه(4)
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المصلىقراءةكيفبابالصلاةكتاب

يعنىإياسأبوحذثنا،شعبةحذثنا،إياسأبىبنادمحذثنا،القلانسئ

غ!ي!الفهرسولرأيت:يقولمغفلبنالفهعبدسمعت:قالقزةبنمعاوية

لئنة،ةقراء"الفتح"سورةيقرأوهو،بهتسيروهىجملهعلىأوناقتهعلىوهو

بنآدمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)عخريوهو،""الفتحسورةمنأو

.(2)إياسأبى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2461

نعيم،أبوحذثنا،الباغندئسليمان(ظ12/44بنمحمدحذثناالضفار،عبيد

الحيرئ،عيسىبنعلئحذثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنما.سفيانح!ررا

،الجراحبنوكيعحذثنا،شيبةأبىبنعثمانحذثنا،قطنبنمسذدحذثنا

بنالفهعبدعن،حبيشبنززعنالنجود،أبىبنعاصمعن،سفيانعن

وارقه)3(،اقرأه:القيامةيومالقرآنلصاحب))يقال:قالعجوالنبىعن،ر!لمحهماعمرو

معناهما.(تقرؤها")(4)ةيآآخرعندمنزلكفإنالذنيا،فىترتلكنتكماورتل

حديثا.أتفهماووكيعواحا،

(1

(3

.الصوتفىالحركاتضروبتقاربهو:وقيل.الأذانترجغومنه،القراءةترديد:الترجغ

.2/022النهاية

به.ادمعن(219)العبادأفعالخلقفىالخارىأخرجهوالحديث

.(4705)الخارى

.وارتق!"اقرأه:نسخةفى:محاشةفى

."كنت!:سفىبعده

الترمذىوأخرجه.1/0552553والحاكم.(2157)والشعب،(0301)الصغرىفىالمصنف

الكبرىفىوالشانى،(4461)داودوأبو،(6799)أحمدوأخرجه.بهنيمأبىطريقمن(4912)

صحيح.حسن:الترمذى.وقالسفيانطريقمن(766)حبانوابن،(5680)
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المصلىقراءةكيفبابالصلاةكتاب

بكروأبوبالكوفةالعلوىهاشمأبىبنزيدالقاسمأبوأخبرنا-2462

دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوحدثنا:قالابنيسابورالقاضىالحسنابن

الأعمش،عن،وكيعأخبرنا،العبسئالفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الشيبانئ

ل!حبهعازببنالبراءعن،عوسجةبنالرحمنعبدعن،مصرفبنطلحةعن

.(1)"بأصواتكمالقرآن"زئنوا:!صاللهرسول!قال!:قال!

حذثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-2463

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرظ.شعبةحذثنا،داودأبوحذثنا،حبيببنيونس

حدثنا،الحافظحبيببنمحمدبنصالحأخبرنا،الفقيهالنضرأبوحذثنا

حدثنى:قال!شعبةعنسعيد،بنيحيىحذثنا،القواريرىعمربناللهعبيد

قال!:قال!البراءعن،عوسجةبنالرحمنعبدعن،مصرفبنطلحة

هذهنسيتوكنت:الرحمنعبدقال."بأصواتكمالقرآن"زينوا:لمجي!اللهرسول!

شعبة:عنداودأبىروايةوفى.مزاحمبنالضحاكذكرنيهاحتىالكلمة

.(2)مزاحمبنالضحاكذكرييهحتىالحرفهذافنسيت

أخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4642

2/45خمس(و21/45سنةشوال!/فىعليهقراءةالصفارمحمدبنإسماعيلعلىأبو

،همامبنالرزاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثنا،وثلاثمائةوثلاثين

،(1468)داودوأبوبه.وكيععن(18709)أحمدوأخرجه.(1033)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الأعمشطريقمن(1014)والنسائى

وأخرجه.1/573والحاكم.(199)العبادافعالخلقفىالبخارىطريقهومن،(774)الطيالسى(2)

وصححه=به.يحيىطريقمن(1551)خزيمةوابن،(1342)ماجهوابن،(1501)النسائى
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المصلىقراءةكيفبابا!صلاةكتاب

قال:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،الرهرئعنمعمر،أخبرنا

محمدالفهعبدأبوحذثنا،الحافظالقهعبدبنمحمد.وأخبرناجم!القهرسول!

بنبشرحذثناقالا:نصربنومحمدشاذانبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

بنمحمدعنالهاد،بنيزيدعنمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا،الحكم

!مالفهرسول!سمعأنه،ر!بههريرةأبىعن،سلمةأبىعن،إبراهيم

بنمحمدزاد."بالقرآنيتغنىالفموتحسنلنبئأذنمالشىءالفهأذن"ما:يقول!

(1)

بنبشرعن"الصحيح"فىمسلمرواه."!ب:"يجهر!دفيفىإبراهيم

أخرأوجهمنوأخرجاه،(2)ديزيعناخروجهمنالبخارىوأخرجه،الحكم

.الزهرئ)3(عن

بوأحذثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرنا-6542

سمعت:قال!الوردبنالجبارعبدحذثنا،حمادبنالأعلىعبدحذثنا،داود

حتىفاتبعناهلبابةأبوبنامر:يزيدأبىبناللهعبيدقال!:يقول!مليكةأبىابن

يقول!:فسمعته،(4)الهيئةرثالبيترثرجلفإذا،عليهفدخلنابيتهفىخل

.(1103)ماجهابنصحيحفى=الألبانى

عوانةأبووأخرجه.(8052)الكبرىفىوالشائى،(7670)أحمدوعنه،(4166)الرزاقعبد(1)

من(4731)داودوأبو،(186)البادأفعالخلقفىوالبخارى.بهالدراوردىطريقمن(3868)

به.الهادابنطريق

.(4754)البخارى،(792/233)مسلم(2)

.(792/232)ومسلم،(0235،7482)البخارى(3)

282/1،283الصحاحبذاذة.اىرثاثةهيئتهوفىالهيئةرثوفلان،البالىالىءالرث(4)

.(ث)رث
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لسانهبهينطقلمإذاثفسهفىقراءتهتجزئهلابابالصلاةكتاب

لابن!لت:قال."بمالقرآنيتغنلممنمما"ليس:(1)يقولع!ي!اللهرسولسمعت

ماهن!حي:قال؟الصوتحسنيكنلمإنأرأيتمحمد،أبايا:مليكةأبى

.(2)استطاع

ابنسعيدأبوأخبرنا،الأصبهاختيوسفبناللهعبدأخبرنا-2466

حماد،أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الزعفرانئالحسنحدثنا،الأعرابى

.القرآن(3)ذهأإلى،القراءةسريعإنى:عباسلابنقلت:قالجمرةأبىعن

القرانأقرأأنمنإلئأحبفأرتلها"البقرة"سورةأقرألأن:عباسابنفقال

.4مههدر

انى،الزعفرحذثنا،سعيدبوأأخبرنا،اللهعبدبوأوأخبرنا-6742

علقمةقرأ،ظ21/45:قالإبراهيمعن،المغيرةعن،عاصمبنعلىحذثنا

زينفإنه"وأمىأبىفداكرتل:فقال،الضوتحسنوكان،الفهعبدعلى

.()القران

لسانهبهينطقلمإذانفسهفىقراءتهتجزئهلابافي:

عثمانأبوأخبرنا،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-4682

.1/504والمهذب،التخريجمصدرمنزيادة(1)

صحيح.حسن:(1305)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.(1471)داودأبو(2)

.5/255،256النهاية.الكلامفىالسرعةوهو.بمعنىوكلاهما،"أهذرم":الإيمانشعبفى(3)

من(1874)الرزاقوعد،(1931)الزهدفىالمباركابنواخرجه.(1582)بع!لافىالمصنف(4)

.بنحوهجمرةابىطريق

تفسير(،-54)منصوربنوسعيد.بهالأعرابىابنطريقمن(2160)بع!لافىالمصنفأخرجه(5)

به.المغيرةطريقمن(88؟8)شيبةأبىوابن،6/86سعدوابن
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55/2

التامينبابالصلاةكتاب

بنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحذثنا،البصرئاللهعبدبنعمرو

سخبرةبنالفهعبدمعمرأبىعن،عميربنعمارةعن،الأعمشحدثنا،عبيد

نعم.:قالوالعصر؟الأولىفىيقرأعججمالقهرسولأكان:خئاباسألنا:قال

فىمخزج.(1)لحيتهباضطراب:قالذاك؟تعرفونكنتمشىءبأئ:قلنا:قال

يحركأنمنبذلاأنهعلىدليلوفيه.(2)الأعمشحديثمن""الصحيحين

.(3)بالقراءةلسانه

التأمينباب/

العباسأبوحذثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2469

مالك،أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

نأ،هريرةأبىعنأخبراهأنهما،سلمةوأبىسعيدعن،شهابابنعن

غفرالملاثكةتأمينتأمينهوافقمنف!نهفأمنوا؟الإمامأفن"إذا:قاللمجيراللهرسول

."آمين")4(:يقولىلمجيرالقهرسولوكلان:شهابابنقال.((ذنبهمنتقدمماله

إسحادتى،ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-2470

مالك.علىقرأت:قاليحىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

.(2397)فىوتقدم.(731)المعرفةفىالمصنف(1)

.(3517)الأشرافتحفةينظر،مسلمفىنجدهولم،(76،761"،746)البخارى(2)

.الوج!بعلىهذافىصراحةلا:1/505الذهبىقال(3)

،(9921)أحمدطريقهومن،1/87ومالك،1/091والافعى.(733)المعرفةفىالمصنف(4)

.(927)والنائى،(052)والترمذى،(936)داودوأبو
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التامينبابالصلاةكتاب

عنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئأخرجه.(1)بمعناهفذكره

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالك

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-2471

وأخبرنا)ح(الرهرئعن،سفيانحدثنا،منيببنالرحيمعبدحدثنا،أحمد

زيادابنسهلأبوأخبرناببغداد،(و146/2القطانالفضلابنالحسينأبو

حدثنا،المدينىبنعلئحذثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحذثنا،القطان

عنسعيد،عنحدثناه:أخرىمغوقال.الزهرىمنحفظناه:قالسفيان

فمن،يؤمنونالملائكةفإنفأمنوا؟القارئأمن"إذا:قال!ج!النبىعن،هريرةبىأ

فىالبخارىرواه.(3)"ذنبهمنتقدممالهغفرالملائكةتأمينتأمينهوافق

.المدينى)4(بنعلىعن"ا!سح!ح"

أبوحدثنا:قالواآخرينفىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2472

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

أخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(سمئأخبرض!،مالكأخبرنى

هواللهعبدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيدبنأحمد

عن،صالحأبىعنبكر،أبىمولىسمىعن،مالكعنالقعنبئ،

به.يحمىبنيحمىعن(39)التمييزفىمسلمأخرجه(1)

.(014/72)ومسلم،(78")البخارى(2)

طريقمن(569)خزيمةوأبن،(851)ماجهوابن،(925)والنسائى،(7244)أحمدأخرجه(3)

به.سفيان

.(6402)البخارى(4)
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التامينبابالصلاةكتاب

ائمغضوب)غيز:الإمامقال"إذا:قالجم!الفهرسولأن،!حبههريرةأبى

تقذممالهغفرالملاثكةقولقولهوافقمنفإنه.آمين:فقولوا.!لينالضاولاعلئهئم

مالك،عنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((ذنبهمن

البخارئ:قال.(2)أبيهعنصالحأبىبنلسهيلحديثمنمسلموأخرجه

سلمة.أبىعنعمروبنمحمدتابعه

بنأحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهربوأأخبرناه-4732

أبىعن،عمروبنمحمدأخبرنا،شميلبنالنضرحدثنا،المروزئمنصور

)غيز:القارئظل"إذاهم!جمالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمة

أهلقولذلكفوافق.آمين:خلفهمنفقالالفهالين!.ولاعلتهئمانمغضحوب

.(3)"ذنبهمنتقذممالهغفر.آمينالسماء:

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2474

)ح(مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثناسعيد،بنعثمانحذثنا،عبدوسابن

اخرينفىالسراجمحمدبنالرحمنعبدالقاسمأبو(ظ46/21وحذثنا

مالك،أخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبوحذثنا:قالوا

:قال!اللهرسولأن،ل!بههريرةأبىعن،الأعرص!عنالرناد،أبىعن

،(9922)أحمدطريقهومن،87/1ومالك،109/1والشافعى.(735)المعرفةفىالمصنف(1)

ابووأخرجه.(0621)والنسائى،(267)والرمذى،(233)الامامخلفالقراءةفىوالبخارى

:فقولوا.حمدهلمناللهسمع:الامامقالإذا:والنسائىمذىالروعند.بهالقعنبىعن(935)داود

آمين.:فقولوا.!الضالينولاعليهمالمغضوب)غير:الامامقالإذا:منبدلاالحمد.ولكربنا

.(410/76)ومسلم،(4475)البخارى(2)

به.عمروبنمحمدطريقمن(1281)والدارمى،(4980)احمدأخرجه(3)
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التامينبابالصلاةكتا!

إحداهمافوافقت.آمينالسماء:فىالملائكةفقالت.آمين:أحدكمقال"إذا

اللهعبدعن""الصمحيحفىالشارىرواه.(1)"ذنبهمنتقدممالهغفر،الأخرى

الرحمنعبدبنالمغيرةحديثمنمسلموأخرجه،مالكعنيوسفابن

.الزناد)2(أبىعن

إملاء،العلوىداوذبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-2475

بنأحمدحدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبن(3)اللهعبدالقاسمأبوأخبرنا

:قالمنبهبنهمامعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسف

56/2.آمين:أحدكمقال"إذا:لمج!اللهرسول/قال:قالهريرةأبوحدثنىماهذا

(4).!صرء
.دنبه"منتقدممالهغفر،الاخرىإحداهمافوافق.امينالسماء:فىوالملائكة

ذلكوثبت.()الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

أبىعنجبيربنسليميونسوأبىالمجمرالفهعبدبننعيمحديثمنأيضا

(6)ري،
.هريره

القاسمأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4762

عن،سفيانعن،الرزاقعبدعن،الدبرىحدثنا،اللخمئأحمدبنسليمان

،(9924)أحمدطريقهومن،88/1ومالك،109/1والثافعى.(736)المعرفةفىالمصنف(1)

.(929)والنسالى

.(014/75)ومسلم،(781)البخارى(2)

.(63)البابفتحفىهووكذا.اللهعبيد(6130)فىوسيأتى،(472،2212)فىوتقدم،هناكذا(3)

.(8122)أحمدوعنه،(2645)الرزاقعبد(4)

.(75عقب/041)مسلم(5)

به.يون!أبىطريقمن(41/74")مسلموأخرجه.نعيمحديثمن(2429)فىتقدم(6)

-439-



التامينبابالصلاةكتاب

لا:!تللنبىهب!!لبلالقال:قالعثمانأبىعن،الأحوليعنىعاصم

:قالائهبلالعن:فقالسفيانعنوكيعورواه.ابامينتسبمنى

زيادبنالواحدعبدرواهكذلك،أصخالرزاقعبدورواية.(2)هفلارسوليا

(3)

عاصم.عن

كما:عاصمعن،الحخاجبنشعبةورواه

سلمانبنأحمدبكرأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2477

.قال:شعبةحذثنا،عبادةبنروححذثنا،مكرمبنالحسنحذثنا،الفقيه

بنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسنبنالرحمنعبد،و147/2وأخبرك!

.سليمانبنعاصمعن،شعبةحذثنا،إياسأبىبنادمحذثنا،الحسين

النهدئعثمانأباأنسليمانبنعاصمإلئكتب:قالروححديثوفى:قال

.بآمين")4(تسبقنى"لا:قالع!م!الفهرسولأن،بلالعنحذثه

عاصم:عنفضيلبنمحمدرواهوكذلك

القطيعئجعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو8742-أخبرناه

حدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحذثنا"المسند"،فى

قال:هب!!لبلالقال:قالعثمانأبىعن،عاصمحذثنا،فضيلبنمحمد

.(2333-2331)فىوتقدم.(2636)الرزاقوعبد،(1241)الطبرانى(1)

به.وكغطريقمن(937)داودأبوأخرجه(2)

.(2332)فىتقدم(3)

.219/1الحاكم(4)

-445-



التامينبابالصلاةكتاب

.(1)((نيماب:"لاتسبقنىع!يهيهالفهرسول

"لا:فقاللمج!النبىمينتأقبليؤمنكانبلالادكط!:اللهرحمهالشيخقمال

.فأفنوا((الإمامأمن"إذا:قالكمابامين((.تسبقنى

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2479

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

عن،قيسبنعمروعن،حصينعن،كثيربنسليمانأخبرنا،كثيربنمحمد

أنابينما:قالتفحدثتنىر!تها،عائشةعلىدخلت:قالالأشدثبنمحمد

وذكر.أحدهمفاستأذناليهودمننفرثلاثةجاءجمتاللهرسولعندقاعد!

ل!ا:قلتحسدونا؟((.ماعلى"تدرين:!ال!لمجيبمافيعن:وفيهالحديث

وعلىعنها،وضفوالهاهديناائتىالقبلةعلىحسدونا"ف!نهم:قال.أعلمورسوله

.(2)"آمين:الإمامخلفقولناوعلىعنها،وضلوالهاهديناائتىالجمعة

أخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-2480

الحربئ،الحسنبنإسحاقحدثناببغداد،القاضىقانعبنالباقىعبد

بنإبراهيمحذثنا،ميسرةبناللهعبدحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا

قالت:ر!تفأعائشةعن،الأشعثبنمحمدعنمجاهد،عن،حئأبى

.(2333)فىتقدم(1)

،(02925)وأحمد.بهالقاضىيعقوببنيوسفطريقمن(2968)الشعبفىالمصنفأخرجه(2)

من:بدلاقيس!بن"عمروعندهما:،بهحصينطريقمن1/22الكبيرالتاريخفىوالبخارى

.قيس"بن"عمرو
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57/2

بالتامينالإمامجهربابالصلاةكتاب

بثلالت:حسدونامابشىءاليهوديحسدونا"لم:لمجيه!الفهرسول(ظ147/2قال

.(1)((دمحلالكربناواللهم،والتأمين،التسليم

بالظمينالإمامجهرباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2481

نصربنبحر/حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا:قالواوغيرهما

ابنعن،يزيدبنويونسأنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال

أباأن،الرحمنعبدبنسلمةوأبوالمستببنسعيدحذثنى:قالشهاب

فإنفأمنوا،الإطمأمن:"إذايقولع!يهدالقهرسولسمعت:قالل!بههريرة

ابنقال."ذنبهمنتقدممالهكفرالملائكةتأمينتأمينهوافقفمنتؤفن،الملائكة

ابنوكان:يونسقال"آمين".:يقولكك!الفهرسولوكان:الفهرحمهشهاب

حرملةعنمسلموأخرجه،(3)مالكحديثمنأخرجاه.(2)كلذيقولشهاب

(4)بر
يولس.عنوهبابنعنيحيىابن

بنمحمدطاهرأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-2482

فىوالخطيب،2/32المجروحينفىحبانوابن،1/22الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(1)

.؟اوالفهعبد:1/507الذهبىوقالبه.إبراهيمبنمسلمطريقمن2/214،215الموضح

،(852)ماجهابنوأخرجه.87/1ومالك،(408)وهبوابن،(409)الصغرىفىالمصنف(2)

ابنقولخزيمةوابنماجهابنعندولي!يون!.عنوهبابنطريقمن(1583)خزيمةوابن

.(2469)فىوتقدمالأخير.يون!وابنشهاب

.(014/72)مسلمو،(078)البخارى(3)

.(014/73)مسلم(4)
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بالتامينالإمامجهربابالصلاةكتاب

داودأبوحدثنا،الذورىمحمدبنالعباسحدثنا،المحمداباذىالحسن

أخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبووحدثنا)ح(الثورىسفيانعن،الحفرى

بنخلادحذثنا،نجدةبنمعاذحدثنا،الطرالفئعبدوسبنمحمدبنأحمد

وائلعن،العنبسبنحجرعن،كهيلىبنسلمةعن،سفيانأخبرنا،يحيى

ح!يث!ظ.ه!وص!اح!ر"آمين".:قالإذا!شجوالنبئكان:قالحجرابن

الصفالين!ولا!:قالإذا!شجوالنبئسمعت:قالالسلمىروايةوفى.الفقيه

.(1)الصلاةفىصوتهبهارفع."آمين:قال

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2483

عن،الأشجعئوأ48/21حدثنا،الليثأبىبنإبراهيمحدثنا،الهيثمبنيزيد

)غيز:قاللما!ؤالفهرسولرأيت:وقالمثلهبإسنادهفذكر.سفيان

.(2)صوتهبهايمدداآمين".:قال.!الضالينولاعلئهتمانمغضوب

وقال.(3)صوتهبهايمد:سفيانعنالجراحبنوكيعرواهوكذلك

وبمعناه.(4)اهبوطولبامينصوتهرفع:الحديثهذافىسفيانعنالفريابئ

.()كهيلبنسلمةعنكهيلىبنسلمةبنومحفدصالحبنالعلاءرواه

والترمذى،(932)داودوأبو،(37)المييزفىمسلموأخرجه.(411)الصغرىفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(98)العللوفى،(248)

الأشجعى.عن(738)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(2)

به.وكيععن(18842)احمدأخرجه(3)

به.الفريابىطريقمن1/334الدارتطنىأخرجه(4)

بن-محمدعن1/334الدارتطنىوذكرهبه.صالحبنالعلاءطريقمن(249)الترمذىأخرجه(5)
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الصلاةكتاب

ومتنه:إسنادهفىشعبةوخالفهم

بالتامينالامامجهرباب

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرناه-2484

بنسلمةأخبرخ!،شعبةحذثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

عنيحذثوائلبنعلقمةسمعت:قالالعنبسأباحجراسمعت:قالكهيل

)غير:قرأفلما،!ج!جملاللهرسولمعصلىأنه،وائلمنسمعتهوقد،وائل

.(1)صوتهبهاخفض"آمين".:قالالصخالين!.ولاعلئهئمائمغضحوب

القه،عبدبنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرابوأخبرنما

:قالالبخارىإسماعيلبنمحمدحذثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا

عنبس،(2ابنوهو2).نك!لاأبوحجر:قيل؟أشياءثلاثةفىفيهشعبةخولف

.(3)اهبجهر:هووإنما.صوتهبهاخفض:وقال.فيهوليس.علقمة:فيهوزاد

حديث:وقالذكرهأنه،البخارىعنالترمذئعيسىأبىعنوبلغنى

أخطأوشعبة،شعبةحديثمنأصحالبابهذافىسلمةعنالثورئسفيان

.الزازئ)4(زرعةأبوقالهوكذلكفيه.

أبوحجر:قولهوأفا،فتئنمتنهفىخطؤهأفاالفه:رحمهالشيخقال

علقمة.عن:قولهوأفا.()الثورىعنكثيربنمحمدذكرهفكذلكالعنبس.

به.سلمةبنومحمدصالحبنالعلاءعن(738)عقبالمعرفةفىوالمصنف،-شلمة

.(1711)الطالسى(1)

أبو،.هو:اوقال:الكيرالتاريخفى(2-2)

.73/3الكيرالتاريخ(3)

.(98)عقبوالعلل،(248)عقبالترمذى(4)

به.كثيربنمحمدعن(932)داودوأبو،(1283)الدارمىأخرجه(5)



بالتامينالإمامجهربابالصلاةكتاب

وائلمنأيضاسمعهوقد،علقمةمنسمعهحجراأنروايتهفىبينفقد

58/2:الثورىروايةنحو(ظ12/48شعبةعنالطيالسئ/الوليدبوأرواهوقد.نفسه

العباسلأبىالكبير""الفوائدفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2485

بنإبراهيمحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،شعبةحديثوفى

:قالكهيلبنسلمةعن،شعبةحدثناالوليد،أبوحذثنا،البصرئمرزوق

خلفصفىأنهالحضرمى!،وائلعنيحدثعنبسأباحجراسمعت

.(1)صوتهبهارافعا"امين".:قالالص!الين!.ولا):قالفلما،ع!يمالنبى

:الثورىروايةنحوحجربنوائلعناخرينوجهينمنروىوقد

الضيدلاخ!الفوارسأبىبنأحمدبنمحمدصادقأبوأخبرنا-2486

إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،أصلهمن

عن،إسحاقأبىعن،شريكحذثنا،عامربنالأسودأخبرناالضغاخ!،

.بامين)2(يجهرع!ي!النبئسمعت:قالأبيهعن،وائلبنعلقمة

إسحاقبنمحمدحذثنا،لعباسابوأحدثنا،صادقبوأوأخبرنا-8742

عن،إسحاقأبىعنزهيز،حذثناعامر،بنالأسودأخبرناالضغاك!،

.(3)مثلهجمجيمالنبىعن،أبيهعن،وائلبنالجبارعبد

بهامذ:وقالالجبارعبدعن،إسحاقأبىعن،أنيسةأبىبنزيدورواه

الطبرانى:وعند،بهالوليدأبىطريقمن2/232والحاكم،(091)43/22الطبرانىأخرجه(1)

.!صرتهبهاإيخفض:الحاكموعند.!صرتهبها"فأخفى

به.عامربنالأسودعن(18869)احمداخرجه(2)

به.زهيرطريقمن(18873)احمدأخرجه(3)
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بالتامينالامامجهربابالصلاةكتاب

(1)ري
رفع:وقالالجئارعبدعنإسحاقأبىعن2رريقبنعفارورواه.صوله

صوته.بها

حذثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينابووأخبرنا-8842

عن،(3النهشلىبكر3)ابىعن،أبىحذثنا،العطاردئالجئارعبدبنأحمد

سمعأنهحجر،بنوائلعن،اليحصبئالفهعبدأبىعن،إسحاقأبى

)رب:قال.!ال!الينولاعلئهئمائمغضحوب)غيز:تالحينعني!الفهرسول

.(4)"آمين،لىاغفز

بنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-4892

بنشعيببنالملكعبدحذثنا،عبدانحذثناالأصبهاخ!،جعفربنمحمد

أبىبنسعيدعن،يزيدبنخالدعن،جذىعن،أبىحذثنى،سعدبنالليث

:فقالد!بههريرةأبوبناصفى:قال،و49/2أالمجمرنعيمعن،هلال

)غير:بلغحتىالقرانبائمقرأثم.!ز!جملاألرخمفأدئه)لمجر

إنىبيدهنفسىوائذى:قالثم.امين:قالالف!الين!.ولاعلتهتمائمغضوب

(5)تصعالفهبرسولصلاةلأشبهكم

به.أنيسةأبىبنزيدطريقمن1/334،335والدارقطنى،(37)22/22الطبرانىأخرجه(1)

"رزيق،:2/47والتقريب،21/189الكمالتهذيبوفى،المعجمةالزاىبتقديمالشخفىكذا(2)

.الراءبتقديم

.أشريك":سفى(3-3)

من(071)22/42الطبرانىوأخرجه.(379)الرزازالبخترىابنجعفرأبىمصنفاتفيهمجموع(4)

تكلموأبوهوالعطاردى،منكرحديثهذا:1/0815الذهبىوتال.بهالجبارعبدبنأحمدطريق

جهالة.فيهواليحصبىفيهما،

.(2429)فىتخريجهتقدم(5)
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بالتامينالمامومجهربابالصلاةكتاب

ببغداد،العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-2490

حذثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا،المصرىمحمدبنعلئأخبرنا

بناللهعبدحدثنا،الحارثبنعمروأخبرنى،الزبيدىإبراهيمبنإسحاق

أبا*أنوسعيد،سلمةأبىعن،الزهرىأخبرنى:قالالربيدىعن،سالم

:فقالصوتهرفعالقرآنأمقراءةمنفرغإذا!م!اللهرسولكان:قالهريرة

صصص(1)
بنإبراهيمبنإسحاقعن،القاضىالأحوصأبورواهوكذلك."امين"

الزبيدى.العلاء

إسنادهذا:الحافظعمربنعلئقال:قالالحارثابنبكرأبووأخبرنما

و(2)!!
الحديث.هذاإسناديريد.حسن

بالظمينالطمومجهرباب

سهلأبوحذثناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-2491

59/2بن/حجاجحذثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابن

يؤذنكانهريرةباأأن،فعرابىأعن،بتثاعن،سلمةبنحمادثناحذ،منهال

دخلقدأنهيعلمحتىب)الفحالين!يسبقهألافاشترط،الحكمبنلمروان

بهايمد.مينا:هريرهبوأقالمهو.لينالفحاولا):مروانقالاإذفكان،الضف

لهم.غفرال!ماءأهلمينتأالأرضأهلتأمحنوافىإذا:وقال!،صوته

طريقمن(571)خزيمةوابن.بهصالحبنعثمانبنيحىطريقمن1/335الدارقطنىاخرجه(1)

به.إبراهيمبنإسحاق

.مجروحراويهإسحاق:1/509الذهبىوقال.1/335الدارقطنى(2)
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بالتامينالمامومجهربابالصلاةكتاب

حذثنا،عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4922

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الأئفة؟أسمعكنت:قالعطاءعن،جريجابنعنخالد،بنمسلمأخبرنا

نإحتى.امين:خلفهمومن.آمين،ظ21/49:يقولون،بعدهومنالربيرابن

.(1)للجةللمسجد

.مأموما)2(أوكانإماماصوتهبهايرفعكانانه!اعمرابنعنوروينا

أبوأخبرناالضيدلاخ!،العزيزعبدبنحمزةيعلىأبووأخبرنا-4932

علئحذثنا،المروزىمنصوربنأحمدحذثنا،القطانالحسينبنمحمدبكر

،أيوببىأبنخالدعن،مطرفعن،حمزةأبوأخبرنا،شقيقبنالحسنابن

قالإذاالمسجدهذافىجمي!النبىأصحابمنمائتينأدركت:قالعطاءعن

بامين)3(.رجةلهمسمعت.!الضالينولاعلئهتماتمغضوب)غيز:الامام

أصواتهمرفعوا:وقالالحسنبنعلىعنالحنظلئإسحاقورواه

(4)رب

مش..

(1

(2

(4

.(ججلا1/212لمحيطاموسالقاوينظر،1/136بىللحريثالحدغريب.لأصواتااخلاط:الفخة

عن(0264)الرزاقعبدوأخرجه.7/102والثافعى.(074)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث

به.جريجابن

.(572)خزيمةابنصححينظر

الحسين.بنعلى:وعنده،بهالحسنبنعلىطريقمن6/463الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

.أيوبأبىبنخالد:منبدلاثور.أبىبنوخالد.الحسنبنعلى:منبدلا

خالد:منبدلا.نوفأبىبنخالد:وفيه،بهإسحاقطريقمن6/265الثقاتفىحبانابنأخرجه

.أيوبأبىابن
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الصلاةكتاب

القرآنأمنجعدالقراءةباب

القرانأمبعدالقراءةباب

ببغداد،العدلبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-2494

حذثنا،قبيصةحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثناالرزاز)1(،جعفرأبوأخبرنا

:قالهريرةأبىعن،عثمانبىأعن،الأنماطبئاععلىبىأجعفرعن،سفيان

(2)((دازفماالكتابفاتحةبقراءةإلاصلاة"لا:أنادىأنع!حراللهرسولمركأأ

الفاتحةبعدابتدأهاسور؟إحمالفىالسنةباب

محمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2495

حذثناالجزار،أحمدبنإسحاقحدثنا،بهمذانحمدانبنالرحمنعبد

عنكثير،أبىبنيحيىعن،معاويةأبوشيبانحدثنا،سليمانبنإسحاق

منالركعتينفىيقرأكانأنه،رج!مجالنبىعن،أبيهعن،قتادةأبىبنالفهعبد

الأولى،الزكعةفىيطولوكان،وسور؟الكتاببفاتحةركعةكلفىالظهر

عن""الصحيحفىالبخارىرواهأحيانا)3(.الآيةويسمعنا،الثانيةفىويقصر

.(4)يحيىعنأخرأوجهمنمسلموأخرجه،شيبانعننعيمأبى

."الوراق":سفى(1)

ماوينظر.(703)الرزازالبخترىابنجعفرأبىمصنفاتنيهومجموع.(697)المعرفةفىالمصنف(2)

.(2396)فىتقدم

به.شيبانطريقمن(1755)عوانةأبوأخرجه(3)

.(154)ومسلم،(975)البخارى(4)
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60/2

السورةبعضقراءةعلىالاقتصاربابالصلاةكتا!

السورةبعضقراءةعلىالاقتصارباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2496

:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمقرئحامدأبىابنمحمدوأبو،و21/50

الضغاخ!،إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا

)ح(يقولجعفربنعبادبنمحمدسمعتقال:جريجابنقال.حخاجحذثنا

الشافعئ،الفهعبدبنمحمدبكرأبوحذثناببغداد،بشرانبنعلئوأخبرنا

بنمحمدسمعت:جريجابنقالحخاج.حذثنا،الفرجبنمحمدحذثنا

بنعمروبن/الفهوعبدسفيانابنسلمةأبوأخبرك!:يقولجعفربنعئافى

صفى:قالال!ائببنالفهعبدعن،العابدئالمسئببنالفهوعبدالعاص

موسىذكرجاءإذاحتى،المؤمنينسورةفاستفتح،الضبحبمكةلمجمالنبئ

أخذت-عليهواختلفوايشذ،عئادبنمحمد-عيسىذكرأو،وهارون

فىمسلمرواهكذلك.(1)رضاحال!ائبوابن،فركع:قال.سعلةجميمالنبئ

البخارى:وقال.(3)دمحمبنحخاجعن(2)الجفالهارونعن""الصحيح

.بهذا)4(السائببنالفهعبدعنيذكر

ببغداد،الحمامىبابنالمعروفالمقرئأحمدبنعلئأخبرنا-4972

به.حجاجطريقمن(645)خزيمةوابن،(53941)احمدواخرجه.(1362)الشعبفىالمصنف(1)

.12/115النبلاءأعلاموصير،3/27الإكمالوينظربالحاء.أنها:وتيل،بالجيمالنسخفىكذا(2)

.(554/631)مسلم(3)

.(774)عقبالبخارى(4)
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واحدةركعةفىسورتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

قال!:عفانحدثنا،ملاعببنأحمدعلىقرئ:قالسلمانبنأحمدأخبرنا

الوليدأبوعمروبنبشرحدثنا،أسمعوأنامحمدبنالملكعبدعلىوقرئ

عن،نضرةأبىعن،قتادةعن،البصرىصاحبيحيىبنهمامحدثنا:قال!

.تي!ر)1(وبماالكتاببفاتحةنقرأأن!ي!اللهرسول!أمرنا:قال!سعيدأبى

واحدةركعةفىسورتينبينالجمعباب

بكرأبوأخبرنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-4982

محمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمد

قال!:مرةبنعمروعن،شعبةحذثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئ

قرأتإنى:فقال!مسعودابنإلىرجلجاء(ظ12/50:يقول!وائلأباسمعت

لقدالشعر)2(؟كهذأهذا:ز!بهمسعودابنلهفقال!.ركعةفىالليلةالمفصل

منسورةعشرينوذكر.بينهنيقرن!ي!اللهرسول!كانائتىالنظائرعرفت

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)واحدةركعةفىسورتين،المفضلأول!

.(4)شعبةعناخروجهمنمسلمورواه،ادم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأ-تبرنا-2499

بناللهعبدعن،الجريرىحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،مسىددحدثنا،داود

داودوأبو،(21)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىوأخرجه.(33)الإمامخلفالقرا:،ةفىالمصنف(1)

الفاتحة.وجوبعلىويدل،صحيحسنده:1/950الذهبىوقال.بهاتوليدأبىعن(818)

.6/051النووىبثمرحمسلمصحيحاع.الإسمشدةالهذ:(2)

من(4001)والنسائى،(1544)وأحمد.بهادمطريقمن(2178)العبانىالمصنفأخرجه(3)

به.شعبةطريق

.(279بقع/822)ومسلم11(775)البخارى(4)
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واحدةركعةفىسورتينبينالجمعبابالصلاةكقاب

السور؟بينيقرن!سيهاللهرسولكانهل:قلترعنهاعائشةدصألت:قالشقيق

.(1)المفضلمن:قالت

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-2500

بنبشرحذثنا،بكرأبىبنمحمدحذثنا،يعقوببنيوسفحذثنا،إسحاف

الهإلافذكرهالجريرئ.سعيدعنجميعا،إبراهيمبنوإسماعيلالمفض!ل

.(2)ال!ورتينبين:قال

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،العدلالمهرجاخ!أحمدأبوأخبرنا-1025

ابنعن،مالكحذثنا،بكيرابنحذثنا،إبراهيمبنمحمدحذثنا،المزكى

زلمحنهالخطاببنعمرأن،هريرةأبىعن،الأعرجالرحمنعبدعن،شهاب

.(3)أخرىسورةفقرأقامثمفيها،فسجد.و!ىوهإذا)والخر:لهمقرأ

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-2502

الوليدعن،أسامةأبوحذثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحذثنا،يعقوب

منوالثلاثال!ورتينيجمعكانعمربنالفهعبدأن،نافغحذثنى،كثيرابن

.(4)المكتوبةالضلاةمنالواحدةال!جدةفىالمفضل

يزيدطريقمن(5272)حبانابنوأخرجهالسور.:منبدلأ.السورتين:وفيه،(2921)داودأبو(1)

وصححه،بهشقيقبناللهعبدطريقمن(539)خزيمةوابن،(25687)وأحمدبه.زريعابن

.(1149)داودأبىصحيحفىالألبانى

المفصل.:قالتالسور؟يقرأ!القهرصولأكان:بلفظإصماعيلعن(25829)أحمدأخرجه(2)

.356/1المعانىشرحفىوالطحاوى،137/1الافعىطريقهومن،1/206مالك(3)

المعانى=شرحفىوالطحاوى،(3711)شيبةأبىوابن،(2849-2846)الرزاقعبداخرجه(4)
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ركعةكلفىسورةإعادةبابالصلاةكتاب

رحعةكلفىسورةإعادةباب

أبوالقاضىأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3025

2/61حدثنا،القاضىإسحاق/بنموسىحدثناخرزاذ،بنمحمودبنأحمدبكر

عن،عمربناللهعبيدعن،الدراوردىالعزيزعبدحذثنا،سلمةبنمحرز

فىيؤمهمالأنصارمنرجلكان:قال!مالكبنأنسعنالبناخ!،ثابت

يقرأمماالصلاةفىلهميقرؤها(و2/51أسورةافتتحكلمافكان،قباءمسجد

معها،أخرىسورةيقرأثم،منهايفرغحتى.أحذ!هآلثههو)قل:بافتتحبه

بهذهتفتتحإنك:وقالواأصحابهفكلمه،ركعةكلفىذلكيصنعوكان

نأماوإ،تقرأهاأنفإما،بأخرىتقرأحتىتجزئكأنهاترىلاثم،السورة

بذلكأؤفكمأنأحببتمإنبتاركها،أناما:لهمفقال!.أخرىوتقرأتدعها

،غيرهيؤمهمأنوكرهوا،فضلهمأيرونهنواوكا.تركتكمكرهتموإن،فعلت

يأمزكظيمنعكما،فلان"يا:فقالا!كسبر،أخبروهلمجج!اللهرسولأتاهمفلما

لله،ارسول!يافقال!."؟ركعةكلفىالسورةهذهلزومعلىيحملكوماأصحائك؟

."الجنةيدخفكخئها"ان:جمج!اللهرسول!فقال!أحبها.إنى

محمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4025

حدثنا،(1)حمنئبنإبراهيمحدثناالصقر،بنعلئحذثنا،سختويهابن

به.نافععنطرقمن348/ا-

.أالحسنأبوثناالحافظاللهأعبد:سفىبعده(1)
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الكتابفاتحةعلىالاقتصاربابالصلاةكتاب

وقال:البخارئقال.(1)بمعناهفذكرهالذراوردئ.محمدبنالعزيزعبد

.(2)الحديثهذافذكرأنس.عنثابتعنالفهعبيد

الحتابفاتحةعلىالاقتصارباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2505

علىقرئ:قالنصربنبحرحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا:قالا

بنمحمودأخبرنح!،شهابابنعنيزيد،بنيونسأخبرك:وهبابن

يقرألملمنعحلاة"لا:ر!مجالفهرسولقال:قالالضامتبنعبادةعن،الزبيع

وأخرجه،وهبابنعنحرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"القرآنبأئم

الرهرئ)4(عناحزوجهمنالبخارئ

بنمحمدالفهعبدأبوحذثنا،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-0625

إسماعيل،حذثنامسذد،حذثنا،يحيىبنمحمدبنيحىحذثنا،يعقوب

صلاةكلفى،ظ12/51:!لهريرةأبوقال:قالعطاءعن،جريجابنعن

فقال.منكمأخفيناهأخفىوما،أسمعناكملمج!الفهرسولأسمعنافما،يقرأ

وإن،خيرفهوعليهازدتإن:قال؟انالقرائمعلىأزدلمإنارأيت:رجل

به،الصقربنعلىطريقمن1/240،241الحاكموأخرجه.(2540)الشعبفىالمصنف(1)

من(1029)والترمذى.بهحمزةبنإبراهيمطريقمن(537)خزيمةوابنالصفر.بنعلى:وعده

به.الدراوردىطريق

.-م(774)البخارى(2)

.(356)موطنهنىوهبوابن،(566)الصغرىوفى،(22)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

به.يريي!طريقمن(1278)والدارمى،(6)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىوأخرجه

.(756)والبخارى،(394/35)مسلم(4)
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الكتابفاتحةعلىالاقتصاربابالصلاةكتاب

.مسدد)3(عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)كنعأجزأتإليها)1(انتهيت

أخبرنا،ببغدادالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنبوأأخبرنا-7552

عليه،قراءةالصائغمحمدبنجعفرأخبرنا،الفقيهسلمانبنأحمدبكرأبو

حدثنى:قالعكرمةعن،حنظلةحدثنا،الوارثعبدحذثنا،عفانحدثنا

بفاتحةإلافيهمايقرألمركعتينصلىلمجراللهرسولأن،عباسبناللهعبد

.(4)الكتاب

إلا،السدوسىحنظلةعنالخطاببنالملكعبدرواهوكذلك-8525

ابنالحسينأبو.أخ!برناهالكتاببفاتحةإلافيهايقرألمصلاةصلى:قالانه

حدثنا،الأدمئيحيىبنعثمانبنأحمدأخبرناببغداد،القطانالفضل

حذثنا،الرملىالعزيزعبدبنمحمدحذثنا،العوامأبىبنأحمدبنمحمد

.()فذكرهالسدوسى./حنظلةحدثنا،الخطاببنالملكعبد

م:"عليها!.ىف(1)

القراءةفىوالبخارىبه.إسماعيلعن(10323)أحمدوأخرجه.(418)الصغرىفىالمصنف(2)

السؤالوزيادة،بهجريجابنطريقمن(547)خزيمةوابن،(969)والنسائى،(8)الإمامخلف

فحسب.الصغرىفىالمصنفعندهريرةلأبى

.(772)البخارى(3)

(135)خزيمةوابن.بهعفانعن(0255)أحمدوأخرجه.(41)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(4)

النسائى.ضعفهحنظلة:1/512الذهبىوقالبه.الوارثعبدطريقمن

بنمحمدطريقمن11/424بغدادتاريخفىوالخطيب،829/2الكاملفىعدىابنأخرجه(5)

به.الرملىالعزيزعبد
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الأخريينالركعتينفىالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

ابنعن،حوشببنشهرحذثنا،حنظلةعنغيرهماورواه-2509

بوأ.أخبرناهالكتابفاتحةعلىفيهمايزدلمركعتينصفى!ي!النبئأن،عباس

بنمحمدبنإبراهيمحذثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،الماليثئسعد

حذثنا،البكراوئبحرأبوحذثنا،المثنىبنمحمدموسىابوحذثنا،عيسى

.(1)فذكرهال!دوسئ.حنظلة

.(2)الكتابفاتحةعلىالاقتصارجوازفىقولهمنعباسابنعنوروى

الأخريينالرحعتينفىالقراءةوجوبباب

حذثنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-2510

القاضى،يعقوببنيوسفحذثنا،الإسفرايينئإسحاقبنمحمدبنالحسن

عمر،بنالفهعبيدعنسعيد،بنيحيىحذثنابكر،أبىبنمحمدحذثنا

جم!النبئأن،و12/52،هريرةأبىعن،أبيهعن،سعيدأبىبنسعيدحذثنى

فقال،جم!النبىعلىفسفمجاءثم،فصفىرجلفدخلالمسجد،دخل

ثلاثذلكفعلحتىتصل".لمف!ئكفصلارجعالشلام،إوعيك:!يرالنبئ

فأرخ!هذا،غيرأحسنمابالحقبعثكوائذى:الزجلفقال،مزات

ثم،القرآنمنمعكتيشرمااقرأثم،فكئزالصلاةإلىقمتإإذا:قال.وعفميى

ثمساجدا،تطمئنحتىاسجدثم،قائماتعتدلحتىارفعثمراكغا،تطمئنحتىاركع

به.حنظلةطريقمن(2174)أحمدوأخرجه.2/829الكاملفىعدىابن(1)

.(3790)شيبةأبىابنومصنف،(2628)الرزاقعبدمصنفينظر(2)
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الأخريينالركعتينفىالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

حديثمنأخرجاه.(1)"اهلكصلاتكفىذلكافعلثمجالسا،تطمئنحتىارفع

.(2)القطانيحيى

عن،أسامةأبىعن،الحنظلئإبراهيمبنإسحاقورواه-2511

فىوقالىجميد.النبىعن،هريرةأبىعن،المقبرىسعيدعن،اللهعبيد

الحافظ،اللهعبدبنحمد.أخبرناه"وسجدةركعةكلفىكذلك"ثم:اخره

إبراهيم.بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،الخمافنصرأبوأخبرنا

(3)صبر
.فدكره

علىبنالحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2512

بنإسماعيلحدثنا،الناقدمحمدبنعمروحذثنا،يعلىأبوأخبرنا،الحافظ

فاماإكنتإذا:ل!بههريرةبوأقالى:قالىعطاءعن،جري!بناحدثنا،براهيمإ

وحدكصفيتوإذا،الحاجةوذاوالضعيفالكبيرالناسفىفإن،فخفف

أسمعناكم،جمي!اللهرسولىأسمعنافما،اقرأصلاةكلوفى،لكبدامافطولى

؟القرآنأمعلىأزدلمإنأرأيت:رجللهفقالى.(4عنكمأخفينا4)عناأخفىوما

فىمسلمرواه.(عنك)أجزأإليهاانتهيتوإن/،خيرفهوعليهازدتإن:قالى

بنيوسفطريقمن(881)مستخرجهفىنعيمابووأخرجه.(3)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

.(2395،2290)فىوتقدمبه.يعقوب

.(397/54)ومسلم،(757،793،5262)البخارى(2)

به.أسامةأبىطريقمن(397/46)ومسلم،(6667)البخارىأخرجه(3)

."أخفيناكم":سفى(4-4)

.(2506)فىوتقدمبه.يعلىأبىطريقمن(879)مستخرجهفىنحيمأبوأخرجه(5)
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الكتابفاتحةعلىالأخريينفىيقتصرقال:منبابالصلاةكتاب

وأخرجه،بالتخفيفالأمرمنأؤلهفىمادونالناقد)1(عمروعن""الصحيح

.(2)ىضمكماالبخارئ

الحتابفاتحة(ظ152/2علىالأخريينفىيقتصر:قالمنباب

أبوحذثنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-2513

بنيزيدأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمحذثنا،إملاءيعقوببنمحمدالفهعبد

بنالفهعبدعن،كثيرأبىبنيحيىعن،يزيدبنوأبانهقامأخبرنا،هارون

منالأوليينالركعتينفىيقرأكانعج!الفهرسولأن،أبيهعن،قتادةأبى

بأئمالأخريينالركعتينوفىوسورتين،الكتاببفاتحةوالعصرالظهر

الركعةفىيطيللاماالأولىالركعةفىويطؤل،الآيةويسمعنا،الكتاب

بنيزيدعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)الثانية

.(4)همامعنإسماعيلبنموسىعنالبخارئوأخرجه،هارون

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانبنمحمدبنعلئاخبرنا-2514

سعيد،بنيحىحذثنامنصور،بنمحمدبنالرحمنعبدحذثناالززاز،

ر!نهطالفهعبدبنجابرسمعت:قالالفقيريزيدحذثنى:قالمسعرحذثنا

.(396/43)مسلم(1)

.(6025)عقبوتقدم.(772)البخارى(2)

طريقمن(035)خزيمةوابن،(799)داودوأبو،(1330)والدارمى،(22627)أحمدأخرجه(3)

.(2523)فىومياتى.وحدههمامعنالدارمىوعندبه.هارونبنيزيد

.(776)البخارى،(154/551)مسلم(4)
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الأخريينفىالفاتحةبعدالسورةقراءةاستحبمنبابالصلاةكتاب

وفى،وسورةالكتاببفاتحة-الأوليينيعنىالزكعتين-فىيقرأ:يقول!

الكتاببفاتحةإلاصلاةلاأنهنتحدثوكنا:قال!.الكتاببفاتحةالأخريين

بنعلىعنهذاعلىدل!ماوروينا.(1)كاذمنأكثرما:قال!أو.ذاكفوقفما

.(2)وفروعائشةمسعودبناللهوعبدطالبأبى

الأخري!فىالفاتحةبعدالسورةقراءةاستحبمنباب

الاسفرايينىسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبوأخبرنا-2515

2/46،الذهلئ/علىبنإبراهيمحدثنا،بشربنأحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،بها

مسلبم.بنالوليدعنمنصور،عن،هشيمحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا

محمدبنالحسنأخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرظ

حدثنا،مسددحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفوأ12/53حدثنا،إسحاقابن

الصديق،أبىعن،بشرأبىالوليدعن،زاذانبنمنصورعن،بشيربنهشيم

لعصر،والظهرافىكجللهارسولقيامنحزر)3(كنا:قال!لخدرىاسعيدبىأعن

تنزيل"الم:قراءةقدرالظهرمنالأوليينالركعتينفىقيامه3فحزرنا

مهقياوحزرنا)3(،ذلكمننصفقدرالأخريينفىمهقياوحزرنا)3(،"السجدة

طريقمن1/210المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(47)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

ماجه:ابنوعند،بهمسعرطريقمن(843)ماجهوابن،(3745)شيةابىوابن.بهسعيدبنيحى

.نتحدثكنا:منبدلانقرأ.كنا

.(3739،3743،3753)شيةابىابنومصنف،(2656،2663)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

المصباحينظرالتقدير.:والحزر.الترتيبعلىوحرزنالما،فحرزنا،"نحرز:والصغرى،مفى(3)

.(رز)حالمنير
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الأخريينفىالفاتحةبعدالسورةقراءةاستحبمنبابالصلاةكتاب

الطهر،منالأخريينفىقيامهقدرعلىالعصرمنالأوليينالزكعتينفى

وفىيحى.بنيحيىحديثلفظذلك.منالنصفعلىالأخريينوفى

فىمسلمرواه.(1)بمعناهوالباقىاية.ثلاثينقدرعلىمسذد:حديث

.(2)شيبةابىابنبكروأبىيحىبنيحيىعن""الصحيح

حذثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2516

أبوحذثنا،شيبةأبىبنشيبانحذثنا،ال!ندئبنرجاءبنمحمدبنمحمد

الناجى،الضذيقأبىعن،بشرأبىالوليدعن،زاذانبنمنصورعن،عوانة

الزكعتينفىالطهرصلاةفىيقرأكان:لمج!النبىعن،الخدرممئىسعيدأبىعن

اية-عشرةخمسقدرالأخريينوفى،آيةثلاثينقدرركعةكلفىالأوليين

قدرركعةكلفىالأوليينالزكعتينفىالعصروفى-ذلكنصف:قال!أو

فىمسلمرواه.(3)كلذنصفقدرالأخريينوفى،ايةعشرةخمس

.(4)شيبةأبىبنشيبانعن""الصحيح

سعيدوأبويحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحىزكرياأبوأخبرنا-1725

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا:قالاعمروأبىابن

وأحمدمسدد.عن(293)الامامخلفالقراءةفىالخارىواخرجه.(441)الصغرىفىالمصنف(1)

وليس.بههثمطريقمن(905)خزيمةوابن،(474)والنسائى،(480)داودوأبو،(98601)

مسلم.بنالوليدبشرأبو:الخارىعند

.(156/452)مسلم(2)

(5132)والدارمى،(20181)وأحمد.بهشيبانطريقمن(0301)مستخرجهفىنعيهمأبوأخرجه(3)

به.عوانةأبىطريقمن

.(157/452)مسلم(4)
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الأخريينفىالفاتحةبعدالسورةقراءةاستحبمنبابالصلاةكتاب

ناخبرأ،لعدلاأحمدبوأناخبروأ)ح(لكماناأخبر،فعئالشاناخبرأ،نسليما

حدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفرابنبكرأبو

أخبرهنسىبنعبادةأن،الملكعبدبنسليمانمولىعبيدأبىعن،مالك

أنه(ظ53/21الصنابحئاللهعبدأبوأخبرخ!:يقولالحارثبنقيسسمعأنه

فقرأ،المغرببكرأبىوراءفصلى،!بهبكرأبىخلافةفىالمدينةقدم

المفضل،قصارمنسورؤوسورةالقرانبأمالأوليينالركعتينفىبكرأبو

تمسأنلتكادثيابىإنحتىمنهفدنوت:قالالثالثةالركعةفىقامثم

هديتناادبغدقلوبناغ!رللا!الورئنا:الآيةوهذهالقرانبأئمقرأفسمعته،ثيابه

فىسعيدأبوزاد.(8:عمرانالأائوفاب!هوأنتانكرخمةنكئامنلناوهمث

العزيزعبدبنعمرسمعلما:عيينةبنسفيانوقال:الشافعئقال:روايته

سمعتحتىهذاغيرلعلىكنتإن:قالر!جهالصديقبكرأبىعنبهذا

.(1)هبفأخذتبهذا

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-1825

المهرجاخ!،أحمدبوأوأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،فعئالشاأخبرنا،الربيع

حدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا

الأربعفىيقرأوحدهصئىإذاكانعمربناللهعبدأن،نافععن،مالك

الرزاقعبدطريقهومن،1/79ومالك.7/072،228والثافعى،(744)المعرفةفىالمصنف(1)

الأشرافتحفةفىكما-داودوأبو،258/3،5/321الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(2698)

298/5(6607).
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65/2

الأخريينوتخفيفالأوليينتطويلفىالسنلأبابالصلاةكتاب

والثلاثبالسورتينيقراأحياناوكان،وسورةالقرانبائمركعؤكلفىجميغا

المغربمنالزكعتينفىويقرأ،الفريضةصلاةفىالواحدةالزكعةفى

الشافعئيذكرولم،بكيرابنحديثلفظ.اسور؟وسورةالقرآنبائمكذلك

.المغرب

الأخريينوتخفيفالأوليينتطويلفىالسنة/باب

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-2519

اللهعبيدبنمحمدحذثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلعلىأبوأخبرنا،ببغداد

عونأبىعن،شعبةحذثنا،(2سؤاربنشبابة2)عمروأبوحذثنا،المنادىابن

لسعدقالل!جبهالخطاببنعمرأن،سمرةبنجابرعن،الفهعبيدبنمحمد

فىحتىشىءكلفىشكوك(3)دقالكوفةأهلإن:زحنهوفاصبىأبىابن

.الضلاة

بنمحمد،و12/54أخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5252

حرببنسليمانحذثنا،إسحاقبنإسماعيلحذثناالضفار،عبدالفه

أبىعن،شعبةحذثنا،لسليمانوالففظ،مرزوقبنوعمرومنهاليبنوحخاج

كلفىشكوكقد:!صلسعدعمرقال:قالسمرةبنجابرسمعت:قالعون

.79/1ومالك،207/7،228والافعى.(745)المعرفةفىالمصنف(1)

.قالا!سواربن"وشبابة:سفى(2-2)

.م:فىلي!(3)
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الأخريينوتخفيفالأوليينتطويلفىالسنةبابالصلاةكتاب

ولا،الأخريينفىوأحذف،الأوليينفىمدفأأناماأ:قال!.الصلاةحتىشىء

وفى.بكالظنذاك،صدقت:قال!!ك!ي!.اللهرسول!صلاةمنبهاقتديتماآلو

فىوقال!.الأخريينفىبهموأحذف،الأوليينفىبهممدفأ:شبابةحديث

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)إسحاقأبايابكالظنذاك:فقال!:اخره

.(2)شعبةعنآخروجهمنمسلموأخرجه،حرببنسليمان

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2521

عوانةأبوحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،اللهعبيدبنمحمدحدثنا،الصفار

بنمحمدالنضرأبوأخبرنا،لهواللفظالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

حدثنا،الدارمىسعيدبنعثمانحذثنا،بالطابرانالفقيهيوسفبنمحمد

جابرعن،عميربنالملكعبدحدثنا،عوانةأبوحدثنا،إسماعيلبنموسى

عليهمواستعمل،فعزلهعمرإلىسعداالكوفةأهلشكا:قال!سمرةابن

أبايا:فقال!إليهفأرسل،يصلىيحسنلاأنهذكرواحتىفشكواعضارا،

فإنىواللهأناأما:قال!.تصلىتحسنلاأنكيزعمونهؤلاءإن،إسحاق

العشاءصلاةأصلىعنها؟أخرمما!كقي!اللهرسول!صلاةبهمأصلىكنت

.إسحاقأبايابكالظنذاك:قال!.الأخريينفىوأحذفالأوليينفىفأركد

يدعفلم،الكوفةأهلعنهيسأل،الكوفةأهلإلىرجالاأورجلأمعهفأرسل

فجلس،عبسبنىمسجددخلحتى،معروفاويثنون،عنهسأل!إلامسجدا

به.شعبةطريقمن(1001)والنسائى،(803)داودوأبو،(0151)أحمدأخرجه(1)

.(534/591)ومسلم،(770)البخارى(2)
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2/66

الأوليالركعةتطويلفىالسنةبابالصلاةكتاب

أفا:قال،ظ21/54سعدةأبايكنىقتادةبنأسامة:له"لقالمنهمرجلفقام

يعدلولا،ةئو!لابيقسمولا،ةئر!لابيسيرلاكانسعدافإننشدتنا،إذا

عبدككانإنالفهئم:بثلاثالفهلأدعونوالفهأماسعا:قالالقضئة.فى

بالفتن.وعزضه،فقرهوأطل،عمرهفأطل،وسمعةرياءقامكاذبا،هذا

قالسعد.دعوةأصابتنىمفتونكبيرشيخ:يقوليسألإذبعدوكان

وإنهالكبر،منعينيهعلىحاجباهسقطقدبعدرأيتهفأنا:عبدالملك

عن""الصحيحفىالبخارئرواهيغمزهن)1(.الطرقفىللجوارىليتعزض

.(2)إسماعيلبنموسى

الأولىالرحعةلطويلفىالشنةباب

بنإسحاقبنأحمدبكبرأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدأخبرنا-2522

حذثنا،دكينبنالفضلنعيمأبوأخبرنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،أتوب

أبيهعن،قتادةأبىبنالفهعبدعن،كثيبرأبى/بنيحيىعن،الذستوائئهشام

فىيطيل،الطهرصلاةمنالأوليينالزكعتينفىيقرألمجرالفهرسولكان:قال

فىالبخارئرواهالضبح)3(.صلاةفىذلكويفعل،الثانيةفىويقصخر،الأولى

من(308)والطرانى،(693)يعلىوأبو،(0621)والبزار،مختصزا(758)البخارىأخرجه(1)

به.عوانةأبىطريق

.(575)البخارى(2)

خزيمةوابن،(982)ماجهبنوا،(975)والشانى،(798)داودبووأ،(05222)أحمدأخرجه(3)

به.هئامطريقمن(1857)حبانوابن،(1588)
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الأولىالركعةتطويلفىالسنةبابالصلاةكتاب

.(1)نعيمأبىعن""الصحيح

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-2523

حدثنا،هفامحدثنا،رجاء(2)نباحدثنا،علىبنهشامحدثنا،الصفارعبيد

يقرأكانعجيمالنبئأن،أبيهعن،قتادةأبىبنالفهعبدعن،كثيرأبىبنيحيى

الركعتينوفى،وسورتينالكتاببأمالأوليينالركعتينفىوالعصرالظهرفى

الركعةفىيطيلوكان،الايةأحيانايسمعناوكان،الكتاببأمالأخريين

51رو.(3)الصبحفىوهكذا،العصرفىوهكذا،الثانيةفىيطيلولا،الأولى

وأخرجه،يحيىبنهمامعنإسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارى

.(4)همامعنآخروجهمنمسلم

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4252

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،علىبنالحسنحدثنا،اوددبوأ،و21/55

نأبذلكيريدأنهفظننا:قالأبيهعن،قتادةأبىبناللهعبدعن،يحيىعن

.()الأولىالركعةالناسيدرك

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2525

حدثنا،عفانحدثنا:قالازهيربنوأحمدشاكر،بنمحمدابنيعنىجعفر

.(977)لبخارىا(1)

."ابو":سفى(2)

.(2513)فىتقدم(3)

.(154/551)ومسلم،(776)البخارى(4)

.(6752)الرزاقوعبد،(008)داودابو(5)
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الأولىالركعةتطويلفىالسنةبابالصلاةكتاب

نأ،أوفىأبىبنالفهعبدعن،رجلعن،جحادةبنمحمدحذثنا،هفام

.(1)مدقوقعيسمعلاحتىالطهرمنالأولىالزكعةفىيقومكانجم!النبئ

الحضرمئ.طرفةهوالزجلهذا:يقال

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-2526

الحفاخ!،حذثنا:قالاالمثئعراك!الهيثمبنوأحمدالأسفاطئعئاسحذثنا

مى،الحضرطرفةعن،جحادةبنمحمدحذثنا،الحميسئإسحاقأبوحذثنا

تزولحينالطهربنايصفىعج!النبئكان:قالأوفىأبىبنالفهعبدعن

الأولىالزكعةيطيلوكان،لأنضجتهالزمضاءفىجنباجعلتولو،الشمس

الركعةويجعل،القومنعالخفقيسمعدامماقائمايقرأيزالفلا،الظهرمن

الثالثة،منأقصروالزابعة،الثانيةمنأقصروالثالثة،الأولىمنأقصرالثانية

يطيلوكان،ثلاثةأوفرسخينال!ائريسيرماقدرالعصربنايصلىوكان

منأقصروالثالثة،الأولىمنأقصروالثانيةالعصر،منالأولىالزكعة

القائل:يقولحينالمغرببنايصفىوكان،الثالثةمنأقصروالزابعة،الثانية

منالأولىالزكعةيطيلوكان،تغربلم:يقولوقائل،الشمسغربت

يؤخروكان،الثانيةمنأقصروالثالثة،الأولىمنأقصروالثانية،المغرب

.(2)ائيشالاخرةالعشاء

به.عفانطريقمن(802)داودوأبو،(19146)أحمدأخرجه(1)

نجحوه.طرفةطريقمن(448)العللفىحاتمأبىوابنبه.الحمانىطريقمن(3376)البزارأخرجه(2)

.بعمدةلي!والحمانىمناكير،صاحبخازمإسحاقوأبر،يعرفلاطرفة:516/1الذهبىوقال
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...الأوليينالركعتينبينيسوىقال:منبابالصلاةكتاب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2527

مسلم،بنالوليدحدثنا،رشيدبنداودحدثنا،سهلبنأحمدحدثنا،يعقوب

سعيدأبىعن،قزعةعن،قيسبنعطئةعنالعزيز،عبدبنسعيدعن

فيذهب!يرللهالرسولتقاملظهراةصلانتكالقد:قالهن!!لالخدرى،ظ21/55

فىجمصاللهورسوليأح!ثم،يتوضأثمحاجتهفيقضى،البقيعإلىالذاهب

.رشيد)2(بنداودعن""الصحيحفىمسلمرواهيطؤلها)1(.مماالأولىالركعة

الاوليينالركعتينبينيسوىقال:منباب

الأخريينبينثمأحدا،ينتظزلمإذا

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-2528

حدثنا،هشيمحذثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

سعيدأبىعن،الصديقأبىعن،مسلمبنالوليدعن،زاذانبنمنصور

الأوليينالركعتينفىالظهرفىلمج!اللهرسولقيامنحزركنا:قالالخدرى

علىالأخريينوفى،"السجدةتنزيل"الم:قراءةقدر،ايةثلاثينقراءةقدر

قدرعلىالعصرمنالأوليينالزكعتينفىقيامهوحزرنا،ذلكمننصف

51رو.(3)كلذمنالنصفعلىالعصرمنوالأخريين،الظهرمنالأخريين

به.مسلمبنالوليدطريقمن(972)النسائىأخرجه(1)

.(454/161)مسلم(2)

فىتخريجهوتقدمبه.يعقوببنيوسفطريقمن(1002)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(3)

(2515).
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2/76

وغيرهللركوعالتكبيربابالصلاةكتاب

فىفقال،منصورعنعوانةأبوورواه.اهشيمعنيحيىبنيحيىعنمسلم

"الصحيح"فىمسلماخرجهوقد.(2)ةياثلاثينقدرركعةكلفى:الحديث

.(3)ذكرهمضىماعلى

وغيرهللرحوعالتحبر/باب

العباسأبوحذثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2529

مالكأخبرنا،الشافعئاخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنمحمدحذثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحذثنا،الإمامنصر

كقمافيكئر،بهميصفىكانهريرةأباأن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن

جمي!.الفهبرسولصلاةلأشبهكمإنىوالفه:قالانصرففإذا،ورفعخفض

"الصحيح"فىالبخارئرواه(و021/56(4)انصرففلفا:يحيىحديثوفى

.(يحى)بنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن

حدثناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-2530

الواحد،عبدبنعبيدحذثنا،مكرمبنمحمدبنعلىبنعبدالضمد

.(156/452))1(مسلم

.(2516)فىنقدم(2)

.(2516)عقبوتقدم.(452/157)مسلم(3)

،(7220)أحمدطريقهومن،76/1ومالك.ا1/10والافعى.(753)المعرفةفىالمصنف(4)

.(1541)والنسائى

.(392/27)ومسلم،(785)البخارى(5)
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وغيرهللركوعالتكبيربابالصلاةكتاب

شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنابكير،بنالفهعبدبنيحيىحذثنا

يقول!:هريرةأباسمعأنه،الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوأخبرك!:قال!

ثم،يركعحينيكئرثم،يقومحينيكبرالصلاةلىإقاماإذ!صاللهرسول!كان

وهويقولثم،الركعةمنصلبهيرفعحين."حمدهلمنالله:"سمعيقول

يرفعحينيكئرثمساجدا،يهوىحينيكئرثمالحمد".ولك:"ربنماقائم

منيقومحينويكبريقضيها،حتىكفهاالصخلاةفىذلكيفعلثم،رأسه

بكير،بنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)الجلوسبعداثنتين

.(2)الليثعنالمثنىبنحجينعنرافعبنمحمدعنمسلمورواه

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2531

،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

حدثنا:قالابكربووأزكريابوأوأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا

بنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال!نصربنبحرحدثنا،العباسأبو

أبىبنعلىبنحسينبنعلىعن،شهابابنعنيزيد،بنويونسأنس

تزذفلم:قال!.ورفعخفضكلمايكئرجميمالفهرسولكان:قال!ر!نئطالب

اللفظةوهذهحسن.مرسلوهو.(3)لجوعزاللهلقىحتىصلاتهتلك

به.ليثطريقمن(1149)والنسالى،(9851)أحمدواخرجه.(362)الصغرىفىالمصنف(1)

مختصرا.الترمذىوعند،بهشهابابنطريقمن(578)خزيمةوابن،(254)والترمذى

.(392/29)ومسلم،(789)الخارى(2)

وعنه،76/1ومالك،(387)وهبوابن،1/110والشافعى.(754)المعرفةفىالمصنف(3)

.(2497)الرزاقعبد
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وغيرهللركوعالتكبيربابالصلاةكتاب

بنبكرأبىعنشهابابنعنالموصولالحديثفىرويتقدالأخيرة

زم!به.:هريرةأبىعن،سلمةوأبىالرحمنعبد

بنأحمدمحمدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبو2352-أخبرنا

أبوحذثنا،عيسىبنمحمدبنعلئحذثناالمزخ!،الفهعبد،ظ56/21

ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(شعيمباخبرنا،اليمان

عن،وبقئةأبىحذثنا،عثمانبنعمروحذثناداود،أبوحذثنا،داسة

أباأن،سلمةوأبوالرحمنعبدبنبكرأبوأخبرض!:قالالرهرئعن،شعيب

ثم،يقومحينفيكبروغيرها،المكتوبةمنصلاةكلفىيكئركانهريرة

ولكربنا:يقولثم.حمدهلمنالفهسمع:يقولثم،يركعحينيكئر

يكئرثم،ساجدايهوىحين.أكبرالفه:يقولثميسجد،أنقبل.الحمد

يكترثم،رأسهيرفعحينيكترثميسجد،حينيكترثم،رأسهيرفعحين

منيفرغحتىركعةكلفىذلكفيفعل،اثنتينفىالجلوسمنيقومحين

بصلاةشبهالأقربكمإنىبيدهنفسىوالذى:ينصرفحينيقولثم،الضلاة

.الدنيا)1(فارقحتىلصلاتههذهكانتإن،!عالفهرسول

والربيدى)2(مالكيحملهالأخيرالكلامهذا:الفهرحمهداودأبوقال

معمرعنالأعلىعبدووافق،حسينبنعلىعنالزهرئعنوغيرهما

الرهرى)3(.عنحمنئأبىبنشعيب

.(836)داودوأبو،(755)المعرفةفىالمصنف(1)

.26/486الكمالتهذيبوينظر"الزبيرى".:مفى(2)

.(836)عقبداودأبو(3)

-.47-



وغيرهللركوعالتكبيربابالصلاةكتاب

عناليمانأبىعنشعيبحديثالبخارىأخرجقد:اللهرحمهالشيخقمال

(1)!ء

الأعلى:عبدحديثوأما

محمدبنالحسنأخبرنا*،المقرئالحسنابنبكرأبوفأخبرنا-2533

حدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقابن

بنبكروأبىسلمةأبىعنالزهرى،عنمعمر،عن،الأعلىعبد

68/2رأسهرفعفلما،كبرركعفلما/،هريرةأبىخلفصلياأنهما،الرحمنعبد

وكبر،رفعثموكبر،سجدثمالحمد.ولكربناحمدهلمناللهسمع:قال

!لمجراللهرسولصلاةهذهزالتما:قالثم،الركعتينمنقامحينكبرثم

.الدنيا)2(فارفحتى

أبىابنأحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2534

بنإسحافحدثنا،المسيببنمحمدحدثنا،الدارمئ،و157/2الحسين

بنعمرانعن،مطرفعن،لعلاءابىأعن،لجريرىاعن،لاخاثناحد،شاهين

صلاةلرجلااهذكرناذ:عمرانفقال،لبصرةباد!بهعلىمعصلى:قالحصين

رواه.(3)عضووكلمارفعكلمايكبركاننهأكرفذ.م!مجللهارسولبنايصليهاكان

.(4)شاهينبنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارى

.(308)رىلبخاا(1)

به.الأعلىعبدطريقمن(1551)والنسائى،(ما283)والدارمى،(7658)أحمدأخرجه(2)

به.شاهينبنإسحاقعن(3533)البزاراخرجه(3)

.(784)البخارى(4)
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الفهعبيدالقاسموأبوبنيسابورالحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-2535

الفقيه،سلمانبنأحمدحذثناقالا:ببغدادالفقيهالفامئعلىبنعمرابن

حذثنا،هفامحذثناقالا:سلمةوابوعفانحذثنا،الطيالسئجعفرحذثنا

الظهرصلاةفىفكئر،بمكةأحمقشيخخلفصفيت:قالمحرمةعن،ةقتافى

شيخخلفصقيتإنى:فقلتعباسابنفأتيت،تكبيرةوعشرينثنتين

تلك!فكأثكلتك:قال.تكبيرةوعشرينثنتينالظهرصلاةفىفكئر،أحمق

.(2)سلمةأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواهلمجيد)1(.القاسمأبىصلاة

بالكوفة،الحسينىمحمدبنجعفربنزيدالقاسمابوأخبرنا-2536

أبىبنالحسينبنمحمدحذثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبواخبرنا

:قالالأصئمالرحمنعبدعن،عوانةأبوحذثنامسدد،حذثنا،(3)الحنين

سجد،وإذا،ركعإذايكئر:فقالالضلاةفىالتكبيرعنمالكبنأنسسألت

لهفقالالزكعتين.فىقاموإذاسجد،وإذاال!جود،منرأسهرفعوإذا

لهفقال.!ضروعمربكروأبىلمجيوالنبىعن:فقالهذا؟تحفظعفن:خطيم

وقيل:،المعجمةبالخاءالضوابهوهذا.(4)وعثمان:قال؟وعثمان:خطيم

بالحاء.حطيئم

به.عفانعن(2656)أحمدأخرجه(1)

.(788)البخارى(2)

.،إالحسين:م،سفى(3)

به.عوانةأبىطريقمن(1781)والنسائى،(13636)أحمدأخرجه(4)
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الفضلوأبوالبصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرنا-2537

،الوهابعبدبنمحمدحدثنا:قالاقوهيار،ظ57/21بنمحمدبنالعباس

هاشمأبىبنزيدالقاسمأبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا

حذثنا،الحسينبنمحمدحذثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا،العلوى

أنساسمعت:قالالأصئمالرحمنعبدعن،سفيانعن،دكينبنالفضل

إذاالتكبيريتفونئ!روعثمانوعمربكروأبولمجي!اللهرسولكان:يقول

وضعوا)1(.وإذا،رفعوا

مما:أولىقبلهوماوهذا

أخبرنا،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرنا-5382

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(شعبةحذثنا،مرزوقيبنعمروحذثنا،مسلمأبو

يحيىحدثنا،سليمانبنمحمدحذثنا،الكعبئمحمدأبوأخبرنا،الحافظ

الرحمنعبدبنالفهعبدعن،عمرانبنالحسنعن،شعبةحدثنا،حمادابن

حديثوفىالتكبير.يتملاكانلمج!اللهرسولأن،أبيهعن،أبزىابن

وكانع!يمالنبىمعصلىأنه،أبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدابنعن:عمبرو

ليبئن)3(مزةتركيكونوقد،يسمعولمكبريكونفقدالتكبير)2(.يتملا

أعلم.والله،الجواز

به.دكينبنالفضلعن(13765)أحمدأخرجه(1)

عن(15369)وأحمد.بهمرزوقبنعمروطريقمن1/220المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.(3918)فىوسيأتىبه.حمادبنيحى

."لبيان":سفى(3)
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منهالرأشرفعوعندالرحوععنداليدينرفعباب

محمدوأبوقراءةالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2539

بنمحمد/العباسأبوحذثناقالا:إملاءالأصبهاخ!يوسفبنالفهعبد

)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا

سالمعن،الزهرئعن،مالكعن،الفهعبدحذثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

افتتحإذاكانعيمالفهرسولأن،!بهطعمربنالفهعبدعن،الفهعبدابن

كذلك،رفعهماالركوعمنرأسهرفعوإذا،منكبيهحذويديهرفعالضلاة

فىذلكيفعللاوكانالحمد".ولكربنا(و21/58،حمدهلمنالله"سمع:وقال

بناللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.القعنبىحديثلفظال!جود)1(.

القعنبى)2(.مسلمة

.للركوعكبروإذا:فيهوزادمالكعنوهببنالفهعبدورواه-5254

حذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنما

.(3)فذكرهأنس.بنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحر

.(4)مالكعنوجماعةمخلدبنوخالدمهدىبنالرحمنعبدرواهوكذلك

،(4674)أحمدطريقهومن،1/75ومالك.7/020والافعى.(758)المعرفةفىالمصنف(1)

.(877)والنساثى،(33)اليدينرفعفىوالبخارى

.(735)البخارى(2)

.223/1المحانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،(384)وهبابن(3)

به.مخلدبنخالدعن(1347)والدارمىبه.الرحمنعبدعن(5279)أحمداخرجه(4)
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منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرناه-1254

بنسعدانحدثنا:قالاالرزازعمروبنمحمدجعفروأبوالصفارمحمدابن

أبيهعن،سالمعن،الزهرىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،المخرمىنصر

وإذا،منكبيهيحاذىحتىيديهرفعالصلاةافتتحإذا!اللهرسولرأيت:قال

51رو.(1)السجدتينبينيرفعولا،الركوعمنيرفعماوبعد،يركعأنأراد

.(2)عيينةابنعنوجماعةيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

(3)حليمبنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2542

أبووأخبرنا)ح(اللهعبدأخبرنا،عبدانحدثنا،الموخهأبوحدثنا،المروزى

إبراهيمأخبرنا،لهواللفظبمروحمدانبنمحمدبنبكرأخبرنا،اللهعبد

بنيونسأخبرنا،الفهعبدحدثناالبناخ!،إبراهيمبنعلئحدثنا،هلالابن

:قالعمرابنعن،اللهعبدبنسالمأخبرخ!:قالالزهرىعن،الأيلئيزيد

ثم،منكبيهحذوتكوناحتىيديهرفعالصلاةفىقامإذا!اللهرسولرأيت

رأسهيرفعحينذلكويفعل،للركوعيكبرحينذلكيفعلوكان:قاليكبر.

.(4)!وجـهافى!لكيفعلولا5((حمدهلمنالله:"سمعويقول،الركوعمن

ماجهوابن،(4201)والنسائى،(552)والترمذى-(172)داودابووعنه-(0454)أحمدأخرجه(1)

.السجودذكرالنسائىعندوليسبه.سفيانطريقمن(583)خزيمةوابن،(858)

.(390/21)مسلم(2)

."حكيم":سفى(3)

التالى.الحديثينظر(4)
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والتطؤعالخمسالضلواتفىكذلكيديهيرفعالمباركابنوكان:قال!

.والجنائز)1(والعيدين

بنبكرأخبرنا،اخرموضعفىالفهعبدأبوبهوأخبرنا،ظ58/21-2543

الحسنبنعلئحذثنا،هلال!بنإبراهيمحذثنا،الضيرفئحمدانبنمحمد

ابنفعليذكرولم،بنحوهفذكره.يونسعن،المباركابنحذثنا،شقيقابن

الفه،عبدعنمقاتلبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)المبارك

.الفه)3(عبدعنسليمانبنسلمةعنقهزاذابنعنمسلمورواه

محمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا/-2544

بنالحكماليمانأبوحذثنا،مهدىبنأحمدحذثناالضفار،الفهعبدابن

بنمحمدعن،حمرأبىدينار)4(بنشعيببشرأبوأخبرخ!:قال!نافع

عن،الفهعبدبنسالمأخبرخ!،الرهرئشهاببنالفهعبيدبنمسلم

افتتحإذاغ!ي!الفهرسول!رأيت:قال!!االخطاببنعمربنالفهعبد

كئرإذاثم،منكبيهحذويجعلهماحتىيكئر،حينيديهرفعللضلاةالتكبير

ذلك،مثلفعل.((حمدهلمنالله)سمع:قالإذاثم،ذلكمثلفعلللزكوع

.المباركابنعن(87)اليدينرفعفىالبخارىذكره(1)

به.المباركابنطريقمن(876)والنسائى،(176)اليدينرفعفىالبخارىأخرجه(2)

.(039/23)مسلمو،(736)البخارى(3)

فىكما،الصرابعلىوالمثبت.شعيبوالدديناركنيةحمزةفأبوخطأ،"عن":م،سفىبعده(4)

.516/12الكمالتهذيبوينظر،الخريجمصدر
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فىالبخارىرواه.(1)دجسيحينذلكيفعلولاالحمد".ولك"ربخما:وظل

.(2)اليمانأبىعن""الصحيح

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2545

بكير،بنيحيىحذثنا:قالاملحانوابنشريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

عمرابنعن،الفهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،عقيلعن،القيثحذثنا

ثم،منكبيهحذوتكوناحتىيديهرفعللصلاةقامإذاكيه!القهرسولكان:قال

ذلك،مثلفعلالركوعمنرفعوإذا،ذلكمثلفعليركعأنأرادفهذا،يكبر

ابنعن""الصحيحفىمسلمرواهالسجود)3(.منرأسهيرفعحينيفعلهولا

.(4)الليثعنحجينعنرافع

سختويه،بنمحمدبنعلئحذثنى،الحافظاللهعبدبوأوأخبرنا-6452

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا

فىمسلمرواه.()بمثلهفذكره(و59/21.شهابابنحدثنى،جريجابن

.(6)رافعبنمحمدعن"الصحيح"

به.اليمانأبىعن(86)اليدينرفعفىالخارىأخرجه(1)

.(738)الخارى(2)

من(138)اليدينرفعفىوالجارى.بهملحانابنطريقمن(858)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(3)

.السجودذكرفيهولي!،بهالليثطريق

.(390/23)مسلم(4)

.(2518)الرزاقوعبد،(456)خزيمةابن(5)

.(390/22)مسلم(6)
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أخبرنا،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،الأديبعمروبواأخبرنا-7452

الجهضمئ،علىبننصرحذثناال!مناخ!،محمدبنالفهعبدالحسينأبو

ابنعن،نافععن،الفهعبيدأخبرنا،الأعلىعبدبنالأعلىعبدأخبرخ!

رأسهيرفعماوبعد،ركعوإذا،يديهرفعالمخلاةفىدخلإذاكاناله،!ر

رواه.(1)!النبىلىإذلكورفع،يديهرفعالزكعتينمنقاموإذا،الزكوعمن

.(2)الأعلىعبدعنعئاشعن""الصحيحفىالبخارئ

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2548

بنحفادحذثنا،عفانحذثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوب

إذاكانلمججاللهرسولأن،!اعمرابنعن،فعناحذثنا،ئوبأحذثنا،سلمة

منرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،منكبيهحذويديهرفعالقحلاةفىفىخل

وأيوبعقبةبنموسىعن،طهمانبنإبراهيمرواهوكذلك.(3)الركوع

.(4)كلذبجميعالبخارئواستشهد،مسندانافععن،ال!ختياخ!

أحمدأخبرنا،(العلوئ)الحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرناه-2549

عمرحذثنا/،السلمئيوسفبنأحمدحذثنا،الحافظالحسنبنمحمدابن

علىبننصرعن(741)داودوأبو.بهالإصماعلىطريقمن(368)الصغرىفىالمصنفأخرجه(1)

الحسينأبو:المصنفعندولي!به.الأعلىعبدطريقمن(031)اليدينرفعفىوالبخارى.به

السمنانى.

.(739)البخارى(2)

به.حمادطريقمن(061)اليدينرفعفىوالبخارى.بهعفانعن(5762)أحمدأخرجه(3)

.(739)عقبالبخارى(4)

.!!الطوسى:سفى(5)
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عن،طهمانبنإبراهيمحذثنا،العباسأبوالسلمئرزينبناللهعبدابن

يرفعكانأنه،عمرابنعن،نافععن،عقبةبنوموسىتميمةأبىبنأيوب

حذوركوعهمنقائمااستوىوإذا،ركعوإذا،الضلاةيفتتححينيديه

.(1)كلذيفعللمجماللهرسول!كان:ويقول!،منكبيه

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-2550

بنمحمدبنوأحمدالذينورىوهببناللهعبدحدثنى،الإسماعيلئ

،ظ21/59:ينورىلداوقال!-شاهينبنإسحاقبشربوأثناحد:قالالكريماعبد

،الحذاءخالدعن،اللهعبدبنخالدحدثنا-الواسطئعمرانأبىبنإسحاق

وإذا2،يديهورفعكبرصلىإذاالحويرثبنمالكرأيت:قال!قلابةأبىعن

نأوحذثنا،يديهرفعالزكوعمنرأسهرفعوإذا،(2يديهرفعيركعأنأراد

إسحافعن""الصحمحفىالبخارىرواه.(3)اذكهيصلىكانكيماللهرسول!

.(4)اللهعبدبنخالدعنيحىبنيحيىعنمسلمورواه،شاهينابن

ابنالحسينوأبوبرهانبنعمربنالحسيناللهعبدأبوأخبرنا-2551

ببغدادالسئكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدوأبوالقطانالفضل

حدثنا،عرفةبنالحسنحذثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا:قالوا

.(764)المعرفةفىالمصنف(1)

يس.:فىلي!(2-2)

.(2348)فىوتقدمبه.عمرانأبىبنإسحاقعن(585)خزيمةابنأخرجه(3)

.(391/24)ومسلم،(737)البخارى(4)
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:قالعروبةأبىبنسعيدعنالبصرئ،الهجيمىالحارثبنخالد

:قالالهالحويرثبنمالكعن،عاصمبننصرعن،قتادةأخبرنا

منرأسهرفعوإذا،ركعإذاصلاتهفىيديهيرفعجمي!الفهرسولرأيت

أخبرخ!،الحافظالفهعبدأبو.وأخبرنماأذنيهفروعبهمايحاذىحتى،الزكوع

حذثنا،المثنىبنمحمدحذثنامحمد،بناللهعبدحذثنا،الفقيهالوليدأبو

اليدينرفعوزاد،ومعناهبإسنادهفذكره.قتادةعن،سعيدعن،عدىأبىابن

شعبةورواه.(2)المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلماخرجه0(1)رئكإذا

عنوغيرهمالذستوائئوهشائميحىبنوهفامعوانةوابوالحخاجابن

.(3)"داتق

محمدجعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2552

حذثنا،عفانحذثناشاكر،بنمحمدبنجعفرحذثناالرزاز،عمروابن

وائلبنعلقمةعن،وائلبنالجئارعبدعن،جحادةبنمحمدحدثنا،همام

دخلحينجمي!النبئرأىأنه،حجربنوائلأبيهعنحدثاهأنهمالهمومولى

رفعيعنى،أذنيهحيالهماموصف(و21/60:عثمانأبوقالكئر-الصلاةفى

نأأرادفلفا،اليسرىيدهعلىاليمنىيدهوضحثم،بثوبهالتحفثم-اليدين

."حمدهلمنالفه"سمع:!الفلفا،فكبرورفعهماالثوبمنيديهأخرجيركع

.(2340)فىوتقدمبه.الصفارطريقمن128/9النبلاءأعلامصيرفىالذهبىأخرجه(1)

.(26/391)مسلم(2)

،(547)داودوابو،(52)اليدينرفعفىوالخارى،(2861)مىوالدار،(53102)أحمدأخرجه(3)

(53702)وأحمد.بهعوانةأبىطريقمن(139/25)ومسلم.بهشعبةطريقمن(879)والنسائى

به.ثامطريقمن(859)ماجهوابنبه.همامطريقمن
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منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

زهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)كفيهبينسجدسجدفلما،يديهرفع

.(2)عفانعنحربابن

2/72بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا/-2553

لواحداعبدحذثنا،مسذدحذثنا،الضبئ(3)رمعبنعثمانحدثنا،لصفاراعبيد

مىالحضرحجربنوائلعن،أبيهعن،كليببنعاصمحدثنا،زيادابنيعيى

وكئر،،القبلةفاستقبل؟يصلىكيفلأنظرن:فقلتعفيهيهالنبئأتيت:قال

رفعيركعأنأرادفلما،بيمينهشمالهأخذثم،منكبيهحذوكانتاحتىيديهورفع

نأأرادفلفا،ركبتيهعلىيديهوضعركعفلما،منكبيهحذوكانتاحتىيديه

ذلكوجههمنيديهوضعسجدفلفا،منكبيهحذوكانتاحتىيديهرفعيرفع

فخذهعلىاليسرىيدهووضع،اليسرىرجلهافترشجلسفلما،الموضع

وحلقثنتينوعقد،اليمنىفخذهعلىاليمنىمرفقهحدووضع،اليسرى

الحخاج)6(بنوشعبة()الثورىسفيانورواه.(4)بالسبابةوأشارواحدة

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(2356)فىتقدم

.(54/401)مسلم

.أعمرو!:سفى

.(2731)فىوسيأتىبه.الواحدعبدطريقمن(01885)أحمدأخرجه

نىوسيأتى.بهالثورىطريقمن(691)خزيمةوابن،(5811)والنساثى،(18858)احمدأخرجه

(2732).

(697،698)خزيمةوابن،مختصزا(54)اليدينرفعنىوالبخارى،(18855)أحمداخرجه

.(2339)عقبوتقدمبه.شعبةطريقمن
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منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

وابن(4)قدامةبنوزائدة(3)الأحوصوأبو(2)جامعبنوغيلان(1)عوانةوأبو

ووافق.أذنيهحذاء:قالبعضهمأنإلا،كليببنعاصمعنوجماعةعيينة

المنكبين.فىزيادبنالواحدعبدعيينةابن

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2554

أبوحذثنا،ببغدادالبصرئالقرازسنانبنمحمدالحسنأبوحذثنا،يعقوب

:قالعطاءبنعمروبنمحمدحذثنى:قالجعفربنالحميدعبدعن،عاصم

فيهم،!،ظ2/60أالنبىأصحابمنعشرةفىالساعدئحميدأباسمعت

بصلاةأعلمكمأنا:ال!اعدئحميدأبوفقال،ربعئبنالحارثقتادةأبو

:قال.صحبةلهأقدمناولاتبغالهاكثرناكنتما!؟لم:قالوا!ير.الفهرسول

الضلاةلىإقامإذاجميدالفهرسولكان:فقال:قالعلينا.فاعرض:قالوا.بلى

موضعهفىمنهعضوكليقزحتىيكبرثم،منكبيهبهمايحاذىحتىيديهرفع

يركعثم،منكبيهبهمايحاذىحتىيديهويرفعيكئرثميقرأ،ثممعتدلا،

يرفعثم،(6)يمنعولارأسهينصبولايعتدلثم،ركبتيهعلىراحتيهويضع

!هبهما!ىا!ىحتىرربح!ريثم.((حمدهلمنالفه:إسمعفيقولرأسه

(3

(4

.(2339)عقبتقدم

به.غيلانطريقمن(88)37/22الطبرانىأخرجه

،(80)22/34والطبرانى،196/1،223.230،259المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه

به.الأحوصأبىطريقمن1/295والدارقطنى

.(2826)فىوسيأتى.(2354،2358)فىتقدم

.(2338)فىتقدم

.4/131،5/61الهاية.ظهرهمنأعلىيكونخىيرفعهلا:يقتولا،يرفعهلا:رأصهينصبلا

الآتى.الحديثفىصيأتىماوينظر
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منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرمعبابالصلاةكتاب

يهوىثمأكبر!."الله:يقولثممعتدلا،موضعهإلىمنهعظمكليعودحتى

،اليسرىرجلهفيثنىرأسهيرفعثم،جنبيهعنيديهفيجافى،الأرضإلى

الله:دافيقوليرفعثميعود،ثمسجد،إذارجليهأصاجويفتحعليهافيقعد

موضعهعظمكليقرأويرجعحتىمعتدلاعليهافيقعدبرجلهيثنىثمأكبر".

الزكعتينمنقامإذاثم،ذلكمثلالأخرىالزكعةفىيصنعثممعتدلا،

،الضلاةافتتاحعندكئرأوفعلكمامنكبيهبهمايحاذىحتىيديهورفع،كبر

فيهاالتىالسجدةفىكانإذاحتى،صلاتهبقيةفىذلكمثليصنعثم

جميعا:فقالواالأيسر.شقهعلىمتوركاوقعد،اليسرىرجلهأخرالتسليم

بشير)2(بنهشيمرواهوبمعناه/.(1)ميكالفهرسوليصلىكانهكذا،صدق

الحميدعبدعنوغيرهمالمسمعئ)4(الصباحبنالملكوعبد(3)أسامةوأبو

جعفر.ابن

وأصحابه:حميدأبىعنآخروجهمنوروى

بوأأخبرنا،فظلحااأحمدبوأأخبرنا،فظالحاحازمأبوأخبرناه-5552

ومحفدسعيدبناللهعبيدحذثنا،الثقفئإسحاق،و21/61بنمحمدالعباس

حذثتى،فليخحدثناعمرو،بنالملكعبدعامرأبوحذثنا:قالارافعابن

بنوسهلأسيدوأبوحميدوأبومسلمةبنمحمداجتمع:قالسهلبنعباس

.(2336)فىتقدم(1)

به.هثمطريقمن(0371)البزارأخرجه(2)

.(2759،2856)فىسيأتى(3)

به.الملكعبدطريقمن(677)خزيمةابنأخرجه(4)
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منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعبابالصلاةكقاب

بصلاةأعلمكمأنا:حميدأبوفقال،جم!الف!رسولصلاةفذكرواسعد،

فيحينوردر4رهـحثم،وردر4ورهـح!كسبز!امه!مجال!رسولإن،جم!الف!رسول

يديهووتر)1(،عليهماقابضكائهركبتيهعلىيديهوضعثم،ركعثم،للزكوع

قائمافاستوىيديهرفعثم،يقنعهولم(2)رأسهيمسثولم،جنبيهعنفنخاهما

عنيديهونخى،وأنفهجبهتهوأمكنسجدثم،موضشهعظمكلأخذحتى

،اليسرىرجلهفافترشجلسثم،فرغحتىمنكبيهحذوكفيهووضع،جنبيه

ويده،اليسرىركبتهعلىاليسرىيدهووضع،قبلتهعلىاليمنىبصدروأقبل

.(3)بإصبعهوأشار،اليمنىركبتهعلىاليمنى

بنمحمدالل!عبدأبوحذثنا،الحافظالف!عبدأبوأخبرنا-2556

بنمحمدإسماعيلأبوقال:قالكتابهأصلمنإملاءالزاهدالصفارالل!عبد

يديهفرفع،الفضلبنمحمدالنعمانأبىخلفصليت:السلمئإسماعيل

عنفسألته،الركوعمنرأسهرفعوحين،ركعوحين،الضلاةافتتححين

وحين،الصلاةافتتححينيديهفرفعزيدبنحفادخلفصفيت:فقال،ذلك

خلفصفيت:فقالذلكعنفسألته،الزكوعمنرأسهرفعوحين،ركع

.2/305المعبودعون.القوسعلىالوترجعلوهوالتوتير،منعوجهـماأى:يديهوتر(1)

إذايصبوالشىءإلىصبامن،الأرضإلىيميلهولاكثيرايخفضهيكنلمأنه:أى:رأسهيصثلم(2)

دين.إلىدين!نخرجإذا،صبا:منمهموزهو:وقيلللتكثير.شدد،تصبيةراسهوصى،مال

.3/3،01النهايةينظريصث.لا:ويروى.يصوبلا:الصواب:الأزهرىوتال

رفعفىوالبخارىبه.رافعبنمحمدعن(689)خزيمةابنوأخرجه.(021)مسندهفىالسراج(3)

الملكعبدطريقمن(1871)حبانوابن،(863)ماجهوابن،(260)والترمذى،(23)اليدين

.(2586،2734،2787،2813)فىوشأتى.بهعمروابن

-484-



الصلاةكتاب
منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعباب

رأسهرفعوإذا،ركعوإذا،الصلاةافتتحإذايديهيرفعفكانالسختياك!أيوب

افتتحإذايديهيرفعرباحأبىبنعطاءرأيتفقال!:فسألته،الركوعمن

خلفصفيت:فقال!فسألته،الركوعمنرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،الصلاة

ركع،وإذا،الضلاةافتتحإذايديهيرفعفكان،الزبيربناللهعبد(ظ21/61

أبىخلفصليت:الزبيربناللهعبدفقال!فسألته،الركوعمنرأسهرفعوإذا

رأسهرفعوإذا،ركعوإذا،الصلاةافتتحإذايديهيرفعفكانر!ب!الصديقبكر

إذايديهيرفعفكانلمجواللهرسول!خلفصليت:بكرأبووقال!،الركوعمن

.ثقاترواته.(1)الركوعمنرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،الصلاةافتتح

بنأحمدبكرأبوالإمامحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2557

الكيلينئ)2(جعفرأبواللهعبدبنصالحبنمحمدأخبرنا،أيوببنإسحاق

مكةأهلأخذ:يقول!الرزاقعبدسمعت:قال!شبيببنسلمةحدثنا،فظالحا

74/2ابنمنعطاءوأخذعطاء،منجريجابن/وأخذ،جريجابنمنالصلاة

منبكرأبووأخذ،ر!جنهالصديقبكرأبىمنالزبيرابنوأخذالربير،

.(3)ج!عالنبى

فيه:وزاد،الرزاقعبدعن،حنبلبنأحمدوحدثنا:سلمةقال!-5582

وتعالى.تباركالفهمنالسلامعليهجبريلوأخذ،جبريلمنلمججالنبئوأخذ

سيأتى.ماوينظر.بهالسلمىإسماعيلأبىطريقمن01/312تفسيرهفىالثعلبىأخرجه(1)

.2/554المشتبهينظرياء.بعدهاالكافبكسر(2)

به.شبيببنسلمةعن(282)مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه(3)
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الصلاةكتاب
منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعباب

(2)يديه.يرفعجريجابن(1)فكان:الرزاقعبدقال

بنأحمدجعفرأبوحذثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2559

بهمذان)3(الأسدئانالقاضىالحسنبنالرحمنعبدالقاسموأبوالحافظعبيد

أبىبنآدمحذثناالهمذاك!)4(،ديزيلبنالحسينبنإبراهيمحذثناقالا:

حذويديهفرفعكئرطاوسارأيت:قالالحكمحذثنا،شعبةحذثنا،إياس

رجلافسألت،الزكوعمنرأسهرفعهوعند،ركوعهوعند،التكبيرعندمنكبيه

أبوقال.(لمجم)النبىعنعمرعنعمرابنعنبهيحذثإنه:فقالأصحابهمن

عنعمرعنعمرابنعنمحفوظانكلاهمافالحديثان:الحافظالفهعبد

عئالنبئرأىعمرابنفإن،و21/62،(6)!صالنبىعنعمروابن،عئالنبى

عئ.النبىعنورواهفعلهأباهورأى،فعله

حذثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0256

وهب،بنالفهعبدحذثنا،نصربنبحرحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

."فقال5:مفى(1)

الرزاقعبدطريقمن(137)الصديقبكرأبىمسندفىالمروزىوأخرجه.بنحوه(73)أحمد(2)

.بنحوه

.اإبهمدان:م،سفى(3)

.5/649الأنسابوينظرإالهمدانى،.:م،سفى(4)

اليدينرفعفىوالبخارى،(101)السامعوادابالراوىلأخلاقالجامعفىالخطيبأخرجه(5)

.طاوسفعلحكايةعلىمقتصزاالبخارىوعندبه.ادمطريقمن(131)

عمرابنحديثوأما،يثونالنبىعنعمرابنعنبهضعبةطريقمن(5033،0345)أحمدأخرجه(6)

قبلها.التىالروايةفىتقدمفقدعمرعن
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منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

الفضلبنالفهعبدعن،عقبةبنموسىعنالزناد،أبىابنأخبرخ!

بنعلىعن،رافعأبىبناللهعبيدعن،الأعرجالرحمنعبدعن،الهاشمى

كبرا!شوبةا!لاةإلىظمإذاكانأنه،جمج!الفهرسولعن،رفجبهطالبأبى

يركع،أنوأرادقراءتهقرأإذاذلكمثلويصنع،منكبيهحذويديهورفع

قاعا،وهوصلاتهمنشىءفىيديهيرفعولا،الركوعمنفرغإذاويصنعه

.(1)ربكوكذلكيديهرفعالسجدتينمنقاموإذا

اللهعبدبنوجابرالأشعرى)2(موسىأبىعنالحديثهذارويناوقد

جمي!.النبىعن()مالكابنوأنس(4)هريرةوأبىالأنصارى)3(

البخارىموسىبنأحمدبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

بنمحمدحدثنا،البخارىمحمودبنإسحاقبنمحمودحدثنابنيسابور،

لمجرالنبىأصحابمننفساعشرسبعةعنرويناوقد:قالالبخارىإسماعيل

الأنصارى،قتادةأبوفمنهم؟الزكوععندأيديهميرفعونكانواأنهم

سعدبنوسهل،البدرىمسلمةبنومحفد،البدرىالساعدىأسيدوأبو

عبدبنعتاسبناللهوعبد،الخطاببنعمربناللهوعبد،الساعدى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ابنطريقمن(5821)المشكلشرحفىوالطحاوى.بهنصربنبحرعن(584)خزيمةابنأخرجه

.(2379)ويظر.(2337)فىوتقدمبه.وهب

.1/292الدارقطنىأخرجه

.(868)ماجهوابن،(ما4330)أحمدأخرجه

،(086)ماجهوابن،(738)داودوأبو،(011)اليدينرفعفىوالبخارى،(6316)أحمدأخرجه

.(2352-2349)فىتقدمماويظر.(694)خزيمةوابن

.(866)ماجهوابن،(26)اليدينرفعفىالبخارىأخرجه
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متهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

هريرةوأبوجمجم،الفهرسولخادممالكبنوأنس،الهاشمئالمطلب

العؤامبنالربيربنالفهوعبد،العاصبنعمروبنالفهوعبد،الذوسئ

ظا62/21،الحويرثبنومالك،الحضرمئحجربن/ووائل،القرشئ

تعالىالفهرضىالأنصارئال!اعدئحميدوأبو،الأشعرئموسىوأبو

(1)و

عنهم.

بنوعمر،(2)الصديقبكرأبىوعنهؤلاءعنرؤيناهوقد:الشيخقال

وعقبة،(الأنصارى)اللهعبدبنوجابر،(4)طالبأبىبنوعلى،(3)الخطاب

أجمعين.عنهمالفهرضىالبياضىجابربنالفهوعبدالجهنى)6(،عامرابن

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-2561

زريع،بنيزيدحذثنا،المنهالبنمحمدحذثنا،المثنىأبوأخبرنا،إسحاق

لمجؤاللهرسولأصحابكان:قالالحسنعن،قتادةعنسعيد،حذثنا

أيديهمكائما،الزكوعمنرءوسهمرفعواوإذاركعوا،إذاأيديهميرفعون

،،(7)
مراوش!.

.(9)الصلاةفىاليدبنرفع(1)

.(2556،2557)فىتقدمماينظر(2)

.(2425)شيبةأبىابنومصنف،(2532)الرزاقعدمصنفينظر(3)

للطحاوىالمعانىوشرح،(2454)سيبةأبىابنومصنف،(29)الصلاةفىاليدينرفعينظر(4)

فقط.الإحرامتكبيرةفىيديهيرفعأنه:وفيهم،225/1

.(44،114)الصلاةفىاليدينرفع(5)

.(819)297/17للطبرانىالكبيرالمعجم(6)

(64)اليدينرفعفىوالبخارى.بهالمنهالبنمحمدطريقمن(775)المعرفةفىالمصنفأخرجه(7)

به.سعيدطريقمن(2444)شيبةأبىوابنبه.زريعبنيزيدطريقمن
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منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

حذثنا،صالحبنمحمدحدثنى،اللهعبدبنمحمدوأخبرنا-2562

،المباركابنأخبرنا،عيسىبنالحسنحدثنا،الأخرميوسفبنيعقوب

اليدينرفععنسئلأنه،جبيربنسعيدعن،سليمانأبىبنالملكعبدأخبرنا

لمج!اللهرسولأصحابكان،صلاتهالرجلبهيزينشىءهو:فقالالصخلاةفى

.(1)رءوسهمرفعواوإذا،الركوعوعند،الافتتاحفىأيديهميرفعون

البخارى،موسىبنأحمدبنمحمدحدثنا،اللهعبدبنمحمدأخبرنا

ويروى:قالإسماعيلبنمحمدحدثنا،البخارىإسحاقبنمحمودحدثنا

والبصرةوالشامالعراقوأهلالحجازوأهلمكةأهلمن2عدةعن

منهم؟منهالزأسورفع،الركوععندأيديهميرفعونكانواأنهم،واليمن

وسالم،محمدبنوالقاسم،ومجاهد،رباحأبىبنوعطاءجبيبر،بنسعيد

أبىبنوالنعمانالعزيز،عبدبنوعمر،الخطاببنعمربناللهعبدابن

دينار،بنالفهوعبد،ومكحول،وطاوس،سيرينوابن،والحسن،عئاش

وغيرهمسعد،بنوقيس،مسلمبنوالحسنعمر،بناللهوعبيد،ونافع

+!3)
.كثيرهعده،و63/21

بنمالكعنثم،(الزبير)وأبى(4)قلابةأبىعنرويناهوقد:الشيخقال

الفهرسولاصحابكان:قولهدونبهالملكعبدطريقمن(82)اليدينرفعفىالبخارىأخرجه(1)

...محجتن

."عشرة":موفى،!عدد":سفى(2)

.(132)وينظر،(13)الصلاةفىاليدينرفع(3)

.(108)الصلاةفىاليدينورفع،(2449)شيبةأبىابنمصنفينظر(4)

.4/122المحلىينظر(5)

-489-



منهالرأسرفعوعندالركوععنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

عنثم،(4)عيينةوابن،(3)دعسبنوالليثوالأوزاعى)2(،،ا!نس

،(7)مهدىبنالرحمنوعبد،(6)القطانسعيدبنويحيىالشافعى)(،

وإسحاق،(10)حنبلبنوأحمد،(9)ىحيبنويحيى،(8)المباركبنالفهوعبد

الفهرحمهئمبالبلدانالاثارأهلمنكثيرؤوعذةالحنظلى)11(،إبراهيمابن

تعالى.

محمدأبوحدثنا،2إملاالحافظالفهعبدأبووحذثنا-2563

بنمحمدحاتبمأبوحذثنابهمذان،الجلأبحمدانبنعبدالرحمن

عن،حاتمبنإسرائيلحذثنا،مرحوبمأبىبنوهبحذثنا،الزازئإدريس

لفا:قاللتما!بهطالبأبىبنعلىعن،نباتةبنالأصبغعن،حيانبنمقاتل

عقب)الترمذىصننينظر(1)

.(2574)فى)2(مياتى

.123/4المحلىينظر(3)

الصلافىاليدينرفعينظر(4)

.1/104،105الأم(5)

الصلافىاليدينرفعينظر(6)

الصلافىاليدينرفعينظر(7)

2573)فىتخريجهسيأتى(8)

الصلافىاليدينرفعينظر(9)

أحمدالاماممائلينظر(01)

.(024)هانئابنورواية

عن!المسائلكتابينظر(11)

.(188)الكوصجمنصور

256).

.(256)عقبالترمذىوصنن،(196)ة

.(971)ة

.(123،971)ة

.(15،132)ة

،(538،549)صالحابنهورواية،(032،321)اللهعبدابنهرواية

بنإسحاقروايةراهويهبنهـاسحاقحبلبنأحمدالحديثأهلمام
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الافتتاحعندإلاالرقعيذكرلممنبابالصلاةكتاب

لربكفصل!اتكوثرأغطيئفإنا)!لمج!:اللهرسولعلىالآيةهذهنزلت

ربىبهاأمرئالىا!يرةهذه"ما:!جبر!لع!ي!الضبئقال.،2،ا:الكوثرأوانحر!

76/2أنللصلاة/تحرفتإذايأمركولكنه،بنحيرةليستإنها:قال.((؟وجلعز

فإنها،الركوعمنرأشكرفعتوإذا،ركعتوإذا،كبرتإذايديكترفع

الأيدى"رفع:!يئالنبئقال.السغالسمواتفىالذينالملائكةةوصلاصلاتنا

يحضرعون!)1(ومام!رلأؤل!تشام!فما:وتعالىتباركاللهقالالتىالاستكانةمن

التوفيق.وباللهمضىماعلىوالاعتمادهذا،روىوقد."(76:المؤمنونأ

الافتتاحعندإلاالرفعيذكرلممنباب

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-2564

الشافعى،أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

البراءعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،زيادأبىبنيزيدعن،سفيانأخبرنا

:سفيانقال.يديهرفعالصلاةافتتحإذالمجماللهرسولرأيت:قالعازبابن

ثم:فيهوزاد،بهذايحدثفسمعته،يزيدفلقيتالكوفةقدمت،ظ12/63ثم

سمعتهثم،يحدثهيزيدسمعتهكذا:سفيانقال.لقنوهأنهمفظننتيعود.لا

وذهب:اللهرحمهالشافعئقاليعود.لاثم:ميهويزيدهكذا،يحدثهبعد

الحرفهذالقنكأنه:يقول،الحديثهذافىيزيديغلطأنإلىسفيان

النسائى.عندمتروكشيعىوأصبغعجائبصاحبإسرائيل:الذهبىقال.2/537،538الحاكم(1)

منكرخبروهذا،حبانابناتهمهوإسرائيل،متروكالأصبغ:1/524المهذبفىالذهبىوقال

.1/273الحبيرالتلخيصجذا.ضعيفإسناده:حجرابنوقالجداء
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الافتتاحعندإلاالرفعيذكرلممنبابالصلاةكتاب

.(1بالحفظيزيديرىسفيانيكنولم1)،فتلقنه

الإسفرايينئ،يحيىبنمحمدبنيحىسعيدأبوأخبرناكذلك-2565

حذثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىالحسنبنمحمدبحرأبوأخبرنا

الحديث،هذافذكر.بمكةزيادأبىبنيزيدحذثنا،سفيانحذثنا،الحميدى

فيقولبهيحذثسمعتهالكوفةقدمتفلفا:سفيانقاليعود.لاثم:فيهليس

وأ،تغيرقدحفظهإن:أصحابنا!روقال.لفنوهالهمفظننتيعود.لاثم:فيه

51روإنما:بهذاللمحتبئيعنىهذالقائلقلنا:الحميدىقال.(2)ءاسقد:قالوا

يزيد.ويزيد،يزيد

عثمانحذثنا،عبدوسابنالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرظ

يصحلا:فقالالحديثهذاعنحنبلبنأحمدسألت:قالمئالذارسعيدابن

.(4)؟ايزأبىبنيزيديضغفمعينيبنيحىوسمعت:قال.(3)الحديثهذاعنه

هذهلقنوهأنهمعيينةبنسفيانقوليحققومقا:الدارمئسعيدأبوقال

أهلمنوغيرهم(وهشيما)معاويةبنوزهيرالثورئسفيانأن،الكلمة

."بالحفظيزيدسمانيذكريكنإولم:م،دفى(ا-1)

.178صالحديثاختلاففىوالافعى.(776)المعرفةفىالمصنفعدوالحديث

.(74)اليدينرفعفىالبخارىوعنه،(724)الحميدى(2)

.8،81.صللحاكمالحديثعلوممعرفة(3)

.(ىمالداربرواية-025،878)تاريخهفىمعينوابن،8،81.صللحاكمالحديثعلوممعرفة(4)

.7/2729عدىلابنالكامليظر

به.الثورىطريقمن(751)داودوأبو،(76)اليدينرفعفىوالبخارى،(18702)أحمدأخرجه(5)
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الافتتاحعندإلاالرفعيذكرلممنبابلصلاةاكتا!

.بأخرةمنهسمعمنبهاجاءإنمابها،يجيئوالم،العلم

مما:هؤلاءإيى!هبطيؤىوالذى:اللهرحمهالشيخ/قمال

إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2566

المالينئ،سعدأبووأخبرنا)ح(اللهعبدبنإبراهيممسلمأبوأخبرنا،الفقيه

حدثنا:قالاالحباببنالفضلحدثنا،الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا

عن،بمكة(و12/64زيادأبىبنيزيدحدثنا،سفيانحدثنا،بشاربنإبراهيم

افتتحإذالمججمالنبئرأيت:قالعازببنالبراءعن،ليلىأبىبنالرحمنعبد

قال.الركوعمنرأسهرفعوإذا،يركعأنأرادوإذا،يديهرفعالصلاة

لا3،الصلاةافتتحإذايديهيرفع:يقولسمعتهالكوفةقدمتفلما:سفيان

الديرعاقومحرالهيثمبنالكريمعبدرواهوكذلك.(1)لقنوهأنهمفظننتيعود.

.بشاربنإبراهيمعن

ليلى،أبىبنالرحمنعبدبنمحمدالحديثهذاروىوقدالثيخ:قال

لاثم:فيهقالالبراءعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،عيسىأخيهعن

.(3)ليلىأبىابنعن،الحكمعن،الرحمنعبدبنمحمدعن:وقيل.2يعود

لهلاربنوإبراهيمجذا،منكرحديثهذا:1/525الذهبىوقال.7/2730عدىلابنالكامل(1)

منها.هذا،اوابد

به.الرحمنعبدبنمحمدطريقمن1/224المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

،(2452)شيبةأبىوابن،1/69المدونةفىوسحنون،(708)عقبالعللفىأحمدأخرجه(3)

به.الرحمنعبدبنمحمدطريقمن1/224المعانىشرحفىوالطحاوى
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2/87

الافتتاحعندإلاالرفعيذكرلممنبابالصلاةكتاب

بنومحفد.(1)ليلىأبىابنعنزياد،أبىبنيزيدعنعنه،:وقيل

أهلعند/حالاأسوأوهو،(2)بحديثهيحتبئلاليلىأبىبنالرحمنعبد

.زيادأبىبنيزيدمنبالحديثالمعرفة

عثمانحذثنا،عبدوسابنالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

:قالثم،زيادبىأبنيزيدحديثتضعيففىفصلاكرفذ.مئالذارسعيدابن

يزيد.منأقوىأحاليلىأبىبنالرحمنعبدعنهذايروولم

أخبرنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2567

ابنيعنىعاصمعن،سفيانعن،وكيعحذثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمد

ابنيعنىالفهعبدقال:قالعلقمةعنالأسود،بنالرحمنعبدعن،كليب

مزةلاإيديهيرفعفلمفصلى:قال.ع!يمالفهرسولصلاةبكملأصفين:مسعود

(3)-ص!
واحده

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-2568

كليب،بنعاصمعن،إدريسابنحذثنا،شيبةأبىبنعثمانحذثنا،داودبوأ

عفمنا:اللهعبدقال:قال،ظ64/21علقمةعنالأسود،بنالرحمنعبدعن

به.ليىأبىابنطريقمن(708)عقبالعللفىأحمداخرجه(1)

فى:عليهالكلامينظر،الكرفةقاضىالفقيهالكرنىالرحمنعبدأبوليلىأبىبنالرحمنعبدبنمحمد(2)

الكمالوتهذيب،2/242والمجروجن،7/322والعديلوالجرح،1/162الكبيرالتاريخ

.جذاالحفظسئصدوق:2/184التقريبفىحجرابنقال،6/031النبلاءأعلاموسر،25/622

وكغطريقمن(5701)ئىوالنسا،(572)مذىوالتر،(487)داودوأبو،(3681)(حمدأخرجه(3)

.(683)داودأبىصححفىالألبانىوصححهحسن.:الترمذىوقالبه.
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79/2

الافتتاحعندإلاالرفعيذكرلممنبابا!صلاةكتاب

ركبتيه.بينيديهطبقركعفلما،يديه/ورفعفكبر،الصلاة!لمجج!اللهرسول!

بهذا.أمرناثم،هذانفعلكناقد،أخىصدق:فقال!،سعداذلكفبلغ:قال!

.(1)الركبتينعلىالإمساكيعنى

يكونفقدإدريسبناللهعبدرواهماعلىالحديثكانفإن:الشيخقال

إدريسابنحديثففىالثورىرواهماعلىكانوإن،يحكهفلملرفعهماعاد

صدرفىالتطبيقكانكما،الإسلامصدرفىكانذلكأنعلىدلالة

حفظهامنحفظها،الشرائعبعدهوشرعت،السننبعدهسنتثم،الإسلام

التوفيق.وباللهإليها،المصيرفوجبوأداها،

اللهعبدبنمحمدبكرأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2569

،السكرىالكريمعبدحدثناساسويه)2(،بنيحيىحدثنابمرو،الجراحئ

بناللهعبدسمعت:قال!الملكعبدبنسفيانأخبرنا،زمعةبنوهبحدثنا

يديهرفع!تاللهرسول!أنمسعودابنحديثعندىيثبتلم:يقول!المبارك

اللهعبيدذكره،اليدينرفعحديثعندىثبتوقد.يرجعلمثممرةأول!

عن،عمرابنعن،سالمعن،الزهرىعن،حفصةأبىوابنومعمرومالك

وهو!عالنبىلىإنظرأ؟،نى:اللهعبدقال!ثم.واسعاوأراه:قال!!لمجيم)3(.النبى

،(0301)والنسائى،(72)اليدينرنعفىوالبخارى،(3974)أحمدوأخرجه.(747)داودابو(1)

منالنظرأهلعندالمحفوظهذا:البخارىوقالبه.إدريسابنطريقمن(595)خزيمةوابن

كانذلكأنيوضحعاصمعنالطريقينمجموع:1/525الذهبىوقالمسعود.بناللهعبدحديث

.الإسلامصدرفى

."شاسويه":موفى،إسامويه":سفى(2)

والخطيب-به.حفصةأبىوابنومعمرالفهوعبيدالمباركابنطريقمن(5791)عوانةابوأخرجه(3)
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الافتتاحعندإلاالرفعيذكرلممنبابالصلاةعتل!

80/2

.الأسانيد)1(وجودةالأحاديثلكثرة؟الضلاةفىيديه.ءيرفع

،سليمانأبىبنحمادعن،جابربنمحمدورواه:الشيخظل-2570،

/خلفصليت:قالمسعودبنالفهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن

.أخبرناالصلاةافتتاحعندإلاأيديهميرفعوافلم،وعمربكروأبىلمجصالنبى

بنإبراهيمحدثناهاخ!،بنصالحبنمحمدحذثنا،الحافظاللهعبدأبو

حذثنا،إسرائيلأبىبنإسحاقحذثنا،و65/21الض!رير،مخلدبنمحمد

.(2)فذكرهجابر.بنمحمد

بهتفزد:الحافظعمربنعلئقال:قالالفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا

يرويهحمادوغير.إبراهيمعن،حمادعن-ضعيفاوكان-جابربنمحدد

وهوجميو،النبىإلىمرفوعغيرفعلهمنالقهعبدعنمرسلاإبراهيمعن

.الم!واب)3(

عن،سليمانأبىبنحمادعن،سلمةبنحمادرواهوكذلك:ال!ثيخقال3

.موقوفا)4(مرسلامسعودابنعن،إبراهيم

عن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،النهشلئبكرأبووروى-2571

به.المباركابنطريقمن3/260بغدادتاريخ!فى

.عندىثبتوقد:قولهدونوهبطريقمن(256)عقبمذىالتروأخرجه.(782)المعرفةفىالممشف(1)

(783)المعرفةفىوالمصنف،1/295والدارقطنى،2/270المجروحينفىحبانابنأخرجه(2)3ء

به.إسرانيلآبىبنأسحاقطريقمن-

.295/1الدارقطنى(3)

به.سلمةبنحمادطريقمن(0930)الطبر!نىأخرجه(4)
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الصلاةكتاب
الافتتاحعندإلاالرفعيذكرلممنباب

فىيرفعلاثم،الصلاةمنالأولىالتكبيرةفىيديهيرفعكانأنه،!حبهعلى

العنزى)1(،الحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرظهمنها.شىء

بكرأبوحدثنا،يونسبنأحمدحذثنا،الذارمئسعيدبنعثمانحذثنا

الطريقهذامنروىقدفهذا:الذارمئعثمانقال.(2)فذكرهالنهشلئ.

بناللهعبيدعن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبدروىوقد.(3)ىلععنالواهى

رأسهيرفعماوبعد،لزكوعاعنديرفعهمالمجتالنبئرأىنهأ،علىعن،رافعبىأ

2/18ولكن/.!س!النبىفعلعلىفعلهيختارنهأر!بهبعلىالظنفليس.(4)الركوعمن

.()غيرهبهايأتلمسنةبهتثبتأو،بروايتهيحتبئمفنالنهشلئبكرأبوليس

وابنعلىعنيثبتولا:القديمفىالشافعئقالالرعفراك!:قال

منشىءفىأيديهمايرفعانلاكاناأنهمامنعنهمارووهمايعنىمسعود.

بنعاصمرواهوإنما:اللهرحمهالشافعئقال.الافتتاحتكبيرةفىإلاالصلاة

الطرائفى،النيسابورىالعنزىعبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبووهوخطأ.لما!المنبرى:مفى(1)

السيرصدوقا.كان:وقالالحاكمعنهوحدث،عنهفأكثرالدارمىسعيدبنعثمانإلىارتحل

519/15.520.

بنأحمدطريقمن(5825)المشكلشرحفىالطحاوى3وأخرجه.(779)المعرفةفىالمصنف(2)

به.النهشلىبكرأبىطريقمن(717)العللفىوأحمد،(2454)ثميبةأبىوابن.بهيونس

جيد.طريقهبل:1/526الذهبىقال(3)

.(2560)فىتخريجهتقدم(4)

الكلامينظر.ذلكغيروقيل،قطافبنالفهعبداسمه:فقيل،اسمهفىاختلف،ال!نهثحلىبكرأبو(5)

وقال،33/156الكمالوتهذيب،3/145والمجروحين،334لم9والتعديلالجرح:فىعليه

مسلملهروىقد:1/526الذهبىوقال.بالإرجاءرمىصدوو:2/104التقريبفىحجرابن

الجواز.لبيانرفعهما-يتركالسلامعليهعلياأنويجوز،والنسائى

--4!97-اك؟؟د.لا
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الصلاةكتاب
الاضتاحعندالاالرفعيذكرلممنباب

عن،أبيهعن،عاصمروىماوترك،بهفأخذعلى.عن،أبيهعن،كليب

كانولو،(2)رمعابنروىكما.(1)يديهرفعجمتالنبئأنحجر،بنوائل

أغفلامزةراهمايكونأنيشبهكانالفهوعبدعلىعنثابتاهذا،ظ65/21

جمتالنبىعنذلكحفظعنهماذهب:قاللقالولو،اليدينرفعفيه

.الحخة)3(لهلكانتعمرابنوحفظه

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2572

عن،زائدةحذثناعمبرو،بنمعاويةحذثنا،النضربنأحمدبنمحمدأخبرنا

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا)ح(حصيني

قالا:جعفربنمحمدبنوعثمانإسماعيلبنالحسينأخبرنا،الحافظ

:قالالرحمنعبدبنحصينعنجرير،حذثنا،موسىبنيوسفحذثنا

الحضرمئين،مسجدفىصفينا:قالمزةبنعمروفحذثهإبراهيمعلىدخلنا

حينيديهرفعلمجييهالفهرسولرأىانه،ابيهعن،وائلبنعلقمةفحذثنى

إلا!غالفهرسولرأىأباهأرىما:إبراهيمفقال.ركعوإذا،المخلاةيفتتح

قالثممنه.ذلكيحفظلمالفهوعبد،ذلكفحفظالواحد،اليومذاك

جرير.حديثلفظ.(4)المخلاةافتتاحعنداليدينرفعإنما:إبراهيم

.(2338)فىتقدم(1)

.(2335،2343)فىتقدم(2)

الافعى.عن(783)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

شرحفىوالطحاوىبه.النفربنمحمدعن(8)22/12الطبرانىوأخرجه.1/291الدارقطنى(4)

به.حصينطريقمن1/224المعانى
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الافتتاحعندإلاالرفعيذكرلممنبابالصلاةكتاب

رفعلأنسماعها)1(؟تسوىلاعلةهذه:الفقيهإسحاقابنبكرأبوقال

الصحابةعنثم،الراشدينالخلفاءعنثم،لمجي!النبىعنصحقداليدين

نأيوجبمااليدينرفعمسعودبناللهعبدنسيانفىوليس،والتابعين

منمسعودابننسىقد؟يديهرفع!يخيمالنبئيروالمر!بنالصحابةهؤلاء

اتفقماونسى،المعوذتانوهىبعد،فيهالمسلمونيختلفلمماالقران

اثنين،و66/21قيامكيفيةونسى،التطبيقمنوتركهنسخهعلىكلهمالعلماء

يومالصبحصلى7!سمالنبئأنفيهالعلماءيختلفلمماونسى،الإمامخلف

يختلفلمماونسى،بعرفة!لمجيمالنبىجمعكيفيةونسىوقتها،فىالنحر

كيفونسى،السجودفىالأرضعلىوالساعدالمرفقوضعمنفيهالعلماء

نأاللهعبدعلىجازوإذا.(3:الليلأوالأكآ!الذكرظق)وما:لمجي!النبئيقرأكان

!؟اليدينرفعفىمثلهيجوزلاكيف،خاصةالصلاةفىهذامثلينسى

82/2،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا/

عنداليدينرفعمعنىما:للشافعىقلت:قالسليمانبنالربيعأخبرنا

متبعةوسنة،للهتعظيما،الافتتاحعندرفعهمامعنىمثل:فقال؟الركوع

والمروةالصفاعلىاليدينرفعومثل،وجلعزاللهثوابفيهايرجى

(2)ص
وغيرهما.

وفى،يخرهوحكاهاعبيدةأبوأنكرهاقليلةلغة،كيرض،يسوىولا:(ىو)س38/239التاجفى(1)

.(ىو)س112صالمنيرالمصباحوينظراص.يسواه.درهماسوى:قليلةلغةوفى:المصباح

.7/102الأم(2)
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الافتتاحعندالاالرفعيذكرلممنبابالصلاةكتاب

الصائغحليبمبنالحسناخبرنا،الحافظالقهعبدابوأخبرنا-2573

السلمئالخطابأبىبنمحمدنصرأبوأخبرخ!،الموتجهأبوحذثنابمرو،

فىصفيت:قالوكيعحذثنا،يونسبنعلئأخبرخ!:قالصالخارجلأوكان

يصفى،جنبهإلىالمباركوابن،يصقىقائمحنيفةأبوفإذا،الكوفةمسجد

فرغوافلقا،يرفغلاحنيفةوأبو،رفعوكفماركعكفمايديهيرفعاللهعبدفإذا

رفعممثررأيتك،الرحمنعبدأبايا:القهلعبدحنيفةأبوقالالضلاةمن

يديكترفعرأيتكقدحنيفةأبايا:الفهعبدلهفقال!تطير؟أنأردت،اليدين

فما:وكيعقال.حنيفةأبوفسكت!تطير؟أنفأردت،الضلاةافتتحتحين

.(1)حنيفةلأبىالقهعبدجوابمنأحضرجوابارأيت

محمدبنأحمدسعيدأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2574

حدثنابمرو،المروزىاللهعبدبنمحمدبنأحمدنصرأبوحذثنا،رميحابن

:قالالشاذكوخ!داودبنسليمانحذثنا،الطبرئسعيدبنمحمد،ظ66/21

فقال،بمنىوالثورئالأوزاعئاجتمع:يقولعيينةبنسفيانسمعت

:الثورئفقال؟ورفعهكوعالزخفضفىيديكترفعلالم:للثورئاعئالأوز

عنسالمعنالرهرئعنلكأروى:الأوزاعئفقالزياد.أبىبنيزيدحذثنا

ضعيفرجلويزيدزياد،أبىبنبيزيدوتعارضنىجمير،النبىعنأبيه

فقال،الثورئسفيانوجهفاحماز:قال!؟ةن!للمخالفوحديثه،الحديث

.بنحوهوكغطريقمن8/45الثقاتفىحبانوابن،(518)السنةفىأحمدبنالفهعبدأخرجه(1)

.المباركابنعن(001)اليدينرفعفىالبخارىوذكره

-500-



الصلاةكتاب
للركوعكبركلمااليدينرفعفىالسنةباب

بناقم:الأوزاعئقال.نعم:الثورىقالقلت؟ماكرهتكأنك:الأوزاعئ

قدالأوزاعئرأىلماالثورىفتبسم:قال.الحقعلىأينانلتعنالمقامإلى

احتد.

البرذعىجعفربنمحمدبكرأبوحدثنى،اللهعبدأبووأخبرنا-2575

الإشتيخنئ)1(،حمدويهبنإبراهيمبنمحمدمنصورأبوأخبرنا،ببخارى

روايةبمعنىالحديثفذكرالطبرى.سعيدبنمحمداللهعبدأبوحدثنا

.المروزى

عو!رللكبرحلمااليدينرفعفىالسنة/باب

حدثنا:قالداسةبنابكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-5762

عن،الزبيدىحدثنا،بقيةحدثنا،الحمصئالمصفىابنحدثناداود،أبو

إلىقامإذالمجماللهرسولكان:قالعمربناللهعبدعن،سالمعن،الزهرى

إذاثم،فيركعكذلكوهمايكبرثم،منكبيهحذويموناحتىيديهرفعالصلاة

لمنالله"سمع:قالثم،!بيهحذويموناحتىرفعهماصلبهيرفعأنأراد

قبليكبرهايمبيرةكلفىويرفعهماالسجود،فىيديهح!ريولا.((حمده

عامر.بنالوليدبنمحمداسمههذاالزبيدى20صلاتهتنقضىحتىالركوع

الركوعفىالتطبيقفىروىماباب

الأصبهانئ،يوسفبناللهعبد،و67/21محمدأبوأخبرنا-2577

."الاستخينى":سفى(1)

.(663)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(722)داودأبو(2)

-ه-اه
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الصلاةكتاب
التطبيقونسخالركبتينعلىالراحتينوضعفىالسنةباب

عن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا

ابنيعنىالفهعبدأتيناقالا:وعلقمةالأسودعن،إبراهيمعن،الأعمش

فلمفصلوا.قوموا:فقاللا.:قلنا؟خلفكمهؤلاءصلى:قالدارهفىمسعود

يمينهعنأحدنافجعلبأيدينافأخذ،خلفهلنقومفذهبنا،قامةإولابأذانمرنايأ

وطئقأيدينافضرب،ركبناعلىأيديناوضعناركعنافلما،شمالهعنوالاخر

أمراءعليكمسيكونإنه:قالصفينافلضا،فخذيهبينأدخلهماثم،كفيه

اخريعنى-الموتىشرقإلىويخنقونهامواقيتها،عنالصلاةيؤخرون

واجلوالوقتها،الضلاةفصفواذلكفعلواقدرأيتموهمفإذا-الوقت

ذلكمنأكثركنتموإذا،جميعافصفواثلاثةكنتموإذا،دبحةمعهمصلاتكم

(1)قئطثم.فخذيهعلىذراعيهفليفرشأحدكمركعفإذا،أحدكمفليتقذمكم

أبوقال.لمجمالفهرسولأصاجاختلافإلىأنظركأنى:قالوأرانا،كفيهبين

أبىعنكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)كرتقدهذامعاوية

ويه.

التطبيقونسخالرحبتينعلىالزاحتينوضعفىالسنةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2578

حذثناالوليد،أبوحذثنا،الأسفاطئالفضلبنعئاسحذثنا،الصفارعبيد

.!س:"ليطبقىف(1)

من(718)والنسائىمختصرا.بهمعاويةأبىطريقمن(868)داودوأبو،(3588)أحمدأخرجه(2)

مختصزا.بهالأعمقطريق

.(26/534)مسلم(3)
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التطبيقونسخالركبتينعلىالراحتينوضعفىالسنةبابالصلاةكتاب

إلىصفيت:يقولسعدبنمصعبسمعت:قاليعفور)1(أبىعن،شعبة

ذلكعنأبىفنهاض!،فخذئبينوضعتهماثم،كفئبينفطبقت،أبىجنب

رواه.(2)الركبعلىأيدينانضعأنوأمرنا،عنهفنهيناهذانفعلكنا:وقال

.الوليد)3(أبىعن""الصحيحفىالبخارى

الراهد،عثمانأبىبنالملكعبد،ظ67/21سعدأبوحدثنا-2579

أبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(القاضىمنصوربنيحيىمحمدأبوأخبرنا

بنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهر

مصعبعن،يعفورأبىعن،عوانةأبوحذثنا،سعيدبنقتيبةحذثنا،سلمة

ركبتى،بينفجعلتهمابيدىفطبقتسعدجنبإلىصليت:قالسعدابن

فجعلتهمابيدئفطبقتجنبهإلىأخرىمرةصليمتثم:قال.بيدىفضرب

نأفأمرناهذانفعلكناإنا،بنئيا:وقالبيدىفضرب:قال.ركبتىبين

،وغيرهقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواهالزكب)4(.علىبالأكفنضرب

وأخرجه.الركبعلىبالأكفنضربأنوأمرنا،هذاعننهيناإنا:وزاد

.سعد)بنمصدبعنعدىبنالزبيرحديثمن

.30/459الكمالتهذيبوينظر."يعقوب":سفى(1)

به.شعبةطريقمن(867)داودوأبو.بهالوليدأبىطريقمن(1882)حبانابنأخرجه(2)

.(079)البخارى(3)

به.قتيبةعن(ا"31)والنسائى،(259)الترمذىأخرجه(4)

.(29/535)مسلم(5)
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التطبيقونسخالركبتينعلىالراحتينوضعفىالسنةبابالصلاةكتاب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-2580

عفانبنعلىبنالحسنحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا:قالا

بنالزبيرعن،خالدأبىابنيعنىإسماعيلعن،أسامةأبوحذثنا،العامرى

قلتركعتفلضا،بىأجنبإلىأصفىكنت:قالسعدبنمصعبعن،عدممث

نأأمرناثمهذا،نفعلكنا:قالانصرففلضا،رجليهبينيديهوطئق.كذا

.الزكب)1(إلىنرفع

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-2581

بنجعفرحذثنا،الوهابعبدبنمحمدأخبرنا،الحافظيعقوببنمحمد

قبلأ:قالالسلمىالرحمنعبدبىأعن،حصينأبىعن،مسعرأخبرنا،عون

.بالزكب)2(فأمسكوا،الزكبلكمسنتالناسأثها:فقالعمر

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2582

بنأحمدحذثنا،خلىبنخالدبنمحمدحدثنا،الأصثمهوالعباسأبوحدثنا

الرحمنعبدأبى،و68/21عن،حصينأبىعن،إسرائيلحدثناخالد،

منإن:ل!حبهعمزفقال،أفخاذنابينأيديناجعلناركعناإذاكنا:قالال!لمى

.(3)بالركبالأخذةن!لا

،(535/31)ومسلم،(1570)وأحمدبه.أسامةأبىطريقمن(596)خزيمةابنأخرجه(1)

به.إسماعيلطريقمن(1883)حبانوابن،(873)ماجهوابن،(0321)والنسائى

صحيح.حسن:وقال،نجحوهحصينأبىطريقمن(258)الترمذىأخرجه(2)

به.حصينأبىطريقمن(1035)النسائىاخرجه(3)
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الركوعصفةيابالصلاةكتاب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2583

عن،حصينعن،نةعوابوأحدثنا،الوليدأبوأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا

قدمت:قالالجعفىسبرةأبى(1)نبالرحمنعبدبنخيثمةعن،مرةبنعمرو

رجل:فقال!:قال!،وأركعاللهعبدأصحابيطبقكماأطسقفجعلتالمدينة

نأوذكر،يفعلهاللهعبدكان:قلتهذا؟علىيحملكما،الفهياعبد

ربما!اللهرسول!ولكن،اللهعبدصدق:قال.يفعلهكانلمجتاللهرسول!

المسلمونعليهاجتمعمافانظر،الاخرالأمرلهاللهأحدثثم،الأمرصنع

.(2)يطبقلاكانقدمفلما:قال!.فاصنعه

حميدأبىحديثفىموجودإليهالأمرصارالذىوهذاالتنيخ:قال

أهلأنعلىدلماذلكوفى،ع!ي!النبىع!رصفةفىوغيرهال!اعدى

التوفيق.وبالله،الكوفةأهلمنوالمنسوخبالناسخأعرفالمدينة

الرحوعصفةباب

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2584

أبىابنعن،الليثحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدأخبرنا،الفقيه

كاننهأ،عطاءبنعمروبنمحمدعن،حلحلةبن3عمروبنمحمدعن،حبيب

لمجيو،لفهارسول!ةصلافذكرنا:قال.لمجيوالفهرسول!أصحابمننفرمعلساجا

.8/370الكمالتهذيبوينظر"عنإ.:مفى(1)

به.خيثمةطريقمن62صالاعتبارفىالحازمىأخرجه(2)

.26/204الكمالتهذيبوينظر"عمر".:سفى(3)
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الركوعصفةبابالصلاةكتاب

إذارأيته؟جمقهاللهرسوللصلاةاحفظكمكنتانا:ال!اعدئحميدأبوفقال

.(1)ظهرههصرثم،ركبتيهمنيديهمكنأركعوإذا،منكبيهحذويديهجعلكبر

.بكير)3(ابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)الحديثوذكر

ابزءبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئ،ظ68/21علىأبووأخبرنا-2585

بنيزيدعن،لهيعةابنحذثنا،سعيدبنقتيبةحذثنا،داودأبوحذثنا،داسة

العامرئعمروبنمحمدعن،حلحلةبنعمروبنمحمدعن،حبيبأبى

فقال،صلاتهفتذاكروا/!رالفهرسولأصحابمنمجلسفىكنت:قال

ركبتيه،منكفيهأمكنركعإذا:وقال،الحديثهذابعضفذكرحميد.أبو

.(بخذه)(4)صافحولارأسهمقنعغيرظهرههصرثم،أصابعهبينوفزج

أبوحذثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2586

فليح،أخبرخ!،عمروبنالملكعبدحذثنا،حنبلبنأحمدحذثنا،اوفىفى

سعدبنوسهلأسيدوأبوحميدأبواجتمع:قالسهلبنعئاسحذثنى

أعلمكمناأ:حميدبوأقال،جميرالفهرسولصلاةفذكروا،مسلمةبنومحفد

.1/195السننمعالم.وخفضهظهرهثنى:ظهرههصر(1)

به.بكيرابنطريقمن(1869)حبانابنوأخرجه.(873)والمعرفة،(914)الصغرىفىالمصنف(2)

فىوتقدم.(2809)فىوسيأتىبه.الليثطريقمن(643)خزيمةوابن،(732)داودوأبو

(2554).

.(828)البهخارى(3)

.1/195السننمعالمالثقين.أحدفىمائلاخدهصفحةمبرزيخرأى:بخدهصافح(4)

بخده".صافح"ولا:قرلهدون(671)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(731)داودأبو(5)
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الركوعصفةبابالصلاةكتاب

ركبتيهعلىيديهفوضعركعثم:قال،الحديثفذكر!ؤ.اللهرسولبصلاة

.(1)جنبيهعنفجافىيديهووترعليهما،قابضكأنه

الحسنبنمحمدبنالفهوعبدالحافظاللهعبدبنمحمدأجبرنا-2587

الفه،عبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا:قالاالعدل

أبىعن،ميسرةبنبديلعن،المعلمحسينأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا

فذكربالتكبير.الصلاةيفتتحع!يوالفهرسولكان:قالتعائشةعن،الجوزاء

ذلك.بينولكن،يصؤبهولمرأسهيشخصلمركعإذاوكان:وفيه،الحديث

.(3)المعلمحسينحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)الحديثوذكر

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-2588

سفيانأبىعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

:قال-معاويةأبوشك-رفعهأراهسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،ال!عدى

كلوفى،التسليمتحليفهاط69/21والئكبير،وتحريمهاالطهوز،الضلاة"مفتاح

فريضة،غيرأوفريضةوغيرها،الكتاببفاتحةفيهايقرألاصلاةولا،تسليمةركعتين

فإن،ضلبهفليفذسجدوإذا،صلبهوليقغالحمار)4(تدبيحيدبخفلاأحذكمركعوإذا

فىوسيأتى،(2555)فىوتقدم.(734،967)داودوابو،(769،854)المعرفةفىالمصنف(1)

(2734،2787،2813).

.(2741،2742،2785،2838)فىوسياتى،(2291)فىتقدم(2)

.(498/240)مسلم(3)

،2/274عبيدلأبىالحديثغريب.ظهرهمنأخفضيكونحتىالركوعفىرأسهيطأطىانهو(4)

.407/1،408الحديثغريبفىوالفائق
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2/68

الركوعفىالقولبابالصلاةكتاب

جلسوإذا،قدميهوصدوروركتتيهوكفيهجبهته:أعظبمسبعةعلىيسجدالإنسان

.(1)"اليسرىرجلهوليخفضاليمنىرجلهبص!لف

الزحوعفىالقولباب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2589

عنجرير،أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحذثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

عن،صلةعن،الأحنفبنالمستوردعن،عبيدةبنسعدعن،الأعمش

البقوةبسورةفاستفتح،ليلةذاتجمع!الفهرسولمعصليت:قالحذيفة

فمضى.يركعثميختمها:فقلت،فمضى.يركعثمايةمائةيقرأ:فقلت

"د!بحان:فيقولمهقيامننحواركعثم،"عمرانآل"والنساء""سورةقرأحتى

اللهم،حمدهلمنالله"سمع:فقالرأسهرفعثمدأ.العظيمرئىسبحان،العظيمرئى

:سجودهفىيقولال!جوفىفأطالسجدثم،القيامفأطالالحمد".لكربنا

رواه.(2)ه!ذإلاوتعظيمتخويففيهاباية/يمرلا."الأعلىرئى"سبحان

.(3)وغيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-!059

(1)

(2)

(3)

بهسفيانأبىطريقمن(238)والترمذىمختصرا.بهمعاويةأبىطريقمن(276)ماجهابنأخرجه

وشاتى.تركوه،طريفاسمهسفيانأبو:1/530الذهبىوتال.حسن:الترمذىوتالمختصزا.

.(4028،4029)فى

،(16232،23367)وأحمد.بهإسحاقطريقمن(9062)حبانوابن،(1321)النسائىأخرجه

طريقمن(542،036)خزيمةوابن،(897)ماجهوابن،(262)والترمذى،(871)دإودوابو

.(3736)فىوشاتىومطولا،مختصزاالأعمش

.(772/032)مسلم
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الركوعفىالقولبابالصلاةكتاب

أبوحذثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درلبشويهبنجعفربنالقهعبدأخبرنا

مرعابنياسإعمهعن،الغافقئأيوببنموسىحدثنا،المقرئالرحمنعبد

رئبنباشم)فسئغ:نزلتلقا:قالأنهه!رالجهنىعامربنعقبةعن،الغافقى

فلقاركوعكم".فى"اجعلوهما:!يههاللهرسوللنا:قال.،52:الحاقةأائعطب!

.لصجودكم")1(فى"اجعلوهما:لناقمال.،ا:ا!عدىأ!الأغلىرئبناشر)سغ:نزلت

بكر،بن،ظ69/21محمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-2591

عنسعد،ابنيعنىالليثحدثنا،يونسبنأحمدحدثناداود،أبوحدثنا

عامربنعقبةعن،قومهمنرجلعن،أتوببنموسىأوموسىبنأيوب

العظيمربى"لمبحان:قالح!را!!لمجماللهرسولفكان:قالزاد،بمعناه

بوأقالثلاثا.."وبحمدهالأعلىرئى"سبحان:قالسجداوإذ،ثلاثا."وبحمده

.(2)محفوظةيمونألانخافالزيادةوهذه:داود

حدثنا،داودبوأحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،علىبوأوأخبرنا-2592

عن،السعدئعن،الجريرىسعياحدثنا،الفهعبدبنخالدحدثنا،مسدد

وسجودهركصعهفىيتمكنفكان،صلاتهفىلمجمالنبئمقتر:قالعمهأوبيهأ

ظرثا)3(."وبحمدهالفه"سبحان:يقول!ماقدر

به.المقرئطريقمن(6".)خزيمةوابق،(41741)أحمدوأخرجه.2/025سفيانبقيعقوب(1)

أبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهايوببقموسىطريقمن(887)ماجهوابق،(869)داودوأبو

.(481)اودد

.(185)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(870)داودأبو(2)

.مجهولانوشيخهالسعدى:1/531الذهبىوقال.(885)داودابو(3)
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الركوعفىالقولبابالصلاةكتاب

المزكى،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-2593

الوفاب،عبدبنمحمدحذثناالشيباخ!،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحذثنا

عونعنيزيد،بنإسحاقعن،ذئبأبىابناخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا

رئىشبحان:فقالأحذكمركح)إذا:لمجفهالفهرسولقال:قالالفهعبدإلىرفعه

ربىشبحان:فقالسجدوإذا،أدناهوذلكزكوغه،تمفقدمراتثلاث.العظيم

بنعون؟مرسلهذا.(1)"أدناهوذلكسجوذه،تئمفقدثلانا،يعنى.الأعلى

.مسعودبنالفهعبديدركلمالفهعبد

بنجعفرالقاسمابوأخبرنا،إملاءيوسفابنمحمدأبوحذثنا-2594

أخبرنا،الزازىحاتمأبوأخبرنا،تعالىالفهحرسهابمكةالموسوئمحمد

محمد،بنجعفرحذثنا،إسماعيلبنحاتمحدثنا،العطارمرحومبنعبيس

أبدا،سفرا)3(نزاللا،الفهرسوليا:فقالتالحطابة)2(جاءت:قالأبيهعن

وثلاثزكوعا،تسبيحابئثلاث)لم!بحوا:جمفهفقال؟بالصلاةنصنعفكيف

مرسل.أيضاوهذا.(4)!ادوجستسبيحات

بنمحمدبنإسحاقالفهعبدوابوالحافظالفهعبدابوأخبرنا-2595

وقال،بهذئبأبىابنطريقمن(890)ماجهوابن،(261)والترمذى،(886)داودأبوأخرجه(1)

.(2729)فىوسيأتىمسعود.ابنيلقلماللهعبدبنعون،بمتملإسنادهلش!:الترمذى

.(بط)ح1/322اللسان.فيبيعونهالحطبيجمعونالذين:الحطابة(2)

.2/371النهاية.بمعنىوالمسافرونوالسفر،مسافرجمع:سفر(3)

من(4289)الرزاقوعبد،(482)مسندهفىوالشافعى.بهحاتمعن(5772)شيبةأبىابنأخر-(4)

به.جعفرطريق
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الركوعفىالقولبابالصلاةكتاب

(1)ئمالفاشبيببنأحمدبنعلىبنأحمدنصربووأالسوسئ،و21/70يوسف

العباسأبوحذثنا:قالوااخرينفى(2)المقرئالحسينبنمنصورنصروأبو

الرحمنعبدحذثناالأصبهاخ!،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمد

عن،مسروقعن،الضحىأبىعنمنصور،عن،سفيانعن،مهدىابن

"د!بحانك:ركوعهفىيقولأنيكثرلمجقهالفهرسولكان:قالتعائشة

.!3)انالقريتأول."ىلاغفراللهغ،وبحمدك

الإسماعيلئ،بكبرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-2596

،(4سفيانحذثنا4)،يحيىحدثنا،خلأدابنحذثنا،سفيانبنالحسنأخبرتحا

يتأول."ىلاغفزاللهم،وبحمدكرئنا"سبحانك:وقالفذكرهمنصوز.حذثتا

سعيدبنيحيىعنمسددعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.()القران

منصور)6(.عناخروجهمنمسلئموأخرجه،القطان

.(084)فىترجمتهوتقدمت"القاضإ.:مفى(1)

وكاد،الأصمالعباسابىمنسمع،المفسرالمقرئنصرابوأحمدبنمحمدبنالحسينبنمتصور(2)

منالمنتخب.(!224)سنةتوفى،طويلادهراعمر،مشهورمعروف:الغافرعبدقال،بهيتفردأدة

.17/441النبلاءأعلاموسير،(1481)السياى

من(6!إكأعقب!ةشوابن،(1122)والنسائىبه.الرحمنعبدعن(25567)أحمدأخرجه(3)

فىوسيأتى."ءمنصونرطريقمن(1929)حبانوابن،(794،4293)والبخارى.بهصفيانطريق

(2722).

.م:فىليى،4-4)

به.يحىعن(24223)أحمدأخرجه(5)

.(217/484)ومسلم،(817)اليخارى(6)
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2/78

الركوعفىالقولبابالصلاةكتاب

إملاء،العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنابوحذثنا/-2597

ال!ليطئ،الأزهرأبوحذثنا،الذفاقدئويهبنأحمدبنمحمدبكرابوأخبرنا

بنمطرفعن،قتادةعن،عروبةابىبنسعيدحذثنا،عامربنسعيدحذثنا

:وسجودهركوعهفىيقولكانع!ي!الفهرسولأن،عائشةعن،الفهعبد

من""الصحيحفىمسلمأخرجهوالزوحإ)1(.الملاثكةرلبقذوسقإسبوخ

.(2)عروبةأبىابنحديث

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظ0الفهعبدأبواخبرنا-2598

سلمة،أبىبنالعزيزعبدحذثنا،علىبنعاصمحذثنا،حفصبنعمرأخبرنا

عن،رافعأبىبنالفهعبيدعن،الأعرجعن،سلمةابىبنالماجشونحذثنا

وذكرالضلاة.افتتحإذاكان:قالغ!ي!،النبىعن،ر!نهطالبأبىبنعلى

ولك،آمنتويك،ركعتلكإالئهئم:قالركعوإذا:فيهوقالالحديث

51رو.وعصبى"ومخى-قالأظنهوعظامى-وبصرىدمعىلكخشع،أسلمت
(3)

.العزيز)4(عبدعنوجهينمن،ظ21/70""الصحيحفىمسلم

حذثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-2599

حذثنا،الذورقئإبراهيمبناحمدحذثنا،الأنماطئإسحاقبنإبراهيم

عروبةأبىبنسعيدطريقمن(1899)حبانوابن،(1331)والنسائى،(62560)أحمدأخرجه(1)

به.قتادةطريقمن(872)داودوابوبه.

.(487/223)مسلم(2)

.(2377)فىتقدم(3)

.(177/202)مسلم(4)
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والسجودالركوعفىالقرآنقراءةعنالنهىبابالصلاةكتاب

اللهعبدعن،عقبةبنموسىأخبرك!:قالجريجابنعن،محمدبنحجاج

أبىبنعلىعن،رافعأبىابنعن،الأعرجالرحمنعبدعن،الفضلابن

فذكر.المكتوبةالصلاةابتدأإذاكان!ج!مجاللهرسولأن،ه!3زطالب

ولك،آمنثويك،ركعتلك"اللهم:قالركعإذاوكان:قالوفيه،الحديث

بهاستقلتوما،وعظمىومخىوبصرىسمعىلكخشعربى،أنت،أسلمت

.(1)"العالمينربئللهقدمى

والسجودالركوعفىالقرآنقراءةعنالنهىباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0026

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:القاضىالحسنبنأحمدبكروأبو

بنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

أباهأن،حنينبنالفهعبدبنإبراهيمحذثنى:قالأنهشهابابنعن،يزيد

أقرأأنجم!اللهرسولنهاخ!:قالر!خهطالبأبىبنعلىسمعأنه،حدثه

ابنعنيحيىبنحرملةعن""الصحيحفىمسلئمرواهساجدا)2(.أوراكعا

(3)

وهب.

.(2378)فىتقدم(1)

داودوأبو،(492)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(1895)حبانوابن،(1811)النسائىأخرجه(2)

.(4269)فىوسياتى.بهالزهرىطريقمن(17217)والترمذى،(4504)

.(209/480)مسلم(3)
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والسجودالركوعفىالقرانقراءةعنالنهىبابالصلاةكتاب

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2601

حذثناالرعفراخ!،الصباحبنمحمدبنالحسنحذثنا،الأعرابىابنسعيد

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالذأخبرنا،الشافعئإدريسبنمحمد

موسىبنوهارونالمروزئنصبربنمحمدحذثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!

إبراهيمعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحىحذثنا:قالا

نهى:قالانهر!عبهطالبأبىبنعلىعن،أبيهعن،حنينبنالفهعبدابن

،و21/71،الذهبتختموعنوالمعصفر،الق!ىلبسعن،ءيخ!الفهرسول

.2يحىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلئمرواهالزكوع)1(.فىالقراءةوعن

حبيبأبىبنويزيدكثير)4(بنوالوليد(3)أسلمبنزيدرواهوكذلك

ابنإسحافبنومحفد،علقمةبنعمروبنومحفدالفيثئزيدبنوأسامة

بنومحفدعثمانبنالضحاكورواه،(علن)عنأبيهعنإبراهيمعنيسار

أبيه،عن،إبراهيمعن،قيسبىبنداودعن،الزوايتينإحدىوفى،عجلان

بنالفهعبدعنالمنكدر،بنمحمدورواه.(6)ىلععن،عباسابنعن

(1

(3

الماثورةالسننفىوالثافعى،(1347)معجمهفىالأعرابىوابن،(812)المعرفةفىالمصنف

وأبو،5/69الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(4301)أحمدطريقهومن،1/80ومالك،(170)

.(4301)والنسانى،(462)مذىوالتر،(4404)داود

.(213/480،29/2078)مسلم

به.أسلمبنزيدطريقمن(480/211)مسلمأخرجه

به.كثيربنالوليدطريقمن(480/210)مسلمأخرجه

به.إسحاقوابنعمروبنومحمدوأسامةيزيدطريقمن(480/213)مسلمأخرجه

.،اوددطريقمن(084/212)وفى،بهعجلانوابنالضحاكطريقمن(048/132)مسلمأخرجه
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والسجودالركوعفىالقرانقراءةعنالنهىبابالصلاةكتاب

ابنعن،حنينبناللهعبدعن،حفصبىابنبكرأبوورواه.\علىعن،حنيني

.(2)نيصالنبىعن،عباسبى

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2602

عيينة،ينسفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيه

88/2اللهعبدينإبراهيمأخبرخ!:قالعباسبىآلمولىسحيمبنسليمان/حدثنا

ع!يدالقهرسولكشف:قالعباسابنعن،أبيهعن،عباسابنمعبدابن

إلاالنبؤةمبشرا!منق!دلم"إنه:فقالبكرأبىخلفصفوفوالناسالستارة

فأماساجدا،أوراكعاأقرأأننهيتإنىألاله،ترىأوالمسلميراهاالصالحةالرؤيا

ئستجابأن(3)فقمنالدعاء،منفاجتهدواالسجودوأما،الربئفيهفعظمواالركوع

(4)

ابنعنوغيرهمنصوربنسعيدعن"الصحيح"فىمسلئمرواه."

عيينه.

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-0326

حميدعنمعاذ،بنمعاذحدثنانصر،بنسعدانحدثناالصفار،محمدابن

به.المنكدرابنطريقمن(213بقع/480)مسلمأخرجه(1)

به.حفصابنبكرأبىطريقمن(481/214)مسلمأخرجه(2)

القافوفتحيلىبزيادةقمينثالثةلغةوفيه،مشهورتانلغتان،وكسرهاالميموفتحالقافبفتح:قمن(3)

-؟4/197،98النووىبثرحمسلمصحيحينظروجدير.حقيقومعناه:الميموكسر

ماجهواين،(4401)والنسانى،(876)داودوأبو،(0091)أحمدوأخرجه.(489)الحمدى(4)

.،27251قىوسيأتىبه.سفيانطريقمن(1896)حبانوابن،(548)خزيمةوابن،(3899)

.(207/479)مسلم(5)
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الركوعفيالطمانينةبابالصلاةكتاب

ركوعانسبحكنا:قالز!بهالفهعبدبنجابرعن،الحسنعن،الطويل

.وقعودا)1(قياماوندعو،وسجودا

جابرسئل:قالالحسنعن،الأشعثعن،معاذوحدثنا:قال-4526

تسبيحا.الزكوعنجعلكنا:فقال،الزكوعفىالقراءةعناللهعبدابن

الزحوعفىالطمأنينةباب

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-5526

قالا:الجشمىاللهوعبيدالوليدبنعباسحذثنا،يعلىأبوأخبرك!(ظ21/71

عنسعيد،أبىبنسعيدحدثنى،اللهعبيدحدثناسعيد،بنيحمىحدثنا

فىالحديثفذكر.المسجددخلجم!اللهرسولأن،هريرةأبىعن،أبيه

فيمافقالجم!الفهرسولعلمهحتى،الصلاةيحسنلمالذىالداخلقضة

.(3)""الصحيحينفىمخرج.(2)"اغكارتطمئنخىاركع"ثم:علمه

يحيى،بنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبو6562-وأخبرنا

اللهعبيدحذثنا،سلأمبنالحسنحذثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا

عنمعمر،أبىعنعمير،بنعمارةعن،الأعمشأخبرنا،موسىابن

صلبهالرجليقيملاصلاة"لاتجزئ:لمج!الفهرسول:قال:قالمسعودأبى

.(179)داودأبىضجففىالألبانىوضعفه.بهحميدطريقمن(833)داودأبوأخرجه(1)

.(6577)يعلىأبو(2)

.(2792،3999)فىوسيأتى.(2290،2395،2510)فىتقدم(3)
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الركوعقىالطمانينةبابالصلاةكتاب

.والسجود")1(الزكوعفى

وأبوالعلوىعلىبنمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبووأخبرنا-7526

سماعهماأصلمنبالكوفةالمقرئالنجار)2(بنمحمدبنالواحدعبدالقاسم

بنإبراهيم(3حدثنا،القاضى3)دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوحدثنا:قالا

عن،عميربنعمارةعن،الأعمشعن،سفيانعن،قبيصةحدثنا،إسحاق

صلاة2تجز"لا:لمجماللهرسولقال:قال4!فرمسعودأبىعنمعمر،أبى

وكذلك،صحيحإسنادهذاوالشجود")4(.الزكوعفىصلبهفيهايقيملارجل

الأعمش.عنالأعمشأصحابعامةرواه

بنمحمدأخبرناببغداد،بشرانبنمحمدبنعلئأخبرنا-2658

بكير،أبىبنيحيىحدثنامحمد،بنعتاسحدثنا،البخترىبنعمرو

!رالنبىأنجابر،عن،سفيانأبىعن،الأعمشعن،إسرائيلحدثنا

2/89بهتفردوالسجود".الركوع/فىصلبهفيهاالزجليقيملاصلاةتجزئ"لا:!ال

.(بكير)أبىبنيحيى

(1

(2

(3

خزيمةوابن،(087)ماجهوابن،(6201)والنسائى،(652)مذىوالتر،(03171)أحمدأخرجه(

فىوميأتى.صحيححسن:الترمذىوقال،بهالأعمشطريقمن(1892)حبانوابن،(666)

(2765).

تاريخوينظر.الصوابوهو."الالاضى"حدثنا:نسخةفىوقعأنهمحاشيةفىواشار،م،سفىكذا(

.(6614،11226)فىالصوابعلىوميأتى،6/25بغداد

.م:فىليس(3-

به.سفيانطريقمن(666)خزيمةابنأخرجه(

-الدورىقال.أ41/56بغدادتاريخفىالخطيبطريقهومن،(5)مصنفاتهمجموعفىإبىخترى(
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الركوعفىالإمام)دراكبابالصلاةكتاب

بنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2609

،و21/72صفوانحذثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحذثنا،الطرائفئعبدوس

الأحنفبنشيبةحذثنا،مسلمبنالوليدحذثناالذمشقئ،صالحابن

أبىعن،الأشعرئصالحأبوحذثناالأسود،سلامأبوحذثنا،الأوزاعئ

طائفةفىجلسثمبأصحابهعنم!الفهرسولصفى:قالالأشعرئالفهعبد

،سجودهفىوينقريركعلافجعل،يصفىفقامرجلفدخل،منهم

مفةغيرعلىمات(1)اذهماتلوهذا،)ترون:فقال،إليهينظر!ي!الفهورسول

فىوينقريركعولايصئىالذىمثلإنما،الذمالغرابينقركماصلاتهينقرمحملإ،

ويلالوضوء،فأسبغواعنه؟يغنيانماذا،تمرتينأوتمرةإلاجمللاكالجائعدجوده

لأبىفقلت:صالحأبوقالوالشجودأ.الزكوعوأتمواالئار،منللأعقاب

بنخالد؟الأجنادأمراء:قال؟الحديثبهذاحذثكمن:الأشعرئالفهعبد

كلسفيانأبىبنويزيد،حسنةابنوشرحبيل،العاصبنوعمرو،الوليد

.-لمجت)2(الفهرسولمنسمعههؤلاء

الزحوعفىالإمامإدراكباب

بنعلئأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-0261

)ح(مريمأبىابنحدثنا،العلأفأثوببنيحعىحذثنا،المصرئمحمد

جذا.غريبحديثوهو،يحىغيريروهلم:الحديث-عقب

.م:فىلي!(1)

وقالمختصرا.بهالوليدطريقمن(554)ماجهابنوأخرجه.بهصفوانطريقمن(665)خزيمةابن(2)

حسنحديثوهذابأسا،بهعلمتما،شعيببنمحمدأيضماعنهروىيئميبة:1/534الذهبى

غريب.الإسناد
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الركوعفىالامامإدراكبابالصلاةكتاب

بنصالحبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا

أخبرنا،مريمأبىبنسعيدحدثناالشعراك!،محمدبنالفضلحدثناهاك!،

وسعيدعتابأبىبنزيدعن،سليمانأبىبنيحىحدثنى،يزيدبننافع

سجودونحنجئتم"إذا:كي!ال!رسولقال:قالهريرةأبىعن،المقبرى

يحىبهتفزد.(1)"الصلاةأدركفقدالزكعةأدركومنشيئا،تعدوهاولافاسجدوا،

المدينئ.سليمانأبىابن

:هريرةأبىعنذلكمنأضعفآخربإسنادروىوقد

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-1126

بنالفهعبدبنوالقاسمالزملئنصربنمحمد(ظ72/21بنالفهعبدحذثنا

حذثناسواد،بنعمووحدثنا:قالواالعباسبنمحمدبنوالعئاسمهدى

شهابابنعن،الرحمنعبدبنقرةعن،حميدبنيحىأخبرك!،وهبابن

عجتالفهرسول!أنهريرةأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرك!:قال!

قال!.(2)"صلبهالإماميقيمأنقبلأدركهافقدالصلاةمنركعةأدرك"من:قال

عنحميدبنيحىيقولها.((صلبهالإماميقيمأن"قبل:الريادةهذه:أحمدأبو

البخارئ:قال!:يقول!حمادابنسمعت:أحمدأبوقال!.مصرئوهو3!ره

يتابعلامصرئ،وهبابنمنهسمعشهابابنعنقئئعنحميدبنيحيى

أبىابنطريقمن(1622)خزيمةوابن،(893)داودابووأخرجه.(578)الصغرىفىالمصنف(1)

به.مريم

به.وهبابنطريقمن(1595)خزيمةابنوأخرجه.7/2684الكاملفىعدىابن(2)

قرة،.،عن:م،سفىبعده(3)
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2/"9

الركوعفىالامامإدراكبابالصلاةكتاب

بنيحيى:قالالبخارىحذثنا،الجنيدئوحذثنا:احمدأبوقال.حديثهفى

.(1)الحديثمنكر،عتابأبىوابنالمقبرئعنالمدخ!سليمانأبى

الفهعبدأبوأخبرنا،مرسلبإسنادروىوقدالتنيخ:قال-2612

حذثنى،غالببنمحمدحذثنا،بالويهبنأحمدبنمحمدأخبرخ!،الحافظ

عن،رجلعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،شعبةأخبرنا،مرزوقبنعمرو

ولافاسجدوا،ساجدا(2)ناكوإنفاركعوا،راكغوالإمامم!ئج"إذا:قاللمجيوالنبى

.الزكوع")3(معهيكنلمإذابالشجودتعتدوا

يحىحذثنا،الفراءجعفربنمحمدأخبرنا،اللهعبدأبوأخبرنا-3126

حدثنا،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحذثنامحمد،ابن

يدركلى"من:!اللمجيمالنبىعن،ل!رعن،المكئمحمدبن/العزيزعبد

.(4)"الصلاةيدركلمالركعة

جمي!:الفهرسولأصحابعنفيهوروى

بنأحمدأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2614

خالدحذثنا،عاصمبنعلئحدثنا،مكرمبنالحسنأخبرنا،الفقيهسلمان

مسعودابنيعنىالفهعبدعن،الأحوصأبىعن،الأقمربنعلىعن،الحذاء

.7/2686الكامل(1)

.س:فىلي!(2)

:1/553الذهبىوقال.بهلعزيزاعبدطريقمن(4162)شيبةأبىوابن،(3373)الرزاقعبدأخرجه(3)

.مجهولمرسله

المكى.أعرفلا:1/535الذهبىقال(4)
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الركوعفىاك!مامادراكبابالصلاةكتاب

.(1)الركعةتلكيدركلمراكعا،و73/21الإماميدركلممن:قال

بنمحمدبنحمزةأخبرنا،ببغدادشاذانابنعلىأبووأخبرنا-1526

أخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنامحمد،بنالعباسحذثنا،العباس

من:قالاللهعبدعن،وهبيرةالأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،إسرائيل

.بالسجود)2(يعتدفلاالزكعةيدركلم

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2616

عامر،بنموسىعامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حئان

ابنعن،نافععن،جريجوابنمالكأخبرخ!،مسلمابنيعنىالوليدحدثنا

رأسهالإماميرفعأنقبلفركع،راكعاالإمامأدركمن:يقولكانأنه،عمر

.الزكعة)3(تلكأدركفقد

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجانه!،أحمدأبووأخبرنا-2617

نافع،عن،مالكحدثنا،بكيرابنحذثنا،إبراهيمبنمحمدحذثنا،المزكى

.(4)السجدةفاتتكفقدالركعةفاتتكإذا:يقولكانعمربنالفهعبدأن

ثابتبنوزيدعمربناللهعبدأنبلغهأنهمالكوحدثنا:قال-2618

به.الحذاءخالدطريقمن(2023)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(1)

عنإسحاقأبىعنإسرائيلطريقمن(1935)الطبرانىطريقهومن،(3371)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.هبيرة

.،جريجابنطريقمن(1992)الأوسطفىالمنذرابنطريقهومن،(3374)الرزاقعبدأخرجه(3)

.10/1مالك(4)
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الصفدونركعمنبابالصلاةكتاب

ال!جدة)1(أدركفقدرأسهالاماميرفعأنقبلالزكعةأدركمن:يقولا!تاكانا

أدركمن:يقولكانهريرةأباأنبلغهائهمالكوحذثنا:قال-2619

.كثير)2(خيرفاتهفقدالقرانأئمقراءةفاتتهومن،ال!جدةأدركفقدالزكعة

الصفدونرحعمنباب

.تكلفوهلماذلكولولا،الزكعةإدراكعلىدليلذلكوفى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0262

حذثنا،هفامحذثنا،عمرأبوحذثنا،غالببنمحمدحدثنا،راق!ئصلاعبيد

راكع،ع!ي!والنبئالمسجددخلائه،بكرةأبىعن،الحسنعن،الأعلمزياد

.(3)"دعتولاحرصمااللهأزادك:ع!ي!النبئفقال،الضفإلىيصلأنقبلفركع

.(4)ماقهعنإسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

الضلاةتأتوا"لا:قولهيشبهتعدإ.ألا:قوله،ظ73/21:الشافعئقال

لما،موقفكإلىتصلحتىتركعانعليكليس:أعلموالفهيعنى."تسعون

.()الاقامةسمعتإذاتسعىأنعليكليسكما،التعبمنذلكفى

.10/1مالك(1)

.1/11مالك(2)

به.همامطريقمن(45802)أحمدوأخرجه.(5150)والمعرفة،(580)الصغرىفىالمصنف(3)

.(5283-5281)فىوسيهأتى

.(783)البخارى(4)

نهىهذاأنالظاهر:1/536الذهبىوقال،(1506)والمعرفة،(581)الصغرىفىالمصنف(5)

فماسعيا،الصلاةياتولا،الصففىيقومحتىالإنسانيركعفلا،المرضينفىالزجريقتضى

اص..قضاهفاتهوما،صلىالصورتينفىأدرك
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الصفدونركعمنبابالصلاةكتاب

حتان،ابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-2621

بنالوليدحدثناعامر،أبوأخبرنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمأخبرنا

بنبكرأبىعنمكحول!،عن،أبيهعن،ثوبانابنأخبرخ!،مسلم

ذخلاثابتبنوزيدالصديقبكرأباأن،هشامبنالحارثبنالرحمنعبد

.(2)بالصفلحقاحتىراكعانوهما(1)ابدثمفركعا،راكعوالإمامالمسجد

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2622

يونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال!نصربنبحرحذثنا،يعقوببنمحمد

بنسهلبنأمامةأبوأخبرك!:قالشهابابنعن،ذئبأبىوابنيزيدابن

مكنهأإذاحتىفمشى،راكعوالامامالمسجددخلثابتبنزيدرأىنهأ،حنيف

(3)الصفوصلحتىراكعوهودبثمفركع،كبرراكعوهوالصفيصلأن

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-2623

حدثنا،الأحوصأبوحدثنا،منصوربنسعيدحذثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

دارهمنمسعودابنيعنىاللهعبدمعخرجت:قال!وهببنزيدعن،منصور

وركعتوركعاللهعبدفكبر،الإمامركعالمسجدتوسطنافلما،المسجدإلى

فلما،رءوسهمالقومرفعحيقالصفإلىانتهيناحتىراكعينمشيناثم،معه

.(ب)دب72صالمنيرالمصباحلينا.سيراسار:دبيبادث(1)

الصديق.بكرأبايدركلمبكرأبو،منقطع:1/536الذهبىقال(2)

وهبوابن،الأصمالعباسأبىعنالحسنبنأحمدبكرأبىعن(825)المعرفةفىالمصنف(3)

به.الزهرىطريقمن(2636)شيبةأبىابنوأخرجه.(415)
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91/2

...وركعللافتتاحواحدةتكبيرةكبرمنبابالصلاةكتاب

بيدىالفهعبذفأخذ،أدركلمأنىأرىوأناقمتالضلاةالإمام/قضى

.(1)أدركتقدإنك:قالثم،وأجلسنى

.ر!حنه)2(الربيربنالفهعبدعنفيهوروينا

وركع،للافتتاحواحدةتحبيرةكبرمنباب

للركوعأخرىيحئرأناستحلثومن

أبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمروأ21/74أخبرنا-4262

حذثنا،منصوربنسعيدحذثنا،نجدةبنأحمدحذثنا،خميرويهبنالفضل

ثابتبنوزيدعمرابنكان:قالشهابابنعن،إبراهيمبنسعدبنإبراهيم

.(3)اهبويركعانيمبيرةكئراراكعوهوالإمامأتياإذا

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2625

حمر،أبىبنشعيببنبشرحذثنا،خلىبنخالدبنمحمدحذثنا،يعقوب

ركوعوالناسالمسجددخلإذاثابتبنزيدكان:قالالرهرىعن،أبيهعن

قال.الضفإلىيصلحتىراكعوهودثثم،ركعثمفكتر،القبلةاستقبل

.(4)بتثابنزيدعننصارئالأحنيفبنسهلبنمةماأبوأاكذأخبرخ!:محمد

،397/1المعانىشرحفىوالطحاوىبه.الأحرصأبىعن(2634)شيةأبىابنأخرجه(1)

به.منصورطريقمن(9355)والطبرانى

.(5284)فى)2(سيأتى

قولهما.من،وزيدعمرابنعنسالمعنالزهرىطريقمن(2517)شيةأبىابنأخرجه(3)

المعانىشرحفىوالطحاوىبه.شعيبطربقمن(0330)الاميينمسندفىالطبرانى)4(أخرجه

به.الزهرىشهاببنمحمدطريقمن398/1
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...وركعللافتتاحواحدةتكبيرةكبرمنبابالصلاةكتاب

يفعلعروةكان:الزبيربنعروةبنهشاموقال:شعيبقال!-2626

ذلك.

مسعود)1(.بناللهعبدعنقجلهالجابفىوروينما:اللهرحمهالشيخقال

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2627

حدثناعامر،أبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثناالأصبهاك!،

عنأخبرخ!،بعضهمإن:أنسبنلمالكقلت:قال!مسلمابنيعنىالوليد

وأسجوداأوركوعاأدركهمإن:قالمسعودابنعن،وائلأبىعن،حماد

الأمرفذلكوالسجودالركوعفىأما:مالكفقال!يمبيرتين.يكبرجلوسا

واحدةيكبر:قلتهذا.أعرفلافإنىللجلوسيمبيرتينماوأ،نعرفهالذى

نعم.:قالبها؟ويجلسبهايستفتح

فى(2)هبأراديكونأنفيحتملمسعودابنعنهذاصحإن:الشيخقال

وقعد،بتكبيرالإمامرفعالافتتاحمنفرغفلما،للافتتاحفكبرالسجود

الاماميمبيريكونأنأرادالسجودفىوكذلك،وأفعالهأذكارهفىفيوافقه

أعلم.والله،بهواقتدائهالصلاة،ظ21/74افتتاحهبعدللسجود

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2628

وأخبرخ!:قال!الوليدحدثناعامر،أبوحدثنا،إبراهيمحدثنا،حيان

أدركهمإذا:قال!العزيزعبدبنعمرعن،مهاجربنعمروعن،إسماعيل

.(2623)فىتقدم(1)

لما.أدركه"إذا:سفىبعده(2)
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2/29

...يسبقهولابرفعهويرفعالامامبركوعيركعبابالصلاةكتاب

أدركوقدللزكوعوتكبيرةالضلاةلافتتاحتكبيرة:تكبيرتينكترركوعا

.الزكعة)1،

يسبقه،ولابرفعهويرفعالإمامبرحوعيرحعباب

وغيرهالشجودفىوحذلك

الله،عبدابنبكرأبوأخبرخ!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-2629

مسهر،بنعلئحذثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحذثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

ذاتلمجي!القهرسولبناصفى:قالمالكبنأنسعن،فلفلبنالمختارعن

فلا،إمامكمإفى،الناس"أيها:فقالبوجههعليناأقبل/الضلاةقضىفلفا،يوم

ومنأمامىأراكمفإنى،بالانصرافولابالقيامولابالشجود،ولابالزكوعتسبقوض!

ولبكيتمقليلالضحكتمرأيتمارأيتملوبيدهمحمل!نفس"والذى:قالثمخلفى،.

51رووالثار")2(.الجئة"رأيت:قالالفه؟رسوليارأيتوما:قالواكيراإ.

.(3)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلئم

بنمحمدبناللهعبدأحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2630

بنإبراهيمحذثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدابوحذثنا:قالاالعدلالحسن

أبىعن،صالحأبىعن،الأعمشحذثناعبيد،بنمحمدأخبرنا،الفهعبد

به.إسماعيلعن(2528)شيبةأبىابنأخرجه(1)

مسهربنعلىطريقمن(1716)خزيمةوابن،(1362)النسائىوأخرجه.(7226)شيهابىابن(2)

به.فلفلبنالمختارطريقمن(1356)والدارمى،(11997)واحمدبه.

.(426/112)مسلم(3)
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...يسبقهولابرفعهويرفعالإمامبركوعيركعبابالصلاةكتاب

كبرف!ذا،بالركوعالإمامتبادروا"ألا:يعلمناصئياللهرسولكان:قالهريرة

فقولوا:.،7:الفاتحةأ!هوالفهالينولاعكلثهئمالمغضوبميوغيزقال:وإذافكبروا،

وإذافاركعوا،ركعوإذاالمسجد،فىلمنغفرالملاثكةكلاموافقإذاف!نه.آمين

.فاسجدوا")1(سجدوإذا.الحمدلكربنا:فقولوا.حمدهلمناللهسمع:قال

عنيونسبنعيسىحديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه(و75/21

أتم.عبيدبنمحمدوحديث.(2)الأعمش

ابنعطاء)3(طاهرأبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-2631

محمدبنالحارثعلىقرئ:قالسلمانبنأحمدأخبرناببغداد،البياض

أبىبنسهيلأخبرنا،مائتينسنةفىعاصمبنعلىحدثنا،أسمعوأنا

ا!مامجعلا!!":لمج!الف!رسولقال:قالهريرةأبىعن"أبيهعن"صالح

وإذا،رءوسكمفارفعوارأسهرفعواذافاركعوا،ركعوإذافكبروا،كئرفإذا،بهليؤتم

سجدوإذاالحمد.لكربنااللهمجميعا:فقولوا.حمدهلمناللهسمعقال:

ترفعواولا،رءوسكمفارفعوارأسهرفعواذايسجد،أنقبلتسجدواولافاسجدوا،

.()سهيلعنالدراوردىحديثمنمسلمأخرجه.(4)"يرفعأنقبلرءوسكم

من(1576)خزيمةوابنبه.عبيدبنمحمدطريقمن(96؟)ماجهوابن،(9682)أحمدأخرجه(1)

به.صالحابىطريقمن(6؟3)داودوابو.بهالأعمشطريق

.(514/87)مسلم(2)

.س:فىليس(3)

فىوسيأتى،(2309)فىوتقدمبه.صالحأبىبنسهيلطريقمن(1575)خزيمةابنأخرجه(4)

.(152؟،1385)

.(87عقب/514)مسلم(5)
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...يسبقهولابرفعهويرفعالإمامبركوعيركعبابالصلاةكتاب

أتثم.عاصمبنعلىوحديث

بنأحمدحذثنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2632

بنالرحمنعبدبنمحمدحذثنا،الخرازعلىبنأحمدأخبرنا،المخفارعبيد

،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الأنطاكئسهم

سهمبنالرحمنعبدبنمحمدحذثناحفاد،بنالهيثمبنمحمدحذثنا

الشئيباخ!إسحاقأباأن،الفزارئإسحاقأبوحذثنا،الفهعبدأبوالأنطاكئ

المنبر:علىيقول!يزيدبنالفهعبدسمعت:قال!دثاربنمحاربعن،حذثه

ركعفإذالمجوالفهرسول!معيصفونكانواائهم،عازببنالبراءحذثنا

!اطنزللم.((حمدهلمنالفه"سمع:فقالالز!عمنرأسهرفعوإذا،ركعوا

:عبدانابنحديثوفى.نتبعهثم،الأرضفىوجههوضعقدنراهحتى

محمدعن،ظ21/75""الصحيحفىمسلمرواه.(1)دجسنثم،بالأرضجبهته

.(2)مهسبنالرحمنعبدابن

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2633

إسحاقأبىعن،خيثمةأبوحذثنا،يحىبنيحيىحذثنا،قتيبةبنإسماعيل

كانواائهم،كذوبغيروهوالبراءحذثنى:قال!يزيدبنالفهعبدحذثنى:قال!

ظهرهيحيىأحداأرلمالزكوعمنرأسهرفعفإذاجميرالفهرسول!خلفيصفون

به.الفزارىطريقمن(622)داودأبوأخرجه(1)

.(199/474)مسلم(2)
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...يسبقهولابرفعهويرفعالامامبركوعيركعبابالصلاةكتاب

رواه.(1)ادجسوراءهمنيخرثم،الأرضعلىجبهتهلمجحمللهارسوليضعحتى

أخرأوجهمنالبخارئوأخرجه.(2)يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

.السبيعى)3(إسحاقأبىعن

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-2634

على،بنعاصمحدثنا،السدوسئحفصبنعمرحدثنا،القاضىمنصور

،4حبالىبنيحيىبنمحمدعن،عجلانبنمحمدعنسعد،بنليثحدثنا

:قاللمجوالفهرسولإن:يقولالمنبرعلىمعاويةسمعأنهمحيريز،ابنعن

أركعحينبهأسبقكمفمهما،بدنتقدفإنىوالسجود،بالزكوعتسبقونى"لا

وكذلك.()"أرفعحينتدركوفيأسجدحينبهأسبقكمومهما،أرفعحينتدركونى

.(6)عجلانابنعنالقطانيحيىرواه

93/2،إملاءالعلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا/-2635

(1

(2

(3

(6

إسحاقأبىطريقمن(2226،2227)حبانوابن،(062)داودوأبو،(11851)أحمدأخرجه(

به.السبيعى

.(197/474)مسلم(

.(690،747،811)البخارى(

.2/216التقريبوينظر.""حيان:م،سفى(

/االمغيرالتاريخفىوالبخارى،(68921)وأحمد.بهالليثطريقمن(0232)حبانابنأخرجه(

به.عجلانابنطريقمن(1594)خزيمةوابن،239

وابن،(1594)خزيمةوابن،(963)ماجهوابن،(619)داودوأبو،(16838)أحمدأخرجه(

.القطانسعيدبنيحمىطريقمن(2229)حبان
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يلأمامضلرأسهرفعمنإثمبابالصلاةكتاب

إبراهيمبنيعقوبحذثنا،ال!ليطئالأزهرأبوحذثنا،القطانبكرأبوأخبرنا

بنبكرأبىبنالفهعبدحذثنى:قالإسحاقابنعن،أبىحذثنى،سعدابن

أبىعن،الأعرجالرحمنعبدعن،الرنادأبىعن،حزمبنعمروبنمحمد

فلابدنت،قد،و76/21إنىالناسإأها:يقول!رالفهرسولسمعت:قالهريرة

نضبطلم.(1)"فاتكمماتدركونأنكمأسبقكم،ولكنوالشجودبالزكوعتسبقونى

ونصببالئشديد،"بذنت"عبيدأبوواختار،"بذنت"أو،بدنت"شيوخناعن

.القحم)2(كثرةأرادنهفإ،الدالبرفع"بدنت":قالومن.كبرت:يعنى،الذال

الإمامقبلرأسهرفعمنإثمباب

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2636

التسترئ،سهلبنالهيثمحذثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

محماقال:قالهريرةأبىعن،زيادبنمحمدحذثنا،زيدبنحقادحذثنا

.(3)"؟حماليرأسرأسهالفهيحؤلأنالإمامقبلرأسه-!فعالذىيخشىإأما:لمجي!

حذثنا:قالاالمهرجا:كأأحمدوأبوالحافظالفهعبدابووأخبرنا-2637

حذثنا،الهلا!تالحسنبنعلئحذثنا،الحافظيعقوببنمحمدالفهعبدأبو

وشعبةزيدبنوحفادسلمةبنحمادحذثنا،الجذئإبراهيمبنالملكعبد

به.إبراهيمبنيعقوبطريقمن(2231)حبانابنأخرجه(1)

.1/152،153عبيدلأبىالحديثغريب(2)

حبانوابن،(427/115)ومسلم،(7534)أحمدوأخرجه.(545)الصغرىفىالمصنف(3)

به.زيادبنمحمدطريقمن(2283)
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الإمامقبلرأسهرفعمنإثمبابالصلاةكتاب

سمعت:قالهريرةأباسمعت:قالزيادبنمحمدعن،طهمانبنوإبراهيم

اللهيجعلأنساجدوالإمامرأسهيرفعالذىالفهيخشى"أما:يقولم!عالقاسمباأ

أخرجه.(1)"؟حماليصورةصورته"أو:حديثهفىشعبةقال."؟حماليرأسرأسه

(2)ير،
منمسلمواخرجه،شعبهحديثمن"الصحيح"فىومسلمالبخارى

.الحفادين)3(حديث

إملاء،العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبووحذثنا-2638

حفظه،ومنكتابهمنعقيلبنمحمدحذثنا،الشرقىابنحامدأبوأخبرنا

محمدعن،أئوبعن،طهمانبنإبراهيمحذثنى،الفهعبدبنحفصأخبرنا

يخاف"أما:!الفهرسولقال:قالالههريرةأبىعن،سيرينابنيعنى

رألررأسهاللهيحولأنالإمامقبلالشجودمنرأسهرفعإذا(ظ76/21أحدكم

.(4)"؟حمالي

حذثنا،حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-2639

ابنأخبرك!الوليد،حدثنا،عامرأبوحذثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيم

أنه،أبيهعن،مخلدبنالحارثعن،الأشبئبنالفهعبدبنبكيرعن،لهيعة

وابن،(827)والنسائى،(582)مذىوالتربه.سلمةبنحمادطريقمن(ا"401)أحمدأخرجه(1)

به.زيدبنحمادطريقمن(2282)حبانوابن،(0160)خزيمةوابن،(961)ماجه

.(274/611)ومسلم،(169)الجارى(2)

لأ.(427/114،116)مسلم(3)

تاريخهفىعساكروابن،(الروض-403)فوائدهفىتمامواخرجه.(2831)العبفىالمصنف(4)

به.سيرينبنمحمدطريقمن212/51
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2/94

قائمااستوىواذاالركوعمنالرأسرفععندالقولبابالصلاةكتاب

رفعقدالإمامأنفظنراسهأحدكمرفعإذا:يقولالخطاببنعمرسمع

.(1)كرتماقدرفليمكثراسهالإمامرفعفإذا،رأسهفليعد

.فيسجد)2(يعودأنهالنخعىوإبراهيمالشعبىعنورؤينا

قائمااستوىوإذاالرحوعمنالرأسرفععندالقولباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0264

بكير،بنيحيىحذثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحذثنا،راف!ئملاعبيد

الرحمنعبدبنبكربوأأخبرك!:قالشهابابنعن،عقيلعن،الفيثحذثنا

قامإذالمجحمالفهرسولكان:يقولهريرةأباسمعأنه،هشامبنالحارثابن

لمنالفه"سمع:يقولثم،يركعحينيكترثم،يقومحينيكئرةال!ئصلاإلى

.(3)((دمحلاولك"رئنا:قائموهويقولثم،الزكعةمنصلبهغ!ريحين.((حمده

مسلموأخرجهبكير،ابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.الحديثوذكر

الفيث)4(.عناخروجهمن

وأبوالفقيهالنضرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2641

حذثنا/،مئالذارسعيدبنعثمانحذثنا:قالاالعنزئمحمدبنأحمدالحسن

بنسالمعن،شهابابنعن،مالكعلىقرئفيمامسلمةبناللهعبد

به.الحارثطريقمن2/281الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(3758)الرزاقعبدأخرجه(1)

النخعى.عن(2012)عقبالأوسطفىالمنذرابنذكره(2)

.(2807)نىوصأتى،(2530)فىتخريجهتقدم(3)

.(392/29)وصلم،(789)البخارى(4)
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قائمااستوىواذاالركوعمنالرأسرفععندالقولبابالصلاةكتاب

رفعالصلاةافتتحإذاكانجمييهاللهرسولأن،عمربنالفهعبدعن،الفهعبد

لمنالله"سمع:وقالكذلكردماالزكوعمنرفعوإذا،منكبيهحذويديه

51روال!جود)1(.فىذلك(و77/21يفعللاوكانالحمد".ولكربخما،حمده

70القعنبى)2(مسلمةبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارى

بنمحمدجعفرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4226

،غسانأبوحدثناالحبرى)3(،الحكمبنالحسينحدثنا،العلوىالفهعبيد

،الأعرجالرحمنعبدعن،الماجشونحدثنا،سلمةأبىبنالعزيزعبدحدثنا

كانجمصاللهرسول!أن،ل!جنهطالبأبىبنعلىعن،رافعأبىبناللهعبيدعن

،والأرضالشمواتملءالحمدلكربنا،حمدهلمنالله"سمع:قالرأسهرفعاإذ

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(4)"دعبشىءمنشئتماوملءبينهما،ماوملء

.()سلمةأبىبنالعزيزعبدحديث

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-2643

حدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،الدورىمحمدبنعباسحدثنا،الصفارمحمد

إذالمجؤاللهرسول!كان:قال!أوفىأبىابنعن،الحسنبنعبيدعن،الأعمش

ملءالحمد،لكربنااللهئم،حمدهلمنالفه"سمع:قالالركوعمنرأسهرفع

.(2539)فىتقدم(1)

.(735)البخارى(2)

.1/184المثشبهوينظردالجرى".:م،سفى(3)

.(2377)فىتقدم(4)

.(771/202)مسلم(5)
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قائمااستوىوإذاالركوعمنالرأسرفععندالقولبابالصلاةكتاب

الصحيح""فىمسلمرواه.(1)((دعبئىءمنشئتماوملء،الأرضوملءالشماء

.(2)الأعمشعنووكيعمعاويةأبىعنشيبةأبىابنبكرأبىعن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدابوأخبرنا-4426

حذثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الذفاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبووأخبرنا)ح(عامربنسعيد

بنسعيدحدثنا،قلابةأبوحدثنا،الخرقئمحمدبنعلئأخبرناببغداد،

عباسبى،ابنعن،عطاءعنسعد،بنقيسعن،ح!انبنهشامحدثنا،عامر

الحمدلكإربنا:قال.((حمدهلمنالله)سمع:قالإذاكان!تالفهرسولأن

.(3)"دعبثىءمنشئتماوملء،الأرضوملءالسمواتملء

بنمحمدحدثنا،الحافظظأ77/21اللهعبدبنمحمدأخبرنا-2645

شيبة،أبىابنبكرأبوحذثنا،قتيبةبنإسماعيلحذثنا،الفهعبدأبويعقوب

ابنعن،عطاءعن،سعدبنقيسعن،ح!انبنهشامأخبرنا،هشيئمحدثنا

الحمد،لكربنا"اللهم:قالالزكوعمنرأسهرفعإذاكانجم!النبئأن،عباس

التتاءاهلبعد،ثىءمنشئتماوملءبينهما،وماالأرضوملءالشمواتملء

.(4)"ذجلامنكالجذذاينفعولا،منعتلمامعطىولا،أعطيتلمامانعلاوالمجد،

وأحمدبه.عبيدبنمحمدطريقمن(846)داودأبووأخرجه.(436)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الأعمشطريقمن(878)ماجهوابن،(19104)

.(476/202)مسلم(2)

(602عقب/478)ومسلم،(9842)وأحمد.بهعامربنسعيدطريقمن(6501)النسائىأخرجه(3)

به.هامطريقمن

.(1906)حبانابنطريقهومن،(2556)شبةأبىابن(4)
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قائمااستوىواذاالركوعمنالرأسر(رفععندالقولبابالصلاةكتاب

.(1)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا-2646

بنمقدامحدثنا،المصرىأحمدبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ببغداد

بنعطيةعن،العزيزعبدبنسعيدحدثنا،يوسفبناللهعبدحدثناداود،

كان!لمجرالنبئأن،ر!حبهالخدرىسعيدأبىعن،يحيىبنقزعةعن،قيس

وملءالشمواتملءالحمد،ولكربنااللهم:حمدهلمنالله"سمع:قالاإذيقول

لكوكلناالعبد،قالماأحقوالمجد،الثناءأهلبعد،شىءمنشئتماوملء،الأرض

.(2)"دجلامنكالجدذاينفعولا،أعطيتلمامانعلاعبذ،

الرحمنعبدبناللهعبدعن"الصحيح"فىمسلمرواه-2647

إلاالعزيز،عبدبنسعيدعن،الدمشقىمحمدبنمروانعن،الدارمى

"ولا:وزادالحمد((.لك"ربنا:قالالركوعمنرأسهرفعإذاكان:قالأنه

الفقيه،الوليدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا.(3)"منعتلمامعطى

الذارمى.الرحمنعبدبناللهعبدحدثنامحمد،بنعبداللهحدثنا

(4).ص
.فدثره

95/2القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبو/أخبرنا-2648

.(478/602)مسلم(1)

،(18281)وأحمد.بهيوسفبناللهعبدطريقمن(613)خزيمةوابن،(847)داودأبوأخرجه(2)

به.العزيزعبدبنسعيدطريقمن(1905)حبانوابن،(0671)والنسائى

.(2"477/5)مسلم(3)

.(1352)الدارمى(4)
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قائمااستوىو)ذاالركوعمنالرأسرفععندالقولبابالصلاةكتاب

بناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحذثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،ببغداد

(و78/21،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(مالكعنبكير،وابنمسلمة

عن،مالكعن،القعنبئحذثناداود،أبوحذثنا،داسةابنبكرابوأخبرنا

بنرفاعةعن،أبيهعن،الررقئيحىبنعلىعنالمجمر،الفهعبدبننعيم

رفعفلماجمحرالقهرسولوراءنصفىيوماكنا:قالأنه،الزرقئرافع

وراءرجلقال."حمدهلمنالله"سمع:وقالالزكوعمنرأسهجمحداللهرسول

انصرففلقافيه.مباركاطيساكثيراحمداالحمدولكرثناجمحو:اللهرسول

فقال.القهرسولياأنا:الزجلقالآنفا؟".المتكلم"من:قال!ي!القهرسول

51رو.(1)"أوليكتبهاأيهمل!تدرونهاملكاوثلاثينبفعةرأيت"لقد:جمحولفهارسول

.القعنبى)2(مسلمةبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

ولمرفاعةعطسهعطاسعقيبفذكره،أبيهعنرفاعةبنمعاذورواه

ويرضى.رثنايححتكما:فيهوزاد،موضعهيذكر

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-2649

الجتارعبدبنسعيدحذثنا،حنبلبناحمدبنالفهعبدحذثناالضقار،عبيد

رافعبنرفاعةبنالفهعبدبنيحىبنرفاعةأخبرخ!،كتابهمنالبصرئ

،(770)داودوأبو،317/1،318سفيانبنويعقوب،(217)الكبيرالدعواتفىالمصنف(1)

وابن،(614)خزيمةوابن،(1061)والنسائى،(18996)أحمدطريقهومن،1/121ومالك

.(1910)حبان

.(799)البهخارى(2)
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قائمااستوىواذاالركوعمنالرأسرفععندالقولبابالصلاةكتاب

رافعبنرفاعةبنمعاذسمعت:قال!المسجدإمام(1)ديزأبوالررقئ

،المغربلمجواللهرسول!معصفىأنه،رفاعةأبيهعنيحدثالأنصارى

،(2عليهمباركا2)،فيهمباركاط!باكثيراحمداللهالحمد:فقال!رفاعةفعطس

فىالمتكلم"أين:والع!ييهاللهرسول(3)ىلصفلما.ويرضىرئنايحبكما

معأشهدولمماصرمنعدعدمتأنىوددت:رفاعةقال!."؟الفلاة

فىالمتكلم"أين:عيمالفهرسولقالحينالصلاةتلكلمجوآالفهرسول!

قلت::قال!."؟تلق،ظ21/78"كيف:قال!.للهارسول!ياناأ:فقلت."؟الفلاة

فقال!.ويرضىربنايحثماكمافيهمباركاطئتاكثيراحمداللهالحمد

يصعدأيهمملكاوثلاثونبضعةابتدرهالقدبيدهنفسى"والذى:ع!ييهاللهرسول!

(4)
.".

الصلاةفىوهوالأنصارمنشاثعطس:قال!ربيعةبنعامرعنوروى

.()معناهبعضفذكركذا.فقال!

.يزيد"9:م،سفى(1)

بدونها.الحديثفىذلكبعدوستأتى.المصريةالنسخةفىعيهامضروب:محاشيةفى(2-2)

.""انصرف:مفى(3)

والترمذى.بهالجبارعبدبنسعيدطريقمن(773)داودابوواخرجه.(0734)الشعبفىالمصنف(4)

حسن.:الترمذىوقال،بهيحيىبنرفاعةطريقمن(930)والنسانى،(404)

.(162)داودابىضعيففىالألبانىوضعفه.(774)داودابواخرجه(5)
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...حمدهلمناللهسمع:قولهبينيجمعالإمامبابالصلاةكتاب

،حمدهلمناللهسمع:قويهبينيجمعالإمامباب

المأموموحذلكالحمد،لكرئنا

أحمدبنعلئالحسنأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0265

أبىبنادمحذثنا،الحسينبنإبراهيمأخبرنا،بهمذانالتفارقرقولبابن

:قالل!بههريرةأبىعن،المقبرئسعيدعن،ذئبأبىابنحذثنا،إياس

الحمد((.لكربنا"اللهم:قال."حمدهلمناللهسمع9:قالإذاغ!ي!الفهرسولكان

"الله:قالال!جدتينمنقاموإذايكئر،رأسهرفعوإذايكئر،ركعإذاوكان

.(2)إياسأبىبنادمعنلما"الصحيحفىالبخارئرواه.(1)أد.ا

(3)عباسوابنعمرابنذكرهوكذلك،فعلهدوامعنعبار!.كان:وقوله

رفعمابعد:أعلمواللهأرادفإنمايكئر.رأسهرفعوإذا:قولهمافأ،وغيرهما

أبىعنالرحمنعبدبنبكرأبىحديثفىبئنوذلك،يسجدأنوأرادرأسه

(4)ري

.هريره

صلاتهفذكر!ي!اللهرسولمعصفىأنه،اليمانبنحذيفةعنورؤينا

الحمد".لكربناالفهغ،5حمدلمنالله)سمع:فقالراسهرفعثم:قال

بنالرحمنعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2651

به.ذئبأبىابنطريقمن(8253)أحمدأخرجه(1)

.(795)البخارى(2)

.(2641،2644)فىتقدمماينظر(3)

.(2640)نىتقدمماينظر(4)
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...حمدهلمناللهسمع:قولهبينيجمعالإمامبابالصلاةكتاب

أبى،حدثنا،العلاءبنهلالحدثنا،وأربعينإحدىسنةفىبهمذانحمدان

مغ،بنعمروعن،المسيببنالعلاءعن،شعبةعن،الوليدبنبقيةحدثنا

2/96،و21/79ر!غاللهرسولمعصليت:قالز!به/حذيفةعن،يزيدبنطلحةعن

الئهم،حمدهلمنالئه"سمع:قالالزكوعمنرأسهرفعفلما،رمضانشهرفى

الحمد")1(ولكربنا

الرحمقعبدبناللهعبدبنالعزيزعبدالقاسمأبوأخبرنا-2652

إسحاقأخبرنا،عيسىبنمحمدحاتمبوأأخبرنا،بالزى)2(التاجرالأصبهاخ!

،الحارثعن،إسحاقأبىعن،الثورئعن،الرزاقعبدعت،إبراهيمابن

الحمد،لكربنااللهم:قال.حمدهلمناللهسمع:قالإذاكاناله،علىعن

وأقعد)3(.أقوموقوتكبحولكالفهئم

بنمحمدحاتمأبوأخبرنا،بالزىالتاجرالقاسمأبوأخبرنا-2653

بنإسماعيلعن،جريجابنعن،الرزاقعبدعن،إسحاقأخبرنا،عيسى

الضلاةفىللناسإماموهوهريرةأباسمعأنهسعيد،أبىبنسعيدعن،أمئة

المسيببنالعلاءطريقمن(684)خزيمةوابن،(1664)والنسائى،(23399)أحمدأخرجه(1)

شيئا.حذيفةمنسمعأعلمهلاوطلحة،مرسلعندىالحديثهذا:عقبهالنسائىوتالبه.

عنهروى،الوسقندىعيسىبنمحمدحاتمأباسمع،الرحمنعبدبناللهعبدبنالعزيزعبد(2)

.28/226(ص420-ص104)سنةووفياتحوادثالإسلامتاريخبالرى.لقيه،البيهقى

إسحاقأبىطريقمن(5592)شيبةأبىوابن.بهسفيانطريقمن(576)الدعاءفىالطبرانىأخرجه(3)

.الحارثفيه:542/1الذهبىتالبه.
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الحمد...علىالمامومباقتصارقالمنبهاستدلمابابالصلاةكتاب

بذلكيرفعأكبر.الفهالحمد،لكرتنااللهم،حمدهلمنالفهسمع:يقولى

.(1)اغمونتابعهصوته

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-2654

حذثنا،محمدبنالحسنحذثنا،عتاشبنيحيىبنالحسينحدثنا،الحافظ

قالىإذا:سيرينابنيعنىمحمدقالى:قالىعونابنعن،علتةابنإسماعيل

رتنااللهم،حمدهلمنالفهسمع:خلفهمنقالى.حمدهلمنالفهسمع:مامالإ

الحمد.لك

اللهسمع:الامامخلفيقولىكانأنهموسىأبىابنبردةأبىعنوروى

حديثانفيهوروى.(2)ىلإأحبالإماممعيجمعهما:عطاء.وقالىحمدهلمن

.""الخلاففىخزجتهماقدضعيفان

الحمدعلىالمأمومباقتصارقالمنبهاستدلماباب

حمدهلمنالفهسمع:قولهدون

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2655

)ح(مالكعلىقرأت:قالىيحيىبنيحيىحذثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبن،ظ21/79أحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا

القعنبئ،يعنىاللهعبدحذثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحذثناالضفار،

.(2915)الرزاقعبد(1)

عن4/354الأوسطفىالمنذرابنوذكرهعهم.(829)حديثعقبالمعرفةفىالمصنفذكره(2)

.وعطاءسيرينأبنعن(631)عقبالنةضرحفىالبغوىوذكرهوعطاء.بردةوأبىسيرينأبن



الحمد...علىالمامومباقتصارقالمنبهاستدلمابابالصلاةكتاب

اللهرسولأن،هريرةأبىعن،السمانصالحأبىعن،سمىعن،مالكعن

فإنهالحمد.لكربنااللهمفقولوا:.حمدهلمناللهسمع:الإمامقال"إذا:قاللمج!م

(1).ص
فىالبخارىرواه.دنبه"منتقدممالهغفرالملائكةقولقولهوافقمن

بنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيح

.(3)هريرةأبىعنأبيهعنصالحأبىبنسهيلورواه،يحيى
(2)

السكرىالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2656

الرمادممثى،منصوربنأحمدحدثنا،الصعفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

حطانعن،جبيربريونسعن،قتادةعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

!ذكر.بالماسصلىه!زالألثمعرىموسىأباأن،الزقاشىالفهعبدابن

وبثن،تناصلافعفمناخطبنالمج!للهارسولإن:موسىبوأفقال:وفيه،لحديثا

ر!):قالوإذافكبروا،كئرف!ذا،صفوفكمفأقيمواصليتم"إذا:فقالسنتنالنا

كبروإذا،اللهيجئكم.آمينفقولوا:.(7:الفاتحةأمه!الفحالينولاعكلئهتمالمغضوب

ع!يهو:اللهنبئفقال.((قبلكمويرفعقبلكميكبرالإمامفإنواركعوا،فكبروافركع

.(4)"اللهيجئكم.الحمدلكربنا:فقولوا.حمدهلمناللهسمع:قالوإذا،بتلك"فتلك

حبانوابن،(1062)والنسائى،(267)والترمذى،(9923)أحمدطريقهومن.88/1مالك(1)

بهه.القعنبىعن(848)داودأبووأخرجه.(1907)

.(409/71)ومسلم،(796)البخارى(2)

.(2631)فىتقدم(3)

.(2867،2868)فىوسياتى.(41955)احمدوعنه،(3065)الرزاقعبد(4)
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2/79

الحمد...علىالمامومباقتصارقالمنبهاستدلمابابالصلاةكتاب

.(1)الرزاقعبدعنوغيرهإبراهيمبنإسحاقعندا"الصحيحفىمسلئمرواه

:قالالجرمىزهدمعنمطرعنأبيهعنواقدبنالحسينبنعلئورواه

أكبر.الفه:الإمامقالإذالنا:فقالالأشعرئموسىأبىخلفصفيت

.حمدهلمنالفهسمع:فقال،رأسهرفعواذا،بتلكفتلك.أكبرالفه:فقل

الأولى.الزوايةهىالضحيحةوالزواية.(2)بتلكفتلكمثلها،فقل

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقابىابنزكرياأبوأخبرنا/-2657

،و21/80حذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا:قالاالقاضىالحسن

والفيثأنسبنمالكأخبرك:وهببنالفهعبدعلىقرئ:قالنصربنبحر

مالكبنأنسأخبرك!:قالأخبرهمشهابابنأن،يزيدبنويونسسعدابن

الأيمن،شفهفجحش)3(،عنهفصرعفرساركبلمخرالفهرسولأن،ءعبه

انصرففلما،جلوسامعهفصفينا،جالسنوهوالضلواتمنصلاةلنافصفى

وإذاقياما،فصلواقائماصفىف!ذا،عليهتختلفوافلابه،ليؤتئمالإمامجعلأإئما:قال

س!جدوإذاالحمد.ولكربنافقولوا:.حمدهلمنالفهسمع:قالوإذافكبروا،كئر

منلاالصحيحين"فىمخزفي.(4)أأجمعينمودافصلواقاعداصفىوإذافاسجدوا،

.(404/64)مسلم(1)

.7/254العللفىالروايةهذهإلىالدارقطىأشار(2)

.173/2المعلمإكمال.فوقه:وقيل،الخدضمثلهناالجحش(3)

وأخرجه.(0321)حبانوابن،(831)النسائىطريقهومن،1/135ومالك.(373)وهبابن(4)

.(3702،5135)فىوصيأتىبه.الزهرىطريقمن(12656)أحمد
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الركوعمنالقيامكيفبابالصلاةكتاب

وكذلك.(2)بهوابنعنحرملةعنمسلمورواه،(1)وغيرهمالكحديث

.(3)لمجتالنبىعنهريرةأيورواه

مسعود:بناللهعبدعنروىوكذلك

أخبرنا،بالرىالتاجراللهعبدبنالعزيزعبدالقاسمأبوأخبرناه-2658

عن،الرزاقعبدعن،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا،عيسىبنمحمدحاتمأبو

قالإذا:قالالفهعبدعن،الأحوصأبىعن،كهيلبنسلمةعن،الثورئ

الحمد)4(.لكربنا:خلفهمنفليقل.حمدهلمناللهسمع:الإمام

الرحوعمنالقيمامكيفباب

أخبرخ!،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،يبلأداعمبروبوأأخبرنا-9562

بنيحيىحذثنا:قالاالجشمئالفهوعبيدالوليدبنعباسحدثنا،يعلىأبو

هريرةأبىعن،أبيهعن،سعيدأبىبنسعيدحذثنى،اللهعبيدحدثناسعيد،

الداخل،قصةفىالحديثفذكرالمسجد.دخللمج!اللهرسولأن،ه!!ل

.(6)""الصحيحينفىمخرج.(قائفا")تعتدلحئىارفع)ثموووء-

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2660

؟ا-114/77)ومسلم،(689،732،733،508،4111)الجارى(1)

.(179/41)ملم(2)

.(2309)قىتقلم(3)

.(5192)الرزاقعيد(4)

.(2395)مىنفالم(5)

(397/54)ومسلم،(757،793)الخارى(6)
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الركوعمنالقيامكيفبابالصلاةكتاب

حذثنا،حرببنسليمانحذثنا،يعقوببنيوسفحذثنا،إسحاقبنمحمد

قال:قالالحويرثبنمالكعن،قلابةأبىعن،أتوبعن،زيدبنحفاد

صلاةكانكيفأريكمألا:صلاةوقتغيرفىوذلك،ظ80/21يوما

رأسهرفعثم،الزكوعفأمكنركعثم،القيامفأمكنفقام!يو؟الفهرسههـل

وكان،بريدأبىهذاشيخناصلاةبناصفى:قلابةأبوقال.هنيئة؟،ئمافانت!ب

قاعدا،استوىالاولىالزكعةمنالأخيرةال!جدةمنرأسهرفعإذابريدأبو

بريد-أبو.(2)برحبنسليمانعن"إالصحيحفىالبخارئرواه.لهصثم
..(1)

بذلك.الحخاجبنمسلمكناه،الجرمئسلمةبنعمروهووالراء-بالباء

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2661

عن،الليثحذثنى،بكيرابنحذثنا،إبراهيمبناحمدأخبرنا،الفقيهإسحاق

بنعمروبنمحمدعن،حلحلةبنعمروبنمحمدعن،حبيبأبىابن

أبىعنالحديثفذكر!يو.النبىأصحابمننفرمعجالساكانائه،عطاء

حتىاستوىرأسهرفعفإذا:قالجميوالفهرسولصلاةصفةفىالساعدئحميد

.(بكير)ابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)مكانهفقار)3(كليعود

من(0511)والنسائى،(284،843)داودوأبو.بهزيدبنحمادطريقمن(53902)أحمدأخرجه(1)

.(2786)فىوسيأتىمختصرا.بهتلابةأبىطريقمن(687)خزيمةوابنبه.أيوبطريق

.(208)البخارى(2)

.308/2البارىفتحالظهر.عظاموهى:فقارةجمعوالقاتالفاءبفغ:الفقار(3)

.(2584)فىتخريجهتقدم(4)

.(828)البخارى(5)

-544-



الركوعمنالقيامكيفبابالصلاةكتاب

فىفقالعطاءبنعمروبنمحمدعنجعفبربنالحميدعبدورواه

معتدلا)1(.موضعهإلىمنهعظمكليعودحتى:الحديث

بنمحمدبنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأنجرنا-2662

أخبرنا،شعبةحدثنا،الوليدأبوأخبرض!،أيوببنمحمدحدثنا،سختويه

رأسهرفعفإذايصلىفكانلمجيهاللهرسولصلاةلناينعتأنسىكان:قالثابمت

أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)ىسنقدنقولحتىقامالركوعمن

الوليد)3(.

98/2أبوأخبرنا،الزاهدعثمانأبىبنالملكعبدسعدأبوحدثنا/-2663

البزاز،سلمةبنأحمدالفضلأبوحذثنا،القاضىمنصوربنيحيىمحمد

:قالالبناض!ثابتحدثنا،زيدبنحمادأخبرنا،الضبئعبدةبنأحم!حدثنا

اللهرسولرأيتكمابكمأصلىأنالولاإنى،و21/81:مالكبنأنسلناقال

أراكملاشيئابنايصنعأنسىوكان:ثابتقالحماد:قالبنا.يصلى!يم

قد:القائليقولحئىقائماانتصبالركوعمنرأسهرفعإذاكان،تصنعونه

.(4)ىسنقد:القائليقولحتىجالسااستوىال!جدةمنرأسهرفعوإذا.نسى

بنخلفعنمسلمورواه،حرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(2554)فىتقدم(1)

به.شعبةطريقمن(1902)حبانوابن،(12760)أحمدأخرجه(2)

.(008)البخارى(3)

!ن(1885)حبانوابن،(13369)وأحمد.بهعبدةبنأحمدطريقمن(906)خزيمةابنأخرجه(4)

به.زيدبنحمادطريق
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الركوعمنالقيامكيفبابالصلاةكتاب

.(1)دافحعنكلاهما،هشام

بنمحمداللهعبدأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2664

)ح(قالمعاذبنالفهعبيدحذثنا،يحىبنمحمدبنيحيىحذثنا،يعقوب

البخترئ،بنمحمدبنيحيىحذثنا،العدلجعفرابنعمروأبووأخبرك!

علىغلب:قالالحكمعن،شعبةحذثنا،أبىحذثنامعاذ،بناللهعبيدعن

بنالفهعبدابنيعنىعبيدةأبافأمر،الأشعثابنزمنسفاهقدرجلالكوفة

ماقدرقامالركوعمنرأسهرفعفإذايصفىفكان،بالناسيصفىأنمسعود

شئتماوملء،الأرضوملءال!مواتملء،الحمدلكرئناالفهئم:أقول

لمامعطىولا،أعطيتلمامانعلاوالمجد،الثناءأهلبعد،شىءمن

الرحمنلعبدذلكفذكرت:الحكمقالالجذ.منكالجذذاينفعولا،منعت

وركوعه!والفهرسولصلاةكانت:يقولالبراءسمعت:فقالليلىأبىابن

قالال!واء.منقريباال!جدتينبينوماوسجودهالزكوعمنرأسهرفعوإذا

صلاتهتكنفلمليلىأبىابنرأيتقد:فقال،مئئبنلعمروفذكرته:شعبة

.(2)اذك

"الصحيح"فىمسلمرواهعمرو.أبىحديثلفظهذا:الفهعبدابوقال

.(472/195)ومسلم،(821)البخارى(1)

،(279،280)والزمذى،(852)داودوأبو،(792)والبخارى،(18469)أحمداخرجه(2)

بهمقتصراشعبةطريقمن(1884)حبانوابن،(061،659)خزيمةوابن،(0641)والنسائى

.(2793)فىوسيأتى.الأخيرةالفقرةعلى
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للسجودالهوىعندالتكبيربابالصلاةكتاب

.(1)ذاعمبناللهعبيدعن

للسجودالهوىعندالتحبرباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-02665

عن،الفيثحدثنا،يحيىحدثنا،ظ21/81ملحانابنأخبرناالصفار،عبيد

الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوحدثنى:قالأنه،شهابابنعن،عقيل

الحديث،فذكر.!يكالفهرسولكان:يقولرف!هريرةأباسمعنهأهشامابن

يحىعن!"الصحيحفىالبخارىرواهساجدا)2(.يهوىحينيكبرثم:فيهقال

.(3)الليثحديثمنمسلموأخرجهبكيبر،ابن

اليدينقبلىالزحبتينوضعباب

بنالفهعيدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرذا-2666

،هارونبنيزيدحذثنا،مةأسابىأبنالحارثحذثنا،وبممالقاضىالحسين

نى:قالحجربنوائلعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،شريكأخبرنا

.(4)ركبتيهقبليديهرفعرفعوإذا،يديهقبلركبتاهتقعسجدإذا!يوالنبئ

.(471/194)مسلم(1)

فىوصياتى.(2530)فىوتقدمبه.ملحانابنطريقمن(865)المستخرجفىنعيمأبوأخرجه(2)

(0277).

.(2770)فىوصياتى.(2530)فىتقدم(3)

،(0881)والنسائى،(268)والترمذى،(838)داودأبووأخرجه.(425)الصغرىفىالمصنف(4)

وقال،بههارونبنيزيدطريقمن(1912)حبانوابن،(626)خزيمةوابن،(882)ماجهوابن

ضعيف=فىالألبانىوضعفه.شريكعنهذامثلرواهاحذانعرفلا،غريبحسن:اقرمذى
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99/2

اليدينقبلالركبتينوضعبابالصلاةكتاب

أخبرنا،ببغدادالعدلبشرانبنمحمدبنعلئالحسينبوأوأخبرنا-6672

بنحخاجحذثنا،إسحاقبنحنبلحذثناالززاز،عمروبنمحمدجعفرأبو

حجر،بنوائلبنالجئارعبدعن،جحادةبنمحمدحذثنا،هقامحذئنا،منهال

التحفثموكئر،يديهرفعالضلاةفىدخلإذاكان/،لمجفهالنبىعن،أبيهعن

يديه،وأخرجبثوبههكذاقاليركعأنأرادافإذ،اليسرىعلىاليمنىووضعبثوبه

،كفاهتقعأنقبلالارضعلىركبتاهوقعتيسجدأنأرادفلفا،وكئررفعهماثم

.(1)إبطيهعنوجافىكفيهبينجبهتهوضعسجدفلفا

عن،أبيهعن،عاصمحذثنا،شقيقوحذثنا:هضاموقال-2668

ائهعلمىكبروأ:هضامقالأحدهماحديثوفى:قالهذا.مثل.قالجمتالنبى

علىواعتمدركبتيهعلىنهضنهضفإذا:جحادةبنمحمدحديثفى

بنحخاجعنمعمربنمحمدعن""السننفىداودأبورواهوكذلك.فخذيه

.(2)منهال

جعفرأبوأخبرنا،كتابهأصلمنبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2669

هضام،حذثنا،عفانحذثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحذثنا،و21/82،الززاز

لمج!النبئأن،أبيهعن،كليببنعاصمحذثنى:قالالقيثأبوشقيقحذثنا

وهذا:عفانقال.كفاهتقعأنقبلالأرضإلىركبتاهوقعتسجدإذاكان

.(181)داود-ابى

به.حجاجطريقمن(60)27/22الطبرانىوأخرجه.(705)مصنفاتهفيهمجموعفىالبخترى(1)

.(015،182،183)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(736،839)داودأبو(2)
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اليدينقبلالركبتينوضعبابالصلاةكتاب

شريك.عنهارونبنيزيدورواه.(1)غريبالحديث

همامتابعهوإنما،القاضىشريكأفرادفىيعدحطيثهذا:الشيخقال

المتقدمينالحفاظمنوغيرهالبخارىذكرههكذامرسلا.الوجههذامن

تعالى.اللهرحمهم

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2670

حجر،بنمحمدحدثنا،كريبأبوحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،حيان

بنوائلعن،أمهعن،وائلبنالجبارعبدعنالجبار،عبدبنسعيدحدثنا

وصلماأؤلوكانسجد،ثم...كيمالفهرسولخلفصليت:قالحجر

.(2)ركبتاهالأرضإلى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2671

العطار،إسماعيلبنالعلاءحدثنا،الذورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

اللهرسولرأيت:قالأنسعن،الأحولعاصمعن،غياثبنحفصحدثنا

موضعه،فىمنهمفصلكلاستقرحتىركعثم،أذنيهلإبهاميهفحاذىكبركيم

حتىبالتكبيرانحطثم،موضعهفىمنهمفصلكلاستقزحتىرأسهورفع

أعلم.تعالىوالفه،(4)إسماعيلبنالعلاءبهتفرد.يديهركبتاهسبقت

:وقال،5هصالاعتبارفىمىالحازوذكره.بهعفانطريقمن(42)المراسيلفىداودأبوأخرجه(1)

.المحفوظوهو

النسائى.قاله،بالقوىليسوسعيدمناكير،لهمحمد:1/545الذهبىقال(2)

به.الدورىطريقمنههصالاعتبارفىوالحازمى،1/345الدارقطنىوأخرجه.1/226الحاكم(3)

جذا.مكرالسندبهذاوالخبر،ضعفوما:1/545الذهبىقال(4)
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ركبتيهقبليديهيضع:قالمنبابالصلاةكتاب

قبلالزكبتينوضعفىمسعودبنالفهوعبدالخطاببنعمرعنورؤينا

فعلهما)1(.مناليدين

رحبليهقبليديهيضع4قالمنباب

بوأحذثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-2672

أحمدأخبرنا،انعبدابنالحسنبوأوأخبرنا)ح(منصوربنسعيدحذثنا،اودد

بن،ظ21/82سعيدحذثنا،العكبرئعمروبنخلفحذثناالمخفار،عبيدابن

عن،الحسنبنالفهعبدبنمحمدعنمحمد،بنالعزيزعبدحذثنا،منصور

دجد"إذا:!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الأعرجعنالرناد،أبى

داودأبىروايةوفىزكب!يهإ.ثميديهوليضغالبحيز،ل!زككمال!زكفلاأحدكم

"وليضع:الحديثفى/وقال،الحسنبنالفهعبدبنمحمدحذثنى:قال100/2

العزيز.عبدعنسعيدعنغيرهمارواهوبمعناهركتتيه!)3(.(2)لبقيديه

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-2673

حذثنامنصور،بنسعيدحذثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،الفقيه

أبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،الفهعبدبنمحمدعنالعزيز،عبد

ل!زككماييزكفلاأحدكمدجد)إذا:!ي!الفهرسولقال:قال!بههريرة

المعانىشرحفىوالطحاوىعمر.فعلمن(2715)ثيبةأبىوابن،(2955)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(835)عقبالمعرفةفىالمصنفوذكرهمامسعود.ابنفعلمن256/1

"على،.:سفى(2)

به.منصوربنسيدعن(5895)أحمدوأخرجه.(084)داودوأبو،(836)المعرفةفىالمصنف(3)

.(746)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.العزيزعبدطريقمن(0901)فىوالشائى
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ركبتيهقبليديهيضع:قالمنبابالصلاةكتاب

كانمحفوظاكانفإنركبميه((."على:قال!كذاركبميه((.علىيديهوليفع،الجمل

ال!جود.إلىالاهواءعندركبتيهعلىيديهيضعأنهعلىدليلا

لفقيه،اإسحاقبنابكربوأأخبرنا،فظلحااالفهبوعبدأأخبرناوقد-4762

عن،فضيلبناحدثنا،موسىبنبراهيمإحذثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا

أحدكمسجدإذا":لقالمجي!النبىعن،يرةهربىأعت"جذهعن"سعيدبنلفهاعبد

بىأابنبكرأبورواهوكذلك.(1)"الجملبروكلمركولا،يديهقبلبركبميهفليبدأ

،(3)ضعيفالمقبرىسعيدبناللهعبدأنإلا.2فضيلىبنمحمدعنشيبه

الدراوردئ.وعنهالحسنبنالفهعبدبنمحمدبهيتفزديعارضهوائذى

كما:مختصرانافعبنالفهعبدرواهوقد

أبوحذثنا،داسةبنابكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2675

بنالفهعبدبنمحمدعن،نافعبنالفهعبدحذثنا،قتيبةحدثناداود،

قال!:قال!هريرةأبىعنالأعرص!،عنالرناد،أبىعن،الحسن

.(4)((إ؟الجمللمرككمافيبركصلأتهفىأحدكم"يعمد:لمجصرالفهرسول!

بنوائلعنرويناماإلىالأمروصار،نسخثمكانذلكأنروىوقد

(1)

(2)

(3)

(4)

به.فضيلابنطريقمن1/255المعانىشرحفىوالطحاوى،(0654)يعلىابوأخرجه

.(837)المعرفةفىالمصنفطريقهومن،(2714)شيبةأبىابن

،5/105الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.المقبرىكيسانسحيدأبىبنسحيدبنالفهعبد

فىحجرابنوقال،15/31الكمالوتهذيب،9/2والمجروحين،5/71والتعديلوالجرح

.متروك:1/419التقريب

حديث:الترمذىوقال،بهقتيبةعن(0891)والنساثى،(269)الترمذىوأخرجه.(184)داودأبو

.(747)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.غريب
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ركبتيهقبليديهيضعقال:منبابالصلاةكتاب

ضعيف:إسناده،و83/21أنإلا،حجر

الفقيه،الأصبهاخ!الحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-2676

أحمدبنمحمدوأخبرنا)ح(الظهراخ!ابنحذثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا

جدىأخبرنا،خزيمةبنإسحاقبنالفضلبنمحمدأخبرنازكريا،ابن

أبى،حذثنا،كهيلبنسلمةبنيحيىبنإسماعيلبنإبراهيمحدثنا:قالا

نضعكنا:قالسعدعنسعد،بنمصعبعن،كهيلبنسلمةعن،أبيهعن

والمشهور،قالكذا.(1)اليدينقبلبالزكبتينفأمرنا،الركبتينقبلاليدين

العزيزولعبد.أعلموالفه،التطبيقنسخحديثأبيهعنمصعبعن

وهما.إلاأراهولا،اخرإسنادفيهالدراوردئ

أحمدبنمحمدالفهعبدأبوحذثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2677

بنمحرزحذثنازكريا،بنمحمدبنالفهعبدحذثناالأصبهاخ!،بطةابن

نافع،عن،عمربناللهعبيدعن،محمدبنالعزيزعبدحذثناالعدخ!،سلمة

يفعللمجقهالنبئوكان:قال.ركبتيهقبليديهيضعكانائهعمر،ابنعن

العزيز)3(.عبدعنالفرجبنوأصبغوهبابنرواهوكذلك.(2)كلذ

ما:هذافىعمربنالفه/عبدعنوالمشهور101/2

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2678

.ضعفوهوجده،الدارقطيتركهوابره،حاتمأبرتركهإبراهيم:1/546الذهبىوقال.(628)خزيمةابن(1)

.226/1الحاكم(2)

به.أصبغطريقمن(627)خزيمةوابن،(8030)الأثرافتحفةفىكما-داودأبوأخرجه(3)
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والجبهةوالقدمينوالركبتينالكفينعلىالسجودبابالصلاةكتاب

،حرببنسليمانثناحد،لقاضىايعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أحدكمسجدإذا:قالعمرابنعن،نافععن،أئوبعن،زيدبنحمادحدثنا

.(1)الوجهيسجدكماتسجدانني!يلافإن،فليرفعهمارفعفإذا،يديهفليضمع

،العدليزيدبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2679

يعنىإسماعيلحدثنا،هشامبنالمؤملحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحذثنا

تسجداناليدين"إن:قالرفعهعمربناعن،نافععن،أيوبحدثنا،عليةابن

فليرفعهما")2(.رفعهفإذا،يديهفليضعوجههأحدكموضعفإذاالوجة،يسجدكما

فىاليدينوضعمنهوالمقصود.إسماعيلعنسنانبنأحمدرواهوكذلك

أعلم.تعالىواللهفيهما،التقديملاالسجود،

والجبهةالقدمين(ظ83/2وأوالرحبتينالحفينعلىالشجودباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2680

بنوعارمحرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

أخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(زيدبنحمادحدثنا:قالاالفضل

يحيى،بنيحيىحذثنا،الامامنصربنمحمدحدثنا،الفقيهالنضرأبو

النضر،أبووأخبرنى:قالاللهعبدأبووأخبرنا)ح(زيدبنحمادأخبرنا

طريقمن(2934)الرزاقوعبد.بهالمصنفطريقمن2/327التعليقتغليقفىحجرابنأخرجه(1)

به.نافع

ومن-(1054)وأحمد.بههامبنالمؤملطريقمن(063)خزيمةابنواخرجه.1/622الحاكم(2)

.(2684)فىوسياتى.بهعليةابنطريقمن(0911)والنساثى-(892)داودأبوطريقه
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والجبهةوالقدمينوالركبتينالكفينعلىالسجودبابالصلاةكتاب

حذثنا،الزبيعأبوحذثناقالا:النضربنوأحمدرجاءابنبكرأبوحدثنا

أمر:قاله!زعباسابنعن،طاوسعندينار،بنعمروعنحفاد،

الكفين؟وثيابهشعرهيكفأنونهى،أعظمسبعةعلىيسجدأنلمجرالنبئ

حديثوفىالزبيع،أبىحديثلفظ.والجبهةوالقدمينوالزكبتين

ولاشعرايكفأنونهى،سبعةعلىيسجدأنبئالنبئأمر:العباس

عارمالنعمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ثيابه:قالأو.ثوبا

الزهراك!)2(،الربيعوأبىيحيىبنيحىعنمسلمورواه،الفضلابن

بمعنىديناربنعمروعنالثورئسفيانعنقبيصةعنالبخارئوأخرجه

الزبيع)3(.أبىرواية

العنبرئطاهرأبىابنصالحوأبوإملاءالزاهدسعدأبوحذثنا-2681

بنأحمدحذثنا،القاضىمنصوربنيحىمحمدأبوأخبرناقالا:قراءة

عنالهاد،ابنعنمضر،بنبكرحذثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحذثنا،سلمة

أنه،ر!نهالمطلبعبدبنالعباسعن،سعدبنعامرعن،إبراهيمبنمحمد

وكفاهوجهه؟آرابسبعةمعهسجدالعبدسجداإذا:يقولجمفاللهرسولسمع

،(273)والترمذىبه.سليمانعن(889)داودأبووأخرجه.(426)الصغرىفىالمصنف(1)

،(632)خزيمةوابن،(9652)وأحمد.بهحمادطريقمن(883)ماجهوابن،(9201)والنسائى

.(2686،2689،2717)فىوسيأتىبه.ديناربنعمروطريقمن(1923)حبانوابن

.(227/490)ومسلم،(815)البخارى(2)

.(980)البخارى(3)
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والجبهةوالقدمينوالركبتينالكفينعلىالسجودبابالصللأةكتاب

.(2)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"وقدماهوركتتاه

ببغداد،الحفارجعفربنمحمدبنهلال!الفتحأبوأخبرنا-2682

إشكاب،بنعلىأخبرنا،عياشبنيحيىبنالحسينالفهعبدأبوأخبرنا

حدثنى،خيثمةأبوحدثنىالوليد،بنشجاعبدرأبووأ84/21حدثنا

عمروبنمحمدعن،مالكبناللهعبدبنعيسىحذثنى،الحرابنالحسن

ائه،الساعدئسهلبنعباسأو،عياشعن،مالك(3بنىأحد3)عطاءابن

هريرةأبوالمجلسوفىجمي!النبىأصحابمنوكان،بوهأفيهمجلسفىكان

أبوفقال!،الضلاةتذاكرواأنهم،الأنصارمنالساعدىحميدوأبوأسيدوأبو

ذلكاتبعت:قال!كيف؟:قالوالمجيى.اللهرسول!بصلاةأعلمكمأنا:حميد

فبدأ،إليهينظرونوهميصفىفقام:قال!فأرنا.:قالوا.لمجج!اللهرسول!من

أمكنحتىأيضايديهفرفع،للزكوعكبرثم،المنكبيننحويديهفرفعفكئر

لمنالله"سمع:فقالرأسهغ!رشم،مصؤبهولارأسهمقنعغيرركبتيهمنيديه

فانتصبفسجدأكبز"."اللة:قالشم،يديهغ!رفالحمد".لكربنااللفئم،حمده

إحدىفتورك،فجلسكبرثم،ساجدوهوقدميهوصدوروركبتيهكفيهعلى

102/2ولمفقاميعنىكئرثموسجد،كئرثم،الأخرىقدمه/ونصبقدميه

حبانوابن،(0931)والنسائى،(272)والترمذى،(891)داودوأبو!(1780)أحمدأخرجه(1)

به.الهادبنيزيدطريقمن(631)خزيمةوابن،(885)ماجهوابنبه.قتيبةطريقمن(1921)

.(491)مسلم(2)

.26/012الكمالتهذيبوينظر.التخريجمصادرفىكماوالمثبت،خطا"أخبرنى".:م،سفى(3-3)
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والجبهةوالقدمينوالركبتينالكفينعليالسجودبابالصلاةكتاب

حتى،الزكعتينبعدجلسثم،كذلكالأخرىالزكعةفركععادثم،يتوزك

عنسفمثم،الأخريينالزكعتينركعثم،بتكبيرقامللقيامينهضأنأرادإذا

ىركم"الدئلام:أيضاشمالهءكنوسفمالفه".ورحمةعليكم"الشلام:يمينه

فىالجلوسفىأيضاحذثهمضاان،عيسىوحذثنى:قالالفه".ورحمة

فخذهعلىاليمنىيدهويضع،اليسرىفخذهعلىاليسرىيضعأنالتشفد:

بدر،أبىعنواحدغيررواههكذا.(1)واحدةبإصبعبالذعاءيشيرثم،اليمنى

حذثشىعطاء،بنعمروبنمحمدعن:فقالبدرأبىعنبعضهمورواه

السئاعدئ.سهلبنعئاسعن،مالك

بنالعباسعنعيسىبنالفهعبدعنحكيمابىبن،ظ21/84عتبةوروى

بنمحمدأنوالصئ!حيح،(2)إسنادهفىمحمدايذكرولم.حميدأبىعنسهل

السئاعدئ.حميدأبىمنشهدهقدعطاءبنعمرو

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبواخبرنا-2683

داود،بنمقدامحذثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ببغداد

الأسود،أبووحذثنا:مقدامقال.لهيعةابنحذثنا،المباركبنوهبحذثنا

بنمحمدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،لهيعةوابنسعدبنالفيثحذثنا

به.الوليدبنشجاعطريقمن(1866)حبانوابنبه.إشكاببنعلىعن(733)داودأبوأخرجه(1)

فىوتقدم.بهسهلبنعباسطريقمن(589)خزيمةوابن،(863)ماجهوابن،(026)والترمذى

.(2734،2772)فىوهيأتى،(2555)

.(2752)فىمسنذاصيأتى(2)
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والجبهةوالقدمينوالركبتينالكفينعلىالسجودبابالصلاةكتاب

منمجلسفىكنت:قالعطاءبنعمروبنمحمدعن،حلحلةبنعمرو

أنا:الساعدىحميدأبوفقال،صلاتهفتذاكروا!شج!اللهرسولأصحاب

قامإذا!شيه!اللهرسولرأيت،!متىمنوكانت!شيه!اللهرسولبصلاةأعلمكم

بينوفرجركبتيهعلىكفيهووضعكبرركعفإذاقرأ،ثمكبر،الصلاةإلى

قامقائفارفعفإذا،بخدهصافحاولارأسهمقنعغيرظهرههصرثم،أصابعه

وركبتيهبكفيهالأرضأمكنسجدفإذا،مكانهإلىعضوكليعودحتى

فىقعدفإذا،جال!ااطمأنرأسهرفعفإذا،ساجدااطمأنثم،قدميهوصدور

الرابعةكانتفإذا،اليمنىونصباليسرىقدمهبطنعلىقعدالركعتين

.(1)واحدةناحيةمنقدميهوأخرج،الأرضإلىاليسرىبوركهأفضى

هذافى!ل!سحأبىعنسهلبنجمماسروايةوفى:اللهرحمهالشيخقآل

السجود.فىقدميهوصدوروركبتيهكفيهعلىفانتصب:الحديث

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2684

حدثنا،وهيبحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثناالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا

فليضعأحدكمسجد"إذا:قالع!ي!النبىعنعمر،ابنعن،نافععن،أيوب

.قالكذا.(2)"الوجهيسجدكماتسجداناليدينن!ففليرفعهما،رفعفإذا،يديه

بنحفادورواه.(3)"هعفر":فقالأئوبعن(و21/85عليةابنإسماعيلورواه

.(2758)فىوسيأتى.(2584،2585)فىتقدم(1)

فىوتقدمبه.مسلمطريقمن(1434)الأوسطفىالمنذروابن،(201)الجارودابنأخرجه(2)

(2678).

.(2679)فىتقدم(3)
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الصلاةكتاب

(1)رمعابنعلىموقوفاأتوبعنزيد

(2)ا
مرفوعا.

السجودفىالأرضمنالجبهةإمكانباب

نافععنليلىأبىابنورواه،

103/2

السجودفىايأرضمنالجبهةإمحانباب

،العدلحمشاذبنعلئ-حذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2685

حذثنا،هفامحذثنا،المنهالبنالحخاجحذثنا،العزيزعبدبنعلئحذثنا

أبيه،عنخلأد،بنيحىبنعلئحذثنا،طلحةأبىبنالفهعبدبنإسحاق

فدخلرجلجاءإذ!القهرسولعندجال!اكاناله،رافعبنرفاعةعفهعن

وعلى!الفهرسولعلىفسقمجاءصلاتهقضىفلفا،فصفىالمسجد

تصل".لمف!ئكفصلارجع،السلام)وعليك:جمي!الفهرسوللهفقال،القوم

فيمكنيكئرفيسجد،"ثم:فيهقال،إئاهع!ي!النبىتعليمفىالحديثوذكر

وتستوى")3(.مفاصلهتطمئنحتىالأرضمنجبهته

الأنفعلىالسجودفىجاءما/باب

بكرأبوحذثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-2686

بنالحسنبنموسىأخبرنا،وثلاثمائةوثلاثينثلاثسنةإملاءإسحاقابن

بنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(وهيمثحذثناأسد،بنمعفىحذثنا،(4)دائع

.(2678)فىتقدم(1)

به.ليلىأبىابنطريقمن(636)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(2)

.(199)فىتقدم(3)

.378/13النبلاءأعلامسيروينظر"عبادةا.:سفى(4)
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الأنفعلىالسجودقىجاءمابابالصلاةكتاب

،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمد

،طاوسبناللهعبدعن،خالدبنوهيبحدثنا،الحجاجبنإبراهيمحدثنا

سبعةعلىأسجدأن"أمرت:قالع!ج!اللهرسولعن،عباسابنعن،أبيهعن

وأطرافوالركتتين"واليدين-أنفهإلىبيدهوأشار-"الجبهةعلىأعظيم:

ولاالثوبأكف"ولا:معلىحدياوفىالشعر((.ولاالثيابنكفولا،القدمين

"ولا:قالأنهإلا،أسدبنمعلىعن""الصحيحفىالجارىرواه.(1)"رعشلا

.(2)كذلكوهيبعن(ظ85/21اخروجهمنمسلموأخرجهنكفت".

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2687

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضىالحسن

،طاوسبناللهعبدعن،جريجابنأخبرك،وهبابنعلىقرئ:قالنصر

سبعة،علىأسجدأن"أمرت:قاللمجيه!اللهرسولأن،عباسابنعن،أبيهعن

رواه.(3)((والقدمينوالركتتينواليدينوالأنفالجبهة:الثيابولاالشعرف!عاولا

"لا:قالأنهإلا،وهبابنعنالطاهرأبىعن"الصحيح"،فىمسلم

.(4)"تفكأ

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاوأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2688

بنإبراهيمطريقمن(1925)حبانوابن.بهأسدبنمعلىطريقمن(0961)النسائىأخرجه(1)

به.وهيبطريقمن(2777)وأحمد.بهحجاج

.(490/230)ومسلم،(812)البخارى(2)

به.وهبابنطريقمن(636)خزيمةوابن،(0951)النسائىاخرجه(3)

.(490/231)مسلم(4)
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الأنفعلىالسجودفيجاءمابابالصلاةكتاب

سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

لمجر%النبئأمر:قالل!بهعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،عيينةابن

نأونهى،وجبهتهأصابعهوأطرافوركبتيهيديه؟سبعةعلىمنهيسجدأن

علىيدهفوضع:طاوسابنوزاد:سفيانقال.والثيابالشعرمنهيكفت

هذايعذأبىوكان:قال!.أنفهطرفبهابلغحتىأنفهعلىبهامزثم،جبهته

واحذا)1(.

بنأحمدأخبرنا،عبدانبناحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-2689

حذثنا،المدينىابنيعنىعلىحذثنا،القاضىإسماعيلحذثنا،الصفارعبيد

عن،طاوسعن.وعمزو،عئاسابنعن،أبيهعن،طاوسابنحذثنا،سفيان

:طاوسابنقال!،ونهى،سبعةعلىيسجدأنجميهونبئكمأمر:قالعباسابن

وفى:سفيانقال!.وثيابهشعرهيكف:عمرووقال.والثيابالشئعريكفأن

أصابعه.وأطرافوركبتيهويديهجبهته؟سبعةعلىيسجدأن:عمروحديث

جبهتهعلىبيدهيقول!كانطاوشاأنحدثناطاوسابنأنإلا:سفيانقال

كان:طاوسابنقال.وجبهتهأنفهعلىيدهطاوسابن،و21/86وأمز.وأنفه

.(2)والرجلين،والزكبتين،واليدينواحا،هو:يقول!أبى

فىالأنفذكرأنعلىدذماسفيانروايةوفى:اللهرحمهالشيخقمال

،(9701)والنسائى،(0194)أحمدوأخرجه.1/131والثافعى،(838)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(635)خزيمةوابن،(884)ماجهوابن

.(2687)فىتقدم(2)
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الأنفعلىالسجودفىجاءمابابالصلاةكتاب

طاوسابنعنسفيانحديثمسلمأخرجوقد،طاوستفسيرمنالحديث

التفسير)1(.دونمختصرا""الصحيحفى

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-2690

،سفيانحذثنا،بشاربنإبراهيمحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أمر:قال!عباسابنعن،يخبرطاوساسمعت:قال!ميسرةبنإبراهيمحدثنا

أبا-يا:قلت:ميسرةابنيعنىقالسبع.علىمنهيسجدأنغجوالنبئ

.(2)خيرههو:قال!؟الأنفأرأيتالرحمنعبد

حذثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرض!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2691

بناللهعبدبنيزيدعن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحذثنا،سعيدبنعثمان

بنسلمةأبىعنالتيمى،الحارثبنإبراهيمبنمحمدعنالهاد،

فذكر.يعتكفغ!ي!اللهرسولكان:قالأنهسعيد،أبىعن،الرحمنعبد

رأيم!ىوقدأنسيتها،ثمالليلةهذهرأيت"قد:قال!يه!النبىعن:وفيهالحديث

2/104كيه!اللهرسولعيناىفأبصرت:سعيدأبوقال."وطينيماءفىصبيحتها/أسجد

رواه.3وعشرينإحدىصبيحةوالطينالماءأثروأنفهجبهتهوعلى

وأخرجه،مالبنعنأويسأبىبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارى

.(229/490)مسلم(1)

به.يوسفعن(01111)الطبرانىأخرجه(2)

حبانوابن،(0941)النسائىطريقهومن.1/319ومالك،(88)الأوقاتفضائلفىالمصنف(3)

.(8610،3594،8663)فىوسيأتىبه.القعنبىعن(1382)داودأبووأخرجه،(3673)
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الأنفعلىالسجودفىجاءمابابالصلاةكتاب

الهاد)1(.ابنعناخرينوجهينمنمسلم

أبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنابوأخبرنا-2692

(2)الحسينبنمحمدحذثنى،الفخمئأئوببنأحمدبنسليمانالقاسم

قتيبةأبوحذثنا،ظ86/21الغيلاك!،الفهعبيدبنسليمانحذثنا،مكرمابن

ء22ءص(3يرير،سلم3) عن،الأحولعاصمعنوالثورئ،شعبةحذثنا،دتيبهبن

لمسجدفإذايصقىرجلارأى!ي!مجالنبئأن!ا،عباسابنعن،عكرمة

م!ميماالأرضأنفهم!ميلالمنصلاةالا:!ي!النبئفقال،الأرضأنفهيصن

.(4)(1الجبين

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2693

مخلد،بنالجراححذثنا،الأشعثبنسليمانبنالفهعبدحذثنا،الحافظ

الانفرادعلىمنهماواحدكل،والثورئشعبةحديثفذكر.قتيبةأبوحذثنا

سفيانعنيسندهلم:الأشعثبنسليمانبنالفهعبدبكرأبوقالثم،بمعناه

.(مرسلا)عكرمةعنعاصمعنوالصخواب،قتيبةأبوإلاوشعبة

حذثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-2694

.(6711/132،412)مسلمو،(2702)البخارى(1)

."أالحسن:مفى(2)

.م:منزيادة(3-3)

والطبرانىالبخارى.شرطعلىصحيح:وقال،بهقتيةأبىطريقمن1/270الحاكمأخرجه(4)

به.عكرمةطريقمن(427)معجمهفىالمقرئوابنبه.عاصمطريقمن(11917)

.348/1الدارقطنى(5)
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الأنفعلىالسجودفىجاءمابابالصلاةكتاب

بنالحسينحذثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

مز:قالعكرمةعن،الأحولعاصمحدثنى:قالسفيانعن،حفص

!لصلاةتقبل"لإ:فقال،جطإذا!أ!حلاامرأةأوبرجلجميوالفهرسول

عيينةبنسفيانرواهوكذلك.(1)"الجبينيصيبماالأرضمنالأنفيصيب

مرسلا)2(.عكرمةعنالأحولعاصمعنسليمانبنوعبدة

قوله:منمعناهبعضعباسابنعنعكرمةعنسمافيعنوروى

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2695

ابنالحسينأبووأخبرنا)ح(نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

محمدبنإسماعيلحدثنا)3(قالا:الزوذبارىعلىوأبوببغدادبشران

،طهمانبنإبراهيمعن،معاويةأبوحذثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفار

فضعسجدتإذا:قالأنه،عباسابنعن،عكرمةعن،حرببنسماكعن

.(4)جبهتك،و87/21ثم:الضفارحديثوفى.جبهتكمعالأرضعلىأنفك

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-2696

نعيبم،أبوحدثنا،القاضىالبرمح!محمدبنأحمدحدثناالصفار،اللهعبد

إذا:قالرقبئعباسابنعن،عكرمةعن،سماكعن،الأحوصأبوأخبرنا

(414المراسيلفىداودوأبو،(27071شيبةابىوابن.بهسفيانعن(29821الرزاقعبدأخرجه(11

أصح.وهذاالحديثهذاأعشدوقد:عقبهداودأبووقال،بهعاصمطريقمن

.سليمانبنعبدةطريقمن(1101العللفىالترمذىأخرجه(21

.كثيراتكرروقد."نبمحمد9:م،سفىبعده(31

به.سماكطريقمن(14531الأوسطفىالمنذروابن،(29781الرزاقعبدأخرجه(41
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105/2

السجودفيالجبهةعنالكشفبابالصلاةكتاب

وكذلك.(1)بذلكأمرتمقدفإنكم،الأرضعلىأنفهفليضعأحدكمسجد

عكرمة،عن،خالدعن،ميمونبنحربورواه،(2)سماكعنشريكرواه

عيسىأبو!ال.(3)إكعمليسجدأنفك)ضع:جم!النبىعنعباسابنعن

.(4)خصأمرسلجم!النبىعنعكرمةحديث:الترمذئ

السجودفىالجبهةعنالحشفباب

الجبهة،علىال!جودفى(6)ورفاعة()عباسابنحديثمضىقد

جبهته.علىالطينفىسجودهفىالخدرئ)7(سعيدأبىحديثوكذلك

إسحاقابنهوبكرأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2697

/حدثنا،موسىبنإبراهيمحذثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،الفقيه

بنسعيدعن،إسحاقأبىعن،زائدةأبىبنزكرياعن،يونسبنعيسى

فىمضاءالزشذةجمبنالفهرسولإلىشكونا:قالالارتبنخبابعن،وهب

.يشكنا)8(فلموأكفناجباهنا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

به.الأحوصأبىطريقمن(1454)الأوصطفىالمنذروابن،(0270)شيبةأبىابنأخرجه

به.شريكطريقمن(2352)الجعدياتنىالبغوىأخرجه

بنحربطريقمن(475)والمفترقالمتفقنىوالخطيب،(102)العللفىالترمذىأخرجه

به.ميمون

.(102)عقبالكبيرالترمذىعلل

.(2680)فىتقدم

.(2685)نىتقدم

.(2691)فىتقدم

.(2092)فىتخريجهتقدم
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السجودفىالجبهةعنالكشفبابالصلاةكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-2698

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،الإسفرايينئإسحاقبنمحمد

بنسعيدعن،عمروبنمحمدحذثنا،عئادبنعبادحذثنا،بكرأبىبنمحمد

معأصفىكنت:قالزلا!هاللهعبدبنجابرعن،الأنصارىالحارث

تبرد،حتىكفىفىالحصىمنقبضةفاخذالظهرصلاةجمتاللهرسول

.(1)رحلاشدةمنسجدتإذابجبهتىوأضعها

ذلكلكانبهمتصلثوبعلىالسجودجازولو:اللهرحمهالشيخقال

وباللهعليها،للسجودووضعهاالكففىالحصا(ظ87/21تبريدمنأسهل

التوفيق.

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-2699

ابنأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

بنصالحعن،الجذامىسوادةبنبكرعن،الحارثبنوعمرولهيعة

اعتموقدبجنبهيسجدرجلارأىلمجتاللهرسولأنحدثهالسبالى2حيوان

.(3)جبهتهعنع!ي!اللهرسولفحسر،جبهتهعلى

.(2093)فىتقدم(1)

والتهقريب،13/37،38الكمالوتهذيب،2/581الإكمالينظر.المهملةبالحاءم،سفىكذا(2)

1/359.

المزىونقلبالخاء.""خيوان:وعنده،بهوهبابنطريقمن(84)المراسيلفىداودأبوأخرجه(3)

تهذيبأخطأ.تدإلاالمعجمةبالخاء"خيوان":يقولأحدلي!:داودأبىعنالأعرابىابنعن

.13/38الكمال
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السجودفىالجبهةعنالكشفبابالصلاةكتاب

رأى:قالالقرشىالفهعبدبنعياضعن،صالحبنمعاويةروىوفيما

عمامتك،ارفع:بيدهفأومأالعمامةكورعلىيسجدرجلا!رالفهرسول

.(1)صالحلمرسلشاهذالمرسلوهذا.جبهتهإلىوأومأ

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-0027

الأعلى،عبدعن،إسرائيلعن،وكيعحذثنا،هنادحذثنا،محمدبنالفهعبد

عنالعمامةفليحسريصفىأحدكمكانإذا:قالعلىعن،ليلىأبىابنعن

(2)

جبهته.

الله،عبدأخبرنا،بكرأبوأخبرنا،اللهعبدأبووأخبرنا-1270

عمرابنأن،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،عبدةحدثناهناد،حدثنا

.(3)بالأرضجبهتهيضعحتىيرفعهاالعمامةوعليهسجدإذاكان

حدثنا،الفهعبدأخبرنا،بكرأبواخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-2270

عن،عبادةبنمحمدعن،كريمةأبىبنسكنعن،وكيعحذثناهناد،

حسرالصخلاةإلىقامإذاكاناله،الصخامتبنعبادةعن،الزبيعبنمحمود

.(4)جبهتهعنالعمامة

به.معاويةطريقمن(2771)شيبةأبىابنأخرجه(1)

ضعف.فيهالمثعلبىالأعلىعبد:1/552الذهبىوقال،بهوكغعن(2768)ضيبةأبىابنأخرجه(2)

من(2769)شيبةأبىوابننجحوه.بهاللهعببدطريقمن(1461)الأومطفىالمنذرابنأخرجه(3)

.بنحوهبهنافعطريق

به.وكغطريقمن(1462)الأومطفىالمنذروابن،(2767)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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عليهفسجدثوبابسطمنبابالصلاةكتاب

عليهفسجدثوبابسطمنباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2703

المفضل،بنبشرحذثناالوليد،أبوحذثنا،الأسفاطئحذثنا،الصفارعبيد

106/2إذاكنا:قالأنسعنالمزض!،الفهعبدبنبكرعن،القطانغالمبحدثنا/

الأرضمنجبهتهيمكنأنأحدنايستطعفلمجميمالنبىمعصفينا،و88/21

.(1)عليهسجدثم،ثوبهطرحالحر،شذةمن

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،البسطامئعمروأبووأخبرنا-4270

غالمبحذثنى،المفض!لبنبشرحدثناالوليد،أبوحذثنا،خليفةأبوحدثنا

النبىمعصليناإذاكنا:قالمالكبنأنسعن،اللهعبدبنبكرعن،القطان

البخارىرواهالسجود)2(.مكانالحرشدةمنالثوبطرفأحدنافيضعلمجؤ

الوليد)3(.أبىعنالففظهذامنبقريب""الصحيحفى

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2705

بنبشرأخبرنا،يحيىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

أخبرنا،بالكوفةالعلوىهاشمأبىبنزيدالقاسمأبووأخبرنا)ح(المفضل

الحنين،أبىبنالحسينبنمحمدحذثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبو

وابن،(0331)ماجهوابن،(066)داودوابو،(0812)والبخارى،(19701)أحمدأخرجه(1)

به.بشرطريقمن(675)خزيمة

به.الحباببنالفضلخليفةأبىعن(2354)حبانابنأخرجه(3)

.(385)البخارى(3)
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عليهفسجدثوبابسطمنبابالصلاةكتاب

بكرعن،القطانغالبحذثنى،المففئلبنبشرحدثنى،غسانأبوحدثنا

الحر،شذةفىع!ع!النبىمعنصفىكنا:قالمالكبنأنسعن،الفهعبدابن

51رو.عليهفسجدثوبهبسطالأرضمنجبهتهيمكنأنأحدنايستطعلمفإذا

الففظ)1(.بهذايحىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلم

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرناوقد-2706

فذكر.المفضلبنبشرحذثنا،يونسبن(2)سريجأخبرنا،يعلىأبوأخبرنا

الحر،شذةفىعشي!الفهرسولمعنصفىكنا:متنهفىقالانهإلا،إسناده

.(4)عليهوسجدوضعهبردفإذا،يدهفىالحصباء)3(أحدنافيأخذ

فىأحدهما؟المففملبنبشررواهماحديثانهذان:بكرأبوالشيخقال

بكيربنالرحمنعبدبنخالدرواهوقدالحصباء.فىوالاخر،الثوب

.()الثيابفىالأؤلالففظمنبقريبيعنىبكر،عنال!لمئ

كورعلىال!جودمن(ظ88/21لمجرالنبىعنروىماوأقا:الشيخقمال

ذلك.منشىءيثبتفلا،العمامة

أصحابعنحكايةالبصرئالحسنقولذلكفىروىماوأصخ

.(620/191)مسلم(1)

.01/221الكمالتهذيبوينظر.التخريجمصدرمنوالمثبتبالحاء.)ضريح!:م،سفى(2)

بلفظالبيهقىعنحجرابنذكرهوكذلك،أ)الحصىالتخريجمصدروفى،م،سفىكذا(3)

.493/1البارىفتحلنا.تتيسرلمنسخةمنولعله،"الحصى!

.(1564)يعلىأبو(4)

.(2096)فىتقدم(5)
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الصلاةكتاب

صرو!النبى

السجودفىعنهماكشفومنالكفينعلىالسجودباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-7027

عن،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،النضربنأحمدبنمحمدأخبرنا

فىوأيديهميسجدونلمجيه!اللهرسولأصحابكان:قالالحسنعن،هشام

يكونأنيحتملالأولوالحديث.(1)متهعماعلىمنهمالرجلويسجد،ثيابهم

منهمالرجليسجد:أراديكونأنيحتملوهذا،عنهمنفصلاثوبابهالمراد

التوفيق.وبالله،أولىالسجود(2)لفرضوالاحتياط.وجبهتهعمامتهعلى

السجودفىعنهماكشفومنالحفينعلىالسجود/باب

عنالعباسوحديثعباسابنحديثالكفينعلىالسجودفىمضىقد

.(3)ئيصالنبى

مىا!حماابنالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-8027

بنمعاذحدثنا،الخطبئإسماعيلبنعلىبنإسماعيلحدثناببغداد،

بنمحمدعن،وهيبحدثنا،المباركابنيعنىالرحمنعبدحدثنا،المثنى

:قالأبيهعن،سعدبنعامرعن،التيمئإبراهيمبنمحمدأخبرخ!،عجلان

قبلمعلقاالبخارىوذكره.بههثامطريقمن(2751)شيبةابىوابن،(1566)الرزاقعبداخرجه(1)

(385).

.!الغرض:م،سفى(2)

.(2680،2681)فىتقدم(3)
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السجودفيعنهماكشفومنالكفينعلىالسجودبابالصلاةكتاب

الضلاة)1(.فىالقدمينونصبالكفينبوضعجميمالفهرسولأمر

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9027

شقيق،بنالحسنبنعلئحذثنا،الجبارعبدبنالفضلحذثنا،المحبوبى

:قالال!بيعئالفهعبدبنعمروإسحاقبوأحذثنى،واقدبن(2)الحسينحذثنا

.(3)الكفأليتىعلىيسجدلمجيمالنبئكان:يقولعازببنالبراءسمعت

محمدأخبرنا،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،لفهاعبدبوأوأخبرنا-0127

الحوضئعمروأبوإبراهيمبنومسلممسلبمبنعفانحذثنا،غالبابن

عن،إسحاقأبوأنبأك!:قال،و21/89،شعبةحذثنا:قالوامرزوقبنوعمرو

للحوضى.والففظ.(4)الكفأليةعلىفليسجدأحدكمسجدإذا:قالالبراء

حذثناالززاز،جعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-1271

بنمحمدعن،خالدبنوهيبحذثناأسلإ،بنمعفىحذثنا،إسحاقبنحنبل

إلىشكونا:قالالأرتبنخبابعنهنلإ،أبىبنسليمانعن،جحادة

.(يشكنا)فلموأكفناجباهنافىالحزشذةلمجيمالفهرسول

(3

(4

(5

.(228)الترمذىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.وهيبطريقمن(277)الترمذىأخرجه(

.!الحسن،:م،سفى(

طريقمن(1915)حبانوابن،(639)خزيمةوابن،(40186)أحمدواخرجه.1/227الحاكم(

به.واقدبنالحشن

ابىوابن،4/308الحديثغريبفىعبيدوابو.بهشعبةطريقمن(2688)شيبةأبىابنأخرجه(

.غريبانصحيحان:2/554الذهبىوقال،بهإسحاقابىطريقمن(2687)ثيبة

والبهخارى=.بهمعلىطريقمن(0181)الاشىوأخرجه.(709)مصنفاتهمجموعفىالبختهرى(
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ثوبهفىعليهماسجدمنبابالصلاةكتاب

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-2712

حذثنا،إبراهيمبنمحمداللهعبدبوأحذثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

وضعسجدإذاكانعمربناللهعبدأن،نافععن،مالكحذثنا،بكيرابن

البرد،شديديومفىرأيتهولقد:نافعقال.وجههعليهيضعالذىعلىكفيه

.الحصباء)1(علىيضعهماحتىلهبرنستحتمنكفيهليخر!وإنه

كانعمربناللهعبدأن،نافععن،مالكحذثنا:قالوبإسناده-2713

ثم،جبهتهعليهيضعالذىعلىكفيهفليضعبالأرضجبهتهوضعمن:يقول

.(2)الوجهيسجدكماتسجداناليدينفإنفليرفعهما؟رفعإذا

ثوبهفىعليهماسجدمنباب

جميدالفهرسولأصحابكان:البصرئالحسنحديثمضىقد

.(3)ثيابهمفىوأيديهميسجدون

108/2الحسنأبوأخبرناالسلمئ،الرحمنعبدأبو/وأخبرنا-2714

بنحفصحدثناعبيد،أبوحدثناالعزيز،عبدبنعلئحذثنا،الكارزى

.(4)اهيفيداهمستقةفىبالناسصلىسعداأن،الحكمعن،ليثعن،غياث

منقطع:2/455الذهبىوقال.بهوهيبطريقمن(4037)والطبرانى،4/14الكبيرالتاريخفى-

.(2092،2697)نىوتقدم.خبابايدركلمسليمان

.(1463)الأوصطفىالمنذروابن،7/251الافعىطريقهومن،163/1مالك(1)

.(2678)نىوتقدم.ا63/1مالك(2)

.(2707)فىتقدم(3)

به.غياثبنحفصعن(6260)شيبةأبىابنواخرجه.4/241عبيدأبو(4)
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ثوبهفىعليهماسجدمنبابالصلاةكتاب

عنوروينا.مرسلوهذا.الكفينالطويلالفرووالمستقةعبيد:أبوقال

وبرانسهم)1(مساتقهمفىيصقونكانوا:قالائهالنخعئإبراهيم

.(3)أيديهميخرجونما،(2)وطيالسهم

الضعف:بعضإسنادهفىمسندحديثفيهروىوقد

أخبرناببغداد،،ظ21/89القطانالفضلابنالحسينأبواخبرنا-2715

بنإسماعيلحذثنا،سفيانبنيعقوبحذثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

بنالرحمنعبدبنالرحمنعبدعن،إسماعيلبنبراهيمإحدثنى،أويسبىأ

مسجدفىيصفىقام!ي!جماللهرسولأن،جذهعن،أبيهعن،صامتبنثابت

.(4)الحصىبرديقيهعليهيدهيضع،بهملتفكساء،وعليهالأشهلعبدبنى

ضعيف:اخربإسنادوروى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناه-6127

سليمانبناللهعبدبنخارجةحذثنا،الواقدىحذثنا،مةأساأبىبنالحارث

رضبئعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعن،ثابتبنزيدابن

بالكساءيتقى،بارد؟غداةفىأبيضكساءفىيصلى!يراللهرسولرأيت:قال

(1)

(2)

(3)

(4)

فيك!ص

.7/343الين.جبةأواممطزأوكاندزاعة.بهملتزقمنهرأصهثوبكلوهو،برن!جمع:البرانمى

.1/324الأنوارمثارقوالظهر.الكتفينعلىيوضعالأرديةشبه:الطيلمان

.(1571)الرزاقعبدأخرجه

وابن.بهأويم!أبىبنإسماعيلطريقمن(0321)ماجهابنواخرجه.1/321سفيانبنيعقوب

إبراهيمإسنادهفى:(370)الزجاجةمصباحوفى.بهإسماعيلبنإبراهيمطريقمن(676)خزيمة

والدارقطنى،والنسائىمعينابنوضعفه،الحديثمنكر:البخارىفيهقالالأشهلىإسماعيلابن

.(215)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفهوالعجلى.أحمدووثقه
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شعراعاقصايصلىولاشعرا،ولاثوبايكفلابابالصلاةكتاب

.(1)ورجلهبيدهالأرضبرد

شعراعاقصايصلىول!شعرا،ول!ثوبايحف!لباب

بنأحمدبكرأبوحذثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2717

حدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،إملاءإسحاق

أمر:قال!ر!الظعباسابنعن،طاوسعندينار،بنعمروعن،شعبة

رواه.(2)ارعشولاثوبايكفولا،أعظمسبعةعلىيسجدأنجميماللهرسول!

منالحجاجبنمسلموأخرجه،إبراهيمبنمسلمعن"الصحيح"فىالبخارى

.3شعبهعناخروجه

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثناه-2718

السلمئ،يوسفبنأحمدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامد

فذكره.ديناربنعمروعن،سفيانحذثنا،الفريابئيوسفبنمحمدحدثنا

عنالبخارىرواه.(4)ارعشولاثوبايكفوألا،سبععلى:قالالهإلا،بنحوه

.سفيادعنقبيصة

(1

(2

(3

(2576)يعلىوأبو،(2385)وأحمد.بهالواتدىعن(452)مصنفاتهمجموعفىالبخترىأخرجه(

به.عكرمةطريقمن

طريقمن(1923)حبانوابن،(633)خزيمةوابن،(1211)والنسائى،(0230)أحمداخرجه(

.(228/490)ومسلم،(810)البخارى(

به.سمانطريقمن(634)خزيمةوابن،(1411)والنسائى،(1927)أحمدأخرجه(

.(908)البخارى(
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109/2

شعراعاقصايصلىولاشعرا،ولاثوبايكفلابابالصلاةكتاب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9271

وأخبرنا)ح(وهببناأخبرنا،مريمأبىبناحذثنا،الواحدعبدبنعبيدأخبرنا

داود،أبوحذثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،لهوالففظالزوذبارئعلىأبو

،الحارثبنعمروعن،وهبابنحذثنا،سلمة(و21/90بنمحمدحذثنا

رأىعباسبنالفهعبدأن،حذثهعباسابنمولىكريباأن،حذثهبكيراأن

وراءهفقام،ورائهمنمعقوصقورأسهيصفىالحارثبنعبدالفه

ورأسى؟لكما:فقالعباسابنإلىأقبلانصرففلما،يحفهفجعل

وهويمفىالذىمثلهذامثل!إثما:يقوله!مجالفهرسولسمعت/إنى:قال

.(2)بهوابنعنسؤادبنعمروعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)"مكوث

ال!كرئالجئارعبدبنيحىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2720

مادكئى،الزمنصوربنأحمدحذثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا)حجريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحذثنا

حذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبو

أخبرك!:جريجابن!رقال:قالحخافيحذثنا،الضغاك!إسحاقبنمحمد

أبارأىأنه،أبيهعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيدأخبرنا،موسىبنعمران

غرزقدقائمايصفىوحسنعلى،بنبحسنمزجمي!النبىمولىرافع

طريقمن(2280)حبانوابن،(091)خزيمةوابن،(1311)ىئا!نلاوأخرجه.(647)داودأبو(1)

به.الحارثبنعمروطريقمن(2767)وأحمدبه.وهبابن

.(492/232)مسلم(2)
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السجودفىالذكربابالصلاةكتاب

أبوفقالمغضبا،إليهحسنفالتفت،رافعأبوفحلهما،قفاهفىضفرتيه)1(

:يقولعجيم%اللهرسولسمعتفإنى،تغفحبولاصلاتكعلىأقبل:رافع

حديثلفظ.ضفرتيهمغرزيعنى،لشيطانامقعد:يقول."الشيطانكفل"ذلك

كفل"هو:وقالسعيدعن،الرزاقعبدحديثوفىمحمد،بنحخا!

.(2)الشيطانمقعديعنى."الشيطان

.ر.جمئ)3(مسعودبنللهاوعبدوحذيفةوعلىعمرعنذلككراهيةفىوروينا

السجودفىالذحرباب

"كتابفىالمخرجعجيمالنبىعناليمانبنحذيفةحديثفيهمضىوقد

.(4)"الحجاجبنمسلم

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-1272

على،بننصرحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبن(ظ21/90محمد

بنعمروعن،المسيببنالعلاءعن،زائدةأبىبنزكريابنيحيىحذثنا

فىيقولكانجمفهاللهرسولأن،حذيفةعنيزيد،بنطلحةعن،مئئ

:قالالركوعمنرأسهرفعفإذايرددها،."العظيمربى"سبحان:ركوعه

."ضفرته":صفى(1)

،(646)-أود"و،6/221المسندإطراففىكماأحمدطريقهومن،(2991)الرزاقعبد(2)

ض"!،*بهحجاجطريقمن(2279)حبانوابن،(911)خزيمةابنوأخرجه.(384)والترمذى

حسن.:الترمذى

.(8119،8125)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)

.(2589)فىوتقدم.(772/032)مسلم(4)
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السجودفىالذكربابالصلاةكتاب

."الأعلىربى"سبحان:قالسجدفإذاالحمدإ.ولكرئنا،حمدهلمنالفه"سمع

.(1)"ىلاغفزإرب:ال!جودمنرأسهرفعإذايقولوكانيرذدها،

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرئطاهبرابىابنصالحأبوأخبرنا-2722

حدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحذثنا،سلمةبنأحمدحذثنا،القاضىمنصوبى

أبىعن،منصورعن،جريرحذثنا،إبراهيمبنإسحاقوحذثنا:.قالجرير

نأيكثرلمجرالفهرسولكان:قالت!بفأعائشةعن،مسروقيعن،الضحى

يتأول."ىلاغفزالفهئم،ويحمدكربناالفهمأسبحانك:وسجودهركوعهفىيقول

البخارىورواه،إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)القران

(3)صا
جرير.عنعثمانعن

علىأبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2723

بنسعيدحدثنا،مكرمبنالحسنحذثناالضفار،محمدبنإسماعيل

نأ،عائشةعن،مطرفعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،عامر

والزوح")4(.الملائكةربئقدوسق،اسئوخ:سجودهفىيقولكانلمجي!الفهرسول

(1)

(2)

(3)

(4)

خزيمةوابن،(897)ماجهوابن،(1664)والناثى.بهيحيىطريقمن(23399)أحمدأخرجه

لا،مرسلعندىالحديثهذا:النسائىوتال،مختصزاماجهابنوعند.بهالملاءطريقمن(684)

ضينا.حذيفةمنسمعطلحةأعلم

،(889)ماجهوابن،(877)داودوأبو،(24163)أحمدوأخرجه.(4114)راهويهبنإسحاق

منصورطريقمن(1930)حبانوابن،(4601)والنائىبه.جريرطريقمن(560)خزيمةوابن

.السجودذكرفيهوليى(2595)فىوتقدمبه.

.(4968)والبخارى،(484/217)مسلم

=.هبعروبةأبىابنطريقمن(1899)حبانوابن،(1133)والنائى،(25606)أحمدأخرجه
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الإجابةرجاءالسجودفىالدعاءفىالاجتهادبابالصلاةكتاب

.(1)عروبةأبىابنحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2724

بكرأبىبنمحمدحذثنا،القاضىيعقوببنيوسفأخبرنا،الفقيه

الرحمنعبدعن،أبىأخبرك!:قالالماجشونبنيوسفحدثنا،المقدمئ

نأ،طالبأبىبنعلىعن،رافعأبىبناللهعبيدعن،الأعرج

فإذا:وفيهالحديثفذكر.الصلاةفىقامإذاكان(و21/91عجتاللهرسول

سجد،توكلتوعليك،أسلمتولك،آمنتوبك،سجدتلك"الفهم:قالسجد

51رو.(2)"الخالقينأحسناللهفتبارك،وبصرهسمعهوشقوصؤرهخلقهلفذىوجهى

.المقدمى)3(بكرأبىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

11؟/2الإجابةرجاءالسجودفىالدعاءفىالاجتهاد/باب

المهرجاك!المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2725

القاضى،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،بها

مولىسحيمبنسليمانحذثناجعفر،بنإسماعيلحدثنا،الربيعأبوحدثنا

عن،المطلبعبدبنعباسبنمعبدبناللهعبدبنإبراهيمعن،العباس

الستر،لمجماللهرسولكشفقال:عباسبناللهعبدعن،أبيه

به.قتادةطريقمن(606)خزيمةوابن،(872)داود=وأبو

.(487/223)مسلم(1)

.(2377)فىتقدم(2)

.(177/102)مسلم(3)
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الإجابةرجاءالسجودفىالدعاءفىالاجتهادبابالصلاةكتاب

بلذت؟-هل"اللهئم:فقالفيهمماتالذىمرضهفىمعصوبلمج!القهورسول

له،ترىأوالصالحالعبديراهاالزؤياإلاالنبؤةمبشراتمنق!للمإئه-مزاتثلاث

وإذاالفه،فعظمواركعتمفإذاوالشجود،الزكوعفىالقراءةعننهيتقدوإنىألا

فىمسلمرواه.(2)"مكيستجابأن(1)نمقف!نهالدعاء،فىفاجتهدواسجدتم

.جعفر)3(بنإسماعيلعنائوببنيحيىعن""الصحيح

بنمحمداللهعبدأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبو6272-وأخبرنا

سؤادبنعمروحذثناالتسترئ)4(،إبراهيمبنعلئحذثناإملاء،يعقوب

بنعمارةعن،الحارثبنعمروأخبرض!،وهبابنأخبرنا،ال!رحئ

عن،يحذثذكوانصالحأباسمعأنهبكر،ابىمولىسمئعن،غزئة

ساجد،وهوربهمنالعبديكونما"أقرب:قالجم!الفهرسولأن،هريرةأبى

سؤادبنعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه،ظ210/91(فيه")الدطءفاصوا

:(6)
.وعيره

بوأحذثنا،داسةبنابكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2727

.الجزءنفسمناهصهصبق(1)

مختصرا.(6406)حبانوابن،(9111)النائىطريقهومن،(464)حدلةفىجمفربنإسماعيل(2)

.(2602)فىوتقدم

.(208/479)مسلم(3)

.487/5الأنسابفىكما"النسرى".:صرابهولعل.م،سفىكذا(4)

ابنطريقمن(9281)حبانوابن،(1361)والنائى،(875)داودوأبو،(6194)أحمدأخرجه(5)

به.وهب

.(482/215)مسلم(6)
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الاختيارفىوالسجودالركوعكمالقدربابالصلاةكتاب

وهب،ابنأخبرنا،السرحابنوحدثنا:قال.صالحبقأحمدحدثنا،داود

عن،بكرأبىمولىسمىعن،غزيةبنعمارةعن،أيوببنيحيىأخبرخ!

لىاغفز"الئهخ:سجودهفىيقولكانلمجي!النبئأن،هريرةأبىعن،لحصاأبى

51رو.اوسزه""علانيته:السرحابنزاد."وآخرهوأوله،وجلهدقهكله،ذنبى

.(2)السرحبنالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلئم

الاختيارفىوالسجودالركوعكمالقدرباب

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الفقيهمحمدبنالحسينأخبرنا-2728

بنإبراهيمبناللهعبدحدثنا:قالارافعوابنصالحبنأحمدحدثنا،داودأبو

بنسعيدسمعت:قالمانوسبنوهبعن،أبىحدثنى،كيسانبنعمر

بعدأحدوراءصليتما:يقولمالكبنأنسسمعت:يقولجبير

بنعمريعنى.الفتىهذامنلمجيباللهبرسولصلاةأشبه!ي!اللهرسول

عشرسجودهوفى،تسبيحاتعشرركوعهفىفحزرنا:قال،العزيزعبد

مابوس؟أومانوس:لهقلت:صالحبنأحمدقال:داودأبوقال.تسبيحات

ابنلفظوهذافمانوس.حفظىوأما،مابوس:فيقولالرزاقعبدأما:قال

.(3)مالكبنأنسعنجبيربنسعيدعن:أحمدقال،رافع

به.وهبابنطريقمن(1931)جانوابن،(672)خزيمةابنوأخرجه.(878)داودأبو(1)

.(483/612)مسلم(2)

فىوالبخارى،(11266)وأحمدبه.رافعبنمحمدعن(1341)النسائىوأخرجه.(888)داودأبو(3)

إلايعرفلاغريب:2/558الذهبىوقال،بهإبراهيمبنالفهعبدطريقمن1/083الكبيرالتاريخ

.(189)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.السندبهذا
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الصلاةكتاب

الحمالأدنىباب

الكمالأدنىباب

111/2

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-2729

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحذثنا،الأصثمالعباسأبوحذثناقالا:

بنعونعن،الهذمحكيزيدبنإسحاقعن،ذئبأبىابنأخبرك:وهب

ركع"إذا:قاللمجي!الفهرسولأن،مسعودبناللهعبدعنوأ21/92،اللهعبد

وإذا،أدناهوذلك،ركوعهتمفقد،مزاتثلاث.العظيمرئىسبحان:فقالأحدكم

.(1)"أدناهوذلك،سجودهتمفقد،مزاتثلاث.الأعلىربىسبحان:فقالسجد

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-2730

بنمحمدحذثنا،المدينىبنعلئحذثنا،هارونبنأحمدبنمحمدأخبرنا

تميم-بنىمنرجلىعن،الجريرئسعياحذثنا،الطفاوئالرحمنعبد

فسألته:قال.ر!مجالفهرسولخلفصفيت:قالأبيهعن-عليهالثناءأحسن

.وبحمدهالفهسبحان:الزجليقولماقدر:فقالوسجودهركوعهقدرعن

.(2)مراتثلاث

الشجودفىيديهيضعأينباب

رأىأنه،أبيهعنوائلىبنعلقمةعنالثابتالحديثفىمضىقد

.(2593)فىتقدم(1)

طريقمن(2592)فىوتقدمبه.الطفاوىالرحمنعبدبنمحمدعن(05920)أحمدأخرجه(2)

عمه.أوأبيهعنالسعدىعنالجريرى
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السجودفىيديهيضعأينبابالصلاةكتاب

.(1)كفيهبينسجدسجدفلما:وفيه،الحديثوذكرلمجف.النبئ

محمد2)بنمحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبو1372-وأخبرنا

اللهعبدبنصالححدثنا،(3)حبالبنمحمدحذثنا،الترمذىحامد(2ابن

عن،أبيهعن،كليببنعاصمحدثنا،زيادبنالواحدعبدحذثنا،الترمذى

كيفلأنظرن:فقلتك!حماللهرسولأتيت:قالالحضرمىحجربنوائل

منكبيه،حذوكانتاحتىيديهورفعوكبر،القبلةفاستقبل،فقام:قال.يصلى

حتىيديهرفعالركوعمنرأسهرفعفلما،ركبتيهعلىيديهوضحركعفلما

وذكر.المكانبذلكيديهبينوجههوضحسجدفلما،منكبيهحذوكانتا

علىفقهووا.(4)منكبيهحذو:عاصمعنزيادبنالواحدعبدقالكذا.الحديث

112/2عنوغيرهالمفضلبنبشروقال.عيينةبن/سفياناليدينرفعفىذلك

منالمنزلبذلكرأسهوضحسجدفلما(ظ21/92:وقال.أذنيهحذو:عاصم

يديه.

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2732

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

حجربنوائلعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،سفيانعن،حفصابن

.(2552)فىتقدم(1)

.218/3بغدادتاريخوينظر.م:منسقط(2-2)

ينظر.الصغانىأحمدأبوالصمدعبدبنفرقدبنحمادبنحبالبنمحمدوهو."إحبان:م،سفى(3)

السابق.الموضعبغدادوتاريخ،!78/2الإكمالإكمال

.(2553)فىتقدم(4)
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القبلةبهاويستقبلالسجودفىيديهأصابعيضمبابالصلاةكتاب

جماعةرواهكذااذنيه)1(.حذاءيداهيكونسجدإذا!يرالفهرسولكان:قال

.الثورئعن

رأيت:قالهذا:بإسنادهالثورئعنوكيعوقال-2733

ابنبكرابو.أخبرناهأذنيهمنقريبتينويديهسجدحين!لمجواالفهرسول

حدثنا،هاشمبناللهعبدحذثناأحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسن

حميدأبىروايةلموافقتهاولىوهذا.(2)فذكره.سفيانحذثنا،وكيع

وأصحابه.ال!اعدئ

حدثنا،داسةابنبكرابواخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-2734

فليحع،أخبرك!،عمروبنالملكعبدحذثنا،حنبلبنأحمدحذثنا،داودأبو

سعدبنوسهلأسيدوأبوحميدابواجتمع:قالسهلبنعئاسحذثنى

أعلمكمناأ:حميدبوأقال،غ!ي!الفهرسولصلاةفذكروا،مسلمةبنومحفد

وجبهتهأنفهفأمكنسجدثم:وقالالحديثفذكرجمت.الفهرسولبصلاة

.(3)منكبيهحذوكفيهووضع،جنبيهعنيديهونخى

القبلةبهاويستقبلالشجودفىيديهاصابعيضغبافي:

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2735

بنإسماعيلبناللهعبدبنالحارثحذثنا،عامربنسفيانبنالحسنحذثنا

.(2338)فىتقدم(1)

به.وكغعن(18845)أحمدأخرجه(2)

.(2787)فىوسيأتى،(2555،2586)فىتقدم(3)
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القبلةبهاويستقبلالسجودفىيديهأصابعيضمبابالصلاةكتاب

بنوائلبنعلقمةعن،كليببنعاصمعن،هشيمحدثنا،الخازنعقبة

ضمسجدوإذا،أصابعهفرجركعإذالمجي!أالنبئكان:قالأبيهعنحجر،

.(1)أصابعه

113/2بنعئاشأخبرنا،بكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-2736

بنمحمدحذثناجابر،بنمالكبنمخلدحدثنا،و93/21،السكرئتميم

كان:قالعازببنالبراءعن،إسحاقأبىعنالفزارى)2(،عن،سلمة

القبلة.وأصابعهبكفيهاستقبلبالأرضيديهفوضعسجدإذالمج!الفهرسول

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا-2737

الصخدائى)3(،علقبنالحسينحذثناالثقفئ،إسحاقبنمحمدالعباس

البراءعن،إسحاقبىأعن،ئدةزابىأبنزكرياعن،يزيدبنعلئبىأحذثنى

القبلةقبلأصابعهوجهسجدوإذا،ظهرهبسطركعإذات!عالنبئكان:قال

(4).ير.

!!.

الحافظ،قانعبنالباقىعبدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2738

أبوحذثنامعمر،أبوحذثنا،سخادةمنصوربنأحمدبنالحسينحذثنا

به.الحارثطريقمن(642)خزيمةوابنبه.سفيانبنالحسنعن(0192)حبانابنأخرجه(1)

.8/539النبلاءأعلامسيروينظر)الفراوىأ.:سفى(2)

.177/1التقريبوينظرإالصيدلانىإ.:سفى(3)

1/209المحيهطوالقاموس،2/011عبيدلأبىالحديثغريبينظر.شيئينبينتفريجك:الفبئ(4)

.(!!)ف

.51وعلى:2/559الذهبىوقال،(352)مسندهفىالسراجعندوالحديث
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ذراعيهيفترشولامرفقيهويرفعكفيهيضعبابالصلاةكتاب

عنالجعد،أبىبنسالمعن،المغيرةبنعثمانعنمسعر،عن،أسامة

.(1)دجسإذاالقبلةإلىبكفيهيميلألايكره:قالرعلالاعمرابنعن،نافع

ذراعيهيفترشولامرفقيهويرفعحفيهيضعبافي:

محمدبنالفهعبدأحمدوأبوالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2739

بنمحمدحذثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحذثناقالا:الحسنابن

بنالفهعبيدأخبرنا،يحيىبنيحىحذثنا:قالامحمدبنوجعفرالوهابعبد

!حهـبتا!!":و!عالفهرسول!ال:قالالراءعن،إيادعن،لقيطبنإياد

.(3)يحمىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"مرفقيكوارفعكفيك

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-0274

عن،قتادةعن،شعبةحذثنا،داودأبوحذثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ذراعيهأحدكملمسطنولاالشجود،فى"اعتدلوا:قال!ع!جواللهرسولأنأنس

.(الحخاج)بنشعبةحديثمن""الصحيحينفىمخزج.(4)"الكلبانبساط

جذىأخبرنا،العنبرى،ظ21/93طاهرابىابنصالحأبواخبرنا-1274

به.مسعرطريقمن(2730)سيبةأبىابنأخرجه(1)

به.اللهعبيدطريقمن(1916)حبانوابن،(656)خزيمةوابن،(18491)أحمدأخرجه(2)

.(494/234)مسلم(3)

،(897)داودوأبو،(49121)أحمدوأخرجه.(276)الترمذىطريقهومن،(0892)الطيالسى(4)

به.قتادةطريقمن(892)ماجهوابنبه.شجةطريقمن(1926)حبانوابن،(0911)والنسائى

.(493)ومسلم،(822)البخارى(5)
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ذراعيهيفترشولامرفقيهويرفعكفيهيضعبابالصلاةكتاب

إبراهيم،بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيى

أبىعن،ميسرةبنبديلعن،المعلمحسينحدثنا،يونسبنعيسىأخبرنا

بالتكبير،الصلاةيستفتحلمج!اللهرسول!كان:قالتعائشةعنالجوزاء،

يشخصلمركعإذاوكان.(2:الفاتحةأ!والفلمينربللهاتحمد):بوالقراءة

إذاوكان،قائمااستوىالركوعمنرأسهرفعإذاوكان،يصوبهولمرأسه

عنينهىوكان،جالسايستوىحتىيسجدلمالسجدةمنرأسهفرفعسجد

يكرهوكان،اليمنىرجلهوينصباليسرىرجلهيفترشوكان،الشيطانعقب

يقول!وكان،بالتسليمالصلاةيختموكان،الكلبافتراشذراعيهيفترشأن

.(2)براهيمإبنإسحاقعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)التحيةركعتينكلفى

بنمحمدبنالفهعبدأحمدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2742

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثناقالا:الحسن

،ميسرةبنبديلعن،المعلمحسينأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،اللهعبد

نأينهاناوكان:قالتلمجتالضبىصلاةصفةفىعائشةعن،الجوزاءأبىعن

وأبى(4)اللهعبدبنجابرعنفيهورؤينا.(3)السبعافتراشذراعيهأحدنايفترش

من(996)خزيمةوابن،(783)داودبووا،(00342)أحصدوأخرجه.(1133)راهويهبنإسحاق(1)

به.حسينطريق

.(498/240)مسلم(2)

.(2785،2838)فىوسيأتى،(2291)فىوتقدم.(876)المعرفةفىالمصنف(3)

وقال،(644)خزيمةوابنرو(891)ماجهوابن،(275)والترمذى،(14276)أحمدأخرجه(4)

صحيح.حسن:الترمذى
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الصلاةكتاب

(!)ري

جميم.البىعن،(2)لبشبنالرحمنوعبدهريره

جنبيهعنمرفقيهيجافىباب

جنبيهعنمرفقيهيجافى/بافي:114/2

ببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينبوأأخبرنا-2743

صالح،بنعثمانبنيحىحذثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسنبوأأخبرنا

:قالواالجبارعبدبنوالنضرالجهنئصالحوأبوبكربنوإسحاقأبىحذثنا

مالكبنالفهعبدعن،الأعرجعن،ربيعةبنجعفرعن،مضربنبكرحذثنا

يبدوحتىيديهبينفزج،و94/21صفىإذاكان!خيوالفهرسولأن،بحينةابن

جافىسجدإذا!ستالفهرسولكان:حديثهفىالجهيئصالحأبووقال.إبطاه

.(3)إبطيهبياضيرىحتىجنبيهعنعضديه

بنيحىجذىأخبرناطاهبر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-2744

بنبكرحذثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحذثنا،سلمةبنأحمدحذثنا،منصور

حتىيديهبينفزجصفىإذاكان!حالفهرسولأنمثله(4)بإسنادهفذكرهمضر.

.(6)قتيبةعنجميعاومسلمالبخارئرواه.()إبطيهبياضيرى

.(2763).ىفصيأتى(1)

.483/1التقريبوينظر)سهل(.:!سفى(2)

.(2768)فىشلبنالرحمنعبدحديثوصيأتى

به.مضربنبكرطريقمن(648)خزيمةابنأخرجه(3)

."بإسناد":مفى(4)

به.قتيةعن(1105)والنسائى،(22925)أحمدأخرجه(5)

.(235/495)ومسلم،(3564)البخارى(6)
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جنبيهعنمرفقيهيجافىبابلصلاةاكتا!

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2745

عن،عيينةبنسفيانأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الامامنصربنمحمد

ميمونةعن،(االأصمبنيزيدعمه)اعن،الأصمبنالفهعبدبناللهعبيد

.2مرتيديهبينتمرأنبهيمةشاءتلوسجدإذاع!ج!اللهرسولكان:قالت

.(3)يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2746

قالا:العنبرى)4(إسماعيلبنإبراهيمإسحاقوأبونصربنمحمداللهعبدأبو

حذثنا،الفزارىمعاويةبنمروانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

زوجميمونةعن،الأصمبنيزيدعن،الأصمبناللهعبدبناللهعبيد

حتى-جنح:يعنى-بيديهخوىسجدإذا!اللهرسولكان:قالتجميمالنبى

رواه.(7)اليسرىفخذهعلىاطمأنقعدوإذا،ورائهمنإبطيهوضحيروا

.(8)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

:س.فىسيل(ا-1)

وابن،(880)ماجهوابن،(0811)والنسائى،(898)داودوأبو،(26809)أحمدأخرجه(2)

به.سفيانطريقمن(657)خزيمة

.(496/237)مسلم(3)

.377/13النبلاءأعلامسيروينظر."العبدى!:م،سقى(4)

.19/65الكمالتهذيبوينظرإعبد".:سفى(5)

.5/195النهاية.البياض:الوضح(6)

به.إبراهيمبنإسحاقعن(1371)الدارمىأخرجه(7)

.(497/238)مسلم(8)
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115/2

جنبيهعنمرفقيهيجافىبابالصلاةكتاب

.الأصئم)1(بنيزيدعنبرقانبنجعفرأيضاورواه

الفهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-2747

مسلمة،بنالقهعبدحذثنا،سفيانبنيعقوبحذثنا،درستويهبنجعفرابن

أنه،أبيهعن،الخزاعىأقرمبنالفهعبدبنالفهعبيدعن،قيسبنداودحذثنا

بناحيةفأناخواركبعليهمفمز،نمرةمنبالقاعابيهمع،ظ94/21كان

أسائله.الزكبهؤلاءمنأدنوحتىبهمكفىكن:أبى!رفقال،الطريق

أنظرفكنت،فيهملمجتنالفهرسولفإذا،الضلاةأقيمتحتىودنوتفدنا:قال

:قالهكذا:يعقوبقال.(3)دجسكفماجمرالفهرسول/إبطئعفرتئ)2(إلى

.أيضا)4(المباركابنفيهأخطأكمافيهأخطأ،ثمرة:والصخحيح.نمرةمن

المؤفل،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2748

أبوحدثنازهير،حذثنا،النفيلئحذثناالشعراخ!،محمدبنالفضلحذثنا

أتيت:قالعباسابنعنبالتفسير،حذثالذىالتميمىعن،إسحاق

.6يديهبينفزجقد(مجخ)وهوإبطيهبياضفرأيت،خلفهمنلمجقهالنبئ

(2

(4

(5

(6

به.برتانبنجعفرطريقمن(497/239)ومسلم،(26818)أحمدأخرجه

.2/241عيدلأبىالحديثغريب.الأرضلونولكنه،الديدالناصعبالبياضولي!البياض:المفرة

،(0711)والنسائى،(274)والترمذى،(10164)أحمدوأخرجه.1/265سفيانبنيعقوب

.(720)ماجهابنصجحفىالألبانىوصححهبه.قيىبنداودطريقمن،(881)ماجهوابن

ياقوتتال،بعرفةناجةونمرة.أ،ثمرةإلىمصدرأىلرولم."إنمرة:التخريجمصادرفىالذى

.813/4البلدانمعجم.نمرةمنبالقاعرأيته:أقرمبنالفهعبدوتال:!،نمرةرسمفى

قريئا.معناهاوسيهأتى.أأمجنح:سفى

به.زهيرطريقمن(2405)وأحمدبه.النفيلىعن(899)داودأبووأخرجه.228/1الحاكم

.(796)داودأبىصححفىالألبانىوصححه
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جنبيهعنمرفقيهيجافىبابالصلاةكتاب

محمدبنيحيىزكرياأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2749

(1)رصنبنإبراهيمحدثنا،الحرشئالنضربنعمروبنمحمدحذثنا،العنبرى

أبىعن،إسحاقأبىبنيونسحدثنا،شميلبنالنضرحذثنا،السورينئ

.(2)خجصلىإذا!شي!اللهرسولكان:قالعازببنالبراءعن،إسحاق

جخ:يقولالعنبرىزكرياأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا

.والسجودالركوعفىوتجافىضبعيه)3(،مذإذا:صلاتهفىالرجل

حدثنا،المحمداباذئطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-0275

بنسالمعن،منصورعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحذثنا،يوسفبنأحمد

تجافىسجدإذا!شي!اللهرسولكان:قالاللهعبدبنجابرعنالجعد،أبى

.(4)إبطيهبياضيرىحتى

أحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-2751

الحسن،عنراشد،بنعئادحذثنا،وكيعحذثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا

لنأوى)(كناإن:قال(و95/21!سي!الفهرسولصاحبأحمرحذثنا

.10/397النبلاءأعلامشروينظر"النضرلما.:سفى(1)

خزيمةوابن،(1104)النسائىواخرجهءالذهبىووافقه،وصححه،227/1،228الحاكم(2)

به.النضرطريقمن(647)

العضد،نصفإلىالابطبينما:وقيل،الإبط:الضبع:وقيلالعضد،الباء:بسكون،الضبع(3)

.2/55الأنوارمثارقالعضد.وسطهو:وقيل

:2/156الذهبىوقال،(964)خزيمةوابن،(13841)أحمدطريقهومن،(9222)الرزاقعبد(4)

صحيح.إسناده

.1/215السننمعالم.لهفرئيتشىءأصابهإذا،لهآوىالرجلإلىأويت،لهنرق:نأوى(5)
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فخذيهعنبطنهويقلرجليهبينيفرجبابالصلاةكتاب

.(1)دجسإذاجنبيهعنبيديهيجافىمفالمجي!!الفهلرسول

فخذيهعنبطنهويقلرجليهبينيفرج:بافي

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2752

حكيم،أبىابنيعنىعتبةحذثنى،بقئةأخبرنا،عثمانبنعمروحذثنا،داود

فىحميدأبىعن،الساعدئسهلبنالعباسعن،عيسىبنالفهعبدحذثنى

علىبطنهملحاغيرفخذيهبينفزجسجدوإذا:قاللمجفهالفهرسولصلاةصفة

.(2)
فخديه.منشىء

عيسى:إسنادهفىقالأنهإلاعتبةعنعتاشبنإسماعيلرواهوكذلك

.حيح!ئملاوهو.(3)هفلاعبدابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2753

عن،الفيثحدثنى،صالحأبوحذثنا،إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوب

أحدكمسجد"إذا:قالصينالنبىعن،هريرةأبىعن،حجيرةابنعن،دزا!

.(4)"فخذيهوليفمغ،الكلباكرايقيديهيفترشفلا

به.عبادطريقمن(009)داودوأبو.بهوكغطريقمن(886)ماجهوابن،(03372)أحمدأخرجه(1)

.(797)داودأبىصححفىالألبانىوصححه

.(148)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(735)داودأبو(2)

عياشبنإصماعيلطريقمن-7/503،603رجبلابنالبارىفتحفىكما-مخلدبنبقىأخرجه(3)

الرحمن.عبدبنعيسى:وفيه،بهإصماعيلطريقمن1/260المعانىشرحفىوالطحاوىبه.

به.الليثطريقمن(1917)جانوابن،(653)خزيمةابنأخرجه(4)
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فخذيهعنبطنهويقلرجليهبينيفرجبابالصلاةكتاب

.(1)دعسبنالفيثعنوهبابنرواهوكذلك

أعلم.تعالىواللهالسجود،بهيئاتأشبهالتفريجولعل

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2754

حدثنا،سليمانبنسعيدحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،الفقيه

ورفعيديهفبسط؟السجودوصفأنه،البراءعن،إسحاقأبىعن،شريك

.يسجد)2(!مالفهرسولكانهكذا:وقال،وخوىعجيزته

:قالإسحاقبىأعن،شريكعن،توبةبوأنافعبنالربيعوقال-2755

عجيزته،ورفعركبتيهعلىواعتمديديهفوضح؟عازببنالبراءلناوصف

116/2أخبرنا،الروذبارى/علىأبو.أخبرنمايسجد!ماللهرسولكانهكذا:وقال

.(3)فذكره.نافعبنالربيعحذثنا،داودأبوحدثنا،ظ95/21،داسةابنبكرأبو

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجانى،أحمدأبوأخبرنا-2756

يحىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحذثنا،المزكى

عن،حئانواسعبنعفهعن،حتانبنيحيىبنمحمدحذثناسعيد،ابن

منلعلك:قالثم:وفيه،للحاجةالقعودفىالحديثفذكرعمر.بنالقهعبد

الذىيعنى:قال.والفهأدرىلا:قلت:قالأوراكهم؟علىيصلونالذين

.(4)بالأرضلاصقوهويسجد،الأرضعنيرتفعولايسجد

.(191)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهوهبابنطريقمن(901)داودأبواخرجه(1)

به.شريكطريقمن(646)خزيمةوابن،(0311)والنسائى،(11870)أحمدأخرجه(2)

.(190)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(896)داودأبو(3)

ثابت.إسناده:2/562الذهبىوقال،(145)البخارىطريقهومن،193/1مالك(4)
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القبلةأصابعهماباطرافويستقبلقدميهينصببابالصلاةكتاب

عثمانأبوأخبرنا،المؤفلبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-2757

عبيد،بنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدثناحذ،البصرئلفهاعبدبنعمرو

يسجدنلا:مسعودابنيعنىاللهعبدقال:قالشقيتيعن،الأعمشحدثنا

.كفها)1(مهعظاسجدتال!جودأحسنإذافإنه؟مضطجعاولاموزكاأحدكم

القبلةأصابعهماباطرا!ويستقبلقدميهينصببافي:

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-2758

أبىابنعن،الفيثحذثنى،بكيرابنحذثنا،إبراهيمبناحمدأخبرنا،الفقيه

أنهعطاء،بنعمروبنمحمدعن،حلحلةبنعمروبنمحمدعن،حبيب

فقاللمجز،الفهرسولصلاةفذكرنام!جمالنبىأصحابمننفرمعجالساكان

الحديثفذكرلمج!.الفهرسوللصلاةأحفظكمكنتانا:ال!اعدئحميدأبو

بأطرافواستقبلقابضهما،ولامفترشغيريديهوضعسجدوإذا:وفيه

.بكير)3(ابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)القبلةرجليهاصاج

صالحبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2759

إبراهيمبنإسحاقحذثنا،الأخرميوسفبنيعقوبحذثنا،هاك!ابن

،و96/21جعفر،بنالحميدعبدحذثنا،أسامةأبوحذثنا:قالاكريبوأبو

كان:يقولال!اعدئحميدأباسمعت:قالعطاءبنعمروبنمحمدحذثنى

به.الأعمشطريقمن(9325)والطبرانى،(2942)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.بكيرابنطريقمن(1869)حبانابنأخرجه(2)

.(828)البخار!(3)
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السجودفىالعقبينضمفىجاءمابابالصلاةكتاب

الأرضإلىهوىثم:فيهوقال،الحديمث.الصلاةإلىقامإذاعجيماللهرسولى

.(1)رجليهأصاجوفتفإبطيهعن4عضدليجافىثم،ساجدا

السجودفىالغقبينضمفىجاءماباب

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0276

بنسعيدحدثنا،الطرسوسئعيسىبنمحمدبكرأبوحذثنابمرو،المحبوبئ

أباسمعت:قالىغزيةبنعمارةحذثنى،أيوببنيحيىأخبرنا،مريمأبى

فقدت:جميوالشبىزوجئشةعالتقا:يقوللزبيرابنعروةسمعت:يقولىالنضر

مستقبلا،عقبيهراصاساجدافوجدته،فراشىعلىمعىوكانعجيمالفهرسولى

منوبعفوك،سخطكمنبرضماك"أعوذ:يقولىفسمعته،القبلةبعهأصطبأطراف

"يا:قالىانصرففلمافيك".ماكلأبلغلاعليلث،أثنىمنك،وبلث،عقوبتك

إلادآدمئمن"ما:قال؟شيطانلكأما:فقلت."؟شيطانكأخذك،عائشة

عليهاللهدعوتلكنى"وأنا،:ظلالفه؟رسولياوأنمت:فقلت."شيطان

.(2)"فأسلم

السجود(3)أطالإذارحبتيهعلىبمرفقيهيعتمدبافي:

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2761

به.اسامةأبىطريقمن(803)ماجهابناخرجه(1)

طريقمن(1933)حبانابنوعنه،(654)خزيمةابنوأخرجه.وصححه،1/228،229الحاكم(2)

الحديث.يسرقمنعدادفىهو:عدىابنقالالطرسوسى:2/563الذهبىوقال.بهمريمأبىابن

.(618)فىوتقدم

."طال!:سفى(3)

-935-

(38/3الكبيرالق)



117/2

السجودأطالإذاركبتيهعليبمرفقيهيعتمدبابالصلاةكتاب

حذثنا،سليمانبنالزبيعحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا:قالا

أنجرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(أبىحذثنا،سعدبنالفيثبنشعيب

محمدعن،الفيثحدثنا/،قتيبةحدثناداود،أبوحذثنا،داسةابنبكرأبو

:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،بكرأبىمولىسمىعن،عجلانابن

إذاعليهمالسجودمشفةلمجيرالنبىإلى،ظ96/21!يرالفهرسولأصحابشكا

:عجلانبناقال:روايتهفىشعيمبزاد.(ابالركب)اسعحينوا:فقالانفرجوا)1(

.وأعيا)2(السجودأطالإذاركبتيهعلىمرفقيهيضعأنوذلك

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-2762

عن،عيينةابنيعنىسفيانحذثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

الاعتمادلمجيماللهرسولإلىشكونا:قالعياشأبىبنالنعمانعن،سمى

وأركبتيهعلىبمرفقيهالزجليستعينأنلهمفرخص،الضلاةفىوالاذعام)3(

:(4)
فخديه.

أصحابشكا:قالالنعمانعنسمىعنالثورئسفيانرواهوكذلك

.(6)بإرسالهأصخوهذا:البخارئقال.(مرسلا)فذكرهلمجيد.النبى

(1

(2

(3

.1/034المعبودعون.الجنينعناليدينباعدوا:أىانفرجوا،(

قتيبةعن(286)الترمذىوأخرجه.(029)داودوأبو،الذهبىووافقه،وصححه،1/229الحاكم(

.(192)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.البنطريقمن(8477)وأحمدبه.

.2/012النهايةينظرالاتكاء.هو:الادعام(

به.عيينةابنطريقمن203/4الكيرالتاريخفىالبخارىاخرجه(

به.الثورىطريقمن4/203الكيرالتاريخفىوالبخارى،(2928)الرزاقعبدأخرجه(

.203/4الكيرالتاريخ(
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الصلاةكتاب

السجودفىالطمأنينةباب

السجودفىالطمانينةباب

!خأخبر،لإسماعيلئابكربوأأخبرنا،يبلأداعمروبوأخبرناأ-3672

بنيحيىحدثنا:قالاالجشمئاللهوعبيدالوليدبنعباسحدثنا،يعلىأبو

،هريرةبىأعن،بيهأعن،سعيدأبىبنسعيدحدثنى،اللهعبيدحدثنا،سعيد

قال!!صالفهرسول!علمهحتىالصلاةأساءالذىالداخلقصةفىكي!النبىعن

.(1)""الصحيحين!ىهـخرجداجذا((.تطمئنحتىاسجد"ثم:فيه

والشجودالركوعيمملامنعلىالمغليظباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-2764

حدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،فارسبنأحمدبنجعفر

والشجود،الزصع"أتموا:قال!ج!اللهرسولأن،نسأعن،قتادةعن،هشام

أخرجهوسجدتم")2(.ركعتمماإذاظهرىبعدمنلأراكمإنىبيدهنفسىفوائذى

عنشعبة،و97/21حديثمنوأخرجاهالدستوائى)3(،هشامحديثمنمسلم

.(4)-داتق

يقيغلاصلاةئجزئ"لا:!الجميههالنبئأنمسعودأبىحديثمضىوقد

:والشجود"الوكوعفىضلبهفيهاالرلجل

طرقه.هناكوذكرنا(2605)فىتقدم(1)

.(0712)الطيالسى(2)

.(425/111)مسلم(3)

.(425/011)ومسلم،(742)البخارى(4)
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والسجودالركوعيتملامنعلىالتغليظبابالصلاةكتاب

حذثنا،إملاءالأصبهاخ!يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحذثنا-2765

بنالجليلعبدحاتمأبوحذثنا،بهراةالقاضىعمرانبنالحسنمحمدأبو

أبووأخبرنا)ح(الأعمشأخبرنا،موسىبنالفهعبيدأخبرنا،الرحمنعبد

أبوحذثنا،حبيببنيونسحذثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكر

عن،يحذثعميربنعمارةسمعت:قالالأعمشعن،شعبةحذثنا،داود

تجزئ"لا:قال!يرالنبىعن،البدرئمسعودأبىعن،الأزدئمعمرأبى

حديثلفظوالشجود")1(.الزكوعفى-ظهره:قالأو-صلبهيقيملالرجلصلاة

عمير،بنعمارةعن:وقال،شكبلا"صلبه".:الفهعبيدحديثوفى،شعبة

.قال:قالمسعودأبىعنمعمر،ابىعن

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2766

بكير،(2)ىبأبنيحمىحذثنا،الذورئمحمدبنالعئاسحذثنا،يعقوب

:قاللمجقهالنبئأن،جابرعن،سفيانأبىعن،الأعمشعن،إسرائيلحذثنا

.والشجود(()3(الزكوعفىصلبهفيهاالزجليقيملاصلاةتجزئإلا

الحافظالفوارسأبىبنأحمدبنمحمدالفتحأبوأخبرنا-2767

حذثنا/،موسىبنبشرعلىابوحذثنا،الضؤافابنعلئأبوأخبرنا،ببغداد118/2

طريقمن(592)خزيمةوابن،(855)داودوأبو،(07317)أحمدوأخرجه.(646)الطيالسى(1)

طريقمن(2606)فىتخريجهونقدم.(761)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.:مبة

به.موسىبناللهعبيد

.م،س:فىلي!(2)

.(2608)فىتخريجهتقدم(3)
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والسجودالركوعيتملامنعلىالتغليظبابالصلاةكتاب

،الأحدبواصلعن،ميمونبنمهدىحذثنا،إسحاقبنيحمىزكرياأبو

،سجوداولاركوعايتملايصلىرجلعلىمرأنه،حذيفةعن،وائلأبىعن

كذامنذ:قالأو.سنةأربعينمنذ:فقال؟الصلاةهذهتصفىكممذ:لهفقال

له:قالوأحسبه:مهدىقالوكذا.كذامنذصلاةللهصليتما:قالوكذا.

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)جكءمحمدسنةغيرعلىلمت،ظ97/21متلو

(2)

.ميمونبنمهدىعنمحمدبنالصلتعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2768

حدثنا،عاصمأبوحدثناالصغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

أخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا)ح(جعفربنالحميدعبد

الحميدعبدحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،أحمدبنحاجب

:قالشبلبنالرحمنعبدعنمحمود،بنتميمعن،أبيهعنجعفر،ابن

ولا،السبعوافتراش،الغرابنقرةعن:ثلاثعنجميواللهرسولنهى

.البعير)4(يوطنكمافيهيصلىالذىالمكانالرجل3يوطن

أخبرنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-2769

حبيب،أبىبنيزيدعن،الليثحدثنى،بكيربنيحيىحدثنا،ملحانابن

.(4054)فىوسيأتى.بهمهدىطريقمن10/184التمهيدفىالبرعبدابناخرجه(1)

.السياقهذامنبأخصر(389،808)البخارى(2)

ينظرمبركه.فىالبعيريفعلكمافيهإلايصلىلاالمسجدفىمكاناتخذ:المكانالرجليوطن(3)

.5/204النهاية

أبىطريقمن(662،1319)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/229الحاكم(4)

.(1176)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنهبه.وكيعطريقمن(1429)ماجهوابن.بهعاصم
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السجودمنالرأسرفععنداللحبيربابالصلاةكتاب

بنالرحمنعبدعنمحمود،بنتميمعن،الحكمبنالفهعبدبنجعفرعن

نقرينقروأن،عب!لاافتراشعنالضلاةفىجميرالفهرسولنهى:قالشبل

.البعير)1(يوطنكماالمقامالزجليوطنوأن،الغراب

السجودمنالزأسرفععندالتحبيرباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2770

عن،عقيلعن،الفيثحذثنا،يحىحذثنا،ملحانابنحذثناالمخفار،عبيد

هريرةأباسمعأنه،الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوحذثنى،شهابابن

يهوىحينيكئرثم:قالأنإلىالحديثفذكرجمير.الفهرسولكان:يقول

يرفعحينيكئرثميسجد،حينيكئرثم،رأسهيرفعحينيكئرثمساجذا،

بكير،بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)الحديثوذكر.رأسه

الفيث)3(.عناخروجهمنمسلموأخرجه

السجدتينبيناليسرىالرجلعلىالقعودباب،و98/21

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2771

بنالحميدعبدعن،عاصمأبوحذثنا،القرازسنانبنمحمدحذثنا،يعقوب

فىالساعدئحميل!أباسمعت:قالعطاءبنعمروبنمحمدحذثنى،جعفر

به.الليثطريقمن(862)داودوأبو،(15533،15534)أحمدأخرجه(1)

خزيمةوابن،(254)والترمذى.بهالليثطريقمن(1149)والنسائى،(9851)أحمدأخرجه(2)

به.شهابابنطريقمن(578،611،624)

.(392/29)وصلم،(789)البهخارى(3)
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السجدتينبيناليسرىالرجلعلىالقعودبابالصلاةكتاب

صلاةصفةفىالحديثفذكر.قتادةأبوفيهملمجج!النبىأصحابمنعشرة

ثم،جنبيهعنيديهفيجافى،الأرضإلى(1)يهوىثم:فيهقاللمجيماللهرسول

.عليها)2(فيقعداليسرىرجلهفيثنىرأسهيرفع

الحافظ،أحمدأبوأخبرنا:قال،الحافظحازمأبووأخبرنا-2772

بدر،أبوحدثنا،الفرغانئعبادبنأحمدحدثنا،البغوىالقاسمأبوأخبرنا

مالك،بناللهعبدبنعيسىحدثنا،الحربنالحسنحدثنا،خيثمةأبوحدثنا

سعدبنسهلبنعباسعن،مالكبنىأحدعطاءبنعمروبقمحمدعن

وكان،!رالنبىأصحابمنوكان،أبوهفيهمجلسفىكانأنه،الساعدى

وأنهم،الأنصارمنالساعدىحميدوأبوأسيدوأبوهريرةأبوالمجلسفى

فذ!جم!يم.اللهرسولبصلاةأعلمكمأنا:حميدأبوفقالالصلاةاو!اذت

وركبتيهكفيهعلىوانتصب!جطأكبر"."الله:!الثم:فيه!ال،يثا!حمحط

ونصبرجليهإحدىفتورك،فجلسكبرثمساجا،وهوقدميهوصدور

.(3)الحديثوذكروسجد.كبرثم،الأخرىقدمه

سهلى،بنعباسمنسمعه،اللهعبدبنعيسىعن:إسنادهفىقيلوقد

.(4)الصلاةفىمنهمورجالاأسيدوأباحميدأباحضرأنه

"ساجدالا.:مفىبعده(1)

.(2554)فىتخريجهتقدم(2)

.(2555،2586،2682)فىتخريجهتقدم(3)

تعليقا.(735)عقبداودوأبو،6/389الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(4)
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119/2

السجدتينبينالعقبينعلىالقعودبابالصلاةكتاب

السجدتينبينالعقبينعلىالقعود/باب

جذىأخبرنا،العنبرئطاهبرأبىابنصالحأبو،ظ98/21أخبرنا-2773

إبراهيم،بنإسحاقحذثنا،سلمةبنأحمدحذثنا،القاضىمنصوربنيحى

طاوساسمعأنهالربير،أبوأخبرخ!،جريجابنأخبرنا،بكربنمحمدأخبرنا

نرىفإنا:فقلنا.سنةهو:فقالالقدمينعلىالاقعاءفىعباسلابنقلنا:يقول

51رو.(1)لمجؤمحمدنبئكسنةهىبل:فقال.الزجلفعلهإذاالجفاءمنذلك

.(2)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

حذثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأنجرنا-2774

بنالحسينحذثنا،عاصمبنأسيدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

سنةمن:قالعباسابنعن،طاوسعن،ليثعن،سفيانعن،حفص

.(3)عقبيكأليتاكن!صتأنالصلاة

السجدتين.بين:سفيانعنالعدخ!الوليدبنالفهعبدفيهزاد

أبوحدثنا،بلاليابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرنا-2775

حذثنى:قالإسحاقابنعن،أبىحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحذثنا،الأزهر

صلى،إذاال!جدتينبينقدميهوصدورعقبيهعلىلمجوالفهرسولانتصابعن

خزيمةوابن،(283)والترمذى،(845)داودوأبوبه.بكربنمحمدعن(2853)أحمدأخرجه(1)

به.جريجابنطريقمن(680)

.(536)مسلم(2)

به.الثورىصفيانطريقمن-(09501)الطبرانىطريقهومن-(3030)الرزاقعبدأخرجه(3)
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السجدتينبينالعقبينعلىالقعودبابالصلاةكتاب

سمعت:قالالحخاجأبىجبربنمجاهدعن،المكئنجيحأبىبنالفهعبد

هذالنعذكناإنواللهالعباسأبايا:لهفقلت:قال.يذكرهعباسبناللهعبد

.(1)لسنةإنها:فقال:قال.صنعهمفنجفاء

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2776

عن،الفيثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا،الهيثمبنمحمدحذثناالرزاز،

الربيرأباأن،عجلانبنمحمدعن،هلالأبىبنسعيدعن،يزيدبنخالد

الأولىال!جدةمنرأسهيرفعحينسجدإذاعمربنالفهعبدرأىأنه،أخبره

.ال!نة)2(منإنه:ويقولأصابعهأطرافعلىيقعد

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2777

أبوحذثنا،هشامحدثنا،مسلمحذثنا،أيوببنمحمدأخبرنا،و99/21

أبوقاليقعيان.كاناعباسوابنعمربنالفهعبدأنمجاهد،عنالزبير،

يقعى.طاوسوكانالربير:

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-2778

حذثنا،سفيانحذثنا،الحميدئحذثنا،سفيانبنيعقوبحذثنا،جعفرابن

تقعى.رأيتك:فقلت،يقعىطاوسارأيت:قالحديجبنمعاويةزهيرأبو

ذلك؟يفعلونالثلاثةالعبادلةرأيت،الصلاةولكنهاأقعىرأيتنىما:فقال

زهير:أبوقال.يفعلونهالزبيربنالفهوعبدعمربنالفهوعبدعباسبنالفهعبد

صالح.إسناده:2/566الذهبىقال(1)

به.الليثطريقمن(8752)الأوسطفىوالطرانى.بهالهيثمبنمحمدعن(337)السراجأخرجه(2)
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الصلاةكتاب

يقعىرأيتهوقد
(1)

الصلاةفيالمكروهالاقعاءباب

120/2

بنإسحاقبنأحمدمحمدأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-2779

بنيحيىبنخلأدحذثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا،بهاالهروىالبغدادىشيبان

طاوسعن،مسلمبنالحسنعن،طهمانبنإبراهيمحذثنا،الكوفئصفوان

أطرافعلىالسجدتينبينيمعيانوهما/عباسوابنعمرابنرأيت:قال

فعلتذلكأممئى:فقال،ذلكعنعطاءفسالت:إبراهيمقالأصابعهما.

.عجزكعلىشئتوإن،أصابعكأطرافعلىشئتإن،أجزأك

وابنعباسابنعنرؤيناماعلىالمسنونأوفيهالمرخصالإقعاءفهذا

علىأليتيهويضع،الأرضعلىرجليهأصاجأطرافيضعانوهوعمر،

.بالأرضركبتيهويضععقبيه

الصلاةفىالمحروهالإقعاءباب

،العدليعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2780

)ح(سعيدأخبرناعطاء،بنالوقابعبدحذثنا،طالبأبىبنيحىحذثنا

سليمانبنمحمدأخبرنا،إسحاقابنبكرأبواخبرنا،الفهعبدابووأخبرنا

أبىبنسعيدحذثنا،الأنصارئالفهعبدبنمحمدحذثنا،الحارثابن

نهى:قالجند!،ظ99/21بنسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبة

.اوفلاة)2(فىالإقعاءعن!ي!جمالفهرسول

عنالإقعاءأسانيدعن1/257الحبيرالتلخيصفىحجرابنقال.ا3/198،99سفيانبنيعقوب(1)

صحيحة.اصانيدها:العبادلة

.بنحوهبهقتادةطريقمن(4586)البزاروأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/272الحاكم(2)
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الصلاةكتاب

سلمة:بنحمادخالفه

الصلاةفىالمكروهالاقعاءباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-2781

إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

سلمة،بنحمادحدثنا،السالحينئحدثنا،معينبنيحىحذثناالصغاك!،

.الضلاة)1(فىوالتوركالاقعاءعننهىجم!النبئأن،أنسعن،قتادةعن

عنعنهقيلوقد.سلمةبنحمادعنالسيلحينئإسحاقبنيحيىبهتفرد

أصح.الأولىوالروايةأنس.عن،قتادةعنكييز)2(بنوبحرحفاد

بنإبراهيمبنعلىالحسنأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2782

بنحفصحدثنا،العطاردىالجبارعبدبنأحمدأخبرنا،النيسابورىمعاوية

روك!اللهرسولأمرك!:قالهريرةأبىعنمجاهد،عن،ليثعن،غياث

أناموألا،شهركلمنأيامثلاثةبصيام:أمرخ!،ثلاثعنونهاخ!،بثلاث

التفاتالصلاةفىالالتفاتعنونهاخ!:،الضحىوركعتىوتر،علىإلا

.(4)الديكنقرأنقر(3)وأ،القردإقعاءأقعى(3)وأ،الثعلب

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-2783

،(13437)وأحمدبه.معيهنبنيحصطريقمن(6174)المشكلسرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.إسحاقبنيحىطريقمن(7261،4588)والبزار

.4/12الكمالتهذيبوينظر"كثيرإ.:مفى(2)

.!و،:مفى(3)

ابنوعند.بهليثطريقمن6/355تاريخهفىعساكروابن،(04501،48301)أحمدأخرجه(4)

ضعيف.ليث:567/2الذهبىقال،حوشببنوشهرمجاهدبذكرعساكر
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الصلاةفىالمكروهالإقعاءبابالصلاةكتاب

علىبنمحمدحذثنا،المقرئجعفبربنعثمانبنأحمدالحسينأبو

عن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحذثناعمبرو،بنمعاويةحذثناالوزاف)1(،

قال،الحديثوذكرعلع".،يا:جمخي!اللهرسولقال:قالعلقعن،الحارث

.الشجدتين")2(بينتقع"ولا:فيه

ابنوحديث،(3)سليمأبىبنليثوكذلك،بهيحتبئلاالأعورالحارث

صحيح.عمروابنعبالس

الكارزئ،الحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرناوقد

:قالالهعبيدةأبىعنحكىالهعبيدأبىعنالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا

يديهويضمعساقيهعلىوينتصببالأرضأليتيهيلصقأنهواو(21/00الإقعاء

ناصباأليتيهعلىالإنسانجلوسالإقعاء:اخرموضعفىوقال.بالأرض

.(4)والسبعالكلبإقعاءمثلفخذيه

عمر،وابنعباسابنعنرؤيناماغيرالإقعاءمنالنوعوهذا:ال!ثيخقال

أبىحديثوأفا،مسنونعمروابنعبالبرابنعنرؤيناوما،عنهمنهئوهذا

وكان،الشيطانعقبعنينهىكانأنه!ر:النبىعنعائشةعنالجوزاء

فىوارذايكونأنفيحتمل.اليمنىرجلهوينصباليسرىرجلهيفرش

.13/49النبلاءأعلامصيروينظر.!)الوزان:م،سفى(1)

داودوأبو.بهإصرائيلطريقمن(894)ماجهوابن،(282)والترمذى،(1244)أحمدأخرجه(2)

به.إسحاقأبىطريقمن(908)

.1/330فىسليمأبىبنليثترجمةومصادر،1/36فىالأعورالحارثترجمةمصادرتقدمت(3)

.1/210،2/109عبيدلأبىالحديثغريب(4)
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السجدتينبينالمكثبابالصلاةكتاب

عمروابنعباسابنعنروينالمامنافيايكونفلا،الأخيرللتشهدالجلوس

أعلم.والله،السجدتينبينالجلوسفى

السجدتينبينالمحثباب

يعقوببنأحمدسعيدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2784

2/121وخلفأسماء/بنمحمدبنالفهعبدحذثنا،هارونبنموسىحذثنا،الثقفئ

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(زيدت!بحمادحدثنا:قالواالربيعوأبوهشامابن

حر!بنسليماتاأن،مسلمأبوحذثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظ

كمابكمأصلىأنآلولاأنمم!:قال!:قال!ثابتعنحماد،حدثنا،حدثهم

أراكملاشيئايصنعأنمم!فكان:ثابتقالبنا.يصلىلمج!هاللهرسولرأيت

وإذا.لسىقد:القائليقولحتىقامالركوعمنرأسهرفعإذاكان،تصنعونه

حديثلفظ.(1)ىسنقد:القائليقول!حتىقعدالسجدتينبينرأسهرفع

ورواه،حرببنسليمانعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.حرببنسليمان

.(2)هشامبنخلفعنمسلم

بنمحمدبناللهعبدأحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2785

بنإبراهيمحذثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثناقالا:الحسن

بديلعن،المعلماظ،21/00حسينأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،اللهعبد

فذكرلمجر.اللهرسول!كان:قالتعائشةعن،الجوزاءأبىعن،ميسرةابن

.(2663)فىتخريجهتقدم(1)

.(472)ومسلم،(821)البخارى(2)

-605-



السجدتينبينالمكثبابالصلاةكتاب

حتىيسجدلمالزكوعمنرأسهرفعإذاكان:وقالتصلاتهصفةفىالحديث

قاعدا)1(.يستوىحتىيسجدلمال!جودمنرأسهرفعإذاوكان،قائمايستوى

.المعفم)2(حسينحديثمن""الصحيحفىمسلئمأخرجه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2786

زيد،بنحمادحدثنا،عارمحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحذثنا،الضفارعبيد

ألا:لأصحابهقالالحويرثبنمالك(3)نأ،قلابةابىعن،أيوبحدثنا

ركعثمفقام،صلاةحينغيرفىوذاك؟يخيمالفهرسولصلاةكيفأريكم

ثم،هنيئةانتظرثمرأسهرفعثمسجد،ثمهنيئةفقامرأسهرفعثمفكبر،

:أئوبقال.سلمةبنعمرويعنىهذاشيخناةصلاصفى:قلابةبوأقالسجد.

اخرمنرأسهرفعإذاكان،يصنعونهالناسأرىلاشيئايصنععمرووكان

فىالبخارىرواه.(4)يقومثمقاعدا،استوىوالثالثةالأولىفىال!جدتين

.()عارمعن""الصحيح

أبوحذثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2787

فليح،أخبرض!،عمروبنالملكعبدحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،

سعدبنوسهلأسيدوأبوحميدابواجتمع:قالسهلبنعئاسحذثنى

.(2741)فىتقدم(1)

.(498)مسلم(2)

.إعن،:سفى(3)

.(2660)فىتقدم(4)

.(818)إلبخارى(5)

-606-



السجدتينبينيقولمابابالصلاةكتاب

أعلمكمأنا:حميدبوأقال!،ع!ح!اللهرسول!ةصلافذكروا،مسلمةبنومحفد

كلرجعحتىرأسهرفعثم:قال!ال!جودوذكركرهافذجم!يم.اللهرسول!بصلاة

(1)

موضعه.فى

منالرزاز)2(داودبنمحمدبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2788

أبىبنمحمدبنالحارثحدثنا،نصيربنمحمدبنجعفرحدثنا،كتابهأصل

حذثحا،قدامة(وا.ا/21بنزائدةحذثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،أسامة

أصلىألا:عمروبنعقبةقال!:قال!اللهعبد(3)ىبأسالمعن،السائببنعطاء

ركعفلما،يصلىفقام:قالبلى.:فقلنا؟يصفى!ي!جماللهرسول!رأيتكما

حتىإبطيهوجافى،ركبتيهوراءمنأصابعهوجعل،ركبتيهعلىراحتيهوضع

سجدثم،منهشىءكلاستقرحتىفقامرأسهرفعثم،منهشىءكلاستقز

شىءكلاستقرحتىفقعدرأسهرفعثم،منهشىءكلاستقرحتىإبطيهفجافى

يصلى،مي!مجاللهرسول!رأيتهكذا:قال!ثمركعاتأربعذلكصنعثم،منه

.(4)انبيصلىكانوهكذا

السجدتينبينيقولماباب

حذثناجعفبر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبو9872-أخبرنا

.(2586)فىوتقدم،(734،967)داودأيو(1)

السماعكثيركان:الخطيبقال،الغدادىالحسنابوالرزازداودبنمحمدبنأحمدبنعلى(2)

.369/17النبلاءأعلامسير.(ص419)سنةتونىهو.ماالصدقإلى،والثيوخ

.01/175الكمالتهذيبوينظر)بن".:م،صقى(3)

.(2808)فىوسيأتى.بهزائدةطريقمن(0361)والنسائى،(17081)احمدأخرجه(4)
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السجدتينبينيقولمابابالصلاةكتاب

مزة،بنعمروأخبرخ!،شعبةحذثناداود،أبوحذثنا،حبيببنيونس

زفربنصلةأنهيرىشعبة-عبسمنرجلعنيحذثحمنئأبا/سمع122/2

يقولوكان:قالالحديثفذكرجمي!.النبىمعصفىائه،حذيفةعن-

.(1)سجودهبقدروجلس."ىلاغفزربئاغفزصلى،"رب:ال!جدتينبين

القاضىالحسنبنأحمدبكروابوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0279

العباسأبوأخبرنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوال!لمئالرحمنعبدوأبو

يزيدبنخالدحذثنا،الذورئمحمدبنالعئاسحذثنا،يعقوببنمحمد

جبير،بنسعيدعن،ثابتأبىبنحبيبعن،العلاءبنكاملحذثنا،الطبيب

فذكر.نومهمنجمي!النبئفقام،ميمونةخالتىعندبت:قالعباسابنعن

:قالال!جدةمنرأسهرفعبئاوكان.وفيهجمي!النبىصلاةفىالحديث

بعهتا.2سجدثمواهدنى".وارزقنىوارفعنى،واجئزنىوارحفيى،لىاغفز"رب

قوله:دون)وعافنىإ.:زيدعنوقيل،(3)كامل،ظ21/101عنالحباببنزيد

.!يوارفعنىجبزئواإ

بنإسماعيلأخبرنا،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2791

من(6801،4411)والنسائى،(874)داودوأبو،(23375)أحمدوأخرجه.(614)الطيالسى(1)

صحيحفىالألبانىوصححه.يزيدبنطلحةهرحمزةأبو:2/569الذهبىوتال،بهشعبةطريق

.(777)داودأبى

من(2895)وأحمدبه.العلاءبنكاملعنصبيحبنإسماعيلطريقمن(898)ماجهابنأخرجه(2)

.عباسابنعنجبيربنصعيدعنأوعباسابنعنجيبعنكاملطريق

حديثهذا:الترمذىوتالبه.زيدطريقمن(284،285)والترمذى،(850)داودأبوأخرجه(3)

كامل=فيه:258/1التلخيهصفىحجرابنوتال.يرسلهبعضهم:2/569الذهبىوتال.غريب
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...منهوالقيامالركوعفىالطمانينةفرضبابالصلاةكتاب

أخبرنا،الوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثناالصفار،محمد

مح!اغفررب:السجدتينبينيقول!كانعلياأنبلغنى:قال!التيمىسليمان

.واجبزك!)1(وارفعنىوارحمنى

.وارفعيى)2(:بدل!واهدك!.:قال!أنهإلاعلىعنالأعورالحارثورواه

،

منه،والقيامالركوعفىالططنينةفرضباب

الثانىوالسجودمنه،والجلوسوالسجود

،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2792

حدثنى:قال!اللهعبيدعن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا،أ!ثنىاأبوأخبرنا

فدخل،المسجددخلكدحميهالنبئأن،هريرةبىأعن،أبيهص،المقبرىسعيد

دمل"ارجع:وقال!لمجي!النبئعليهفرد!النبىعلىفسلمجاءثم،فصلىرجل

فعلمنى.،غيوهأحسنمابالحقبعثكوالذى:قال!ثلاثا،.((لمتلىفإنك

حتىاركعثم،القرآنمنمعكرئ!يتمااقرأثمفكبز،الصلاةإلىقمت"إذا:قال!

ارفعثمساجدا،تطمئنحتىاسخدثمقائما،تعتدلحئىارفغ)3(ثمراكعا،تطمئن

صلالكفىذلكافعلثمساجذا،تطمئنحتىاسجدثمجالسا،تطمئنحتى

.(756)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنهفيه.مختلفالعلاء-أبو

إلاموثقونرجاله:عقبهوقالبه.المصنفطريقمن118/2الأفكارنتاثجفىحجرابنأخرجه(1)

وعلى.سليمانبينالواسطة

شة:أبىابنوعندبه.الحارثطريقمن(8921)شةأبىوابن،(0930)الرزاقعبداخرجه(2)

.،"ارفمنى:ولا!اهدنى):الرزاقعبدعندولي!،أأوارفمنى

.!رأسك9:مفىبعده(3)
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...المصلىمكثيكونأنمنيستحبمابابالصلاةكتاب

.مسدد)2(عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"اهفك

المصلىمحثيحونأنمنيستحبماباب

السواءمنقريباالاركانهذهفى

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-2793

مطرأن،الحكمأخبرك!،شعبةحذثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

،بالناسيصفىأنالفهعبدبنعبيدةأباأمرالكوفةعلىظهرلماناجيةابن

ابنبهفحدثت،القيامأطالطالركوعمنرأسهرفعإذافكان،بالناسفصلى

صلاةكانت:قالطعازببنالبراءعنفحذثأو(02/21،ليلىأبى

سجد،وإذا،الركوعمنرأسهرفعوإذا،فركعصقىإذالمجمالقهرسولط

أخرجاهالسواء)3(.منقريباال!جدتينبينال!جودمنرأسهرفعا!!و

.الحخاج)4(بنشعبةحديثمن"الصحيح"فىجححيعا

بنالحسنأخبرنا،بهاالمهرجانه!المقرئالحسنأبووأخبرنا-2794

أبوحذثنا،علىبننصرحدثنا،يعقوببنيوسفحذثنا،إسحادتىبنمحمد

البراءعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،مسعرحدثناأحمد،

السجدتينبينوقعوذهعهوركو!غيييالفهرسولسجودكان:قالعازبابن

.(2395،2510،2605)فىتقدم(1)

.(793)البخارى(2)

.(2664)فىوتقدم.(772)الطالسى(3)

.(471)ومسلم،(792.180)البخارى(4)
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...المصلىمكثيكونأنمنيستحبمابابالصلاةكتاب

أحمدأبىعنالرحيمعبدبنمحمدعنالبخارئرواهالسواء)1(.منقريبا

.الربيرى)2(

123/2بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-2795

)ح(ومسذدكاملأبوحذثنا،الضمثئعمربنعثمانحذثناالضفار،عبيد

بنصحمدحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

عنحميد،أبىبنهلالعن،عوانةأبوحدثنا:قالامسذدأخبرنا،أيوب

فىءمحمدارمقت:قالعازببنالبراءعن،ليلىأبىبنالرحمنعبد

فجلسته،فسجدته،الزكوعبعدواعتداله،وركعته،قيامهفوجدتالصخلاة

منقريبا،والانصرافالتسليمبينفجلسته،فسجدته،ال!جدتينبين

كاملأبىعن"الصحيح"فىمسملمرواهمسذد.حديثلفظال!واء)3(.

ركوعه،بعدفاعتدالهفركعته،:متنهفىقالأنهإلاعمربنوحامد

التسليمبينماوجلستهفسجدته،ال!جدتينبينفجلستهفسجدته،

.ال!واء)4(منقريبا،والانصراف

أخبرنا،الجلودئأحمدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرناه

.ينحوهيهمسعرطريقمن(18634)وأحمد.بهأحمدأبىطريقمن(683)خزيمةابنأخرجه(1)

.(082)البخارى(2)

من(!3311والنسائى،(18598)وأحمد.بهكاملوأبىمسددطريقمن(485)داودأبوأخرجه(3)

به.عوانةأبىطريق

الجلستين.بذكر(471/193)مسلم(4)
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الاستراحةجلسةفىبابالصلاةكتاب

عمربنحامدحدثنا،الحخاجبنمسلمحذثنا،سفيانبنمحمدبنإبراهيم

أبىاظ،21/02عنكلاهما،الجحدرئحسينيبنفضيلكاملوأبوالبكراوى

سقطالجلستينإحدىذكروكأن.فذكره.عوانةأبوحذثنا:ماحاقالعوانة

حاما.ذكرهما!مانما،روايتامن

الاسزاحةجلسةفىبافي

يعنىعمروأبوجذىأخبرنا،ال!لمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-2796

الحسنأخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبو.وأخبرنانجيدابن

أبوحذثنا،القاضىيعقوببنيوسفحذثناقالا:إسحاقبنمحمدابن

بنمالكأخبرنا،قلابةأبىعن،الحذاءخالاأخبرنا،هشيمحذثنا،الزبيع

منوترفىكانفإذا،يصقىوهود!-الفهرسولرأىأنه،الفيثئالحويرث

عن""الصحيحفىالبخارئرواهقاعدا)1(.يستوىحتىينهضلمصلاته

.(2)هشيمعنالصخئاحبنمحمد

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2797

جعفبربنالحميدعبدعن،عاصمأبوحذثنا،سنانبنمحمدحذثنا،يعقوب

فىال!اعدىحميل!أباسمعت:قالعطاءبنعمروبنمحمدحذثنى:قال

صلاةصفةفىالحديثفذكر.قتادةأبوفيهملمج!النبئأصحابمنعشرة

به.هثمطريقمن(1511)والنسانى،(287)والترمذى،(844)داودابوأخرجه(1)

.(823)البخارى(2)
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الجلوسمنالقيامكيفبابالصلاةكتاب

يثنىثماكبر"."الله:فيقوليرفعثمالسجودإلىيعيىيعودثم:وفيهلمجفالنبى

.معتدلا)1(موضعهعظمكليقر،أو،يرجعحتىمعتدلاعليهافيقعدرجله

الجلوسمنالقيامحيفباب

بنمحمدبنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2798

بنعلىالحسنأبو.وأخبرناالقاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،حمدان

،إسحاقبنإسماعيلحذثناالضفار،عبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمد

:قالقلابةأبىعن،أئوبعن،وهيبحدثنا،الحخاجبنإبراهيمحذثنا

لأصلىإنى:فيقولبناليصفىهذامسجدنافىيأتيناالحويرثبنمالككان

يصلى.جم!النبئرأيتكيفأريكمأنأريدولكنى،الصلاةأريدومابكم

:قال/صلاتهيعيى؟كانتكيف(وا؟3/21:قلابةلأبىفقلت:أيوبقال

الشيخذلكوكان:أئوبقال،سلمةبنعمرويعنىهذا.شيخناصلاةمثل

علىاعتمدثم،جلسالثانيةالسجدةمنرأسهرفعإذاوكانالتكبير،يتئم

عنوغيرهإسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)الأرض

(3)

وهيب.

حذثنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-2799

حدثنا:قالاموسىابنيعنىوعمران،يوسفبنإبراهيميعيىالهسنجاك!

.(2554،2771)فىتخريجهتقدم(1)

.ايوبطريقمن(2،2786!!.)فىتخريجهتقدم(2)

.(677،824)البخارى(3)
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الجلوسمنالقيامكيفبابالصلاةكتاب

أبىعن،الحذاءخالدعن،الثقفئالوفابعبدحذثنا،شيبةأبىبنعثمان

إنى:فقالمسجدناعليناودخلالحويرثبنمالكعنحذثائه،قلابة

!ي!الفهرسولرأيتكماأعفمكمأنأريدولكنى،الضلاةأريدومالأصفى

الأولى،الزكعةفىيعنى،ال!جدةمنرأسهرفعحيثأنهفذكر:قال.يصفى

.(1)الأرضعلىواعتمدقامثم،قاعدااستوى

محمدالعباسبوأحذثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرناه-0028

عن،الوقابعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوبابن

منرأسهرفعإذامالكوكان:قالائهغير،بنحوهقلابةأبىعنالحذاء،خالد

.(2)الأرضعلىواعتمدقام،قاعدافاستوىالأولىالزكعةفىالأخيرةال!جدة

المهرجاخ!،الحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-2801

بكير،ابنحذثنا،إبراهيمبنمحمدحذثنا،المزكىجعفرابنبكرأبوأخبرنا

بنالفهعبدرأىأنه،حكيمبنالمغيرةعن،يساربنصدقةعن،مالأحذثنا

ذكرتانصرففلما،قدميهصدورعلىالضلاةمنسجدتينمنيرجععمر

أنىأجلمنذلكأفعلوإنماالضلاة،بسنةليستإنها:فقاللهذلك

أشتكى)3(.

به.الوهابعبدطريقمن(1935)حبانوابن،(687)خزيمةابنأخرجه(1)

.116/1،117الشافعى(2)

.89/1مالك(3)
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قدميهصدورعلىيرجعقال:منبابلصلاةا!كتا

قدميهضهدورعلىيرجغقال:منبابئ

مولىصالحعن-(1)ضعيفوهو.إياس:وولمال-إلياسبنخالدروى

الضلاةمىينهضاظ،؟!/21ج!عالفهرسولكان:قالهريوةأبىص،التوءمة

أصح.الحويوثبنمالكوحديث.(2)قدميهصدورعلى

بنمحمدالفهعحدأبوأخبرلا،الحافطالفهعحدأبو!582-/أخبرلا

ال!ؤطئ،محمدبنإسماعيلبنإبواهيمإسحاقأبوحذتحا،الضفاراللهعبد

الأعصثىسليمانحذتنازياد،بنالواحدعحدحذثنا،مسلم!بمحفانحذثنا

ثمركعفرأيته:قال.كحدةأبوابقبل/منيصفىعمير!بعمارةرأيت:قال

الهدلكذكرتانصرففلما،!وكماقام3الأخيرال!جدة!مقامفلفا،سجد

إمحىيقوممسعوببنألئهعبدرأ!أئه!شي!برالوحمنعبذحذثنى:فضق

%بهـإهجمألحديثبثذافخذفئط:الأ!صث!!فالطأنضلاة.مىقدهيه!حدوو

لمج!ألئهوأهـمحبدأئدلى!يد،!تانرحمقمحبدح!ثن!:!!راهيمفقاالالخخع،

!بالفهمحبدرأيت:فقالالوحمنعبيدبنخينمةبهفحذتت.دلكيكعل!ه!قس!

فقاك:النقفىالله(3عبيدىبنمحمدبهفحدل!ت.قدميهصدورعالىيقو!!ع

مسجدإمامالمدنىأ!!يثمأبو،الجهمأبىبقصخوبن-إيالس:ويقال-إليالسبنخالدهو(1)

والضعفاء،3/328والتعديا!والجرح،3/041الكبيرالتاويخ:فىعليهالكلامينظرجمت.النبى

فىحجراينوقال.3/80التهذيبوتهذيب،29/8الكمالوتهذيب،3/2للعقيلىالكبير

الحديث.متروك:1/211التقريب

به.خالدطريقمن(288)الترمذىاخرجه(2)

."عبد":مفى(3)
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وصفناماالصلاةمنوسجدةركعةكلفىيفعلمابابالصلاةكتاب

عطئةبهفحدثت.قدميهصدورعلىيقومليلىأبىبنالرحمنعبدرأيت

الخدرئسعيدوأباالزبيروابنعباسوابنعمرابنرأيت:فقالالعوفئ

.المئ!لاة)1(فىأقدامهمصدورعلىيقومون

العباسأبوحذثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-2803

،سفيانحذثنا،أسدبنيحيىبنزكريايحيىأبوحدثنا،يعقوببنمحمد

علىينهضفرأيتهمسعودابنرمقت:قاليزيدبنالرحمنعبدعن،عبدةعن

.ال!جود)2(يقضىحينركعةأؤق/فىصفىإذا،يجلسولاقدميهصدور126/2

أولى،السنةومتابعة،صحيحمسعودابنعنهو:اللهرحمهالشيئظل

،الصلاةسنةمنليسأنهعنهحكيمبنالمغيرةهـوايةفىبئنقدعمروابن

.(3)هبيحتجلاالعوفئوعطئةيشتكى.أنهأجلمنذلكفعلوإنما

ركعةحل!(وا.4/21يفعلماباب

وصفناماالصلاةمنول!مجدة

حذثنا،الخفافنصرأبوأخبرنا،الحافضأالفهعبدأبو!أخبرنا-2804

أحدثكم:أسامةلأبىقلت:قالإبراهيمبنإسحاقحذثنا،سلمةبنأحمد

غريب.قوتهمعإسناده:2/572الذهبىقال(1)

.(9327)والطبرانى،(2966)الرزاقعبدطريقهومن،8هصعيينةبنسفيانجزء(2)

والتعديلالجرح:فىعليهالكلاميظرالكوفى.الحسنأبوالعوفىجنادةبنسعدبنعطيةهو(3)

النبهلاءأعلاموسير،3/145؟الكمالوتهذيب،176/2حبانلابنوالمجروحين،6/382

مدلسا.شيعئاكانكيرا،يخطئصدوق:24/2التقريبفىحجرابنوقال،325/5
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وصفناماالصلاةمنوسجدةركعةكلفىيفعلمابابالصلاةكتاب

ىلصص(1)وو
رجلدخل:قالهريرةابىعن،المقبرىسعيدعنعمر،بناللهعبيد

عليهفسفمجاءثم،فصفىالمسجدناحيةفىجالسى!شي!الفهورسولالمسجد

عليه،فسئمجاءشمى!ض!!زجع.((تصللمفإنكفصلارجع"وعليك)2(،:فقال

قمت"إذا:قال.اللهرسوليافعلمنى:الثالثةفىلهفقال،ذلكمثللهفقال

اركعثم،القرآنمنتيسرمااقرأثموكبز،القبلةواستقبلالوفحوء،فأسبغالصلاةإلى

ساجدا،تطمئنحتىاسجدثمقائما،تعتدلحتىرأسكارفعثمراكعا،تطمئنحئى

قاعدا،تطمئنحتىاقعدثمساجدا،تطمئنحتىاسجدثمقاعدا،تطمئنحتىارفعثم

قالكذا.(4)معن:وقالمةأساأبوبهفأقز؟"وسجدةركعهكلفىكذلك3ثم

عنآخروجهمنكذلكوروايته.أسامةأبىعنالحنظلئإبراهيمبنإسحاق

.(نمير)ابنعنآخروجهومن،أسامةأبى

بنويوسفقدامةأبىسعيدبنالقهعبيدروايةوالضحيح-2805

ضىرأسكارفعثمساجدا،تطمئنحتىاسجدأثم:أسامةأبىعن،موسى

تستوىحتىرأسكارفعثمساجدا،تطمئنحتىاسجدثمجالسا،وتطمئنتستوى

حدثنا،الحافظالفهعبدأبو.أخبرناهكلها"صلاتكفىذلكافعلثمقاثما،

حذثنازياد،بنمحمدبن(6)الحسينحدثناهاخ!،بنصالحبنمحمد

س:"عبد".ىف(1)

.ا"السلام:مفىبعده(2)

.!"افعل:مفىبعده(3)

.(2510)فىتخريجهتقدم(4)

.(2290)فىتقدم(5)

.إالحسن":مفى(6)
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2/127

وصفناماالصلاةمنوسجدةركعةكلفىيفعلمابابالصلاةكتاب

أسامة.أبوحذثناسعيد،لمبئالفهعبيد

أخبرنا،الحافظأحمدأبووأخبرض!:قالالفهعبدأبووأخبرنا-6280

حقادأسامةأبوحذثنا،موسىبنيوسفحذثنا،الثقفئإسحادتىبنمحمد

:آخرهفىوقالبنحوهفذكرهعمر.بنالفهعبيدحدثنا،أسامةاظ،.21/4ابن

بنإسحادتىعن""الصحيحفىالبخارئرواهقمائماإ)2(.تستوىحتى(1)ارفع"ثم

عنمسلمورواه.3موسىبنيوسفحديثلفظعلىأسامةأبىعنمنصولي

روايةعلىاحالهأنهإلا،نميروابنأسامةأبىعنشيبةأبىابن/بكرأبى

ولاالثاض!السجوديحمىروايةفىيذكرولم،المتنيسقولمالقطانيحمى

عذمنلأجلهالخبرسيقبماأشبهوالقيام.(4)القيامأوالقعودمنبعدهما

أعلم.والفه،السنندونالأركان

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2807

عقيل،عن،الفيثحذثنا،يحمىحذثنا،شريكبنعبيدحذثناالضفار،عبيد

هشابم،بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوحذثنى:قالالهشهابابنعن

حينيكئرالضلاةإلىقامإذا!زالقهرسولكان:يقولهريرةأباسمعائه

صلبهع!ريحين."حمدهلمنالله)سمع:يقولثم،يركححينيكئرثم،يقوم

يهوىحينيكئرثمالحمد".ولك"ربخما:قائموهويقولثم،الزكعةمن

.!"رأسك:مفىبعده(1)

به.موصبنيوصفطريقمن2/279البارىفتحفىكماالسراجأخرجه(2)

.(6667)الخارى(3)

.(397/46)مسلم(4)
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والثانىالأولالتشهدفىالجلوسكيفيةبابالصلاةكتاب

يرءحينيكبرثميسجد،حينيكبرثم،رأسهيرءحينيكبرثمساجدا،

منيقومحينويكبريقضيها،حتىكلهاالضلاةفىذلكيفعلثم،رأسه

بكير،بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)الجلوسبعدالثنتين

ءالزهرى)2(عنوعقيلجريحابنحديثمنمسلئموأخرجه

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأحبرنا-8528

سالمعن،السائببنعطاءعن،جريرحدثما،حرببنزهيرحذثنا،داود

صلاةعنحدثنا:لهفقلنامسعودأباالأنصارىعمروبنغقبةأتينا:قالالبراد

علىيديهوضعركعفلمافكبر،مسجدفىأيدينابي!فقاملمجر.اللهرسول

استقزاو،21/05حتىمرفقيهبينوجافى،ذلكمنأسفلأصابعهوجعلركبتيه

ثم،منهشىءكلاستقرحتىفقام.حمدهلمناللهسمع:قالثم،منهشىءكل

استقرحتىجنبيهعنبمرفقيهجافىثم،الأرضعلىكفيهفوضع،وسجدكبر

ذلكمثلففعل،منهشىءكلاستقرحتىفجلس،رأسهرفعثم،منهشىءكل

هكذا:قالثم،صلاتهيصلى،الركعةهذهمثلركعاتأربعصلىثم،أيضا

.ئصلى)3(عيناللهردمحولرأينا

والثانىالأولالتشهل!!الجلوسحيفيةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9285

.(2530،2640)فىتقدم(1)

.(392/28،29)ومسلم،(789)البخارى(2)

أبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جريرطريقمن(598)خزيمةابنواخرجه.(863)داودأبو(3)

.(2788)فىوتقدم،(769)داود

-619-



128/2

والثانيالأولالتشهدفىالجلوسكيفيةبابالصلاةكتاب

حدثنابكير،بنيحىحذثناالبرار،شريكبنعبيدحذثناالصفار،عبيد

محمدعن،حلحلةبنعمروبنمحمدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،الليث

فذكرنا:قال.!مجالنبىأصحابمننفرمعجالساكانائهعطاءبنعمروابن

لصلاةأحفظكمكنتأنا:ال!اعدئحميدأبوفقالجمزاللهرسولصلاة

منيديهمكنأركعوإذا،منكبيهحذويديهجعلكئرإذارأيته،!ي!الفهرسول

وإذا،مكانهفقاركليعودحتىاستوىرأسهرفعفإذا،ظهرههصرثمركبتيه

رجليه،أصابمبأطرافواستقبلقابضهما،ولامفترشغيريديهوضعسجد

جلسوإذا،اليسرىرجلهعلىجلسثم،رجليهقذمالزكعتينفىجلسوإذا

البخارئرواهمقعدته)1(.علىوجلساليسرىرجلهقذمالاخرة/الزكعةفى

كما:""الصحيحفى

محمدبنأحمدسعيدأبوأخبرش!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0281

بنمحمدحذثناقالا:يوسفبنومحفدرك.اشبنحفادحذثنا،النسوئ

خالد،عن،الفيثحذثنا،بكيربنيحيىحذثنى:قالالبخارئهوإسماعيل

:.قالعطاءبنعمروبنمحمدعن،حلحلةبنعمروبنمحمدعن،سعيدعن

محمدعن،محمدبنويزيدحبيبأبىبناظ،21/05يزيدعن،الفيثوحذثنا

نفرمعجالساكانالهعطاء،بنعمروبنمحمدعن،حلحلةبنعمروابن

.(2)الحديثفذكرقال.!ي!النبىأصحابمن

.(2584،2758)فىتخريجهتقدم(1)

،(731،496)داودوأبو.بهبكيربنيحىطريقمن(1869)حبانابنوأخرجه.(828)البخارى(2)

به.محمدبنويزيدحبيبأبىبنيزيدعنالليثطريقمن(643)خزيمةوابن
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والثانىالأولالتشهدفىالجلوسكيفيةبابالصلاةكتاب

بأطرافواستقبل:روايتهفىيقولادىارىأنإلاالفة:رحمهالشيخقال

اليسرىرجلهعلىجلسالزكعتينفىجلسفإذا،القبلةرجليهأصاج

ونصباليسرىرجلهقذمالآخرةالزكعةفىجلسوإذا،اليمنىونصب

مقعدته.علىوقعدالأخرى

فىفقالحبيبأبىبنيزيدعنالليثعنسواربنشبابةورواه-1281

اليمنى،قدمهونصباليسرىقدمهعلىجلسالأوليينفىجلسفإذا:متنه

مأبض)1(عنداليسرىقدمهبطنوجعلأليتيهعلىجلسالآخرةفىجلسوإذا

بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبو.أخبرناهاليمنىقدمهونصب،اليمنىفخذه

حذثنامحمد،بنالحسنأخبرنازكريا،بنالقاسمأخبرنا،الاسماعيلئ

حلحلة.ابنإسنادهمنأسقطأنهإلا،فذكرهسعد.بنليثحدثنا،شبابة

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2812

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا:قالاالقاضىالحسن

حبيبأبىبنيزيدعن،لهيعةابنأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

محمدعن،الذؤ!رحلحلةبنعمروبنمحمدعن،الحارثبنالكريموعبد

قعدإذالمجقه!اللهرسولرأيت:قالالساعدىحميدأبىعن،عطاءبنعمروابن

الزابعةكانتفإذا،اليمنىونصباليسرىقدمهبطنعلىقعدالركعتينفى

.(2)واحدةناحيةمنقدميهوأخرج،الأرضإلىاليسرىبوركهأفضى

.327/1الفائقينظر.الركبةباطن:المأبض(1)

بنعمروبنمحمديذكرولم.بهوهبابنطريقمن258/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

حلحلة.
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129/2

والثانىالأولالتشهدفيالجلوسكيفيةبابالصلاةكتاب

حذثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبووأخبرنا-2813

فليح،أخبرخ!،عمروبنالملكعبدحذثنا،حنبلبنأحمدحذثنا،داودبوأ

سعدبنوسهلأسيدوأبوحميدأبواجتمع:قالسهلبنعتاسأخبرخ!

حميد:أبوقال،عي!او(06/21الفهرسولصلاةفذكروا،مسلمةبنومحفد

فافترش/جلسثم:فيهقالالحديثفذكرلمججر.الفهرسولبصلاةاعلمكمأنا

ركبتهعلىاليمنىكفهووضع،قبلتهعلىاليمنىبصدروأقبل،اليسرىرجله

.(1)بإصبعهوأشار،اليسرىركبتهعلىاليسرىوكفه،اليمنى

الأخير.التشفدذكرحديثهفىوليس،الأؤلالتشفدفىوهذا

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2814

بنالحميدعبدعن،عاصمأبوحذثناالقراز،سنانبنمحمدحذثنا،يعقوب

عشرةفىال!اعدئحميدأباسمعت:قالعمروبنمحمدحذثنى:قالجعفر

بصلاةأعلمكمأناحميد:أبوقال،قتادةأبوفيهم!رالنبىأصحابمن

فيهاالتىال!جدةفىكانإذاحتى:وفيهالحديثفذكر!ت.الفهرسول

جميعا:فقالواالأيسر.شقهعلىمتوزكافقعد،اليسرىرجلهأخرالتسليم

.!لمججر)2(الفهرسوليصفىكانهكذا،صدق

فىالجلوسكيفئةالروايةهذهفىوليسنضا،الأخيرالتشفدفىوهذا

ماعلىعمروبنمحمدعنحلحلةابنجميعاحفظهماوقد،الأؤلالتشفد

.(2555،2585،2734)فىتخريجهتقدم(1)

.(2554،2771)فىتخريجهتقدم(2)
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الصلاةكتاب

التوفيق.وبالله،مضى

والثانيالأولالتشهدفىالجلوسكيفيةباب

وكان:!ك!الفهرسولصلاةفىعائشةعنالجوزاءأبىحديثوأفا

اليمنى،رجلهوينصب،اليسرىرجلهيفرشوكان،التحئةركعتينفىيقول

صلاةفىحجربنوائلوحديث.(1)الشيطانعقبعنينهىوكان

التشهدفىواردفأحدهما.(2)اليسرىرجلهفافترشجلسثم:!كيمالنبى

حميدأبىبحديثبالاستدلال،الأؤلالتشفدفىواردوالثاخ!الآخر،

وأصحابه.الساعدى

محمدبنيحيىزكرياأبوحذثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2815

محمذ،حذثناقالا:المزكىجعفرأظ(06/21بنمحمدبكروأبوالعنبرئ

الرحمنعبدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمابنيعنيان

يرىكانأنه،أخبرهأنهعمربنالفهعبدبنالله(3)دبععن،القاسمابن

السن،حديثيومئذوأناففعلته،جلسإذاالضلاةفىيترئععمربناللهعبد

وتثنىاليمنىرجلكتنصبأنالصلاةسنةإنما:وقالعمربناللهعبدفنهاخ!

51روتحملاخ!)4(.لارجلئإن:فقالذلك.تفعلإنك:فقلت.اليسرى

.()مالكعنالقعنبىعن""الصحيحفىالبخارى

.(2838)فىوسياتى.(2587،2742،2785)فىتخريجهتقدم(1)

.(2553)فىتخريجهتقدم(2)

.أعبيد!:مفى(3)

.(958)داودأبوطريقهومن،89/1مالك(4)

.(827)البخارى(5)
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130/2

بالمسبحةوالإشارة،فخذيهعلىيديهيضعكيفبابالصلاةكتاب

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-2816

محمديربنالعئاسحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثناقالا:

بنالقاسمعنسعيد،بنيحيىأخبرنا،عونبنجعفرحذثنا،الذورئ

فىةن!لامنإن:قالأبيهعنعمر،بنالفهعبدبنالفهعبدحذثنامحمد،

.(1)اليمنىوتنصباليسرىرجلكتضجعأنةال!ئصلا

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-2817

حدثنا،بكيرابنحذثنا،إبراهيمبنمحمدحذثنا،المزكىجعفبرابنبكرأبو

التشفدفىجلسإذاكانمحمدبنالقاسمأنسعيد،بنيحىعن،مالك

ولم،اليسرىوركهعلىوجلس،اليسرىرجلهوثنى،اليمنىرجلهنصب

نأوحذثنى،عمربنالفهعبدبنالفهعبدأراك!:قالثم،قدميهعلىيجلس

.(2)كلذيفعلكانأباه

بالمسبحةوالإشارة،فخذيهعلىيديهيضعحيفباب

القاسموأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-2818

بنمحمدالعباسأبوحذثناقالا:السراجمحمد-بنعبدالرحمن

)ح(مالئرأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

موسىأبوأخبرنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بنمالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحذثنامحمد،بنهارونيعنى

به.يحصطريقمن(678،679)خزيمةوابن،(5611)والنسائى،(959،096)داودأبوأخرجه(1)

.(961)داودأبوطريقهومن،1/90مالك(2)
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بالمسبحةوالإشارة،فخذيهعلىيديهيضعكيفبا!الصلاةكتاب

آخ!ر:قالالمعاوىالرحمنعبدبنعلىعن،مريمأبىبنمسلمعن،أنس

(و107/21كمااصنع:وقالنهاك!انصرففلفا،بالحصىأعبثوأناعمرابن

:قال؟يصنعلمجؤاللهرسولكانوكيف:قلت.يصنعلمجؤاللهرسولكان

وقبضبىاليمنىفخذهعلىاليمنىكفهوضعالصلاةفىجلسإذاكان

علىاليسرىكفهووضعالإبهامتلىالتىبإصبعهوأشاركلها،أصابعه

عن"الصحيح"فىمسلمرواهالشافعى.حديثلفظ.(1)اليسرىفخذه

.(2)اللفظبهذايحيىبنيحيى

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-2819

وأبوبشربنالرحمنوعبديحيىبنمحمدحدثنا،الشرقىابنحامدأبو

عن،نافععن،اللهعبيدعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:قالواالأزهر

ركبتيه،علىيديهوضعالصلاةفىجلسإذاكانجمي!اللهرسولأنعمرابن

باسطهاركبتهعلىاليسرىويده،بهافدعاالإبهامتلىالتىاليمنىإصبعهورفع

عنحميدبنوعبدرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.3-

.الرزاف)4(عبد

والنسائى،(987)داودوأبو،(5331)أحمدطريقهومن،88/1ومالك،1/116الافعى(1)

.(1942)حبانوابن،(1266)

.(580/161)مسلم(2)

وابن،(1268)والنسائى،(294)والترمذى،(6348)أحمدطريقهومن،(3238)الرزاقعبد(3)

.(717)خزيمةوابن،(913)ماجه

.(580/141)مسلم(4)
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بالمسبحةوالإشارة،فخذيهعلىيديهيضعكيفبابالصلاةكتاب

حذثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5282

وحذثنا:قمال.سلمةبنحضادحذثنا،عقانحذثنا،الزازئمحمدبنصالح

عثمانبنعلئحذثنا،يحىبنمحمدبنيحيىحذثنا،يعقوببنمحمد

:قالعمرابنعن،نافععن،أئوبعن،سلمةبنحفادحذثنا،اللاحقى

ويده،اليمنىفخذهعلىاليمنىيدهوضعيتشفدقعدإذا!ي!الفهرسولكان

فىمسلمرواه.(1)وعديوخمسينثلاثاوعقد،اليسرىفخذهعلىاليسرى

:قالأنهإلاحفادعنمحمدبنيونسعنحميدبنعبدعن"الصحيح"

.بال!تابة)2(وأشاروخمسينثلاثاوعقد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2821

حذثنا،إسماعيلابنهوموسىحذثنا،غالببنمحمدحذثنا،الصئحفارعبيد

عمروأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(زيادابنهوالواحدعبد

،اظ07/21محمدحذثنا،يونسبنمحمدبنالفهعبدحذثناجعفر،أبىابن

زياد،بنالواحدعبدحذثنا،المخزومئهشامأبوحذثنا،ربعىبنمعمرابن

كان:قالأبيهعنالربير،بنالفهعبدبنعامرحدثنا،حكيمبنعثمانحذثنا

وساقه،فخذهبيناليسرىقدمهجعلالضلاةفىقعدإذالمج!اللهرسول

يدهووضع،اليسرىركبتهعلىاليسرىيدهووضعاليمنىقدمهوفرش

وفى،الفهعبدأبىحديثلفظ.(3)بإصبعهوأشار،اليمنىركبتهعلىاليمنى

به.حمادطريقمن(1378)والدارمىبه.عفانعن(6153)أحمدأخرجه(1)

.(115/580)مسلم(2)

به.الواحدعبدطريقمن(696)خزيمةوابن،(988)داودأبوأخرجه(3)
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بالمسبحةوالإشارة،فخذيهمحلىيديهيضعكيفبابالصلاةكتا!

بإصبعوأشار،اليمنىركبتهعلىاليمثىيدهووضع:عبدانابنحديث

(1)

ربعى.بنمعمربرمحمدعن""الصحيحفى/مسلمرواه.واحدة

بنيحىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-2282

الليث،حدثنا،سعيدبنقتيبةحدتنا،سلمةبنأحمدحذثنا،القاضىمنصور

اللهعبدبنمحمدأخبرض!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(عجلانابنعن

حدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا:قالاعلىبنأحمدبنومحمدقريشابن

عامرعن،عجلانابنحدثنا،الأحمزخالدأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبو

وضعيدعوقعدإذالمجمالفهرسوذكان:قالأبيهعن،الزبيربنالفهعبدابن

وأشار،اليسرىفخذهعلىاليسرىويده،اليمنىفخذهعلىاليمنىيده

اليسرىكفهويلقمالوسطىإصبعهعلىإبهامهووضع،السبابةلإصبعه

إذاكان:سعدبتالليثروايةوفى،الأحمرخالدأبىحديثلفظ.ركبته

فىمسلئمرواه.(2)لإصبعهوأشارزكبتهعلىيدهوضعالصلاةفىقعد

.(3)شيبةأبىابنبكرأبىوعنقتيبةعن""الصحيح

سعدارأىلمجؤالنبئأن،صالحأبىعن""الدعواتكتابفىورؤينا

وجهمنذلكوروى.(4)"دحأ"أحد:فقالالصلاةفىلإصبعيهيدعواو،08/21

.(579/121)مسلم(1)

طريقمن1/934،035والدارقطنى،(9431)حبانابنوأخرجه.(9185)3/945شيبةأبىابن(2)

.(2829)فىويحىزيادطريقمنوسيأتى.بهالأحمرخالدأبى

.(579/131)مسلم(3)

.(264)الكبيرالدعوات(4)
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الصلاةكتاب

.الذعاء)1(فىموصولااخر

بالإبهامالوسطىتحليقفىروىماباب

بالإبهامالوسطىتحليقفىروىماباب

قال:حمشاذ.بنعلئحذثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2823

أئوب،بنمحمدحذثنا:قالا،الثقفئيعقوببنأحمدسعيدأبووأخبرخ!

عن،كليببنعاصمحذثنا،اللهعبدبنخالدأخبرنامسذد،أخبرنا

يديهورفع،فكبرالصلاةإلىقام!سيمالنبئأن،حجربنوائلعن،أبيه

رفعيركعأنأرادفلما،بيمينهشمالهوأخذ،أذنيهبهماحاذىحتى

فسجديديهوضحسجدفلما،يديهرفعالزكوعمنراسهرفعفلما،يديه

اليمنىومرفقه،اليسرىفخذهعلىاليسرىيدهفوضحجلسثم،بينهما

الوسطىحفقثموالبنصر،الخنصرعقدثم،اليمنىفخذهعلى

.بالسبابه)2(وأشار،بالابهام

كليب.بنعاصمعنجماعةرواهوبمعناه

فىرويناماثمعمر،ابنحديثفىرويناماونختار،نجيزهونحن

ورجاحتهم،رجالهومزئة،إسنادهوقؤة،خبرهمالثبوت؟الزبيرابنحديث

التوفيق.وبالفه،كليببنعاصمعلىالفضلفى

من(1271)والنسائى،(3557)والترمذى،(9439)أحصدوأخرجه.(265)الكبيرالدعوات(1)

.هريرةأبىعنصالحأبىطريق

.(2338،2339)فىتقدم(2)
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بالمسبحةالإشارةكيفيةبابلصلاةاكتا!

بالمسبحةالاشارةحيفيةباب

أبوأخبرنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-2824

البرمح!محمدبنأحمدحذثناالأصبهاض!،الصفارالفهعبدبنمحمداللهعبد

البجلئ،قدامةبنعصائمحدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبوحدثنا،القاضى

رأىأنه،حذثهأباهأن،البصرةأهلمنالخزاعئنميربنمالكحذثنا

رافعا،اليمنىهذخ!ىلعاليمنىذراعهواضعاالصلاةفىقاعدا!رالفهرسول

.يدعو)1(وهوشيئاأحناهاقدالسبابةإصبعه

يحركهاا!لوبهاأشأرأنهروىمنباب

ابنمحمدالعباسأبوحدثنااظ،21/08،الحافظاللهأبوعبدأخبرنا-2825

حدثنا،يعقوببنالفضلحدثناالصغاض!،إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوب

عن،عجلانبنمحمدعن،زيادأخبرض!:جريجابنقال:قالمحمدبنحجاخ

2/132إذابإصبعهيشيركانكي!النبئأن/ذكرأنهالفهعبدعن،الزبيربناللهعبدبنعامر

بيه،أعئ،مرعاأخبرنى:قالديناربنعمروورأيت:جريجابنقاليحركها.لادعا

.(2)فخذهعلىاليسرىبيدهكي!النبئيتحامل،كذلكيدعوكيبالنبئرأىأنه

داودوأبو،(15866)وأحمد.بهدكينبنالفضلنعيمأبىطريقمن(1273)النسائىأخرجه(1)

ضعيففىالالبانىوضعفهبه.عصامطريقمن(716)خزيمةوابن،(191)ماجهوابن،(991)

.(092)داودأبى

داودأبىضعيففىالألبانىوقال.بهحجاجطريقمن(1269)والنسائى،(989)داودأبوأخرجه(2)

والليث.الأحمرخالدأبىطريقمن(2822)فىتخريجهوتقدمولايحركها.:بقولهشاذ:(082)
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يحركهاولمبهاأشارأنهروىمنبابالصلاةكتاب

كما:حجربنوائلعنوروى.(1)عجلانابنعنر!كمبنمبشئررواهوكذلك

اخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2826

حذثنا،زائدةحذثناعمرو،بنمعاويةحذثناالنضر،بنأحمدبنمحمد

قلت::قالأخبرهحجربنوائلأن،أبىأخبرك!:قالكليببنعاصم

فافترشقعدثم:صيهوقال،الحديثفذكر.!اللهرسولصلاةإلىلأنظرن

حذوجعل،اليسرىوركبتهفخذهعلىاليسرىكفهووضع،اليسرىرجله

ثم،حلقةوحلق،أصابعهمنثلاثةقبضثم،اليمنىفخذهعلىالأيمنمرفقه

.(2)اهبيدعويحزكهافرأيتهإصبعهرفع

تحريكها،تكريرلابهاالإشارةبالتحريكالمراديكونانفيحتمل

أعلم.تعالىوالفهالربير،ابنلروايةموافقافيكون

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-2827

حذثنا،الواقدئحذثنا،الفرجبنمحمدحذثناببغداد،الشافعئإبراهيم

الإصبع"تحريك:قاللمجفالنبئأن،عمرابنعن،نافععنزيد،بنكثير

وليس،الواقدئعمربنمحمدبهتفزد.(4)"للشيطانمذعرة)3(الصلاةفى

(1)

(2)

(3)

(4)

أبىعنسليمبنعمروعن:فقالاللهعبدبنعامرعنالعمش!أبونحوهروى:2/578الذهبىقال

أرجح.والأول.قتادة

،(480،714)خزيمةوابن،(1267)والنسائى،(727)داودوأبو،(18870)أحمدأخرجه

إلايحركها!"الأخبارمنضىءفىليى:خزيمةابنوقال،بهزائدةطريقمن(0186)حبانوابن

.(667)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.ذكرهزائدةالخبهر،هذافى

.3/305القديرفيض.مخرفة:مذعرة

به.الواقدىطريقمن2247/6الكاملفىعدىوابن،(1439)الرويانىأخر!
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القبلةإلىبالمسبحةالإشارةبابالصلاةكتاب

(1)ري
باى.

فىالجلوسفىإصبعهالرجلتحريك:قالأنهمجاهدعنوروينا

.(2)للشيطانمقمعةالضلاة

القبلةإلىبالمسثحةالإشارةاو(21/09باب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-2828

بنإسماعيلحدثنا،الربيعأبوحذثنا،يعقوببنيوسفأخبرنا،إسحاق

عمر،ابنعن،الرحمنعبدبنعلىعن،مريمأبىبنمسلمحدثناجعفر،

لهقالانصرففلما،الضلاةفىوهوبيدهالحصايحركرجلارأىأنه

ولكن،الشيطانمنذلكفإن،الصلاةفىوأنتالحصاتحركلا:اللهعبد

اليمنىيدهفوضع:قال؟وكيف:قال.يصنع!والفهرسولكانكمااصنع

وأإليهاببصرهورمى،القبلةفىالإبهامتلىائتىلإصبعهوأشار،فخذهعلى

.(3)يصنع!والفهرسولرأيتهكذا:قالثم.نحوها

إشارتهبصرهيجاوزلاأنفىالسنةباب

أخبرنا،المقرممئىعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2829

بىأبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفأخبرنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

.(163)فىوتقدم.أص.تركهعلىمجمعبل:578/2الذهبىقال(1)

.(2836)فىمسنداسيأتى(2)

خزيمةوابن،(1591)النساثىطريقهومن،(443)جعفربنإسماعيلعنحجربنعلىحديث(3)

.(2819)فىآخروجهمنوتقدم.(1947)حبانوابن،(719)
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جميعاالتشهدينفياليدينسنةهذاأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

الربير،بناللهعبدبنمرعاعن،عجلانابنعن،سعيدبنيحيىحذثنا،بكر

فخذهعلىاليسرىكفهوضعالضلاةفىجلسإذاكانيخيمالنبئأن،أبيهعن

يجاوزلاالسبابةبإصبعهوأشار،اليمنىفخذهعلىاليمنىوكفه،اليسرى

.(1)إشارتهبصره

جميعاالتشهدينفىاليدينسنةهذاأنعلىالدليلىباب

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2835

ابنحذثنا،حفاببننعيمحذثنا،الصخغاخ!إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوب

أبيهعن،الزبيربنالقهعبدبنعامرحذثنا،بكيربنمخرمةأخبرنا،المبارك

علىيديهوضع،أربعفىأوثنتينفىجلسإذاع!يرالفهرسولكان:قال

.(2)بإصبعهأشارثم،ركبتيه

التشهدفىبإشارتهالمشيرينوىماباب

الفقيه،الحارثبنمحمدبنأظ(09/21أحمدبكرأبوأخبرنا-2831

العزيزعبدالأصبغأبوحذثنى،الفريابئحذثنا،حئانابنمحمدأبوأخبرنا

عمرانعن،إسحاقبنمحمدعن،سلمةبنمحمدحذثنى،يحيىابن/133/2

المدينةأهلمنرجلحذثنى:قالالقاسمأبىمقسمعن،أنسأبىابن

فىبإصبعىأشيراخ!فر،رحضةبنإيماءبنخفافجنبإلىصفيت:قال

وابن،(718)خزيمةوابن،(1274)والنسائى،(099)داودوأبو،(00161/2)أحمدأخرجه(1)

صحيح.حسن:(874)داودأبىصحيحفىالألبانىوقالبه.يحصطريقمن(1944)حبان

به.المباركابنطريقمن(1160)النسائىأخرجه(2)
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التشهدفىب!شارتهالمشيرينوىمابابالصلاةكتاب

الناسخياررأيتإنى:قلتهذا؟تفعللمأخىابن:فقالالصلاة

بإصبعهيشيركان!جماللهرسولرأيت،أصبتقد:قال.يفعلونهوفقهاءهم

وإنمايسحرنا.إنما:يقولونالمشركونوكان،صلاتهفىيتشهدجلسإذا

التوحيد.ءشي!النبئيريد

،بلالبنحامدجعفرأبوأخبرنا:(1)لاقالفقيهطاهرأبوأخبرنا-2832

ابنعق،أبىحدثناسعد،بنإبراهيمبنيعقوبحذثنا،الأزهرأبوحدثنا

بىأعق،ثقةوكانلؤىبنمرعابنىأحدأنسبىأبنعمرانحذثنى،إسحادتى

أهلمنرجلحذثنى:قالنوفلبنالحارثبناللهعبدمولىمقسمالقاسم

يدىووضعت:قالجلوسهفذكرغفار.بنىمسجدفىصفيت.قالالمديمة

اليمنى،فخذىعلىاليمنىيدىووضعت،اليسرىفخذىعلىاليسرى

الغفارى،رحضةبنإيماءبنخفاففرانى:قال.السبابهإصبعىونصبت

منانصوفتفلما:قال.ذلكأصنعوأنا،لمجحفهاللهرسولمعصحبةلهوكانت

يصنعونالناسرأيت:لهفقلت:قالهكذا؟إصبعكنصبتلم:لىقالمح!صلا

وكان،ذلكيصنعصفىإذاكاد!سي!اللهرسولإن،أصبتقدنكفإ:قال.لكذ

كانإنما،وكذبواليسحر.بإصبعهمحماهذايصنعإنما:يقولونالمشركون

.(2)وتعالىتباركربهبهايوحدلمااو،ا"/21ذلكيصنعلمجفهالفهرسول

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2833

.)عاليا":سفى(1)

.مجهولراويه:2/579الذهبىوقل،بهإبراهيمبنيعقوبعن(16572)أحمدأخرجه(2)
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التشهدفىب!شارتهالمشيرينوىمابابالصلاةكتاب

عن،الأعمشعن،فضيلابنحذثناالجثار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

بإصبعه،يشيريدعوالزجلعنعباسابنسئل:قالالعيزارعن،إسحاقأبى

.الاخلاصهو:عباسابنفقال!

وهوالتميمىعن،إسحاقأبىعن"مع"الجافىالثورىورواه-2834

.(1)الإخلاصهو:قالعباسابنعن،أربدة

.التضرعذلك:قال!مالكبنأنسعن،عياشأبىبنأبانوعن-2835

.(2)للشيطانمقمعة:قالمجاهدعن،عثمانوعن-2836

بنسفيانحدثنا،العراقئنصرأبوحذثنا،إبراهيمابنبكرأبوأخبرنا

فذكرهن..سفيانعن،لوليدابناللهعبذحدثنا،الحسنبنعلئحذثنا،محمد

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرناوقد-2837

سليمانحدثنى،اللهعبدبنالعزيزعبدحذثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا

بنإبراهيمأخيهعن،عباسبنمعبدبناللهعبدبنعباسعن،بلال!ابن

.((الإخلاص"هكذا:قالعصهةا!لهرسصلأن،عباسابنعن،معبدبناللهعبد

"وهذا:4!و!ح4ى!لء!رفالذعاء"."وهذا:الاجمامتلىالتىبإصبعهيشير

.(3إمذايديهفرفع."الابتهال

من(3152)وأحمد.بهالثورىطريقمن(8فى.6)شيبةأبىوأبن،(4432)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.إسحافابىطريق

به.عثمانطريقمن(0885،18830)شيبةأبىوابن،بهالثورىعن(4532)الرزاقعبدأخرجه(2)

الذهبى:وقال،بهمعبدبناللهعبدبنعباسطريق!ن(4911)داودأبووأخرجه.4/032الحاكم(3)

عن=:فقالمعبدبناللهعبدبنالعباسعنوهيبورواهمختصرا،عيينةوابنالدراوردىتابعه
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الأوليينالركعتينفىالتشهدسنةبابالصلاةكتاب

الأوليينالزحعتينفىالتشفدسنةباب

أبوحدثنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-2838

بنيزيدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحذثنا،يعقوببنمحمدالفهعبد

عن،الجوزاءأبىعن،ميسرةبنبديلعن،المعلمحسينأخبرنا،هارون

قالت:!ي!النبىصلاةفىالحديثفذكر.!ي!الفهرسولكان:قالتعائشة

من"مسلماظ،ا./21"كتابفىمخزج.(1)التحيةركعتينكلبينيقولفكان

ركعتينكلفىيقولوكان:قالأنهإلاالمعلمذكوانبنحسينحديث

.(2)التحية

بوأحدثنا،داسةالنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-2839

:قالإسحاقبنمحمدعن،إسماعيلحدثنا،هشامبنمؤملحدثنا،داود

عن،رافعبنرفاعةعمهعن،أبيهعن،رافعبنخلأدبنيحيىبنعلئحدثنى

134/2صلاتكفىقمتأنت"فإذا:فيهوقالالصلاة/حديثفذكر.!ي!النبى

وسطفىجلستاذ!ف":فيهوقال."القرآنمنعليكتتسرمااقرأثمالفه،فكبر

حئى،ذللثفمثلقمتإذاثمتشهد،ثم،اليسرىفخذكوافترش،فاطمئنالضلاة

.(3)"كثالصمنتفرغ

.(1323)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.قولهعباسابنعنعكرمة-

.(2587)فىتقدم(1)

.(498/45)مسلم(2)

به.مؤملعن(597،638)خؤيمةابنوأخوجه.(860)داودأبو(3)

-563-



الأوليينالركعتينفيالجلوسقدربابالصلاةكتاب

ايأوليينالرحعتينفىالجلوسقدرباب

بنيحيىزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-0284

بنبحرحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحذثناقالا:المزكىإبراهيم

بنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

مسعودبنالفهعبدأبيهعن،عبيدةأبىعن،أبيهعن،عوفبنالرحمنعبد

علىيكونكالماالأوليينالزكعتينفىكانإذاجم!الفهرسولكان:قال

.(2)يقومحتى:قال؟يقومحتى:قلت:قالالزضف)1(.

أخبرنا،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرياأبووأخبرنا-1284

.(3)بمعناهفذكره.براهيمإبنسعدبنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

.(4)إبراهيمبنسعدعنالحخاجبنشعبةرواهوكذلك

بواجبليسالاولللتشهدالقعودأنعلىالدليلباب

بنأحمدمحمدأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2842

أخبرك!،اليمانابوحذثنا،عيسىبنمحمدبنعلئحذثناالمزك!،الفهعبد

.(فض)ر23/347التاجالنار.أوبالشمسالمحماةالحجارة:الرضف(1)

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(1175)والنسائى،(4390)أحمدأخرجه(2)

.1/121الثافعى(3)

حسن،حديثهذا:الترمذىوقال.بهشعبهةطريقمن(366)والترمذى،(995)داودأبوأخرجه(4)

لمعبيدةأبالأن؟منقطع:263/1التلخيصفىحجرابنوقال.أبيهمنيسمعلمعبيدةأباأنإلا

.(211)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهأيه.منيسمع
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بواجبليسالأولللتشهدالقعودأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

المطلب،عبدبنىمولىهرمزبنالرحمنعبدحدثنى،الرهرىعن،شعيمث

(1)المطلبعبدلبنىحليفوهو،شنوءةأزدبنبحينةابنأو(21/11اللهعبدأن

!ي!اللهرسولأنأخبره،عجباللهرسول!أصحابمن.وكان،منافعبدابن

الناسوقام،يجلسفلمالأوليينالركعتينفىفقامالظهر،صلاةبهمصلى

وهوكبرتسليمهالناسوانتظرالصلاةقضىإذاحتىعج!اللهرسولمع

الصحيح""فىالبخارىرواه.(2)مفسثميسلمأنقبلسجدتينفسجد،جالس

.(3)رخاوجهمنمسلموأخرجه،اليمانأبىعن

محمدأبوحدثنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثنا-2843

،المقرئحامدأبىبنحامدحذثنا،السمسارمنصوربنالحسينبنالحسن

بنيحيىعنسعيد،بنسفيانحدثنا،الرازىسليمانبنإسحاقحذثنا

فىقامجميمالفهرسولأن،بحينةابنالفهعبدعن،الأعرجعنسعيد،

يحىحديثمنأخرجاهال!هو)4(.سجدتىسجدثم،يجلس!لمالزكعتين

.(الأنصارى)سعيدابن

(1

(2

(3

(5

اهلمنوغيرهسعدابنذكرهوالذى،ومسلمالبخارىصحيحنسخفىهوكذا:النووىالإمامقال(

مسلمصحيح.منافعبدبنالمطلبحالفجدهوكان،المطلببنىحليفأنهوالتواريخالسير

.6/356والإصابة،4/342سعدابنطبقاتوينظر،5/59النووىبثرح

.(3892)فىتخريجهوتقدمبه.شعيبطريقمن(0351)داودأبوأخرجه(

.(057)مسلمو،(982)البخارى(

خزيمةوابن،(1207)ماجهوابن،(1176،1222)والنسائى،(22919)أحمدأخرجه(

به.صعيدبنيحىطريقمن(1029،1031)

.(570/87)ومسلم،(1225)البخارى(
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135/2

الجلوسبعدالثنتينمنالقيامعنداللكبيربابالصلاةكتاب

الجلوسبعدالثنتينمنالقيامعندالتحبيرباب

بناحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2844

حذثنابكير،ابنحذثنا،يحيىحذثنا،ملحانابنحذثنا،راف!ئملاعبيد

الرحمنعبدبنبكرأبوحذثنى:قالائه،شهابابنعن،عقيلعن،الفيث

قامإذات!جمالفهرسولكان:يقولهريرةأباسمعائه،هشامبنالحارثابن

بعدالثنتينمنيقومحينيكبرثم:قالالحديثفذكرالضلاة.إلى

مسلموأخرجه،بكيربنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)الجلوس

.(2)دعسبنالفيثعناخروجهمن

حذثنا،داسةابنبكرابوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2845

أبووأخبرنا)ح(حفادحذثنا،حرببنسليمانحذثنا،ال!جستا!زداودأبو

نصر،بنمحمدحذثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرض!اظ،21/11،الحافظاللهعبد

عنجرير،بنغيلانعنزيد،بنحفادأخبرنا،يحىبنيحىحذثنا

وكان،طالبأبىبنعلىخلفحصينبنوعمرانأناصفيت:قالمطزف

قضىفلضاكئر،الزكعتينمننهضصماذاكئر،رأسهرفعواذاكئر،سجدإذا

أو:/ىلج!ه.محمدصلاةمثلهذاذكر!لقد:فقالبيدىعمرانأخذالضلاة

ى!و،يحىبنيحىحديثلفظ-سز.محمدصلاةمثلهذابناصفىلقد

.(2807)فىتخريجهتقدم(1)

.(392)ومسلم،(789)الجار!(2)
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...ضهناذاالأرضعلىبيديهالاعتمادبابالصلاةكتاب

فىالبخارىرواه.(1)ىديبعمرانأخذانصرفنافلما:سليمانحديث

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،حرببنسليمالىعن""الصحيح

ماعلىقياسانهض،إذاالأرضعلىبيديهالاعتمادبافي

،

الأودالزكعة!المهوض!زؤينا

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2846

حدثنا،شيبةأبىبنالفهعبدحدتنا،إسحاقبنموسىأخبرنا

!بمالككان:قالقلابةأبىعنخالد،عن،المقفىعبدالوهاب

فىفيصفى!حم؟اللهرسولةصلاعنأحذثكمألا.ديقولتينايأالحويرث

استوى،ركعةأولفىالثانيةالسجدةمنرأسهوفعفإذا،صلاةوقمتغير

.(3)الأرضعلىواعتمدقاعذا

بنإسحا!تىلنأحمدمحمدأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأجمرنا-28!7

طنحة،!بكاملحذثثا،نجدةبنمعاذأخبرنا،بهراةالبغدادئ(4)شيبان

هر!قامإدا!مرابنرأيت؟قالقيسبهنالأزردتىعن،سلمةابقهوحفادحذثنا

براهذيفعلىلعله:ولخلسائهلولده!فلت.بيديهالأركااعتههـمحلىالزكعتيني

7ص!د!مع/"د:مائو،نج!حرببنسليمانطريقمق(19952)أحمدواخرجه.(835)داودأبو(1)

به.حصأدطريق

.(393)ومسلم،(!26)الخارى(2)

به.الوهابعبدطريقمق(687)خزيمةوابن،(1152)النسالىأخرجه(3)

،815)فىتقدموقد،نسخةمقساقطاللفظهذاأنسحاشيةفىواشار،"بن":م،سفىبعده(4)

0952).
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الصلاةكتاب

.(1)يكونهذاولكن،لا:قالواالكبر؟

...نهضإذاالأرضعليبيديهالاعتمادباب

.(2)ضهنإذايديهعلىيعتمدكانأنهعمرابنعننافععنورؤينا

.(3)التابعينمنواحدوغيرالحسنيفعلكانوكذلك

طاهرأبواو،12/21حذثنا،الزوذبارىعلىأبو..،-أل،ء2وأقا-2848

ال!لمئ،يوسفبن!حمدحدثفأإملاء،المحمدأداد.-الحسنبنمحمد

عن،نافععن،أمثةبنليع!سلإءن،"هعمأخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا

(4)الصلاةفىيدهعلىالرجلءستمدتنهىجمباللهرسولأنعمر،ابن

جذثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-2849

بنومحفدرافعبنومحمدشبويهبنمحمدبنأحمدحذثناداود،أبو

نحوهبإسنادهفذكرهمعمر.عن،الرزاقعبدحذثنا:قالواالغرالالملكعبد

.الضلاةفىيدهعلىالزجليعتمدأننهى:شئويهابنحديثلفظفى:وقال

ابنوقاليده.علىمعتمدوهوالزجليصفىأننهى:رافعابنوقال

فهذا.(الضلاة)فىنهضإذايديهعلىالزجليعتمدأننهى:الملكعبد

(1

(2

(3

(4

هكذا:2/1581للذهبىالمهذبوفىمختصزا.بهحمادطريقمن(4104)ضيبماأبىابنأخرجه

.يكونهذا:مكان.يكرن

به.نافعطريقمن(1504)شيبةأبىوابن،(2964)الرزاقعبدأخرجه

،0840،0940،4012،4013)ضيةأبىابنومصنف،(2962)الرزاقعبدمصنفينظر

4018).

.(4503)ضلرزاقاعبد

ف!نهالملكعبدابنلفظإلاصحيح:(021)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.(992)داودأبو

منكر.
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...نهضاذاالأرضعلىبيديهالاعتمادبابالصلاةكتاب

عنحنبلبنأحمدرواهوقد.الرزاقعبدعلىمتنهفىاختلفقدحديمث

كما:الرزاقعبد

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-5285

أحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا.حنبلبنأحمدحدثنا،داودأبو

حدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئجعفرابن

إذالمجراللهرسولنهى:الحديثمتنفىوقالبإسنادهفذكره.الرزاقعبد

اللهعبدحديثلفظهذا.اليسرىيدهعلىيعتمدأنالصلاةفىالرجلجلس

فىالرجليجلسأنهيي!هي!اللهرسولنهى:داودأبىروايةوفى،أحمدابن

ابنغيرورواية،الرواياتأبينوهذا.(1)يلإعلىمعتمذوهوالصلاة

والذى،وهمالملكعبدابنورواية،منهاأبينكانوإنتخالفهلاالملكعبد

رواهيوسفبنهشامأنلحديثباالمرادهىحنبلبنأحمدروايةأنعلىيدل

كذلك:معمرعن

136/2إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو/أخبرناه-2851

عن،هشامحدثنا،موسىبنإبراهيمأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا،الفقيه

ك!ييهالنبئأن،عمرابنعن،نافععن،ميةأبناظأ21/12إسماعيلعن،معمر

صلاة"إنها:و!الةاورفىاليسرىيدهعلىمعتمداجالس!وهورجلانهى

.اليهود(()2(

.(6347)وأحمد،(992)داودوأبو،23؟/اوالحاكم،(87،871؟)المعرفةفىالمصنف(1)

يديه.علىيعتمدوهو:ولفظه

.قوىإسنادهذا:2/582الذهبىوقال،1/271الحاكم(2)
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...ضهنإذاالأرضعلىبيديهالاعتمادبابالصلاةكتاب

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرناماأيضاهذاعلىيدذوائذى-2852

الربير،بنمحمدبنعلئحذثناببغداد،الحرفئ)2(القه(1)دبعبنالفهعبيد

:قالسعدبنهشامعن،عونبنجعفرحدثنا،إسحاقبنإبراهيمحدثنا

يدهعلىمتكئاركبتيهعلىساقطايصفىرجلاالفهعبدرأى:يقولنافعاسمعت

.(3)يعذبونالذينهكذايجلسإنما،هكذاتصللا:فقالاليسرى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبواخبرنا-2853

معاوية،بواحذثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأ

ةن!لامنإن:قالعلىعن،جحيفةابىعن،زيدبنزيادعن،شييةأبىعن

بيديهيعتمدألاالأوليينالزكعتينفىالزجلنهضإذاالمكتوبةالضلاةفى

.(4)يستطيعلاكبيراشيخايكونأنإلاالأرضعلى

()جرحه،القرشئالواسطئإسحاقبنالرحمنعبدهوهذاشييةأبو

عنوتارةهكذا،تارةيرويهوغيرهما،معينبنويحيىحتبلبنأحمد

على:عنسعدبنالنعمان

أخبرنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-2854

.عييد،5:سفى(1)

.االمحروتى5:سفى(2)

صحيح.مرقوف:2/582الذهبىوقالبه.ثامطريقمن(994)داودأبوأخرجه(3)

به.محاويةأبىعن(0164)شيبةأيىابنأخرجه(4)

هذا،شيةأباممينبنويحصأحمدالإمامضعففقد،الصوابهووالمثبت."أخرجه05م،صفى(5)

وكذا.بشىهليىضعيف:ممينبنيحىوقال.الحديثمنكربشىء،ليى:أحمدآالإماقال

.(2376)فىوتقدم.العلمأهلمنواحدغيرضعفه

-642-



الركعتينمغالقيامعنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

عن،فضيلابنحذثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،سفيانبنالحسن

ألاةن!لامن:قالعلىعن،سعدبناكنعمانعن،إسحاقبنالرحمنعبد

ءالزكعتين)1(فىالقعودبعدتقومأنتريدحينيديكعلىتعتمد

الركعتينمنالقيامعنداليدينرفعباب

ثناحد،الإسماعيلىبكربوأأخبرنا،يبالأدعمروبوأأخبرنا-2855

)ح(الأعلىعبدحدثنامعاذ،بنحسينحدثناخالد،بنيوسفبنإبراهيم

إبراهيمينعيسىبنعلئالحسنأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بشرينإسماعيلحذثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثناأو،13/11،(2)الحيرى

نأ،ناقععن،الفهعبيدعن،الأعلىعبدبنالأعلىعبدحذثنا،منصورابن

وإذا،يديهرفعركعوإذا،يديهورفعكبرالضلاةفىدخلإذاكانعمرابن

ورفع+يديهرفعالركعتينمققاموإذا،يديهرفع.حمدهلمنالفهسمع:قال

عنع!اشعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)مي!النبىإلىعمرابنذلك

ثقة.وهو!شي!النبىإلىبرفعهينفردالأعلىوعبد/.(4)الأعلىعبد

الساعدئ:حميدأبىحديثفىذلكروىوقد

القطانالفضلبنالحسينبنمحمد()الحسينأبوأخبرنا-2856

.4/1614عدىابن(1)

."الجيزى،:سفى(2)

يه-الأعلىعبدطريقمن(741)داودوأبو،(031)اليدينرفعفىالبخارىأخرجه(3)

.(739)البخارى(4)

.!"الحسن:مفى(5)
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الركعتينمنالقيامعنداليدينرفعبابالصلاةكتاب

بنمحمدبنالفهعبدحذثناالصتسفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

عمروبنمحمدحذثنا،جعفربنالحميدعبدحذثنا،مةاساأبوحذثنا،شاكر

الصخلاةإلىقامإذاجموالفهرسولكان:يقولحميدأباسمعت:قالعطاءابن

ا!بر((."اله:يقولثم،منكبيهبهمايحاذىحتىيديهرفعثم،القبلةاستقبل

ثم،يقنعهولميصؤبهفلمصلبهعدلثم،يديهويرفعيركعحينكئرركعوإذا

!بي،بثما!ىا!ىحتىيدولح!رثم."حمدهلمنالله"سمع:فقالرأسهرفع

الزكعةفىيفعلثممعتدلا،موضعهإلىعضوكلجاءحئىاعتدلثم

شىصنعكمايديهورفعكبرالزكعتيمتمنقامإذاحتى،ذلكمثلالأخرى

رأسهرفعالصلاةحلةتكونائتىالسجدةكانتإذاحتى،الصلاةابتداء

.متوزكا)1(وقعد،فيها

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2857

بنالحميدعبدعن،عاصمأبوحذثنا،القرازسنانبنمحمدحذثنا،يعقوب

ال!اعدىحميدأباسمعت:قالعطاءبنعمروبنمحمدحذثنى:قالجعفبر

أبوفقال،ربعىبنالحارثقتادةأبوفيهملمجقهالنبىأصحابمنعشرةفى

وذكرالحديثفذكراظ(13/21لمجد.الفهرسولبصلاةأعلمكمأنا:حميد

الزكوع،وعند،الصلاةإلىقامإذامنكبيهبهمايحاذىحتىيديهرفع:فيه

يحاذىحتىيديهورفعكئرالزكعتينمنقامإذاثم:قال.منهالزأسرفعوعند

صحيحفىالألبانىوصححهبه.مةأساأبىطريقمن(0187)حبانوابن،(803)ماجهابنأخرجه(1)

.(654)ماجهابن
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التشهدفرضمبتدأبابالصلاةكتاب

بقيةفىذلكمثلصنعثم،الصلاةافتتاحعندكبرإذفعلكمامنكبيهبهما

!ص:النبىعنطالبأبىبنعلىعنذلكوروى.اته

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-2858

الهاسمى،داودبنسليمانأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرى

الفضلبناللهعبدعن،عقبةبنموسىعن،الزنادأبىبنالرحمنعبدحدثنا

بنعلىعن،رافعأبىبنالفهعبيدعن،الأعرجالرحمنعبدعن،الهاشمى

يديهورفعكبرالمكتوبةالصلاةإلىقامإذاجميهماللهرسولكان:قالطالبأبى

منرأسهرفعوإذا،يركعأنوأرادقراءتهقضىإذاويصشعه،منكبيهحدو

قاموإذا،قاعذوهوصلاتهمنشىءفىيديهيرفعولا،ذلكمثلفعلالزكوع

.(2)كذلكيديهورفعكئرالسجدتينمن

التشهدفرضمبتدأباب/

القاضى،منصوربنيحيىأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2859

بنالخليلسعيدأبووأخبرنا)ح(نعيمأبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا

حاجا-بنيسابورعليناقدم-(3)القاضىالبسيئيوسفبنمحمدبنأحمد

.(2336،2554)فىتخريجهتقدم(1)

طريقمن(486)ماجهوابن،(2334)والترمذى،(474،761)داودوأبو،(717)أحمدأخرجه(2)

.(2560)فىوتقدم.صحيححسن:الترمذىوقالبه.داودبنسليمان

السجزى.أحمدبنالخليلسعيدأبىالقاضىمنسمع.فاضلمشهورجليلالغافر:عدقال(3)

.223ص(ص042-ص104سنةووفيات)حوادثالاسلامتاريخ،(663)السياقمنالمنتخب
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التشهدفرضمبتدأبابالصلاةكتاب

حدثنا،خيثمةأبىابنأخبرنا،البكرئالمظفربنأحمدالعباسأبوحذثنا

إذاكنا:مسعودبنالفهعبدقال:قالشقيقعن،الأعمشحذثنا،نعيمأبو

علىال!لام،عبادهدونالفهعلىال!لام:قلناكم!الفهرسولخلفصفينا

لمجصالفهرسولإلينافالتفت.وفلانفلانعلىمال!لاو،وميكائيلجبريل

والصلواتلفه،التحياث:فليقلاحدكمصفىإذاالشلام،هوالله"إن:فقال

وعلىعليناالشلام،وبركائهاللهورحمةالنبئايهاعليك،وا21/41الشلام،والطئبات

السماءفىللهصالحعبل!كلأصابتقلتموهاإذاف!نكم-الصالحينالفهعباد

51روورسوئه")1(.عبدهمحمداأنوأشهدالفه،الاإلهلاأنأشهد-والأرض

معاويةأبىحديثمنمسلموأخرجه،نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(2)الأعمشعن

علئأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبواخبرنا-0286

أبوحذثنا،إملاءصاعدبنمحمدبنيحىمحمدأبوحذثنا،الحافظعمرابن

عن،عيينةبنسفيانحذثنا،الرحمنعبدبنسعيدالمخزومئالفهعبيد

نأقبلنقولكنا:قالمسعودابنعن،سلمةبنشقيقعن،ومنصورالأعمش

فقال.وميكائيلجبريلعلىال!لام،الفهعلىال!لامالتشفد:يفرض

لله،التحياتقولوا:وكنالشلام،هوالفهن!فهكذا؟تقولوا"لا:ؤ!مجالفهرسول

عليناالسلام،وبركاتهالفهورحمةالنبئا!اعليكالشلاموالاليبات،والضلوات

به.الأعمشطريقمن(1955)حبانوابن،(703)خزيمةوابن،(899)ماجهابنأخرجه(1)

.(204/58)ومسلم،(183)البخارى(2)

-646-



التشهدفرضمبتدأبابالصلاةكتاب

عبدهمحمداأنوأشهدالفه،الاإلهلاأنأشهدالضالحين،الفهعبادوعلى

(1)رو

صحيح.إسنادهذا:علئقال."ورسوله

بنومحمدإملاءالعلوئ)2(محمدبنالطفرمنصورأبو1682-حذثنا

بالكوفةالقاضىجناحبننذيربنجناحمحمدوأبوبنيسابورالحافظاللهعبد

حدثنا،الشيباخ!دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا:قالواعليهماقراءة

سليمانبنسيفحذثنا،دكينبنالفضلأخبرنا،غرزةأبىبنحازمبنأحمد

:قالمعمر،أبوسخبرةبنالفهعبدحذثنى:قالمجاهداسمعت:قال

كفيهبينكفىالتشفدع!ج!الفهرسولعفمنى:يقولمسعودبنالفهعبدسمعت

الشلام،والطيباتوالصلواتلفه،"التحثات:القرانمنالسورةيعفمنىكما

أشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالشلام،وبركاتهالفهورحمةالنبعأيهاعليك

ثيهم،ظهرابينأظ،21/41وهو."ورسولهعبدهمحمذاأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأن

أبى/عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)النبىعلىال!لام:قلناقبضفلما

.(4)نعيمأبىعنشيبةأبىبنبكرأبىعنمسلمورواه،دكينبنالفضلنعيم

ابنوأخرجهبه.المخزومىالفهعبيدأبىطريقمن(1276)النسائىوأخرجه.1/035الدارقطنى(1)

به.ومنصورالأعمىطريقمن(899)ماجه

الرني!،المسندالشدالنيسابورىالحسينىالعلوىمنصورأبوزتارةبنأحمدبنمحمدبنالظفر(2)

أصولهوكانت،منهالخلقوسمع،الفوائدالقهعبدأبوالحاكملهخرج:الغافرعبدقال،المجاهد

.(!410)شةتوفىأصرله.فضاعتالكتبمنفيهبماقصرهأحترقثم،صحيحةوسماعاته

به.دكينبنالفضلنيمأبىطريقمن(1170)والنسائى،(3935)أحمدأخرجه(3)

.(402/59)ومسلم،(6265)البخارى(4)
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التشهدفرضمبتدأبابالصلاةكتاب

التشفد:فىغ!ح!النبىعنعمرابنعنمجاهدعنروىوقد

بوأحذثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-2862

الحسنأخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(داود

بننصرحذثنا:قالاالقاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

،يحدثمجاهداسمعت:قالبشرأبىعن،شعبةحذثنا،أبىحذثنى،على

لله،"التحياتالتشهد:فى!لاتجتهراللهرسولعنعمر،بنالفهعبدعن

عمر:ابنقال:قالاللة".ورحمةالنبئأيهاعليكالشلام،(االطئباتالصلوات1)

إلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعلينا"الشلام،وبركاته:فيهازدت

عبدهمحمذاأن"وأشهد،لىشريكلاوحطه:فيهازدت:!رابنقال."اللهإلا

إلا،فوقفهشعبةعنعدىأبىابنورواهداود.أبىحديثلفظ.2"!و!لرو

ال!لام:قلناماتفلما،حياتهفىنقولهاكنا:فقاللمجمالنبىحياةإلىردهاله

سيفروايةيرىالبخارىإسماعيلبنمحمدوكان.(3)هفلاورحمةالنبىعلى

روايةدونالمحفوظةهىمسعودبنالفهعبدعنمعمرأبىعنمجاهدعن

عنعمرابنعنبابئبنالفهعبدعنوروى.أعلمتعالىوالفهبشر،أبى

عنوروى.()وبركاته:الأصلفىوزاد.لفه:قولهأخرأنهإلا(4)!مجالنبى

.!والطيباتإوالصلوات:مفى(ا-1)

.(857)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.(971)داودأبو(2)

.عدىأبىابنوأوقفه:الترمذىقال.1/351والدارقطنى،7أصالكبيرالعللفىالترمذىذكره(3)

.2/25الحبيرالتلخيصوينظرعدى.أبىابنرفعه:الدارقطنىوقال

.كذا""عنه:موفىإعنه!.:سفىبعده(4)

به.بابىبنالفهعبدطريقمن(5360)أحمدأخرجه(5)

-648-



التشهدفرضمبتدأبابالصلاةكتاب

الصديقبكرأبىعنعمر،ابنعن،الناجىالصديقأبىعنالعمىزيد

(1)
.مختصرا

ما:ماوأ:تعالىالفهرحمهالشيخقال

الفقيه،سلمانبنأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2863

حدثنا،حذيفةأبوحدثناقالا:الحسنبنوموسىغالببنمحمدحدثنا

عمروبناللهعبدعن،سوادةبنبكرعن،زيادبنالرحمنعبدعن،سفيان

منر!مةآخرفىالإممامقعد"إذا:!لمجماللهرسول(و21/115قال:قالالعاصابن

51ورو.ضعيفحديثفهو.((صلاتهتمتفقديتشهد،أنقبلأحدثثم،صلاته

كما:الأفريقىعنالقعنبئ

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-2864

بنزيادبنالرحمنعبدحذثنا،القعنبئمسلمةابنيعنىالفهعبدحذثنا،تمتام

:قالعمروبناللهعبدعن،سوادةبنوبكررافعبنالرحمنعبدعن،أنعم

أحدثثم،صلاتهآخرفىالسجودمنرأسهالزجلرفع"إذا:ع!ج!الفهرسولقال

.(2)"صلاتهجازتفقد،يسلمأنقبل

"إذا:عنهمازيادبنالرحمنعبدعنالثورئعنالعدنئرواهوهكذا

."صلاتهتمتفقد،يسلمأنقبلأحدثثم،الإمامجلس

به.زيدطريقمن1/462المعانىشرحفىوالطحاوى،07،17صالكبيرالعللفىمذىالتراخرجه(1)

هذا:الترمذىوقال.بهزيادبنالرحمنعبدطريقمن(084)مذىوالتر،(617)داودأبوأخر!(2)

.إسنادهفىاضطربواوقد،القوىبذاكليسإسنادهحديث
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التشهدفرضمبتدأبابالصلاةكتاب

فيه"وقضى:فيهوزادزيادبنالرحمنعبدعنالحكمبنمعاذورواه

(1)دصير
.!ي5:

الرحمنوعبدالقطانيحيىضغفه،الأفريقئهوزيادبنالرحمنوعبد

،(2)الحديثأئفةمنوغيرهممعيننبنويحىحنبلبنوأحمدمهدىابن

.(3)"الخلاف"كتابفىمذكوربعللهوهو،فيهعليهاختلفوقد

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2865

جعفربنمحمدحذثنابشئار،بنمحمدحذئنامحمد،بنالفهعبدأخبرنا

:قالالنضرأبامسلماسمعت:قال!شعبةحدثنا:قالامهدىبنالرحمنوعبد

تجوزلا:يقولالخطاببنعمرسمعت:قالالرحمنعبدبنحملةسمعت

.بتشفلإ)4(الاصلاو

.(بتشفد)إلاصلاةلامسعود:ابنعنورؤينا

مقدارجلسإذا:قولهمنعلىعن،ضمرةبنعاصمعنروىفائذى

غيرضمرةبنوعاصميصخ.لا.(6)صلاتهتقتفقدأحدثثمالتشفد،

(3

(4

(5

(6

به.معاذطريقمن1/274المعانىضرحفىالطحاوىأخرجه

.(777)فىتقدم

.227/2الخلايخاتمختصرينظر

،(3080،3685)الرزاقوعبدبه.لاربنمحمدعن3/131البهيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

به.سعبةطريقمن(8897،8899)شيةأبىوابن

.7/320،321رجبلابنالبارىوفتح،127/5الدارقطنىعللينظر

به.عاصمطريقمن(3686)الرزاقوعبد،7/166الافعىأخرجه
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...همعابنمججتاللهرسولعلمهالذىالتشهدبابالصلاةكتاب

.ابهمحتج

:قالالفقيهإسحاقابنبكرأبوحذثنا،الحافظاللهعبدأبو/وأخبرنا

سألت:قالسعيدبنعلئح!ثنىلصر،بنمحمديعنىاللهعبدأبو:قال

على:فحديث:قلتاظ(210/15يعيد:أسافقاالتشهدتركعفنحنبلبنأحمد

يصح.لا:فقالالتشفد.مقدارقعدمن

ع!ج!اللهرسولعلمهالذىالتشهدبافي

واقرانهعباسبناللهعبدعمهابن

وأضرابه.مسعودابنعلمهالذىالتشهدبعدكونه!ىشكولا

(2)الحسينعلىأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2866

محمدأبو.وحدثنابمصرالنسائئالرحمنعبدأبوأخبرنا،الحافظعلىابن

حدثنا،المالكئفراسبنأحمدبنإبراهيمأخبرنا،إملاءيوسفبنالفهعبد

سعيد،بنقتيبةحدثنا:قالاالبزازعمرانأبواللهعبدبنهارونبنموسى

ابنعن،وطاوسجبيربنسعيدعن،الزبيرأبىعن،سعد!بالليثحدثنا

وكان،القرانيعلمناكماالتشهديعلمناع!ح!اللهرسولكان:قالأنهعباس

النبئأيهاعليكد!ملاملله،الطيباتالصلواتالمباركات"التحيات:يقول

والجرح،6/482الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكوفى.السلولىضمرةبنعاصمهو(1)

وتهذيب،496/13الكمالوتهذيب،2/125حبانلابنوالمجروحين،6/345والتعديل

.صدوق:1/384التقريبفىحجرابنوقال،5/45التهذيب

.16/51النبلاءأعلامسيروينظردا.الحسن":مفى(2)
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التحيةكلمةقبلبشىءيبدألاأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

الله،إلاالهلاأناشهد،الضالحيناللهعبادوعلىعليناسلاثم،وبركاتهالفهورحمة

الحجاجبنمسلمرواه،سواءحديثهمالفظالفهدا)1(.رسولمحمذاأنواشهد

يعلمناكما:قتيبةحديثلفظفىوقال،وغيرهقتيبةعن"الصحيح"فى

الربيرأبىعنحميدبنالرحمنعبدحديثمنوأخرجه.القرانمنال!ورة

.مختصزا)2(عباسابنعنطاوسعن

التحيةحلمةقبلبشىءيبدألاأنهعلىالدليلباب

ببغداد،العدلبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-2867

الزمادى،هومنصوبىبنأحمدحذثناالم!فار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

حطانعن،جبيربنيونسعن،قتادةعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحذثنا

الصخلاةأقرت:رجلقالقعد/فلقا،بالناسصلىموسىأباأن،الفهعبدابن

كذاكلمةالقائلأتكم:قالىموسىأبوانصرففلفا:قال.والزكاةبالبر

فقال،القومفأرئموكذا؟كذاكلمةالقائلأيكم:قالثم،(3)القومفأرموكذا؟

ولقدقلتها،ماوالله:قلتقائلها؟لعفكياحطاناو(16/21:موسىأبو

الخير.إلابهاأردتوما،قائلهاأنا:فقالرجلفقامبها.تبكعنى)4(أنخشيت

فعلمناخطبنا!صالقهرسولإن!؟تصفونكيفتدرونأما:موسىأبوفقال

خزيمةوابن،(290)والترمذى،(974)داودوأبو،(2665)أحمدوأخرجه.(1731)الشائى(1)

به.الليثطريقمن(1952)حبانوابن،(705)

.(034/60،61)مسلم(2)

.2/267النهايةيجبوا.ولمسيهوا:القومأرم(3)

بكعا،-الرجلبكعت:يقال:الأصمعىقال،الكلاممنذلكنحرأوتبكتنىأوتجبض:تبكعنى(4)
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وإذافكبروا،كبرفإذا،صفوفكمفأقيمواصفيتم"إذا:فقالسنتنالناوبين،صلاتنا

آمين.فقولوا:.،7:الفاتحةأالف!الينمهـوولاعلئهتمالمغضوب)غيرقال:

.((قبلكمويرفعقبلكميكئرالإمامفإنواركعوا،فكبرواوركعكبروإذا،الفهيجئكم

لكرئنافقولوا:.حمدهلمناللهسمع:قالوإذا،بتلك"فتلكع!جر:النبئفقال

لفه،الزاكياتالطئباتالتحثات:بهيتكفمماأولفليقلالقعودعندكانفإذاالحمد.

الصالحين،اللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبىأيهاعليكالسلام

فىمسلمرواه.(1)"ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدالفه،إلاإلهلاأنأشهد

.الززاق)2(عبدعنوغيرهراهويهبنإسحاقعن""الصحيح

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-2868

عن،قتادةعن،هشامحدثنا،داودأبوحذثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

بأصحابةصلىالأشعرىأن،الرقاشىاللهعبدبنحطانعن،جبيربنيونس

.والزكاةبالبرالضلاةأقرت:خلفهرجلقالصلاتهفىجلسفلفا،صلاة

،القومفأرموكذا؟كذاكلمةالقائلأيكم:قالصلاتهالأشعرئقضىفلما

بها.تبكعنىأنرهبتولقدقلتها،ما:قلتقلتها؟لعلكحطانيا:!رفقال

خطبنالمج!سالفهرسولإن!؟صلاتكمفىتقولونماتعلمونماأ:الأشعرىقال

فإذا،أحدكمليؤمكمثم،صفوفكم"أقيموا:فقالصلاتنالناوبين،سنتنافعلمنا

آمين.فقولو:.!لينانولا!المغضوب)غيز:قرأوإذا،فكبرواالإمامكبر

.1/235السننمحالم.يكرهبمااستقبلته=إذا

.(2656)فىوتقدم.(195؟4)أحمدوعنه.(6530)الرزاقوعبد،(888)المعرفةفىالمصنف(1)

.(404/64)مسلم(2)
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التحيةقبلالتسميةأباحأواستحبمنبابالصلاةكتاب

قال."قبلكمويرفعقبلكميركعالإمامفإنفاركعوا،ركعوإذا،اللهيجئكم

اللهم:فقولوا.حمدهلمناللهسمع:قالوإذا(ظ21/611،بتلككل!ك):!للهانبئ

لمناللهسمع:نبئهلسانعلىقالوجلعزاللهفإنكم،اللهيسمعالحمد.لكربنا

."قبلكمويرفعقبلكميسجدالإمامفإنواسجدوا،فكبرواوسجدمحبرفإذا.حمده

أحدكم:قولأولمنفليكنةد!قلاعندكانف!ذا،بتلككل!كأ:ؤ!جمالذنبئقال

علينا(1)والسلام،اللهورحمةالنبئأيهاعليكالشلام،لفهالضلواتالاليياتالتحئات

.(2)"ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدالضالحين،الفهعبادوعلى

عوانةوأبىعروبةأبىبنوسعيدالذستوائىهشامحديثمنمسلمأخرجه

نبيه:لسانعلىقمالالله"فإن:قولىيذىلمالهإلا،الففظيهذاقتادةعن

روايةفىأيضاوذكره،عوانةأبىروايةفىإلا."حمدهلمنالئهسمع

.الززاقعبدحديثمنرؤينافيماوليى،(3)الرزاقعبد

التحيةقبلالتسميةأباحأواستحبمنباب

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-2869

عنالربير،أبىعن،نابلبنأيمنحذثنا،داودأبوحذثنا،حبيببنيون!

للهالتحياتوبمالله،الله"بماسم:التشقديعفمنا!ءالفهرسولكان:قالجابر

.واوبدون""السلامالطيالسىوعند.م،صفىكذا(1)

ماجهوابن،(1721)والنسالى،(972)داودوأبو،(19665)أحمدوأخرجه.(519)الطيال!ى(2)

.(6652)فىوتقدم.بههامطريقمن(6712)حبانوابن،(5841،5931)خزيمةوابن،(109)

.(404/62،63)مسلم(3)
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التحيةقبلالتسم!ةأباحأواستحبمنبابالصلاةكتاب

عليناالشلام،وبركاتهاللهورحمةالنبئأيهاعليكالشلام،والطيباتوالصلوات

ورسوله،عبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلى

.(1)((رانلامنبهوأعوذ،الجنةاللهأسأل

142/2إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو/وأخبرنا-2875

أبوحذثنا،نابلبنأيمنحدثنا،عاصمأبوحدثنا،مسلمأبوأخبرنا،الفقيه

للهأالتحيات:وقالالقرآنمنالسورةيعلمناكما:وزادبمثلهفذكرهالزبير.

.(2)"رانلامنبهونعوذ،الجنةالله"نسأل:اخره!ىوقال.((هللالطئماتالفملوات

سألت:عيسىأبوقالجابر.عنالزبيرأبىعننابلبنأيمنبهاو،17/11تفرد

سعدبنالقيثرواهماباوم!صلاو،خطأهو:فقالالحديثهذاعنالبخارئ

51رووهكذا.عباسابنعنوطاوسجبيربنسعيدعنالربيرأبىعن

.(3)دعسبنالليثروىمامثلالزبيرأبىعنالرؤاسئحميدبنالرحمنعبد

وعائشة.عمروابنعمرعنالروايتينإحدىفىوروى

عمر:عنفيهالروايةأما

بنمحمدبناللهعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوفأخبرنا-2871

وقال.بهتابلينأيمنطريقمن(209)ماجهوابن،(1741)النسائىوأخرجه.(1847)الطيالسى(1)

به،باسلاوأيمن،إسنادهفىالليثوخالفهالحديثهذاعلىأيمنتابعاحدانعلملا:النسائى

الحبيروالتلجص،1/421الرايةونصب،7/351رجبلابنالبارىفتحوينظرخطأ.والحديث

.6.صحديثفيهيصحلاقيلبماوالتحديث،265/1،266

به.عاصمأبىطريقمن(1280)النسائىواخرجه.(887)المعرفةفىالمصنف(2)

.72صالكبيرالعلل(3)
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التحيةقبلالتسميةأباحأواستحبمنبابالصلاةكتاب

حذثناالعزيز،عبدبنعلئحذثنا،كتابهأصلمنبمكةالخزاعئإسحاق

،عروةبنهشامعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،القعنبئمسلمةبناللهعبد

وهو،الصلاةفىالتشهدالناسيعلمكانالخطاببنعمرأن،أبيهعن

فليقل:أحدكمتشفد"إذا:فيقولع!حكلهالفهرسولمجرعلىالناسيخطب

أيهاعليكالسلام،للهالطئباتالصلواتالزاكياتالتحئاتالأسماء،خيراللهباسم

إلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالشلام،وبركاتهاللهورحمةالنبى

نفسكمبأابدءوا:عمرقال.((ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلا

.(1)الصالحينالفهعبادعلىوسلموا!ع!جملالفهرسولبعد

عروةعنعروةبنوهشامالزهرىعنيساربنإسحاقبنمحمدورواه

وأخر.وقذموزادالتسميةفيهوذكر،عمرعنالقارىعبدبنالرحمنعبدعن

.(2)تعالىالفهشاءإنيردوذلك

عمر:ابنعنالروايةوأما

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوفأخبرنا-2872

بكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدأخبرنا،المزكىجعفربنمحمدبكبرأبو

الله،باسم:فيقوليتشهدكانعمربنالقهعبدأن،نافععن،مالكحذثنا

الفهورحمةالنبئأئهاعليكالئلام،للهالزاكياتوالصلواتللهالتحيات

.266/1الحاكم(1)

.(2877)فى)2(شأتى
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التحيةقبلالتسميةأباحأواستحبمنبابالصلاةكتاب

الله،إلاإلهلاأنشهدت،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته

الأوليين،الزكعتينفىهذايقول.اللهرسولمحمداأناظ(17/21شهدت

كذلكتشهدصلاتهاخرفىجلسفإذا،لهبدابماتشفدهقضىإذاويدعو

نأوأرادتشهدهقضىفإذا،لهبدابمايدعوثمالتشهد،يقدمأنهإلا،أيضا

وعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبىعلىالسلام:قاليسلم

سلمفإن،الإمامعلىيردثم،يمينهعلىعليكمالسلام.الضالحيناللهعباد

.(1)عليهرديسارهعنأحدعليه

عائشة:عنفيهالروايةوأما

أبوحذثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوفأخبرنا-2873

وحذثنى:قالإسحاقابنعن،بىأحذثنا،براهيمإبنيعقوبحدثنا،الأزهر

قالت:عائشةعن،أبيهعنبكر،أبىبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنعبد

واحدا:قولاآخرهاوفىوسطهافىالصلاةفىالتشهدفىيقولكان

وأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،لفهالزاكيات،للهالصلوات،للهالتحيات،الله"باسم

عليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبئأيهاعليكالشلام،ورسولهعبدهمحمذاأن

.(3)الحربعددبيدهكويعدا!مالحين")2(.اللهعبادوعلى

على:عنالأعورالحارثعنوروى

به.إبراهيمبنمحمدطريقمن(895)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.1/91مالك(1)

.267/1الحبيرالتلخيصينظر(2)

.""القرب:سفى(3)
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2/143

مقحيةضلالتسميةأباحأواستحبمنبابالصلاةكتاب

بنيسايورالفقيهالروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرناه/-2874

محمدبنإسماعيلأخبرناقالا:ببغدادالعدلبشرانابنالحسينوأبو

أبىعن،إسرائيلعن،وكيعحذثنانصر،بنسعدانحذثناالمئقار،

الفه.باسم:قالتشفدإذاكانأنهعلىعن،الحارثعن،إسحاق

إذاكانعلئاأن،الحارثعنإسحاقبىأعنالأعمشعنوكيععنوروى

الموصولةوالرواية.(2)بمثلهيحتخعلاوالحارثوبالفه)1(.الفهباسم:قالتشفد

قيهاليسعمرعنالقارئالرحمنعبدعنعروةعنالزهرئعنالمشهورة

القاصمبنالرحمنعبدعنالضحيحةالروايةوكذلك،التسميةذكر

،وا؟8/21،(3)التسميةذكرفيهالي!عائشةعنالقاسمعنسعيدبنويحى

عمرابنعنفيهاالروايةوأما.(4)راسيبنإسحاقبنمحمدبهاتفزدماإلا

فقدعمر،ابنجهةمنزيادةتكونأنفيحتمل،صحيحةكانتوإنفهى

أعلم.والله،التسميةذكرفيهلي!التشفدحديثكيرالنبىعنعنهرؤينا

أييهعنعروةبنوهشام،عمرابنعننافععنزهيربنثابتروىوقد

زهيربنوثابت.(التحئة)قبلالتسميةفى!النبىعنكلاهما،عائشةعن

خيراللهباسم:بلفظ،بهوكغعن(3027)شيةأبىابنوأخرجه.(891)المعرفةفىالمصنف(1)

القه.اسمالأسماء

.(33)قبلتقدم(2)

به.ويحىالرحمنعبدطريقمن117/1الكبيرالتاريخفىالخارىأخرجه(3)

لين.إسحاقابن:588/2الذهبىقال(4)

يهءعروةبنوهامنافععنزهيربنثابتطريقمن2/521الكاملفىعدىابنأخرجه(5)
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التحيةقبلالتسميةأباحأواستحبمنبابالصلاةكتاب

روينا.كماموقوفعمرابنعنوالضحيح.(1)ضعيفالحديثمنكر

لله.التحيات،اللهباسم:يقولرجلاسمعأنهعباسابنعنورؤينا

.فانتهره

بنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2875

ابنحدثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثناالزاهد،حاتمبنمحمد

ابنسمع:قالالعاليةأبىعنداود،عن،الثورىهوسفيانعن،جعشيم

فانتهرهالتشهد،قبللله.الحمذ:يقولالضلاةفىجلسحينرجلاعباس

.بالتشهد)2(ابدأ:وقال

قالا:بشرانابنالحسينوأبوالروذبارىعلىأبووأخبرنا-2876

عن،وكيغحدثنا،نصربنسعدانحذثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

التشفد:فىأقول:لإبراهيمقلت:قال،إبراهيمعنحماد،عنمسعر،

قل::قاللله؟الحمد:أقول:قلت:قال.للهالتحيات:قل:قال؟الفهبسم

الله.باسمللهالحمد:تشهدإذايقولجبيربنسعيدوكان:قال.للهالتحتات

.الروذبارئحديثلفظ

والمتروكينوالضعفاء،2/524والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظرزهير.أبوزهيربنثابتهو(1)

وميزان،1/062حبانلابنوالمجروحين،1/173للعقيلىالكبيروالضعفاء،162صللنسالى

.2/76الميزانولسان،2/84الاعتدال

به.داودطريقمن(3022)شيبةأبىوابنبه.الثورىعن(3058)الرزاقعبدأخرجه(2)
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التسليمكلمتىعلىالشهادةكلمتىقدممنبابالصلاةكتاب

التسليمكلمتىعلىالشهادةحلمتىثدممنباب

،بلالابنحامدأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرابوأخبرنا-2877

ابنعنأبى،حدئنا،إبراهيمبنيعقوبحدثناالأزهر،ابوحدثنا

الزبيربنعروةبنوهشامالزهرئشهابابنحدئنى:قال،إسحاق

،القارئعبدبنالرحمنعبدعنالربير،بنعروةعنحدئنىكلاهما

عمرسمعتاظأ18/21:قالالمالبيتعلىالخطاببنلعمرعاملأوكان

لمجرالفهرسولمنبرعلىوهوالضلاةفىالتشفدالناسيعفمالخطابابن

وسطها،فىيتشهدأوصلاتهمنليسلماحدكمجلسإذا،الناسأثها:يقول

لله،المباركاتالطثباتالصلواتالتحيات،الأسماءخيراللهباسم:فليقل

ورسوله،عبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاانأشهد،الناسأيها،أربع

وبركاته،اللهورحمةالنبئأيهاعليكال!لام،السلامقبلالناسأئهاالتشفد

علىالسلام:أحدكميقولولا،الصالحيناللهعبادوعلىعليناال!لام

ال!لام:قالإذاالفه.ملائكةعلىالسلام،ميكائيلعلىال!لام،جبريل

فىصالحلفهعبدكلعلىسلمفقدالص!الحين.الفهعبادوعلىعلينا

ولاشهابابنحديثيختلفولم.ليسلمثم،الأرضفىأوال!موات

:هشاموقالالراكيات.:قالشهابابنأنإلاعروةبنهشامحديث

.للزومه)1(احفظهماكانهشاماأنإلاأرىولا:إسحاقابنقال.المباركات

به.إسحاقبنمحمدعن2/34المعرفةفىالمصنفذكلره(1)
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التسليمكلنمتىعلىالشهادةكلنمتىقدممنبابالمملاةكتاب

ومعمرمالكورواه،يساربنإسحاقبنمحمدرواهكذاالثيخ:قال

التسمية،فيهيذكروالمشهابابنعنالحارثبنوعمرويزيدبنويونس

أعلم.تعالىوالله،الشهادةكلمتىعلىالتسليمكلمتىوقذموا

المزكىإسحاقأبىابنزكريابووأالحافظالفهعبدبوأأخبرنا/-2878

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:القاضىالحسنابنبكروب!أو

أبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

نصربنبحرحدثنا،العباسأبوأخبرنا:قالوابكروأبوزكرياوأبواللهعبد

بنوعمرويزيدبنويونسأنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقركئى:قال

عبدبنالرحمنعبدعن،الزبيربنعروةعنحدثهمشهابابنأن،الحارث

المنبرعلىالتشهدالناسيعلمالخطاببناو(19/21عمرسمعأنه،القارى

لله،تاول!ئصلا،للهالطيبات،للهالزاكيات،للهالتحيات:قولوا:فيقول

اللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبئأئهاعليكالسلام

لفظ.(1)ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحين

الخطاببنعمرسمع:اللهرحمهالشافعىحديثوفى،وهبابنحديث

لفه.تاول!ئصلاالطئبات:وقالالتشهد.الناسيعلموهوالمنبرعلىيقول

سوالمح!.والباقى

السكرئالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-2879

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

.1/90ومالك،268صالرسالةفىوالثافعى،(890)المعرفةفىالمصنف(1)
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التسليمكلمتىعلىالشهادةكلمتىقدممنبابالصلاةكتاب

عن،الزبيربنعروةعن،الرهرئعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحذثنا

يعلمالمنبرعلىالخطاببنعمرشهدت:قال!القارئعبدبنالرحمنعبد

لفه،الطيباتالصخلوات،للهالراكيات،لفهالتحتات:فقال!التشهدالساس

اللهعبادوعلىعليناال!لام،وبركاتهاللهورحمةالنبئأيهاعليكالسلام

قال!.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد،الضالحين

وأصحابالمنبرعلىالناسعفمه:ويقول!بهيأخذالزهرىكان:معمر

.(1)هباخذوأنا:معمرقال.ينكرونهلامتوافرونلمج!الفهرسول!

تقديمعائشةعنالروايتينإحدىفىروىوقد:اللهرحمهالشيخقمال

:الشهادةكلمتى

المهرجاخ!،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرناه-2885

حذثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفبرابنبكرأبوأخبرنا

زوجعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدثنا،مالكحذثنا،بكيرابن

الصخلوات،الطيباتالتحئات:تشهدتإذاتقول!كانتأنهاجمتالنبى

محمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهالفهإلاإلهلاأنأشهد،للهالزاكيات

السلام،وبركاتهأظ،21/19القهورحمةالنبئأيهاعليكالسلام،ورسولهعبده

.(2)عليكمالسلام،الصالحيناللهعبادوعلىعلينا

ابنحدثنامحما،حدثنا،بكرأبوأخبرنا،أحمدأبووأخبرنا-2881

به.معمرطريقمن(0630)شيبةأبىابنوأخرجه.(3067)الرزاقعبد(1)

.91/1مالك(2)
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التسليمكلمتىعلىالشهادةكلمتىقدممنبابالصلاةكتاب

عائشةعنمحمد،بنالقاسمعنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنابكير،

.(1)هلشريكلاوحده:قولهيذكرلمأنهإلابمثله

التسليم:كلمتىتقديمعائشةعنوروينا

شاذانبنإبراهيمبنأحمدبن(2)الحسنعلىأبوأخبرنا-2882

حدثنا،الدورىالعباسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرناببغداد،

بنالقاسمسمعت:قالسعيدبنيحيىأخبرك!:جريجابنقال:قالحجاج

التحيات:تقولبيدهاوتشيرالتشهدتعلمناعائشةكانت:يقولمحمد

وبركاته،اللهورحمةالنبىعلىالسلام،للهالزاكياتالصلواتالطيبات

نأوأشهد،(3)اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام

بعد.لنفسهالإنسانيدعوثم.ورسولهعبدهمحمدا

مرفوعا،محمدبنالقاسمعنديناربنصالحبنمحمدعنوروى

:موقوفوالصحيح

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناه-2883

محمدبنصالححدثنى،خلادبنمحمدحدثنا،النسوىسفيانبنالحسن

تشهدهذا:قالتعائشةعلمتنى:قالالقاسمعن،أبيهعن،التمارصالحابن

145/2النبئأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلواتلله،ع!:/"التحياتالنبى

.91/1مالك(1)

.(435)فىوتقدم.إاالحسين:م،سفى(2)

."وحده":سفىبعده(3)
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التشهد...فىروينامابجميعالأخذفىالتوسعبابالصلاةكتاب

الله،إلاإلهلاأنأشهد،الضالحيناللهعبادوعلىعليناالشلام،وبركاتهالفهورحمة

القاسم:فقال.اللهباسم:قلت:محمدقالورسولى((.عبدهمحمداأنوأشهد

.(1)ساعةكلاللهباسم

مسنداالتشهدفىروينامابجميعالأخذفىالتوسعباب

غيرهعلىالزائدالمسندواختياروموقوفا،

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2884

فذكر.مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

عقمناالذىهذافكان:قالثمأو(21/20،(2)ىضمكماالتشفدفىعمرحديث

فكان،خالفهماوسمعنابإسنادهسمعناهثم،صغارافقهائنامنبالعلمسبقنامن

أصحابظهرانئبينالمنبرعلىالناسيعلملاعمرأنإليهنذهبالذى

حديثمنإليناانتهىفلفالمجيو،النبئعقمهمماعلىإلالمجؤالفهرسول

ابنحديثفذكربنا.أولىوكان،إليهصرناع!يمالنبىعننثبتهحديثأصحابنا

قدالزوايةنرىفإنا:ذلكفىالثئافعئكفممنبعضيعنى،فقال،عباس

موسىأبووروى،هذاخلافمسعودابنفروى،ع!يمالنبىعنفيهاختلفت

خلافعمرعفمثم،لفظهمنشىءفىبعضابعضهايخالفوقد،3وجابر

بعضهميزيدوقد،عمروابنعائشةتشفدوكذلك،لفظهبعضفىكفههذا

بهأريدكلامكل،بينهذافىالأمر:فقلت:الثافعئقال.بعضعلىالشئىء

به.التمارصالحطريقمن117/1الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(1)

.(2878)فىتخريجهتقدم(2)

.هذا!إخلاف:الرصالةفىبعده(3)
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التشهد...فىروينامابجميعالأخذفىالتوسعبابالصلاةكتاب

لفظ،علىأحدهمفيحفظه،ع!حماللهرسولفعلمهموهوجلعزاللهتعظيم

أجاز!النبئفلعل،معنىفىيختلفانلايخالفهلفظعلىالآخرويحفظه

.(1)حكمهعنشيئايحيلفيهمعنىلاكانإذ،حفظكمامنهمامرئلكل

.القرآنحروفبحديثذلكعلىواستدل

بنعروةعن،شهابابنعن،مالكأخبرنا:اللهرحمهالشافعئقال

الخطاببنعمرسمعت:قالالقارىعبدبنالرحمنعبدعنالزبير،

غيرعلى"الفرقان"سورةيقرأحزامبنحكيمبنهشامسمعت:يقول

أمهلتهثم،عليهأعجلأنفكدتأقرأنيها،جم!النبئوكانأقرؤها،ما

فقلت:لمج!اللهرسولإلىبهفجئت،بردائهلببتهثم،انصرفحتى

غيرعلى"الفرقان"سورةيقرأهذاسمعتإنىاللهرسوليااظأ20/21

سمعتهالتىالقراءةفقرأ"اقرأ((.:ع!جماللهرسوللهفقالأقرأتنيها.ما

:!!ال!قرأت"اقرأ((.:!رقالثم."أنزلت"هكذا:كج!اللهرسولفقال،يقرأ

قال.(2)"هنمتيسرمافاقرءوا،احرفيسبعةعلىأنزلالقرآنهذاان،أنزلت"هكذا

،أحرفسبعةعلىكتابهأنزلبخلقهبرأفتهاللهكانفإذا:اللهرحمهالشافعئ

فيه-لفظهماختلفوإنقراءتهلهم(4)ليحل(3)لزيقدالحفظبأنمنهمعرفة

.272-268صالرسالة(1)

.273صالرسالة(2)

التخريج.مصدرمنوالمثبت"نزل،.:م،!سفى(3)

لما."ليجعل:موفى،"لنجعل":!سفى(4)
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التشهداخفاءفىالسنةبابالصلاةكتاب

(1)معناهيحللمماالففظاختلاففيهيجوزأنأولىالفهكتابسوىماكان

قراءةعنيكفأنيعمدأنلأحدوليس:الفهرحمهالشافعئ)2(قال

.(3)فخأالذكرجميعوفىالتشهدفىوهذا،بنسيانإلاالقرانمنحرف

فىعباسابنحديثاختيارإلىصرتكيف:الشئافعئكفممنوقال

عن/وسمعتهواسعا،رأيتهلفا:الفهرحمهالشافعئقال؟غيرهدونالتشفد146/2

غيربهفأخذت،غيرهمنلفظاوأكثرأجمععندىكانصحيحا،عباسابن

.(4)لمجعطهالفهرسولعنثبتمابغيرهأخذلمنمعنف

بنالفهعبدحديثذلكفىجمجمالفهرسولعنوالثابتال!ثيخ:قال

.الأشعرىموسىوأبىعباسبنالفهوعبدمسعود

التشهدإخفاءفىالسنةباب

بنمحمدالعباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2885

خالدبناحمدحذثنا،الذمشقئعمروبنالرحمنعبدحذثنا،يعقوب

عن،أبيهعن،الأسودبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدحذثنا،الوهبئ

.(التشفد)تخفىأنةن!لامن:قالالفهعبد

.274صالرسالة(1)

."الشيئ،؟مفى(2)

.7،72اصالحديثاختلاف(3)

.276صالرسالة(4)

وابن-،(291)والترمذى،(986)داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/267الحاكم(5)
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التشهدىف!كيالنبىعلىالصلاةبابالصلاةكتاب

الأسود:بنالرحمنعبدعن،اللهعبيدبنالحسنعنروىوكذلك

بنأحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنااو،21-2886/21

بنالعلاءحذثنا،البخارىالمتوكلبنسهلحدثنا،بئخارىالفقيهسهل

الله،عبيدبنالحسنحدثنا،زيادبنالواحدعبدحذثناالعطاز،الجبارعبد

من:قالمسعودابنهواللهعبدعن،أبيهعن،الأسودبنالرحمنعبدعن

.التشهد)1(تخفىأنالضلاةسنة

التشهدفىجممج!النبىعلىالصلاةباب

كتابه،أصلمنالأصبهاك!يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-2887

حدثناالرعفراض!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأجموأخبرنا

يحيىأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا،نافعبنالفهعبد

بنيحمىحدثنا،الوراقالسلامعبدبنمحمدحدثنا،القاضىمنصورابن

بنمحمدأنالمجمر،الفهعبدبننعيمعن،مالكعلىقرأت:قاليحيى

النداءأرىكانالذىهوزيدبناللهوعبدالألصارى-زيدبناللهعبد

مجلسفىونحنكي!الفهرسولأتانا:قالمسعودأبىعنأخبره-بالصلاة

ياعليكنصلىأناللهأمرناسعد:بنبشيرلهفقال،عبادةبنسعد

أشهتمنيناحتىءشي!اللهرسولدت:قال؟عليكنصلىفكيف،اللهرسول

غريب.حسن:التومذىوقالبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(7"6)-خزيمة

الذهبى.ووافقه،وصححه،1/230الحاكم(1)
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2/147

التشهدفييث!النبىعلىالصلاةبابالصلاةكتاب

محمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا::كجملفهارسولقالثم،لهيسألم

علىباركتكمامحملإ،آلوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمعلىصليتكما

حديثلفظ.(1)"علمتمقدكماوالشلاممجيد.حميدإنكالعالمينفى،إبراهيم

"كما:قالالهإلايحمىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه،يحمى

.(3)"إبراهيم(2)لآعلىباركت

بنأحمدحامدأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-2888

)ح(الأزهربنأحمدالأزهرأبوحدثناالبراز،بلالبنيحيىبنمحمد

يحيى،بنمحمدبنإبراهيمإسحادتىأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بنأحمدالأزهرأبوحدثنا،إسحاقبنمحمدبكرأبوالاماماظأ21/21حدثنا

أبى،حذثنىسعد،بنإبرا!يمبنيعقوبحذثنا،أصلهمنوكتبتهالأزهر

المسلمالمرءإذالمجمالنبىعلىالضا،ةفىوحذثنى:قالإسحاقابنعن

بنزيدبنالفهعبدبنمحمدعن،إبراهيمبنمحمد،صلاتهفىعليهصفى

يدىبينجلسحتىرجلأقبل:قالعمروبنعقبةمسعودأبىعن،رئهعبد

فقدعليكالئلامأقاالفهرسوليا:فقال/عندهونحنلمجمالفهرسول

الفهصفىصلاتنا،فىعليكصفينانحنإذاعليكنصفىفكيف،عرفناه

:قالثميسألهلمالزجلأنأحببناحتىلمجمالقهرسولفصمت:قال؟عليك

داودوأبو،(1382)والدارمى،(17067،22352)أحمدطريقهومن،1/165،116مالك(1)

.(1958)حبانوابن،(1284)والنسائى،(0322)والترمذى،(980)

مسلم.عندلماموافقوهو،2/592المهذبمنوالمثبت.م،س:فىليى(2)

.(405/65)مسلم(3)
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التشهدفى!كخحالنبيعلىالصلاةبابالصلاةكتاب

كمامحملإ،آلوعلىالأمئالنبئمحمل!علىصلاللهم:فقولواعلئصليئمأنئم"إذا

لآوعلىالأمئالنبئمحمل!علىوبارك،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليت

لفظهما.(1)"ديجمحميدإنك،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىباركتكمامحملإ،

كأجم!النبىعلىالصلاةبذكرصحيححديثهذا:الفهعبدأبوقالسواء.

.الصلوات

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2889

بنأحمدالآزهرأبوحذثنا،النيسابورئزيادابنهوبكرأبوحدثنا،الحافظ

،متصالى)2(صتإسنادهذا:علئقالثمبنحوهفذكرهالأزهر.

.هبنحوإبواهيمبنيعقوبعنحرببتزهيرعنروىوقد:الشيخقال

ألحسنابنالوحمق)3"عبدأخبرنى،أسحافظااللهعبدبوأوأخبرنا-0289

إيالس،أبىبنادمحدثنا،(المالحسينبنإبواهيمأخبرنا،الأسدىأحمدابن

يقواط:ليلىأبىبنالوحمنعبدسمعت:قالالحكمحدثنا،شعبةحدثنا

خرج!واللهرسولإن؟هديةلكأهدىألا:!لىفقالعجرةبنكعبلقينى

فكيف،عليكنسلمكيفعلمناقداو(22/21اللهيارسول:لهفقلناعلينا

صليتكمامحملإ،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا::فقال؟عليكنصلى

.(1959)حبانابنطريقهومن،(711)خزيمةوابن.الذهبىووافقهوصححه268/1الحاكم(1)

الكبرىفىوالنسائى،(981)داودوأبوبه.مإبرا!بنيعقوبعن(17072)أحمدوأخرجه

به.إسحاقابنطريقمن(9877)

.1/354،355الدارقطنى(2)

.16/15النبلاءأعلامسيروينظر."الحارث"بن:م،سفىبعده(3)

.13/184النبلاءأعلامسيروينظر.،!الحسن:م،سفى(4)
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التشهدفىبئالنبىعلىالصلاةبابالصلاةكتاب

باركتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىباركاللهم،مجيدحميدإنك،إبراهيمعلى

ادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)"ديجمحميذإنكإبراهمم)1(،على

شعبةعناخروجهمنمسلموأخرجه.(3)إإبراهمعلىباركت"كما:و!ال

.(4)كذلك

علىال!لامإلىإشارةنسفم.كيفعلمناقد:الحديثفىوقوله

فىبهالمراديكونأيضا؟عليكنصفىفكيف:فقولهالتشفد،فىلمجعدالنبى

للتشفد.القعود

أبوحذثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرناوقد-2891

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

ليلى،أبىبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنسعدحذثنىمحمد،بنإبراهيم

علىصل"اللهئم:الفلاةفىيقولكلانأنهجمي!النبىعن،عجرةبنكعبعن

وآلمحمل!علىوبارك،إبراهيموآلإبراهيمعلىصفي!كمامحملإ،وآلمحمل!

.()(1مجيدحمدإئك،إبراهيموآلإبراهيمعلىباركتكمامحملإ،

الموضعين.فى.أإبراهيمالاعلى:والسندبةالمصريةالنسخفىأنهالمطبوعةحاشيةفى(1)

وابن،(409)ماجهوابن،(2881)والنسائى،(976،977)داودوأبو،(50181)أحمدأخرجه(2)

به.ليىأبىبنالرحمنعبدطربقمن(483)والترمذىبه.شجةطريقمن(912)حبان

المهذبفىالذهبىذكرهوكذا،الموضجنفى.اإبراهيمالإعلى:وفيه(6357)البخارى(3)

2/935.

الموضجن.فى."إبراهيمال"على:وفيه.(064/66،67)مسلم(4)

.51وإبراهيم:593/2الذهبىوتال.أ17/1الثافعى(5)
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التشهدفى-لمجروالنبىعلىالصلاةبابالصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2892

ابنعن،الليثحدثنابكير،ابنحدثنا،ملحانابنحدثناالضفار،عبيد

هذااللهرسوليا:قلنا:قالسعيدأبىعن،خباببناللهعبدعنالهاد،

عبدكمحمدعلىصلاللهم"قولوا::قمال؟عليكنصلىفكيف،ال!لام

علىباركتكمامحمد)1(علىوبارك،إبراهيمعلىصليتكماورصرلك

وقد،عجرةبنكعبحديثإليهأشارماإلىإشارةأيضاهذاوفى.(2"إبراهم

.(3)الليثعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

بنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2893

اظ،22/21حدثنا،الفضلبنالصمدعبدحدثنابمرو،الصخيرفئمحمد

بنعمروعلىأبىعنهاخ!،أبىعن،حيوةحدثنا،المقرئيزيدبنالقهعبد

148/2لمصلىرجلارأىجمقه/اللهرسولأن،الأنصارىعبيدبنفضالةعن،مالئه

فقال،وانصرف!ي!النبىعلىيصلولميمجدهولمالفهيحمد

فليبدأأحدكمصلى"إذا:ويخرهلهفقالفدعاههذا"."عجل:جمقهالقهرسولا

.(4)"ءاشبمايدعوثم!ي!النبئعلىوليصل،عليهوالثناءوجلعزرئهبتحم!د

ورسرلك.عبدك:نسخةفىزادأنهإشارةالمطبوعحاضيةقى(1)

به.إلهادأبميزيدطريقمن(903)ماجهوابن،(1292)والنسائى،(1433)أحمد!رجه(2)

.(4798)اليخارى،3)

،(1481)داودوأبو،(23937)احمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه268/1الحاكم،4)

=،بهيزيدبنالفهعبدطريقمن(1960)حبانوابن،(071)خزيمةوابن،(3477)وا!رمذى
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آلهوهم-جمرزاللهرسولبيتأهلعلىالصلاةبابهالصلاةكتاب

وأبوالعلوىأحمدبنمحمدبنالطفرمنصورأبووأخبرنا-2894

الشيباك!دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوحذثناقالا:الحافظاللهعبد

بناللهعبيدحدثنا،غرررآلغفارىأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،بالكوفة

الفهعبدعن،الأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحذثنا،موسى

نسبحأنإلانقولماندرىلاالصلاةفىالركعتينبينجلسناإذاكنا:قال

فأقبل،وفواتحهالخيرجوامععلملمجرالفهرسولوإن،اللهونذكروبمبر

والصلواتللهالتحياتفقولوا:الزكعتينبينجلستم"إذا:فقالبوجههعلينا

اللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبعأتهاعليكالشلام،والطيبات

الله:عبدقال"ورسولهعبدهمحمذاأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحين

نبئأوصالحعبل!كلأصابت.(1)الصالحيناللهعبادوعلىعلينا"الشلام:قالاوإذ

أهله،هوبمالهوالمدحةوجلعراللهعلىبالثناءيبتدئثممرلمل".

.(2)دعبيسألثم،لمجفهالنبىعلىوبالضلاة

آلهوهملمجراللهرسولبيتأهلعلىالصلاةباب

أخبرنا،؟رمغيرالحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-2895

صحح.حسق:الترمذىوقالبه.هانئأبىطريقمن،(1283)=والنسانى

.أفقد،:مفىبعده(1)

،1162)والنسائى،(0511)والترمذى،(969)داودوأبو،(3877،1704)أحمدأخرجه(2)

الترمذى:وقالبه.إسحاقأبىطريقمن(720)خزيمةوابن،(1892)ماجهوابن،(1163

.(1704)فىسياتىماويظر.قوىإسناده:2/594الذهبىوقالحسن.حديث
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الههمالذينبيتهأهلبيانبابالصلاةكتاب

زهيربنأحمداو(23/21بكرأبوأخبرنا،ببغدادالفقيهسلمانبنأحمدبكرأبو

زياد،بنالواحدعبدحدثنا،إسماعيلبنموسىسلمةأبوحدثنا،حربابن

أنه،ليلىأبىبنالرحمنعبدبنعيسىبناللهعبدحذثنى،فروةأبوحدثنا

أهدىألا:فقال!عجرةبنكعبلقينى:يقول!ليلىأبىبنالرحمنعبدسمع

سألناقال!:!ر.فأهدها،بلى:فقلتع!م؟النبىمنسمعتهاهديةلك

:قال؟البيتأهلعليكمالصلاةكيفاللهرسوليافقلنا:ءلمجواللهرسول

لآوعلىإبراهيمعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا:

علىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك،إبراهيم

عن"لصحيحا"فىالبخارىرواه.(1)"ديجمحميدإنك،إبراهيمآلوعلىإبراهيم

.(2)وغيرهإسماعيلبنموسى

آلههمالذينبيتهأهلبيانباب

بنالحسنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2896

،عونبنجعفرأخبرنا،الفراءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،العدل!يعقوب

انطلقت:قال!حيانبنيزيدعمهعن،حئانبنسعيدبنيحيىحئانأبوأخبرنا

مكةبينخمايدعىبماءءلمج!واللهرسول!فيناقام:فقالأرقمبنزيدإلى

،الناسأيهاألابعد،"أما:قال!ثم،وذكرووعظعليهوأثنىاللهحمد،والمدينة

.3/481الحاكم(1)

.(0337)البخارى(2)
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149/2

آلههمالذينبيتهأهلبيانبابالصلاةكتاب

أؤلهما،(1)ثقلينفيكمتاركوإنى،فأجيبرئىرسوليأتتيىأنررشكبشزأنافإنما

ورغبعليهفحذ."هبوخذوا،اللهبكتابكمشكواوالثور،الهدىفيهاللهكماب

من،زيديا:حصينقالبيتىا(.أهلفىاللهأذكركمبيتى،)وأهل:قالثمفيه

أهل(!ا23/21مننساءهإن،بلى:قال؟بيتهاهلمننساؤهاليست،بيتهأهل

هم؟ومن:قال.بعدهالضدقةحرموامنذكرهمائذينبيتهأهلولكن،بيته

حرموا/هؤلاءوكل:قالالعئاس.وآلجعفروالعقيلوالعلىال:قال

ابنإسماعيلحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)معن:قال؟الضدقة

.(3)حيانأبىعنوجريرفضيلبنومحضدعلثة

ببغداد،الدقاقطاهربىأبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-2897

حدثنا،شيبةأبىبنعثمانبنمحمدحذثنا،الأدمئعثمانبناحمدأخبرنا

مصدبحذثنا،زائدةبىأبنزكرياحذثنا،العبدئبشربنمحمدحدثنا،بىأ

غداؤذاتجم!النبئخرج:قالتعائشةعن،شيبةبنتصفيةعن،شيبةابن

جاءثم،معهفأدخلهالحسنفجاءأسود،شعرمنمرخل)4(مرطوعليه

النووىثرحمسلمصححبهما.العمللثقل:وقيلشأنهما،وكبيرلعظمهماثقلين)1(سفيا

خزيمةوابن،(8175)الكبرىفىوالنسائى،(4973)داودوأبو،(19265)أحمدأخرجه(2)

به.التيمىحيانأبىطريقمن(2357)

.(2408)مسلم(3)

مسلمصحغ.الإبلرحالصورعليهالمنقوشالموشىهو:والمرحل،كساءالمر!:مرحلمر!(4)

.15/194النووىثرح
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...الهمنالصدقةحرممنكلأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

فأفىخلهعلىجاءثم،معهفأدخلهافاطمةجاءتثم،معهفأدخلهالحسين

ويطهرقياقتتتأقلالرخسم!نعليذهباللهيرلد)إنما:قالثم،معه

أبىابنيكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.،33:الأحزابأتظهيرا!)1(

.2بشربنمحمدعنوغيرهشيبة

حانإذاآلهمنالصدقةحرممنكلأنعلىالدليلىباب

منيحنلموإنهاش!ابنىصليبةمن

أرقمبنزيدسفاهممنأولاد

أبوأخبوناالأصبهانخا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2898

بنإبراهيمبنيعقوبحذثنا،الذورئالعئاسحدثنا،الأعرابىابنسعيد

بنالقه)3(عبدعن،شهابابنعن،كيسانبنصالحعن،أبىحذثناسعد،

ابنأن،أخبوهأنهالمطلبعبدبنالحارثبننوفلبنالحارثبناللهعبد

المطلبعبدبنوعئاسالحارثبنربيعةسمعأنه،أخبرهالحارثبنربيعة

علىفأقرهمالمجحالفهرسولإلى،وللفضلمحر،الغلامينهذينبعثنالو:قالا

المنفعة؟منالناسيصيبماوأصابا،الناسيؤدىمافأديا،الصدقةهذه

فقال:قالأنإلىجميو!النبىإلىخروجهمافىالحديثاو،24/21فذكر

من(2813)والترمذى،(0324)داودوأبو،(52952)أحمدوأخرجه.(63832)شيبةأبىابن(1)

به.زكرياطريق

.(2424)مسلم(2)

.5/91والتعديلالجرحينظرالفه"."عبيدأوالقه!إعدهوهل،اسمهفىاختلف(3)
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...حح-الهجملةمنمنافعبدبنالمطلببنىأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

النال!((.أوساخهىإثمامحمد،لآلولالمحمدتنبنىلاالصدقةإن"ألا:!ع!جمالنبئ

مسلمأخرجه.(1)الخمسمنعنهماوالإصدا!تىتزويجهمافىالحديثوذكر

اللهعبدعنشهابابنعنيزيدبنويونسمالكحديثمن""الصحيحفى

.(3)خصأاللهعبد:البخارئقال.(2)الحارثبنالفهعبدابن

بنالمطلبعبدبنالحارثبنربيعةبنالمطلبعبدهوربيعةوابن

منافعبدبنالمطلببنىأنعلىالدليلىباب

واحداشيئاهاشمبنىمعلحونه!امج!ع!؟آلهجملةمن

القربىذىا!هسمنوالإعطاءالصدقةحرمانفى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2899

عن،الفيثحذثنا،بكيربنيحيىحذثنا،شريكبنعبيدحذثنا،الضفارعبيد

أنه،أخبرهمطعمبنجبيرأن،بئ!ملابنسعيدعن،شهابابنعن،يونس

بنىبينخيبرفئءقسملمايكلمانه!ح!جملالفهرسولإلىعفانبنوعثمانهوجاء

عبدبنالمطلببنىلإخوانناقسمتالقهرسوليا:فقالاالمطلبوبنىهاشم

"إنما:لمجصأالقهرسوللهمافقال؟قرابتهممثلوقرابتنا،شيئاتعطناولممناف

به.إبراهيمبنيعقوبطريقمن(4526)حبانوابن،(17519)احمداخرجه(1)

ويونسمالكطريقمن(13368،13369)المصنفعندوسيأتى.(0721/167،168)مسلم(؟)

.الزهرىعن

.126/5الكبيرالتاريخ(3)
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عليهنالصلاةفىبيتهأهلمنع!س!أزواجهأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

2/150!صاللهرسوليقسملم:مطعمبنجبيروقالواحد((.شىء/والمطلببنوهماشيم

هاشملبنىقسمكماشيئاالخمسذلكمننوفللبنىولاشمسعبدلبنى

.(2)بمعناهبكيرابنعن"الصمحيح"فىالبخارىأخرجه.(1)المطلبوبنى

.(3)تعالىاللهبمشيئةالفىءقسمكتابفىتذكروشواهده

عليهنالصلاةفىبيتهاهلمنلمجح!أزواجهأنعلىالدليلباب

ألنبىمالولتسآه:تعالىبقولهخاطبهنتعالىاللهلأنوذلكاظ(24/21

إلىالكلامساقثمبأقولمهـ.تخفحقنفلااتقيتنآنألنسامن!أصدل!تن

ويطهرءألئتأقلالرتجسم!نعليذهباللهيرلد)إنماقال:أن

نهلأكورلذابلفظ.فهوم!نعمالو:قالنماوإ.(32،33:الأحزابأ!وتظهيرا

:فقالإليهنالبيوتأضافثمذلك،فىمعهنمخيرهندخولأراد

.(34:ا!حزأبأوالحمة!اللهايتمنبيوت!نفىيتكما)وادتحرن

بنمحمدالرحمنعبدوأبومرةغيرالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5529

أبوحذثنا:قالواالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبوأصلهمنالسلمئالحسين

عمر،بنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

،(2978،2979)داودوأبو،(16768)أحمدوأخرجه.(3805)الصغرىفىالمصنف(1)

فىوسيأتى.!بيون!طريقمن(3298)حبانوابن،(2881)ماجهوابن،(4147)والنسالى

(13090).

.(4229)البخارى(2)

.(13087-13083)فىسيأتى(3)
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عليهنالصلاةفىبيتهأهلمن!عأزواجهأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

بنعطاءعن،نمرأبىبنشريكعن،ديناليبنالفهعبدبنالرحمنعبدحدثنا

م!نعليذهباللهيرلدإنما):أنزلتبيتىفى:قالتسلمةائمعنيسار،

فاطمةإلىلمجيهرالفهرسولفأرسل:قالتتظهير!.ويطفرلمالتتأقلالرخس

القاضىحديثوفىبيتى".أهل)هؤلاء:فقالوالحسينوالحسنوعلى

أهلمنأناأما،الفهرسوليا:فقلت:قالتأهلى"."هؤلاء:ىمل!لاو

!حيحيثحطهذا:اط!عبأبوقال.(1)"تعالىالفهشاءإن"بلى:قال؟البيت

رواته.ثقات،سنده

مثلها،يثبتلاأحاديثمعارضتهفىثمشواهدهفىروىوقد:الثيخقال

ذلكمنومراده،الال!النبىإطلاقفىقصدناهلماالبيانالفهكتابوفى

فيه.داخلاتهنأو،أزواجه

سعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدابوأخبرنا-2901

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنيعنىعفانابنحذثنا،الأعرابىابن

عن،زرعةأبىعن،القعقاعبنعمارةعن،الأعمشعن،أسامةأبو

.(2)((اتوقمحمدآلرزقاجعل"الفهم:جمي!اللهرسولقال:قالهريرةأبى

أسامة،أبىعن،الأشبئسعيدأبىعن""الصحيحفىاو،25/21مسلمرواه

.نكارةوفيهصالحإسناده:2/597الذهبىوقال،2/416،3/146الحاكم(1)

وأحمدبه.أسامةأبىطريقمن(6343)حبانابنوأخرجه.(1454)الشعبفىالمصنف(2)

فىوسياتىبه.الأعمشطريقمن(4139)ماجهوابن،(2361)والترمذى،(9753)

(13436).
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عليهنالصلاةفىبيتهأهلمن-جيمأزواجهأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.(1)عمارةعناخروجهمنالبخارىوأخرجه

لهمليس،المالهذامنمحمدآلياكل"إنما:قالأنهلمجيوالنبىعنوروينا

نفقته.فىمنأرادوإنماالماكل")2(.علىيزيدواأن

أيامثلاثةطعاممنلمجيومحمدالشبعما:قالأنههريرةأبىعنوروينا

دطممنذلمجيوحمداللثنط:قالتأنهاعائشةعنورؤينا.3قبضحتى

إنا:قالتأنهاعائشةوعن.(4)ضبقحتىتباعاليالثلاثبرطعاممنالمدينة

.(والماء)التمرهوإنمابنار،نستوقدماشهرالنمكثجميومحمدالكنا

تحقيق،للأزواجالبيتأهلاسمأنإلىالحليمئاللهعبدأبووأشار

غيربهاتصالهنلأن؟النبىأزواجوخصوصابالنسبتشبيةلهنالالواسم

بهلهنالذىبب!لاف،وفاتهوبعدحياتهفىغيرهعلىماتمحزوهن،مرتفع

النسب.مقامقائئم

عنيغنيهأزواجهعلىبالصلاةالأمرعلىكليوالنبىنصقوفى:الشيخقال

.غيره

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2029

.(0646)والبخارى،(5501/621)مسلم(1)

.(13529،53102)فىتخريجهسيأتى(2)

.(5374)البخارىأخرجه(3)

.(13444)فىسيأتى(4)

كنا.إن:وفيه،(2972)مسلمأخرجه(5)
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عليهنالصلاةفىبيتهأهلمنلمجروأزواجهأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

مسلمة،بنالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحذثنا،الضفارعبيد

عن،أبيهعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىبنالفهعبدعن،مالكعن

يا:قالواأنهمال!اعدئ/حميدأبوأخبرك!:قالالررقىسليمبنعمرو151/2

علىعلاللهم"!ؤلوا::لمجحهالفهرسولوال؟عليكدضسقىكيفالفهرسول

وأزواجهمحمل!علىوبارك،إبراهيمآلعلىصليتكماوذرلته،وأزواجهمحمل!

.(1)"ديجمحميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكماوذرلته،

عمراظ(21/25بنالفهعبدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-3529

،عبادةبنروححدثنا،سنانبنأحمدحذثنا،بواسطالمقرئشوذبابن

.بنحوهفذكره.مالكأخبرنا

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووأخبرنا-4592

إدريسبنومحفدنافعبناللهعبدحذثنا،الرعفراخ!محمدبنالحسنحذثنا

فىالبخارممئىرواه.(2)معناهمنبنحوفذكره.مالكحذثنا:قالاالشافعئهو

وغيرهراهويهابنعنمسلمورواه،القعنبىمسلمةبنالفهعبدعن""الصحيح

.(3)نافعبنالقهعبدعننميرابنعنعبادةبنروحعن

أحمدطريقهومن،165/1ومالك.(70)مججخالنبىعلىالصلاةفضلفىالقاضىإسماعيل(1)

وابن،(1293)والنسانى،(979)داودوأبو،(074)ومسلم،(3369)والبخارى،(0236")

.(590)ماجه

.(101)المأثورةالسننفىوالشافعى،(090)المعرفةفىالمصنف(2)

.(074/69)ومسلم،(6360)البخارى(3)
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الجملةهذهفىيدخلونلمجروالنبىموالىأنزعممنبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5592

أبوحذثنى،الكلابئيساربنحبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

علىبنمحمدحدثنىكريز،بناللهعبيد)1(بنطلحةبناللهعبيدمطرف

يكتالأنسره"من:قال!النبىعن،هريرةبىأعن،المجمرعن،الهاشمئ

النبئ،محمدعلىصلاللهم:فليقلالبيتأهلعليناصلىإذاالأوفىبالمكيال

حميدإنك،إبراهيمعلىصليتكما،بيتهوأهلوذرييه،المؤمنينأمهاتوأزواجه

!!(2)
.-))

إلىرجعثمالتأكيد،وجهعلىبالذكروذريتهأزواجهأفردعيمفكأنه

عليهتعالىاللهصلىبيتهأهلمنوالذريةالأزواجغيرفيهاليدخلالتعميم

أجمعين.وعليهموسلموآله

الجملةهذهفىيدخلون!مالنبىموالىأنا!عزمنباب

بطوس،الروذبارىعلىبنمحمدبنمحمدبنالحسينأخبرنا-6529

جعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا

أنسعن،قرةبنومعاويةقتادةحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،القلانسى

ررضفىا!ارىرواه."!أمنالقوم"مولى:!جماللهرسولقال:قال

.(3)إياسأبىبنادمعنالنسخ

.58/19الكمالتهذيبوينظر،الصوابهووالمثبت!عبد".:م،سفى(1)

.بذاكليىسنده:598/2الذهبىوقال.(982)داودابو(2)

.(6761)البخارى(3)

-68-ا



152/2

عامةدينهأهلهمجمظالنبىآلأنزعممنبابالصلاةكتاب

ابنبكرأبوأخبرناأو(26/21،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-2907

الحكم،عن،شعبةحذثناكثير،بنمحمدحذثناداود،أبوحذثنا،داسة

الضدقةعلىرجلابعث!النبئأن،رافعأبىعن،رافعأبىابنعن

حتى:قالمنها.تصيبفإنكاصحبنى:رافعلأبىفقالمخزومبنىمن

تحللاوإنا،أنفسهممنالقوم"مولى:فقالفسألىفأتاه.فأسألهجمي!النبئامح!

.(1لا)الضدقةلنا

فىالمطلبوبنىهاشمبنىمنكاله(2)الحديثهذافىجميدجعلهمفلفا

أعلم.تعالىوالفه،عليهمةال!ئملافىهمفكذلك،الضدقةتحريم

عامةدينهأهلا!هجمي!النبىآلأنزعممنباب

ال!كرئالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2908

حدثنا،منصوربنأحمدحذثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

اختلفقد:قالمحمد؟آلمن:للثورىقالرجلاسمعت:قالالرزاقعبد

وعملأطاعهمن:يقولمنومنهم.البيتأهل:يقولمنفمنهم؟الناس

.(3)أطاعهمن:قال-الرزاقعبدأحسبهبكر-أبوقال.بسننه

عزالفهقال:يقولأنأشبهالثاك!/المذهبهذاذهبومنالثيخ:قال

خزيمةوابن،(1162)والنسائى،(657)مذىوالتر،(23872)أحمدوأخرجه.(0651)داودأبو(1)

.(01337،11337)فىوسيأتى.صحيححسنحديث:مذىالتروقال.بهشعبهةطريقمن(4423)

.س:فىلي!(2)

.(46)الرزاقلعبدالأمالى(3)
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عامةدينهأهلهمعشروالنبىآلأنزعممنبابالصلاةكتاب

وأطك!هواثنينن!ؤز!لمنفيها)اتهل:السلامعليهلنوحوجل

الحبهين!أضكموأشاالحقوغدكوإنأفلىمنائنى)إن:.وقال،4.أهود:

فأخرجه.(45،46أهود:صنج!غئرعلإنهوأطثمقلئسإنهينوحقال

الفهرحمهالشافعئعنهأجابوقدنوح.أهلمنيكونأنعنبالشرك

تباركالفهقولأنالايةهذهمعنىفىإليهنذهبالذى:فقالتعالى

لأنه؟معكبحملهمأمرناالذينيعنىأطث!.منلتس)إنه:وتعالى

أنه(1)فأعلمه.،27:المؤمنونأمتهتم!هواتقؤللخهصسبقمنإلا)وأقلث:قال

بئنثم،معصيتهأهلمنالقول!عليهيسبقلممنأهلهمنيحملبأنأمره

.(2)!جنصغثرعل)إنهو:فقالله

وأبوالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنااظ(0929-26/21

العئاسحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسوسىاللهعبد

أبوحدثنى:قالالأوزاعئسمعت:قال!أبىأخبرك!،مزيدابنالوليدابن

فلمعلئاأريدجئت:قالالليثئالأسقعبنواثلةحدثنى:قالمنارجلعمار

معفجاء:قال.فاجلسيدعوهلمجمالفهرسولإلىانطلق:فاطمةفقالتأجده

حسنالمجراللهرسولفدعا:قالمعهما.فدخلتفدخلا،!رالفهرسول

حجرهمنفاطمةوأدنى،فخذهعلىمنهماواحدكلفأجلسوحسينا،

"فأعلمهمإ.:م،سفى(1)

.1/74للشافعىالقرآنأحكام(2)
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عامةدينهأهلهم!النبىالانزعممنببالصلاةكتاب

لذهباللهيرلدإ)إنما:فقالمنتبذ)1(وأناثوبهعليهملفثموزوجها،

اهلىالنهخأهلى،هؤلإءالفهئمتظهيرا!.ويطفرءآبتتأقلالرتجسم!نع

من"وأنت:قال؟أهلكمنوأنا،القهرسوليا:قلت:واثلةقال.((قحأ

.أرجو)2(ماأرجىلمنإنها:واثلةقالأهلىإ.

الزبيعأخبرنا،العباسأبوحذثنا،ال!وسئالفهعبدأبووأخبرنا-0129

:قالالأوزاعىعن،بكربنبشرحذثنا:قالاعثمانبنوسعيدسليمانابن

فذكر.أجدهفلمعلئاأتيت:قالالأسقعبنثلةواحذثنى:قالعماربوأحذثنى

اقرببذلكواثلةتخصيصإلىوهو.صحيحإسنادهذا.(3)بنحوهالحديث

يستحقبمنتشبيها،الأهلحكمفىواثلةجعلوكائه،بهالأمةتعميممن

أعلم.والفهتحقيقا،لاالاسمهذا

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-1291

حذثنا،داودأبوحذثنا،الفراتبنأحمدحدثنا،العقيلئإبراهيمبنمحمد

بنمحمدبنالفهعبدعن،صالحبنالحسنعن،مهدئبنالرحمنعبد

.(4)هتفأع!ي!محمدال:قالالفهعبدبنجابرعن،عقيل

.(ذب)ن9/482التاجينظر.ناحيةفىجالسمنتذ:(1)

من(6976)حبانوابن،(16988)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،2/416الحاكم(2)

به.الأوزاعىطريق

ووافقه،الحاكموصححه،بهنصربنوبحرالربيععنالعبهاسأبىعن،3/47الحاكمأخرجه(3)

الذهبى.

.2/727،728عدىابن(4)
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!حيئ...النبىغيرعلىيصلىهلبابالصلاةكتاب

بنمحمدبكرأبوأخبرنااو،27/21،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-2912

بنأحمدحذثنازياد،بنالحسنبنعلئحدثنا،الرازئعباسبنمهرويه

يقولى:مالكبنأنسسمعت:قالىهرمزأبونافعحدننا،يونسبناللهعبد

.(1)((عقت"كل:قالىالى-محمد؟من:ءفياللهرسولىسئل

كذبه،بصرىهرمزأبوالسلمئنافع،بمثلهالاحتجاجيحللاوهذا

وبالله،(2)الحفاظمنوغيرهماحنبلبنأحمدوضعفهمعينبنيحيى

التوفيق.

وجل:عزاللهوقوللمجف؟النبىغيرعلىيصلىهلبالط

،103:التوبةألهم*!سحقصلاتدإنعليه!ا!الووصل

،راف!ثصلاعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-2913

قالا:الوليدلأبىواللفظحرببنوسليمانالوليدأبوحذثنا،مسلمأبوحذثنا

منوكان-أوفىأبىبناللهعبدسمعت:قالىمرةبنعمروعن،شعبةحدثنا

"اللهم:قالىتهمبصدقاقومأتاهإذا!جاللهرسولىكان:قالى-الشجرةأصحاب

،4/287الضعفاءفىوالعقيلى.بهيونسبنأحمدطريقمن7/2513ملالكانىعدىابنأخرجه(1)

به.هرمزأبىنافعطريقمن(1648)فوائدهفىوتمام

ابنوتاريخ،283/2احمدللإمامالعلل:فىعليهالكلامينظرهرمز.أبوهرمزبننافعهو(2)

والضعفاء،57/3والمجروحين،8/455والتعديلوالجرح،2/602الدورىبروايةمعين

الميزانولسان،243/4الاعدالوميزانالواحد،عبدبننافعوسماه،4/286للعقيلىالكبير

146/6.
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...!حروالنبىغيرعلىيصلىهلبابالصلاةكتاب

رواه.(2)"أوفىأبىآلعلىصل،اللهئم:فقال(1)بصدقةأبىفأتاه.،عليهمصل

منمسلموأخرجه،وغيرهحرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئ

.(3)شعبةعناخروجه

بوأحذثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلئبوأأخبرنا-4192

عن/،قيسبنالأسودعن،عوانةأبوحذثنا،عيسىبنمحمدحذثنا،داود153/2

وعلىعلئصل:ت!عللنبىقالتةمرأاأن،الفهعبدبنجابرعن،العنزئنبيجع

.(4)"زوجكوعلىعليكالفه)صفى:!عالنبئفقال.زوجى

وأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدابوأخبرنا-2915

محمدالعباسأبوحذثنا:قالواعبدانبنمحمدبنمحمدبنسعيدعثمان

بنحفصحذثنا،العطاردئالجئارعبدبنأحمدحذثنا،يعقوبابن

:قالعباسابنعن،عكرمةعن،حكيبمبنعثمانعنأظ،27/21،غيأث

.(مجيم)النبىعلىإلاأحدعلىأحدمنالضلاةينبغىما

(1

(2

(3

(4

(5

.بصدقتهم(5:سفى

وابن،(2458)والنسالى،(11191)واحمد.بهالرليدأبىطريقمن(1590)داودأبوأخرجه

،7732)فىوسياتى.بهشجةطريقمن(917)حبانوابن،(2345)خزيمةوابن(1796)ماجه

13250).

.(7801)ومسلم.(9741،6614،6332،9635)البخارى

وقال،بهعوانةأبىطريقمن(918)حبانوابن،(15281)أحمدواخرجه.(15ادداودابو

صالح.إسناده:2/065الذهبى

والطبرانى،(75)لمج!النبىعلىالصلاةفضلفىالقاضىهـاسماعيل،(0088)شيةأبىابنأخرجه

به.حكيمبنعثمانطريقمن(11813)
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...-لمجيرالنبىغيرعلىيصلىهلبابالصلاةكتاب

التع!م،وجهعلىلذكرهتحئةهىائتىالصلاةبهيريد:الشيخقال

جائزةوتلك،والتبريكالدعاءبمعنىكانتفإنهاغيرهعلىصلاتهفأما

.غيرهعلى

الثالثالجزءومنهاللهبحمدتم

الرابعالجزءويتلوه

الصلاةفىالدعاءباب:وأوله
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الموضوعاتفهرس

الموضوعافهرس

لثالثالجزءا

فوعالمو

،...............................الصلاةكتا!

......................الصلاةلمحرصاصلباب

.......................الصلاةلمحرصاولباب

.....،...................الخمسلمحرائصباب

.........الخمسالصلواتركعاتعددباب

.........................المواقيتابوابجماع

...............،.........الظهروقتاولباب

.....العصروقتوأولالظهروقتآحرباب

...............للعصرالاختياروقتاحرباب

........العصرلصلاةالجواروقتآخرباب

............................المغربوقتباب

................وقتادللمغرب:قالمنباب

المغرببصلاةالمغربتسميةفىالسنةباب

...العشاءبصلاةالعشاءتسميةفىالسنةباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000074العشاءوقتاولباب

74-.-.............................الحمرةبعيبوبةالعشاءوقتدحولباب

000000000000015العشاءوقتاحرباب

06-...................................العشاءلصلاةالجوازوقتاحرباب

16-.-...........................بالفجرالصبحصلاةتسمية!ىالسنةباب

16-............................................الصبحصلاةوقتاولباب

000000000000000000000000000000000046الصبحلصلاةالاختياروقتآحرباب

56-...-.....................-........الصبحلصلاةالجوازوقتاخرباب

0000000000000000000000000000066منهاركعةبإدراكالصبحصلاةإدراكباب

76ء....................فيهاالشمسبطلوعتبطللاأنهاعلىالدليلباب

000000000000000000000000000000000000000000000007المواقيتأدلةمراعاةباب

000000000000000000017الفجرطلوعقبلالصبحلصلاةالأذانفىالسنةباب

00000000000000000000000000000057بليلبلاللهايؤددالتىالمعالىدكرباب

00067.-................مكتومأموابنبلالأداربينكادالذىالقدرباب

00008.-..................الوقتقبلالأدادعنالنهىروىمنروايةباب

48-..............الوقتدخولبعدالصلواتلسائرالأدارلىالسنةباب
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الموضوعاتفهرس

وعملهمالحجازأهلقولترجيحعلىبهيستدلماباب

..........................يسلموالكادريبلغالصبىباب

..........العصروقتبإدراكوالعصرالظهرقضاءباب

..............الوقتينذهاببعديميقعليهالمغمىباب

........................الوقتأولمنتدركالمرأةباب

............................سكرالىالصلاةيقربلاباب

....................................السكر"اصمةباب

.................عدرايكولىلابالسكرالعقلروالباب

...............................والإقامةالادادأبوابجماع

.....................والإقامةبالأذالىالقبلةاستقبالباب

...........................والإقامةالأدالىدىالقيامباب

................................وجالساراكباالأدالىباب

..................................الأدالىدىالترجيعباب

...الفلا!علىحىالصلاةعلىحى:فىالالتواءباب

............التأدينعندالأدلينفىالاصبعينوصعباب

...................................طاهرإلايؤدلىلاباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000000000000000000116بالأدادالصوترهعباب

00000000000000000000000000118منمعةليهللناسفيماالأداددىالكلامباب

00000000000000000000000000119الأداداحرإلىالكلامتأحيراستحبابباب

000000000000000000000000000000000000000000121عيرهويقيميؤددالرجلباب

0000000000000000000000000000124الصلاتينبينللجمعوالإقامةالأدادباب

00000000000،00000000000000000132صلواتبينللجمعوالإقامةالأدادباب

0000000000000000000000000000000000000000000134للفائتةوالإقامةالادادباب
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